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قواعـد النشر بالمجلة: 
 

• تقبل البحوث املبتكرة للنشر.
• ال تنشر البحوث إال بعد خضوعها للتحكيم من خمتصني يف اجملال.

• املواد واألوراق املقدمة للنشر جيب أن ال تكون قد سبق نشرها أو قبوهلا للنشر بغرض النشر لدى 
جهة أخرى.

التقدم للنشـر:
• تقدم املواد من أصل وصورتني باللغة العربية أو اإلجنليزية أو يف قرص مدمج مطبوعة على مسافتني 
وعلى وجه واحد فقط من الورقة، مع ترك بوصة لكل هامش ومرقمة ترقيماً مسلساًل مبا يف ذلك 

 .A4 األشكال واجلداول وعلى ورق
• جيب اال يزيد البحث عن 25 صفحة وباإلمكان كتابته باللغة العربية او االجنليزية.

• جيب ان يكون هناك مستخلص لكل حبث باللغتني العربية واالجنليزية.
يتم تبويب البحث أو الورقة على النحو اآليت:

1. عنوان املقال ويكون خمتصراً ومعرباً عن مضمون املقال.
2. اسم الكاتب )الُكتاب( املشاركني مع تبيان العناوين.

3. يكون لكل باحث ملخصان احدمها باللغة العربية واآلخر باللغة اإلجنليزية شاماًل أهم احلقائق 
واالستنتاجات حبيث يغين عن قراءة الورقة، ويكون يف حدود 200 كلمة.

4. املتـن: ويقسم إىل عناوين رئيسة حمددة وفق املنهج البحثي املتبع )على سبيل املثال، املقدمة، 
التجارب، النتائج، املناقشة، االستنتاج، املراجع، املالحق(.

5. اهلوامش: تكون مرقمة ترقيماً مسلساًل خالل املنت وعند اإلشارة إىل مرجع للمرة األوىل يكتب 
كاماًل على أن يكون املدخل باالسم األول متبوعاً باسم العائلة، وعند تكرار اإلشارة إىل املرجع 
نفسه تستخدم اصطالحات اإلحالة املقننة. كما ال يغين ذكر املراجع كاملة يف اهلوامش من إعداد 

مراجع كاملة يف هناية املنت.
6. جيوز أن يستخدم املؤلف، بداًل من اهلوامش، نظام اسم - تاريخ - صفحة يف املنت، وعليه يف 

هذه احلالة مراعاة القواعد املتبعة يف هذا املنهج.
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المراجـع:
 ترتب هجائياً حسب اسم عائلة املؤلف وتكون مجيع العناصر املعرفية للمرجع كاملة، وكذلك 
أمساء املؤلفني املشاركني كاملة، وال يقبل )وآخرون( وأيضاً جيب التأكد من أن مجيع املراجع الواردة 

باملنت مذكورة بالقائمة، كما أنه جيب أال تكون هناك مراجع بالقائمة مل يشر إليها يف املنت.
• ترقم اجلداول 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 حتكيمه.

• هيئة التحرير غري ملزمة بإعادة البحوث واألوراق اليت مل يتم قبوهلا للنشر.
• يف حالة قبول البحث يف اجمللة جيب عدم نشره يف أي مكان آخر وبنفس الصيغة واللغة أو أي 

لغة أخرى.
الربيد   - اجلوال  رقم   - العمل  )مكان  املقدمة  الورقة  مع  عنوانه كامال  ارفاق  الباحث  على   •

اإللكرتوين(.
• كل مضامني البحوث تعرب عن رأي أصحاهبا وجملة كلية اإلمام اهلادي غري مسؤولة عن أي قضايا 

أو أحكام تالحق مقدم البحث أو الورقة.
• حيصل مؤلف كل حبث على عدد )3( مستالت من كل حبث بدون مقابل تصله على عنوانه.

لتأكيد  يضم حبوثهم  الذي  العدد  وطباعة  مبوعد صدور  أوراقهم  املقبولة  املتقدمني  إخطار  يتم   •
املوافقة النهائية للنشر.

ترسل المكاتبات إلى رئيس هيئة التحرير
كلية اإلمام الهادي

أم درمان - المالزمين
ihc.journal@gmail.com البريد اإللكتروني

www.ihcsudan.com الموقع اإللكتروني
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كلمة التحرير

العدد  العلمي  البحث  اأن تقدم ملجتمع  املجلة  اأ�صرة  ي�صر   ◄   
ال�صابع من املجلة والذي تاأخر عن موعد �صدوره امل�صتحق مدة 
للجميع  املعلومة  الظروف  ب�صبب  اأ�صهر  �صت  عن  يزيد  ملا  ت�صل 
والتي عاي�صها كل اأهل ال�صودان، ومل تكن اجلامعات واملوؤ�ص�صات 

التعليمية عنها مبعزل..
املن�صورة  الأوراق  موا�صيع  بتنوع  متميزًا  العدد  هذا  ياأتي   ◄
والبحث  بالتناول  واجلديرة  املعا�صرة  بالق�صايا  وارتباطها 
البحث  واأهداف  املجلة  ر�صالة  حتقيق  درب  على  واملدار�صة 
وت�صتفز  ملحة  حاجات  تخدم  حية  بق�صايا  املرتبط  العلمي 
قدرات الباحثني وتوجهاتهم نحو املزيد من التعمق والتجويد 
واإعمال قدرات العقل واملنطق خلدمة املعرفة املرتبطة باإيجاد 
احلياة  اأهداف  لتحقيق  املطلوبة  التو�صيات  وتقدمي  احللول 

الإن�صانية وما يرتبط بتعظيمها وامتياز ا�صتمراريتها...
       ن�صاأل اهلل التوفيق..

اأ�صرة التحرير 
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منهجية إدارة المشروعات على أداء
 منظمات األعمال بقطاع االتصاالت

دراسة حالة الشركة السودانية لالتصاالت سوداتل. للعام 2019م  بالسودان
Project management methodology and its role on the  performance of business organizations

د.  حممد يو�صف ال�صيخ نور الهادي 
 السودان، جامعة االمام املهدي -  أستاذ مشارك يف إدارة األعمال

اأ. عواطف علي عبد ال�صالم مو�صى
 املعهد العايل لتقنية شؤون املياه - ليبيا - العجيالت
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         د.  حممد يو�صف ال�صيخ نور الهادي، اأ. عواطف علي عبد ال�صالم مو�صى

المستخلص:
منظمات  أداء  ها على  المشروعات ودور  ادارة  منهجية  الدراسة  تناولت 
األعمال، دراسة حالة الشركة السودانية لالتصاالت سوداتل. للعام 2019م. 
هدفت الدراسة الى التعرف على مفهوم واهمية ادارة المشروعات، ومدى 
مساهمتها في أداء منظمات األعمال، اضافًة الى معرفة العالقة بين توافر 
السيولة الالزمة لتنفيذ األعمال، وأداء الشركة السودانية لالتصاالت سوداتل، 
وافترضت الدراسة فرضيتين هما: توجد عالقه ذات داللة احصائية بين 
توافر السيولة الالزمة لتنفيذ األعمال، وأداء الشركة السودانية لالتصاالت 
وتنمية  العاملين  تدريب  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقه  توجد  سوداتل. 
والختبار صحة  سوداتل،  لالتصاالت  السودانية  الشركة  وأداء  مهارتهم، 
تلك الفروض تم استخدام أسلوب الحصر الشامل في جمع البيانات حيث 
تم توزيع عدد )106( استمارة  للمجتمع موضع الدراسة وتم استرداد عدد 
)98( استمارة بنسبة استرداد بلغت )92.4( %.  وباستخدام المنهج الوصفي 

التحليلي توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها: تعمل الشركة على 
توفير السيولة الالزمة لتنفيذ مشروعاتها المختلفة للمحافظة على مكانتها في 
مجال االتصاالت. تهتم الشركة بتدريب العاملين وتنمية مهارتهم بصورة 
مستمرة. كما أوصت الدراسة بتوصيات أهمها: علي الشركة االستفادة أكثر 
من السيولة المتوفرة لديها في تقوية استثماراتها المختلفة. على الشركة أن 

تنتهج األسس العلمية في توسع مظلة المسئولية االجتماعية.
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A B S T R A C T:
 The study discussed Project management methodology and its 
role on the performance of business organizations, for the year 
2019. The study aimed to identify the concept and importance 
of project management, and the extent of its contribution to the 
performance of business organizations, In addition to knowing the 
relationship between the availability of liquidity necessary to carry 
out the business, and the performance of the Sudanese Telecom 
Company Sudatel. The study proposed two hypotheses: There is 
a statistically significant relationship between the availability of 
liquidity necessary to carry out the business, and the performance 
of the Sudanese Telecom Company Sudatel. There is a statistically 
significant relationship between the training of employees and the 
development of their skills, and the performance of the Sudanese 
Telecom Company Sudatel. To test the validity of these hypotheses, a 
comprehensive inventory method was used to collect the data. Where 
(106) forms were distributed to the community under study and (98) 
forms were retrieved with a recovery rate of (92.4)%. Using the 
descriptive analytical method, the study reached a number of results, 
the most important of which are: The company is working to provide 
the necessary liquidity to implement its various projects to maintain 
its position in the field of communications. The company is interested 
in training employees and developing their skills on an ongoing basis. 
The study also reached a number of recommendations, the most 
important of which are: The company must take more advantage of 
the liquidity available to it in strengthening its various investments. 
The company should pursue the scientific foundations in expanding 
the umbrella of social responsibility.  

منهجية إدارة املشروعات على أداء منظمات األعمال بقطاع االتصاالت
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1. المقدمة:
  تركز المنظمات الحديثة في ادائها وجهودهًا لالرتقاء المستمر بمستوى 
أداءها وأداء العاملين بها، وتخصص الكثيـــر من ميزانياتها إليجاد السبل 
األهداف  وإنجاز  عالية.  إنتاجية  مستويات  وتحقيق  األداء  برفع  الكفيلة 
إدارة  بمنهجية  االهتمام  بدأ  وفعالية  بكفاءة  الموارد  باستخدام  التنظيمية 
المشروعات في منظمات األعمال خالل السنوات القليلة الماضية من القرن 

الماضي، وذلك ألهميتها في تحسين األداء العام لها.
:The problem of the study 1.1. مشكلة الدراسة

  جاءت مشكلة الدراسة عبر صيغة السؤال الرئيس التالي: هل تلعب ادارة 
المشروعات دورًا مهمًا في اداء منظمات االعمال من خالل ما تقدمه من 
وهي:  فرعية  اسئلة  عدة  السؤال  هذا  من  وتفرعت  ومعلومات؟.  بيانات 
هل توافر السيولة الالزمة لتنفيذ األعمال يمكن ان يسهم في أداء الشركة 

السودانية لالتصاالت سوداتل؟. 
اهل تدريب العاملين وتنمية مهارتهم يسهم في رفع أداء الشركة السودانية 

لالتصاالت سوداتل؟. 
 :The Importance of the Study :2.1. أهمية الدراسة

تتمثل أهمية الدراسة في )أهمية علمية وأهمية عملية(، حيث تجئ األهمية 
العلمية في معرفة منهجية إدارة المشروعات على أداء منظمات األعمال، 
من حيث مفهومها وأهميتها وأهدافها وكيفية تطبيقها وممارستها كعلم داخل 
المؤسسات والمنظمات، ومعرفة أهم معوقاتها وكيفية تجنبها. بينما تتمثل 
سوداتل  لالتصاالت  السودانية  الشركة  استفادة  مدى  في  العملية  األهمية 

         د.  حممد يو�صف ال�صيخ نور الهادي، اأ. عواطف علي عبد ال�صالم مو�صى
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ادائها وجهودها لالرتقاء المستمر بمستوى األداء المخطط لرفعه مع  في 
تحقيق مستويات إنتاجية عالية. وإنجاز األهداف التنظيمية وتعظيم النتائج 
واالهتمام على نموء الموجودات واالبتكار والتعلم، ومدى استفادة ذلك في 

عملية اتخاذ القرارات. 
3.1. أهــداف الـــدراسـة The Objective of the Study: هدفت الدراسة إلى 

تحقيق ما يلي: 1. إبراز أهمية مفهوم منهجية ادارة المشروعات على أداء 
منظمات األعمال، تقديم دراسة منهجية تقيس الحجم الحقيقي لالهتمام بدور 
ادارة المشروعات في اداء منظمات االعمال بقطاع االتصاالت بشكل عام 

والشركة السودانية لالتصاالت سوداتل على وجه الخصوص. 
2. اختبار صحة الفروض الموضوعة. 

3. معرفة العالقة بين توافر السيولة الالزمة لتنفيذ األعمال، وأداء الشركة 
السودانية لالتصاالت سوداتل. 

4. الكشف عن العالقة بين تدريب العاملين وتنمية مهارتهم ، وأداء الشركة 
السودانية لالتصاالت سوداتل. 

تساعد  أن  يمكن  التي  والمقترحات  التوصيات  من  عدد  إلى  الوصول   .5
السودانية  بالشركة  األداء، وباألخص  تحسين  القطاع على  بهذا  االدارات 

لالتصاالت سوداتل، اضافًة لعدد من النتائج.
 4.1. فرضيات الـــدراســة The Hypothecs of the Study: تم بناء الفرضيات 

اعتمادًا على موضوع الدراسة، ومشكلتها وعناصرها المختلفة، وذلك وفقًا 
لآلتي: 

السيولة  توافر  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقه  توجد  االولى:  الفرضية 

منهجية إدارة املشروعات على أداء منظمات األعمال بقطاع االتصاالت
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الالزمة لتنفيذ األعمال، وأداء الشركة السودانية لالتصاالت سوداتل. 
العاملين  تدريب  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقه  توجد  الثانية:  الفرضية 

وتنمية مهارتهم ، وأداء الشركة السودانية لالتصاالت سوداتل. 
5.1. أنموذج الدراسة: تم تطوير أنموذج الدراسة في ضوء مراجعة أدبيات 

البحوث والدراسات ذات الصلة، وقد تألف أنموذج الدراسة من متغيرين 
مبينة في الشكل )1(، متغير مستقل تمثل في منهجية ادارة المشروعات، 
والذي يتم صحته من خالل: )توافر السيولة الالزمة لتنفيذ األعمال ، تدريب 
االعمال  منظمات  اداء  في  تمثل  تابع  ومتغير  مهارتهم(،  وتنمية  العاملين 

الممثل في )اداء الشركة(، ويتم قياسه من خالل معايير االداء المختلفة.
الشكل  )1( أنموذج الدراسة 

         المتغير المستقل                       المتغير التابع    

المصدر: اعداد الباحثان من واقع متغيرات فروض الدراسة 2019م.

6.1. منهجية الدراسة: Methodology of the study  بناء علي مشكلة الدراسة 

التي تمت صياغتها وفرضياتها تم استخدام المناهج التالية:
جمع  خالل  من  وذلك  ومتغيراتها،  الظاهرة  لوصف  الوصفي:  المنهج 
المعلومات والبيانات المتوفرة والضرورية لفهم وتفسير المشكلة، باستخدام 

.SPSS برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

         د.  حممد يو�صف ال�صيخ نور الهادي، اأ. عواطف علي عبد ال�صالم مو�صى

 
 ادارة المشروعات

.األعمال لتنفيذ الالزمة السيولة توافر-   

  .مهارتهم وتنمية العاملين تدريب- 

 

↑

أداء منظمات االعمال
أداء الشركة )الشركة السودانية لالتصاالت 

سوداتل(
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7.1. مصادر جمع البيانات والمعلومات: تم االعتماد على نوعين من المصادر:

أواًل: المصادر األولية: ممثلة في استمارة االستبيان التي تم توزيعها على 
عينة الدراسة.

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

الدراسة. 
8.1. حدود الدراسة:  :The limits of the Study تتمثل حدود الدراسة في:

أ/ الحدود المكانية : الشركة السودانية لالتصاالت سوداتل . 
ب/ الحدود الزمانية: للعام  2019م.

ج/ الحدود البشرية: الموظفين العاملين ب الشركة السودانية لالتصاالت 
سوداتل.

الدراسات  اختيار  تم  الدراسة  متغيرات  على  السابقة: بناءًا  الدراسات   .2
التالية:

1.2. دراسة: محمد ، 2018م:)1(

    هدفت الدراسة الى الوقوف على أساليب ادارة المشروعات والبرامج 
على  التعرف   الى  اضافًة  األعمال،  منظمات  اداء  في  ودورها  المنهجية 
االبيض،  النيل  بوالية  الطوعية  المنظمات  في  االدارة  ممارسات وظائف 
وجاءت مشكلة الدراسة في صيغة السؤال الرئيسي التالي: ما دور ادارة 
المشروعات والبرامج في تطوير أداء منظمات األعمال؟. حيث افترضت 
وأداء  المشروعات  ادارة  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  الدراسة 

 1. محمد محمد علي )2018(، دور ادارة المشروعات والبرامج في تطوير اداء منظمات االعمال، 
رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة الكية الدراسات العليا، فسم ادارة االعمال، جامعة االمام 

المهدي.

منهجية إدارة املشروعات على أداء منظمات األعمال بقطاع االتصاالت
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منظمات االعمال، وتم اختيار عينة عشوائية لعدد )109( فردًا من مجتمع 
الدراسة البالغ )221( فردًا، واستخدمت المنهج الوصفي واالستقرائي، حيث 
المشروعات  ادارة  كفاءة  ان  منها:  النتائج  الى عدد من  الدراسة  توصلت 
والبرامج ساهمت  في تطوير اداء المنظمات الطوعية العاملة بوالية النيل 
االبيض بالسودان، كما توصلت كذلك لعدد من التوصيات منها: ضرورة 

التوسع في البرامج التدريبية الخارجية لكل الكوادر العاملة.
2.2. دراسة: سعد 2016م:)2(

التعرف على امكانية االستفادة من مفاهيم وافكار  الى  الدراسة     هدفت 
التخطيط االستراتيجي في تطوير وتنمية اداء المنظمات الطوعية، والتعرف 
على طبيعة الوظائف االدارية في المنظمات الطوعية ومدى المام اداراتها 
بأهمية التخطيط االستراتيجي في مجال ادارة العمل الطوعي، حيث تمثلت 
مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما دور التخطيط  االستراتيجي في تطوير 
االداء  بين ضعف  الدراسة وجود عالقة  وافترضت  الطوعية،  المنظمات 
االداري للمنظمات الطوعية وعدم االهتمام بالتخطيط االستراتيجي تعزى 
لعدم ادراك المنظمات الطوعية ألهمية التخطيط االستراتيجي، وتوصلت 
الدراسة الى عدد من النتائج منها: ضعف اهتمام ادارات المنظمات الطوعية 
ألهمية التخطيط االستراتيجي له عالقة بمستوى التأهيل االداري وبث الثقافة 
االدارية لدى قيادات المنظمات الطوعية، واوصت الدراسة بضرورة اهمية 
واهميته  االستراتيجي  التخطيط  على  الطوعية  المنظمات  ادارات  تدريب 

لتطوير اداء المنظمات. 

2  . سعد بن سرور)2016(، دور التخطيط االستراتيجي في تطوير أداء المنظمات الطوعية،  رسالة 
ماجستير غير منشورة، مقدمة لعمادة الدراسات العليا، جامعة الرياض.

         د.  حممد يو�صف ال�صيخ نور الهادي، اأ. عواطف علي عبد ال�صالم مو�صى
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Jouzif 2012 )3(.:3.2/ دراسة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على 
افترضت  اندونيسيا.  جاكارتا  في  التحويلية  للصناعات  التنظيمي  األداء 
الدراسة أن إدارة الجودة الشاملة تؤثر على األداء التنظيمي بشكل مباشر 
وغير مباشر من خالل متغير وسيط متمثل في الثقافة التنظيمية. وقد اشتقت 
من هذه الفرضية عدد من الفرضيات الفرعية متمثلة في )القيادة، الخطة، 
التقييم، التحكم في العمليات، التحسين، تصميم المنتجات، التعليم والتدريب، 
هذه  قبول  وتم  التنظيمي.  األداء  على  تأثير  ذات  العمالء(  على  التركيز 
يؤثر  الشاملة  الجودة  إدارة  تطبيق  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  الفرضيات 
على األداء التنظيمي. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة التزام اإلدارة العليا 
بتطبيق الجودة الشاملة، وقياس األداء التنظيمي في كل المنظمات العاملة 

بباكستان.
4.2/ دراسة: Rand 2010م:)4(

   هدفت الدراسة الى معرفة المراجعة النقدية التي قدمتها منظمة راند لتحليل 
المخاطر في إدارة المشاريع الكبيرة، وهدف المشروع إلى تحديد أثر كيفية 
تحليلها  الكمية وطرق  المخاطر  إدارة  من  المستقاة  التقويم  معايير  تطبيق 
في تخطيط المشاريع الكبيرة وتنفيذها خصوًصا تلك التي تخطط الستخدام 
تكنولوجيا غير مجربة مسبًقا. وخلصت نتائج التقويم إلى أن الدراسات في 
موضوع إدارة المخاطر الكمية قليلة، وكانت في معظمها دراسة سردية، 

3 .Jouzif, (2012) Impact Application of Total Quality Management on the 
Performance of Business Organizations in Jakarta (Unpublished PhD), 
Introduction to the College of Business Studies, Pakistan.   

4 . RAND,(2010) Critical Review of Risk Analysis in Large Enterprise 
Management, Middle East Journal, No. 49 USA.

منهجية إدارة املشروعات على أداء منظمات األعمال بقطاع االتصاالت
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وهو بحاجة إلى المزيد من الدراسات لتقديم أدلة لمعايير التقويم الموضوعية 
على صالحيته في التقويم الكمي إلدارة المخاطر في منظمات االعمال، كما 
بينت أن هناك اتجاهين في التقويم الكمي إلدراك المخاطر، أحدهما: يهدف 
واالتجاه  للمشروع.  الزمنية  والفترات  للتكاليف  دقيق  لتقدير  التوصل  إلى 
اآلخر يجري في هذا المدخل بكشف المخاطر والهفوات التي قد تقع فيها 
إدارة المشروع. والنتيجة هي أن كال هذين المدخلين بحاجة إلى المزيد من 

الدراسات لتقديم أدلة موضوعية على صالحية كل منهما. 
5.2/ دراسة أحمد 2006م:)5(

     هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على أداء 

المنظمات في قطاع األعمال بالسودان، ومعرفة واقع األداء بالمنظمات قبل 
وبعد تطبيق نمط المعايير القياسية وتحديد الجوانب اإليجابية التي تحققت، 
وتتمحور مشكلة الدراسة في معرفة أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على 
قطاع األعمال، وماهي اتجاهات اإلدارة، اتجاه الجودة؟ واستخدمت الدراسة 
المنهج الوصفي، والمنهج االستقرائي واالستنباطي. اختبرت الدراسة عدد 
من الفرضيات منها: هناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين تطبيق 
مفهوم إدارة الجودة الشاملة وتفصيل الوظائف اإلدارية والتنفيذية.- هناك 
عالقة بين إدارة الجودة الشاملة وتحسين األداء الشامل. هناك عالقة بين 
التي  والنتائج  التغيير،  وإدارة  القيادة  ونمط  الشاملة  الجودة  إدارة  تطبيق 
توصلت إليها الدراسة تشير أن هناك عالقة بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
وتفعيل الوظائف اإلدارية وتحسين األداء الشامل ورضا العميل والتحسين 

5 . . احمد موسى اسماعيل )2006(، أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على أداء المنظمات في قطاع 
األعمال بالسودان، رسالة دكتوراه غير منشورة، مقدمة لكلية الدراسات التجارية ، جامعة النيلين .

         د.  حممد يو�صف ال�صيخ نور الهادي، اأ. عواطف علي عبد ال�صالم مو�صى
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المستمر للعمليات. واوصت الدراسة بضرورة التركيز على رضا العاملين 
وتمكينهم من المشاركة في تطبيق برامح الجودة الشاملة.

مراجعة  من خالل  الحالية:  والدراسة  السابقة  الدراسات  بين  مقارنة   /5.2

اداء منظمات  المشروعات على  ادارة  تناولت  التي  الدراسات  المتاح من 
قليلة  المشروعات  ادارة  اعتمدت  التي  الدراسات  تلك  أن  االعمال، يظهر 
الدراسة  المتوقعة من هذه  فإن اإلضافات  نسبًيا بصورة كبيرة، وبالتالي، 

مقارنة بالدراسات السابقة تكمن فيما يأتي:
1. تركز في السعي على مفهوم شبه موحد لدور منهجية المشروعات على 
اداء منظمات االعمال عبر ادراج عدد من المفاهيم العلمية والتطبيقية عن 

مفهوم ادارة المشروعات ومدى فعالية دورها في منظمات االعمال.
نموذج  يظهرها  كما  للمتغيرات،  تركيبها  بأسلوب  الدراسة  هذه  تتميز   .2

الدراسة المعد، في حين لم تتناول الدراسات السابقة التي تسنى االضطالع 
عليها سوى بعض من هذه المتغيرات.

3. تنصب الدراسة الحالية على التعمق في اداء الشركة السودانية لالتصاالت 
عن  مختلفة  قطاعات  تناولت  السابقة  الدراسات  بينما  االتصاالت،  بقطاع 

ذلك.
معايير  المشروعات، مع  ادارة  منهجية  التعرف على  الدراسة  4. حاولت 
اداء منظمات االعمال، في معرفة ادائها وربطه بالموقف التنافسي لتحقيق 
األهداف االستراتيجية الخاصة بالشركة من خالل عبارات االستبيان الذي 

تم طرحه.

منهجية إدارة املشروعات على أداء منظمات األعمال بقطاع االتصاالت
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  3.اإلطار النظري للدراسة: يشتمل على:
 /1.3مفهوم منهجية ادارة المشروعات: ُتعرف المنهجية بأنها منظومة تضع 
والمهام  األطوار  منها  مكونات  ذات  ما،  مشكلة  لحل  التوجيهية  المبادئ 
والطرق واألساليب واألدوات، والمنهجيات في ادارة المشروعات مهولة 
واحد  آن  في  منهجية  من  أكثر  استخدام  الشخص  بإمكان  وأن  ومتعددة، 
ايراد  يمكن  ادناه  لتخصصه ومشروعه. حيث  األساسية  احتياجاته  حسب 
المنافع،  تحقيق  منهجية  الرشيقة،  )المنهجية  منها)6(:  المنهجيات  من  عدد 

منهجية ادارة سلسلة المشروعات الحرجة:(.
إدارة المشروعات: أنها وظيفة إدارية تعمل على تحديد االحتياجات واألهداف 
وإعداد الميزانيات الخاصة بالمشروع ومتابعتها وتقييمها من أجل تحقيق 

األهداف الخاصة بالمشروع بشكل كفء وأكثر فاعلية.)7(
إدارة  تتميز  المشروعات:  إدارة  في  توافرها  يجب  التي  المميزات   .2.3

المشروعات كعملية بـ :)8(
1- تركز على االهداف.

2- تركز على التغير االيجابي إليجاد شيء تحتاج اليه. 
3 - متعددة التخصصات والمعارف، بمعنى انها تستخدم العديد من المهارات 

لتحقيق النجاح. 
4 - تنتهز الفرص، بمعنى انها تتجاوز المعايير القديمة وتبحث عن معايير 

جديدة. 
5- تركز على الضبط الذي بدونه قد ال تنتهي من المشروع مطلقًا. 

.https://www.linkedin.com/pulse/01.06.2019 . 6
.https://www.abahe.uk/projects-management-concept.html. 27.08.2019 . 7

اكاديمية  االردن:  المشروعات،  ادارة  ت(،  احمد،)د  حسين  وحسن  العزيز،  عبد  محمد  عماد   .   8
الجمعيات االهلية، مطبوعات وزارة التضامن االجتماعي، ص - 22.  
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.3.3أهمية ادارة المشروعات: تتمثل اهمية ادارة المشروعات في:)9(
ويجب  االستراتيجية  أهدافها  لديها  منظمة  كل  االستراتيجي:  التوافق   .1

على كل مـشروع أن يصب في مصلحة هــذه األهداف. فوجود الدقة في 
أحد  هــي  االستراتيجية  لألهداف  العام  اإلطار  مع  وتوافقها  المشروعات 

سمات ادارة المشروعات الناجحة.
2. الريادة: قيادة مشاريعك لتحقيق أهدافها المرسومة سيساعدك في الوصول 

للريادة في أعمالك.
 3. وضوح األهداف والتركيز في المهم:

 يعتبر من اهم التحديات ألي مدير مشروع خصوصًا مع طبيعة المشروعات 
المتغيرة التي تتطلب أحيانًا تغيير في األهداف.

4. واقعية الخطط: إن إدارة المشروعات الناجحة تضمن إيجاد خطط واقعية 

وخالصة األمر أنه بدون إدارة ناجحة لمشاريعك يجب عليك توقع مشاريع 
تتجاوز التكلفة ومتأخرة.

5. التحكم بالجودة: االدارة الجيدة لمشاريعك تضمن جودة التسليمات بشكل 
دائم، وأن الجودة توافق معايير المنظمة والعميل.

 3.4. أهداف ادارة المشروعات: تقسم أهداف المشروعات إلى:)10(

1.4.3. األهداف الخاصة: تفترض النظرية االقتصادية للمشروع أن تحقيق 

أقصى ربح يعتبر مـن األهـداف الرئيسية ألي مشروع، والربح الذي يسعى 
إليه المشروع هو الفرق بـين حـصيلة المبيعـات وتكـاليف اإلنتاج، ويتدرج 

.https://gorich2018.wordpress.com/2018/11/16 . 9
10 . عبد الكريم يعقوب )2009م(، دراسات جدوى المشروع ،عمان:  دار أسامة للنشر والتوزيع ، 

ص .70
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في تكاليف اإلنتاج بهذا المفهوم كل النفقات التي يتحملها المشروع. 
األساسي  الهدف  هو  العامة  المنفعة  تحقيق  إن  العامة:  األهداف   .2.4.3

يتحقق،  لم  أو  المشروع  هذا  قيام  من  ربح  تحقق  سواء  العام  للمشروع 
فالمنفعة العامة قد تكون في بيع سلعة أو تقديم خدمة بسعر تكلفتهـا أو بأقـل 
ولكن يجب أن ال يفهم من ذلك أن المشروعات العامة ال تهتم إطالقًا بالربح 
المشروع  التي أنشئ  يتم ذلـك علـى حساب تحقيق األهداف  بل يجب أال 

العام من أجلها.
5.3. أداء منظمات األعمال يشتمل على:

1.5.3. مفهوم األداء: يختلف مفهوم األداء باختالف المدارس والنظريات 

الفكر  لتطور  التاريخية  المراحل  من  مرحلة  كل  في  سائدة  كانت  التي 
على  خاللها  من  يتعرف  التي  العملية  بأنه:  األداء  يعرف  التنظيمي)11(. 
العمل  لتأدية  الفرد لمهامه وقدراته على األداء والخصائص الالزمة  أداء 

بنجاح.)12( 
مجاالت  إلى  المنظمات  في  األداء  محددات  تمتد  األداء:  محددات   .2.5.3

العاملة  اليد  خبرات  أو  الفردية  بالمهارات  المتعلقة  تلك  من  بكثير  أوسع 
للمنظمة،  الخارجية  البيئة  متغيرات  بذلك  لتمس  الزمن،  عبر  المكتسبة 

وتنعكس محددات األداء في:)13(
التنظيمي، وخطط  الهيكل  في  ممثلة  للمنظمة:  الداخلية  التنظيمية  البيئة  أ. 

  .https://www.google.com/search?q= .28.08.2019  11
.أحمد صقر عاشور)1982م(، السلوك اإلنساني في المنظمات، القاهرة: دار النهضة، ص ص   12

.25-26
طالل مسلط الشريف )2000(، »العوامل المؤثرة في أداء العمل« مجلة جامعة الملك عبدالعزي،   13

االقتصاد واإلدارة، المجلد 5، ص 45.
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االتصاالت،  ونظام  والترقيات،  الحوافز  ونظام  والمسئولية،  السلطة 
من  المطلوبة  والتوقعات  والمسئوليات  كالواجبات  العمل،  ومتطلبات 

الموظف، وطرق وأساليب وأدوات العمل المستخدمة في المنظمة.  
ب. التغيرات في البيئة الخارجية:

 تعتبر التغيرات التي تحدث في البيئة الخارجية من أهم التحديات التي تؤثر 
في  الممثلة  متغيراتها.  التعرف على  من  بد  لذلك ال  المنظمات  أداء  على 
)البيئية السياسية، االقتصادية، الثقافية، القانونية، واالجتماعية، والمتغيرات 

التكنولوجية(. 
 Business األعمال  األعمال: ُضمن مفهوم منظمات  مفهوم منظمات   . 6.3

يبذلها  التي  المنظمة  اإلنسانية  األنشطة  هي  األعمال  أن    Organizations

مختلف  إلشباع  الضرورية  والخدمات  السلع  وتوزيع  إنتاج  بهدف  البشر 
منظمات  تقسيم  ويمكن  للمجتمع،  والمستقبلية  الحالية  والرغبات  الحاجات 

األعمال إلى ثالثة اقسام هي:)14(
1.6.3. األعمال التجارية:  Commercial Business: يمكن تعريفها بأنها تلك 

العملية التي يتم فيها إنتاج المنتجات من سلع وخدمات ذات القيمة المضافة، 
ومن ثم المتاجرة فيها من بيع أو مبادلة ألجل إشباع حاجات ورغبات من 

يطلبها ويحصل عليها ويشتريها.
2.6.3. األعمال المهنية:  Occupational Business هي تلك المجموعة من 

أو  تكوين  من  معها طرف  يتمكن  التي  والقدرات  المتخصصة  المهارات 
إنتاج وتقديم سلعة أو خدمة ذات شأن وقيمة مفيدة مقابل تحقيق مرود وربح 

وائل  دار  عمان:  والوظائف،  المفاهيم  األعمال:  منظمات  وآخرون،)2004م(  محفوظ.  جودة،   .  14
للنشر والتوزيع،، ص 39.
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مقصود. فاألعمال هنا هي التخصص في الصنعة، أو التميز في تقديم أو 
توفير منتج ما.

 :Enterprise Business 3.6.3 منشأة األعمال. 
إن تقسيم العمل والزيادة في التخصص قد أدى إلى الزيادة الكبيرة في أعداد 
األنشطة في مجال اإلنتاج والتوزيع، ويمكن  تعريفها كما يلي: أن نظام 
واألنشطة  األساسية  لألنشطة  والهادف  الواعي  التنظيم  ذلك  هو  األعمال 
المساندة لها والالزمة إلنتاج وتسويق المنتجات من السلع والخدمات إلى 
جمهور الزبائن والمستهلكين إلشباع حاجة لهم أو رغبة لديهم عبر سلسلة 

القيمة للمنشأة.)15( 
7.3 الشركة السودانية لالتصاالت سوداتل:

    بدأت جهود تطوير االتصاالت بالسودان منذ عام 1988م وكانت الجهود 
تتلخص في طلب الحكومة بإقناع شركة او شركات كبرى عاملة في مجال 
بأساليب  اتل  بالسودان أخذت سود  لتطوير مرفق االتصاالت  االتصاالت 
االدارة الحديثة في ادائها مع حث العاملين فيها وزيادة إنتاجيتهم وقد بدأ 
ذلك جليًا عند إنشاء قطاع يهتم بتطوير التنظيم وأساليب العمل ، احيانًا مع 
األداء ومعرفة  لتجويد  الخطة  مقابل  االنتاج  مواقع  بين  او  عالمية  جهات 
مواقع الخلل والضعف والمنافسة في شتى مجاالت الشركة، وبدأت الشركة 
بسبعة وثالثين  مؤسسًا وفق عقد التأسيس وعقد أول اجتماع للمؤسسين يوم 
1992/44/5م وتقرر فيه لجنة لتسهيل وتسريع اإلجراءات لتسجيل الشركة 

وفور تشكيل اللجنة باشرت أعمالها وظلت توالي اجتماعاتها بصورة شبه 

15 . القريوتي محمد قاسم )2008م(، نظرية المنظمة والتنظيم، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، ص 
.102
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يومية. وبدأت الشركة تطبيق نظام الجودة الشاملة وفق منهجية علمية من 
غير التزام بمسمياتها المعروفة وخطواتها لظروف نشأة الشركة واهتمامها 
الهيكل  اعداد  تم  حيث  اجانب.  بخبراء  االستعانة  دون  مشاريعها  بتنفيذ 
التنظيمي بما يحويه من انشطة فنيه وادارية وتطويريه ومالية كما تم عمل 
الوصف الوظيفي لكافة الوظائف مع مواكبة المستجدات في توسع الشركة 
افقيًا وراسيًا واألخذ بأساليب االدارة الحديثة، كذلك تم اعداد حاجز الكفاءة 
الوظائف  لشغل  المطلوب  والتدريب  والخبرات  المؤهالت  تحديد  بهدف 
للترقي الى الوظائف االعلى كما تم انشاء قطاع ثقافة الشركة )16(. وفي مجال 
اجراءات العمل والعالقات البينية اعدت كثير من الدراسات بهدف توثيق 
اجراءات العمل وتطويرها في عدد من االدارات لرفع معايير االداء عبر 
تبسيط االجراءات واتقانها بتحديد المسؤوليات واستخدام نظام المعلومات 
مع المتابعة اللصيقة لمعرفة مدى العمل بهذه االجراءات وتغطيتها لألنشطة 
المطلوبة ومواكبتها بإزالة اختناقات العمل في كل اجراء باستخدام رموز 
تسجيل اجراءات العمل ورسم خرائط االجراءات وقياس العمل ومدى سعة 
المحدد  الزمن  معايير  لوضع  المشتركين  خدمات  الخدمات خاصة  مواقع 
وتنفيذ  المشترك  ورضاء  الخدمة  بتقديم  تهتم  التي  تلك  خاصة  نشاط  لكل 

المشروعات. 
 4 / تحليل البيانات واختبار الفروض:

عام  بشكل  الوصفية  االحصائية  األساليب  استخدام  تًم  البيانات:  تحليل  أ/ 
للحصول على قرارات عامة عن خصائص ومالمح تركيبة مجتمع الدراسة 

16.- م هدي إبراهيم وزير االتصاالت واالعالم ، كلمة ألقاها بمناسبة االحتفال باليوم العالمي  
لالتصاالت وحصول سوداتل على  شهادة االيزو ، سوداتل ، الخرطوم : 2013/5/17م . 
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العاملين  الموظفين  جميع  على  استبانة   )106( توزيع  تم  حيث  وتوزيعه، 
بالشركة السودانية لالتصاالت - سوداتل، وتم استرداد )98( استبانة بنسبة 
%92.3 وجميعها صالحة للتحليل، وتم استخدام اساليب التوزيع التكراري 

كأي  واستخدام  المعياري  واالنحراف  الوسيط  وهي:  المبحوثين  إلجابات 
برنامج  استخدام  تم  االستبانة  بيانات  ولتحليل  الفرضيات،  الختبار  تربيع 
SPSS اختصارًا  لـ Statistical Package For the Social Sciences وهي 

من  البرنامج  هذا  ويعتبر  االجتماعية(،  للعلوم  االحصائية  )الحزمة  تعني 
أفضل البرامج المستخدمة في التحليل االحصائي، حيث يختص هذا البرنامج 
في عملية تحليل البيانات سواء كان تحلياًل وضعيًا أو تحلياًل استنباطيًا أو 

ما يعرف بتحليل الفروض.
أواًل: تحليل البيانات الشخصية: والتي تتمثل في:

1.2.4/ توزيع إفراد العينة حسب النوع: تم استفسار المبحوثين عن النوع 

حيث تم وضع خيارين لهم والجدول )1( والشكل )2( يوضح ذلك. 
الجدول )1( التوزيع التكراري ألفراد 

العينة وفق متغير النوع
النسبة المئويةالعددالنوع

6768.4ذكر

3131.6أنثى

98100.0المجموع

المصدر: اعداد الباحثان من واقع 
الدراسة الميدانية 2019م

الشكل )2( النوع
المصدر: اعداد الباحثان من الجدول بيانات (1).

يتضح من الجدول )1(، والشكل )2( أن أفراد عينة الدراسة ذكور 68.4%، 
اناث %31.6، وهذه النسبة العالية من الذكور ضرورة اقتضتها طبيعة العمل 
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بالشركة السودانية لالتصاالت سوداتل. 
 2.2.4/ توزيع إفراد العينة حسب العمر: تم استفسار المبحوثين عن اعمارهم 

وقد اعطوا عدة اختيارات والجدول والشكل ادناه يوضح ذلك.
الجدول )2( التوزيع التكراري إلفراد 

العينة وفق متغير العمر
العمر 

بالسنوات
العدد

النسبة 
المئوية

1515.3أقل من 30

30-352525.5

35-401010.2

40-452121.4

45-501717.3
50 سنة 

فأكثر
1010.2

%98100المجموع

المصدر: اعداد الباحثان من واقع 
الدراسة الميدانية 2019م

الشكل )3( العمر
المصدر: اعداد الباحثان من الجدول بيانات )2(.

يتضح من الجدول )2( والشكل )3( أن إفراد العينة الذين تتراوح أعمارهم  ما 
بين )أقل من 30 سنة( بلغت نسبتهم  )%15.3( بينما بلغت نسبة الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين )30-35 سنة( بلغت نسبتهم )%25.5(، بينما بلغت نسبة الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين )35-40 سنة( بلغت نسبتهم )%10.2( بينما بلغت 
نسبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين )40-45 سنة( بلغت نسبتهم )21.4%( 
بينما بلغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين )45-50 سنة( بلغت نسبتهم 
الذين تتراوح أعمارهم ما  العينة نسبة )%10.2( من  )%17.3(كما تضمنت 
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بين )50 سنة فأكثر( ويتضح من ذلك أن النسبة الكبرى من أفراد العينة 
تتراوح أعمارهم ما بين )25 إلى 45( حيث بلغت نسبتهم )%63(. وارتفاع 
هذه النسبة تدل على جودة العينة وقدرة أفرادها على فهم عبارات االستبانة 

واإلجابة عليها. 
المبحوثين  استفسار  تم  العلمي:  المؤهل  العينة حسب  إفراد  توزيع   /3.2.4

عن المؤهل العلمي لديهم وقد اعطوا عدة اختيارات والجدول والشكل ادناه 
يوضح ذلك. 

الجدول )3( التوزيع التكراري إلفراد 
عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي.

المؤهل 
النسبة العددالعلمي

المئوية
5758.2بكالوريوس

99.2دبلوم عالي

2525.5ماجستير

55.1دكتوراه

22.0أخرى

%98100المجموع
المصدر: اعداد الباحثان من واقع 

الدراسة الميدانية 2019م
الشكل )4( المؤهل العلمي

المصدر: اعداد الباحثان من الجدول بيانات )3).

العلمي  المؤهل  من  العينة  أفراد  أن   )4( والشكل   )3( الجدول  من  يتضح 
التعليم  حملة  نسبة  بلغت  بينما   ,)58.2%( نسبتهم  بلغت  حيث  بكالوريوس 
دبلوم عالي )%9.2(. أما حملة الماجستير بلغت نسبتهم )%25.5(. أما حملة 
الدكتوراه بلغت نسبتهم )%5.1(. أما أخرى بلغت نسبتهم )%2.0(. ويتضح 
من ذلك أن غالبية أفراد العينة ممن يحملون درجات جامعية وفوق الجامعية 

         د.  حممد يو�صف ال�صيخ نور الهادي، اأ. عواطف علي عبد ال�صالم مو�صى
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حيث بلغت نسبتهم )%98( مما يدل على جودة التأهيل العلمي ألفراد العينة 
وبالتالي قدرتهم على فهم عبارات االستبانة بشكل جيد واإلجابة عليها بدقة.
4.2.4/ توزيع إفراد العينة حسب التخصص االكاديمي: تم استفسار المبحوثين 

عن تخصصاتهم االكاديمية وقد اعطوا عدة خيارات والجدول والشكل ادناه 
يوضح ذلك.

الجدول )4( التوزيع التكراري إلفراد 
عينة الدراسة وفق متغير التخصص االكاديمي.

التخصص 
النسبة العدداالكاديمي

المئوية
1717.3إدارة اعمال

3636.7محاسبة

1212.2اقتصاد
دراسات 
1010.2مصرفية

55.1نظم معلومات 

1818.4أخرى

%98100المجموع
المصدر: اعداد الباحثان من واقع 

الدراسة الميدانية 2019م 
الشكل )5( التخصص االكاديمي

المصدر: اعداد الباحثان من بيانات الجدول )4).

التخصص  من  العينة  أفراد  أن   )5( أعاله  والشكل   )4( الجدول  من  يتضح 
االكاديمي المحاسبة حيث بلغت نسبتهم )%36.7(, أما حملة التخصص ادارة 
االعمال بلغت نسبتهم )%17.3(. أما حملة التخصص االقتصاد بلغت نسبتهم 
)%12.2(. أما حملة التخصص الدراسات المصرفية بلغت نسبتهم )10.2%( 

أما حملة التخصص نظم معلومات بلغت نسبتهم )%5.1( أما حملة التخصص 
أخرى بلغت نسبتهم )%18.4( ويتضح من ذلك أن أفراد العينة ممن يحملون 

منهجية إدارة املشروعات على أداء منظمات األعمال بقطاع االتصاالت
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تخصصات مختلفة حيث بلغت نسبتهم )81.6 %( مما يدل على جودة التأهيل 
العلمي ألفراد العينة وبالتالي قدرتهم على فهم عبارات االستبانة بشكل جيد 

واإلجابة عليها بدقة. 
5.2.4/  توزيع إفراد العينة حسب المسمى الوظيفي: تم استفسار المبحوثين 

ادناه  والشكل  والجدول  خيارات  عدة  اعطوا  وقد  الوظيفية  مسمياتهم  عن 
يوضح ذلك.

الجدول )5( التوزيع التكراري إلفراد 
عينة الدراسة وفق متغير المسمى 

الوظيفي
المسمى 
النسبة العددالوظيفي

المئوية
1212.2مدير 

1010.2نائب مدير 

2727.6رئيس قسم

4343.9موظف

66.1أخرى

%98100المجموع

المصدر: اعداد الباحثان من واقع 
الدراسة الميدانية 2019م .

الشكل )6( الدرجة الوظيفية
المصدر: اعداد الباحثان من بيانات الجدول )5).

كما يتضح من الجدول )5( والشكل )6( أن غالبية إفراد العينة من الموظفين 
حيث بلغت نسبتهم في العينة )%43.9( بينما بلغت رئيس قسم )27.6%( ، 
بينما بلغت مدير )%12.2( ، بينما بلغت نائب مدير )%10.2( ، بينما بلغت 

أخرى )6.1%(. 
6.2.4/ توزيع إفراد العينة حسب سنوات الخبرة: تم استفسار المبحوثين عن 

عدد سنوات خبراتهم بالشركة، وقد اعطوا عدة خيارات والجدول والشكل 

         د.  حممد يو�صف ال�صيخ نور الهادي، اأ. عواطف علي عبد ال�صالم مو�صى



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السابع -  يناير 2020م 30

ادناه يوضح ذلك.
الجدول )6( التوزيع التكراري إلفراد 

العينة وفق متغير سنوات الخبرة
النسبة العددسنوات الخبرة 

المئوية
أقل من 5 

1515.3سنوات

52626.5-10سنوات

101010.2-15سنة

153636.7-20سنة

201111.2-25سنة

%98100المجموع
المصدر: اعداد الباحثان من واقع 

الدراسة الميدانية 2019م .
الشكل )7( سنوات الخبرة

المصدر: اعداد الباحثان من بيانات الجدول )6).

يتضح من الجدول )6( والشكل )7( أن غالبية إفراد العينة المبحوثة تتراوح 
ثم   )36.7%( نسبتهم  بلغت  حيث  سنة(    20-15( بين  ما  خبرتهم  سنوات 
سنة(   10-5( بين  ما  بين  ما  خبرتهم  سنوات  تتراوح  الذين  العينة  إفراد 
بنسبة)%26.5( ثم أفراد العينة والذين تتراوح سنوات خبرتهم ما بين )اقل 
سنوات  تتراوح  والذين  العينة  أفراد  ثم   )15.3%( بنسبة  سنوات(   5 من 
خبرتهم ما بين )20 سنة وأقل من 25 سنة( بنسبة )%11.2( ثم أفراد العينة 
والذين تتراوح سنوات خبرتهم ما بين )10 سنة وأقل من 15 سنة( بنسبة 
الخبرات  من  عالية  شبه  نسبة  بالشركة  ان  القول  يمكن  وبهذا   .)10.2%(

التراكمية. 
 ثانيًا: اختبار الفروض: 

الفرضية  الفرضية األولى والتي تنص على:  الجدول )7( تحليل واختبار 
االولى: توجد عالقه ذات داللة احصائية بين توافر السيولة الالزمة لتنفيذ 

األعمال، وأداء الشركة السودانية لالتصاالت سوداتل.  

منهجية إدارة املشروعات على أداء منظمات األعمال بقطاع االتصاالت
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العبارة
المتوسط 

التفسيرالحسابي

االنحراف 

المعياري

قيمة مربع 

كأي

درجات 

الحرية

القيمة 

االحتمالية
على  الشركة  تعمل 

الالزمة  السيولة  توفر 

مشروعاتها  لتنفيذ 

للمحافظة  المختلفة 

على مكانتها في مجال 

االتصاالت. 

4.82
أوافق 

بشدة
.441050.5320.000

بسمعة  الشركة  تتمتع 

امكانية  في  عالية 

سبيل  في  االقتراض 

الحصول على السيولة 

ان دعت الضرورة.

4.58
أوافق 

بشدة
.590021.1220.000

على  الشركة  تحرص 

توفير السيولة الالزمة 

كافة  على  للطاقة 

التشغيلية  مستوياتها 

مشروعاتها  انفاذ  في 

المختلفة.

4.58
أوافق 

بشدة
.669023.4620.000

ساهمت توسيع فرص 

تطوير  على  التمويل 

مشروعات الشركة.
4.34

أوافق 

بشدة
.69308.3920.015

السيولة  ساعدت 

الشركة  لدى  المتوفرة 

في  االستثمارات  على 

االتصاالت والتقنية. 

4.46
أوافق 

بشدة
.744014.6820.001

المصدر: إعداد الباحثان من بيانات االستبيان، 2019م

         د.  حممد يو�صف ال�صيخ نور الهادي، اأ. عواطف علي عبد ال�صالم مو�صى
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 )4.82( االولى  للعبارة  الحسابي   الوسط  ان  الجدول )7( يالحظ  من 
وبانحراف معياري )0.4410( كما بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة 
درجات  عند   )50.53( األولى  للعبارة  الدراسة  مجتمع  أفراد  بين  الفروق 
حرية )2( ومستوى داللة إحصائية )0.000( وهي أقل من )%5(، وعليه فإن 
ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد المجتمع 
ولصالح الموافقون بشدة على أن  تعمل الشركة على توفر السيولة الالزمة 
لتنفيذ مشروعاتها المختلفة للمحافظة على مكانتها في مجال االتصاالت، 
وان الوسط الحسابي للعارة الثانية بلغ )4.58( بانحراف معياري )0.5900( 
كما بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد مجتمع الدراسة 
إحصائية  داللة  ومستوى   )2( حرية  درجات  عند   )21.12( الثانية  للعبارة 
)0.000( وهي أقل من )%5(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات 

داللة إحصائية بين إجابات أفراد المجتمع ولصالح الموافقون بشدة على أن 
تتمتع الشركة بسمعة عالية في امكانية االقتراض في سبيل الحصول على 
 )4.58( الثالثة  للعبارة  الحسابي  الوسط  وان  الضرورة،  دعت  ان  السيولة 
لداللة  المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت  كما   )0.669( معياري  بانحراف 
الفروق بين أفراد مجتمع الدراسة للعبارة الثالثة )23.46( عند درجات حرية 
)2( ومستوى داللة إحصائية )0.000( وهي أقل من )%5(، وعليه فإن ذلك 

يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح 
الموافقين بشدة على أن تحرص الشركة على توفير السيولة الالزمة للطاقة 
على كافة مستوياتها التشغيلية في انفاذ مشروعاتها المختلفة، كما أن الوسط 
الحسابي للعبارة الرابعة ) 4.34( بانحراف معياري )0.693( كما بلغت قيمة 
مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد مجتمع الدراسة للعبارة الرابعة 

منهجية إدارة املشروعات على أداء منظمات األعمال بقطاع االتصاالت
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)8.39( عند درجات حرية )2( ومستوى داللة إحصائية )0.015( وهي أقل 

من )%5(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
توسيع  ساهمت  أن  على  بشدة  الموافقين  ولصالح  المجتمع  أفراد  إجابات 
الحسابي  الوسط  وان  الشركة،  مشروعات  تطوير  على  التمويل  فرص 
للعبارة الخامسة )4.46( وبانحراف معياري )0.774( كما بلغت قيمة مربع 
الخامسة  للعبارة  الدراسة  الفروق بين أفراد مجتمع  كاى المحسوبة لداللة 
)14.68( عند درجات حرية )2( ومستوى داللة إحصائية )0.001( وهي أقل 

من )%5(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
السيولة  أن ساعدت  بشدة على  الموافقين  المجتمع ولصالح  أفراد  إجابات 

المتوفرة لدى الشركة على االستثمارات في االتصاالت والتقنية.   
مما سبق توصل الباحث إلى أن الفرضية التي مفادها )توجد عالقه ذات 
داللة احصائية بين توافر السيولة الالزمة لتنفيذ األعمال، وأداء الشركة 

السودانية لالتصاالت سوداتل.( تم التأكد من صحتها بدليل الموافقة أعاله 
على جميع عباراتها.

الجدول )8( تحليل واختبار الفرضية الثانية والتي تنص على: توجد 
وأداء   ، وتنمية مهارتهم  العاملين  تدريب  بين  ذات داللة احصائية  عالقه 

الشركة السودانية لالتصاالت سوداتل.

المتوسط العبارة
التفسيرالحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة مربع 
كاي

درجات 
الحرية

القيمة 
االحتمالية

تهتم الشركة بتدريب 
العاملين وتنمية 

مهارتهم بصورة 
مستمرة.

أوافق 4.56
708016.0730.001.بشدة

         د.  حممد يو�صف ال�صيخ نور الهادي، اأ. عواطف علي عبد ال�صالم مو�صى
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ساهم التدريب على 
منح العاملين المعرفة 
والمهارات  الالزمة 

التي تمكنهم من القيام 
بأداء أفضل.

أوافق 4.34
1.03947.4130.000بشدة

ساهم التدريب على 
تحسين نظم أساليب 

العمل بالشركة.
أوافق 4.31

933026.6130.000.بشدة

تهتم الشركة بوضع 
االحتياجات التدريبية 

األساسية للعاملين قبل 
بدء العملية التدريبية. 

78709.2720.629.أوافق 4.07

تعتبر الشركة التدريب 
استثماراً هادفاً في 

تطوير وتحسين 
الكفاءة اإلنسانية التي 

تعمل على تعزيز 
الميزة تنافسية.

663010.1420.006.أوافق 4.09

المصدر: إعداد الباحثان من بيانات االستبيان، 2019م

 )4.56( االولى  للعبارة  الحسابي   الوسط  ان  الجدول )8( يالحظ  من 
وبانحراف معياري )0.7080(  كما بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة 
درجات  عند   )16.07( األولى  للعبارة  الدراسة  مجتمع  أفراد  بين  الفروق 
وعليه   ،)5%( من  أقل  وهي   )0.001( إحصائية  داللة  ومستوى   )3( حرية 
أفراد  إجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  يشير  ذلك  فإن 
المجتمع ولصالح الموافقين  بشدة على أن تهتم الشركة بتدريب العاملين 
الثانية  للعبارة  الحسابي  الوسط  وان  مستمرة،  بصورة  مهارتهم  وتنمية 
المحسوبة  كاي  مربع  قيمة  بلغت  كما   )1.039( معياري  وانحراف   )4.34(

لداللة الفروق بين أفراد مجتمع الدراسة للعبارة الثانية )47.41( عند درجات 
وعليه   ،)5%( من  أقل  وهي   )0.000( إحصائية  داللة  ومستوى   )3( حرية 

منهجية إدارة املشروعات على أداء منظمات األعمال بقطاع االتصاالت
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أفراد  إجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  يشير  ذلك  فإن 
المجتمع ولصالح الموافقين بشدة على أن ساهم التدريب على منح العاملين 
المعرفة والمهارات  الالزمة التي تمكنهم من القيام بأداء أفضل، وان الوسط 
الحسابي للعبارة الثالثة )4.31( وانحراف معياري )0.933( كما بلغت قيمة 
مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد مجتمع الدراسة للعبارة الثالثة 
)26.61( عند درجات حرية )4( ومستوى داللة إحصائية )0.000( وهي أقل 

من )%5(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
إجابات أفراد المجتمع ولصالح الموافقين بشدة على أن ساهم التدريب على 
الرابعة  للعبارة  الحسابي  الوسط  ان  بالشركة،  العمل  أساليب  نظم  تحسين 
)4.07( وانحراف معياري )0.7870( كما بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة 

لداللة الفروق بين أفراد مجتمع الدراسة للعبارة الرابعة )9.27( عند درجات 
وعليه  اكبر من )5%(،  )0.629( وهي  إحصائية  داللة  )3( ومستوى  حرية 
إجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  يشير  ذلك  فإن 
أفراد المجتمع ولصالح الموافقين على أن تهتم الشركة بوضع االحتياجات 
التدريبية األساسية للعاملين قبل بدء العملية التدريبية، وان الوسط الحسابي 
للعبارة الخامسة )4.09( وانحراف معياري )0.6630( كما بلغت قيمة مربع 
الخامسة  للعبارة  الدراسة  الفروق بين أفراد مجتمع  كاي المحسوبة لداللة 
)10.14( عند درجات حرية )2( ومستوى داللة إحصائية )0.006( وهي أقل 

من )%5(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
إجابات أفراد المجتمع ولصالح  الموافقين على أن تعتبر الشركة التدريب 
استثمارًا هادفًا في تطوير وتحسين الكفاءة اإلنسانية التي تعمل على تعزيز 

         د.  حممد يو�صف ال�صيخ نور الهادي، اأ. عواطف علي عبد ال�صالم مو�صى
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الميزة تنافسية. 
مما سبق توصل الباحث إلى أن الفرضية التي مفادها )توجد عالقه ذات 
الشركة  وأداء   ، مهارتهم  وتنمية  العاملين  تدريب  بين  احصائية  داللة 
السودانية لالتصاالت سوداتل( تم التأكد من صحتها بدليل الموافقة أعاله 

على جميع عباراتها. 
الخاتمة: من خالل التحليل واالختبار توصل الباحث الى النتائج:

النتائج:
. اثبتت الدراسة صحة الفرضيات الموضوعة.

أ. الفرضية االولى: توجد عالقه ذات داللة احصائية بين توافر السيولة 
الالزمة لتنفيذ األعمال، وأداء الشركة السودانية لالتصاالت سوداتل.   

ب. الفرضية الثانية: توجد عالقه ذات داللة احصائية بين تدريب العاملين 
وتنمية مهارتهم، وأداء الشركة السودانية لالتصاالت سوداتل.

المختلفة  مشروعاتها  لتنفيذ  الالزمة  السيولة  توفر  على  الشركة  تعمل   .2
للمحافظة على مكانتها في مجال االتصاالت. 

3. تتمتع الشركة بسمعة عالية في امكانية االقتراض في سبيل الحصول 
على السيولة ان دعت الضرورة.

4. تحرص الشركة على توفير السيولة الالزمة للطاقة على كافة مستوياتها 
التشغيلية في انفاذ مشروعاتها المختلفة.

5. تهتم الشركة بتدريب العاملين وتنمية مهارتهم بصورة مستمرة. 
التي  الالزمة  والمهارات   المعرفة  العاملين  منح  على  التدريب  ساهم   .6

تمكنهم من القيام بأداء أفضل.

منهجية إدارة املشروعات على أداء منظمات األعمال بقطاع االتصاالت
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الكفاءة  وتحسين  تطوير  في  هادفًا  استثمارًا  التدريب  الشركة  تعتبر   .7
اإلنسانية التي تعمل على تعزيز الميزة تنافسية.

التوصيات:
تقوية  في  لديها  المتوفرة  السيولة  من  أكثر  االستفادة  الشركة  علي   .1

استثماراتها المختلفة. 
تطوير  في  لها  المتاحة  التمويل  فرص  من  تستفيد  ان  الشركة  على   .2

مشروعاتها. 
3. ان تهتم الشركة بوضع االحتياجات التدريبية األساسية للعاملين قبل بدء 

العملية التدريبية. 
4. ان تحرص الشركة أكثر على تحسين نظم أساليب العمل عبر التدريب 

المستمر.
المسئولية  مظلة  توسع  في  العلمية  األسس  تنتهج  أن  الشركة  على   .5

االجتماعية.
تبّني  النمّو تصاعدي والعمل على  الشركة االستمرار في تحقيق  6. على 

واستخدام خدمات االتصاالت والتقنية. 
مقترح لدراسات مستقبلية:

1. أثر اختيار المنهجية المناسبة في ادارة المشروعات.
2. دور الدعم اللوجستي في تنفيذ المشروعات.

         د.  حممد يو�صف ال�صيخ نور الهادي، اأ. عواطف علي عبد ال�صالم مو�صى
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المراجع والمصادر العربية: 
المنظمات في قطاع  أداء  الشاملة على  الجودة  إدارة  أثر تطبيق  1. احمد موسى اسماعيل، 
األعمال بالسودان، رسالة دكتوراه غير منشورة ، مقدمة لكلية الدراسات التجارية ، جامعة 

النيلين ، 2006م.
للنشر  وائل  دار  عمان:.  والتنظيم،  المنظمة  نظرية  )2008م(  قاسم،  محمد  القريوتي   .2

والتوزيع.
3. أحمد صقر عاشور، )1982م(السلوك اإلنساني في المنظمات، القاهرة: دار النهضة. 

4. جودة محفوظ، وآخرون، )2004م( منظمات األعمال: المفاهيم والوظائف، عمان: دار 
وائل للنشر والتوزيع. 

5. سعد بن سرور، دور التخطيط االستراتيجي في تطوير أداء المنظمات الطوعية،  رسالة 
ماجستير غير منشورة(، مقدمة لعمادة الدراسات العليا، جامعة الرياض، 2016م.

6.  سعد عبد الرحمن،)1998م( القياس النفسي ، النظرية والتطبيق ، ط3، القاهرة : دار 
الفكر العربي .

7. طالل مسلط الشريف، »العوامل المؤثرة في أداء العمل« مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، 
االقتصاد واإلدارة، المجلد 5، 2000م.

للنشر  أسامة  دار  ،عمان:  المشروع  جدوى  دراسات  )2009م(  يعقوب،  الكريم  عبد   .8
والتوزيع.

9. عبد اهلل عبد الدائم، )2001م( التربية التجريبية والبحث التربوي ، بيروت ، دار العلم 
للماليين.

االردن:  المشروعات،  ادارة  د ت(،   ( احمد  العزيز، وحسن حسين  عبد  محمد  عماد   .10
اكاديمية الجمعيات االهلية، مطبوعات وزارة التضامن االجتماعي.  

11. محمد محمد علي منصور) 2018(، دور ادارة المشروعات والبرامج في تطوير اداء 
منظمات االعمال، )رسالة ماجستير غير منشورة(، مقدمة الكية الدراسات 

العليا، فسم ادارة االعمال، جامعة االمام المهدي. 
المراجع والمصادر االجنبية:

1.Jouzif )2012(. Impact Application of Total Quality Management on the 
Performance of Business Organizations in Jakarta, Unpublished PhD, 
Introduction to the College of Business Studies, Pakistan.
2. Rand)2010(, Critical Review of Risk Analysis in Large Enterprise 
Management, Middle East Journal, No. 49, USA.
3. https://www.linkedin.com/pulse/01.06.2019.
4.https://www.abahe.uk/projects-management-concept.html. 
27.08.2019.
5. https://www.google.com/search?q= 28.08.2019.  

منهجية إدارة املشروعات على أداء منظمات األعمال بقطاع االتصاالت



39مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السابع – يناير 2020م 

استقصاء مدى إملام معلمي املوسيقى
 باملعايري الدولية لتدريس املوسيقى

في المرحلة الثانوية بالسودان - والية الخرطوم

إعداد: أ. د. محمد سيف الدين علي التجاني،
محمد العصامي عوض محمد
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المستخلص:
يهدف هذا البحث للتعرف على مدى إلمام معلمي الموسيقى بالمعايير 

الباحث  قام  بالسودان،  الثانوية  المرحلة  في  الموسيقى  لتدريس  الدولية 

بالكشف إلمام معلمي الموسيقى بالمعايير الدولية لتدريس الموسيقى، استخدم 

الباحث المنهج الوصفي ألغراض البحث ومن ثم استخدم االستبانة كآلية 

لجمع المعلومات تكون مجتمع الدراسة من )60( معلمًا لمادة الموسيقى في 

مدارس التعليم الثانوي بوالية الخرطوم، ومن مجتمع الدراسة تم اختيار 

للبيانات  اإلحصائية  المعالجة  تمت  معلمًا.   )40( قوامها  عشوائية  عينة 

.)SPSS( بواسطة برنامج الحاسوب

وأهم نتائج البحث: من خالل تطبيق المعايير الدولية لتدريس الموسيقى 

أ. يحقق الطالب مستوى االتقان في تعلمه لقراءة وكتابة النوتة الموسيقية. 

ب. يتمكن الطالب من العزف والغناء معًا بعد التدريب المستمر. 

ج. يكتسب الطالب مهارة العزف على اآلالت الموسيقية.

الكلمات المفتاحية:
نوتة موسيقية - مهارة العزف - تكنولوجيا الموسيقى المدرسية -   

الفصول الدراسية.

أ. د. حممد �صيف الدين علي التجاين، حممد الع�صامي عو�س حممد
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Abstract:
The overall aim of this research is to investigate the extent to which 

music teachers are familiar with international standards of music 
teaching at the secondary level in Sudan، the researcher explored the 
extent to which music teachers are familiar with international standards، 
the research adopted the descriptive research method and questionnaire 
for collection of data، research population consisted of )60( teacher of 
music in the secondary schools of Khartoum state، out of which )40( 
teachers were randomly chosen as research sample. The statistical 
treatment of data was done using (SPSS). The most important results 
are: By following international standards for music teaching: A- students 
master reading and writing musical notes. B- With practice students are 
able to play instruments and sing at the same time. C- Students display 
a level of skill of playing different musical instruments.
Key Words:

Musical note – Playing skill – School music technology – School 
classrooms.

استقصاء مدى إلمام معلمي الموسيقى بالمعايير الدولية لتدريس الموسيقى
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مقدمة:
 إن العملية التعليمية بكل ما فيها من عناصر تواجه العديد من التحديات 
العالمية نتيجة للتطور التكنولوجي في مجال التعليم الموسيقي والذي أصبح 
واقعًا جديدًا يفرض علينا ضرورة إعادة النظر في كل مكونات وأساليب 
وممارسة العملية التعليمية، حيث أصبحت كثيرًا من دول العالم في حالة 
حقولهم  في  الموسيقى  والتعلم  التعليم  بأساليب   لالرتقاء  دائمة  منافسة 

التعليمية.
تتسابق الدول المتقدمة في وضع معايير لكل ما يختص بالتعلم للوصول 
معايير  أو  الدولية  بالمعايير  تعرف  ما  وهي  الجودة،  من  مستوى  ألعلى 
الوقت  في  والشائكة  الملحة  الموضوعات  أهم  من  وهي  الشاملة،  الجودة 
الراهن بالنسبة  للعملية التعليمية، ألنها تهتم بجميع نواحي أركان عمليتي 
التعليم  مناهج  في  لالستخدام  حتمية  ضرورة  أنها  أي  والتعلم،  التعليم 

الموسيقي، وقياس التقدم الذي يحدث للطالب.
وبما أن المتعلم هو من أهم العناصر في العملية التعليمية فمن الضروري 
أن نحسن من مستواه التعليمي الذي تحدده هذه المعايير الدولية، بما يتالءم 

مع البيئة المدرسية في السودان.
وقد قدم محمد محمود عبد الفتاح ظاهر دراسة بعنوان: »فاعلية برنامج 
مقترح لتنمية بعض مهارات التربية الموسيقى في ضوء المعايير الدولية 
التاسع بغزة«، هدفت تلك الدراسة إلى معرفة مستوى  لدى طلبة الصف 
في  الموسيقية  التربية  مهارات  لبعض  التاسع  الصف  مستوى  طلبة  اتقان 
محافظة عزة، كما هدفت إلعداد قائمة بالمهارات الموسيقية المالئمة للمعايير 
الدولية، والتعرف على فاعلية البرنامج المقترح لتنمية المهارات الموسيقية. 

أ. د. حممد �صيف الدين علي التجاين، حممد الع�صامي عو�س حممد
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الواحدة،  المجموعة  نظام  التجريبي  المنهج  خطوات  الدراسة  تلك  اتبعت 
تنمية  التي ساهمت في  الدولية  المعايير  قائمة  النتائج عن إعداد  وأسفرت 
المهارات الموسيقية لدى طلبة الصف التاسع، وتطبيق البرنامج الموسيقي 
في  ليساهم  الخمسة  الموسيقية  التربية  مجاالت  باستخدام  إعداده  تم  الذي 
تنمية المهارات الموسيقية، كما إن التمارين التي تناولها البرنامج الموسيقي 

التجريبي كان لها األثر اإليجابي.
معايير  توافر  مدى  بعنوان:«  دراسة  نصيرات  محمود  نضال  وقدم 
جودة البرنامج األكاديمي في برنامج إعداد معلمي الموسيقي في الجامعة 
األردنية من وجهة نظر الطلبة في التخصص«، هدفت الدراسة للتعرف 
على مدى توافر معايير جودة البرنامج األكاديمي في برنامج إعداد معلمي 
الموسيقي في الجامعة األردنية من وجهة نظر الطلبة في التخصص، وذلك 
من خالل مجاالت االستبانة: )أهداف البرنامج، المنهاج، طرق التدريس، 
التقويم، الموافق والتجهيزات، التربية العملية(، كما هدفت إلى التعرف على 
الدالالت اإلحصائية حول آراء أفراد عينة الدراسة من حيث الفروقات الدالة 
وغير الدالة لكل معيار من المعايير وحسب البيانات الشخصية. اتبعت تلك 
زيادة  النتائج عن ضرورة  )التحليلي( وأسفرت  الوصفي  المنهج  الدراسة 
االهتمام بالمرافق والتجهيزات الفنية الالزمة التي تخدم العملية التعليمية، 
إعادة النظر من قبل القسم وكوادره التدريسية لزيادة االهتمام بالمقررات 

الدراسية فيما يخص الجانب التطبيقي الميداني لطلبة التربية الموسيقية.
يسعى الباحث الستقصاء مدى إلمام معلمي الموسيقي بالمعايير الدولية 

لتدريس الموسيقي في السودان.

استقصاء مدى إلمام معلمي الموسيقى بالمعايير الدولية لتدريس الموسيقى
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مشكلة البحث:
الحظ الباحث من خالل عمله بالتعليم العام والعالي ألكثر من عقدين من 

الزمان أن المدارس الثانوية التي تدرس بها مادة الموسيقي بوسائل تقليدية 

ليست ذات فاعلية، ولم تستِفد من الطفرة التكنولوجيا الكبيرة التي حدثت 

المدرسية،  الموسيقي  تكنولوجيا  والمتمثلة في  الموسيقي  التعليم  في مجال 

كما الحظ أن المدارس الثانوية ال تلتزم بتطبيق المعايير الدولية في تدريس 

الموسيقي مما جعل البيئة التعليمية للموسيقي ال تواكب التطور العالمي في 

مجال التعليم الموسيقي.

أهداف البحث:
 1. تسليط الضوء على المعايير الدولية لتدريس الموسيقى.

لتدريس  الدولية  بالمعايير  الموسيقى  معلمي  إلمام  مدى  على  التعرف   .2 

الموسيقى.

 3. التعرف على العقبات التي تؤثر على تطور التعليم الموسيقى بالسودان.

أهمية البحث:
التعليم  مجال  في  المهمة  البحوث  من  يعد  أنه  في  البحث  أهمية  تكمن 

من  النوع  بهذا  السودانية  المكتبة  إثراء  في  وسيسهم  الحديث،  الموسيقي 

تكنولوجيا  استخدام  بمجاالت  والمهتمين  الطالب  تساعد  التي  البحوث 

الموسيقي المدرسية في ضوء المعايير الدولية لتدريس الموسيقي.

أ. د. حممد �صيف الدين علي التجاين، حممد الع�صامي عو�س حممد
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منهج البحث: المنهج الوصفي
الثانوية  المرحلة  في  الموسيقي  معلمي  إلمام  مدى  ما  البحث:  سؤال 

بالسودان بالمعايير الدولية لتدريس الموسيقي.

