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علمية    الكرامإ  القراء مجلة  تكون  أن  نفسها  على  واالجتماعية  اإلنسانية  للعلوم  شندي  جامعة  مجلة  آلت  وكما 

محكمة معبرة عن أهدافها وحريصة على اإلسهام في إثراء املعرفة والبحث العلمي من خالل ما ينشر فيها من بحوث في فروع  

ال أيديكم  بين  أن نضع  يسرنا  اإلنسانية واالجتماعية كافة،  الهادف  املعرفة  ونقدكم  باهتمامكم  يحظى  أن  آملين  الرابع  عدد 

متنوعة   دراسات  على  العدد  هذا  احتوى  لقد  إليه،  نصبو  ما  نحقق  ولكي  والنجاح  التقدم  من  مزيد  إلى  يدفعنا  الذي  البناء 

حقيق  ومختلفة اختالف املتوجهين لها من ناحية التخصص وهذا كله لتحقيق هدف أسمى االوهو دفع البحث العلمي نحو ت

يعكس حرص   مما  والتخصصات  املوضوعات  ناحية  من  متنوعة  علمية  أوراق  العدد عشرة  هذا  تضمن  إذ  العلمية  الجودة 

املجلة على خلق التنسيق والتكامل بين تخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية. فاملجلة مهتمة بفتح أبوابها لجميع الباحثين  

 املميز باإلضافة لالبتكار في الطرح، ونتمنى أن يجد هذا العدد استحسانكم.        أيضا حريصة على الثراء املعرفي املضمون 
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  م م 19191919  ––م  م  19191919  ونتائجهونتائجهموقف الدولة العثمانية من الحرب العالمية األولى موقف الدولة العثمانية من الحرب العالمية األولى 
  علي أحمد علي أحمد حسن عوض الكريم حسن عوض الكريم 

  جامعة شنديجامعة شندي  ––كلية اآلداب كلية اآلداب 
 

 مستخلص

حتى   ونتائجه(  1918-م 1914)تناولت هذه الدراسة موقف الدولة العثمانية من الحرب العالمية األولى   

وهدفت هذه الدراسة لفهم موقف الدولة العثمانية   العثمانية،وهي العشر سنوات األخيرة في تاريخ الدولة    م،1924

الحرب. بعد  عليها  المترتبة  اآلثار  وتوضيح  الحرب  هذه  الم من  هذه أُتبع  في  التحليلي  الوصفي  التاريخي  نهج 

التمهيد خلفية تاريخية عن أ  ومحوران،وقسمت إلى مقدمة وتمهيد وخاتمة    الدراسة. ل الدولة العثمانية او حشمل 

بينما تناول   الحرب.وأحوالها أثناء    الحرب،أما المحور األول فكان عن موقف الدولة العثمانية من    الحرب.قبل  

أن   أهمها:خلصت هذه الدراسة لعدة نتائج كان   أثر الحرب العالمية األولى على الدولة العثمانية.  الثاني،المحور  

ن " دولة الوفاق "  يي لوسط في مواجهة أعدائها التقليد حددت الدولة العثمانية موقفها بدخول الحرب بجانب دول ا

 احتاللوترتب عن ذلك    م.1918لفاءها ُهزموا في الحرب بنهاية عام  إال أن الدولة العثمانية وح  م،1914في  

ف  العثمانية، الدولة    " في  تسوية  معاهدات  عليها  فرضت  وس ر يثم  الدولة يساي  تصفية  عن  أسفرت   " ولوزان  فر 

 م.1923العثمانية وقيام الجمهورية التركية في 

 كلمات مفتاحية:

العثمانية )  العالمية األولى )   -م(  1923  –م  1299الدولة  الوفاق    -م(  1918  –م  1914الحرب  دول -دول 
 الوسط

Abstract 

This study handled the attitude ofthe Ottoman State towards the First World War (1914-

1918) and its results up to the year 1924. It was the last and decisive decade in the reign of this 

state.  The study aimed at perceiving the attitude of the Ottoman State towards the First War and its 

aftermath. The historical, descriptive analytical method was applied in this study that falls into 

introduction, preface, two axlesand conclusion. The preface highlighted the circumstances of the 

Ottoman state before the breakout of the war. The first axle detailed the attitude of the state towards 
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the war and its milieu during the war. The second axle treated the influence of the war on the 

Ottoman State.  Of the study important results:  The Ottoman State chose to go into the war in 

alliance with “the Centre Countries” against its traditional enemies, “Reconciliation State” in 1914, 

but the Ottomans and their allies were defeated by the end of the war in 1918. Then the Ottoman 

Sate was subjected to colonization, imposition of compromising pacts in Versai, Seever and Luzan 

which led to its ultimate liquidation and the rise of the Turkish Republic in 1923.     

Keywords: Ottoman State (1299-1923) - First World War (1914-1918) - reconciliation states – 

centre contries. 

 مقدمة

الكبيرة   األحداث  من  العديد  الطويل  تاريخها  عبر  العثمانية  الدولة  الحرب   والمهمة،شهدت  قيام  كان  ولكن 

ولذلك جاءت هذه الدراسة لتتناول موقف الدولة   ًا في تاريخها ،مهمم( حدثًا  1918  –  1914العالمية األولى )

ها ، لتوضيح ما هو أثر الحرب العالمية األولى على الدولة العثمانية نتائجالحرب العالمية األولى و   العثمانية من

 م وذلك بغرض تحقيق األهداف التالية :1924حتى عام  

 لى.األو توضيح أحوال الدولة العثمانية قبيل قيام الحرب العالمية  •

 “. فهم موقف الدولة العثمانية من معسكري الحرب " دول الوسط " و " دول الوفاق  •

 م. 1924تفسير اآلثار المترتبة على الدولة العثمانية بدخولها الحرب العالمية األولى حتى عام  •

دولة تأتي أهمية هذه الدراسة في أنها تسعى لتحليل أثر الحرب العالمية األولى كحدث عالمي مهم على ال

 وما ترتب عنها من تحول في تاريخها .  الحرب،العثمانية كطرف رئيس في هذه 

تضمن التمهيد أحوال الدولة العثمانية قبيل    ومحوران،تمهيد    والخاتمة،تضمنت هذه الدراسة بجانب المقدمة  

الحرب العالمية األولى بينما جاء المحور األول معرفًا بموقف الدولة العثمانية من    األولى،نشوب الحرب العالمية  

م ، وتضمن المحور الثاني شرحًا ألثر الحرب العالمية 1918  –م  1914وأحوال الدولة العثمانية أثناء الحرب  

 م  .1924األولى على الدولة العثمانية حتى عام  

البحث    منهججمعت معلومات هذا البحث من مجموعة من المصادر والمراجع العربية واإلنجليزية وُأتبع فيها  

 التاريخي.  
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 : تمهيد 

وإلترقي اإلتحاد  حزب  تسلم  عام  )*(منذ  في  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  عزل  بعد  العثمانية  الدولة  حكم 

1909، الدولة   م  أن  إذ   . حكمها  تحت  مازالوا  الذين  العرب  ضدها  فثار  قوميًا  شكاًل  العثمانية  الدولة  أخذت 

ليبيا في   نفوذها م وبقية فقط محتفظة بسيادتها و 1912العثمانية فقدت جميع والياتها العربية في أفريقيا آخرها 

إلتحاديون على حكم الدولة العثمانية ( وسيطر ا   9م ،  1997سمي على أمالكها العربية اآلسيوية )علي ،  اال

م . وإستمروا في الحكم حتى نهاية الحرب العالمية 1913في يناير    )*(منذ أن أسقطوا حزب الحرية واإلئتالف  

"سيطرة مطلقة )*(و جمال    )*(أنور  )*(( وسيطر على الحكم الثالثي " طلعت  434م ،  2002األولى )شقيرات ،  

الرئيس بك هو  للحربية في   وكان طلعت  باشا وزيرًا  أنور  وأصبح  الداخلية  وناظر  والترقي  اإلتحاد  العام لحزب 

( كان ذلك هو وضع الدولة العثمانية قبيل نشوب الحرب العالمية األولى 225م  1988م )أوزتونا ،  1914يناير  

 ى دولة قومية .، دولة متدهورة فقدت معظم ممتلكاتها في أوربا وأفريقيا وأخذت تتحول من دولة دينية إل

إلندالع  أدت  مباشرة  غير  متراكمة  أسباب  هي  نوعان  األولى  العالمية  الحرب  إلى  أدت  التي  األسباب 

األلماني    –العداء بين القوى األوربية مثل الصراع الفرنسي  ( و 13م ،  2008الحرب ومنها )عصام عبد الفتاح ،  

اإلستعماري األوربي في الدولة العثمانية بدافع األطماع اإلقتصادية المرتبطة  والنزاع الروسي في البلقان والتنافس  

وانقسام أوربا إلى معسكرين )التحالف  ( lee 1958  p : 10 )بفائض التصنيع والحصول على المادة الخام .

 ( 21م،  2008الثالثي وعصبة األباطرة الثالثة )عبد الفتاح ، 

 
م إنضم له 1906نيك وباريس ، حتى نشاطهم إىل سالوللمضايقات نقلوا م بأستانبول وعندما تعرض أعضائه 1889تأسس يف  )*(

 م .1909م وعزلوا السلطان عبد اجمليد يف 1908ضباط اجليش وقاموا بثورة 
م وعاد اإلحتاديون للحكم يف الفرتة 1913 -11م حيث حكم بعدهم حزب احلرية واإلئتالف 1911 –م 1909وحكموا يف الفرتة )*(

 م .1918حلرب العاملية األوىل يف م وحتى سقوط حكومتهم بنهاية ا1913
ك إنضم إليه النواب األغريق لم كمنافس حلزب اإلحتاد والرتكي ويهدف لال مركزية يف الدولة العثمانية لذ1911تأسس يف )*(

 والبلغار والعرب واألرمن وأسسه إمساعيل حقي وآخرون .
م ، 1909م ، أصبح ملحق عسكري باملانيا يف 1908يف ثورة  م( ضابط يف اجليش العثماني ، لعب دور1918 –م 1853أنور باشا ))*(

 م .1918م قتل بواسطة الروس يف 1914أصبح وزير حربية يف 
 مجال توىل أمور األسطول حيث عني ناظر للحربية ، ثم حاكمًا عامًا للواليات العربية يف بالد الشام .)*(
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بب المباشر الذي فجر الحرب العالمية األولى " ضم البوسنة للنمسا  كانت مشاكل البلقان القومية هي الس

" إذ أن السكان السالف والصرب في البوسنة كانوا ال يريدون اإلنضمام للنمسا . ويريدون اإلنضمام لصربيا ، 

فيردناند   فرانسيس  النمساوي  اإلرشيدوق  قام  عندما  لهم  السانحة  يونيو  28في   Francis Ferdinandوجاءت 

سراييفو  )*(م9141 لمدينة  بزيارة   .Sarajevo     ،النمساوي للجيش  مفتش  بوصفه   " البوسنة  عاصمة  رافقه ت " 

اليوم أغتيل فير 353  –  352م ،  1976زوجته صوفي  شوتيك . )الدسوقي،   وناند وزوجته د ( وفي نفس هذا 

برنسيب   جافريلو  هو  الحقيقي  القاتل  وكان  الشباب  من  ستة  قومية   GavriwiloPrincipبواسطة  بدوافع 

(Jelavich / 1989 /p , 112 ) . 

، ثم أعلنت المانيا  ا الحرب للدفاع عن حليفتها صربياومن حينها هاجمت النمسا صربيا ، فدخلت روسي

ألمانيا في  1941الحرب ضد روسيا في أول أغسطس   أغسطس وهكذا   4م ، ثم أعلنت بريطانيا الحرب على 

عالم بين يوم وليلة كله تنازعه حرب وهكذا إندلعت الحرب العالمية األولى ثم أخرى حتى أصبح ال  ةدخلت دول

 ( في الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية قد بلغت قمة تدهورها وإنهيارها. 58م ، 2008)عصام عبد الفتاح ،  

 

 

 -المحور األول :

 م : 1918  –م 1914الحرب موقف الدولة العثمانية من الحرب العالمية األولى وأحوالها أثناء 

 أ/ موقف الدولة العثمانية من الحرب العالمية األولى :

وفرنسا  روسيا  بعكس  تركيا  مع  بيضاء  صفحتها  ألن  ألمانيا  نحو  يميل  تركيا  في  العام  اإلتجاه  كان 

الدول في   وبريطانيا التي إحتلت أجزاء من الدولة العثمانية . وتطلعت الدولة العثمانية إلستعادة ما أخذته هذه

الـ   ( كما أن الصالت الوثيقة مع األلمان بدأت منذ عهد السلطان عبد 338م ،  2008م )أبو عليه  19القرن 

( وتبلورت 229م، 1983الحميد الثاني وكانت األطماع األلمانية في الشرق معروفة ولكنها غير مكشوفة)حسون،
 

 يصادف هذا اليوم ذكرى معركة كوسوفو .)*(
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، ثم تولت ألمانيا تدريب وتطوير الجيش العثماني هذه الصالت في تطوير السكك الحديدية في الدولة العثمانية  

، وكذلك تطورت العالقات اإلقتصادية بين البلدين ، ومن الخدمات العسكرية األلمانية للدولة العثمانية التدريب  

 )م  1890متدرب سنوي منذ عام    50متدرب و   20العسكري المتقدم للشباب العثماني في ألمانيا وذلك بإبتعاث  

Kent  1948 . p. 16 )    م ، و 1901  –م  1897وفي تركيا بدأ بتعيين ) الميجر كيرث مورجن ( بأستانبول

  –م 1907) فون ليبزج ( الذي قضى ست سنوات في أستانبول ثم )ولتر فون( الذي لعب دورًا مهمًا في الفترة    

الع   (Kent  1948 . p.14)م   1914 للجيش  قائدًا  أصبح  الذي   ) فون ساندرز  ليمان  في و)  األول  ثماني 

جماع كا  .  ( Jelavich  1987 . p. 120 )م 1913أستانبول في   " اإلتحاديون  اإلتحاد   ةن  حزب 

العثمانية ،  تبقى من الدولة  الذين لم يساعدوا في الحفاظ على ما  والترقي " بعيدون من دول الوفاق وبريطانيا 

انية هي معثمانية ولكن روسيا في نظر الدولة العثبدأت دول الوفاق ودول الوسط تتنافس من أجل كسب الدولة ال

تحاول  فقد كانت  النمسا  أما  القوقاز والقرم ،  التقليدي ألنها تحكم مناطق سكانها من أصول تركية مثل  العدو 

 ( .  66  – 65م ، 1976بلغاري ومن ثم يوناني لخدمة مصالحها . ) الدسوقي ،  –إقامة تحالف تركي  

انت متباينة بشأن دخول الدولة العثمانية الحرب ، ففرنسا رغبت في عدم دخولها أما آراء دول الوفاق فك

بجانبهم حتى تحصل على أطماعها في البالد العثمانية ، وروسيا كانت تخشى من إنضمامها لدول الوفاق ألن 

بول ، بينما كانت إنجلترا وفرنسا ستمنعها من التدخل في شئونها ، وبالتالي تفقد األمل في اإلستيالء على أستان 

( . كما   231م ،  1983إنجلترا قد رغبت في دخولها إلى جانبها حسب ما إقتضته مصلحتها . ) حسون ،  

اإلمتيازات   بعض  إلغاء  مثل  العروض  ببعض  بإغرائها  الحياد  على  العثمانية  الدولة  إبقاء  الوفاق  دول  حاولت 

البعثة األلمانية ولكن اإلتحاديين رفضوا   إبعاد ابل ذلك  األجنبية لها ، وتقديم بعض العروض ، وطلبوا منها في مق

 هذه العروض وقدموا مذكرة لدول الوفاق طالبوا فيها بــ : 

 / إلغاء اإلتيازات األجنبية      1

 / إعادة جزر بحر األرخبيل2 

 / حل القضية المصرية   3
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 ( . 131  – 130م ، 1982/ منع روسيا من التدخل في شئون السلطنة. ) حسون ، 4

شأن كبير في إقتراب الدولة العثمانية من ألمانيا وحلفاءها في الحرب العالمية   )*(وكان لرواد الدعوة الطورانية

داخل المؤسسة العسكرية حول دخول   ( كان هناك إنقسام 153م،  1982األولى وخاصة أنور باشا )حسون ،  

الحرب أو عدم دخولها بجانب دول الوسط ، أو بجانب دول الوفاق . وكانت األمور بين أخذ ورد بين رجال 

األعظم   والصدر  السلطان  فكان   . ،    )*(الحكم  )حسون  المعارضين  كسبت   230،  1986من  (ولكن 

المالية ، وأكمل سعيد حل ألمانيا في  ألمانياالسلطان بحل حاجته  السري مع  التحالف  باشا  أغسطس   2يم وأنور 

وفي هذا اإلتفاق التزمت تركيا بتمرير السفن األلمانية عبر مضيقي ( Palmer , 1995 , p: 224 )م  1914

ألمانيا الدعم المالي لتركيا لدخولها الحرب   ( 392م ،  2002بجانبها .) شقيرات ،  البسفور والدردنيل، وقدمت 

 يوم واحد من إعالن ألمانيا للحرب . وكان ذلك بعد 

التي بقيت سرية وعدت تركيا بدخول الحرب بجانب دول الوسط ، إذ تدخلت روسيا في    االتفاقيةاوفي هذ 

 (م1914وفي أغسطس    370م ، 1976الدسوقي ،  )ريس  ثووعدتها ألمانيا بغرب    –ربي  صال  –النزاع النمساوي  

للممرات رغم أنه مفترض أن تغلق الدولة   GOBENوقوبين    BERSLAUسالو  ر عبرت السفينتين األلمانيتين ب

السلم   وقت  في  الحربية  السفن  أمام  ممراتها  السفن  )*(العثمانية  هذه  إشترت  بأنها  العثمانية  الدولة  وردت   .( 

Jelavich . 1987 .P. 129 ) ألمانيا ودول الحياد والميل نحو  العثمانية عن  الدولة  بداية تخلي  ذلك  وكان 

 الوسط .

 
الطورانية ، ترجع إىل طوران وهي موطن اجلنس الطوراني يف آسيا الوسطى والشمالية ، وأعترب األتراك أنفسهم منتمون للجنس )*(

نية ، صطفى ، طورالم أخذ األتراك يربطون أنفسهم باجلنس الطوراني أو ل19الطوراني ، وعندما قوي الشعور القومي يف القرن الـ 

261 . 
الصدر األعظم وهو الوزير األول ووكيل السلطان املطلق وهو مبثابة )رئيس الوزراء( وصاحب الصالحية املطلقة يف إدارة شئوون )*(

 ات السلطانيةنامرفلالدولة . إذا أنه أعلى موظف يف الدولة ورئيس العاملني بها ومن مهامه :حامل اخلتم السلطاني ويوقع به على ا

 شخص . 217ويصادق على املناصب ويشغل رئيس الديوان ، ويقوم بقيادة اجليوش وله خمصصات كبرية وتولي هذا املنصب 
 م .1871بناًء على إتفاقية  )*(
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شجع إنتصار ألمانيا على فرنسا الدولة العثمانية للتحرك في إتجاه التحالف مع دول الوسط وأصبحت  

 . Anderson )تشجع المركزية والطورانية بإعتبار كل األجانب في الدولة العثمانية عثمانيين أمام الدستور  

1966 .P 312 – 313 )  سبتمبر وفي  ذلك  على  الد 1914وبناًء  ألغت  األجنبية م  اإلمتيازات  العثمانية  ولة 

م وعد السفير األلماني سرًا بدفع مبلغ مالي إذا أعلن السلطان 1914( . وفي أكتوبر  228م ،  1988)أوزتونا ،  

نوفمبر   2ثم قررت الدولة العثمانية دخول الحرب بجانب ألمانيا وفي  ( Palmer , 1995 , P.226 )الحرب  

 .Kent , 1984 , P )لى البحر األسود . فأعلنت روسيا الحرب على تركيا م قصفت المواني الروسية ع1914

أي في  ( 97 أيام  ثالثة  فأعلنت 1914نوفمبر    5وبعد  العثمانية  الدولة  الحرب على  بريطانيا وفرنسا  أعلنت  م 

 (Shwa ,1978,P. 97)بريطانيا ضمها لقبرص والحماية على مصر

رشاد  1914نوفمبر    11وفي   محمد  السلطان  أصدر  الحرب  1922  –م  1918)  )*(م  دخول  قرار  م( 

لخمس فتاوي عن الجهاد ،   )*(مصطفى خيري أفندي    )*( كجهاد ضد دول الوفاق وذلك بإصدار شيخ اإلسالم  

بيان   السلطان محمد رشاد  للمسلمين وقع عليه شاوجه  بإعتباره خليفة  المسلمين   28يخ اإلسالم ولجهاد جميع 

 ( . 394 ، م2002،  يرات عالمًا ولكن فشلت هذه البيانات في كسب تأييد المسلمين ) شق

ُيحمل يلماز أوزتونا الثالثي " طلعت ، أنور وجمال " أمر اإلشتراك في هذه الحرب وذلك بإتفاقهم السري 

األلماني البارجتين  تمرير  ثم   . روسيا  من  القوقاز  أخذ  بأمل  ألمانيا  المخالف مع   " العثمانية  بالمضايق  تين 

والحكومة  األعظم  والصدر  السلطان  على  أصبح  وبذلك   . الروسية  المواني  قصف  ثم   " الدولية  لألتفاقيات 

 
م ويف عهده إستلم 1918 –م 1909م ، وهو السلطان اخلامس والثالثون حكم يف الفرتة 1918 – 1844حممد رشاد اخلامس ، )*(

 م .1918والرتقي احلكم الفعلي بالبالد ويف عهده دخلت الدولة العثمانية احلرب وهزمت يف حزب اإلحتاد 
وى واملسئول عن القضاء فتم وكانت تعرف باملفيت األكرب ومهمته مد السالطني بال1425شيخ اإلسالم ، ظهرت هذه الوظيفة يف )*(

م ويعاونه قاضي العسكر ، وكان السلطان هو الذي خيتار 1554يف  واألوقاف واملدارس الدينية ، ثم أعطيت له مهمة تعيني العلماء

م ، وأصبح يعني من أعضاء احلزب 1922 –م 1909شيخ اإلسالم ، ثم أصبح منصب شيخ اإلسالم منصب سياسي يف الفرتة 

 م .1922شخص حتى  ألغي املنصب مع إلغاء السلطنة يف  131احلاكم . شغل هذا املنصب 
يف عهد السلطان حممد رشاد يف الفرتة  شيختهوكانت م 126م ، وهو شيخ اإلسالم الـ 1921 –م 1867ي ، مصطفى خريي أفند)*(

م نيابة عن حزب اإلحتاد والرتقي حتى 1908م ، عرف مبفيت اجلهاد األكرب ، أصبح عضوًا يف جملس املبعوثان يف 1916 –م 1914

 م . 1921توفى يف 
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نوفمبر   الحرب في  الواقع ودخول  األمر  قبول  العثمانية ) 1914والبرلمان  الدولة  كارثة على  والتي أصبحت  م 

  ، ير   235  ،م  1988أوزتونا  بينما  دخول   Marrian Kentى (  في  والترقي  اإلتحاد  جمعية  لوم  يمكن  ال  أنه 

ر في النهاية ولكن قادة النظام التركي ، إتخذوا هذا خسالحرب العالمية األولى بوقوفها في الجانب الخطأ والذي  

 .( Kent . 1984 .P.132 )الطريق ألنهم يتمنون البقاء والحفاظ على قوة دولتهم 

عثمانية الحرب بجانب دول الوسط راجية أن توفق في القضاء على نفوذ بريطانيا  وهكذا دخلت الدولة ال

 وفرنسا وروسيا والحفاظ على ما تبقى لها من أمالك .

 م : 1918 –م  1914ب/ أحوال الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية األولى  

ن ، العراق ، شرق األناضول " دخلت الدولة العثمانية الحرب في أربع جبهات هي : " الدردنيل ، فلسطي

( Yale . 1958 .P.210 ) وتخوفت دول الوفاق من تهديد طرق مواصالتها للشرق األقصى عن طريق قناة

السويس والبحر األحمر والخليج الفارسي وتهديد إمدادات الوقود لها في إيران وقطع الطريق البحري الذي يمد 

من الجنود روسيا باألسلحة والمعدات الحربية خالل المضايق والبحر األسود لذلك رأت ضرورة إرسال عدد كبير  

 . ( 106-105م ،  1975إلى مصر وإيران )حميدة ، 

يناير   الدفاعية في  م حيث هزم الجيش التركي في شرق األناضول وخفض  1915بدأت حملة الروس 

وأصبحت الدولة (Yale. 1958. P: 224-225والسويس وفلسطين )رجل لمواجهة حملة مصر  12.000إلى 

م 1915إلى حليفتيها ألمانيا والنمسا . وهناك عقدين في أبريل ومايو    العثمانية في حاجة ملحة للمال فإتجهت 

وفي   ( Baisdell – 1929 . P : 184 – 185 )مليون جنيه تركي     6لتأمين الوزارة التركية بتمويل قدر بـ   

أبريل  1915فبراير   منذ  الحصار  وجاليبولي حيث فرضوا  الدردنيل  لفتح ممري  الوفاق  دول  تحركت  م 1915م 

 . ( Jelavich . 1987 . P : 116)م 1916حتى يناير و 

م دخلت إيطاليا الحرب بجانب دول الوفاق وهاجمت تركيا بغرض المشاركة في تقسيم  1915وفي مايو  

وهاجمت   كما دخلت بلغاريا الحرب بجانب دول الوسط  أمالكها . وقدم ذلك مساعدة لدول الوفاق في جاليبولي . 
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بألمانيا ووصول الدعم لها مما  ساعد ذلك في فتح اإلتصال المباشر لتركيم و 1915صربيا في أكتوبر   جعل ا 

 .( Yale .1958 .p: 224 -225 )اإلنجليز والفرنسيين في وضع مريح في سالونيك والبلقان وجاليبولي.

  MLARCHERم بصورة سريعة حيث أكد الضابط  1915لعثمانية بعد عام  تدهورت القوى العسكرية ا

هي   السالح  على  المدربة  العسكرية  القوى  أن  مذكراته  نوفمبر    800,000في  إلى 1915في  وصلت  م 

إلى  1917في مارس    400,000 الروس 1916م وفي ربيع  1918في مارس    200,000م ووصلت  م حقق 

م أكدت التقارير التي ذكرها " قون ساندرز " 1916لثالث . وفي صيف  نصرًا على الجيش العثماني الثاني وا

م أجبر األتراك 1916ضعف القوات التركية في عداتها وعدتها وعندما هاجم الروس الجيش التركي في يناير  

وهكذا بعد مضي ثالث سنوات  ( Yale , 1958 . P : 231-232 )وم ر ميل وأخذت أرض 70للتراجع حوالي 

 )صبحت تركيا في وضع سيئ وذلك بتدهور القوات العسكرية وإنعكس ذلك على السكان والمدنيين  في الحرب أ

Yale , 1958 . P : 236 )  . 

أن   إال   ، لمسلمين  لكسب كل  الجهاد  السلطان  أعلن  العربية عندما  األراضي  الكبرى في  الكارثة  كانت 

 Jelavich , 1987)يطانيا ضد الدولة العثمانية  ونجد والحجاز" دعموا بر   والعراقالمسلمين العرب في "الشام  

P: 128)   وإنضم إليه المتطوعون    م1916قادها الشريف حسين على األتراك  فيما يعرف بالثورة العربية والتي

الحجاز   في  العثمانيين  وحاربوا  وزيد(  علي   ، فيصل   ، هللا  )عبد  األربعة  أبنائه  بقيادة  جيشًا  وكون  العرب  من 

 ( 116م ،  2008لضعف مركز العثمانيين. )عصام عبد الفتاح ،  والشام مما أدى 

رجل ، وسياسيًا لم يكن هناك أي تغيير شخصي   300,000م فقد الجيش التركي  1917وببداية عام   

م  1917في الحكم العثماني إال في األسابيع األخيرة من الحرب حيث عزل الصدر األعظم سعيد حليم في فبراير 

باشا الشرقية   ( Yale, 1995 . P : 232)،     ليحل محله طلعت  الجبهة  العثماني في  القتال  وبيما إستمر 

 .م 1917ومواجهة روسيا حتى عام 

م وإستغلت 1516كما عملت الحركة الصهيونية من أجل الحصول على فلسطين الوالية العثمانية منذ  

الوسط  العثمانية ودول  الدولة  أثره في هزيمة  له  الوفاق مما كان  العالمية األولى وساندت دول  الحرب  ظروف 
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في بلفور  وعد  على  الكبرى  الدول  موافقة  على  الحصول  هو  الجهد  هذا  ثمرة  بمنحهم 1917نوفمبر    وكانت  م 

 ( .  134م ، 1997فلسطين كوطن قومي قبل نهاية الحرب بعام ) علي ، 

، وساعد ذلك م1917  نوفمبرفي  م وخرجت من الحرب  1917سقطت اإلمبراطورية الروسية في إكتوبر  

أرض في  العثمانية  الدولة  وضع  تحسن  وأريستيا  ر في  األناضول  وشرق    (PALMER, 1995 . P: 240)وم 

( وكانت معاهدة " برست ليتوفسل"   239،  م1988) أوزتونا،  م  1918عت روسيا هدنة مع تركيا في يناير  ووق

BREST LITOVSIL  م قد أنهت الحرب مع روسيا1918رس في ما.(Yale,1958,P: 272 ). 

في   العثمانية  الدولة  في  الوضع  تدهور  للثور 1918ولكن  العثمانية  الدولة  ومواجهة  ألمانيا  بهزائم  ة  م 

الـ   ويلسون  نقاط  على  هالل  خارجيتها  وزير  لموافقة  أدى  مما  العثمانية   14العربية  الدولة  قوميات  تحسن  وأن 

بنفسها   يوليو    .  (Anderson,1966,P.348)أحوالها  "الخامس" 1918وفي  رشاد  محمد  السلطان  توفى  م 

م 1918وفي سبتمبر   Palmer . 1995 . P: 232 )– ( 233)*(ليخلفه السلطان وحيد الدين محمد السادس  

( وبدأ التقدم نحو 239م،1988،طلبت بلغاريا الهدنة وهكذا إنقطع إرتباط العثمانيين مع النمسا وألمانيا ) أوزتونا

. األلماني  1918وفي    أستانبول  الجيش  وإنهزم  حرجًا  األتراك  وضع  أصبح  الجيش   –م  تقدم  أمام  التركي 

بقيادة لورنس وف الشريف حسن من مصر   يصلالبريطاني  بن  واللنبي وعبد هللا  الحجاز  بن لشريف حسن من 

وفلسطين )حسون، ولبنان  الوفاق سوريا  دول  ال250م،ص  1983وأحتلت  الجيش  تنازل  أكتوبر  عثماني (  وفي 

 :Jelavich, 1987. P)عن سالونيك ووقعت تحت إحتالل قوات مشتركة بريطانية وفرنسية وإيطالية وأمريكية

128) 

أستانبول أحتلت  خريف    كما  كانت 1918في  التي  العربية  الواليات  فقدت  العثمانية  الدولة  وبهزيمة  م 

 خاضعة لها في الشرق العربي اآلسيوي . 

 
م وتوىل منصب ولي 1861واألخري يف عهد الدولة العثمانية ولد يف عام  36( وهو السلطان الـ السلطان حممد السادس )وحيد الدين)*(

 م .1926م وتوفى 1922م وغادر أستانبول يف 1918م ، ثم توىل عرش السلطنة يف 1918 –م 1916عهد يف 
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وكانت أهم نتائج الحرب العالمية األولى أن أدت لتغيرات جذرية إذ إختفت أربع أمبراطوريات في العالم  

 ( 107م ،  2008م عبدالفتاح ،  هي: )األلمانية ، النمساوية ، الروسية والعثمانية( )عصا 

 م : 1918أكتوبر   MUDROS)*(معاهدة مودرس

أدت هزيمة الدولة العثمانية إلستقالة حكومة اإلتحاد والترقي من الحكم بإستقالة الصدر األعظم طلعت باشا  

 ليعين أحمد عزت باشا صدرًا أعظم . 

 30م مودرس مع دول الوفاق في  في حين وقع عزت باشا على هدنة سال   )*(ثم هرب أنور وطلعت باشا

 ( وفي هذه المعاهدة : 414م ، 2002م ) شقيرات ، 1918أكتوبر 

والقنصلية   -1 الدبلوماسية  المكاتب  فأغلقت  الوسط  دول  مع  الدبلوماسية  عالقاتها  بقطع  تركيا  ألزمت 

 وأنهت التمثيل الدبلوماسي . 

 وضع األراضي العربية تحت إدارة فرنسية وبريطانية   -2

منح اليونان جزر بحر إيجه وأزمير مع سلطة إسمية عثمانية لمدة خمس سنوات يقرر السكان بعدها   -3

 مع اليونان و تركيا .  البقاء

 ضم إيطاليا لرودس والروديكانيز .  -4

 منح أرمينيا إستقاللها .  -5

 منح الحكم الذاتي لكردستان الشرقية . -6

 رجل وكذلك األسطول . 50,000تخفيض الجيش العثماني إلى  -7

 (Kent 1984 P. 130)إشراف بريطانيا وفرنسا وإيطالياعلى الميزانيةالعامة  -8

 سفن الحربية وتم إحتاللها في نوفمبر فتح الطرق والممرات لل -9

 ُحكمت العاصمة بلجنة عليا من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا . -10
 

 ميناء يف جزيرة ملنوس ،من إحدى جزر حبر األرخبيل .)*(
م بواسطة اإلرهابيني 1922م أثناء هروبه إىل روسيا ، فيما قتل مجال باشا يف بتليس يف يوليو 1922 قتل أنور باشا يف كردستان يف)*(

 األرمن .
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تدهور األوضاع    مودرسوبمعاهدة   ذلك  نتائج  العثمانية حدودها كدولة مستقلة وكان من أهم  الدولة  فقدت 

ضع أتاح للإلغريق واألرمن بنقص الطعام وإنتشار األوبئة واألمراض وإنقطاع طرق المواصالت كما أن هذا الو 

الم فكانت  منهم  واإلنتقام  األتراك  من  الواليات ذ للتشفي  في  المسلمين  ومدارس  منازل  وتدمير  ابح 

العثماني ( Palmer, 1995.P.253 – 254)والعاصمة السلطان  فقدان  هي  لذلك  المهمة  النتيجة  وكانت 

 (. 294،  م1993على معظم آسيا الصغرى " األناضول " )مصطفى ، السيادة 

م إكتمل إنشاء إدارة عسكرية دولية من بريطانيا وحليفاتها في أستانبول وأحتلت القوات 1918وفي ديسمبر  

المتحالفة العاصمة وهكذا إنتهكت مودرس السيادة العثمانية مغلقة المضايق وعهدت لبريطانيا وحلفائها أن يملوا  

 ( . 245 –  244ت ، ، د. 1بشروط قاسية في معاهدة الصلح ) الشناوي ، ج  

م وذلك 1915ومن خالل ما ذكر سابقًا أن القوى العسكرية العثمانية المشاركة في الحرب تدهورت بعد عام  

بسبب موقف العرب ضد الدولة العثمانية في الحرب هذا بجانب دعم الصهيونية لدول الوفاق لتحقيق أهافها في  

دولة العثمانية عن حليفتيها ألمانيا والنمسا م قبلت بلغاريا الهدنة مما أدى إلنقطاع ال1918فلسطين وفي سبتمبر  

 ولة العثمانية وتقسيم ممتلكاتها .د فرضت دول الوفاق إحتاللها للو م 1918ولذلك قبلت هدنة مودرس أكتوبر 

 

 

 -المحور الثاني :

 م  1924 –م  1919مية األولى على الدولة العثمانية : لاعأثر الحرب ال

األ  العالمية  الحرب  أثر  تتبع  الحرب يمكن  تسويات  معاهدات  خالل  من  العثمانية  الدولة  على  ولى 

 ونتائجها على األحوال الداخلية للدولة العثمانية فيما بعد الحرب وهي ثالثة معاهدات :

 م : 1919أواًل : معاهدة السالم بباريس يناير 
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منفصلة لكل    م ورسم مؤتمر السلم المنعقد في باريس معاهدات 1919إختتمت معاهدة السالم في باريس  

في أبريل   )*(سان ريمو  معاهدة( فأقرت  268م،  1986دولة إنهزمت في الحرب في معاهدات فرعية )حسون،  

م على تركيا . وكان هدف هذه المعاهدة هو تصفية الدولة العثمانية . إال أن الوفد العثماني لم يوقع على  1920

 (.246م )الشناوي ، د.ت ، 1920في أغسطس  )*(في سيفر رهاً كهذه المعاهدة ، إال م

ريس وفي معاهدة السالم كان هناك أعتبار لثالثة مناطق جغرافية هي البلقان والمناطق التركية شرق ت  

 .   (Jelavich, 1987 . P: 125)واألناضول واألجزاء العربية التابعة للدولة العثمانية .  

 -وكانت أهم نتائج هذه التسوية :

 جموعات الدفاع عن شرق األناضول : / ظهور م9

ج الصراع بين الدولة العثمانية واليونان على شرق األناضول وكان نتيجة ذلك أن تكونت مجموعات  تأج 

الحقوق في شرق األناضول في مارس   )الشناوي ،  1919الدفاع عن  تنظيم عسكري سري  م ،  1997م وهي 

166 ). 

 

 

 : )*(/ ظهور مصطفى كمال 9

مايو   في  ألزمير  اليونان  إحتالل  على  الوفاق  دول  وافقت  هو  1919عندما  العثماني  الفعل  رد  كان  م 

المقاومة في األناضول أو ما عرفت بحرب اإلستقالل   في هذا )( Lewis , 1961 . P: 226ظهور حركة 

تاسع في سامسون بشرق األناضول بهدف  م مفتش على الجيش ال1919األثناء عين مصطفى كمال في مايو  

 
 بلدة أيطالية على ساحل الريفري )*(
 فرنسية على نهر السنيبلدة )*(
م إنضم 1906م وأسس مجعية وطن يف 1881م ، ضابط يف اجليش الرتكي ولد بسالونيك 1938 –م 1881 مصطفى كمال ،)*(

يف م واحلرب العاملية األوىل وأسس اجمللس الوطين 1912 بلغانم وحرب ال1911جلماعة اإلحتاد والرتقي ، شارك يف احلرب اإليطالية 

م وأصبح أول رئيس هلا إىل وفاته يف 1923م وأعلن اجلمهورية الرتكية يف 1922ى السلطنة يف غم وأصبح رئيسه ، أل1920أنقرة 

 م .1938
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  ، بروكلمان   ( األناضول  النظام واألمن في  فأنشأ كمال وحدات عسكرية إلعادة   688م ،  1965إعادة    .  )

 :Yale , 1958 .Pالوطن التركي من الغزاة ، مستفيدًا من تهيأة منطقة األناضول لمقاومة اإلحتالل اليوناني  

ال) ( 266 الثاني عشر في أرضومستفيدًا من موافقة  الجيش  قائد  دول ر جنرال كاظم كاربكير  وم على مقاومة 

  . يونيو    (Anderson,1966.P:365)الوفاق  كمال 1919وفي  مصطفى  نشاط  من  بريطانيا  إنزعجت  م 

، وركز القوميون على   واستمر مع أصدقائة الضباط في أستانبول  ،وضغطت على الحكومة على عزله فأستقال

أو كردية أرمنية  دولة  إنشاء  لمنع  ذلك  المفقودة،  العربية  األراضي  دون  إحتالل   األناضول  اليونان من  ، ومنع 

ورفض كمال دعوة السلطان بالعودة ألستانبول فأعلن السلطان إعتقاله   ( Jelavich, 1987.P:129 ).  أزمير
)*(P:135) ,(Forter,N.D . 

 م : 9191م يوليو و ر / مؤتمر أرض3

مدينة    في  مؤتمر  عقد  إلى  األناضول  شرق  عن  الدفاع  مجموعات  يوليو    أرضروم دعت  م  1919في 

الشناوي   ( للمؤتمر  رئيسًا  كمال  ،    وأنتخب  د.ت  أجل   258،  من  يعمل  أنه  كمال  أعلن  المؤتمر  هذا  وفي   )

تحت  تقع  أستانبول  حكومة  كانت  بينما  األناضول  في  القومية  الحركة  ونمت   ، العثمانية  األمة  على  الحفاظ 

 . ( Shaw, 1978 P: 344 – 345 )اإلحتالل . 

 

 م : 9191/ مؤتمر سيواس سبتمبر  1

م وحضر هذا  1919أو ما عرف بالميثاق الوطني في سبتمبر    Sivasالمؤتمر الثاني في سيواس    إنعقد 

 . Jelavich, 1987 )ماية الدولة وإستقاللها من السيطرة األجنبية حالمؤتمر ممثلين من كل األناضول ونادى ب

P: 130)    الدولة إلغاء  يعني  مما  التركية  بالحدود  الوفاق  دول  المؤتمر  طالب  اليوناني  كما  والوجود  األرمينية 

وأصبح إسم المنظمة هو جمعية الدفاع عن الحقوق في األناضول والرمللي . وعقد مؤتمر للجنة التمثيلية برئاسة  

سبتمبر   في  غير  1919كمال  حكومة  وأنها  تركيا  تمثل  ال  السلطان  حكومة  بأن  الوفاق  دول  كمال  وأخطر  م 
 

 رفض كاظم تنفيذ أمر السلطان بإعتقال كمال ورؤوف )*(
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با فريد  األعظم  الصدر  رغب  وعندما  دول شرعية  مع  مناقشات  وبعد  الكماليين  على  تقضي  قوة  إرسال  في  شا 

لمسيحي  مشاكل  في  تتسبب  األناضول  في  أهلية  حرب  في  غير راغبين  ألنهم  بذلك  السماح  له  رفضوا  الوفاق 

كمال، مصطفى  إلى  لألناضول  المرسلون  الجنود  إنضمام  من  الحكومة  تخوفت  لذلك  باإلضافة  كان  و المنطقة 

وأرسلت لجنة مؤتمر سيواس تلغرافًا    .  (Anderson,1966.P:364– 365)ر مفهومًا موقف دول الوفاق غي

السلطان كخليفة  قبولهم بشرعية  التقسيم وعبروا عن  القوميون إصرارهم على مقاومة  أكد  للسلطان حيث  مطواًل 

 (Yale , 1958 . P: 28)اماد فريد باشا وطالبوا بإنتخابات عامة في الحال  . د وعبروا عن عدم ثقتهم بوزارة ال

 م : 9191/ إنتخابات ديسمبر 5.

الذي   ام ، ليخلفه علي رض1919في أكتوبر  أدى تطور األحداث إلستقالة الصدر األعظم فريد باشا  

البرلمان التركي )بروكلمان ،   فاز كمال عن أنقره وكسبت    ( وفي هذه اإلنتخابات 619م ،  1965دعا إلنعقاد 

ديسمبر   في  اإلنتخابات  أجريت  ولما  أستانبول  في  حتى  كثيرون  أنصار  أنصار 1919حركته  باألغلبية  فاز  م 

 ( .  260كمال والمتعاطفون مع حركته في البرلمان الجديد ) الشناوي ، د.ت ، 

البرلمان في أنقره بحجة   لعاصمة ، إال أن النواب دول الوفاق على ا  سيطرةطالب كمال بعقد جلسات 

(  . بأستانبول  ،  بني  إجتمعوا  ،1984المرجه  يناير  283م  في  للبرلمان  جلسة  أول  وفي  عقدكمال 1920(  م 

لميثاق سيواس   دستوري  إعتبار  وبذلك أعطى  بأنقره  التمثيلية  اللجنة    (Palmer, 1995 . P: 250)إجتماع 

الساد محمد  السلطان  فترة  وفي  التطورات  لهذه  الصدر 1922  –م  1918س  ونتيجة  منصب  على  تعاقبت  م 

م بفتوى 1920كما حل آخر برلمان عثماني بأستانبول في مارس    )*(األعظم خمسة أشخاص في سبعة مرات  

فهرب    . اإلسالم  شيخ  اآلخر   80من  البعض  ونفي  األعضاء  من  عدد  على  القبض  وألقي  أنقره  إلى  عضو 

 ( .473م ، 2002)شقيرات ، 

 م : 9190الوطني الكبير أبريل  / تكوين المجلس6

 
أكتوبر  –م ، وفريد باشا مرتان  مارس 1922 –م 1920م و 1919 -18م ، أمحد توفيق مرتان  1918 – 17وهم : طلعت )*(

 م . 1920أبريل  –م وصاحل باشا ، مارس 1920 –م 1919م وعلي رضى 1920ر أكتوب –م ثم أبريل 1919
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م من أعضاء  1920أصبحت اللجنة التمثيلية في أنقره هي النواة للمجلس الوطني الذي تكون في أبريل  

البرلمان القادمين من أستانبول ومائة وتسعون ممثل تم إختيارهم وأنتخب كمال رئيسًا للمجلس وأصبح عصمت 

 . ch(Jelavi ,(P: 130 . 1987قائدًا للجيش .  )*(باشا

 / الصراع بين السلطان ومصطفى كمال : 7

حاول أعضاء المجلس الوطني اإلبقاء على العالقات  ودية مع السلطان . ولكن بدت مظاهر الصراع  

م وهو  1920يل  ر السلطان الداماد فريد ياشا صدرًا أعظم في أب  نواضحة بين السلطان ومصطفى كمال . فعي  

تبيح قتل العصاه كما أصدر   معروف بعدائه للكماليين ، كما إستصدر فتوى من شيخ اإلسالم عبد هللا أفندي 

ت قوات عسكرية نظامية لمحاربة الكماليين وأصدر حكم  ئ نشأالصدر األعظم إعالن ببطالن إنتخابات كمال كما  

قره في م بإعدام كمال . وكان رد مصطفى كمال أن عين المجلس الوطني مجلس وزرائه في أن1920في مايو  

عليها  1920مايو   وقع  فتوى  أفندي  رفعت  محمد  أنقره  مفتي  وأصدر  الفتوى    152م  بأن  األناضول  في  مفتي 

 ( . 263  -262الصادرة من شيخ اإلسالم باطلة ألنها صدرت تحت الضغط األجنبي)الشناوي،د.ت، 

في   باريس  في  السالم  معاهدة  عن  المترتبة  النتائج  أن  إلى  نخلص  ذلك  هي  1919ومن  ظهور  م 

المقاومة في األناضول ضد دول  قاد  الذي  ثم الضابط مصطفى كمال  الدفاع عن شرق األناضول  مجموعات 

الوفاق  واليونان ونظم عمله السياسي والعسكري بعقد مؤتمرين في أرضوم وسيواس ، وأجبر السلطان على أجراء 

النواب في ديسمبر   بأغلبي1919إنتخابات مجلس  فيها كمال  لذلك حل م والتي فاز  له .  المؤيدين  ة كبيرة من 

أبريل   في  الوطني  المجلس  كمال  مصطفى  كون  أن  الفعل  ردة  وكان  النواب  مجلس  وأصبح  1920السلطان  م 

رئيسه . وخالصة األمر أن هذه المعاهدة أججت الصراع ما بين السلطان ومصطفى كمال مما أدى للمزيد من 

 اإلنهيار والتدهور في الدولة العثمانية . 

 م : 1920أغسطس   Severثانيًا : معاهدة سيفر 
 

م وهو ضابط يف اجليش العثماني شارك يف احلرب العاملية األوىل وإنضم حلركة كمال بعد احلرب 1972 –م 1984عصمت باشا )*(

صاره على اليونان يف معركة    عني وزير م ثم عني رئيس أركان اجليش وأشتهر بإنت1920ثم أصبح نائبًا له يف اجمللس الوطين يف 

 م . 1972م توفى 1928م ثم رئيس للجمهورية 1923م ثم رئيس للوزراء يف1921للخارجية يف 
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تأخر تنفيذ معاهدة سيفر بسبب تصاعد المطالب اليونانية بضم غرب األناضول ورفض األتراك لإلستسالم   

الواليات  من  كل  المعاهدة  هذه  رفض  كما  األناضول  في  الثورية  حركته  كمال  قاد  عندما  خاصة  الوفاق  لدول 

( إال أن دول الوفاق أجبرت السلطان 253جاز حسين بن علي )الشناوي ،د.ت ،  المتحدة ويوغسالفيا وملك الح

 م وقد نصت على :1920محمد السادس بقبول هذه المعاهدة في أغسطس  

 تخلي الدولة العثمانية عن حقوقها في جزيرتي إمبروس وتنيدوس -1

 . هنيا بما في ذلك إدر قتخلي الدولة العثمانية لليونان عما تبقى من ترا -2

 إحتفظت الدولة العثمانية بجزر بحر مرمرة واألستانه .  -3

يطالبوا   -4 أن  بعدها  للسكان  يحق  سنوات  خمسة  لمدة  المحيطة  والمناطق  أزمير  على  اليونان  حصلت 

 باإلنضمام لليونان . 

 وغازان تحت إدارة دولية مع نزع سالح األراضي المجاورة لها . بوضع ال -5

 دولة العثمانية  تبقى أستانبول تحت السيطرة اإلسمية لل -6

 وكاينز .د تستولى اليونان على جزر بحر إيجه وأيطاليا على جزر الدي -7

 ين. ت إعترفت الدولة العثمانية بجمهورية إيريفان األرمنية وإمارة الحجاز المستقل -8

 اإلعتراف باإلستقالل الذاتي لكردستان وحق األكراد في اإلستقالل . بعد عام إذا رغبوا في ذلك .  -9

با  -10 مؤتمر سان ريمو  اإلعتراف  أقر في  الذي  وفلسطين  والعراق  األوربي على كل من سوريا  إلنتداب 

 م .1920أبريل 

 تنازلت الدولة العثمانية عن أمالكها في أفريقيا "مصر" وفي أوربا  "قبرص وبحر إيجه" . -11

يزيد جيشها عن   -12 أال  العثمانية  الدولة  وحدد   50,000قبلت  أجانب  إلشراف ضباط  يخضعون  جندي 

 ح الجيش واألسطول . سال

أعيدت اإلمتيازات األجنبية وشكلت لجنة مالية من دول الوفاق لإلشراف على ميزانية الدولة )مصطفى  -13

 ( . 297  – 292م ، 1993، 
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 وكان من أهم النتائج المترتبة على معاهدة سيفر ما يلي :

 / إزدياد مؤيدي مصطفى كمال :9

م أن  هزيمته  بعد  السادس  محمد  السلطان  قبوله رأى  أن  إال   . الوفاق  دول  مع  التعاون  مصلحته  ن 

للمعاهدة أثار السخط عليه ، ونظرت الجماهير إلى حكومته كرمز للهزيمة والتفريض في حقوق البالد . وفي 

نفس الوقت سمت مكانة الكماليين وزاد من مكانتهم إنتصارهم على اليونان ونجم عن ثورة كمال أن وجدت في 

األ  ، حكومتان  : تركيا  والثانية  عثمان  آل  ووريث  شرعي  حاكم  وهو  السلطان  برئاسة  أستانبول  حكومة   : ولى 

 ( . 264حكومة أنقره برئاسة مصطفى كمال وهو حاكم فعلي )الشناوي ، د.ت ، 

 / حركة مصطفى كمال والعمل الدبلوماسي :9

ؤاد سفيرًا  سعت حركة مصطفى كمال للحصول على شرعية دولية ولذلك عين المجلس الوطني علي ف

أكتوبر   عالقة صداقة مع روسيا   (Shaw , 1978 . P: 257 )م  1920لموسكو في  تمهيدًا إلنشاء  وذلك 

 ، المقهورة  الشعوب  بإحتضان  وذلك  بريطانيا  ضد  واسع  شعبي  تأييد  لكسب  السعي  الجديد  نظامها  رأى  والتي 

 م .1920ونتيجة لذلك وصل أول مبعوث دبلوماسي تركي إلى موسكو في نوفمبر  

م أطلق عليها معاهدة الصداقة وكانت  1921ثم توصلت الدولتان لعقد معاهدة في موسكو في مارس  

أهم مبادئها دعم الثورة الكمالية ورفض معاهدة سيفر وإعادة تخطيط الحدود الشمالية لتركيا ) الشناوي ، د.ت ، 

المحتلتان    271  –  269 وأردهان  قارص  وأرجعت  بباطوم  روسيا  وأحتفظت  المعاهدة 1878منذ  (  وأنهت  م 

  . بالسالح  الكماليين  روسيا  ودعمت  الشرقية  الحدود  ومشكلة  األرمني   :Jelavich. 1987 . P)التهديد 

إنتصارالكماليين(131 في  أسهم  للكماليين   مما  قانونية  شرعية  المعاهدة  هذه  أعطت  كما  واليونان  األرمن  على 

(Shaw 1998  P 358) . 

الكمالية في مارس   بالحكومة  التي قررت األعتراف  الثاني مع فرنسا  الدبلوماسي  العمل  م  1921وكان 

أكتوبر   أنقره في  إتفاق في  ،  1921ووقعت  د.ت   ، الشناوي   ( الحرب  بموجبها  أوقفت  منها   274م  ( وتخلت 

والكرو  الحديد  إمتياز  على  حصولها  مقابل  قلقيلية  عن  السورية    مفرنسا  الحدود   وتحديد  تركيا  في    –والفضة 
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األسكندرونه   في  في ( Shaw 1978 P: 360 )التركية  الكماليين  مركز  تدعم  الدبلوماسية  النجاحات  وبهذه 

 الداخل والخارج . 