غير  بالسودان  الثانوية  المرحلة  في  الموسيقي  معلمو  البحث:  فرضية 

ملمين بالمعايير الدولية لتدريس الموسيقي.

مفهوم المعايير:
مالئمتها  ومدى  التعليم  برامج  تقييم  بموجبها  يتم  أسس  وجود  تعني 

للمستجدات وهي عملية القيام بإرجاع أمر شيء معين إلى أساس مرجعي 

متفق بشأن قيمته يسمى معيارًا، وقد تكون القيمة مادية أو معنوية، غير أنه 

في كلتا الحالتين تصبح االمور فيها كثير من األحوال ذات قيمة أو حكم 

أي  أدائه،  قادرًا على  الطالب ويكون  يعرفه  أن  ما يجب  حتمي، وتصف 

أنها عبارات تحدد المعرفة والمهارات األساسية التي يجب أن تعبر عنها 

برامج اإلعداد المختلفة، والمعايير هي أسس الحكم فيما يجب أن تكون عليه 

الناتجة عن المالحظات، وما يجب أن يعرفه ويمارسه المتعلم  االستجابة 

لمستوى معين، بحيث يظهر مستوى كفاءة األداء وما اكتسبه المتعلم أيضًا 

من اتجاهات ايجابية، أي أن المعيار يحدد المنتج النهائي الذي سيتم تقويمه، 

والمعيار يجب أن يتسم بالوضوح عند صياغته حتى يمكن تحديد المؤشرات 

التي يتم مالحظة أداء المتعلم وتقديره من خاللها. صالح )2009(.

استقصاء مدى إلمام معلمي الموسيقى بالمعايير الدولية لتدريس الموسيقى
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أهداف المعايير الدولية في التعليم:
العملية  وتحسين  تطوير  في  التربوية  والقيادات  للمعلمين  كدليل  تعمل   .1 

التعليمية.

 2. تفعيل األفكار والمستحدثات على المستوى المحلي وإتاحة أفضل الطرق 

لمساعدة الدارسين على النجاح واتقان الدراسة.

البهنساوي  للدارسين والمعلمين.  الذي يحدث  التقدم  قياس   3. تساعد على 

)2009م(.

أنماط المعايير الدولية في التعليم الموسيقي: 
 - معايير مرتبطة بالطالب. 

 - معايير  مرتبطة بالمعلمين.

 - معايير مرتبطة بالمناهج الدراسية. 

 - معايير مرتبطة باإلدارة المدرسية. 

 -  معايير مرتبطة باإلدارة التعليمية. 

 -  معايير مرتبطة باإلمكانيات المادية. 

 -  معايير مرتبطة بين المدرسة والمجتمع. أبوحصيرة )2008(.

معايير  الجودة الدولية في مجال التعليم الموسيقي: 
وهي تفاعل الطالب مع المنتج الذي يقوم بوضعه خبراء ومختصين في 

تحقق  حتى  الحديثة،  التعليمية  الوسائل  باستخدام  الموسيقي  التعليم  مجال 

األهداف، كل ذلك في إطار معايير متفق عليها، ويتبع ذلك تقويم مستمر 

لقياس مدى تحقيق األهداف. أحمد )2009(.

أ. د. حممد �صيف الدين علي التجاين، حممد الع�صامي عو�س حممد
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المعايير الدولية للموسيقي:
ملحن  وهو   Kodaly(كودالى( بصياغتها  قام  معايير  مجموعة  هي 

وموسيقي ومغني مجري اكتشف هذا النهج في تعليم الموسيقى، وكان مهتمًا 

الموسيقى على  المعلمين والطالب كل على حده، وشجع معلمي  بتدريب 

السفر إلى كل أنحاء أوربا، بحثًا عن أفضل النماذج في التعليم الموسيقي، 

وكان ذلك في عشرينات القرن العشرين. وهذه المعايير عبارة عن فلسفة 

مخرجات  لتطوير  واألساليب  والتقنيات  األفكار  أفضل  من  العديد  تدمج 

التعليم الموسيقي، بناًء على الغناء كبرنامج شامل يطور القدرة على فهم 

)الصولفيج(  الموسيقية  والكتابة  القراءة  إلى  التعلم  هذا  ينقل  ثم  يسمع  ما 

واالرتجال والتكوين.

بالواليات  للتعليم  الوطني  المجلس  بواسطة  المعايير  هذه  إجازة  تمت 

المتحدة األمريكية في العام 2014م، ومن ثم أصبحت معايير متفق عليها 
عالميًا في تطوير وقياس مخرجات التعليم الموسيقي.

استقصاء مدى إلمام معلمي الموسيقى بالمعايير الدولية لتدريس الموسيقى
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جدول رقم )1( يوضح مجاالت المعايير الدولية للموسيقي
املعيارالمجالم

1

الغناء)الفردي واجلماعي(
	)التعرف على عناصر املوسيقى )اإليقاع والنغم

	 قبل ما  مرحلة  من  الغناء  على  التدريب  يطبق 
املدرسة، حىت املرحلة الثانوية

	 املتنوعة الثقافات  من  األغاين  اختيار  يتم   
املختلفة.

	 ًيتدرب الطالب على الغناء والعزف معا

يتمكن الطالب بعد التدريب 
املستمر من الغناء والعزف معًا

2

العزف على اآلالت املوسيقية )فردي ومجاعي(
	.يتدرب الطالب على الصولفيج واإليقاع اللحين
	 املوسيقا منهج  خالل  من  الطالب  تدرب 

الكتساب مهارة العزف 

يكتسب الطالب مهارات 
العزف على اآلالت املوسيقية

3

ارجتال األحلان والتنويع واملصاحبة اآللية
	 التدريب على االرجتال الكتساب مهارة التأليف

املوسيقي.
	 التدريب املستمر على االرجتال يكسب الطالب

االهلام املوسيقي واخليال.
	تدريب الطالب على املصاحبة اآللية

تتطور عند الطالب مهارة 
االرجتال يف التأليف املوسيقي

4

التأليف والرتتيب املوسيقي
	 لتعلم النهائي  االختبار  هو  املوسيقي  لتأليف 

الطالب
	 التدريب املستمر على التأليف املوسيقي يكسب  

الطالب براعة القراءة  والكتابة )الصولفيج(

املعيار يكتسب الطالب القدرة 
على التحليل والنقد املوسيقي

أ. د. حممد �صيف الدين علي التجاين، حممد الع�صامي عو�س حممد
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5

)الصولفيج  املوسيقية  والكتابة  القراءة  تعلم   .5
:)Solfege
 التدريب على الصولفيج االيقاعي 	
 التدريب على الصولفيج الغنائي.	
 الصولفيج 	 مقاطع  وترتيب  اختيار  يتم 

)إيقاعي وغنائي( بعناية كبرية
 مقاطع الصولفيج اليت يتعرف عليها الطالب 	

معها يكون التعليم املوسيقي سهاًل.
 املوسيقية 	 والكتابة  القراءة  أنشطة  تنويع 
للطالب.
 املتسلسل 	 الغناء  على  الطالب  تدريب 

باستخدام السمع الداخلي لتطوير قدرهتم على القراءة 
املوسيقية.

يتقن الطالب قراءة وكتابة النوتة 
املوسيقية

6

يستمع الطالب إىل اللحان موسيقية:
 اآلالت 	 مبعرفة  يقومون  مث  معروفة  أغاين  أو 

املوسيقية املستخدمة، أو حتديد جمال الصوت الغنائي 
من حيث احلدة والغلظة، وكذلك معرفة امليزان اإليقاعي 

والقوالب املوسيقي
• مث 	 موسيقية  مقطوعة  إىل  الطالب  يستمع 

يقومون بوصف خصائصها الرمسية وبيئتها اجلغرافية

يتعرف الطالب على 
املصطلحات واملفاهيم املوسيقية

7

للعمل  متنوعة  )ومعزوفات  املوسيقي  األداء  تقييم 
املوسيقي(:
 اللحن 	 خصائص  بتمييز  األداء  تقييم  يتم 

املوسيقي من الطالب، ووصف أجزاء اللحن ومقارنته 
بأحلان أخرى، وهذا يكسب الطالب مزيداً من خربات 

التمييز والرتكيز.

مييز الطالب خصائص اللحن 
املوسيقي

استقصاء مدى إلمام معلمي الموسيقى بالمعايير الدولية لتدريس الموسيقى
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8

األخرى  والفنون  املوسيقى  بني  العالقة  فهم 
والتخصصات خارج الفنون:

 عرض التطور الزمين لفن املوسيقى.	
 خالل 	 من  بالتفصيل  املوسيقى  تطور  تتبع 

دراسة العصور واملؤلفني مع إعطاء أمثلة موسيقية على 
ذلك.

 الثقافات 	 خمتلف  يف  املوسيقى  الدور  بيان 
واحلضارات وربطها بالتطورات التارخيية والفنية والعلمية 

يف خمتلف العصور.

ينمي الطالب قدرته الذهنية 
وذاكرته املوسيقية

9

فهم املوسيقى فيما يتعلق بالتاريخ والثقافة:
 أغاين 	 أداء  خالل  من  الطالب  يكتشف 

من  جديدة  وأساليب  خصائص  أخرى  ثقافات  من 
يف  مشاهبة  عالقات  هلا  تكون  أن  وميكن  املوسيقى، 
مقارنة  الثقافات وميكن  تلك  من  أخرى  فنية  أشكال 
ظل  يف  املوسيقية  واألساليب  اخلصائص  وحتليل 

اختالف الثقافات املتعددة 

يكتشف الطالب خصائص 
وأساليب جديدة ملوسيقي 

الثقافات األخرى

أ. د. حممد �صيف الدين علي التجاين، حممد الع�صامي عو�س حممد
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منهج البحث: المنهج الوصفي: 

مجتمع وعينة البحث: يتكون مجتمع البحث من )60( معلمًا للموسيقي 

بالمرحلة الثانوية في والية الخرطوم، ونظرًا لتعذر استخدام أسلوب الحصر 

الشامل في جمع البيانات العتبارات الوقت والجهد والتكلفة فقد تم االعتماد 

على أسلوب العينة حيث تمَّ اختيارها من مجتمع البحث الموضح في الفقرة 

السابقة عن طريق أسلوب العينة العشوائية وهى إحدى العينات االحتمالية 

والتي تتيح فرص متساوية لالختيار بين مفردات مجتمع البحث.

أداة البحث: قام الباحث بتصميم استبانة لقياس اتجاهات المعلمين نحو 

بالمعايير  السودان  في  الثانوية  المرحلة  في  الموسيقى  معلمي  إلمام  مدى 

الدولية لتدريس الموسيقى.

أ. د. حممد �صيف الدين علي التجاين، حممد الع�صامي عو�س حممد
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من الجدول )2( يتضح اآلتي:

 1 - المنوال هو اإلجابة )أوافق( بنسبة 34 %.

 2 - النسبة العامة للموافقة )%77.2( تتمركز حول اإلجابة )أوافق وأوافق 

بشدة( بينما النسبة العامة لعدم الموافقة )%21.4( تتمركز حول اإلجابة )ال 

أوافق، ال أوافق بشدة(.

 3 -  قيمة كاي تربيع المحسوبة )21.533( أكبر من )0.5( مما يشير إلى عدم 

وجود فروق جوهرية بين إجابات المبحوثين.

 4 -  النتائج 1، 2، 3 تثبت صحة فرضية البحث.

أ. د. حممد �صيف الدين علي التجاين، حممد الع�صامي عو�س حممد
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يتضح من الجدول رقم )3( ما يلي:
1/ الوسط الحسابي لكل عبارة من عبارات محور الدراسة الثالث األكبر 
عينة  أفراد  اتجاه  أن  إلى  يشير  )3( وهذا  الفرضي  الحسابي  الوسط  من 
الدراسة نحو هذه العبارات تسير في االتجاه اإليجابي أي يعني موافقة أفراد 
إلمام  )مدى  تقيس  التي  العبارات  ومضمون  محتوى  على  الدراسة  عينة 
معلمي الموسيقى بالمعايير الدولية لتدريس الموسيقى( في المجتمع موضع 
الدراسة بمستوى استجابة عالية حيث حققت جميع العبارات متوسطا« عامًا 

مقداره )2.021( وبانحراف معياري )1.395( وأهمية نسبية  )40.4(%.
والنقد  التحليل  علي  القدرة  الطالب  )يكتسب  الفقرة  أن  يتضح  كما   /2

الموسيقي( جاءت في المرتبة األولى حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة 
على العبارة )2.250( بانحراف معياري )1.1500( وبأهمية نسبية منخفضة  

بلغت )45(%. 
النوتة  وكتابة  قراءة  الطالب  )يتقن  الفقرة  الثانية  المرتبة  في  تليها 
الموسيقية.( بمتوسط حسابي )2.222( وانحراف معياري )1.623( وبأهمية 

نسبية )44.4(%. 
الفنون  في  الطالب  )يشارك  الفقرة  فقد جاءت  األخيرة  المرتبة  أما   /3
وبانحراف   )1.777( متوسطها  بلغ  حيث  والرقص.(  كالتمثيل  األخرى 

معياري )1.149(وأهمية نسبية بلغت )35.5(%.
ثالثا« اختبار )كاي تربيع(: لعبارات محور أداة البحث والختبار وجود 
فروق ذات داللة إحصائية بين أعداد الموافقين وغير الموافقين للنتائج أعاله 
تم استخدام اختبار )كاي تربيع( لداللة الفروق.  وفيما يلي جدول يوضح 
نتائج اختبار كاي تربيع لداللة الفروق للعبارات التي تقيس محور العالقة 

بين مدى إلمام معلمي الموسيقى بالمعايير الدولية لتدريس الموسيقى.

أ. د. حممد �صيف الدين علي التجاين، حممد الع�صامي عو�س حممد
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يتضح من الجدول رقم )4( ما يلي:

من  أكبر  وهى   )18.000( األولى  للعبارة  تربيع(  )كاي  قيمة  بلغت   .1

القيمة الجدولية )5.37( عند مستوى داللة معنوية %5وعليه فإن ذلك يشير 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط العبارة )2.222( والوسط 

الفرضي للدراسة )3( ولصالح الموافقين بمستوى موافقة مرتفعة جدا على 

العبارة )يتقن الطالب قراءة وكتابة النوتة الموسيقية.(.

من  أكبر  )32.611( وهى  الثانية  تربيع(للعبارة  )كاي  قيمة   بلغت   .2  

القيمة الجدولية )5.37(  عند مستوى داللة معنوية %5وعليه فإن ذلك يشير 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط العبارة )1.916( والوسط 

الفرضي للدراسة )4( ولصالح الموافقين بمستوى موافقة مرتفعة جدا على 

العبارة )يتمكن الطالب بعد التدريب المستمر من الغناء والعزف معا.(.

من  أكبر  وهى   )556.21( الثالثة  للعبارة  تربيع(  )كاي  قيمة   بلغت   .3

القيمة الجدولية )5.37(  عند مستوى داللة معنوية %5وعليه فإن ذلك يشير 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط العبارة )1.861( والوسط 

الفرضي للدراسة )3(  ولصالح الموافقين بمستوى موافقة مرتفعة جدا على 

العبارة)يكتسب الطالب مهارات العزف علي اآلالت الموسيقية.(.

أكبر من  )19.833( وهى  الرابعة  تربيع(للعبارة  )كاي  قيمة   بلغت   .4

القيمة الجدولية )7.81(  عند مستوى داللة معنوية %5وعليه فإن ذلك يشير 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط العبارة )2.166( والوسط 

الفرضي للدراسة )4(  ولصالح الموافقين بمستوى موافقة مرتفعة جدا على 

العبارة )تتطور عند الطالب مهارة االرتجال في التأليف الموسيقي.(.

أ. د. حممد �صيف الدين علي التجاين، حممد الع�صامي عو�س حممد
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5. بلغت قيمة )كاي تربيع( للعبارة الخامسة )10.444( وهى أكبر من 

القيمة الجدولية )9.48(  عند مستوى داللة معنوية  %5وعليه فإن ذلك يشير 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط العبارة )2.194( والوسط 

الفرضي للدراسة )3(  ولصالح الموافقين بمستوى موافقة مرتفعة جدا على 

العبارة )يميز الطالب خصائص اللحن الموسيقي.(.

من  أكبر  وهى   )9.111( السادسة  للعبارة  تربيع(  )كاي  قيمة  بلغت   .6

القيمة الجدولية )7.81( عند مستوى داللة معنوية %5وعليه فإن ذلك يشير 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط العبارة )2.250( والوسط 

الفرضي للدراسة )4(  ولصالح الموافقين بمستوى موافقة مرتفعة جدا على 

العبارة )يكتسب الطالب القدرة علي التحليل والنقد الموسيقي.(.

أكبر من  )16.222( وهى  السابعة  للعبارة  تربيع(  قيمة )كاي  بلغت   .7

القيمة الجدولية )9.48(  عند مستوى داللة معنوية  %5وعليه فإن ذلك يشير 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط العبارة )2.055( والوسط 

الفرضي للدراسة )3(  ولصالح الموافقين بمستوى موافقة مرتفعة جدا على 

العبارة )يتعرف الطالب علي المصطلحات والمفاهيم الموسيقية.(.

من  أكبر  وهى   )25.556( الثامنة  للعبارة  تربيع(  )كاي  قيمة  بلغت   .8

القيمة الجدولية )5.37( عند مستوى داللة معنوية %5وعليه فإن ذلك يشير 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط العبارة )1.972( والوسط 

جدا  مرتفعة  موافقة  بمستوى  الموافقين  ولصالح   )3( للدراسة  الفرضي 

على العبارة )يكتشف الطالب خصائص وأساليب جديدة لموسيقي الثقافات 

األخرى.(.

استقصاء مدى إلمام معلمي الموسيقى بالمعايير الدولية لتدريس الموسيقى
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من  أكبر  وهى   )26.889( التاسعة  للعبارة  تربيع(  )كاي  قيمة  9.بلغت 

القيمة الجدولية )7.81( عند مستوى داللة معنوية %5وعليه فإن ذلك يشير 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط العبارة )1.805( والوسط 

الفرضي للدراسة )3( ولصالح الموافقين بمستوى موافقة مرتفعة جدا على 

العبارة )ينمي الطالب قدرته الذهنية وذاكرته الموسيقية.(.

10. بلغت قيمة )كاي تربيع( للعبارة العاشرة )35.111( وهى أكبر من 

القيمة الجدولية )9.48( عند مستوى داللة معنوية %5وعليه فإن ذلك يشير 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط العبارة )1.777( والوسط 

الفرضي للدراسة )3( ولصالح الموافقين بمستوى موافقة مرتفعة جدا على 

العبارة )يشارك الطالب في الفنون األخرى كالتمثيل والرقص.(.

أكبر  )21.533( وهى  العبارات  لجميع  تربيع(  )كاي  قيمة   بلغت   .11

من القيمة الجدولية )7.33( عند مستوى داللة معنوية %5وعليه فإن ذلك 

يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط العبارة )2.021( 

والوسط الفرضي للدراسة )3(  ولصالح الموافقين بمستوى موافقة مرتفعة 

جدا على إجمالي عبارات )مدى إلمام معلمي الموسيقى بالمعايير الدولية 

لتدريس الموسيقى(.

النتائج ومناقشتها:

نتيجة رقم )1( يتقن الطالب قراءة وطالب النوتة الموسيقية.

مناقشتها: طالب المرحلة الثانوية من خالل تعلمه لقراءة وكتابة النوتة 

الموسيقية يمكن أن يحقق مستوى االتقان.

أ. د. حممد �صيف الدين علي التجاين، حممد الع�صامي عو�س حممد
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نتيجة رقم )2( يتمكن الطالب بعد التدريب المستمر من الغناء والعزف 

معًا.

التدريب  لتحقيقه  يلزم  مستوى  معًا  والغناء  العزف  مرحلة  مناقشتها: 

المستمر حسب المعايير الدولية لتعليم الموسيقى.

نتيجة رقم )3( يكتسب الطالب مهارات العزف على اآلالت الموسيقية.

مناقشتها: المهارة في العزف على اآلالت الموسيقية مستوى يلزم تحقيقه 

تطبيق المعايير الدولية لتعليم الموسيقى.

نتيجة رقم )4( تتطور عند الطالب مهارة االرتجال في تأليف الموسيقى.

تحقيقه  يلزم  مستوى  الموسيقي  التعليم  في  االرتجال  مهارة  مناقشتها: 

تطبيق المعايير الدولية لتعليم الموسيقى.

نتيجة رقم )5( يميز الطالب خصائص اللحن الموسيقي.

أجزاء  توصيف  الطالب من  فيه  يتمكن  الذي  المستوى  مناقشتها: وهو 

من  مزيدًا  الطالب  يكسب  مما  أخرى،  بألحان  ومقارنته  الموسيقي  اللحن 

خبرات التمييز والتركيز.

نتيجة رقم )6( يكتسب الطالب القدرة على التحليل والنقد الموسيقي.

مناقشتها: يبدأ الطالب اكتساب القدرة على التحليل والنقد الموسيقي من 

الموسيقية  لألعمال  االستماع  الموسيقي، وممارسة  للتأليف  دراسته  خالل 

المختلفة.

نتيجة رقم )7( يتعرف الطالب على المصطلحات والمفاهيم الموسيقية.

يتم  الموسيقية  والمفاهيم  المصطلحات  على  التعرف  بداية  مناقشتها: 

استقصاء مدى إلمام معلمي الموسيقى بالمعايير الدولية لتدريس الموسيقى
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بممارسة الطالب لالستماع الموسيقي، ومحاولة معرفة اآلالت الموسيقية 

المستخدمة، أو تحديد مجال الصوت الغنائي من حيث الحدة والغلظة، وذلك 

في ضوء المعايير الدولية لتعليم الموسيقى.

لموسيقى  جديدة  وأساليب  خصائص  الطالب  يكتشف   )8( رقم  نتيجة 

الثقافات األخرى.

من  الطالب  تمكن  أخرى  ثقافات  من  األغاني  أداء  محاولة  مناقشتها: 

اكتساب خصائص وأساليب جديدة من الموسيقى، يمكن تحليلها ومقارنتها 

في ظل اختالف الثقافات المتعددة.

نتيجة رقم )9( ينمي الطالب قدرته الذهنية وذاكرته الموسيقية.

الموسيقى  بين  للعالقة  الطالب  فهم  خالل  من  ذلك  ويأتي  مناقشتها: 

والتخصصات األخرى خارج إطار الفنون.

نتيجة رقم )10( يشارك الطالب في الفنون األخرى كالتمثيل والرقص.

مناقشتها: توضح هذه النتيجة أن الطالب يسيرون في المسار الصحيح 

من خالل تعاملهم مع الفنون األخرى وهذا حسب المعايير الدولية لتدريس 

الموسيقى.

إجابة سؤال البحث:

وفقًا للبيانات التي تمت معالجها إحصائيًا، وما أسفر عنها من نتائج تمت 

مناقشتها أعاله، تأتي اإلجابة على سؤال البحث كاآلتي:

إلمام معلمي الموسيقى بالمرحلة الثانوية في السودان بالمعايير الدولية 

لتدريس الموسيقى.

أ. د. حممد �صيف الدين علي التجاين، حممد الع�صامي عو�س حممد
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غير  السودان  في  الثانوية  بالمرحلة  الموسيقى  )معلمو  البحث  فرضية 

ملمين بالمعايير الدولية لتدريس الموسيقى(

التحقق من فرضية البحث:

بناًء على إجابة سؤال البحث، يتضح أن فرضية البحث غير صحيحة 

نسبًة إللمام معلمي الموسيقى بالمرحلة الثانوية في السودان بالمعايير الدولية 

لتدريس الموسيقى.

التوصيات: 

المرحلة  بمدارس  الموسيقي  تعلم  الدولية في  المعايير  بتطبيق   1. االهتمام 

الثانوية بالسودان.

 2. التدريب المستمر لمعلمي الموسيقى على تكنولوجيا الموسيقى المدرسية 

في المرحلة الثانوية بالسودان.

 3. تضمين مادة الموسيقى ضمن مواد امتحان الشهادة السودانية للمرحلة 

الثانوية اختياريا.

استقصاء مدى إلمام معلمي الموسيقى بالمعايير الدولية لتدريس الموسيقى
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مكتبة البحث: 

المصادر:

)1( أحمد سعيد أحمد، تصور مقترح لوضع معايير أكاديمية لمادة الصفوف لالرتقاء بمستوى 

الطالب المعلم في ضوء مفهوم الجودة واالعتماد، ورقة علمية، كلية التربية النوعية، جامعة 

المنصورة، المؤتمر الدولي الرابع، من 8-9 أبريل، 2009م.

)2( إنجي صالح فريد عدوي: معايير الجودة في التربية الموسيقية، لمراحل التعليم ما قبل 

الجامعي في بعض الدول األجنبية )دراسة مقارنة(، مجلة علوم وفنون الموسيقى،المجلد 19، 

2009م،ص 497.

الموسيقي  التعليم  لمرحلة  المعلم  الطالب  أداة  جودة  معايير  البهنساوي:  محمد  فاطمة   )3(

الجامعي، ورقة عمل في المؤتمر السنوي )الدولي االول – العربي الرابع( االعتماد األكاديمي 

كلية  والمأمول.  الواقع  العربي  والعالم  النوعي في مصر  العالي  التعليم  للمؤسسات وبرامج 

التربية النوعية بالمنصورة، 2009م،ص 99.

)4( نفين أبوحصيرة، فاعلية مدير المدرسة في وكالة الغوث الدولية بغزة من وجهة نظر 

المشرفين التربويين في ضوء معايير الجودة الشاملة، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة 

األزهر، غزة، 2008م، ص 65.

 )5( موقع أكاديمية )www. nafme. Org    )AFMA، وهي منصة التعلم عبر اإلنترنت 

)تاريخ الدخول 2018/10/2م، العاشرة مساء. 

أ. د. حممد �صيف الدين علي التجاين، حممد الع�صامي عو�س حممد
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املعايري يف القرآن الكريم والسنة والسرية النبوية
د. اأحمد حممد نور اإبراهيم

جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية )سابقاً(
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المقدمة:
المعايير هي اآللية التي تقاس عليها األشياء وتضبط األمور حتى ال يختل 

الميزان فال يرقى إلى أعلى من ال يستحق الرفعة وال يتدنى إلى أسفل من 

يستحق العال. فإن لكل معيار وصف تحتاجه الوظيفة. فالذي يلي الوظيفة  

البد أن ينطبق عليه وصفها، من القدرة الصحية والعلمية والجسمية، ففي 

يتسرب  وقد  المتقدم،  على  ينطبق  أن  البد  للوظيفة  وصف  مثال  القضاء 

غير الكْف إلى هذه الوظيفة فيضر وُيضار، والنبي صلى اهلل عليه وسلم 

يقول:  )قاضيان في النار  وقاض في الجنة( 1 فصاحبا النار، أحدهما دخل 

الوظيفة وهو غير كْف لها وال يملك مؤهالتها ولكن أياٍد أوصلته إلى هدفه 

فهو يحكم بغير علم فله النار. وقاض يعلم الحق وال يحكم به ألنه محاب 

مجامل مرتش فهو في النار وقاض مؤهل يحكم بالحق وال يجامل فله الجنة  

تلك هي المعايير.

  ولقد اضطربت الخدمة المدنية في كثير من المواقع نتيجة وضع الشخص 

في غير موضعه فضر وأضر والنبي )صلى اهلل عليه وسلم( يقول:  )إذا 

ُوٍسد األمر إلى غير أهله فانتظر الساعة( 2.

أردت بهذا البحث أن أنبه غافلين وأذكر ناسين وأحيي سنة اندثرت أو كادت 

وأن أعيد الناس إلى ما انصلح به أول األمة، فإن صالح األخر مرهون 

بما كان عليه األول. وفي بالدنا - األمة العربية واإلسالمية - كانت الخدمة 

المدنية في أرقى درجات أدائها وفقدت خصائصها بتعاقب الحكومات التي 

وبقيت  الكفاءة  فلذا ذهبت  الحاكم والحزب،  الوظيفة مواالة  جعلت مؤهل 
1- الرتمزي ج4/3رقم1322

2 - البخاري ج21/1 رقم 59

د. اأحمد حممد نور اإبراهيم
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باألمر  القائمين  مذهب  يواكب  لم  من  الخدمة  من  أخرج  وكذلك  المواالة 

من  كثيرًا  فأحالوا  العام(  )الصالح  المسمى  التعسفي  الفصل  قانون  وظهر 

وظيفتها  أداء  عن  الخدمة  أقعد  ذلك ضررًا  فسبب  الشارع  إلى  الكفاءات 

فاضطربت األمور.

قسمت هذا البحث إلى ثالث مباحث وعدة مطالب فكان كما يلي:
المقدمة: وفيها مباحث علمية المعايير لغة واصطالحا.

المبحث األول: المعايير في القرآن الكريم في عشرة مطالب.

المبحث الثاني: المعايير في السنة النبوية في أربعة مطالب.
المبحث الثالث: المعايير في السيرة النبوية في أربعة مطالب. 

الخاتمة.

قائمة المصادر.

قائمة الموضوعات.

مباحث تمهيدية

المعايير لغة واصطالحا:

لغة: صفة الشىء المطلوب عمله أو شراؤه )أعطى الطبيب مواصفة العالج 

للمريض( 3

العيار: ما عايرت به الكيل.

عايرته: سويته عليه فهو المعيار.

وعيرت الدنانير إذا ألقيت دينارًا، فتوازن به دينارًا دينارًا 4.
3 - مجع اللغة العربية املعاصرة ج 2448/200

4 - العني ج 239/2 

المعايير في القرآن الكريم والسنة والسيرة النبوية
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المعيار اصطالحًا:
الذي نحكم به على صحة أو بطالن/ المقدمة /22.

ما يقال من عبارات يضاف إلى ذلك ميله إلى وضع لغة مثالية منطقية 5

المبحث األول:  المعايير في القرآن الكريم.

المطلب األول:  الليلة العظمى. 

ڀ   ڀ    ڀ       ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   تعالى:  قال 

ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄچ سورة القدر    

هذا تعظيم لليلة التي أنزل فيها القرآن من المولى )عز وجل( في ليلة السابع 

الدنيا، عن طريق  والعشرين من شهر رمضان إلى بيت العزة في سماء 

جبريل )عليه السالم( ثم نزل بعد ذلك على الرسول B مفرقًا في ثالث 

الزخم  بهذا  فيها  أنزل  التي  الليلة  القرآن عظمت  ولعظمة  وعشرين سنة. 

العالي والحشد الكبير من المالئكة التي تمأل األرض في هذه الليلة بصحبة 

رئيس المالئكة جبريل )عليه السالم( وهي ليلة لكل صالحة من األعمال 

العمل فيما سواها أللف شهر وهذا كله تكريم لهذه األمة  فيها تفوق أجر 

القصيرة العمر بالنسبة لما كان عليه طول العمر في األمم السابقة فالعمر 

هذا  كان  إذا  العمر.  لقصر  كبير  واألجر  والسبعين  الستين  بين  ما  قصير 

احتفاًء واحتفااًل بنزول القرآن فكيف القرآن نفسه الذي ُاحتِفَل بنزوله بهذه 

الكيفية؟

وصف النبي B  القرآن فقال: )كتاب اهلل، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم 
5 -كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ج املقدمة  / 32

د. اأحمد حممد نور اإبراهيم
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وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه اهلل ومن 

ابتغي الهدى في غيره أضله اهلل وهو حبل اهلل المتين وهو الذكر الحكيم وهو 

الصراط المستقيم وهو الذي ال تزيغ به األهواء وال تلتبس به األلسنة وال 

يشبع منه العلماء وال يخلق على كثرة الرد وال تنقضي عجائبه فهو الذي 

لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: )ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآنًا َعَجبًا( سورة الجن  من 

قال به صدق، ومن عمل به أِجَر، ومن حكم به عدل، ومن دعى إليه هدي 

إلى صراط مستقيم(6

ووصف القرآن بالكريم: فأي كرم أعظم من بذل األجر لقارئ القرآن على 

كل حرف عشر حسنات فال يوجد في العبادات ما يفوق هذا األجر.

أكفانه  اندرج معه في  له، فإن مات  الكريم لصيق بصاحبه وفىُُّ  والقرآن 

ودخل معه قبره ودافع عن صاحبه حتى ينجيه من عذاب القبر. والقرآن 

شفاء للعلل واألمراض حتى يبرئ ابن آدم مما ألم به من مس وسحر وعين.

والقرآن يرفع منزلة قارئه يوم القيامة فإنه يقال له: )إقرأ وإرَق فإنه منزلتك 

بآخر ما قرأت من القرآن(. وبعد فإذا قرئ القرآن استمع له اهلل وحشد اهلل 

إليه المالئكة يسمعونه في صالة الفجر قال تعالى: )َوُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن 

اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا( سورة اإلسراء.

المطلب الثاني:  الفضالء من الرسل
قال تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  

ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  

6  - جامع األصول من أحاديث الرسول ج 5 / 172 رقم 1906

المعايير في القرآن الكريم والسنة والسيرة النبوية
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ڎ   ڎ   ڌ      ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    
ڈ  ڈ  ژ  ژچ  سورة البقرة 

تلك الرسل قدمنا بعضهم على بعض منهم من كلم اهلل وال اختالف أن المكَلم 

هو موسى )عليه السالم( لقوله تعالى: )َوُرُساًل َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمن َقْبُل 

َوُرُساًل لَّْم َنْقُصْصُهْم َعَلْيَك َوَكلََّم اهللَُّ ُموَسٰى َتْكِليًما )164( سورة النساء   وكَلم 

محمدًا B بعد اإلسراء والمعراج  ومحمد B أرفعهم درجة، ألنه صلى 

ٌد  ا َكاَن ُمَحمَّ بهم ليلة اإلسراء إمامًا وختمت به الرساالت وأعطى القرآن.  )مَّ

ُسوَل اهللَِّ َوَخاَتَم النَِّبيِّيَن َوَكاَن اهللَُّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما  ِكن رَّ َجاِلُكْم َولَٰ َأَبا َأَحٍد مِّن رِّ

)40(( سورة األحزاب ومعجزات عيسى )َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيَِّناِت( 

كالمه في المهد صبيا ويخلق من الطين كهيأة الطير فينفخ فيه فيصير حيًا 

للناس  ويبين  اهلل  بإذن  الموتى  ويحي  واألبرص  األكمه  ويبرئ  اهلل  بإذن 

ما يدخرون وما يأكلون في بيوتهم. ورفعه اهلل إليه حين أراد أعداؤه قتله 

چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  
گ  گ  گچ  َبْل َرَفَعُه اهللَُّ ِإَلْيِه َوَكاَن اهللَُّ َعِزيًزا َحِكيًما )158( سورة 
النساء فهو من عالمات الساعة حيث ينزل في آخر الزمان كما قال رسول 

اهلل B: )يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا فيقتل الخنزير ويكسر 

الصليب ويضع الجزية(7.

النصارى واليهود وغيرهم يستحلون  ليبين تحريمه؛ ألن  )قتل الخنزير(: 

أكله حتى اآلن فهو محرم في كل األديان.
7  مسند اإلمام أمحد ج210/12 رقم7269 

د. اأحمد حممد نور اإبراهيم
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)كسر الصليب(: ألن عيسى لم يصلب ولم يقتل.

)ويضع الجزية(: يلغي العمل بها؛ ألن الناس يدخلون في اإلسالم ويدفعون 

الزكاة.

قال البغوي 8:

أي كلَّم اهلل موسى )عليه السالم( وكلَّم محمدًا B. قال الشيخ اإلمام )رحمه 

اهلل( وما أوتي نبي أية إال وقد أوتي نبينا مثل تلك األية وفضل على غيره 

وتسبيح  مفارقته.  على  الجذع  وحنين  بإشارته.  القمر  انشقاق  مثل:  بآيات 

من  الماء  ونبع  برسالته.  والشهادة  البهائم،  وكالم  عليه.  والشجر  الحجر 

بين أصابعه، وغير ذلك من اآليات والمعجزات التي ال تحصى وأظهرها 

القرآن الذي عجز أهل السماوات واألرض عن اإلتيان بمثله. قال رسول 

اهلل B: )ما من نبي من األنبياء إال وقد أعطي من اآليات ما مثله آمن 

عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحًي أوحاه اهلل إلًي فأرجو أن أكون 

أكثرهم تابعًا يوم القيامة( 9 وقوله B: )أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي 

نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي األرض مسجدًا وطهورا، فأيما 

رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل ألحد 

من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثُت إلى 

جوامع  أعطيت  بسٍت.  األنبياء  على  )فضلت   :B 10وقال  عامة(  الناس 

الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم وجعلت األرض مسجدًا طهورا 

8  -  البغوي ج 662/1
9  - البخاري ج 742/13 و ج 13/1رقم 239

10 - البخاري ج463/2
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وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون( 11.

قال ابن كثير 12:

ُسُل  الرُّ )ِتْلَك  تعالى:  قال  الرسل على بعض  أنه فضل بعض  تعالى  يخبر 

ْنُهم مَّن َكلََّم اهللَُّ َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت( يعني  ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلٰى َبْعٍض مِّ َفضَّ

موسى ومحمدًا )صلى اهلل عليهما وسلم( وكذلك آدم. كما ثبت في حديث 

األسراء عندما رأي النبي B األنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم 

في  الثابت  الحديث  وبين  األية  هذه  بين  الجمع  فما  فقيل  تعالى  اهلل  عند 

الصحيحين عن أبي هريرة )رضي اهلل عنه( قال: أستب رجل من المسلمين 

ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم يقسمه: ال والذي اصطفى موسى 

فقال: أي خبيث؟  اليهودي  بها وجه  يده ولطم  المسلم  العالمين فرفع  على 

وعلى محمد B؟ فجاء اليهوي إلى النبي B فاشتكى المسلم فقال الرسول 

B: )ال تخيروني من بين األنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون 

أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فال أدري أفاق 

األنبياء(  بين  تفضلوني  الطور(13 وفي رواية )ال  أم جزي بصعقة  قبلي 

فالجواب من وجوه )أحدها(: إن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل وفي هذا 

نظر. )الثاني( أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع )الثالث( أن هذا نهى 

عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها قبل التخاصم والتشاجر 

)الرابع( ال تفضلوا بمجرد اآلراء والعصبية )الخامس( ليس مقام التفضيل 

إليكم وإنما هو إلى اهلل عز وجل وعليكم االنقياد والتسليم له واإليمان به(.
11 مسلم ج371/1رقم523

12 ابن كثري ج304/1
13 أمحد بن حنبل ج264/2 رقم7576 

د. اأحمد حممد نور اإبراهيم
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)َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيَِّناِت( أي الحجج والدالئل القاطعات على صحة 

ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد اهلل ورسوله )َوَأيَّْدَناُه ِبُروِح اْلُقُدِس( أيده 

اهلل بجبريل.

الناس  وخاطب  عيسى  ميالد  حين  كان  بجبريل  السالم  عليه  عيسى  تأييد 

ليكون الخطاب يوم الميالد آية من اهلل خص اهلل بها عيسى )عليه السالم(. 

المطلب الثالث:  األجير األمين

ٹ   ٿ    ٿ      ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   چڀ   تعالى:  قال 

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڌ        ڍ   ڍ     ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃڃ  
ک   ک   ک   ک   ڑ          ڑ   ژ   ژ   ڈ     ڈ    ڎ     ڎ   ڌ     
گ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     
ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ        ھ  ھھ  
ۈ      ۆ   ۆ   ۇ   ۇ       ڭ   ڭ   ڭ        ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   
ىى    ې   ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ٴۇ   ۈ    
ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ  
حب   جب   يئ   ىئ   حئمئ   جئ   ی   ی   ی       ی   ىئىئ   ىئ     ېئ  

خبمبچ سورة القصص.
موسى )عليه السالم( بعد مقتل القبطي وافتضاح أمره عندما قال له صاحبه 

وقد رآه في عراك مع آخرين من األقباط واستعان بموسى وشمر لعونه 

وحسبه سيضربه: )أُتِريُد َأْن َتْقُتَلِني َكَما َقَتْلَت َنْفًسا ِباألْمِس( جاءه من داخل 

قصر فرعون من حضر اجتماع المأل وهو منهم ليقول لموسى: )َفاْخُرْج 
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َيَتَرقَُّب( وخرج  َخاِئًفا  ِمْنَها  )َفَخَرَج  النصح  النَّاِصِحيَن( فسمع  ِمَن  َلَك  ِإنِّي 

مسافرًا إلى أقرب جوار لمصر إلى مدين وقال: چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ( ووصل مدين إلى أكبر تجمع للناس حول 
بئر يسقون بهائمهم منها. وشاهد في هذا الجمع الكثيف )ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤڤ( بهائمهما عن حياض الماء حتى ال تشرب من مياه الرعاة 
التي ينشلونها من البئر. فشغله األمر فتقدم إليهما بالسؤال لغرابة وجودهما 

)ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   إحداهما:  فقالت  الرجال  من  الكثيف  الجمع  هذا  وسط 

ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ( وال أحد يعيننا وليس لنا أخ فأهمه األمر 
البئر مزاحمًا ونشل عشرات األدالء  الجد وجعل ينشل  وشمر عن ساعد 

حتى سقى لهما فرجعتا مبكرتين على غير العادة. فسأل أبوهما عن السبب 

فعلمه فبعث في طلب الرجل ليكافئه علي ما فعل. )َفَجاَءْتُه ِإْحَداُهَما َتْمِشي 

َعَلى اْسِتْحَياٍء( وقالت: )گ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳ( فذهب 

له  أهل  أنه غريب وال  ولما علم  كاملة ألبيها شعيب.  معها وسرد قصته 

( وال شك  ) ھ  ھھ   ألبيها  اقتراح  في  إحداهما  مدين سارعت  في 

دليل قوة  البهائم لرجل واحد  النشل لعشرات االدالء وسقيا مراح من  أن 

أمانة أعراض  دليل  مقابل مادي وأجر  العمل بال  يكون هذا  وقدرة، وأن 

الناس ومروءة منه فوصفته بهاتين الصفتين، ومن ذا الذي اليطمع في مثل 

صاحب هذه الصفات أن يكون عونًا له في تصريف شئونه. فوافق وهو 

يعلم أن الرجل ال يملك شيئًا من المال ولهذا جعل العمل معه لسقاية بهائمه 

وتزوج وخدمهم  فوافق  بناته،  إحدى  به  يتزوج  مهرًا  سنوات  ثماني  لمدة 

ا َقَضٰى ُموَسى اأْلََجَل(.   عشر سنوات فلما أتمها )َفَلمَّ

د. اأحمد حممد نور اإبراهيم
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واستئجار  استخدام  في  واألمانة  القوة  مكانة  لتبين  وردت  إنما  والقصة 

ودرء  للحماية  القدرة  في  وقوة  والنفوس  والعرض  للمال  حفظًا  األجراء 

الخطر وتصريف األعمال منها معيار استخدم في عهد بنتي شعيب واستمر 

العمل به إلى يومنا هذا بحثًا عن القوي األمين لتوظيفه وتشغيله.

المطلب الرابع:  المعايير في الملك:

قال تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ  
ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ       ڇ  
ڳ   ڳ   ڳ   گڳ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   
ہ   ہ     ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں      ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ڭ   ڭ   ڭ    ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   
ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ             ىئ  

یچ  سورة البقرة.
في ضالل وسوء سلوك  السالم(،  )عليه  بعد موسى  إسرئيل  بنو  مازال   

وترك للتوراة وتعاليمها وعبادة لغير اهلل حتى سلط اهلل عليهم عدوًا استلب 

ملكهم وانتزع أراض كثيرة منهم وسبأ كثيرًا من أوالدهم ونسائهم وأخذ 

منهم التابوت الذي توارثوه من قديم أجيالهم كانوا يقدمونه في حربهم فتسكن 
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قلوبهم وينتصرون. فطلبوا من نبي لهم أن يعين ملكًا يقاتلون تحت رايته 

ليستردوا ما أخذ منهم من أراض وأوالد ولعلم نبيهم بطبيعتهم قال: )َهْل 

َعَسْيُتْم ِإن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقاِتُلوْا( فقالوا مستنكرين قول نبيهم: )َوَما َلَنا 

ا  َأالَّ ُنَقاِتَل ِفي َسِبيِل اهللِّ َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمن ِدَياِرَنا( فلما كتب عليهم القتال )َفَلمَّ

ْنُهْم( فلم يوفوا بما عاهدوا عليه نبيهم ولم  ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل َتَولَّْوْا ِإالَّ َقِلياًل مِّ

يلتزموا بالقتال. قال لهم نبيهم: )ِإنَّ اهللَّ َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلكًا( فاستنكروا 

أن يكون طالوت ملكا عليهم ألنهم أعز منه قبيلة ومنزلة ثم هو فقير معدم 

ال يملك من حطام الدنيا شيئًا. فكيف يكون له الملك علينا؟ هذا هو معيار 

بني إسرائيل الذي يقيسون به األمور )َأنَّى َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْيَنا َوَنْحُن َأَحقُّ 

َن اْلَماِل(  وأن المال أساس الملك عندهم فال  ِباْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة مِّ

ملك بال مال،  قال لهم نبيهم: چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
ۇئ     ۆئۆئ     یچ البقرة: ٢٤٨ ليس أنا الذي اخترته إنما اختاره لكم 
ملكا اهلل عز وجل )َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم(  واهلل جل وعال زاده 

بسطة في العلم والجسم رفعة منزلة عالية عند اهلل يرفع بها عباده، وكذلك 

الهيبة في الشكل والجسم التي وهبها اهلل طالوت. هذا هو معيار اهلل الذي 

اختار به طالوت، الهيبة فال ملك لمن ال هيبة له وال ملك لمن ال علم له. 

فهو  والرسالة.  الملك  يجعل  أعلم حيث  واهلل  َيَشاُء(  َمن  ُمْلَكُه  ُيْؤِتي  )َواهللَُّ 

ال يسأل عما يفعل. )َواهللَُّ َواِسٌع َعِليٌم( واسع الفضل واسع الرحمة واسع 

العطاء عليم بمن يستحق فضله ورحمته وعطاؤه. چ ۅ  ۅ  ۉ  

ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې    ۉ  

د. اأحمد حممد نور اإبراهيم
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وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئۆئ     یچ عالمة اختيار طالوت لكم 
ملكا أن التابوت الذي استلبه أعداؤكم منكم والذي فيه عصا موسى وعصا 
هارون وعمامتيهما ونعالهما تأتيكم به المالئكة من أعدائكم  وترجع إليكم 
السكينة بوجوده فيكم وجاءت المالئكة بالتابوت وهم يرونه ووضعته في 
دار طالوت. فلما رأوا ذلك قبلوا بملكه فلما خرج طالوت للقاء عدوه قال 
فال  النهر  جئتم  فإذا  وطاعتكم  صبركم  ليعلم  ِبَنَهٍر(  ُمْبَتِليُكم  اهللََّ  )ِإنَّ  لهم: 
الكثير  منه  وشرب  بالنهر  مروا  ولكنهم  الطاعة  على  واستقيموا  تشربوا 
منهم، والقليل الذين هم التزموا الطاعة واألمر. فلما اجتازوا النهر وواجهوا 
)ال  وقالوا:  المواجهة  عن  عجزوا  النهر  من  شربوا  الذين  للقتال،  العدو 
وانتكسوا  الطاعة  عن  ردتهم  فالمعصية  َوُجُنوِدِه(  ِبَجاُلوَت  اْلَيْوَم  َلَنا  َطاَقَة 
فلم يرتفعوا ولم يتقدموا. وارتفع الذين لم يشربوا من النهر وواجهوا العدو 
 ) بصبر وثبات وإيمان وقالوا: )َكم مِّن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة ِبِإْذِن اللَّ
ولما بدأت المعركة استفتحوا وقالوا: )َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَثبِّْت َأْقَداَمَنا 
َوانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن( فاستجاب اهلل دعوتهم )َوَقَتَل َداُووُد َجاُلوَت( 
داؤود يومئذ جندي في جيش طالوت وتمكن من قتل ملك أعدائهم جالوت 
وكان على وعد من طالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته وملكه فأوفى 
اْلُمْلَك( فأصبح ملكًا بحول اهلل وذا حكمة في تصريف  له بذلك )َوآَتاُه اهللَُّ 
الذي يهبه اهلل ألنبيائه وعلمه  العلم  التي وهبها له. والنبوة  بالنبوة  األمور 

ا َيَشاُء(. )َوَعلََّمُه ِممَّ
تلك هي المعايير التي يختار اهلل بها أنبياءه األقوم واألتم واألشمل، قسها إلى 
مقاييس البشر. لقد قالوا عن سيد البشر محمد B عندما جعله اهلل رسواًل 
معايير  تلك  َعِظيٍم(  اْلَقْرَيَتْيِن  َن  مِّ َرُجٍل  َعَلٰى  اْلُقْرآُن  َذا  هَٰ َل  ُنزِّ )َلْواَل  لهم: 

المعايير في القرآن الكريم والسنة والسيرة النبوية



85مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السابع – يناير 2020م 

الزعامة في قريش يومئذ المال والولد فما أحط معيارهم وما أعظم معيار 
اهلل جل وعال العلم والهيبة.

المطلب الخامس: تفضيل الرجال على النساء:
ڀ   پ   پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   تعالى:   قال 

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ  چچ  سورة 

النساء.

 القوامة الرئاسة فالبد للبيت من رئيس يقوم بشؤونه ويأمر وينهى ويطاع 

فجعل اهلل ذلك للرجال.  وفضل اهلل الرجال على النساء بالرسالة والنبوة 

واآلذان واإلقامة واإلمامة، وفضلهم بالقضاء والوالية والحكم، وقال صلى 

اهلل عليه وسلم حين وليت الحكم بنت كسرى من بعده: )ما أفلح قوم ولوا 

أمرهم إمرأة( 14.  وفضل الرجل بالشهادة والشهادة بالدماء وليس للمرأة 

ذلك ولقوله )صلى اهلل عليه وسلم(: )لو كنت آمرًا أحدًا بالسجود ألمرت 

المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها وال تؤدي حق اهلل عليها حتى 

تؤدي حق زوجها عليها كله حتى لو سألها نفسها وهي ظهر قتب ألعطته 

إياها( 15

غضبان  وهو  فبات  فأبت  لفراشه  إمرأته  الرجل  دعا  )إذا   :B ولقوله 

عليها لعنتها المالئكة حتى تصبح( 16. ولقوله B: )اتقوا اهلل في النساء 

14   - املغىن إلبن قدامةج381/11 
15  - مسند األمام أمحد ج382/4رقم 19422 

16 - مسند اإلمام أمحد ج419/15رقم9671

د. اأحمد حممد نور اإبراهيم
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فإنهم عندكم عوان ولكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه فإن فعلن 

 17 بالمعروف(  وكسوتهن  رزقهن  ولهن  مبرح  غير  ضربًا  فإضربوهن 

ولقوله B: )أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة(18. ولقوله 

له  وهم  قوم  أمَّ  رجل  شبرًا،  رأسهم  فوق  ترتفع صالتهم  ال  )ثالثة   :B

كارهون وأخوان متصارمان وامرأة باتت زوجها عليها ساخط( 19. وجعل 

اهلل تعالى الزواج بين الرجل والمرأة مبينًا على الدين، لقوله B: )فإظفر 

بذات الدين تربت يداك( 20. ولقوله )صلى اهلل عليه وسلم(: )إن جاءكم من 

ترضون دينه وخلقه فزوجوه( 21

قال البغوي 22: 

نزلت في سعد بن الربيع وكان من النقباء وامرأته حبيبة بنت زيد وذلك أنها 

نشزت عليه فلطمها. فانطلق أبوها معها إلى النبي )صلى اهلل عليه وسلم( 

فقال: )أفرشته ابنتي فلطمها( فقال النبي )صلى اهلل عليه وسلم(: )لتقتص من 

زوجها( فانصرفت إلى أبيها لتقتص منه فجاء جبريل )عليه السالم( فقال 

النبي )عليه الصالة والسالم(: )إرجعوا هذا جبريل جاء بشئ( فأنزل هذه 

اآلية. فقال النبي )صلى اهلل عليه وسلم(: )أردنا أمرًا وأراد اهلل أمرًا والذي 

أراد اهلل خيرًا( ورفع القصاص. )قوامون( مسلطون على تأديبهن، والقوام 

والقيم بمعنى واحد والقوام أبلغ وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب. قبل 

17   جامع األصول من أحاديث الرسول ج4766/1 رقم 4707 
18   - مسند إبن ماجة ج311/1رقم971 

  19
20  -7البخاري ج7/7 5090

21  7074ج131/7/ 8 - املعجم األوسط 
22  -1البغوي ج518/1
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بالشهادة وقيل بالجهاد وقيل بالجمعات من الجمعة والجماعة  وقيل هو أن 

الرجل ينكح أربعًا وال يحل للمرأة إال زوج واحد. وقيل بيده الطالق وقيل 

الميراث وقيل بالدية وقيل بالنبوة.

قال ابن كثير 23:

لو  أنه  ترى  أال  أعطاها.  الذي  بالصداق  قال  َأْمَواِلِهْم(  ِمْن  َأنَفُقوْا  )َوِبَما 

بهذا  الزوجية  الحياة  الزوجان  دخل  فإذا  جلدت(  قذفته  ولو  العنها  قذفها 

الدين دخال في منظومة الكون المسبح  لقوله تعالى: چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  
ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  سورة الحج ولو دخلوا في منظومة المسبحين أفلحوا 

في الدنيا واآلخرة وذلك معيار اهلل للعباد.

المطلب السادس:  تفضيل المجاهدين بالمال والنفس على القاعدين

قال تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  

ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ چ   سورة النساء 
تبين اآلية أنه البد من التفضيل بين الناس بأعمالهم ونواياهم فما ساوى اهلل 

بين المؤمنين والكافرين وقال تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   
ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ سورة فاطر. وما ساوى 
بين الذي يعلمون والذين ال يعلمون، فالبد من التمييز بين الناس بأعمالهم 

23 - ابن كثري ج491/1

د. اأحمد حممد نور اإبراهيم
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وما قدموا عرفانًا لفضلهم وتنويهًا بذكرهم حتى يتميز الناس بهذا العطاء 

الذي قدموه فاهلل تعالى يفضل العبد المؤمن المجاهد بنفسه وماله على عبد 

آخر مؤمن لم يجاهد فلألول الفضل والرفعة والمكانة عند اهلل وعند الناس 

وعند الجزاء يوم القيامة وكال العبدين له الحسنى يوم القيامة ولكن جزاء 

اإليمان  المعيار  هو  وهذا  اهلل  عند  وأكبر  وأفضل  أعلى  المجاهد  المؤمن 

والعمل.

چ ٱ  ٻ   تعالى:  B قول اهلل  أملى علي رسول اهلل  ثابت  قال زيد بن 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  چ النساء: فجاء عبد اهلل بن أم مكتوم وكان أعمى 
لجاهدت  أستطيع  لو  اهلل  رسول  يا  الضرر  أولى  غير  فقال:  ذلك  وسمع 

فكررها ثالثًا فجاء جبريل وفخذ رسول اهلل B على فخذ زيد فلما جاء 

جبريل ثقل الوحي على رسول اهلل B فثقلت فخذ رسول اهلل B على 

َرِر(  زيد فقال: )كاد يرض فخذه فخذي( ونزل قوله تعالى: )َغْيُر ُأْوِلي الضَّ

قال البغوي: 24

عن ابن عباس چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ( عن بدر والخارجون إلى 

أي  َدَرَجًة(.  اْلَقاِعِديَن  َعَلى  َوَأنُفِسِهْم  ِبَأْمَواِلِهْم  اْلُمَجاِهِديَن  اهللُّ  َل  )َفضَّ بدر. 

فضيلة. وقيل: أراد بالقاعدين هاهنا أولي الضرر فضل المجاهدين بأموالهم 

عليهم درجة؛ ألن المجاهد باشر الجهاد مع النية، وأولو الضرر كانت لهم 

نية ولكنهم لم يباشروا فنزلوا عنهم درجة )َوُكـالًّ( يعني المجاهد والقاعد 
24   البغوي ج 583/1
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اْلَقاِعِديَن َأْجرًا  َل اهللُّ اْلُمَجاِهِديَن َعَلى  يعني الحسنى الجنة بإيمانهم. )َوَفضَّ

َعِظيمًا( يعني على القاعدين من غير عذر. 

وأورد البغوي بسنده عن البخاري: أن الرسول B قال ألبي سعيد الخدري: 

)يا أبا سعيد من رضي باهلل ربًا وباإلسالم دينًا وبمحمد نبيًا وجبت له الجنة( 

فعجب لها أبو سعيد وقال: أعدها علي ففعل وقال: )وأخرى يرفع اهلل بها 

العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء واألرض قال 

وما هي يا رسول اهلل قال: )الجهاد في سبيل اهلل( 25

المطلب السابع: الفتح بعد الفتح 
قال تعالى: چ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی  جئ  

حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يتچ  سورة 
الحديد. 

فرق المولى عز وجل بين فترتين، ما قبل فتح مكة وما بعد فتحها، وما قبل 

الفتح اإلسالم يومئذوليد جديد لم يدخل فيه إال عدد قليل ومع ذلك محارب 

من دخل فيه وأوذي، وخاصة إذا كان من غير أهل مكة ومن غير األعراب 

فإن العذاب  يصب عليه صبًا ومن أنفق قبل الفتح، ال شك في صدق إيمانه 

واحتسابه ذلك أن شخصية اإلسالم لم تتضح ولم تتبلور وال يطمع أحد في 

أن ينال من وراءه شيئًا وال يطمع أن يتولى منصبًا أو مسئولية، فلقد أنفق 

الكفر  أهل  أذلهم  الصديق عطفًا على مسلمين مستضعفين  بكر  أبو  يومئذ 

والشرك ضربًا بالسياط وكيًا بالنار ووضعًا في الرمضاء وتجويعًا وإيذاًء 

فكان أجره أعظم ولقد أثنى اهلل تعالى عليه في سورة الليل فقال: چڀ   

25   - البخاري ج 6/6 و ج1501/3 رقم 1884

د. اأحمد حممد نور اإبراهيم
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ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    
ڤ      ڦ  ڦ  ڦ      ڦچ 

وبعد الفتح اتسعت رقعة اإلسالم ودخله خلق كثير وصارت له سطوة وقوة 

ومنزلة. فمن أنفق بعد الفتح أنفق ولإلسالم عائد من حروبه، الغنائم والفئ، 

وللمسلمين عائد من قتالهم وجهادهم.

أنفق  فمن  وحاكمية  وقدرة  وقوة  سلطان  ذا  وأصبح  موارد  له  وأصبحت 

متطلعًا لخير فال شك أن األمل كبير في أن يعطي خاصة واإلسالم يتسع 

كل يوم حتى أزال دواًل وحكومات كانت قائمة وحل مقامها فأصبحت له 

قدرة فالمنفق قبل الفتح أعظم أجرًا من أخيه بعد الفتح وهذا معيار اهلل تعالى 

يميز به بين المنفقين في الفترتين وكال المنفقين مأجور ولكن األول أعظم 

من األخر أجرًا  ومكانة عند اهلل وهذا هو المعيار إنفاق ال يرجو صاحبه 

من ورائه عائدًا وال شكرًا بذاًل خالصًا هلل تعالى فهو األعظم. نبه بهذا لئال 

يهدر جانب اآلخر بمدح األول دون اآلخر فيتوهم عندهم ذمه األول فلهذا 

ِئَك َأْعَظُم  عطف بمدح اآلخر والثناء عليه مع تفضيل األول عليه وقال: )ُأولَٰ

َن الَِّذيَن َأنَفُقوا ِمن َبْعُد َوَقاَتُلوا( فلخيرته فاوت بين ثواب من أنفق  َدَرَجًة مِّ

قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك وذلك لعلمه بقصد األول وصالحه 

التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق وفي الحديث: )سبق درهم مائة 

درهم( وال شك عند أهل اإليمان أن أبا بكر له الحظ األوفر في هذه اآلية.

المطلب الثامن:  معايير الرفعة عند اهلل تعالى
قال تعالى: چېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    

ىت     مت   خت   حت   جت    يب   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ   مئىئ   حئ  
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يتجث  مث  ىث     يث  حج  مجچ سورة المجادلة.
في  ساعتئذ  والنبي  واألنصار  المهاجرين  من  بدرًا  ممن حضر  قوم  جاء 

الصفة والمكان ضيق فجلس فيه قوم ممن لم يحضروا بدرًا من األنصار 

بدرًا  حضروا  من  أرجلهم  على  ووقف  المجلس  صدر  في  والمهاجرين 

وجاؤوا متأخرين  فشق ذلك على النبي صلى اهلل عليه وسلم مما جعله يقول 

لبعض من تصدروا المجلس من المهاجرين واألنصار ممن لم يحضروا 

المهاجرين  من  بدرًا  مكانهم من حضروا  وأجلس  فالن  يا  قم  وقال:  بدرًا 

َأيَُّها  )َيا  لهم:  تقول  األية  فجاءت  بالقيام  امروا  الذين  فغضب  واألنصار، 

َوِإَذا  َلُكْم  َيْفَسِح اهللَُّ  َفاْفَسُحوا  اْلَمَجاِلِس  ِفي  ُحوا  َتَفسَّ َلُكْم  ِقيَل  ِإَذا  آَمُنوا  الَِّذيَن 

ِقيَل انُشُزوا َفانُشُزوا( من غير أن يغضبوا؛ ألن مكانتكم عند اهلل تعالى ليس 

بالمبادرة  في المكان ولكن باإليمان الذي يمأل القلوب. والعلم يمأل العقول 

فكالهما معيار الرفعة والتكريم عند اهلل تعالى فحاملو هاتين الصفتين جعل 

رسول اهلل B يخاطب الجالسين أمامه ممن لم يتصفوا بهاتين الصفتين ولم 

يشاركوا في غزوة بدر ويقدم عليهم هؤالء فهو معيار الرفعة والمكانة عند 

اهلل ورسوله، وما ينبغي أن يتخلى الناس عن المعيار لما فيه من اعتراف 

بالفضل ألهل العقل والذكر والفضل.

قال النسفي: 26

)َيْرَفِع اهللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم( بامتثال أوامره وأوامر رسول اهلل )َوالَِّذيَن ُأوُتوا 

اْلِعْلَم( والعالمين منهم خاصة  )َدَرَجاٍت َواهللَُّ ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر( والدرجات 

بن  واآلخرة وعن  في  واآلخر  والشرف  المرتبة  الدنيا  في  أحدهما  قوالن 

26  - النسفي ج 235/4 

د. اأحمد حممد نور اإبراهيم
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مسعود كان قرأ هذه اآلية قال: يا أيها الناس افهموا هذه اآلية لترغبكم في 

العلم وعن النبي: )فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 

الكواكب(27. وعنه يشفع يوم القيامة ثالثة األنبياء ثم العلماء ثم الشهداء.

المطلب التاسع:  من ننكح؟

چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   تعالى:  قال 

ژ     ژ   ڈ   ڈ     ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ  
ڱ   ڳڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   کگ   ک      ک   ک    ڑڑ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ سورة البقرة
اليهود والنصارى من أكابر المشركين، ويعبدون غير اهلل عز وجل ومع 

الزواج  الزواج من نسائهم ومنع رجالهم من  للمسلمين  أباح اإلسالم  ذلك 

من  المسلمات. في اإلسالم غير أن حرية التدين التي يتعامل معها اليهود 

والنصارى وغيرهم حرمة مالها إلى إهالكهم في اآلخرة كما بين في القرآن 

بالمعنى المشركات كل امرأة غير يهودية وال نصرانية وال  ولهذا يقصد 

مسلمة منع اإلسالم بالزواج منهن وتفضل عليهن سواء كن جميالت اإلماء 

ولو كن مسلمات وبين العلة في ذلك )ُأْوَلـِئَك َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َواهللُّ َيْدُعَو 

ِإَلى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة( فالمشركة مالها إلى النار وفي الزواج منها نزاع بين 

معتقدين مصيره أن يفضي إلى ذرية مهتزة العقيدة وغالبًا ما تميل ما عليه 

االم، ولهذا لم يسمح اإلسالم  بالزواج منهن.

وسبب نزول هذه األيه كما يروي البغوي:28

27  - سنن اىب داود ج317/3رقم3641
28   - لبغوي ج212/1
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   أن مرثد الغنوي بعثه الرسول B إلى مكة ليخرج منها من المسلمين 

في  خليلته  وكانت  عناق  لها  يقال  مشركة  امرأة  به  قدم سمعت  فلما  سرًا 

أبا مرثد أال تخلو؟ فقال لها: ويحك يا عناق إن  يا  الجاهلية فأتته وقالت: 

اإلسالم حال بيننا وبين ذلك قالت: فهل لك أن تتزوجني؟ قال: ولكن أرجع 

إلى رسول اهلل B فأستأمره. فقالت: أبي تتبرم ثم استغاثت عليه فضربوه 

إلى  وانصرف  مكة  في  صاحبه  قضى  فلما  سبيله  خلوا  ثم  شديدًا  ضربًا 

رسول اهلل B وأعلمه بالذي حصل معه ومع عناق وما لقى بسببها وقال: 

يا رسول اهلل أيحل لي أن أتزوجها؟ فأنزل اهلل تعالى: )الزاني الينكح إال 

زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك(. 

يقول سيد قطب:29

من  اثنين  بين  تصل  رابطة  وأدوم  وأقوى  أعمق  الزواج،  وهو  والنكاح 

البشر، وتشمل أوسع االستجابات التي يتبادلها فردان، فالبد أذن أن تتوحد 

القلوب التقائها في عقدة ال تحل، ولكي تتوحد القلوب يجب أن يتوحد ما 

تنعقد عليه وما تتجه إليه والعقيدة الدينية هي أشمل وأعمق ما يعمر النفوس 

أن  بات حرامًا  لقد  واستجاباتها.  تأثيراتها  ويحد  مشاعرها  ويكيف  ويؤثر 

ينكح المسلم مشركة وأن ينكح المشرك مسلمة حرام أن يربط الزواج بين 

قلبين ال يلتقيان على عقيدة وأنه في هذه الحالة رباط واه ضعيف ال يلتقيان 

النار  إلى  النار ودعوتهما  إلى  والمشركات  المشركين  إن طريق  اهلل،  في 

وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طريق اهلل واهلل يدعو إلى الجنة والمغفرة 

بإذنه.

29   - الظالل ج349/1 

د. اأحمد حممد نور اإبراهيم
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المطلب العاشر:  البديل األخير:
قال تعالى: چہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆچ سورة التحريم.
سبب النزول: وردت فيه روايتان:

األولى: أن النبي B أصاب ماريا القبطية في بيت حفصة وكانت غائبة 

ما  شيئًا  جئت  لقد  وسلم(:  عليه  اهلل  )صلى  للنبي  فقالت  حفصة  فغضبت 

جئت به ألحد من أزواجك في بيتي وفي دوري وعلى فراشي. فقال: )أال 

ترضين ان أحرمها فال أقربها قط( فقالت: بلى. فحرمها وقال: )ال تذكري 

ُم َما  ذلك ألحد( فذكرته لعائشة فأظهره اهلل عليه فأنزل )َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرِّ

َأَحلَّ اهللَُّ َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك( سورة التحريم.

الثانية: أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يدخل على زينب بنت جحش 

يدخل  التي  أيتها  تقول  أن  على  وحفصه  عائشه  فتواطأت  عندها  ويمكث 

عليها النبي B إني أجد فيك ريح مغافير. فدخل على حفصة فقالت ذلك 

فقال: )ال بل شربت عساًل عند زينب بنت جحش ولن أعود له( فنزلت: )َيا 

ُم َما َأَحلَّ اهللَُّ َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك( 30 َأيَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرِّ

بهذه األية ذهب بعض الفقهاء على وجوب الكفارة على من حرم جاريته 

أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات. فكَفر النبي 

عن يمينه وعاد عن ما كان قد حرم. والنبي B لم يطلق نساءه ولكن اهلل 

تعالى قال لزوجاته كما جرى ذلك على لسان عمر بن الخطاب عندما دخل 

چہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے   وقال:  ليعظهن  النبي  نساء  على 

30  - انظر بن كثري ج387/386/4
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ۓ.....( فنزلت اآلية على لسان عمر D فقالت أم سلمة لعمر: أما 
في رسول اهلل B ما يعظ نساءه حتى تعظهن. فأمسك فنزل قوله: چہ  

ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  چ   والبديل الذي ذكره المولى عز وجل لم يتم؛ ألن 
النبي لم يطلق نساءه فكن يومئذ أفضل من في األرض فرجعن عما كن فيه 

وتركن تلك المؤامرات.

التهديد بالطالق نوع من العقاب حتى يرجع الشخص عن موقفه، فرد هذا 

التهديد حفصة وعائشة عما كانتا تفعالن، والنبي بعد ليس متفرغًا ألحداث 

النساء فأمامه حروب وتوجيه ونصح المؤمنين وتبيين للدين فلذا ال يليق 

وغيرة النساء فلذ أوقفهما اهلل بهذا.  

المبحث الثاني:  المعايير في السنة:

المطلب األول: ما أبدلني اهلل خيرًا منها

قال أبو بكر بن أبي شيبة بسنده عن عائشة )رضي اهلل عنها( كان رسول 

الثناء عليها  فيحسن  يذكر خديجة  البيت حتى  يكاد يخرج من  B ال  اهلل 

فذكرها يومًا من األيام فأدركتني الغيرة فقلت: هل كانت إال عجوزًا أبدلك 

اهلل خيرًا منها. فغضب رسول اهلل B غضبًا شديدًا حتى اهتز مقدم شعره 

الناس  إذ كفر  آمنت بي  أبدلني خيرًا منها  فقال: )ال واهلل ما  الغضب  من 

وصدقتني وكذبني الناس وواستني في مالها إذ حرمني الناس ورزقني اهلل 

منها أوالدًا إذ حرمني أوالد النساء( قالت عائشه: فقلت في نفسي ال أذكرها 

بسيئة أبدًا.31
31   - سد الغابةج1ص 1340

د. اأحمد حممد نور اإبراهيم
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ما مَيز خديجة رضي اهلل عنها أواًل محبة رسول اهلل B لها  ثم إيمانها 

مكانة  لهم  اإليمان  الواثقون مع  يبقى  الساعة  تلك  في  اإليمان  يوم عز  به 

ومنزلة؛ ألن اإلسالم وليد ولم يؤمن به أحد فهي آمنت به في ذلك الظرف 

فإليمانها وقع وأثر في نفس رسول اهلل B ثم وصدقته بما يقول من وحي 

نفس  في  كبير  أثر  ولهذا  تعلم صدقه  ألنها  تصدقه؛  ولكنها  تراه  ال  وهي 

رسول اهلل وبذلت مالها في سبيل الدعوة.

الغيرة بين النساء المتالك قلب الرجل شىء طبيعي وتنافس ولكنه أحيانًا 

يبلغ درجة ال يمكن تحملها، فال بد من رد فعل يوقف التجاوز للحد. لهذا 

كان لكلمات عائشة )رضي اهلل عنها( عن خديجة المتوفاة أثر شديد في قلب 

رسول اهلل فغضب شديدًا عرفته عائشة وقررت أال تذكر بين رسول اهلل 

B فقيل خديجة قالت: )ال أذكرها بسيئة أبدًا( بمعنى أنها تابت من مثل هذه 

التصرفات التي تغضب وتضر وال تنفع. 

المطلب الثاني:  الصوامة القوامة:

له:  وقال  السالم(  )عليه  جبريل  نزل  ثم  تطليقة  حفصة   B النبي  طلق 

)راجعها فإتها صوامة قوامة وإنها لزوجتك في الجنة(32

بين حفصة وعائشة )رضوان اهلل عليهن( ود وعندهما غيرة شديدة ظهرت 

حين تزوج النبي زينب بنت جحش فكان ينزل عندها فاتفقتا على أن تقول 

عندما يدخل عليها النبي B إني أجد فيك ريح مغافير وهو رحيق لبعض 

األشجار تمتصه النحلة فتظهر رائحته في العسل فلما قالت ذلك حفصة للنبي 

قال لها: )حرمت ذلك العسل على نفسي فاكتمي الخبر( ولكنها حدثت به 
32  - املعجم الكبري ج18ص365رقم924
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صاحبتها وجاء جبريل وأخبر النبي بما اتفقتا عليه عائشة وحفصة فطلقها 

النبي B لذلك السبب ولما بلغ الخبر عمر بن الخطاب وضع التراب على 

رأسه وقال: اهلل بك يا ابن الخطاب بعدها فنزل جبريل )عليه السالم( على 

النبي B فقال: )إن اهلل يأمرك أن تراجع حفصة رأفة لعمر(33

)ُرب ضارة نافعة( فاالتفاق بين عائشة وحفصة مضر ولكنه أظهر ميزة 

تميزت بها حفصة كانت مخفية أنها صوامة قوامة تقيم الليل وأنها زوجته 

ميز  لهم  اهلل  وكثير خلق  فيه  اهلل  أظهره  معيار  وهذا  فراجعها،  الجنة  في 

يعرفها ويرفعهم بها.