 / العمل العسكري لحركة مصطفى كمال :3

م وفي أكتوبر  1920ريس منذ يونيو  ثعمل القوميون األتراك عسكريًا لمواجهة اليونان التي إحتلت شرق  

م عين المجلس الوطني عصمت باشا قائدًا للجيش في الجزء الغربي ورفعت بك قائدًا للجيش في الجزء 1920

صمت باشا على اليونان في يناير التركية . حيث إنتصر الكماليون بقيادة ع  –الجنوبي وبدأت الحرب اليونانية  

 . Shaw  1978  P: 257 )-( 259يه ه شمال كوتا )*(م في وادي أنيونيو 1921

أبريل   من  1921وفي  أنقره  في  الكبرى  الوطنية  الجمعية  إنعقدت  رئيسًا    350م  كمال  وإنتخبوا  عضو 

( وتكونت اللجنة التنفيذية من إحدى عشر وزيرًا وألغت الجمعية كل المعاهدات 327م ،  1976الدسوقي ،  )اله

( . ثم بدأ الهجوم اليوناني الثاني في    283م ،  1984التي عقدت بين السلطان والدول األجنبية ) بني المرجه ،  

وأصبح خط اإلتصال طوياًل . مما جعل م ليصل إلى نهرسقاريا وبعد الجيش اليوناني من الساحل  1921يوليو  

األتراك في وضع أفضل عندما تركت دول الوفاق اليونان وتلقى األتراك الدعم الروسي واإليطالي وفي موقعة 

من   لشهر  دامت  التي  إلى    23سقاريا  اليونان  1921سبتمبر    23أغسطس  هزمت   Palmer 1995)م 

P155)  إستقالل والية أزمير وتمكن األتراك من السيطرة عليها في  م1922وبهذا النصر أعلنت اليونان في يوليو

 ( .  193م ، 1965م ) بروكلمان ، 1922سبتمبر  1

من   قواتها  سحبت  حتى  إيطاليا  ضد  اإلستنزاف  حرب  ومارسوا  العسكري  العمل  في  الكماليون  وإستمر 

يوليو   في  جنوب  1921األناضول  في  الفرنسية  القوات  ضد  العصابات  حرب  ومارسوا  بها م  وأنزلوا  األناضول 

 ( .  273خسائر فادحة ) الشناوي ، د.ت، 

في أكتوبر     MUDANYAوبإستمرار اإلنتصارات العسكرية التركية وقعت هدنة عسكرية في مودانيه   

وتمت    Martizaزا  تم بين كمال وممثلي اليونان وبريطانيا وفيها أبعد الجيش اليوناني إلى وراء نهر مار 1922
 

 إرتبط إسم عصمت بها فأصبح عصمت نيونيو .)*(
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الحكومة  وجود  مع  كمال  سلطة  شرعية  على  الوفاق  دول  وأكدت  سيفر  معاهدة  في  النظر  إعادة  على  الموافقة 

 . ( Jelavich . 1987 . P: 132 )المعروفة . 

يت  تقدم  السادس لمعاهدة سيفر  ومما  بينما  1920ضح أن قبول السلطان محمد  تأييده  م أدى  لضعف 

إزدادت مكانة مصطفى كمال . وبرزت في الدولة العثمانية حكومتان في أستانبول وأنقره ، وبينما كانت حكومة 

معاهدتين معع روسيا   السلطان في أستانبول تفقد سندها داخليًا وخارجيًا . نجحت حكومة أنقره دبلوماسيًا بتوقيع

الخارجي  1921وفرنسا في   المجال  واليونان في ،م في  إيطاليا  تحقيق نصر على  وداخليًا نجحت عسكريًا في 

 م . 1922

 م : 1923  –م 1922ثالثًا : معاهدة لوزان 

م في أيجاد معاهدة جديدة بديلة لمعاهدة سيفر وإقترحت 1922أكتوبر  4بدأ التفكير منذ هدنة مودانيه  

حاولت بريطانيا وحليفاتها اإلستفادة من وجود حكومتين (Palmer, 1995.P259))*(ليا بأن تكون في لوزانإيطا

في الدولة العثمانية إلتخاذ إحداهما أداة ضغط على األخرى فوجهت الدعوة لحكومة أستانبول وأنقره في أكتوبر 

ره بأنها هي الحكومة الشرعية التي ( أجابت حكومة أنق   70م ، 1983م لحضور مؤتمر لوزان ) حسون ،  1922

أربعة شروط    Curzonخارجية بريطانيا اللورد كيرزون    وزير( كما وضع    278تمثل تركيا ) الشناوي ، د.ت ،  

 لإلعتراف بالدولة التركية هي :

 / طرد الخليفة          3/ إعالن علمانية الدولة2/ إلغاء الخالفة                1

 ( 485م ،  2002قيرات ، ممتلكات الخليفة . )شدرة أموال و / مصا4

 مة أستانبول مما ترتب عليه : و وهكذا كانت هذه الشروط ضد حك

 م :9199/ إلغاء السلطنة  9

أنقره فتوى بعزل السلطان محمد السادس   بحكومةمهدت هذه الشروط ألن يصدر وزير الشئون الدينية  

نوفمبر   له  1922في  العزيزخلفًا  عبد  بن  المجيد  عبد  الوطني  المجلس  وعين   Shaw , 1978 . 365 )م 
 

 مدينة سويسرية تقع مشال حبرية جنيف .)*(
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مارس  ( منذ  رجعي  بأثر  السلطنة  ألغى  كمال  مصطفى  أن  جميع  1920والواقع  بطالن  ذلك  يهدف  وكان  م 

معاهدة سيفر وأن يذهب وحده غير مقيد بها ) الشناوي ، المعاهدات التي إرتبطت بالسلطان وحكومته وخاصة  

  ، نوري   278د.ت  محمد  مشيخة  إلغاء  ذلك  صاحب  حيث  كمال  إلى  السلطات  إنتقلت  السلطنة  وبإلغاء   )

 ( . 480م ، 2002) شقيرات ، )*(أفندي

س هرب  وبعد ذلك أعلن المؤتمر أن حكومة السلطان قد فقدت أسباب وجودها ألن السلطان محمد الساد 

م إلى مالطه . وبذلك أصبح الطريق ممهد ألن تنفرد حكومة أنقره في التفاوض في لوزان ) 1922في نوفمبر  

 ( .   279الشناوي ، د.ت ، 

 إستمرت جلسات مؤتمر لوزان في جولتين :

نوفمبر   الجولة األولى من  إلى فبراير  1922كانت  المشاورات مع حكومة  1923م  م ، حيث إستمرت 

حيث صرح   ( Shaw , 1978 . P: 365 )ي مثلها كل من عصمت باشا ووزير الخارجية رضا نور  أنقره الت

التدخل األجنبي   إنشاء واليات قومية متجانسة حرة من  بأنهم يريدون  تركيا   :Palmer , 1995 . P)ممثلوا 

ح  (261-262 بالدينيه  نور  رضا  صرح  ،  ككما  )شقيرات  أنقره  ،  2002ومة  أزمير 480م  أزمة  وكانت   )

يناير   الطرفين في  بين  بمعاهدة  قد حلت  واليونان  تركيا  بين  السكان  تبادل  اإلتفاق على 1923ومشاكل  وتم  م 

 ( .423تبادل السكان بين البلدين ألن تركيا كانت مصرة على دولة غالبية تركية )الصالبي ، د.ت ، 

م وفي هذه المرة  1923الثانية من مفاوضات لوزان في الفترة من أبريل إلى يوليو    ثم ُأستؤنفت الجولة

األناضول   في  وينحصروا  واألوربية  واآلسيوية  األفريقية  أمالكهم  عن  األتراك  يتخلى  أن  على  لوزان   )عملت 

Yale, 1958. P: 288-289 )  . 

ل شروط المعاهدة وأرسل عصمت وزير  قبلت دول الوفاق ما عد )روسيا( بتعديل معاهدة سيفر وقبل كما

مادة ) الشناوي   143قسم وملحق وبيان و   18م وتضمنت معاهدة لوزان 1923الخارجية للتوقيع عليها في يوليو  

 
، واألخري يف الدولة العثمانية كانت مشيخته يف عهد السلطان  31م وهو شيخ اإلسالم الـ1927 –م 1859حممد نوري أفندي ، )*(

 م .1927م ، بعد إلغاء املشيخة ظل منعزاًل يف بيته إىل وفاته يف 1922 -20حممد السادس ، 
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  ،1997  ، تقسيم    272  –  242م  تم  اإلتفاقية  هذه  وفي  تركيا ث(  بين  فاصاًل  حدًا  مارتيزا  نهر  وأصبح  ريس 

تينواليونان وإستعاد األتراك إدارته و  ور ولم يطالب األتراك سفبدوس وأبيروس وشواطئ الدردنيل والأزمير وجزر 

تركي   350,000باألراضي العربية وتم تبادل للسكان إذ غادر أكثر من مليون يوناني آسيا الصغرى لليونان و  

 (Palmer,1995.P.263).هاجروا من مقدونيا إلى األناضول

اب معاناة اإلغريق واألتراك المهجرين وعلى حساب األماني  هكذا أنهت لوزان المشكلة التركية على حس

 . (Anderson 1966 373)األرمنية في اإلستقالل واألماني الكردية في الحكم الذاتي 

 وهكذا كان من أهم نتائج لوزان : 

 / إستقالل تركيا واإلعتراف بسيادتها :9

( إذ  303كان إلغاء معاهدة سيفر وإبرام معاهدة لوزان البديلة إنتصارًا للقومية التركية )الشناوي ، د.ت ،  

القوميون في الدفاع عن المقاطعات   نجحت إنجلترا بإستقالل تركيا وإنسحبت من أستانبول والمضايق وبذلك  فإعتر 

فع تعويضات حرب . وأعطت المعاهدة فرصة لتركيا األناضولية كما ألغت المعاهدة اإلمتيازات األجنبية وعدم د 

أغسطس   في  الوطني  المجلس  وتكون  شخصيتها  وإكمال  كمال  1923لتأسيس  لصالح  بأغلبية   , Shaw )م 

1978 . P: 368 ) . 

 / إعالن الجمهورية التركية وإلغاء الخالفة :9

وبعد عشرة أسابيع من  أعطت لوزان مصطفى كمال سلطات إلكمال وظيفته في خلق الدولة الجديدة .  

م وفي نفس الوقت أعلن المجلس الوطني 1923لوزان إنتهى إحتالل دول الوفاق للعاصمة أستانبول في أكتوبر  

وأصبحت ( Palmer , 1995 . P: 265 )تخب كمال أول رئيس لها ندستورًا جعل الواليات التركية جمهورية وأ

ًا للوزراء . وكانت آخر خطوة هي إلغاء الخالفة في مارس  أنقره عاصمة للجمهورية التركية وعصمت باشا رئيس

 م . 1924

ومجمل القول أن أهم ما ترتب على معاهدة لوزان هو تصفية الدولة لعثمانية ، حيث مهدت حكومة  

م وحينها غادر السلطان محمد السادس البالد وبذلك 1922أنقره لذلك قبل بدء المفاوضات وألغت السلطنة في  
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حكومة   يوليو  دخلت  في  لوزان  معاهدة  شروط  وقبلت  منفردة  المفاوضات  تركية  1923أنقره  دولة  بإقامة    –م 

م وهكذا 1924م . وإلغاء الخالفة في مارس  1923مانية ، وحققت ذلك بإعالن الجمهورية التركية في أكتوبر  لع

عد الحرب وهي باريس عامًا . وبذلك يتضح أن معاهدات التسوية ب  640إنتهت الدولة العثمانية التي عاشت  

 م هي التي شكلت مصير ونهاية الدولة العثمانية .1923م ولوزان  1920م وسيفر 1919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة  

 وضح من خالل هذه الدراسة ما يلي : 

بي .1 الحكم  وأصبح  األولى  العالمية  الحرب  قبل  العثمانية  الدولة  أحوال  دعوا   ني اإلتحادي  د تدهورت  الذين 

 للقومية التركية . 

ولكن لم  عند بداية الحرب حاولت دول الوفاق إبقاء الدولة العثمانية على الحياد . ولكن الدولة العثمانية   .2

بجانب دول الوسط األقرب لمصالحها وأن تقف  للدولة العثمانية إال دخول هذه الحرب  يكن هناك خيار  

 . وا الكثير من ممتلكاتهاضد دول الوفاق ألد أعدائها والذين إحتل
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هات إال أن موقف العرب ضدها بجانب دول الوفاق ونشاط بدخلت الدولة العثمانية الحرب في أربعة ج .3

الحرب  في  هزيمتها  ثم  العثمانية  الدولة  أوضاع  لتدهور  أدى  الوفاق  دول  مع  الصهيونية  الحركة 

دول الوفاق سيادتها على الدولة   م والتي فرضت فيها1918بقبول معاهدة مودرس نوفمبر    واستسالمها

 العثمانية . 

بعد الحرب فرضت التسويات التي أدت لتأجيج الصراع القومي بين الدولة العثمانية واليونان ، وظهور   .4

م مما أدى  1920والذي عارض معاهدة سيفر في  الحركة القومية التركية بقيادة الضابط مصطفى كمال  

 . ضول لزيادة مؤيديه خاصة في منطقة األنا

إعترفت دول الوفاق بمصطفى كمال ويتضح ذلك بقبولها إلقامة عالقات دبلوماسية خارجية معه خاصة   .5

عام   في  وفرنسا  في  1921روسيا  السلطان  حكومة  مع  للتفاوض  وبريطانيا  وإيطاليا  فرنسا  وقبول   ، م 

وحكومة مصطفى كمال في أنقره مما يعني قبول دول الوفاق بسلطة كمال رغم وجود حكومة   أستانبول

 السلطان .

بدأت دول الوفاق مؤيدة للسلطان العثماني وحيد الدين ومعارضة لمصطفى كمال ، ولكن عندما أصبح   .6

  الوضع في صالح مصطفى كمال ، غيرت دول الوفاق من موقفها ودعمت مصطفى كمال ، وإعترفت

م .بدعوة وفده بجانب وفد حكومة أستانبول مما أدى إلنسحاب وفد حكومة 1922به في معاهدة لوزان  

 أستانبول ، وقبل وفد مصطفى كمال شروط معاهدة لوزان مما أكد اإلعتراف به . 

كانت أهم آثار الحرب العالمية األولى على الدولة العثمانية ، بعد إنفراد مصطفى كمال بالسلطة هي :   .7

عام وتحولت الدولة العثمانية إلى دولة قومية علمانية وأكمل ذلك   640اية حكم آل عثمان الذي دام  نه

 م . 1924م وإلغاء الخالفة في مارس 1923بإعالن الجمهورية التركية في أكتوبر  
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 قائمة المصادر والمراجع 

 أواًل : المصادر والمراجع العربية والمترجمة للعربية :

م(  1922 –م  1425تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم في العهد العثماني )م ،  2002،ت  أحمد صدقي شقيرا -

 . 1وزيع ، أربد األردن، ط الثاني ، دار الكنزي للنشر والت د المجل

 .  2الشروق ، القاهرة ، ط   في أصول التاريخ العثماني ، دار،  1993، أحمد عبد الرحيم مصطفى  -

 . لنشر والتوزيع ، الخرطومأوربا الحديث ، دار اإلرشاد للطباعة واتاريخ م ، 1975، بشير كوكو حميدة  -

  –م  1897دور الحركة الصهيونية في إسقاط الخالفة العثمانية )م ،  1997،  كريم علي  حسن عوض ال -

 .منشورة ، جامعة الخرطوم  م( رسالة ماجستير غير1924

ير ، دار المريخ للنشر  عالم العربي الكب الدولة العثمانية والم  2008  -  هـ1429  عبد الفتاح حسن أبوعليه -

 .  ، الرياض 

للنشر الحرب العالمية األولى المعركة التي غيرت مجرى التاريخ ، كنوز  م ،  2008عصام عبد الفتاح ،   -

 . والتوزيع ، القاهرة

، مكتبة  الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها ، الجزء األول  ، د. ت ،    عبد العزيز محمد الشناوي  -

 القاهرة.  االنجلو المصرية ،

 .اإلسالمي ، بيروت العثمانيون والروس ، المكتب م ،1982، علي حسون  -

 .  3كتب اإلسالمي بيروت، ط الدولة العثمانية وعالقاتها الخارجية ، الم، 1983، علي حسون  -

 . 2اإلسالمي ، بيروت ، ط  لعثمانيون والبلقان ، المكتب ، ام 1986، علي حسون  -

تبة اإليمان  الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، مك  ، د. ت ،ي  ب علي محمد محمد الصال -

 . 1المنصور ، ط 

بروكلمان - د م،  1965،  كارل   ، البعلبكي  ومنير  فارس  أمين  ترجمة  اإلسالمية  الشعوب  العلم تاريخ  ار 

 . ن بيروت للماليي
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 السالم وأثره على التنمية االقتصادية في محليتي شندي والمتمة  

 إبراهيممحمد زروق محمد 
 جامعة شندي – وإدارة األعمال د كلية االقتصا 

 مستخلص 

يهدف البحث إلى التعريف بمفهوم السالم واألسباب التي تؤدي الى زعزعة االستقرار، وعلى الرغم من تطور  

بأهمية   كمبدأالوعي  إال  السالم  وتتمثل   للتنمية  والعنف  للصراعات  ملحوظ  تزايد  الى  بوضوح  يشير  الواقع  أن 

مشكلة البحث في اإلجابة على السؤال الرئيس: ما هو السالم الذي يحقق رفاهية المجتمع؟، ويفترض البحث أن 

وجودة  واألمني  السياسي  واالستقرار  السالم  بين  إحصائية  داللة  ذات  واس  هنالك عالقة  التنميالخدمات  ة، تدامة 

واعتمد البحث على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي ودراسة الحالة، وتوصل البحث الى نتائج أهمها أن جودة 

الخدمات واستدامة التنمية تعتمد على االستقرار، ويوصي بضرورة استحداث وسائل علمية ترسخ السالم، وترشد 

 التنمية.

 ، المتمةتصادية، شنديالتنمية االقالسالم،  :كلمات مفتاحية

Abstract 

 The research aims to define the concept of peace and the causes that lead to instability. 

Despite the development of awareness of the importance of peace as a principle of development, the 

reality clearly indicates a noticeable increase in conflicts and violence. The research problem is to 

answer the main question: What is peace that achieves the Economic development of society? The 

research indicated that there is a statistically significant relationship between peace, political and 

security stability, quality of services, and sustainable development. The research relied on the 

descriptive approach, the analytical approach, and the case study. The research reached the most 

important results, the most important of which is that the quality of services and the sustainability of 

development depend on stability, and recommends the need to develop scientific means that 

consolidate peace, and guide development. 

Keywords: peace, Economic development, Shendi, Matma 
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 مقدمة 

وعنف  وصراعات  حروب  من  البشرية  عانته  ولما  نفسه،  اإلنسان  قدم  قديم  نحوه  والسعي  بالسالم  االهتمام  إن 

على  ويقع  وصراعات،  حروب  بال  العالم  يعيش  أن  مفهوم  تتعدى  عديدة  وأبعادًا  مفهومًا  للسالم  أصبح  وارهاب 

ثقافتالمعنين مهمة صعبة وهي بناء السالم   ستقرار والتنمية المستدامة ه حتى تنعم الدول باالاالجتماعي ونشر 

التي يصعب أن تتحقق في غياب السالم، ويتناول البحث التعريف بمفهوم السالم وأهميته واستراتيجيات التنمية، 

محليت على  ميدانية  دراسة  بإجراء  المحلي  المستوى  في  االقتصادية  التنمية  على  السالم  أثر  شندي  وقياس  ي 

 ة نهر النيل. والمتمة بوالي

على الرغم من تطور الوعي بوحدة المصير اإلنساني وبأهمية السلم كمبدأ للتنمية والرخاء إال أن مشكلة البحث:  

واقعنا يشير الي تزايدًا ملحوظًا للصراعات والعنف بجميع أشكاله وتتمثل مشكلة البحث في اإلجابة على السؤال 

مجموعة من األسئلة، هل يعني السالم غياب  لمجتمع؟، وتتفرع منه  م الذي يحقق رفاهية االرئيس: ما هو السال 

 الحرب؟ هل يحقق السالم التنمية المستدامة؟ ما دور المجتمع والمؤسسات في نشر ثقافة السالم؟ 

 ادية. أهمية البحث من أهمية توفير نظامًا للمجتمع سلميًا ومستقرًا يحقق التنمية االقتصأهمية البحث: 

 دف البحث الي:هيأهداف البحث: 

 التعريف بمفهوم السالم وتسليط الضوء على األسباب التي تزعزع األمن واالستقرار.  .1

 ابراز دور السالم في التنمية االقتصادية للمجتمع   .2

 بيان عقبات وعوائق التنمية االقتصادية وتوضيح استراتيجيات التغلب عليها.  .3

 يفترض البحث اآلتي:  فروض البحث:

 ية بين االستقرار السياسي وجودة الخدمات.  ذات داللة إحصائ . هنالك عالقة 1

 . هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين السالم والتنمية االقتصادية.2

 داللة إحصائية بين االستقرار األمني واستدامة التنمية.  . هنالك عالقة ذات 3

 منهج االحصائي ومنهج دراسة الحالة.  يعتمد البحث على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج البحث: 
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المعلومات:   جمع  االستبانة مصادر  األولية:  والمواقع   ،المصادر  العلمية  والرسائل  الكتب  الثانوية:  المصادر 

 ترونية.  اإللك

 م 2021الحدود الزمانية:  ،الحدود المكانية: السودان والية نهر النيل محليتي شندي والمتمةحدود البحث: 

 الهيكل

 أواًل: اإلطار المنهجي للدراسة 

 ثانيًا: اإلطار النظري  

 مة ثالثًا: الدراسة الميدانية: السالم وأثره على التنمية االقتصادية في محليتي شندي والمت

 : أواًل: النتائج، ثانيًا: التوصيات الخـــــاتمة

 قائمة المصادر والمراجع 

  ثانيًا: اإلطار النظري 

 تعريف ومفهوم السالم:  (1)

السلم  بفتح السين وكسرها مأخوذة من )س ل م( التي تدل على الصحة والعافية في كل ما اشتق    السالم لغة:

(، وقال 80م، ص 1965منها، قال )ابن فارس(، ومن هذا الباب السلم بمعنى الصلح، وهو يذكر ويؤنث)جيهان،

الظاهرة والباطنة، والس   التعدي من اآلفات  السلم والسالمة،  ل)الراغب(:  م، الصلح، وقال )ابن منظور(، الم والس 

وهذا  واالنقياد  االستسالم  من  والسلم  والمصالحة،  والمسالمة  التصالح  الم،  والتس  االستسالم  لم،  الس  معاني  من 

دون   يسالم مؤمن  ال  واحد  المؤمنين  وإن سلم  واألنصار،  بين قريش  وسلم  عليه  كتابه صلى هللا  ومنه  الصلح، 

ابه، وإنما يقع الصلح بينهم وبين عدوهم باجتماع ملئهم أي مجموعهم على احد دون أصحمؤمن، أي ال يصالح و 

ذلك، ومنه القلب السليم  كما جاء في قوله تعالى )يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم( فهو كل 

ر، وجوارحه عن اآلثا  ت، وسلم عقله من  م والمحظوراعبد سلم من الغش والحقد والحسد وسلم قلبه عن إرادة الش 

لم 13م، ص 1987أسر الشهوة والغضب فهو الذي يأتي هللا تعالى بقلب سليم)أبو عبد هللا،   : الس  (، قال الكفوي 
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بالكسر والسكون ضد الحرب، وهو أيضا اإلسالم، والسلم بمعنى الصلح بفتح وكسر،  قال تعالى )وإن جنحوا  

 (.  61اآلية   -  ورة األنفالللسلم فأجنح لها وتوكل على هللا( )س

له معان عدة، فيأتي السالم بمعنى سالمة اإلنسان من أذى الغير وظلمه وعدوانه، ويأتي بمعنى في االصطالح: 

الصلح بعد الحرب وانتهاء العداوة، ويأتي بمعنى المهادنة أي عدم الحرب بين المتخاصمين وإن ظلت العداوة 

هو حالة و   .(.231، ص 2004القتال دون إنهاء العداوة )المعجم الوسيط،    بينهما باقية مستمرة، فهي حالة وقف

من االستقرار واالطمئنان يعيشه المجتمع واألفراد ويتمتع فيه الفرد بكافة حقوقه ويمارس واجباته والتزاماته دون  

 ((.      6/ 72 22ضغط وإكراه )نضرة النعيم في مكارم األخالق الرسول الكريم )

الم المطلق الحق فهو هللا عز وجل وحده.فة اإلسالم: سالسالم في فل الم من العباد، أما الس   سليم وهو الس 

بدأ هذا المفهوم يتبلور مع تقرير األمين العام األسبق لألمم المتحدة )بطرس مفهوم السالم في التشريع الدولي:  

ول تعزيز وزيادة قدرة األمم المتحدة حم المعروف بخطة السالم والتي قدم فيها رؤيته 1992غالي(، الصادر عام 

 (.13، ص 2005على تحقيق مفهوم شامل متكامل إلرساء السالم واألمن الدوليين )زيادة الصمادي، 

السالم هو غياب الخالف والعنف والحرب، وفي العالقات الدولية فإنه يعني غياب مفهوم السالم االجتماعي:  

(، ومن 9م، ص 2005ل الجرائم المنظمة، أو النزاعات )أبو العالم،  ثالحرب، وغياب كل ما له عالقة بالعنف م

مفاهيم السالم أنه االتفاق والهدوء، ووفقًا لهذا المفهوم فإن السالم يعني صفات إيجابية مطلوبة في ذاتها مثل 

أكثر من    الحاجة للتوصل إلى اتفاق والرغبة في تحقيق االنسجام في العالقات، فهو حالة )االستقرار والهدوء(

 كونه غياب لحاله مرفوضة )العنف، الحرب(. 

الحفاظ على أهمية السالم:   المتحدة من أجل  للفرد والمجتمع، فنشأت منظمة األمم  قيم عديدة وأهمية كبيرة  له 

السلم والسالم وساهمت من خالل المعاهدات للمحافظة عليه في كل األوقات، ليكتسب اإلنسان طمأنينة النفس 

العقلية بطريقة مجدية تحقق التطور البشري )أبو العالم،    هوتتفتح أمام م، 2005اإلمكانات ويستفيد من قدرته 

إن أهمية السالم للشعوب هي توفير االستقرار والوئام والنمو حيث يوفر السالم للمجتمع نظامًا سلميًا  (.3ص 
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ية االقتصادية لألمم إال بتمكين األفراد م ومستقرًا وهو شرطًا ضروريًا الستمرار البشرية وتطورها، وال تتحقق التن

 (.27(، ص 2020من اإلبداع في شتى المجاالت )نافع، 

السالم:   عام  ثقافة  اليونسكو  اجتماع  في  األولي  للمرة  وسالم  ثقافة  كلمتي  ثقافة 1989ارتبطت  واصبحت  م، 

مفاهيم ويتبني  األطفال  تنشئة  في  الضعف  ينبذ  للمنظمة  متكاماًل  برنامجًا  التربية   السالم  في  السلمي  التعايش 

التسامح   أجواء  نشر  يدعم  السالم  لثقافة  شاماًل  مفهومًا  ويرعى  االعتبار،  في  العولمة  تحديات  ويضع  والتعليم 

والوحدة بدءًا من األسرة واحترام الوطنية واالثنية والقيم واألديان والمحبة والتسامح والصبر، وكذلك يدعم تشريع 

 شجع تنمية مستدامة تحقق السالم.يقوانين رادعة وعادلة، و 

عرفت األمم المتحدة ثقافة السالم بأنها مجموعة القيم والتقاليد وأنماط السلوك ثقافة السالم في التشريع الدولي:  

وأساليب الحياة التي تستند إلي احترام الحياة وجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية وتعزيزها ومبادئ السيادة  

ليمية واالستقالل السياسي للدول، وااللتزام بتسوية الصراعات بالوسائل السلمية وإنهاء العنف وبذل قوالسالمة اإل

الرجل  بين  الحقوق والفرص  التنمية والمساواة في  الحق في  والبيئية وتعزيز  باالحتياجات اإلنمائية  للوفاء  الجهد 

معلومات والتمسك بمبادئ الحرية والديمقراطية لوالمرأة واالعتراف بحق الجميع في حرية التعبير والحصول على ا

 (.8والتسامح والتعددية والحوار والتفاهم على مستويات المجتمع كافة وفيما بين األمم)المشيشي، ، ب ت، ص 

تطور مفهوم السالم حديثًا عقب الحربين العالمتين حيث ُعرف بأنه غياب الحرب, نشأة وتطور مفهوم السالم:  

ب العنف وحلول العدالة, وُعرف بأنه محصلة التفاعل بين النظام المدني والعدالة االجتماعية اكما ُعرف بأنه غي 

والصادق، ص 2014)القاسم  عام  15-20،  وبدأ  فقد 1960(،  السالم  لتعريف  جديدة  نظر  وجهة  إعطاء  م 

وانتهاكات حقوق اإلنس الفقر  الظلم مثل  القضاء على جميع أوجه  يعني  السالم كذلك  التي تولد اأستدرك أن  ن 

وتطور مفهومه ليعبر عن حالة يخلو فيها العالم من   الغضب والتوتر داخل العالم وتؤدي إلى الصراع والحرب،

(، ومر 67م، ص 2007الحروب والنزاعات، الى حالة من األمن واالستقرار تسود العالم وتنتج التطور)بودون،  

باعتبا تمثلت في السالم  الحرب، ومرحلة ركز ر مفهوم السالم بمراحل متعددة  غياب  ه ممارسة وسلوك في ظل 

على السالم باعتباره توازنًا للقوى في إطار للنظام الدولي، ومرحلة التأكيد على كل من السالم السلبي واإليجابي 
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)أي الحيلولة دون نشوب الحرب( والسالم اإليجابي )منع العنف داخل المجتمع(، ومرحلة ساد فيها مفهوم نسوي 

لإلنسان   للسالم الداخلي  السالم  ومرحلة  البيئة،  مع  السالم  فكرة  على  التركيز  ومرحلة  المرأة(،  ضد  )العنف 

الرتباطه بالسالم على المستوي الكلي، واخيرًا مرحلة التركيز على حقوق اإلنسان من االنتهاكات والعنف الموجه  

الت التنمية الشاملة، وتأسست أول بعثة  وأصبح السالم ينصب في دال ضد األطفال والمعاقين والفئات الضعيفة.

عام   في  السالم  لحفظ  المتحدة  مطالب 1948لألمم  لتلبية  المتحدة  لألمم  السالم  حفظ  أهداف  وتطورت  م، 

العالم )القاسم والصادق،69الصراعات المختلفة فكانت هنالك )  ،  2014( عملية لحفظ السالم في جميع أنحاء 

 (.8ص 

في دائرة العلوم االجتماعية، وهي محاور من تخصصات تهدف إلي منع النزاعات  عتق دراسات السالم والصراع:  

ومنع تصعيدها وحلها بالوسائل السليمة وتشمل )الفلسفة والعلوم السياسية والجغرافيا واالقتصاد وعلم النفس وعلم  

ال دراسات  وتعد  األخرى،  المجاالت  من  ومجموعة  والتاريخ(  الدولية  والعالقات  نشاطًا ساالجتماع  والصراع  الم 

الصراع،  الباحثون معرفة جديدة حول مصادر  وينتج  الطالب،  إلى  المعرفة  المعلمون  ينقل  وبحثيًا حيث  تربويًا 

نقطة  األولي  العالمية  الحرب  وكانت  العالم،  والطالب في جامعات  األكاديميون  اهتمام  السالم  دراسات  وجذبت 

اقتر  حيث  الحرب  تجاه  الغرب  مواقف  في  عام  حتحول  للسالم  باريس  مؤتمر  في  ويلسون(  )مبادئ  م  1919ت 

، الغفار،  أوربا)عبد  ص 2003لتقرير مستقبل  دول (22م،  إلي  األوربية  اإلمبراطوريات  تقسيم  المبادئ  , وشملت 

(، وتم تأسيس أول مقعد في العالقات الدولية في جامعة 15م، ص 2007قومية وتأسيس عصبة األمم )حاوي،  

م 1943م والذي كان له دور في قضية السالم، وفي أوربا أنشاء الحلفاء عام  1919ز عام  ل)إبيرستويث( في وي

السالم   دراسات  لظهور  التطورات  من  لعدد  أساس  هي  كانت  اإلغاثة،  أعمال  وتنسيق  إلعادة  مخصصة  هيئة 

كانت حافزًا   يوالنزاعات كتخصص أكاديمي. وبعد الحرب العالمية الثانية تم تأسيس منظمة األمم المتحدة والت

إضافيًا لظهور مناهج لدراسات السالم والصراع، وتم تصميم برنامج أكاديمي للطالب الجامعيين لدراسات السالم  

م، كما أسهم األكاديميون بدراسات ومناقشات حول قضايا 1948في الواليات المتحدة في جامعة )إنديانا( عام  

و  والديمقراطية  السياسي واألمن  بالعنف  المستدامة،حمتعلقة  والتنمية  االجتماعية  والعدالة  اإلنسان  ونوقشت  قوق 
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من   المتحدة  الواليات  في  السالم  دراسات  مناهج  وتوجهت  واسع  نطاق  علي  اإليجابي  بالسالم  المتعلقة  البرامج 

العنف  أسباب  علي  تقضي  التي  والظروف  اإليجابي  السالم  إلي  العنف  ووقف  السلبي  السالم  حول  الدراسة 

العالم)حاوي،    (400عبر)  حول  بحثية  ومراكز  جامعات  في  والصراع  السالم  دراسات  وبحث  لتدريس  برنامج 

 (. 12،13م، ص 2007

(، واالحتكام إلى القانون وتوفير 24-22م، ص  2010تتمثل في اإلدارة السلمية للتعددية )محمد،  أركان السالم: 

رة عنها، ومن أركان السالم الحكم الرشيد )محمد، د مؤسسات للعدالة ميسورة ومكفولة للجميع، وتنفذ األحكام الصا

الحياة 54م، ص   2010 المعلومات، وتمكين األفراد على تطوير  التعبير وتداول  النزاهة وحرية  برفع مستوي   )

(، ومن أركان السالم العدالة االجتماعية لتشمل جميع أفراد المجتمع 32م، ص 1995التي يرغبونها )الصراف،  

 الخدمات العامة. وضمان حصولهم على

 هنالك آليات استراتيجية لبناء السالم االجتماعي منها: آليات بناء السالم: 

يستلزم بناء السالم جهد تقوم به الحكومة والمجتمع معًا عبر المؤسسات التربوية اآللية االجتماعية والثقافية:  ـ  1

ي والرأي العام، وبناء ثقافة السالم يشمل وعالوالتعليمية ووسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني التي تشكل  

 ثقافة حقوق اإلنسان والتنمية االقتصادية والتعددية والتسامح وتعزيز التوافق بين الفرد والبيئة. 

والقانونية ـ  2 السياسية  تدرك معني اآللية  إلى متطلبات سياسية وقانونية  السلمي وبناء السالم  التعايش  يحتاج   :

ترو  الجميع  وتستجيب لثج  مشاركة  القانون  وسيادة  الراشد  الحكم  مفهوم  وتتبني  السلمي  والتعايش  السالم  قافة 

 (. 15م، ص 2010للمواطنين في المصلحة العامة، وتشيع المشاركة والنزاهة والمساواة والشفافية )محمد، 

االقتصادية:ـ  3 حا  اآللية  تلبية  مثل  القيمية،  المنظومة  تتعدي  مستلزمات  السلمي  اليومية  ت  جاللتعايش  الفرد 

 كتوفير فرص العمل واستثمار الموارد البشرية والمادية.

 يأتي بناء األمن للمجتمع من خالل قوة قانونية ومدربة تحفظ األمن وتمنع العنف. اآللية األمنية:ـ 4
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السالم:   الموارد معوقات  على  بسيطرتها  استقراره  على  مصلحتها  وتقديم  العالم  أقطاب  صراعات  مصدرها 

(، واختالف النظام االقتصادي العالمي ينتج مجتمعات متمايزة بها حالة من الغبن  17م، ص 1995اف،  صر ال)

 (.  225-220م، ص 2010والتعصب الذي ينتج أعمال العنف )قور، 

 مفهوم وأهمية التنمية االقتصادية  (2)

( هي أحد المقاييس economic developmentالتنمية االقتصادية باإلنجليزية ))أ( مفهوم التنمية االقتصادية:  

عملية   وهي  تحسينها،  بهدف  إلى أخري جديدة  اقتصادية  لالنتقال من حالة  المعرفة  على  المعتمدة  االقتصادية 

شاملة متكاملة يتوقف نجاحها على ما يقوم به البشر من بذل جهود لتغيير أوضاعهم وتحسين أحولهم المادية، 

ال العملية  )بأنها  تز وعرفت  إلى  في  هادفة  دائم  من ايد  طويلة  لفترة  منتظم  بشكل  للفرد  الحقيقي  الدخل  متوسط 

بموجبها  يتحقق  اجتماعية  اقتصادية  هيكلية  تحوالت  احداث  إلى  الهادفة  )العملية  أنها  على  وعرفت  الزمن(. 

المساواة   عدم  ظلها  في  تقل  الكريمة،  الحياة  من  مستوي  المجتمع  أفراد  من  الساحقة  بالتدر لألغلبية  ج وتزول 

الب والمساهمة في توجيه مشكالت  المشاركة  أفضل من فرص  قدر  للمواطنين مع  والمرض  والجهل  والفقر  طالة 

(. والتنمية عملية واعية 51-41، ص 2006مسار الوطن ومستقبله( )حسني، عبد الرازق، التنمية االقتصادية،  

إيجاد تغيير ش  تقوم بها قطاعات شعبية واعية بهدف  للموموجهة  إلى مصاف األمم  جتمع الوصول  امل يسمح 

الراقية المتحضرة، فالتطور المادي البد من أن يكون مسبوقًا بتطور فكري مالزم له، كما أن النمو االقتصادي 

في  ويحدث  الحياة  جوانب  من  معين  جانب  في  تحدث  تدريجيا  وتتطور  ومستقرة  ثابته  تلقائية  زيادة  عملية  هو 

ن عملية تحقيق زيادة تراكمية متعمدة ودائمة تحدث عبر فترة  نمية عبارة عنمية أما التالمدي القصير يسبق الت

من الزمن وتحتاج إلي دفعة قوية عن طريق جهود منظمة تخرج المجتمع في حالة الركود والتخلف إلي حالة 

ف ، ويشير تعري(2، ص 2006التقدم والنمو تحل علي المدي الطويل)حسني، عبد الرازق، التنمية االقتصادية،  

م أن التنمية هي العمليات التي يمكن بها توحيد جهود للمواطنين والحكومة لتحسين األحوال 1956حدة  األمم المت

االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية، والمساعدة واالندماج في حياة األمة، فالتنمية عملية 

ه وأن تحقيق التنمية يتطلب توفر معدالت عالية  ل فترة معينقي للدولة خالتفاعلية يزداد من خاللها الدخل الحقي 
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التنمية االقتصادية،   الرازق،  اقتصادية واجتماعية وسياسية أخري)حسني، عبد  النمو في قطاعات  ، 2006من 

تمع، الشرط األول: هو إزاحة كل المعوقات الكامنة داخل الفرد والمجهنالك شرطان لعملية التنمية:  (، و 50ص 

وفير المؤسسات التي تساعد على نمو اإلمكانيات اإلنسانية إلي أقصي حدودها، والتنمية الثاني: هو توالشرط  

بهذا المفهوم تعني التحرر، فكالهما ينطوي علي تفجير اإلمكانيات البشرية الكامنة لإلنتاج واالبتكار واإلشباع  

 (. 54، ص 2006قتصادية، التنمية اال عبد الرازق،  والتنمية والتي لن تتم إال في جو نضالي شعبي)حسني،

تتم عملية التنمية بمجهودات جميع أفراد المجتمع ويأتي دور اإلعالم في توعية الفرد أهمية التنمية االقتصادية:  

بأن   الفرد  يقتنع  يتعين أن  الوقت  نفس  التنموية ضروري وفي  العملية  بأن دوره في  لديه  الدوافع  وترشيده وخلق 

بالخير وبالتالي فإن مصلحته في تحقيق التنمية، وأهمية التنمية تعمل علي توسع   أن تعود عليةلتنمية البد  ثمار ا

بالمفهوم  الفرد مقومات الحياة األساسية واالحترام والثاني يمنح الحرية، فالتنمية  الحقوق والقدرات، فاألول يمنح 

ه االقتصادية واالجتماعية والفكرية مجتمع بأبعاد البنياني لل  الشامل هو أنها تمثل ذلك التطور البنياني أو التغيير

(، وتتمثل أهمية التنمية االقتصادية 78، ص 1981والتنظيمية من أجل الحياة الكريمة لجميع المجتمع)عبد هللا،  

في تحسين معيشة المواطن، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتوفير السلع والخدمات، وتقليل الفوارق والطبقات 

 (. 56-55، ص 1993القومي )عريقات،  وتحقيق األمناالجتماعية، 

التنمية االقتصادية:   التحتية، )ج( مقومات  البنية  البشرية،  الموارد  للتنمية االقتصادية أهمها  يوجد عدة مقومات 

 (.    56-55، ص 1993الموارد الطبيعية، المعرفة والتقنية )عريقات، 

التنمية االقتصادي تنمية القطاع الزراعي    ول توجهات أتبعت الد ة:  )د( استراتيجيات  متباينة فمنها من ركز على 

كوسيلة لتحقيق التنمية االقتصادية، ومنها من ركز على الصناعة باعتبارها قطاعًا قائدًا في التنمية االقتصادية، 

ستعرض اجحة، وهنا نومن أتبع استراتيجية للربط بين قطاع الزراعة وقطاع الصناعة كوسيلة لتحقيق التنمية الن

 (: 28-24م، ص 2000االستراتيجيات للتنمية االقتصادية كما يأتي )عجمية، الليثي،  عدد من

للزراعة دورًا مهمًا في تحقيق التنمية االقتصادية لما توفره من سلع ومدخالت االستراتيجية المعتمدة على الزراعة: 

السلع، والزراعة مصدر دخل بي الستيراد  الصرف األجن  لقطاعات الصناعة والخدمات، وتوفر الصادرات الزراعية
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لبعض  الغذائي  األمن  وتحقيق  األرض  وحماية  المياه  مصادر  على  والحفاظ  الضرائب،  طريق  عن  للحكومة 

الزراعي  القطاع  وربط  التنافسية  والقدرة  الجودة  وتحسين  الدخل  مستوي  وتحسين  االستراتيجية  المحاصيل 

 (.2م، ص 2000القدرات )عجمية، الليثي،  لبشرية وبناءة والتنمية ابالصناعي والثروة الحيواني

يمثل التصنيع عملية تحويل المواد األولية إلى سلع مصنعة استهالكية كما    االستراتيجية المعتمدة على الصناعة:

األولية   أن التصنيع الحقيقي يساهم في تحقيق التنمية بالتصنيع للقطاعات األخرى من االقتصاد كتصنيع المواد 

ر مستلزمات اإلنتاج لقطاع الزراعة مثل األسمدة الكيميائية واآلالت، وتعزيز الروابط مع الزراعة راعية، وتوفيالز 

وبقية القطاعات كالنقل والطاقة واإلسكان، توفير الطاقة الكهربائية لقطاع الزراعة كما يسهم في تعزيز الصادرات  

 االقتصاد الوطني.  ي وينوع هيكلرار االقتصاد وتنميتها، ويوفر فرص عمل ويحقق االستق 

القدرات البشرية وحرية االختيار هي أساس مفهوم التطور البشري، وهنالك استراتيجية التنمية البشرية المستدامة:  

خيارات متاحة تؤكد عليها مفاهيم التنمية البشرية تشمل العيش بحياة طويلة وصحية، الحصول على المعارف 

 (. 42م، ص 2000ستوي المعيشة المناسب )عجمية، الليثي، رية لتوفير ملموارد الضرو والحصول على ا

المستدامة:   التنمية  األمية  خصائص  ونسبة  البطالة  نسبة  انخفاض  مثل  والمعيشية  االجتماعية  بالعوامل  تهتم 

المجتمعي الصفات  من  وغيرها  والرفاهية  اإلنسان  عمر  ومتوسط  والمثقفين  القراءة  نسبة  مع وارتفاع  هذا  كل  ة 

تغيرات الكمية من زيادة السلع وتوفرها ومرافق البنية التحتية وزيادة معدالت النمو االقتصادي، كما االهتمام بال 

من  بالتغير  التحول  هذا  وينشأ  متقدمة  إلي  نامية  من  المجتمعات  تحويل  في  برغبتها  المستدامة  التنمية  تتسم 

صناعة إلي إنتاج وتقديم الخدمات والتحول زراعة إلي الالتحول من ال القطاعات األقل كفاءة إلي األكثر تطورًا ك

، والتغييرات (40-37م، ص 1995منصور، مصطفى،   )أيضا في زيادة المهارات واستخدام التقنية بشكل أفضل

للدولة   المؤسسية  الهياكل  في  والتحول  الطبقية  الفوارق  وتقليص  االجتماعية  العدالة  بتحقيق  كإعادة المؤسسية 

من جميع فئات ومؤسسات الشعب لتحقيق  الوظائف، والمشاركة العامةص األراضي والرواتب و التوزيع في حص

التنمية في شتي المجاالت كزيادة الدخل القومي الحقيقي بتحقيق الرخاء والتناسب ما بين الدخول والمصروفات 

فالتنمية   ،(45م، ص 1995دية)منصور، مصطفى،  وزيادة في إنتاج السلع والخدمات المقدمة والرفاهية االقتصا
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معيشية  مستويات  وتحقق  التقني  والتقدم  والخدمات  السلع  في  تغيرات  إلي  تؤدي  األمد  طويلة  عملية  المستدامة 

 (. 52-50م، ص 1995أعلي بعكس النمو االقتصادي الذي يقاس في فترة زمنية محددة)منصور، مصطفى، 

المتجددة وضمان مصلحة األجيال لموارد الطبيعية غير  رية وتنظيم استخدام ااالستمراخصائص التنمية وأهدافها:  

 www.startimesالقادمة وتحقيق التوازن البيئي وإنتاج ثروات متجددة واستخدام عادل للثروات غير المتجددة )

.comالتحتي البنية  دعم  الطبيعية عن طريق  الموارد  واستثمار  القومي،  الدخل  وأهدافها زيادة  العامة ودعم  (.  ة 

ور اإلنتا العامة  والخدمات  )ج  اإلداري  الفساد  ومعالجة  التجاري،  والتبادل  األموال،   www.startimesؤوس 

.com على والحرص  النامية  الدول  حكومات  على  المدينة  المالية  المبالغ  بمتابعة  الخارجية  الديون  وإدارة   ،)

ت المادية متعذر تحقيق الضرورياول في الثروات فمن السدادها، ورفع مستوي المعيشة وتقليل التفاوت في الدخ

 (.71-70، ص 2000للحياة مالم يرتفع مستوي معيشة السكان )مندور، 

 معوقات التنمية االقتصادية:

النامية، إضافة إلى عدم كمال العوائق االقتصادية:  ـ  1 الفقر من أسباب انخفاض مستوي المدخرات في الدول 

االقتصادي تستند أساسا على أن    يق حجم السوق والتخلفاالقتصادي، كما أن ض   السوق بسبب حالة التخلف

 وفورات الحجم تنتج من الصناعة التي تعتبر أحد المالمح الرئيسية للتنمية االقتصادية.

  لقد بدأت التنمية االقتصادية في إنجلترا بمساعدات مباشرة محدودة من الحكومة إال   العوائق الحكومية للتنمية:ـ  2

درجة أنه لم يعد هنالك إمكانية تحقيق نجاح بدون الدعم الحكومي   زايد دور الحكومة إلىأنه منذ ذلك الوقت ت

الحديثة  للمشروعات  مستقرة  بيئة  بتهيئة  السياسي  واالستقرار  للحكومة  والنشيط  اإليجابي  الدور  ومنها  النشيط 

 .عقبة في طريق التنمية( وإال كانت هي 161م، ص 1995بتجنب الحروب والعصيان )زهران،

إن مفهوم المنظم والتنظيم في مركز االهتمام من نظرية التنمية    القيم االجتماعية كعوائق للتنمية االقتصادية:ـ  3

االقتصادية، فالمنظم هو الشخص الذي يمكنه أن يتبني اختراعًا فنيًا جديدًا أو طريقة حديثة في اإلدارة ويطبقها 

على التنمية، كما أن دوافع التنمية أمر مجتمع لها أثر مباشر  ن منظومة القيم في العمليًا في مجال عمله، وأ



 

 

 61-27ص:  -   2022مارس   –(  1)الرابع  العدد  –علوم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة شندي للمجلة                       

38 

)مندور،   االقتصادية  التنمية  عملية  في  عنها  غنى  وال  للعمل  اإلنسان  تدفع  فهي  وحاسم  ،  2000ضروري 

 (.  95ص 

للتنمية:ـ  4 الدولية  إلي إعاق  العوائق  المتقدمة ضغوط دولية تؤدي  الدول الصناعية  للتنمية في تحقق  ة سياسية 

رة، والدول المتقدمة تخلق العقبات أمام تنمية وتطور الدول النامية وكثير من االقتصاديون قد  الدول النامية والفقي 

إلي   أساسا  ترجع  ولكنها  الداخلية  للتغيرات  ترجع  ال  الراهن  الوقت  في  األساسية  التنمية  عوائق  أن  إلي  أشاروا 

ة والصناعية يخلق ضغوطا دولية فإن وجود الدول الغنيالنامي، وبصفة خاصة    عوامل خارجية عن نطاق العالم

 م(. 2009تفوق جهود الدول الفقيرة )أدم ،

تضع الدول المتقدمة العراقيل في سبيل تقدم الدول الفقيرة لتؤدي إلي فشل تحقيق التنمية   اإلمبريالية كعائق:ـ  5

أغلب الدول النامية   ة باإلنتاج حيث تعانيمرتبط بمعوقات متعلق  المنشودة، وبالتالي فجل المؤشرات العامة للنمو

في  الماهرة  العاملة  األيدي  وندرة  الحديثة  والتقنية  التمويلية  الموارد  شح  بسبب  واإلنتاجية  اإلنتاج  ضعف  من 

البتكار  الصناعة وارتفاع أسعار المنتجات المحلية بسبب ارتفاع اإلنتاج وتخلف طرق اإلنتاج وعدم المقدرة على ا

جودة وآ  وانخفاض  مندوب  ص 2005خرون،السلع)صقر،  وصادرات 113،  الزراعي  القطاع  على  واالعتماد   )

 (. www.dorar-alivaالمنتجات األولية)

النامية:   للدول  الخارجية  الديون  الخارجية:  وتهريب المعوقات  القروض  توظيف  سوء  في  المعوقات  هذه  تظهر 

حساب  على  بالصناعة  واالهتمام  الخارج،  إلى  األموال  )ابراهيم،    رؤوس  ص 2014الزراعة  والعجز 15م،   ،)

الدي على  الفائدة  أسعار  وارتفاع  المدفوعات  ميزان  في  األولية المتزايد  للمواد  العالمية  األسعار  وانخفاض  ون، 

 ق العالمية، وآثار الركود التضخمي السائد في معظم الدول الرأسمالية )خيري، ب ت(.  المصدرة إلى األسوا

 (ثره على التنمية االقتصادية في محليتي شندي والمتمةميدانية )السالم وأثالثًا: الدراسة ال

 ( نبذة تعريفية عن محليتي شندي والمتمة:1)
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شندي:   محلية  عرض  )أ(  خطي  بين  النيل  لنهر  الشرقية  الضفة  على  طول   18,17تقع  وخطي  شمااًل  درجة 

الضي  24,23 قرية  وحتى  جنوبًا  المسيكتاب  منطقة  من  شرقًا،  شمااًل، درجة  الدامر  محلية  لحدود  المتاخمة  قة 

( ومساحتها  الشرقي،  الشمال  في  والخرطوم  البطانة،  سهول  سكان14596وشرقًا  عدد  بلغ  متر،  كيلو  عام  (  ها 

( ألف نسمة، وترتبط بخط للسكة الحديدية، وبطريق بري مع العاصمة الخرطوم وشمال السودان 55م )2008

ها بمناطق في كردفان ودارفور، وتقسم الى خمس وحدات إدارية هي )وحدة وشرقه، وشبكة من الطرق التي تربط

في كبوشية، وحدة ريفي حجر العسل( مدينة شندي، وحدة ريفي شمال شندي، وحدة ريفي جنوب شندي، وحدة ري

 والبصل المصري   الفول، كما تشمل منتوجاتها  المانجو( قرية، وتوجد بها زراعة فاكهة  23وتضم المحلية حوالي )

المسيكتاب، والفاصوليا الشهيد،  الجهاد،  البجراوية،  قندتو،  )كبوشية،  أبرزها  للزراعة  مشاريع  عدة  فيها  وتوجد   ،

ساردية، الشقالوة، الجزيرة الشبيلية، ود بانقا، حجر العسل، البسابير، دوكسان، تاال، كروان، شركة كورال لإلنتاج 

وبها عدةالزر  الزراعي(،  لإلنتاج  فايت  والحيواني، مشروع  والنسيج   اعي  الغزل  وأقدمها صناعة  أهمها  صناعات 

والصابون واأللبان، وتنتشر فيها المدارس في مرحلة األساس والمرحلة الثانوية ومرحلة التعليم العالي التي تمثلها 

واآلد   شندي  جامعة والقانون  والصحة  للطب  كليات  مركزًا وتضم  وتضم  المجتمع  وتنمية  واالقتصاد  والتربية  اب 

( مركزًا ووحدة صحية، وسوجد بها عدد من  22( مستشفيات و)6لدراسات وابحاث السالم، وبالمحلية أكثر من )

الثالث الفرقة  جانب  إلى  للشرطة  مراكزًا  وتضم  البنكية،  التابعة  المصارف  مشاة   )السودانية  المسلحة  للقوات ة 

(www. wikipedia.org. 