المطلب الثالث: أسرعكن لحوقًا بي:

قال رسول اهلل B: )أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدًا( عن عائشة )رضي 

اهلل عنها( أن بعض أزواج النبي قلن: )يا رسول اهلل أينا أسرع لحوقًا بك( 

قال: )أطولكن يدًا( فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سوده أطولهن يدًا فعلمنا 

بعد أن طول اليد يعني الصدقة فكانت أطولهن يدًا )كانت تحب الصدقة( 

أخرجه البخاري.

وفي رواية مسلم: 

يدًا  أطول  أيتهن  يتطاولن  )فكن  قالت:  يدًا(  أطولكن  بي  لحوقًا  )أسرعكن 

فكانت زينب بنت جحش أطولهن؛ ألنها كانت تعمل بيدها وتتصدق( قالت 

عائشة: )فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة النبي B نمد أيدينا في 

الجدار نتطاول حتى توفيت زينب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة فعلمنا 

تحب  امرأة  زينب  )وكانت  قالت:  الصدقة(،  اليد  بطول  المراد  أن  بعدها 

33  - البغوي ج5ص118

د. اأحمد حممد نور اإبراهيم
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صناعة اليد فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل اهلل(.

طول اليد كناية عن العطاء والبذل وهو شىء مَيز زينب بنت جحش وهي 

ميزة مخفية ولكن رسول اهلل B الذي ال ينطق عن الهوى بالوحي فبَين هذا 

المعيار لزينب وهو يغري بالبذل والعطاء ليرفع اهلل به الناس.

المطلب الرابع:  لمن الراية غدًا:

قال رسول اهلل B: )ألعطين الراية غدًا رجاًل يحب اهلل ورسوله ويحبه 

اهلل ورسوله( فلما أصبح الناس غدوًا على رسول اهلل B كلهم يرجو أن 

يعطاها فقال: )أين علي ابن أبي طالب فقالوا أيا رسول اهلل إنه يشتكي عينه 

فقال: )فأرسلوا إليه( فإتي به فبصق رسول اهلل B في عينه فبرئ كأنه لم 

يكن به وجع فأعطاه الراية فقال: )يا رسول اهلل أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟( 

فقال: )أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم إدعهم إلى اإلسالم وأخبرهم 

بما يجب عليهم من حق اهلل فيه فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجاًل واحدًا خير 

لك من أن يكون لك حمر النعم(34

هذا حديث يدل على أن اهلل تعالي ال ينظر إلى صور الناس ولكن ينظر 

إلى القلوب فيتعامل معها، ولذلك قال الرسول B الصحابه: تطلع القوم 

كلهم لهذه الراية وكل واحد منهم يحسب أنه المعني بهذا القول فلما ذكر 

علي D انجلى الموقف وعرف عن علي أنه يحب اهلل ورسوله ويحبه 

اهلل ورسوله، وأنجز المهمة التي طلبها منه رسول اهلل B فكانت محبته 

هلل ورسوله ومحبة اهلل ورسوله له معيارًا فرق اهلل به بين المؤمنين يومئذ.

34   - البخاري ج2ص505
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المبحث الثالث: المعايير في السيرة النبوية:   

المطلب األول: معيار في القتال

دخل عمر بن الخطاب على النبي )صلى اهلل عليه وسلم( صبيحة غزوة 

يوم بدر فرأى النبي وأبا بكر يبكيان فسأل عن بكائهما فقاال: ألخذنا الفداء 

من أسرى بدر فجاء قوله تعالى: چ ۈ  ۈ           ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ             ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     

ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئجب  حب   خب  مب  ىب  يبچ  سورة األنفال 
سبق نزول سورة محمد وفيها توجيه من اهلل للمسلمين أن يثخنوا إذا التقوا 
بالكفار في القتال، واإلثخان هو كثرة القتل في صفوف من غير أسر حتى 
تنكسر شوكة الكفار بعد ذلك يكون األسر ثم الفداء وعدمه بعد ذلك والنبي 

سبعين  وأسر  الكفار  من  سبعين  قتل  أن  حسب  قلبه  ورقة  منه  برأ   B
شخصًا، فلذلك أخذ الفداء فعاتبه اهلل عز وجل في ذلك ثم عفا عنه.

ففي القتال التعليمات واضحة من اهلل لنبيه B. ولما علم اهلل أنها غير كافية 

عاتب رسوله B ثم عفا.
فالمعيار في القتال بين المسلمين والكفار تعليمات اهلل المذكورة في سورة 
ذلك  بعد  الكفار  شوكة  تنكسر  حتى  القتل  شدة  وهو  اإلثخان  وهو  محمد 

باألسر أو الفداء.
المطلب الثاني: القتال في سبي اهلل هو المعيار: 

ُجِل ُيَقاِتُل َشَجاَعًة، َوُيَقاِتُل َحِميًَّة، َوُيَقاِتُل ِرَياًء،  ُسِئَل َرُسوُل اهللَِّ B َعِن الرَّ

َأيُّ َذِلَك ِفي َسِبيِل اهللَِّ؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ B: )َمْن َقاَتَل ِلَتُكوَن َكِلَمُة اهللَِّ ِهَي 

د. اأحمد حممد نور اإبراهيم
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اْلُعْلَيا، َفُهَو ِفي َسِبيِل اهللَِّ(35
اهلل وحرب من وقف ضدها  كلمة  إعالء  هو  معين  لسبب  اهلل  عند  القتال 

ومنعها أن تبين للناس أما عدا ذلك فالقتال ممنوع.
لهذا بَين الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن القتال المشروع المأجور صاحبه 
بالجنة من كان في سبيل اهلل واعالء كلمة اهلل وعدا ذلك فهو ازهاق النفوس 

يحاسب اهلل الناس عليها.

المطلب الثالث: القتل خارج المعيار يورث غضب اهلل:

فَمرَّ  لإلسالم   تدعوهم  خزيمة  لبني  سرية  في  خَرْج  َجثَّاَمَة  ْبُن  ُمَحلُِّم 

َسلََّم  َعَلْيه  َمرَّ  ا  َفَلمَّ َلُه،  َبِعيٍر  َعَلى   ، اأَلْشَجِعيُّ اأَلْضَبِط  ْبُن  َعاِمُر  عليه 

َفَقَتَلُه،  َجثَّاَمَة  ْبُن  ُمَحلُِّم  َعَلْيِه  َوَحَمَل  َعْنُه،  َفَأْمَسْك  اإِلْسالِم،  ِبَتِحيَِّة  َعَلْيه  

َأْخَبْره   B َعَلى  َقِدْم  َفلَّما  َوَمَتاَعُه،  َبِعيَرُه  َوَأَخَذ  َوَبْيَنُه،  َبَيْنُه  َكاَن  ِلَشْيٍء 

اْلَخَبر، وطلب االستغفار له فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )ال 

َضَرْبُتْم  ِإَذا  آَمُنوا  الَِّذيَن  )َيَأيَُّها  اْلُقْرآُن:  َفَنَزَل  مرات،  ثالث  لك(  اهلل  غفر 

ُمْؤِمًنا(36. َلْسَت  الَم  السَّ ِإَلْيُكُم  َأْلَقى  ِلَمْن  َتُقوُلوا  َوال  َفَتَبيَُّنوا  اهللَِّ  َسِبيِل   ِفي 

وذكر الطبري:

أن محلم ْبن جثامة توفى ِفي حياة النَِّبّي )َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم)فدفنوه، فلفظته 

األرض مرة بعد أخرى، فأمر ِبِه فألقي بين جبلين جعل َعَلْيِه حجارة، وقال 

َرُسول اهللَِّ B: )إن األرض لتقبل من ُهَو شر ِمْنه، ولكن اهللَّ أراد أن يريكم 

آية ِفي قتل المؤمن(.

هذا حدث والمعيار لمن خرج في سبيل اهلل يتجنب األحقاد والظلم  فلذلك لما 
35 - صحيح مسلم حديث رقم3636

36  - تفسري الطربي ج4 ص94
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كان ملحم حاقدًا وقتل صاحبه بال سبب وهو إنما جاء للقتال في سبيل الحقد 

بأن جعله عظه لغيره بلفظ األرض له بعد مماته وقول رسول اهلل B له 

ثالث مرات: )ال غفر اهلل لك(.

جره الحقد والقتل غير المبرر لغضب اهلل ورسوله B عليه فكان عظة أن 

تلفظه األرض لغضب اهلل وغضب وعقباه، فالمعيار في الحروب أن يكون 

العمل خالصًا هلل ليس لسبب آخر.  

المطلب الرابع: من قتل من قال ال إله إال اهلل تجاوز المعيار:
خرج أسامة البعث في سرية فواجه واحدًا من الكفار ولما أحس أن أسامة 

قاتله جرى وهو يقول: أشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل، ومع 

ذلك جرى أسامة خلفه حتى قتله، فلما بلغ الخبر رسول اهلل B قال ألسامة: 

)قتلته بعد أن قال ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل؟( قال أسامة: قالها 

خوفًا من القتل. قال له رسول اهلل B: )أشققت قلبه؟ لتعلم أنه قالها تخلصًا 

من القتل فكيف بال إله إال اهلل غدًا يا أسامة؟( فقال أسامة ندمًا: )يا ليتني لم 

ُأسلم إال تلك الساعة، ندمًا على ما فعل(37. 

إن النبي B قال: )ُأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل( 

فإن قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم.

فالمعيار في القتال شهادة أن ال إله إال اهلل فمن قالها عصم دمه، ولكن أسامة 

لم يرحم الرجل وقتله ولكنه ندم على ما فعل، فإن قال الكفار: أشهد أن ال 

إله إال اهلل. تقبل منه ذلك وترك أمره إلى اهلل هذا هو المعيار.

37  - أنظر الرحيق املختوم

د. اأحمد حممد نور اإبراهيم
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الخاتمة:
هذا بحث في المعايير، التي يفرق بها بين األشخاص واألشياء بما وهبهم اهلل 

من قدرات ال تتوفر لغيرهم المعايير عمن سواهم وتضعهم في الموقع الذي 

نواياهم  فالناس ال يستوون في علمهم وال  يستحقونه عن جدارة واقتدار. 

وال قدراتهم وال نظراتهم لألشياء، والذي يفرق بينهم في هذا التفاوت هي 

ولكنه سبحانه  البشر،  األنبياء على  فالمولى عز وجل اصطفى  المعايير، 

ْنُهم مَّن َكلََّم  ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلٰى َبْعٍض مِّ ُسُل َفضَّ لم يسو بينهم وقال: )ِتْلَك ٱلرُّ

ٍت( فكلهم في مقام عال ولكنهم مع ذلك ال يستوون  ٱهللَُّ َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرجَٰ

فتفاوتوا وميز اهلل بينهم بهذه المعايير. وسيق أناس إلى فعل األشياء. في 

زمن ال يبدو فيه أنهم يستردون قيمة ما فعلوا، وفعل أناس نفس أشياء عندما 

يحدث  فحتى  والمكانة  والرفعة  الحظوة  فعلوا  بما  فنالوا  الزمان،  ازدهر 

المعيار  الجاهل، البد من  العاجز، والعالم من  القادر من  التمايز ومعرفة 

والبد من القياس عليه. 

النبي B  يقول: )إذا ُوِسد األمر إلى غير أهله فانتظر الساعة( فالذي تولى 

منصبًا ال يملك القدرة العقلية والعلمية والصحية له وال ينفع في الموقع بل 

يضر، فكان البد من معيار للوظيفة، وللموقع، وإال ضاعت األمور واختلط 

الصالح بالطالح وانفرط عقد الحق وتناثرت حياته.
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حتليل منط توزيع املدارس الثانوية حمللية كرري
باستخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية 

Pattern Analysis of high school in Karrary Unit
Using GIS Technique

اأ. جالل الدين اأبراهيم الطيب حمودة
اأ. خالد احمد حممد ا�صماعيل





107مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السابع – يناير 2020م 

المستخلص:
تهدف الدارسة الى التعرف على النمط الجغرافي لتوزيع المدارس الثانوية 

المعلومات  نظم  في  الكارتوغرافي  التحليل  باستخدام  كرري   لمحلية 

لمحلية كرري على  الثانوية  المدارس  توقيع  الجغرافية )GIS( حيث سيتم 

خريطة كررى باستخدام المرئيات الفضائية  IKONOS بدقة مكانية ا متر 

 GPS باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية و نظام التوقيع العالمي

لبعض المدارس التي لم يتأكد موقعها الجغرافي بواسطة المرئيات الفضائية. 

وقد استخدم تحليل صلة الجوار Neighborhood Analysis وتحليل كيرنل 

 Spatial Analyst Kernel، واختبارات كارتوغرافية أخرى ضمن ملحق 

توزيعها  نمط  لتحديد   ،ArcGIS الجغرافية  المعلومات  نظم  برنامج  في 

الجغرافي، وارتباط هذا التوزيع بالتطور العمراني للمدينة والكثافة السكانية 

في أحياءها وبلدياتها، وبالخطط التنموية للمدينة.

المصطلحات األساسية: نمط التوزيع، التحليل المكاني، تحليل صلة الجوار، 

تحليل كيرنل، مركز الثقل الفعلي والمتوقع للتوزيع. 

أ. جالل الدين أبراهيم الطيب حمودة، أ. خالد احمد محمد اسماعيل
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Abstract:
 The study aims to identify the geographical pattern of distribution 
of secondary schools in Karrary locality using Alcartograve 
analysis in geographic information systems (GIS) will be 
secondary schools to locate schools in Karrary positions on the 
map of schools in Karrary using visual satellite IKONOS a spatial 
resolution of meters using GIS software and global positioning 
system GPS for some schools that geographical location has not 
been confirmed by visual space. It has been used link neighboring 
Neighborhood Analysis and analysis of   Kernal، and tests 
other Cartographic within the Spatial Analyst extension in the 
GIS software ArcGIS، to determine the geographic distribution 
pattern، and a link to this distribution evolution of urban city and 
population density in neighborhoods and municipalities، and the 
plans of development of the city.   
Key words: distribution pattern، spatial analysis، link analysis 
neighborhood، analysis kernel، the center of gravity of the actual 
and expected distribution.       

                                                                      

تحليل نمط توزيع المدارس الثانوية لمحلية كرري باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية 
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1 - المقدمة:
استرعت الدراسات المتعلقة بمواقع الخدمات المختلفة، وخاصة التعليمية 

منها اهتمام العديد من الباحثين والمهتمين وذلك بهدف االرتقاء بهذه الخدمة 

من خالل اختيار الموقع األمثل لها للوصول إلى توزيعها التوزيع األفضل. 

زيادة  إلى  واالقتصادية  االجتماعية  وكذلك  الديموغرافية  التغيرات  أدت 

إنشاء  تم  لذلك  واستجابة  التعليمية.  المرافق  من  العديد  لتوفير  االحتياج 

العديد من المدارس الثانوية بمحلية كرري حيث بلغ عدد المدارس الثانوية 

عددا مقدرًا. وبالنظر إلى المدارس الثانوية لمحلية كرري، نجد أن مشكلة 

الدراسة عمومًا تتبلور في كثرة عدد المدارس في مرحلة األساس من ناحية 

وقلتها في مرحلة الثانوي، وتباين أعدادها وانتشارها في أحياء معينة دون 

غيرها من ناحية أخرى، حيث يتراوح عدد هذه المدارس بكافة مراحلها ما 

بين مدرسة واحدة إلى 5 مدارس مختلفة المراحل في بعض األحياء. من 

ناحية أخرى، هناك أحياء من أحياء محلية كرري ال توجد بها أي مدرسة 

ثانوية.

    وقد تزايد االهتمام بإنشاء المدارس )بأنواعها المختلفة( وبالتالي ارتيادها، 

مع التطور الحضري واالنتشار العمراني واالزدحام الذي أدى إلى تزايد 

الطلب على المدارس. وقد تفاقمت هذه المشكلة مع التزايد السكاني المطرد 

التعليم وعدم توفر مواقع  العالم. فأضحت قضية  الذي شهدته معظم مدن 

المدن  مخططي  تقوض مضجع  الكبيرة  المدن  في  جديدة  مدارس  ألنشاء 

الذين باتوا يبحثون عن إيجاد أماكن تعليمية جديدة. وبالطبع فإن المشكلة 

للمدن وارتفاع أسعار األراضي في ضواحي  األفقي  االمتداد  تفاقمت مع 

اأ. جالل الدين اأبراهيم الطيب حمودة، اأ. خالد احمد حممد ا�صماعيل
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المدن الذي أدى إلى تنافس غير عادل بين استخدامات األرض على حساب 

االستخدام التعليمي.

1 - 1 - أهمية الدراسة:

ومن هنا تأتي هذه الدراسة الستقصاء نمط توزيع المدارس الثانوية بمحلية 

كررى وأثر التزايد السكاني واالنتشار العمراني والبعد عن مركز المدينة 

مشكلة  حل  في  المخطط  نجح  وهل  ومساحاتها.  المدارس  هذه  عدد  على 

التنافس غير العادل الستخدامات األرض على حساب االستخدام التعليمي، 

أم أن المعيار االقتصادي ال زال األقوى في ميزان الصراع.

1--2 ويمكن تلخيص أهداف الدراسة كما يلي:

باستخدام  بمحلية كرري  المدارس  لتوزيع  المكان  نمط  التعرف على   -  1

تقنية  نظم المعلومات الجغرافية.

2 - تحديد شكل االمتداد الجغرافي للمدارس ومركز ثقلها الفعلي والمتوقع 

ومدى ارتباطه بتوزيع السكان واالمتداد العمراني، وذلك من خالل استخدام 

ملحق التحليل المكاني في برمجيات نظم المعلومات الجغرافية.

3 - دراسة خصائص ومميزات المدارس من حيث الموقع.

4 - مدى مالئمة وموافقة خصائص ومميزات المدارس للمعايير الوطنية 

والعالمية.

 1 - 3 - منهج الدراسة:

الخاصة  البيانات  تحليل  في  الوصفي  المنهج  الدراسة        تستخدم 

بالمدارس، وفي ذلك سيتم استخدام عدد من االختبارات اإلحصائية البيانية 

المكاني  بالتحليل  الخاص  الملحق  ذلك  نمط توزيع المدارس. ومن  لتحليل 

تحليل نمط توزيع المدارس الثانوية لمحلية كرري باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية 
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في برنامج نظم المعلومات الجغرافية ArcGIS  ArcInfo وعلى وجه التحديد 

تحليل صلة الجوار وتحليل كيرنل ومركز الثقل الفعلي والمتوقع للمدارس. 

1 - 4 - مشكلة الدراسة:

الثانوية)بنين  بالمدارس  إلى زيادة االهتمام  التحضر  ارتفاع معدالت  أدى 

وبنات(. وتتلخص مشكلة الدراسة في التعرف على النمط الجغرافي لتوزيع 

المدارس الثانوية في محلية كرري)متجمع،مشتت،منتظم(. 

1 - 5 - أدوات البحث:

ArcGIS  ArcInfo تم استخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية

1 - 6 - حدود الدراسة المكانية والزمانية:

الزمانية 2015-2018م

المكانية والية الخرطوم - محلية كرري

2 - تحليل أنماط التوزيع الجغرافي للمدارس الثانوية بمحلية كرري

العامة  بالمدارس  االهتمام  زيادة  إلى  التحضر  معدالت  ارتفاع  أدى 

لتوفير  العمراني  االمتداد  من  لحمايتها  الالزمة  الجهود  وبذل  )الحكومية( 

األماكن الالزمة ألنشاء مدارس جديدة مستقبال. وتتلخص مشكلة الدراسة 

العامة)الحكومية(  المدارس  لتوزيع  الجغرافي  النمط  على  التعرف  في 

حجم  مع  االستيعابية  وطاقتها  مساحتها  تناسب  ومدى  كرري،  محلية  في 

السكان في كل وحدة أو حي. فضال عن التعرف على أثر االمتداد العمراني 

المستقبلي.  للتوسع  خالية  فضاءات  تخصيص  على  الحضري  والتخطيط 

ومدى اإلقبال على استخدام هذه الفضاءات كمرافق تعليمية عامة. 

اأ. جالل الدين اأبراهيم الطيب حمودة، اأ. خالد احمد حممد ا�صماعيل
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   تهدف الدراسة إلى استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية في دراسة 

وتحليل نمط توزيع المدارس العامة في محلية كرري. ومحاولة االستفادة من 

اإلمكانات التي تتيحها هذه البرمجيات للتعرف على شكل توزيع المدارس 

وبالتالي محاولة ربطها ببعض المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في توزيعها 

تفسير  في  تسهم  أن  يمكن  ومخرجات  نتائج  على  والحصول  الجغرافي. 

المخطط على تحديد سلبيات وإيجابيات  الجغرافي، وتساعد  التوزيع  نمط 

التوزيع  نمط  سلبيات  لتفادي  المستقبلي  التخطيط  في  ويعينه  التوزيع  ذلك 

الحالي. وفي إنجاز ذلك إبراز لدور برمجيات نظم المعلومات الجغرافية 

في التعرف على األنماط الجغرافية لتوزيع الظواهر والمساعدة في التنبؤ 

بمستقبل توزيعها، والعمل المسبق على الحد من سلبيات ذلك التوزيع.

تقع محلية كرري في مدينة أم درمان غرب النيل على الساحل الغربي للنيل 

ومساحتها تقدر 2947.81 كلم مربع.  شكل رقم )1(. 

شكل رقم )1( حدود منطقة الدراسة

المصدر: عمل الباحث 
استنادًا على بيانات الجهاز 

المركزي لإلحصاء.

تحليل نمط توزيع المدارس الثانوية لمحلية كرري باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية 



113مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السابع – يناير 2020م 

)الجهاز  المختلفة  مصادرها  من  تجميعها  تم  فقد  الدراسة   بيانات     أما 

المركزي لإلحصاء والية الخرطوم و الجهاز المركزي لإلحصاء القومي(.

    ُيعد التوزيع جوهر العمل الجغرافي بل إنه ينظر إلى الجغرافيا أحيانا« 

المختلفة  الظواهر  تدرس  فهي  للظواهر.  المكاني  التوزيع  علم  أنها  على 

على سطح األرض، وذلك بوصفها وتحليلها وتفسيرها. وقبل إدخال تقنيات 

التحليل الحديثة، كان الجغرافيون يصفون التوزيع الجغرافي للظواهر في 

غياب معايير موضوعية.

كان  إذا  ما  معرفة  هو  الظواهر  لتوزيع  دراسته  عند  الجغرافي  يهم  وما 

كان  فإذا  توزيع عشوائي.  مجرد  إنه  أم  محددا«  نمطا«  يشكل  توزيعها 

التوزيع يشكل نمطا” Pattern محددا«، فإن ذلك يعني أن هناك قوة وعوامل 

إذا  أما  والوقوف عندها.  الباحث إليجادها  النمط يسعى  تشكيل هذا  وراء 

كان التوزيع عشوائيا« فان ذلك يشير إلى قوى الصدفة التي من الصعب 

تفسيرها.

وال بد من اإلشارة إلى أن األشكال Forms المختلفة التي تتخذها الظواهر 

الجغرافية هي انعكاس لنوع األنماط السائدة. وكلما تغيرت األنماط تغيرت 

األشكال. ولما كانت األنماط المحددة نتيجة عوامل وقوى دائمة التغير، فإن 

ذلك يعني أن اهتمامنا باألنماط سيقودنا إلى االهتمام بالعمليات المؤدية إلى 

تكوينها.

Nearest Neighbor Analysis 3 - تحليل صلة الجوار

األقرب  الجار  المسافة  تحليل  في  الجغرافية  المعلومات  نظم  تقنية   تقوم 

Average Nearest Neighbor Distance أو ما يطلق علية أحيانا اسم صلة 

اأ. جالل الدين اأبراهيم الطيب حمودة، اأ. خالد احمد حممد ا�صماعيل



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السابع -  يناير 2020م 114

الجوار، المسافة بين الموقع الجغرافي لكل نقطة،  والموقع الجغرافي للنقطة 
األقرب منها. ثم يتم حساب متوسط المسافات بين جميع هذه النقاط.  بعد 
ذلك يتم قسمة المتوسط المحسوب على المتوسط المتوقع لمجمل المسافة بين 
هذه النقاط.  فإذا كان متوسط المسافة المحسوبة أقل من المتوسط المتوقع 
للتوزيع العشوائي لها، فإن توزيعها يكون متجمعا Clustered. أما إذا كان 
العشوائي،  للتوزيع  المتوقع  المتوسط  أكثر من  المحسوبة  المسافة  متوسط 
 .Dispersed فإن ذلك يعني أن توزيع الظاهرة المدروسة هو توزيع مشتت
وفيما بين ذلك يطلق على شكل التوزيع بأنه توزيع عشوائي. )شكل رقم 2( 

شكل رقم )2( أنماط التوزيع الجغرافية المحتملة للظواهر

تحليل نمط توزيع المدارس الثانوية لمحلية كرري باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية 
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     والمعيار في تحديد نمط التوزيع هو النسبة بين المسافة المحسوبة أو 

المالحظة بين المواقع، والمسافة المتوقعة بينها والتي يطلق عليها اسم قيمة 

Z.  ويتم حساب قيمة Z  بتقسيم متوسط المسافات المحسوبة على متوسط 

المسافات المتوقعة للمساحة نفسها. و يتم حساب متوسط المسافة المتوقعة 

المساحة  على  نفسها  النقاط  لعدد  افتراضي  إلى توزيع عشوائي  استنادا 

نفسها.

    فإذا كانت النتيجة أقل من 1 صحيح فإن ذلك يشير إلى توزيع متجمع 

للنقاط التي تمثل الظاهرة موضوع الدراسة. أما إذا كانت النسبة أكثر من 

1 صحيح فإن التوزيع يكون أقرب إلى المشتت. والذي يحدد فيما إذا كان 

 Z قيمة  فإذا كانت    .Z لقيمة  الثقة  أو مشتتا، هو مستوى  التوزيع متجمعا 

دون مستوى الداللة اإلحصائية التي هي في عموم الدراسات االجتماعية 

ال تقل عن 0.95،  سلبا أم إيجابا )على طرفي التوزيع الجرسي الطبيعي(، 

فإن توزيع النقاط التي تمثل الظاهرة يتخذ نمطا غير عشوائي.

    فإذا أثبت التحليل أن نمط توزيع الظاهرة متكتال أو متجمعا بمستوى ثقة 

أو داللة 0.05، فإن احتمال أن يكون هذا التجمع عشوائيا غير متكتل هو 

%5 فقط. )يقع نطاق التوزيع العشوائي بين التوزيعين المتجمع والمشتت(. 

فاالنحراف  المتوسط.  عن  المعياري  االنحراف  بمقدار   Z قيمة  وترتبط 

للنقاط  إيجابا يدل على توزيع غير عشوائي  أو  المتوسط سلبا  الكبير عن 

التي تمثلها الظاهرة.

اأ. جالل الدين اأبراهيم الطيب حمودة، اأ. خالد احمد حممد ا�صماعيل
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 1 - 3 -  نمط توزيع المدارس في محلية كرري 

   لتحليل نمط التوزيع الجغرافي للمدارس في محلية كرري، تم استخدام 

 ArcGIS  في برنامج  نظم المعلومات الجغرافية   Spatial    Analyst الملحق

V.9.1. حيث تم إجراء العمليات التالية:

باالعتماد  المدارس  نقاط  جميع  وإحداثيات  الجغرافية  المواقع  تحديد  تم 

على الصور الفضائية الحديثة لمدينة أم درمان والملتقطة بواسطة األقمار 

على  ودقيقة  واضحة  بصورة  المدارس  كافة  توقيع  تم  حيث  الصناعية،  

الخريطة المذكورة. وتم اختيار مركز المدارس لتحديد الموقع عند تحويل 

إحداثياته إلى بيانات رقمية digital بواسطة برنامج Arc Map، أحد امتدادات 

.ArcGIS برنامج

تم حساب المسافة ااُلفقية )الجوية( بالمتر بين جميع نقاط مجتمع الدراسة 

.Spatial Analyst المدارس الثانوية للبنين والبنات( باستخدام ملحق(

Spatial Analyst تم حساب مساحة منطقة الدراسة باألمتار المربعة باستخدام

تم إجراء تحليل صلة الجوار باستخدام الملحق نفسه، لتحديد نمط وشكل 

التوزيع الجغرافي المدارس في محلية كرري.

 وكانت نتائج التحليل كما يلي:

   بلغ عدد المدارس في محلية كرري 123 مدرسة بنين وبنات منها 56 

مدرسة بنين و78 مدرسة بنات موزعة على أحياء محلية كرري  ضمن 

وحارات  أحياء  )جميع  التالية  األحياء  التحليل  وشمل  العمراني.  النطاق 

محلية كرري( )خريطة رقم 3(.

 

تحليل نمط توزيع المدارس الثانوية لمحلية كرري باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية 
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شكل رقم )3( أحياء محلية كرري

بيانات  »على  بناء   )ArcGIS-V9.1( برنامج  على  الباحث  عمل  المصدر: 

محلية كرري".

اأ. جالل الدين اأبراهيم الطيب حمودة، اأ. خالد احمد حممد ا�صماعيل
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شكل رقم )4(

شكل رقم )5(

شكل رقم )5،4( التوزيع الجغرافي للمدارس )البنين والبنات( على أحياء محلية كرري

المصدر: عمل الباحث بناء« على بيانات محلية كرري

تحليل نمط توزيع المدارس الثانوية لمحلية كرري باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية 
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أدنى قيمة  أقل من  6.1، وهي قيمة   - Z هي:  التحليل أن قيمة  وقد أظهر 

النمط  أن شكل  إلى  الذي يشير  Z.  األمر  للمعيار   Critical Value متوقعة 

الجغرافي هو متجمع أو متكتل، بمستوى ثقة عالي جدا يصل إلى 0.95. 

فتظهر مخرجات التحليل أشكال أنماط التوزيع التي تتدرج من النمط المشتت 

بالنمط العشوائي. وأسفل هذا الشكل مساحات  النمط المتجمع مرورا  إلى 

بين  تتراوح  التي  الثقة  مستويات  وتحتها  األنماط.  هذه  بين  التدرج  تمثل 

0.01 – 0.10 على الجانب األيمن للمنحنى، و- 0.01 – 0.10. ويحتوي 

الثقة.  التي تصاحب مستويات   Z المتوقعة لمعيار القيم  الشكل أيضا على 

)شكل رقم 5(

شكل رقم )6(

اأ. جالل الدين اأبراهيم الطيب حمودة، اأ. خالد احمد حممد ا�صماعيل



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السابع -  يناير 2020م 120

شكل رقم )7(

)6  و7( نمط  الثانوية للطالب بمحلية كرري شكل رقم  المدارس  توزيع   

التوزيع المكاني للمدارس وبالنظر إلى المخرجات المذكورة يالحظ أن نمط 

التوزيع المتجمع Clustered يقع ضمن نطاق مستوى الثقة بين 0.01 و0.05 

تقريبا. كما أنه يرتبط بقيم Z المتوقعة التي تتراوح بين - 1.96 و- 2.58 

وأكثر. وبالمثل فإن نطاق مستوى الثقة للنمط المشتت Dispersed بين 0.01 

و0.05، في حين أنه يرتبط بقيم  Z التي تتراوح بين 1.96+ و2.58+ وأكثر.

      ففي المخرج الذي يمثل نتيجة حساب نمط توزيع المدارس الذي أجراه 

البرنامج، بلغت نتيجة قسمة معدل متوسط المسافة المحسوبة على متوسط 

المسافة المتوقعة 0.71، في إشارة واضحة إلى انحراف معياري كبير عن 

المتوسط الذي ُيمثل التوزيع العشوائي. 

تحليل نمط توزيع المدارس الثانوية لمحلية كرري باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية 
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شكل رقم )8( توزيع المدارس الثانوية للطالب بمحلية كرري
ArcGIS v.9 المصدر: عمل الباحث على برنامج

شكل رقم )9( تحليل كيرنل لنمط توزيع المدارس

 ArcGIS v.9 المصدر: عمل الباحث على برنامج 

اأ. جالل الدين اأبراهيم الطيب حمودة، اأ. خالد احمد حممد ا�صماعيل
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2 - 3 - تحليل كيرنل kernel التجاهات انتشار المدارس في محلية كرري

في  المدارس  كثافة  الكارتوغرافي،  االحصائي  االختبار  هذا       يحسب 

المساحة الجغرافية التي تمتد عليها محلية كررى، عن طريق حساب كثافة 

وتتناقص  المركز،  عند  أعلى  القيمة  وتكون  المركز.  نقطة  حول  النقاط 

تعكس  بيضاوية  جوار  صلة   kernel تحليل  نتائج  وتظهر  عنه.  باالبتعاد 

كثافة المدارس )شكل رقم 8(. حيث أظهر التحليل أن أعلى كثافة للمدارس 

تمركزت في وسط محلية كرري. 

 المركز الفعلي واالفتراضي )المتوقع( للمدارس

      باإلضافة لذلك فقد استخدم ملحق التحليل المكاني لتحديد نقطة التمركز 

الفعلي أو الواقعي Mean Center )النقطة الخضراء على الخريطة( ونقطة 

يظهر  الصفراء(. حيث  )النقطة   Central المثالي أو  االفتراضي  التمركز 

بعضهما،  من  واالفتراضي  الفعلي  التمركز  نقطتي  تقارب   9 رقم  الشكل 

مع انحراف يسير للمركز االفتراضي نحو الشمال في إشارة إلى ميل نحو 

تركز حقيقي للمدارس نحو شمال كرري. )شكل رقم 8(

3  -3 اتجاه انتشار المدارس في محلية كرري:

  يظهر )الشكل رقم 6( أن االتجاه الفعلي لتوزيع المدارس في محلية كرري 

يتخذ شكال بيضويا )اللون األزرق( حيث يمتد باتجاه الشمال الغربي،. في 

حين يمثل الشكل الدائري  )اللون األحمر( المسافة المعيارية أو االفتراضية  

من المركز الفعلي أو نقطة التمركز الواقعي للمدارس. حيث يالحظ التركز 

شاطئ  نحو  الغربي  الشمال  باتجاه  توزيعها  وامتداد  للمدارس  الجغرافي 

النيل. )شكل رقم 8(

تحليل نمط توزيع المدارس الثانوية لمحلية كرري باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية 
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4 - النتائج والتوصيات:
تم  كرري،  بمحلية  للمدارس  جغرافي  معلومات  نظام  بناء  خالل     من 
تحديد نمط وكثافة توزيعها، ونقطة تركزها  الفعلي والمتوقع. حيث تبين 
أن نمط توزيع  المدارس بمحلية كرري هو نمط عشوائي، يميل نحو التكتل 
في بعض األحياء. كما أظهر التحليل بأن اتجاه نمط التوزيع الجغرافي اتخذ 
شكال بيضاويا نحو الشمال بصورة محاذية لشارع النص والشنقيطي، حيث 

النمو والزحف العمراني باتجاه الشمال وعلى طول الطريقين.
   وكأي مدينة قديمة، فإن محلية كرري افتقرت إلى التخطيط الحضري 
المسبق في مناطقها الجنوبية، بينما نجد عمليات التخطيط بادية للعيان في 
أحيائها الشمالية. وقد أدى نمو المحلية السريع باتجاه الشمال، إلى ظهور 
مدارس جديدة، وال شك أن توفر الفضاءات الفارغة في شمال المحلية قد 
أسهم بصورة كبيرة في توفير مساحات مالئمة إلنشاء المدارس. وبالطبع 
وكذلك  المدارس  تلك  لمثل  المحتمل  المكان  هو  كرري  محلية  شمال  فإن 
التعداد المتزايد للسكان. ومن خالل الدراسة توصل الباحث للنتائج التالية:

بالمحلية أو زيادة عدد  المدارس  التوزيع تكمن في نقص عدد  1/ مشاكل 
الطالب في مدارس معينة والخريطة توضح تحديد مواقع المدارس.

2/ سهولة استرجاع البيانات البيليوغرافية من أكثر من نقطة وصول.
تم  التي  المدارس  عن  التسجيل  فترة  خالل  الطالب  استفسار  سهولة   /3

توزيعهم إليها.
4/ إعادة توزيع المدارس على حسب الكثافة السكانية وعدد الطالب.

مصادرها  من  المعلومات  السترجاع  المبذول  والوقت  الجهد  تقليل   /5
االصلية.

اأ. جالل الدين اأبراهيم الطيب حمودة، اأ. خالد احمد حممد ا�صماعيل
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5 - التوصيات:
من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحثان بما يلي:

1 - من األهمية بمكان زيادة المدارس من 123 مدرسة بنين وبنات منها 

56 مدرسة بنين و78 مدرسة بنات إلى العدد الذى يتناسب مع عدد السكان 

في المحلية وهو 921855  نسمة وال تمثل المدارس الحالية إال )%50( من 

العدد اإلجمالي لسكان المحلية.

2 - القيام على تصنيف المدارس ووضع معايير خاصة تتالءم مع المعايير 

المحلية واإلقليمية والعالمية.

-3 هناك حاجة ماسة إلى قاعدة بيانات شاملة عن المدارس ليمكن في ضوء 

المناسبة لتطوير هذه الخدمات وتنميتها ويقع  التنموية  ذلك وضع الخطط 

هذا العبء على الجهات المشرفة والمسئولة عن المدارس.

 4 - يقترح الباحث إنشاء مدارس تتناسب و طبيعة ومساحة األحياء وأخرى 

على مستوى المدينة بمواصفات ومعايير أفضل مما عليه اآلن.

وتحليل  دراسة  في  الجغرافية  المعلومات  نظم  تقنية  استخدام  أهمية   -  5

التوزيع الجغرافي للظواهر الجغرافية بشكل عام ومرافق التعليم وخدماته 

على وجه الخصوص.

النظام  عبر  واألساتذة  الطالب  توزيع  إلمكانية  النظام  تطوير  يحب   -  6

واستخدامه كموقع الكترونى ليتم االستفسار في أي مكان وأي زمان و يجب 

توزيع المدارس بصورة أفضل وفق الشروط الرسمية.

تحليل نمط توزيع المدارس الثانوية لمحلية كرري باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية 
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اأ. جالل الدين اأبراهيم الطيب حمودة، اأ. خالد احمد حممد ا�صماعيل
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األثر االقتصادي ملصنع  سكر عسالية على اجملتمع احمللي
خالل الفرتة من 2017 - 2018 

د. اإبت�صام حممد اأحمد حممد خري اأحمد
   اأ. دفع ال�صيد مو�صى ي�س
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المستخلص:
هدفت هذه الدراسة للتعرف على األثر االقتصادي لمصنع  سكر عسالية 

على المجتمع المحلي خالل الفترة من 2018-2017 

البسيطة،  العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  تم   )50( الدراسة  عينة  وشملت 

الوصفي  المنهج  استخدام  وتم  البيانات،  لجمع  كأداة  االستبانة  واستخدمت 

لبيان المفاهيم والجوانب النظرية لموضوع البحث.

وأظهرت النتائج من اآلثار االقتصادية لقيام مصنع سكر عسالية ارتفاع 

إليها  التي أشارت  األثار اإليجابية  المعيشي لألفراد، ومن  الدخل  مستوى 

الدراسة ساهم قيام مشاريع صناعة السكر   في تخفيض نسبة البطالة   توفير 

فرص العمل حيث وفر قيام المصنع فرص عمل  بالمصنع والمؤسسات 

باإلضافة الستيعاب خريجي الزراعة بالوحدات الزراعية التابعة للمصنع.

 اأ. دفع ال�صيد مو�صى ي�س، د. اإبت�صام حممد اأحمد حممد خري اأحمد
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Abstract:  
The objective of this study was to identify the economic effects of the 
sugar factories Assalaia from 2017-2018  
The sample of the study (50) was selected in a simple random way. 
The questionnaire was used as a data collection tool. The descriptive 
approach was used to describe the concepts and the theoretical aspects 
of the research topic. 
The results showed that the percentage of males higher than females 
and the high level of living income of individuals، and the positive 
effect decrease s the Unemployment in the community. 

مقدمـة:
    يعد قيام الثورة الصناعية من أكثر العوامل التي احتلت تطورًا هامًا 

ظهور  كان  وقد  القريب،  أو  البعيد  اإلنساني  التاريخ  في  كبيرًا  وتطورًا 

الصناعة من العالمات الفارقة في التطور علي مستوى الدخل والخدمات 

في مناطق التصنيع في العالم ومما ال شك فيه أن ظهور الصناعة أدي إلى 

تغيير على مستويات عدة منها االقتصادي واالجتماعي والثقافي، وتطورت 

يجده  لما  المناطق  شتى  من  العمالة  جذب  مراكز  وصارت  المدن  ونمت 

العامل من توفر فرص العمل والخدمات التي تقدم في مراكز الصناعة.

كذلك أدى ظهور الصناعة  إلى زيادة الرقعة المزروعة في مناطق الصناعات 

في العالم بعد دخول اآللة في الزراعة وظهور ما عرف بالميكنة الزراعية 

التي أدت إلى توفير الجهد وزيادة المساحات المزروعة مما انعكس ايجابًا 

األثر االقتصادي لمصنع  سكر عسالية على المجتمع المحلي
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العمل  تنظيمات  ظهور  إلى  ذلك  أدى  مما  الزراعي  اإلنتاج  تطور  علي 

أيضًا من نقابات واتحادات مهنية وحرفية دفعت باتجاه أن تتكامل المؤسسة 

ممكنة من  فائدة  أكبر  تتحقق  الصناعة حتي  منطقة  في  والساكن  والعامل 

وجود الصناعة في بقاع العالم المختلفة وقد تركزت الصناعات بداية حول 

المدن الكبرى ولكن امتدت لتشمل الريف بعد ذلك حيث بدأ االتجاه للتصنيع 

في الريف.

لقد وجدت صناعة السكر اهتمامًا كبيرًا من قبل الجهات المسئولة وخصوصًا 

وزارة الصناعة، وقد شغلت حيزًا واضحًا بين الصناعات التحويلية الموجودة 

على مستوى السودان ككل وذلك لما تخلفه هذه الصناعة من عائد مادي 

وعيني كبير علي خزانة الدولة وعلى المواطنين بصورة مباشرة، وذلك من 

خالل استيعابها ألكبر عدد من العمالة بجميع انواعها المهرة وغير المهرة، 

إذ أن الطابع الزراعي الذي تعتمد عليه يعد هو الحرفة األساسية والسائدة 

لدى معظم سكان السودان الحبيب، لذلك نجد أن مصانع السكر في السودان 

مواطني  وخصوصا  للمواطنين  بالنسبة  اإلعاشة  مشاريع  أضخم  من  تعد 

المنطقة التي بها تلك المشاريع إذ أنه باإلضافة إلي تشغيل العمالة وتغذية 

مالمح  علي  واضحة  بصمات  تترك  نجدها  وافر  بنصيب  الدولة  خزينة 

المنطقة ومحلياتها المختلفة.

والسودان تتوفر فيه كل الظروف التي تجعل زراعة قصب السكر وصناعته 

عليها  يطلق  إذ  األبيض(  )النيل  السودان  أواسط  في  مزدهرة وخصوصًا 

والية السكر وذلك من خالل عدد المصانع وتدخل صناعة السكر في إطار 

السلع الغذائية األساسية التي تمثل االحتياجات النمطية لدى اإلنسان التي 

 اأ. دفع ال�صيد مو�صى ي�س، د. اإبت�صام حممد اأحمد حممد خري اأحمد
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يجب توفرها له، وتوفر صناعة السكر لها أهمية كبرى حيث ساهمت في 

الصناعي  القطاع  المهمة في  المنتجات  إحدي  الصناعية وتعد  الصادرات 

والزراعي كما لها أهمية قصوى في إحداث تغيير اجتماعي وتطور معرفي 

ونمو حضاري وعمراني تتوافر له كل مقومات االستمرار والتنامي من 

خالل الخدمات التعليمية والصحية واإلسكان والوسائل الترفيهية األخرى، 

التي تمثل أحد الجوانب األساسية التي تدفع عملية التنمية المجتمع المحلي 

خاصة في الريف السوداني لهذا فإن التصنيع وعملية التنمية االقتصادية هما 

شيئيان متالزمان ويعد التصنيع قمة عمليات التنمية االقتصادية وتطوير حياة 

اإلنسانية عامة، ففيه استغالل للموارد بطريقة أمثل وهو األسلوب األسرع 

في التحول االقتصادي باإلضافة الكبيرة في القيمة للمنتجات األولية وخلق 

فرص العمل وزيادة المعرفة والوعي االجتماعي بما يساهم في التجانس؛ 

فتنصهر المجموعات المختلفة في أعرافها ومفاهيمها في داخل مجموعة 

العمل الواحدة.

ويعد السكر كسلعة أساسية في حياة اإلنسان كما أنها تساهم في دعم االقتصاد 

الوطني حيث أن السودان يمتلك أكبر المشاريع لصناعة السكر في الشرق 

األثر  لتقويم  واإليجابية  السلبية  الجوانب  تلمس  محاولة  وكذلك  األوسط 

االقتصادي واالجتماعي الذي أحدثته مشاريع صناعة السكر في السودان 

على المجتمع المحلي. وقد تناولت في هذا البحث األثر االقتصادي لمصنع  

سكر عسالية على المجتمع المحلي خالل الفترة من 2017-2018.

األثر االقتصادي لمصنع  سكر عسالية على المجتمع المحلي
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مشكلة الدراسة: 
هنالك  أن  إال  كبرى  اقتصادية  مشاريع  من  الدولة  طرحته  مما  بالرغم 

مشكالت حقيقية ترتبط بمؤشرات ذات أثر في فاعلية إسهام هذه المشاريع 

وكفاءتها في النقلة التنموية المنشودة حيث أن القطاع الزراعي والصناعي 

في دول العالم الثالث يفتقد دائمًا إلي دراسة الجدوى العلمية الحقيقية التي 

تحقق الهدف المنشود، وكذلك ضعف الدخل القومي وقلة اإليدي المدربة 

والكادر الفني واإلداري المؤهل في الريف ساعد علي انتشار الكثير من 

ثقافية،  اقتصادية، اجتماعية،  أكانت  الريفي سواء  المجتمع  المشكالت في 

القرية  مجتمع  جعلت  المعوقات  من  وكثير  عمرانية  أو  تعليمية،  صحية، 

يعيش في مجموعة من المشاكل التي ما زال يعاني من آثارها رغم الجهود 

المبذولة لالرتقاء بمستوى الريف حتى يضاهي المدينة.

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في توفير بيانات القائمين علي األمر ومتخذي القرارات 

السكر، فضاًل عن  قيام مشاريع صناعة  تنتج من  التي  المشاكل  ومعالجة 

التعرف لدور هذه المشاريع فيما تقدمه من خدمة اجتماعية وتحقيق استقرار 

التنموية  المشاريع  هذه  علي  الضوء  إلقاء  إلى  باإلضافة  الريف.  لمواطن 

الكبرى في صناعة السكر وتقييمها وإثارة جوانب قد تثير فضول الباحثين 

من  للمزيد  يفضي  مما  المطروحة  األطر  تعميق  أو  صحتها  من  للتحقق 

الدراسات.

 اأ. دفع ال�صيد مو�صى ي�س، د. اإبت�صام حممد اأحمد حممد خري اأحمد
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أهداف الدراسة:
ترمي هذه الدراسة إلى مجموعة من األهداف متمثلة في اآلتي: 

قيام  أحدثه  الذي  واالجتماعي  االقتصادي  األثر  مدى  علي  التعرف   .1 

وانعاش  المعيشة  ومستوى  الفرد  دخل  من خالل  السكر  مشاريع صناعة 

الحركة التجارية.

 2. قياس مدى مساهمة المشاريع في تحسين الوضع المعيشي وزيادة الدخل 

وتحفيز اإلدخار.

 3. التعرف على مساهمة قيام مشاريع صناعة السكر في التنمية الريفية علي 

المنطقة.

فروض الدراسة:
تتمثل فروض الدراسة في اآلتي:

 1. يساهم قيام مشاريع صناعة السكر إيجابيًا في إحداث التطور االقتصادي 

الحركة  وانعاش  المعيشة  مستوى  وارتفاع  الفرد  دخل  زيادة  خالل  من 

التجارية في المنطقة.

 2. تساهم مشاريع السكر في المنطقة إيجابيًا في توفير فرص عمل ألفراد 

المجتمع الريفي من الناحية الغذائية وتوفير الضغط وإيجاد فرص عمل.

 3. مدى مساهمة قيام مشاريع السكر في التنمية الريفية.

منهج الدراسة:
تناسب  التي  البحثية  المناهج  من  عدد  المجال  هذا  في  الباحث  استخدم 

البحث حيث اعتمد علي المنهج الوصفي لبيان المفاهيم والجوانب النظرية 

لموضوع البحث والمنهج التحليلي وذلك في تحليل البيانات التي يتم جمعها 

األثر االقتصادي لمصنع  سكر عسالية على المجتمع المحلي
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من مجتمع الدراسة، وكذلك اعتمد علي منهج دراسة الحالة.

أدوات جمع البيانات:
في  متمثلة  األولية  مصادرها  من  البيانات  جمع  تم  األولية:  المصادر   /1

مجتمع البحث واختيار العينة وإجراء المسح الميداني مستفيدًا من المصادر 

األولية كالمالحظة المباشرة والمشاهدة  بغرض معلومات وبيانات الدراسة 

وذلك تطبيقًا علي منطقة عسالية.

كالمراجع  مصادرها  من  الثانوية  البيانات  جمع  تم  الثانوية:  المصادر   /2

العلمية والبحوث  التي تناولت هذا الموضوع وبعض الدوريات والمجالت 

والوثائق  االقتصادية  والنشرات  والمؤتمرات  العمل  وأوراق  والصحف 

والتقارير اإلدارية والفنية والتقارير الرسمية.

مجتمع الدراسة:
عسالية  سكر  مصنع  مشروع   بجوار  يقطن  الذي  المحلي  المجتمع  هو 

والمستفيد األول من خدمات المشاريع االجتماعية واالقتصادية.

عينة البحث:
وصف عينة البحث: هي عبارة عن عينة عشوائية بسيطة  تضم 50 من 

األسر بمنطقة عسالية. 

أدوات وأساليب الدراسة:

استخدم الباحث عدة أدوات وأساليب للدراسة الميدانية منها:

بصفتها  والمشاهدة  والمالحظة  االستبيان.  استمارة  مستخدمًا  االستبيان: 

مصادر أولية.

 اأ. دفع ال�صيد مو�صى ي�س، د. اإبت�صام حممد اأحمد حممد خري اأحمد
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مصطلحات الدراسة:

مثل  البحث  بعنوان  الموجودة  والكلمات  المصطلحات  لكل  تعريفًا  وتشمل 

واالجتماعي  االقتصادي  )األثر  البحث  عنوان  مفردات  تعريف  أو  شرح 

لصناعة السكر بوالية النيل األبيض “– عسالية”( 

األثر: وهو بقية ما يرى من كل شيء، مثاًل أثر السيف في ضربته وأثر 

الحديث أن يأثره قوم عن قوم أي يحدث به في آثاره.

أما مصطلح االقتصادي: فيعرف النسق االقتصادي بأنه الدراسة الموسعة 

الثروة  مصادر  من  باالنتفاع  تتعلق  التي  اإلنسانية  والفعاليات  للنشاطات 

الطبيعية وتحديداتها واستعماالتها والتي تتعلق بالتنظيم الذي له صلة بإشباع 

الحاجات البيولوجية واالجتماعية.

والحديثة  التقليدية  المجتمعات  في  االقتصادي  النسق  مصطلح  ويستخدم 

للداللة علي تلك الدراسة التي تهتم بالفعاليات اإلنسانية الهادفة إلى إنتاج 

الوسائل المادية إلشباع الحاجات البشرية وتوزيعها فاإلنسان الذي يعيش 

في أي مجتمع وفي مرحلة معينة من مراحل التطور التاريخي يحتاج إلى 

المأكل والملبس والمأوى وبعض وسائل تنشئة األطفال والتسلية والترويح 

وحاجيات متعددة ومتباينة، أما بعضها اآلخر فإنها حاجات اجتماعية تنشأ 

عن حقيقة كونهم يعيشون في المجتمع وتقررها مجموعة من العوامل التي 
تكون ما يسمي بثقافة المجتمع.1

عسالية: تأتي من العسل لعاب النحل.

والعسالة: شورة النحل يتخذ فيها العسل )1/332( ص543  والعاسل الذي 

)1(  عدنان أبو مصلح، معجم علم االجتماع، ص13.

األثر االقتصادي لمصنع  سكر عسالية على المجتمع المحلي
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العسال والعاسل واحد،  العسل من موضعه فيستخرجه، قال عرام  يشتار 

وعّسل النحل تعسيال وطعام معسل معسول مجعول فيه العسل ومعقد به.

وعسالية بمعني عام هي منطقة جغرافية ذات جبال صغيرة متفرقة يرتادها 
النحل ليتخذها بيوتًا وينتج فيها العسل وسميت حجر عسالية.2

كنانة: نسبة إلي قبيلة كنانة التي تقطن بالمنطقة.
المفاهيم العامة للبحث:

مفهوم الصناعة:

تعد الصناعة من األنشطة التي يختلف الباحثون في تحديد مفهومها خاصة 

وأن النشاط الصناعي له اتجاهات متنوعة مما جعله يأخذ مفاهيم متعددة 

فمنهم من جعل مضمونها أكثر اتساعًا ليشمل النشاط التعديني وإنتاج الطاقة 

والنقل والسياحة.

فيعرفها حبيب )بأنها قطاع رئيس في االقتصاد الوطني وتضم كل المؤسسات 

الصناعية بما فيهم المناجم وحقول البترول والغاز ومحطات توليد الطاقة 

الجاهزة الصنع أو النصف مصنعة واستخراج  السلع  تنتج  التي  والورش 

المواد  معالجة  على  تعمل  كذلك  واألخشاب.  الوقود  ومواد  الخام  المواد 

المستخرجة من باطن األرض أو الغابات أو المواد المنتجة من الزراعة.

خضع مفهوم الصناعة إلى اجتهادات وتعريفات مختلفة من قبل المنظرين 

والكتاب.

ويمثل التصنيع طبقًا لتعريف منظمة األمم المتحدة أحد جوانب أو عمليات 

التنمية االجتماعية واالقتصادية حيث تخصص نسب متزايدة من الموارد 
)2(   داؤود سلوم،. داؤود سلمان العنكيب و. إنعام داؤود سالم، كتاب العني، معجم لغوي تراثي ترتيب ومراجعة، 

الناشرون مكتبة لبنان، 4002م.ص5

 اأ. دفع ال�صيد مو�صى ي�س، د. اإبت�صام حممد اأحمد حممد خري اأحمد
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القومي  االقتصاد  هيكل  وتنويع  الفني  المستوى  وتطوير  للتنمية،  القومية 

بحيث يحقق نمو وديناميكية في قطاع الصناعة التحويلية بشقيها صناعة 

وسائل اإلنتاج وصناعة سلع االستهالك ومن ثم يصبح هذا القطاع قادرًا 

علي المساهمة في الوصول إلى معدل مرتفع لنمو الدخل القومي وتحقيق 

التقدم الصناعي واالقتصادي.

الصناعة هي ذلك الفرع من اإلنتاج الذي يستخدم فيه أحدث وسائل أدوات 

العمل أو االلة بقصد تحويل جزء من الطبيعة إلى شيء يسد رمقًا أو حاجة 

من حاجات اإلنسان سواء أكانت تلك السلعة تحويلية أو خدمية)3(.

وتعرف الصناعة أيضًا بأنها سلسلة من العمليات التي يتم خاللها تحويل 

المواد الخام األولية إلى سلع استهالكية أو منتجات وسيطة يمكن أن ينتج 

غير  أو  مباشرة  بصورة  البيئة  تلوث  إلى  تؤدي  خاطئة  ممارسات  منها 

مباشرة)4(.

النظريات المفسرة للبحث:
النظرية كما هو معروف نسق فكري استنباطي حول ظاهرة أو مجموعة 

من الظواهر المتجانسة، ويحوي النسق إطارًا تنظيميًا بطريقة دالة وذات 

معنى، ومن تلك النظريات نتناول نموذج من النظريات إال وهو النظرية 

البنائية الوظيفية والتي تنظر للمجتمع علي أنه نسق يعمل على التوازن وقد 

اعتقد البنائيون الوظيفيون أن المجتمع يشبه الكائن الحي وأنه نسق متوازن 

من النظم وكل منها له وظيفته في المحافظة علي المجتمع، وعندما يختل 
)3( حسن امحد مكي، التمويل الصناعي السوداين، ص16.

)4( عبد الغين عبد اجلليل وآخرون، مفهوم وأمهية دور الرقابة الصناعية، ورقة عمل مقدمة لورشة دور الرقابة الصناعية يف 
التنمية، اخلرطوم، ديسمرب، 2005م، ص1.

األثر االقتصادي لمصنع  سكر عسالية على المجتمع المحلي
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النظم االجتماعية تضع أحكامًا  المجتمع فإن  الداخلية في  توازن األحداث 

معينة من أجل المحافظة على استقراره.

أن كلمة نظرية في حد ذاتها قد نستخدمها بشكل واسع بمعنى مجموعة من 

األفكار المنسقة منطقيًا والتي تكون معًا نسقًا فكريًا متكاماًل بغض النظر 

عن انطالق تكوين هذه النظرية انطالقًا مباشرة عن الواقع وبغض النظر 

عن تكوينها لألحكام المعرفية عن طريق المالحظة المنظمة لمفردات الواقع 
الذي صيغت لتعبر عنه.5

تنطلق هذه النظرية من عدة فرضيات أهمها:

ولذلك  الوظيفية  قيمته  إلى  يرجع  إنما  المجتمع  وتنظيم  االستقرار  أن  •	•

فإن أي نمط اجتماعي ال يمكن فهمه بصورة سليمة إال في ضوء نتائجه 

ووظائفه التي يقدمها المجتمع.

•	•أن المجتمع يتكون من مجموعة من األجزاء يعتمد بعضها على بعض 

وتكون ضرورة ألداء وظائفها.

•	•أن أثر أي جزء من هذه األجزاء في النسق المجتمعي يؤدي إلى آثار في 

كل األجزاء األخرى إال أنها في آخر األمر تتكامل ككل أو كوحدة واحدة.

وقد وجهت انتقادات كثيرة يمكن تلخيص الرئيس منها في:

•	•أن يبالغ في الوحدة والثبات واالتساق للنظم االجتماعية.

•	•أنه ال تاريخي.

•	•أنه يميل للنظر للمؤسسات االجتماعية الموجودة كمؤسسات ضرورية ال 

5 حممود عبد الرشيد بدران وامحد حممد السيد، النظرية االجتماعية يف تفسري الظواهر االجتماعية، تقدمي حممد عبدالسميع 
بدران، املكتبة املصرية 2003م.ص20

 اأ. دفع ال�صيد مو�صى ي�س، د. اإبت�صام حممد اأحمد حممد خري اأحمد
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غني عنها.

يالحظ أن نظريات األثر االجتماعي واالقتصادي قد ركزت علي جوانب 

محددة وأهملت بقية الجوانب األخرى فالحتمية سواء أكانت نحت منحًا ال 

علميًا ومتحيزًا، أو النظريات التطورية فلقد نشرت أن التغير أو التطور 

يسير في مسار خطي أو دائري واحد ولم تر العوامل األخرى التي تسهم 

فيه، ولم توفق البنائية الوظيفية في نظرتها للتغيير؛ ألنها تفترض عنصرا 

التوازن االجتماعي وتفرض اإليجابية والفعالية لكل المؤسسات االجتماعية.

الدراسات السابقة:
الذين  أولئك  لكل  منا  وتقديرًا  بفضلهم  الفضل  ألهل  منا  واعترافًا  ولذلك 

يبذلون جزءًا كبيرًا من وقتهم وجهدهم لخدمة البحوث المتعلقة بالدراسات 

االقتصادية واالجتماعية وإجالاًل منا ألولئك النفر الكريم الذين ساهموا في 

إلي  نشير  فإننا سوف  االقتصادية واالجتماعية  المشكالت  الكثير من  حل 

الجهود والدراسات التي سبقت هذا البحث إنصافًا لألخرين وبيان جهدهم 

الكبير في هذا المجال. 

ولعل أبرز الجهود التي نستعين بها في هذا المجال هي الدراسات السابقة 

العلمية والتطبيقية وبعض البحوث التي تناولت جزئيات من هذا الموضوع 

وهي تتمثل في الدراسات المحلية ومنها:

 1. دراسة محمد أحمد عثمان بعنوان األثر االقتصادي لمخلفات مصنع سكر 

عسالية على الزراعة النيلية، رسالة دكتوراه جامعة الخرطوم، 2008م.

 2. دراسة سعيد محمد على البشير، بعنوان مشاكل ومعوقات الصناعة في 

السودان، رسالة ماجستير غير منشورة، الخرطوم، جامعة النيلين، 2002م.

األثر االقتصادي لمصنع  سكر عسالية على المجتمع المحلي
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أما الدراسات العربية فمنها: 

 1. دراسة دكتور كمال أحمد عسكر، بعنوان بيئة االستثمار الصناعي في 

الكويت، دراسة ميدانية عن االستثمار الصناعي في الكويت ومستوى جودة 

دراسات الجدوى، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 1984م.

 2. دراسة سالمة عبد اهلل خلف الطعامسة، بعنوان: العالقة بين المسئولية 

االجتماعية الداخلية للشركات وسلوك المواطنة التنظيمية، العالقة التنظيمية 

كمتغير وسيط.

بحث  باألردن،  المؤهلة  الصناعية  المناطق  شركات  علي  ميدانية  دراسة 

مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة وإدارة األعمال، إعداد سالمة عبداهلل 

1436هـ- اهلل،  الحفيظ علي حسب  الدكتور عبد  إشراف  الطعامسة،  خلف 

2015م.

تعريف الصناعة: 
خضع مفهوم الصناعة إلى اجتهادات وتعريفات مختلفة من قبل المنظرين 

والكتاب.

ويمثل التصنيع طبقًا لتعريف منظمة األمم المتحدة أحد جوانب أو عمليات 

التنمية االجتماعية واالقتصادية حيث تخصص نسب متزايدة من الموارد 

القومي  االقتصاد  هيكل  وتنويع  الفني  المستوى  وتطوير  للتنمية،  القومية 

بحيث يحقق نمو وديناميكية في قطاع الصناعة التحويلية بشقيها صناعة 

وسائل االنتاج وصناعة سلع االستهالك ومن ثم يصبح هذا القطاع قادرًا 

على المساهمة في الوصول إلى معدل مرتفع لنمو الدخل القومي وتحقيق 

التقدم الصناعي واالقتصادي.

 اأ. دفع ال�صيد مو�صى ي�س، د. اإبت�صام حممد اأحمد حممد خري اأحمد
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الصناعة هي ذلك الفرع من االنتاج الذي يستخدم فيه أحدث وسائل أدوات 

العمل أو اآللة بقصد تحويل جزء من الطبيعة إلى شيء يسد رمقًا أو حاجة 

من حاجات اإلنسان سواء أكانت تلك السلعة تحويلية أو خدمية)6(.

وتعرف الصناعة أيضًا بأنها سلسلة من العمليات التي يتم خاللها تحويل 

المواد الخام األولية إلى سلع استهالكية أو منتجات وسيطة يمكن أن ينتج 

غير  أو  مباشرة  بصورة  البيئة  تلوث  إلى  تؤدي  خاطئة  ممارسات  منها 

مباشرة)7(.

وتعرف الصناعة أيضًا بأنها سلسلة من العمليات تتفاعل فيها عدة عوامل 

هي المواد الخام، العنصر البشري، رأس المال، البنيات التحتية باإلضافة 

إلى الماكينات والمعدات لكي يتم تحويل المواد الخام األولية إلى منتجات 

وسيطة أو استهالكية)8(.

وأن  دقيق،  بشكل  الصناعة  تعريف  بمكان  الصعوبة  من  العموم  وعلي 

يعرف  عليه  الصناعة  في  استخدامه  من  الغرض  علي  يعتمد  التعريف 

الباحث الصناعة بأنها كافة العمليات واألنشطة الضرورية الالزمة إلنتاج 

السلع لالستهالك النهائي أو الوسيط أو الخدمات باستخدام الوسائط واالليات 
المالئمة عن طريق تفاعل عوامل االنتاج االقتصادية. )9(

)6( حسن امحد مكي، التمويل الصناعي السوداين، ص16.
)7( عبد الغين عبد اجلليل واخرون، مفهوم وامهية دور الرقابة الصناعية، ورقة عمل مقدمة لورشة دور الرقابة الصناعية يف التنمية، 

اخلرطوم، ديسمرب، 2005م، ص1.
)8( والية اخلرطوم، جملس والية اخلرطوم التشريعي، نشرة اللجنة املختصة بدراسة امر الصناعة بالوالية، املنشاة مبوجب القرار 

رقم 34 لسنة 1996 ص2.
)9( نفس املصدر السابق، ص6.
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دور الصناعة وأهميتها التنموية:
تعاني العديد من الدول النامية من االختالالت الهيكلية في اقتصادياتها ومن 

هنا يتعين أن تقوم عملية التنمية بإصالح وتصحيح هذه االختالالت وذلك 

عن طريق الصناعة باعتبارها القادرة علي المساهمة بفعالية في تصحيح 

هذه االختالالت ومن هنا تعد الصناعة جوهر عملية التنمية.

تمثل الصناعة حجر الزاوية في بناء القوى االقتصادية والسياسية والعسكرية 

لألمم وهي دليل تقدم األمة، وتحرص الدول النامية حاليًا علي تنمية قطاع 

الصناعة الذي يعد لبنة أساسية في البناء االقتصادي ومحركًا قويًا لعجلة 

التنمية االقتصادية واالجتماعية نظرًا ألهمية الصناعة في حياة المجتمعات 

في  العالم  سكان  خمس  عليها  يعتمد  حيث  والحرب،  السلم  أثناء  البشرية 

االجمالي  المحلي  الناتج  في  الكبيرة  مساهمتها  إلى  باإلضافة  معيشتهم 

الكتاب أن الصناعة تمثل ركنًا  للدول الصناعية علي األقل ويرى بعض 

أساسيًا من أركان االقتصاد الوطني سواء في البلدان النامية أم المتطورة 

وتحتل مكان الصدارة بحكم دورها الكبير في تطوير القطاعات األخرى 

القاعدة  بناء  في  الواضح  العاملة وإسهامها  القوى  استيعاب  وقدرتها علي 

فضاًل  التشويه،  عن  بعيدًا  متين  وطني  اقتصاد  لخلق  الميكانيكية  المادية 

عن إمكانياتها الكبيرة في توليد الدخل القومي وتأمين مستلزمات النهوض 

االقتصادي الشامل وتوفير العمالت الصعبة عن طريق فاعليتها في تنويع 

معرفي  وتطور  اجتماعي  تغيير  من  ذلك  سيتبع  ما  مع  الصادرات  هيكل 

ونمو حضاري وعمراني تتوافر له كل مقومات االستمرار والتنامي من 

خالل الخدمات التعليمية والصحية واالسكان والوسائل الترفيهية األخرى، 

 اأ. دفع ال�صيد مو�صى ي�س، د. اإبت�صام حممد اأحمد حممد خري اأحمد
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الجوانب  أحد  يمثل  التصنيع  أن  يرى  القرشي  كاظم  مدحت  الدكتور  أما 

األساسية التي تدفع عملية التنمية االقتصادية إلى مراحل متقدمة كما أنه ال 

يمكن تصور تحقيق التنمية االقتصادية دون أن يؤدي ذلك في نفس الوقت 

في تطوير القطاع الصناعي. )10( 
التنمية االقتصادية هما شيئيان متالزمان ويعد  التصنيع وعملية  فإن  لهذا 
التصنيع قمة عمليات التنمية االقتصادية وتطوير حياة اإلنسانية عامة، ففيه 
استغالل للموارد بطريقة أمثل وهو األسلوب األسرع في التحول االقتصادي 
العمل وزيادة  للمنتجات األولية وخلق فرص  القيمة  الكبيرة في  باإلضافة 
المعرفة والوعي االجتماعي بما يساهم في التجانس فتنصهر المجموعات 

المختلفة في أعرافها ومفاهيمها في داخل مجموعة العمل الواحدة.
صناعة السكر في العالم: 

بدأت أول صناعة وتجارة للسكر في القرن التاسع والعاشر الميالدي في 
المصري في  مصر حيث كانت تجارته وتصديره تمثل دعامة لالقتصاد 
المسلمون زراعة القصب وانتاج السكر في شمال  الوقت، وقد نشر  ذلك 
أفريقيا ودول أوروبا عن طريق األندلس بعد عام 636م، كان السكر في 
القرون الوسطي من الكماليات وال يقتنيه إال النبالء، كما كان يستعمل في 
األدوية الطبية؛ ألنه ذو فائدة طبية وعالجية عظيمة، وقد أدخل كولمبس 
في  هسيانيوال  سانتومنيجو  جزيرة  طريق  عن  أمريكا  إلى  السكر  قصب 
الهند الغربية  انتقل إلى كوريا وجزر  الثانية في عام 1492 ومنها  رحلته 

وأواسط وجنوب أمريكا.

)10( مصطفي حممد حممد صاحل، اثر اسعار الطاقة الكهربائية على تكلفة انتاج قطاع الصناعة التحويلية بوالية اخلرطوم، رسالة 
ماجستري غري منشورة، جامعة امدرمان اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، 2004، ص100-96.
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أنشئ أول مصنع للسكر في مطحنة في جمهورية الدومينيكان عام 1509م، 
وبحلول عام 1600 كانت صناعة السكر في أمريكا اإلستوائية أكبر صناعة 

في العالم على اإلطالق.
في الواليات المتحدة بدأ عصر السكر في نيويورك عام 1689م ثم انتشر 
بعدها في المدن الساحلية وفي عام 1751م دخل قصب السكر إلى لويزانا 
قامت عدة  وقد  لفرنسيا  أمريكا  أول شحنة سكر من  1765 صدرت  وفي 
مصانع للسكر األحمر في كل من ألمانيا وفرنسا وإنجلترا ثم اكتشفت فرنسا 
سكر البنجر في أواسط القرن الثامن عشر حيث زاد انتاجه واستهالكه بعد 

ذلك.
في  أستراليا  إلى  أفريقيا  جنوب  الصالح  الرجاء  رأس  من  القصب  انتقل 
عام 1788م وزرع ألول مرة في جزيرة نور فوك جنوب المحيط الهادي 
شرق أستراليا ثم انتقل إلى نيوثاوث ويلز عام 1821م حيث كانت الظروف 
المناخية والتربة مناسبة إلى حد كبير وانتشرت مزار قصب السكر علي 
القرن  ونهاية  وسط  بين  ما  الفترة  أثناء  ألستراليا  الشرقي  الساحل  طول 
التاسع عشر الميالدي، وهناك إجماع على أن الفتح اإلسالمي له الفضل 
األول في نقل زراعة قصب السكر في موطنه األصلي جنوب شرق آسيا 
والهند وفارس إلى حوض البحر األبيض المتوسط وكان للمصريين قصب 
السبق في هذا المجال، حيث ابتدعوا طرائق جيدة ال نتاج وتبييض السكر 

بعد  الطريقة  هذه  األوروبية  البالد  عنهم  ونقلت  الكلس  حليب  باستخدام 

ذلك)11(.

)11( الناجي اجلعفري، تطوير نظام ترحيل القصب يف مصانع السكر يف السودان، رسالة دكتوراه غري منشورة، مقدمة لكلية 
الدراسات العليا جامعة النيلني، 2000م، ص70-67.
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صناعة السكر في السودان:  
تعتبر الصناعة إحدى دعامات االقتصاد القومي ووسيلة لرفع مستوى معيشة 
اإلنسان نظرًا لضخامة وانتاجية المصانع ومقدرتها علي تلبية االحتياجات 
االستهالكية وتوفير فرص العمالة، كما أن للصناعة المقدرة علي االستجابة 
لدفع  الالزم  األجنبي  النقد  توفير  في  اإلسهام  وبالتالي  التصدير  لمتطلبات 

عمليات التنمية.
إن التصنيع ال يهدف إلى إحداث بعض التغيرات االقتصادية والتكنولوجية 
التي تعمل علي رفع مستوى الدخل القومي فقط وإنما يهدف التصنيع أيضًا 
من  تغير  التي  والسيكولوجية  واالجتماعية  السياسية  التغيرات  ايجاد  إلى 

الفرد وتغير من تفكيره وطموحه وعاداته12.
التنمية  عملية  للنمو وهي جوهر  الرئيسي  المحرك  الصناعية  التنمية  تعد 
االقتصادية مقياس للتقدم االقتصادي لمواجهة التحديات العالمية من عولمة 
انفتاح  يتيحها  التي  الفرص  من  االستفادة  االقتصادية،  والتكتالت  التجارة 
األسواق واالتفاقيات الدولية لذلك ال بد من وضع خطة لتحديث الصناعة 
ووضع منتجاتها علي خريطة األسواق العالمية واالبقاء بمتطلبات الجودة 
الشاملة والعمل علي خفض تكلفة االنتاج من أجل االرتقاء بالسلع والمنتجات 
وأينما  المطلوبة  بالصورة  الصادرات  تنطلق  التنافسية حتي  القدرة  لزيادة 
العصرية  الحياة  آثار  وانعكست  التطور  الصناعة ظهرت مالمح  توطنت 
وخير شاهد ودليل علي ذلك ما يشاهد اليوم في السودان علي طول الحزام 
الصناعية  والمؤسسات  واألسمنت  السكر  صناعة  مناطق  في  الصناعي 

الكبرى كجياد ومصفاة الجيلي وغيرها)13(.