المتمة:   بين خطي عرض  )ب( محلية  النيل  نهر  الغربي لوالية  الجنوبي  الجزء    17درجة جنوبا و   16تقع في 

درجة شرقا، وتمتد على طول نهر النيل من الناحية الغربية   33،  40درجة غربا و  32درجة شماال وخطي طول  

،   الشمالية  الواليةالتي تحدها من جهة الشمال من قرية بقروسي بالضفة اليسرى وحتى حدود    الدامرحتى محلية  

 والية وجنوبًا    شنديومحلية    النيل   نهر، ومن الشرق مجرى  كردفان  شمال  واليةو   مروي ومن الغرب فتحدها محلية  

للمياه السطحية بها وتتكون من ثالث   النوبي  الحوض ، وتقع في نطاق    الخرطوم النيل أهم مورد  ويشكل نهر 

ر جنوب المتمة ود حامد وحج  وحدات إدارية هي )وحدة المتمة المدينة، وحدة شمال المتمة طيبة الخواض، وحدة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%A7_(%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.wikipidya.com/
http://www.wikipidya.com/
http://www.wikipidya.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
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عام   تعداد  وفق  سكانها  وعدد  )2008الطير(،  )156,778م  القرى  عدد  ويبلغ  نسمة،  ويشك ل 118(  قرية،   )

من   %90ان المحلية بنسبة  راعة الحرفة الرئيسية لسك أغلبية سكانها إلى جانب قبائل أخرى، تعتبر الز   الجعليون 

( حوالي  المزروعة  واألراضي  العاملة،  ألف  200القوى  بمحاصيل    فدان(  زراعتها   البقوليات و   البصلتتم 

( ة، مديني، المتمة، السيال، المشاريع الزراعية فيها )كلي، الضواب، الكمير، طيباألعالفوالخضروات والفواكه و 

( مركزًا ووحدة صحية، 41( مستشفيات و)4وتنتشر مؤسسات التعليم في األساس والثانوي والجامعي، وبها عدد )

 .(www. wikipedia.orgوبها عدد من المصارف البنكية، وتضم مراكزًا للشرطة وحامية أبو طليح العسكرية) 

 

 

 

 الدراسة الميدانية: أواًل: إجراءات الدراسة الميدانية (2)

تم تصميم استبانة بشكل خاص لجمع البيانات باالعتماد على المراجع للمواضيع المتعلقة بموضوع  أداة الدراسة:  

أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة في مجال االقتصاد، وكذلك بعض أصحاب الخبرة في سة وأراء عدد من  الدرا

 المجال، وذلك لتحديد فقرات االستبانة، وقد تم تحكيم االستبانة من قبل ذوي الخبرة. 

الدراسة:   )عينة  من  تتكون  عينة  إلى  االستبانة  توجيه  ال 30تم  األعمال  قطاع  من  أعضاء  من  فرد  تجارية ( 

ندي والمتمة وأعضاء من هيئة التدريس بقسم االقتصاد بكلية االقتصاد جامعة شندي، ومدراء إدارات بمحليتي ش 

( استمارة بعد توزيعها وتم تحليلها، وتتكون االستبانة من جزأين: 30في رئاسة محلية شندي والمتمة، وتم جمع )

مهنة، الحالة االجتماعية، السكن( وذلك  النوع، العمر، الالجزء األول: يتضمن المعلومات الشخصية المبحوثين ) 

للوقوف على أعمار ومهنة والحالة االجتماعية وسكن المبحوثين، والجزء الثاني تتضمن محاور االستبانة وتتكون 

 ( فرضيات وكل فرضية تحتوي على عدة عبارات.3من )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%81
http://www.wikipidya.com/
http://www.wikipidya.com/
http://www.wikipidya.com/
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( سؤال موزعة على فرضيات الدراسة 15ت على )تم توجيه عبارات االستبانة وقد احتو   )د( عبارات االستبانة:

الخماسي )أوافق بشدة،  ليكرت  الدراسة تحديد إجابة واحدة في كل سؤال وفق مقياس  وعلى كل فرد من عينة 

 أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة(. 

االستبانة:   ثبات  االس )ه(  ثبات عبارات  اختبار  اإلتم  ألفا كرونباخ  كانت تبانة عن طريق معامل  وقد  حصائي 

 (، ما يدل على ثبات عبارات االستبانة. 1من ) 0.78النتيجة 

يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه، كما يقصد بالصدق شمول االستبانة  )و( صدق االستبانة:  

ووضوح ناحية،  من  التحليل  في  تدخل  أن  يجب  التي  العناصر  ثانية،    لكل  ناحية  من  ومفرداتها  بحيث فقراتها 

تم التأكد من صدق فقرات االستبيان   (،179م، ص 2002تكون مفهومة لكل من يستخدمها )العبيدات وآخرون،  

 بطريقتين بالصدق الظاهري لألداة )صدق االستبانة(. 

يع التكراري لإلجابات، النسب التوز  تم استخدام الطرق اإلحصائية التالية:)ز( األساليب اإلحصائية المستخدمة:  

المعياري المئوية االنحراف  الحسابي،  الوسط  التحليل  ،،  برنامج  الدراسة،  فرضيات  الختبار  كاى  مربع  اختبار 

 ( (Spssاإلحصائي )

وزعت االستبانة على عينة الدراسة وتم تفريغ البيانات في جداول أعدت لهذا الغرض، )ح( تطبيق أداة الدراسة:  

 3  2  1محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة( إلى متغيرات كمية )   تحويل المتغيرات االسمية )أوافق بشدة، أوافق،وتم  

 ( على الترتيب. واعد الباحث الجداول الالزمة لكل سؤال في االستبانة كما يلي: 5 4

 :ثانيًا: تحليل وعرض البيانات: )أ( تحليل البيانات الشخصية ألفراد العينة

 فراد عينة الدراسة وفق متغير النوع التوزيع التكراري إلجابات إ ( 1/ 3/2جدول )     1/النوع

 الرقم  النوع التكرار النسبة

  ذكر 14 46.7%
  أنثي 16 53.3%
 المجموع 30 100%

 2021المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية  
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 .اإلناث ( من %53.3( فردًا وبنسبة ) 16، وأن )ذكور( %46.7( فردًا وبنسبة )14من الجدول هنالك )    

 التوزيع التكراري إلجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر( 3/2/2جدول )   العمر:/ 2

 العمر التكرار النسبة

 سنة  30أقل من   9 30%

 سنة  40 - 31 11 36.7%

 سنة  50 - 41 7 23.3%

 سنة فأكثر 51 3 10%

 المجموع 30 100%

 م 2021المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية  

، وهنالك سنة  40  -  31( أعمارهم  %36.7، ونسبة )سنة  30أقل من  ( أعمارهم  %30من الجدول هنالك نسبة )  

 سنة فأكثر.  51  ( أعمارهم%10وهنالك نسبة ) سنة،  50   -و   41( أعمارهم ما بين %23.3نسبة ) 

   / المهنة: 3

 ق المؤهل العلميالتوزيع التكراري إلجابات إفراد عينة الدراسة وف (3/2/3) جدول

 المؤهل العلمي التكرار النسبة

 موظف  19 63.3%
 أعمال حرة 8 26.7%
 أستاذ جامعي 3 10%
 المجموع 30 100%

 م 2021المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية  

 أستاذ جامعي.  (%10( أعمال حرة، وأن )%26.7وأن ) ،( مهنتهم موظف%63.3يتضح أن نسبة )     

 :الحالة االجتماعية /4

 التوزيع التكراري إلجابات إفراد عينة الدراسة وفق الحالة االجتماعية  (3/2/4جدول )
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 الوظيفة التكرار النسبة

 متزوج  15 50%
 غير متزوج  15 50%
 المجموع 30 100%

 م 2021المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية  

 .( غير متزوج%50حالتهم االجتماعية متزوج، وأن هنالك نسبة ) (%50يتضح أن هنالك نسبة )     
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   :السكن /5

 التوزيع التكراري إلجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير السكن  (3/2/5جدول )

 المستوي الوظيفي التكرار النسبة
 شندي  28 93.3%
 المتمة 2 6.7%

 المجموع 30 100%

 م 2021دراسة الميدانية  المصدر: إعداد الباحث من نتائج ال

 .( سكنهم مدينة المتمة%6.7( سكنهم بمدينة شندي، وأن هنالك نسبة )%93.3يتضح أن نسبة )     

 :ب( تحليل عبارات االستبيان)
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 األولى ( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية 3/2/6جدول )

 العبارة  م.
 ال أوافق بشدة  ال أوافق  محايد أوافق  أوافق بشدة 

 تكرار 
نسبة 

% 
 تكرار 

نسبة 
% 

 تكرار 
نسبة 

نسبة  تكرار  %
نسبة  تكرار  %

% 

1 
يساعد االستقرار السياسي في  

 - - - - 3.3 1 33.3 10 63.3 19 تقديم خدمات بجودة عالية

تعزز المشاركة السياسية تحقيق  2
 رغبات المجتمعات 

13 43.3 10 33.3 5 16.7 2 6.7 - - 

لتخطيط الى التغطية يؤدي ا 3
 المتوازنة للخدمات

16 53.3 9 30 4 13.3 1 3.3 - - 

تساهم وحدة السياسات في   4
 زيادة اإلنتاج 

13 43.3 12 40 4 13.3 1 3.3 - - 

يساهم الترتيب و التنظيم في   5
 زيادة الناتج المحلي 

14 46.7 13 43.3 2 6.7 1 3.3 - - 

 م 2021سة الميدانية  المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدرا

 يتضح االتي  (3/2/6)يتضح من الجدول  

1/ ( بنسبة  هنالك  أن  نجد  األولى  العبارة  نسبة  %63.3من  هنالك  وأن  أعاله،  العبارة  على  بشدة  وافقوا   )

محايد ويتضح من خالل ذلك أن االستقرار السياسي يساعد  (  %3.3( وافقوا، وأن هنالك نسبة )33.3%)

 الية.في تقديم خدمات بجودة ع 

2/  ( بنسبة  هنالك  أن  نجد  الثانية  العبارة  نسبة  %43.3من  هنالك  وأن  أعاله،  العبارة  على  بشدة  وافقوا   )

(33.3%( نسبة  هنالك  وأن  وافقوا،   )16.7%( نسبة  هنالك  وأن  محايد،  ويتضح  6.7%(  يوافقوا  لم  من  ( 

 خالل ذلك أن المشاركة السياسية تعزز تحقيق رغبات المجتمعات. 

(  % 30( وافقوا بشدة على العبارة أعاله، وأن هنالك نسبة )%53.3لثالثة نجد أن هنالك بنسبة )من العبارة ا /3

( لم يوافقوا ويتضح من خالل ذلك أن  %3.3( محايدين، وأن هنالك نسبة ) %13.3وافقوا، وأن هنالك نسبة )

 خطيط يؤدي الى التغطية المتوازنة للخدمات. الت
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( %23.7( وافقوا بشدة، ونسبة )%30وافقوا على العبارة أعاله، ونسبة )  (%43.3من العبارة الرابعة هنالك ) /4

 ( لم يوافقوا، ومن ذلك فإن وحدة السياسات تسهم في زيادة اإلنتاج.  %3.3محايدين، وهنالك ) 

بنسبة )  /5 الخامسة نجد أن هنالك  العبارة  العبارة أعاله، وأن%50من  ( %33.3هنالك نسبة )  ( وافقوا على 

( لم يوافقوا، ويتضح من خالل %3.3( محايدين، وأن هنالك نسبة ) %13.3وأن هنالك نسبة )  وافقوا بشدة،

 ذلك أن التنظيم يساهم في زيادة الناتج المحلي.

 ( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الثاني 3/2/7جدول )

 العبارة  م
 ال أوافق بشدة  ال أوافق  محايد افق أو  أوافق بشدة 

 نسبة تكرار  نسبة تكرار  نسبة تكرار  نسبة تكرار  نسبة تكرار 

 - - - - 3.3 1 40 12 56.7 17 يسهم السالم في استدامة الموارد  .1

تحقيق   .2 علي  السالم  يساهم 
 الرفاهية االقتصادية للمجتمعات 

19 63.3 8 26.7 3 10 - - - - 

 - - - - 3.3 1 33.3 10 63.3 19 عمليات التنميةيعزز السالم   .3

يدل   .4 مظهر  االقتصادية  التنمية 
 علي السالم 

19 63.3 9 30 2 6.7 - - - - 

تتم    .5 ال  التعمير  و  البناء  إعادة 
 إال في وجود السالم 

14 46.7 11 36.7 4 13.3 1 3.3 - - 

 م 2021المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية  

 ( يتضح االتي 3/2/7يتضح من الجدول )

العبار  -1 )من  نسبة  هنالك  أن  نجد  األولى  نسبة  %56.7ة  هنالك  وأن  أعاله،  العبارة  على  بشدة  وافقوا   )

( محايدين، يوافقوا ويتضح من خالل ذلك أن السالم يسهم في  %3.3( وافقوا، وأن هنالك نسبة ) 40%)

 استدامة الموارد. 

الثانية نجد   -2 العبارة  نسبة )من  هنالك  العبارة%63.3أن  وافقوا وبشدة على  نسبة    (  هنالك  وأن  أعاله، 

( محايدين، ويتضح من خالل ذلك أن السالم يساهم على  %10( وافقوا، وأن هنالك نسبة )26.7%)

 تحقيق الرفاهية االقتصادية للمجتمعات.
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3- ( نسبة  هنالك  أن  نجد  الثالثة  العبارة  العبا%63.3من  على  بشدة  وافقوا  نسبة  (  هنالك  وأن  أعاله،  رة 

( محايدين، ويتضح من خالل ذلك أن السالم يعزز عمليات  %3.3نالك نسبة )( وافقوا، وأن ه 33.3%)

 التنمية.

4-  ( نسبة  هنالك  أن  نجد  الرابعة  العبارة  نسبة  %63.3من  هنالك  وأن  أعاله،  العبارة  على  بشدة  وافقوا   )

(30% ( نسبة  هنالك  وأن  وافقوا،  محايدين،6.7%(  االقتصادية    (  التنمية  ان  ذلك  خالل  من  ويتضح 

 يدل على السالم. مظهر 

( وافقوا بشدة على العبارة أعاله، وأن هنالك نسبة  %46.7من العبارة الخامسة نجد أن هنالك نسبة ) -5

(36.7%( نسبة  هنالك  وأن  وافقوا،   )13.3%( نسبة  هنالك  وأن  محايدين،  وبشدة 3.3%(  يوافقوا  لم   )

 السالم ك أن إعادة البناء والتعمير ال تتم إال في وجود ويتضح من خالل ذل
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 ( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الثالثة 3/2/8جدول )

 العبارة  م
 ال أوافق بشدة  ال أوافق  محايد أوافق  أوافق بشدة 

نسبة  تكرار 
نسبة  تكرار  %

نسبة  تكرار  %
نسبة  تكرار  %

نسبة  تكرار  %
% 

يعزز االستقرار األمني فرص تنفيذ  1
 ميةمشروعات التن

19 63.3 11 36.7 - - - - - - 

تلبية  2 إلي  يؤدي  األمن  توفير 
 الحاجات األساسية 

11 36.7 13 43.3 5 16.7 1 3.3 - - 

جذب  3 على  يعمل  األمن  توفر 
 االستثمارات 

17 56.7 9 30 3 10 1 3.3 - - 

 - - 3.3 1 23.3 7 40 12 33.3 10 الموارديساعد األمن علي توظيف  4

األ 5 و انفالت  النزوح  الي  يؤدي  من 
 زعزعة السكان 

24 80 5 16.7 1 3.3 - - - - 

 م 2021المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية  

 يتضح االتي  (3/2/8)يتضح من الجدول   

وا،  ( وافق% 36.7وافقوا بشدة على العبارة أعاله، وأن هنالك نسبة )(  %63.3/من العبارة األولى نجد أن هنالك نسبة )1

 ويتضح من خالل ذلك أن االستقرار األمني يعزز فرص تنفيذ مشروعات التنمية. 

( وافقوا،  %43.3( وافقوا وبشدة على العبارة أعاله، وأن هنالك نسبة )%36.7/من العبارة الثانية نجد أن هنالك نسبة ) 2

تضح من خالل ذلك أن توفير األمن  ( لم يوافقوا بشدة وي%3.3( محايدين، وأن هنالك نسبة ) %16.5نسبة )وأن هنالك  

 يؤدي إلى تلبية الحاجات األساسية. 

( وافقوا، وأن %30( وافقوا وبشدة على العبارة أعاله، وأن هنالك نسبة ) %56.7/من العبارة الثالثة نجد أن هنالك نسبة )3

توفر األمن يعمل على  ( لم يوافقوا ويتضح من خالل ذلك أن  % 3.3حايدين، وأن هنالك نسبة )( م%10هنالك نسبة ) 

 جذب االستثمارات.
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( وافقوا، وأن %40( وافقوا بشدة على العبارة أعاله، وأن هنالك نسبة )%33.3/من العبارة الرابعة نجد أن هنالك نسبة )4

 ( نسبة  وأن هنالك نسبة ) %23.3هنالك  يساعد على  %3.3( محايدين،  األمن  أن  ذلك  يوافقوا ويتضح من خالل  لم   )

 ارد. توظيف المو 

( وافقوا، وأن %16.7( وافقوا وبشدة على العبارة أعاله، وأن هنالك نسبة )%80/من العبارة الخامسة نجد أن هنالك نسبة )5

 وزعزعة السكان. ( محايدين، ويتضح من خالل ذلك أن انفالت األمن يؤدي الي النزوح %3.3هنالك نسبة ) 

 ث باستعراض ومناقشة نتائج فرضيات لتالي يقوم الباحوفى الجزء اثالثًا: عرض ومناقشة نتائج الفرضيات: 

 :الدراسة كل على حدا على النحو التالي

 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االستقرار السياسي وجودة الخدمات أواًل: تنص الفرضية األولى علي: 

 ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري عن عبارات الفرضية األولى3/3/1)جدول رقم 

الوسط  العبارة 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الموافقة  المعياري 

 إجابات المبحوثين تميل للموافقة بشدة 0.563 1.40 يساعد االستقرار السياسي في تقديم خدمات بجودة عالية

 إجابات المبحوثين تميل نحو الموافقة  0,937 1.86 رغبات المجتمعات تعزز المشاركة السياسية في تحقيق 

 إجابات المبحوثين تميل نحو الموافقة  0.844 1.66 لتخطيط الى التغطية المتوازنة للخدمات يؤدي ا

 إجابات المبحوثين تميل نحو الموافقة  0,817 1.766 تساهم وحدة سياسات في زيادة اإلنتاج 

 فقة إجابات المبحوثين تميل نحو الموا 0.758 1.66 التنظيم في زيادة الناتج المحلي يساهم الترتيب و 

 م 2021المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية  

 أن  (3/3/1)يتضح من الجدول رقم 

المعياري لها يساوي واالنحراف    1.40/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة األولى هي  1

العينة موافقون وبشدة على أن االستقر   0.563 ار السياسي يساعد في تقديم خدمات بجودة وتعنى أن غالبية أفراد 

 عالية. 
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هي  2 الثانية  العبارة  عن  الدراسة  عينة  أفراد  إلجابات  الحسابي  الوسط  قيمة  لها   1.866/  المعياري  واالنحراف 

 لعينة موافقون على أن تعزز المشاركة السياسية في تحقيق رغبات المجتمعات. وتعنى أن غالبية أفراد ا 0,937

واالنحراف المعياري لها يساوي   1.66ط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثالثة هي  / قيمة الوس3

 زنة للخدمات.وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن التخطيط يؤدي الى التغطية المتوا 0.844

واالنحراف المعياري لها يساوي   1.766ي / قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الرابعة ه 4

 وتعنى أن تساهم وحدة سياسات في زيادة االنتاج. 0.817

المعياري لها يساوي واالنحراف  1.66/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الخامسة هي 5

 وتعنى أن يساهم الترتيب والتنظيم في زيادة الناتج المحلي.  0.785

 ( نتائج مربع كاي لداللة الفروق إلجابات عن عبارات الفرضية األولى 3/3/2دول رقم )ج

 التفسير االحتمالية قيمة كاي  العبارة 
يساعد االستقرار السياسي في تقديم خدمات بجودة 

 0,000 16.200 عالية 
بين  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد 

 إجابات المبحوثين على العبارة

الم رغبات  تعزز  تحقيق  في  السياسية  شاركة 
 0,021 9.733 المجتمعات 

بين  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد 
 إجابات المبحوثين على العبارة

 للخدمات يؤدي التخطيط الى التغطية المتوازنة 
17.200 0,001 

بين  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد 
 إجابات المبحوثين على العبارة

بين  0,000 14.000 السياسات في زيادة اإلنتاج  تساهم وحدة إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد 
 إجابات المبحوثين على العبارة

 0,000 19.333 المحلي يساهم الترتيب و التنظيم في زيادة الناتج 
بين  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد 

 إجابات المبحوثين على العبارة
 م 2021حث من نتائج الدراسة الميدانية  المصدر: إعداد البا

 أن  (3/3/2)يتضح من الجدول رقم 

وهي أقل من مستوى   0,000والقيمة االحتمالية لها تساوي    16.200/ قيمة مربع كاي للعبارة األولى تساوي  1

 لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة.  0,05المعنوية 
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وهي أقل من مستوى   0.021والقيمة االحتمالية لها تساوي    9.733يمة مربع كاي للعبارة الثانية تساوي  / ق2 

 ة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة. لذلك ال توجد فروق معنوية ذات دالل 0,05المعنوية 

وهي أقل من مستوى    0,001وي  والقيمة االحتمالية لها تسا  17.200/ قيمة مربع كاي للعبارة الثالثة تساوي  3

 لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة.  0,05المعنوية 

وهي أقل من مستوى    0,003والقيمة االحتمالية لها تساوي    14.000لرابعة تساوي / قيمة مربع كاي للعبارة ا4

 إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة.   لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة 0,05المعنوية 

ى  وهي أقل من مستو  0,000والقيمة االحتمالية لها تساوي  19.333/ قيمة مربع كاي للعبارة الخامسة تساوي 5

 لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة.  0,05المعنوية 

 لتكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية األولي التوزيع ا( 3/3/3جدول رقم )

 اإلجابة التكرار النسبة

 أوافق بشده  75 50%

 أوافق  54 36%

10.7% 
16 

 محايد

3.3% 
5 

 ال أوافق  

- 
- 

 ال أوافق بشده 

 المجموع 150 100%  

 م 2021المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية  

الجدول          بلغ نسبة    أعالهيتضح من  الفرضية األولي  الموافقين بشدة عن جميع عبارات  أن عدد األفراد 

 (. %3.3(، والغير موافقين بنسبة )%10،7(, والمحايدين بنسبة )%36%( وعدد الموافقين بلغ نسبة ) 50)

      ( الجدول  من  لداللة  2/ 3/3يتضح  كاى  مربع  الختبار  االحتمالية  القيمة  أن  عينة (  إجابات  بين  الفروق 

( ما يعنى أن الفروق ذات داللة 0.05الدراسة عن جميع عبارات الفرضية األولي أصغر من مستوى الداللة ) 
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ية األولي. وعليه نستنتج بأن الفرضية إحصائية عالية لصالح الموافقين بشدة على ما جاء بجميع عبارات الفرض

( أنه  على  نصت  التي  ذااألولي  عالقة  الخدمات توجد  وجودة  السياسي  االستقرار  بين  إحصائية  داللة  قد   (ت 

 تحققت. 

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين السالم والتنمية االقتصادية. ثانيًا: تنص الفرضية الثانية على أن:  

 الحسابي واالنحراف المعياري عن عبارات الفرضية الثانية  ( الوسط3/3/4جدول رقم )

 العبارة 
الوسط 

 يالحساب
االنحراف 
 درجة الموافقة  المعياري 

 إجابات المبحوثين تميل نحو الموافقة   0.819 1.53 يسهم السالم في استدامة الموارد 

 إجابات المبحوثين تميل نحو الموافقة بشدة  0.681 1.46 يساهم السالم علي تحقيق الرفاهية االقتصادية للمجتمعات 

 إجابات المبحوثين تميل نحو الموافقة بشدة    0.563 1.40 يعزز السالم عمليات التنمية

 إجابات المبحوثين تميل نحو الموافقة بشدة  0.626 1.43 التنمية االقتصادية مظهر يدل علي السالم 

 إجابات المبحوثين تميل نحو الموافقة   0.935 1.76 وجود السالم إعادة البناء و التعمير ال تتم إال في 

 م 2021نتائج الدراسة الميدانية  المصدر: إعداد الباحث من 

 أن  (3/3/4)يتضح من الجدول رقم 

واالنحراف المعياري لها يساوي  1.533/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة األولى هي 1

 وتعنى أن يسهم السالم في استدامة الموارد.  0.819

الد 2 عينة  أفراد  إلجابات  الحسابي  الوسط  قيمة  هي  /  الثانية  العبارة  عن  لها   1.466راسة  المعياري  واالنحراف 

 وتعنى أن يساهم السالم على تحقيق الرفاهية االقتصادية للمجتمعات.  0.681

واالنحراف المعياري لها يساوي   1.40عينة الدراسة عن العبارة الثالثة هي  / قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد  3

 عمليات التنمية  وتعنى أن يعزز السالم 0.563

واالنحراف المعياري لها يساوي   1.433/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الرابعة هي 4

 يدل على السالم.وتعنى أن التنمية االقتصادية مظهر  0.626
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هي  5 الخامسة  العبارة  عن  الدراسة  عينة  أفراد  إلجابات  الحسابي  الوسط  قيمة  لها  وا  1.766/  المعياري  النحراف 

 وتعنى أن إعادة البناء والتعمير ال تتم إال في وجود السالم. 0.935يساوي 

 ة الثانية ( نتائج مربع كاي لداللة الفروق إلجابات عن عبارات الفرضي3/3/5جدول رقم )

 التفسير االحتمالية قيمة كاي  العبارة 
 يسهم السالم في استدامة الموارد 

13.400 0,001 
بين   توجد إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق 

 إجابات المبحوثين على العبارة
االقتصادية   الرفاهية  تحقيق  علي  السالم  يساهم 

 0,001 13.400 للمجتمعات 
ذات   معنوية  فروق  بين توجد  إحصائية  داللة 

 إجابات المبحوثين على العبارة

 0,000 16.200 يعزز السالم عمليات التنمية
معنوية فروق  بين   توجد  إحصائية  داللة  ذات 

 إجابات المبحوثين على العبارة
 التنمية االقتصادية مظهر يدل علي السالم 

14.600 0,001 
بين  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد 

 إجابات المبحوثين على العبارة
 إعادة البناء و التعمير ال تتم إال في وجود السالم 

14.533 0,002 
 داللة إحصائية  توجد فروق معنوية ذات

 بين إجابات المبحوثين على العبارة 
 م 2021المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية  

 أن  (3/3/5)من الجدول رقم يتضح 

وهي أقل من مستوى   0,001والقيمة االحتمالية لها تساوي    13.400قيمة مربع كاي للعبارة األولى تساوي  /  1

 روق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة. لذلك توجد ف 0,05المعنوية 

وهي أقل من مستوى    0,001ي  والقيمة االحتمالية لها تساو   13.400/ قيمة مربع كاي للعبارة الثانية تساوي  2 

 لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة.  0,05المعنوية 

وهي أقل من مستوى    0,000والقيمة االحتمالية لها تساوي    16.200ة مربع كاي للعبارة الثالثة تساوي  / قيم3

 إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة.  لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة 0,05المعنوية 

وهي أقل من مستوى   0,001والقيمة االحتمالية لها تساوي    14.600/ قيمة مربع كاي للعبارة الرابعة تساوي  4

 لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة.   0,05المعنوية 
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وهي أقل من مستوى   0,002والقيمة االحتمالية لها تساوي  14.533لخامسة تساوي / قيمة مربع كاي للعبارة ا5

 حصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة. لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إ 0,05المعنوية 

 ( التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية الثانية 3/3/6جدول رقم )

 اإلجابة  التكرار  بة النس

 أوافق بشده 88 58.7%

 أوافق  50 33.3%

 محايد  11 7.3%

 ال أوافق   1 0.7%

 ال أوافق بشده - -

 المجموع  150 100%  

 م 2021المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية  

الجدول          بلغ نسبة    أعالهيتضح من  الثانية  الفرضية  عبارات  الموافقين بشدة عن جميع  األفراد  أن عدد 

 .(%0.7%(، والغير موافقين بنسبة )7.3(, والمحايدين بنسبة )%33.3( وعدد الموافقين بلغ نسبة )58.7%)

إجابات عينة  لداللة الفروق بين  2أن القيمة االحتمالية الختبار مربع كاى (3/3/5رقم )يتضح من الجدول       

( وهذا يعنى أن الفروق بين أعداد 0.05الدراسة عن جميع عبارات الفرضية الثانية أصغر من مستوى الداللة )

والمحا بشدة  والموافقين  موافقين  والغير  الموافقين  عالية األفراد  إحصائية  داللة  ذات  بشدة  موافقين  والغير  يدين 

عبار  بجميع  جاء  ما  على  بشدة  الموافقين  تحليل لصالح  من  تقدم  ما  على  تأسيسًا  وعليه  الثانية.  الفرضية  ات 

( نصت  والتي  الثانية  الفرضية  بأن  الباحثون  والتنمية تستنتج  السالم  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 

 تحققت  االقتصادية( قد 

 استدامة التنمية. توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االستقرار األمني و ثالثًا: تنص الفرضية الثالثة على: 
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 ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري عن عبارات الفرضية الثالثة 3/3/7جدول رقم )

 العبارة
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 درجة الموافقة  المعياري 

 إجابات المبحوثين تميل نحو الموافقة   0.490 1.633 مني فرص تنفيذ مشروعات التنميةيعزز االستقرار األ

 إجابات المبحوثين تميل نحو الموافقة   0.922 1,900 توفير األمن يؤدي إلي تلبية الحاجات األساسية 

   إجابات المبحوثين تميل نحو الموافقة  0.813 1.600 توفر األمن يعمل على جذب االستثمارات 

 إجابات المبحوثين تميل نحو الموافقة   0.850 1.966 يساعد األمن علي توظيف الموارد 

 إجابات المبحوثين تميل للموافقة بشدة 0.504 1.233 انفالت األمن يؤدي الي النزوح و زعزعة السكان

 م 2021المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية  

 أن  (3/3/7)يتضح من الجدول رقم 

واالنحراف المعياري لها يساوي  1.366أفراد عينة الدراسة عن العبارة األولى هي / قيمة الوسط الحسابي إلجابات 1

 وتعنى أن يعزز االستقرار األمني فرص تنفيذ مشروعات التنمية. 0.490

هي  2 الثانية  العبارة  عن  الدراسة  عينة  أفراد  إلجابات  الحسابي  الوسط  قيمة  لها واالنحر   1,900/  المعياري  اف 

 توفير األمن يؤدي إلى تلبية الحاجات األساسية. وتعنى أن  0,922

واالنحراف المعياري لها يساوي 1.600/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثالثة هي  3

 وتعنى أن وتعنى أن توفر األمن يعمل على جذب االستثمارات. 0,813

واالنحراف المعياري لها يساوي   1.966اسة عن العبارة الرابعة هي الحسابي إلجابات أفراد عينة الدر / قيمة الوسط  4

 وتعنى أن يساعد األمن على توظيف الموارد. 0,850

هي  5 الخامسة  العبارة  عن  الدراسة  عينة  أفراد  إلجابات  الحسابي  الوسط  قيمة  لها    1.233/  المعياري  واالنحراف 

موافقون على أن انفالت األمن يؤدي الي النزوح وزعزعة    أن وتعنى أن غالبية أفراد العينةوتعنى    0.504يساوي  

 السكان.
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 ( نتائج مربع كاي لداللة الفروق إلجابات عن عبارات الفرضية الثالثة 3/3/8جدول رقم )

 التفسير االحتمالية قيمة كاي  العبارة 
مشروعات   تنفيذ  فرص  األمني  االستقرار  يعزز 

 0,144 2.133 التنمية 
فروق   توجد  إحصائية  ال  داللة  ذات  معنوية 

 بين إجابات المبحوثين على العبارة 

 توفير األمن يؤدي إلي تلبية الحاجات األساسية
12.133 0,007 

بين  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد 
 إجابات المبحوثين على العبارة

 توفر األمن يعمل على جذب االستثمارات 
20.667 0,000 

معنوية   فروق  بين توجد  إحصائية  داللة  ذات 
 إجابات المبحوثين على العبارة

 يساعد األمن علي توظيف الموارد
9.200 0,027 

بين  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد 
 إجابات المبحوثين على العبارة

 انفالت األمن يؤدي الي النزوح و زعزعة السكان 
30.200 0,000 

معنوي فروق  داللة  توجد  ذات  بين ة  إحصائية 
 إجابات المبحوثين على العبارة

 م 2021المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية  

 أن  (3/3/8)يتضح من الجدول رقم 

وهي أكبر من مستوى   0,144والقيمة االحتمالية لها تساوي    2.133/ قيمة مربع كاي للعبارة األولى تساوي  1

 فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة. توجد  لذلك ال 0,05المعنوية 

وهي أقل من مستوى    0,007والقيمة االحتمالية لها تساوي    12.133/ قيمة مربع كاي للعبارة الثانية تساوي  2 

 لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة.  0,05المعنوية 

وهي أقل من مستوى    0,000والقيمة االحتمالية لها تساوي    20.667قيمة مربع كاي للعبارة الثالثة تساوي  /  3

 لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة.  0,05المعنوية 

وهي أقل من مستوى   0,027  ساوي والقيمة االحتمالية لها ت  9.200/ قيمة مربع كاي للعبارة الرابعة تساوي  4

 لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة.   0,05المعنوية 

وهي أقل من مستوى   0,000والقيمة االحتمالية لها تساوي  30.200/ قيمة مربع كاي للعبارة الخامسة تساوي 5

 إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة.  اللةلذلك توجد فروق معنوية ذات د  0,05المعنوية 
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 ( التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية الثالثة 3/3/9جدول رقم )

 اإلجابة التكرار النسبة
 أوافق بشده  81 54%

 أوافق  50 33.3%
 محايد 16 10،7%

 ال أوافق   3 2%
 ال أوافق بشده  - -

 المجموع 150 100%  

 م 2021المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية  

الجدول          نسبة    أعالهيتضح من  بلغ  الثالثة  الفرضية  عبارات  بشدة عن جميع  الموافقين  األفراد  أن عدد 

 .(%2موافقين بنسبة )%(، والغير 10.7(, والمحايدين بنسبة )%33.3( وعدد الموافقين بلغ نسبة )54%)

لداللة الفروق بين إجابات عينة    2أن القيمة االحتمالية الختبار مربع كاى  (3/3/8رقم )يتضح من الجدول        

( الداللة  مستوى  من  أصغر  الثانية  الفرضية  عبارات  جميع  عن  أعداد 0.05الدراسة  بين  الفروق  أن  يعنى  وهذا   )

يدين والغير موافقين بشدة ذات داللة إحصائية عالية لصالح  األفراد الموافقين والغير موافقين والموافقين بشدة والمحا 

ى ما جاء بجميع عبارات الفرضية الثانية. وعليه تأسيسًا على ما تقدم من تحليل تستنتج الباحثون الموافقين بشدة عل

امة التنمية(  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االستقرار األمني واستد بأن الفرضية الثالثة والتي نصت على أنه )

 قد تحققت.

ختامية:   السمالحظات  فإن  الميدانية  الدراسة  خالل  وجود من  عدم  يعني  ال  المجتمع  رفاهية  يحقق  الذي  الم 

واضحًا من   ذلك  وبدا  وقبول اآلخر  السلمي  بالتعايش  االجتماعي  النسيج  تقوية  يعني كذلك  بل  الحرب فحسب 

الواضح في مجت التنوع  إدارة  التسامح وحسن  بالقانون  خالل  السالم وصيانته  ثقافة  الدراسة، كذلك فإن نشر  مع 

با مفاهيمه  رصدتها وترسيخ  قد  وتفاديها  النزاعات  لحل  العلمية  الوسائل  واستحداث  والبحوث  والدراسات  لتعليم 

مركز  مثل  المتخصصة  والبحوث  الدراسات  ومراكز  التعليمية  والمناهج  العدلية  المؤسسات  وجود  في  الدراسة 

و  والموا دراسات  التنمية  استدامة  مؤشرات  الدراسة  واستشعرت  شندي،  بجامعة  السالم  على ابحاث  والمحافظة  رد 
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تلبية  الشامل فكان ثمرتها  للتخطيط  نتيجة  المحليتان  التي احتضنتها  التنموية  المشروعات  أثر  البيئة من خالل 

تعليم بانتشار المدارس في جميع احتياجات المجتمع من خدمات الصحة كالمستشفيات والمراكز الصحية وفي ال 

تو  وكذلك  والجامعي،  والثانوي  األساس  الي المراحل  إضافة  بالمحليتين،  وانتاجه  والغذاء  االستراتيجية  السلع  فر 

من   المزيد  الى  المحليتان  مجتمع  ويتطلع  والسياحية.  المصرفية  والخدمات  االتصاالت  وشبكة  النقل  خدمات 

 جاالت الحياتية والمناطق الجغرافية وتحقيق مزيد من الرقي والرفاهية.  مشروعات التنمية لتشمل جميع الم

تناول البحث السالم وأثره على التنمية االقتصادية في محليتي شندي والمتمة بوالية نهر النيل، واشتمل ــــاتمة:  الخـ

التنمي وعوائق  ومعوقات  السالم  مفهوم  وتطور  نشأة  استعرض  نظري  وإطار  منهجي  إطار  االقتصادية  على  ة 

قي  تم  الميدانية  الدراسة  خالل  ومن  عليها،  التغلب  في واستراتيجيات  االقتصادية  التنمية  على  السالم  أثر  اس 

 المحليتين وخلص الى عدة نتائج. 

 أواًل: النتائج: 

الذي  -1 السياسي  فاالستقرار  الخدمات  وجودة  السياسي  االستقرار  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 

التصاالت  حليتان أسهم بصورة واضحة في تقديم خدمات بجودة مناسبة في الصحة والتعليم واشهدته الم

 والمياه والكهرباء وغيرها. 

التي تحققت في   -2 التنمية  والتنمية االقتصادية ويدل عليها  بين السالم  توجد عالقة ذات داللة إحصائية 

 المحليتان في المشروعات الزراعية والمنتجات الصناعية.

ال  توجد  -3 فتحقيق  التنمية  واستدامة  األمني  االستقرار  بين  إحصائية  داللة  ذات  على  عالقة  حافظ  تنمية 

 الموارد من ناحية وان المشروعات مستدامة وال زالت قائمة وينعم المواطنون بمنتجاتها وخدماتها.  

واال -4 المناطق  بعض  في  والنزاعات  السياسي  االستقرار  عدم  عن  الناجم  النزوح  حركة  على  أثرت  قاليم 

 ت وفرص العمل.المحليتان بطريق سالبة وذلك بالضغط وزيادة الطلب على بعض الخدما
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تجنبًا لتوقف عمليات التنمية حافظت المحليتان على قوة النسيج االجتماعي من التفكك بانتهاج التعايش   -5

 السلمي واحترام اآلخر وحسن إدارة التنوع وبالتوزيع العادل للخدمات والفرص. 

 أوصت الدراسة باآلتي: يًا: التوصيات: ثان 

 والعدالة االجتماعية والتوزيع العادل للتنمية وترشيد الخطط.نبذ العنف وإرساء دعائم السالم  -1

تفعيل دور المؤسسية وتوظيف الطاقات نحو االنتاج واالنتاجية والبناء والمساواة وعدم التميز السلبي بين   -2

طاقة الشباب وتمكين المرأة وحفظ حقوق االنسان في الحرية والعيش  أفراد المجتمع واالستعانة بقدرات و 

واستخدام الوسائل العلمية في ترسيخ السالم االجتماعي الذي يعني غياب كل مظاهر العنف   الكريم

 والقهر والخوف في المجتمع. 

 قائمة المصادر والمراجع 

 أواًل: القران الكريم.

 ثانيًا: السنة النبوية الشريفة. 

 ب باللغة العربية: الكت

  العراق. مكتبة االبتار ، السالم والنزاعات،مقدمة في دراسات م ،  2010أبو القاسم قور،  .1

القانونية    تطور دور مجلس االمن فيم ،  2005احمد أبو العالم،   .2 ، حفظ السالم واألمن الدوليين، دار الكتب 

 .األردن

 .، دمشق ، الهيئة العامة للمكاتب 1، ج االجتماعيم المطول في علم 2007بودون ريمو، )ترجمة وهبه السر( .3

م(، المعجم الوسيط، 1987ه  1407الصحيح، بن اسماعيل أبو عبد هللا، )بيروت: دار بن كثير اليمامه، الجامع   .4

2004. 

 .بيروت  سالم، دار الكتاب،مبادئ مفاهيم السالم في اإلم ، 1965جيهان أحمد عثمان حسين،  .5

 .قتصادي، دار الكرمل مقدمة التخطيط االم ، 1997  –م 1993حربي محمد موسى،  .6

 . ، عمانمكتبة العمانية  ادي،مقدمة في التنمية والتخطيط االقتصم ، 1993د عريقات، حربي محم .7
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 . القاهرة مكتبة عين شمس ، التنمية االقتصادية،م ، 1995حمدية زهران،   .8

 . ية، االردنالردناالجامعة  أصول المحاسبة،م ، 19981خالد األمين عبد هللا،  .9

 .لتنمية، الرياض، السعوديةاقتصاديات ام، 1995طه عبد هللا منصور، عبد العظيم محمد مصطفى،   .10

الصادق،   .11 إدريس  عمر  القاسم،  الحي  ،  2014عبد  المسلمة،م  األسرة  في  االجتماعي  السالم  مكتبة    دعائم 

 ، القاهرة اإليثار 

 . العراق،  دار الفكر العربي، العلوم االجتماعيةم ، 2020  أبريل عبد المجيد نافع، .12

 .، الدار البيضاءظم السياسية العلمية المعاصرة،  دار الكتاب النم 1981عبد الهادي أبو طالب،  .13

 .  ، اإلسكندريةجامعة كفرة الشيخ ،عصام عمر مندور، التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية .14

الحرب الى ثقافة  نحو مفهوم السالم في كتاب ثقافة  م ،  1995مين المتعلمين،  قاسم الصراف، اتجاهات المعل .15

 .، الكويت  الكتاب السنوي الحادي عشر الجمعية الكويتية لتقديم الطفولة العربية،، السالم 

 . الجزائر للطباعة والنشر والتوزيع ، فض النزاعات، دار هومهم ، 2003محمد أحمد عبد الغفار،  .16

 . تصادية، الرياض، السعوديةالتنمية االقم ، 2016عبد الرازق،  محمد حسن حسني، محمود حامد محمود  .17

الليثي،   .18 عالي  عجمية، محمد  العزيز  عبد  ،  2000محمد  االقتصادية م  االسكندرية   التنمية  الجامعة  دار   ،  ،

 .ر مص

 https ://goo l/vw/ohمفهوم ثقافة السالم، أبو القاسم حامد، حوار المتمدن:  .19

 www.startimes .comاالقتصادي  مقدم مصطفى، بحث حول النمو .20

 .، العراقدار الفكر العربي للسالم والتنمية وحقوق االنسان،مركز ماعت ،   2010مهدي أحمد محمد،  .21

 الرسائل الجامعية والمجالت العلمية المواقع االلكترونية:  

 اسات االفريقية،در السالم، مركز البحوث والدراسات بالسودان، المركز العالمي للم ، 2007أحمد عمر حاوي،  .1

 .الخرطوم

 . جتماعية في نشر قيم التسامحدور التنشئة االب ت ، ايناس المشيشي،  .2
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 .الخرطوم، تنمية االقتصادية دراسات في الم ، 2014فتح العليم ابراهيم،   .3

تير  عوائق التنمية االقتصادية في السودان دراسة حالة والية النيل األزرق، ماجس م ، 2009النسيم شوقار ادم،   .4

 .لسودان للعلوم والتكنلوجياغير منشورة، جامعة ا

 .المتحدةالسالم الدولي لألمم حل النزاعات، برنامج دراسات م، 2005زيادة الصمادي،  .5

 سهام الدين خيري، العولمة االقتصادية ومتطلبات التنمية في الدول النامية، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية.  .6

مجلة جامعه  ، واقع وافاق السياسات المالية في البلدان النامية م ، 2005آخرون، محمد صقر، محمد مندوب و  .7

 .2005، 30( العدد 27العلوم االقتصادية والقانونية، المجلد )تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة 

8. https//www.dorar-aliva  

9. wikipedia.org www..  
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 القيم السودانية ودورها في التنمية دراسة تحليلية نظرية 
 (2)حسين;. سليمان حسين محمد (1)عبدهللاالمعز ابكر احمد  

 كلية الدراسات التنموية  –جامعة شندي   (1)
 جامعة السالم  (2)                                  

 مستخلص 

، وإبراز  تحقيق عملية التنميةتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الدور الذي تقوم به القيم في  

نظام االجتماعي  ، وإبراز أهمية التحقيق متطلباته الروحية والماديةدور القيم التي تشكل قناعة للمجتمع في  

، ولتأكيد ذلك ها نحو األهداف الحقيقيةع وتوجيهوقيم في تنظيم الحياة االجتماعية للمجتم  القائم على مبادئ

القيم تؤثر    من أهمها أن  النهاية إلى مجموعة من النتائج    اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الذي قاد في

القيم    ، وأن  ة في إيجاد الحلول لبلوغ التنميةلكل مجتمع طريقته الخاص   ، وأن  رًا مباشرًا على التنمية والتخلفتأثي

 . ن أن يكون جزءًا من الحل للتنميةمه لنا من تنوع ثري يمكوما تقد 

 . : القيم، التنمية، القيم السودانية، القيم التنمويةالكلمات المفتاحية

 
Abstract 

The current study aims at shedding the light on the role that values play in the 

achievement of the development process, in addition to highlight the role of the values that form 

and make satisfaction for the society in achieving its spiritual and physical requirements. The 

study aims also at highlighting the importance of the social system, based on principles and 

values contribute in organizing the social life and orienting it towards the real targets. The study 

followed on the analytical method that led, at end, to some results, the most important of which 

are: the values affect directly the development and the underdevelopment of the societies; every 

society has its own ways at finding solutions towards the development; and the values, with their 

rich variables, can provide solutions towards the development. 

Keywords: Values, Development, Sudanese values, Developmental values. 
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 المقدمة 
 تمهيد :

له   متغير  باعتبارها  المختلفة  االجتماعية  العلوم  في  االهتمام  من  وافر  بنصيب  القيم  دراسة  حظيت 
االقتصادية   الحياة  مناحي  كل  في  والسياسيةأهميته  والثقافية  القيم  واالجتماعية  تناول  محاور  تباينت  وقد   ،

ومعن  مدلول  حول  رؤاهم  اختلفت  الذين  الفالسفة  من  بدءًا  وتفسيرها  اصطبغت وتحليها  والذين   ، القيم  ى 
نظرياتهم عنها بصبغة ميتافيزيقية مجردة ، مرورًا بعلماء النفس الذين عنوا بدراسة القيم وعالقتها بالعديد من  

 المتغيرات النفسية والسلوكية 
ساد اعتقاد في السابق أن خبراء التنمية من الغرب قد سعوا لمواجهة مشكلة التنمية وتوفير الحلول لها  

على أسلوب علمي أمثل ، واالفتراض السائد أن الرشادة الغربية ) العلمانية الغربية ( هى األكثر تقدمًا   بناءً 
وسموًا ، وأنه فقط في حالة إنحراف اآلخرين عن السنن الغربية يتعين عليهم مواجهة متطلبات التنمية ، ومن 

 هنا يتحقق التنمية فقط من خالل العودة لخط المعرفة العالمية . 
إال أن الجزم من أن الطريق العلمي هو المخرج من التخلف قد اهتز مع استمرار المعدالت العليا من 
لهذه  الموجه  النقد  بدأت أحد أهم مسارات  المنطلق  الدول ، ومن هذا  بين  للفجوة االقتصادية  الفقر ، وتزايد 

 المشاكل التنموية .األفكار ، وجاءت اإلنتقادات من نفس البيت الغربي ، وذلك لحلحلة هذه 
تكون  قد   ، أخرى  أمكنة  في  قاطنة  عنهم  مختلفة  لحضارات  مغايرة  معارف  هناك  بأن  اعتقدوا  لقد 
متساوية أو حتى أفضل قيمة خاصة للتنمية ، وهذا ما يقودنا إلى القول بان اإلعتراف بالمعرفيات المحلية 

التنموية خبرات بديلة لتتحدى منظور التنمية    لكل حضارة أصبح واجبًا ، والتي من الواجب أن توفر لجماعتها
 التقليدية ، بطريقة تسمح بتمكين واعد لشعوبها التي ساد تجاهلها ردحًا من الزمن .

 :مشكلة الدراسة 

تنموية غربية ، وعدتها  نماذج  تبني وتطبيق  إلى  المجتمعات منذ تحررها من االستعمار  لقد سعت 
يمها ، وسعت بذلك إلى نقل التكنولوجيا والتصنيع وحتى أساليب الحياة ، بمثابة النماذج القدوة بمختلف مفاه

غير أنه وبعد أكثر من سته عقود إنتهت إلى نتائج مؤسفة ماديًا ومعنويًا ، وتبين أنها غير متوافقة مع السياق  
 التاريخي لواقع المجتمعات النامية كونها تحمل في مضمونها مفهومًا ايديولوجيًا . 

ى الدراسة لإلجابة عن مجموعة من التساؤالت يعتقد الباحث أنها ضرورية لوضع حلول للكثير من  ولهذا تسع
 المشكالت للوصول إلى تحقيق التنمية وهى : 

 كيف يمكن أن يفقد النظام القيمي الحقيقي لوجوده وتكامله ؟ -
 لقيمها ؟ هل بإمكان كل حضارة أن تنتج لنفسها أفقًا تنمويًا من خالل فهمها ومعايشتها -
 ما الذي يحدث لقيم المجتمعات التي تفقد قدرتها على تمثل القيم الخارجية ؟ -

 :أهمية الدراسة 
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تحقيق   في  المتمثلة   ، التنمية  أهداف  تحقيق  في  للقيم  البالغة  األهمية  من  الدراسة  هذه  أهمية  تبرز 
 المطالب الضرورية لكل فرد في المجتمع الروحية والمادية .

 :أهداف الدراسة 

 تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية : 
 التعرف على الدور الذي تقوم به عملية القيم في تحقيق عملية التنمية . -1
 إبراز دور القيم التي تشكل قناعة للمجتمع في تحقيق متطلباته الروحية والمادية . -2
ي تنظيم الحياة االجتماعية للمجتمع وتوجيهها نحو  إبراز أهمية النظام االجتماعي القائم على مبادئ وقيم ف-3

 األهداف الحقيقية للتنمية . 
 :منهجية الدراسة 

 يعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التحليلي . 
 

 المفاهيم   -1
 مفهوم القيم 

إن    . التنمية  الوقت هدف  نفس  للتنمية ، وهى في  االجتماعية  السياق والقاعدة  هى  القيم  أصبحت 
لهذا  الحضارية  الخلفيات  من  نابعة  تكون  أن  أي   ، للمجتمع  االجتماعي  الواقع  مع  تتفاعل  أن  البد  التنمية 

 المجتمع ، ألن هدف التنمية هو الحفاظ على الخصائص الحضارية للمجتمعات . 

تتعدد التعريفات حول كلمة قيم ومفردها قيمة ، إذ يعرف بعض الباحثين كلمة قيمة بمعنى الفائدة ،  
( ، ويعرفها آخرون بأنها الحكم  1985:23وهو تفسير يشير إلى المنفعة التي يجنيها الفرد من ورائه) دياب ،  

الذي يصدره الشخص على شيئ مهتديًا بمجموعة من القيم والمعايير التي وصفها المجتمع الذي يعيش فيه  
(  ، أما كالكون فيشير  2010:26والذي يحدد المرغوب فيه والمرغوب عنه في أنماط السلوك)عبدالقادر ،

(  ، ناحية  1985:27اي يصدر احكامًا على األشياء هذا خير وذاك شر)دياب ، –إلى اإلنسان حيوان مقوم  
 أخرى أشار لها الباحثون وهى أن القيم منها اإليجابية والسلبية . 

بتحليل طبيعتها ، ذلك النها  لعل قيام الفالسفة والعلماء بدراسة موضوع القيم يعكس االهتمام الكبير  
تتصل بكل مجاالت الحياة االجتماعية والنفسية والعقلية لألفراد والجماعات ، وأنها تلعب دورًا بارزًا في تحديد  
جوانب السلوك اإلنساني وتوجيهه ، ومن هذا المنطلق كانت دراسة القيم ومازالت محور خالف أساسي بين  

بال المتناسقة ، وخصبًا في  اإلتجاهات الفكرية ، مما أدى  القيم نجد جذبًا في النظريات  بأنه في ميدان  قول 
( . لذا يجدر بنا في هذه الدراسة تيسسيرًا للفهم أن نميز بين ثالثة  2010:19النظريات المتضاربة)اليمين ،

 منظورات رئيسية في تفسير طبيعة ومصدر القيم . 
 : المنظور الفلسفي  
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نسان أمره ، وضع لها قيمة أو قدرها ومن البديهي أن األشياء إن لم  إذا كانت األشياء ما يعني اإل
تكن معظمها ال تقوم إال من حيث أنها وسيلة لغاية ما ، ولكن بعض األشياء قيمتها في ذاتها ، ألنها غايات  
العليا ، وهى وحدها موضع بحث   في نفسها ال وسائل لغيرها ، وتسمى القيم من هذا النوع األخير بالمثل 

 ( . 2000:52الفيلسوف ، وقد جرى العرف باعتبارها ثالثة الجمال ، الخير والحق)األسد ،
والقيم في المنظور الفلسفي تنقسم إلى ثالثة أقسام تنضوي تحتها  شتى المعاني التي تضبط مسالك  

التي   الثالثة  األوجه  هذه  تأتي  ذلك  مقابل  وفي   ، والجمال  والخير  الحق  وهى  حياته  في  من  اإلنسان  تحلل 
خاللها حياة اإلنسان الواعية وهى : اإلدراك والسلوك والوجدان ، فاإلدراك يفترض أن إدراكًا صحيحًا حتى  
يكون السلوك سليما وهنا تبدو قيمة الحق ، فاإلنسان بفطرته ينشد الحق ، أما السلوك فيقيس اإلنسان صوابه  

وهو يقترف اآلثام ويفعل الشر ، هاتان قيمتان  بمقياس الخير الذي هو قيمة عنده ليس له عنها غنى حتى  
تمليها عليه فطرته ، أما القيمة الثالثة فهى حلقة وسطى تقع بين اإلدراك من ناحية وبين السلوك من ناحية  
فيه   يشيع  بما  الحالة  هذه  يحس  أن  اإلنسان  رغبة  وهى   ، الوجدانية  الحالة  عليه  يطلقون  ما  وهو  أخرى 

 (....الخ  .1995:30أساس هذه القيمة يختار ثيابه ومسكنه وأثاثه)الشيباني ،  الطمانينة والرضا ، وعلى
الدارس إلسهمات أصحاب المنظور الفلسفي في تحليلهم للقيم يالحظ إنقسامهم إلى قسمان ، ما إذا 

النا س  كانت قيم األشياء تحدد بمعزل عن خبرة الناس بها في الحياة الواقعية أم أن قيمة األشياء في حياة 
تشتق من خبراتهم بها ، وهذان القسمان هما : اتجاه الفلسفة المثالية أو العقلية واتجاه الطبيعية ، أما اتجاه 
الفلسفة العقلية فهى تقول باستقالل القيم وإنعزالها عن الخبرة اإلنسانية ، فلسفة افالطون على سبيل المثال 

رة الواقعية لإلنسان وأن مصدرها عالم المثل وهو عالم  تجعل مصدر القيم اإلنسانية خارجًا عن الحياة والخب 
ثابت ومطلق ، وكذلك كانط فيرى أن مصدر كل من الحق والجمال واالخالق هو العقل ، وذلك ألنه هو  
باعتباره في   للعقل  المثاليين  تقديس  أن  ندركه ، وال شك  الذي  الخاص  الحسية شكلها  للخبرات  يعطي  الذي 

قيم . كما أن نظرتهم هذه لإلنسان من حيث وضع مبادئ عامة لسلوكه اإلنساني  نظرهم المصدر الوحيد لل
أحكامهم   وأن   ، ومكان  زمان  كل  في  ظروفهم  بإختالف  تختلف  األفراد  طبائع  أن  ،وذلك  الواقع  يفنده  أمر 

ير  عموميتها كما  القيم من حيث  تكون طبيعة  ولذلك   ، والثقافي  االجتماعي  الوسط  بتباين  تتباين  اها  القيمية 
الناس جميعًا)المحيا   هى ملتقى  الموضوعية من حيث  الذات  عن  هى صادرة  ذاته من حيث  بيرتراند راسل 

،1994:31 . ) 
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كما نجد مغاالة أيضا لدي أصحاب النزعة الوجودية ، في نظرتهم نحو تحديد مصدر وطبيعة القيم ،  
فكرية يكونها اإلنسان حول الموضوعات  فيعتبرون أن القيم التي نتمسك بها أو نتطلع إليها هى نتاج عادات  

الجوانب  تجمع  اإلنسانية  الخبرة  ألن  اإلنسانية  الخبرة  مفهوم  مع  القيم  يلتقي  الزاوية  هذه  ومن   ، األشياء  أو 
اإلنساني ،   النشاط  كافة جوانب  يشمل  الفالسفة  لدي هؤالء  القيم  أن مجال  يعني  ، مما  والجمالية  المعرفية 

 عن الموضوعات التي ترتبط بها مفاهيم الناس . فالقيم إذن ليست مستقلة 
 : المنظور النفسي 

  ، الديني  االعتقاد  عن  المتولدة  السيكولوجية  التصديقات  مجموعة   " هى  القيم  أن  فيبر  ماكس  يرى 
( ، كما تُعرف 1999:196والممارسة الدينية التي تعطي توجيها للسلوك العملي الذي يلتزم به الفرد)مرسي ،

ت  " أنها  توجه رغباتنا  على  التي  والمعاني  نحو األشخاص واألشياء  إنفعالية مصممة  عقلية  نظيمات ألحكام 
واتجاهاتنا نحوها ، والقيمة مفهوم مجرد ضمني ، غالبًا ما يعبر عن الفضل أو اإلمتياز ودرجة التفضيل التي  

، المعاني)خاطر  أو  األشياء  أو  باألشخاص  إ1999:188ترتبط  حاالت   " بأنها  أو   ، توجه  (  واقعية  دراكية 
هو   يميزها  ما  وأهم   ، الجماعية  أو  الفردية  المواقف  مختلف  في  الفرد  أفعال  مختلف  في  الفرد  أفعال  جميع 

 ( .76اتصالها بثقافة المجتمع وحضارته مباشرة)بن الدباغ ،ب.ت:
م بلورة  حاول هذا المنظور أن يقدم إسهمات نظرية وامبريقية معتبرة في مجال معالجة القيم ، ومن ث 

بعض جوانب طبيعتها ، من خالل محاولة الكشف عن حقيقة مهمة مفادها : أن القيم تلعب دورًا بارزًا في  
إليها   بالنظر  وذلك   ، المختلفة  اتجاهاته  في  والتأثير  الفرد  شخصية  السلوك  تكوين  محددات  من  كمحدد 

تخل اإلنساني باطنية  نفسية  عملية  التقويم  فإن  المنظور  لهذا  وفقًا  الخارجية  ،  واألشياء  األفعال  عن  القيم  ع 
 بمقتضى الرغبة واإلهتمام . 

من خالل السرد السابق نقول اإلنسان ليس عقاًل خالصًا كما يصوره المثاليون وال حسًا محضًا كما  
يراه السيكولوجيين ، ولكن وحدة عقلية وحسية ، أنه يتميز عن باقي الحيونات بالتفكير واإلرادة ، وال يكتفي  

ا تمليه عليه رغباته فقط ، فعندما يواجه موقفًا يلجأ أيضا إلى اإلحتكام العقلي ، مسترشدًا بالقيم والمعايير  بم
التي تدين لها الجماعة بالوالء ، والتي ينتمي إليها فيختار من بين البدائل ما يراه مرغوبًا فيه ويتحاشى ما هو  

 مرغوب عنه . 
 
 

 : المنظور االجتماعي 
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القيمة ، مهتديًا   مفهوم  ما  على شئ  اإلنسان  يصدره  الذي  الحكم  ذلك  هو  المنظور  هذا  من خالل 
بمجموعة من المبادئ والمعايير التي وضعها المجتمع الذي يعيش فيه ، والذي يحدد المرغوب فيه والمرغوب  

مع ، أو بعبارة  عنه من السلوك ، والقيمة تتضمن قانونًا أو مقياسًا له نوع من الثبات على مر الزمن في المجت
مفهوم تجريدي للمرغوب فيه   –حسب كالكون    –أخرى تتضمن دستورًا ينظم نسق األفعال والسلوك ، فالقيمة  

( ، وبالتالي تشتمل  1985:52الذي يؤثر على اختيارتنا من عدة بدائل لطرق ووسائل وأهداف السلوك)دياب ،
م ذات  أصبحت  التي  والمبادئ  والظروف  الموضوعات  كل  إنها  القيم   ، الطويلة  اإلنسان  تجربة  خالل  عنى 
( ، كما ينظر إلى القيم كذلك 1999:196باختصار اإلطار المرجعي للسلوك الفردي والجماعي)الجوهري ،
 على أنها معتقدات تحدد كيف يجب أن نتصرف وأهمية أهدافنا . 

تعبيرًا عن الواقع ، فالقيم حقائق  ويرى علماء االجتماع الغربين أن القيم من صنع المجتمع ، وأنها  
واقعية توجد في المجتمع ، وتعتبر عنصرًا مشتركًا في تركيب البناء االجتماعي ، ويحاول عالم االجتماع عند 

( ، 1980:380دراسته للقيم أن يحللها ويفسرها ويقارن بين الجماعات المختلفة وتأثير القيم في السلوك)فرح ،
ولوجية القيم كأحد المحاور الرئيسية التي أنشغل بدراستها العديد من الباحثين  لذلك فقد طرحت قضية سوسي

في   يختلفون  أنهم  إال  للقيم  معالجتهم  في  الباحثين  هؤالء  لدي  المنظور  وحدة  من  بالرغم   ، السوسيولوجيين 
 .تفسير طبيعتها وأسباب تغيرها

ا مفهوم  ظهور  لوجدنا  المختلفة  االجتماع  علم  مدارس  حللنا  كافة  ولو  في  صراحة  أو  ضمنا  لقيمة 
المدارس بداية من المدرسة الفرنسية وخاصة عند اميل دور كايم ، الذي حدد مكونات الظاهرة االجتماعية  
بأنها " نظم اجتماعية لها صفة الضغط واإللزام كما أنها تتكون من الرموز االجتماعية والقيم واألفكار والمثل 

ي في تحديد الضبط داخل المجتمع " ، أما المدرسة االنجليزية على رأسها  وتأكيده على مفهوم الضمير الجمع
التي تؤمن في   التطور  إلى ظهور نظرية  أدت  تغيرات  العضوية من  النظرية  هربرت سبنسر وما طرأ على 
أساسها بتعديل نسق التوقعات بين الوحدات ومن ضمن التوقعات البد وأن تكون القيم السائدة في المجتمع  

( ، أما المدرسة االلمانية وعلى  1990:112اإلعتبارات األساسية في تحديد هذه التوقعات)خاطر ،  هى من
واالقتصادية   االجتماعية  الحياة  مسار  تحديد  في  وتدخلها  القيم  بتأثير  اهتمام  لها  كان  فيبر  ماكس  رأسها 

سوركين وتالكوت بارسونز ، والسياسية ، أما المدرسة األمريكية ولنأخذ على سبيل المثال ال الحصر كل من  
تاريخ   خالل  من  والثقافي  االجتماعي  التغير  عن  تعميمات  إلى  الوصول  حاول  منهم  األول  أن  نجد  فسوف 
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ثالث  تتكون من  ثقافية  اجتماعية  أنه ظاهرة  على أساس  التفاعل  عن  ويعبر  للقيم  اإلنسانية كمؤشر محدد 
 عناصر :

 الشخصية كفاعل -1
 وع الكلي للمتفاعلين المجتمع باعتباره المجم-2
 الثقافة هى المجموع الكلي للمعاني والقيم والمعايير الناشئة عن الشخصيات المتفاعلة . -3

وبالتالي نبحث عن القيم من خالل تتبع األشكال الثقافية ، أما تالكوت بارسونز فنجد في نظريته عن  
ى إحدى أركان الفعل االجتماعي ، ومن ثم  الفعل االجتماعي تأكيده على أن الموجهات الدافعية أو القيمية ه 

 .(2010:24ر الرجعي للفعل)اليمين ، تحقيق قيم في أدوار ومواقف ، وهو ما يتضمنه اإلطا
يكشف العرض التحليلي إلسهمات المنظور االجتماعي في تفسيره للقيم وتحديد أبعادها أنه ينطوي  

التح طريقة  حيث  من  المتباينة  اإلتجاهات  من  مجموعة  اإلطار  على  على  تأكيدها  حيث  من  والمتفقة  ليل 
االجتماعي الذي يحدد القيم ، أي أن الفرد يستمد قيمه من نظم مجتمعه وعاداته وتقاليده ، أي ثقافته ، فالقيم  
ليست إال تعبيرًا عن رغبات األفراد في إرضاء المجتمع الذي ينتمون إليه ، غير أنه يالحظ في هذا التصور  

 . توارت إلى جانبها شخصية األفراد   في تجسيد شخصية المجتمع حتىنوع من المبالغة 
إن أصحاب المنظور االجتماعي إذن مضطرون إلى دراسة القيم كما تبدو في مجتمع بشري يرتبط  
بمكان معين وزمان محدد ، ويخضع لظروف بعينها ، وأن أحكام القيمة تقبل الحكم عليها بالصدق والكذب  

 ( .1981:66تجريبية)قنصوة ،على أساس من األدلة ال
مفاده   مشترك  منطلق   ، العرض  السابقة  المنظورات  لمختلف  كان  اجتماعي  لقد  كائن  اإلنسان  أن 

، أي البد له أن يعيش مع غيره من األفراد ويتفاعل معهم في مجتمع منظم ، ذلك أنه يتميز دون  وأخالقي
ذ ينفرد بالتبصر واإلدراك ، مما يجعله ينزع بإرادته  سائر الكائنات الحية بالتأمل العقلي وحرية األختيار ، إ 

إلى اإلستعالء فوق حيوانيته والتطلع بعقله إلى مستقبل أفضل ، فهو ينشد مثال عليا يدين لها يالوالء ويعمل  
 . قته االجتماعية بغيره من األفراد على التحكم في أهواءه ونوازعه في ظل قيم عليا توجه سلوكه وتحكم عال

 : تصنيف القيم 

أن البحث في موضوع القيم يثير أهمية تصنيفها رغم التعقيدات المتضمنة في مفهومها . وفي هذا 
القيم)دياب  المعنى يقول سورلي " من المستحيل أن تكون هناك قاعدة يمكن على أساسها تحديد كل أنواع 

م االجتماعية بهذه المسألة ، وقد أصبح  ( "  ، ورغم ذلك فلقد اهتم الكثير من المشتغلين في العلو 1985:74،
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تراث هذه العلوم يتوفر على قدر من المحاوالت في مجال تصنيف القيم ، أن هذا التنوع يعود بالدرجة األولى  
 إلى اإلختالفات في وجهات النظر والتباين في المداخل الفكرية التي تحاول تحليل موضوع القيم . 

للقيم مستندًا إلى خصائصها كتصنيف جوليتلي الذي ميز بين القيم  هناك من العلماء من قدم تصنيفًا 
األساسية والقيم الفرعية ، وتصنيف كيرت لوريس حين صنف القيم إلى جوهرية وطارئه ، أما كالكهون فقدم 

اعية معينة ) عبد المعطي تصنيف يشير إلى وجود قيم عامة في المجتمع ككل وقيم خاصة بجماعات اجتم
 ( ، هذا التصنيف يستند إلى معيار درجة انتشار القيم في المجتمع . 175، م1974، 

كما تم تصنيف القيم إلى اتجاهها المرتبط بالنمط البنائي للمجتمع كما فعل روبرت ردفيلد عندما ميز  
القيم على أساس نوع المجتمع الشعبي القديم الذي تسوده القيم التقليدية المحافظة والمجتمع الحضري الذي  
تسوده القيم العقلية العلمانية ، كما يوجد هناك من العلماء من صنف القيم بناء على وظائفها االجتماعية ،  
أي ربط كل قيمة بنظام اجتماعي معين ، كما فعل ايميل دور كايم وغيره من أنصار االتجاه البنائي الوظيفي  

هتمون بدراسة القيم أيضا مجموعة من  ( ، كما حدد الم  177م ،  1974في علم االجتماع ) عبد المعطي ،  
األبعاد يمكن أن يتم في ضوئها تقديم تصنيفات معينه لها ، كما هو الشأن عند سبرينجر في كتابه أنماط  

 الرجال حيث تكلم عن أنماط سته من القيم وهى : 
وتتمثل في اهتمام الفرد وميله للكشف عن الحقائق متخذًا في ذلك اتجاها معرفيًا في العالم    القيم النظرية :-1

هذه   تحكم  التي  القوانين  وراء  يسعى  أنه  كما   ، ماهيتها  أساس  على  األشياء  بين  يوازن  ، حيث  به  المحيط 
 األشياء بعيدًا عن قيمتها العملية أو إلى الصورة الجمالية لها .

وتتمثل في توجيه الفرد اهتمامه وميله إلى معرفة ما وراء العالم الظاهري ، حيث يعتقد أن  ة :  القيم الديني-2
 هناك قوة تسيطر على العالم الظاهري الذي يعيش فيه ، وهو يحاول ربط نفسه بهذه القيمة . 

محيط به وسيلة  وتتمثل في ميل الفرد واهتمامه إلى ما هو نافع ، ويتخذ من العالم ال  القيم االقتصادية :-3
 للحصول على الثروة عن طريق اإلنتاج واستثمار األموال واستهالك البضائع . 

وتتمثل في اهتمام الفرد وميله للحصول على القوة ، ومن ثم فإن الفرد يهدف إلى السيطرة  القيم السياسية :-4
 والتحكم في األشخاص أو األشياء وتوجيه مصائر غيره من الناس . 

وهى تلك القيم التي تمثل بما هو جميل من ناحية الشكل ، وكذلك ينظر الفرد إلى العالم   الية :القيم الجم-5
 المحيط به نظرة تقدير من ناحية التكوين والتنسيق والتوافق الشكلي .
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6-  : االجتماعية  محيطه  القيم  مع  التفاعل  وبالتالي  الناس  من  غيره  إلى  وميله  الفرد  اهتمام  بها  يقصد 
، لذلك يتوجه اهتمام األفراد نحو خدمة غيره ، ومساعدتهم ، ومن ثم النظر إليهم على أساس أنهم  االجتماعي 

 ( . 1985:75غايات وليسوا وسائل لغايات)دياب ،
األنواع   لهذه  تبعًا  يتوزعون  المجتمع  أفراد  أن  يعني  ال  للقيم  سبرانجر  أورده  الذي  التصنيف  هذا  إن 

توجد مجتمعه في كل فرد ، غير أنها تتباين في تدرجها من فرد إلى آخر    السته من القيم توزيعًا مفردًا بل
بحسب قوتها ووضعها داخل نفسية الفرد والمحيط الذي يعيش فيه بل ينبغي اإلشارة إلى أن هذه القيم تعد  
وهذه    ، والمجتمعات  لألفراد  بالنسبة  وتغيره  الفعل  مجرى  توجه  أن  يمكن  والتي   ، نظره  في  أساسية  مبادئ 

ألنواع من القيم تتحكم في عالقات األفراد وتحدد ممارساتهم في مختلف األنشطة وميادين الحياة ، غير أنه  ا
لم يحدد العالقة بين هذه القيم من حيث الشمول والتأثير خاصة بين هذه األصناف الخمسة التي أوردها للقيم  

رتبط فقط بمحاولة معرفة ما وراء العالم الظاهري  والقيم الدينية ، كما أن هذا التصور للقيم الدينية على أنها ت
وأنها منفصلة عن الحياة الواقعية لإلنسان هو نوع من القصور لتصور الحياة الدينية ، فال يمكن تصور وجود 
قيم دينية لدي الفرد أو المجتمع منفصلة عن القيم األخرى ، فالقيم الدينية في التصور االسالمي تنبع من  

الحياة واإلنسان ، وهى من العقيدة ويرتبط بها وال يمكن تصورها منفصلة ومفردة أو مجردة ، تصوره للكون و 
 إنما هى قيم متكاملة وال يمكن اإليمان بإحداها دون اإليمان بمجموعها . 

أن عرض هذه النماذج التصنيفية للقيم له أهميته من جانب اإلستفادة من محاولة بلورة بعض جوانب 
أل القيم  أو موضوع  الفرد  لدي  القيم  أهمية  وميزان   ، اإلنساني  الوجود  غاية  تحقيق  هو  القيم  من  الهدف  ن 

المجتمع هو مدى أداء كل إنسان لوظيفته في األرض والقيام بدوره في الحياة ، وهو ما من شأنه أن يساهم  
لقيم في األفراد ، في تحديد طبيعتها وخصائصها ودورها في الحياة االجتماعية ، فالمجتمع هو الذي يغرس ا

االستقرار   القيم شروط  توفر  الصورة  وبهذه   ، المختلفة  االجتماعية  قيمية عبر مؤسساته  لهم منظومة  ويوفر 
 والنمو للمجتمع . 

 : مفهوم التنمية 

اإلنتاج   بزيادة  بعيد  قدر  إلى  وارتبط  المادي  الجانب  على  الكتابات  من  العديد  في  التنمية  اقتصر 
حضارات األمم تقاس بمستوى دخل الفرد ، ومدى استهالكه السنوي للمواد الغذائية واإلستهالك ، وأصبحت  

والسكنية ......الخ ، بعيدًا عن االهتمام بتنمية خصائصه ومزاياه اإلنسانية ، وإعداده ألداء الدور المنوط به 
ملية التنمية في عقول في الحياة ، لتحقيق األهداف التي خلق من أجلها ، وقد سيطرت هذه النظرة المادية لع



 

 

 88-62ص:  -   2022مارس   –(  1)الرابع  العدد  –علوم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة شندي للمجلة                       

71 

معظم بلدان العالم النامي وسيطرت على تفكيرهم ، نتيجية الهيمنة الغربية وسيطرة ثقافتها ، لكن هذا المفهوم  
نمو وزيادة في اإلنتاج كانت هناك   توفر  إذا  لها بحيث  الذي يجعل من اإلنتاج واإلستهالك مقياسًا  للتنمية 

من   ضيق  قد   ، انتفت  انتفى  وإذا  اإلنسان  تنمية  طاقات  وحصر  اإلنسانية  المجتمعات  في  التنمية  مفهوم 
المتنوعة في طاقة واحدة هى الطاقة المادية المتمثلة في اإلنتاج واإلستهالك لما أنتج ، وإن كان هذا المقياس  

مع النظرة    قد حقق نجاحًا باهرًا في البيئة الغربية ، ألن هذا التوجه في العملية التنموية كان متماشيًا ومنسجماً 
كما  المادية  الجوانب  تشمل  عملية  فالتنمية   ، ذلك  بخالف  يشهد  فالواقع   ، والحياة  واإلنسانية  للكون  الغربية 
تشمل أيضا الجوانب الروحية وهما جانبان متكامالن ، تنم عن النظرة الشمولية للحياة اإلنسانية ومتطلباتها ،  

وم للتنمية رجاء حصول نمو وتطور باء بالفشل ، ال لضعف في  وأما في البلدان النامية التي تبنت هذا المفه
عن   كثيرًا  بختلف  للتنمية  المادي  التصور  هذا  ألن  ولكن   ، الطبيعية  الموارد  في  لقلة  أو  البشرية  الموارد 

 المنظومة الحضارية والثقافية لبلداننا وهو ما يبرر فشل السياسة التنموية التي انتهجت لحِد اآلن .
من ظهور توجه نحو التنمية االجتماعية ، فإن بعضًا من علماء االقتصاد حاولوا تسخير  وعلى الرغم

للتنمية   التصور  هذا   ، الثانية  لحساب  األولى  تستثمر  بحيث  االقتصادية  التنمية  لخدمة  االجتماعية  التنمية 
لقطاعات التي تمس  االجتماعية نجده عند هيجنز الذي يعدها عملية استثمار إنساني تتم في المجاالت أو ا

حياة البشر مثل التعليم ، الصحة العامة ، اإلسكان ، والرعاية االجتماعية.......الخ ، بحيث يوجه عائد تلك 
العملية إلى النشاط االقتصادي الذي يبذل في المجتمع ، ولكن علماء االجتماع يخطئون هذا المفهوم للتنمية  

ق سياسة عامة إلحداث تطور اجتماعي إقتصادي للناس وبيئاتهم ،  ويرون أنها " العملية التي تبذل بقصد ووف
سواء كانوا في مجتمعات محلية أو اقليمية أو قومية ، باإلعتماد على المجهودات الحكومية واالهلية المنسقة  
هذا  على   ، العمليات  لهذه  نتيجة  المجتمع  مواجهة مشكالت  أكثر على  قدرة  منهما  كل  يكتسب  أن  على   ،

عتبر جابريال لوبرا أن التنمية ليست ظاهرة اقتصادية بحتة وإنما هى مجموعة من الظواهر من نوع  األساس أ 
 ( . 1999:115مختلف ذات طبيعة سوسيولوجية وسيكولوجية)الجوهري ، 

ويقصد بالتنمية أيضا أنها " عملية تغير ثقافي دينامي متصلة وواعية ، وموجهة في إطار اجتماعي   
ة التنمية بإزدياد أعداد المشاركين من أبناء الجماعة في دفع التغير وتوجيهه ، وكذلك في  معين ، وترتبط عملي

، وثمراته)التابعي  بنتائجه  من  1985:101اإلنتفاع  شكل  هى  التعريف  هذا  خالل  من  فالتنمية  وبالنالي   .  )
 أشكال التغير االجتماعي والثقافي . 
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ال  العلمي  التحريك   " أنها  على  كذلك  َتعرف  االجتماعية  كما  العمليات  من  لمجموعة  مخطط 
واالقتصادية من خالل عقيدة معينة ، لتحقيق التغير المستهدف بغية االنتقال من حالة غير مرغوب فيها إلى 

( ، وبالتالي ال يمكن من الناحية العملية الفصل بين التنمية االجتماعية 2001:10حالة مرغوب فيها)بكار ، 
ملية التنمية االقتصادية ذاتها ال تتم إال داخل إطار اجتماعي تتفاعل ضمنه مجموعة  والتنمية االقتصادية . فع

 ( .2003:35من النظم والمتغيرات المتكاملة ذات البناء التاريخي)غربي ،
أن   إال   ، النظري  تراثها  تشكل  والتي   ، التنمية  تحاول معالجة قضية  التي  النظرية  المداخل  تعددت 

اث االجتماعي جعل مختلف الدوائر العلمية تستخدمه في سياقات متباينة ، وهنالك حداثة استخدامه في التر 
 اتجاهان تناولت قضية التنمية أحداهما مادي واآلخر مثالي :

األتجاه المادي يتبع الفكر بالمادة ، ويرى أن التغير يخضع لعوامل موضوعية ، فنعالجه من خالل آراء كارل  
، والذي  وربا ، وفي مناطق أخرى من العالمقتصادية واالجتماعية في غرب أماركس في دراسته لألوضاع اال

األساسي  المحدد  االقتصادي  األساس  فيه  يكون  اإلنسانية  المجتمعات  تطور  عن  تصورًا  خاللها  من  قدم 
االجتماعية   للعمليات  العام  الشكل  يحدد  الذي  هو  اإلنتاج  أسلوب  أن  أي   ، المجتمع  لطبيعة  والمباشر 

م  1883  –م  1818ة والروحية في الحياة ، وتؤكد أغلب الدراسات السوسيولوجية أن كارل ماركس )  والسياسي
الحتمية االقتصادية   للتنمية على  النمط  النحو تعتمد قاعدة هذا  المادي ، وعلى هذا  ( أرسى دعائم األتجاه 

هو العامل األساسي المحدد    التي تعتبر أن العامل االقتصادي الذي يتكون من الوسائل التكنولوجية لإلنتاج
لبناء المجتمع وتطوره ، وهنا يعني تحديد التنظيم االجتماعي لإلنتاج ، أن طبيعة العالقات اإلنسانية تنمو  
مستقلة عن اإلرادة اإلنسانية ، وينظر ماركس إلى مكانيزمات التغير في ضوء اإلطار الجدلي لهيجل بتطبيقه  

وإن  ، هيجل  فعل  كما  الروح  على  ، ليس  المادة)أبوكريشة  ماركس هذا 2003:58ما على  استخدم  حيث   ،  )
اإلطار الجدلي في تحليل المجتمع الرأسمالي الذي واكب الثورة الصناعية والذي يتجلى في وجود طبقتين )  
الوعي   خالل  من  الصراع  هذا  يؤدي  وسوف  حتمي  بينهما  الصراع  أن  يرى  حيث   ) والبروليتارية  البرجوازية 

ت إلى  وظهور  الطبقي  اإلنتاج  لوسائل  الجماعية  بالملكية  يتميز  الذي  االشتراكي  النظام  ليرثه  النظام  دمير 
 مجتمع بال طبقات .

أن أهم المفاهيم السوسيولوجية التي عالج من خاللها ماركس قضية التنمية هى العوامل االقتصادية )  
الدينية والفلسفية ،مفهوم الصراع يعده ماركس الظروف المادية ( التي تحدد بدورها النظم القانونية والسياسية و 
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بمثابة ثورة دافعة للتقدم وأن المراحل التاريخية مراحل حتمية بفعل التطور الجدلي للمجتمع ، وبالتالي فالتنمية  
 عملية ثورية تستهدف إحداث تغيرات جذرية في البناء االجتماعي . 

التأثيرات التبادلية بين التنمية االقتصادية والقيم ،  كما تضمنت المعالجة الماركسية للتنمية إشارة إلى  
للبناء   إنعكاس  إال  هو  ما   ،  ) والقيم  المعايير   ، القانون   ، االيدولوجيا   ( الفوقي  البناء  أن  إلى  ذهب  حيث 
 ) اإلنتاج  عالقات   ، اإلنتاج  وسائل   ، اإلنتاج   ( التحتي  البناء  في  تغير  أي  وأن   ، االساسي  االقتصادي 

في البناء الفوقي ، أي أن التنمية االقتصادية تؤدي إلى تغير النسق القيمي وتشكله ، كما أن    يصاحبه تغير
 ( . 1985:105البناء الفوقي قد يؤخر عملية التطور أو يعجل بها)التابعي ،

وفقًا لهذا المنظور أن القيم باعتبارها مكونًا من مكونات البناء الفوقي قد يكون لها تأثير سلبي في  
التنمية فتعوق وتؤخر عملية التنمية ، كما أنها من ناحية أخرى لها تأثيرات إيجابية على التنمية فتعجل بها ،  

نتاج لما للنسق القيمي من تأثير بالغ على  وبالتالي أكدت الماركسية على ضرورة توافق القيم مع أسلوب اإل
ند وضع الخطط والبرامج  مكونات البناء االجتماعي وعملية التنمية ، ولذا ال ينبغي إسقاط النسق القيمي ع 

 . اإلنمائية
أما االتجاه الثاني فيتبع المادة بالفكر ويرى أن األفكار علة التغير االجتماعي ، أي أن وعي الناس   

وجودهم االجتماعي وتفسر من خالله ظواهر التفكك والصراع والتوازن والتخلف والتنمية ، في    هو الذي يحدد 
 ضوء متغيرات سوسيولوجية وسيكولوجية . 

وعلى هذا األساس أهتم ماكس فيبر بالكشف عن القيم واالتجاهات السيكولوجية التي أدت إلى نمو 
الفكرية والقيمية ، تلك األنساق القادرة في نظره على تحقيق التكامل  النظام الرأسمالي ، بالرجوع إلى األنساق  

 ( .2003:272واألستقرار والتوازن والنظام)بيومي ،
تجدر اإلشارة إلى أن ماكس فيبر أهتم بدراسة نفس الظاهرة التي أهتم بها كارل ماركس وهى نشأة   

النظام الرأسمالي ، فوفق المنظور الماركسي نشأ  الرأسمالية كأسلوب للتنمية ، رغم األختالف في تفسير نشأة  
نتيجة لتطور أسلوب اإلنتاج وعالقات اإلنتاج وتناقضها ، ومن منظور ماكس فيبر نشأت الرأسمالية الحديثة  
من خالل العقيدة البروتستانتية ، وأن هناك تأثيرات تبادلية بين الظواهر الدينية والظواهر االقتصادية وانتهى  

الع أن  مواقف إلى  في  جديدة  روحًا  وبثت  للشخصية  جديدًا  نمطًا  أنتجت  التي  القوة  هى  البروتستانتية  قيدة 
 . (2001،288مالية الحديثة)بركات ،العمال وأصحاب العمل ، وأدت في النهاية إلى نمو الرأس
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حاول   فيبر  ماكس  أن  هو  التنمية  في  القيم  تأثير  عن  الكشف  بصدد  ونحن  يعنينا  ما  أهم  أن  غير 
الدينية  الك القيم  أن  في  وتتمثل   ، االقتصادية  والظواهر  الدينية  القيم  بين  التبادلية  التأثيرات  عن  شف 

 .م عليها النظام الرأسمالي الحديث البروتستانتية تمثل قوة معجلة للتنمية وسندًا ودعامة أقي 
الدي  القيم  بين  العالقة  لقضية  فيبر  ماكس  معالجة  أن   " التابعي  يرى  كما  والتنمية  وباختصار  نية 

وقضايا   أفكارًا  وتضمنت   ، التاريخية  البنائية  النزعة  من  انطلقت  قد   ، الرأسمالي  النظام  ونشأة  االقتصادية 
ارتبطت بالواقع األوربي والغربي ، ذلك الواقع الذي تحيز له ، أن هذا االتجاه قد أفاد في إلقاء الضوء على  

والتأكيد على أن القيم تمثل مطلبًا أساسيًا من متطلبات التنمية    الدور الذي تلعبه القيم الروحية في التنمية ،
 ( . 2003:89ينبغي عدم إغفاله)غربي ،

وتفسير    فهم  عن  عجزت  السوسيولوجية  االتجاهات  هذه  أن  التأكيد  يمكن  التحليل  هذا  خالل  من 
لنامية البد أن تنطلق  مقوالت وقضايا التنمية بشكل عام ، وعليه فإن معالجة قضية التنمية في المجتمعات ا

من مقوماتها القيمية وما تحتويه من عناصر أصيلة منبثقة من واقع ثقافتها ودينها ، فالتنمية يجب أن تكون  
مبنية على النموذج القيمي المحلي ، ويجدر بنا نستنبط هذه القيم والتخلص من مجرد تكرار األنماط التنموية  

 الغربية . 
 التنمية والتخلف -2

اء الباحثين في تفسير ظاهرة التنمية والتخلف التي تعاني منها كثير من المجتمعات في الدول  تضاربت آر 
 النامية . ويمكن للقارئ هنا أن يميز بين اتجاهين رئيسين في تفسير هذه الظاهرة .

ساللة ، االتجاه األول يرد أسباب الظاهرة إلى عوامل خارجه عن اإلنسان تتصل بالموارد الطبيعية والمناخ وال
وأتجاه آخر يرد هذه الظاهرة إلى عوامل داخلية تنبع من اإلنسان كالعوامل النفسية والثقافية ..... وفيما يلي 

 نتاول ألهم هذه المقوالت : 
 االتجاه األول : ويمكن تناولها في أطر التفسيرات التالية :-1

وتح  الطبيعية  الموارد  وفرة  بين  االتجاه  هذا  يربط  اقتصادي  االتجاه  تفسير  هذا  رواد  أبرز  ومن  التنمية  قيق 
 االقتصاديون الكالسيكيون إذ يذهب أحدهم إلى القول : 

لتمكن   الطيب  الدخل  للمواطنين  وفرنا  لو  المشكلة  أساس  هو  الفقر  وأن  السبب  هى  االقتصادية  التنمية  أن 
 ( .1978:86المواطنون من حل مشكالتهم)الجوهري ،
قتصادين يتخذون من ارتفاع دخل الفرد شرطًا لتحقيق التنمية ، غير  يتضح من الفقرة السابقة أن اال

أن هذه النظرة لم تسلم من االنتقادالت منها أن التجارب التي مرت بها الدول األوربية بعد الثورة الصناعية  
، حوظًا في مستوى دخل الفرد من جههفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر  . وهى فترة شهدت ارتفاعًا مل
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غير أنها شهدت في الجهة األخرى مشاكل تمثلت في اإلنحالل الخلقي وارتفاع تعاطي الخمور والمخدرات 
 . كل من إنفصال االزواج واإلنتحارمع ارتفاع معدل 

ويضيف نفس الباحث بإن ارتفاع مستوى دخل الفرد قد يجلب البؤس والفقر لبعض شرائح المجتمع  
 .  ا لم تكن مصحوبة بعدالة التوزيعم

،  م1994ئي لألمم المتحدة في العام  ومؤخرًا خلص تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج اإلنما
بإن ما يهم هنا ليس ارتفاع دخل الفرد بل توظيفه ، فقد يرتفع الدخل ولكن الفرد قد يوجهه إلى شراء السالح 

، المتحدة  األمم  الضروري)برنامج  الطعام  على  أو  الخمور  تعاطي  أن 1994:56أو  ذلك  إلى  يضاف   .  )
 . تحقيقها مثل الحرية والديمقراطيةهنالك حاجات أخرى يمكن  

يتص فيما  شعب  أما  تجربة  إلى  هنا  اإلشارة  فتكفي  التنمية  لتحقيق  كشرط  الطبيعية  الموارد  بوفرة  ل 
البيرو في امريكا الوسطى ، وهى دولة ذات إمكانيات مهولة يشبه سكانها بشحادين يجلسون على كراسي من  

، ومع  1978:87ذهب)الجوهري  الطبيعية  الموارد  من  اراضيها  تخلو  أخرى  دول  بالمقابل  وهناك   . ذلك ( 
احرزت مستوى متقدمًا من التنمية مثل سوسيرا التي ال تملك مصادر سوى مصادر مائية محدودة ، وبريطانيا  
التي ال تمتلك مصادر سوى بحر الشمال ثم اليابان التي ال تملك سوى كميات محدودة من الفحم ومع ذلك 

بي  الربط  الوقائع عدم  هذه  من  ويتبين  المتقدمة.  الدول  مصاف  في  وفرة  صارت  وتحقيق  ن  الطبيعية  الموارد 
 .التنمية

أما فيما يخص التفسير المناخي ، حيث ربط باحثون آخرون بين العوامل المناخية وتحقيق التنمية  
قسم شمالي يمتاز بمناخ بارد يساعد في تحقيق التنمية وآخر    –وخلصوا إلى تقسيم الكرة األرضية إلى قسمين 

يساعد على تحقيق التنمية ، غير أن هذه المقولة لم تمر أمام االنتقادات بدليل  جنوبي يتسم بمناخ حار ال  
 .اطق المتخلفة مثل سيبريا وهولنداوجود مناطق تقع في مناخ بارد وكانت حتى وقت قريب في عداد المن

التفسير العنصري ويقوم هذا التفسير على التمييز بين الجنس االبيض الذي يمتاز بجينات ساعدته 
تحقيق التنمية ، ثم الجنس األسود الذي يتصف بالغباء والكسل ، غير أن نتائج الدراسات االنثروبولوجية    في

األخيرة ال تؤيد هذه النظرة وذلك لتساوي الجينات في كل من الجنسين األبيض واألسود على السواء . ويرى 
لهيمن  مسوغات  ايجاد  هو  المقوالت  لهذه  الترويج  من  الغرض  أن  على  باحثون  األبيض  الرجل  ة 

( . وال يفوت على القارئ هنا نظرة المركزية األوربية التي بنيت على التميز بين  1978:90األسود)الجوهري ،
 الرجل األبيض واألسود استنادًا على ما قال به بعض الكتاب مثل اليوت سميث الذي يقول :

بايجاز شديد  يمكن القول بأن االتجاه األول الذي   كلما اتجهنا جنوبًا كلما تدنى مستوى الحضارة ، 
على   يمكن  أخرى  عوامل  عن  يبحثون  الناس  وبدأ  النتقادات  تعرضت  الخارجية  والعوامل  التنمية  بين  ربط 

 ضوئها تفسير التخلف والتنمية وبدأ هؤال النظر لإلنسان في ذاته .
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رة التنمية والتخلف في ضوء عوامل االتجاه الثاني : يعتبر هذا االتجاه مناقضًا لإلتجاه األول إذ يعزي ظاه
داخلية تنبع من اإلنسان نفسه ال في عوامل خارجية ، ويرى بعض أصحاب هذا االتجاه االقتصادين أهملوا  
جاءت   أن  إلى  التنمية  في  اإلنسان  دور  أغفلت  بل  اإلنسان  فيه  يعيش  الذي  واالجتماعي  الثقافي  المحيط 

 . سان في التنمية عن دور مهم لإلن  الدراسات الالحقة وكشفت 
التنمية فيقول أن وراء تكوينه العضوي ) اإلنسان (  يتناول قدري دور اإلنسان في  في هذا المعنى 
للتنمية)صابر   التخطيط  عند  االعتبار  في  تؤخذ  أن  يجب  واتجاهات  وتقاليد  عادات   ، قيم  من  أخرى  أمورًا 

دية والفنية والبنى التحتية بل ال يقل عن  (  . ويضيف بأن التنمية ليست تنمية للقطاعات االقتصا1962:5،
الكيان   ذلك  بل  والدم  اللحم  كتلة  باإلنسان  أعني  وال  اإلنسان  قطاعات  تنمية   ، أهمية  أكثر  يكن  لم  إن  ذلك 
المركب والكل المنسق من األفكار والعادات والتقاليد ويمضي إلى القول بأن الفجوة بين ما تم من تقدم مادي 

اجتماع وتخلف  جهة  العوامل من  الحسبان  في  تأخذ  قًلما  التنمية  خطط  أن  سببها  األخرى  الجهة  من  ي 
االجتماعية والثقافية في كثير من االحيان ، والمالحظ أن الكثير من مشاريعنا اإلنمائية تصرف مبالغ باهظة  

دراسة    على دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية وهى قضايا أساسية ومهمة ولكن مع هذا ال تصرف مبالغ في
 الجدوى اإلنسانية .

م( بأن أسباب التنمية والتخلف ال ترجع إلى عوامل اقتصادية أو مناخية  1978ويضيف الجوهري )
أو عنصرية بقدر ما ترجع إلى اإلطار الثقافي الذي يعيش فيه اإلنسان ويميز في هذا الصدد بين نوعين من  

 المجتمعات على النحو التالي :
االستاتيكيأ. ومحدودية    المجتمع  لتغيره  السعي  دون  الواقع  لألمر  والتسليم  واالستسالم  بالجمود  يتميز  الذي 

 التطلعات كما يبدو في االغنية التالية في الهند وتقول : 
 آه ايتها الشمس 

 أفعل ) افعلي ( لنا شيئٌا من الخير
 ( .1978:123واجعليني دائمٌا على أنا ما عليه)الجوهري ، 

شاعرة   شاعر/  ان  عوواضح  هى  ما  على  األوضاع  على  المحافظة  إلى  تسعى  األغنية  عن  هذه  بداُل  ليها 
 . التطلع لوضع أفضل

ويتميز بالمرونة وسرعة الحراك االجتماعي حيث تسود قيم الدافعية واإلنجاز . جانب    المجتمع الديناميكيب.
قه ، ويكون لسان حاله "  آخر هو أن وضع الفرد في مثل هذا المجتمع ال يضع حدود أو سقفًا لما يريد تحقي 

الفكر وال العمل سوى السماء ")الجوهري ، ( ، ويضيف حامد عمار بأن مشكلة  1978:140ال يحدني في 
 الدول النامية ال تكمن في خلق الثروة بقدر ما تكمن في الرغبة في خلق الثروة  . 

الحياة الراقية وصانع  ويؤكد لويس عوض دور العنصر البشري في التنمية فيقول اإلنسان " هو مجدد  
الفكر وصانع الماده ومبتكر اآلله ، اإلنسان حين ال يجد ما يأكل فينبش األرض بيديه فيستخرج البذور أو  
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استعمار  في  يفكر  األرض  به  حين  واإلنسان  األسود  الذهب  ينابيع  منها  فتتفجر  األرض  بعصاه  يضرب 
 ( .1998:346الكواكب وامتالك السماء)حسن ،

م بأن بناء األمم إنما يتوقف على بناء مواردها البشرية مضيفًا بأن رأس المال 1988ويضيف حسن  
التنمية االقتصادية ، ولكن ما من احدهما يفوق في األهمية   الطبيعية تلعب دورًا مهمًا في  المادي والموارد 

ولكن موقف دور العنصر البشري ، ويضيف صابر بأن بعض األمم تجنح إلى التغير من خالل التشريعات  
 .(1962:64س بتالبيب الماضي)صابر ، الناس حيالها قد يكون ضعيفًا لتمسك النا

ليرز   دانيال  االمريكي  النفسية  العوامل  ضوء  في  والتخلف  التنمية  قضايا  فسروا  الذين  الباحثين  من 
لربط بين التعليم  الذي يربط بين تحقيق التنمية والتحضر وانتشار وسائل االتصاالت والتعليم ، أن االهتمام با

والتنمية اهتمام قديم يتجلى في أعمال الفيلسوف الصيني كونفوشيوس الذي يطالب بتعليمه صيد السمك بداًل  
عن تناوله جاهزًا ، وربما كان الفيلسوف الصيني ينظر إلى األمر بمنظور مستقبلي يهدف إلى أهمية توظيف 

داًل عن االحتياجات اآلنية ، يتحقق بذلك استدامة التنمية . ثم  التعليم لتلبية االحتياجات المستقبلية لإلنسان ب
مواقع  في  نفسه  اإلنسان  يرى  أن  بمعنى   ، العاطفي  التقمص  إحداث  في  االعالم  دور  يغفل  لم  ليرز  أن 

أي بمعنى حدوث حراك نفسي في داخل اإلنسان ، غير أن هذه   –اآلخرين فيسعى إلى تحقيقها في ذاته  
فالتقمص العاطفي قد ينمي في بعض األفراد التطلع ألشياء قد تتعارض مع واقع   –ادات  النظرة تعرضت إلنتق

 . ه الفرد المجتمع الذي يعيش في
النفسية   الدوافع  بين  يربط  الذي  ماكلالند  الفيد  االمريكي  النفس  عالم  اإلنجاز    –أما  دافع  خاصة 

التنمية تكمن في اإلنسان ُنفسه وفي دوافعه    وتحقيق التنمية ، ويضيف بأن القوى الرئيسية التي تلعب دورًا في
التي ينتظم بها في عالقاته مع األخرين  ، يتفق معه في ذلك ادوارد موراي الذي يميز بين نوعين من الدوافع 

 على النحو اآلتي : 
ل مع  أ.دافع اإلنجاز وأصحابه أكثر ثقة في النفس ويتميزون بتفضيل المسئولية الفردية ثم أنهم أميل إلى العم

 الخبراء ال األصدقاء .
مع   العمل  ويتخيرون  اإلنسانية  بالعالقات  اهتمامًا  وأكثر  النفس  في  ثقة  أكثر  وأصحابه  اإلنتماء  ب.دافع 

 ( .1988:193األصدقاء وإن تأثر العمل تبعًا لذلك)موراي ،
االتصال   وسائل  وانتشار  التعليم  بين  متبادل  تأثير  وجود  إلى  ليرنر  ا  –ويشير  يساهم  اختراع  إذ  في  لتعليم 

وتحديث وسائل االتصال التي تساهم بدورها في نشر التعليم بل أن التعليم يساهم في بناء قدرات اإلنسان في  
 السيطرة على الطبيعة وبالتالي محاربة الفقر كما يبدو واضحًا في مقولة مارشال الذي تقول :

، وذلك   فقيرة  تعيش  أن  يمكن  الناس ال  متعلمة من  فئة  أن  والطموح "  والوعي  والمعرفة  بالعلم  اإلنسان  أن 
والقدرة على العمل واإلنتاج والقدرة على الخلق واإلبداع يستطيع أن يسخر قوى الطبيعة ومصادرها وما في  

 ( .1998:340باطن األرض وما فوقها لصالحه واالرتفاع بمعيشته)حسن ،
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 : مصادر اإلنجاز  

االتجاه السلوكي يربطون بين الدافعية والتنمية باعتبار التنمية نابعة من داخل  سبقت اإلشارة إلى أن أصحاب  
 اإلنسان مما يدعو إلى البحث عن مصادر دافع اإلنجاز .

من   تعتبر  الوالدية  االجتماعية  التنشئة  مؤسسات  على  الباحثين  اهتمام  إنصب  الجانب  هذا  في 
روتستانتية تمثل ثورة في األسرة أدت إلى ظهور أبناء  إذ يشير ماكس فيبر مثاًل أن الب  –محددات اإلنجاز  

لديهم دوافع قوية لإلنجاز من خالل تدريب األطفال على االستقالل المبكر ، وتأتي هذه النتيجة مطابقة لما  
توصلت إليه عالمة النفس االمريكية ونزبوتوم التي قامت بقياس مستوى اإلنجاز عند مجموعة من األطفال 

من العمر وخلصت إلى أن امهات األطفال ذوي الدافع القوي لإلنجاز كن يطلبن من اوالدهن    في سن الثامنة
على   أوالدهن  يشجعن  يكن  لم   ، لإلنجاز  المنخفض  الدافع  ذوي  األطفال  بامهات  قياسًا  المبكر  األستقالل 

 ( . 1988:198اإلعتماد على الذات حتى ظل األطفال أكثر اعتمادًا على األسرة)موراي ،
، كما   الدافعية  الديني كمصدر من مصادر  العامل  الوالدية ، ركز آخرون على  التربية  إلى جانب 
أشار ماكس فيبر إلى ذلك ، غير أن نظرته تعرضت النتقادات نتيجة ظهور رأسمالية في دول على الحوض 

  عن تأثير المسيحية هذا فضاًل عن بالد أخرى بعيدة    –الجنوبي للبحر المتوسط وهى دول تدين بالكاثولوكية  
 . عو إلى التنميةليست الديانة الوحيده التي تد  –. ثم أن البروتستانتية المسيحية  مثل اليابان التي تدين بالبوزية

الناظر في الدين االسالمي الحنيف يقف على آيات كثيره في القرآن الكريم تدعو إلى التنمية وتمجيد  
أذا ُقضيت الصلوة فُانتشُروا في األرض وابتغوا من فضل هللا وأذكروا  العمل واالجتهاد مثل اآلية التي تقرأ ) ف

( . ويقول تعالى في موضع آخر " هو الذي جعل لكم     10هللا كثيرا لعلكم ُتفلُحون ( ) سورة الجمعة ، اآلية  
سبحانه    ( ويقول  15األرض ذلواًل فأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور " ) سورة الملك ، اآلية  

وتعالى ايضًا " هو الذي سخر لكم السموات واألرض جميعًا إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون " ) سورة فاطر  
 ( .  13، اآلية  

بجانب القرآن الكريم تحفل احاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم بإشارات كثيرة تعلي من قيمة العمل 
ان أو طير اإل كان  و يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان أو حيو مثل قوله عليه السالم " ما من مؤمن يغرس غرسًا أ 

 .له به صدقة " 
" من أحياء أرضًا ميتة   السالم في حديث آخر  فيقول عليه  الثروات  بل أن االسالم يحارب تجميد 

 فهى له وليس لمحتجز حق بعد ثالثة سنين " ) رواه ابو يوسف في كتاب الخراج ( . 
عليه االنبياء  آثار  دراسة  السالم  وفي  االنبياء    –م  وإن  خاصة   ، العمل  لقيمة  إعالء  الباحث  يدرك 

فما ورد في األثر أن ابراهيم عليه السالم كان يعمل في مجال البناء ، ولذلك لم    –يمثلون قدوة يغتدى بهم  
صناعة  مجال  في  السالم  عليه  نوح  سيدنا  يعمل  كان  وكذلك  به  المشرفة  الكعبة  بناء  ارتباط  غريبًا  يبدو 

 راكب .الم
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يهتم الدين االسالمي كذلك بتحسين أحوال البشر ومما يرد في هذا الجانب كتاب األمام علي كرم هللا  
فمن   الخراج  استجالب  نظرك في  أبلغ من  عمارة األرض  نظرك في  وليكن   " قائاًل  بمصر  واليه  إلى  وجهه 

 .ألن ذلك ال يدرك إال بالعمارة "طلب الخراج 
 الفولكلور والتنمية 

إنسان وذلك يخرج   التنشئة االجتماعية تحويله إلى  لتتولى مؤسسة  الدنيا كائنًا عضويًا  إلى  اإلنسان 
من خالل القيم والعادات والتقاليد تندرج تحت مسمى الفولكلور ، يجب علينا أن نقف أواًل عند تناول وظيفتها  

ور كانت تحصره في دائرة اإلمتاع  أن النظرة القديمة لوظيفة الفولكل  –في المجتمع ومما يذكر في هذا الصدد  
وتقضية أوقات الفراغ ، غير أن الدراسات الالحقة كشفت أن للفولكلور وظائف أخرى بخالف اإلمتاع والتسلية  
والتقاليد في  العادات  أن  االمريكية روث في  الفولكلور  أوردته عالمة  ما  السياق  هذا  مثال في  ولعل خير   ،

أثناء ساعات النهار  المجتمعات االفريقية تحظر سرد ا بنفوق    –لحكايات  بل تشدد على هذا الحظر ولقول 
 ماشية الراوي اذا تجاوز هذا الحظر .

ويربط القارئي هذا الواقع مع ما يتردد في المجتمع السوداني باصابة الراوي بالعمى إن هو تجرأ على  
 سرد االحاجي نهارًا .