)12(  امحد ابو امساعيل، اقتصاديات الصناعة، دار النهضة، 1966 م،ص30
)13(  املرجع السابق، ص32.
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نشأة وتطور صناعة السكر في السودان: 

تعد زراعة قصب السكر وصناعة السكر في السودان حديثة بالنظر إلى 

امكانيات قيامها حيث يمثل مناخ السودان وتربته بيئة مناسبة جدًا لزراعة 

قصب السكر إضافة لتوفر المياه مما يساعد في زراعة قصب السكر في 

السودان بصورة كبيرة.

بدأ المصريون زراعة القصب في السودان في مناطق ام دوم، الجريف، 

وأجريت عدد من التجارب لزراعته في جنوب السودان حيث اتضح أن 

الرطوبة في  أكثر من خلفة واحدة إضافة الرتفاع درجة  التربة ال تعط  

القصب، في  أمام تجفيف  الرطوبة عائقًا  ارتفاع  يمثل  المناطق حيث  تلك 

عام 1980م قامت شركة أمريكية بتجارب لزراعة قصب السكر في مناطق 

مختلفة في السودان.

فقد اثبتت هذه التجارب قدرًا من النجاح في مناطق جنوب كوستي، الجزيرة، 

وفي أبونعامة، هذه التجارب لم تلق اهتمام بها لعدم وجود رغبة في التوسع 

في زراعة القصب نسبة النخفاض اسعار السكر العالمية)14(.
كان اإلنتاج من السكر يستعمل مباشرة لالستهالك العائلي ويستعمل جزء 
منه في صناعة الحلوى والمياه الغازية وبعض الصناعات الغذائية األخرى 
كان السودان يستورد السكر من الخارج وال ينتجه محليًا ومع ازدياد الطلب 
علي نحو أصبح االستيراد يشكل عبئًا وضغطًا كبيرًا علي االيرادات وتزيد 
من مشكلة توفر العمالت الصعبة إلى مدي أبعد وأعمق، حيث بلغ االستهالك 
المحلي عام 1985 - 1995م مقدار ألف طن وبلغت قيمتها ستة ماليين من 
)14( حسن بابكر حسن هاشم، االستثمار الصناعي واثره يف تنافسية الصادرات السودانية، رسالة ماجستري يف االقتصاد،، 

ابريل 2007م، ص106.

 اأ. دفع ال�صيد مو�صى ي�س، د. اإبت�صام حممد اأحمد حممد خري اأحمد



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السابع -  يناير 2020م 148

الجنيهات اي ما يعادل 01% من قيمة الواردات اإلجمالية مما شكل عبئًا 
ثقياًل علي ميزانية الدولة خاصة وإن هذه المرحلة قد تميزت بنقص شديد 
في العمالت الصعبة، ومنذ ذلك الحين بدأت فكرة إنشاء مصانع للسكر في 
لتصدير  اضافة  الواردات  محل  المحلية  الصناعة  انتاج  بغرض  السودان 
الفائض للحصول علي العمالت الصعبة وتوسيع قاعدة الصادرات حتي ال 

يتم االعتماد علي محصول واحد وهو القطن)15(.

وقد عجل بالتفكير في صناعة السكر في السودان خاصة وأن كل المراحل 

الطبيعية والموارد المتاحة مالئمة لقيام هذه الصناعة في السودان وإنها تبشر 

بمستقبل واعد إضافة إلى اتجاه أسعار السكر لالرتفاع في ذلك الحين وفي 

يونيو 9591م وجهت الدعوة لخبير سويسري في صناعة السكر لدراسة هذا 

المشروع وبعد ذلك أوصى بقيام مشروعين طاقة كل منهما 60 ألف طن 

سكر سنويًا لسد حاجة الطلب المحلي، حيث أوصي بقيام مصنع في منطقة 

الجنيد ويرى الباحثون أن االستعمال كان السبب الرئيس لقيام هذا المشروع 

واختيار هذه المنطقة في أراضي كانت تزرع قطنًا ويتبع لمشروع الجزيرة 

وذلك لالستفادة من تسهيالت الري واألراضي الجاهزة التي كانت ترويها 

الطلمبات مما جعل المصنع يواجه عدة مشاكل إدارية وفنية أدت لتوقفه في 

بداية تشغيله حيث نتج عن خطأ هذا االختيار تعثر اإلنتاج وعدم وصول 

المصنع إلى طاقته التصميمية منذ إنشائه)16(.

لشركة  تتبع  أربعة  منها  مصانع  ستة  عبارة  السودان  في  السكر  مصانع 
)15( عصام حممد على الليثي، ظاهرة الطاقة العاطلة يف صناعة السكر والغزل والنسيج بالسودان، رسالة ماجستري غري 

منشورة، مقدمة لكلية الدراسات العليا جامعة النيلني، 1985م، ص123.
)16( حممد عبد الرمحن حمي الدين عبد الرمحن، اثر املنافسة العاملية على صناعة السكر يف السودان، حبث مقدم لنيل درجة 

الدكتوراه يف ادارة االعمال،، 2005م، ص195-194.
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األبيض  النيل  وسكر  كنانة  سكر  مصنع  إلي  باإلضافة  السودانية  السكر 

وسوف نتطرق لكل منها حسب األسبقية الزمنية وهي:

1/ مصنع سكر الجنيد.

2/ مصنع سكر حلفا الجديدة.

3/ مصنع سكر غرب سنار.

4/ مصنع سكر عسالية.

5/ مصنع سكر كنانة.

6/  مصنع سكر النيل األبيض.

اجراءات البحث الميدانية

نبذة تعريفية عن والية النيل االبيض

من  الجنوبي  الجزء  في  تقع  السودان  واليات  إحدى  االبيض  النيل  والية 

شمااًل  درجة   13.30  -12 عرض  خطي  بين  الجديدة  بخريطته  السودان 

وخطي طول 31 - 33.30 درجة شرقًا.

الجنوب  ومن  كردفان  شمال  والية  وغربًا  الخرطوم  والية  شماال  تحدها 

السودان  جنوب  بدولة  النيل  أعالي  ووالية  كردفان  جنوب  والية  الغربي 

من الجنوب وواليتي الجزيرة وسنار من جهة الشرق وتبلغ مساحة الوالية 

الدويم،  الكوة،  ربك،  كوستي،  مدنها  أهم  ومن  مربع.  كيلومتر   39.701

جر،  أم  كنانة،  نعيمة،  الشوال،  أبا،  الجزيرة  الجبلين،  تندلتي،  القطينة، 
شبشة، الصوفي، الجماالب، الدرادر، الهشابة، ود نور الدائم)17(.

وتمتاز الوالية بعدة مزايا استثمارية تتمثل في موقعها الوسط بين واليات 

)17( ويكيبيديا املوسوعة احلرة، اجلمعة 2017/2/3م السـ5:15ـاعة.
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السودان حيث تربط الطرق مواصالت برية ونهرية وسكك حديد من شمال 
وإعالم  اتصال  من  الخدمات  توفير  إلي  إضافة  البالد،  وجنوب  وغرب 
مرئي ومسموع ومقروء والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة واألمن 
والكهرباء والمياه والبنوك كما توجد بالوالية صناعات متطورة كصناعة 
السكر واألسمنت والصناعات التحويلية المعتمدة علي الزراعة مثل صناعة 

الزيوت والجلود والنسيج ومنتجات األلبان.
مساحة الوالية:

تقدر بحوالي 9.452.650 فدان وهي موزعة حسب طبيعة األرض.
بـ 3.643.119 فدان  المنبسطة: تقدر مساحتها   1. منطقة السهول الطبيعية 

وهي تعادل حوالي %33 من مساحة الوالية.
بـ  مساحتها  تقدر  التي  الرملية  الطينية  الرسوبية  النيل  وادي  منطقة   .2 

2.268.629 والتي تعادل حوالي %24 من مساحة الوالية.

 3. منطقة وادي النيل الرسوبية والتي تقدر مساحتها بـ 945.262 فدان والتي 

تعادل حوالي %10 من مساحة الوالية.
 4. منطقة شبه الصحراء الرملية والتي تقدر مساحتها 661.638 فدان وهي 

تعادل حوالي %7 من مساحة الوالية.
وهي  فدان   2.363.155 بـ  مساحتها  تقدر  التي  الرملية  القيزان  منطقة   .5 

تعادل حوالي %25 من مساحة الوالية.
 6. منطقة التالل الصخرية والتي تقدر مساحتها بحوالي 94.526 فدان وهي 

تعادل حوالي %1 من مساحة الوالية.
المقومات الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة:

األثر االقتصادي لمصنع  سكر عسالية على المجتمع المحلي
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المناخ:
الجاف  والفصل  السنة  أيام  المناخ حار جاف معظم  يعد  كنانة  منطقة  في 
يمتد من أواسط سبتمبر حتى منتصف يونيو ويتميز المناخ في هذه المنطقة 
بالشمس المشرقة لفترات طويلة خالل السنة مع ارتفاع درجات الحرارة 
كل هذه العوامل ساعدت على نمو قصب السكر من حيث تدنى درجات 

الحرارة أثناء شهور الشتاء مما يساعد على تخزين السكر بالقصب.
التربــة:

السكر  قصب  زراعة  لمتطلبات  صالحة  أرض  األبيض  النيل  والية  تعد 
مثاليًا؛ ألن األرض ذات تربة مؤسسة عبر القرون من تربة النيل األزرق 
الخصبة بفيضاناته وهى تربة تمتد غربًا حتى طغت على التربة المجاورة 
للنيل األبيض التي هي خليط من الطين والرمل ويقع المشروع ضمن نطاق 
%50 وقد  أكثر من  تبلغ نسبة الصلصال  القلوية حيث  التربة الصلصالية 
تصل إلى %70 وهى شديدة التماسك والصالبة في فصل الجفاف وشديدة 

اللزوجة قليلة النفاذية للماء في فصل المطر.
المقومات البشرية: 

البشرية  الدراسة الخصائص  لمنطقة  البشرية  المقومات    تتضمن دراسة 
والتركيبة  التعليمية  والتركيبة  العمرية  والتركيبة  القبائل  في  المختلفة 

االقتصادية.
القبائل: 

تشمل دراسة السكان والقبائل الحجم والتركيب النوعي لمعرفة المساهمة في 
النشاط االقتصادي يوجد العديد من القبائل بمنطقة الدراسة نتيجة للهجرات 

المتتالية للبحث عن فرص العمل. 

 اأ. دفع ال�صيد مو�صى ي�س، د. اإبت�صام حممد اأحمد حممد خري اأحمد
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التركيبة االقتصادية: 
والرعي  الزراعة  في  الدراسة  منطقة  لسكان  االقتصادي  النشاط  يشتمل 

والتجارة نجد أن قبل قيام المشاريع بالمنطقة يمارس السكان حرفة الزراعة 

والرعي. 

التركيبة التعليمية: 
 نجد أن سكان منطقة الدراسة قبل قيام مصانع السكر لم يكونوا في حالة 

التعليم  باستقرار  يسمح  لم  مما  مستقر  غير  السكن  كان  وبالتالي  استقرار 

وإنشاء مدارس ولكن بعد قيام المشاريع استقر السكان مما أدى إلى إنشاء 

المدارس ونجد أن المدارس انقسمت إلى ثالث جهات وهى:

1/ تعليم تابع لشركات السكر.

2/ تعليم تابع للمحليات.

3/ تعليم ديني تتواله بعض المنظمات اإلسالمية.

التركيبة الصحية: 
العاملين  صحة  وترعى  تهتم  اإلدارة  وهذه  الطبية  اإلدارة  تحت  تنطوي 

وأسرهم وتقدم خدماتها بشقيها العالجي والوقائي وتوفير صحة البيئة ونالت 

الرضا بتقديم خدمات للعاملين بالموقع وذلك بالتعاقد والتعاون مع استشاريين 

وأخصائيين في مختلف التخصصات الطبية يحضرون في زيارات دوريه 

إلجراء العالج.

وصف عينة البحث:

األثر االقتصادي لمصنع  سكر عسالية على المجتمع المحلي
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تم اختيار عينة عشوائية تضم 50 من األسر بمنطقة عسالية.

تحكيم االستبانة:

المختصين في مجال علم  المحكمين  أربعة من  االستبانة علي  تم عرض 

االجتماع واالقتصاد والهدف من ذلك هو التعرف علي مدى تلبيتها وتحقيقها 

التعديالت  إجراء  تم  المحكمين  مالحظات  علي  وبناء  البحث  ألغراض 

الالزمة.

البيانات الشخصية: 
جدول رقم )1(

النوع:
النسبة املئويةالتكراراتالبيان

ذكر

أنثى

34

16

68%

%32

%50100اجملموع

المصدر: الدراسة الميدانية للباحث 2016

عليها  يغلب  المبحوثة  المعلمين  عينة  أفراد  أن  نجد   )1( رقم  الجدول  من 

الذكور وذلك بنسبة 68%.

 اأ. دفع ال�صيد مو�صى ي�س، د. اإبت�صام حممد اأحمد حممد خري اأحمد
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جدول رقم )2(  النشاط االقتصادي قبل قيام المصنع

النسبة املئويةالتكراراتالبيان

الزراعة
الرعي

التجارة

29
15
6

58%
30%
12%

%50100اجملموع

المصدر: الدراسة الميدانية للباحث 2016

في  يعملون  كانوا  المبحوثين  من   58% أن   )2( رقم  الجدول  من  يتضح 

في  يعملون  كانوا   30% بينما  بالمنطقة  السكر  قيام مصنع  قبل  الزراعة  

قيام  المنطقة قبل  السائد في  الرئيسية  المهن  مجال الرعي ويعني ذلك أن 

المصنع الزراعة والرعي.

جدول رقم )3( العمل الحالي
النسبة املئويةالتكراراتالبيان

عمال يف املصنع

موظف 

التجارة

الزراعة

24

13

6

7

48%

26%

12%

14%

%50100اجملموع

المصدر: الدراسة الميدانية للباحث 2016

يتضح من الجدول رقم )3( أن %48 من المبحوثين يعملون  حاليا كعمالة 

في المصنع بينما %26 يعملون موظفين ويعني ذلك بعد قيام مصنع السكر 

األثر االقتصادي لمصنع  سكر عسالية على المجتمع المحلي
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تغيرت المهن حيث أصبح معظم المبحوثين يعملون في المصنع.

جدول رقم )4( األثر االقتصادي لصناعة السكر بمنطقة عسالية

درجة العبارات
التحقق

التكرارات
املشاهدة

التكرارات
املتوقعة

الفروق
التكرارية

كاي  قيمة 
تربيع

درجة 
احلرية 
)df(

القيمة 
االحتمالية 
للخطأ 
)sig(

  ادى قيام 
مشاريع  
صناعة 
السكر 

إىل رفع   
املستوى  

املعيشي للفرد  
يف املنطقة

3316.716.3أوافق

24.0402.000
7.7-916.7حمايد

7.8-816.7ال أوافق

تسبب قيام 
مشاريع 
صناعة 
السكر 
يف تقليل 
املساحات 
اخلاصة 
باملراعي

4316.726.3أوافق

62.6802.000
-216.714.7حمايد

-11.7 516.7ال أوافق

ساهم قيام 
مشاريع 
صناعة 

السكر  يف 
تسهيل حركة 
املواصالت 
واالتصاالت

2816.711.3أوافق

11.6802.003 -1016.76.7حمايد

-1216.74.7ال أوافق

 اأ. دفع ال�صيد مو�صى ي�س، د. اإبت�صام حممد اأحمد حممد خري اأحمد
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أدى قيام 
مشاريع 
صناعة 

السكر  إىل 
تطوير وسفلتة 
بعض الطرق 

باملنطقة

3816.721.3أوافق

41.0802.000
-516.711.7حمايد

-716.79.7ال أوافق

ساهم قيام 
مشاريع 
صناعة 

السكر  يف 
توفري فرص 

العمل 
واخنفاض 
مستوى 
البطالة 
باملنطقة

3816.721.3أوافق

41.44020.000

-416.712.7حمايد

-816.78.7ال أوافق

ساهم قيام 
مشاريع 
صناعة 

السكر  يف 
استيعاب 
عدد كبري 
من خرجيي 

الزراعة

2716.710.3أوافق

9.88020.007
-1016.76.7حمايد

-1316.73.7ال أوافق

ساهم قيام 
مشاريع 
صناعة 

السكر  يف 
انعاش احلركة 

التجارية

3216.715.3أوافق

21.64020.000 -1116.75.7حمايد

-716.79.7ال أوافق

األثر االقتصادي لمصنع  سكر عسالية على المجتمع المحلي
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 أدى  قيام 
مشاريع 
صناعة 

السكر  إىل 
زيادة دخل 

األسرة

2816.711.3أوافق

21.64020.002 -1416.72.7حمايد

-816.78.7ال أوافق

يتضح من الجدول رقم )4( أن معظم إجابات  المبحوثين تميل للموافقة على 

قيام مشاريع  صناعة  العينة على أن  أفراد  العبارات حيث وافق 33 من 

المنطقة كما وافق  للفرد  في  المعيشي  المستوى   إلى رفع    أدى  السكر 

الخاصة  المساحات  لتقليل  السكر أدى   قيام مشاريع صناعة  43 على أن 

بالمراعي  و وافق 27 على أن قيام مشاريع صناعة السكر ساهم في تسهيل 

مصانع  قيام  أن  على   34 وافق  بينما   واالتصاالت   المواصالت  حركة 

السكر ساهمت في سفلتت بعض الطرق بالمنطقة باإلضافة لذلك ساهم قيام 

مشاريع صناعة السكر  في توفير فرص العمل وانخفاض مستوى البطالة 

بالمنطقة حيث وافق 38 من العينة على ذلك، كما وافق 27 من العينة على 

أن قيام مشاريع صناعة السكر ساهم في استيعاب عدد كبير من خريجي 

الزراعة،  ساهمت صناعة السكر  في انعاش الحركة التجارية حيث وافق 

على ذلك 32 من أفراد العينة المبحوثة و باإلضافة لمساهمتها في  زيادة 

دخل األسرة  حيث وافق على ذلك 28 من العينة، وذلك  بفروق تكرارية 

ذات داللة إحصائية معنوية وذلك ؛ الن القيمة االحتمالية للخطأ للعبارات 

أقل من 05. 

 اأ. دفع ال�صيد مو�صى ي�س، د. اإبت�صام حممد اأحمد حممد خري اأحمد
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النتائج: 
مما سبق من تحليل ومناقشة خرجت الدراسة بالنتائج اآلتية: 

 1. أسهم قيام مشاريع السكر في التنمية بمنطقة الدراسة.

 2. أدى قيام مشاريع  صناعة السكر إلى رفع  المستوى  المعيشي للفرد  

وزيادة دخل األسر في منطقة الدراسة.

 3. ساهم قيام مشاريع صناعة السكر   في تخفيض نسبة البطالة   توفير 

الرعي  تتمثل  المصنع  قيام  قبل  السائدة  المهن  كانت  العمل  حيث  فرص 

عمل   فرص  المصنع  قيام  وفر  حيث  المهن  في  تغيير  وحدث  والزراعة 

بالوحدات  الزراعة  خريجي  الستيعاب  باإلضافة  والمؤسسات  بالمصنع 

الزراعية التابعة للمصنع.

المواصالت  حركة  تسهيل  في  ساهم  السكر  صناعة  مشاريع  قيام   .4 

واالتصاالت و سفلتت بعض الطرق بالمنطقة وإنعاش الحركة التجارية.

التوصيات:
خرجت الدراسة بتوصيات أهمها: 

- تفعيل مشاريع محابة الفقر في المنطقة.

السمكية  القروة  على  وتأثيرها  تطورها  قبل  البيئية  بالجوانب  االهتمام   -

والحيوانية.

- االهتمام بتدريب األسر في مجال مشاريع األسر المنتجة.

األثر االقتصادي لمصنع  سكر عسالية على المجتمع المحلي
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المصادر والمراجع:
المراجع:

 - أحمد أبو إسماعيل، اقتصاديات الصناعة، دار النهضة، 1966 م.
 - حسن أحمد مكي، التمويل الصناعي السوداني.

 - داؤود سلوم، داؤود سلمان العنكبي، إنعام داؤود سالم، كتاب العين، معجم لغوي تراثي 
ترتيب ومراجعة، الناشرون مكتبة لبنان، 2004م

 - عبد الغني عبد الجليل وآخرون، مفهوم وأهمية دور الرقابة الصناعية، ورقة عمل مقدمة 
لورشة دور الرقابة الصناعية في التنمية، الخرطوم، ديسمبر، 2005م، ص1.

 - عبد الغني عبد الجليل وآخرون، مفهوم وأهمية دور الرقابة الصناعية، ورقة عمل مقدمة 
لورشة دور الرقابة الصناعية في التنمية، الخرطوم، ديسمبر، 2005م

 - عدنان أبو مصلح، معجم علم االجتماع
الظواهر  تفسير  في  االجتماعية  النظرية  السيد،  محمد  أحمد  بدران.  الرشيد  عبد  محمود   - 

االجتماعية، تقديم محمد عبدالسميع بدران، المكتبة المصرية 2003م
الرسائل الجامعية:

- عصام محمد على الليثي، ظاهرة الطاقة العاطلة في صناعة السكر والغزل والنسيج بالسودان، 
رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة لكلية الدراسات العليا جامعة النيلين، 1985م.

- محمد عبد الرحمن محي الدين عبد الرحمن، أثر المنافسة العالمية على صناعة السكر في 
السودان، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في إدارة األعمال، 2005م،

 - حسن بابكر حسن هاشم، االستثمار الصناعي وأثره في تنافسية الصادرات السودانية، رسالة 
ماجستير في االقتصاد، أبريل 2007م.

 - سعيد محمد على البشير، بعنوان مشاكل ومعوقات الصناعة في السودان، رسالة ماجستير 
غير منشورة، الخرطوم، جامعة النيلين، 2002م.

الداخلية  االجتماعية  المسئولية  بين  العالقة  بعنوان:   الطعامسة،   خلف  اهلل  عبد  سالمة   - 
للشركات وسلوك المواطنة التنظيمية، العالقة التنظيمية كمتغير وسيط.

المؤهلة  الصناعية  المناطق  شركات  علي  ميدانية  دراسة  الطعامسة  خلف  عبداهلل  سالمة   - 
باألردن، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة وإدارة األعمال1436هـ-2015م.

عن  ميدانية  دراسة  الكويت،  في  الصناعي  االستثمار  بيئة  بعنوان  عسكر،  أحمد  كمال   - 
للتقدم  الكويت  مؤسسة  الجدوى،  دراسات  جودة  ومستوي  الكويت  في  الصناعي  االستثمار 

العلمي،1984م.

 اأ. دفع ال�صيد مو�صى ي�س، د. اإبت�صام حممد اأحمد حممد خري اأحمد
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استخدام مناذج السالسل الزمنية للتنبؤ مبعدل التضخم الشهري 

بالسودان خالل الفرتة )من يناير 2010م وحتى مارس 2017م( 
         

 د. اأنور الزين بابكر م�صطفى)1(
اأ. منال جمال حممد اأحمد)2(            
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المستخلص:
تناولت الدراسة استخدام نماذج السالسل الزمنية لمعدل التضخم الشهري 

للتنبؤ بالسودان خالل الفترة 2000- 2016م بالتطبيق على نماذج السالسل 

الزمنية للمتوسطات المتحركة المتكاملة واالنحدار الذاتي )ARIMA(، هدف 

الدراسة إلى التعرف على واقع معدل التضخم في السودان، استخدام الدراسة 

عليها  الحصول  تم  ثانوية  البيانات  واعتمد على  التحليلي  الوصف  المنهج 

النتائج  من  عدد  إلي  الدراسة  وتوصلت  لإلحصاء،  المركزي  الجهاز  من 

أهما: أن السلسلة الزمنية لبيانات معدل التضخم الشهري في السودان خالل 

الفترة 2000 – 2016م غير ساكنة وان النموذج المناسب لبيانات السلسلة 

الزمنية لمعدل التضخم الشهري في السودان خالل الفترة 2000 - 2016م 

هو ARIMA1-1-1. أن االتجاه العام للتنبؤات لمعدل التضخم الشهري في 

السودان خالل الفترة 2017 – 2028م متزايد مع الزمن، وتوصلت الدراسة 

إلى عدد من التوصيات وأهمها: بوكس جنكيز في دراسات السالسل الزمنية 

لمتغيرات التضخم، استخدام النموذج الذي التوصل إليه التنبؤ لمعدل التضخم 

الشهري في المستقبل إجراء مزيد من الدراسات والبحوث التي تحتوي على 

عوامل أخرى في حجم معدالت التضخم الشهري في السودان.

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    
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Abstract:
This study highlighted the utilization of time –Series model to predict the 
monthly inflation rate in Sudan during 2000-2016 through application 
of (ARIMA) analysis of Auto-regression models and integrated moving 
averages. 
It aims at identifying the general trend of monthly inflation rate in 
Sudan in 2000 – 2016 and to establish a mathematical  model that would 
enable us to predict inflation rate in Sudan. The research has employed 
the descriptive analytical methodology and relied on secondary data 
obtained from the central statistic organ. the research has elicited a 
number of results and conclusion، the most important of which are 
the time series data shows that the monthly inflation rate during 2000-
2016 is not Stationary، and that the most suitable data series model 
for monthly inflation rate in Sudan during  2000 – 2016 is ARIMA. 
Besides، the general trend of time series for the monthly inflation rate 
in Sudan during 2000-2016 is proportionally increasing with time. The 
research proposes a number of recommendation the most important of 
which are: those who are related with measuring  the monthly inflation 
rate are recommended to employ  Box، Jenkins model in time series 
studies for inflection variables in the future. Besides، they are requested 
to conduct further researches and studies measuring other variables 
related to the size of monthly inflation rate in the Sudan.   

استخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بمعدل التضخم الشهري بالسودان
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 1. تمهيد: 

أنه على  أكبر االصطالحات شيوعًا غير  التضخم االقتصادي هو من 

الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه ال يوجد اتفاق بين االقتصاديين 

بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث 

يستخدم هذا االصطالح لوصف عدد من الحاالت المختلفة مثل: )االرتفاع 

المفرط في المستوى العام لألسعار، وتضخم الدخل النقدي أو عنصر من 

عناصر الدخل النقدي مثل األجور أو األرباح( وبعبارة أخرى فإن الظواهر 

التضخم هي ظواهر مستقلة  التي يمكن أن يطلق على كل منها  المختلفة 

عن بعضها البعض وهذا االستقالل هو الذي يثير اإلرباك في تحديد مفهوم 

التضخم وهو ناتج لعوامل اقتصادية متعددة قد تكون متعارضة فيما بينها، 

فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة األبعاد في آن واحد وناتجة عن 

وبين  ناحية،  من  والخدمات  السلع  أسعار  بين  السعرية  العالقات  اختالل 

أسعار عناصر اإلنتاج )مستوى األرباح واألجور وتكاليف المنتج( من جهة 

أخرى وانخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر 

عنه بانخفاض القوة الشرائية. فاستخدام السالسل الزمنية يعد أحد األدوات 

التي تساهم في دراسة بعض المشكالت التي يعتمد تقويمها وتقيمها عبر 

البيانات في  الدراسة المتتالية معًا تساعد في عملية التنبؤ بما تؤول  إليه 

الماضي مستقباًل.

 2. مشكلة الدراسة: 

تتمثل مشكلة الدراسة بأن الجهات المختصة بوضع السياسات والبرامج 

في  مجال التحكم في التضخم ليس لديها نموذج ووسيلة علمية دقيقة تمكن 

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    
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من التنبؤ بمعدل التضخم في المستقبل بصورة دقيقة  مما يؤثر سلبيًا على 

المشكلة  وتكمن  السودان.  في  التضخم  بمعدالت  التنبؤ  في  خطط  واقعية 

في تنامي معدالت التضخم خالل أجندة، وأن معدل التضخم السنوي في 

السلع  أسعار  ارتفاع  إلى  يؤدي  مما  الزمن  مع  مطرد  تزايد  في  السودان 

الوطنية ولذلك كان  للعملة  الشرائية  القوة  األساسية في األسواق وضعف 

التحكم البد من إيجاد تنبؤات دقيقة  التحكم في المعدل ولكي يتم  البد من 

وضع  من  المختصة  المجمعات  على  يعمل  مما  المستقبل  خالل  للمعدل 

السياسات والخطط والبرامج المستقبلية التي تؤدي إلى التحكم في المعدل 

ومن ثم خفضه.

 3. أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة في توفير وسيلة علمية دقيقة 

تمكن الجهات المختصة من وضع دراسة السياسات والخطط والبرامج التي 

تؤدي إلى التحكم في معدل التضخم وعلى تعيين التنبؤات الدقيقة بالمعدل 

في المستقبل مما يؤدي إلى واقعية الخطط والبرامج والسياسات وتحسين 

معدالت  من  حد  إلى  تؤدي  التي  األخرى  والتحليل  االقتصاد  مؤشرات 

التضخم في السودان.

 4. أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى تحقيق التالي:

-  التعرف على معدل االتجاه العام لمعدل التضخم الشهري في السودان 
خالل الفترة )2010 م – 2016م(.

 - م   2017 الفترة  السودان خالل  في  الشهري  التضخم  بمعدل  -  التنبؤ 
2025م.

- بناء نموذج رياضي يمكن من التنبؤ بمعدل التضخم في السودان.

استخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بمعدل التضخم الشهري بالسودان
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5. فروض الدراسة: تتمثل فروض الدراسة في  ما يلي:

- إن السلسلة الزمنية لبيانات معدل التضخم الشهري في السودان خالل 

الفترة  2010 م - 2016م م ساكنة ومتزايدة

-  إن هنالك نموذج رياضي يناسب بيانات معدل التضخم الشهري خالل 

الفترة 2010 م – 2016 م.

  2018/2017 السودان  في  الشهري  التضخم  لمعدل  العام  االتجاه  إن   -

متزايد.

حيث  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  تتبع  الدراسة:  منهجية   .6
يتمثل الجانب الوصفي في اإلحصائيات والرسومات البيانية واإلحصائيات 

الوصفية لمعدل التضخم الشهري في السودان خالل الفترة )2010 م - 2016 

م(، أما الجانب التحليلي يتمثل في بناء النموذج الرياضي وفق معالم وجودة 

توضيحه للبيانات، وتعتمد على بيانات ثانوية تم الحصول عليها من الجهاز 

المركزي لإلحصاء خالل الفترة من يناير 2010 وحتي مارس 2017م 

7. الدراسات السابقة:
دراسة:سوسن إسماعيل، التحليل اإلحصائي لسعر الصرف اإلحصائي 
في السودان في الفترة 1965- 2006م باستخدام )ARIMA(، هدفت الدراسة 

إلى تحليل سعر الصرف عبر ثالث سياسات تثبيت سعر الصرف في الثبات 

حتى يمكن ربط العملة الوطنية بسلة من العمالت اتبعت الدراسة نوعين 

وتوصلت  اإلحصائي  والتحليلي  الوصفي  المنهج  هو  العلمية  المناهج  من 

 .ARIMA إلى النتائج التالية: يمكن الوثوق بالتنبؤ باستخدام تحليل نماذج الـ

الحصول  الموسمي  لألثر  أضاف  اآلسي  التمهيد  استخدام  التحليل  يتطلب 

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    
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على نتائج أدق. وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: جذب موارد 

النقد األجنبي في السوق. تسهيل تسعير السلع التي يتم تحويلها في السوق. 

تطبيق موازنة األداء. 

أثر  الدراسة  هذه  تناولت  2012م  محمد  إسحاق  الحق  عبد  دراسة: 
هدفت  األزهري  الزعيم  جامعة   )CAMELS( لمقياس  المصرفية  الرقابة 

المالي والمحاسبي بالمصارف السودانية، اآلثار  الدراسة إلى تقييم األداء 

السالبة لهذا المقياس في تقييم األداء المالي للدولة وأيضا معرفة مدى كفاءة 

التي  الموازنات  مسار  في  االنحرافات  إظهار  مع  وفعاليته  المالي  النظام 

تحمل أهداف الخطة االستراتيجية الخماسية للدولة على النشاط االقتصادي 

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي توصلت الدراسة إلى عدد من 

النتائج أهمها:  توفير نظام داعم لتقييم األداء المالي والمحاسبي للمؤسسات 

التعليمية المختصة بمجال المحاسبة واالقتصاد في السودان ال تتطرق إلى 

المؤشرات الدولية الحديثة للتحليل المالي وتقييم األداء وخلصت العديد من 

)CAMELS( ودورة  مالي  نظام  تطبيق  تفعيل  أهمها: ضرورة  التوصيات 

في تقييم األداء المالي والمحاسبي في السودان، تطبيق المكون الثالث وهو 

مؤشرات  مكونات  وفق  والمحاسبي  المالي  األداء  ألهمية  اإلدارة  عنصر 

اإلنذار المبكر، ضرورة تطبيق المؤشرات الحديث للتقييم المالي بالسودان 

في منهج التحليل المالي لمواكبة التغيير العالمي.

استخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بمعدل التضخم الشهري بالسودان
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:)ARIMA( 8. نماذج  السالسل الزمنية
8-1 نموذج االنحدار الذاتي:

في طريقة االنحدار الذاتي AR تعتمد قيمة متغير ما في الفترة الحالية  على 

قيمة المتغير نفسه في الفترات السابقة   

 لذلك يطلق على هذا النموذج تسمية 

االنحدار الذاتي، ألن قيمته في الفترات السابقة.

.AR )1( 1- نموذج االنحدار الذاتي للرتبة األولى
ويمكن   ، واحدة  لوحدة  قيم   تغير  النموذج  هذا  يصف 

صياغة نموذج االنحدار الذاتي من الرتبة األولى بالمعادلة اآلتية:

حيث ان:

 معلمة االنحدار الذاتي التي يجب تقديرها..

 ثابت معامل االنحدار الذاتي.

.  المشاهدات السابقة للسلسلة الزمنية 

 المتغيرات العشوائية التي يفترض ان تكون مستقلة وتتبع التوزيع 

. الطبيعي بوسط حسابي = صفر، وتباين 

النحو  التأخير على  الذاتي بداللة معامل  ويمكن كتابة نموذج االنحدار 

االتي:

كما أن معلمة االنحدار الذاتي  يجب أن يستوفي شرط االستقرارية 

عندما تقع قيمتها داخل دائرة الوحدة، أي داخل دائرة نصف قطرها واحد 

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    
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عندها  تكون   فعندما   ،)

الذاتي متناقصا بشكل أسي )هندسي( مغيرا إشارته  يكون شكل االرتباط 

عند كل تأخير.

ومعادلة االرتباط الذاتي  لنموذج االنحدار الذاتي  من الرتبة األولى 

AR)1(

عندما 

أما معامل دالة االرتباط الذاتي الجزئي  فتكون مساوية لمعلمة 

تساوي  األخرى  الجزئي  االرتباط  ومعامالت    AR)1( الذاتي  االنحدار 

صفرا.)محمد، 2005(

:AR)2( 2- نموذج االنحدار الذاتي من الرتبة الثانية
عند إضافة معلمة انحدار ذاتي  جديدة  إلى نموذج االنحدار من الرتبة 

 AR)2( تصبح المعادلة معادلة انحدار ذاتي من الرتبة الثانية AR)1( االولي

بالصيغة اآلتية:

وتكتب المعادلة أعاله بطريقة الفروق كاآلتي:

ودالة االرتباط الذاتي في هذا النموذج تكتب كاالتي:

لنموذج   ACF  الذاتي االرتباط  دالة  في  االستقرارية  شرطه  ويكون 

استخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بمعدل التضخم الشهري بالسودان
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االنحدار الذاتي من الرتبة الثانية )AR)2  مشابها لشرط االستقرارية في 

دالة االرتباط الذاتي  للنموذج  )AR)1 كاالتي:

   

أما معادلة االرتباط الذاتي الجزئي  PACF للنموذج  )AR)2 فتتضاءل 

معلماتها بعد التأخير     

حيث أن:

. عند التأخير الثاني 

:AR )P( 3- نموذج االنحدار الذاتي
يحتوي نموذج االنحدار الذاتي )AR)P على عدد يساوي P من معلمات 

االنحدار الذاتي  التي يجب تقديرها ويكتب كاآلتي: )الحديثي،2001(

ويمكن كتابة المعادلة السابقة بالصيغة االتية:

حيث ان:

المشاهدات السابقة للسلسلة الزمنية.

او بداللة معامل التأخير:

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    
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ويكون شكل االرتباط الذاتي ACF للنموذج )AR)P  مزيجا من شكلين 

الذاتي  ال  االرتباط  ومعامالت  بلطف  ينحسر  )سيني(  وجيبي  أسي 

تنعدم عند أي تأخير، أما معامالت االرتباط الذاتي  الجزئي PACF فتنعدم 

عند التأخير األكبر من P.)حامد،2003(

:)MA( 8-2 نموذج المتوسطات المتحركة 

      المتوسط المتحرك هو الوسط الحسابي البسيط لقيم متتالية للسلسلة 

الغاء  أي  الزمنية،  السلسلة  من  الكبيرة  التذبذبات  بإلغاء  ويتميز  الزمنية، 

الفجوات الكبيرة بين القيم المشاهدة للسلسلة واتجاهها العام.

والقيم  المتبقي  أو  الخطأ   قيمة  المتحرك  المتوسط  نموذج  وبأخذ 

الماضية للخطأ

لالرتباط  بالنسبة  الحال  وكذلك  نفسه،  المتغير  قيمة  وليس  حسابه  في 

الذاتي ACF بين القيم  المتعاقبة ل  في حالة طريقة االنحدار الذاتي 

بين  الذاتي سيكون  فإن االرتباط  المتحركة  المتوسطات  اما طريقة   ،AR

.)حامد 2003( القيم المتعاقبة للمتبقيات )الخطأ( 

:MA)1( 1- نموذج المتوسطات المتحركة للرتبة األولى
السلسلة  لبيانات  المتعاقبة  )االخطاء(  العشوائية  المتغيرات  باستخدام 

 MA)1( الزمنية يمكن تمثيل نموذج المتوسطات المتحركة من الرتبة األولى

كما يأتي:
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حيث أن:

هذه  وتصف  تقديرها،  يجب  التي   المتحركة  المتوسطات  معلمة   

المعلمة تأثير التغير العشوائي السابق على 

فتكون  التأخير  بداللة  المتحركة  المتوسطات  نموذج  ثابت    

كاالتي:

ويتم التعبير عن المشاهدة الحالية  كدالة خطية في المتغير الحالي 

، إذ تعد إمكانية إجراء تخفيض   والمتغير العشوائي السابق 

كبير في عدد معالم  نموذج المتوسطات المتحركة سببا هاما في االعتماد 

على هذه النماذج، إذ يكافئ النموذج )MA)1 نموذج المتوسطات المتحركات  

)AR)P أي أن نموذج المتوسطات المتحركة بمعلمة واحدة يساوي  نموذج 

 ACF انحدار ذاتي بعدد ال نهائي من المعالم. أما سلوك دالة االرتباط الذاتي

 MA)1( في نموذج المتوسط المتحرك PACF ودالة االرتباط الذاتي الجزئي

األولى  الرتبة  من  الذاتي  االنحدار  نموذج  في  لسلوكهما  مشابها   فيكون 

الذاتي  االرتباط  ومعامالت  الذاتي  االرتباط  معامالت  تنعدم  إذ   AR)1(

) A.H.Studenmd&Henry،1991.الجزئي بعد التأخير األول

:MA)2( 2- نموذج المتوسط المتحرك للرتبة الثانية
عند إضافة معلمة متوسط متحرك جديدة إلى نموذج المتوسط المتحرك 

نموذجا متوسطا متحركا من  النموذج  )MA)2 يصبح  األولى   الرتبة  من 

 AR)2(  مع نموذج االنحدار الذاتي من الرتبة الثانية MA )2( الرتبة الثانية

إذ تنعدم معامالتها بعد التأخير الثاني.

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    
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وتكتب معادلة   ACF لنموذج   )AM)2 كما يأتي:

)A.H.Studenmd&Henry،1991(  

عندما 

. عندما 

أما معادلة PACF فيمكن كتابتها بالصيغة اآلتية:

:MA)q( 3- نموذج المتوسطات المتحركة
نموذج المتوسطات المتحركة q عند إضافة عدد من معالم المتوسطات 

الرتبة  من  المتحركة  المتوسطات  نموذج  المعادلة  تصبح   q المتحركة 

)AM)2 من الرتبة الثانية و بالصيغة اآلتية:

وبداللة معامل التأخير:

 ACF وعند إضافة معلمات متوسط متحركة إلى معادلة االرتباط  الذاتي

تصبح معادلتها كما يأتي:

عندما:

أما دالة االرتباط الذاتي الجزئي PACF فال تنعدم معلماتها إلى الصفر 
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مطلقا )تتناقص أسيًا(.)بري 2002(.

ARMA:  8-3 نماذج  االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة

   ARMA)1،1(  نحصل على النموذج AM )1( و AR)1( عند دمج النموذجين

بالصيغة  اآلتية

ودالة االرتباط الذاتي لهذا  النموذج في الصيغة اآلتية: )بري 2002(

وصيغة دالة االرتباط الذاتي  الجزئي اآلتية:

حيث إن: 

المتحركة  المتوسطات  مع  المتكاملة  الذاتي   االنحدار  نماذج   4-8

:ARIMA

إن السالسل الزمنية االقتصادية في أغلب اشكالها تكون غير مستقرة، 

غير  الزمنية  السلسلة  لتحويل  فإنه  سابقا،  وأوضحناه  ذلك  ذكرنا   وكما 

الساكنة إلى سلسلة زمنية ساكنة يجب أخذ الفروق لها، إذ عند إدخال معامل 

إلى  النموذج  يتحول    ARIMA النموذج   إلى   d الفروق 

.  ARIMA نموذج

الفروق، وq  رتبة  إلى رتبة   dالذاتي، و إلى رتبة االنحدار   P وتشير

لنماذج  الرياضية  الصيغة   وتكتب  المتحركة،  المتوسطات  

نموذج  مع   AR)P( الذاتي  االنحدار  نموذج  بدمج   ARIMA  

المتوسط المتحرك )q(MA لتصبح بالصيغة االتية: )الجضعي 2006(

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    
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أو بداللة معامل التأخير:

8-5 مراحل تطبيق نماذج ARIMA في التنبؤ:

هنالك عدة شروط يجب توفرها لتطبيق نماذج ARIMA وهي:

1- تناسب هذه النماذج السالسل  الزمنية ذات المشاهدات غير المتوقعة.

بمعني أنها ال تناسب السالسل ذات المشاهدات الحتمية أو البديهية التي 

تصف بأن حاضرها ومستقبلها مجرد امتداد لماضيها.

2- تأسيسا على الفقرة السابقة تفترض نماذج ARIMA أن السلسلة غير 

ساكنة أو ضعيفة السكون لذا البد من العمل على تحويلها إلى سلسلة ساكنة 

عن طريق تحقيق استقرار المتوسط وثبات التباين عبر الزمن

3- تفترض هذه النماذج وجود فترات زمنية متساوية، وهذا يشير إلى أن 

نماذج ال تتناسب مع السالسل ذات البيانات  المفقودة.

:BOX-Jenkins 8-6  تطبيق منهجية بوكس - جنكيز

1- مرحلة التعريف والتشخيص.

2- مرحلة التقدير واالختبار

3- مرحلة التنبؤ. )الجضعي،2006(
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أو بداللة معامل التأخير:

8-5 مراحل تطبيق نماذج ARIMA في التنبؤ:

هنالك عدة شروط يجب توفرها لتطبيق نماذج ARIMA وهي:

1- تناسب هذه النماذج السالسل  الزمنية ذات المشاهدات غير المتوقعة.

بمعني أنها ال تناسب السالسل ذات المشاهدات الحتمية أو البديهية التي 

تصف بأن حاضرها ومستقبلها مجرد امتداد لماضيها.

2- تأسيسا على الفقرة السابقة تفترض نماذج ARIMA أن السلسلة غير 

ساكنة أو ضعيفة السكون لذا البد من العمل على تحويلها إلى سلسلة ساكنة 

عن طريق تحقيق استقرار المتوسط وثبات التباين عبر الزمن

3- تفترض هذه النماذج وجود فترات زمنية متساوية، وهذا يشير إلى أن 

نماذج ال تتناسب مع السالسل ذات البيانات  المفقودة.

:BOX-Jenkins 8-6  تطبيق منهجية بوكس - جنكيز

1- مرحلة التعريف والتشخيص.

2- مرحلة التقدير واالختبار

3- مرحلة التنبؤ. )الجضعي،2006(

:Identification &Diagnostic  مرحلة التعريف والتشخيص
يقصد بتعريف النموذج هنا تحديد رتب كل من  لنموذج 

ARIMA حتي يمكن تقديره عن طريق مشاهدة كل من دالتي االرتباط الذاتي 

ACF واالرتباط الذاتي PACF، فإذا كان شكل االرتباط الذاتي ACF يقع  

الذاتي  ال  االرتباط  فإن معامل  البداية  %95 من  الثقة  داخل حدود 

يختلف جوهريا عن الصفر، وهذا يعني أن سلسلة  البيانات ساكنة ومتكاملة 

من الرتبة صفر، ونجري التحليالت على القيم األصلية  دون إجراء 

التحويالت عليها. اما اذا كان شكل االنتشار لدالة االرتباط الذاتي ACF ال 

يعقد داخل فترة الثقة %95 لعدد من الفجوات الزمنية، فإن معامل االرتباط 

الذاتي  يختلف جوهريا عن الصفر، وهذا يعني ان السلسلة الزمنية 

غير ساكنة، ويجب اخذ الفروق لها لتصبح سلسلة ساكنة، واذ عند الفرق 

االول يصبح   اما اذا اخذنا الفرق الثاني فيصبح في نموذج  

.ARIMA 

أما تعريف   فيتم متن خالل النظر إلى شكل االنتشار لدالة 

االرتباط الذاتي  الجزئي، فعندما تهبط االرتباطات الذاتية بصورة أسية إلى 

الصفر، فهذا يعني  وجود نموذج انحدار   ذاتي  AR تتحدد  رتبته  من 

لو  أما  الصفر،  معنويا عن  تختلف  التي  الجزيئة  الذاتية  االرتباطات  عدد 

هبطت االرتباطات الذاتية الجزيئة بصورة أسية من الصفر  فإن النموذج 

الداللة  ذات  الذاتية  االرتباطات   عدد  من  رتبته  نموذج AM  تتحدد  هو 

اإلحصائية، أما إذا كانت االرتباطات  الذاتية  الجزيئة تهبط كالهما إلى 

الصفر بصورة أسية فإن هذا النموذج هو نموذج ARIMA.)الوردي،1990(

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    
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دالة  انتشار  مشاهدة  خالل  من   MA و  AR من  كل  رتبة  تحديد  ويتم 

االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي  الجزئي، فإذا كانت دالة االرتباط الذاتي 

ال تتنازل بسرعة مع زيادة درجات االبطاء فهذا يعني أن السلسلة الزمنية 

غير مستقرة، وتحتاج إلى اخذ الفروق. 

وتتلخص عملية التشخيص من خالل الجدول )1-2(:

:ARIMA جدول )1( تشخيص رتب نماذج
ACFPACFالنموذج

AR )1( صفرية بعد تتنازل هند سيا ابتداء من
AR)2( صفرية بعد تتنازل هند سيا ابتداء من
AR)P( صفرية بعد تتنازل هند سيا ابتداء من
AM)1( تتنازل بعد صفرية بعد
AM)2(تتنازل بعد صفرية بعد
AM)q(  تتنازل بعد صفرية بعد

ARIMA)1،1( تتنازل بعد تتنازل هند سيا ابتداء من

ARIMA
تتنازل هند سيا ابتداء من )

صفرية بعد 

المصدر:)العاني، 2005م(

حيث أن:

 معامل دالة االرتباط الذاتي.

 معامل دالة االرتباط الذاتي الجزئي.

:Estimation &Testing مرحلة التقدير واالختبار
نموذج  لبناء  الثانية  المالئم وذلكARIMAالمرحلة  النموذج  تقدير         هو 

ل  المشخصة  المعلمات   على  باالعتماد  استخدام ثم     

المعادالت المالئمة لتقدير النموذج، فإذا كانت رتبة كل من   
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و  و  هو  التقدير  في  المالئم  النموذج  فإن    

، اما إذا كانت رتبة كل من ARIMA )1،1،1(نموذج   و

 )2،1،3(، فان النموذج المالئم للتقدير هو  و

ARIMA وهكذا حسب معادالت نماذج ،ARIMA.آنفة الذكر 

وبعد أن يتم تشخيص  النموذج وتقدير المعالم يجب اختبار جودة النموذج 

وكفاءته، اذ اكد كل من بوكس - جنكيز على ضرورة  فحص سلسلة البواقي 

 لمعرفة  استقاللية  وعشوائية البواقي واتخاذ القرار النهائي لمالئمة 

النموذج، إذ يستخدم اختبار حدي الثقة الذى ينص على أن قيم معامالت 

االرتباط الذاتي  للبواقي يجب أن تقع بين هذا المدى المحدد %95، بموجب 

الصيغة اآلتية:  )العاني 2005(

حيث ان:

معامل الضجة البيضاء )عندما تكون البواقي موزعة توزيعا 

طبيعيا بمتوسط صفر وتباين   ثابت. عند تحقق الصيغة أعاله، فان 

ذلك يشير إلى عشوائية  معامالت االرتباط الذاتي  للبواقي وأن  النموذج 

المشخص جيد مالئم )كفؤ(، يمكن استخدامه في التنبؤ. 

ثم نفحص سلسلة البواقي باستخدام اختبار بوكس - جنيكز للتأكد من ان 

المتغيرات العشوائية )البواقي(  التي استخدمناها في النموذج لتقدير 

معالمه هي متغيرات مستقلة وتتوزع  عشوائيا بمتوسط صفر وتباين ثابت، 

ومعادلتها بالصيغة اآلتية: )الوردي،1990(

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    
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:Forecasting مرحلة التنبؤ
النموذج  وتحديد  وتقديره  النموذج   رتب  تحديد  بعد 

المالئم  يتم التنبؤ، وذلك بإحالل القيم الحالية والماضية للمتغير التابع 

 والبواقي  كقيم تقديرية لحد الخطأ للحصول على القيم المستقبلية 

، وفترة وهو ما يسمي بالتنبؤ لفترة  مستقبلية  األولى المتنبئ بها 

واحدة. كما يمكن الحصول على القيمة المستقبلية الثانية  بإحالل 

الخطوة  في  إليها  الحصول  تم  التي  االولي   المستقبلية  القيمة 

األولى للتنبؤ في معادلة التنبؤ  مع افتراض حد الخطأ خارج العينة  للدالة 

يساوي صفر. )العاني2005(

ومعادلة التنبؤ للفترة األولى هي:

أما معادلة التنبؤ للفترة الثانية فهي:

وهكذا بالنسبة للفترات التالية للتنبؤ.

تنبؤ مع أقل متوسط مربعات للخطأ:
سنبين أن الوسط الحسابي لتوزيع التنبؤ يجعل القيمة المتوقعة لمتوسط  

مربعات في نهايتها الصغرى،وهكذا يعني عدم وجود أي تنبؤ آخر يؤدي 

إلى الحصول على أخطاء تكون القيمة المتوقعة  لمربعاتها أقل من تلك التي 

يمكن أن تنتج عن استخدام الوسط الحسابي لتوزيع التنبؤ.
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الذي  للمتغير   المتوقعة  القيمة  هي  أن   افتراض 

تنبانا به في الفترة n  أي أن 

 وافتراض أن m هو التنبؤ آخر للمتغير  بحيث أن

حيث تشير  d إلى الفرق بين m  و  باستخدام نقطة التنبؤ  mنجد 

أن القيمة المتوقعة لمربع خطا التنبؤ هي:

وبإعادة ترتيب حدود الطرف األيمن فمن  المعادلة  نجد أن:

وحيث أن: 

        

فإن الحد األوسط من الطرف األيمن في المعادلة يساوي صفر ونالحظ 

d2  مقدار غير سالب وبالتالي يلزم وضع d=0 حتي تكون المعادلة  في  

نهايتها الصغرى.

ونالحظ أيضا أن المقدار

   

هو الوسط الحسابي لمربع خطأ التنبؤ. لذا فإنه بالنسبة لمعيار أقل متوسط 

مربعات خطأ تنبؤ، نجد أن:

بقيمة  المثالي  التنبؤ  هو   

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    
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أقل ما يمكن له  المناظر  التنبؤ  الخطأ    وذلك ألن متوسط مربعات 

ويمكن حساب الوسط لتوزيع التنبؤ وهو:

عمليات  من  عملية  هي  ان   افترض  يلي،  كما 

 الساكنة و المعكوسة  يمكن التعبير عن هذه العملية في 

الفترة الزمنية

كما يلي:

…)28(

 ويمكن تقدير القيمة المتوقعة للمتغير

   

في السابقة باستخدام  المعلومات المتاحة حتي الفترة n كما يلي: 

قيم   لجميع   an-j والسابقة  الحالية  األخطاء  1 - استبدال 

بالبواقي الفعلية أي أن:

2 - استبدال االخطاء الالحقة  حيث  

التالي لم تحدث بعد بالقيمة المتوقعة:

 j= 0،1،2،3 …… والسابقة الحالية  المشاهدات  استبدال   -3

استخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بمعدل التضخم الشهري بالسودان
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أقل ما يمكن له  المناظر  التنبؤ  الخطأ    وذلك ألن متوسط مربعات 

ويمكن حساب الوسط لتوزيع التنبؤ وهو:

عمليات  من  عملية  هي  ان   افترض  يلي،  كما 

 الساكنة و المعكوسة  يمكن التعبير عن هذه العملية في 

الفترة الزمنية

كما يلي:

…)28(

 ويمكن تقدير القيمة المتوقعة للمتغير

   

في السابقة باستخدام  المعلومات المتاحة حتي الفترة n كما يلي: 

قيم   لجميع   an-j والسابقة  الحالية  األخطاء  1 - استبدال 

بالبواقي الفعلية أي أن:

2 - استبدال االخطاء الالحقة  حيث  

التالي لم تحدث بعد بالقيمة المتوقعة:

 j= 0،1،2،3 …… والسابقة الحالية  المشاهدات  استبدال   -3

(= 

الالحقة         المشاهدات  استبدال   -4

(= 

وبالتالي يجب علينا أوال التنبؤ بكل من .… 

  حتي يمكننا التنبؤ بقيمة 

  كذلك  يجب استبدال معالم النموذج بقيم مقدرات هذه 

المعالم.

إن أسلوب التنبؤ ال ينطبق فقط على نماذج ARIMA بل ينطبق ايضا على 

النماذج األخرى حيث يمكن استخدام هذا األسلوب للتوصل إلى تنبؤات لها 

أقل متوسط مربعات خطأ تنبؤ للنماذج الموسمية والنماذج غير الموسمية 

سواء أكانت ساكنة أم غير ساكنة. )سعد الدين، إبراهيم 2001(.

-  التنبؤ وفترات التنبؤ للنماذج:
باإلضافة إلى الحصول على نقطة تنبؤ مثالية، قد نرغب في الكثير من 

الحاالت في قياس مدى عدم التأكد حول هذه النقطة. لذا سنقوم بإيجاد الخطأ 

المعياري لخطأ التنبؤ ثم نقوم بإنشاء فترات التنبؤ.

ولحساب األخطاء المعيارية ألخطاء التنبؤ  نقوم  أواًل بالتعبير عن عملية 

المشاهدات  المتتالي عن  فبالتعويض  العشوائية،  التغيرات  بداللة   ARIMA

التغيرات  بداللة  النموذج  كتابة  يمكن    

العشوائية الحالية والسابقة فقط كما يلي:

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    
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)29(

دالة  معامالت  أو  األخطاء  بمعامالت   

الذاكرة وتعتمد قيمها على نوع النموذج ARIMA المستخدم.

ويمكن استخدام المعادلة السابقة في النماذج للحصول على دالة الذاكرة 

لبعض نماذج ARIMA الساكنة. فالنسبة لنموذج )AR)1 مثال وجدنا إن:

وبصفة عامة فإن: 

  

كذلك يمكن استخدام المعادلة السابقة لصياغة التنبؤ المثالي  

بداللة االخطاء الحالي السابقة لنجد إن:

)30(

وحيث أن خطأ التنبؤ لعدد h من الفترات القادمة هو:

لذلك يمكن التعبير عن هذا الخطأ بالصورة التالية:

…)32(               

ومن هذه المعادلة نستنتج أن:   

وذلك بغض النظر عن عملية ARIMA األصلية التي نقوم بتحليلها. وعلى 

وجه التحديد نجد أن أخطاء التنبؤ لفترة واحدة قادمة هي

استخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بمعدل التضخم الشهري بالسودان
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وبما أن:

إذن:

وتباين أخطاء التنبؤ هو:

…)34(

إذن: 

9. تحليل البيانات ومناقشة النتائج وبناء النماذج:
الشهري  التضخم  معدل  لبيانات  الزمنية  السلسلة  سكون  اختبار 
السلسلة   بيانات  تحليل  ولغرض  2010م-2017م:  الفترة  خالل  بالسودان 
الزمنية  لبيانات التضخم في السودان  تم التوقيع البياني للمشاهدات وهي 

للبيانات  البيانات، ألنها تظهر المالمح الوصفية  خطوة أساسية في تحليل 

مثل االتجاه العام والتغيرات الموسمية أو البيانات الشاذة.

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السابع -  يناير 2020م 186

الشكل )1( يوضح عدد التضخم في سنوات الدراسة  الفترة من )2010م-2015م(

E.views8 المصدر: من إعداد الباحثين باستخدام برنامج

من الرسم البياني يتضح أن السلسلة غير مستقرة يوجد  بها اتجاه عام 

تزايدي  ويالحظ وجود بعض التذبذبات أال أنها ال تظهر تغيرات دورية أو 

موسمية منتظمة و توجد بها قيم شاذة ومتطرفة.

 Augmented(ِمعيار ديكي فلولر :)Unit Root Tests( اختبار جذر الوحدة 
Dickey-Fuller( وهو من أكثر االختبارات استخدامًا في الحياة العملية فهو 

يركز على وجود ارتباط ذاتي بين المتغيرات ويرتكز على أن فرضية أن 

حدود الخطأ ليست مرتبطة جوهريًا وإسقاط الفرض يؤدي لوجود مشكلة 

االرتباط الذاتي. إذا كانت قيمة المقدار على قيمة %5 هذا يدل على عدم 

.)level( استقرار السلسلة والعكس عند المستوى الحقيقي للبيانات

استخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بمعدل التضخم الشهري بالسودان
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 الجدول )2( يوضح اختبار جذر الوحدة )Unit Root Tests( باستخدام 
)Augmented Dickey-Fuller(ِ معيار ديكي فلولر

E.views8 المصدر: من إعداد الباحثين باستخدام برنامج

نالحظ أن القيمة المطلقة لمعيار ديكي فلولر)1.777748 -( أقل من جميع 

يدل على عدم  مما   10% 1% 5% عند  الجدولية  المطلقة  فولر  ديكي  قيم 

استقرار السلسلة وللتأكد من عدم استقرار السلسلة قمنا بإيجاد الرسم البياني 

لدالتي االرتباط الذاتي والجزئي للسلسلة الزمنية كما يلي:

الجدول )3( يوضح الدالتين ACF و PACF قبل سكون السلسلة الزمنية 

لمعدالت التضخم الشهرية في السودان خالل الفترة الزمنية 2010م -2017م

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    
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E.views8 المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج

استخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بمعدل التضخم الشهري بالسودان
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الخاصة  واألشكال  االرتباطات  معامالت  جداول  خالل  من  نالحظ 

الصفر  تنحدر نحو  الدالتين ال  قيم معامالت  أن    PACFو ACF بالدالتين

الثقة. وأن قيم معامالت  مباشرة حيث تقع بعض المعامالت خارج حدي 

االرتباط الذاتي والجزئي معنوية وقيم اختبار Q المصاحبة تشير إلى معنوية 

معامالت االرتباط الذاتي أي عدم مساواتها للصفر ونستنتج من ذلك عدم 

استقرار السلسلة.

 معالجة عدم استقرارية السلسلة: 
إن نموذج بوكس وجنكيز يعتمد على استقرار السلسلة حتى يتم  استقرار 

السلسلة يجب اخذ الفروق في اختبار جذر الوحدة معيار ديكي فلولر للوصول 

الستقرار وسكون السلسلة يتم أخذ الفرق األول لمعرفة هل السلسلة استقرت 

عند مستوي %1 و%5 أم ال وإال نأخذ الفرق الثاني. 

أخذ  بعد  الدراسة  الزمنية محل  للسلسلة  البياني يوضح سكون  )2( الرسم  الشكل 

)d1( الفرق األول

E.views8 المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    
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عام  اتجاه  بها  يوجد  ال  مستقرة  السلسلة  أن  يتضح  البياني  الرسم  من 

تزايدي أو تناقصي بعض وال تظهر أي تغيرات دورية أو موسمية منتظمة 

وال توجد قيم شاذة ومتطرفة.
فلولر  ديكي  معيار   )Unit Root Tests( الوحدة  جذر  اختبار  يوضح   )4( الجدول 

)d1( عند الفرق األول )Augmented Dickey-Fuller(ِ

E.views8 المصدر: من إعداد الباحثبن باستخدام برنامج

فلولر  ديكي  لمعيار  المطلقة   القيمة   أن  أعاله   الجدول  من  نالحظ 

)6.639906-( أكبر من جميع قيم ديكي فولر المطلقة الجدولية عند 5% 1% 

%10 مما يدل على استقرار السلسلة. 

وللتأكد من استقرار السلسلة قمنا بإيجاد الرسم البياني لدالتي االرتباط 

الذاتي والجزئي كما يلي:

السودان  في  الشهرية  التضخم  الدالتين ACF وPACF لمعدالت  يوضح   )5( الجدول 

خالل الفترة الزمنية 2010م-2017م بعد أخذ الفرق األول

استخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بمعدل التضخم الشهري بالسودان
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E.views8 المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السابع -  يناير 2020م 192

نالحظ من خالل جداول )5( السابق أن معامالت االرتباطات واألشكال 

الخاصة بالدالتين ACF وPACF أن قيم معامالت الدالتين تنحدر نحو الصفر 

مباشرة حيث تقع المعامالت داخل حدي الثقة. وأن قيم معامالت االرتباط 

الذاتي والجزئي معنوية.و قيم اختبارQ والقيمة المعنوية المصاحبة تشير إلى 

عدم معنوية معامالت االرتباط الذاتي أي مساواتها للصفر.ونستنتج من ذلك 

استقرار السلسلة الممثلة في التضخم.

 مراحل بناء النموذج: 
 )Time Domain( الزمن  اتجاه  خالل  من  اإلحصائي  التحليل  سيتم 

باستخدام نماذج بوكس - جنكيز )Box- Jenkins Methods( بعد التأكد من 

سكون السلسلة كما ورد في اإلطار النظري  لبناء النموذج الرياضي من 

خالل أربع مراحل هي:

دراسة  المرحلة  هذه  في  يتم  التعرف: سوف  مرحلة  األولي:  المرحلة 
دالتي االرتباط الذاتي )ACF( واالرتباط الذاتي الجزئي )PACF( بعد التأكد 

من استقرار وسكون السلسلة، للتعرف على نوع النموذج المالئم لبيانات 

الدراسة من ثم تحديد رتبة النموذج )p،q(. ومن أجل تحويل السلسلة إلى 

   Qومن ثم تمت وإعادة حساب wt=xt–xt-1 سلسلة مستقرة أخذ الفرق األول

واختبار PACF و ACF لتحديد رتبة النموذج )p،q( كما في الجداول أدناه.

الجدول )6( يوضح الدالتين ACF وPACF بعد سكون السلسلة محل الدراسة 
)d1( بعد أخذ الفرق األول

استخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بمعدل التضخم الشهري بالسودان
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E.views8 المصدر: من إعداد الباحثبن باستخدام برنامج

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    
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نالحظ من خالل الجدول )6( الممثل لمعامالت االرتباط الذاتي واالرتباط 

الذاتي الجزئي واألشكال الخاصة بدالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي 

الجزئي والتي تم حسابها بعد أخذ الفرق األول نجد أن معامالت االرتباط 

اختبار  قيمة  أن  كما  الصفر  نحو  تنحدر  الجزئي  الذاتي  واالرتباط  الذاتي 

Q والقيمة المعنوية المصاحبة تشير إلى عدم معنوية المعامالت ونستنتج 

 ACFو PACF من ذلك استقرار السلسلة بعد أخذ الفرق األول في الشكلين

ولتحديد نوع النموذج المالئم للبيانات تتم مقارنة سلوك الدالتين نجد أن دالة 

االرتباط الذاتي متذبذبة بين القيم السالبة والموجبة وتكاد تكون صفر في 

الفجوات الزمنية األخيرة أما دالة االرتباط الذاتي الجزئي فهي متذبذبة بين 

القيم السالبة والموجبة وتنحدر نحو الصفر بصورة أسرع من دالة االرتباط 

الذاتي عليه فإن رتبة P هي 1 ورتبة q هي 1 مما يدل على أن النموذج 

 ARIMA )1،1،1(.المقترح المالئم هو

تقدير  المرحلة  هذه  في  يتم  النموذج  تقدير  مرحلة  الثانية:  المرحلة   
معلمات النموذج المالئم  الذي تم ترشيحه في مرحلة تعريف وتشخيص 

النموذج.

استخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بمعدل التضخم الشهري بالسودان
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 ARIMA )1،1،1( تقدير معلمات النموذج المقترح )الجدول )7

E.views8 المصدر: من إعداد الباحثبن باستخدام برنامج

tttt
aaYY +++= −− 11 007053.0.0927706.059246.29ˆ

7( أعاله أن قيمة معلمات النموذج المقدر معنوية واستنادًا على قيمة القيمة 

النموذج  ومعنوية  5% أو1%  معنوية  مستوى  تحت  المصاحبة  االحتمالية 

التحديد  ومعامل  التحديد  معامل  وارتفاع   )F( معنوية  على  استنادًا  الكلي 

المعدل )85 %( وعليه النموذج الرياضي الذي يستفاد منه في مرحلة التنبؤ 

بعد التأكد في مرحلة الفحص هو:

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    
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المرشح وذلك  النموذج   تقدير نماذج أعلى وأدنى رتبة من  والبد من 

للتنبؤ  األفضل  النموذج  الختيار  المختلفة  النماذج  بين  المقارنة  بغرض 

بمعدالت التضخم في السودان خالل الفترة المستقبلية كما يلي:  

النموذج  معلمات  تقدير  يوضح   )8( جدول  المرشح:  النموذج  من  رتبة  أدنى  نموذج  أ. 

 ARIMA )1.1.0(

E.views8 المصدر: من إعداد الباحثين باستخدام برنامج

يتبين  من الجدول )8( أعاله أن قيمة معلمات النموذج المقدر معنوية 

معنوية   مستوى  تحت  المصاحبة  االحتمالية  القيمة  قيمة  على  واستنادًا 

5%أو%1 ومعنوية النموذج الكلي استنادًا على معنوية )F( وارتفاع معامل 

التحديد ومعامل التحديد المعدل )%85( وعليه يمكن االستفادة من النموذج 

الرياضي في مرحلة التنبؤ بعد التأكد في مرحلة الفحص.

استخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بمعدل التضخم الشهري بالسودان
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ب. أعلى رتبة من النموذج المرشح: جدول )9( يوضح تقدير معلمات النموذج )2.1.1(

 ARIMA

E.views8 المصدر: من إعداد الباحثين باستخدام برنامج

معنوية  المقدر  النموذج  معلمات  قيمة  أن  أعاله   )9( الجدول  يتبين من 

ماعدا معامل معلمة االنحدار الذاتي األولي حيث تم حذفها، واستنادًا على 

قيمة القيمة االحتمالية المصاحبة تحت مستوى معنوية 5% أو%1 ومعنوية 

ومعامل  التحديد  معامل  وارتفاع   )F( معنوية  على  استنادًا  الكلي  النموذج 

في  الرياضي  النموذج  من  االستفادة  يمكن  وعليه   )85%( المعدل  التحديد 

مرحلة التنبؤ بعد التأكد في مرحلة الفحص.

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السابع -  يناير 2020م 198

معايير اختبار الرتبة:
AIC:)AKAIKE INFORMATION CRITERION(

SBC:)BAYESIENINFORMATIONCRITERION(

يتم  حتى  المناسب  النموذج  الختيار  SCHWARTZ وAKAIKE  كاختبار 

اختيار النموذج الذي له أقل قيمة حيث يتم حسابها كاآلتي:

AIC=

SBC=

المعالم  عدد  إلى   )n(و المستخدمة  المشاهدات  عدد  إلى   )t(تشير حيث 

المقدرة و)e( إلى البواقي.

جدول )10( مقارنة النماذج المرشحة وفقًا للمعايير المستخدمة الختيار أفضل نموذج

ModelAICSBC

6.096.15ARMA )1،1،0(

6.186.86ARMA )2،1،1(

6.136.05ARMA)1،1،1(

E.views8 المصدر: من إعداد الباحثين باستخدام برنامج

من الجدول )10( نالحظ أن النموذج )ARMA )1،1،1 أقل قيمة للمعيارين 
)AIC( و)SBC( عليه فإن النموذج المقترح المالئم  للتنبؤ ببيانات السلسلة 

الزمنية لمعدالت التضخم الشهرية في السودان خالل الفترة )2010م-2017م( 
.ARMA )1،1،1(هو

استخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بمعدل التضخم الشهري بالسودان
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المرحلة الثالثة: مرحلة الفحص والتدقيق: في هذه المرحلة نقوم باختبار 

مدى مالئمة النموذج الذي تم تقديره في المرحلة السابقة وذلك من خالل 

استخدام بعض االختبارات اإلحصائية الخاصة بمشاكل القياس التي تظهر 

في النموذج وهي:

الخطي  االرتباط  تحديد  يمكن  النموذج:  في  الخطي  االرتباط  مشكلة   

 )Adjusted R -squared(و )R-squared( أعاله لقيمتي )بالنظر الجدول )7

فإذا كان القيمة أقل من )50%( يعني أنه يوجد ارتباط خطي حيث نالحظ 

أن القيمة هي 0.85 وهي أكبر من 0.05 مما يدل على عدم وجود االرتباط 

الخطي.

Durbin-( باختبار  عنه  الكشف  يتم  للبواقي:  الذاتي   االرتباط  مشكلة 

Watson stat( ونجده في النموذج المقدر يساوي 1.9994771 وهو يقترب 

من الـ )2( مما يدل على عدم وجود ارتباط الذاتي والذاتي الجزئي كذلك 

نجد أن من دالة الجزئي التالية:

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    
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 جدول )11( دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي للبواقي

E.views8 المصدر: من إعداد الباحثين باستخدام برنامج

معنوية  بأنها غير  والجزئي  الذاتي  االرتباط  دالتي  معامالت  متجه  إن 

 )Q( القيمة االحتمالية المصاحبة الختبار الثقة، كما إن  وتقع داخل حدود 

غير معنوي هذا يقودنا إلى لقبول فرض العدم الذي ينص على استقاللية 

المتغيرات العشوائية أي أن معامالت االرتباط الذاتي للبواق تساوي صفر 

وغير معنوية مما يدل على أن النموذج المقدر مناسب وهو األفضل.

استخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بمعدل التضخم الشهري بالسودان
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 مشكلة اختالف تباين الخطأ: يتم الكشف عنه في النموذج  المقدر بثالث 
طرق وهي:

اختبار بارك test الموسع )Park(: الذي ينص على أن معنوية المعالم 
إذا كانت  أكبر من 0.05 هذا يدل على ثبات  في نموذج مربعات الخطأ 

التباين.