األحاجي ربما يمكن تفسيره في إطار أن ساعات    أن الحظر النهاري لسرد   –يرى كثير من الباحثين  
الشعبية   الحكاية  اهتمام  هذا  من  ويتضح   . التسلية  في  هدرها  يجوز  وال  واإلنتاج  العمل  ساعات  هى  النهار 
باالعالء من قيمة العمل ، فالعمل يؤدي إلى القضاء على الفقر والمرض والجوع ، وربما كانت نظرة تعكس  

ي مازال يعاني منه الكثيرون في العالم السيما في قارتي آسيا وافريقيا وإلى درجة أن  السعي لمحاربة الفقر الذ 
البرنامج   التنمية الصادرة عن  الفقر في صدارة أهداف  القضاء على  المتحدة في  جاء محور  اإلنمائي لألمم 

 . م2005
مما يدور حوله .    يعتبر الفولكلور بمثابة مرآة المجتمع وأنها تعكس موقف المجتمع  –إلى جانب ذلك  

وفي ذات السياق يشير حريز إلى أن الفولكلور يعتبر مؤشرًا للتجاوب يعكس المرغوب فيه والمرغوب عنه في  
 ( .2004:1المجتمع)محمد ،

هذا ما كان عن الفولكلور بصفة عامة ، اما اذا انتقل الباحث لتناول عالقة القيم بالتنمية يستحسن 
 آلتي : هنا أواًل إلقاء الضوء على ا 

 القيم والتنمية 

من المعروف أن المجتمع في حالة تغير يشمل كافة مناحي الحياة وكثيرًا ما تتدخل الحكومات في 
بتالبيب  الناس  لتمسك  وذلك  سالبًا  يكون  حيالها  الناس  موقف  أن  غير   ، تشريعات  باصدار  الجانب  هذا 

تشريعات ودعوات تنظيم النسل وذلك العتبارات  الماضي ، وخير مثال لذلك هو موقف السكان الريفيين من  
( ، ففي مصر مثاًل يرمى بقايا ) خالص ( المرأة الحامل بعد  1962:107اجتماعية ، ثقافية ، دينيه)صابر ،
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الكالب)دياب   كأنثى  اإلنجاب  من  المرأة  تكثر  أن  أجل  من  فتأكلها  الكالب  أنثى  إلى  مباشرة  وضوعها 
ارئ بعادة وضع جريد النخل األخضر في غرفة الزوجين حديثي الزواج ( ، ولعل هذا يذكر الق1985:76،

( ، يضاف إلى ذلك تهنئة العروسين حديثي  1962:123حيث يرمز الجريد األخضر إلى الخصوبة)صابر ،
الزواج بالمقولة المشهورة ) يغلبك بالمال وتقلبك بالعيال ( وهى دعوة تتضمن كثرة اإلنجاب للعروس وكثرة 

 يس .المال للعر 
القارئ إلى أن هذه العادات تفضل كثرة اإلنجاب ومعلوم أن كثرة اإلنجاب يترتب   تقدم يخلص  مما 
غذاء  لمواجهة جميع متطلبات األسرة من  دخله  يكفي  ال  قد  الذي  األسرة  اإلعالة لرب  ارتفاع مستوى  عليه 

فير التعليم أو العالج ، مما  وتعليم ورعاية صحية واحيانا العالج ، ويترتب على ذلك عجز رب األسرة عن تو 
 . م األسرة يرتبط بسعادة األطفاليعد معوقًا للتنمية . ولذلك أشارت أهداف التنمية لأللفية إلى أن صغر حج 

وإذا نظر الباحث في تجارب من دول أخرى فتكفي اإلشارة هنا إلى تجربة برنامج الغذاء العالمي في 
المجاعات    –الهند   تطحنها  دولة  البانها   نتيجة  –هى  ومستخرجات  األبقار  لحوم  بتناول  الهندوس  رفض 

( ، مثال آخر من الهند حيث يسود نظام    216م ،  2002ألسباب دينية تتعلق بتقديس األبقار ) بدوي ،  
،  حسب المولد ال اإلنجازات الشخصيةالطوائف المغلقة ، وهو نظام جامد يحدد فيه وضع الفرد في المجتمع  

نظام مجال للحراك االجتماعي لطبقة المنبوذين مهما أثبتوا من قدرات مما يولد لديهم شعورًا  وبالتالي ال يتيح ال
( ، ومثال آخر من الهند ايضا حيث تحرم العادات على طبقة النبالء لمس  1962:47بالغبن والظلم)صابر ، 

اهم في تدني نصيب الفرد محرات الزراعة مما يدفعهم إلى اإلستعانة بعمالة مأجورة من الطبقات الدنيا مما يس
 من اإلنتاج .

تؤثر قيم الثبات والجمود على جوانب أخرى من حياة المجتمع كالجانب السياسي ، ومما يذكر في 
دعوة  باعتبار  المنبوذين  عن  الظلم  رفع  في  غاندي  المهاتما  لدعوة  الهندوس  طوائف  بعض  معارضة  هذا 

 ( .1978:145وهري ،غاندي خروجًا على تعاليم الديانة الهندوسية)الج
هذا   في  يذكر  ومما   ، الفرد  ودخل  الطموح  مستوى  بين  عالقة  وجود  عن  ايضا  الدرسات  كشفت 
تدني  إلى  ذلك  بويك  ويعزى   ، أجورهم  ارتفعت  كلما  أقل  لساعات  يعملون  االندونيسين  العمال  أن  الجانب 

 مستوى الطموح لدي العمال. 
ي ما صاحب إمداد عدد من القرى المصرية بمشروعات  باإلنتقال إلى المجتمع المصري يورد الزلفان 

توفير مياه الشرب النظيفة ، فبعد تزويد القرى بخدمات المياه تالحظ أن المواطنين استمروا يشربون من المياه  
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العكره كما كانوا ، فيما قصروا المياه النظيفة سقي الدواجن ، وبعد البحث عن امتناع المواطنين عن شرب 
يفة ، كشف البحث أن النساء القرويات أقنعن أزواجهن بأن تناولهم للمياه النظيفة يسلبهم رجولتهم .  المياه النظ

ومثال آخر أيضا إذ قام أخصائي التنمية بزراعة نوع جديد من الذرة في أرض حكومية وكان اإلنتاج طيبًا ،  
وكان اإلنتاج وفيرًا وأرتفعت مستوى    وفي العام التالي قام بعض المزارعين على زراعة النوع الجديد من الذرة

. في العام التالي توقع االخصائي إقبال مزيد من المزارعين بعد أن رأوا النتيجة بأعينهم ،    %25الدخل بنسبة  
غير إن ما حدث كان مفاجئًا إذ نفر المزارعون عن زراعة النوع الجديد من الذرة ذات اإلنتاجية العالية ، ما  

ن أسباب هذا النفور ، وكشف في النهاية أن النساء الريفيات أيضا أقنعن أزواجهن  جرى من بحث للكشف ع
أن عجين النوع الجديد من الذرة ليس له قوام وأن تناولهم للخبز المصنوع منه يقلل من خصوبتهم) بدوي ،  

 ( .  31م ،  2002
القيم   بين  تعارضًا  الدراسة  هذه  ساقتها  التي  األمثلة  إلى  اإلشارة  يعني  هناك ال  أن  إذ   ، والتنمية 

بالمقابل قيمًا أخرى تدعو إلى التنمية ، ومما يمكن أن يساق هنا كمثال ما عرف عن اليابانين من حب العمل  
وإلى درجة يعتبرون فيها صاحب العمل كولي نعمة ، وربما كان هذا مربوطًا بتعاليم الديانة البوذية التي تعلي  

 ( . 1985:29ى النجاح االقتصادي)التابعي ،من شأن العمل والمربوطة بالدعوة إل
 القيم السودانية والتنمية  -3

ويمكن    ، والسلبية  اإليجابية  بين  ما  تتأرجح  التنمية  من  مواقف  السودانية  الثقافة  قيم  من  كثير  تعكس 
 للباحث أن يميز بين الموقفين التاليين :

 : أوالً القيم السلبية 

اذ قام المشرفون   –السودانية على التنمية ويذكر هنا تجربة مصنع بابنوسة  يؤثر كثير من العادات  
الخريف مما   لتجمع األبقار في فصل  باعتبارها مركزًا كبيرًا  بابنوسة بغرب كردفان  المصنع في  إنشاء  على 

بالكم  اللبن  توريد  عن  البقارة  بإحجام  المشرفون  فوجئ  المصنع  إنشاء  بعد   ، للمصنع  اللبن  وفرة  يات  يضمن 
الكافية للمصنع ، وبالبحث تبين أن التصرف في اللبن من أمور النساء ، ثم أن بيع اللبن يعتبر عيبًا ، فاللبن  

 ( .1962:82عندهم غذاء األسرة وإكرام الضيف)صابر ، 
أنها   الباحث  السوداني يالحظ  المجتمع  بدورة حياة اإلنسان في  المرتبطة  العبور  بالنظر في طقوس 

مية ، فمن عادات أهل السكوت في أقصى شمال السودان دفن تبيعة المولود اذا كان انثى في  تؤثر على التن
تبيعة الذكر تحت تروس الساقية ، ويفسر ذلك بأن هذه العادات تحمل نظرة   التكل ) المطبخ ( فيما تدفن 
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رة بارتباط المولود الذكر  استباقية بارتباط األنثى بالطبخ واألعمال المنزلية ، وتعكس في الوقت ذاته رغبة األس
. وإذا قرأ النوع االجتماعي للمولود   ثم أن هذه العادات تعكس لنا تمييزًا على أساس  –باعمال الساقية والزراعة  

الباحث هذا مع ما ورد في برنامج أهداف األلفية سابقة الذكر فإنه يجد من بينها اهدافًا تنادي بالمساواة وإزالة  
 جتمع على أساس النوع . الفوارق بين أفراد الم

وإن تضرر أطفالها جوعًا ، إلعتقادات   –وفي شرق السودان تحرم العادات على المرأة حلب اللبن  
 ( .24بأن المرأة مخلوق نجس ال يجوز لها حلب اللبن الطاهر)الطيب ،ب.ت:

فبعض أمثالها  األمثال الشعبية السودانية تعكس هى األخرى كثيرًا من القيم التي تعوق من التنمية ،  
تدعو إلى الجبرية والتواكل كما يتضح من المثل الذي يقول " ما تخدم تتعسم الرزق مقسم " عسم الكف أو  
القدم يبس ، أي ال تخدم للرزق حتى تتعسم قدمك أو كفك مبالغة في التعب لتحصيل الرزق ، ويقول مثل  

ول " إن جريت جري الوحوش غير رزقك آخر في نفس الموضوع " رزق زول ما بيأكله زول ـ ومثل آخر يق
 ( .5ما تحوش)الصادق ،ب.ت:

 

 

 

 : ثانياً القيم اإليجابية  

يجب اال يفهم من اإلشارات واألمثلة السابقة أن هناك تعارض بين القيم والتنمية وأنهما يقفان على  
وذلك   التنمية  من  إيجابيًا  موقفًا  تقف  قيم  بالمقابل  هناك  أن  إذ   ، نقيض  ورفع طرفي   ، العمل  إلى  بالدعوة 

 مستوى الطموح واإلنجاز واالعتماد على الذات .
أذا أخذ القارئ مثاًل مجال الحكاية الشعبية يجد من بينها حكايات تدعو إلى رفع مستوى الطموح ،  
كما يبدو في حكاية بنت الحطاب وفحواها إعالن الملك عن رغبته في تزويج أبنه وفق شرط قاسي أن أبنه  

السيجة لن   لعبة  في  عليه  تتفوق  من  إال  عليهن    1يتزوج  وتغلب  والوزراء  والسالطين  الملوك  بنات  فتبارى   .
جميعًا ، إلى أن ياتي الدور على بنت الحطاب الماهرة في اللعبة وكان الغلبة من نصيبها وتم الزواج الذي  

في أعلى درجات السلم االجتماعي  جمع بين روحين من فئات اجتماعية متباينة ، أبن الملك بجاهه وسلطانه  
 مقابل بنت الحطاب في أدنى درجات السلم االجتماعي ومحدودية امكاناتها .

 
 لعبه شعبية مشهورة في السودان 1
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إلى هنا انتهت الحكاية غير أنها أرادت أن تقول للقارئ حدوث حراك اجتماعي رأسي لبنت الحطاب  
أفضل ودافعه بذلك مستوى   ، وكأن الحكاية ارادت أن تقر بحقيقة إمكانية تطلع البسطاء إلى وضع اجتماعي

 طموح هذه الشرائح من خالل المعالجات االجتماعية بداًل عن المواجهات والصرعات .
إلى جانب اإلنجازات الشخصية المكتسبة تتناول الحكاية الشعبية في السودان جوانب أخرى كما تبدو  

منهم كيسًا به مبلغ متساو من المال في قصة األخوة الثالثة الذين يخطط أبوهم الختبار أهليتهم ، فيعطي كل 
، فيتجه الولدان األكبر واألوسط إلى مدينة أشتغل أهلها باللهو وهناك سمعا بفتاة جميلة تشترط على من يتقدم  
للزواج منها أن يتفوق عليها في لعبة السيجة سالفة الذكر ، وإن أخفق أخذت كل أمواله . فيباريها األخوان  

وق عليهما الفتاة وتأخذ كل أموالهما ، فيهيمان في وجه األرض إلى أن التحقا بالعمل  الواحد تلو اآلخر وتتف
 مع تاجر في مجال حمل البضائع . 

األخ األصغر قصد مدينة اخرى وعمل بالتجارة وتوسعت تجارته واصبحت له قوافل تجارية تجوب  
وجد أخويه وقد رأى فيهما التعب من البلدان ، وبينما كان خارجًا في أحدى رحالته التجارية وقف بمدينة و 

حمل األثقال فرق لحالهما وعرض عليهما العمل معه وهما ال يعرفانه . في الطريق قص كل منهم حكايته  
فغضب األخ األصغر وأصر على استرداد أموال أخويه فقصد المدينة التي تقيم فيها الفتاة الجميلة ونازلها  

 خويه ثم تزوجها ويعودوا جميعًا إلى أبيهم . اللعبة ليتفوق عليها ويسترد أموال أ
األخوان األكبر واألوسط يحسدان اخاهم األصغر فيكيدان للتخلص منه فيفقعان عينيه ويتركانه وحيدًا  
تحت شجرة ويعودان ليخبرا األب بأن اسدًا كاسرًا قد قضى عليه ، األخ األكبر يتقدم للزواج من أرملة أخيه 

ج إال ممن يحضر لها خلخااًل كالذي تحتفظ به معها ، يخرج األخوان ويعودان بعد التي تشترط أنها لن تتزو 
فترة بخلخال شبيه بالذي تحتفظ به ، أصرت الفتاة هذه المرة على إحضار صانع الخلخال الذي تبين فيما بعد  

، أما ر واألوسطمكيده وطرد ابنيه األكبأنه أخوهما الذي عمل صائغًا بعد أن استرد بصره ، هنا عرف األب ال
 .األصغر فاعطاه كل أمواله

إلى هنا انتهت الحكاية غير أنها عكست لنا جوانب من شخصية األخوة الثالثة ، فاألخوان األكبر  
واألوسط يجسدان مجموعة من القيم السلبية كاالستهتار واضاعة المال والقسوة وكان مصيرهما الطرد والزل  

مجموعة من القيم اإليجابية مثل الحرص على استرداد أموال أخويه ثم  والهوان ، أما األخ األصغر فيجسد  
 الجد والعمل والمثابرة لتنمية ماله فكافأته الحكاية بمزيد من المال .
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إضافة إلى ذلك ارادت القصة أن تقول لنا أن النجاح في الحياة ليس مربوطًا بعامل السن وإنما هناك  
 ودافعية اإلنجاز . عوامل أخرى مثل ارتفاع مستوى الطموح

جانب آخر هو أذا عرف القارئ أن األخوين األكبر واألوسط من أم حرة فيما كان األخ األصغر ابن  
العرق  اساس  على  للتمييز  مناهضًا  موقفًا  تقف  أن  ارادت  الحكاية  أن  هنا  من  القارئ  يخلص   ، جارية 

ية لتقول أن هذه الصفات ليست قاصرة والعنصرية ، بل أنها خصت ابن الجارية بالخصال الجميلة واإليجاب
 على أبناء األحرار وإنما يشاركهم فيهما ابناء الشرائح األخرى من رقيق وجواري .

أميرة   الحضار  نائية  أخرى  جزيرة  إلى  السماك  أبن  يرسل  الجزيرة  سلطان  أخرى  حكاية  في  بالنظر 
ويعود ومعه الفتاة الجميلة ، وبينما    جميلة يود الزواج منها ، يتعرض ابن السماك للمخاطر ويصل الجزيرة

 السلطان يستعد للزواج تفاجئ الحسناء السلطان برفضها الزواج وتقبل بابن السماك زوجًا بداًل عنه . 
يالحظ القارئ هنا أن الفتاة الجميلة فضلت أبن السماك بإمكاناته المحدودة بداًل عن رغد العيش في  

تفسير هذا األمر يبدو أن الفتاة الجميلة ربما تكون قد كشفت في أبن كنف السلطان بجاهه وماله ، وبمحاولة  
السماك مزايا وخصائص يفتقد إليها السلطان ، ويذكر القارئ مقولة الفيلسوف أرسطو القائل " أن الثروة ليست  

 ، البشرية  التنمية  ")تقرير  إليه  نسعى  الذي  من 1994:14الخير  أخرى  بجوانب  الفتاة  اهتمت  ربما  بل   ،  )  
 . جوانب الحياة أكثر من اهتمامها بالثروة

التراث الشعبي كاألمثال  الباحث مجال الحكاية الشعبية جانبًا وأتجه إلى أشكال أخرى من  أذا ترك 
إلى   تدعو  أمثال  على  مثاًل  يقف  وأنه   ، الحصر  ال  المثال  على سبيل  منها  بعضًا  ويتناول   ، مثاًل  الشعبية 

إذ   يقول المثل " أرجا سفيه وال ترجى باطل " فالمثل هنا يفاضل بين شخصين  اإلعالء من قيمة العمل ، 
أحداهما سفيه سيئ الخلق والثاني عاطل غير منتج وينتصر المثل للسفيه الذي يرجى منه مستقبال بدال عن  

 العاطل .
")الصادق  نعينك  وقوم  نهينك  ارقد   " يقول  آخر  مثل  على  الباحث  يطلع  المثل  هذا  جانب  إلى 

( ، إذ يوضح المثل أن التقاعس مربوط بإلهانة بعكس العمل والحركة المرتبطان بالعون ، وبل أن  7،ب.ت:
األمثال تأمر بالعمل حتى ولو كان المخدم من غير المسلمين بداًل من التبطل ويقول المثل " أخدم النصارى  

 (" .8ما تقعد خسارة )الصادق ،ب.ت:
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العتماد على الذات ، بل تدعو له فقول " أن شاء هللا عيشك ما  تتناول األمثال السودانية كذلك قيمة ا 
يكون في إيد أخيك ، وتمضي ايضا إلى الدعوة بأن يتولى الفرد ادارة أموره بنفسه ويقول المثل هنا " ماحك  

 ( . 9جلدك متل ظفرك)الصادق ،ب.ت:
توى الطموح والتطلعات  إلى جانب االعتماد على الذات تدعو األمثال السودانية كذلك إلى ارتفاع مس 

 فتقول في هذا المجال " إن عشقت أعشق قمر وإن سرقت أسرق جمل " . 
 النتائج والتوصيات  -4

 النتائج: 
 من خالل ما تقدم يمكن القول أن الدراسة توصلت إلى عدد من النتائج التي يمكن تلخيصها فيما يأتي: 

 تلعب القيم السودانية دورًا إيجابيًا وبارزًا في عملية التنمية  -1
خلصت الدراسة على التأكيد على أن الخصوصية الثقافية الحضارية لكل أمة هي من يعطيها نمطًا   -2

معينًا للحياة يختلف من مجتمع آلخر وهذا النمط عبارة عن العالقات  والتفاعالت والقيم السائدة في  
 المجتمع. 

ا  -3 على  تقف  واالعتماد  واإلنجاز  الطموح  ورفع مستوى  للعمل  وتدعو  التنمية  إيجابيًا من  لقيم موقف 
 الذات. 

 هنالك الكثير من األمثال السودانية تدعو إلى اإلعالء من قيمة العمل.  -4
 توجد بعض القيم التي تقيد من االستخدام االقتصادي لبعض الموارد.  -5
 أساس النوع اإلجتماعية. هنالك بعض العادات تعكس قيمًا تميز على  -6
توجد بعض األمثال السودانية التي تعكس كثير من القيم التي تعوق من التنمية وتدعو إلى الجبرية   -7

 والتواكل. 
 التوصيات: 

 من خالل بيانات الدراسة والنتائج يمكن أن توصي الدراسة بالتوصيات اآلتية:
 ومعالجة ما هو سلبي ومعيقًا لعملية التنمية. البد من تفعيل دور القيم اإلجتاعية اإليجابية والتصدي  -1
 ضرورة إعطاء للقيم أهمية وخطط التنمية القومية لمحاولة إحدث تغيير حقيقي في هذا المجال.  -2
الريف   -3 في  المجتمع  فئات  شرائح  لمختلف  الميدانية  اإلجتماعية  والبحوث  الدراسات  إجراء  من  البد 

 ي توصلت لها والتوصيات التي تقدمها. والحضر واإلستفادة الفعلية من النتائج الت
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للقيم   -4 جذري  تغيير  بإحداث  منها  محاولة  في  دورها  تأخذها  أن  اإلعالمية  المؤسسات  على  ينبغي 
اإلجتماعي   الوعي  نشر  في  تسهم  أن  يمكن  التي  الهادفة  البرامج  على  التركيز  خالل  من  السلبية 

 والثقافي.
المسئولة عن   -5 المؤسسات  والثقافي  يجب على  اإلجتماعي  بالجانب  اإلهتمام  التنمية  لعملية  التخطيط 

 لما يمثله من دور وأهمية وتأثير كبير في إنجاح عملية التنمية. 
 قائمة المصادر والمراجع 

 المصادر : أوالً 

 القرآن الكريم 
 الحديث الشريف

 الكتب : ثانياً 

تمامأبوكريشة- عبدالرحيم  عل  ،م2003  ،،  في  التنمية  دراسات  اجتماع  الجامعي ،  م  المكتب 
 .،اإلسكندريةالحديث 

نظرات في لغة المصطلح وفي مضمونه : دورية أزمة القيم ودور األسرة    ،م2000  ،  األسد ، ناصر الدين-
 .، الرباطمطبعة المعارف الجديدة  ،ر المجتمع المعاصر في تطو 

ابراهيم- بنت  عفاف   ، الدباغ  للرعاي   م،1996،بن  االسالمي  والمجاالت،   المنظور  المنهج   : االجتماعية  ة 
 القاهرة.  مكتبة المعهد،

أحمد - محمد   ، ،2003  ،بيومي  االجتماع   م  المعرفة   علم  دار  االسالمي،  العالم  ومشكالت  الديني 
 . الجامعية،االسكندرية

 ،راسات الوحدة العربية تقرير التنمية البشرية : مركز د  م،1994، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي-
حليم-  ، العربي   م، 2001،  بركات  ط   المجتمع  اجتماعي،  استطالعي  بحث   : الوحدة   ،7المعاصر  مركز 

 بيروت.  ،العربية 
 .، دمشق 2ط ،رؤية اسالمية  ،م، مدخل إلى التنمية المتكاملة 2001،  م بكار ، عبدالكري-
، المكتب الجامعي  نمية االجتماعية مدخل اسالميدراسات في الت  م،1999  ،الجوهري ، عبدالهادي وآخرون -

 .الحديث،االسكندرية
 ، القاهرة. دار المعارف المصرية  م، علم االجتماع وقضايا التنمية،1978 ،الجوهري ، محمد محمود -
 ، القاهرة.دار الكتاب للتوزيع م، مقدمة في علم اجتماع التنمية، 1979______  _________ -
 . : دار المعارف  3ط ،علم الفولكلور : دراسة في االنثروبولوجيا الثقافية  ،م1987____  __________-
 األردن. ،دار المسيرة  ،علم اجتماع التنمية  ،م 2015  ______________-
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 بيروت. ،دار النهضة العربية م والعادات االجتماعية ، القي ، م1985،  دياب ، فوزية-
 القاهرة.  ،مطبعة وهبة ، 2ط ،التنمية االجتماعية  ،م1998 ،عبدالباسط محمد حسن ، -
عقد الدر : من ود حسونة إلى ودبدر : دار جامعة امدرمان االسالمية    ،ت   ب    ، الطيب ، أبوالقاسم عثمان-

 . للطباعة والنشر 
منصور- بن  م  ،م2010  ،اليمين  دراسة   : االجتماعية  التنمية  في  الدينية  القيم  الميزابيين  دور  حول  يدانية 

بانته   بمدينة  الحاج الخضر    ،رسالة ماجستير منشورة    ،المقيمين  العلوم االجتماعية والعلوم   ،جامعة  كلية 
 . االسالمية 

الفلكلور في السالم والتنمية    ،م2004  ،محمد ، فرح عيسى محررًا  - الفلكلور بم  ،دور  عهد الدراسات قسم 
 . االفريقية واالسوية

 ،دار العاصمة    ،) ترجمة أحمد عبدالعزيز سالمة (    ،الدافعية واالنفعال    ،م1988  ، ج    ،موراي ، إدوارد -
 القاهرة. 

 السعودية. ،دار العاصمة ،القيم في المسلسالت التلفازية ،م1994 ،المحيا ، مساعد بن عبدهللا -
المكتب الجامعي    ،ة اال جتماعيةباب من منظور الخدمالقيم الدينية للش  ،م1999  ،مرسي ، نورهان منير-

 .االسكندرية،الحديث 
 . االسكندرية،دار المعرفة الجامعية  ،االنثروبولوجيا والقيم  ،م2010 ،، سلوى السيد عبدالقادر-
 . االسكندرية،المطبعة المصرية للكتاب  ،البناء االجتماعي والشخصية ،م1980،فرح ، محمد سعيد -
 ، القاهرة. دار الثقافة للطباعة والنشر ،نظرية القيمة في الفكر المعاصر ، م1981، قنصوة ، صالح-
سرس الليان : مركز تنمية المجتمع في    ،التغير الحضاري وتنمية المجتمع    ،م1962  ،صابر ، محي الدين-

 .العالم العربي 
  ، العالم العربي  تنمية المجتمع في  العوامل المعوقة لتطوير برامج  ،م1962،  صابر ، محي الدين وآخرون -

 .المجتمع في البالد العربية أبحاث في برامج تنمية ،سرس الليان 
جامعة الخرطوم :    ،  2ط  ،  3ج    ،األمثال السودانية للشيخ بابكر بدري    ،م2002  ،الصادق صالح عمر-
 .عهد الدراسات االفريقية واألسويةم
 ، ليبيا. الدار العربية للكتاب ،2ط ،مقدمة في الفلسفة االسالمية ،م1995 ،الشيباني ، عمر محمد التومي-
 ، القاهرة. دار المعارف،لمعاصرة في دراسة القيم والتنميةاالتجاهات ا ، م1985 ،التابعي ، كمال-
مصطفى- أحمد   ، وواقعية    ، م1990،  خاطر  نظرية  رؤية   : الريفي  المجتمع  وتنمية  االجتماعية  الخدمة 
 . االسكندرية،المكتب الجامعي الحديث ،

 ، المشاركة في إطار ثقافة المجتمع  تنمية المجتمعات المحلية : نموذج  ،م  1999  ______________ -
 .االسكندرية،المكتب الجامعي الحديث 
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دار الفجر للنشر والتوزيع   ،2ط  ،تنمية المجتمع من التحديث إلى العولمة    ،م2003  ،غربي ، علي وآخرون -
 القاهرة.  ،

 ثالثًا :الرسائل العلمية : 
دور القيم الدينية في التنمية االجتماعية : دراسة ميدانية حول الميزابيين  م ،  2010بن منصور اليمين ،    -

بانته ، رسالة ماجستير منشورة ،   بمدينة  العلالمقيمين  الحاج الخضر ، كلية  وم االجتماعية والعلوم جامعة 
 . ، االسالمية

 التقارير : رابعاً 

 .ز دراسات الوحدة العربيةتقرير التنمية البشرية : مركم، 1994برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، -
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 الكفايات التقنية الالزمة لألستاذ الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
 بجامعتي غرب كردفان وبحري.

 

 (2)محمدنورالدين محمد احمد  (1)الفضلمحمد إبراهيم محمد  
 كلية التربية، جامعة بحري  (1)
 كلية التربية، جامعة شندي (2) 

 
 مستخلص 

التعرف على أهم الكفايات التقنية التي ينبغي أن يمتلكها األستاذ الجامعي من وجهة  يالدراسة الهدفت  هذه   
نظر أعضاء هيئة التدريس ، وأجريت الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات التربية في بعض 

(عضاااوا  104بلغااات عيناااة الدراساااة الحالياااة )الجامعاااات الااااو،انية ،)جامعاااة نااار  كر،فاااان ، و جامعاااة بحري(،و اااد 
( من المجتمع األصا،، واساتمدا الباحثاان المانهو الوصافي التحليلاي للوصاوه الاي أهاداف %54.7)  مثلون ييا   تدريا

الكفايات التقنية  الالزمةة  استبانة الدراسة ، ولتحقيق ذلك أستمدا الباحثان أ،وات لجمع البيانات من الميدان أهمها
( عبةةار، إ دعةةداد البةةاالثين ا  نةةين 27ي مةةن وجهةةة نظةةر أعضةةاء هيئةةة التةةدريس  م  نةةة مةةن لألسةةتاذ الجةةامع

و اااد اتباااع الباحثاااان عااادد االاااوات وعااادا، ا ساااتبانة والتحقاااق مااان صااا حية اساااتمدامها لتحقياااق أهاااداف م(إ2019 
الكفاياااات التقنياااة أن  الدراساااة، ومااادي صاااد ها وتباتهاااا، وتوصااالت  الدراساااة لعاااد، مااان النتاااا و كاااان أهمهاااا ماااا يلاااي 

بالجامعاات الااو،انية، وأن الكفاياات التقنياة ال  ماة ، المتضمنة في الدراسة يجب أن يمتلكها أعضاء هيئاة التادريس
الجااامعي كمااا يراهااا أعضاااء هيئااة التاادريس عينااة الدراسااة جاااءت مرتبااة بحيااه احتلاات  الرتااب األولااي أهاام  لألسااتاذ 

( ومتوسااا  عااااا 4.08لكتروناااي فاااي تااادريس المقاااررات بمتوسااا  حااااابي )الكفاياااات التالياااة ) توتيااا  التااادريب او
(، 3.085( ومتوسااا  عااااا )4.07(، إرشاااا، الالااا   إلاااي الموا اااع العلمياااة اولكترونياااة بمتوسااا  حااااابي )3.085)

(، تنمياة مهاارات الاتعلم الاذاتي 3.085( ومتوسا  عااا )4.05معرفة البرمجيات التعليمية الجيدد بمتوسا  حااابي )
( فااي المحاااارات  power point(، اسااتمداا )3.085( ومتوساا  عاااا )4.05لالاا   بمتوساا  حاااابي )لاادا ا

( ...الاا،(، و ااد احتلاات  الرتااب األاياارد بعااض الكفايااات التاليااة ) 3.085( ومتوساا  عاااا )4.08بمتوساا  حاااابي )
عاما، ماع الفيروساات (، الت3.085( ومتوسا  عااا )4.73تالبيق التعليم القا م على المشاروعات بمتوسا  حااابي )

(، القااادرد علاااى تحااااين البرمجياااات 3.085( ومتوسااا  عااااا )3.69اولكترونياااة بالريقاااة علمياااة بمتوسااا  حااااابي )
بفاعليااة   Hypermedia(، اسااتمداا الوسااا   الفا قااة3.085( ومتوساا  عاااا )3.71المتااوافرد بمتوساا  حاااابي )

تاا و الدراساة الاي عادا وجاو، فارود ذات ، لااة (( ، كماا أشاارت ن3.085( ومتوسا  عااا )3.63بمتوسا  حااابي )
إحصااا ية فااي اسااتجابات عينااة الدراسااة نحوأولويااات الكفايااات التقنيااة تعااعا لمتغياارات  )النااو  ، التمصاا  العلمااي، 
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ارورد توافر الكفايات التقنياة  الرتبة العلمية(.وفي اوء تلك النتا و  دمت الدراسة بعض التوصيات أهمها ما يلي 
ي الدراساااة  الحالياااة لااادا أعضااااء هيئاااة التااادريس بالجامعاااات الااااو،انية ،كماااا أنااا   باااد مااان اوهتمااااا المتضااامنة فااا
والعما، علاي  ياا،د ،رجاة ممارساتها فاي ارا اق التادريس الجاامعي، كماا أوصات الدراساة بضارورد   ا بالكفايات األاار 

فااي العمليااة التدرياااية، كمااا أوصاات لتوتيفاا    عقااد ،ورات تدريبيااة لألساااتذد بالجامعااات فااي مجاااه الحاسااو  وتقنياتاا
اسااتمداا التقنياة المعلوماتيااة  نحاو الااو،انية باوساارا  فاي التحااوه إ،ارات الجامعاات الحووميااة بضارورد إلااعاا الدراساة

 في التدريس الجامعي وتأمين األار التدرياية ال  مة لذلك لتحقيق أهدافها.

 الجامعي، أعضاء هيئة التدريس األستاذ تقنية، ، الالتقنية  الكفايات لمات المفتااليةالك

Abstract 

 
This study aimed to identify the most important technical competencies that a university professor 

should possess from the point of view of the faculty members. The current study sample (104) faculty 

members representing (54.7%) of the original community, and the researchers used the descriptive 

analytical approach to reach the objectives of the study, and to achieve this the researchers used tools 

to collect data from the field, the most important of which is the identification of the technical 

competencies necessary for the university professor from the viewpoint of the faculty members. From 

(27) items, prepared by researchers on Monday (2019 AD), The researchers followed several steps to 

prepare the questionnaire and verify the validity of its use to achieve the objectives of the study, and 

the extent of its validity and reliability,the study reached a number of results, the most important of 

which were the following: That the technical competencies included in the study must be possessed 

by faculty members in Sudanese universities, and that the technical competencies necessary for the 

university professor as seen by the faculty members. ) and a general average of (3.085), guiding 

students to electronic scientific sites with an average of (4.07) and a general average of (3.085), 

knowledge of good educational software with an average of (4.05) and a general average of (3.085), 

developing students’ self-learning skills with an average of (4.05) and a general average (3.085),The 

use of (power point) in lectures with an arithmetic mean (4.08) and a general average (3.085) ... etc., 

and the last ranks occupied some of the following competencies: (the application of project-based 

education with an arithmetic average (4.73) and a general average (3.085), dealing with Electronic 

viruses in a scientific way with a mean of (3.69) and a general average of (3.085), the ability to 

improve the available software with a mean of (3.71) and a general average of (3.085), the use of 

hypermedia effectively with an average of (3.63) and a general average of (3.085), as indicated by the 

results of The study indicated that there were no statistically significant differences in the responses 

of the study sample towards the priorities of technical competencies due to the variables: (gender, 

scientific specialization, scientific rank). In light of these results, the study made some 

recommendations, the most important of which are the following: The necessity of having the 

technical competencies included in the current study among faculty members in Sudanese 

universities, and it is necessary to pay attention to other competencies and work to increase the 

degree of their practice in university teaching methods. The study also recommended the necessity of 

obligating the administrations of Sudanese government universities to speed up the shift towards the 
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use of information technology in university teaching and to secure the necessary teaching frameworks 

for this to achieve its goals. 

Keywords: Skills, Technical, Technical Skills, Teaching Staff Members, Staff 

 مقدمة الدراسة:

ع األاير من القرن العشرين، الكفايات التقنية  تعتبر كفايات األ،اء من المواوعات التي ا ،ا، ا هتماا بها في الرب
تعد من المقومات األساسية لألستاذ الجامعي، وهي من العوام، المهمة في اب  وتفعي، العملية  التعليمية، ألن  
بقدر ما يمتلك عضو هيئة التدريس مهارات تقنية تتناسب ومتاللبات العصر بقدر ما يؤ،ي أ،واره الماللوبة من  

أكثر   لنوعية بشو،  بالجامعات  المائولين  إ،راك  فإن  ولهذا  الجامعي،  محيال   في  ومؤترا   فاع    وأصبح  تميعا ، 
التدريس يوفر لديهم بعضا  من المعلومات التي تمونهم من   التقنية األكثر فعالية في أ،اء أعضاء هيئة  الكفايات 

الماللوبة، والكفايات التقنية أصبحت ماللبا     القدرد في اتماذ القرارات الصحيحة نحو  تالوير وتفعي، هذه الكفايات 
أساسيا  لألستاذ اه+جامعي ألن لها ،ورا  كبيرا  في جلب المعرفة وتنظيمها وكذلك في  تقلي، التكالي  و يا،د العا د 
على الماتوا المؤساي، يقوه  يتون " المااهمة التي يمون أن يقدمها التقدا العلمي والتكنولوجي للتنمية أصبحت 

تحتاج إلى معيد من التأكيد فالمعرفة العلمية وا بتكارية التكنولوجية تعد أهم العوام، التي ساهمت في تحقيق     
 (.87ا  1997النمو ا  تصا،ي للدوه المتقدمة"  يتون،)

التدريس،    لتالوير كفايات ومهارات أعضاء هيئة  الجامعية اروري  المؤساة  التعليم في  إن ا هتماا بمواو  
التفكير، ألنه  الكفايات و المهارات  المرونة في  التعليم، ومن هذه  النوعية في  م المائولون عن تحقيق الجو،د و 

الذكاء العاافي ( الوجداني)، الذكاء ا جتماعي، توتي  التكنولوجيا في التعليم والحيوية الوتيفية، وامت ك  درا  
و،د في الحياد، بالنظر إلى األ،وار والماؤوليات الملقاد على عالي من الكفاءد الذاتية المدركة وماتوا عاه من الج

 (. 47ا  2017عاتقهم تجاه التالورات التي تحدث في مجاه العلم والمعرفة شينيني، ) 
من هذا المناللق نبعت فكرد هذه الدراسة التي   تقيس ماتوا هذا النو  من الكفايات، و  تبحه في أهميت ، ألن   

وإنما تبحه في ترتيب األولويات لهذه الكفايات، أي أن الهدف األساس من هذه الدراسة   األهمية من المالمات،
للتنمية  التمالي   في مجاه  الصحيحة  او،ارية  القرارات  تتمذ  أن  أج،  التقنية من  الكفايات  من  األهم  معرفة  هو 

 البشرية  بشو، عاا وتقويم وتدريب أعضاء هيئة التدريس بشو، ااص . 

 وتااؤ تها   مشولة الدراسة 

تلك   ومن  العلمية،  الدراسات  معها من ا ه  التعام،  ينبغي  التي  التحديات  من  الجامعي عد،  التعليم  يواج  
التحديات نوعية الكفايات التقنية التي يجب أن يمتلكها عضو هيئة التدريس  وذلك للتغلب علي مشو ت التعلم  

وحوار بين األكا،يميين على ممتلف تمصصاتهم من حيه النو   التقليدي، وهذه الكفايات أصبحت مواع جده  
التعليمي  أ،ا    على  سلبا   ينعوس  المناسبة  التقنية  للكفايات  الجامعي  التدريس  هيئة  عضو  امت ك  فعدا  والكم 
لية والبحثي، فإذا اعفت الكفايات التقنية لدي  اعفت التنمية البشرية وا ،ا، الفا د و لت القيم المضافة في العم



 

 

 115-89 :ص -   2022مارس   –(  1)الرابع  العدد  –علوم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة شندي للمجلة                       

92 

التعليمية وبالتالي اعفت الممرجات التعليمية، وما يواجه  العالم اآلن من جوا ح وأ مات صحية ارورد ا تضت 
هذه  مث،  انتشار  للتقلي، من االورد  الصحي  والحجر  ا جتماعي  التباعد  في  تمثلت  و ا ية  تدابير صحية  واع 

التعلي  مجاه   في  ماسة  الحاجة  فكانت  المالرد  الوبا ية  توتيفها األمراض  و  الحديثة  التكنولوجيا  من  ل ستفا،د  م 
لتوصي، المدمات التعليمية للال   في أماكنهم عبر اونترنت وهذا األمر ياتلعا امت ك األستاذ الجامعي لبعض 
المهارات التقنية ال  مة، باواافة إلي ذلك التوج  العالمي الحديه نحو التعليم اولكتروني والتعلم الذاتي في ت، 
ا نفجار المعرفي وعصر المعلومات الذي تعد،ت في  مصا،ر التعلم، فكان  بد لألستاذ الجامعي من مواكبة هذا 
 التالور التكنولوجي الها ، لتحاين سلوك  التدرياي، ولهذا يمون صيانة مشولة الدراسة في الاؤاه الر يس التالي 

ما أولويات الكفايات التقنية التي ينبغي أن تتوافر لدا األستاذ الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .1
 ويتفر  من  األسئلة الفرعية التالية   بجامعتي نر  كر،فان و بحري؟. 

هيئة  2 نظر أعضاء  الجامعي من وجهة  األستاذ  لدا  توافرها  يجب  التي  التقنية  الكفايات  أولويات  ما  التدريس . 
 بجامعتي نر  كر،فان و بحري عينة الدراسة؟. 

.ه، توجد فرود ذات ، لة إحصا ية في استجابات أعضاء هيئة التدريس بجامعتي نر  كر،فان و بحري أفرا، 3
 عينة الدراسة على استبان  الكفايات التقنية تععا إلى متغيرات )النو ، التمص ، الرتبة العلمية( ؟. 

 :أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية بشو، أساسي إلى معرفة أولويات الكفايات التقنية الماللو  توافرها لدا األستاذ الجامعي   
 بجامعتي نر  كر،فان و بحري.

كما تهدف إلى معرفة الفرود بين أفرا، العينة في ترتيب أهمية الكفايات التقنية و،رجتها في اوء متغيرات)النو ، 
 تبة العلمية (. التمص  األكا،يمي، الر 

 أهمية  الدراسة  

لما   /1 المجتمع  باعتباره شريحة هامة في  الجامعي و تالوره  باألستاذ  اهتمامها  الدراسة من مواو   أهمية  تنبع 
يقدم  من أ،وار علمية وتربوية واجتماعية وتحم، ماؤولية بناء وتنمية شمصية ا ب  وتمريو كوا،ر مؤهلة تاهم  

 ة المجتمع . بفاعلية في قيا،د وتنمي

/ تنبع أهمية الدراسة من اهتمامها بالكفايات في مجاه التقنيات التربوية واكتاابها وتالويرها  لدا أعضاء هيئة  2
التدريس في اوء التالور والتقدا التكنولوجي الحالي من أج، تحاين تروف التعلم بصورد عامة، ورفع ماتوا  

 التحصي، األكا،يمي والمعرفي لدا الال    .
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إتراء البحوث والدراسات المهتمة بالكفايات التقنية وما يرتب  بها من مهارات واصا   وسمات شمصية في   /3
 مجاه الالوك التدرياي بمرحلة التعليم الجامعي و العاا. 

 حدو، الدراسة   

 ) جامعة ا تصرت الدراسة على أعضاء هيئة التدريس بوليات التربية في ك، من الجامعات التالية  حدو، موانية 
 جامعة بحري( ذكورا  وإناتا    –نر  كر،فان 

ا(، ويتحد، تعميم نتا و الدراسة على 2020  -  2019تم تالبيق أ،وات الدراسة في العاا الدراسي )  حدو،  مانية 
 مدا صدد أ،اد الدراسة وتباتها . 

 عات الحوومية الاو،انية. انحصرت الدراسة في الكفايات التقنية لدا األستاذ الجامعي بالجام  حدو، مواوعية 

 مصاللحات الدراسة  

التقنية )  الكفايات  والمشاعلة،  الموالدد  يعرفها  التي 196ها 1430   التكنولوجية  المعايير  من  مجموعة  بأنها   "  )
 تعرف من ا لها مدا  درد المعلم على استمداا الحاسو  في الغرف الصفية ".  

ذه الدراسة مجموعة المهارات الحاسوبية اولكترونية المدرجة في استبانة  ويقصد الباحثان بالكفايات التقنية في ه  
 الدراسة الحالية والتي يجب أن يمتلكها عضو هيئة التدريس ليؤ،ي ،وره األكا،يمي واو،اري والبحثي بفعالية .

ررات اوعدا، التربوي حد، في هذه الدراسة بأن  ك، من يقوا بالتدريس للمقررات األكا،يمية أو مق  األستاذ الجامعي 
 وحاص، على المؤه، العلمي الماللو  بالجامعات الحوومية الاو،انية. 

 أو     مفهوا الكفايات 

ااتلف كثير من الباحثين في مفهوا الكفاية، فالبعض يرا بأنها مجموعة من القدرات وآارين يرون بأنها تتمث،   
في المهارات التي يتقنها الفر،، و د رأا عد، من الباحثين بأنها الفعالية ونيرهم يرا بأنها الكفاءد، حيه أواحت 

  ( ااتلفو   7ها    1425حجر،  والممتصين  الباحثين  أن  تعريفات (  لذا  دموا  الكفاية،  مفهوا  إلى  نظرتهم  في  ا 
( أن  من ا ه تتبع األ،بيات التربوية التي تعرات لمواو  الكفايات   86ها   1425ممتلفة، ويواح البالي،)

يقوه  وبالمث،  التنا ض،  حد  يص،  ا ات ف  من  شيئا   فيها  بأن  القارئ  يشعر  الكفايات  لتعري   تعد،ا   فيها  وجد 
( " ان مفهوا الكفايات من المفاهيم المركبة متعد،د الد  ت، ويرجع ذلك إلى أن  349ا 1994ععيعي،)الرفاعي وال

ك، باحه ينظر إليها من  اوية تمتلف عن نيره بما يتناسب مع ،راست ، مما ،عا البعض إلى القوه بأن الكفايات 
 تعد مفهوما  وصفيا  أكثر من كون  مفهوما  معياريا  ".

لأل،اء  ومعيار  القيمة  أو  للمهارد  وصف  تعني  النهاية  في  أنها  إ   الكفايات  مفهوا  حوه  اآلراء  اات ف  ورنم 
 الماللو  في اوء متاللبات البرنامو واألهداف، وعلي  يمون توايح مفهوا الكفاية كما يلي     
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 المفهوا اللغوي 

كفاية فهو كاف إذا حص، ب  ا ستغناء عن  (،أن كفى   الشيء يوفي    537،)، ت 1ور، في المصباح المنير،ج 
 نيره واكتفيت بالشيء استغنيت ب  أو  نعت ب  وك، شيء ساوا شيئا  حتى صار مثل  فهو موافئ ل . 

  :المفهوا ا صال حي

( بأنها  135ا    1992( بأنها القدرد على أ،اء سلوك ما، ويعرفها مرعي وآارون،)12ا    1998يعرفها جام،، )
ع على  ويعرفها   المقدرد  وفاعلية،  بتأتير  األ،اء  من  معين  بماتوا  (بأنها   1ا 2002،)D' Hainaultم، شيء 

مجموعة من التصرفات ا جتماعية والوجدانية ومن المهارات النفاية الحس حركية التي تامح بممارسة   قة لدور 
 .moudir.netwww.(ما أو وتيفة ما أو نشاط ما) 

 المفهوا التربوي  

اللقاني والجم،، ) ( الكفايات التربوية بأنها التمون من الوصوه للحد األعلى لأل،اء، في   147ها   1416يعرف 
يرا   المهارات 284ا Barnes and Taylor  (،1988حين  وتنمية  اكتاا   على  القدرد  تعنى  الكفاية  أن   )

الموا ف على  والايالرد  ال  مة  لتحقيق   والمعارف  الممتلفة  المبرات  واكتاا   المحد،د  األهداف  ذات  التعليمية 
 النجاح بوفاءد وفاعلية . 

 :المفهوا المهني

سليمان،)  صاحبها  361ا 1991يعرف  وتؤه،  التربوي  بالعم،  تتص،  التي  المهارات  بأنها  المهنية  الكفاية   )
الكفايات المهنية مفهوا يشم، ت تة موونات  ( أن56ا   1993لممارسة عمل  بنجاح، ويرا عبد الجوا، ومتولي، )

،و،ه،   يرا  حين  في  وا تجاهات،  والمهارات  هي Doodle  ،)1996هي  المعلومات  المهنية  الكفايات  أن  ا( 
 القدرات الوتيفية التي يظهرها المعلمون في نشااهم اليومي المتصا، بعملهم . 

 ت ما يلي   يتضح للباحثين ا تنين من التعريفات الاابقة للكفايا

لم يتفق الباحثون على تعري  محد، للكفاية، فالبعض تناولها بشو، عاا، والبعض يرا بأنها تم  مجاه   .1
 معين ،ون نيره . 

بعض الباحثين يرا بأن الكفايات مرا،فة للقدرات أو المهارات أو المعارف أو ا تجاهات أو الكفاءد والفعالية    .2
 واأل،اء، في حين فرد آارون بين تلك المصاللحات .

 بعض الباحثين يرا بأن الكفايات وصف لموون ما، ويرا نيرهم بأنها معيار للحوم على بعض الموونات .  .3

 أن الكفايات متعلقة بإتقان المهاا، وبالتالي هي مؤشر على جو،د القدرات والمهارات. تده المؤشرات ب  .4

http://www.moudir.net/
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والمهارات   القدرات  مث،  المصاللحات  وبعض  الكفايات  بين  الكبير  التداا،  رنم  بأن   يران  الباحثان  فإن  وعلي  
الم تلك  النهاية لك، مصاللح من  الكفايات تعد  الكفاية هي وا تجاهات والفعالية والكفاءد إ  أن  صاللحات، وأن 
 إتقان الفر، للمعارف والقدرات والمهارات وا تجاهات بفعالية وكفاءد في األ،اء . 

 أهمية الكفايات   

أو  للبرامو  األكا،يمية  الجو،د  أو  لألفرا،  الشمصية  الجو،د  على  الحوم  في  األساسية  المقومات  من  الكفايات  تعد 
ملك الكفاية فهو يملك  در من الذكاء الذي يؤهل  لإلبدا  والتالوير والتغيير الجو،د الشاملة للمؤساات، ولهذا من ي
(، ويعد الحاديه عان الكفايات حديه عن الذكااء بمفهوما  العاا،  9ا   2002نحو األفض،، حيه أواح نريب،)

التفكير والممارسات او، 49ها 1429وتقوه)األنصاري، الكفاية جانبا  مهما  في  ارية فياتمدا من  ( " يشغ، مفهوا 
 ب، األكا،يميين واو،اريين على حد سواء بصفت  معيارا  أساسيا   لتقويم أ،اء األفرا، وقياس نابة نجاحهم أو فشلهم  

 ." 

 ( أن هناك عدد أسبا  تجع، من الكفايات أهمية في العملية التعليمية منها   Pickett  ,1998ويرا بيوت ، )

 اا  تحاين أ،اء المشرو  الكلي والعيا،د التنافاية . 1

 اا   يا،د فعالية التدريب والتالوير والتغيير الثقافي . 2

 اا المااهمة في التحاين والتمالي  والتوتي  وا اتيار في الموار، البشرية .3

 اا معالجة الفجود بين المهارات الوا عية والمأمولة . 4

 اا  يا،د  ود العم، والمااهمة في تكام، ا ستراتيجيات او،ارية .5

 ويرا الباحثان أن الكفايات مهمة لألستاذ في عدد مجا ت منها  

،ارية بناب متفاوتة بين تلك المجاه او،اري الذي يتاللب كفايات فكرية وإناانية وفنية على كافة الماتويات اوا  1
 الكفايات . 

الشمصي 2 الماتوا  على  وتقنية  وأا قية  وادمية  وبحثية  تعليمية  كفايات  يتاللب  الذي  األكا،يمي  المجاه  ا 
 ألعضاء هيئة التدريس وعلى الماتوا المؤساي للجامعة .

 لية في اوء األنظمة الجامعية .ا مجاه اورشا، األكا،يمي الذي يتاللب كفايات علمية وتنظيمية و قيمية وتحلي3

 ا مجاه األنشالة الال بية الذي يتاللب كفايات تشميصية  حتياجات الال   وتدريبية لتلبية تلك ا حتياجات . 4

 عوام، تهور ا تجاه القا م على الكفايات 
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اهتم ب    الجو،د، ولهذا  لتحقيق اوتقان والحصوه على  إ،اري ياعى  اتجاه  الكفايات  البرامو  يعد مواو   مالوروا 
( أن هناك مجموعة من العوام، أ،ت ألهمية   26  –  23ها     1424على ممتلف أنواعها، و د أواح الرشيد، )

 ا تجاه نحو ،راسة وتالوير الكفايات من هذه العوام،  

 ا تالوير وسا ، القياس والتقويم مما أ،ا لحاجة تقويم األفرا، في اوء الكفايات . 1

 اات التربوية مما أ،ا لحاجة تقويم المدا ت والعمليات والممرجات من أج، تقويم الكفايات ا اوقباه على المؤس2

 ا اعتما، الكفايات بد   من المعارف في إعدا، األفرا، مهنيا  .  3

 ا تهور حركة الماؤولية في التربية المتمثلة في أن المعلم مائو   عن الماتويات التعليمية والالوكية للال   .4

تهور أسلو  التمون من األ،اء المتمث، في أن المعلم يدر  ويعالى األ،وات التي يتمون من ا لها في القياا    ا5
 بعمل  بو، مهارد وإتقان وبالتالي يوون  د أتقن الكفايات الماللوبة .

 مية . ا تهور الحركة التجريبية في التربية وتتضمن إتقان مجموعة من الكفايات األا قية والتقنية العل6

ا تالوير التقنيات التربوية مما أ،ا إلى ا هتماا بتفريد التعليم، حيه أن التعليم المبرمو والتدريس المصغر، وهذه 6
 المقومات تتضمن ارورد إتقان عد، من الكفايات.

المدا ت والعمليات والممرجات والتغذية 7 الذي يتضمن أربعة موونات مهمة هي  النظم،  ا تهور منهو تحلي، 
 الراجعة وهذه جميعا  تتاللب توفير عد، من الكفايات .  

ا اات ف مفهوا التعليم من مجتمع آلار ومن تقافة ألارا، أ،ا لظهور حركة الكفايات على الماتوا المؤساي 8
. 

منهو  9 التعليمية  ا  المؤساات  من  كثير  من  ب،  المعارف  على  وليس  الكفايات  إتقان  على  القا مة  الشها،ات 
 www.moudir.net.(والتدريبية )

 ويضي  الباحثان أن ا تجاه القا م على الكفايات تهر لألسبا  التالية   

  الكفاءات البشرية المتميعد يتاللب تقويم للكفايات العملية أكثر من كم المعارف ا أن التاابق الاريع في استقالا1
 المتوافرد .

ا أن من يملك الكفاية يملك اونتاجية، ومن يتميع في اونتاجية ياهم في تالوير المؤساة في حين أن ذلك   2
 يتوافر لدا من يملك المعارف فق  ب، لمن يتقنها. 