الجدول )12(: قيم اختبار بارك الموسع لمربع الخطأ للكشف عن تجانس التباين

E.views8 المصدر: من إعداد الباحثين باستخدام برنامج

من الجدول )12( نالحظ أن معنوية المعالم في نموذج مربع الخطأ أكبر من 0.05 هذا 
يدل على ثبات التباين.

Auto Regression Conditional Hetero- ARCH اختبار ارش

Scedasticity ينص على أنه يتم حساب )Obs-Squared( وهي قيمة 

 Obs إذا كانت قيمة R2 تحسب بضرب عدد المشاهدات في ARCH test

أكبر من 0.05 هذا يدل على ثبات التباين.

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    
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الجدول )13( يوضح قيم  )اختبار ارش( الختبار تجانس التباين

E.views8 المصدر: من إعداد الباحثين باستخدام برنامج

من الجدول )13( نالحظ أن Obs 0.181758 في نموذج أكبر من 0.05 

هذا يدل على ثبات التباين.

المرحلة الرابعة: التنبؤ Forecasting  هي المرحلة األخيرة بعد مرحلة 
هدف  تعد  وهي  تحليل  في  مرحلة  أهم  تعتبر  وهي  والتشخيص  الفحص 

  ARIMA التحليل الجدول التالي يوضح العجز المالي المتنبئ به وفقا لنموذج

)1،1،1(في الفترة من 2010م إلى 2027م.

الجدول )14( القيم المتنبئ به لمعدالت التضخم الشهرية خالل الفترة )2018م-2027م(

القيم المتنبئالشهرالسنةالقيم المتنبئالشهرالسنة

2018

129.53435

2019

129.53977
229.53501229.54003
329.53563329.54028
429.5362429.54051
529.53672529.54072
629.53721629.54092
729.53767729.5411
829.53809829.54127
929.53848929.54142
1029.538841029.54157
1129.539171129.5417
1229.539481229.54183

استخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بمعدل التضخم الشهري بالسودان
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2020

129.54194

2021

129.54293
229.54205229.54297
329.54215329.54300
429.54224429.54303
529.54232529.54306
629.5424629.54308
729.54248729.5431
829.54254829.54313
929.54261929.54315
1029.542661029.54316
1129.542721129.54318

1229.542771229.54320

2022

129.54321

2023

129.54332
229.54323229.54333
329.54324329.54334
429.54325429.54334
529.54326529.54335
629.54327629.54336
729.54328729.54337
829.54329829.54338
929.54330929.54339
1029.543301029.54336
1129.543311129.54340
1229.543321229.54341

2024

129.54342

2025

129.54362
229.54343229.54371
329.54345329.54375
429.54347429.54378
529.54349529.54382
629.54351629.54386
729.54353729.54388
829.54354829.54389
929.54356929.54391
1029.543571029.54393
1129.543591129.54395
1229.543601229.54397

2026
129.54398

2027
129.54569

229.54439229.54521
329.54440329.54598

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    
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429.543442429.54523
529.54445529.54523
629.54447629.55231
729.54448729.55534
829.54449829.55538
929.54521929.55597
1029.545321029.55587
1129.554461129.55589
1229.545691229.55698

E.views8 المصدر: من إعداد الباحثين باستخدام برنامج

ومن خالل الشكل )3(: التالي الذي يبين سلوك القيم التنبؤية والقيم األصلية للسلسلة

E.views8 المصدر: من إعداد الباحثين باستخدام برنامج

به  المتنبئ  والقيم  السلسلة  سلوك  أعاله  والجدول   الشكل  من  يتضح 

الفترة  خالل  التضخم  بيانات  سلسلة  أن  نجد  حيث  الشيء  بعض  مختلف 

2010م-2017م متذبذبة بين الزيادة والنقصان في معدالت التضخم الشهرية 

وذلك نتيجة لبعض السياسات التي اتخذتها الدولة للكبح جامح التضخم في 

التي  المختلفة  السياسات  أن  نجد  والبعيد، حيث  والمتوسط  القريب  المدى 

استخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بمعدل التضخم الشهري بالسودان
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اتخذتها الدولة لها تأثير في المدى المتوسط والطويل والقصير ولذلك نجد 

أن معدالت التضخم من 2012م-2027م تكاد تكون ثابتة أو تتناقص وتتزايد 

بنسبة بسيط جدًا مما يعنى نجاح الدولة في التحكم في معدل التضخم مما 

التنبؤات  يؤدي في المستقبل النخفاضه. وللتأكيد من كفاءة النموذج ودقة 

استخدم الباحث متطابقة يثيل )Theil Inequality Coefficient( التي تنص 

على أن التنبؤات تكون دقيقة إذا كانت قيمة متطابقة يثيل أكبر من 0.05 

والعكس هو صحيح. الشكل )4( قيم اختبار متباينة يثيل:

E.views8 المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج

نالحظ أن قيمة متباينة يثيل تساوي 0.210496 وهي أكبر 0.05 لذا يتم 

تطبيق النموذج المقدر والذي استوفي كافة الشروط للتنبؤ بمستقبل السلسلة 

محل الدراسة. 

د.  اأنور الزين بابكر م�صطفى، اأ. منال جمال حممد اأحمد    
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10.النتائج والتوصيات:

10-1 النتائج: 

لبيانات معدل التضخم الشهري في السودان خالل   1. إن السلسلة الزمنية 

الفترة 2000-2016م غير ساكنة.

 2. إن النموذج المناسب لبيانات السلسلة الزمنية لمعدل التضخم الشهري في 

.1-1-ARIMA.1 السودان خالل الفترة 2000م2016-م هو

السودان  الشهري في  التضخم  لمعدل  الزمنية  للسلسلة  العام  االتجاه  إن   .3 

خالل الفترة 2000م2016-م متزايد مع الزمن.

خالل  السودان  في  الشهري  التضخم  لمعدل  للتنبؤات  العام  االتجاه  إن   .4 

الفترة 2017م2028-م لها اتجاه عام متزايد مع الزمن.

10-2 التوصيات: 

منهجية  استخدام  الشهرية  التضخم  بمعدالت  الصلة  ذات  الجهات  على   .1 

بوكس جنكيز في دراسات السالسل الزمنية لمتغيرات التضخم.

 2. استخدام النموذج الذي التوصل إليه التنبؤ بالتضخم الشهري في المستقبل.

 3. إجراء مزيدا من الدراسات والبحوث التي تحتوي على عوامل أخرى في 

حجم معدالت التضخم الشهري في السودان والعوامل المؤثرة عليه.

استخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بمعدل التضخم الشهري بالسودان
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أثر الرضا الوظيفي على أداء اإلداريني مبؤسسات 
التعليم األهلي بالسودان

)دراسة تطبيقية على كلية اإلمام الهادي(
د. كمال حممد حامد الفكي 
- أستاذ إدارة األعمال المساعد

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج 
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المستخلص:
تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر الرضا الوظيفي على أداء اإلداريين 

بمؤسسات التعليم األهلي بالسودان مع بيان  العالقة بين الرضا الوظيفي  

واألداء الوظيفي  ولتحقيق  أهداف  الدراسة  فقد تم  عمل دراسة  ميدانية 

استهدفت  اإلداريين بمؤسسات التعليم  األهلي بالسودان وقد تم تحليل  نتائج 

  )spss( الدراسة الميدانية  باستخدام الحزمة اإلحصائية  للعلوم االجتماعية

الختيار مدى االعتمادية  وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أبرزها 

أن للرضا الوظيفي  دور فعال  في زيادة  األداء  الوظيفي  وبالتالي  زيادة 

اإلنتاجية، إلى جانب نتائج أخرى مهمة وردت بالتفاصيل في الدراسة.

د. كمال حممد حامد الفكي 
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Abstract:
The study aims to identify the Effect of Job satisfaction on the 
performance of administrators in private educational Institutions.in 
Sudan، with an emphasis on the relationship between Job satisfaction 
and job performance.to achieve the aim of this study the research 
conducted an empirical study field study dinected to the administrators 
of private education Institutions were chosen as the  Imam hadi college 
as an example for  those institutions  the  result of the fiend study were 
analyzed using statistical social sciences (spss) Test its reliability the  
study  hat reached Many result the must important that Job satisfaction 
has an effective role in Increasing production other results besides the 
task answered in detail in the search. 

 

أثر الرضا الوظيفي على أداء اإلداريين بمؤسسات  التعليم األهلي بالسودان
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المحور األول: اإلطار المنهجي والدراسات السابقة 

أواًل اإلطار المنهجي:

المقدمة: 

إن اإلنسان هو أساس  التنمية، بل هو هدف  التنمية المنشودة  وأداتها، فقد 

تركز  االهتمام  في الدول  التي  تحقق شانًا  بعيدًا  من النمو  والتطور 

على العنصر  البشري، حيث  تتجسد أهمية العنصر البشري  في أنه  من 

أهم عناصر اإلنتاج، فسعت إلى تأهيله  وتطويره وتحفيزه،  وتحقيق رضاه  

الوظيفي  اذ  تنبع عملية  الرضا  الوظيفي  لألفراد  من حيث أنه يعبر  

إقباال   أكثر  الفرد  قيمة  مهمة  تجعل من  للوظيفة   تعطى   عن مشاعر  

على العمل  ولما كانت الجامعات والمعاهد  العليا منارات  العلم والمعرفة  

وماكينة  التغيير، كان لزامًا  لها أن تهتم  بعامليها. تسعى هذه  الدراسة  

إلبراز  الدور  الذي  يلعبه الرضا الوظيفي  على أداء الجامعات األهلية  

وقد تم  التطبيق  على مؤسسة  رائد من رواد التعليم األهلي  بالسودان أال 

وهي كلية األمام الهادي.

مشكلة البحث:

يعد الرضا الوظيفي وتحقيقه عاماَل هامًا  من عوامل  تحقيق األداء  الفعال  

للمنظمات. فما مدى  مساهمة  الرضا الوظيفي من تحسين أداء الموارد 

البشرية  بمؤسسات التعليم  العالي  األهلي بالسودان؟  وأين تكمن المشكلة؟ 

ويمكن صياغة  المشكلة  من خالل  طرح األسئلة  التالية:

اإلداريين   أداء  على  إحـصائية  داللة  ذو  تأثيرا  العمل  بيئة  تؤثر  هل   .1

بمؤسسات التعليم  األهلي بالسودان؟

د. كمال حممد حامد الفكي 
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2. هل تؤثر نظم الحوافز المستخدمة على أداء  اإلداريين بمؤسسات التعليم 

األهلي  بالسودان؟

أهداف الدراسة:

يمكن  تلخيص أهداف الدراسة  في النقاط  التالية:

- التعرف  على مفاهيم  الرضا الوظيفي  واألداء. 

- إبراز  العالقة بين  الرضا الوظيفي  واألداء.  

- دراسة  تحليل  مداخل  الرضا  الوظيفي واألداء والعوامل  المؤثرة  بهما. 

أداء   تحسين  في  الوظيفي  الرضا  دور  لبيان  مستقبلية   رؤية   وضع   -

الموارد البشرية.

أهمية الدراسة: 

يعد موضوع  الدراسة من المواضيع  التي حظيت باهتمام العديد  من الكتاب 

والباحثين وتتبع أهمية البحث  من أنه يتناول  مدى تأثير األداء بمستوى  

الرضا الوظيفي بمؤسسات التعليم العالي  األهلي بالسودان. وتزداد  أهمية 

البحث  بأنه يعد  مرجعًا  لواضعي  السياسات العلمية والعملية  بمؤسسات 

التعليم العالي  بالبالد.

فرضيات الدراسة: 

اإلداريين    أداء  على   إحصائية  داللة   ذو  تأثيرا   العمل   بيئة  تؤثر   .1

بمؤسسات التعليم  األهلي بالسودان.

2. هنالك عالقة  ذات دالله إحصائية  بين نظام  الحوافز المستخدم  وبين 

اإلداريين  بمؤسسات  التعليم  األهلي بالسودان.

أثر الرضا الوظيفي على أداء اإلداريين بمؤسسات  التعليم األهلي بالسودان
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منهجية الدراسة:

تتبع الدراسة المنهج التاريخي  لقراءة ماضي  الرضا الوظيفي بمؤسسات  

البحث    التحليلي  ومنهج  المنهج   بالسودان  ويتبع   العالي االهلي  التعليم 

كميًا   وصفًا  الدراسة  موضوع   الظاهرة   لوصف   بالعينة  االجتماعي  

ونوعيًا  بهدف اختيار  صحة الفروض.

عينة الدراسة:

 تم اختيار كلية األمام الهادي  كعينة بمؤسسات التعليم األهلي بالسودان. 

حدود الدراسة:

الحدود المكانية: جمهورية السودان 

الحدود  الزمانية: الفترة من 2012 - 2017م

الحدود الجغرافية: كلية األمام الهادي 

الحدود البشرية: اإلداريين  بالكلية 

طرق جمع البيانات:

المصادر األولية: تشمل المحفوظات المطبوعة والمصورة والمكتوبة  

المصادر الثانوية:

االستبانة  - المقابالت  - المالحظة.

األسلوب اإلحصائي  المستخدم: التكرارات، األساليب اإلحصائية لتحليل  

 ) spss( البيانات  كبرنامج

هيكلية البحث:
يتكون البحث من  أربعة  محاور   وخاتمة، ويتناول  المحور األول  اإلطار 

المنهجي  والدراسات السابقة  حيث يشمل   اإلطار المنهجي على المقدمة  

د. كمال حممد حامد الفكي 
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ومنهجية   البحث  وفروض   البحث،  وأهمية   وأهداف   البحث،  ومشكلة 

البحث وطرق جمع البيانات  وهيكل البحث.

وتناول  في ذات المحور الدراسات السابقة التي تناولت  الدراسات السابقة 

ذات الصلة بالموضوع.

ويتناول المحور الثاني  مفاهيم الرضا الوظيفي  واألداء. وذلك من حيث 

المفاهيم  وبيان العالقة بين الرضا الوظيفي  واألداء.

أما المحور الثاني فقد تناول مداخل تحليل  الرضا الوظيفي واألداء  من 

تقييم  معايير  تحليل  ومدخل   للرضا  الشخصية  المسببات  تحليل  حيث   

األداء.

أما المحور الرابع  واألخير فقد تناول الدراسة الميدانية  من حيث  إجراءات  

الدراسة ومناقشة الفرضيات وتحليلها  واختيار الفرضيات.

وتشمل الخاتمة  أهم النتائج والتوصيات.

 ثانيا: الدراسة  السابقة:

الدراسة األولي: 

دراسة المربح )1424هـ( والتي كانت  بعنوان قياس الرضا الوظيفي لدى 

العاملين  الفنيين في الخدمات  الطبية للقوات المسلحة  هدفت هذه الدراسة  

الى التعرف  على مستوى  الرضا الوظيفي  لدى الفئة المبحوثه  والتعرف 

على  عالقة الرضا  الوظيفي  بالبعد المالي  وبيئة العمل  والعملية  اإلدارية  

وكانت  أهم نتائج الدراسة هنالك عدم رضا بين   افراد  الدراسة نحو نظام 

األجور  ولذلك  لعدم رضاهم عن  المكافآت. 

تمام   ال  لهم  المتاح   الوقت  الرضا  عن  إلى  الدراسة   مفردات   تميل   -

أثر الرضا الوظيفي على أداء اإلداريين بمؤسسات  التعليم األهلي بالسودان
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العمل  بكفاءة  وأيضا  عن اإلمكانات المتاحة  إلنجاز العمل  وعدم الرضا 

المؤثرات   حضور  وفرص  والخارجي   الداخلي   التدريب   برنامج  عن 

والندوات وفرص الترقية 

الدراسة الثانية:

قام بها الطالب  عبد الحمدي شعفات من جامعة  رزيات عاشور  بعنوان:  

الرضا الوظيفي  لدى أساتذة التعليم االبتدائي  في ضوء  بعض المتغيرات  

بعض  ميدانية   دراسة   ( للشخصية  الكبرى   الخمس  بالعوامل   وعالقة 

المدارس االبتدائية  ببلدية  الحلفه. وهي  رسالة  لنيل درجة الماجستير  - 

السنة الجامعية  2015 - 2016م

والعوامل   الوظيفي   الرضا  التعرف على   الدراسة   أهداف   أهم   وكان 

الخمسة  الكبرى  للشخصية  لدى أساتذة  التعليم االبتدائي.

وشمل  مجتمع  البحث عينه  عشوائية  للمدارس  االبتدائية  مكونة من 150  

أستاذ  وقد توصل  البحث للعديد  من النتائج أهمها:

مستوى الرضا الوظيفي  ومستوى العوامل  الشخصية  الكبرى  لدى أساتذة 

التعليم االبتدائي  فوق الوسط. 

الدراسة الثالثة:

بعنوان:   المفتوحة  القدس  االفندي  من جامعة   إسماعيل محمد  بها  قام    

عوامل الرضا الوظيفي وتطور فعالية أداء  المعلمين في المدارس  الثانوية 

الحكومية  في محافظة  بيت لحم )2012م(. 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على  العوامل المؤثرة  في مستوى الرضا  

الوظيفي وعالقتها  بتطور  فعالية أداء معلمي المرحلة الثانوية الحكومية 

د. كمال حممد حامد الفكي 



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السابع -  يناير 2020م 218

في محافظة بيت لحم.

شمل مجتمع البحث جميع معلمي  ومعلمات  المرحلة الثانوية  الحكومية  

في محافظة  بيت لحم  والبالغ  عددهم 990 وتكون  العينة من 170  معلم 

ومعلمه.

وتوصلت  الدراسة  الى العديد  من النتائج  أهمها:

تدرس رضا المعلم عن واقعه المهني انعكس سلبيًا على  نفسيته. 

تفسير  نظرة  مهنة المعلم  واالرتقاء  بمستوى  من التقديم االجتماعي أدى 

إلى  بروز  أهمية المعلم.

 الدراسة الرابعة:

دراسة  حييات إيمان   يمان تحت  عنوان: الرضا الوظيفي  وأثره على أداء  

العلوم  االقتصادية.  الماجستير  في  لنيل   البشرية رسالة مقدمه  الموارد 

جامعة تلمسان 2012 م.

األسس  أهم   من  يعتبر  الوظيفي   الرضا  بأن  الدراسة  نتائج  أبرز  حيث 

سلوك  على   كبير  بشكل  يؤثر  وهو   المؤسسة  نجاح  عليها   تبنى  التي 

وأداء الموارد البشرية  وهو بشكل دافع نحو االنجاز  مهى نمو  االنجاز  

وأن ارتفاع  مستويات الرضا الوظيفي  يعد أهم  محددات  نجاح أو فشل 

منظمات  األعمال.

عالقة الدراسات  السابقة  بموضوع الدراسة:
في  واختلفت  الوظيفي   واألداء  الوظيفي   الرضا  في  الدراسات  تشابهت 

الشريحة المستهدفة  بالطبيعة حيث تناولت دراستنا التعليم األهلي  بالسودان 

ويعد البحث إضافة كبيرة وذلك ألهمية  التعليم العالي األهلي  في السودان 

أثر الرضا الوظيفي على أداء اإلداريين بمؤسسات  التعليم األهلي بالسودان
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حيث يشكل  نسبة عالية جدًا بالمقارنة مع التعليم العالي الحكومي.

المحور الثاني: مفاهيم  الرضا  الوظيفي  واألداء. 

مفهوم الرضاء الوظيفي:
تعددت تعريفات الرضا الوظيفي، وذلك  باختالف  المداخل  التي تناولها 

العلماء، وهنالك  العديد من المحاوالت  التي بذلت  لتحديد معني  محدد  

الشعور   هو  الوظيفي   الرضا   أن  المثال  سبيل  على  الوظيفي،  للرضا 

النفسي بالقناعة واالرتياح  والسعادة  وال شباع  الحاجات  والرغبات مع 

العمل  وبيئة  العمل )1(.

العوامل   من  لمجموعة   يمثل  حصيلة   بأنه   الوظيفي  الرضا  ويعرف  

ذات  الصلة والعمل  الوظيفي التي تقاس  أساسا  بقبول  الفرد  ذلك  العمل  

بارتياح  ورضا نفس  وفاعلية  باإلنتاج  نتيجة للشعور  الوجداني  والذي 

يمكن  الفرد  القيام  به دون  ملل أو ضيق.

 ماذا  يعني الرضا الوظيفي  لإلدارة؟

لقد أجريت  العديد  من الدراسات  في هذه  المجال  وكان أبرزها  دراسة  

فيتكور فروج والتي  يكمن  تلخيصها  فيما يلى )9(:

1.هنالك عالقة  مباشرة  بين اإلشباع  الوظيفي  وبين معدل  الدوران البشري  

وكلما كانت المعنوية ودرجة اإلشباع الكبيرة  في المنظمة  انخفض بالتالي 

معدل الدوران  البشري.

وهي  العمل  في  الحوادث   ونسبة  الوظيفي   اإلشباع  بين  عالقة  2.هناك 

عالقة عكسية. 

3. العالقة  بين اإلنتاجية واإلشباع الوظيفي  تبدو غير واضحة قلق كان 

د. كمال حممد حامد الفكي 
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يعتقد بوجود  عالقة ايجابية بين اإلشباع الوظيفي يقوم بالتالي إلى ارتفاع 

أثبتت  بينما   العالقة،  هذه   الدراسات  وجود  أثبتت بعض  وقد  اإلنتاجية 

دراسات أخري  عكس هذه المفهوم.

على أن  غالبية  الدراسات  في هذه  المجال على حد تعبيره  فروض ال 

ترى ترابط بين  اإلنتاجية  والمعنوية بمعنى  آخر قائد المعنوية واإلنتاجية 

هما عامالن  مستقالن عن البعض وليس  متداخلين:

أنواع الرضا الوظيفي:

يوجد نوعان  من الرضا الوظيفي:
1. الرضا العام  ويعرف  بأنه اتجاه الفرد نحو العمل  الذي  يقوم به فيكون 

إما  راضي  أو غير راضي 

2. الرضا النوعي : هذه يشير إلى رضا الفرد عن جانب  من جوانب  عمله 

وتتضمن هذه الجوانب  مثل سياسة المنظمة، واألجور  واإلشراف  فرص  

الترقية، والرعاية واالجتماعية  

مظاهر الرضا الوظيفي:

يمكن أن يستدل  على الرضا الوظيفي  من خالل  بعض المظاهر مثل )2(:

1.قلة العائد من مستلزمات اإلنتاج 

2.انخفاض معدل  الغياب وقلة الشكوى وندرة الصراعات والمنازعات 

3.االبداع وتطوير العمل  وانخفاض معدل دوران  العمل  كلها  مؤشرات 

تدل  على رضا العاملين إلى حد كبير عن عملهم 

طريقة   بها،  العمل   نوع  نوعها،  للمنظمة   االيجابية  الذهنية  4.الصورة 

األفراد العاملين تعد مؤشرًا  هامًا للرضا عن العمل  خاصة أن هذه الذهنية 

أثر الرضا الوظيفي على أداء اإلداريين بمؤسسات  التعليم األهلي بالسودان
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االيجابية  عن العمل  والمنظمة  في أذهان  العمال  تؤدي  دائما إلى أن 

يدافع العمال عن منظمتهم وأن يقفوا بجانبها.

مفاهيم األداء:
مفهوم األداء:

عّد مفهوم األداء  من المفاهيم  التي نالت نصيبًا  وافرا  من االهتمام والبحث  

في الدراسات اإلدارية بشكل عام وبدراسات الموارد البشرية بشكل خاص  

المؤثرات   الفرد والمنظمة ولتداخل  المفهوم على مستوى  ؛ وذلك ألهمية 

التي تؤثر على األداء  وتنوعها، لذلك  فالغرض من هذا الموضوع هو 

تسليط  الضوء على أهم  التعريفات  التي قدمت مفهوم األداء  على الساحة  

االدارية )3(.

يقصد بمفهوم االداء المخرجات واألهداف التي تسعى المنظمة  إلى تحقيقها 

عن طريق  العاملين فيها لذا فهو  مفهوم يعكس كل من األهداف  والوسائل 

الالزمة  لتحقيقها  أي أنه  مفهوم  يربط أوجه  النشاط وبين األهداف التي 

تسعى إلى تحقيقها المنظمات  عن طريق  مهام وواجبات يقوم بها العاملون 

داخل تلك المنظمات.

مفهوم آخر:

يساهم  تقييم  األداء في تحديد وتقييم عوامل النجاح األساسية  والتي تعد 

ضرورية في تلبية احتياجات وأهداف المنظمة ؛ لتأكيد النجاح  المستقبلي  

بما يساهم  في وضع خارطة  طريق واضحة لألداء تمكن المنظمة  من 

التعرف  على موقعها من درجة  تحقيق  األهداف المنشودة على المدى 

القصير أو  الطويل وتبني اإلجراءات الالزمة  والمناسبة  لتحقيق  األهداف  

د. كمال حممد حامد الفكي 
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المخطط لها )6(.

مفهوم تقييم األداء  هو ايجاد  مقياس يمكن من خالله معرفة مدى تحقيق  

المنظمة لألهداف  المخطط لها ومقارنتها باألهداف المتحققة معرفة وتحديد 

مواطن االنحرافات عن ما تم التخطيط  له مسبقًا وتحديد أسباب االنحرافات  

وأساليب معالجتها.

تعريف  األداء:
يعرف األداء بأنه العملية التي يتعرف من خاللها على أداء  الفرد  لمهامه 

وقدراته على األداء  والخصائص  الالزمة  لتأدية العمل بنجاح )8(.

بينما  يعرف  األداء  بأنه  النتائج العملية التي تتيح  من الفعاليات واالنجازات  

أو ما يقوم به األفراد  من أعمال  داخل المنظمة.

وعرف األداء بأنه المسؤوليات والواجبات والنشاطات والمهام  التي يكون  

منها عمل  الفرد الذي  يجب عليه  القيام به  على الوجه  المطلوب  في 

ضوء  معدالت في استطاعة  العامل الكفء  المدرب القيام به.

السلوك  ذلك   وأن  الموظف،  لسلوك   تفاعل   بأنه  األداء  أندرود  وعرفه 

يتحدد بتفاعل  جهد وقدرات الموظف  في المنظمة.

كذلك يعرف  األداء  بأنه  قدرة  اإلدارة  على تحويل  المدخالت  الخاصة 

بالتنظيم  إلى عدد من المنتجات بمواصفات محددة  وبأقل  تكلفة  ممكنة.

كم عّرف هاينز األداء بأنه الناتج الذي يحققه الموظف  عند قيامه بأي عمل 

من األعمال  في المنظمة.

أثر الرضا الوظيفي على أداء اإلداريين بمؤسسات  التعليم األهلي بالسودان
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أهمية األداء:

يعد األداء أو تقييم األداء ضرورية ألنها تعرف المنظمة على حقيقة نشاطها 

المالي مع أدائها في الفترة  الماضية  وكذلك  مقارنة األداء  مع التمييز 

بين المنظمات األخرى العاملة في المجال نفسه أضافًة  إلى مقارنة األداء 

المتحقق  مع األهداف  المخطط لها والتي تضمنتها استراتيجية  المنظمة 

بما يساهم في تطوير خططها االستراتيجية. 

وتبرز أهمية األداء تقييم األداء بالنسبة  للمنظمة فيما يلي:

تحقيق   في  والتأخر  التقدم   مدى  لقياس  والضعف  القوة  نقاط  معرفة   .1

األهداف  المنشودة.

2. قيس مدى إمكانية  المنظمة الستخدام األمثل لمواردها المتاحة 

3. ترشيد أداء العاملين للعمل  بأفضل الطرق.

4. التحقق من مطابقة  األداء وفقًا لمعايير الجودة المطلوبة.

5.التأكد من أداء عمل  أقسام وفروع المنظمة بالصور المخطط لها.

عالقة الرضا الوظيفي  باألداء الوظيفي:
هنالك بعض االتجاهات  التي حاولت الربط بين الرضا الوظيفي واألداء 

الوظيفي نذكرها فيما يلى:

االتجاه األول: زيادة الرضا الوظيفي يؤدي إلى زيادة األداء هذه االتجاه 

يملئه رواد مدرسة العالقات اإلنسانية )1930-1970( فقد تبين أن العناصر 

البشرية ال تتأثر في سلوكها  وإدارتها  بالظروف المادية فحسب  بل تتأثر 

بدرجة  أكبر  بالظروف االجتماعية  والدوافع النفسية  التي تشكل ميولها  

اتجاه لما يحيط بها حيث يرى هذا  االتجاه  أن هنالك عالقة  نسبة يمثل  

د. كمال حممد حامد الفكي 
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فيها الرضا  الوظيفي  المتغير المستقبل واألداء  المتغير التابع، أي  كلما 

كان مستوى  الرضا الوظيفي مرتفع  أدي  ذلك  إلى زيادة مستوى  أداء  

الموارد  البشرية والعكس  صحيح )7(.

االتجاه الثاني: زيادة األداء  يؤدي  إلى زيادة الرضا الوظيفي:

قام بعض  الباحثين  "برتيقلين -  وكروكين"  بتقسيم الدراسات التجريبية  

-  فهي عالقة  - أن وجدت  الوظيفي  األداء  والرضا  بين   التي اجريت 

شرطية، توجد فقط في الحالة التي تربط فيها العوائد "األجر والمكافآت" 

باألداء العقلي  للموارد البشرية  وفي هذه  الحالة الخاصة  ال يكون الرضا  

سبب في األداء أنما العكس صحيح، أي أن الرضا هو قيمه األداء للتابعيات 

التي تحقيقها الموارد البشرية.

عوامل  تحكمها   واألداء   الوظيفي  الرضا  بين  العالقة   الثالث:  االتجاه 

وسيطه:

يرى العديد من الباحثين والكتاب أبرزهم  »سيجفارد » ومويلى » أن هنالك  

عوامل وسيطة  عديدة  تحكم  هذه العالقة  منها ما هو مرتبط بالخصائص 

الخ  التعليم،......  الجنس والنوع، درجة  البشرية  قبل  للموارد  الشخصية 

»  ومنها ما هو مرتبط بالبيئية  الخارجية  مثل االنتماء الديمغرافي........

الخ )4(.

ومن خالل  ما تقوم يمكن القول أنه رغم االختالف المالحظ بين الباحثين  

في تحديد  المتغير  المستقل والمتغير التابع  بين الرضا الوظيفي واألداء 

وهي متغيرين مهمين للوصول إلى الفعالية  في المنشأة. 

أثر الرضا الوظيفي على أداء اإلداريين بمؤسسات  التعليم األهلي بالسودان
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المحور الثالث مدخل تحليل الرضا الوظيفي واألداء: 

مدخل تحليل المسببات الشخصية للرضا:

أظهرت العديد من الدراسات أن الرضا عن العمل  يتأثر  بشخصية الفرد 

فهناك أشخاص  نصيبهم وشخصيتهم أقرب إلى الرضا، أو االستياء 

ومن أهم  هذه المسببات الشخصية:

1.تحمل ضغوط العمل :كلما  كان الفرد قادر على تحمل ضغوط العمل  

والتكيف  معها  كان أكثر رضا.

2.احترام  الذات: كلما  كان هناك ميل لدى األفراد لالعتداء بآرائهم واحترام 

ذاتهم  كان ذلك  أقرب الى الرضا عن العمل  

أو  والوظيفة   االجتماعية   المكانة  ارتفعت  كلما   االجتماعية:  3.المكانة 

االقدمية  زاد الرضا الوظيفي  للفرد عن عمله أما اذا  قلت مكانه  الفرد  

وظيفيًا  واجتماعيًا  قلت األقدمية وزاد استياء الفرد.

4.الرضا عن الحياة: يميل األفراد  السعداء في حياتهم أن يكونوا سعداء في  

عملهم   أما  في حياتهم  عادة  ينقلوا هذه  التعاسة إلى عملهم 

مدخل تحليل  معايير  تقييم األداء:

عناصر تقييم األداء  للعاملين :

يتضمن نموذج تقييم األداء  عدد من العناصر التي تقيس كفاءة العاملين، 

وبالنظر لتلك العناصر نجدها تنقسم إلى نوعين  رئيسيين )5(:

1. عناصر خاصة بالكشف  عن مساهمة  الفرد  في مجال  العمل، لذلك  

كمية ونوع اإلنتاج، ودقة ومهارة األداء.

2. عناصر  خاصة بالكشف عن صفات الفرد أو خصائصه، مثال لذلك : 

د. كمال حممد حامد الفكي 
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درجة الحماس، درجة االعتماد عليه، الوالء، الشخصية، القيادة االتجاهات 

نحو المنظمة، ونحو العمل، ونحو الزمالء.

تبدو أهمية هذه العناصر  التي تكشف  الصفات الشخصية في أن الفرد إذا  

كان يملك الشخصية  يكون الهدف  الرئيس هو قياس وتقييم األداء.

والواقع أن عناصر  تقييم األداء  لن  تكون فعاله ما لم يفهمها الرؤساء 

القائمون بتقييم األداء بل وما لم يتفقوا على مفهوم واحد لكل  عنصر  وبذلك  

يتفادى حدوث  اختالف بينهم على مفهوم أي عنصر  من العناصر.

معايير تقييم األداء:

هي تلك التي تستخدم كركائز للتقييم، وتصنيف هذه المعايير إلى:

معايير نواتج األداء: وتختص بقياس كمية وجودة األداء 

معايير  سلوك األداء: مثل معالجة شكاوى العمالء 

معايير صفات شخصية: مثل  االنتباه، الواقعية...الخ 

المبادئ األساسية الستخدام المعايير:

1. يجب أن يكون بعدد كبير نسبيًا من المعايير.

2. يجب أن تكون تلك  المعايير موضوعية.

3. يجب أن تكون تلك المعايير صادمة أي تعبر بصدق عن الخصائص  

التي يتطلبها األداء.

4.يجب أن تكون ثابتة.

5.السهولة في استخدام المعيار وهذا يعني الوضوح في االستعمال.

6.أن تكون قابلة للقياس.

أثر الرضا الوظيفي على أداء اإلداريين بمؤسسات  التعليم األهلي بالسودان
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خطوات تقييم األداء:

تختلف خطوات  تقييم األداء  من مؤسسة إلى أخرى غير أننا بصفة عامة 

نستطيع أن نضع بعض الخطوات العامة على النحو التالي 

أواًل : تحديد متطلبات التقييم وأهدافه:

وفق هذه الخطوة  يتم تحديد االنجازات المراد قياسها، ويمكن استخالص  

هذه  العناصر  من نموذج "وصف  الوظيفة" وقد تندرج  هذه المتطلبات  في 

عدة تقسيمات مثل  نوعية  العمل المنجز، التعاون  مع الرؤساء  والزمالء 

أو  درجة  االبتكار في األداء، ويمكن أن يصمم نموذج التقويم  وفقًا  لكل 

مجموعة  من الوظائف، أو  مجموعة  من الموظفين الذين يقومون  بأعمال 

مشابهة. وأن  يضمن في ذلك العناصر المطلوبة  قياسها  ومدى  ارتباط 

هذه العناصر باألهداف  األساسية  للمنظمة، وما  هو الهدف  من عملية  

التقييم؟

ثانيًا: تحديد طريقة  التقييم:

هنالك  العديد  من طرق  التقييم وقد ال تصلح طريقة بذاتها لالستخدام في 

كل  المنظمات وال بد  من اختيار الطريق األنسب لكل  منظمة، وقد يكون 

نموذج  تقويم  أداء رجال المبيعات مختلف عن أداء رجال اإلنتاج وهكذا.

ثالثًا: تدريب المشرفين:

دقيقة   بطريقة   التقييم  كيفية  والمشرفين على   الرؤساء  تدريب  بد من  ال 

العملية  هذه  في  خلل  أي  مرؤوسيهم،  مع  النتائج  مناقشة  وكيفية  وعادلة، 

سينعكس  سلبًا  على الروح المعنوية للمرؤوسين على انتاجيتهم.

د. كمال حممد حامد الفكي 
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رابعًا مناقشة  طرق التقييم مع الموظفين:

الطريقة  مرؤوسيه  مع  الرئيس  يناقش   وأن  البد   عملية  تجرى  أن  قبل 

المستخدمة، وأهداف العملية وما هي العناصر التي يركز عليها وبالتالي 

الفائدة المستقبلية على هذه العملية.

خامسًا : مناقشة نتائج التقييم مع الموظف:

أن  البد  المرؤوسين.  مع  التقييم  نتائج  مناقشة  في  الرؤساء  بعض  يتردد 

يعرف الموظف جوانب القوة  والضعف لدية، وكما أن على الرئيس أن 

النتائج وأن يسمع منه  يسمح للموظف بحرية كاملة  أن يناقشه  في هذه 

وجهة  نظره.

أثر الرضا الوظيفي على أداء اإلداريين بمؤسسات  التعليم األهلي بالسودان
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الدراسة الميدانية:
كلية االمام الهادي البداية والنشأة:

كانت البداية بمعهد اإلمام الهادي للدراسات اإلسالمية في العام 1996م، ثم 

تطور المعهد إلى مركز اإلمام الهادي للدراسات اإلضافية وعلوم الحاسوب 

في العام 1999م بالتعاون مع جامعة اإلمام المهدي )كوستي( ونسبة لألداء 

المتميز تم التصديق بقيام كلية اإلمام الهادي في 2002/5/28م.

بدأت الكلية في العام الدراسي 2002-2003م وهي تحمل اسم اإلمام الشهيد 

كمؤسسة تعليمية شبه خيرية واستمرت الكلية بخطى واضحة في مسيرتها 

كليات  خمس  أميز  كإحدى  2005م  العام  في  اختيارها  تم  حتى  التعليمية 

وجامعات في السودان حيث كتبت الصحف أن ) كلية اإلمام الهادي صدقة 

جارية وعلم ينتفع به (.

تسارعت وتيرة التطور في الكلية والبرامج التي تقدمها في مجاالت الشريعة 

االقتصاد  االتصال-  وعلوم  اإلعالم  الحاسوب-  علوم  اآلداب-  والقانون- 

والعلوم اإلدارية والهندسة الكهربائية.. لم تتوقف مسيرة الكلية عند األهداف 

النبيلة التي تحققت بل تسارعت خطى التطلع نحو المستقبل ألهداف أخرى 

سامية تشمل تطوير البنيات التحتية والحرم الجامعي المتكامل.

اإلنسانية  العلوم  في مجال  متينة  أكاديمية  قواعد  إرساء  إلي  الكلية  تسعي 

العلوم  تكامل  علي  تعتمد  متميزة  دراسة  تقديم  هدفها  واللغات  والتطبيقية 

خالل  من  البشرية  الكوادر  وتنمية  الحديثة  االتصال  ووسائل  والحوسبة 

بمبادئ  ومتسلحة  مرتكزة  المجتمع  تنمية  في  للمساهمة  والتأهيل  التدريب 

وقيم اإلمام الشهيد الهادي المهدي.

د. كمال حممد حامد الفكي 
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ظلت  المختلفة  التأسيس  مراحل  خالل  ومن  نشأتها  منذ  الكلية  رسالة  إن 
تسعى وتهدف إلى تقديم خدمات تعليمية متطورة وتسعى إلى خلق شراكة 
بمستوى  لالرتقاء  التعامل  في  المتبادلة  الثقة  أساسها  المجتمع  مع  موفقة 
الطالب إضافة لتأهيل جيل له كفاءة عالية تساعده لتلبية متطلبات المجتمع 
حاضرًا ومستقباًل مستخدمة وسائل وطرائق وأهمها البحث العلمي وتشجيع 

االبتكار لدى الدارسين.
أهداف كلية اإلمام الهادي:

بدأت الكلية مؤسسة غير ربحية، وأوقفت دبلوم الدراسات اإلسالمية مجانًا 
لروح اإلمام الشهيد )الهادي المهدي(.

تأهيل وتخريج كوادر وسيطة وذلك بالتركيز على التعليم التقني.
ربط التعليم العالي بالتعليم العام على المستويات األدنى من مرحلة التعليم 

قبل المدرسي، وذلك بتأهيل معلمي ومعلمات تلك المراحل.
االهتمام بالبحث العلمي وتشجيع االبتكار لدي الدارسين، وذلك باستعمال 

الوسائل والطرق العلمية المبتكرة.
تأهيل جيل ذي كفاءة علمية لمجابهة احتياجات السودان حاضرًا ومستقباًل.
األهداف  وتحقيق  واألفراد  الصلة  ذات  التعليمية  المؤسسات  مع  التعاون 

التعليمية والتربوية.
التعاون مع المؤسسات والمنظمات الطوعية والخيرية داخل البالد وخارجها.

االهتمام بالتراث والتوثيق والتأصيل.
تعليمهم  لمواصلة  والخاص  العام  القطاعين  في  للعاملين  الفرصة  إتاحة 

وتدريبهم.
ترقية وتطوير التعليم األهلي في السودان..

أثر الرضا الوظيفي على أداء اإلداريين بمؤسسات  التعليم األهلي بالسودان
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إجراءات الدراسة الميدانية:

يشتمل هذا المبحث على الخطوات واإلجراءات التي تم اتباعها في تنفيذ 

وطريقة  وعينته،  الدراسة  لمجتمع  وصفًا  ذلك  ويشمل  الميدانية،  الدراسة 

من  للتأكد  األداة  لهذه  والصدق  الثبات  اختبارات  وإجراء  أداتها،  أعداد 

صالحيتها للدراسة والمعالجات اإلحصائية التي تم بموجبها تحليل البيانات 

التي  المقاييس واألساليب االحصائية  يتم توضيح  النتائج، كما  واستخراج 

تستخدم لدراسة وتحليل البيانات. وذلك على النحو التالي:

أوال- أداة  الدراسة:

أداة الدراسة عبارة عن الوسيلة التي يستخدمها الباحث في جمع المعلومات 

األدوات  من  العديد  ويوجد  الدراسة،  موضوع  الظاهرة  عن  الالزمة 

والبيانات  المعلومات  على  للحصول  العلمي  البحث  مجال  في  المستخدمة 

خاصة  استمارة  إعداد  على  الدراسة  هذه  اعتمدت  وقد  للدراسة،  الالزمة 

اإلداريين  أداء  على  الوظيفي  الرضا  أثر  عن  الميدانية  الدراسة  إلجراء 

بمؤسسات التعليم العالي األهلي بالسودان )دراسة تطبيقية( وقد تم اختيار 

بالسودان.ولقد  األهلي  العالي  التعليم  لمؤسسات  كعينة  الهادي  اإلمام  كلية 

اتبع الباحث خالل عملية بناء اداة الدراسة الخطوات التالية:

1 - االطالع على العديد من الدراسات المتعلقة بموضوع البحث باإلضافة 

إلى االطالع على الدراسات السابقة، وذلك لالستفادة منها في إعداد أداة 

جمع البيانات.

المحكمون  وأوصى  للتحكيم  المختصين  بعض  على  االستبانة  توزيع   -  2

بحذف بعض العبارات وإضافة عبارات جديدة وإعادة الصياغة اللغوية في 

د. كمال حممد حامد الفكي 
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بعض البنود ليتوافق مع فرضيات الدراسة:

1/ منهج الدراسة:

اعتمد الباحث في هذه الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي إذ أن المنهج 

أنه  حيث  الدراسة  هذه  مشكلة  لمعالجة  المناهج  أنسب  من  يعد  الوصفي 

يساعد علي إلقاء الضوء علي الجوانب المختلفة لمشكلة الدراسة. 

2 / مجتمع الدراسة:

والبالغ  الهادي  اإلمام  بكلية  العاملين  اإلداريين  من  البحث  مجتمع   يتكون 

عددهم )50( موظف.

3 / اختيار عينة الدراسة:

 قام الباحث باختيار العينة عن طريق االختيار العشوائي.

 قام الباحث باختيار االستبانة إلجراء الدراسة الميدانية لبحثه وذلك لآلتي:

يمكن تطبيقها على عدد كبير من المفحوصين.

تختصر الوقت والجهد.

سهولة تبويب نتائجها.

 Likert( ليكرت  مقياس  على  القسم  هذا  إعداد  في  الدراسة  اعتمدت  وقد 

Scale( الخماسي والذى يتراوح بين ) أوافق بشدة - ال أوافق بشدة (، وقد 

تم تصحيح المقياس المستخدم في الدراسة كاآلتي:

ترجيحي  الخماسي وزن  ليكرت  مقياس  إعطاء كل درجة من درجات   -

كاآلتي: أوافق بشدة )5(، أوافق )4(، محايد )3(، ال أوافق )2(، ال أوافق 

هنالك  كانت   )3( عن  المرجح  الوزن  ارتفع  كلما  عليه  وبناًء   .)1( بشدة 

موافقة وكلما قلَّ الوزن المرجح عن )3( كانت هنالك عدم موافقة.

أثر الرضا الوظيفي على أداء اإلداريين بمؤسسات  التعليم األهلي بالسودان
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4 / ثبات المقياس ) االستبانة(:

 يقصد بالثبات )استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه، أي أن المقياس 

يعطي النتائج نفسها باحتمال مساو لقيمة المعامل إذا ُاعيد تطبيقه على العينة 

 Cronbach( كرونباخ«  الفا  معامل   « الثبات  لقياس  ويستخدم  نفسها()1(. 

Alpha(، والذي يأخذ قيمًا تتراوح بين الصفر والواحد صحيح، فإذا لم يكن 

وعلى  للصفر،  مساويًة  تكون  المعامل  قيمة  فإن  البيانات  في  ثبات  هناك 

العكس إذا كان هناك ثبات تام في البيانات فإن قيمة المعامل تساوي الواحد 

صحيح. أي أن زيادة معامل الفا كرونباخ تعني زيادة مصداقية البيانات من 

عكس نتائج العينة على مجتمع الدراسة. 

في  استخدامه  قبل  المقياس  ثبات  من  التأكد  اعتباره  في  الباحث  أخذ   وقد 

الدراسة بإعادة اختباره على خمسين فردًا وحساب » معامل الفا كرونباخ« 

)Cronbach Alpha(، عن عبارات الدراسة وقد  بلغت قيمته )0.674(. كما 

قام الباحث بحساب معامل الصدق الذي بلغت قيمته  )0.821(.

5 / معايير صدق االستبانة:

يقصد بالصدق )أن المقياس يقيس ما ُوضع لقياسه(، وقد قام الباحث بالتأكد 

من صدق االستبانة بطريقتين:

)أ( صدق المحكمين:

تم إجراء اختبار صدق المحتوى لعبارات المقياس من خالل تقييم صالحية 

المفهوم وصالحية أسئلته من حيث الصياغة والوضوح والتي قد ترجع إما 

إلى اختالف المعاني وفقا« لثقافة المجتمع أو نتيجة لترجمة المقياس من 

1 عزعبدالفتاح، مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدامSPSS،ص 560.

د. كمال حممد حامد الفكي 
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لغة إلى أخرى حيث قام الباحث بعرض االستبيان على عدد من المحكمين 

األكاديميين والمختصين في تخصص الدراسة والبالغ عددهم )4( محكمين، 

العبارات  بين  التوافق  مدى  ولتحديد  المقياس  عبارات  مضامين  لتحليل 

المحكمين  من  االستبيان  استعادة  وبعد  العبارات،  بعض  وتعديل  قبول  ثم 

تمَّ تصميم االستبانة في  اقترحت عليه،  وبذلك  التي  التعديالت  ثم إجراء 

صورتها النهائية.

)ب(- صدق المقياس:

 تم إجراء اختبار الصدق )Validity( لعبارات االستبانة المستخدمة في جمع 

الفا كرونباخ حيث  التربيعي لمعامل  البيانات، عن طريق حساب  الجذر 

بلغت قيمته )0.821 (

6 / تطبيق أدوات البحث:

 قام الباحث بمقابلة المفحوصين مباشرة وبعد التأكد من االستبيان في صورته 

النهائية قدم لهم استبانته، وبعد ملئها تم إرجاعها عن طريق التسليم باليد 

بواسطة الباحثين، تم توزيع عدد 50  استمارة على العينة المذكورة أعاله.

7/  أسلوب التحليل اإلحصائي المستخدم في الدراسة:

قام الباحث بترميز أسئلة االستبانة ومن ثمَّ تفريغ البيانات التي تمَّ جمعها 

للعلوم  اإلحصائية  الحزمة  برنامج  باستخدام  وذلك  االستبانات  خالل  من 

االجتماعية )SPSS( Statistical Package for Social Sciences”« ومن 

لطبيعة  المناسبة  اإلحصائية  األساليب  من  مجموعة  من خالل  تحليلها  ثمَّ 

البيانات ونوع متغيرات الدراسة،  لتحقيق أهداف البحث واختبار فروض 

الدراسة، ولقد تمَّ استخدام األدوات اإلحصائية التالية: 

أثر الرضا الوظيفي على أداء اإلداريين بمؤسسات  التعليم األهلي بالسودان
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المكونة من  االستبانة  )Reliability Test(  ألسئلة  الثبات  اختبار  إجراء  أ- 

 .)Cronbach،s Alpha( كرونباخ«  الفا  باستخدام »معامل  البيانات   جميع 

وتم استخدامه لقياس االتساق الداخلي لعبارات الدراسة  للتحقق من صدق 

األداء، ويعد المقياس جيدا ومالئما.

ب - أساليب اإلحصاء الوصفي:

جداول  عمل  خالل  من  الدراسة  عينة  مفردات  خصائص  لوصف  وذلك 

العمر،  )النوع،  لمتغيرات  المئوية  والنسب  التكرارات  تشمل  تكرارية 

لمفردات  العام  االتجاه  على  للتعرف  الخبرة(  سنوات  التعليمي،  المستوى 

مقدار  لتحديد  المعياري  واالنحراف  متغير على حده،  لكل  بالنسبة  العينة 

التشتت في إجابات المبحوثين لكل عبارة عن المتوسط الحسابي. 

     كذلك حساب المتوسط المرجع إلجابات العينة باستخدام مقياس ليكارت 

الخماسي لقياس اتجاه آراء المستجيبين.

تحليل بيانات الدراسة الميدانية ومناقشة الفرضيات

عرض وتحليل البيانات الشخصيــة:

التشابه  درجة  معرفة  هو  البيانات  هذه  تحليل  من  األساسي  الغرض   إن 

وهذا  البحث،  عينة  لمجتمع  تمثيلها  ومدى  العينة  أفراد  بين  واالختالف 

التحليل يقوم في األساس على اإلحصاء الوصفي وذلك عن طريق استخدام 

سنوات  التعليمي،  المستوى  العمر،  )النوع،  على  ويركز  البسيطة  النسب 

الخبرة(.

د. كمال حممد حامد الفكي 
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النوع:
 تّم ســــؤال المبحوثين عـــن النوع، وقد أعطوا إجابتين هما ذكر  و أنثى، 

جــدول ) 1 / 1  ( يلخص إجابات المبحوثين:

جدول  1/ 1: توزيع المبحوثين النوع
النسبــة %العــددالنوع

%2856.0ذكر
%2244.0أنثى

 100 %50المجموع

المصدر: إعداد الباحث، بيانات الدراسة الميدانية 2018م

العمر:
 تّم سؤال المبحوثيـن عن العمر، جدول )2/1( يبين إجاباتهم.

جدول  1 / 2: توزيع المبحوثين حسب العمر
النسبــة %العــددالفئة العمرية

%612.0من 25 إيل 34 سنة

%2040.0من 35 إيل 44 سنة

%2448.0من 45 سنة فاكثر

%50100اجملمــوع

المصدر: إعداد الباحث، بيانات الدراسة الميدانية 2018م

أثر الرضا الوظيفي على أداء اإلداريين بمؤسسات  التعليم األهلي بالسودان
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المستوى التعليمي:
 تّم سؤال المبحوثيـن عن المستوى التعليمي، جدول )3/1( يبين إجاباتهم.

جدول  3/1: توزيع المبحوثين حسب المؤهل األكاديمي
النسبــة %العــددالمستوى التعليمي

%1122.0دبلوم

%1632.0جامعي

%2346.0فوق اجلامعي

%50100المجمــوع

المصدر: إعداد الباحث، بيانات الدراسة الميدانية 2018م

سنوات الخبرة:
)4/1( يلخص  تّم سؤالهــم وجـــدول  للمبحوثين  الخبرة   لــمــعرفة سنوات 

إجابات المبحوثين عن هذا السؤال.
جدول 4/1: توزيع المبحوثين حسب الحالة االجتماعية

النسبــة %العددسنوات الخبرة

%612.0أقل من 3 سنوات

%1122.0من 3 إيل 5 سنوات

%1734.0من 6 إيل 8 سنوات

%816.0من 9 إيل 11 سنة

%816.0من 12 سنة فأكثر

%50100العدد الكلي

المصدر: إعداد الباحث، بيانات الدراسة الميدانية 2018م

د. كمال حممد حامد الفكي 
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اإلجابة على تساؤالت الدراسة وتفسير النتائج:

يتناول الباحث في هذا الجزء تفسير النتائج للدراسة الميدانية وذلك من خالل 

المعلومات التي أسفرت عنها جداول تحليل البيانات اإلحصائية استنادا "إلى 

التحليل اإلحصائي العام" من خالل تقدير المتوسط واالنحراف المعياري  

لعبارات  النسبية  الدراسة واألهمية  اتجاه عينة  لمعرفة  الدراسة   لعبارات 

الدراسة.

أثر الرضا الوظيفي على أداء اإلداريين بمؤسسات  التعليم األهلي بالسودان
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يتضح من الجدول السابق:
أن أعلى عبارة في هذا المحور كانت العبارة رقم )41( والمتعلقة ب توفر 
األولى  المرتبة  احتلت  وأسرهم  لإلداريين  الصحي  التأمين  الكلية خدمات 
بمتوسط مرجح قدره )4.38( وانحراف معياري قدره )0.490(، بينما  كانت 
تعاون  بـ »هنالك  )3( والمتعلقة  العبارة رقم  المحور  أدنى عبارة في هذا 
بين اإلداريين ال سيما بين المستويات العليا والدنيا.« بمتوسط مرجح قدره 

)4.22( وانحراف معياري قدره )0.708( 

جدول  1 / 6: اإلحصاء الوصفي  لعبارات المحور الثاني
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يتضح من الجدول السابق:

ان أعلى عبارة في هذا المحور كانت العبارة رقم )1( والمتعلقة ب توفر 

الكلية حوافز سنوية راتبه لإلداريين..احتلت المرتبة األولى بمتوسط مرجح 

قدره )4.40( وانحراف معياري قدره )0.535(، بينما  كانت أدنى عبارة 

بالتدريب  اهتمام  هنالك   « بـ  والمتعلقة   )4( رقم  العبارة  المحور  هذا  في 

الداخلي لإلداريين حسب النظم المعمول بها.« بمتوسط مرجح قدره )4.06( 

وانحراف معياري قدره )0.652( 

د. كمال حممد حامد الفكي 
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يمكن تفسير نتائج الجدول رقم كما يلي: 

 بلغت القيمة االحتمالية لداللة الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة على 

الداللة  مستوى  من  اصغر  وهي   )0.000( األولى  الفرضية  عبارات  كل 

)0.01( وهذا يعني أن الفروق بين األفراد أصحاب اإلجابات )أوافق بشدة، 

أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة( ذات داللة إحصائية عالية لصالح  

)أوافق بشدة(.

يستنتج الباحث مما سبق بأن الفرضية األولى والتي نصت على أنه: 

)تؤثر بيئة العمل تأثيرًا ذو داللة احصائية على أداء اإلداريين بمؤسسات 

التعليم األهلي في السودان( قد تحققت. 

د. كمال حممد حامد الفكي 
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يمكن تفسير نتائج الجدول كما يلي: 

 بلغت القيمة االحتمالية لداللة الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة على 

الداللة  مستوى  من  أصغر  )0.000(  وهي  األولى  الفرضية  عبارات  كل 

)0.01( وهذا يعني أن الفروق بين األفراد أصحاب اإلجابات )أوافق بشدة، 

أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة ( ذات داللة إحصائية عالية لصالح  

)أوافق بشدة(.

يستنتج الباحث مما سبق بأن الفرضية األولى والتي نصت على أنه: 

وأداء  المستخدم  األجور  نظام  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة  )هنالك 

اإلداريين بمؤسسات التعليم األهلي في السودان( قد تحققت. 

الخاتمة 
أواًل: النتائج: 

1.قيام الكلية بتوفير معنيات العمل األساسية أدى إلى زيادة  وتحسين  األداء 

الوظيفي.

2.هناك تعاون بين االداريين والموظفين لم يرق إلى  المستوى  المطلوب  

بينما التعاون بين اإلداريين في بينهم كان جيدًا.

األداء  إلى  زيادة  أدى   الصحية  والطبية  الخدمات  والرعاية   3.توفير 

الوظيفي  
لإلداريين ال  والمساعدة  العون  تقديم  في  الكلية   قبل  تجارب من  4.هناك 

وبالتالي  زيادة  لهم  العمل جاذب  الطارئة  مما جعل  الحاالت  سيما  في 
األداء الوظيفي.

د. كمال حممد حامد الفكي 
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5.توفر الكلية حوافز سنوية  راتبه هذا أدى إلى زيادة اإلنتاجية وبالتالي 

تحسين األداء  الوظيفي.

6.ترقية اإلداريين الى المستوي األعلى  لم ترق إلى المستوي المطلوب.

7. التدريب الداخلي للعاملين  قليل ولم يصل  إلى المستو المرغوب فيه.

8. االستيعاب الخارجي سواء أكان تدريبا خارجيا أو ما مأموريات كان جيد 

أدى بالتالي إلى زيادة األداء الوظيفي.

ثانيا التوصيات:
1.ضرورة تهيئة بيئة العمل بحيث تكون أكثر جاذبية وأكثر مما هي عليه 

اآلن.

فيما يخص  إعادة نظر ال سيما  إلى  يحتاج  به  المعمول  الحوافز  نظام   .2

بنظام الترقيات لإلداريين  العاملين بالكلية.

الرضا  تحقيق   في  المماثلة  المؤسسات  بتجارب  االستعانة  3.ضرورة 

الوظيفي  وبالتالي زيادة االداء الوظيفي.

4.البد من تطبيق األنظمة  التقنية الحديثة ؛ ألنها تساعد كثيرًا  في  تحقيق  

الرضاء الوظيفي  وبالتالي زيادة األداء.

بين  التقارب  إلى  تؤدي   5.يجب عقد ورش سمنارات ومنتديات دورية  

العاملين  بالكلية  وهذه  رؤيه  اجتماعية  تؤدي إلى تحقيق الرضا الوظيفي 

وبالتالي زيادة  األداء الوظيفي.

أثر الرضا الوظيفي على أداء اإلداريين بمؤسسات  التعليم األهلي بالسودان
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قائمة المراجع والمصادر:

اواًل: المراجع باللغة  العربية:
1.أحمد ماهر – السلوك التنظيمي – مدخل بناء المهارات – الدار  الجامعية  - مصر  - 

 2000
2.أحمد سيد مصطفي – إدارة الموارد البشرية  - رؤيه استراتيجية  معاصرة – مطابع  الدار 

الهندسية  - مصر  2000-
3.جمال  الدين المرسى – السلوك التنظيمي – الدار الجامعية  - اإلسكندرية - مصر 

العرب،  مكتبة  التنظيمي،  السلوك  الهادي،  عبد  إبراهيم  أحمد   - عفيف   محمد  4.صديق 
اإلسكندرية، مصر، 2003 

5.عبد البارئ إبراهيم، إدارة  الموارد البشرية في القرن الواحد والعشرين، دار وائل للنشر 
والتوزيع، عمان، األردن.

والتوزيع،  للنشر   قنديل   دار  اإلنسانية،  والعالقات  األفراد  إدارة  الصيرفي،  6.محمد 
االردن،2003.

7.محمد مرعى، أسس إدارة الموارد البشرية، دار رضا للنشر، القاهرة،1999هـ
8.كمال محمد حامد، إدارة الموارد البشرية، مكتبة المتنبي، السعودية،2016.

9.زكى محمود هاشم، إدارة الموارد البشرية، دار سالسل  الطباعة للنشر، الكويت، 1989 
م.

10.سليمان حفى، تاريخ، السلوك التنظيمي واألداء، القاهرة، دار الجامعات المصرية.

ثانيا: المراجع األجنبية:
11-Manceil Anqus،Joseph )1994( principal Instructional Managemenil 
and it،s Relation to teacher Job satisfaction.
12-Ian. Chaston )1998(. competing By challenging conventions، 
Mcgraw –Hill.
13-payne A،)2005(. the Essence of services Marketing، prentice – 
hall. New York NY.
14-Lovelock and Wirtz )2000( service marketing: people technology، 
strategy. pearson، prentice – 
15-SUSANNE Gillemo and Marieke Rijksen )2000( Hall UK. saab 
Versus Intemal marketing. 

د. كمال حممد حامد الفكي 
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 ملحق رقم )1( االستبانة
األخ الكريم  - األخت الكريمة 

السالم عليكم  ورحمة اهلل وبركاته
تجدون طية هذه االستبانة المتعلقة  بإجراء الدراسة الميدانية لورقة علمية  
بعنوان: أثر الرضا   الوظيفي على أداء  اإلداريين بمؤسسات التعليم العالي 
األهلي بالسودان »دراسة  تطبيقية »وقد تم  اختيار  كلية اإلمام الهادي  

بوصفها عينة  لمؤسسات التعليم  العالي األهلي بالسودان.
في  الحرية  مراعاة  مع  االستبانة  تعبئه  التكرم   سعادتكم   من  أرجو   لذا 
اختيار اإلجابة  علمًا  بأن المعلومات التي تدلون بها محاطه بسرية  تامة 

وال تستخدم  إال في أغراض الدراسة.
ولكم خالص الشكر.

الجزء األول  البيانات  األساسية:
ضع عالمة )√(  أما العبارة المختارة 

1. النوع:  
أنثي ذكر  

2. العمر: 
25- 34 سنهأقل من 25 سنه 

أكثر من 45 سنه 35 -44سنه 

3. المستوى التعليمي:
دبلوم ثانوي  

فوق اجلامعي جامعي 

أثر الرضا الوظيفي على أداء اإلداريين بمؤسسات  التعليم األهلي بالسودان
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4. سنوات الخبرة:
3 - 5 سنوات أقل من 3 سنوات  

9 - 11 سنه 6 -  8  سنه  

12 سنه  فأكثر 

الجزء الثاني: أسئلة االستبانة: 

أوافق العبارة م
ال محايدأوافقبشدة

أوافق
ال أوافق 

بشدة

حترص إدارة الكلية على توفري معينات 1
العمل 

مكاتب اإلداريني واملوظفني ال سيما  2
بصوره جيدة 

هنالك تعاون بني  اإلداريني ال سينا بني 3
املستويات  العليا  والدنيا 

توفري الكلية  خدمات التامني الصحي  4
لإلداريني  وأسرهم 

تتجاوب إدارة الكلية  يف تقدمي  الدعم 5
يف احلاالت الطارئة اليت  متر باإلداريني 

توفر الكلية  حوافز سنوية  راتبه لإلداريني 6

يتم منح العالوة السنوية  الدورية يف 7
موعدها 

8
حترص الكلية  على ترقية اإلداريني  
املتميزين  حسب نظام  الرتقيات  

املعمول  هبا 

هنالك  اهتمام بالتدريب الداخلي 9
اإلداريني  حسب  النظم  العمود هبا

 هتتم الكلية  بأحباث اإلداريني للتدريب  10
اخلارجي حسب نظم املعمول هبا 

د. كمال حممد حامد الفكي 
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ملحق رقم )2( محكمو االستبانة: 
أستاذ إدارة األعمال – جامعة سطام بن عبدالعزيز أ.د. مصطفى محد منصور 1

أستاذ إدارة األعمال املشارك – جامعة سطام بن عبدالعزيزد. حسب الرسول يوسف2

أستاذ إدارة األعمال املشارك – جامعة سطام بن عبدالعزيزد. أمحد يوسف 3

أثر الرضا الوظيفي على أداء اإلداريين بمؤسسات  التعليم األهلي بالسودان
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قلق املستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية
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المستخلص:
بمدينة  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  آباء  لدى  المستقبل  قلق  البحث  هذا  يتناول 
تبوك بالمملكة العربية السعودية وعالقته ببعض المتغيرات الديموغرافية. 
استخدم الباحث المنهج الوصفي. وتمثل مجتمع البحث في آباء ذوي اإلعاقة 
الذهنية. وبلغ العدد الكلي للعينة )42( أبًا تم اختيارهم بالطريقة القصدية. وقد 
تمثلت أدوات البحث في استمارة المعلومات األساسية ومقياس قلق المستقبل 
البيانات عن طريق الحزم  من تصميم غالب المشيخي )2009(. تم تحليل 
اإلحصائية للعلوم االجتماعية )SPSS( وذلك باستخدام االختبارات التالية: 
معامل ارتباط بيرسون. معادلة )سبيرمان - براون(. ألفا كرونباخ. اختبار 
المستقلتين.  للمجموعتين  )ت(  اختبار  المستقلة.  الواحدة  للمجموعة  )ت( 

توصل البحث إلى النتائج التالية: 
1/ يتسم قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة تبوك بالمملكة 

العربية السعودية باالرتفاع.
ذوي  آباء  لدى  المستقبل  قلق  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  2/ ال 

نوع  لمتغير  تبعًا  السعودية  العربية  بالمملكة  تبوك  بمدينة  الذهنية  اإلعاقة 
الطفل المعاق )ذكر – أنثى(. 

3/ توجد عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بين قلق المستقبل لدى 
آباء ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية ومتغير 

المستوى التعليمي لألب.
4/ توجد عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بين قلق المستقبل لدى 
آباء ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية ومتغير 

عدد أفراد األسرة.

اأ. اأ�صعد عبد اهلل حممد اأبو ها�صم
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ABSTRACT
This research tackled the future anxiety among fathers of mentally 
retarded in Tabuk City in Kingdom of Saudi Arabia and its relationship 
with some demographic variables. The researcher used the descriptive 
method. The population comprised fathers of mentally retarded. The 
sample consisted of (42) fathers selected by using aimed sampling 
method. The research tools comprised primary information form 
and future anxiety scale designed by Galib Elmeshikhi (2009). The 
collected data was analyzing statistically by the following tests: Alpha 
chronbac formula، Berson’s correlation coefficient، T-test for one 
sample and T-test for two independent samples. The research arrived at 
the following results:
1-There was significant statistical high scores on future anxiety among 
fathers of mentally retarded in Tabuk City in Kingdom of Saudi Arabia.
2-There were no significant statistical differences on future anxiety 
among fathers of mentally retarded in Tabuk City in Kingdom of Saudi 
Arabia according to gender of mentally retarded child.
3- There was negative significant relationship between future anxiety 
among fathers of mentally retarded in Tabuk City in Kingdom of Saudi 
Arabia and father educational standard.
4-There was negative significant relationship between future anxiety 
among fathers of mentally retarded in Tabuk City in Kingdom of Saudi 

Arabia and family size.

قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية
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تمـهـيد:
نفسية،  فأبعادها  واألبعاد،  الجوانب  متعددة  مشكلة  الذهنية  اإلعاقة  تعد 
وطبية، واجتماعية، واقتصادية، وتعليمية، وهذه األبعاد تتداخل مع بعضها 
العقلي  الضعف  أن   )138  :2007( والحديدي  الخطيب  أورد  وقد  البعض، 
يجعل ذوو اإلعاقة الذهنية عرضة لمشكالت اجتماعية وانفعالية مختلفة، 
فذوي اإلعاقة الذهنية يتميزون بمجموعة من الخصائص منها أنهم عمومًا 
الدقيقة  الفعل  بالحركات وردود  يتصل  فيما  العاديين وذلك  كفاءة من  أقل 
في  الذهنية صعوبات  اإلعاقة  ذوو  ويواجه  المعقدة،  الحركية  والمهارات 
تعلم المهارات اليدوية، وهم أكثر عرضة للمشكالت الصحية من األطفال 
العاديين. كما أن قدرتهم على االنتباه إلى المثيرات ذات العالقة في الموقف 
أضعف من قدرة العاديين، وأن ضعف االنتباه هذا هو العامل الذي يكمن 
الذهنية،  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  يواجهها  التي  التعلم  في  الصعوبة  وراء 
وقدرة ذوي اإلعاقة الذهنية على التعميم محدودة، وأن قدرتهم على اإلفادة 
من الخبرة محدودة نسبيًا. ويواجهون صعوبات في التعلم اللغوي. كما أنهم 
ال يحّصلون أكاديميًا بما يتوافق وقدراتهم المتوقعة. ويعد العجز في السلوك 
التكيفي من أحد الخصائص المهمة لإلعاقة الذهنية واالنسحاب والعدوان 
والتردد، وذو اإلعاقة الذهنية دائمًا ما يواجه بالفشل في معظم المواقف مما 
يشعره بالعجز، وعدم األمن والتقبل من زمالئه وأسرته مما تجعل نظرته 

إلى نفسه تتسم بالدونية وعدم التقدير لذاته والثقة بنفسه. 
وهذه الخصائص السابقة لذوي اإلعاقة الذهنية تجعل اآلباء في حالة قلق 
على مستقبل طفلهم ذي اإلعاقة الذهنية، وذكرت شقير )2005: 3( أن كل 

اأ. اأ�صعد عبد اهلل حممد اأبو ها�صم
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مستمر  بشكل  القلق  ينشأ  عصرنا  ففي  مستقبلي،  تأثير  لها  القلق  أنواع 
السريعة  العصر  تغيرات  الحتواء  المتعددة  واالحتياجات  المطالب  بسبب 
للحياة بمختلف جوانبها جعلتها  المستمرة  التطور  والسيطرة عليها، فحالة 
حياة عصرية متسارعة في التغيير، وهذه التغيرات قد تثير حالة من القلق 
لدى األفراد متمثلة بالخوف والتوتر لما يخفيه المستقبل لهم. فاستمرارية 
الخاطئة  فاألفكار  المستقبل،  تجاه  القلق  في  الزيادة  إلى  تؤدي  هذه  التغير 
حقيقية  غير  برؤيا  الواقع  يحّرف  تجعله  إذ  للشخص  المستقبل  قلق  تولد 
وكذلك المواقف واألحداث برؤيا غير صحيحة، مما تدفع به إلى حاالت 
من الخوف والتوتر قد تفقده السيطرة على مشاعره وأفكاره، وهذا بدوره 
بعض  تذكر  وعند  للشخص،  النفسي  واالستقرار  األمن  عدم  على  يساعد 
لديه وتزيد من  القلق  تزيد  فقد  لقريب  أو  أو لصديق  له  المؤلمة  المواقف 
النظرة التشاؤمية لحاضره ومستقبله والشعور بالخوف من الموت والخوف 
من مواجهة المواقف المستقبلية بالشكل االيجابي والصحيح، وتدفع به إلى 
االنطواء والعزلة وإتباع أساليب الحيل الدفاعية الالشعورية، فقلق المستقبل 
نفس  في  والرعب  والخوف  األهداف  تحقيق  في  األمل  من  مزيج  يشكل 

الوقت. 

قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية
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مشكلة البحث:
بدأ اهتمام الباحث بهذه المشكلة عندما الحظ أثناء عمله بوصفه اختصاصي 
نفسي بمراكز التربية الخاصة أن بعض أولياء أمور ذوي اإلعاقة الذهنية 
تقدم  مع  حالهم  إليه  سيؤول  وما  أبنائهم  مستقبل  عن  يتساءلون  ما  كثيرًا 
السنين، وهذا يتماشى مع ما ذكره العشري )2004: 148( بأن قلق المستقبل 
خبرة انفعالية غير سارة تحدث للفرد حاالت من الخوف الغامض والتنبؤ 
بالتوتر والضيق واالنقباض عند  التي سوف تقع فيشعر  السلبي لألحداث 
تحقيق  على  الفرد  قدرة  في  إلى ضعف  يؤدي  مما  فيها،  التفكير  إسهاب 
والشعور  باالهتمام،  جديرة  غير  الحياة  بأن  والشعور  وطموحاته  أهدافه 
أيضًا باالنزعاج وعدم القدرة على التركيز واألمان نحو المستقبل. حيث 

يمكن إجمال مشكلة البحث في السعي لإلجابة عن األسئلة التالية:
1/ ما هي السمة العامة لقلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة 

تبوك بالمملكة العربية السعودية؟
2/ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى آباء ذوي 
نوع  لمتغير  تبعًا  السعودية  العربية  بالمملكة  تبوك  بمدينة  الذهنية  اإلعاقة 

الطفل المعاق )ذكر - أنثى(؟ 
3/ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى آباء ذوي 
اإلعاقة الذهنية بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية تبعًا لمتغير المستوى 

التعليمي لألب )متعلم - غير متعلم(؟
4/ هل  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين قلق المستقبل لدى 
آباء ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية ومتغير 

عدد أفراد األسرة؟

اأ. اأ�صعد عبد اهلل حممد اأبو ها�صم
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أهمية البحث:
1/ أهمية الشريحة التي يتناولها البحث وهم آباء ذوي اإلعاقة الذهنية الذين 
مما  باإلعاقة  أبنائهم  إصابة  عن  الناجمة  الضغوط  من  للعديد  يتعرضون 

يؤدي إلى شعورهم بالقلق.
2/ يتناول البحث قلق المستقبل، حيث يتميز القلق بأهمية في معظم دراسات 

علم النفس، ويعد مؤشرًا للتنبؤ بالسلوك.
3/ تزايد أعداد ذوي اإلعاقة الذهنية مع تقدم خدمات التشخيص وأصبحوا 
يمثلون مجموعة كبيرة داخل المجتمع السعودي، فإن البحث في هذه المشكلة 
ال تأتي أهميته بالنسبة لذوي اإلعاقة الذهنية فقط بل لألسرة وكل المنشغلين 

بمجال التربية.
الذهنية  اإلعاقة  ذوي  آباء  لدى  المستقبل  قلق  على  الدراسة  هذه  تعمل   /4
هذه  لدى  السائدة  والتعليمية  التربوية  المشكالت  من  واحدة  تفهم  وبالتالي 
الفئة وبالتالي الخروج بتوصيات بوضع برامج إرشادية تعمل على تالفيها 

أو التقليل من تأثيرها.
في  المستقبل  بقلق  الخاصة  العلمية  المعرفة  في رصد  الدراسة  تساهم   /5
قد  إضافة  البحث  هذا  من  يجعل  مما  والتأهيل  والتقييم  التشخيص  مجال 
بتعليم  المهتمة  الخاصة والمراكز  التربية  العاملون في مجال  منها  يستفيد 

ذوي اإلعاقة الذهنية، ومحاولة إكمال بعض جوانب الدراسات السابقة.
أهداف البحث: يهدف البحث إلى معرفة:

1/ السمة العامة لقلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة تبوك 
بالمملكة العربية السعودية.

قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية
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تبوك  بمدينة  الذهنية  اإلعاقة  آباء ذوي  لدى  المستقبل  قلق  في  الفروق   /2
بالمملكة العربية السعودية تبعًا لمتغير نوع الطفل المعاق )ذكر - أنثى(. 

والمستوى التعليمي لألب )متعلم - غير متعلم(.
تبوك  بمدينة  الذهنية  اإلعاقة  آباء ذوي  لدى  المستقبل  قلق  بين  العالقة   /4

بالمملكة العربية السعودية ومتغير عدد أفراد األسرة.
5/ وضع توصيات ومقترحات بناًء على ما تسفر عنه نتائج البحث.

فروض البحث:
1/ يتسم قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة تبوك بالمملكة 

العربية السعودية باالرتفاع.
2/ توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة 
الطفل  نوع  لمتغير  تبعًا  السعودية  العربية  بالمملكة  تبوك  بمدينة  الذهنية 

المعاق )ذكر - أنثى(. 
3/ توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين قلق المستقبل لدى آباء ذوي 
المستوى  السعودية ومتغير  العربية  بالمملكة  تبوك  بمدينة  الذهنية  اإلعاقة 

التعليمي لألب.
4/ توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين قلق المستقبل لدى آباء 
ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية ومتغير عدد 

أفراد األسرة.
حدود البحث: تتمثل حدود البحث في دراسة قلق المستقبل لدى آباء ذوي 
بالمملكة  تبوك  بمدينة  الشاملة  التأهيل  بمراكز  الملحقين  الذهنية  اإلعاقة 
العربية السعودية وعالقته ببعض المتغيرات الديموغرافية التي تتمثل في: 

اأ. اأ�صعد عبد اهلل حممد اأبو ها�صم
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نوع الطفل المعاق. المستوى التعليمي لألب. عدد أفراد األسرة. وذلك في 
فترة تطبيق البحث بالعام )2018(.

المصطلحات والتعريفات اإلجرائية:
1/ قلق المستقبل: أوضحت شقير )2005: 11( أن قلق المستقبل هو خلل أو 
تشويه  مع  تترافق  سارة  غير  خبرات  عن  ناتج  المنشأ  نفسي  اضطراب 
وخبرات  ذكريات  باستحضار  وللذات  للواقع  معرفي  إدراكي  وتحريف 
للذات  اإليجابيات  وتجاهل  السلبيات  تضخيم  مع  السارة،  غير  الماضي 
والواقع، كل هذا يجعل الفرد في حالة من التوتر وعدم االستقرار واألمن، 
فيدفع به لتدمير الذات والعجز وتعميم الفشل وتوقع الكوارث، وتؤدى به 
المشكالت  المستقبل والخوف من  التفكير في  التشاؤم وقلق  إلى حالة من 
وقلق  الوسواسية  واألفكار  المتوقعة،  المستقبلية  واالقتصادية  االجتماعية 

الموت واليأس. 
ويعّرف قلق المستقبل إجرائيًا بأنه الدرجة التي يحصل عليها المفحوص 
في مقياس قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية، حيث تدل الدرجات 
الدرجات  تدل  بينما  المفحوص  لدى  المستقبل  قلق  ارتفاع  على  المرتفعة 

المنخفضة على انخفاضه.
 )AAMR،2002( 2/ اإلعاقة الذهنية: تعّرفها الجمعية األمريكية لإلعاقة الذهنية
بأنها إعاقة تتصف بقصور جوهري في كل من الوظيفة العقلية، والسلوك 
التكيفي، كما يعبر عنها في المهارات التكيفية المتمثلة في المفاهيم والمهارات 

االجتماعية والعملية، ويظهر هذا القصور قبل سن 18 سنة. 
4/ مدينة تبوك: تعد مدينة تبوك من أكبر المدن في شمال المملكة العربية 

قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية
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السعودّية. وتعد من الطرق التجارّية التي يمر الحّجاج والمعتمرون منها. 
كما أّنها من المدن الزراعية الهامة التي تشتهر بزراعة وتصدير الزهور 
المختلفة. وعدد سّكان تبوك حوالي 535.791 ألف نسمة. وتغطي منطقة تبوك 
مساحة تصل إلى نحو 134354 كم، وبهذه المساحة تحتل المرتبة الخامسة 
)http://www.mawdoo3.com( بالنسبة إلى مناطق المملكة العربية السعودية

اإلطار النظري للبحث:
قلق المستقبل:

يشير عكاشة )2003: 28( إلى أن المؤرخين يطلقون على هذا العصر بأنه 
عصر القلق واالكتئاب؛ ألن اإلنسان أصبح معرضًا فيه للجوع والحرمان 
جعلته  التي  المختلفة،  العامة  والكوارث  والحروب  والعبودية،  والمرض 
معرضًا للقلق من تعقد الحياة وسرعة التغير االجتماعي والتفكك العائلي، 
وصعوبة تحقيق الرغبات، وبالرغم من إغراءات الحياة وضعف القيم الدينية 
الصراع  تخلق  كلها  وهذه  المختلفة،  األيدولوجية  التطلعات  مع  والخلقية 

والقلق عند الكثير من الناس. 
تدفع  ألنها  وإيجابية؛  صحية  حالة  القلق  أن   )13  :2001( السيد  وأوضح 
التي يتعرض لها  الممكنة أو المحتملة  اإلنسان نحو العمل لدرء األخطاء 
اإلنسان في صراعه مع الحياة. فالقلق باعث إيجابي يساعد في الحفاظ على 
الذات والنجاح في مسيرة الحياة. ويمثل القلق النفسي المرتبة األولى في 
االنتشار بين األمراض النفسية وهناك فرق بين القلق الطبيعي المرغوب 
فيه كالقلق في أيام االمتحانات ومعاينات الوظيفة وبين القلق المرضي الذي 

يحتاج إلى تدخل األطباء. 
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تعريف القلــق:
أورد األنصاري )2004: 67( أن القلق: توتر أو ضيق ينبع من توقع خطر 
ويعد مصدره غير واضح،  كبيرة  إلى درجة  يكون مصدره مجهواًل  ما، 

ويصاحبه عدد من التغيرات الفسيولوجية. 
وأبان طه )2003: 150( أن الشخص يعد مصابًا بالقلق إذا عانى من ستة 

أعراض أو أكثر من هذه األعراض مرة كل شهر وعلى نحو دوري: 
أ/ التوتر الحركي: الرعشة، التنميل، الشعور باالهتزاز، التوتر العضلي، 

عدم االرتياح، القابلية للتعب.
ب/ زيادة النشاط االستشاري للجهاز العصبي الالإرادي: وتتمثل في صعوبة 
التنفس، برودة األطراف، جفاف الحلق والفم، اإلسهال المتكرر، الغثيان، 

االحمرار خجاًل، التبول المتكرر.
ج/ الحرص والتيقظ: من حيث صعوبة التركيز واألرق واضطرابات النوم 

وسرعة التهيج.
مفهوم قلق المستقبل:

يعد قلق المستقبل أحد المصطلحات الحديثة والمهمة في مجال البحث العلمي، 
فكل أنواع القلق لها تأثير مستقبلي، ولكنها محدودة وقاصرة على فترات 
زمنية محدودة )دقائق أو ساعات(، أما قلق المستقبل فيشير إلى المستقبل 
مستمر  بشكل  القلق  ينشأ  العصر  هذا  ففي  بعيدة،   زمنية  بفترة  المتمثل 
السريعة  العصر  تغيرات  الحتواء  المتعددة  واالحتياجات  المطالب  بسبب 
وتحقيق  األهداف  لبلوغ  المستقبل مصدرًا  قلق  يعد  ولم  عليها.  والسيطرة 
االستقرار  لعدم  البعض مصدرًا  عند  أصبح  بل  فحسب؛  واآلمال  األحالم 
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والخوف لما يحمله من هموم وأهداف مجهولة؛ إذ يوحي لألفراد حالة من 
اإلدراك بأن الحياة سوف تنتهي عند نقطة مجهولة غير محددة. فالتفكير 
بالمستقبل يعد أحد العوامل األساسية المحدثة للقلق لدى األفراد )العناني، 

حنان عبد الحميد. 2000: 120(. 
تعريف قلق المستقبل:

أبانت شند واألنور )2012: 217( أن قلق المستقبل يعد مصطلحًا حديثًا نسبيًا 
فقد ظهر في كتابات مولين  )Molin،1990(وزاليسكي  )Zaleski،1994( إال 
أن زاليسكي سبق مولين بإجرائه العديد من الدراسات التي تضمنت اهتمامه 

بتحديد مفهوم قلق المستقبل.
ويعّرف العكايشي )2000: 21( قلق المستقبل بأنه: حالة من التحسس الذاتي 
يدركها الفرد وتشغل تفكيره على شكل شعور بالضيق والخوف الدائم وعدم 

االرتياح تجاه الموضوعات التي يتوقع حدوثها مستقباًل. 
كما يعّرفه مرسي )2002: 95( بأنه شعور بالخوف من المستقبل والمخاطر 
التي يمكن أن تواجهه فيه، وينشأ هذا القلق عندما يكون الواقع الذي يعيش 
به  المحيطة  الظروف  تكون  وعندما  له،  ومحبط  لرغباته  مشبع  غير  فيه 

ليست في جانبه، لذلك يكون القلق إنذار بخطر محتمل. 
ويعد قلق المستقبل جزءًا من القلق العام المعمم على المستقبل، يمتلك جذوره 
في الواقع الراهن، ويتمثل في مجموعة من البنى؛ كالتشاؤم، وإدراك العجز 
في تحقيق األهداف الهامة، وفقدان السيطرة على الحاضر، وعدم التأكد من 
المستقبل، وال يتضح إال ضمن إطار فهمنا للقلق العام )سعود، ناهد شريف. 

.)42 :2012
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ويرى الباحث أن قلق المستقبل عبارة عن حالة انفعالية تنشأ بعد تعرض 
المستقبل  من  بالريب  يشعر  تجعله  سابقة  خبرات  أو  معين  لموقف  الفرد 
وعدم الطمأنينة منه، وهذا الشعور يؤدي إلى خفض في الطاقة اإلنتاجية 
الفرد  يؤثر سلبًا على  استمراره  التكيف االجتماعي وفي حال  للفرد وفي 

ومن حوله من أفراد أسرته.
تفسير االتجاه المعرفي لقلق المستقبل:

يعد االتجاه المعرفي من أكثر االتجاهات التي اهتمت في تفسيراتها بقلق 
المستقبل، وقد يرجع ذلك إلى حداثة مفهوم قلق المستقبل مقارنًة بالمفاهيم 
األخرى الخاصة بالقلق، وبالرغم من أن مفهوم القلق يعد مفهومًا محوريًا 
النفس لم تهتم  التقليدية في علم  التوجهات  النفس إال أن  في نظريات علم 
بالمنظور المستقبلي للقلق وارتبط تفسير قلق المستقبل بالتفسيرات األكثر 
حداثًة ومنها المنحى المعرفي الذي تناوله باستفاضة )أبو الحسن، سميرة. 

.)163 :2005

وقد قام زاليسكي )Zaleski،1994:166( بتفسير قلق المستقبل تفسيرًا معرفيًا 
فذهب إلى أن قلق المستقبل ينتج عن التفكير في األحداث غير المواتية التي 
قد تحدث في المستقبل البعيد، وأن مكونات قلق المستقبل معرفية أكثر منها 

انفعالية وهي ترتبط بالشعور بالتهديد والنظر إلى المستقبل بنظرة قاتمة.
وقد افترض بيك )2000: 52( أن السمات األساسية الضطراب القلق هي 
معرفية في جوهرها، فالنموذج المعرفي حول العمليات المعرفية الخاصة 
يقّيم  حيث  األولي  التقييم  خطوات:  ثالث  إلى  تنقسم  القلق  سمات  بنشوء 
فيه الفرد الخطر المهدد. التقييم الثانوي وفيه يقّيم الفرد المصادر الممكنة 
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للتعامل مع التهديد المحتمل. المرحلة الثالثة وهي إعادة التقييم. وبالتالي فإن 
تفكيرنا يؤثر في استجاباتنا تجاه مواقف التهديد.

ويرى الباحث أن قلق المستقبل من وجهة النظر المعرفية ينشأ نتيجة األفكار 
والمعتقدات والمعارف الخاطئة التي تدور حول المستقبل البعيد حيث تشكل 
تلك المعارف واألفكار الخاطئة لدى الفرد مصدر تهديد له مما يؤدي إلى 
زيادة مستوى القلق لديه. ومن ثم فإن قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة 
يحملها  التي  الخاطئة  والمعتقدات  والمعارف  األفكار  نتيجة  ينشأ  الذهنية 
اآلباء تجاه مستقبل أبنائهم، حيث ينظر كثير من اآلباء إلى مستقبل أبنائهم 
من ذوي اإلعاقة الذهنية نظرة قاتمة فيرون أن المستقبل يكتنفه الغموض 
قدراته  بسبب ضعف  األخطار  من  للمزيد  مستقباًل  سيتعرض  ابنهم  وأن 
قلق  مستوى  زيادة  إلى  يؤدي  مما  نفسه  رعاية  على  قدرته  وعدم  العقلية 

المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية.
أسباب قلق المستقبل :

ترجع أسباب قلق المستقبل عند العشري )2004: 152( إلى:
1/ الخوف الغامض نحو ما يحمله الغد األكثر بعدًا من صعوبات.

2/ التنبؤ السلبي لألحداث المتوقعة.
في  التفكير  في  االستغراق  عند  واالنقباض  والتوتر  بالضيق  الشعور   /3

المستقبل مع ضعف القدرة على تحقيق األهداف والطموحات.
4/ االنزعاج وفقدان القدرة على التركيز.

من  وتمكن  لتوسع  وتتضافر  بعضها  مع  العوامل  من  مجموعة  وتتشابك 
اإلحساس بقلق المستقبل ويمكن ذكر بعض األسباب التي تقف وراء قلق 
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المستقبل فيما يلي: 
لديه  بالمستقبل وعدم وجود معلومات كافية  التكهن  القدرة على  1/ نقص 
لبناء األفكار عن المستقبل وكذلك تشوه األفكار الحالية )خليفة، 2002: 79(. 
معرفة  وعدم  الغموض  أن   )Karrie & et. al، 2000: 102( كاري  ذكر   /2
المستقبل يقود إلى العجز وإلى ارتفاع نسبة القلق، وعندما يشعر الفرد أن 
المشوشة  رؤيته  أخرى  جهة  ومن  جهة  من  سيطرته  تحت  ليس  مستقبله 
للمستقبل. فإن الفرد ال يستطيع أن يفكر وال يخطط لهذا المستقبل مما يزيد 
قلقه تجاه مستقبله، ويبدو أن كوكب األرض قد تحول بأكمله من عالم متناه 

من الحقائق اليقينية إلى عالم ال متناه من الشكوك.
3/ الشعور بعدم االنتماء واالستقرار داخل األسرة أو المدرسة أو المجتمع 

)خليفة، 2002: 81(.
4/ العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية: وأورد صبحي )2002: 61( 
أنها تتضمن أعباء المعيشة، وأزمة البطالة، وقلة الدخل، وغالء األسعار، 

وطغيان الماديات والعالقات االجتماعية القائمة على مبدأ النفعية.
سمات األشخاص ذوي قلق المستقبل:

السلبية  اآلثار  أهم  أن   )19 56( وحسانين )2000:   :2009( المشيخي  أوضح 
لقلق المستقبل ظهور مجموعة من السمات التي يتسم بها األشخاص ذوي 

قلق المستقبل تتمثل في: 
1/ التركيز الشديد على أحداث الوقت والحاضر. والهروب نحو الماضي. 
والتشاؤم وذلك ألن الخائف من المستقبل ال يتوقع إال الشر، ويتهيأ له أن 
األخطار محدقة به. وعدم الثقة في أحد مما يؤدي إلى االصطدام باآلخرين. 
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وصالبة الرأي والتعنت. 
الصحيح  والتخطيط  التغيير،  على  المقدرة  وعدم  بالعزلة.  الشعور   /2
للمستقبل؛ ليعيش حياة بسيطة، إتكالي على اآلخرين لتأمين مستقبله الخاص. 
المزعجة.  واألحالم  األسباب.  ألتفه  واالنزعاج  بالتوتر  الشعور   /3

واضطرابات النوم. واضطرابات التفكير. وعدم التركيز. وسوء اإلدراك 
االجتماعي. واالنطواء. وظهور عالمات الحزن والشك والتردد.

4/ الخوف من التغيرات االجتماعية والسياسية المتوقع حدوثها في المستقبل.
وعدم  المعيشة،  مستوى  تحسين  على  القدرة  وعدم  بالوحدة،  الشعور   /4

القدرة على التخطيط للمستقبل، والجمود وقلة المرونة.
5/ يفقد اإلنسان تماسكه المعنوي ويصبح عرضة لالنهيار العقلي والبدني.

6/ استخدام ميكانيزمات الدفاع مثل النكوص واإلسقاط والتبرير والكبت من 
أجل التقليل من شأن الحاالت السلبية.

7/ تدمير نفسية الفرد فال يستطيع أن يحقق ذاته أو يبدع وإنما يضطرب 
وينعكس ذلك في صورة اضطرابات متعددة األشكال والخرافات واالنحراف 

واختالل الثقة بالنفس.
8/ االلتزام بالنشاطات الوقائية من أجل الحفاظ على الوضع الراهن وذلك 
ليحمي الفرد نفسه، أكثر من اهتمامه باالنخراط في مهام حرة مفتوحة غير 

مضمونة النتائج من أجل زيادة الفرص في المستقبل.
9/ يعيش اإلنسان في حالة انعدام للطمأنينة على صحته ومكانته ورزقه.

10/ االعتمادية والعجز والالعقالنية.

11/ االنسحاب من النشاطات البناءة والمفيدة والتي قد تحتوي على نوع من 
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المخاطرة.
12/ التوقع واالنتظار السلبي لما قد يحدث.

13/ التقوقع داخل إطار الروتين، واختيار أساليب للتعامل مع المواقف التي 

فيها مواجهة مع الحياة.
تعريف اإلعاقة الذهنية:

الوالدة  أثناء  أو  قبل  الذهنية تحدث  أن اإلعاقة   )14  :2014( ذكرت طايبي 
وقد تحدث بعد الوالدة خالل فترة النمو وقبل المراهقة، واإلعاقة الذهنية 
قد تحدث نتيجة عوامل وراثية أو بيئة مكتسبة بسبب مرض أو فيروس أو 
تؤثر على وظائف  للدماغ  مباشرة  أو إصابات  التكوين  أثناء  اضطرابات 
المخ. وهي ليست مرضًا وإنما هي حالة نقص في القدرة العقلية وانخفاض 
النقص  وهذا  العقلي.  األداء  في  وانخفاض  المتوسط  الذكاء  درجة  في 
واالنخفاض يرجع إلى عدم اكتمال أو توقف أو تأخر نمو العقل ألسباب 
تحدث في مراحل النمو األولى منذ لحظة اإلخصاب وحتى سن المراهقة.

وتشترط عبيد )2007: 41( أن ذا اإلعاقة الذهنية هو الشخص الذي تتوفر 
فيه الشروط التالية:

التكيف  على  قادر  غير  الفرد  يجعل  بشكل  االجتماعية  الكفاءة  عدم   /1

االجتماعي، وعدم الكفاءة المهنية.
2/ عدم القدرة على تدبير أموره الشخصية.

3/ يكون ذو إعاقة ذهنية عند بلوغه مرحلة النضج.
4/ أن إعاقته قد بدأت منذ الوالدة أو في سنوات عمره المبكرة.

5/ أن تعود إعاقته إلى عوامل تكوينية أو وراثية أو نتيجة مرض ما.
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6/  أن تكون حالته غير قابلة للشفاء.
التصنيف التربوي لذوي اإلعاقة الذهنية 

Educable Mentally Retarded :1/ ذوو اإلعاقة الذهنية القابلون للتعلم

الرابع  أو  الثالث  الصف  إلى مستوى  الوصول  ويمكنهم   )70–50( بين  ذكائهم  نسبة  تتراوح 

سنوات،   )9  –  6( بين  العقلي  العمر  ويتراوح  الخامس،  وأحيانًا  االبتدائي 
عند  واالجتماعي  االقتصادي  االستقالل  على  بقدرتها  الفئة  هذه  وتتصف 

الكبر، وتحتاج إلى نوع من التوجيه المهني.
Trainable Mentally Retarded :2/ ذوو اإلعاقة الذهنية القابلون للتدريب

تتراوح نسبة ذكائهم بين )25 – 49(، والعمر العقلي لهذه الفئة ما بين )3 – 
الفئة بإمكانية إكسابها بعضًا من أساليب الرعاية  6( سنوات. وتتميز هذه 
التعلم األكاديمي ولكن يمكن تدريبهم على  الفئة  الذاتية، وال تستطيع هذه 

األعمال اليدوية البسيطة التي تناسب قدراتهم. 
 The Totally:والتدريب للتعليم  القابلين  غير  الذهنية  اإلعاقة  ذوو   /3

 dependent

وهو النوع )االعتمادي( وتقل نسبة ذكائهم عن )25(، والعمر العقلي لهم ال 
يزيد عن ثالث سنوات، ويحتاجون إلى عناية تامة وإشراف كامل من قبل 

اآلخرين )الهجرسي، أمل. 2002: 39(.
خصائص ذوي اإلعاقة الذهنية: 

أ/ الخصائص الذهنية:
الناحية  من  يتميز  الذهنية  اإلعاقة  ذو  الطفل  أن   )65  :2003( العزة   أبان 

الذهنية باآلتي: 
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1/ قصور واضح في معدل النمو العقلي حيث ال يعرف التعامل مع الرموز 
المعنوية كما لديه ضعف في القدرة على التعلم. 

2/ التأخر في النمو اللغوي والكالمي. 
3/ عدم القدرة على االنتباه. 

4/ عدم القدرة على التعميم والتذكر وذلك نتيجة للقصور في االستمرارية 

والتركيز. 
5/ يكون لديه قصور في الذاكرة مع عدم القدرة على االحتفاظ بالمعلومات 

واسترجاعها وربطها بالخبرات. 
القدرة على اإلدراك والتأمل، والتصور، والتخيل ولذلك يجب  6/ ضعف 

تبسيط المعلومات له. 
7/ عدم القدرة على اكتساب مهارات العناية بالذات. 

8/ قصور في التوافق االجتماعي واالنفعالي ويرجع ذلك للقصور في القدرة 
العقلية والمعرفية التي تجعله قادرًا على تنظيم انفعاالته. 

9/ قصور في أداء المهام وتحمل المسئولية وإدراك قيمة الزمن. 
10/ بطء في التعلم وضعف في التحصيل الدراسي. ولقد أشار العديد من 

العلماء إلى أن أعلى مستوى تحصيلي يستطيع ذو اإلعاقة الذهنية الوصول 
إليه هو مستوى الصف الرابع أو الخامس االبتدائي على األكثر، بالنسبة 

لتعلم القراءة والحساب. 
ب/ الخصائص الجسمية: 

أوضحها الميالدي )2004: 38( كما يلي:
أحدث  إذا  حتى  نشاط حركي  أي  األولى  األسابيع  في  الطفل  يبدى  ال   /1
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المحيطون به نوعًا من المنبهات. 
2/ انخفاض المعدل الحركي عن المعدل الطبيعي. 

3/ تأخر ظاهر في حجم النمو الجسمي.
4/ عدم القدرة على التحكم في اإلخراج في عمر )4( سنوات.

5/ عدم القدرة على الكالم أو المشي في عمر )3( سنوات.

أجزاء  حركات  بين  التنسيق  على  والقدرة  اليدوية  المهارات  انخفاض   /6
الجسم.

7/ صعوبة كبيرة في التحكم بحركة اللسان وظهور أنماط تنفسية شاذة مما 
قد يجعلهم عرضة اللتهابات مجرى التنفس.

الروائح  تمييز  على  قدرة  لديه  توجد  فال  واللمس،  الشم  حاستي  تأثر   /8

المختلفة. 
9/ ضعف التواصل البصري والتآزر الحركي.

10/ أمراض األذن والمشكالت السمعية.

11/ االضطرابات العصبية خاصة الصرع. 

12/ قلة النشاط الجنسي.

13/ اختالالت في كرومسومات تكوين الجسم. 

14/ اضطرابات في إفرازات الغدد الصماء.

األصابع  وحركات  اإلبهام،  الرأس، مص  هز  مثل:  النمطي  السلوك   /15

المكان  في  والدوران  الفراغ،  في  والتحديق  والقهقهة،  الصراخ  واليدين، 
نفسه.
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ج/ الخصائص اللغوية:
اإلعاقة  لذوي  اللغوية  الخصائص   )129  :2007( والحديدي  الخطيب  أبان 

الذهنية في النقاط التالية:
1/ يشترك ذوو اإلعاقة الذهنية بفئاتهم المختلفة في أنواع المشكالت اللغوية 
والكالمية ولكن هذه المشكالت ترتبط بشدة اإلعاقة الذهنية، فكلما زادت 

شدة اإلعاقة الذهنية، زادت المشكالت اللغوية والكالمية. 
2/ ال يختلف البناء اللغوي لذوي اإلعاقة الذهنية عن البناء اللغوي للعاديين 

بل أنها لغة سوية ولكنها بدائية نتيجة لإلعاقة. 
واستخدام  إجادة  وفى  التحدث  في  صعوبة  الذهنية  اإلعاقة  ذوو  ويواجه 
مرتبطة  اللغة  واستخدام  التحدث  على  القدرة  ألن  وذلك  ؛  والنطق  اللغة 
بالنمو العقلي والمهارات اللغوية، وهى من أكثر المشاكل التي تواجههم في 
االستيعاب، وصعوبة  على  قدرتهم  لضعف  وذلك  المجتمع،  مع  التواصل 
استقبال المعلومات، وضعف التمييز بين المتشابهات والمختلفات والمثيرات. 

د/ الخصائص االجتماعية واالنفعالية:
االنقياد،  اإلرادة وسهل  يكون ضعيفًا  الذهنية  اإلعاقة  ذا  أن  المالحظ  من 
وأبان الخطيب والحديدي )2007: 138( أن الضعف العقلي يجعل اإلنسان 
ويعد  مختلفة،  وانفعالية  اجتماعية  لمشكالت  عرضة  الذهنية  اإلعاقة  ذو 
العجز في السلوك التكيفي من أحد الخصائص المهمة لإلعاقة الذهنية، وال 
يعود ذلك للضعف العقلي فحسب، ولكنه يعود أيضًا إلى اتجاهات اآلخرين 
وهذه  منهم،  وتوقعاتهم  لهم  معاملتهم  وطرائق  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  نحو 
ذلك  ويرتبط  لديهم،  الذات  مفهوم  تدني  إلى  تؤدي  والتوقعات  االتجاهات 
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بخبرات الفشل واإلخفاق التي يواجهونها، كذلك فإن ذوي اإلعاقة الذهنية 
يظهرون أنماطًا سلوكية اجتماعية غير مناسبة ويواجهون صعوبات بالغة 

في بناء العالقات االجتماعية المناسبة مع اآلخرين.
ويعد االنسحاب والعدوان من المظاهر التي تظهر على ذي اإلعاقة الذهنية 
حيث يميل بعضهم إلى االنزواء واالنطواء والهدوء، والقصور في إقامة 
عالقات اجتماعية إيجابية مع اآلخرين، وأحيانًا يميل بعضهم إلى النشاط 
الزائد، وقد يتميز هذا النشاط الزائد بالعدوان أما على اآلخرين، أو على 

األشياء التي حوله )الخطيب، جمال؛ منى الحديدي. 2007: 139(.  
الوقاية من اإلعاقة الذهنية:

لّخص زيتون )2003: 21( أهم إجراءات الوقاية فيما يلي:
1/ عدم تعرض األم لألشعة السينية أثناء الحمل. 

2/ تجنب الحامل لتناول األدوية المخدرة والكحوليات أثناء الحمل. 
3/ اتباع أساليب الوالدة الحديثة. 

4/ تحصين األم ضد األمراض الفيروسية وذلك لمنع انتقالها عبر الدم. 
5/ االهتمام باألم أثناء فترة الحمل والوالدة، واالهتمام بالطفل بعد الوالدة 

وذلك عن طريق الغذاء.
قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية:

ذلك  عن  عامة  بصفة  المعوقين  أمور  أولياء  لدي  النفسية  الضغوط  تعبر 
التأثير السيئ الذي يحدثه وجود طفل له إعاقة وما يتسم به من خصائص 
سلبية لدى الوالدين، فيثير لديهم ردود فعل عقلية وانفعالية أو عضوية غير 
مرغوبة؛ تعرضهم للتوتر والضيق والقلق والحزن واألسى، كما قد يعانون 
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دون  وتحول  طاقاتهم  تستنفذ  التي  الجسمية  النفسية  األعراض  بعض  من 
قدرتهم على التركيز فيما يقومون به من أعمال )الشخص، عبد العزيز؛ 

والسرطاوي، زيدان. 2008: 6(. 
ويرى الباحث أن ثمة عالقة بين الوقوع تحت تأثير ضغوط مختلفة ووالدة 
أن من  المعروف  من  األسرة؛ ألنه  داخل  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  طفل من 
أسباب حدوث الضغوط: الشعور باإلحباط والصراع، والشعور بالتهديد؛ 
وكل التفاعالت التي تتم تحت الشعور بالضغط ال بد أن تتأثر بشكل أو بآخر 
بطبيعة وحدة واستمرارية هذا الضغط، ويقع والدا ذوي اإلعاقة الذهنية في 
دائرة الضغوط النفسية العادية مثل أية أسرة، باإلضافة إلى مصادر ضغوط 
غير عادية ممثلة في الضغط الناجم عن الحياة مع ابن من ذوي اإلعاقة 

الذهنية. 
استجابة األسر لإلعاقة الذهنية:

 أورد الروسان )2000: 106( أن استجابة األسر لإلعاقة الذهنية تمر بخمس 
مراحل، هي:

كان  مهما  الحياة  ضغوط  تحدث  عندما  تبدأ  الضغوط:  معاناة  مرحلة   /1

نوعها لشخص ما لديه مشكلة سابقة يقوم بحلها، فإن هذه الضغوط تتنامى 
خصوصًا عندما تصبح آليات الدفاع غير كافية.

مما  والشدة  الضغط  مرحلة  ذلك  يعقب  والتشتت:  القلق  ازدياد  2/ مرحلة 

قد يزيد اضطراب السالمة الوظيفية والقدرة على حل المشاكل ومواجهة 
الصعاب.

بالضغط  الشعور  زيادة  إلى  يؤدي  قد  التكيف:  القدرة على  فقد  3/ مرحلة 
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والشعور بالضعف وافتقار العون، وقد يرافق ذلك اكتئاب وخوف ثم يزيد 
من التشتت.

4/ المحاوالت االندفاعية الخاطئة واليائسة الستعادة التوازن: تتخذ مسارًا 
ملتويًا، وقد يعيد التوازن الجديد استقرار الفرد، وينقص من تفكيره وعدم 
قلقه  من  الفرد  ينقص  قد  فمثاًل  تكيفي،  ال  سلوك  ذو  يبقي  لكن  ارتياحه 
والكوابيس التالية لذلك الضاغط بتعاطي الكحول والذي ينتهي بمضاعفات 

جسمية واجتماعية ومهنية.
5/ مرحلة طلب المساعدة: قد يطلب الفرد العون في أي وقت خالل هذه 

المرحلة وفقًا الستجابته والظروف االجتماعية الراهنة.
مراحل مواجهة األسر ألزمة اإلعاقة الذهنية:

أن  يمكن  التي  المشاعر  الخاصة  التربية  مجاالت  في  الباحثون  يصف   
تكون  أنها  فيرون  طفلهم  إعاقة  اكتشاف  لحظة  واألمهات  اآلباء  يخبرها 
األمل،  وخيبة  بالرجاء  والشعور  واأللم،  بالخوف  الشعور  من  مزيجًا 
باإلضافة إلى مشاعر أخرى من قبيل الشعور بالذنب، واالرتباك والحرج، 
والعجز، والقصور. ويمكن تقرير أن اكتشاف حالة إعاقة ذهنية في األسرة 
يشكل صدمة للوالدين، ثم يترتب على تلك الصدمة مشكالت وتأثيرات ال 
يمكن التغاضي عن آثارها النفسية نظرًا لما تتركه من جروح نفسية عميقة 
لدى كل أفراد األسرة. وتتباين ردود أفعال اآلباء واألمهات نحو اإلعاقة من 

حيث شدتها ومدتها )عبد اهلل، سلوى عثمان، 2009: 83(. 
الزمة  اآلباء  لمواجهة  مراحل  خمس  إلى   )119  :2001( الخطيب  وأشار 

اإلعاقة الذهنية ذكرها دوتر وزمالؤه )Doter et el:1975(، هي:
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1/ الصدمة والتمزق النفسي. 
2/ اإلنكار والحزن وعدم التصديق بإعاقة الطفل.

3/ القلق والخوف على الطفل ومستقبله.
4/ الغضب إلعاقة الطفل الذهنية وتخلفه عن أقرانه وضياع اآلمال فيه. 

5/ الرضاء والتأقلم مع الواقع.  
أسباب قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية:

من أهم األسباب المؤدية إلى قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية هي 
الضغوط النفسية التي تواجههم حيث أن مواقف الحياة السلبية والضاغطة 
التي نتعرض لها في حياتنا من أهم مسببات القلق وهذه الضغوط تتمثل في:

أواًل/ الضغوط المالية:
ذكر الخطيب )2001: 152( أن الطفل من ذوي اإلعاقة الذهنية يكلف الوالدين 
الكثير، فالعناية الطبية والعمليات الجراحية، واألدوات الخاصة باإلضافة 
إلى الرعاية اليومية، المواصالت واللباس، مما يعمل على استنزاف موارد 
الضمانات  توفير  ولصعوبة  عليهم،  ماليًا  عبئًا  ويشكل  المالية،  األسرة 
المالية، والمادية فإن ذلك ال يسهل تعايش الوالدين وتكيفهما، وبالتالي فهما 
أكثر تعرضًا للمشكالت االقتصادية، كلما بذال جهدًا لسداد تكلفة الخدمات 

الالزمة.
أورد قنطار )1994: 189( أن الزيادة في تكاليف العناية بالطفل ذي اإلعاقة 
قد  والتأهيل  العالج  تكلفة  إلى  إضافة  المالية،  احتياجاته  وتوفير  الذهنية 
إضافيًا  ضغطًا  يسبب  الذي  األمر  توفيرها،  األسرة  مقدور  في  يكون  ال 
لذواتهم  اآلباء  تقدير  المالي على  العجز  وتؤثر ضغوط  ومضاعفًا عليها، 
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وعلى حالتهم المزاجية، كما تؤثر في النظرة التي ينظرون بها إلى أنفسهم 
إضافة  ألطفالهم  والدعم  للحماية  وحوجتهم  الذهنية  اإلعاقة  لذوي  كآباء 
إلى أن مقدار الضغوط التي يستشعرها الوالدان تؤثر في درجة اندماجهم 
وتكريسهم ألوقاتهم ومجهوداتهم لصالح أبنائهم، وفي أساليب تنشئتهم لهم، 
الحالة  أن  كما  تعليمه ألطفالهم.  الذي يحرصون على  القيمي  النسق  وفي 
فالفئات االجتماعية  قيامها بوظيفتها،  االقتصادية لألسرة تؤثر في طريقة 
مقاومًة  وأقل  والمعاناة،  للضغوط  غيرها  من  عرضًة  أكثر  تكون  الفقيرة 

للمشكالت اإلضافية التي يفرضها ميالد طفل من ذوي اإلعاقة الذهنية. 
ثانيًا/ الضغوط االجتماعية:

أبان القريطي )1999: 53( أن أهم الضغوط التي يعاني منها آباء األطفال 
ذوي اإلعاقة الذهنية، الشعور المرير بالحرج والحساسية وعدم االرتياح 
في المواقف والمناسبات االجتماعية نتيجة التباعد الملحوظ بين مستوى أداء 
طفلهم وأداء أقرانه العاديين، إضافة إلى االنطباعات السلبية عن حالته لدى 
األصدقاء والمعارف، مما يدفع بالوالدين إلى تجنيب الطفل هذه المواقف 

والمناسبات فيزداد شعورهم بالوحدة والعزلة واإلحباط والقلق. 
اآلخرين،  انتباه  الطفل  سلوك  يسترعى  عندما  بالضغط  الوالدان  ويشعر 
وبالرغم من أن معظمهم يحاولون تفسير عجز الطفل لألصدقاء والغرباء، 
فإن بعضهم يسيطرون على مشاعرهم وال يقولون شيئًا، أو يتحركون بعيدًا 
عن المواجهة المحزنة، وهناك بعض المواقف االجتماعية التي ينتج عنها 

ضغوط نفسية شديدة على الوالدين أكثر من غيرها ومنها: 
األطفال  مع  الطفل  ينسجم  ال  حيث  الرسمية،  االجتماعية  المناسبات   /1
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العاديين.
2/ الدعوة إلى بيوت اآلخرين، حيث يكون توجيه سلوك الطفل صعبًا.

3/ األماكن العامة حيث يكون التحكم في السلوك مشكلة.
4/ األماكن المقيدة التي ال تسمح للطفل بالحركة، وال للوالدين باالنسحاب 

من المواقف.
5/ المواقف االجتماعية، حين يدخل الطفل في أشكال منحرفة من السلوك 

عند التفاعل مع اآلخرين )القريطي، عبد المطلب. 1999: 53(. 
ويترتب على ما سبق ذكره عزلة األسرة كنتيجة لما تكون قد واجهته في 
موقفها التطوري من استجابات اآلخرين نحوها، ومن ثم نجد والدي الطفل 
قد ال يشاركان في األنشطة االجتماعية وقد ال يصطحبا طفلهما إلى األماكن 
اإلعاقة  الطفل ذو  والدي  فإن  ذلك،  األحيان، وأكثر من  أغلب  العامة في 
الذهنية قد ال توجه إليهما الدعوة إلى زيارة اآلخرين، كما أنهما نادرًا ما 

يدعوان اآلخرين لزيارتهما. 
ثالثًا/ الضغوط االنفعالية:

الذهنية  اإلعاقة  ذوي  من  طفل  وجود  أن   )125  :2000( الروسان  أوضح 
الهموم  من  لسلسلة  بداية  األسرية ويصبح  الضغوط  األسرة يضاعف  في 
الذات  ولوم  األداء،  واختالف  لالتهامات  وتباداًل  تحتمل،  ال  التي  النفسية 
وتحطيم  النفسي،  واالنكسار  التشاؤم  نزعات  سيادة  من  ويزيد  واآلخرين 
الثقة في الذات، وتعطيل لإلرادة، فوجوده يهدد االستقرار االنفعالي لألسرة. 
وذهب والندر وآخرون )Wallander،1990:819(  إلى أن ما تتعرض له 
بعض أمهات األطفال ذوي اإلعاقة من سوء التوافق، قد يرجع إلى ارتفاع 
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من  ذلك  ويتضح  األبناء،  أحد  إعاقة  عن  الناتج  النفسي  الضغط  مستوى 
خالل ما يالحظ من تعرض هؤالء األمهات إلى الكثير من األمراض التي 
تجعلهن يترددن على األطباء، وكذلك شعورهن المتزايد باإلرهاق نتيجة 

عدم أخذهن قسطًا من الراحة. 
ويسبب مولد طفل من ذوي اإلعاقة الذهنية، الشعور باليأس والقلق والذنب 
لدى األسرة، قد يصبح عبئًا فينظر كثير من اآلباء للطفل ذي اإلعاقة الذهنية 
على أنه رمز لنوع من التعب حّل باألسرة، لما يكون قد ارتكبه األب أو 
األم من ذنوب وآثام، ويصبح تهديدًا آلمال اآلباء بالنسبة ألبنائهم في مثل 
منهم،  منبوذاًً  ويصبح  يتقبلونه،  وال  الطفل  يرفضون  وقد  الحاالت،  هذه 
وقد ينكرون إعاقته العقلية، وقد نجد آباء آخرين أقل قلقًا وشعورًا بالذنب 

)حمزة، جمال مختار. 1993: 169(. 
عالقة األخوة العاديين مع أخوتهم من ذوي اإلعاقة العقلية:

يؤثر وجود طفل معاق في األسرة على أخوة هذا الطفل ولكن من الخطأ 
يتأثرون سلبًا بوجود طفل معاق في األسرة، فقد لوحظ  تعميم أن اإلخوة 
أن اإلخوة غالبًا ما يشعرون باالرتياح بالعناية بإخوانهم المعاقين ويتأثرون 
إيجابيًا بخبراتهم، ولكن يجب العمل على توفير الجو المناسب والخبرات 
وإعطائهم  أخيهم،  بإعاقة  المتعلقة  باألمور  اإلخوة  ومناقشة  الضرورية، 
المستقبل  للتعبير عن مشاعرهم، حتى ال ينعكس ذلك عليهم في  الفرصة 

)يحيى، خولة أحمد؛ عبيد، ماجدة السيد.، 84:2005(.
ذكر نصر اهلل )2001: 76( أن بعض اآلباء يتقبلون حقيقة اإلعاقة مع علمهم 
حياتهم  في  لالستمرار  واع  بشكل  ويسعون  وأهميتها  المشكلة  بصعوبة 
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العادية مع االهتمام برعاية طفلهم المعاق باإلضافة إلى اهتمامهم بأطفالهم 
النمو الطبيعي المعتاد ودون أن  األسوياء دون أن يكون لذلك تأثير على 
يؤثر في عالقات أفراد األسرة وأسلوب حياتهم المعتاد. ومثل هذه األسر 
تستطيع مساعدة الطفل المعاق مساعدة كبيرة جدًا، حيث أن وجوده داخل 
األسرة وحصوله على جميع الحاجات والمطالب الشخصية والنفسية يدفع 
به إلى األمام ويرفع من مستوى قدراته ويجعله يصل إلى تحصيل أكثر 
بكثير مما لو كان الوضع مقلوبًا وكانت األسرة ترفضه وغير مستعدة لتقبل 
وجوده في البيت. لقد أكدت نسبة ال بأس بها من العائالت التي كانت تعامل 
الطفل المعاق بصورة جيدة مثل اإلخوة اآلخرين، على أن هؤالء األطفال  
تقدموا بصورة ملحوظة في جميع المجاالت الحياتية، وعدد منهم استطاع 

الوصول إلى المعرفة العلمية العالية. 
ومن ناحية أخرى فإن اإلخوة الذين حدث لديهم تغيير شخصي واستطاعوا 
التجاوب مع اإلعاقة، وفي الوقت نفسه مشاهدة إعاقات شديدة ألوالد آخرين 
كان لذلك أثار على مدى قبولهم لألخ المعاق وبطبيعة الحال أدى بهم إلى 
تقبل  األم  أن  اإلخوة  يرى  والقبول عندما  المساعدة  مساعدته وتزداد هذه 
التغير الشاذ الموجود عند األخ، فإن ذلك يزيد من محبة اإلخوة لألخ المعاق 
والنظر إليه على أنه إنسان له شعوره وأحاسيسه، وفي معظم الحاالت يرى 
اإلخوة الصغار أنفسهم أكثر تشابهًا معه من اإلخوة العاديين البالغين، وقبول 
األخ المعاق من قبل اإلخوة العاديين يؤدي إلى تعاونهم معه ومساعدته في 

جميع األعمال التي يصعب عليه القيام بها. 
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الدراسات السابقة:
األطفال  ألمهات  النفسية  الضغوط  بعنوان:   )2002( اهلل  عبد  دراسة   /1

المعاقين عقليًا بوالية الخرطوم. 
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي. وتمثل مجتمع البحث في أمهات األطفال 
المعاقين عقليًا المسجلين في المعاهد الخاصة لرعاية وتأهيل المعاقين عقليًا 
بوالية الخرطوم، تم اختيارهن بالطريقة العشوائية البسيطة. تمثلت أدوات 
الدراسة في استمارة المعلومات األولية، ومقياس الضغوط النفسية ألمهات 

األطفال المعاقين عقليًا. كانت أهم نتائج الدراسة كاآلتي:
1. انخفاض الضغوط النفسية لدى أولياء أمور المعاقين عقليًا. 

2. عدم وجود فروق في الضغوط النفسية لدى أمهات المعاقين عقليًا تبعًا 

لنوع الطفل المعاق.
تبعًا  عقليًا  المعاقين  أسر  لدى  النفسية  الضغوط  في  فروق  وجود  عدم   .3

لمتغير المستوى التعليمي.
تدريبي في بعض  برنامج  فعالية  بعنوان:   )2014( السعود  أبو  2/ دراسة 
المهارات المهنية لدى المعوقين عقليًا وأثره في خفض قلق المستقبل لدى 

اآلباء بمحافظة الطائف.
الطالب  من  وآبائهم  عقليًا  معاق  طالبًا   )148( من  الدراسة  عينة  تكونت 
الملتحقين ببرامج اإلعاقة الفكرية بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة 
الطائف بالسعودية. تم استخدام المنهج التجريبي. وتكونت العينة من )20( 
إلى  بالتساوي  تقسيمها  تم  المتوسطة،  حطين  مدرسة  من  وآبائهم  طالبًا 
تجريبية وضابطة، وقد تراوحت أعمارهم بين )14 - 17( عامًا، ومستوى 
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على  اشتملت  التي  الدراسة  أدوات  تطبيق  وتم   .)69  -  55( من  ذكائهم 
اختبارات من إعداد الباحث وهي: )مقياس المهارات المهنية لذوي اإلعاقة 
العقلية، قلق المستقبل لدى آباء المعاقين عقليًا، البرنامج التدريبي( ومقياس 
النتائج  أظهرت  حنورة.  مصري  إعداد  من   )4( المعرب  بينيه  ستانفورد 
ارتفاع قلق المستقبل لدى آباء المعاقين عقليًا، وكان قلق اآلباء على مستقبل 
المهني  المستقبل  على  القلق  تاله   )81.91%( بنسبة  االقتصادي  أبنائهم 
الدراسة  )%71.33(. كما أسفرت  المستقبل االجتماعي  )%77.96( ثم قلق 

عن فعالية البرنامج التدريبي في تنمية بعض المهارات المهنية لدى الطالب 
مستقبل  على  اآلباء  قلق  خفض  في  إيجابي  أثر  له  وكان  عقليًا.  المعاقين 

أبنائهم المعوقين عقليًا.
3/ دراسة طايبي )2014( بعنوان: قلق المستقبل لدى والدي الطفل المعاق 

ذهنيًا.
تكونت عينة الدراسة من )60( من آباء وأمهات األطفال المعاقين ذهنيًا. 
إعداد  من  المستقبل  قلق  مقياس  تطبيق  وتم  الوصفي.  المنهج  استخدام  تم 
الباحثة. أظهرت النتائج أن قلق المستقبل متوسط لدى آباء وأمهات األطفال 
المعاقين ذهنيًا. كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل 
ذهنيًا  المعاق  الطفل  لنوع  تبعًا  ذهنيًا  المعاقين  األطفال  وأمهات  آباء  لدى 

)ذكر، أنثى(.
4/ دراسة صباح  )2016( بعنوان: قلق المستقبل لدى إخوة المعاقين عقليًا. 
تم استخدام المنهج الوصفي، وأجريت الدراسة على عينة متكونة من )90( 
أخًا وأختًا للمعاقين عقليًا بمراكز المعاقين على مستوى والية الشلف، تم 
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المستقبل  قلق  مقياس  على  الدراسة  اعتمدت  عشوائية.  بطريقة  اختيارهم 
الذي أعده صالح َكرميان )2007(. أظهرت النتائج وجود مستوى متوسط 
من قلق المستقبل لدى إخوة المعاقين عقليًا. وتم مناقشة هذه النتائج في إطار 

الجانب النظري والدراسات السابقة وكذا خصائص عينة الدراسة.
5/ دراسة صالح )2018( بعنوان: الضغوط الحياتية وعالقتها بقلق المستقبل 

لدى أمهات المعاقين حركيًا بدار شيشر.
أمهات  من   )70( من  العينة  وتكونت  الوصفي.  المنهج  الباحثة  استخدمت 
األطفال المعاقين حركيًا. وتضمنت أدوات البحث مقياس الضغوط الحياتية 
محمد  بن  إبراهيم  إعداد  من  المستقبل  قلق  ومقياس  فرح  علي  إعداد  من 
بلكيالتي. توصل البحث إلى: تتسم الضغوط الحياتية وقلق المستقبل لدى 
أمهات المعاقين حركيًا بمركز شيشر باالرتفاع. توجد عالقة ارتباطية بين 
توجد  ال  المعاقين.  أطفال  أمهات  لدى  المستقبل  وقلق  الحياتية  الضغوط 
حركيًا  المعاقين  أطفال  أمهات  لدى  الحياتية  الضغوط  بين  ارتباط  عالقة 
تفاعل  التعليمي. ال يوجد  المؤهل  إعاقة االبن وباختالف  باختالف درجة 
بين الحالة االجتماعية وقلق المستقبل والضغوط الحياتية لدى أمهات أطفال 

المعاقين حركيا بمركز شيشر.
التعليق على الدراسات السابقة:

1/ يالحظ الباحث زيادة االهتمام بموضوع قلق المستقبل من خالل حداثة 
ووفرة الدراسات التي تناولته مما يدل على أهمية المتغير على المستوى 

النفسي والتربوي.
بتناولها  وذلك  الدراسات  بين  المتميز  موقعها  الدراسة  هذه  اكتسبت   /2
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موضوع قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة تبوك بالمملكة 
العربية السعودية حيث توجد ندرة في الدراسات التي تناولت هذا الموضوع 

حسب علم الباحث.
منهج البحـث:

اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي، وهو ذلك المنهج الذي يهدف إلى 
وصف ما هو كائن وتفسيره )أبو عالم، 2013: 172(.  

مجتمع البحـث: 
يتكون مجتمع البحث من آباء ذوي اإلعاقة الذهنية الملحقين بمراكز التأهيل 

الشامل للمعوقين بمنطقة تبوك في المملكة العربية السعودية. 
عينة البحـث:

مفحوصًا،   )42( عددها  بلغ  البحث  مجتمع  من  قصدية  عينة  اختيار  تم 
والجدول التالي يبين توزيع أفراد عينة البحث:

الجدول )1( يوضح توصيف عينة البحث

النسبة المئويةالعددالتدرج متغيرات التوصيف

%2457.1ذكرنوع الطفل المعاق ذهنيًا

%1842.9أنثى

%42100المجموع

%716.7ابتدائيالمستوى التعليمي لألب

%921.4متوسط
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%1228.6ثانوي

%1433.3جامعي

%42100المجموع

%1126.2واحدعدد أفراد األسرة

%1535.7اثنان         

%921.4ثالثة

%4716.7 فأكثر

%42100المجموع

أدوات الدراسة: 
األولية  البيانات  لمعرفة  األساسية  المعلومات  استمارة  بإعداد  الباحث  قام 
لعينة البحث وهي: نوع الطفل المعاق ذهنيًا. المستوى التعليمي لألب. عدد 
أفراد األسرة. كما استخدم مقياس قلق المستقبل الذي صممه غالب المشيخي 
)2009( واستخدمه في دراسة بعنوان: قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية 

الذات ومستوى الطموح لدى عينة من طالب جامعة الطائف. وتم تعديل 
عبارات المقياس حتى يتناسب مع عينة البحث. وتم تصحيح فقرات مقياس 
قلق المستقبل وعددها )25( بإعطاء خيارات االستجابة )دائمًا، أحيانًا، ال 
المرتفعة على  الدرجة  الترتيب. أي أن  1( على   ،2  ،3( الدرجات  يحدث( 
الدرجة  بينما  المستقبل  قلق  يرتفع عنده  المفحوص  أن  إلى  تشير  المقياس 
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المنخفضة توضح أن المفحوص يقل عنده قلق المستقبل.
قام الباحث بالتحقق من الصدق الظاهري لمقياس قلق لدى آباء ذوي اإلعاقة 
المختصين  المحكمين  )7( من  األولية على  بعرضه في صورته  الذهنية، 
في مجال علم النفس، حيث أوصوا بتعديل بعض العبارات لصياغتها غير 

المناسبة.
الجدول )2( يوضح العبارات المعدلة في مقياس قلق المستقبل.

العبارة بعد التعديلالعبارة قبل التعديلرقم

1
التفكير  أثناء  بالتشاؤم  شعور  ينتابني 

بالمستقبل.
فكرت  كلما  بالفشل  اإلحساس  يتملكني 

بالمستقبل.

2
أبنائي  مستقبل  على  شديد  بقلق  أشعر 

وأسرتي.
أعتقد بصعوبة الحياة بالنسبة البني مستقباًل.

أشعر بغموض المستقبل.4
مشاريعي  عن  أحد  يسألني  عندما  أرتبك 

المستقبلية.

5
طموحاتي  مستوى  بتدني  شعورًا  أمتلك 

وآمالي في الحياة بسبب إعاقة ولدي.
يتدني مستوى طموحاتي وآمالي في الحياة 

بسبب إعاقة ابني.

9
الذهن  وشرود  التركيز  بضعف  أشعر 

بسبب إعاقة ابني.
الذي  العمل  في  التركيز  في  صعوبة  أجد 

أقوم به.

12
أشعر بأن إعاقة ابني تزيد من خوفي من 

المستقبل.
البني  الحياة  متطلبات  كثرة  في  أفكر 

مستقباًل.

أجد صعوبة في النوم عند التفكير بمستقبلي.أشعر باضطرابات عند ذهابي إلى النوم.21

تنتابني حاالت من ازدياد نبضات القلب.22
عن  الحديث  عند  قلبي  ضربات  تزداد 

المستقبل.
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صدق البناء )االتساق الداخلي( لمقياس قلق المستقبل:
معامل  حساب  تم  المستقبل  قلق  مقياس  لفقرات  الداخلي  االتساق  لمعرفة 
ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس. والجدول 

التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء:
للمقياس  الكلية  بالدرجة  فقرة  كل  ارتباط  معامالت  يوضح   )3( الجدول 

)ن=15(
رقم 
البند

معامل 
االرتباط

رقم 
البند

معامل 
االرتباط

رقم 
البند

معامل 
االرتباط

رقم 
البند

معامل 
االرتباط

رقم 
البند

معامل 
االرتباط

10.54960.599110.708160.435210.628

20.77170.646120.393170.719220.431

30.42780.783130.737180.441230.537

40.61890.649140.451190.636240.714

50.683100.688150.672200.615250.608

يالحظ الباحث من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباطات لجميع 
الفقرات موجبة اإلشارة ودالة إحصائيًا عند مستوى )0.05(، وهذا يعني أن 
صورة المقياس تتمتع جميع فقراتها بصدق اتساق داخلي جيد عند تطبيقها 

على المفحوصين بمجتمع البحث الحالي )ملحق 2(.
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الثبات والصدق الذاتي لمقياس قلق المستقبل:
قام الباحث باستخراج معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، ولمعرفة 
الصدق الذاتي للمقياس تم حساب الجذر التربيعي لمعامل ألفاكرونباخ الدال 
النهائية  المقياس في صورته  تمتع  أكدت على  المقياس. حيث  ثبات  على 

بدرجات عالية من الصدق والثبات في مجتمع البحث الحالي:
عدد

 البنود
ثبات ألفا 
كرونباخ

الصدق 
الذاتي

الثبات بالتجزئة النصفية
جتمانسبيرمان - براون

250.870.930.890.80

الجدول )4( يوضح معامالت الثبات والصدق الذاتي للمقياس بمجتمع البحث 
الحالي.

إجراءات الدراسة الميدانية: 
الصدق  إجراء  بعد  وذلك  البحث  مقياس  من صالحية  بالتأكد  الباحث  قام 
والثبات، وتم التطبيق على عينة البحث من آباء ذوي اإلعاقة الذهنية. وقبل 
بدء أفراد العينة في اإلجابة عن األسئلة، كان يتم شرح عام حول موضوع 
األسئلة،  اإلجابة عن  على ضرورة  التركيز  ثم  وأهميته،  وأهدافه  البحث 
فيها، وقد  وعدم ترك أي سؤال بدون إجابة مع مراعاة الصدق واألمانة 
وعدم  المفحوصين،  بإجابات  يتعلق  فيما  التامة  السرية  على  الباحث  أكد 
استخدامها إال ألغراض البحث العلمي، وتم توزيع االستمارات التي بلغ 
عددها )42( استمارة، وتم تفريغ االستجابات، ثم إدخالها إلى جهاز الحاسب 

اآللي الستخراج النتائج.
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عرض ومناقشة نتائج البحث:
عرض ومناقشة نتيجة الفرض األول:

 ينص الفرض األول على أنه: يتسم قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة 
هذا  ولدراسة  باالرتفاع.  السعودية  العربية  بالمملكة  تبوك  بمدينة  الذهنية 
الفرض استخدم الباحث اختبار )ت( للمجموعة الواحدة المستقلة فأظهرت 

نتيجة التحليل الجدول التالي: 
الجدول )5( يوضح اختبار )ت( للمجموعة الواحدة المستقلة لمعرفة السمة 

العامة لقلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية )ن= 42(
حجم 
العينة 

المتوسط
النظري 

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

قيمة 
)ت( 

القيمة 
االستنتاجاالحتمالية

السمة 425063.159.97395.140.001
مرتفعة

يالحظ من الجدول أن قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة 
تبوك بالمملكة العربية السعودية يتسم باالرتفاع. 

توصلت دراسة عبد اهلل )2002( إلى انخفاض الضغوط النفسية لدى أولياء 
أمور المعاقين عقليًا. وتوصلت دراسة صالح )2018( إلى أن قلق المستقبل 
لدى أمهات المعاقين حركيًا بمركز شيشر يتسم باالرتفاع، وتوجد عالقة 
ارتباطية بين الضغوط الحياتية وقلق المستقبل لدى أمهات أطفال المعاقين 
قلق  ارتفاع   )2014( السعود  أبو  دراسة  وأظهرت  شيشر.  بمركز  حركيًا 
أبنائهم  اآلباء على مستقبل  قلق  المعوقين عقليًا، وكان  آباء  لدى  المستقبل 
االقتصادي بنسبة )%81.91( تاله القلق على المستقبل المهني )77.96%( 
ثم قلق المستقبل االجتماعي )%71.33(. كما أظهرت نتائج دراسة طايبي 
)2014( أن قلق المستقبل متوسط لدى آباء وأمهات األطفال المعاقين ذهنيًا. 
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قلق  من  متوسط  مستوى  إلى وجود   )2016( دراسة صباح   وتوصلت 
المستقبل لدى إخوة المعاقين عقليًا. 

يكلف  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  من  الطفل  أن   )152  :2001( الخطيب  وذكر 
الوالدين الكثير، فالعناية الطبية، والرعاية اليومية، والمواصالت واللبس، 
تشكل عبئًا ماليًا على األسرة، ولصعوبة توفير الضمانات المالية فإن ذلك 
ال يسهل تعايش الوالدين وتكيفهما، وبالتالي فهما أكثر تعرضًا للمشكالت 
االقتصادية، كلما بذال جهدًا لسداد تكلفة الخدمات الالزمة. وأبان القريطي 
)1999: 53( أن آباء األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية يعانون من الشعور المرير 

االجتماعية  والمناسبات  المواقف  في  االرتياح  وعدم  والحساسية  بالحرج 
العاديين،  أقرانه  وأداء  طفلهم  أداء  مستوى  بين  الملحوظ  التباعد  نتيجة 
إضافة إلى االنطباعات السلبية عن حالته لدى األصدقاء والمعارف، مما 
يدفع بالوالدين إلى تجنيب الطفل هذه المواقف والمناسبات فيزداد شعورهم 

بالوحدة والعزلة واإلحباط والقلق. 
وأوضح كاري )Karrie & et. al، 2000: 102( أن الغموض وعدم معرفة 
أن  الفرد  يشعر  وعندما  القلق،  نسبة  وارتفاع  العجز  إلى  يقود  المستقبل 
المشوشة  رؤيته  أخرى  جهة  ومن  جهة  من  سيطرته  تحت  ليس  مستقبله 
للمستقبل. فإن الفرد ال يستطيع أن يفكر وال يخطط لهذا المستقبل مما يزيد 
االجتماعية  العوامل  أن   )61  :2002( صبحي  وأورد  مستقبله.  تجاه  قلقه 
المعيشة،  أعباء  تتضمن  المستقبل  قلق  إلى  المؤدية  والثقافية  واالقتصادية 
وأزمة البطالة، وقلة الدخل، وغالء األسعار، وطغيان الماديات والعالقات 
تجعل  والمواقف  العوامل  هذه  النفعية. وكل  مبدأ  القائمة على  االجتماعية 
اآلباء في قلق على مستقبل أبنائهم ذوي اإلعاقة الذهنية حيث أن مواقف 
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الحياة السلبية والضاغطة التي نتعرض لها في حياتنا من أهم مسببات القلق.
عرض ومناقشة نتيجة الفرض الثاني:

قلق  أنه: توجد فروق ذات داللة إحصائية في  الثاني على  الفرض   ينص 
العربية  بالمملكة  تبوك  بمدينة  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  آباء  لدى  المستقبل 
السعودية تبعًا لمتغير نوع الطفل المعاق )ذكر - أنثى(. ولدراسة هذا الفرض 
استخدم الباحث اختبار )ت( للمجموعتين المستقلتين فأظهرت نتيجة التحليل 

الجدول التالي:
الجدول )6( يوضح اختبار )ت( للمجموعتين المستقلتين لمعرفة الفروق في 
قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية تبعًا لمتغير نوع الطفل المعاق.

المتغيرين
حجم 
العينة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

قيمة 
)ت(

القيمة 
االحتمالية

االستنتاج

2461.57.28ذكور
38-0.1470.884

ال توجد 
فروق دالة

1864.810.39إناث

يالحظ من الجدول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل 
لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية تبعًا 

لمتغير نوع الطفل المعاق )ذكر - أنثى(. 
الضغوط  في  فروق  )2002( عدم وجود  اهلل  عبد  دراسة  نتائج  أهم  كانت 
النفسية لدى أمهات المعاقين عقليًا تبعًا لنوع الطفل المعاق ) ذكر- أنثى(. 
وتوصلت دراسة صالح )2018( إلى أنه ال توجد عالقة ارتباط بين الضغوط 
الحياتية لدى أمهات أطفال المعاقين حركيًا بمركز شيشر باختالف درجة 
إعاقة االبن. وأظهرت نتائج دراسة طايبي )2014( أنه ال توجد فروق ذات 
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داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى آباء وأمهات األطفال المعاقين ذهنيًا 
تبعًا لنوع الطفل المعاق ذهنيًا )ذكر، أنثى(.

الناحية  من  يتميز  الذهنية  اإلعاقة  ذو  الطفل  أن   )65  :2003( العزة   أبان 
الذهنية بقصور واضح في معدل النمو العقلي حيث ال يعرف التعامل مع 
الرموز المعنوية كما لديه ضعف في القدرة على التعلم والتحصيل الدراسي 
وأن أعلى مستوى تحصيلي يستطيع ذو اإلعاقة الذهنية الوصول إليه هو 
مستوى الصف الرابع أو الخامس االبتدائي على األكثر. ويعاني من التأخر 
في النمو اللغوي والكالمي. وعدم القدرة على االنتباه. ويكون لديه قصور 
في الذاكرة مع عدم القدرة على االحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها وربطها 
وقصور  بالذات.  العناية  مهارات  اكتساب  على  القدرة  وعدم  بالخبرات. 
في التوافق االجتماعي واالنفعالي ويرجع ذلك للقصور في القدرة العقلية 
والمعرفية التي تجعله قادرًا على تنظيم انفعاالته. ويؤكد الميالدي )2004: 
الحركي عن  المعدل  انخفاض في  لديه  الذهنية  الطفل ذو اإلعاقة  أن   )38

الطبيعي. وتأخر ظاهر في حجم النمو الجسمي. وعدم القدرة على التحكم في 
اإلخراج في عمر )4( سنوات؛ وعدم الكالم أو المشي في عمر )3( سنوات. 
وإذا كان جميع األطفال بحاجة إلى رعاية صحية مناسبة فاألطفال المعاقون 
عقليًا أشد حاجة إلى ذلك، حيث أنهم أكثر عرضة للمشكالت الصحية من 
األطفال العاديين، ويعاني المعاقون عقليًا من المشكالت المتصلة بالمجاري 
البولية خاصًة السلس البولي. كما أوضح الخطيب والحديدي )2007: 129( 
أن ذوي اإلعاقة الذهنية يشتركون في أنواع المشكالت اللغوية والكالمية. 
العقلي فحسب،  للضعف  ذلك  يعود  التكيفي ال  السلوك  في  العجز  أن  كما 
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ولكنه يعود أيضًا إلى اتجاهات اآلخرين نحو ذوي اإلعاقة الذهنية وطرق 
معاملتهم لهم وتوقعاتهم منهم. ويعد االنسحاب والعدوان من المظاهر التي 
تظهر على ذي اإلعاقة الذهنية حيث يميل بعضهم إلى االنزواء واالنطواء 
والهدوء، والقصور في إقامة عالقات اجتماعية إيجابية مع اآلخرين، وأحيانًا 
يميل بعضهم إلى النشاط الزائد، الذي قد يتميز بالعدوان أما على اآلخرين، 
والجسمي،  اللفظي،  العدوان  أشكال  ويأخذ  حوله،  التي  األشياء  على  أو 
يتميز  الممتلكات، كما  أو  إلحاق األذى باآلخرين  والرمزي ويشتمل على 
يحول  سلوك  وهو  واالندفاعي،  الفوضوي  بالسلوك  الذهنية  اإلعاقة  ذوو 
دون تأدية الفرد لوظائفه ويعيق عملية التعلم. ويتصفون بسلوك إيذاء الذات 
ضرب  مثل  نفسه،  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  على  خطرًا  يشكل  سلوك  وهو 

الرأس بالحائط أو شد الشعر.
ويرى الباحث أن هذه الخصائص تجعل اآلباء في قلق على مستقبل أبنائهم 
ذوي اإلعاقة الذهنية، وبالرغم من أن هذه الخصائص تزداد بازدياد شدة 
الذكور واإلناث من ذوي اإلعاقة  العقلية ولكنها تظهر عند  حالة اإلعاقة 
الذهنية على حد السواء، فاآلباء يعاملون الذكور واإلناث من أبنائهم المعاقين 

عقليًا المعاملة نفسها دون تمييز بينهم. 
عرض ومناقشة نتيجة الفرض الثالث:

ينص الفرض الثالث على أنه: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية 
بالمملكة  تبوك  بمدينة  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  آباء  لدى  المستقبل  قلق  بين 
العربية السعودية ومتغير المستوى التعليمي لألب. ولدراسة هذا الفرض 
التحليل  نتيجة  فأظهرت  للرتب  سبيرمان  ارتباط  معامل  الباحث  استخدم 

اأ. اأ�صعد عبد اهلل حممد اأبو ها�صم



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السابع -  يناير 2020م 294

الجدول التالي: 
الجدول )7( يوضح معامل ارتباط سبيرمان للرتب لمعرفة العالقة بين قلق 
المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية ومتغير المستوى التعليمي لألب )ن 

.)42 =
حجم 
العينة

قيمة
االرتباط

االستنتاجالقيمة االحتمالية

42 0.572 -   0.028
توجد عالقة ارتباطية عكسية دالة 

بين المتغيرين

يالحظ من الجدول أنه توجد عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية 
بالمملكة  تبوك  بمدينة  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  آباء  لدى  المستقبل  قلق  بين 

العربية السعودية ومتغير المستوى التعليمي لألب.
الضغوط  في  فروق  )2002( عدم وجود  اهلل  عبد  دراسة  نتائج  أهم  كانت 
النفسية لدى أسر المعاقين عقليًا تبعًا لمتغير المستوى التعليمي. وتوصلت 
دراسة صالح )2018( إلى أنه ال توجد عالقة ارتباط بين الضغوط الحياتية 
لدى أمهات أطفال المعاقين حركيا بمركز شيشر باختالف المؤهل التعليمي. 
ويرى الباحث أن ارتفاع المستوى التعليمي لألب غالبًا ما يقوده إلى التعامل 
والتعامل  أكثر مرونة في مواجهة مشكالته  المجتمع ويجعله  أمام  الراقي 
معها، وبالتالي ال بد أن تهتم األسر ذات المستوى التعليمي المرتفع بتدريب 
أبنائها لمساعدتهم على االعتماد على أنفسهم مستقباًل، وإيصالهم إلى أقصى 
بالمظهر المشرف لألسرة. كما أن ارتفاع  ما لديهم من قدرات والظهور 
المستوى التعليمي لألب يعني ارتفاع مستواه اإلدراكي لذلك يحرص على 
التعليمي  ابنه. كما أن المستوى  لتعديل سلوك  التي تسعى  البرامج  متابعة 
اإلعاقة  مجال  في  الحديثة  المستجدات  على  االطالع  لألب  يتيح  المرتفع 

قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية
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العقلية، وتكون لديه الرغبة القوية لتعلم أساليب التعامل مع االبن ذي اإلعاقة 
الذهنية، وبالتالي زيادة المعلومات العلمية حول اإلعاقة وطرق العالج، فهو 
سلوكيات  اكتساب  من  طفله  لتمكين  تعليم  استراتيجيات  إتقان  إلى  يحتاج 
جديدة، كما يساعد ذلك في تعديل أفكاره ومفاهيمه الخاطئة المرتبطة بإعاقة 
الوالدية السوية  المعاملة  ايجابية، وتنمية أساليب  أفكار ومفاهيم  إلى  طفله 

لمساعدة ابنه لمواجهة تحديات المستقبل.
عرض ومناقشة نتيجة الفرض الرابع:

ينص الفرض الرابع على أنه: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية 
بالمملكة  تبوك  بمدينة  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  آباء  لدى  المستقبل  قلق  بين 
العربية السعودية ومتغير عدد أفراد األسرة. ولدراسة هذا الفرض استخدم 
الجدول  التحليل  نتيجة  فأظهرت  للرتب  سبيرمان  ارتباط  معامل  الباحث 

التالي: 
الجدول )8( يوضح معامل ارتباط سبيرمان للرتب لمعرفة العالقة بين قلق 
المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية ومتغير عدد أفراد األسرة )ن = 

.)42
حجم 
العينة

قيمة
االرتباط

االستنتاجالقيمة االحتمالية

42-0.460.031
توجد عالقة ارتباطية عكسية دالة 

بين المتغيرين

يالحظ من الجدول أنه توجد عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية 
بالمملكة  تبوك  بمدينة  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  آباء  لدى  المستقبل  قلق  بين 

العربية السعودية ومتغير عدد أفراد األسرة.

اأ. اأ�صعد عبد اهلل حممد اأبو ها�صم
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يؤثر وجود طفل معاق في األسرة على إخوة هذا الطفل ولكن من الخطأ 
يتأثرون سلبًا بوجود طفل معاق في األسرة؛ فقد لوحظ  تعميم أن اإلخوة 
أن اإلخوة غالبًا ما يشعرون باالرتياح بالعناية بإخوانهم المعاقين ويتأثرون 
إيجابيًا بخبراتهم، ولكن يجب العمل على توفير الجو المناسب والخبرات 
وإعطائهم  أخيهم،  بإعاقة  المتعلقة  باألمور  اإلخوة  ومناقشة  الضرورية، 
الفرصة للتعبير عن مشاعرهم ؛ حتى ال ينعكس ذلك عليهم في المستقبل 

)يحيى، خولة أحمد؛ عبيد، ماجدة السيد.، 84:2005(.
ويرى الباحث أن أصحاب نظرية التعليم االجتماعي يؤكدون على أهمية 
االقتداء بنموذج )modeling( إذ يرى )باندورا( أن اإلنسان يتعلم من اآلخرين 
من خالل المالحظة والقدوة والمحاكاة والتقليد، فاإلخوة العاديين يتأثرون 
باتجاهات آبائهم نحو الطفل من ذوي اإلعاقة الذهنية، فاآلباء نموذج يحتذي 
تؤثر  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  من  للطفل  اآلباء  استجابة  فطريقة  أطفالهم  به 
يقدمون  لطفلهم  عام  قبول  لديهم  الذين  فاآلباء  اإلخوة،  أفعال  ردود  على 
األخ من  أو  مماثلة لألخت  االستجابة بطريقة  اإلخوة من  تمكن  اتجاهات 
ذوي اإلعاقة الذهنية والعكس صحيح فاألبناء امتداد آلبائهم، لذلك فقدرتهم 
على قبول اإلعاقة والتعايش مع صعوباتها، تتأثر إلى حد كبير باتجاهات 
آبائهم وتزداد هذه المساعدة والقبول عندما يرى اإلخوة أن األم تقبل التغير 
الشاذ الموجود عند األخ، فإن ذلك يزيد من محبة اإلخوة لألخ ذي اإلعاقة 
الذهنية والنظر إليه على أنه إنسان له شعوره وأحاسيسه، وقبول األخ ذو 
اإلعاقة الذهنية من قبل اإلخوة العاديين يؤدي إلى تعاونهم معه ومساعدته 
والمساندة  الدعم  بجانب  بها،  القيام  عليه  يصعب  التي  األعمال  جميع  في 
وإزالة  المناسبة  السلوكيات  على  تشجيعه  في  المنزل  داخل  يجدها  التي 

قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية
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اإلحباط الذي يتعرض له عند فشله، وبمرور الزمن وكلما ازدادت فرص 
أكثر  الذهنية أصبحوا  بين اإلخوة واألخ ذو اإلعاقة  االحتكاك والتواصل 
معرفة ودراية عن حالته وطريقة التعامل معه، وبالتالي تنمو االتجاهات 
اإليجابية نحوه التي تنتقل بين اإلخوة، وكلما زاد عدد هؤالء اإلخوة ومن 
المتوقع أنهم يكونون عاماًل مساعدًا لآلباء في القيام نيابًة عنهم بالعديد من 
المهام مما يخفف من قلقهم على مستقبل طفلهم من ذوي اإلعاقة الذهنية. 

التوصيات:
آباء  لدى  المستقبل  قلق  إلى  تؤدي  التي  األسباب  دراسة  على  التركيز   /1
ودراستها  األسباب  هذه  معرفة  على  بالعمل  وذلك  الذهنية  اإلعاقة  ذوي 

ومساعدتهم في إيجاد السبل لحلها حتى يتم القضاء عليها.
2/ العمل على تكوين مجموعات مساندة من آباء ذوي اإلعاقة الذهنية بإتاحة 
الفرص لاللتقاء بين اآلباء وذلك من خالل الجلسات ذات الحوار الهادف 

لمناقشة األمور المتعلقة بإعاقة أطفالهم دون الشعور بالخجل.
3/ ضرورة تصميم وتنفيذ بعض البرامج اإلرشادية والوقائية التي تساعد 

اآلباء على مواجهة قلق المستقبل لدى أبنائهم من ذوي اإلعاقة الذهنية.
موضوع  توضيح  إلى  النفس  وعلم  التربية  مجال  في  العاملين  سعي   /4

وتزويد  واألخوات،  اإلخوة  وبالذات  العائلة  أفراد  لجميع  العقلية  اإلعاقة 
قدرات  تنمية  يحتاجونها ؛ ألنه يجب على األهل  التي  بالمعلومات  األهل 
معهم  يشكلون  الذين  النفسيين  االختصاصيين  مع  بالتعاون  اإلعاقة  ذوي 

مجموعة تسعى إلى مصلحة الطفل.
5/ تعامل األهل مع جميع أفراد األسرة بصورة متساوية ودون تفرقة رغم 

اأ. اأ�صعد عبد اهلل حممد اأبو ها�صم
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الفعاليات،  مختلف  في  العاديين  األبناء  بين  والمشاركة  القدرات  اختالف 
وذلك حتى ال يشعر ذو اإلعاقة الذهنية أنه شاذ ومميز عن إخوته مما يؤدي 
إلى زيادة صعوبة حالته، وحتى ال يشعر العادي بأنه مميز بصورة سلبية أو 
إيجابية ؛ ألن ذلك يؤدي في جميع الحاالت إلى عدم الرضا والقبول ويكون 

تأثيره في النهاية سلبيًا ومؤثرًا من ناحية نفسية.
6/ االستفادة من وسائل اإلعالم في تسليط الضوء والتبصير بقلق المستقبل 
استخدام  خالل  من  عملية  وتقديم صور  الذهنية،  اإلعاقة  ذوي  آباء  لدى 

الدراما والمسرح في عكس الجوانب السلبية التي تصاحبه.
المقترحات بدراسات مستقبلية: 

اإلعاقة  ذوي  آباء  لدى  المستقبل  قلق  لخفض  إرشادي  برنامج  فاعلية   /1
الذهنية.

2/ قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية واإلعاقة الحركية )دراسة 
مقارنة(. 

3/ الشعور بالوحدة النفسية لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية.
4/ األمن النفسي لدى إخوة ذوي اإلعاقة الذهنية.
5/ قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة البصرية.

قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية
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قائمة المصادر والمراجع:
المصادر:

القرآن الكريم.
المراجع باللغة العربية:

أبو عالم، رجاء محمود. )2013(: مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية. دار النشر 
للجامعات المصرية، القاهرة.

معهم،  العمل  )استراتيجيات  المعاقين  األطفال  أمور  أولياء   :)2001( جمال.  الخطيب، 
وتدريبهم ودعمهم(. أكاديمية التربية الخاصة، الرياض.

الطفولة  في  الخاصة  )التربية  المبكر  التدخل   :)2007( منى.  الحديدي،  جمال؛  الخطيب، 
المبكرة(. دار الفكر، عمان، األردن.

الروسان، فاروق. )2000(: دراسات وبحوث في التربية الخاصة. الطبعة األولى دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن.

زيتون، كمال. )2003(: التدريس لذوي االحتياجات الخاصة. الطبعة األولى، عالم الكتب، 
القاهرة. 

السيد، عثمان فاروق. )2001(: القلق وإدارة الضغوط النفسية. دار الفكر العربي، القاهرة.
أمور  أولياء  لدى  نفسية  الضغوط   :)2008( زيدان.  والسرطاوي،  العزيز؛  عبد  الشخص، 

األطفال المعاقين وأساليب مواجهتها. مركز البحوث التربوية، الرياض، السعودية.
شقير، زينب محمود. )2005(: مقياس قلق المستقبل. األنجلو المصرية، القاهرة.

صبحي، سيد. )2002(: الشباب وأزمة التعبير: سلسلة شبابنا آمالنا. الدار المصرية اللبنانية، 
القاهرة.

طه، فرج عبد القادر. )2003(: علم النفس العام. دار المريخ، القاهرة.
الجامعية،  المعرفة  دار  للشخصية.  األساسية  األبعاد   :)2007( محمد.  أحمد  الخالق،  عبد 

اإلسكندرية.
عبيد، ماجدة. )2007(: اإلعاقة العقلية. دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.
العزة، سعيد حسين. )2003(: اإلعاقة العقلية. الدار العلمية الدولية، عمان، األردن.

عكاشة، أحمد. )2003(: الطب النفسي المعاصر. األنجلو المصرية، القاهرة.
والنشر،  للطباعة  الفكر  دار  للطفل.  النفسية  الصحة   :)2000( الحميد.  عبد  حنان  العناني، 

عمـان، األردن.
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القريطي، عبد المطلب. )1999(: في الصحة النفسية. دار الفكر العربي، القاهرة. 
قنطار، فايز. )1994(: نمو العالقة بين األم والطفل. مطابع السياسة، الكويت.

الميالدي، عبد المنعم. )2004(: ذوي االحتياجات الخاصة المعاقون ذهنيًا. مؤسسة شباب 
جامعة اإلسكندرية، مصر.

الهجرسي، أمل. )2002(: تربية األطفال المعاقين عقليًا. دار الفكر العربي، القاهرة.
يحيى، خولة أحمد؛ عبيد، ماجدة السيد. )2005(: اإلعاقة العقلية. دار وائل، عمان.

المراجع المترجمة:
بيك، أرون. )2000(: العالج المعرفي واالضطرابات االنفعالية. ترجمة عادل مصطفى، 

دار اآلفاق العربية، القاهرة. 
الدوريات والمجالت:

أبو السعود، شادي محمد. )2014(: فعالية برنامج تدريبي في بعض المهارات المهنية لدى 
المعوقين عقليًا وأثره في خفض قلق المستقبل لدى اآلباء بمحافظة الطائف، مجلة كلية التربية. 

جامعة بورسعيد، العدد )16(، يونيو 2014، مصر.
حمزة، جمال مختار. )1993(: استجابات الوالدين لإلعاقة العقلية لدى األبناء، مجلة دراسات 

نفسية. رابطة االختصاصيين النفسيين المصرية، القاهرة، المجلد )3(، العدد )3(.
خليفة، عبد اللطيف. )2002(: االغتراب لدى عينة من طالب الجامعة، مجلة دراسات عربية 

في علم النفس. المجلد )1(، العدد )1(.
شند، سميرة؛ األنور، محمد إبراهيم. )2012(: قلق المستقبل وعالقته بالضغوط النفسية لدى 

شرائح من العاملين بمهن مختلفة، دراسات تربوية ونفسية. العدد )76(، القاهرة.
صباح، عايش. )2016(: قلق المستقبل لدى إخوة المعاقين عقليًا، مجلة الباحث في العلوم 

اإلنسانية واالجتماعية. مجلد )8(، العدد )27(، الجزائر. 
طايبي، مريم. )2014(: قلق المستقبل لدى والدي الطفل المعاق ذهنيًا، مجلة الحكمة للدراسات 
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الصورة األولية لمقياس قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية
F

األخ الكريم،،،،، 
نرجو من سيادتك شاكرين التكرم بملء االستمارة وما يلحق بها من استبيان، 
 )P( حيث يرجى منك قراءة كل عبارة واإلجابة عنها وذلك بوضع عالمة
بأن  ونعلمك  البناء،  تعاونك  لك  نشكر   .. إجابتك  الدال على  الخيار  تحت 
جميع اإلجابات ستحاط بالسرية التامة وال تستخدم سوى ألغراض البحث 

العلمي ... واهلل ولى التوفيق . 
الباحث: أسعد عبد اهلل محمد أبو هاشم

البيـانات األوليـة:
1/  نوع الطفل ذو اإلعاقة الذهنية: 

أنثىذكر

2/ المستوى التعليمي لألب:
جامعيثانوي متوسطابتدائيأمي

قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية



303مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السابع – يناير 2020م 

3/ عدد أفراد األسرة:                                                      
أربعة فأكثرثالثــةاثنــانواحـــد

ال يحدثأحيانًادائمًاالفقرةالرقم

ينتابني شعور بالتشاؤم أثناء التفكير بالمستقبل.1

أشعر بقلق شديد على مستقبل أبنائي وأسرتي.2

االجتماعي 3 الوضع  على  الحصول  في  أفشل 
الذي أتمناه.

أشعر بغموض المستقبل.4

أمتلك شعورًا بتدني مستوى طموحاتي وآمالي 5
في الحياة بسبب إعاقة ولدي.

الصحي 6 ابني  وضع  في  التفكير  في  استغرق 
مستقباًل.

المعنى 7 عديمة  أصبحت  حياتي  بأني  أشعر 
بسبب إعاقة ابني

أشعر بعدم قدرة ابني على تحمل المسئولية.8

بسبب 9 الذهن  وشرود  التركيز  بضعف  أشعر 
إعاقة ابني.

أفتقد الصديق الذي أشكو إليه حالة ابني.10

يبدو 11 كما  بسعادة  العيش  في  صعوبة  أجد 
اآلخرون.

من 12 خوفي  من  تزيد  ابني  إعاقة  بأن  أشعر 
المستقبل.
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تقديم 13 الصحية  المؤسسات  تجاهل  من  أنزعج 
الخدمات لذوي اإلعاقة الذهنية.

مشاهدتي 13 عند  ابني  توظيف  في  األمل  أفقد 
نسبة البطالة بين العاديين.

أتجنب البقاء مع اآلخرين لفترة طويلة.15

أقلق على أشياء أو أشخاص دون سبب واضح.16

اتخذ قراراتي بصعوبة.17

اإلعاقة 18 لذوي  تقدير منخفض  المجتمع  يعطي 
الذهنية.

أتمناه 19 ما  تحقيق  دون  الموت  فكرة  تالزمني 
البني.

اعتقد بان زواج ذوي اإلعاقة الذهنية مستحيل 20
في هذه األيام.

أشعر باضطرابات عند ذهابي إلى النوم21

تنتابني حاالت من ازدياد نبضات القلب22

اإلعاقة 23 بذوي  الخاصة  القوانين  أن  اعتقد 
الذهنية تتسم بالضعف.

أجد صعوبة في التخطيط لمستقبلي.24

أشعر بمرور الوقت دون تحقيق أهدافي.25
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ملحق رقم )2(
الصورة النهائية لمقياس قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة الذهنية

ال يحدثأحيانًادائمًاالفقرةالرقم

يتملكني اإلحساس بالفشل كلما فكرت بالمستقبل.1

اعتقد بصعوبة الحياة بالنسبة البني مستقباًل.2

االجتماعي 3 الوضع  على  الحصول  في  أفشل 
الذي أتمناه.

مشاريعي 4 عن  أحد  يسألني  عندما  أرتبك 
المستقبلية.

الحياة 5 في  وآمالي  طموحاتي  مستوى  يتدنى 
بسبب إعاقة ابني.

الصحي 6 ابني  وضع  في  التفكير  في  أستغرق 
مستقباًل.

أعتقد أن حياتي أصبحت عديمة المعنى بسبب 7
إعاقة ابني.

أشعر بعدم قدرة ابني على تحمل المسئولية.8

أقوم 9 الذي  العمل  التركيز في  أجد صعوبة في 
به.

أفتقد الصديق الذي أشكو إليه حالة ابني.10

يبدو 11 كما  بسعادة  العيش  في  صعوبة  أجد 
اآلخرون.

أفكر في كثرة متطلبات الحياة البني مستقباًل.12

تقديم 13 الصحية  المؤسسات  تجاهل  من  أنزعج 
الخدمات لذوي اإلعاقة الذهنية.
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أفقد األمل في توظيف ابني عند مشاهدتي نسبة 13
البطالة بين العاديين.

أتجنب البقاء مع اآلخرين لفترة طويلة.15

أقلق على أشياء أو أشخاص دون سبب واضح.16

اتخذ قراراتي بصعوبة.17

اإلعاقة 18 لذوي  منخفض  تقدير  المجتمع  يعطي 
الذهنية.

أتمناه 19 ما  تحقيق  دون  الموت  فكرة  تالزمني 
البني.

أعتقد بان زواج ذوي اإلعاقة الذهنية مستحيل 20
في هذه األيام.

أجد صعوبة في النوم عند التفكير بمستقبلي.21

تزداد ضربات قلبي عند الحديث عن المستقبل.22

أعتقد أن القوانين الخاصة بذوي اإلعاقة الذهنية 23
تتسم بالضعف.

أجد صعوبة في التخطيط لمستقبلي.24

أشعر بمرور الوقت دون تحقيق أهدافي.25
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أثر حبوث التسويق على األداء التسويقي
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المستخلص:
    هدف البحث إلى العمل على ترسيخ المفاهيم الحديثة للتسويق والعمل 

على نشرها في قطاع واسع، وتسليط الضوء على أهمية بحوث التسويق 

في رفع كفاءة األداء التسويقي لكافة المنشآت، تقييم وضع بحوث التسويق 

والممارسات التسويقية السائدة في المنشأة التي تمثل مجتمع الدراسة وتقديم 

التي يمكن أن تفيد في تطوير األداء التسويقي، سعى  التوصيات الالزمة 

إحصائية  داللة  ذات  وجود عالقة  في  المتمثلة  الفرضيات  لتحقيق  البحث 

بين بحوث التسويق واألداء التسويقي، ووجود عالقة ذات داللة إحصائية 

بين جودة بحوث التسويق واألداء التسويقي، خلص البحث إلى جملة من 

جمع  خاللها  من  يتم  التي  الوظيفة  هي  التسويق  بحوث  أن  منها  النتائج؛ 

المعلومات التسويقية التي يتم استخدامها في تحديد الفرص التسويقية وحل 

وتعديل  تقييم  في  تساعد  كما  السوق،  في  المؤسسة  تواجه  التي  المشاكل 

تصرفات المؤسسة، مما يمكن من رفع كفاءة األداء التسويقي بصفة خاصة 

األداء الكلي بصفة عامة، توصل البحث إلى صحة الفرضية األولى المتمثلة 

التسويقي،  التسويق واألداء  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين بحوث 

كما توصل أيضًا إلى صحة الفرضية الثانية المتمثلة وجود عالقة ذات داللة 

إحصائية بين جودة بحوث التسويق واألداء التسويقي، على ضوء تلك النتائج 

تقدم البحث بتوصيات منها على الشركة أن تعطي وظيفة بحوث التسويق 

مكانتها، سواًء بإدراجها في هيكلها التنظيمي أو بتوعية عمالها بالدور الذي 

يمكن أن تلعبه بحوث التسويق في تفعيل عالقة الشركة بمحيطها، والعمل 
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خبرات  من  واالستفادة  الشركة،  في  تسويقي  معلومات  نظام  إنشاء  على 

الشركات األخرى ومحاولة مقارنة أدائها مع أداء الشركة الكتشاف نقاط 

المرجوة  األهداف  تحقيق  في  فشلها  أو  نجاحها  وأسباب  والقوة،  الضعف 

منها.

الكلمات المفتاحية: بحوث التسويق، األداء التسويقي، تقييم األداء التسويقي 

Abstract :
 The research aimed to stabilize the modern concepts of marketing 
and to spread it in a wide sector . To shed light on the importance 
of marketing researches in raising the efficiency of marketing 
performance in all firms. The evaluation of the situation of marketing 
researches and marketing participation in the firm that represents the 
research population and presents recommendations that may benefit 
in developing marketing performance. The research tries to achieve 
the hypothesis that  : There is statistical significant relation between 
marketing researches and marketing performance . There is statistical 
significant relation between the good quality marketing research and 
marketing performance . The research came to many results : marketing 
researches is the function in which the marketing information is 
gathered which used in determining marketing opportunities and 
solving the problems that face the institution in the market . It also helps 
in evaluating and modifying the institution behavior which raises the 
efficiency of marketing performance specially and total performance in 
general.  The research came to the significance of the first hypothesis 
which is There is statistical significant relation between marketing 
researches and marketing performance also the second hypothesis  
which is there is statistical significant relation between the good quality 

أثر بحوث التسويق على األداء التسويقي
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marketing researches  and marketing performance is significant ،On the 
light of the results the researcher recommended: the company should 
give the marketing research function its position either by putting it 
in organization structure or raise its workers awareness of the role 
that it can play in activation of the relation between the company and 
its surrounding. Establishing marketing information system in the 
company. Benefiting from the experiences of the other companies . 
By trying to compare between it performance with other companies 
to know weakness and strength points and the reasons of success and 

failure in achieving the required  objectives.                         

                                                                                  

مقدمة:
 شهد العالم في السنوات األخيرة تغيرات جوهرية على الصعيد العالمي، 

ونمطها،  اإلدارة  مفهوم  على  كبير  بشكل  أثرت  القوى  من  عدد  وظهور 

وقد اختلفت األسباب والمتغيرات لكن من أهمها العولمة والتطور الهائل 

للمنافسة  مصدرًا  أصبحت  التي  والمعلومات  التكنولوجيا  في  والمتسارع 

المداخل  من  عدد  ظهور  إلى  أدى  الذي  األمر  المنظمات،  بين  الشديدة 

في  السرعة  وتحقيق  التغيرات  تلك  لمواكبة  الحديثة  والمفاهيم  واألنظمة 

التكيف واالستجابة مع تلك القوى، وفي ظل هذه التغيرات التي أصبح يتميز 

بها المحيط الذي تعمل فيه المنظمة وجب على هذه األخيرة إحداث تغيرات 

جذرية وإجراءات سريعة لتتكيف مع محيطها ومعرفة اتجاه السوق الذي 

تنشط فيه وذلك بتبني األمور التي تجعلها على دراية بالمحيط والسوق الذي 

المنظمات،  معظم  إليه  افتقرت  الذي  التسويقي  المفهوم  كتبني  فيه،  تنشط 
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والذي يهدف أساسًا لتوجيه نشاطات المنظمة على أساس الحاجة المطلوبة 

في السوق، فالرسالة األساسية لهذا المفهوم هي أن المنظمة الناجحة تعتمد 

على قدرتها على تلبية الحاجات المطلوبة في السوق،  فعلي المنظمة معرفة 

احتياجات ورغبات المستهلك ودوافعه وعاداته الشرائية، حيث لكل مستهلك 

عادات ودوافع شرائية واحتياجات ورغبات من نوع السلعة التي يريدها 

ومستوى جودتها وأسعارها وشكلها ومواصفاتها، ولهذا على المنظمة متابعة 

سلوك هذا المستهلك باستمرار نظرًا لما يحدث في السوق من تغير وتطور 

المتغيرات  كظهور منتجات جديدة من شأنها أن تؤثر على مجموعة من 

المنظمة  المتغيرات دفعت  نفسه فكل هذه  بالمستهلك  كاألسعار، وعالقتها 

إلى جمع وتحليل القدر الكافي من المعلومات التي تسمح لها بمسايرة تلك 

التحوالت التي تحدث في المحيط، وذلك من خالل قيامها بدراسة تهدف 

إلى جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بمحيط المؤسسة الداخلي، فاألبحاث 

التسويقية هي جمع البيانات المنظمة والموضوعية، وتحليليها عن السوق 

المستهدفة والمنافسة والبيئة التي يتم العمل فيها بهدف زيادة فهمها، بحيث 

على  الحصول  من  التسويقي  البحث  عملية  خالل  من  المنظمة  تتمكن 

بيانات تتعلق بعدد من المجاالت أو الحقائق المتفرقة لكي تكون قاعدة من 

في  بالعمل  المتعلقة  القرارات  اتخاذ  أثناء  المنظمة  ترشد  التي  المعلومات 

السوق المستهدف، وال تعد األبحاث التسويقية نشاطًا تمارسه مرة واحدة 

فحسب، بل هي دراسة مستمرة.

أثر بحوث التسويق على األداء التسويقي
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مشكلة الدراسة:
ظل  وفي  الدولية  الساحة  في  المتتالية  االقتصادية  التغيرات  ظل  في 

اقتصاد السوق، فالمنظمات السودانية مجبرة على أن تراعي هذه التغيرات 

لها  منظمات  وجود  مع  تنافسية  أكثر  أصبح  الذي  محيطها  في  الحاصلة 

خبرة كبيرة في مجال التسويق تجعلها تكتسح السوق بسلع ذات جودة عالية 

تهدف  تسويقية  وبحوث  دراسات  قيام  من  البد  كان  لذا  مناسبة،  ونوعية 

إلى دراسة السوق بصورة شاملة ومعرفة احتياجات المستهلك ورغباته، 

ومعرفة اتجاهات المنافسين وذلك بمعرفة نقاط القوة والضعف، وكل هذا 

حقيقية  أداة  تعد  التي  التسويق   بحوث  على  االعتماد  طريق  عن  يكون 

لتحسين األداء  بشكل عام واألداء التسويقي بشكل خاص من خالل الحصة 

بداية من جمع  الربحية وهذا من خالل خطوات عمل مدروسة  السوقية، 

استغالل  أجل  من  واستخدامها  نشرها  ثم  وتحليلها  ومعالجتها  المعلومات 

الفرص المتاحة وتجنب المخاطر المحتملة، بالرغم من أن بحوث التسويق 

كثير  في  أهملت  إنها  إال  التسويقي  النشاط  لممارسة  العلمية  الطريقة  تعد 

من المنظمات، مما أدى إلى ضعف في تطبيق المفهوم الحديث للتسويق، 

وإلى ظهور بعض المشاكل واألثار التسويقية غير االيجابية في المنظمات 

السودانية. 

د. اأجمد اإ�صماعيل عبدالعزيز غندور 
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أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف منها:

التسويق في رفع كفاءة  القاء مزيد من الضوء على أهمية بحوث   - 1

األداء التسويقي لكافة المنشآت.

2 - العمل على ترسيخ المفاهيم الحديثة للتسويق والعمل على نشرها في 

قطاع واسع.

3 - توضيح خطورة الموقف بالنسبة لتلك المنشآت التي ال تلتزم الطريقة 

العلمية في اتخاذ قراراتها التسويقية.

4 - تقييم وضع بحوث التسويق والممارسات التسويقية السائدة في المنشأة 

التي تمثل مجتمع الدراسة وتقديم التوصيات الالزمة التي يمكن أن تفيد في 

تطوير األداء التسويقي.

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في االتي:

1 - تستمد الدراسة أهميتها من خالل مساهمتها في تناول أحد الموضوعات 

التي تعاني من ندرة نسبية في المكتبات 

2 - تحاول هذه الدراسة في إبراز الدور الذي تلعبه بحوث التسويق في 

تحسين األداء التسويقي بالشركة.

3 - تقدم هذه الدراسة أسلوب واضح يعمل على تفعيل األداء التسويقي 

للمنظمة من خالل إجراء بحوث التسويق.

الفرضية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بحوث التسويق 

أثر بحوث التسويق على األداء التسويقي
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واألداء التسويقي في شركة النيل الكبرى لعمليات البترول.

بحوث  جودة  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  الثانية:  الفرضية 

التسويق واألداء التسويقي في شركة النيل الكبرى لعمليات البترول.

الدراسات السابقة:

1 - دراسة طارق نائل روحي هاشم، 2006م1)1(:      

في  التسويقية  المعلومات  نظم  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

هذه  تجري  األردنية.  العامة  المساهمة  للشركات  التسويقي  األداء  تحسين 

الدراسة في ظل انفتاح السوق األردني أمام االستثمار األجنبي فيه، ودخول 

التجارة الحرة  اتفاقيات  إلى  العالمية باإلضافة  التجارة  األردن في منظمة 

الشركات  لدى  الحاجة  تزداد  حيث  ضخمة  اقتصادية  وتكتالت  دول  مع 

األردنية في مختلف القطاعات إلى االستفادة من المعلومات التي يوفرها 

تطوير  و  التسويقية  استراتيجياتها  تصميم  في  التسويقي  المعلومات  نظام 

أدائها التسويقي بما يساعدها في مواجهة حدة المنافسة المتزايدة في السوق 

المحلي.

داللة  ذات  توجد عالقة  التالية: ال  الفرضيات  إلى  الدراسة  هذه  وتقوم 

االستراتيجيات  وتصميم  التسويقية  المعلومات  نظام  توافر  بين  إحصائية 

ذات  عالقة  توجد  ال  العامة،  المساهمة  األردنية  الشركات  في  التسويقية 

داللة إحصائية بين توافر نظام السجالت الداخلية وتصميم االستراتيجيات 

 (1) طارق نائل روحي هاشم، دور نظم المعلومات التسويقية في تحسين األداء التسويقي للشركات المساهمة 
العامة األردنية، رسالة دكتوراه  في اإلدارة منشورة، جامعه عمان العربية، 2006م

د. اأجمد اإ�صماعيل عبدالعزيز غندور 
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التسويقية في الشركات األردنية المساهمة العامة، ال توجد عالقة ذات داللة 

إحصائية بين توافر نظام بحوث التسويق وتصميم االستراتيجيات التسويقية 

في الشركات األردنية المساهمة العامة.

وقد تم التوصل إلى النتائج التالية: يتم استخدام األنظمة الفرعية المكونة 

مجتمعة  األربعة  االقتصادية  القطاعات  في  التسويقية  المعلومات  لنظام 

في  التأمين  و  البنوك  قطاعي  تقدم  الدراسة  أظهرت  لقد  مرتفعة،  بدرجة 

وجود  تبين  لقد  التسويقية،  المعلومات  نظم  في  المستخدمة  اآلليات  تطور 

مستوى مرتفع من استخدام قواعد البيانات في الشركات محل الدراسة مما 

يدل على وعيها ألهمية قواعد البيانات في المنظمات.

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصى الباحث بمجموعة 

أنظمة  مجال  في  التطورات  مواكبة  على  العمل  أهمها:  التوصيات  من 

يمكن  الذي  بالشكل  التسويقية،  البيانات  قواعد  و  التسويقية  المعلومات 

تحسين  في  األنظمة  هذه  استخدام  مجال  في  كفاءتها  زيادة  من  الشركات 

واالستخبارات  التسويق  بحوث  نظامي  استخدام  زيادة  التسويقي،  األداء 

التسويقية بهدف االستفادة منهما في تحسين األداء التسويقي بشكل أكبر، 

االهتمام باالستفادة من المعلومات التي يتم استخراجها من نظام المعلومات 

التسويقية بأنظمته الفرعية في تصميم االستراتيجيات التسويقية في قطاع 

التأمين حتى ال يكون هذا النظام عبئا على هذه الشركات يقلل من درجة 

استفادتها منه.

أثر بحوث التسويق على األداء التسويقي
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2 - نوال بوكريطة، 2011م2)1(

    تهدف هذه الدراسة لعرض شامل ألهم خصوصيات المؤسسة الخدمية 

االتصال  تقنيات  أهم  وتقديم  الخدمات،  تسويق  في  العامة  المبادئ  وأهم 

الترويجي في مجال الخدمات وإبراز أهميتها في تسويق الخدمات وإظهار 

االختالفات بين الترويج للخدمات والسلع.

غرار  على  الخدمية  المؤسسات  إدراك  في  الدراسة  مشكلة  وتمثلت 

تمارسها،  التي  الترويجية  األنشطة  مختلف  أهمية  األخرى  المؤسسات 

وتأثيرها على النتائج التسويقية والمالية للوظيفة التسويقية، فنظرًا ألهمية 

على  اإلجابة  البد  كان  التسويقي  األداء  على  وتأثيره  الترويجي  االتصال 

التساؤل الرئيس للمشكلة وهو كيف يساهم االتصال الترويجي في الرفع من 

األداء التسويقي للمؤسسة الخدمية؟

فيه  التحليل  الوصفي فجانب  المنهج  الدراسة هو  المتبع في  المنهج  إن 

يظهر من خالل القيام بتفكيك موضوع الدراسة إلى مكوناته األساسية، أما 

الجانب الوصفي فهو يعود إلى اعتماد المراجع المكتبية كمصدر لمختلف 

المفاهيم النظرية لمشكلة الموضوع، ومختلف المصادر المتوفرة عنها في 

محاولة  في  االستقصاء  طريقة  على  االعتماد  تم  كما  التطبيقي،  الجانب 

التعرف على أداء االتصال الترويجي للمؤسسة لدى عينة من الزبائن وهذا 

في اطار االعتماد على أسلوب دراسة الحالة.

ولمحاولة اإلجابة على التساؤل الرئيس وقد تم صياغة بعض الفرضيات 

 (1) نوال بوكريطة، أثر االتصال في رفع األداء التسويقي للمؤسسة الخدمية دراسة حالة وكالة السفر 
والسياحة، رسالة ماجستير إدارة األعمال منشورة، جامعه الجزائر، 2011ىم

 

د. اأجمد اإ�صماعيل عبدالعزيز غندور 
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أهمها، يعد تسويق الخدمات منفصاًل عن تسويق السلع، وفي مؤسسة خدمية 

يكفي وضع قسم للتسويق يتحمل على عاتقه مسؤولية القيام بجميع النشاطات 

الخدمات عن  في مجال  الترويجي  االتصال  تقنيات  تختلف  التسويقية، ال 

تلك المطبقة على السلع الملموسة مع مراعاة لبعض خصائص الخدمات، 

مقدم  بين  تفاعل  تتطلب  التي  الخدمة  تقديم  إلى خصائص  بالنظر  خاصة 

الخدمة والزبون.     

 من أهم النتائج: إن نظام األجر والمكافأة الذي تعتمده اإلدارة يقدم تحفيزًا 

قويًا لقوة البيع لهذه المؤسسة  مما يؤدي بالبائع إلى شعور باالستقرار واألمان 

لهذه المؤسسة وبالتالي ارتفاع روحه المعنوية مما يؤدي إلى تحقيقه للفاعلية 

لهذه المؤسسة،  إن غياب تطبيق مؤشرات قياس أداء االتصال الترويجي 

المحقق  األداء  مستويات  تقييم  على  القدرة  عدم  إلى  يؤدي  مما  بالوكالة 

وبالتالي عدم معرفة االنحرافات وتصحيحها لبلوغ األهداف التسويقية عامة 

واالتصال بصفة خاصة، ومن أهم التوصيات:على المؤسسة أن تتبع نظام 

باالهتمام واالستقرار واألمان مما  البيع  فعال يشعر رجل  تحفيز ومكافاة 

باستخدام  االهتمام  المؤسسة،  أهداف  لتحقيق  لديه  دافعية  خلق  إلى  يؤدي 

مختلف تقنيات االتصال الترويجي بتطبيق سياسات إعالنية وترويجية من 

شأنها إيصال الرسالة التي تريدها الوكالة إلى زبائنها الحاليين والمتوقعين. 

مفهوم بحوث التسويق:
أواًل: تعريف بحوث التسويق:

عرفت بحوث التسويق على أنها »عملية اإلعداد، والجمع، والتحليل، 

أثر بحوث التسويق على األداء التسويقي
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والتوظيف للبيانات والمعلومات المتعلقة بحالة تسويقية3)2(”.

المعلومات، واختيار  االحتياجات من  أنها »تشخيص  كما جاءت على 

المتغيرات المالئمة التي بموجبها يتم جمع المعلومات وتسجيلها وتحليلها 

سليمة وموثوق فيها3”.

وعرفت الجمعية األمريكية للتسويق بأنها »الطريقة العملية التي تستخدم 

بتسويق  المتعلقة  المشاكل  عن  االحصاءات  وتحليل  وتسجيل  تجميع  في 

السلع والخدمات«4. 

الوظيفية التي تربط المنظمات والمستهلكين برجال التسويق من خالل 

المعلومات التي تستخدم في تحديد وتعريف المشكالت والفرص التسويقية، 

الرقابة  التسويقية، فضاًل عن  تكوين وتقييم وتنقية األنشطة  وتساعد على 

ورصد األداء التسويقي وتقويمه، وتحقيق الفهم الخاص بالعمليات التسويقية 

وتحسينه"5.

كما إنها »جمع البيانات وتسجيله وتحليلها المتعلقة بمشاكل انسياب السلع 

والخدمات من المنتج إلى المستهلك األخير أو الزبون الصناعي«6)6(.

وتعرف أيضًا بأنها "جمع وتسجيل وتحليل البيانات التسويقية أو البيانات 

المتعلقة بالمشاكل التسويقية للسلع والخدمات، ويمكن أن تتعلق هذه المشاكل 

(1(  عصام الدين أمين أبو علفة، المعلومات والبحوث التسويقية » النظرية والتطبيق« ج1)االسكندرية: 
مؤسسة حوارس الدولية للنشر والتوزيع، 2002(، ص30.

 (2(  محمد سعيد سلطان، التسويق )القاهرة: المكتب العربي الحديث، 1995م(، ص302.
ج

 (3( مصطفى محمود أبو بكر، محمد فريد الصحن، بحوث التسويق » مدخل تطبيقي لفاعلية القرارات 
التسويقية« )االسكندرية: الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، 1998م(، ص95.

شباب  مؤسسة  )القاهرة:  واإلستراتيجية  المفهوم  الحديثة:  التسويقية  اإلدارة  الشنواني،  (4(  صالح   
الجامعة، 1996م(، ص85.

د. اأجمد اإ�صماعيل عبدالعزيز غندور 
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بأي عنصر من مكونات المزيج التسويقي«7. 

والجوهر في بحوث التسويق أنها تقوم على اتباع المنهج العلمي بغرض 

إيجاد الحلول للمشكالت التسويقية، لذا فإن مصطلح بحوث التسويق أكثر 

السوق، فدراسة  أبحاث  أو  السوق  عمومية وشمولية من مصطلح دراسة 

السوق  دراسة  وتعرف  التسويق،  بحوث  مجاالت  من  مجااًل  تعد  السوق 

بأنها جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمشترين الحاليين والمرتقبين للسلعة 

تشخيص  تتضمن  التسويق  بحوث  أن  المنظمة.  تقدمها  التي  الخدمة  أو 

االحتياجات من المعلومات واختيار المتغيرات المالئمة التي بخصوصها 

يتم جمع وتسجيل وتحليل بيانات سليمة وموثوق فيها.

جمع  عمليات  يشمل  »نظام  أنها  على  أيضًا  التسويق  بحوث  تعرف 

وتسجيل وتحليل البيانات الخاصة بتسويق المنتجات، وبذلك ترشيد القرارات 

اإلدارية بالمؤسسة عن طريق إمداد القائمين على إدارتها بكافة المعلومات 

أمامهم  الطريق  ينير  التسويقية، مما  الظواهر والمشكالت  لتفسير مختلف 

لفهم المحيط الذي تعمل فيه المؤسسة وطريقة التعامل معه«8.

كما تعرف بحوث التسويق على أنها » الوسائل التي يلجأ إليها منتجو 

السلع والخدمات ليحافظوا على تواصل مع المستهلكين ومعرفة حاجاتهم 

جمع  خالل  من  وذلك  ينتجونها،   التي  والخدمات  السلع  من  ورغباتهم 

ودوافع  واتجاهات  بسلوك حاجات  المتصلة  المعلومات  وتحليل  وتصنيف 

وأراء المستهلكين من أفراد ومؤسسات من خالل فهم الظروف االقتصادية 
 (7( شفيق ابراهيم حداد، نظام موسى سويدان، أساسيات التسويق )عمان: دار حامد للنشر والتوزيع، 

1998م( ص240.
 (8(  ابي سعيد الديوه جي، بحوث التسويق )الجبيهة : دار الحامد للنشر والتوزيع، 2001م(، ص154.

أثر بحوث التسويق على األداء التسويقي
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والسياسية وغيرها من الظروف المحيطة بها«9.

ثانيًا: أهمية بحوث التسويق
تتمثل أهمية بحوث التسويق في االتي10:

1 - أن بحوث التسويق تساهم في سد الفجوة االتصالية بين قوى االنتاج 

والتسويق من ناحية وقوى االستهالك من ناحية أخرى، األمر الذي جعل 

منها نظامًا رسميًا لالتصال يخدم أغراض التغذية العكسية بما يسهل عملية 

اتخاذ القرار التسويقي.

2 - تساعد بحوث التسويق المؤسسة في فهم طبيعة وديناميكيات سوقها، 

ومعرفة القوى الرئيسية المؤثرة في السوق، وهذا من شأنه أن يساعد على 

فهم السوق بمتغيراتها ويوفر القدرة الرئيسية المؤثرة في السوق، وهذا من 

شأنه أن يساعد على فهم السوق بمتغيراتها ويوفر القدرة على تحديد أسلوب 

والتعامل  وتفاعلها،  المتغيرات  هذه  حركة  على  للرد  المناسب  التصرف 

معها في الوقت المناسب.

وتنفذ خططها  تخطط  أن  منظمة  يمكن ألي  ال  بأنه  األهمية  تبرز   -  3

وتوجه وتراقب أنشطتها التسويقية من غير القيام ببحوث التسويق مسبقًا.

ثالثًا: مبادئ بحوث التسويق:

وقد ذكر عدد من الكتاب والباحثين مبادئ بحوث التسويق وكاآلتي11:

 (9(  محمد فريد الصحن ومصطفى أبوبكر، بحوث التسويق مدخل  تطبيقي لفاعلية القرارات التسويقية، 
)القاهرة : الدار الجامعية، 2002م(، ص13.

2009م(،  للنشر،  ايتراك  )القاهرة: دار  التسويق مبادئ علمية وتطبيقي   (10) صديق محمد عفيفي، 
ص29.

التوزيع،  للنشر  الحامد  دار   : عمان   ( سلوكي«  مدخل   « التسويق،  مبادئ  عبيدات،  محمد    )11)  
1999م(، ص56.

د. اأجمد اإ�صماعيل عبدالعزيز غندور 
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القيام ببيع السلع والخدمات لجميع أو بعض المستقصى منهم  1 - عدم 
الرئيس ألي من  الهدف  التسويق، وال يجب أن يكون  في أي من بحوث 
بحوث التسويق هو بيع سلع وخدمات للمستقصى منهم بطريق مباشر أو 

غير مباشر.
2 - عدم نشر أسماء المستقصى منهم ألي منظمة باستثناء المركز الذي 

قام بالبحث الميداني أو الوحدة التنظيمية المسؤولة عن بحوث التسويق في 
المشروع خاصة إذا وعد المستقصى منهم بذلك. وال يجب االستعانة بهذه 
األسماء في أغراض أخرى غير البحث الذي اشتركوا فيه )الترويج مثاًل(.
3 - عدم حجب أي بيانات تم جمعها مكتبيًا أو ميدانيًا عن الجهة التي تم 

البحث من أجلها.
4 - عدم قيام المراكز المتخصصة في بحوث التسويق ببحوث لمنظمات 
منافسة لمنظمات وزبائن هذه المراكز إذا ما تطلب ذلك إعطاء المنافسين 

بيانات تم جمعها من زبائن هذه المراكز من البحوث التي قامت بها لهم.
5 - عدم نشر نتائج البحوث التي تقوم بها المراكز المتخصصة في بحوث 

التسويق أو االستعانة بهذه النتائج في اإلعالن عنها إال بموافقة المنظمات 
والزبائن الذين أجريت البحوث لحسابهم.

6 - عدم الوصول على نتائج معينة في بحث معين بحيث ال تتماشى هذه 

النتائج مع البيانات التي تم جمعها وتسجيلها وتحليلها.
7 - في حالة االعتماد على مفاهيم أو أساليب حديثة أو مطبقة ألول مرة 
في أحد البحوث والتي قام بابتكارها أحد زبائن أو المركز المتخصص في 
أو  المفاهيم  بهذه  يستعين  أن  المركز  يجب على  فإنه ال  التسويق،  بحوث 

األساليب إال بموافقة المنظمة أو الزبون.

أثر بحوث التسويق على األداء التسويقي
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رابعًا: مزايا بحوث التسويق: 

لبحوث التسويق مزايا عديدة تتمثل في 12:

بأسلوب  التسويق  مجال  في  المنشأة  تواجه  التي  المشكالت  تحديد   -  1

علمي دقيق.

2 - وضع توقعات وافتراضات أكثر دقة عن المتغيرات والعوامل التي 

تهم وتؤثر على نشاطاتها التسويقية.

3 - التغلغل بكفاءة في السوق وفهم متغيراته وأسلوب تفاعلها وطريقة 

التعامل معها.

4 - التقليل من مشكلة عدم التأكد التي تواجه اإلدارة عند اتخاذ القرارات 

المستقبلية.

5 - فتح مجاالت جديدة أمام رجال التسويق نتيجة دراسة السوق وحاجات 

العمالء غير المشبعة.

6 - استخدام األسلوب العلمي لدراسة الموضوعات والمشكالت التسويقية 

مما يقلل من االعتماد على أسلوب التخمين.

خامسًا: مجاالت بحوث التسويق:

وفعاليات  أنشطة  مختلف  تتناول  عديدة  مجاالت  التسويق  لبحوث 

المؤسسات المعاصرة وتتمثل هذه المجاالت في اآلتي 13:

وتحديد  بمعرفة  البحوث  هذه  تقوم  والمستهلكين:  السوق  بحوث   -  1

خصائص المستهلكين الذين يستعملون المنتجات أو يستهلكونها، والتعرف 

 (12( عبيدات ذوقان وآخرون، البحث العلمي )عمان : دار وائل للنشر والتوزيع، 2005م(، 
ص420..

 (13( إسماعيل السيد، أساسيات بحوث التسويق )القاهرة: دار الجامعة الجديدة، 2002م(، ص16.

د. اأجمد اإ�صماعيل عبدالعزيز غندور 
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على السوق التي تخدمها المؤسسة وتحديدها تحديدا واضحًا وتحليلها، حيث 

أن كل عامل في ميدان التسويق يهتم بالتعرف على السوق الحقيقية التي 

يعمل فيها وتحديدها تحديدًا دقيقا، والسوق تعني مجموع األطراف الذين 

يمكن أن يكون لهم تأثيرات على مبيعات منتج معين، وبصفة عامة على 

أنشطة المؤسسة ككل.

2 - بحوث تحليل المبيعات: 
إن المؤسسات التي تقوم بصناعة أنواع مختلفة من المنتجات يكون من 

المهم لها إجراء تحليل المبيعات، وقياس كفاءة وفعالية كل منتج أو مجموعة 

من المنتجات، من خالل رقم األعمال لكل منتج ومختلف التكاليف المتعلقة 

به سواء تكاليف التصنيع أو الترويج أو التغليف.

3 - بحوث األعمال والمؤسسات:
ميدان  في   أو  نفسها  الصناعة  في  تعمل  التي  المؤسسات  بعض  تقوم 

األعمال نفسها ببعض البحوث المشتركة، وبصفة خاصة تلك التي ترتبط 

بحالة السوق المرتقب في المستقبل، وتساعد هذه البحوث في خلق وتدعيم 

المؤسسة  بين  وثقة  والتعاون  الصلة  وتوطيد  المرغوبة  الذهنية  الصورة 

والفئات المستهدفة، وعادة ما يطلق على هذه البحوث اسم بحوث المؤسسات 

4 - بحوث المنتج:
 تتعلق هذه البحوث بتصميم وتنمية واختيار المنتجات والتحسينات في 

المنتجات الحالية، والتنبؤ باتجاهات المستهلك وتفصيالته المرتقبة، وذلك 

من خالل القيام بدراسة أراء المستهلكين في المنتج الجديد ومدى قبولهم له 

واعتراضهم عليه وبطبيعة الحال تقوم أيضًا هذه البحوث بعمل مقارنات 

أثر بحوث التسويق على األداء التسويقي
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في اختبارها للمنتج محل الدراسة مع المنتجات المنافسة، حتى يمكن مقارنة 

جودة المنتجات مع ما ينافسها في األسواق.

5 - بحوث التوزيع: 
تتفرع بحوث التوزيع إلى:

أ- بحوث اختيار الوسطاء واختيار منافذ التوزيع المناسبة: 

التي  الدراسات  بالعديد من  للقيام  إن كل مؤسسة تجد نفسها في حاجة 

تمكنها من اختيار الطريق المناسبة التي تسلكها منتجاتها حتى تصل إلى 

مشتريها، فهناك الطريق المباشرة  من المنتج إلى المستهلك وهناك الطريق 

غير المباشر عن طريق البيع إلى تجار التجزئة ثم إلى المشتري، أو من 

خالل البيع إلى تجار الجملة أواًل وقد يتم توزيع المنتج عن طريق وسطاء 

أو وكالء البيع أو وكالء المنتج.

ب - بحوث النقل والتخزين:
لها  تنير  التي  بالدراسة  القيام  إلى  والبائعة  المنتجة  المؤسسة  تحتاج 

لوسيلة  حيث  المناسبة،  النقل  وسيلة  وتوفير  وتحديد  اختيار  أمام  الطريق 

بالشكل  بيعه  مناطق  إلى  ووصوله  المنتج  على  كبير  أثر  ونوعيتها  النقل 

والحالة السليمة ثم في الوقت المناسب بحيث ال تضيع فرص بيعية.

6 - بحوث الترويج:
 يتعلق هذا النوع من البحوث باختيار وتقييم فعالية األساليب المختلفة 

المتاحة  المؤسسة، فتنوع وسائل االتصال  المستخدمة في ترويج منتجات 

من تلفزيون وإذاعة ومجالت تزيد البدائل المتاحة لكل منها، تجعل عملية 

اختيار الوسيلة اإلعالنية المناسبة أمرا صعبًا ويستلزم الدراسة والبحث.

د. اأجمد اإ�صماعيل عبدالعزيز غندور 
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7 - بحوث المسؤولية االجتماعية: 
عندما تشعر المؤسسات بمسؤولياتها اتجاه المجتمع الذي توجد به، فإنها 

عادة ما تقوم ببعض البحوث المرتبطة ببعض القضايا االجتماعية والقضايا 

التي تهتم الرأي العام.

سادسًا: المواقف التي يفضل عدم إجراء البحوث التسويقية فيها

أنه هناك بعض  التسويقي، إال  للبحث  التي ذكرت  بالرغم من األهمية 

المواقف التي يكون من األفضل عدم إجراء هذه البحوث فيها . ومن ضمن 

هذه المواقف ما يلي14:

1 - نقص الموارد:
سبيل  في  عقبة  الموارد  نقص  تجعل  التي  المواقف  من  نوعان  وهناك 

إجراء البحوث التسويقية، هما:

أ- إن المنظمة ال تملك الموارد الكافية إلجراء البحوث بطريقة مرضية 

ب- هناك بعض المواقف التي قد تسمح بتوفير ميزانية للبحث وإجراؤه 

بالدقة المطلوبة، ولكن قد يعتقد مدير التسويق أن هناك صعوبة في توفير 

اإلمكانات المالية لتطبيق القرارات الناتجة عن تلك الدراسة.

2 - عدم إمكانية االستفادة من نتائج البحث:

ورغبات  الحياة  أنماط  تقيس  التسويق  بحوث  أنواع  بعض  هناك   

المستهلكين الحاليين والمرتقبين، وقد تؤدي نتائج الدراسة إلى ظهور بعض 

المالية  اإلمكانيات  أو  المؤسسة  توجهات  مع  تتناسب  ال  والتي  الرغبات 

(14(  عبيدات ذوقان وآخرون، البحث العلمي )عمان : دار وائل للنشر والتوزيع، 2005م(، 
ص420.

أثر بحوث التسويق على األداء التسويقي
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لخدمة هؤالء المستهلكين، ومن ثم فإن نتائج البحث تكون غير ذات قيمة 

كبيرة لمستخدميها.

3 - سوء التوقيت:

 فال يجب استخدام بحوث التسويق إذا كانت فرصة الدخول إلى السوق 

غير مالئمة للمؤسسة، فإذا كانت سلعة ما في مرحلة متأخرة من النضج أو 

التدهور فإنه ليس هناك ثمة فائدة أو مبرر للقيام بدراسة إلدخال منتج جديد.

4 - معلومات بحوث التسويق متاحة داخل الشركة: 

هناك العديد من الشركات التي تقوم بإجراء بحوث تسويقية في أسواق 

معينة ولعدد من السنوات، ومن خالل هذه البحوث يصل المديرون إلى تفهم 

كامل للسوق ومتغيرات وخصائص مستهلكية وفي هذه الحالة فإن إجراء 

بحوث إضافية - في حالة عدم تغير ظروف السوق- يعد تكرار ال مبرر له.

5 - تكلفة إجراء البحوث تزيد عن العائد المتحقق منها: بمعنى أنه يجب 

إجراء البحوث التسويقية إذا كان هناك اقتناع بأن القيمة المتوقعة من إجراء 

البحث والمعلومات المستقاة منه سوف تزيد عن تكلفة الحصول على هذه 

المعلومات.

مفهوم األداء التسويقي:
أواًل: تعريف األداء التسويقي:

العديد من  لمنظمات األعمال، وله  بالنسبة  األداء مفهومًا جوهريًا  يعد 

المفاهيم المتعددة المعاني، فمن الناحية اللغوية مصطلح األداء مستمد من 

اللفظ الالتيني "performant" ويعني إعطاء كلية الشكل لشيء ما واشتق 

منه اللفظ اإلنجليزي to perform”  »ويعني تنفيذ مهمة أو تأدية عمل. أما 

د. اأجمد اإ�صماعيل عبدالعزيز غندور 
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le petit Robert  األداء على  القاموس  الناحية االصطالحية فيعرف  من 

أنه »النتيجة الرقمية المحصلة من طرف المنظمة في ظل بيئة تنافسية كما 

يشير إليه تنفيذ وإنهاء العمل، أما من وجهة النظر االستراتيجية، فاألداء هو 

»قدرة المنظمة على البقاء والتكيف والنمو في إطار األهداف االستراتيجية 

ويعبر  االستراتيجي،  النجاح  مقدمتها  في  ويأتي  تحقيقها،  إلى  تسعى  التي 

مفهوم األداء على "المستوى الذي يحققه الفرد العامل عند قيامه بعمله، من 

حيث كمية وجودة العمل المقدم من طرفه، واألداء هو المجهود الذي يبذله 

كل من يعمل بالمؤسسة من منظمين، مديرين" 15.

الفرد،  لوظيفة  المكونة  المهام  وإتمام  تحقيق  »درجة  إلى  األداء  يشير 

وهو يعكس الكيفية التي يحقق أو يشبع بها الفرد متطلبات الوظيفة »، يشير 

األداء إلى »درجة تحقيق وإتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس 

الفرد متطلبات الوظيفة »، إن األداء هو  التي يحقق أو يشبع بها  الكيفية 

»قياس للنتائج وهو يجيب على سؤال بسيط، هل أتممت عملك؟ بمعنى هل 

نفذت ما هو مطلوب منك في عملك؟"  16.

 عرف األداء التسويقي للمنظمات على أنه "مدى قدرة المنظمة على إشباع 

تقديمهم خدمات تتالءم مع حاجاتهم وتتطابق  وإرضاء زبائنها من خالل 

مع ما كانوا ينظرونه في حدود المراقبة المستمرة للمنافسين واألخذ بعين 

االعتبار ردود أفعالهم مع تحقيق النتائج التسويقية المطلوبة من األرباح، 

اتصال ترويجي يضم مزيجًا  السوقية، وهذا في ظل  المبيعات، والحصة 
 ،)  2004 قالمة،  بجامعة  النشر  مديرية  الجزائر:   ( البشرية،  الموارد  إدارة   (15( حمداوي وسيلة، 

ص123.
 (16( راوية حسن،  إدارة الموارد البشرية ) االسكندرية:  الدار الجامعية،  2004م(، ص209.

أثر بحوث التسويق على األداء التسويقي
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اتصاليًا متكاماًل17. 

     ويعرف األداء التسويقي للمنظمة الخدمية أيضًا على أنه » المخرجات 

فترة  تحقيقها خالل  إلى  التسويق  وظيفة  تسعى  التي  التسويقية  النتائج  أو 

زمنية معينة 18.

يرتبط مفهوم األداء التسويقي بكل من الفعالية والكفاءة  واالنتاجية: 

1 - الكفاءة التسويقية:

أساس  على  والمخرجات  المدخالت  بين  المثلى  العالقة  تحقيق  وهي 

المدخالت،  قدر ممكن من  وبأقل  المخرجات  قدر ممكن من  أكبر  تحقيق 

وتتمثل المخرجات التسويقية في صورة المؤسسة، سمعة عالمتها، القيمة 

المركز  السوقية،  الحصة  الزبائن، درجة رضاهم ووالئهم،  المدركة لدى 

التنافسي، أما المدخالت فتتمثل في االستثمارات التسويقية التي تخصصها 

إدارة التسويق في سبيل الوصول إلى تلك المخرجات، وتنظر إليها على 

والبيع  اإلعالن،  نفقات  والشراء،  البيع  تكاليف  منها  تسويقية  تكاليف  أنها 

الشخصي، تكاليف البحث والتطوير. 

كما أن الكفاءة التسويقية تعني الحصول على ما هو كثير، نظير ما هو 

أقل، أي إبقاء التكلفة في حدودها الدنيا واألرباح في حدودها القصوى، وهو 

مفهوم يقتصر فقط على استخدام المواد اإلنتاجية المتاحة للمنظمة، ويرتبط 

بالدرجة األولى بعنصر التكلفة والعالقة بين المدخالت والمخرجات.

 (17( مريم طالب،  اسهام المنافسة في تحليل األداء التسويقي للمؤسسة مذكرة ماجستير، جامعة 
الجزائر، 2008م، ص111، ص93.

 (18( عالء الغرباوي وأخرون، التسويق المعاصر )االسكندرية: الدار الجامعية، 2007م(، 
ص269.
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2 - الفعالية التسويقية:

المبيعات  حجم  في  زيادة  شكل  في  األهداف  تحقيق  على  القدرة  هي   

والحصة السوقية وتحقيق رضا الزبائن وتنمية الموارد البشرية العاملة في 

مجال التسويق، وتحقيق النمو المرغوب للمؤسسة 19.

وتعرف أيضًا على أنها » مقابلة أداء المنظمة لألهداف التنظيمية السابق 

تحديدها في مرحلة التخطيط، ويكون تركيز الفعالية أكثر على األهداف من 

التركيز على جانب المدخالت، وهي بذلك ترتبط بمفهوم الكفاءة 20.

ويمكن تعريفها أيضًا بأنها » درجات النجاح مقارنة مع المنافسين والتي 

تمثل االطار األساسي ألهداف إدارة التسويق«. وتعرف ببساطة على أنها 

ببساطة أنها أداء الشيء الصحيح«21.

من  للموارد  الكفء  بأنها »االستغالل  تعرف  التسويقية:  اإلنتاجية   -  3

قوى بشرية ومعدات ومواد خام ورأسمال، وهي تتضمن الحصول على 

أعظم وأفضل مخرجات من هذه المدخالت«22.

يمكن تعريف اإلنتاجية التسويقية بأنها »النسبة بين المبيعات أو صافي 

األرباح )المخرجات( وبين التكاليف التسويقية المستخدمة لقطاع معين من 

نشاط األعمال«23.

إن الكفاءة والفعالية هما البعدان األساسيان لإلنتاجية التسويقية وال يمكن 

االعتماد على واحدة دون األخرى، وبذلك يتوجب على مدراء التسويق أن 
 (19( عبدالسالم أبو قحف،  التسويق: مدخل تطبيقي )اإلسكندرية: الدار الجامعية، 2001م( ص93.

 (20( عالء الغرباوي وآخرون، التسويق المعاصر) اإلسكندرية: الدار الجامعية، 2007م(،  ص276. 
 (21( محمد سعيد سلطان،  التسويق،) القاهرة: المكتب العربي الحديث، 1995م(،  ص371.

 (22( راوية حسن، مرجع سبق ذكره، ص212.
 (23( مريم طالب، مرجع سبق ذكره، ص95.

أثر بحوث التسويق على األداء التسويقي
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نفسه من خالل خلق  الوقت  والكفاءة في  الفعالية  اعتبارات  يركزوا على 

مستويات رضا عالية للعمالء لضمان والءهم عند مستوى تكلفة منخفضة 

مقارنة بالمنافسين.

ثانيًا: مستويات األداء التسويقي:
 ال يمكن ألي عامل أن يعمل بعفوية بل يجب العمل وفق مقاييس محددة 

يختلف تحديدها حسب فلسفة وتفكير المؤسسة ويمكن أن نميز منها:

 1 - مستويات أكبر من التنبؤات.

  2 - مستويات أقل من التنبؤات.

  3 - مستويات تتعادل نوعا ما )تتقارب( مع التنبؤات.

الوثيقة  العالقة  بناء على  التسويقي  النشاط  األداء في   وتحدد مستويات 

بين التخطيط والرقابة والخطة تعكس مستويات األداء المخططة، ويعرف 

المستوى بأنه )مستوى األداء المتوقع الذي يتم مقارنته باألداء الفعلي(24.

ثالثًا: مفهوم تقييم األداء التسويقي )المراجعة التسويقية(:
 تقييم األداء هو »عملية التقييم والتقدير المنتظمة والمستمرة للفرد بالنسبة 

وتهدف  المستقبل  في  وتطويره  تنميته  وتوقعات  العمل  في  الفرد  إلنجاز 

برامج تقييم األداء وبشكل عام إلى تحسين مستوى اإلنجاز عند الفرد«، 

وإضافة إلى ما سبق فالتقييم يحقق الغايات التالية: 25 

 1 - تسهيل تنمية وتطوير الفرد.

 2 - تحديد إمكانيات الفرد المتوقع استغاللها.
 (24( نادية العارف وآخرون،  التسويق ) االسكندرية: الدار الجامعية، 2003م(، ص293. 

الجامعية  المؤسسة  )بيروت:  التنظيمي،  األداء  وكفاءة  البشرية  الموارد  إدارة  بربر،  كامل   )25)  
للدراسات والنشر والتوزيع،، 2000(، ص 125 
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 3 - المساعدة في تخطيط القوى العاملة.

 4 - المساعدة في تحديد مكافآت الفرد.

 ومنه فتقييم األداء يعني إعطاء قيمة معينة )ذات داللة( لنشاط الفرد الذي 

يقوم بعمل معين من خالل بذله لجهد وسلوك معين في تحقيقه لهدف محدد 

خططت له المؤسسة مسبقا وهذا إلعطائها صورة حقيقية عن أداء الفرد في 

النشاط.

ميداني  مسح  إجراء  ضرورة  التسويقي  األداء  تقييم  عملية  تستوجب 

على  والوقوف  التسويقية،  عملياتها  سائر  على  التعرف  بغرض  للمنظمة 

العالقات التي تربط بين مختلف وظائف التسويق، والتوصل إلى خصائص 

النشاط التسويقي الذي تمارسه المنظمة وأثر ذلك على أدائها وذلك بهدف 

الوصول إلى اإلجراءات العالجية الالزمة لتالفي القصور في األداء والعمل 

على تحسينه في المستقبل.

يعرف تقييم األداء التسويقي بأنه » هو التعرف على مدى توافق األداء 

التسويقي الفعلي مع المعايير التسويقية المحددة سلفا، حتى تتكون صورة 

الخطط  وتنفيذ  األهداف  تحقيق  في  النجاح  ومدى  فعاًل،  يحدث  لما  حية 

الموضوعة بما يكفل اتخاذ اإلجراءات المالئمة لتحسين األداء 26.

يعني تقييم األداء التسويقي، الوقوف على مستوى تأدية إدارة التسويق 

لمختلف وظائفها خالل فترة زمنية معينة بهدف معرفة االنحرافات ومحاولة 
عالجها من خالل ما يلي 27:

 (26) عالء الغرباوي واخرون، مرجع سبق ذكره، ص270.
 (27( فريد النجار، إدارة منظومات التسويق العربي والدولي )االسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، 

2004م(، ص503.

أثر بحوث التسويق على األداء التسويقي



333مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السابع – يناير 2020م 

1 - مساعدة اإلدارة العليا في تعديل برنامج التسويق.
2 - الكشف عن األسباب التي أدت إلى وقوع االنحرافات عن الخطط 

التسويقية.
3 - تحديد مواضع القوة والضعف في النشاط التسويقي.

4 - تقدير المركز التنافسي للمؤسسة ومقارنته بمراكز أهم المنافسين.
عرفت المراجعة التسويقية » بأنها اختبار شامل ومنظم ومستقل يتم بصفة 
االستراتيجيات،  األهداف،  التسويقية،  بالبيئة  يتعلق  فيما  للمؤسسة  دورية 
األنشطة واألنظمة التسويقية لتحديد جوانب المشاكل وكذلك الفرص المتاحة 

ووضع الخطط والتصرفات الالزمة لتحسين األداء التسويقي«28. 
رابعًا: أهمية تقييم األداء التسويقي: 

أن  نجد  التسويقي،  األداء  وتقييم  لمتابعة  المستمر  الحاجة  من  بالرغم 
العديد من المنظمات في الواقع العملي ال تهتم بهذه الناحية، حتى أنها ال 
أن  كما  المحققة،  النتائج  مع  ومقارنتها  التسويقية  تكاليفها  بمراجعة  تقوم 
الكثير من المنظمات تقوم فقط بمقارنة المبيعات بالخطط الموضوعة مع 
إهمال المقاييس التي تتناول القيمة المحققة لدى العميل،  ويمكن تلخيص أهم 

األسباب لعدم قيام كثير من المنظمات بقياس أدائها التسويقي فيما يلي29:

1 - طبيعة الخدمة التي تجعلها مختلفة عن السلعة العادية.

2 - إدارة الشركة غير موجهة بالسوق أو احتياجات العمالء.

التسويقي، حيث أن  المتوفرة عن األداء  المعلومات المحاسبية  3 - قلة 

 (28(  توفيق محمد عبد الحسن، التسويق وتدعيم القدرة التنافسية للتصدير ) القاهرة: دار الفكر 
العربي، 2003م(، ص332.

 (29) عالء الغرباوي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص271.
جج
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إدارة  احتياجات  لمقابلة  مصممة  ليست  المطبقة  المحاسبية  النظم  معظم 

التسويق.

4 - عدم تحقيق التنسيق والتكامل بين إدارة التسويق واإلدارات األخرى 

تؤثر على  التي  القرارات  الكثير من  يتخذون  التسويق ال  أن مديري  كما 

األداء التسويقي مثل مستويات الجودة والرقابة عليها واألموال المخصصة 

لإلنفاق على البحوث.

5 - يركز مديرو التسويق على تجميع المعلومات والبيانات قبل القيام 

باألنشطة التسويقية، ولكن القليل منهم فقط الذين يقومون بمقارنة الخطط 

الموضوعة بالنتائج الفعلية.

6 - التغيرات السريعة التي تحدث في البيئة المحيطة تعرقل عملية قياس 

التي  المتغيرات  ضوء  في  تقاس  أن  يجب  التسويقية  النتائج  ألن  األداء؛ 

حدثت وليس في ضوء النتائج المتوقعة التي وضعت أثناء تصميم الخطة.

7 - تعدد المتغيرات المؤثرة على األداء التسويقي وتداخل هذه المتغيرات 

مع بعضها البعض.

الدراسة الميدانية:

أواًل: نشأة شركة النيل الكبرى لعمليات البترول
تأسست شركة النيل الكبرى لعمليات البترول في 18 يونيو 1997 وهى 

من   40% بـ  الصينية   CNPC شركة  من  بشراكة  تتكون  مساهمة  شركة 

األسهم وشركة بتروناس الماليزية بـ 30 % وشركة ONGC الهندية بـ 25% 

وشركة سودابت السودانية  بـ  %5 من األسهم، تقع مربعات امتياز الشركة 

تبعد عن  29893 كيلو متر مربع حيث  في جنوب كردفان بمساحة قدرها 

أثر بحوث التسويق على األداء التسويقي
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الخرطوم 800 كيلو متر )1(.

رؤية الشركة: تتمثل رؤية الشركة في توطيد شركة النيل الكبرى لعمليات 

البترول كشركة أولى في عمليات البترول. 

رسالة الشركة:  تتمثل رسالة الشركة في اآلتي:
سالمة  ومعايير  والسالمة  الصحة  من  عالي  مستوى  على  الحفاظ   -  1

البيئة. 

2 - تعظيم العائد االستثماري للمساهمين.

3 -  المساهمة في تحقيق تطلعات  السودان القومية كمصدر للبترول.

4 -  تطوير الكادر الوطني المؤهل. 

ثانيًا: إجراءات الدراسة الميدانية:
الباحث  استخدم  فقد  الدراسة  لموضوع  التحليلية  الجوانب  لمعالجة 

االستبانة كأداة رئيسة للدراسة وجمع البيانات األولية، وصممت خصيصًا 

الدراسة وتحليلها الختبار  البيانات الالزمة عن موضوع  لحصر وتجميع 

فروض الدراسة، حيث تم إعداد االستبانة، واالعتماد على بعض الدراسات 

السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.

1 - مجتمع الدراسة والعينة:
مجتمع الدراسة:  يشمل مجتمع الدراسة جميع الموظفين المنتسبين إلي 

شركة النيل الكبرى لعمليات البترول وفقًا للحدود الزمانية والمكانية للبحث.  

عينة الدراسة: فقد تضمنت عينة الدراسة )132( مفردة من مجتمع الدراسة 

مجتمع  من   60% بنسبة  عشوائية  عينة  أخذ  تم  أي   ،)200( عددهم  البالغ 

الدراسة، ووزعت )132( استمارة استبانة والمستلم كلها )132( استمارة.
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2 - تحليل البيانات الشخصية:

إن الهدف األساسي من تحليل البيانات الشخصية هو معرفة أثر البيانات 

الشخصية على سلوك مجتمع الدراسة، وذلك من خالل:

أ- توزيع المبحوثين حسب العمر:

الجدول )1( توزيع المبحوثين حسب العمر
% التوزيع التكراري العمر

21.2% 28 أقل من 30 سنة
34.1% 45 30 وأقل من 40سنة
28% 37 40 وأقل من 50 سنة

16.7% 22 50 سنة فأكثر
100% 132 المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج االستبانة 2017م.

نتائج الجدول )1( توضح أن )%21.2( من المبحوثين أعمارهم أقل من 30 

سنة، )%34.1( أعمارهم 30 وأقل من 40سنة، )%28( أعمارهم 40 وأقل من 

50 سنة، بينما )%16.7( تبلغ أعمارهم 50 سنة فأكثر، ويتضح من البيانات 

أعاله أن معظم أفراد العينة هم ضمن الفئة العمرية )30 وأقل من 40 سنة( 

والنشاط  الشباب  سن  تعد  السن  وهذه  نسبة  أعلى  على  استحوذت  حيث 

والعمل،مما ينعكس إيجابًا على الدراسة.

ب-  توزيع المبحوثين حسب المؤهل العلمي

الجدول )2( توزيع المبحوثين حسب المؤهل العلمي
% التوزيع 

التكراري المؤهل العلمي

11.4% 15 ثانوي

أثر بحوث التسويق على األداء التسويقي
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53% 70 جامعي

35.6% 47 فوق الجامعي

100% 132 المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج االستبانة 2017م.

يحملون   )11.4%(  )2( الجدول  في  موضح  للمبحوثين  العلمي  المؤهل 
)دبلوم  الجامعي  فوق  مؤهلهم   )35.6%( جامعيون   )53%( ثانويًا،  مؤهاًل 
عينة  أفراد  من   )53%( أن  الباحث  ُيستنتج  دكتوراه(.  ماجستير،  عالي، 
التأهيل والدراية الكافية  الدراسة مستواهم التعليمي جامعي مما يدل على 
على  واالعتماد  الحجة  في  القوة  يكسبها  وذلك  الدراسة،  بمجال  واإللمام 

المنهج العلمي والتخصص الدقيق.
ج - توزيع المبحوثين حسب الخبرة العملية 

الجدول )3( توزيع المبحوثين حسب الخبرة العملية
% التوزيع التكراري سنوات الخبرة 

15.2% 20 أقل من 5 سنة

% 64.4 85 5 وأقل من 10 سنة

% 20.4 27 10 سنوات فأكثر

100% 132 المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج االستبانة 2017م.

التوزيع التكراري للمبحوثين حسب الخبرة العملية موضح في الجدول 

 )64.4%( سنوات،   5 الـ  عن  خبرتهم  سنوات  تقل  منهم   )15.2%(   )3(

تتراوح  سنوات خبرتهم بين 5 وأقل من 10 سنوات، في حين أن )20.4%( 

خبرتهم 10 سنوات فأكثر. وهذا يشير إلى أن بيانات ومخرجات الدراسة 

تعتمد على الخبرات الكافية في مجال التخصص.

د. اأجمد اإ�صماعيل عبدالعزيز غندور 
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د - توزيع المبحوثين حسب الدرجة الوظيفية

الجدول )4( توزيع المبحوثين حسب الدرجة الوظيفية
% التوزيع التكراري الدرجة الوظيفية

8.3% 11 مدير إدارة

12.9% 17 رئيس قسم

68.2% 90 موظف

10.6% 14 أخرى 

100% 132 المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج االستبانة 2017م.

من   )8.3%(  ،)5/4(  )4( الجدول  في  للمبحوثين موضح  العملية  الخبرة 

موظفون،    )68.2%( أقسام،  رؤساء   )12.9%( إدارات،  مديري  المبحوثين 

الدراسة  عينة  أفراد  من   )68.2%( أن  الباحث  ُيستنتج  أخرى.  و)10.6%( 

الكافية واإللمام  التأهيل والدراية  يدل على  الوظيفية موظف مما  درجتهم 

على  واالعتماد  الحجة  في  القوة  الدراسة  يكسب  وذلك  الدراسة،  بمجال 

المنهج العلمي والتخصص الدقيق.