الذاتية لألفرا، والتالوير المؤساي يتاللبان استمداا التقنية الحديثة، والتقنية تتاللب إتقان مجموعة من  ا أن التنمية 3
 الكفايات التقنية التمصصية و  تفعي، للتقنية ،ون إتقان الكفايات المهارية التمصصية .

http://www.moudir.net/
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لعد 4 التدريس  هيئة  أعضاء  إتقان  يتاللب  أكا،يمية  اعتما،ات  على  الجامعات  حصوه  أن  وفى ا  الكفايات  من   ،
 الو ت نفا  يتاللب األمر توافر بع  الكفايات النوعية في البرامو األكا،يمية .  

وعمليات  مدا ت  أنها  أي  وسيالة  متغيرات  تمث،  الجامعي  التعليم  مجاه  في  الكفايات  فإن  سبق  ما  في اوء 
 وممرجات  في الو ت نفا ، وذلك كما يلي  

ينبغي أن .الكفايات عبارد عن مدا ت في ك1 التي  القدرات والمهارات وا تجاهات اويجابية  ونها مجموعة من 
 تتوافر لدا أعضاء هيئة التدريس.

.الكفايات عبارد عن عمليات في كونها آليات  وا ياتمدمها عضو هيئة التدريس عند القياا بعمل  األكا،يمي 2
 من تعليم وبحه وادمة اجتماعية .

 في كونها  درات ومهارات وقيم واتجاهات لدا الاللبة المريجين .  . الكفايات عبارد عن ممرجات 3

 تانيا    ابيعة الكفايات التقنية

التقنية، من هذه    األفرا، ماتمدمي  في  تتوافر  أن  ينبغي  التي  القدرات  من  في مجموعة  التقنية  الكفايات  تتمث، 
برن بو،  الماصة  بالمهارات  البرامو واولماا  بأسس  المعرفة  الفكرية وأساليب القدرات  الملكية  امو، وكذلك اواب  

تالوير  يتاللب  مما  ماتمر  بشو،  ومتغيرد  متالورد  التقنية  بأن  التاا  واو،راك  الممتلفة  البرمجيات  في  التالوير 
 المهارات التقنية باستمرار .

 :أهمية الكفايات التقنية

ا حضاري أو تالوير مؤساي بدون امت ك تعد الكفايات التقنية ماللب أساس في الحياد المعاصرد ألن    تقد    
( " التحوه من األنظمة التقليدية في مجا ت الحياد إلى الحياد   28ها 1428الكفايات التقنية، يذكر  ين الدين،)

الر مية يعتبر من أهم سمات المجتمع المتحضر، وهذا ،لي، على ر ي هذه المجتمعات، والمتتبع لتالور الحياد إلى 
ي الر مي  لنشر العالم  محوم  تمالي   ماتوياتها امن  أعلى  على  الدوه  باهتماا  تحظى  المواايع  هذه  أن  لحظ 

واجتماعية  وتعليمية  التقنية أهمية في عدد مجا ت فكرية  وللكفايات   ،" الحياد  بوافة مناحي  المعلوماتية  مجا ت 
حوا أن التعلم اولكتروني " ( بأن عد، من التربويين أوا155ها  1431وا تصا،ية، منها ما أشار إلي  التركي،)
 التقني " مهم في عدد جوانب منها   

 ا إيجا، بيئة تعليمية تفاعلية من ا ه تقنيات إلكترونية جديدد .1
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عبر  نوات  2 والحوارات  المبرات  تبا،ه  ا ه  من  والمااعدين  والمعلمين  الال    بين  التفاع،  عملية  ،عم  ا 
 والتحدث او الدر،شة ، ونرفة الصف ا فترااية.  ا تصاه اولكتروني كالبريد اولكتروني،

 ا رفع  درات التفكير العليا لدا الال   . 3

 ا إكاا  أعضاء هيئة التدريس المهارات التقنية الحديثة .4

 ا إكاا  الال   مهارات تقنية ا تصا ت والمعلومات .5

 جية المتاارعة .ا تالوير أ،اء عضو هيئة التدريس حتى يتواكب مع المتغيرات التكنولو 6

والتقنية أصبحت محورا  ر ياا  في اهتمامات الباحثين ومالوري البرامو ألن لها أهمية في جلب المعلومات بأ ،  
أواح   إذ  موار،ها،  وتنمية  لتالوير مؤسااتها  تاعى  التي  والمؤساات  للدوه  ماللبا   مما جعلها  وأ ، جهد،  و ت 

عى و،راك أهمية التقنية في ممتلف األنشالة، ااصة في المجاه ( أن المجتمعات العربية تا163ا   2000 ه،)
الالالب  لدا  األ،اء  متاللبات  من  أصبح  اآللي  الحاسب  ألن  األكا،يمي،  الجانب  في  أا   وبشو،  التعليمي 

 www.moudir.net(واألستاذ وفي الو ت نفا  أ،اد لتنفيذ كثير من المقررات ) 

يقوه   األ،اء،  اويجابي في  التغيير  وإحداث  للتالوير  التقنية ماللبا   الكفايات  امت ك  الحاار أصبح  الو ت  وفي 
على نحو  ( " إننا اآلن في مرحلة التحوه وا نتقاه إلى التعليم باستمداا التكنولوجيا الر مية  170ا  2001برونر، )

  " التعليم  لتكنولوجيا  المتصلة  الالالة  تواح   أحد LTCما  التقنية  أصبحت  العصر  متغيرات  في اوء  إذا    ."
الذاتي  للتالوير  ووسيلة  المعلومات،  لجمع  وأ،اد  األفرا،،  لتقويم  أساسيا   ومعيارا   مؤساة،  ألي  التقويم  معايير 

 www.moudir.net.(والمؤساي )

 العوام، التي تدعو لتعلم الكفايات التقنية  

توجد العديد من العوام، التي تدعو لتعلم الكفايات التقنية في مجاه التعليم الجامعي أو التعليم العاا، من  
 ( , كما يلي   268  -266ها   1423هذه العوام، ما أشار إلي   العواملة،)

 ي والثورد المعرفية المرتبالة ب . اتاار  التقدا التكنولوج 1 

 ا توجهات العولمة وتراب  المجتمعات اوناانية. 2

 ا التحو ت الديمقرااية وما رافقها من متغيرات وتو عات .3

http://www.moudir.net/
http://www.moudir.net/
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 ا ا ستجابة والتكي  مع متاللبات البيئة المحيالة .4

 ويضي  الباحثان للعوام، التي تبرر تعلم الكفايات التقنية الاابقة ما يلي   

 أاا  تاار  الجامعات في تالوير موا عها اولكترونية من أج، التصنيفات العالمية . 

   اا  الحاجة للمحركات البحثية من  ب، الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والال   .

 ج اا  حاجة الدارسين والمتعلمين ألحدث المعلومات مما يتاللب توافر الكفايات التقنية للوصوه   

 . تم تصنيفها وتوتفها من ا ه التقنية لهذه المعلومات 

 اعتما، كثير من البرامو كالمقررات الر مية والدورات التالويرية على التقنية الحديثة .  ،. 

 أهداف تعلم الكفايات التقنية  

تتكام،  يؤ،ي تعلم الكفايات التقنية إلى تحقيق مجموعة من األهداف او،ارية واألكا،يمية والتعليمية التي  
ا   2004( و)سالم،  388ا   2005لتاهم في تالوير العم، المؤساي، منها ما أشار إلي  ك، من ) ه والجندي،

 ( بما يلي    419ا  2004( و)الحيلة، 94

 اا توفير بيئة تعلمية ننية بالمصا،ر التقنية . 1

 محد، . اا إيجا،  نوات اتصاه إ،ارية تمدا العملية األكا،يمية ،ون ا رتباط بموان2

 اا  المااهمة في تثقي  المجتمع بشو، عاا والجامعي بشو، ااص بالماتجدات التقنية المتقدمة . 3

 نمذجة التعليم الجامعي بما يتوافق مع التالورات التقنية في المجاه األكا،يمي . 

 اا إكاا  الاللبة الكفايات والمهارات ال  مة  ستمداا تقنية ا تصاه والمعلومات .4

 عدا، حقا ب تعليمية تدريبية في مجاه التعليم ياتفيد منها عضو هيئة التدريس والالالب.اا إ 5

 ويضي  الباحثان األهداف التالية  

 اا ا نتقاه تدريجيا  من التعليم التقليدي إلى التعليم اولكتروني على الماتوا الجامعي .1

 تقنية . اا توجي   درات ومهارات الال   نحو ا ستمداا اويجابي لل2
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 اا  تهيئة الفرص للباحثين والال   للداوه في الماابقات الثقافية والعلمية العالمية .3

 نماذج للكفايات التقنية    

مجاه  حاب  وكذلك  الكفايات،  تلك  ماتمدمي  وأهداف  توجهات  حاب  وتتباين  التقنية  الكفايات  تتعد، 
 ي ما يلي  توتيفها، ومن أهم الكفايات التقنية في المجاه األكا،يم

 اا  البرمجيات التعليمية بممتلف أنواعها.       1

 اا التصميم اولكتروني للبرامو والمقررات واألنشالة. 2

واألكاس    POWER POINT، والبوربوينت EXELبرامو األوفس كاألكا،     مث،اا البرامو الحاسوبية التعليمية  3
ACCESS بها العم، األكا،يمي .، وكذلك البرمجيات الحاسوبية الممتلفة التي يتالل 

 اا المدونات والمنتديات اولكترونية .  4

 اا  كفايات التعلم ) المدمو( .5

 اا الفصوه والمعام، ا فترااية .  6

 اا برامو الوسا   المتعد،د .7

 

 التغيرات األساسية في مفهوا الكفايات التقنية    

المجا ت التقنية، تغير مفهوا الكفايات التقنية وأصبح يعتمد في اوء التغيرات المعرفية المتاارعة وااصة في  
لما أور،ه )الرشيد، التغيرات وفقا   الكم، ويمون إجماه هذه  أكثر من  النو   الجوانب 45-44ها   1424على  ( في 

 اآلتية 

)اا  1 الوسا    من  )Mediaالتحوه  الرسا ،  إلى   )Massages الم الميا،ين  على  التركيع  إلى  التحوه  تم  ماة     ( 
 ) التصميم، ا ستمداا، التالوير، او،ارد، التقويم ( المتصلة بعمليات ومصا،ر التعلم .

اا التوسع في الوتا ف التي يقوا بها ممتهنو المجاه امن استمداا التقنيات والمصا،ر إلى التصميم وا ستمداا 2
 وإلى التقويم والتالوير واو،ارد والتحلي، والتنظيم . 
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 المنتجات التي يعم، بها المهنيون من التقنيات التعليمية إلى المصا،ر البشرية ونير البشرية . اا تحوه 3

اا ،ور المنتجات في بيئة التعلم، حيه كانت الوسا ، في البداية موملة لنشاط المعلم في الفص،، بينما التعريفات 4
 لى  دا المااواد مع المعلم.الحديثة تضع مصا،ر التعلم في مركع محوري في البيئة التعليمية وع

 معو ات تعلم الكفايات التقنية  

توجد بعض المعو ات التي تحد من تعلم وتالبيق الكفايات التقنية،  د تكون معو ات فكرية أو تنظيمية و د تكون  
لفة  ( " أن  التعليم اولكتروني "التقني " تواجه  عقبات ممت  20ها  1430ما،ية أو مهارية، حيه يرا ) العمري،

ويواح    ،" والبرمجيات  األجهعد  وكفاءد  ا تصاه  ومشاك،  والدعم  والميعانية  التأسيس  وتشم،  بتالبيق   متعلقة 
نوعين هما    21ا   2004)التو،ري، إلى  تقام  أن  "يمون  التقني   " اولكتروني  التعلم  تواج   التي  المعو ات  أن   ) 

 الشبوة و يا،د التكالي  .معو ات ما،ية ممثلة في التجهيعات واألجهعد و التغالية باا1

 اا معو ات بشرية ممثلة في  لة القا،رين على التعلم التقني بالشو، الصحيح .2

 ويرا الباحثان أن من معو ات إتقان الكفايات التقنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات ما يلي  

 اعف البنية التأسياية التقنية أو عدا توفرها تماما   ببعض الجامعات .اا 1

اا تكلي  أنلب أعضاء هيئة التدريس بأعماه إ،ارية تحد من تعلمهم  وتدريبهم علي ممارسة الكفايات التقنية في 2
 آ،ا هم التدرياي. . 

 اا اعف تجاو  بعض الال   للتفاع، التقني مع أستاذ المقرر .3

 اا اعف الحوافع الما،ية والمعنوية لمن يمتلكون الكفايات التقنية من األساتذد. 4

 اا  اعف التوعية التقنية للال   من  ب، اورشا، األكا،يمي وإ،ارات عما،د شؤون الال   بالجامعات الاو،انية.5

 الدراسات الاابقة  

تناوه الباحثان عد، من الدراسات و البحوث الاابقة مثلت ااراة اريق لتحديد الكفايات التقنية ال  مة لألستاذ 
راسة الحالية،  نير أن الباحثان و في ا حدو، علمهما ا لم  يجدوا ،راسة متالابقة الجامعي إذ تعتبر  ريبة من الد 

مع متغيرات الدراسة الحالية التي تناولي ترتيب أولويات الكفايات التقنية ال  مة لألستاذ الجامعي  من وجهة نظر 
  أعضاء هيئة التدريس مدي تأتير بعض المتغيرات علي ذلك، و من أهم هذه الدراسات 
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س مة) هشاا  مصالفي،  و  ا   العبير،بانقا  و  محمو،  سعيد  حانين،  "التمالي   2019أجري  بعنوان  ،راسة  ا( 
لتوتي  معاليات  تكنولوجيا التعليم لتالوير برامو إعدا، المعلمين بولية التربية جامعة المراوا من وجهة نظر 

ة جامعة المراوا، وللتحقق من ذلك  اا  أعضاء هيئة التدريس، وهدفت إلي التعرف علي وجهات نظر بولية التربي
( إستبانة موونة من  بتصميم  الدراسة )28الباحثون  بلغت عينة  و  د  الباحثون  50( عبارد،  استمدا  و  ( عضوا ، 

المنهو الوصفي التحليلي، كما استمدموا العديد من المعالجات اوحصا ية كااتبار تحلي، التباين الث تي و معام، 
لت لتوتي  معاليات  ارتباط سيبرمان  التمالي   إلي  ماسة  هناك حاجة  أن  النتا و  أتهرت   و  د  البيانات،  حلي، 

تكنولوجيا التعليم لتالوير برامو إعدا، المعلمين بولية التربية جامعة المراوا، و أن هناك أتر ،اه إحصا يا  لتفاع،  
بين وجهات نظر أعضاء هيئة   التدريبية  الدورات  العلمي و  التمص   لتوتي  متغيرات  التمالي   التدريس نحو 

أهمها  التوصيات،  من  عد،  إلي  الدراسة  توصلت  و  المعلمين،  إعدا،  برامو  لتالوير  التعليم  تكنولوجيا  معاليات  
ارورد الفهم الصحيح لتكنولوجيا التعليم باعتبارها األساس الذي تقوا علي  عملية التوتي  لمعاليات  تكنولوجيا  

 المعلمين. التعليم في تالوير برامو إعدا، 

ا( إلي التعرف علي وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات 2015وتالر ت ،راسة حانين و كمتور)
التعلم  انتشار صيغ  في  ا تصاه  و  المعلومات  تكنولوجيا  تلعب   الذي  الدور  نحو  الاو،انية   بالجامعات  التربية 

تم أتبعا العديد من المعالجات اوحصا ية كااتبار)تحلي، الذاتي، ولقد استمدا الباحثان المنهو الوصفي التحليلي،  
التباين الث تي(  و معام، إرتباط )بيرسون(  وااتبار)،ونت سي( لتحلي، البيانات،  معتمدين علي إستبانة ابقت 

( بجامعات  143علي عينة  وامها  التربية  كليات  الدراسة في بعض  التدريس مجتمع  هيئة  ( عضوَا من أعضاء 
نظر )المرا أن هناك وجهات  الدراسة  نتا و  بينت  التكنولوجيا، كا ، وكر،فان(،  و  للعلوا  وا، األ هري،الاو،ان 

إيجابية نحو الدور الذي تلعب  تكنولوجيا المعلومات و ا تصاه في انتشار صيغ التعلم الذاتي، و أن هناك فرو َا 
يات التربية بالجامعات الاو،انية  نحو الدور ،الة إحصا يَا بين وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض كل 

الذي تلعب  تكنولوجيا المعلومات و ا تصاه في انتشار صيغ التعلم الذاتي حاب متغير الجامعة لصالح أعضاء 
هيئة التدريس بجامعة المراوا، ومن أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة، ارورد الفهم الصحيح لتكنولوجيا  

 ها األساس الذي تقوا علي  عملية توتي  تكنولوجيا المعلومات و ا تصاه في برامو التعلم الذاتي.التعليم باعتبار 

( ،راسة بعنوان " اتجاهات ابراء تكنولوجيا التعليم في مؤساات التعليم العالي الاعو،ية 2002و د أجرا  ه ) 
المبراء في مجاه تكنولوجيا التعليم نحو الثورد نحو تورد تكنولوجيا التعليم "، وذلك بهدف التعرف على ابيعة اتجاه  

التكنولوجية في هذا المجاه وع  ة ذلك ببعض المتغيرات مث، الدرجة العلمية والجنس، وأجريت الدراسة على عينة  
( من ابراء  تكنولوجيا التعليم في بعض الجامعات الاعو،ية، وأهم النتا و التي توصلت إليها الدراسة 108بلغت )  
  يوجد أتر ،اه إحصا يا لتفاع، متغيري الدرجة العلمية والجنس في آراء المبراء لثورد تكنولوجيا التعليم في أن   

تورد   أن  يرون  إذ  المااعدين  األساتذد  لصالح  العلمية  الدرجة  لمتغير  إحصا يا   ،اه  أتر  وجو،  العولمة،  ت، 
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اه إحصا يا  لمتغير الجنس لصالح الذكور إذ يرون أن تكنولوجيا التعليم أكثر تفعي  فى ت، العولمة، وجو، أتر ، 
 تورد تكنولوجيا التعليم أكثر تفعي  في ت، العولمة .

 ( وآارون  محمد  البة  1427وأجرا  نظر  وجهة  من  اولكتروني  التعليم  استمداا  معو ات   " بعنوان  ،راسة  ها( 
التعليم   استمداا  معو ات  الكشف عن  بهدف  وذلك   ،" الهاشمية  المتغيرات، الجامعة  ببعض  اولكتروني وع  تها 

( على  الدراسة  هذه  معو ات 600وابقت  أهم  أن  إلى  الدراسة  هذه  وتوصلت  البوالوريوس،  ماتوا  في  االبا    )
استمداا التعليم اولكتروني هي عدا معرفة الكثير من البرمجيات ذات الع  ة بالتعليم اولكتروني، وأن الجامعة    

ا شتراك   فرص  موا ع    توفر  في  الال    وانشغاه  اولكتروني،  التعليم  لممارسة  للاللبة  ا نترنت  مع  المنعلي 
 ع  ة لها بالتعليم اولكتروني ا ه عملية التعليم .

( كوهين،  و  وانو  ،راسة  هيئة  WANG&COHEN;2003أما  أعضاء  استمداا  كيفية  تقصي  إلي  هدفت  فقد   )
( من  158المنهو الوصفي التحليلي معتمدين علي استبان  ابقت علي) التدريس ل نترنت، و د استمدا الباحثان  

بمدمات  مقارنة   استمداما   األكثر  هو  ا لكتروني  البريد  استمداا  أن  الدراسة  أواحت  التدريس،  هيئة   أعضاء 
ربوا علي ا نترنت األارا كالتصفح علي الويب أو الشبوة، وععا الباحثان ذلك إلي أن نالبية  أفرا، العينة لم يتد 

استمدامات اونترنت األارا، مع عدا وجو، فرود ،الة إحصا ية تععي لمتغير الجنس،و د أوصت الدراسة بأن  
هناك حاجة إلي تدريب أعضاء هيئة التدريس  علي استمداا اونترنت مع تنظيم ورشات عم، و محاارات لعيا،د 

 ية التدريس و التعليم. ا هتماا بالمصا،ر المتوافرد في اونترنت من أج، ،عم عمل

 ناتنو من الدراسات الاابقة ما يلي   

لدا   التقنية  مجا لكفايات  في  الدراسة  متغيرات  تناولت  التي  الاابقة  الدراسات  الباحثان  استعراض  ا ه  من 
نية األستاذالجامعي وما يرتب  بها من مفاهيم فقد تبين أن معظم الدراسات الاابقة تشير إلى أهمية الكفايات التق 

الجامعي، األستاذ  .  و  لدا  المعاصرد  الحياد  في  أساس   متاللب  التقنية أصبحت  الكفايات  المؤساة   كماأن  أن 
الرا دد تاعى لعم، الكفايات التقنية التي تتناسب مع قيم واحتياجات المجتمع وليس العوس و أن الحاجة للكفايات 

ن .و أن المعو ات التي تحد من استمداا الكفايات التقنية  التقنية تمتلف باات ف المجاه واألهداف والموان والعما
يجب أن   تكون مبررا   في حجب تلك الكفايات، كما تبين أن معظم هذه الدراسات كانت  د أجريت في مؤساات 
بيئات ممتلة من حيه التالورو توافر اوموانات، كما  التعليم العاا و في  تربوية ممتلفة جامعات و مدارس في 

 ت هذه الدراسات في ابيعة المتغيرات التي تناولتها ااتلف

 مو ع الدراسة الحالية من الدراسات الاابقة  
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التدريس  هيئة  أعضاء  لدا  تتوافر  أن  ينبغي  التي  التقنية  الكفايات  ماهية  كمحاولةلتحديد  تأتي  الدراسة  هذه  إن 
الكفايات التقنية لدا األستاذالجامعي من وجهة بالجامعات، و معرفة أتر بعض المتغيرات في ترتيب أولويات تلك  

الاو،انية بالجامعات  التربية  كليات  بعض  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  و    نظر  نيرها  عن  تتميع  بهذا  هي 
ا وجو،   الباحثين  ا في حدو، علم  لعدا  فيها  التي أجريت  البيئة  و  متغيراتها و مجتمعها  بجميع  الاابقة  الدراسات 

الكفايا تاتشرف رأي ،راسة حوه  التي  الدراسات  لقلة  بالجامعات  التدريس  هيئة  أهمية ألعضاء  األكثر  التقنية  ت 
العمرية والدراسية في  تناسب المرحلة  التي  التقنية  الكفايات  أولويات  بترتيب  التربية وابرا ها ألنهم األجدر  علماء 

 اوء اصا   النمو ومتاللبات  . 

    منهجية الدراسة  و إجراءاتها الميدانية

 منهو الدراسة    

استمدا الباحثان المنهو الوصفي التحليلي ألن  األناب لالبيعة الدراسة الحالية وتااؤ تها كما أن  األناب لمعرفة 
 الفرود بين أفرا، العينة تبعا  لبعض المتغيرات مواع ا هتماا في الدراسة الحالية .  

 مجتمع  الدراسة    

الدراسة من جميع   مجتمع  والبالغ يتكون  وبحري  كر،فان  بجامعتي نر    ‘ التربية  بوليات  التدريس  هيئة  أعضاء 
( أستاذا  و د  رر الباحثان استبعا، مااعدي التدريس من مجتمع الدراسة الحالية ألنهم   يمارسون  208عد،هم )

التدرياية من مقوما العملية  تتاللب   بما  تكون ابرتهم  ليلة  وبالتالي  د  التدرياية  تقنية،وبالتالي يصبح  العملية  ت 
 ( عضوا .190المجتمع األص، للدراسة الحالية موون من )

 عينة الدراسة    

شملت تم  ااتيار عينة الدراسة الحالية عن اريق العينة  العشوا ية البايالة المتناسبة حيه  اا الباحثان   
جموعة ر ياية إلى مجموعات فرعية  بتقايم مجتمع الدراسة إلى مجموعتين تبعا  لمامى الجامعة  تم تقايم ك، م

  ( الحالية  الدراسة  عينة  بلغت  و د  هذا  العلمية  والرتبة  األكا،يمي  والتمص   النو   لمتغيرات  (عضوا  104تبعا  
 (% من المجتمع األصلي،والجدوه التالي يواح ذلك 54.7يمثلون ) 

الدراسة الحالية حاب الجامعة  ( يواح  تو يع أعضاء هيئة التدريس ومااعدي التدريس مجتمع 1جدوه ر م )
 والرتبة العلمية والنو  . 

 المجمو  ا.تدريس  محاار  أ.مااعد  أ.مشارك  أستاذ  الجامعة
العد،  
 الكلي

 النابة 
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  ث  ذ  ث  ذ  ث  ذ  ث  ذ  ث  ذ  ث  ذ 
80 

 
نر   38.46%

 13 67 2 10 9 28 2 27 - 2 - - كر،فان

 %61.54 128 39 89 2 4 19 41 18 39 - 5 - - بحري 
المجمو   
 %100 208 52 156 4 14 28 96 20 66 - 7 - - الكلي 

 (. 2020اا 2019المصدر  الشؤون العلمية  بالجامعتين مجتمع  الدراسة الحالية في العاا الدراسي ) *

 أ،وات الدراسة    

اوء مجاه البحه وأهداف  ومنهجيت  وابيعة العينة، استمدا الباحثان  أ،اتين  لجمع المعلومات من الميدان    في
المعلومات  المفحوصين وهذه  المعلومات عن  لجمع  فقرات  أربع  وتتكون من  األساسية  المعلومات  استمارد  األولى 

ال اسم  النو ،  األكا،يمي،  التمص   مجاه  العلمية،  الدرجة   ( بواسالة هي    وتمأل   ) بها  يدرس  التي  جامعة 
المفحوص، واأل،اد الثانية هي إستبانة الكفايات التقنية لألستاذ الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس من  

و د اتبع الباحثان عدد االوات وعدا، ا ستبانة أ،اد الدراسة الحالية، وذلك بعد ا(،  2019إعدا، الباحثين ا تنين)  
التقنية وما ور، في الدراسات الاابقة عن  اوا   عل الكفايات  التربوي من معلومات عن  ي ما كتب في األ،  

 ذات المواو  و األ،وات الماتمدمة فيها. 
 صدد اوستبانة   

األساتذد    من  اماة  على  ا ستبانة  الباحثان  عرض  األولية،  صورتها  في  اوستبانة  صدد  من  للتحقق  و 
التعليم بوليات التربية في جامعة المراوا  وجامعة بحري و اموا بتحويمها، و د أوصوا المتمصصين في تكنولوجيا  

( 40( عبارد بد   من ) 27بحذف بعض العبارات و،مو بعضها وأاذ  بها الباحثان، إذ وص، عد، العبارات إلى )
 عبارد. 

 الدراسة ا ستال عية ل ستبانة  
الباحثان  ا ستال عية  اا  الدراسة  )  وجراء  من  20بااتيار   عضوا   نر  (  بجامعتي  التدريس  هيئة  أعضاء 

العينة    كر،فان و بحري  الباحثان بتصحيح استجابات  النها ية  اا  الفراغ من تالبيق ا سنبانة في صورتها  بغد  و 
للعلوا  اوحصا ية  الحعمة  برنامو  بإستمداا  الحاسو   جها   في  إ،االها  اريق  عن  وذلك   ستال عية  

 ا جتماعية. 
 تبات ا ستبانة   

كرونباخ     ا  ألفا  معام،  إستمداا  بواسالة  النها ي  شولها  في  ل ست نة  الثبات  معام،   (cronbachتم حاا  
Alpha ( و د تراوح معام، الثبات ل ست نة كو، الموونة من،)عبارد  كما هو مواح في الجدوه التالي  27 ) 
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( يواح معام، تبات إستبانة  الكفايات التقنية ال  مة لألستاذ الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة  2جدوه ر م )
 ا كرونباخ)  التدريس بجامعتي نر  كر،فان و بحري. بواسالة استمداا معام،( ألفا

 معام، ألفا ا كرونباخ  ن  المجموعة
 0.923 20 أعضاء هيئة التدريس بجامعتي نر  كر،فان و بحري 

( أع ه أن ا ستبانة تمتعت بعام، تبات مرتفع يجع، الباحثان يالمئنان لص حية قياسها 3م حظة  جدوه ر م )
 اء هيئة التدريس بجامعتي نر  كر،فان و بحري. الكفايات التقنية ال  مة لألستاذ الجامعي من وجهة نظر أعض

وكذلك  اا الباحثان  باستمداا تبات مفر،ات ا ستيانة )ا تااد الداالي( لمفر،ات المحاور والدرجة الكلية  وذلك 
 بواسالة استمداا معام، ارتباط )سيبرمان ا براون(، والجدوه التالي يواح ذلك 

ارتباط إستبانة  الكفايات التقنية ال  مة لألستاذ الجامعي من وجهة نظر أعضاء ( يواح معام ت 3جدوه ر م )
هيئة التدريس بجامعتي نر  كر،فان و بحري. بواسالة استمداا معام، ارتباط )سيبرمان ا براون( بين ،رجات ك، 

 عبارد مع الدرجة الكلية, 

 ا رتباط معام،  الر م معام، ا رتباط  الر م معام، ا رتباط  الر م
 0,489 ا 20 0,378 ا 10 0,241 ا1
 0,343 ا 21 0,451 ا 11 0,254 ا2
 0,621 ا 22 0,231 ا 12 0,47 ا3
 0,303 ا 23 0,275 ا 13 0,587 ا4
 0,715 ا 24 0,514 ا 14 0,334 ا5
 0,487 ا 25 0,628 ا 15 0,434 ا6
 0,343 ا 26 0,247 ا 16 0,267 ا7
 0,203 ا 27 0,264 ا 17 0,345 ا8
 0,163  0,521 ا 18 0,27 ا9

(، 0.01( أع ه أن جميع العبارات ذات ع  ة موجبة بالدرجة الكلية عند ماتوي الد لة)3م حظة  جدوه ر م )
 مما يشير إلى ارتفا  معام، ا تااد الداالي لعبارات اوستبانة كو،،ويعد هذا ،لي   على ص حية ا ستبانة . 

 المعالجة اوحصا ية 

جمع   للعلوا بعد  اوحصا ية  الحعمة  باستمداا  الدراسة  أسئلة  عن  اوجابة  تمت  البيانات  وتفريغ  المعلومات 
 ا جتماعية وبإتبا  التحلي، اوحصا ي التالي 
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لإلجابة عن سؤالي الدراسة حابت المتوسالات الحاابية و ا نحرافات المعيارية و تحلي، التباين المتعد،  يجا، 
 الحاابية  علي أسئلة الدراسة. الفرود بين المتوسالات 

 عرض وتحلي، وتفاير النتا و 

إجراء  وبعد  الدراسة  أ،اد  باستمداا  إليها  التوص،   تم  التي  للنتا و  وتفايرا   وتحلي    عراا   الجعء  هذا  يتضمن 
النتا و التي تم  المعالجات اوحصا ية و التحليلية علي أسئلة الدراسة و متغيراتها، يمون  عرض وتحلي، وتفاير  

 التوص،  إليها كما يلي 

الاؤاه  األوه باوجابة  عن  المتعلقة  النتا و  لدا    أو       تتوافر  أن  ينبغي  التي  التقنية  الكفايات  أولويات  ما    
 ؟. بجامعتي نر  كر،فان و بحري األستاذ الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

المتوس  الحاابي وا نحراف المعياري لك، عبارد من عبارات محور)الكفايات لإلجابة عن هذا الاؤاه تم استمراج  
 التقنية( وذلك كما  ور، في الجدوه التالي 

( يواح استجابات أعضاء هيئة عينة الدراسة عن ك، عبارد من عبارات محاور استبانة الكفايات  4جدوه ر م )
 التقنية ال  مة لعضو  هيئة التدريس الجامعي.

 رأا أعضاء هيئة التدريس ات الكفايات التقنية عبار  ا 
 ت     ا 

 3 0.73 4.05 معرفة البرمجيات التعليمية الجيدد . 1
 6 0.70 4.01 ،مو تقنيات التعليم في المو ف التعليمي .  2
 1 0.80 4.08 توتي  التدريب اولكتروني في تدريس المقررات . 3
 9 0.81 3.94 التعليمي . توتي  الكتا  اولكتروني  4
 12 0.85 3.90 القدرد على التصميم اولكتروني التعليمي .  5
 8 0.92 4.00 مهارات البحه والنشر عبر اونترنت . 6
 16 0.86 3.87 توتي  التقنية في ح، مشو ت الاللبة التعليمية .  7
 E-portfolio . 3.92 1.04 11تالبيق ملف انجا   8
 4 0.86 4.05 مهارات التعلم الذاتي لدا الاللبة .تنمية  9

 2 0.88 4.07 إرشا، الاللبة إلي الموا ع العلمية اولكترونية .  10
 5 0.97 4.04 ( في المحاارات. power pointاستمداا ) 11
 7 0.78 4.01 التفاع، اويجابي مع المنتديات التعليمية اولكترونية .  12
 14 0.74 3.87 التقويم اولكتروني . استمداا  13
 21 0.77 3.77 استمداا ا ستبيان اولكتروني . 14
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 17 0.98 3.82 عم، " مدونة " إلكترونية ااصة لنشر األفكار األكا،يمية . 15
 22 0.96 3.76 التفاع، التعليمي اولكتروني . 16
 23 0.92 3.74 القدرد على إيجا، بيئة تعلم إلكترونية .  17
 26 1.02 3.71 القدرد على تحاين البرمجيات المتوافرد . 18
 13 0.99 3.89 إتقان إستراتيجيات التعلم المعيو)الجمع بين التعلم التقليدي والتقني(.  19
 20 0.90 3.79 التفاع، مع اللقاءات العلمية اولكترونية. 20
 18 1.03 3.86 إتقان مهارد أمن المعلومات . 21
 19 1.09 3.85 القدرد على تصميم الوسا   اولكترونية المتعد،د . 22
 24 0.97 3.73 تالبيق التعليم القا م على المشروعات . 23
 27 1.00 3.63 بفاعلية.   Hypermediaاستمداا الوسا   الفا قة  24
 25 0.92 3.69 التعام، مع الفيروسات اولكترونية بالريقة علمية . 25
 15 1.04 3.45 توتي  الفصوه ا فترااية في التعليم .  26
 10 1.16 3.34 عم، التجار  المعملية عن بعد ) المعم، ا فترااي (.  27

 3.85 المتوس  العاا 
 

(  أن الكفايات التقنية المقترحة في هذه الدراسة يرا أفرا، العينة بأن   4يتضح من الجدوه أع ه ر م )م حظة   
(، مما 3.85توافرها لدا أعضاء هيئة التدريس بدرجة كبيرد، حيه بلغ المتوس  العاا لكافة هذه العبارات )يجب  

يعالي مؤشرا  ألهمية تلك الكفايات وعد،ها سبع وعشرون كفاية وأن أولى هذه الكفايات التي ينبغي أن تتوافر لدا  
تدري في  اولكتروني  التدريب  "توتي   هي   التدريس  هيئة  الموا ع أعضاء  إلى  الاللبة  "إرشا،  تم   " المقررات  س 

العلمية اولكترونية " و "معرفة البرمجيات التعليمية الجيدد"، و "استمداا البريد ا لكتروني" وترتيب أولويات بقية  
 الكفايات التقنية يتضح من الجدوه الاابق، وهذا يعالى مؤشرا  ألهمية  الكفايات التقنية لعضو هيئة التدريس، حتى 
يتفاع، مع األحداث ويجلب المفيد من العلم والتقنية   يصبح شمصية أكا،يمية فاعلة ومواكبة لمتاللبات العصر، 
هذه  أن  الباحثان  ياتنتو  ذلك  والبحثية،من  واألكا،يمية  الفكرية  مهاراتهم  وتنمية  مداركهم  توسيع  أج،  من  لال ب  

ية بالجامعات الاو،انية  و إتفقت عذه النتيجة مع نتا و  النتيجة متو عة و جاءت  متوافقة مع وا ع البيئة التعليم 
ا( و ،راسة 2015، و ،راسة حانين و كمتور)WANG&COHEN;2003،راسة أما ،راسة وانو و كوهين، ))

العبير،بانقا ا  و مصالفي، هشاا س مة) و  ا هتماا  2019حانين، سعيد محمو،  الباحثان  ا(،  حيه ي حظ 
امعية بعملية التعلم ا لكتروني وارورد ذلك في هذا العصر وفي ت، الظروف الصحية  المتعايد من او،ارات الج

هيئة  لديأعضاء  ايجابية   اتجاهات  تكوين  في  ،ورا   لعبت  تكون  د  ربما  نيرها  و  العوام،  هذه  فك،  الحالية، 
اذ الجامعي مما أ،ي التدريابجامعتي نر  كر،فان و بحري نحوالكفايات التقنية التي ينبغي أن تتوافر لدا األست

النتيجة هذه  الباحثان  يرجع  تانية  ناحية  من  و  الكفايات،  تلك  أولويات  ترتيب  حوه  أرا هم  تتالابق  أن    إلي  إلي 
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أعضاء هيئة التدريابجامعتي نر  كر،فان و بحري ربما ياتمدمون في أساليب تدرياهم لال بهم الالرد الحديثة  
ه يتحقق التفاع، بين الالرفين وتشجيع الال   علي التفكير اوبداعي و توتي  التكنولوجيا في عملية التعلم بحي

و المبا،أد و الحوار و المشاركة في النقاش، ولع، الابب في استمدامهم لمث، هذه الالوكيات التدرياية يرجع إلي 
تكون   التكنولوجيا  د  التعلم، كما إن  المعلوماتية في عملية  التكنولوجيا  أ،ركوا أهمية  لديهم مألوفة  ألنهم   أنهم  د 

التي  بد  األساسية  القدرات  من  أصبحت  ألنها  وتدريبهم  إعدا،هم  برامو  أتناء  في  مابقا   وتعلموها  ،رسوها  ربما 
لألستاذ الجامعي من امت كها كاستمداا البريد ا لكتروني والبوربوينت....إل، وذلك في ت، التقدا التقني و التالور 

 صر الحديه التكنولوجي المعرفي في الع

  ه، توجد فرود ذات ، لة إحصا ية في استجابات أعضاء تانيا    النتا و المتعلقة باوجابة  عن الاؤاه الثاني
التدريس   بحري هيئة  و  كر،فان  نر   الرتبة    بجامعتي  التمص ،  )النو ،  متغيرات   إلى  تععا  الدراسة  عينة 
 العلمية( ؟.

المت    تم حاا   الاؤاه  وااتبار ت   لإلجابة عن هذا  المعيارية،  وا نحرافات  الحاابية  "، وكذلك   Tوسالات   "
 ااتبار تحلي، التباين أحا،ي ا تجاه تم ااتبار شيفية لمعرفة مصدر ومعنوية أو ، لة الفرود وذلك كما يلي    

يس  أعضاء هيئة التدر  ( نتا و ااتبار " ت " لمعرفة ، لة الفرود بين متوسالي ،رجات استجابات 5جدوه )
 بجامعتي نر  كر،فان و بحري عينة الدراسة تبعا لمتغير النو ) ذكر، أنثى(   

المتوس    العد، المتغير  المحور
 الحاابي 

ا نحراف  
 المعياري 

،رجة  
 الحرية 

ماتوا   tقيمة 
 الد لة

اتجاه  
 الفرود 

الكفايات  
 التقنية

 - نير ،الة  0.27 102 0.43 3.82 29 ذكر

 0.65 3.85 75 أنثى 

المتوس   
 الكلي 

 - نير ،الة  1.60 102 0.32 3.97 29 ذكر

 0.47 4.12 75 أنثى 

 

 ( أع ه يتضح ما يلي  5من ا ه الجدوه ر م ) م حظة 

لألستاذ  التقنية  الكفايات  نحو   الدراسة  عينة  استجابات  ،رجات  متوسالي  بين  للفرود  إحصا ية  ، لة  توجد  اا 
( وهى نير ،الة إحصا يا ، مما يعالي 0.27النو  )ذكر، أنثى( حيه بلغت قيمة " ت " )الجامعي تبعا  لمتغير  

 مؤشرا  بأن هناك اتفقا  كام   بين أعضاء هيئة التدريس من الذكور واوناث في أهمية وأولويات الكفايات التقنية. 
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با الدراسة  بين متوسالي ،رجات استجابات عينة  للفرود  لنابة لمتوسالات ا ستجابات ا   توجد ، لة إحصا ية 
( وهى نير  1.60على ا ستبيان كو، لألستاذ الجامعي تبعا  لمتغير الجنس )ذكر، أنثى( حيه بلغت قيمة " ت " )

 ،الة إحصا يا . 
ويفار الباحثان هذه النتيجة باأن معظم أعضاء هيئة التدريس من الذكور واوناث يعيشون في تروف متشابهة في 

الثقافية و الالبقة ا جتماعية، كما أنهم فئة متجاناة من  حياتهم العامة و  المهنية ياواافة لتشابههم في الملفية 
ناحية اصا صهم النفاية و سماتهم الشمصية و كذلك لتشابههم في أنماط التنشئة األسرية كما تتكافئ الفرص 

ن تعايد أعدا،  أعضاء هيئة التدريس  بينهم في التعليم و العم،، هذا من ناحية و من ناحية أاري ي حظ الباحثا 
اوناث بالجامعات الاو،انية حيه أصبح عد،هن أكبر من أعضاء هيئة التدريس الذكور و هذا مؤشر أيضا  يلقي 

ا(، 1979الضوء علي عدا وجو، فرود جوهرية بينأعضاء هيئة التدريس الذكور و اوناث وهذا ما أكده فهمي، )
نثى ليات في الوا ع نتيجة  ات ف النو  ب، هي انعواس للثقافة التي تهيمن  حيه يري أن اصا   الذكر و األ

لألستاذ  التقنية  الكفايات  أهمية  نحو  مدركاتهم  تشابهت   و  أرا هم  تالابقت  في .لذلك  يعيشون  الذي  المجتمع  علي 
تدريبه  و  إعدا،هم  ماتويات  تقار   إلي  راجعا   التالابق  و  التقار   لهذا  يوون  وربما  البرامو  الجامعي  تشاب   و  م 

 التربوية التي ،رسوها. 
( نتا و ااتبار " ت " لمعرفة ، لة الفرود بين متوسالي ،رجات استجاباتأعضاء هيئة التدريابجامعتي 6جدوه )

 نر  كر،فان و بحري عينة الدراسة تبعا لمتغير التمص ) علمي، أ،بي( .

 العد، المتغير  المحور
المتوس  
 الحاابي 

ا نحراف 
 ري المعيا

،رجة 
 الحرية

 tقيمة 
ماتوا  
 الد لة

 اتجاه الفرود 

 الكفايات التقنية 
 0.43 3.847 31 علمي 

 - نير ،الة  0.001 102
 0.66 3.848 73 أ،بي

 المتوس  الكلي
 0.41 4.05 31 علمي 

     - نير ،الة  0.493 102
 0.45 4.09 73 أ،بي

 

 (  يتضح ما يلي   6من ا ه الجدوه ر م ) م حظة  

ا   توجد ، لة إحصا ية للفرود بين متوسالي ،رجات استجابات أعضاء هيئة التدريابجامعتي نر  كر،فان و 
بلغت  أ،بي( حيه  ) علمي،  التمص   لمتغير  تبعا   الجامعي  لألستاذ  التقنية  الكفايات  نحو  الدراسة  بحري عينة 

هناك توافقا  بين أعضاء هيئة التدريس من  ( وهى نير ،الة إحصا يا ، مما يعالي مؤشرا  بأن  0.001قيمة " ت " )
 ذوي التمصصات العلمية التمصصات األ،بية علي حد سواء في أهمية وأولويات الكفايات التقنية . 
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ا   توجد ، لة إحصا ية للفرود بين متوسالي ،رجات استجابات عينة البحه ل ستجابة على ا ستبيان كو، تبعا  
 ( وهى نير ،الة إحصا يا . 0.49يه بلغت قيمة " ت " )لمتغير التمص ) علمي، أ،بي( ح

التقنية ال  مة لعضو  هيئة التدريس  تأتير التمص  العلمي في ترتيب أولويات الكفايات  ويفار الباحثان عدا 
بأن  نير مرتب  بتمص  معين علوا إناانية أو علوا ابيعية وربما يرجع ذلك إلي أن جميع أفرا،  الجامعي  

ون أهمية تكنولوجيا التعليم و توتيف  في البرامو التربوية لتحاين ابرات التعلم و تالوير النظم التربوية العينة يدرك
الدورات  برامو  ا ه  من  المدمة  أتناء  في  اكتابوها  جيدد  د  معارف  لديهم  تتوفر  كما  الاو،انية،  بالجامعات 

لتي يقومون بتدرياها،  كما أن معظم أفرا، العينة  التدريبية في مجاه ارا ق التدريس  الحديثة الماصة بمقرراتهم ا
يحملون مؤه ت  فنية تربوية بجانب مؤه تهم األكا،يمية  وربما أتاح لهم ذلك الفرصة لدراسة أساليب ومهارات 
التدريس الجامعي الحديه فاكتابوا القدرات التقنية األساسية و أساليب األ،اء التدرياي الفعاه بصورد وااحة و  

لرفع كافي المجاه  هذا  في  الذاتي  والتالوير  التعلم  لهم  أتاحت  التي  التكنولوجيا  وسا    انتشار  ذلك  إلي  ة،  ، 
ماتوياتهم األ،ا ية و نموهم المهني و مواكبة ما ارأ من ماتجدات  في هذا المجاه، ومجاراد هذا التالور المعرفي 

 الذي فرض وجو،ه..  

 

 

 

األحا،ي لمعرفة ، لة الفرود بين متوسالات ،رجات استجاباتأعضاء  ( نتا و تحلي، التباين 7جدوه )
هيئةالتدريابجامعتي نر  كر،فان و بحري عينة البحه تبعا لمتغير الرتبة العلمية ) أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ 

 مااعد(  

 المتغيرات  المحور
مجمو   
 المربعات 

متوس   
 المربعات 

،رجة 
 ماتوا الد لة  fقيمة  الحرية

 الكفايات التقنية 
 2 0.58 1.17 بين المجموعات 

،اا،  نير ،الة  1.63
 المجموعات 

36.33 0.36 101 

 المتوس  الكلي
 2 0.26 0.52 بين المجموعات 

 نير ،الة  1.34
 101 0.19 19.73 ،اا، المجموعات

 (  يتضح ما يلي   7من ا ه الجدوه ر م )  م حظة 
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اا   توجد ، لة إحصا ية للفرود بين متوسالي ،رجات استجابات أعضاء هيئة التدريابجامعتي نر  كر،فان و  
العلمية ) أستاذ، أستاذ مشارك،  الرتبة  لمتغيرات  تبعا   الجامعي  التقنية لألستاذ  الكفايات  الدراسة نحو  بحري عينة 

 إحصا يا .  ( وهى نير ،الة1.63" ) fأستاذ مااعد( حيه بلغت قيمة " 
و  كر،فان  التدريابجامعتي نر   هيئة  استجاباتأعضاء  ،رجات  متوسالي  بين  للفرود  إحصا ية  ، لة  توجد  اا   
مااعد(   أستاذ  مشارك،  أستاذ  أستاذ،   ( العلمية  الرتبة  لمتغيرات  تبعا   كو،  ل ستبانة  بالنابة  الدراسة  بحري عينة 

  يا . ( وهى نير ،الة إحصا 1.34" ) fحيه بلغت قيمة " 
( الاابق عدا وجو، فرود ذات ، لة إحصا ية تععا لمتغير الرتبة العلمية )أستاذ،   7يتضح من الجدوه ر م )   

الباحثان أي من ا اتبارات  ،الة إحصا يا  فلن  ياتمدا  أن    يوجد فرود  أستاذ مشارك، أستاذ مااعد(، وبما 
بأن هناك اتفاد بين جميع الرتب العلمية في أهمية وأولويات البعدية التي تقيس اتجاه الفرود، وهذا يعالي مؤشرا   

 ك، من الكفايات التقنية لدي عضو هيئة التدريس بجامعتي نر  كر،فان و بحري عينة الدراسة. 
التدريس  هيئة  لعضو   ال  مة  التقنية  الكفايات  أولويات  ترتيب  في  العلمية  الرتبة  تأتير  عدا  الباحثان  ويفار 

ير مرتب   بالدرجة العلمية  لألسبا  التي أشار إليها الباحثان في تفايرهما للنتا و الاابقة ففي الجامعي  بأن  ن
مجاه التدريس الجامعي ن حظ أن الدرجات العلمية و التر ي الوتيفي   تقابل  حوافع ما،ية  تذكر  مما يؤ،ي 

س الجامعي بممتلف ،رجاتهم العلمية و سنوات إلي انعداا الفوارد  في اوموانات الما،ية  بين أعضاء هيئة التدري
للكفايات  اكتاابهم  نموءهم المهني  و  يؤتر بدرجة متااوية علي  يعيشون وا عا  متشابها  فد  ادمتهم مما يجعلهم 

 التقنية  لتالوير  دراتهم األ،ا ية و تحاين  إ،راكهم لكفاءتهم الذاتية و حيويتهم الوتيفية.  
 الدراسة  استنتاجات 

 في اوء  استنتاجات الدراسة فقد توص، الباحثان ل ستنتاجات التالية  

أولويات 1 ترتيب  نحو  الدراسة  عينة  بحري  و  كر،فان  نر   التدريابجامعتي  هيئة  نظرأعضاء  وجهات  أتفاد  ا 
و   اجتماعية  و  فرات  تروف حضارية  لوا ع جديد  وفقا   الجامعي  لألستاذ  التقنية  تكنولوجيا   الكفايات  و  تقافية  

 علمية أتبتت جدواها و الحاجة إليها.

أولويات 2 ترتيب  نحو  الدراسة  عينة  بحري  و  كر،فان  نر   التدريابجامعتي  هيئة  نظرأعضاء  وجهات  أتفاد  ا 
التمص ،  النو ،   ) في  المتمثلة  الماتقلة  الدراسة  لمتغيرات  أتر  وجو،  ،ون  الجامعي   لألستاذ  التقنية  الكفايات 

ة العلمية( مع التأكيد علي ا هتماا بالكفايات األارا والعم، علي  يا،د ،رجة ممارستها في ارا ق التدريس الرتب
أهمية  علي  ا يجابي   تأتيرها  لها  التدرياية   المبرد  و  العلمية  والرتبة  التمص ،   أن  نجد  حيه   . الجامعي 

ديد و ترتيب أولويات الكفايات التقنية، فربما يوون الكفايات التقنية لألستاذ الجامعي ولكن ليس لها تأتير علي تح
 لها األتر علي ،رجة ممارسة تلك الكفايات. 

 توصيات الدراسة  
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 في اوء نتا و الدراسة يوصي الباحثان بما يلي  

 اا ارورد توافر الكفايات التقنية التي تضمنتها الدراسة لدا أعضاء هيئة التدريس.  1

ة التدريس بالجامعات أهمية توافر الكفايات التقنية بشو، عاا وكفايات    "توتي  اا ارورد أن يدرك أعضاء هيئ2
التدريب اولكتروني في تدريس المقررات " و " إرشا، الاللبة إلى الموا ع العلمية اولكترونية " و " معرفة البرمجيات 

 التعليمية الجيدد " بشو، ااص لدا عضو هيئة التدريس بالجامعات الاو،انية .

 اا تضمين الكفايات التقنية في تقويم أ،اء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاو،انية 3

 اا تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاو،انية على إتقان المهارات اولكترونية التمصصية . 4

س بالجامعات الاو،انية  اا ارورد إ،راج شروط إتقان الكفايات التقنية التمصصية التربوية لدا أعضاء هيئة التدري5
 امن شروط التر ي للدرجات العلمية .

في 6 المعلوماتية  التقنية  إ،ااه  الي  بالتحوه  اوسرا   الاو،انية  بالجامعات  الجامعية  او،ارات  علي  يجب  كما  اا 
 عملية التدريس الجامعي وتأمين األار التدرياية ال  مة لذلك. 

ة و التدريبية اعتما، منهو الشها،ات القا مة على إتقان الكفايات وليس اا يجب علي المؤساات الجامعية التعليمي7
 على المعارف.

 مقترحات الدراسة   

 يقترح الباحثان مجموعة من الدراسات التي يرون أنها موملة للدراسة  الحالية وهي  إجراء ،راسة حوه 

 اا متاللبات العمليات األكا،يمية من الكفايات التقنية.  1

فاعلية  2 التدرياي لدا أعضاء .  الماتوا األ،ا ي  التدريس اولكترونية في تحاين  تدريبي على مهارات  برنامو 
 هيئة التدريس بعد، من الجامعات الحوومية .

 . تقويم الكفايات التقنية لدا أعضاء هيئة التدريس بعد، من الجامعات الحوومية . 3

ضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات الحوومية و ع  تها  اا مدي استمداا  الكفايات التقنية لدا  عينة من أع 4
 ببعض سمات الشمصية. 

اا الكفاءد الذاتية المدركة والممارسات التعليمية الكفؤد كمنبئات بالراا الوتيفي لدي أعضاء هيئة التدريس ببعض 5
 الجامعات الحوومية الاو،انية.
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الجامعات الحوومية نحو استمداا الكفايات التقنية في التدريس الجامعي اا اتجاهات أعضاء هيئة التدريس ببعض  6
 , وع  تها بالكفاءد الذاتية المدركة. 