3 - اختبار الفرضيات:
أ- الختبار الفرضية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بحوث 
البترول«  لعمليات  الكبرى  النيل  شركة  في  التسويقي  واألداء  التسويق 
استخدام اختبار مربع »كاي« لداللة الفروق بين اإلجابات على كل عبارة 

من عبارات الفرضية األولى.
الجدول )5( اختبار مربع كاي نتائج اختبار مربع »كاي« لداللة الفروق 

أثر بحوث التسويق على األداء التسويقي
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لإلجابات على عبارات 
 الفرضية األولى )توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بحوث التسويق 

واألداء التسويقي في شركة النيل الكبرى لعمليات البترول
قيمة مربع كايالعباراتت

مستوى 

المعنوية
الداللة

1
لعمليات  النيل  شركة  تحرص 
البترول على ترسيخ ثقافة بحوث 

التسويق
قبول33.500.000

2
أرقام  التسويق  بحوث  وفرت 
مبيعات حقيقية يتم استخدامها في 

تقييم األداء
قبول16.170.000

3
وفرت بحوث التسويق معلومات 
عن مدى فعالية البرامج التسويقية 

بالشركة
قبول20.670.000

4
على  التسويق  بحوث  ساعدت 

ربط العمالء بالشركة 
قبول9.280.000

5
التسويق  بحوث  خالل  من 
استطاعت الشركة تحديد الفرص 

التسويقية 
قبول27.560.000

المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 2017م

عبارات  لجميع    )0.000( معنوية  مستوى  بلغ   )5( الجدول  يوضح 

التسويق  بحوث  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  األولى  الفرضية 

واألداء التسويقي في شركة النيل الكبرى لعمليات البترول، وهذه القيمة أقل 

من مستوى المعنوية )%5(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات 

العينة، ولصالح الموافقين على ما جاء  داللة إحصائية بين إجابات أفراد 

د. اأجمد اإ�صماعيل عبدالعزيز غندور 
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بجميع عبارات الفرضية األولى وهذا يدل على قبول الفرضية األولى. 

ب- الختبار الفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة 

بحوث التسويق واألداء التسويقي في شركة النيل الكبرى لعمليات البترول« 

استخدام اختبار مربع »كاي« لداللة الفروق بين اإلجابات على كل عبارة 

من عبارات الفرضية الثانية.

الجدول )6( اختبار مربع كاي نتائج اختبار مربع »كاي« لداللة الفروق 

لإلجابات على عبارات.

بحوث  بين جودة  إحصائية  داللة  ذات  )توجد عالقة  الثانية  الفرضية   

التسويق واألداء التسويقي في شركة النيل الكبرى لعمليات البترول(

مستوى قيمة مربع كايالعباراتت
الداللةالمعنوية

علمية 1 أساليب  الشركة  تستخدم 
قبول34.60.000حديثة في عملية بحوث التسويق

بحوث 2 خالل  من  الشركة  تمكنت 
قبول88.80.000التسويق معرفة حجم مبيعاتها

يقدم المبحوثون من خالل بحوث 3
قبول43.20.000التسويق معلومات دقيقة للشركة

4
في  التسويق  بحوث  ساهمت 
جديدة  بيعية  مناطق  اكتشاف 

للشركة
قبول19.90.000

التسويق 5 بحوث  الشركة  تستخدم 
قبول63.80.000كإدة إعالنية لمنتجاتها

المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 2017م

أثر بحوث التسويق على األداء التسويقي
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يوضح الجدول )6( بلغ مستوى معنوية )0.000(  لجميع عبارات الفرضية 

األولى توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة بحوث التسويق واألداء 

التسويقي في شركة النيل الكبرى  لعمليات البترول، وهذه القيمة أقل من 

مستوى المعنوية )%5(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة 

إحصائية بين إجابات أفراد العينة، ولصالح الموافقين على ما جاء بجميع 

عبارات الفرضية الثانية وهذا يدل على قبول الفرضية الثانية. 

د. اأجمد اإ�صماعيل عبدالعزيز غندور 
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الخاتمة:
أواًل: النتائج:

   خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

1 - أدت نتائج الدراسة إلى صحة فروض الدراسة التالية:

الفرضية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بحوث التسويق 

واألداء التسويقي في شركة النيل لعمليات البترول.

بحوث  جودة  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  الثانية:  الفرضية 

التسويق واألداء التسويقي في شركة في  النيل لعمليات البترول.

2 - إن بحوث التسويق هي الوظيفة التي يتم من خاللها جمع المعلومات 

التسويقية التي يتم استخدامها في تحديد الفرص التسويقية وحل المشاكل التي 

تواجه المؤسسة في السوق، وتساعد في تقييم وتعديل تصرفات المؤسسة، 

مما يمكن من رفع كفاءة األداء التسويقي بصفة خاصة األداء الكلي بصفة 

عامة.

3 - إن قواعد البيانات التي توفرها بحوث التسويق من شأنها أن تزيد 

من وضوح الرؤيا أمام اإلدارة ويقلل من مشكلة عدم التأكد والفجائية في 

في  كافية  مرونة  لإلدارة  يتيح  وهذا  السوق،  في  تحدث  التي  المتغيرات 

اختيار أساليب العمل البديلة، ووضع االستراتيجيات المناسبة لمواجهة ما 

قد يستجد من أوضاع في السوق.

4 - أصبح من الواجب على المؤسسات متابعة األداء التسويقي ألنشطتها 

وتقييم مستوى األداء الفعلي لمقارنته مع األداء الفعلي لمقارنته مع األداء 

لوظائفها  الحسن  السير  دون  تؤول  التي  االنحرافات  وتدارك  المتوقع 

أثر بحوث التسويق على األداء التسويقي
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التسويقية.

5 - يقاس أداء مدير التسويق  بقدرته على توجيه الموارد واألطراف 

التسويقية الفاعلة نحو تحقيق األهداف العامة للمنظمة ويتحقق هذا المستوى 

من األداء عن طريق الرفع من أداء العاملين الذين يقعون تحت مسؤوليته.

ثانيًا: التوصيات
أوصى الباحث باآلتي:

سواًء  مكانتها،  التسويق  بحوث  وظيفة  تعطي  أن  المنظمة  على   -  1

بإدراجها في هيكلها التنظيمي أو بتوعية عمالها بالدور الذي يمكن أن تلعبه 

بحوث التسويق في تفعيل عالقة الشركة بمحيطها.

2 - االستفادة من خبرات الشركات األخرى ومحاولة مقارنة أدائها مع 

أداء المنظمة الكتشاف نقاط الضعف والقوة، وأسباب نجاحها أو فشلها في 

تحقيق األهداف المرجوة منها.

3 - على مدير التسويق بالمنظمة االهتمام بتطوير وتنمية قدرات العاملين 

في مجال التسويق للرقي بالمستوى المهارى التسويقي لهم، مما ينعكس ذلك 

على أدائهم التسويقي.

النهوض  أجل  من  واستخدامها  تسويقية حديثة  تبني طرق  تشجيع   -  4

باألداء التسويقي والكلي بالمنظمة.

5 - ضرورة الدراسة المستمرة ومواكبة التغيير المتسارع من أجل أداء 

تسويقي متميز.

6 - ضرورة االهتمام بتقييم األداء التسويقي من أجل الكشف عن األخطاء 

ومحاولة التصحيح.

د. اأجمد اإ�صماعيل عبدالعزيز غندور 
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المراجع:
أواًل: الكتب

1 - أبو سعيد الديوه جي، بحوث التسويق، الجبيهة : دار الحامد للنشر والتوزيع، 2001م.
-2 إسماعيل السيد، أساسيات بحوث التسويق، القاهرة، دار الجامعة الجديدة، 2002م.

-3 توفيق محمد عبد الحسن، التسويق وتدعيم القدرة التنافسية للتصدير، القاهرة، دار الفكر 
العربي، 2003م.

4 - حمداوي وسيلة، إدارة الموارد البشرية،  الجزائر، مديرية النشر بجامعة قالمة، 2004.
5 - راوية حسن،  إدارة الموارد البشرية، اإلسكندرية:  الدار الجامعية، 2004م.

للنشر  التسويق،عمان، دار حامد  إبراهيم حداد، نظام موسى سويدان، أساسيات  6 - شفيق 
والتوزيع، 1998م.    

للنشر،  إيتراك  دار  القاهرة،   وتطبيقية،  علمية  مبادئ  التسويق  عفيفي،  محمد  - صديق   7
2009م.

8 - صالح الشنواني، اإلدارة التسويقية الحديثة: المفهوم واالستراتيجية، القاهرة،  مؤسسة 
شباب الجامعة، 1996م.

9 - طلعت أسعد عبدالحميد، التسويق الفعال »األساسيات والتطبيق«، المنصورة، المتحدة 
لإلعالن، 1999م.

10 - عبيدات ذوقان وآخرون، البحث العلمي، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 2005م.
11 - عبدالسالم أبو قحف،  التسويق: مدخل تطبيقي، اإلسكندرية: الدار الجامعية، 2001م.
12 - عالء الغرباوي وآخرون، التسويق المعاصر، اإلسكندرية: الدار الجامعية، 2007م. 

النظرية والتطبيق«،  التسويقية »  المعلومات والبحوث  الدين أمين أبو علفة،  13 - عصام 
اإلسكندرية،  مؤسسة حوارس الدولية للنشر والتوزيع،2002.

14 - فريد النجار، إدارة منظومات التسويق العربي والدولي )اإلسكندرية: مؤسسة شباب 
الجامعة، 2004م(، 

15 - كامل بربر، إدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي، بيروت، المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع، 2000.

16 - محمد عبدالعظيم، التسويق المتقدم، اإلسكندرية: الدار الجامعية، 2008م.
17 - محمد عبيدات، مبادئ التسويق، » مدخل سلوكي«، عمان، دار الحامد للنشر التوزيع، 

1999م.

أثر بحوث التسويق على األداء التسويقي
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18 - محمد سعيد سلطان،  التسويق، القاهرة،  المكتب العربي الحديث، 1995م.
19 - محمد فريد الصحن ومصطفى أبوبكر، بحوث التسويق مدخل  تطبيقي لفاعلية القرارات 

التسويقية، القاهرة، الدار الجامعية، 2002م.
20 - مصطفى محمود أبو بكر، محمد فريد الصحن، بحوث التسويق » مدخل تطبيقي لفاعلية 

القرارات التسويقية«، اإلسكندرية،  الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، 1998م
21 - نادية العارف وآخرون،  التسويق، اإلسكندرية، الدار الجامعية، 2003م.

ثانيًا: الرسائل الجامعية:
 1 - طارق نائل روحي هاشم، دور نظم المعلومات التسويقية في تحسين األداء التسويقي 
عمان  جامعة  منشورة،  اإلدارة  في  دكتوراه   رسالة  األردنية،  العامة  المساهمة  للشركات 

العربية، 2006م.
2 - مريم طالب، إسهام المنافسة في تحليل األداء التسويقي للمؤسسة مذكرة ماجستير، جامعة 

الجزائر، 2008م 
الخدمية دراسة حالة  للمؤسسة  التسويقي  أثر االتصال في رفع األداء  3 - نوال بوكريطة، 

وكالة السفر والسياحة، رسالة ماجستير إدارة األعمال منشورة، جامعة الجزائر، 2011م

ثالثًا: شبكة المعلومات الدولية

  /http://www.gnpoc.com  - 1

 mp 2:30  3/ 2017م/http://www.gnpoc.com/  12 )1(

د. اأجمد اإ�صماعيل عبدالعزيز غندور 
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أثر الثقافة التنظيمية يف رفع الكفاءة اإلنتاجية
)دراسة تطبيقية على شركة سودابت( (2000 /2014م( 

د. رحاب حممد رباح
أستاذ مساعد - كلية اإلمام الهادي 
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المستخلص:
التنظيمية في اآلونة األخيرة اهتمام كل منظري  الثقافة  وجد موضوع 

اإلدارة االستراتيجية والسلوك التنظيمي وإدارة الموارد البشرية وكذلك علم 

وتفوق  لنجاح  المحددة  األساسية  العوامل  أحد  بوصفها  المنظمات  اجتماع 

منظمات األعمال، خاصة في الوقت الحالي الذي تتميز فيه بيئة األعمال 

أهدافها،  وتحقيق  المنظمات  أداء  على  التأثير  شأنها  من  سريعة  بتغيرات 

االلتزام  من  أعضاءها  تمكن  وقوية  تكيفية  ثقافة  تملك  التي  فالمنظمات 

واالنضباط واإلبداع والتحديث والمشاركة في اتخاذ القرارات مما يدفع إلى 

تحقيق أداء فردي متميز يمكن المنظمة من تحقيق أهدافها. 

فقد عرفت الثقافة التنظيمية بأنها نظام القيم السائدة المنظمة والذي يتضح 

من خالل اإلنتاج الثقافي ألعضائها والذي يتمثل في الحكايات واألساطير 
والشعارات الموجودة في المنظمة..

ويعرفها آخرون بأنها )نسيج من اللغة التي تتعامل بها المنظمة والعادات 

التنظيمية الخاصة بها والقانون الذي ينظم تعامالتها ونظام القيم الذي ينظم 

قواعد ووسائل السلوك المقبول اجتماعيًا(.

تعد الثقافة التنظيمية من المجاالت الحديثة التي أدخلت إلى كتب العلوم 

اإلدارية، فهي تعد عنصرًا هامًا في تكوين منظمات األعمال، وتقوم بدور 

ولكل  المنظمة،  داخل  الحديث  اإلداري  الفكر  وتطوير  تجسيد  في  حيوي 

القيم  من  منظومة  المفهوم  هذا  يعكس  حيث  بها،  الخاصة  ثقافتها  منظمة 

واالتجاهات ومعايير السلوك داخل أي مجتمع، فالثقافة التنظيمية جزء من 

د. رحاب حممد رباح



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السابع -  يناير 2020م 350

الثقافة العامة يتعلمها الفرد خالل عمله مع اآلخرين.

كما عرفت على أنها نموذج للقيم المشتركة التي توضح كيفية السيطرة 

فالقيم  المنظمة،  مهم ألفراد  لما هو  والتأسيس  والسلوك،  االتجاهات  على 

المشتركة تعد أساسًا لقيام المنظمة بوظائفها، لكونها هي التي تحافظ على 

من  غيرها  عن  تميزها  التي  هويتها  وتعطيها  مترابطة،  كوحدة  المنظمة 

المنظمات األخرى.

كما أن الثقافة التنظيمية تشير إلى تقاسم القيم والمعتقدات واالفتراضات 

العملية والتي تشكل دليال التجاهات األفراد والسلوك داخل  والممارسات 

المنظمة. 

مشكلة الدراسة:
المنظمات  حاجة  ظهرت  المعاصرة   التنظيمية  المشكالت  تزايد  مع 

اإلدارية إلى تفسيرات لتلك المشكالت حتى تتمكن من تحقيق أهدافها بكفاءة 

مناسبة وفعالية عالية، وأشارت الدراسات العديدة إلى تأثير الثقافة التنظيمية 

على جوانب وأبعاد عديدة للمنظمة وفي مقدمتها عالقة ثقافة المنظمة بالهيكل 

التنظيمي، وفعالية المنظمة واألداء واإلبداع وااللتزام وكيفية ربط إدراك 

العاملين بثقافة المنظمة بهدف تحقيق غايتها وأهدافها من تحقيق اإلنتاجية 

إنه  اإلنتاجية، كما  الكفاءة  تساهم في زيادة  والتي  المرجوة وفهم رسالتها 

يمكن أن تكون للثقافة نتائج ايجابية وسلبيه، والتي تتمثل في السؤال: 

أثر الثقافة التنظيمية في رفع الكفاءة اإلنتاجية
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ما هو أثر الثقافة التنظيمية على زيادة ورفع الكفاءة اإلنتاجية 
في الشركات الحكومية.

أهداف الدراسة:   	

 1. تسليط الضوء على دور الثقافة التنظيمية في زيادة الكفاءة اإلنتاجية.

 2.  التعريف بمفهوم الثقافة التنظيمية والوالء المؤسسي للعناصر المكونة 

لها وذلك من خالل تطوير مهارات المشاركين في العمل ومشاركتهم في 

اتخاذ القرارات.

بما  التنظيمية  الثقافة  تطبيق  مهارة  اإلدارة  بأمر  القائمين  اكتساب   .3 

زيادة  األساسية  عناصره  من  والتي  العمل  أهداف  تحقيق  مع  يتناسب 

اإلنتاجية.

 4. التعرف على القيم التنظيمية السائدة بين العاملين في المنظمة وأثرها 

على زيادة اإلنتاجية.

	فروض الدراسة: اعتمد البحث على فروض يجب إثباتها وتتمثل 
في: 

الكفاءة  المنظمة وزيادة  ثقافة   1. توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

اإلنتاجية. 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ثقافة المنظمة ومستوى وعى   .2 

وإدراك العاملين بها. 

	منهج الدراسة: المنهج المتبع لوصف الظاهرة موضوع الدراسة 
هو المنهج الوصفي التحليلي.

د. رحاب حممد رباح
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هيكل الدراسة: اشتملت الدراسة على ثالثة مباحث وهي كاآلتي:  	

الثقافة  وأنواع  التنظيمية  الثقافة  وأهمية  مفهوم  األول  المبحث  يشرح 

المنظمة ومحدداتها، كما يتحدث عن  ثقافة  التنظيمية ومكوناتها ووظائف 

التنظيمية وأثرها  الثقافة  التنظيمية وخصائصها ومحددات  الثقافة  عناصر 

على الفعالية، أما المبحث الثاني يوضح الكفاءة واإلنتاجية ويوضح مفهوم 

بينهما،  اإلنتاجية والعالقة  الكفاءة  إلى رفع  التي تؤدي  الكفاءة، والعوامل 

ثم يأتي المبحث الثالث بشرح الدراسة الميدانية وتحليل فرضياتها تحلياًل 

إحصائيًا متبعًا فيه المنهج الوصفي التحليلي لقياس الفرضيات وتأثيرها على 

مخرجات الدراسة. ثم تأتى الخاتمة والتي تحتوي على النتائج والتوصيات 

وتأتى بعدها المراجع والمالحق.

أثر الثقافة التنظيمية في رفع الكفاءة اإلنتاجية
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المبحث األول:
الثقافة التنظيمية:

1-1 :  مفهوم الثقافة التنظيمية: 

استعمل مصطلح ثقافة المنظمة ألول مرة في الصحافة المتخصصة في 

 Business سنة 1980 وكان ذلك من طرف المجلة االقتصادية األمريكية

 Corporate عنوان  تحت  خاصا  ركنا   Fortune مجلة  وأدرجت   Week

 1982 سنة   kennedy&T.E.A.A، Deal(( الباحثان  جاء  أن  إلى   culture

األولى  اللبنة  بذلك  واضعين   )Corporate Culture( عنوان  تحت  بكتاب 

لهذا المفهوم)1(.

ال يوجد تعريف واحد للثقافة التنظيمية، وقد تم تناول مفهوم الثقافة من 

زوايا ونواحي مختلفة  فقد عرف »تايلور« الثقافة بأنها كل معتقد يشتمل 

المعلومات، والمعتقدات، والفن، والقانون، واألخالق،  على مجموعة من 

والعادات، وأي قدرات أخرى اكتسبها اإلنسان بحكم عضويته في المجتمع، 

وكذلك عرفت بأنها كل ما صنعته يد اإلنسان وعقله من أشياء ومن مظاهر 

في البيئة االجتماعية، أي كل ما اخترعه اإلنسان وكان له دور في العملية 

االجتماعية، كاللغة، والعادات والتقاليد، والمؤسسات االجتماعية، والمفاهيم 

األفكار. 

وفي تعريف آخر: مجموعة من الخصائص والقيم واألخالق والنواحي 

1 () . بروش زين الدين وقاسمي كمال، إدارة التغير وعالقاته بثقافة المؤسسة، مداخلة ضمن الملتقى 
والعلوم  التسيير  وعلوم  االقتصادية  العلوم  كلية  االقتصادية،  للمؤسسات  الفعال  التسيير  حول  الدولي 

التجارية، جامعة المسيلة، المسيلة يومي 4 -3 آيار 2005،ص6. 

د. رحاب حممد رباح
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المادية والتقنية التي تصف منظمة ما وتميزها عن غيرها من المنظمات)2(.2-1

أهمية الثقافة التنظيمية: 
األداء  لتحسين  العاملين  لتفاعل  أسلوب  كونها  في  الثقافة  أهمية  تأتى 

موجود  هو  ما  إن  القرارات،  جميع  اتخاذ  في  التأثير  ثم  ومن  التنظيمي 

داخل الثقافة هي القيم األساسية والتي تسيطر على معتقدات العاملين في 

المواقف الصعبة والتي تحتاج منهم إلى التحدي، وتملئ هذه القيم سياسة حل 

المشكالت في الحاالت االعتيادية، وكذلك االقتراب من ذلك في الحاالت 

التأكيد على أن  غير االعتيادية)3(.أن ما يميز االهتمام بثقافة المنظمة هو 

الثقافة التنظيمية القوية هي التي تقود إلى األداء الجيد لإلدارة العليا، كما 

يعتقد الكثير من األكاديميين والمديرين في المجال العملي بأن أداء المنظمة 

الذي  الرأي  أن  القوية،  الثقافية  القيم  تقاسم  في  االتساع  مدى  على  يعتمد 

يقول بأن الثقافة التنظيمية  ترتبط باألداء يأتي من مالحظة أن دور الثقافة 

يمكن أن يكون بمثابة المولد للميزة التنافسية. هناك من يرى بأن الطريقة 

التي تتكون فيها الثقافة التنظيمية يتم فيها تعريف وتوضيح حدود  الميزة 

العاملين  تفاعل  يسهل  الذي  األسلوب  تحديد  يتم  حيث  للمنظمة.  التنافسية 

وبالمقابل  عليها،  الحصول  ومستويات  المعلومات  تبادل  مجال  يحدد  كما 

فإن التقاسم القوى الواسع للقيم يمكن اإلدارة من التنبؤ بردود أفعال األفراد 

للخيار االستراتيجي، مما يقلل من النتائج غير المرغوب فيها)4(.
2( . محمد يزغش،الثقافة المهنية في الفكر الحديث، دراسة ميدانية على منسوبي جامعة محمد خيضر، مذكرة 

الماجستير، 2007، ص20)
3 )( . C. Graham، and F. Nafukho،” Employees’ Perception Toward the  Dimension 
of Culture in Enhancing Organizational Learning” ، The Learning Organization، 
Vol.14، No.3،2007،p281.
4 () . E. Ogbonna، and L.Harris، “Leadership Style،Organizational Culture and 
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تلعب الثقافة التنظيمية دورين مهمين بالنسبة للمؤسسة: 
أواًل : األهمية والدور الخارجي للثقافة التنظيمية: 

تلعب الثقافة التنظيمية دور مهم في رسم حدود المنظمة وتعيينها، وذلك 

من خالل إعطائها خصوصية وهوية خاصة تميزها عن باقي المؤسسات 

إثبات  كأحد عوامل  التنظيمية  الثقافة  تظهر  وبهذا  المحيط،  في  الموجودة 

والعناصر  القيم  انطالقًا من  الخارجي، وذلك  المحيط  والتميز عن  الهوية 

الثقافية المشتركة بين العمال والتي تسمح لهم بالتميز واالختالف عن باقي 

 Porter أفراد المجتمع وأفراد المؤسسات األخرى، وفي هذا المجال يؤكد

على أهمية الثقافة التنظيمية بالنسبة للمؤسسة بوصفها مصدر لكسب الميزة 

التنافسية.

ثانيًا: األهمية والدور الداخلي للثقافة التنظيمية: 
مستوياتهم  اختالف  على  األفراد  من  عديد  جمع  المنظمة  داخل  يتم 

من خاللها  يعملون  واحدة،  منظمة  داخل  الشخصية  التعليمية ومصالحهم 

ويشتركون في عمل واحد من أجل تحقيق هدف مشترك، ويرجع ذلك إلى 

أن هذه الثقافة التنظيمية تعمل على تعزيز وتقوية نقاط االتحاد وإضعاف 

أهم  من  التنظيمية  الثقافة  وتعد  واالختالف.   التفرقة  إلى  تؤدى  التي  تلك 

بشكل جلي عند دخول  ذلك  المنظمة ويظهر  داخل  العمال  إدماج  عوامل 
الموجودة  تلك  تختلف عن  قيم ورؤى  يحملون  الذين  للمنظمة  عمال جدد 
في المنظمة. والثقافة التنظيمية توفر وتسمح لهؤالء القادمين الجدد بالتعلم 
وبشكل سريع لقيم ومعايير المؤسسة وتجعلهم يعملون بشكل فعال مع بقية 
performance:Empirical Evidence from UK Companies”، International Journal of  
Human Resource Management، Vol.11، No.4، 2000،p.p.766 -788.

د. رحاب حممد رباح
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تكوين  العاملين وعلى  تؤثر على  التنظيمية  الثقافة  أن  نجد  العمال، وبهذا 

السلوك المطلوب منهم داخل المنظمة، مما يجعلهم يشعرون باالنتماء)5( ؛ 

ألنهم يشتركون ويتقاسمون المعايير والقيم نفسها مما يزيد من التزام هؤالء 

العمال ودرجة التنسيق والتعاون بينهم. 

1-2-2 : أنواع ومكونات ووظائف الثقافة التنظيمية: 

أواًل : أنواع الثقافة التنظيمية: 
هناك عدة أنواع من الثقافة التنظيمية إاّل أن هنالك شبه اتفاق على وجود 

الضعيفة  التنظيمية  والثقافة  القوية  التنظيمية  الثقافة  هما  أساسين  نوعين 

إضافة إلى نوعين آخرين هما الثقافة المثالية والتكيفية )الموقفية(.

أ. الثقافة القوية: 
تعرف الثقافة القوية بأنها ) الحد الذي يجعل األعضاء يتبعون ما تمليه 

التنظيمية قوية في حالة كونها  الثقافة  القول أن  عليهم اإلدارة()6( ويمكننا 

تنتشر وتحظى بالثقة والقبول من جميع أو معظم أعضاء المنظمة ويشتركوا 

في مجموعة متجانسة من القيم والمعتقدات والتقاليد والمعايير التي تحكم 

سلوكياتهم واتجاهاتهم داخل المنظمة)7(. وتتمتع الثقافة القوية بمجموعة من 

الخصائص نذكر منها)8(: 

الثقة واأللفة والمودة : تشير الثقة إلى الدقة والتهذيب ووحدة الزمن   .1 

5 () . Gilles Bressy، christian Konkuyt، economie d’entreprise،7 eme 
edition،Dalloz،Paris،2004،p.
6 () . على عبد اهلل، أثر البيئة على إدارة المؤسسات العمومية، الملتقى الدولي، حول االقتصاد الجزائري في 

األلفية الثالثة )كلية العلوم االقتصادية : جامعة البليدة، 20-21، 2002/5م( ص225 
الدار  التفكير االستراتيجي وإعداد الخطة االستراتيجية، )اإلسكندرية،  ابو بكر، دليل  )7( . مصطفي محمود 

الجامعية، 2001م(،ص297.
)8( . على عبد اهلل، مرجع سبق ذكره،ص225
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والتي تعد عاماًل مهمًا من عوامل تحقيق إنتاجية مرتفعة ويمكن أن تأتى 

من خالل إقامة عالقات متينة مع األفراد داخل المنظمة من خالل االهتمام 

بهم ودعمهم وتحفيزهم. 

 2. إرساء تصميم تنظيمي من شأنه أن يحفز الموظفين على بذل أفضل 

ما لديهم بغية تعظيم اإلنتاجية من خاللهم وأن احترام الفرد يمثل الوسيلة 

للسلوك  السليمة  البيئة  استحداث  خالل  من  للشركة  يمكن  التي  األساسية 

اإلنتاجي. 

ب. الثقافة الضعيفة:
هي الثقافة التي ال يتم اعتناقها بقوة من أعضاء المنظمة وال تحظى بالثقة 

التمسك  إلى  الحالة  المنظمة في هذه  وتفتقر  الواسع من معظمهم  والقبول 

المنظمة  أعضاء  سيجد  وهنا  والمعتقدات  بالقيم  أعضائها  بين  المشترك 

صعوبة في التوافق والتوحد مع المنظمة أو من أهدافها وقيمها)9(.

ففي حالة الثقافة الضعيفة يحتاج العاملون إلى التوجيهات وتهتم اإلدارة 

بالقوانين واللوائح والوثائق الرسمية المكتوبة، كما تتجسد في نظم اإلدارة 

االتوقراطية ونمط اإلدارة العائلي والسياسي وفيها تنخفض اإلنتاجية ويقل 

الرضا الوظيفي لدى الموظفين كما قد يتم فيها الشعور بالغربة عن الثقافة 

والمجتمع والمحيط وهي ظاهرة االغتراب االجتماعي)10(.حيث تبدو القيم 

والمعايير االجتماعية السائدة عديمة المعنى للفرد، فيشعر بالعزلة واإلحباط.

)9( . مصطفي محمود، أبوبكر، مرجع سبق ذكره،  ص145.
)10( . أحمد أبو شناقه وأحمد بوسهمين، أهمية البعد الثقافي وأثره على فعالية التسيير)  الملتقى الدولي حول 

التسيير الفعال في المؤسسات  االقتصادية(ص65.

د. رحاب حممد رباح
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 1. الثقافة المثالية: 

يرجع أصل هذا النوع من الثقافة إلى األمريكي فريدريك تايلور حيث 

اعتبر أنه من الكافي تحديد أحسن طريقة لألداء لكل مهمة أي تحديد الهياكل 

بدون غموض فكل شيء مضبوط وفق )on best way( وقد كان يبحث عن 

الطريقة المثلى لتحسين األداء.

الثقافة التكيفية ) الموقفية(  .2 

اقترح بعض الباحثين أمثال كالورى ودراكر مدخل موقفي للثقافة أي 

ضرورة تكيف الثقافة التنظيمية مع الظروف البيئية، وذلك أن اختيار ثقافة 

اختيار  وفق  المنظمة  بها  تمر  إلى  الظروف  على  يتوقف  جديدة  تنظيمية 

مبدأ  )fit way( ذلك أنه ال توجد ثقافة مثالية تصلح لكل المنظمات وفي كل 

الظروف)11(.

عديدة  مؤثرات  فهناك  غيرها،  عن  تختلف  التي  ثقافتها  مؤسسة  لكل 

وظروف كثيرة تؤدي إلى وجود ثقافات مختلفة وعادات متنوعة في كل 

مؤسسة، ومن أبرز تلك الثقافات: 

الثقافة البيروقراطية: وهي الثقافة التي تعتمد على النظام واإلدارة   أ. 

العالية، وأي مؤسسة تعتمد على هذا النظام في الثقافة يكون تسلسل السلطة 

فيها بشكل هرمي.

الثقافة اإلبداعية: يتميز أهل هذه الثقافة باإلبداع وحب المخاطرة،   ب. 

ويظهر ذلك جليًا في اتخاذهم لقراراتهم ومواجهتهم للتحديات، 

)11( . الياس سالم، تأثير الثقافة التنظيمية على أداء الموارد البشرية، دراسة حالة الشركة الجزائرية لأللمونيوم  
ALGAL وحدة EARA بالمسيلة، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة لكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير 

والعلوم التجارية، 2006/9/13 م، ص23.

أثر الثقافة التنظيمية في رفع الكفاءة اإلنتاجية
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اإلدارة  أن  الثقافة  النوع من  أهم سمات هذا  المساندة: من  الثقافة   هـ. 

اإلدارة  وتتعاون  كآالت،  وليس  اإلنسانية  بصفتهم  معها  العاملين  تعامل 

والمساعدة  بالصداقة  فيها  العمل  بيئة  وتتميز  درجة  ألقصى  العاملين  مع 

الثقة والمساواة  المنظمة  المتعاونة وتوفر  العاملين فيسود جو األسرة  بين 

والتعاون،ويتم مراعاة الجوانب اإلنسانية عند كل شخص في مثل هذا الجو. 

تهتم  الثقافات  من  النظام  هذا  تعتمد  التي  المؤسسات  المهمة:  د.ثقافة 

بتحقيق األهداف، وليس على الطريقة التي تحققت بها هذه األهداف، فال 

تبالي مثل تلك المؤسسات إن كان الموظف قام بهذا العمل في بيته أم في 

مكتبه، األمر الذي يشغل مثل هذه المؤسسات هو تحقيق الموظف ألهدافه. 

و. ثقافة العمليات: ينحصر اهتمام هذه الثقافة في طريقة إنجاز العمل   

وليس النتائج التي تتحقق فينتشر الحذر والحيطة بين األفراد الذين يعملون 

على حماية أنفسهم والفرد الناجح في هذه المنظمة يكون الفرد األكثر دقة 

وتنظيمًا ويهتم بالتفاصيل في عمله ويهتم أهل هذه الثقافة بالطريقة المتبعة 

لتحقيق األهداف، ويحاول أهلها استخدام الموارد المتاحة بالطرق المثالية 

من أجل تحقيق أفضل النتائج. 

ز. ثقافة الدور: وهي التي تعتمد على المهارات الوظيفية لكل موظف، 

فكل فرد في المؤسسة يتميز في مجال يختلف عن غيره فيتم التركيز مع 

كل فرد بحسب مجال وظيفته.

د. رحاب حممد رباح
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المبحث الثاني
 مفهوم الكفاءة اإلنتاجية وأهميتها: 

اإلنتاج من المواضيع المهمة التي أصبحت ترتبط  بالعولمة والخصخصة 
وسياسات الهيمنة في األسواق العالمية، أما المعنى الضيق لإلنتاج يتعدى 
فعال  بشكل  واستخدامها  االنتاجية  العملية  في  والمعدات  المكائن  إدخال 
سلع  على  للحصول  تصنيعية  عمليات  في  األولية  المواد  استخدام  وكذلك 

وخدمات تسد حاجة المستهلك. 
يعرف االنتاج في كل الدراسات التي أجريت بأنه فعاليات أو نشاطات 
بمعنى  أي  قبل  ذي  من  قيمة  وأكثر  فائدة  أكثر  األشياء  جعل  إلى  تهدف 
آخر تحويل المواد األولية الى سلع وبضائع جاهزة لالستعمال ألغراض 
المستهلك  حاجة  تقتصر  ال  حيث  األخرى،  االستخدامات  أو  االستهالك 
الخدمات األخرى  إلى  أيضًا  تمتد  السلع االستهالكية والغذائية وإنما  على 
كالتعليم والخدمات الصحية والنقل والمواصالت.... الخ فاإلنتاج كما حدده 
القائم على أساس االنتاج السلعي فقط المتضمن  االقتصاديون هو االنتاج 
تنفيذ العمليات التي تؤدى إلى تغيير المميزات أو الصفات الفيزيائية للمادة. 
ويتحدد تعريف اإلنتاج بما يتضمنه مفهوم النظام حيث أن نظام اإلنتاج 
هو تصميم العملية بالعناصر التي يتم بموجبها تحويل المواد األولية إلى 
منتجات ذات منفعة عامة ذات قيمة، والعملية اإلنتاجية هي عملية منظمة 
من قبل المنتج لتحويل المدخالت إلى مخرجات وهى النشطة والفعاليات 
المتعلقة بالعملية التكنولوجية التي تؤدي إلى تبديل وتحويل المادة إلى شكل 
آخر يصبح ذات منفعة وضمن المواصفات المقررة ولك من خالل عمليات 

معينة يطلق عليها أنظمة العمليات الشاملة12. 
12  . د. مؤيد الفضل ود. حاكم محسن محمد، الطبعة االولى )عمان: دار زهران للنشر والتوزيع، 

أثر الثقافة التنظيمية في رفع الكفاءة اإلنتاجية
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* وظيفة اإلنتاج في المنظمة: 
تعد وظيفة اإلنتاج من الوظائف األساسية في منشآت األعمال الصناعية 

والخدمية وسواء كان ذلك في دول رأسمالية أو دول تعتمد التخطيط الموجه 

وكفؤة  متطورة  الوظيفة  هذه  تكون  ما  وبقدر  النامية،  الدول  في  وكذلك 

المستهلك  إلى  وتقديمه  تصميمه  إعادة  أو  الجديد  المنتج  تقديم  حيث  من 

الموقف  ولتعزيز هذا  للمنشأة  التنافسي  الموقف  ذلك في دعم  تأثير  يكون 

على  لتساعد  متوفرة  المطلوبة  التسهيالت  بعض  تكون  أن  البد  التنافسي 

معقولة من  توفر مستويات  التسهيالت  هذه  اإلنتاجية ومن  العملية  تعزيز 

التخزين، قوى عاملة كفؤة ماهرة تنفذ أنشطة العملية اإلنتاجية، خبرة لدى 

المدراء المشرفين.

طرائق االنتاج: هناك طرائق مختلفة لإلنتاج منها:  •	•

1 االنتاج المنتظم وفيه تكون سعة االنتاج مساوية للطلب على االنتاج 

وهى الطريقة المثلى. 

2 االنتاج في الزمن اإلضافي.

3. التعاقد الجانبي 

4. العمل بالدوريات وهذا  في حالة عدم وجود دوريات مسبقة.

•	•المنتوج والخدمة والفرق بينهما: 
يمكن التعرف على طبيعة كل من المنتوج والخدمة من خالل الفروق 

بينهما كما هو واضح في الجدول التالي13:

2010 (، ص19.
13  د. مؤيد الفضل ود. حاكم محسن محمد، مرجع سابق، ص 31 .

د. رحاب حممد رباح
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الخدمة المنتج الرقم 

غير ملموسملموس1

يتزامن استهالك المنتج مع انتاجه أو 2
تنتج وتستهلك بعد انتاجها بعد فترة 

الخدمة ال تخزنيمكن خزن المنتج 3

تتميز بكثافة القوى العاملة ) عمل يدوى(يتميز بكثافة رأس المال ) المكننة(4

المنتوج يشترى وينتهي األمر5
درجة االحتكاك عند شراء الخدمة طويلة 
صعوبة قياس األداء لعدم وجود معايير 

ثابتة

المصدر: مؤيد الفضل، د. حاكم محسن محمد، ط1) عمان: دار زهران للنشر والتوزيع 

2010م(ص 31.

 Product life cycle دورة حياة المنتج•	•
تمر أغلب المنتوجات بعدد من المراحل خالل دورة حياتها ويمر المنتوج 

بالمراحل  تتمثل  حياة  بدورة  االستهالكي  الطابع  ذات  المثال  سبيل  على 

األتية: 

 1.مرحلة تخطيط المنتوج أو الخدمة.

 2. مرحلة تقديم المنتوج.

مرحلة النمو  .3

4. مرحلة النضوج.  

5. مرحلة التدهور أو االنسحاب.

أثر الثقافة التنظيمية في رفع الكفاءة اإلنتاجية
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أنظمة االنتاج:  •	•
في الواقع العملي يمكن التمييز بين األنواع التالية من أنظمة االنتاج14

Continuous Production System  :أواًل : نظام االنتاج المستمر
بموجب هذا النظام يتم انتاج سلعه واحدة وبكميات كبيرة جدًا مع اعتماد 

استراتيجية االنتاج بهدف الخزن، وتكون طريقة الصنع ومواصفات السلعة 

المنتجة ثابتة لفترة طويلة كما في صناعة السكر واألسمنت وغيرها. 

 Mass Production System :ثانيًا: نظام االنتاج الواسع
المتماثلة  السلع  نوعيات  من  كبير  عدد  انتاج  يتم  النظام  هذا  بموجب 

ومصانع  الكهربائية  المعدات  مصانع  في  الحال  هو  كما  كبيرة  وبكميات 

السيارات حيث يجري تحوير وإعادة تنظيم مستلزمات االنتاج وباألخص 

القوالب وغيرها دون أن يتحمل المصنع تكاليف كبيرة أو احداث تغيير في 

التنظيم الداخل للمصنع. 

Job Order Production System ثالثًا : نظام االنتاج حسب الطلب
التي  للمواصفات  وفقا  السلع  بإنتاج  التخصص  يتم  النظام  بموجب هذا 

المنتجة  السلعة  ومواصفات  الصنع  طريقة  بأن  علمًا  المستهلك  يحددها 

متغيرة كما في صناعة األثاث أو يعتمد المصنع استراتيجية الصنع وفقًا 

اإلنشائية  الجاهزة والصناعات  األلبسة  الحال في صناعة  للطلب كما هو 

وصناعة األثاث. 

Batch Production System رابعًا : نظام االنتاج بالدفعات
يسمى أيضًا نظام االنتاج المتقطع حيث تطرح السلع بدفعات وفقا لجداول 

14  د. مؤيد الفضل ود. حاكم محسن محمد، مرجع سبق ذكره، ص 77 .

د. رحاب حممد رباح
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تعتمد  حيث  السوق،  لحاجة  وفقا  المحددة  والمواصفات  والكميات  االنتاج 

هنا استراتيجية االنتاج حسب الطلب كما في صناعة الصابون ومعجون 

االسنان.

 Group Technology خامسًا: تكنولوجية المجاميع
والمكونات  األجزاء  المصنع  يطرح  التصنيع حيث  أيضًا خاليا  يسمى 

للمنتج وفقًا لجداول االنتاج وبالكميات والمواصفات التي تحدد وفقًا لحاجة 

السوق، وتعتمد استراتيجية االنتاج حسب الطلب كما في صناعة األحذية 

والدوائر الكهربائية.

وسائل تحسين الكفاءة اإلنتاجية:
اإلنتاج من المواضيع المهمة والتي صارت ترتبط بالعولمة والخصخصة 

وسياسات الهيمنة في األسواق العالمية، أما المعنى الضيق لإلنتاج يتعدى 

فعال  بشكل  واستخدامها  االنتاجية  العملية  في  والمعدات  المكائن  إدخال 

سلع  على  للحصول  تصنيعية  عمليات  في  األولية  المواد  استخدام  وكذلك 

وخدمات تسد حاجة المستهلك. 

أو  فعاليات  بأنه  أجريت حوله  التي  الدراسات  يعرف في كل  االنتاج   

نشاطات تهدف إلى جعل األشياء أكثر فائدة وأكثر قيمة من ذي قبل أي 

لالستعمال  جاهزة  وبضائع  سلع  إلى  األولية  المواد  تحويل  آخر  بمعنى 

حاجة  تقتصر  ال  حيث  األخرى،  االستخدامات  أو  االستهالك  ألغراض 

المستهلك على السلع االستهالكية والغذائية وإنما تمتد أيضًا الى الخدمات 

األخرى كالتعليم والخدمات الصحية والنقل والمواصالت.... الخ 

االنتاج  أساس  على  القائم  االنتاج  هو  االقتصاديون  حدده  كما  فاإلنتاج 

أثر الثقافة التنظيمية في رفع الكفاءة اإلنتاجية
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أو  المميزات  تغيير  إلى  التي تؤدي  العمليات  تنفيذ  المتضمن  فقط  السلعي 

الصفات الفيزيائية للمادة. 

ويتحدد تعريف اإلنتاج بما يتضمنه مفهوم النظام حيث أن نظام اإلنتاج 

هو تصميم العملية بالعناصر التي يتم بموجبها تحويل المواد األولية الى 

منتجات ذات منفعة عامة ذات قيمة، والعملية اإلنتاجية هي عملية منظمة 

من قبل المنتج لتحويل المدخالت إلى مخرجات وهى النشطة والفعاليات 

المتعلقة بالعملية التكنولوجية التي تؤدى إلى تبديل وتحويل المادة إلى شكل 

آخر يصبح ذات منفعة وضمن المواصفات المقررة ولك من خالل عمليات 

معينة يطلق عليها أنظمة العمليات الشاملة15. 

أساليب تحسين االنتاجية:  •	•

االستخدام األمثل لكل عنصر من عناصر االنتاج يؤدي إلى رفع االنتاجية 

كذلك دور اإلدارة يعد العامل الحاسم والحاكم في التغيير والتأثير وتوجيه 

الجهود نحو تبنى األساليب الفاعلة في المنشأة التي تمكن من سد الفجوة 

بين النظريات والتطبيق العملي وأهم االساليب التي يمكن أن تتبناها الفلسفة 

اإلدارية لتحسين االنتاجية هي)16 ( : 

المقومات األساسية لبرنامج تحسين االنتاجية17:  •	•

تحسين  وفعالية  وإمكانية  بأهمية  العليا  االدارة  قبل  من  الكل  1.  اقناع 

15  . د. مؤيد الفضل ود. حاكم محسن محمد، الطبعة األولى )عمان: دار زهران للنشر والتوزيع، 
2010 (، ص19.

16  محمد توفيق ماحى، إدارة االنتاج والعمليات، مراحل اتخاذ القرارات، مرجع سبق ذكره، ص 
.31

17  سونيا محمد البكرى، إدارة االنتاج والعمليات، مدخل النظام ) اإلسكندرية : الدار الجامعية، 
1999م( ص 61.

د. رحاب حممد رباح
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االنتاجية.

على  اإلشراف  العليا  اإلدارة  جانب  إلى  يتولى  خاص  تنظيم  عمل   .1 

تخطيط وتنفيذ برنامج الكفاءة االنتاجية. 

 2. المتابعة الدائمة أثناء تنفيذ خطة تحسين االنتاجية : 

* استراتيجيات تحسين العمل : 
تنقسم استراتيجيات تحسين العمل إلى ثالثة وهي :   

1. استراتيجية طويلة المدى أو األمد:

وتتطلب رأس مال كبير ) مقدر( وذلك لتحسين العملية االنتاجية   

بالبحث والتطوير كذلك توفير وسائل انتاج متطورة من آليات ومعدات.

2. استراتيجية متوسطة المدى: 

وهى ربما تتطلب رأس مال ويكون الهدف تبسيط وتحسين المنتج وكذلك 

تقليل االختالف بين المنتجات وهذا يعد تنميط. 

3. استراتيجية قصيرة المدى: 

وهى ربما ال تتطلب رأس مال أصاًل ويكون الهدف تحسين طرائق   

العمالة  العمل، تحسين وسائل االدارة، والتخطيط والرقابة وزيادة فاعلية 

تحت كل المستويات وفى العمل. 

أثر الثقافة التنظيمية في رفع الكفاءة اإلنتاجية
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المبحث الثالث
شركة سودابت:

يتناول هذا المبحث التعريف بمكان دراسة الحالة وهى شركة سودابت 

نفى  أو  ألثبات  إحصائيات  تحلياًل  وتحليلها  الفرضيات  ودراسة  للبترول، 

تأثير موضوع الدراسة: 

	التعريف بشركة سودابت 
شركة سودابت المحدودة شركة سودانية حكومية، تم تأسيسها وفق قانون 

الشركات 1925 في العام 1997م برأس مال قدره 3.000.000 جنيهًا سودانيًا 

مكون من 100 سهم عادى،  والقيمة االسمية للسهم الواحد 30.000 جنيهًا 

سودانيًا مملوكة حسب البيانات أدناه لكل من : 

عدد )99( سهم لوزارة الطاقة والتعدين وزارة المعادن حاليًا.   .1

عدد )1( سهم لشركة النيل للبترول.    .2

وقد تم رفع رأس المال إلى 100.000.020 جنيهًا سودانيًا 18.   .3

	أغراض تأسيس الشركة : نص عقد تأسيس الشركة على عدة 
أغراض من أهمها: 

1. العمل في مجال استكشاف وانتاج النفط السوداني وتطويره. 

2. العمل في مجال نقل وتكرير النفط وتوزيعه. 

3. استيراد المنتجات النفطية وتصديرها وتسويقها. 

والتصرف  وبيعها  والمنقوالت  والعقارات  واآلليات  المعدات  4. شراء 

فيها. 

18  .شركة سودابت المحدودة، إدارة الموارد البشرية، الخرطوم، السودان،2010.
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5. تمليك وشراء وبيع األراضي والعقارات والمنقوالت والتصرف فيها. 
6. تأسيس شركات داخل السودان وخارجه لتحقيق أغراضها، كما يحق 

لها إنشاء فروع لها في أي مكان داخل السودان وخارجه. 
7. المساهمة في أي شركات أو غيرها مع جهات أجنبية أو محلية في 

مجال النفط. 
8. الحصول على التحويل من المؤسسات المالية المختلفة. 

9. إعطاء الشيكات والكمبياالت والمستندات المالية وتحريرها وقبولها 
وتظهيرها. 

واألجنبية  المحلية  االستثمارات  وجذب  الترويج  عملية  مزاولة    .10

للعمل في مجال النفط بالسودان. 
11. يجوز للشركة مزاولة أي نشاط آخر من شأنه تطوير الشركة وتحقيق 

أي فوائد مشروعة.
	رؤية الشركة 

شركة رائده ومتكاملة في مجال النفط والغاز ولها سمعة طيبة في مجال 
هذه الصناعة. 

	رسالة الشركة: 
 1. العمل على استدامة تدفق النفط والغاز في السودان. 

 2. المساهمة في تعزيز المساهمة الوطنية في مجال النفط. 

 3. بناء القدرات والكفاءات السودانية للوصول إلى المستويات العالمية 

في مجال القوى العاملة. 
تجاه  االجتماعية  ومسؤوليتها  التجاري  الشركة  دور  بين  الموازنة   .4 

الوطن. 
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أهداف الشركة:
 1. استكشاف النفط والغاز في السودان والخارج. 

 2. زيادة الثروة القومية في السودان ودعم اقتصاده .

 3. المساهمة الفاعلة في أنشطة البترول. 

 4. توفير القوى العاملة والموارد األخرى. 

 5. أن تكون الشركة العاملة operating company بحلول العام 2011م.

 6. أن تتقدم الصفوف في مجال بناء قدرات السودانيين وتعزيز دورهم. 

 7. جذب الموهوبين واستبقائهم وتطويرهم وتحفيزهم. 

Sudapet Values قيم الشركة	
 1. االستقامة والمحاسبة. 

 2. األمانة والشفافية. 

 3. المبادرة والريادة. 

 4. التحلي بروح الفريق. 

 5. الوفاء وااللتزام بالمسئولية االجتماعية.

الشركات التابعة لشركة سودابت  	

لتحقيق أهداف الشركة في توطين الصناعة وتأهيل الكوادر قامت شركة 

سودابت بتأسيس عدد من الشركات العاملة في مجال الخدمات النفطية منها: 

 Blue Nile Geophysical Company 1. شركة النيل األزرق الجيوفيزيائية

 )BGC(

د. رحاب حممد رباح
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وهي شركة بين سودابت ومعهد بيرد للمعالجات الجيوفيزيائية مسجلة 

 2D،3D األبعاد  وثالثية  ثنائية  بالممسوحات  القيام  إلى  وتهدف  بالسودان 

.Seismic

 Centoid Technicical Services الفنية   الخدمات  لتزويد  شركة   .2

Company

 OGP Technical services company وهى شراكة بين سودابت وشركة

الهندسية،  الفنية  الخدمات االستشارية  تقديم  إلى  بالسودان وتهدف  مسجلة 

إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة. 

 Sun Oil Field Service Company 3. شركة صن أويل لخدمات الحقول

القحطاني وشركة أكسيتلو، مسجلة  وهى شراكة بين سودابت وشركة 

إلى  له  المساعدة  واألنشطة  الحفر  خدمات  تقديم  إلى  وتهدف  بالسودان، 

جانب توفير المواد والمعدات. 

 Asawar Oil &Gas Company 4. شركة أساور للنفط والغاز

وهى  بالسودان  ومسجلة   100% بنسبة  لسودابت  مملوكة  شركة  وهى 

مختصة في التجهيزات الحقلية Facilities والبتروكيماويات. 

 Petrodar Technical Center )PTC( 5. مركز التدريب النفطي

وهو معهد مملوك لسودابت، يهدف إلى تقديم التدريب الفني المتطور 

إلى جانب بعض البرامج التدريبية غير الفنية. 

أثر الثقافة التنظيمية في رفع الكفاءة اإلنتاجية
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	دور سودابت في الصناعة النفطية: 
لما كانت صناعة النفط حديثة في السودان وتحتاج إلى رأس مال كبير 
من  كان  عالية  مخاطر  على  وتنطوي  متطورة  تكنولوجية  وخبرات  جدًا 
مساعدات  بدون  المجال  هذا  الى  الولوج  سودابت  شركة  على  الصعب 
بمعاونة شركة  قامت  جيولوجية  دراسات  وفق  الحكومة  فقامت  خارجية، 
شيفرون االمريكية في السبعينات من القرن الماضي بتقسيم السودان إلى 
خارج  المربعات  لهذه  الترويج  وتم  مربعًا   )16( جغرافية  مربعات  عدة 
السودان بقصد جذب المستثمرين االجانب إلى االستثمار في مجال النفط 
عبر تكوين تجمع من الشركات األجنبية إلى جانب شركة سودابت للعمل 
معًا لكل مربع على حدى Consortium. وكان الغرض من إدخال سودابت 
ضمن تلك الشركات إلى جانب عمل الخبرات وتوطين الصناعة أن تمثل 
الذراع الفني للحكومة )Government Technical Arm وعينها على أنشطة 

الشركة األجنبية. 
وتم توقيع نوعين من االتفاقيات لكل مربع هما: 

 Exploration and Production 1. اتفاقية االستكشاف وقسمة االنتاج
وهى توضح شروط العمل وطرق أقسام االنتاج بين الحكومة والشركاء 

األجانب ) بما فيهم سودابت(. 
 Joint Operation Agreement )JOA( 2. اتفاقية العمل المشترك

وهى بين الشركاء فيما بينهم وتهدف إلى توضيح طريقة العمل المشترك 
االستكشاف  اتفاقية  بمتطلبات  لإليفاء  الشركاء  به  يقوم  والذى  وشروطه 

وقسمة االنتاج مع الحكومة. 

د. رحاب حممد رباح
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	أهم شروط اتفاقية االستكشاف وقسمة االنتاج: 
ما  أهمها  عدة شروط  على  االنتاج  وقسمة  االستكشاف  اتفاقية  احتوت 

يلى: 
حسب  على  كل  المختلفة  األنشطة  بتمويل  مجتمعين  الشركاء  يقوم   .1

 .Participating Interest نسبته
2. التزمت الحكومة للشركاء باسترداد كافة المصروفات التي انفضت 
على  النص  ثم  آلليته  وفقًا  المنتجة  المربعات  من  الزيت  إنتاج  سبيل  في 

.EPAS االتفاقية
نصيب  بدفع  سودابت(  عدا  فيما  )الشركاء  األجانب  الشركاء  يقوم   .3
حتى   )Sudapet المحمولة  )المبالغ  النشطة  تكاليف  كافة  من  سودابت 
من  نصيبها  بدفع  سودابت  تقوم  ثم  ومن  التجاري،  االنتاج  إلى  الوصول 

التكاليف بنفسها. 
4. تتم قسمة االنتاج ) الزيت( المستخرج من المربع المعنى إلى خمسين. 
كاسترداد  المستثمرين  الشركاء  يدفع  وهو   Cost Oil التكلفة  زيت   .5

 Working للمصروفات التي دفعت ويقسم بينهم بالنسب التي دفعها كل شريك
.interest

6. زيت الربح ) Profit Oil( وهو متبقي الزيت بعد استبعاد زيت التكلفة 

 .EPSA ويقسم بين الشركاء والحكومة وفق نسب متفق عليها في االتفاقية
7.  يقوم الشركاء األجانب باسترداد المبالغ المدفوعة إنابة عن سودابت 
 Sudapet Carry من نصيبها من زيت التكلفة إلى أن يتم  استردادها كاملة

. ) Reim bursement

أثر الثقافة التنظيمية في رفع الكفاءة اإلنتاجية
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	الجوانب المالية في اتفاقيات االستكشاف وقسمة االنتاج: 
تعد قسمة االنتاج الشق الثاني والمهم من اتفاقيات االستكشاف وقسمة 
االنتاج، حيث أن قسمة االنتاج تعد حصاد لمجهودات معينة ومكلفة ومحفوفة 
بالمخاطر في مرحلة االستكشاف وما يلحق بها من تطوير وانتاج وبما أن 
الغرض األساسي من كافة األنشطة النفطية في العالم هو الحصول على 
األموال إلى جانب تغطية االستهالك المحلى، فقد اكتسبت  قسمة اإلنتاج 
أهمية كبيرة في كل االتفاقيات ووضعت لها الشروط التي تجعلها واضحة 

ومجزية لكل من الحكومة والشركات المستثمرة في مجال النفط. 
	تمويل أنشطة االستكشاف واالنتاج: 

)شركات  المستثمرين  بواسطة  واالستكشاف  االنتاج  أنشطة  تمويل  يتم 
أجنبية إلى جانب شركة سودابت المحدودة( حتى يتقاسمون األعباء التمويلية 
في  عليها  والمنصوص  منهم  كل  مشاركة  لنسب  وفقًا  فترة  بأي  الخاصة 
االتفاقية وفى حال عجز أحد المستثمرين عن دفع نصيبه من التمويل يلتزم 
 Default المستثمرون اآلخرون بدفع نصيبه، ويتم اتباع إجراءات اإلعداد

في مواجهة الشريك المعسر والتي تم النص عليها في االتفاقية. 
مكان قسمة االنتاج وزمانه:  	

بعد  والشركاء  الحكومة  من  كل  أنصبة  واستخراج  االنتاج   قسمة  تتم 
اكتمال االنتاج في الحقول مباشرة أي قبل نقله عبر خط الصادر وبيعه، 
 Central حيث تتم المحاسبة بعد خروج الخام من وحدات المعالجة المركزية
Processing Facilities وقبل دخوله خط الصادر )هنالك استثناء واحد وهو 

تكاليف  من  جزء  الخرطوم  مصفاة  إلى  النقل  تكلفة  تعد  حيث   )6( مربع 

المنبع(. 

د. رحاب حممد رباح
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العبارة األولى: يوضح الجدول أعاله أن الموافقين على إدراك الموظفين 
جانبا مهما من البيئة الداخلية للمنظمة بلغت نسبتهم )%76.7( بينما )23.3%( 

وانحراف   3.7671 حسابي  بوسط  الموافقة  اتجاه  في  والعبارة  محايدون، 

معياري قدره 042559.

 يوضح الجدول أعاله  أن %61.6 من أفراد العينة يوافقون بشدة على 

العبارة الثانية: القائلة تمثل الثقافة التنظيمية جانبًا مهما من البيئة الداخلية 
للمنظمة و)%37.0( موافقون بينما )%1.4( محايدون .لذا نجد العبارة تميل 

للموافقة بشدة بوسط حسابي قدره  4.602 وانحراف معياري يساوي 52014. 

العبارة الثالثة: نجد أن )%60.3( من أفراد العينة يوافقون على العبارة 
القائلة : يتحقق نجاح الثقافة التنظيمية باعتمادها على األنظمة والتعليمات 

بنسبة  )%1.4( محايدون مقارنة  بينما  يوافقون بشدة  والقواعد و )34.2%( 

قدره  .بوسط حسابي  الموافقة  نحو  تتجه  والعبارة  يوافقون،  ال   )4.1%(

4.2466 وانحراف معياري يساوي 06827.

في العبارة الرابعة: نجد أن )%34.2( من أفراد العينة يوفقون على أن 

اإلدارة تهتم بتحول الموظفين بين األقسام المختلفة، و)%28.8( ال يوافقون 

و)%19.2( محايدون و )%17.8( يوافقون بشدة بوسط حسابي قدره 3.411 

وانحراف معياري قدره 1.090.

أن  يوافقون على  العينة  أفراد  )%61.4( من  أن  نجد  الخامسة:  العبارة 
ذلك  يوافقون   )38.4%( و  الموظفين،  بين  العمل  في  تسود  التعاون  روح 

بشدة، بوسط حسابي قدره 4.383  وانحراف معياري 04.89.  

أثر الثقافة التنظيمية في رفع الكفاءة اإلنتاجية
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العبارة السادسة : القائلة إن الموظفين يتبادلون األفكار واآلراء لتطوير 
العمل، نجد أن )%72.6( من أفراد العينة يوافقون ذلك و )%16.4( يوافقون 

بشدة، بينما )%11( محايدون، بوسط حسابي قدره 4.054  وانحراف معياري 

.0.524

العبارة السابعة:  القائلة الثقافة التنظيمية تؤثر على استراتيجية اإلنتاج، 
نجد أن )%64.4( يوافقون بشدة على ذلك و )%28.8( و )%5.5( ال يوافقون 

ذلك بينما )%1.4( محايدون . بوسط حسابي قدره 4.164 وانحراف معياري 

 .0.707

التنظيمية  الثقافة  نشر  يساهم في  المنظمة  الثامنة: نشر رسالة  العبارة 
التي تؤثر على استراتيجية االنتاج، نجد أن )57.5( يوافقون ذلك و )34.2%( 

بوسط  للموافقة  تتجه  اآلراء  أن  ونجد  محايدون  و)8.2%(  بشدة  يوافقون 

حسابي قدره 4.260 وانحراف معياري 0.601.

       

د. رحاب حممد رباح
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العبارة التاسعة: المنظمة ذات قدرة عالية على اتخاذ القرارات 
المناسبة في الوقت المناسب، نجد أن )%534( من أفراد العينة يوافقون 

على ذلك و)%37( يوافقون بشدة، و)%6.8( محايدون بينما )%2.7( ال 

يوافقون، لذا االتجاه نحو الموافقة بشكل أكبر بوسط حسابي 4.246 

وانحراف معياري قدره 0.702.

العبارة العاشرة: تسعى المنظمة إلى ايجاد فرص التحسين المستمر 
و)16.4%(  ذلك  على  يوافقون   )75.3%( نجد  االنتاج،  طرائق  في 

يوافقون بشدة بينما )%5.5( ال يوافقون و )%2.7( محايدون. واالتجاه 

الموافقة بوسط حسابي قدره 3.972 وانحراف معياري 0.832. 

العبارة الحادية عشر: تسعى المنظمة إلى تحسينات ومزايا جديدة 
مبتكرة عن المنافسين، نجد أن )%52.1(  يوافقون بشدة و)45.2%( 

موافقون فقط )%2.7( محايدون . بوسط حسابي قدره 4.493 وانحراف 

معياري 0.555.

العبارة الثانية عشر: تعتقد أن الثقافة التنظيمية تساعد اإلدارة في 
أداء دورها بفاعلية. نجد أن )%71.2( موافقين على ذلك و )20.5%( 

موافقون بشدة بينما %5.5 محايدون فقط )%2.7( ال يوافقون، بوسط 

حسابي قدره 4.095 وانحراف معياري 0.604.

العبارة الثالثة عشر: هناك رؤية مشتركة بين الموظفين على أن 
القيم هي محدد رئيس لسلوكهم أثناء العمل  نجد أن )%52.1( يوافقون 

على ذلك و)%41.1( يوافقون بشدة و)%5.5( محايدون فقط )%1.4( ال 

يوافقون، بوسط حسابي قدره 4.328 وانحراف معياري قدره 0.646.
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العبارة الرابعة عشر: زيادة الكفاءة اإلنتاجية تعتمد على مهارة 
 )16.4%( و  بشدة  موافقون   )83.6%( أن  نجد  العاملين،  وتدريب 

قدره  بوسط حسابي  كبير  بشكل  الموافقة  نحو  االتجاه  إذا  موافقون 

4.835 وانحراف معياري قدره 0.373.

العبارة الخامسة عشر: تهتم اإلدارة بالبرامج التدريبية للعاملين، 
نجد أن )%50.7( يوافقون ذلك و)%41.1( يوافقون بشدة، و )6.8%( 

محايدون بينما )%1.4( فقط ال يوافقون الرأي، بوسط حسابي 4.315 

بانحراف معياري قدره 0.664.

تنتهج المنظمة سياسات داعمة لزيادة اإلنتاجية، نجد أن )60.3%( 

و  بشدة،  يوافقون   )23.3%( ذلك،  على  يوافقون  العينة  أفراد  من 

قدره  معياري  وانحراف   4.068 حسابي  بوسط  محايدون   )16.4%(

.0.630

اختبار الفروض: 

ثقافة  بين  إحصائية  داللة  ذات  توجد عالقة  األول:  الفرض   -
المنظمة وزيادة الكفاءة اإلنتاجية. 

الداللةدرجة الحريةقيمة  س2

25.545120.000

المتعلقة  البيانات  كانت  الميدانية  الدراسة  واقع   من  التفسير:  
إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هنالك  بأن  يقول  الذى  األول  بالفرض 

بين ثقافة المنظمة وزيادة الكفاءة االنتاجية نجد بأن مستوى المعنوية 

إذا نقبل الفرض  لقيمة كا س2 هو 0.000 وهى قيمة أقل من 0.05 

أثر الثقافة التنظيمية في رفع الكفاءة اإلنتاجية
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القائل توجد عالقة بين ثقافة المنظمة وزيادة الكفاءة االنتاجية.. لذا 

نقبل الفرض ونرفض فرض العدم. 
المنظمة  ثقافة  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  الثاني:  الفرض 

ومستوى وعى وإدراك العاملين بها. 

الداللةدرجة الحريةقيمة س2
24.722120.000

المتعلقة  البيانات  كانت  الميدانية  الدراسة  واقع  من  التفسير: 
بالفرض الثاني وهو وجود عالقة بين ثقافة المنظمة ووعى وإدراك 

العاملين بها نجد بأن مستوى المعنوية لقيمة كا س2 هو 0.000 وهى 

ثقافة  بين  عالقة  توجد  القائل  الفرض  نقبل  إذا   0.05 من  أقل  قيمة 

المنظمة وزيادة الكفاءة االنتاجية. لذا نقبل الفرض ونرفض فرض 

العدم. 
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الخاتمة: 
في  العاملين  األفراد  على  التأثير  في  حيويا  دورا  الثقافة  تلعب 

المنظمة، فهي تخلق ضغوطا على األفراد العاملين بالمنظمة للمضي 

قدما في التفكير بطريقة تنسجم وتتناسب مع الثقافة السائدة. فالثقافة 

تساهم في إيجاد الهوية المستقلة ألعضاء المنظمة وتساهم في خلق 

االلتزام بين العاملين وتعمل كمرشد للسلوك المالئم وتعزز استقرار 

كإطار  التنظيمية  الثقافة  تعمل  وأخيرا  اجتماعي،  كنظام   المنظمة 

مرجعي للحكم على السلوك التنظيمي وتفسر األنشطة االجتماعية. 

الكافي  واالهتمام  القصوى  األولوية  يعطون  المديرين  من  والكثير 

للثقافة التنظيمية في منظماتهم؛ ألنهم يعدون الثقافة من أهم مكونات 

المنظمة بحيث يجمع العديد من الكتاب على أنها تولد ضغوطا على 

العاملين للمضي ُقدًما في التفكير والتصرف بطريقة تنسجم وتتناسب 

مع أهداف المنظمة. 
من  غيرها  عن  منظمة  تميز  التي  المالمح  من  الثقافة  وتعّد 
المنظمات، وهي كذلك مصدر فخر واعتزاز للعاملين بها، وخاصة 
إذا كانت تؤكِّد قيًما معينة مثل االبتكار، والتميز، والريادة، والتغلب 

على المنافسين.
على  لها  ومساعًدا  لإلدارة،  فاعال  عنصًرا  القوية  الثقافة  وتعد 
تحقيق أهدافها وطموحاتها وتسهِّل الثقافة القوية مهمة اإلدارة، وقيادة 
تؤكد  كانت  إذا  للمنظمة  تنافسية  ميزة  القوية  الثقافة  تعّد  و  الفرق 
على سلوكيات خالقة، كالتفان في العمل، وخدمة العميل تعّد ثقافة 

أثر الثقافة التنظيمية في رفع الكفاءة اإلنتاجية
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الثقافة  المالئمين وتعد  العاملين  المنظمة عامال مهًما في استجالب 
عنصًرا جذرًيا يؤثر في قابلية المنظمة للتغيير وقدرتها على مواكبة 

التطورات الجارية من حوله.
إلى  المنظمات  حياة  في  آخر  كأي عنصر  المنظمة  ثقافة  تحتاج 
النسبي  استقرارها  على  وتحافظ  وتقويها  تغذيها  واعية  مجهودات 
في  لتعليماتها  وأتباعهم  وضمائرهم  العاملين  أذهان  في  ورسوخها 
سلوكهم وعالقاتهم. وللثقافة التنظيمية أهمية في جعل سلوك األفراد 
ضمن شروطها وخصائصها. كذلك فإن أي اعتداء على أحد بنود 

الثقافة أو العمل بعكسها سيواجه بالرفض.
وبناء على ذلك فإن للثقافة دورًا كبيرًا في مقاومة من يهدف إلى 
وتعمل  آخر.  إلى  وضع  من  المنظمات  في  األفراد  أوضاع  تغيير 
الثقافة على توسيع أفق ومدارك األفراد العاملين حول األحداث التي 
تحدث في المحيط الذي يعملون به، أي أن ثقافة المنظمة تشكل إطارًا 
مرجعيًا يقوم األفراد بتفسير األحداث واألنشطة على ضوئه. فضاًل 
عن ذلك تساعد في التنبؤ بسلوك األفراد والجماعات. فمن المعروف 
أن الفرد عندما يواجهه موقفًا معينًا أو مشكلة معينة فإنه يتصرف 
وفقًا لثقافته، أي بدون معرفة الثقافة التي ينتمي إليها الفرد يصعب 

التنبؤ بسلوكه.
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  أواًل  النتائج:

 1.  يتحقق نجاح الثقافة التنظيمية باعتمادها على األنظمة والتعليمات 

والقواعد.

 2.  تمثل الثقافة التنظيمية جانبًا مهما من البيئة الداخلية.

إدراك الموظفين بأهمية الثقافة التنظيمية.   .3 

في  المناسبة  القرارات  اتخاذ  على  عالية  قدرة  ذات  المنظمة    .4 

الوقت المناسب.

عن  مبتكرة  جديدة  ومزايا  تحسينات  إلى  المنظمة  تسعى    .5 

المنافسين.

 6.  هناك رؤية مشتركة بين الموظفين على أن القيم هي محدد 

رئيسي لسلوكهم أثناء العمل.

الثقافة  نشر  على  تساعد  مستقرة  بيئة  لخلق  المنظمة  تسعى    .7 

التنظيمية.

تسعى المنظمة الستخدام الطاقة اإلنتاجية الكاملة  .   .8 

تحاول المنظمة الستخدام الطاقة المتوفرة لديها   .9 

 10.  وجود رؤية مستقبلية لزيادة اإلنتاجية يؤدي إلى جودة المنتج.

 11.  اآلالت المستخدمة ودرجة االتوماتيكية تلعب دورًا هامًا في 

تقديم المنتج بمستوى الجودة المستهدف.

 12.  تنتهج المنظمة أسلوب السياسات الداعمة لزيادة االنتاجية 

 13.  تهتم اإلدارة بالبرامج التدريبية للعاملين.

أثر الثقافة التنظيمية في رفع الكفاءة اإلنتاجية
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 14.  الثقافة التنظيمية تساعد اإلدارة في أداء دورها بفاعلية .

االقتصاد  مستوى  على  لألداء  الشامل  بالتقويم  اإلدارة   15.  تهتم 

الوطني.

ثانيًا التوصيات:

التنظيمية  الثقافة  لمفهوم  واإلدراك  الوعي  زيادة  ضرورة   .1 

واالهتمام بها في المؤسسات العامة بوصفها مكونًا فكريًا له آثاره.

المعرفة  توليد  على  تشجع  تنظيمية  ثقافة  تبنى  على  العمل   .2

والتشارك فيها وتطبيقها وتغيير الثقافة التنظيمية السلبية أو الضعيفة. 

3. ضرورة تبني استراتيجية إلدارة الثقافة التنظيمية ووضع الثقافة 

التنظيمية في أولوية االهتمامات وتوفير كافة المستلزمات اإلدارية 

والفنية التي تسهم في نشر المعرفة. 

لرفع  القرارات،  اتخاذ  عملية  في  العاملين  مشاركة  4. ضرورة 

مستوى التنسيق والتشاور والتكامل بين المستويات اإلدارية المختلفة، 

وذلك من خالل تعزيز مبدأ المشاركة بالرأي والرأي األخر. 

االهتمام بالبحوث والتطوير واالبتكار والعمل الجماعي داخل   .5

المنظمة. 

لها  التي  المنظمات  في  التنظيمية  القصص  دراسة  ضرورة   .6

وتحليلها؛  وتصنيفها  وجمعها  مسحها  كيفية  توضح  علمية  منهجية 

ألجل تشخيص وفهم الثقافة التنظيمية السائدة.

7.  ضرورة إظهار مزايا اإلدارة الجيدة للثقافة التنظيمية؛ ألنها 
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النمط  دعم  على  تعمل  وكذلك  الرقابة،  عملية  تسهيل  في  تساعد 

السلوكي المرغوب وتحقيق االلتزام الوظيفي.

التنظيمية  الثقافة  على  بعمق  للتعرف  مكثفة  دراسات  عمل   .8

السائدة في المؤسسات العامة.

9. خلق بيئة وظيفية هادئة ومستقرة داخل المنظمة. 

د. رحاب حممد رباح
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