 المراجع والمصا،ر

 أو    المراجع العربية   

 ا( . المدرسة اولكترونية وأ،وار حديثة للمعلم . الرياض موتبة الرشد.2004التو،ري، عوض ) -
 ا( . تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتالبيق . عمان   ،ار المايرد.2004)الحيلة، محمد محمو،  -
 ا ،ار اآلفاد الجديدد.  . بيروت  ،ار الجي، 1ج  صحيح مالم، . ت ( .  )النياابوري، مالم بن الحجاج  -
سع - مهدي  و حانين،  ا   بانقا  والعبير،  محمو،  )مارس  يد  س مة  هشاا  التمالي     2013مصالفي،  ا( 

معاليات  تكنولوجيا التعليم لتالوير برامو إعدا، المعلمين بولية التربية جامعة المراوا من وجهة  لتوتي   
 . 43اا 1، ص 11، س 13امعة المراوا .   نظر أعضاء هيئة التدريس, مجلة كلية التربية ج

ا تصاه في ( ،ور تكنولوجيا المعلومات و 2015كمتور، عصاا إ،ريس الحان .)ين، مهدي سعيد و حان -
إنتشار صيغ التعلم الذاتي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات التربية الاو،انية. مجلة  

 .  214ااا  177، ص 9،   3اسات النفاية . ا جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدر 
 هرد عالم الكتب.ا( .تصميم التدريس رؤية منظومية .المجلد األوه الكتا  الثاني.القا1999 يتون، حان ) -
 ا( . تكنولوجيا التعليم والتعليم اولكتروني .الرياض  موتبة الرشد .2004سالم، احمد ) -
- ( اللالي ،الهواري  عبد  و  التدريس 2017شينيني،اويلدي  هيئة  ال  مة ألعضاء  التدرياية  .الكفايات  ا( 

تفود علوا وتقنيات النشااات البدنية  الجامعي بمعهد التربية البدنية والريااية باألنواط. األنواط   مجلة  
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 .2ا(.الكفايات واستراتيجيات اكتاابها. الدار البيضاء  منشورات عالم التربية، ط 2002نريب،عبد الكريم ) -
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 ( بنك فيصل اإلسالمي السوداني –دراسة ميدانية )  دور الرقابة الداخلية في اتخاذ القرارات االستثمارية 

 *محمدتسابيح محمد عثمان  ;*ن عدال إشراقة مهدى محمد 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية -جامعة شندي *

 مستخلص 

القرارات   اتخاذ  في  الداخلية  الرقابة  دور  الدراسة  الدراسة  تناولت  وهدفت  الجوانب    إلىاالستثمارية،  إبراز 
القرارات  ومعايير  مفهوم  على  التعرف  الداخلية،  الرقابة  وأهمية  مفهوم  على  التعرف  خاللها  من  يمكن  التي 

اتخاذ القرارات االستثمارية نتائج    إلىفي البنوك، التوصل    االستثمارية، عكس مدى مساهمة الرقابة الداخلية في 
الوصفي التحليلي   وفي سبيل تحقيق هذه األهداف اتبعت الدراسة المنهج   عن موضوع الدراسة.مدعمة إحصائيا  

وقد تمثلت أهم نتائج    والمنهج االستنباطي لتصميم البحث وجمع وتحليل البيانات والتوصل إلى نتائج وتوصيات.
البنوك   في  الداخلية  الرقابة  نظام  تطبيق  فيأن  فيالدراسة  على    يساهم  محاسبيةالحصول  جودة   معلومات  ذات 

ترشيد  في  والمستثمرين  الرسمية  الجهات  تساعد  معلومات  الى  يؤدي  الداخلية  الرقابة  بنظام  البنوك  التزام  عالية، 
قرارات االستثمار، االهتمام بالتدريب والتطوير واستخدام التقنية الحديثة في نظام الرقابة الداخلية يساعد في رفع 

وخرجت   ن بالبنك، وتسهم الرقابة الداخلية في ترشيد قرارات االستثمار في البنوك السودانية.كفاءة وخبرات الموظفي 
في  وتطبيقها  الداخلية  الرقابة  بنظام  االهتمام  السودان  في  البنوك  على  أهمها  التوصيات  من  بعدد  الدراسة 

ا بالقوائم  الواردة  المعلومات  بمراجعة  الخارجي  المراجع  قيام  ضرورة  اتخاذ مؤسساتهم،  ظروف  ظل  في  لمالية 
 القرارات.

 مخاطر االستثمار   االستثمارية،القرارات  القار،اتخاذ  الداخلي،الضبط  الداخلية،الرقابة  كلمات مفتاحية:
 

Abstract 

The study dealt with the role of internal control in making investment decisions, and the study 

aimed to highlight the aspects through which it is possible to identify the concept and importance of 

internal control, to identify the concept and criteria of investment decisions, to reflect the extent of 

the contribution of internal control to making investment decisions in banks, to reach statistically 

supported results. on the subject of the study.  In order to achieve these goals, the study followed the 

descriptive analytical approach and the deductive approach to designing the research, collecting and 

analyzing data, and arriving at results and recommendations. The most important results of the 

study were that the application of the internal control system in banks contributes to obtaining high-

quality accounting information, the commitment of banks to the internal control system leads to 

information that helps official bodies and investors in rationalizing investment decisions, attention 

to training and development, and the use of modern technology in the internal control system It 
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helps in raising the efficiency and expertise of the bank's employees, and the internal control 

contributes to rationalizing investment decisions in Sudanese banks. The study came out with a 

number of recommendations, the most important of which is that banks in Sudan should pay 

attention to the internal control system and apply it in their institutions, the need for the external 

auditor to review the information contained in the financial statements under the conditions of 

decision-making. 

Keywords: Internal control , Internal control  , Decision-making , Investment decisions , 

Investment risks. 

 المقدمة  .1
 أوال : اإلطار المنهجي للدراسة:

 تمهيد: 
اإلنساني   النشاط  مجاالت  كافة  في  بها  القيام  ينبغي  ومستمرة  دائمة  إدارية  وظيفة  بمثابة  الرقابة  تعتبر 

من   للتأكد  فعاال   نظاما   الموضوعة  باعتبارها  األهداف  وظهور   مسبقا ،تحثيث  االقتصادي  النشاط  تطور  ومع 
يتمتع نظام   الداخلية حيث  الرقابة  المحدودة زاد االهتمام اإلداري بنظام  المسؤولية  العامة ذات  المساهمة  شركات 

األدوات   فرض  خالل  من  والمصداقية  السالمة  بخاصيتي  رقا  الرقابية،المعلومات  إلي  الحاجة  داخلية  فبرزت  بة 
ونجد أن عملية االستثمار أحد  دائمة وخاصة  بالمؤسسات المالية والتي تعتبر العمود الفقري للنشاط االقتصادي.

العوامل األساسية التي تدخل في تطور البنوك ألنه يحتاج إليها في اتخاذ قرار اإلقراض، وعليه البد من إعطاء 
فر معلومات مهمة التخاذ القرار االستثماري، ونجد أن متخذ القرار يمكن  األهمية الكاملة لعملية االستثمار ألنها تو 

بالمالءمة وإمكانية االعتماد عليها   التي تتصف  المحاسبية  المعلومات  المختلفة باستخدام  البدائل  بين  يفاضل  أن 
ل المساهمين وكل األطراف تساهم الرقابة الداخلية في الحفاظ على أموا لمساعدتهم في اتخاذ القرارات االستثمارية.

والمخالفات  األخطاء  وقوع  قبل  احترازية  وخطوات  إجراءات  من  تقدمه  لما  بالمنشأة  الصلة  أو  العالقة  ذات 
 القرارات االستثمارية. اتخاذ ونستعرض في هذه الدراسة مدى مساهمة الرقابة الداخلية في 

 
 :مشكلة الدراسة

ين يواجهون صعوبة في اتخاذ قرار االستثمار في البنوك  وتتجسد مشكلة البحث في أن بعض المستثمر    
لبيانات   وفقا   بالسودان  تتضمنها    موثوق العاملة  التي  المحاسبية  للمعلومات  المستثمر  فهم  لعدم  نتيجة  إما  فيها. 

المالية للبنوك السودانية أونتيجة لعدم كفاية تلك   علي أسس وبالتالي فان هذا القرار لن يبنى    المعلومات،القوائم 
القرارات   علي  سلبا  األحيان  بعض  في  يؤثر  مما  سليمة  في   االستثمارية.علمية  الدراسة  مشكلة  صياغة  ويمكن 

 ما مدى مساهمة الرقابة الداخلية في اتخاذ القرارات االستثمارية ؟   السؤال الرئيسي التالي: 
 

 :أهمية الدراسة
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الذي   الدور  إيضاح  خالل  من  أهميتها  الدراسة  القرارات   تكسب  اتخاذ  في  الداخلية  الرقابة  تلعبه 
لها  يكفل  لها مما  أداء  تحقيق أفضل  إلي  التنافس تسعي كل منشأة أو مؤسسة  بيئة شديدة  االستثمارية في ظل 
المالية بطريقة  القوائم  إعداد  وبالتالي   ، االقتصادي  نشاطها  االستمرار في  من  ويمكنها  بيئتها  الطيبة في  السمعة 

ت المستخدمين من المعلومات التخاذ القرارات المختلفة. تمثل الدراسة امتداد للدراسات والبحوث التي تلبي احتياجا
 تمت حول أهمية دراسة الرقابة الداخلية ومعرفة مدى تأثير الرقابة علي القرارات االستثمارية. 

 :أهداف الدراسة
 تهدف الدراسة إلي تحقيق اآلتي: 

 التعرف على مفهوم وأهمية الرقابة الداخلية  .1
 التعرف على مفهوم ومعايير القرارات االستثمارية.  .2
 عكس مدى مساهمة الرقابة الداخلية في اتخاذ القرارات االستثمارية.  .3
 التوصل إلي نتائج مدعمة إحصائيا  عن موضوع الدراسة.  .4

 :فرضية الدراسة
 اآلتية: تقوم الدراسة على اختبار الفرضية 

 هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرقابة الداخلية وترشيد القرارات االستثمارية.   .1
 :حدود الدراسة

 الحدود المكانية: بنك فيصل اإلسالمي السوداني 
 م 2021الحدود الزمانية: 

 الحدود الموضوعية: الرقابة الداخلية والقرارات االستثمارية.
 الحدود البشرية: الموظفون باألقسام المختلفة ببنك فيصل اإلسالمي السوداني. 

 
 :مصادر جمع البيانات

 اعتمدت الباحثتان على جمع البيانات من المصادر التالية:  
 مصادر أولية: االستبانة 

 مصادر ثانوية: تتمثل في الكتب والمراجع والدوريات والمؤتمرات، والرسائل العلمية.. 
 ية الدراسة: منهج 

والمراجع،   والكتب  السابقة  الدراسات  الستعراض  التاريخي  المنهج  التالية:  المناهج  على  الدراسة  اعتمدت 
الوصفي   والمنهج  الفروض،  الختبار  االستقرائي  والمنهج  المشكلة،  طبيعة  على  للتعرف  االستنباطي  والمنهج 

ال والنسب  والتكرارات  الجداول  مثل  اإلحصائية  الطرق  الستخدام  اثر التحليلي  لتحديد  كآي  مربع  واختبار  مئوية، 
لتحليل البيانات. المنهج الوصفي والمنهج    SPSSالمتغير المستقل على المتغير التابع، وكذلك استخدام برنامج  

 اإلحصائي التحليلي الختبار فرضيات الدراسة وفق بيانات الدراسة الميدانية.  
 :ثانيًا: الدراسات السابقة
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تعتبر الرقابة الداخلية من الوظائف الهامة في البنوك، وذلك من خالل إعداد تقارير لالستعمال الداخلي   
في البنك لتمكن اإلدارة من القيام بمسؤولياتها المختلفة، كما يجب أن تكون على دراية كفاية حول طبيعة العمل 

 نك.المصرفي حتى يتمكن من وضع خطة إلجراء عملية الرقابة في الب 
تساهم الرقابة الداخلية في الحفاظ على أموال المساهمين وكل األطراف ذات العالقة أو الصلة بالمنشأة   

حيث ان نظام الرقابة الداخلية هو النظام الذي يوفر الحماية العلمية النتاج المعلومات المالية التي يمكن االعتماد 
 عليها في اتخاذ قرارات االستثمار واالئتمان.

( إلي دراسة الرقابة والمراجعة الداخلية بالمصارف، باإلضافة إلي تقويم عناصر  2008دراسة عيسي )  هدفت  .1
السلوك اإلنساني في الرقابة والمراجعة الداخلية على القطاع المصرفي السوداني. وفي سبيل تحقيق هذه األهداف 

الب لتصميم  االستنباطي  والمنهج  التحليلي  المنهجالوصفي  الباحث  إلى اتبع  والتوصل  البيانات  وتحليل  وجمع  حث 
مراقبة   يسهل  الداخلية  للمراجعة  وكفؤ  فعال  نظام  وجود  أن  في  الدراسة  نتائج  أهم  تمثلت  وقد  وتوصيات،  نتائج 
األعمال أول بأول. المصارف السودانية تتمتع بنظام مراجعة ورقابة ذات كفاءة وفاعلية. السلوك اإلنساني يؤثر في 

 لية الرقابة والمراجعة الداخلية بالمصارف.مستوي كفاءة وفاع
أهم التوصيات فقد تمثلت في ضرورة أن يتم عرض جميع القرارات التي تصدرها اإلدارة العليا إلي مكتب المراجعة 
الداخلية لدراستها وإبداء المالحظة. وتحسين أوضاع المراجعين الداخليين من حيث الحوافز والترقيات والمرتبات 

 ن مهنة غير مرغوب فيها، واالهتمام بتدريبهم وتأهيلهم لزيادة خبراتهم. حتى ال تكو 
م (إلى التعرف على البيانات والمعلومات التي تخدم المستثمرين عند اتخاذ قراراتهم  2015هدفت دراسة تقوى)   .2

المستثمر في الدور االستثمارية وتحديد المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها في التقارير المالية وتحديد مدى وعي  
األهداف  هذه  تحقيق  سبيل  وفي  االستثمارية.  قراراتهم  ترشيد  في  المحاسبية  والمعلومات  البيانات  به  تقوم  الذي 
اتبعت الباحثة المنهجالوصفي التحليلي والمنهج االستنباطي لتصميم البحث وجمع وتحليل البيانات والتوصل إلى 

لدراسة في أن المعلومات المحاسبية تؤثر على جودة اإلفصاح في القوائم نتائج وتوصيات، وقد تمثلت أهم نتائج ا
توفير  بضرورة  الدراسة  وأوصت  الدولية.  المحاسبة  معايير  وضوح  بمدى  المحاسبية  المعلومات  وتتأثر  المالية، 

معلومات المعلومات المالية في اإلفصاح في القوائم المالية وضرورة استخدام أساليب إفصاح تتسم مع طبيعة ال
 المالية وأهميتها وضرورة اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة بشكل واضح مفهوم. 

3. ( رواء  دراسة  سبيل 2019هدفت  وفي  االستثمار،  قرارات  اتخاذ  على  المحاسبي  األفصاح  أثر  تحديد  إلى   )
صميم البحث وجمع وتحليل تحقيق هذه األهداف اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج االستنباطي لت 

البيانات والتوصل إلى نتائج وتوصيات، وقد تمثلت أهم نتائج الدراسة في أن القوائم المالية التي تقوم بأعدادها 
المصارف العراقية  الخاصة تلتزم باألفصاح المحاسبي على وفق القوانين والتعليمات الصادرة، يتم عرض وتقديم  

في الوقت المناسب لالعتماد عليها في اتخاذ القرارات االستثمارية الرشيدة، وجود اهتمام القوائم المالية للمستثمرين 
كبير باألفصاح المحاسبي في الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية وذلك ألهمية األفصاح بالنسبة 

وا الجامعات  مساهمة  بضرورة  الدراسة  وأوصت  قراراتهم.  على  والتأثير  علــى للمستثمرين  التعليمية  لمؤسسات 
تكــوين إطــارات تكــون علــى درايــة بأهميـــة اإلفصاح المحاسبي،  أهتمام المصارف بتقديم القوائم المالية الشهرية،  
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والسنوية لسوق العراق لألوراق المالية في الوقت المناسب الذي يخدم المستثمر ألتخاذ قراره األستثماري، ضرورة 
المصار  تفصح  حساب أن  على  يستفيد طرف  لكي ال   ، واحد  آن  بنشاطها في  الخاصة  المعلومات  كل  ف عن 

 األطراف األخرى ، وبالتالي يضمن عدالة الفرص للجميع.
 

 اإلطار النظري للدراسة: .2
 مفهوم وأهداف الرقابة الداخلية

بصفة   المساهمين  مصالح  يحمي  الذي  األول  الدفاع  خط  بمثابة  شركة  أي  في  الداخلية  الرقابة  تعتبر 
خاصة وكافة األطراف ذات الصلة بالشركة حيث إن نظام الرقابة الداخلية يوفر الحماية لعملية إنتاج المعلومات 

 ان السليمة.    المالية التي يمكن االعتماد عليها في اتخاذ قرارات االستثمار واالئتم
 أوال : مفهومالرقابة الداخلية: 

 )تعرف الرقابة الداخلية بأنها" مراجعة اإلدارة لنفسها فيما أصدرته من قرارات متى ما استبان لها الفساد"
كأداة 2004مطر، باستخدامها  إما  وذلك  األفراد  سلوك  على  للتأثير  هام  وطريق  "اسلوب  بأنها  عرفت  وكذلك  م( 

مع  إلثارة   التعاون  نحو  الستعمالهم  وكذلك  تحقيقها  منهم  المطلوب  والمعايير  بالهدف  وإقناعهم  الذاتية  حوافزهم 
 م( 1981اإلدارة، أو كأداة لتصيد األخطاء وتوقيع الجزاءات أو مضاعفة األعباء دون مقابل") عبد هللا، 

التحقق من تطبيق السياسات اإلدارية    وتم تعريفها بأنها "مجموعة من اإلجراءات التي تنشأ داخل الشركة لغرض 
 م( 1990والمالية") شتيوي ، 

كما عرفت بأنها "عملية للتأكيد من أن األهداف التنظيمية واإلدارية تحققت على أكمل وجه وبالتالي فهي تتعلق 
ية بأنها "عمل  315وعرفها معيار التدقيق الدولي رقم    (Leon, 1998بطرق جعل األشياء تنفذ كما هو مخطط")

مصممة ومتأثرة باإلدارة وبكل أوالئك المعنيين بإدارة المنشاة والتي من خاللها يمكن الحصول على تأكيد معقول 
بان األهداف المتمثلة بتحقيق مصداقية البيانات المالية، وتحقيق كفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية وتحقيق االلتزام  

 م( 2010ها") الذنيبات ، بالسياسات والقوانين واألنظمة قد تم تحقيق
 من المعرف إن هنالك مدرستين للرقابة واإلشراف على إدارة الشركة هما: )خوري ، دت( 

وتقوم   المساهمين  من  تنتخب  مستقلة  رقابة  لجنة  أو  مستقل  إشرافي  مجلس  تشكيل  إلي  تدعو  األولي:  المدرسة 
مج بجانب  هذا  للشركة  التنفيذية  اإلدارة  عن  مستقل  بشكل  وهذه بالرقابة  المساهمين،  من  المنتخب  اإلدارة  لس 

 المدرسة متبعة في بعض دول العالم مثل ألمانيا.  
في  التنفيذيين  األعضاء  بجانب  مستقلين  أعضاء  يشمل  واحد  أدارة  مجلس  تشكيل  إلي  تدعو  الثانية:  المدرسة 

 المجلس، وهذه اآللية هي السائدة في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا. 
 يًا: مقومات نظام الرقابة الداخلية: ثان 

 تجمع الباحثتان على أنه البد من توفر المقومات الرئيسية التالية في نظام الرقابة الداخلية الفعال:    



 

 

 134-116ص:  -   2022مارس   –(  1)الرابع  العدد  –علوم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة شندي للمجلة                       

121 

تحديد 1 مع  الرئيسية  اإلدارات  وتوضيح  االختصاصات،  تسلسل  وضعه  في  وُيراعى  إداري:  تنظيمي  هيكل   .
ت بدقة تامة. والهيكل التنظيمي البد من وجوده خاصة في المشروعات الكبيرة السلطات والمسئوليات لهذه اإلدارا

التي يتعذر إدارتها عن طريق االتصال الشخصي بل والبد من وجود إدارات فرعية متعددة تتولى إدارة المشروع  
وشكله   ضمن صالحيات ومسئوليات معينة ويتوقف الهيكل التنظيمي من حيث التنظيم على نوع المشروع وحجمه 

بالعمل  تقوم  التي  اإلدارات  التنظيمي(استقالل  )الهيكل  التنظيمية  الخطة  تحقق  أن  المستقبل يجب  وفي  القانوني، 
عن اإلدارات التي تحتفظ باألصول والتي تجري فيها المحاسبة عن العمليات واألصول، ويقصد باستقالل اإلدارات 

النشا  نواحي  جميع  بمراقبة  واحد  شخص  يقوم  أال  حتى  هنا  آخر  شخص  أي  تدخل  دون  عليه  يشرف  الذي  ط 
اليحدث أي تالعب في السجالت يكون من الصعوبة اكتشافه، وعندما يتحقق استقالل الوظائف الذي أشرنا إليه  
ينبغي تحديد المسئوليات وذلك عن طريق دليل مطبوع يكون مرشدا  لجميع المختصين، حتى ال يحدث تضارب أو 

 م( 1992هللا، تداخل لالختصاصات.)عبد  
. نظام محاسبي سليم: والذي يجب أن يتميز بأنه يقوم على مبادئ ومفاهيم تتسم بالوضوح والثبات، وأن يشمل 2

مجموعة مستنديه محددة للدورات المستنديه، وجود مجموعة دفترية تناسب حجم وطبيعة عمل المنشأة، أن يعتمد 
تاريخية وجارية ومتوقعة، أن يكون سهال  وخاليا  من التعقيدات،   على مجموعة مناسبة من التقارير والقوائم المالية

 م( 2006وأن يتمشي مع الهيكل التنظيمي.) متولي ، 
والمحاسبي 3 المستندى  التنظيم  بين  والترابط  التنسيق  على  يقوم  بأنه  يتميز  أن  ويجب  دقيق:  مستندي  نظام   .

اءات في الوقت المناسب، تحديد عدد الصور المناسبة واإلداري حتى يسهل حصر المسئوليات ومتابعة تنفيذ اإلجر 
 م( 2013لكل عملية مستنديه، ومنع ازدواج المستندات حتى يتسنى اتخاذ القرارات السليمة.)يوسف ،

. نظام تكاليف مناسب: والذي يجب أن يتميز بالتبويب السليم لعناصر التكاليف، التحديد السليم لطريقة قياس 4
واضح لدالة التكاليف، والتحديد السليم للفترة التكلفية، إتباع أسس مناسبة وعادلة لتوزيع التكاليف التكلفة، التحديد ال

غير المباشرة مع إيجاد معدالت تحميل مناسبة، وإتباع النظرية العلمية المناسبة لتحديد تكلفة المنتجات، واستخدام 
يرتبط وأن  التكاليف،  على  للرقابة  مسبقا   المحددة  محاسبة    المعايير  مبدأ  تطبيق  لسهولة  التنظيمية  بالخطة 

 المسئولية. 
. نظام فعال للحوافز: والذي يجب أن يكون عادال  ليحقق القناعة لدى العاملين، وأن يكون مبسطا  ليراعي مقدرة 5

يكون  العامل، وأن يراعي فورية الدفع بعد االنتهاء من العمل حتى تحقق فكرة الربط بين الحافز واإلنتاجية، أن  
ثابت حتى ال يفقد العاملون الثقة فيه، أن تكون معاييره ممكنة التحقيق في ظل ظروف المنشأة، وأن ينمي الوعي 

 م( 2006الرقابي لدي العاملين.) متولي ، 
في  توافرها  يسهل  حيث  آلخر  مشروع  من  تختلف  وقد  السليم،  الداخلية  الرقابة  لنظام  األساسية  المقومات  هذه 

الكب تقسيم  المشروعات  معه  يسهل  الموظفين  من  كبير  عدد  فيها  يتوفر  والتي  المادية  اإلمكانيات  تمتلك  التي  يرة 
 العمل بالشكل المثالي. 

 ثالثًا: أنواع الرقابة الداخلية:
 تنقسم الرقابة الداخلية إلي األنواع التالية: 
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 . الرقابة اإلدارية:  1
الكفاية   من  ممكن  قدر  أكبر  لتحقيق  الهادفة  واإلجراءات  التنسيق  ووسائل  التنظيمية  الخطة  في  وتتمثل 
إلى  هدفها  تحقيق  سبيل  في  اإلدارية  الرقابة  وتعتد  اإلدارية،  والقرارات  بالسياسات  االلتزام  تشجيع  مع  اإلنتاجية 

 داء والرقابة على الجودة  وسائل متعددة مثل الكشوفات اإلحصائية ودراسة الوقت وتقارير األ
والموازنات التقديرية والتكاليف المعيارية واستخدام الخرائط والرسوم البيانية وبرامج التدريب المتنوعة للمستخدمين   

 م(1992وكلها تتعلق بطريقة مباشرة بالسجالت والدفاتر المحاسبية.)عبد هللا، 
 . الرقابة المحاسبية:  2

وجم  التنظيمية  الخطة  المحاسبية  وهي  البيانات  دقة  اختيار  إلي  الهادفة  واإلجراءات  التنسيق  وسائل  يع 
المثبتة في الدفاتر والسجالت ودرجة االعتماد عليها، وتضم الرقابة المحاسبية وسائل متعددة أهمها: إتباع نظرية 

مسئو  موظف  من  القيد  مستند  اعتماد  بعد  وذلك  بالدفاتر  العمليات  إثبات  في  المزدوج  موازين  القيد  استخدام  ل، 
والدائنين وغير هم ممن لهم عالقات  العمالء  المصادقات من  الربع سنوية، استخدام نظام  أو  الشهرية  المراجعة 
المراجعة  إتباع  المختصة،  اإلدارات  بين  والمستندات  البيانات  تدفق  يضمن  سليم  مستندي  نظام  وجود  بالمنشأة، 

 م( 2002حسن،   )ة.الداخلية لما هو مثبت بالدفاتر بصفة دوري 
 . الضبط الداخلي: 3
ويضم وسائل التنسيق واإلجراءات التي تهدف إلي حماية أصول المشروع من االختالس والضياع وسوء   

االستعمال، ويعتمد الضبط الداخلي على تقسيم العمل مع المراقبة الذاتية حيث يخضع كل موظف إلي مراجعة 
 م(. 1992نور،  )العملية، كما يعتمد أيضا  على تحديد االختصاصات والمسئوليات.موظف آخر يشاركه في تنفيذ 

أي ال ينفرد شخص بعمل متكامل يوفر له فرص الغش والتزوير واالختالس وتطبيق عملية الجرد المفاجئ ونقل 
ي أن يكون  الموظف أو ترقيته إلي وظيفة أخري بحيث ال يعتمد لفترة طويلة في أداء عمل معين، ومن الضرور 

 م( 1990هنالك توقيعين على الشيك الصادر من المنشأة.) عامر ، 
 رابعا : أهداف الرقابة الداخلية: 

 م( 2006يمكن حصر أهداف الرقابة الداخلية في اآلتي:) متولي ، 
 . حماية أصول المنشاة. 1
 ها قبل اتخاذ أي خطط مستقبال . . التأكد من الدقة المحاسبية للبيانات المالية المسجلة بالدفاترلالعتماد علي2
 . المحافظة على مستوى األداء الجاري واكتشاف أيه انحرافات عن هذا المستوي. 3
 .الكشف عن أيه اتجاهات للتغيير المفاجئ في سيرالعمل أوفي مستوى األداء بما ينعكس على التكاليف. 4
 . الرقابة على استخدام الموارد المتاحة.5
 الكفاية اإلنتاجية للمنشأة. . زيادة 6
 . وضع نظام للسلطات والمسئوليات وتحديد االختصاصات.7
 . حسن اختيار األفراد للوظائف التي يشغلونها. 8
 . التدريب والعالقات اإلنسانية. 9
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 . تحديد اإلجراءات التنفيذية واللوائح والتعليمات بطريقة تضمن انسياب العمل.10
 داخلية:   خامسا : أدوات الرقابة ال 

 م( 2006هنالك عدة أساليب وأدوات يعتمد عليها نظام الرقابة الداخلية وهي:) الوردات ، 
 .الموازنات التخطيطية: نظرا  ألن الموازنات التخطيطية تحتوي على تقديرات كمية ومالية لكافة العمليات 1

األهدا على  تحتوي  بذلك  فهي  قادمة   زمنية  فترة   خالل  حدوثها  فهي ف  المتوقع  وبالتالي  تحقيقها  تصلح  المنتظر 
الفعلية مع األرقام المستهدفة ويتم الوقوف على الفروقبينهما وتقصي   تقارن األرقام  كوسيلة للرقابة اإلدارية حيث 

 أسبابها وتحديد المسئولين عنها وبالتالي معرفة نقاط الضعف والقصور وعالجها. 
وهي  2 اإلحصائية:  والجداول  والبيانات  الرسوم  عرض  .  يتم  فقد  اإلدارة،  على  المعلومات  عرض  وسائل  إحدى 

بياني عن األعمدة مثال  أو منحني يمثل تطور الكميات  تطور انجازات المنشأة عن عدة فترات سابقة في شكل 
المنتجة والمباع منها للسوق المحلي والمصدر منها مثال ، أو في جداول إحصائية يظهر بيانات مجمعة ومقارنة 

 ...الخ
التاريخية    .3 البيانات  من  مجموعة  متضمنة  دورية  فترات  على  لإلدارة  رفعها  يتم  والتي  الدورية:  الكفاية  تقارير 

مقارنة مع بيانات تاريخية لفترات زمنية مختلفة أو مع أرقام مستهدفة، وعلى ضوء هذه البيانات يمكن الحكم على 
 كفاءة األداء واتخاذ القرارات المناسبة. 

ركة والزمن: وهي إحدى وسائل الرقابة اإلدارية التي تهدف إلي تنمية الكفاءة اإلنتاجية للعاملين  . دراسات الح4
عن طريق الدراسة العلمية )التجريبية( لكافة الخطوات والحركات الالزمة لإلنتاج بهدف تحديد الخطوات والحركات 

القدر األدنى من الموارد البشرية وتحقيق أقل   الُمثلى لألداء والعمل على استبعاد غير الضروري وبالتالي استنفاد 
 زمن ممكن. 

. البرامج التدريبية للعمال والموظفين: والتي تهدف إلي رفع الكفاءة في أداء العاملين وذلك عن طريق إمدادهم  5
 بكل ما هو جديد ومستحدث من المعلومات المالئمة من حين آلخر. 

الجودة: وذلك عن طريق  6 الرقابة على  الرقابة على .  الجودة باستخدام خرائط  الرقابة اإلحصائية على  عمليات 
 الجودة. 

 مفهوم وأنواع القرارات االستثمارية 
القرارات   سالمة  مدى  على  كبير  حد  إلي  يتوقف  االستثمارية  المشروعات  نجاح  أن  فيه  شك  ال  مما 

أ إلي  ذلك  ويرجع  المشروع  حياة  بداية  في  اتخاذها  يتم  التي  من  االستثمارية  مجموعة  عليها  يترتب  القرارات  ن 
األعباء الثابتة التي ليس من السهولة تعديلها أو الرجوع عنها إذا ما تبين عدم سالمة هذه القرارات بعد تنفيذها. 

 يتضح من ذلك أهمية القرار االستثماري وما قد يترتب عليه من مخاطر. 
 أوال : مفهوم القرار:  

 القرار،نأخذ منها اآلتي: هناك عدة تعاريف لمفهوم 
عرف القرار بأنه عملية اختيار يمكن بموجبه الوصول الي ما هو مطلوب عمله لموجهة موقف معين من  
تحقيق هدف أو مجموعة   بدائل بقصد  بالقرار االختيار بين عدة  القرار.يقصد  تعترض عمل متخذ  التي  المواقف 
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  ، )البيدوي  معينة  خال.(1987أهداف  من  القرار  الختيار وعرف  المرنة  العملية  تلك  بأنه  القرار  اتخاذ  عملية  ل 
البديل أو البدائل المناسبة بعد القيام بدراسة كافة جوانب المشكلة أو المسألة ذات العالقة ضمن ما هو متوفر من  

)الجلوني  المعلومات مراعيا  الفترة الزمنية وذلك للوصول للحد االعلي من المنفعة المتوقعة لتحقيق الهدف المطلوب 
م(.  وعرف بأنه تعبير عن إرادة مبنى من قبل جهة تعرف باسم متخذ القرار أو المدير أو المسئول ، وهذه 2004،

الرغبة أو اإلرادة تتحول في الواقع العملي إلي فعل إلنجاز مهام أو إحداث تغيير محدد في البيئة التي يتخذ القرار 
  .م(2004، الفضل)بصددها

اتخ      وكفاءة عملية  قدرة  على  يتوقف  منظمة  إية  تحققه  الذي  والنجاح  اإلدارية  العملية  محور  هي  القرار  اذ 
قيادتها على اتخاذ القرار المناسب.عرفت عملية اتخاذ القرار بأنها عملية اختيار ، من ضمن أحداث بديله مختلفة 

 م(. 2006، بغرض تحقيق هدف  معين أو عدة أهداف معينة) نوريان،  
رفت أيضا  بأنها العملية التي بمقتضاها يتم اختيار احسن البدائل المتاحة لحل مشكلة معينة أو مواجهة وع     

 .(م1998موقف يتطلب ذلك )شهاب، 
المتاحة والمحددة الختيار أحداها على  بأنها عملية المفاضلة بين بدائل متاحة على ضوء الموارد  وعرفت أيضا  

  .م(2005لفة وبأكبر كفاءة )حشسش، اعتبار أنه يحقق الفرصة بأقل تك
بأنها العملية التي تعني الدراسة والتفكير الموضوعي للوصول إلي قرارات معينة أي االختيار والتفضيل   وعرفت 
للبدائل واإلمكانيات المتاحة ، حيث أن أساس اتخاذ القرار وجود البدائل التي تؤدي بدورها إلي إيجاد مشكلة تتمثل 

  .م(2001تلك البدائل)عبد الواحد و عبدالمنعم، في االختيار بين
 ثانيًا:أهمية عملية اتخاذ القرار:

 :.م( 2005تتمثل أهمية اتخاذ القرار في اآلتي )حشسش ،  
 . أن القرار الخاطئ له تكلفة. 1
 . اتخاذ القرار من شانه أن يؤدي إلي إنجاح العمل أو تدميره . 2
 . أن القرار مرتبط ارتباطا  مباشرا  بوظائف اإلدارة كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.  3
 . . تساعد لمعالجة مشكلة ما أو تحقيق هدف معين أو لمواجهة حاالت قد تحدث مستقبال . 4

 ثالثا : عناصر عملية اتخاذ القرار: 
  :م(2001تتمثل عناصر اتخاذ القرار في اآلتي )جمعة وَاخرون ،

. االختيار: عملية نسبية ويختلف باختالف الظروف التي فيها ، فاالختيار في ظروف قهرية يختلف في ظروف 1
غير قهرية ، إن حرية االختيار تكون مطلقة في غياب الظروف القهرية يعتبر اعتقادا  غير سليما  ، فأي اختيار 

 ية التي تحيط بمتخذ القرار والتي قد تؤثر على اختياره. مهما كان حرا فهو مقيد بظروف البيئة والعوامل الشخص
. البدائل : االختيار بين مجموعة من البدائل ، وعملية اتخاذ القرار تتضمن خطوه أساسية وهي تحديد البدائل 2

 المالئمة ومحاولة التعرف على أي بدائل أخري. والتي قد تكون غير معروفة لإلدارة.
من المفهوم ضمنا  أن أي قرار ينبع من أهداف أو حوافز معينة ذلك الن القرار يفترض . األهداف أو الحوافز :  3

 فيه دائما  يؤدي إلي تحقيق أهداف محددة بطريقة فعالة وبدرجة من الكفاءة. 
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 رابعا : مراحل اتخاذ القرار : 
  :م(2022المراحل هي)ضياء،عملية اتخاذ القرار تمر بعدة مراحل، وذلك للوصول للقرار الرشيد وهذه 

 . تحديد المشكلة  1
 . جمع المعلومات وتحليلها 2
 . تحديد البدائل المتاحة  3
 . تقييم البدائل  4
 . اختيار البديل األفضل  5

 تنفيذ القرار ومتابعته   .6
 خامسا : مفهوم االستثمار:  

االستثمار هو جوهر عملية التنمية االقتصادية ، لما له من أهمية كبيرة في تطوير المجتمع كونه من الوسائل     
المحددة والضرورية لترقية مختلف الميادين السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية  أو الثقافية ، فهو يعتبر من  

لم وتوسيعها  المؤسسات  لتطوير  الالزمة  الوسائل  الموارد  أهم  واستغالل   اإلنتاجية  الطاقة  في  زيادة  من  يحققه  ا 
 .(2003المادية والبشرية )الحناوي ومصطفي ، 

منفعة     على  الحصول  أجل  من  حالي  استهالك  إشباع  من  تحقيقها  يمكن  حالية  بمنفعة  التضحية  بأنه  عرف 
 م(.2002مستقبلية يمكن الحصول عليها من استهالك مستقبلي أكبر)العيساوي ،

وعرف االستثمار أيضا  بأنه مراهنة على صرف مبلغ مؤكدا الن مقابل أجل يمكن تحقيق الوصول إليه مستقبال     
 .م(2000،قرياقص و حنفي)
 سادسا : أهداف ومخاطر االستثمار:  

 أهداف االستثمار: 
 :م(2012حردان ،) يحقق االستثمار األهداف التالية

 الربح أو الدخل(.. تحقيق العائد المتوقع مستقبال  ) .1
 . التضحية  بمنفعة حالية مقابل الحصول على منفعة أكبر )تكوين الثروة وينميها( ينميها في المستقبل. 2
 . تأمين الحاجات المتوقعة وتوفير السيولة لمواجهة تلك الحاجات.3
قيمة موجوداته    . المحافظة على قيمة الموجودات )يسعي المستثمر لتنوع مجاالت االستثمار حتى ال تنخفض 4

 بحكم عوامل ارتفاع األسعار وتقلبها(. 
 مخاطر االستثمار:  

عرفت مخاطر االستثمار بأنها احتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد المتوقع على االستثمار ، وتعرف أيضا  
التذبذب في العائد المتوقع أو درجة بأنها عدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية األتية منه، وعرفت بأنها درجة  

 .م(2001اختالف العائد الفعلي قياسا  بالمتوقع )الزبيدي ،
المال   لتشمل  المخاطر  تلك  تمتد  وقد  االستثمار  من  المتوقع  العائد  تحقيق  من  التأكد  عدم  بأنها  أيضا   وعرفت 

 .م(2002المستثمر)رأس المال( باإلضافة إلي العائد المتوقع)الجمل ،
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 ا : مفهوم قرار االستثمار:سابع
يعتبر قرار االستثمار القرار االستراتيجي المهم سواء بحياة األفراد أو المؤسسات، فهو قرار يتطلب الكثير  
من الخبرة والمعرفة، وقرار االستثمار في األوراق المالية )األسهم والسندات( في البورصة يتطلب الخبرة والمعرفة 

في البورصة ونوعية األوراق المالية حتى يمكن تحقيق العوائد واألرباح  المطلوبة بأقل التامتين بجوانب التعامل  
ولكن  للمستثمر،  خسارة  أو  عليه ربح  يترتب  قد  االستثمار  توقيت  اختيار  فإن  ذلك  جانب  إلي  المخاطر،  قدرمن 

سي من عملية االستثمار هو  المعرفة باختيار توقيت البيع أو الشراء نفسه يتطلب الخبرة والمعرفة، فالهدف األسا 
 .م(2006، قاسم) تحقيق عائد  علي األموال المستثمرة

  :م(2004يقوم القرار االستثماري على ثالثة مقومات أساسية هي )مطر،
تبنى استراتيجية المستثمر على ضوء منحى التفصيل الشخصي ، وهو المعيار الذي يصنف المستثمرين الي  .1

ن عن بعضهم البعض من حيث ميولهم وأولويات االستثمار، فلكل مستثمر منحنى  عدة أصناف ولتميز المستثمري
السيولة  أما  العائد  بمعدل  تتمثل  فالربحية  واألمان،  السيولة  الربحية،  خالل  من  يتخذه  الذي  االستثماري  تفضيله 

 واألمان فيتوقفان على مدى مقدرة المستثمر لتحمل المخاطرة.
خاذ القرارات االستثمارية ينبغي على متخذ القرار االستثماري أن يسلك في اتخاذ األسس والمبادئ العلمية في ات .2

 هذا القرار ما يعرف بالمدخل العلمي التخاذ القرار. 
وتوجد  .3 والمخاطرة  العائد  بين  ما  مبادلة  عملية  االستثمارية  العملية  تشكل  والمخاطرة  العائد  بين  العالقة  مراعاة 

اطرة وأن العائد المتوقع يجب أن يكون أكبر وعليه فإذا أراد المستثمر الحصول على عالقة طردية بين العائد والمخ
 عائد مرتفع فعلية أن يتوقع مخاطرة أكبر. 

 أنواع القرارات االستثمارية:  :ثامنا  
،وهناك مخاطرةيق أكبر عائد ممكن وبأدنى  يعتبر القرار االستثماري خطوة أولية الختيار البدائل المتاحة لتحق    

 : م(2017ثالثة أنواع من القرارات االستثمارية وهي)المغربي، 
أ. قرار الشراء: يتخذها المستثمر عندما يجد القيمة الحالية للتدفقات  النقدية المتولدةعن األداء االستثمارية أكبر 

 من سعرها السائد في السوق. 
التدفقات  أن  المختلفة  االستثمارية  لألدوات  دراسته  من  يتبين  عندما  المستثمر  إليها  يلجأ  التداول:  عدم  قرار  ب. 

 الناجمة عنها لن تحقق أية أرباح بالمقياس مع المخاطر التي يمكن أن تتوافق معها. 
السوق مقا تدفع في  التي  المستثمر عندما يرى أن األسعار  يتخذها  البيع:  التي  ج. قرار  بل األدوات االستثمارية 

 يمتلكها أكبر من تلك األسعار التي دفعها، أو من القيمة الحالية لهذه األدوات.  
عندما تكون القيمة السوقية أكبر من تكلفة األصل يقوم المستثمر باتخاذ قرار البيع ، وينتظر وضع السوق التي 

 مستثمر جديد وهكذا تدور الدورة االستثمارية.تفرزها قوى العرض والطلب ويقوم بالشراء مرة أخرى من  
 تاسعا :أنواع القرارات:  

القرار   نوعية  وتختلف  بشأنها  القرار  اتخاذ  عليه  يتعين  العمل  مواقع  من  موقع  أي  في  القرار  متخذ  إن 
اإلدارية  بالعملية  خاصة  عامة  بسياسات  متعلقة  بأمور  قرار  اتخاذ  عليه  يحتم  وضع  في  يكون  فقد  المواقع، 
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)يس  وم األتي:  تشمل  أن  ويمكن  بينها  فيما  أومتداخلة  بالمنشأة  األساسية  بالوظائف  خاصة  تكون  قد  أو  كوناتها 
 :م(1997ودرويش ،

. قرارات متعلقة بالعنصر البشري، وهي أساليب االختيار ونوعية التدريب، وتحليل وتوصيف وتقييم الوظائف، 1
 نظيمات الرسمية والغير رسمية.أسس دفع األجور والمرتبات، عالقة اإلدارة بالت

وبحوث 2 والترويج  والتسعير  المنتجات  وتغليف   ، التوزيع  وقنوات  األسواق  تحديد  بالمبيعات،  متعلقة  قرارات   .
 السوق وغيرها. 

المصنع أو طرق اإلنتاج ، إجراءات 3 المصنع وحجمه وحجم اإلنتاج وتصميم  باإلنتاج، موقع  . قرارات متعلقة 
 كميته ورقابة الجودة. الشراء والتخزين و 

. قرارات متعلقة بالتمويل، حجم رأس المال والعمل والهيكل المالي وشروط االئتمان وتوزيع األرباح واإلجراءات 4
 المحاسبية. 

 الدراسة الميدانية  .3
 أوال : أداة البحث:

السابقة   الدراسات  على  باالعتماد  البيانات  لجمع  خاص  بشكل  استبانه  تصميم  المتعلقة تم  للمواضيع  والمراجع 
( وذلك لتحديد عبارات االستبانة، تم توجيهها إلى عينة تتكون من  38بموضوع البحث وأراء عدد من المحكمين )

 .( فرد من الموظفين ببنك فيصل اإلسالمي السوداني100)
 ثانيا : األساليب اإلحصائية المستخدمة: 

 لتحقيق أهداف البحث وللتحقق من فرضيته تم استخدام الطرق واإلجراءات اإلحصائية التالية:  

 العرض البياني والتوزيع التكراري لإلجابات.   ⎯

 النسب المئوية.   ⎯

 الوسط الحسابي.  ⎯

 األنحراف المعياري. ⎯

 مربع كآي الختبار فرضية البحث. ⎯

اله على البيانات التي تم الحصول عليها من إجابات العينة  ولتطبيق الطرق واألساليب اإلحصائية المذكورة أع   
التحليل اإلحصائي   برنامج  يعد من   Statistical Package for Social Science (SPSS)تم استخدام  والذي 

برنامج   النتائج كما تم استخدام  دقة في  الحزم اإلحصائية  في عمليات Microsoft Office Excel 2007أكثر 
 ي. الرسم البيان 

 ثالثا : تحليل البيانات 
 تحليل البيانات الشخصية ألفراد العينة: 

 (1جدول رقم )
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر 

 المجموع 60أكثر من   60- 51 50– 41 40– 30 30أقل من  الفئة )سنة( 
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 100 0 9 20 28 43 التكرار 

 %100 %0 %9.0 %20.0 %28.0 %43.0 النسبة % 

 م 2021المصدر: إعداد الباحثتان من بيانات البحث الميدانية،  
( ،ونسبة  %28.0سنة بنسبة )   40-30( أن عينة البحث قد تراوحت أعمارهم  من 1يتضح من الجدول رقم )     

  60-51( أعمارهم  %9.0سنة، ونسبة )  50-41( أعمارهم %20.0سنة، ونسبة )   30( أعمارهم أقل من 43.0%)
 سنة.  60( أعمارهم أكثر من  %0سنه، ونسبة )

( فهي كوادر %29،وأما الفئات التي تمثل )  40-30ح أعمارهم ما بين  ( أشخاص نشطين تتراو %71نالحظ أن )
 ذات خبرة يمكن أن تشرف على الفئات النشطة بصورة جيدة

 
 
 

 (2جدول رقم )
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص العلمي

 المجموع أخري  دراسات مصرفية  اقتصاد  إدارة أعمال محاسبة  التخصص 
 100 4 11 14 21 50 التكرار 

 %100 %4.0 %11.0 %14.0 %21.0 %50.0 النسبة % 
 م 2021المصدر: إعداد الباحثتان من بيانات البحث الميدانية،  

( تخصصهم %21.0( تخصصهم العلمي محاسبة، ونسبة ) %50.0( أن نسبة )2يتضح من الجدول رقم )     
( ونسبة   ، أعمال  إدارة  )%14.0العلمي  ونسبة  اقتصاد،  العلمي  تخصصهم  العلمي 11.0%(   تخصصهم    )

بنك في ( لديهم تخصص علمي آخر. وهذا يؤشر إلي تخصص العاملين بال%4.0دراسات مصرفية وأن نسبة )
 المجال المحاسبي ويدل على دراية بموضوع الدراسة. 

 (3جدول رقم )
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغيرالمؤهل العلمي

 المجموع دكتوراه  ماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس  دبلوم وسيط  ثانوي  المؤهل
 100 9 19 7 52 5 8 التكرار 

 %100 %9.0 %19.0 %7.0 %52.0 %5.0 %8.0 النسبة % 
 م 2021المصدر: إعداد الباحثتان من بيانات البحث الميدانية،  
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( %19.0( مؤهلهم العلمي بكالوريوس، ونسبة ) %52.0( أن هنالك نسبة )3يتضح من الجدول رقم )         
( من عينة الدراسة مؤهلهم  %8.0( مؤهلهم العلمي دكتوراه، ونسبة )%9.0مؤهلهم العلمي ماجستير، وأن نسبة )

مؤهلهم العلمي دبلوم وسيط. نالحظ (  %5.0( مؤهلهم العلمي دبلوم عالي، ونسبة )% 7.0العلمي ثانوي ونسبة )
( االستبانة %92أن  لموضوعات  فهمهم  على  يدل  مما  والدكتوراه  الوسيط  الدبلوم  بين  ما  مؤهالتهم  تتراوح   )

 .المعروضة وتفهمهم لألسئلة واإلجابة بصورة مثالية 
 
 
 
 
 
 

 (4جدول رقم )
 الوظيفي التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير المسمي  

 الوظيفة 
مدير 
 إداري 

مراجع  
 داخلي

مدير 
 مالي

 محاسب 
مدير 
 استثمار 

أخرى  
 أذكرها 

 المجموع

 100 6 2 57 6 12 17 التكرار 
 %100 %6.0 %2.0 %57.0 %6.0 %12.0 %17.0 النسبة  % 

 م  2021المصدر: إعداد الباحثتان من بيانات البحث الميدانية،  
( مسماهم الوظيفي  %17.0( مسماهم الوظيفي محاسب، ونسبة )%57.0( أن نسبة ) 4يتضح من الجدول رقم ) 

( ونسبة  إداري،  ) %12.0مدير  نسبة  وأن  داخلي،  مراجع  الوظيفي  مسماهم  مدير 6.0%(  الوظيفي  مسماهم     )
( مسماهم الوظيفي مديراستثمار. وهذا %2.0( لديهم مسميات وظيفية أخرى، ونسبة )%6.0بة )مالي، أيضا  ونس

 يؤشر إلي التوزيع السليم للهيكل الوظيفي مما يساعد في موضوع الدراسة.
 

 : هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرقابة الداخلية وترشيد القرارات االستثمارية.  فرضية البحث 
 (5جدول رقم )

 التوزيع التكراري آلراء أفراد عينة الدراسة تجاه عبارات الفرضية  

 العبارة 
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد  أوافق  أوافق بشدة

 نسبة%  تكرار  نسبة%  تكرار  نسبة%  تكرار  نسبة%  تكرار  نسبة%  تكرار 
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 - - - - 2 2 32 32 66 66 األولي
 1 1 - - 2 2 43 43 54 54 الثانية 
 - - - - 7 7 51 51 42 42 الثالثة 
 - - 1 1 7 7 54 54 38 38 الرابعة 

 - - - - 7 7 51 51 42 42 الخامسة
 - - - - 9 9 43 43 48 48 السادسة
 - - - - 3 3 47 47 50 50 السابعة 
 - - - - 6 6 40 40 54 54 الثامنة 

 1 1 1 1 43 43 361 361 394 394 المجموع 
 م 2021المصدر: إعداد الباحثتان من بيانات البحث الميدانية،  

 ( اآلتي: 5يالحظ من الجدول رقم )
األولي: ) العبارة  نسبة  اتخاذ  %66.0أن  في  الداخلية  الرقابة  تسهم  أن  على  بشدة  موافقين  االستثمارية  (  القرارات 

 (. %2.0( موافقين، والمحايدين يمثلون نسبة )%32.0المناسبة ، وأن نسبة )
( موافقين بشدة على أن تنشر معلومات كافية عن المخاطر المتوقعة، وأن نسبة  %54.0أن نسبة)العبارة الثانية:

 ن بشدة على ذلك.( ال يوافقو %1.0(، وأن نسبة )%2.0( موافقين والمحايدين يمثلون )43.0%)
( %42.0( موافقين على أن يتم دمج البنود المتشابهة في بند واحد ، وأن نسبة )%51.0: أن نسبة ) العبارة الثالثة

 (.%7.0موافقين بشدة، والمحايدين يمثلون نسبة ) 
( موافقين على أن تعزز اإلدارة العليا الشفافية في عرض المعلومات المحاسبية، %54.0أن نسبة )  العبارة الرابعة:

 (غير موافقين.  %1.0( ونسبة)%7.0( موافقين بشدة، والمحايدين يمثلون نسبة)%38.0ونسبة) 
راء األسهم، ( موافقين على أن تستخدم معلومات قائمة الدخل في قرارات ش%51.0: أن نسبة ) العبارة الخامسة

 (.  %7.0( موافقين بشدة والمحايدين يمثلون )%42.0وأن نسبة ) 
( موافقين بشدة على أن يطرح البنك ودائع استثمارية بمعلومات واضحة ، %48.0أن نسبة )   العبارة السادسة:

 (.%9.0( موافقين ، والمحايدين يمثلون ) %43.0وأن نسبة ) 
قين بشدة على أن يتم تحديد مجال المرابحات بصورة دقيقة ، وأن نسبة  ( مواف%50.0أن نسبة )   العبارة السابعة:

 (.%3.0( موافقين ، والمحايدين يمثلون ) 47.0%)
الثامنة: )  العبارة  نسبة  الودائع %54.0أن  معلومات  في  المستثمرين  البنك  يشرك  أن  على  بشدة  موافقين   )

 (.  %6.0لون )( موافقين، والمحايدين يمث%40.7االستثمارية ، وأن نسبة ) 
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بتكرار    الفرضية  عبارات  على  يوافقون  المبعوثين  معظم  أن  للباحثتان  يتضح  الفرضية  عبارات  من  تقدم  مما 
( بينما كانت %0.25( أي بنسبة )2( مقارنة بغير الموافقين الذين بلغت تكراراتهم )%94.37( أي بنسبة )755)

 (. %5.38( بنسبة )43تكرارات المحايدين ) 
والتي نصت   غالبية إجابات أفراد عينة الدراسة تميل نحو الموافقة يدل ذلك على إثبات صحة الفرضيةوبما أن    

( أن  فيصل على  ببنك  االستثمارية  القرارات  وترشيد  الداخلية  الرقابة  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هنالك 
  (اإلسالمي السوداني

 (6جدول رقم )
 اري لعبارات الفرضية نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعي

الوسط   العبارة الرقم
 الحسابي  

األنحراف  
 المعياري 

 التفسير 

تسهم الرقابة الداخلية في اتخاذ القرارات   1
اجابات المبحوثين تميل نحو   0.523 4.64 االستثمارية المناسبة 

 الموافقة بشدة علي العبارة
 تنشر معلومات كافية عن المخاطر المتوقعة  2

اجابات المبحوثين تميل نحو   0.643 4 .49
 الموافقة علي العبارة

 يتم دمج البنود المتشابهة في بند واحد  3
اجابات المبحوثين تميل نحو   0.609 4.35

 الموافقة علي العبارة
تعزز اإلدارة العليا الشفافية في عرض  4

اجابات المبحوثين تميل نحو   0.640 4.29 المعلومات المحاسبية 
 الموافقة علي العبارة

تستخدم معلومات قائمة الدخل في قرارات شراء   5
  .األسهم

اجابات المبحوثين تميل نحو   0.609 4.35
 الموافقة علي العبارة

 يطرح البنك ودائع استثمارية بمعلومات واضحة  6
اجابات المبحوثين تميل نحو   0.650 4.39

 الموافقة علي العبارة
 مجال المرابحات بصورة دقيقة يتم تحديد  7

اجابات المبحوثين تميل نحو   0.559 4.47
 الموافقة علي العبارة

يشرك البنك المستثمرين في معلومات الودائع   8
 االستثمارية

اجابات المبحوثين تميل نحو   0.611 4.48
 الموافقة علي العبارة

 SPSSالمصدر: إعداد الباحثتان من نتائج البرنامج 

 ( أن6يتضح من الجدول رقم )

واالنحراف المعياري لها يساوي   4.64قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة األولى هي    -1
 في اتخاذ القرارات االستثمارية المناسبة. الرقابة الداخلية وتعني أن غالبية أفراد العينة موافقون على  انه تسهم  0.523
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الثانية هي    -2 العبارة  الدراسة عن  أفراد عينة  الحسابي إلجابات  الوسط  لها يساوي   4.49قيمة  المعياري  واالنحراف 
 وتعني أن غالبية أفراد العينة موافقون على  انه تنشر معلومات كافية عن المخاطر المتوقعة. 0.643

الث   -3 العبارة  الدراسة عن  أفراد عينة  الحسابي إلجابات  الوسط  لها يساوي   4.35الثة هي  قيمة  المعياري  واالنحراف 
 وتعني أن غالبية أفراد العينة موافقون على  انه يتم دمج البنود المتشابهة في بند واحد. 0.609

واالنحراف المعياري لها يساوي   4.29قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الرابعة هي    -4
 أفراد العينة موافقون على  انه تعزز اإلدارة العليا الشفافية في عرض المعلومات المحاسبية.  وتعني أن غالبية 0.640

واالنحراف المعياري لها يساوي   4.35قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الخامسة هي    -5
 ت قائمة الدخل في قرارات شراء األسهم.وتعني أن غالبية أفراد العينة موافقون على  انه تستخدم معلوما 0.609

واالنحراف المعياري لها يساوي   4.39قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة السادسة هي    -6
 وتعني أن غالبية أفراد العينة موافقون على  انه يطرح البنك ودائع استثمارية بمعلومات واضحة. 0.650

واالنحراف المعياري لها يساوي   4.47جابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة السابعة هي  قيمة الوسط الحسابي إل  -7
 وتعني أن غالبية أفراد العينة موافقون على  انه يتم تحديد مجال المرابحات بصورة دقيقة.  0.559

الثامنة هي    -8 المعياري لها يساوي واالنحراف    4.48قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة 
 وتعني أن غالبية أفراد العينة موافقون على انه يشرك البنك المستثمرين في معلومات الودائع االستثمارية. 0.611

هنالك عالقة ذات داللة بأن الفرضية التي نصت على أن )   الباحثتانوعليه تأسيسا  على ما تقدم من تحليل استنتجتا  
 متحققة ولصالح الموافقين.   (ة وترشيد القرارات االستثمارية ببنك فيصل اإلسالمي السودانيإحصائية بين الرقابة الداخلي 

 
 الخاتمة .4

 :أوال : النتائج
 من خالل الدراسة النظرية والميدانية توصلت الباحثتان للنتائج التالية: 

 تسهم الرقابة الداخلية في ترشيد قرارات االستثمار في البنوك السودانية . .1
 تطبيق نظام الرقابة الداخلية في البنوك ساهم  في الحصول على معلومات  محاسبية ذات جودة عالية. أن  .2
قرارات  .3 ترشيد  في  والمستثمرين  الرسمية  الجهات  تساعد  معلومات  الى  يؤدي  الداخلية  الرقابة  بنظام  البنوك  التزام 

 االستثمار. 
الحديثة .4 التقنية  واستخدام  والتطوير  بالتدريب  وخبرات   االهتمام  كفاءة  رفع  في  يساعد  الداخلية  الرقابة  نظام  في 

 الموظفين بالبنك.
 القيام بمراجعة القوائم المالية من جهة محايدة)المراجعة الخارجية( يزيد من فعالية الرقابة الداخلية. .5

 ثانيا : التوصيات:
 من خالل النتائج السابقة توصي الباحثتان باآلتي: 

 السودان االهتمام بنظام الرقابة الداخلية وتطبيقها في مؤسساتهم.على البنوك في  .1
 على البنوك في السودان طرح ودائع استثمارية بمعلومات واضحة. .2



 

 

 134-116ص:  -   2022مارس   –(  1)الرابع  العدد  –علوم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة شندي للمجلة                       

133 

 ضرورة قيام المراجع الخارجي بمراجعة المعلومات الواردة بالقوائم المالية في ظل ظروف اتخاذ القرارات. .3
التنفيذين بالبنك والمتمثلة في درجة إقناعهم  االهتمام بالجوانب السلوكية المتعلقة بأع .4 ضاء مجلس اإلدارة والمديرين 

 بأهمية تطبيق مفهوم االستثمار داخل البنك عمليا .
الندوات   .5 خالل  من  وذلك  االستثمار  بأهمية  البنوك  على  القائمين  وإدراك  وعي  بتنمية  االختصاص  جهات  قيام 

 واللقاءات والمؤتمرات. 
 صادر:ثالثًا: المراجع والم

الرحيم)  - عبد  القطاع  2008أوشي،عيسي  في  والفاعلية  الكفاءة  رفع  في  ودورها  الداخلية  والمراجعة  الرقابة  م(، 
في  منشورة  غير  ماجستير  رسالة  العليا،  الدراسات  كلية  اإلسالمية،  درمان  أم  جامعة  درمان،  أم  المصرفي، 

 المحاسبة. 
 االساليب الكميةواتخاذ القرارات،االسكندرية، الدار الجامعية للطباعة والنشر.م(، دراسات في 1987البيدوي،منصور)  -
 م(، تقييم تطبيق نظم المعلومات اإلدارية، عمان، جامعة ال البيت للنشر. 2004الجلوني، عبدالفتاح محمد) -
 يع.  م( ، دراسات في  األسواق المالية والنقدية ، عمان، دار صفاء للنشر والتوز 2002الجمل، جمال) -
وَاخرون) - ابراهيم  إسماعيل  القرارات 2001جمعة،  اتخاذ  في  العمليات  بحوث  ونماذج  اإلدارية  المحاسبة  م(، 

 اإلسكندرية، الدار الجامعية للنشر.
 م( ، أساسيات االستثمار، عمان، دار  المستقبل  للنشر. 2012حردان، طاهر) -
 رمان، د ن.م(، مبادئ المراجعة، أم د 2002حسن،عبد الماجد عبد هللا )  -
 م(، المحاسبة اإلدارية ترشيد القرارات التخطيطية، عمان، دار الحامد.  2005حشسش، خليل عواد) -
فريد) - نهال  ومصطفي،  صالح  محمد  الدار  2003الحناوي،  اإلسكندرية،  والسندات،  األسهم  في  االستثمار  م(، 

 الجامعية  للنشر.
 ثماروالتمويل،اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة. م(،أساسيات االست2000حنفي، عبدالغفاروقرياقص،سمية) -
مجلة  - الشركة،عمان،  في  المستقلين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ودور  المؤسسية  الحاكمية  دت(،   ( سابا  نعيم  خوري، 

 . 22المدقق، جمعية المحاسبين األردنيين، العدد 
 تبة الوطنية. م(، تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية، عمان، المك2010الذنيبات،علي)  -
 م(، االستثمار في األوراق المالية، عمان، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. 2001الزبيدي، حمزة) -
 م( ، المراجعة المعايير واإلجراءات،بنغازي، الدار الجماهيرية للنشر. 1990شتيوي، إدريس عبد السالم ) -
 ، دار البشير للنشر.(، معجم مصطلحات اإلدارة العامة، بيروت 1998شهاب، إبراهيم بدر ) -
 م(، نظرية المحاسبة الحكومية، القاهرة، دار النهضة العربية.1990عامر، حسن ) -
 م(، علم تدقيق الحسابات من الناحية العملية، عمان، دار النشر.1992عبد هللا، خالد أمين) -
 م( ، أصول اإلدارة ، القاهرة، دار النهضة العربية.1981عبد هللا، شوقي حسين)  -
 م(، نظرية القرارات ،عمان، دار وائل للنشر. 2001واحد، إبراهيم وعبد المنعم، أنعام  )عبد ال -
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- ( غازي  رواء  األستثمار2019عبدالواحد،  أتخاذ قرارات  المحاسبي على  األفصاح  أثر  من    –م(،  عينة  حالة  دراسة 
ال كلية  العراق،  المالية،  لالوراق  العراق  سوق  في  المدرجة  الشركات  في  رسالة المستثمرين  الجامعة،   مستقبل 

 ماجستير غير منشورة في المحاسبة. 
 م(، دراسات الجدوى االقتصادي وتقييم المشروعات، عمان، دارالمناهج للنشر. 2002العيساوي،كاظم جاسم) -
 م(، األساليب الكمية في اإلدارة، عمان، دار البارودي العلمية للنشر. 2004،مؤيد)الفضل -
 م(، دليل االستثمار في البورصة المصرية والبورصات العربية، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية.2006قاسم،منى)  -
 للطباعة والنشر. م(، المراجعة،الخرطوم، دار جامعة السودان المفتوحة 2006متولي،عصام الدين محمد) -
م(، دور اإلفصاح المحاسبي في اتخاذ قرارات االستثمار، دنقال، رسالة دكتوراه منشورة  2015محمد، تقوى صالح) -

 في المحاسبة، جامعة دنقال، كلية الدراسات العليا.
العال) - عبد  حسين  اإلداري،اإلسكندرية،  2004محمد،  والقانون  اإلدارة  علم  بين  اإلدارية  الرقابة  الفكر م(،  دار 

 الجامعي.
بشير)  - محمود  الدار  2017المغربي،محمدالفاتح  واإلسالمي،مصر،  الوضعي  النظامين  في  واستثمار  تمويل  م(، 

 العالمية للنشر والتوزيع.
 م(، التأصيل النظري لممارسات المهنية المحاسبية ، عمان ، دار وائل للنشر.2004مطر،محمد) -
 الناحيتين النظرية والعملية،اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة.   م(،مراجعة الحسابات من1992نور، أحمد) -
 م(، نظم دعم القرار ونظم الخبرة، ترجمة سرورعلى ابراهيم، الرياض، دارالمريخ للنشر.  2006نوريان،أفرايم) -
 .م( ، التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق، عمان، دار الوراق للنشر2006الوردات، خلف هللا عبدهللا) -
م(،المشكلة اإلدارية واتخاذ القرار، القاهرة، مطابع الهيئة المصرية العامة 1997يس، محمد حسين ودرويش،ابراهيم) -

 للكتاب.
 م(، أساسيات المراجعة، الخرطوم، د ن. 2013يوسف،كمال أحمد) -

- Leon, Mosley(1998(,Megginson, Management Concepts Applications, Publishers 3rd, 

New York ،Harper Row.  
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 ( م2021تصاالت زين لل  شركة)دراسة حالة : اإلدارية القرارات إتخاذ المعرفة في إدارة دور 
 

 *السيدهند محمد محمد 
 جامعة شندي  -اإلدارية كلية االقتصاد والعلوم * 

 

 مستخلص 
 

هذه   دور  تناولت  في  المعرفإدارة  الدراسة  زين  اتخاذ ة  بشركة  اإلدارية  هدفت   القرارات   لالتصاالت 

بيان   الى  في  إدارة  دور  الدراسة  معرفةاإلداريةالقرارات    اتخاذ المعرفة  وخطواتها  إدارة  تطبيقات    ،  المعرفة 

في   وكيفية مساعدتها  دور  وتمثلت    .اإلدارية القرارات    اتخاذ ومعوقاتها  في  الدراسة  في إدارة  مشكلة  المعرفة 

العلمية,  اإلداريةالقرارات    اتخاذ  القرارات  اصدار  والبيان    وان  الحقائق  على  االعتماد  مع  يتطلب  للتعامل  ات 

دور    و ما ه"  إذن فإن الدراسة تطرح سؤااًل رئيسًا:  القرار.  عملية تخاذ فى    المعرفيسلوب  األ  واتخاذ المشكلة  

المنهج    اتبعت ؟  اإلداريةالقرارات    اتخاذ المعرفة في  إدارة   الجوانب    الوصفيالدراسة  والمنهج لتغطية    النظرية 

  المعرفة إدارة  : هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين  اآلتي   فيتمثلت    والتيفرضية الدراسة  الختبار    التحليلي

المعرفة ساهمت في نشر ثقافة المشاركة في إدارة    النتائج:توصلت الدراسة لعدد من    .اإلداريةالقرارات    واتخاذ 

فراد وساعد على سالسة  بين مختلف األ   المعرفة في الشركة دعم تفاعالً إدارة  القرار في الشركة. تطبيق    اتخاذ 

البد   .القرار  اتخاذ للمساعدة في عملية    المعرفة وثقافتهاإدارة  بتطبيقات    الهتمام ا  :ت أهم التوصيا  .القرار  اتخاذ 

لمام الموظفين  إ  ةضرور   .اإلداريةالمعرفة بصورة تقلل من تكاليف القرارات  دارة  من توفير المناخ المناسب إل

 بالمعرفة.

 القرار اتخاذ ، المعرفة الضمنية ،المعرفةإدارة  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
 

This study dealt with role of knowledge management in making administrative decisions 

at Zain Telecom. The study aimed at highlighting the role of the knowledge management in the 

administrative decisions-making process, its applications, steps, obstacles and it helps in 

administrative decisions. nagement in The problem of the study was the role of knowledge ma

inistrativemaking adm  decisions, and the aright decisions-making process requires relying on 

making proces-d in the decisionfacts and data and adopting the cognitive metho . Then the study 

poses this main question: “ importance of using knowledge management in the What is the 

making process-managerial decision ?”  The study followed the descriptive approach to cover the 

theoretical aspects, and the analytical approach to test the hypothesis, which was: there is a 

statistically significant relationship between knowledge management and administrative 

decision-making.   The study reached a number of results : the ledge management contributed know

atdisseminto e the culture of participating in the making-decision  process; the application of the 

knowledge management in Zain creates a clear interaction between all the staff members and 

leads to a good decision-making process.  The most important recommendations: institutions 

should pay attention to the applications of the knowledge management and its culture to help in 

the decision-making process. It is necessary to provide the appropriate climate for knowledge 

management in a way that reduces the costs of the administrative decisions. Knowledge is very 

necessary for all the staff of the institution. 

Keywords: Knowledge management, tacit-knowledge, decision-making. 

 

 مقدمة:
يتوقف مستقبل منظمات االعمال اليوم على مدى االدراك واالستثمار لمواردها وموجوداتها استثمارُا  

تعتبر من احدث المفاهيم    التي المعرفة  إدارة  امثل لزيادة قدراتها التنافسية ومحاولة التسلح بالمدخل المعرف او  
يق اهداف المنظمة واحد الموارد الهامة والنادرة تحق   فيادراك اهمية المعرفة بوصفها وجودًا مهمًا    اإلدارية بعد 

 لتحقيق النجاح والتميز.  االستراتيجيانسان فى هذا العالم الكبير، واعتبارها السالح  ألى
و  مفهوم  ارتبط  المجتمع  إدارة  وقد  فى  المتاحة  المعرف  بندرة  المعروفة  االقتصادية  بالقاعدة  المعرفة 

ل هذه االمكانيات والمواهب والقدرات الشخصية بشكل فعال لتحقيق  ويجب كما يعبر االقتصاديون ان تستغ
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التحديات واالزمات، واعتبار ان االنسان هو حلقة   المجتمع بشكل عام ومواجهة  اليها  التى يسعى  االهداف 
التغير االولى فى المجتمع البشرى لتحقيق التقدم وقهر التخلف وخاصة فى الدول المتخلفة والنامية، فال بد  

والقيادات    من الطاقات    اإلدارية  المنظمات عامة  استثمارات  وفاعلية فى عملية  بكفاءة  التعامل  خاصة من 
القرار االستراتيجى حتى تتمكن المنظمة من الحد من االخفاقات وتسخير  إتخاذ  والقدرات المعرفية فى عملية  

مثل اختيار مجال او  رار االستراتيجى  الن الق امكانيات وطاقات المجتمع المنظمى لتحقيق االزدهار والتقدم. و 
نشاط معين تقوم به المنظمة ويتطلب توظيف معظم الموجودات والموارد التى بحوزتها بغية الحصول على  
اهدافها،  تحقيق  اخفاق فى  او  يعنى مدى نجاح  ذاته  بحد  فترة زمنية معينة، وهذا  اعظم عائد ممكن خالل 

 اذا تمكنت من اعتماد المدخل المعرفى.   وبالتالى ان المنظمات ستكون اكثر نجاحا في استثماراتها
  مشكلة الدراسة:

 تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: 
 ؟ اإلدارية  القرارات إتخاذ المعرفة في إدارة ماهو دور 1.

 همية الدراسة:تكتسب الدراسة اهميتها من االعتبارات التالية:أ

 االهمية العلمية للدراسة :
وتعتبأر  القأرارإتخأاذ المعرفأة علأي عمليأة إدارة تنبع اهمية الدراسة من كونها تناولت موضوع حيوي وهو تأثثير 

 اضافة للدراسات التي سبقتها في مجال االدارة.     
 االهمية العملية:

  القرارات لتسيير اعمالها، إتخاذ  تنبع اهمية الدراسة من ان  كافة مؤسسات االعمال ال غنى لها من  
كلما كان متخذ القرار على علم ودراسة بكافة القوانين والجوانب والعناصر ذات العالقة بالمؤسسة سواء بالبيئة  

 الداخلية او الخارجية كان قراره اقرب للدقة والمثالية. 
 أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة لتحقيق االتي:
 .اإلدارية رارات القإتخاذ المعرفة واسهاماتها في إدارة مفهوم .التعرف على 1
 .المعرفةإدارة . التعرف علي المشاكل والمعوقات التي تواجهة 2

 فرضيات الدراسة:
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 تتمثل في االتي:
 .اإلدارية ات القرار إتخاذ المعرفة و إدارة احصائية بين توجد عالقة ذات داللة .1

 منهجية الدراسة:
 االستنباطي والمنهج الوصفي التحليلي.تعتمد الدراسة على المنهج التاريخي، المنهج 

 حدود الدراسة:
 .السودان -والية الخرطوم  اوال: الحدود المكانية: 

 م.2021 -2020ثانيا: الحدود الزمانية: تغطي الدراسة الفترة من 
 مصادر جمع البيانات والمعلومات:
 اوال: المصادر االولية: االستبانة.
 ت والمنشورات والمجالت العلمية والرسائل العلمية واالنترنت.المصادر الثانوية: الكتب والدوريا

 االطار النظري للدراسة
 المعرفةإدارة  اوال: 

 المعرفة وأهميتها :إدارة مفهوم 
الفكرية إدارة  ُعرفت   الموارد  من  تعظم  التى   والتراكيب  اإلستراتيجيات   إلى  )تشير  بثنها  المعرفة 

بعمليات شفافة وتكنولوجية  تتعلق بإيجاد وجمع  ومشاركة وإعادة تجميع وإعادة  والمعلوماتية من خالل قيامها  
إستخدام  المعرفة ، بهدف إيجاد  قيمة  جديدة  من خالل تحسين الكفاءة والفعالية  الفردية  والتعاون فى  

 (  25م، ص 2002العلى ، قنديليى ،  )القرارإتخاذ عمل المعرفة  لزيادة اإلبتكار و 
المعرفة  بثنها )عملية تعريف وتحصيل  وتخزين وإسترجاع  ونشر وتطبيق  إدارة  وقد عَرف  البعض  

بثنها   آخرون  عَرفها   وقد  والمجتمع(.  والسوق  لألفراد  أفضل  لمنفعة  والضمنى   الظاهر  الفكري  المال  رأس 
 )توظيف للحكمة المتراكمة  لزيادة سرعة اإلستجابة واإلبتكار(.

اب آخرون على أن )إدراة المعرفة تتضمن  إيجاد بيئة مثيرة فى المنظمة  تسهل فى حين ركز  ُكتَ 
عملية  إبداع ونقل ومشاركة  المعرفة  ، بالتركيز على إيجاد الثقافة  التنظيمية الداعمة ، وبدعم من القيادة  

 العليا  ذات الرؤية الثاقبة ، وتحفيز العاملين والعمل  على زيادة والء الزبون(. 
ُعرفت   كذل فقد  )إدارة  ك  بثنها  قاعدة  إدارة  المعرفة  على  تعتمد   وحيوية   منتظمة  معرفة صريحة  

المعرفة ، كما أنها عملية يقصد منها إبداع وتنظيم ونشر وإستخدام وإستكشاف المعرفة ( وقد عَرفها آخرون   
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أى مكان فى   المتراكمة من  الخبرات  وإستخدام  تجميع  بموجبها  يتم  أكان فى  بثنها )عملية  األعمال ، سواء 
والتطبيق   اإلبتكار  من خالل  للشركة  القيمة  ، إلضافة  العاملين  عقول  فى  أو  البيانات   قواعد  أو  الوثائق  

 .( 26م ، ص 2000العمرى ،  )وتكامل  المعرفة فى  طرق غير مسبوغة(.
التى تعتمد على قاعدة    المعرفة الحرجة  إدارة  المعرفة بثنها  إدارة  ولغايات هذه الدراسة  يمكن تعريف  

المعرفة  والتى تهدف إلى إضافة قيمة لألعمال ، وتتم من خالل عمليات  منتظمة  تتمثل  فى تشخيص  
 وإكتساب وتوليد  وتخزين  وتطوير وتوزيع وتطبيق المعرفة فى الشركة.

 (.63م ، ص2007)  الصاوي،المعرفة:إدارة اهمية 
 الزبائن وخدمة حاجاتهم عبر الشبكة  العالمية )اإلنترنت( والتجارة االلكترونية./ تتمثل  فى كيفية إقتفاء أثر 1

 / وكيفية إستخدام تكنولوجيا المعلومات فى الحصول على حصة ومكانة فى سوق المنافسة. 2

العاملين وخبراتهم المتراكمة من خالل تثسيس  3 / وأخيرًا اآللية التى تمكن  الشركة من إعادة ترتيب أفكار 
التنظيمي  م التعليم  للشركة.وبناًء     (Organizational  Learning)فهوم  الرصينة  القيم  تعميق  وبناء  فى 

المعرفة من خالل  عملياتها وممارساتها  يحقق نتائج رائعه  فى  إدارة  على ذلك  فإن الدور الذى تقوم به  
كما ويجعل الزبون مبتهجًا فى تعامله مع   السياق التنظيمي ، إذ يتم بموجبه  إغناء العمل  وتعزيز اإلنتاجية ،  

المنظمة ، واألهم  من كل هذا القيمة الُمضافة المتحققة فى المستويات المختلفة باإلضافة إلى إيجاد القيمة  
المصالح   وبالتالي       (Stakeholders)ألصحاب  المعرفة،  وإستخدام  وتخزين  إكتساب  عملية  خالل  من 

 وتبنى فرص الُمشاركة المستقبلية  وتبقيها فى مقدمة  المنافسين. تحمى المنظمة حصتها السوقية  

أهمية   مبادرات  إدارة  وإن  لفهم  وواضحة  شاملة  طريقة  على  مؤشرًا   كونها  فى  تكمن  إدارة المعرفة 
المعرفة  فى إزالة القيود وإعادة الهيكلة التى تساعد ف التطوير والتغيير لمواكبة متطلبات البيئة اإلقتصادية ،  

على و  التركيز  خالل  من  التنافسي  الموقف  من  وتحسن  ووالئهم   العاملين  ورضا  الشركة   عوائد  من  تزيد 
المعرفة  إدارة  الموجودات غير الملموسة التى يصعب قياسها وتظهر نتائجها على المدى الطويل ، لذلك تعد  

 . أمرًا حاسمًا  وحيويًا فى عصر المعلوماتية أكثر من عصر الصناعة

 المعرفة أنواع 
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  Tacit  Knowledge.المعرفة الضمنية 1 
والتى تشير إلى معرفة شخصية تحتوى على معاِن داخلية ونماذج ذهنية  وخبأرات  وتبصأر  وبديهأة  وشأعور 

كيأأف أى المعرفأأة التكنولوجيأأة فأأى  الخبأأرة ،  -حدسأأي، وهأأى نوعأأان : أحأأدهما تقنأأى يعأأود إلأأى عمأأق معرفأأة  
توى على مخطط  ذهنى ونماذج ذهنية ومعتقدات وإدراكات تقود األفراد  فى افعالهم  والثانى له  ُبعد إدراكي يح

وسأألوكياتهم  اليوميأأة ، ولعأأأل تحويأأل المعرفأأة الضأأأمنية إلأأى معرفأأة واضأأأحة محأأددة هأأو الأأأذى يصأأنع الشأأأركة 
 .(123،ص2004)الكبيسي،  .موجدة المعرفة

  Explicit  Knowledge. المعرفة الواضحة 2
وهى المعرفة التى يعبر عنها  من خالل الحقائق والتعبيرات والرسومات والتصورات ويمكن توثيقها فى الورقة  

الذاكرة   وتخدم  معرفة   نقل  إستمرارية  المعرفة   هذه  وتسهل  تدويرها،  ويمكن   ، اإلليكتروني  الشكل  فى  أو 
 المتبعة.   اإلدارية يب التنظيمية وتؤكد إتساق نقلها ، كما تؤكد على الممارسات  واألسال

 :   Know  - How. المعرفة التكنولوجية 3
 كيف وهى جزء من المعرفة الضمنية وتعبر عن البراعة والخبرة والمهارة فى العمل. -أى معرفة  

 .  المعرفة الضحلة والمعرفة العميقة   4
يتقدم شخصًا ما بطلب  المعرفة الضحلة  وتعنى الفهم القليل لمؤشرات مساحات  الُمشكلة ، مثال أن  

دينار ؟، فإن موظف البنك هنا يعتمد من قرار  الموافقة  من   1000للحصول على قرض من البنك بمبلغ  
عدمه على سؤاله  عن راتبه وموجوداته وبناًء على مدى  توفر قدر كاِف من المعلومات يعطيه  القرض أو 

طلب التحليل العميق للموقف المالي للشخص المقترض  ال يوافق على ذلك ، أما المعرفة العميقة فهى التى تت
 مثل مؤهله العلمي  ، معدالت اإلئتمان  المسموح بها  ، طريقة الدفع / ... وهكذا. 

  Heuristic. المعرفة السببية والمعرفة الموجهة )اإلرشادية( 5
ستنتاج واإلستقراء ، أما المعرفة  المعرفة السببية  هى التى تتم  بناًء على ربط المفاهيم معًا بإستخدام طرق اإل

الموجهة  )المجربة( فهى المعرفة التى تبنى على اساس عدد سنوات الخبرة فى مجال عمل ما فتصبح دلياًل 
 ومرشدًا للسلوك نتيجة للتعلم .

 المعرفة :إدارة عمليات  
 تشخيص المعرفة   
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الزبائن   المنظمة  عن  داخل  الحرجة   المعرفة   الخطوة األولى   إن تعريف  المنتج تعتبر  أو  والسوق 
المعرفة  ، ثم يتم بعدها البحث عن مكان وجودها ، أهى موجوده فى رؤوس العاملين أم فى النظم  أم  دارة  إل

 فى اإلجراءات؟ وأنه ال يمكن إعتبارها  بحال قضية تكنولوجيا. 
بد من الفهم والمقارنة بين موجودات المعرفة وهو  إبتكار المعرفة الدارة  وإنه لتحقيق الهدف الثاني إل

التى  الجهود  الفرق حجم  ويمثل هذا   ، للمنظمة  المطلوبة  المعرفة  المنظمة  وموجودات  الحالية فى  المعرفة 
تشخيص  فى  تستخدم  المعرفة  خريطة  وأن   ، جديدة  معرفة  إبتكار  عملية  فى  لإلستمرار  المنظمة  تحتاجها 

 .( 96،ص 2004)توفيق، المعرفة  فى المنظمة.
 
 
 : إكتساب المعرفة  

مصادرها   من  المعرفة   إكتساب  عملية   تثتي  المعرفة   تشخيص  عملية  بعد  الثانية   المرحلة  فى 
مثل   داخلية  مصادر  تكون  قد  المعرفة   إكتساب  مصادر  أن  إلى  الُكَتاب   من  العديد  أشار  وقد  المختلفة 

والمما الخبرات  فى  المشاركة   خالل  من  أو   ، المعرفة  والندوات  مستودعات  المؤتمرات   وحضور  رسات  
والنقاش والحوار  واإلتصال بين جماعات  العمل والمدير األقدم  والزبائن والعاملين أو من بيانات أساسية   
مثل البيانات المالية  واإلقتصادية  والتى يتم من خاللها  نقل المعرفة  وتحويلها  من ضمنية  إلى واضحة  

إب ذلك  عن  وينتج  تتولى  والعكس.  خارجية   مصادر  من  تكون  وقد  التنظيمية   المعرفة  المعرفة  إدارة  داع 
إحضارها عبر  الحدود التنظيمية أو المشاركة فيها ويساعدها فى ذلك  التطورات التكنولوجية  وما تقدمه  من 

ة على المعرفة تسهيالت مثل ، المؤتمرات الفيديوية والشبكة العالمية )اإلنترنت(  وغيرها،  كما تحصل الشرك
من خالل  اإلستخبارات التسويقية وتحليلها ، ومن األبحاث عبر الصناعة  واالبحاث األكاديمية ومن الخبراء 
إستقطاب  ومن   ، المستشارين   ومن  واإلستحواذ   اإلندماج  من  وكذلك   ، الصناعة  مجال  فى  والمختصين 

 .(47م،ص2000عبد الرازق،)العاملين الجدد.
ميزة   نظرية  وأن  أساسات  وأن  للزبائن  تطورها  التى  القيمة   من  للشركة  تاتى  المستدامة  التنافسية 

 إكتساب المعرفة  هى مجموعة منطقية  لكيفية إيجاد المعرفة واإلحتفاظ بها وتوزيعها وإستخدامها.
  Knowledge Generationتوليد المعرفة 
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َتاب ، ويتم ذلك من خالل  مشاركة فرق العمل  توليد المعرفة  يعنى  إبداع المعرفة  عند عدد من الكُ 
تعريف   فى  تساهم   وممارسات جديدة  قضايا  فى  جديد  معرفي  مال  رأس   لتوليد  الداعمة  العمل  وجماعات 
المشكالت وإيجاد الحلول  الجديدة لها بصورة إبتكارية  مستمرة ، كما تزود الشركة  بالقدرة  على التفوق فى  

الغستراتيجية  وبدء خطوط عمل  اإلنجاز  وتحقيق مكانة س وقية عالية فى مساحات مختلفة  مثل ممارسة 
جديدة والتسريع فى حل المشكالت  ونقل الممارسات الُفضلى ، وتطوير مهارات المهنيين  ومساعدة الغدارة  

ذا واإلبتكار  عملية مزدوجة  المعرفة  أن  فهم   يعزز ضرورة  بها، وهذا  المواهب  واإلحتفاظ  توظيف  ت فى 
 .إتجاهين: فالمعرفة  مصدر لإلبتكار  واإلبتكار عندما يعود  يصبح مصدرًا لمعرفة جديدة

 
 تخزين المعرفة  )اإلحتفاظ بها(: 

والتى تحتأوى    (Organization  Memory)إن عملية تخزين المعرفة  تعود إلى الذاكرة التنظيمية 
علأأى  المعرفأأة الموجأأودة  فأأأى أشأأكال مختلفأأة  بمأأأا فيهأأا الوثأأائق  المكتوبأأة  والمعلومأأأات المخزنأأة  فأأى قواعأأأد 

، والمعرفأأة  Expert  Systemsالبيانأأات اإلليكترونيأأة ، والمعرفأأة اإلنسأأانية المخزنأأة  فأأى الأأنظم الخبيأأرة 
قأأة ، والمعرفأأة الضأأمنية المكتسأأبة مأأن األفأأراد وشأأبكات الموجأأودة  فأأى اإلجأأراءات  والعمليأأات التنظيميأأة الموث

العمل ، وأنه مع الزمن تتأراكم المعرفأة  التنظيميأة ويسأاعد فأى ذلأك برمجيأات المجموعأة، إذ تلعأب  تكنولوجيأا 
المعلومأأأات دورًا مهمأأأًا فأأأى تحسأأأين توسأأأيع الأأأذاكرة التنظيميأأأة وإسأأأترجاع المعلومأأأات والمعرفأأأة المخزنأأأة ومأأأن 

 .(38،ص2010) مصباح ، (Pull Bush)لمستخدمة  تكنولوجيا التكنولوجيا ا
 تطوير المعرفة وتوزيعها : 

إلى   يقود  وهذا   ، المعرفة  ُعمال  وكفاءات  ومهارات  قدرات  زيادة  على  يرتكز   المعرفة  تطوير  إن 
،  ة ويعزز من جدارتها التنظيمية  ضرورة اإلستثمار فى رأس المال البشري الذى ينعكس على  قيمة المنظم

من سوق عمل المعرفة الذى يتميز    ضل العاملين فى مجال  المعرفةويساعدها فى ذلك  جذب وإستقطاب أف
البرامج التدريبية  المستمرة ، باإلضافة إلى  المعرفة  بهذا الخصوص  إدارة  بالمنافسة العالية ، ومن تطبيقات  
مية المهارات التعاونية بين جماعات  الممارسة  وفرق العمل  التى تؤدي  التركيز على التعليم التنظيمي وتن

 . إلى إبداع منتجات جديدة  أو تقديم خدمات جديدة تزيد من كفاءة الشركة
 :اإلدارية القرارات إتخاذ ثانيا:

 : القراراتإتخاذ مفهوم 
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المشاكل   هذه  كانت  لها ، وسواء  األمثل  الحل  يجدوا   أن  دائمة  وعليهم  المديرون  مشاكل  يواجه 
قرار سليم  حيالها  إتخاذ  تؤثر فى أداء المنظمة كلها  أو على أداء  عامل صغبر ،  فإنه يجب القول  بثن  

ن مع إختالف  مستوياتهم  يمكن أن يؤثر  بصورة مباشرة أو غير مباشرة  على كفاءة المنظمة  ، والمديرو 
ا لقرارات ، ونحن نقول أن يتعلموا   إتخاذ  يواجهون  جميعًا مشاكل وعليهم  أن يتعلموا مهارات      اإلدارية  

القرار  ليس فنًا شخصيًا فقط ، بل هو عبارة عن مجموعة  من القواعد واإلجراءات  والخطوات ،  إتخاذ  ألن  
) ماهر ،   فيها.  اإلدارية  من  إتخاذه للقرارات  وان يطور مهارته  التى لو تعلمها الفرد  ألمكن أن يحسن  

التصرفات   إتخاذ  و (  19، ص    2006 من  مجموعة  عن  عبارة  هو   بل  وحيدًا  تصرفًا   يعتبر  ال  القرار 
المتتابعة التى يمر بها الفرد  لكى يحل مشكلة ما ، وبالتالي يمكن القول بثنها عملية ذات خطوات متتالية  ،  
وتبدأ هذه العملية عادة  بإحساس المدير  وإنتباهه إلى أن هناك مشكلة، وبالتدقيق والفحص  يحاول المدير 
أن يحدد ويعرف  هذه المشكلة  ، وبالتعريف على المشكلة  يسعى المدير  لتطوير اساليب  حل بديلة أو أنه 

ائل  لكى يتعرف المدير على أنسب بديل  يبحث عن بدائل الحلول ، يلى ذلك محاولة  تحليل وتقييم  هذه البد 
 ، وبتطبيق البديل المناسب ومتابعة هذا التطبيق يستطيع المدير ان يحل المشكلة. 

 :القراراتإتخاذ أهمية  
ف يتخذ بصدده قرار ،  لم   أداء نشاط ما  المدير ، والتى إتخاذ  ال يمكن  القرارات هى أساس  عمل 

الم أنشطة   كل  إنجاز  خاللها   من  بالمنظمة  يمكن  وظيفة   أى  أداء  يمكن  وال   ، مستقبلها  وتحديد  نظمة 
)كاإلنتاج والتسويق والتمويل والموارد البشرية( أو أداء وظيفة إدارية )كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة( ما 

ز  لم يصدر بصددها قرار يحدد من يقوم بها ، ومتى ، وأين، ومع من، وبثى تكلفة، وغير ذلك ومن هنا تبر 
 (.186م، 1986)العدوان،  القرارات فى اآلتي:إتخاذ عملية 
 القرارات عملية مستمرة:إتخاذ 

اإلنسان    وماذا إتخاذ  يمارس  يثكل؟  ماذا  يقرر  نومه  من  قيامه  فمنذ  اليومية  حياته  القرارات طوال 
يسلكه؟ وهكذا    يلبس؟ وإلى أين يذهب؟ وما هى وسيلة اإلنتقال التى سوف يستخدمها ؟ وما هو الطريق الذى

 ، إلى أن يقرر الذهاب إلى النوم ، ومن وقت آلخر يواجه اإلنسان  بقرارات مصيرية  وحاسمة  
 القرارات  أداة المدير فى عمله: إتخاذ 
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  ، القلم  أداته  والكاتب  المنشار  أداته  فالنجار    ، عمله   فى  يستخدمها  التى  أداته  مهنة  ذى  لكل 
 والجندى أداته البندقية 

 القرارات اإلستراتيجية  تحدد مستقبل المنظمة: 
ترتبط القرارات  بالمدى الطويل فى المستقبل ، ومثل هذه القرارات يكون لها تثثيرًا كبيرًا على  نجاح  

 . المنظمة أو فشلها
 وظائف المنظمة : دارة القرارات  أساس إلإتخاذ 

الجوانب إدارة  مجموعة  من القرارات الخاصة بإن الدور اإلدارى فى وظائف المنظمة  يحتوى  على  
 . المختلفة لهذه الوظائف

القرارات هو جوهر وظيفة التخطيط نظرًا ألن  إتخاذ  يرى البعض أن  :  اإلدارية  القرارات جوهر العملية  إتخاذ  
القرارات ليس    إتخاذ  العديد  من نشاط وظيفة التخطيط ينطوى على سلسلة  من القرارات ، ولكننا نرى أن  

الوظائف   كل  وجوهر  أساس  ولكنه   ، وحدها   التخطيط  وظيفة  وتوجيه    اإلدارية  جوهر  تنظيم  من  األخرى 
حمود، خضير  الحاسمة )   اإلدارية  من القرارات    تنطوى  على مجموعة   ورقابة ، ألن كال من هذه الوظائف

 .(25،ص2008، 

 القرار هي:إتخاذ الخطوات المختصرة لعملية  

 تحديد المشكلة .1
 جمع بيانات  وحقائق من المشكلة لتحديد بدائل الحلول. .2
 إختيار الحل األمثل  .3
 تطبيق الحل ومتابعته.   .4

 

 القرارات إتخاذ نماذج  

المثالي:  .1 إلباإلقتصاديون    قام  النموذج  نموذج  هو  تخاذ  تقديم  القرار  متخذ  أن  إلى  إستنادًا  وذلك  القرار 
شخص  رشيد ومثالى ، وأنه يمكن لهذا لشخص  القيام  بحساباته بدقة ، وإنه منزه عن الخطث والتحيز ، وإنه 
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روتينية  ، ومحددة ، سلفًا لكى يتخذ قراره حينما يواجه أمرًا  به خطب أو معضلة ما  فهو يسير فى خطوات   
 (273م, ص.1988) سوادي,  بشكل سليم ، ويفترض  النموذج المثالى  ما يلي:

 الشخص على علم بالمشكلة وتشخيصها ..1

 الشخص قادر على تحديد  معايير حل المشكلة. .2

 الشخص على علم بكل البدائل..3

 البدائل. الشخص قادر على تحليل وتقييم كل .4

  الشخص حيادي فى إختيار الحل ، وليست لديه أى تحيزات لصالحه أو لصالح الغير..5

  Boundedظهرت  عدة نظريات فى  السلوك التنظيمي توضح أن الرشد محدود  :  النموذج السلوكي  .2
Rationality     الث ، ويتناول  القرار كما  يفترض  النموذج المثإتخاذ  ، وأن اإلنسان ال يتصف بالمثالية فى

 .الجزء الحالى تلك النظريات التى تنتقد النموذج المثالث ، والتى تشكل ما يطلق عليه النموذج السلوكي

إل   .3 اإلداري  النموذج  يظهر  ينشثة  :لم  اإلداري  للنشوء  تخاذ  النموذج  كنتيجة   هو  وإنما   ، فجثة  القرار 
القرار ، فينما أراد العلماء وضع نظرية كان  إتخاذ  واإلرتقاء )أى التطور الطبيعي( للبحث والدراسة فى مجال  

القرار، ولقد ظهر  إتخاذ  من الطبيعي وضعها فى  الشكل المثالي لها ، فظهر النموذج الرشيد أو المثالي فى  
إلقتصاد ، وحينما وضع النموذج  محل التطبيق تبين وجود  مشاكل كثيرة  ، وإنهال كنتيجة لبحث علماء ا

رجال العلوم السلوكية بالنقد على النموذج  الرشيد ، وظهرت عدة نظريات  تعبر عن هذا  النقد ، وعليه ظهر 
القرار  ،  إتخاذ  ًا فى  القرار ، إال أن هذا النموذج األخير ال يمكن اإلعتماد عليه كليتخاذ  النموذج السوكي إل

وهنا ظهر التطور  فى العلوم الإدارية واإلنسانية ، والذى يحاول  أن يتصف بالرشد بالقدر الممكن مع الأخذ  
القرار ، كما أنه يقدم بعض الحلول واألساليب للتغلب على إتخاذ  فى الحسبان القيود والمشاكل  اإلنسانية فى  

 ( .25م, ص 1995االعرجي,  )هذه القيود والمشاكل.
بعد أن تم التعرف على النمط التحليلي والنمط الحدسي فى التفكير ، يمكن اإلنتقال إلى السؤال كيف 
يمكن أن يكون  الفرد  تحليليًا أو حدسيًا فى إتخاذه للقرار ، وببساطة وفقًا للشرح  السابق فإن الفرد يمكنه أن  
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أجزاء إلى  المشكلة  تقسيم  تحليليًا  من خالل  وأن    يكون   ، كمي  فى شكل  أجزائها  يعبر عن  وأن   ، صغيرة 
يستخدم األساليب الرياضية واإلحصائية  ، والنسب المالية ونسب اإلنتاجية  ، وأن يتعرف على كافة عناصر  
المشكلة وأن يتعامل معها بشكل نظامي وروتيني وفق  لمنهج وإسلوب محدد  ، وخطوة خطوة حتى يتم عالج  

وأجزائها ، ويمكن للفرد أن يكون  حدسيًا فى إتخاذه القرار إذا إستطاع أن ينظر  إلى  كفة  عناصر المشكلة   
 . المشكلة  ككل وبشكل عام ، وأن يربط المشكلة بمشاكل أخرى مشابهة  سبق حلها  

 تحليل وعرض بيانات الدراسة ثانيًا: 
 أواًل : إجراءات الدراسة الميدانية 

إستبانه بشكل خاص لجمع البيانات باالعتماد على الدراسات السابقة والمراجع  60تم تصميم أداة الدراسة :
 للمواضيع المتعلقة بموضوع الدراسة

 مجتمع الدراسة:
 ين بشركات االتصاالت يتكون مجتمع الدراسة من الموظف

 عينة الدراسة : 
بوالية الخرطوم وتم    الت فرد من الموظفين بشركات زين لالتصا   50تم توجيه اإلستبانة إلى عينة تتكون من  

( 50استمارة صالحة للتحليل من جملة االستمارات المستردة )  50استمارة بعد توزيعها وتم تحليل    50جمع  
 استمارة . 

)عينة    الخرطوم    بوالية   بانة على الموظفين بشركة زين لالتصاالت تم توجيه عبارات اإلست عبارات االستبانة : 
( سؤال و على كل فرد من عينة الدراسة تحديد إجابة واحدة في كل  12الدراسة( وقد احتوت اإلستبانة على ) 

 سؤال وفق مقياس ليكرت الخماسي )أوافق بشدة ، أوافق ، محايد ، ال أوافق ، ال أوافق بشدة(.
 صدق وثبات االستبانة : 

ثبات أداة الدراسة يعني التثكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها علي األشخاص  
الثبات   معامل  أن  تبين  وقد  اإلستبانة  ثبات  لقياس  كرونباخ  ألفا  طريقة  مختلفة.استخدمت  أوقات  في  ذاتهم 

اإلستبا عبارات  ثبات  إختبار  .وتم  اإلستبانة  إستخدام  علي  يطمئن  مما  ألفا  مرتفعة  معامل  طريق  عن  نة 
 وهذا يدل على ثبات عبارات اإلستبانة.  1من  0.55حصائي وقد كانت النتيجة  كرونباخ اإل

 صدق االستبانة : 
يعني التثكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه ،كما يقصد بالصدق شمول اإلستبانة لكل العناصر التي  

تها ومفرداتها من ناحية ثانية ، بحيث تكون مفهومة لكل  يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ، ووضوح فقرا
 من يستخدمها .تم التثكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين بالصدق الظاهري لألداة )صدق االستبانة(.
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة : 
 ية التالية: لتحقيق أهداف الدراسة وللتحقق من فرضياتها ، تم إستخدام الطرق واإلجراءات اإلحصائ  

 العرض البياني والتوزيع التكراري لإلجابات.   ⎯
 النسب المئوية.   ⎯
 الوسط الحسابي.   ⎯
 االنحراف المعياري   ⎯
 إختبار مربع كاى لحسن اإلستقاللية إلختبار فرضيات الدراسة.  ⎯

 تطبيق أداة الدراسة :تحليل عبارات االستبيان 
 الدراسة عن عبارات االستبانة ( التوزيع التكراري ألفراد عينة 1جدول )

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد  أوافق  أوافق بشدة  العبارة  م 
 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار 

تطبيقات إدارة المعرفة ساهمت   .1
في نشر ثقافة المشاركة في  

 القرار إتخاذ  
9 18 % 27   54% 8 16% 5 10% 1 2 % 

تدعم تطبيقات إدارة المعرفة   .2
عملية التفاعل بين مختلف  

القرار إتخاذ األفراد وتساعد علي 
 بسهولة 

28 56 % 17 34% 4 8% 1 2% - - 

تتيح تطبيقات إدارة المعرفة   .3
ُمطيات داعمة إلدارة المؤسسات  

 القرارات إتخاذ  في 
17 34 % 22 44% 9 18% 2 4% - - 

إحجام المؤسسات عن االستعانة   .4
إتخاذ  بتطبيقات المعرفة عند  

القرار يعود لقلة إحاطتهم  
 بُمعطياتها . 

12 24 % 21 42% 10 20% 7 14% - - 

متضمنات إدارة المعرفة تغيب    .5
عن الكثير من المؤسسات مما 

 القرار إتخاذ أضعف دورها في 
15 30 % 20 40% 7 14% 7 14% 1 2 % 
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 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد  أوافق  أوافق بشدة  العبارة  م 
 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار 

تتزايد استعانة متخذي القرار    .6
بمعطيات المعرفة بتزايد فهمهم 

 لمضامينها 
9 18 % 20 40% 17 26% 8 16% - - 

تبني تطبيقات المعرفة يؤدي إلي   .7
 - - %4 2 %16 8 %46 23 % 34 17 القرارات بثقل التكاليف تحسين  

تهيئة المناخ المناسب إلدارة    .8
المعرفة يضمن تحسين القرارات  

 بثقل تكاليف 
17 34 % 24 48% 7 14% 2 4% - - 

متضمنات إدارة المعرفة تغيب    .9
عن الكثير من المؤسسات مما 

 القرار إتخاذ أضعف دورها في 
8 16 % 23 46% 13 26% 5 10% 1 2 % 

تتزايد استعانة متخذي القرار    .10
بمعطيات المعرفة بتزايد فهمهم 

 لمضامينها 
8 16 % 28 56% 10 20% 4 8% - - 

تبني تطبيقات المعرفة يؤدي إلي   .11
 % 4 2 - - %14 7 %58 29 % 24 12 القرارات بثقل التكاليف تحسين  

تهيئة المناخ المناسب إلدارة    .12
المعرفة يضمن تحسين القرارات  

 بثقل تكاليف 
16 32 % 27 54% 6 12% - - 1 2 % 

 

 م 2021المصدر :إعداد الباحثة من نتائج الدراسة الميدانية  
 األتي (1)يتضح من الجدول 

( وافقوا, وأن %54( وافقوا بشدة على العبارة أعاله, وأن هنالك نسبة )%18من العبارة األولى نجد أن هنالك بنسبة )  /1
 ( نسبة  نسبة )%16هنالك  أن هنالك  وأيضا  نسبة ) %10( محايدين,  هنالك  وأن   ، ( غير موافقين  %2( غير موافقين 

 القرار. إتخاذ في نشر ثقافة المشاركة في  المعرفة ساهمت إدارة تطبيقات بشدة, ويتضح من خالل ذلك 
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( وافقوا , وأن %34( وافقوا بشدة على العبارة أعاله, وأن هنالك نسبة )%56من العبارة الثانية نجد أن هنالك نسبة ) /2
( نسبة  ) %8هنالك  نسبة  هنالك  أن  وأيضا  محايدين,  خالل 2%(  من  ويتضح  موافقين,   غير  تطبيقات    (  إدارة تدعم 

 القرار بسهولة. إتخاذ ية التفاعل بين مختلف األفراد وتساعد علي المعرفة عمل
( وافقوا, و أن  %44( وافقوا بشدة على العبارة أعاله, وأن هنالك نسبة )%34من العبارة الثالثة نجد أن هنالك نسبة ) /3

إدارة  تتيح تطبيقات  ( محايدين, ويتضح من خالل ذلك أن  %18( غير موافقين,   وأن هنالك نسبة) %4هنالك نسبة )
 القرارات إتخاذ المؤسسات في دارة المعرفة ُمطيات داعمة إل

( وافقوا بشدة, وأن  %24( وافقوا على العبارة أعاله, وأن هنالك نسبة )%42من العبارة الرابعة نجد أن هنالك نسبة ) /4
إحجام المؤسسات عن    ذلك ( غير موافقين , ويتضح من خالل  %14( محايدين, وأن هنالك نسبة )%20هنالك نسبة )

 . ر يعود لقلة إحاطتهم بُمعطياتها القراإتخاذ االستعانة بتطبيقات المعرفة عند 
( وافقوا, وأن %40( وافقوا بشدة على العبارة أعاله, وأن هنالك نسبة )%30من العبارة الخامسة نجد أن هنالك بنسبة ) /5

( نسبة ) %14هنالك نسبة  وأن هنالك  )( غير  % 14( محايدين,  نسبة  وأن هنالك   , بشدة,  %2موافقين  ( غير موافقين 
 .القرارإتخاذ المعرفة تغيب عن الكثير من المؤسسات مما أضعف دورها في إدارة متضمنات  ويتضح من خالل ذلك

( وافقوا, وأن  %40( وافقوا بشدة على العبارة أعاله, وأن هنالك نسبة ) %18من العبارة السادسة نجد أن هنالك نسبة) /6
)هن نسبة  نسبة )%26الك  هنالك  وأن  أن  % 16( محايدين,  ذلك  ,  ويتضح من خالل  استعانة  ( غير موافقين  تتزايد 

 متخذي القرار بمعطيات المعرفة بتزايد فهمهم لمضامينها 
( وافقوا, وأن %46( وافقوا بشدة على العبارة أعاله, وأن هنالك نسبة )%34من العبارة السابعة نجد أن هنالك نسبة ) /7

تبني تطبيقات المعرفة ويتضح من خالل ذلك أن    ( غير موافقين ,%4هنالك نسبة )  ( محايدين, وأن%16نالك نسبة )ه
 يؤدي إلي تحسين القرارات بثقل التكاليف

الثامنة نجد أن هنالك نسبة ) /8 ( وافقوا, وأن %48( وافقوا بشدة على العبارة أعاله, وأن هنالك نسبة )%34من العبارة 
تهيئة المناخ المناسب    ( غير موافقين , ويتضح من خالل ذلك %4( محايدين, وأن هنالك نسبة )%14)  هنالك نسبة

 .المعرفة يضمن تحسين القرارات بثقل تكاليفدارة إل
( وافقوا, وأن %46( وافقوا بشدة على العبارة أعاله, وأن هنالك نسبة ) %16من العبارة التاسعة نجد أن هنالك بنسبة ) /9

)هنالك   )%26نسبة  نسبة  هنالك  وأن  محايدين,   )10 %( نسبة  هنالك  وأن  موافقين,  غير  بشدة, 2%(  موافقين  غير   )
 القرارإتخاذ المعرفة تغيب عن الكثير من المؤسسات مما أضعف دورها في إدارة متضمنات  ويتضح من خالل ذلك

( وافقوا,  %56أعاله, وأن هنالك نسبة )  ( وافقوا بشدة على العبارة%16من العبارة العاشرة نجد أن هنالك نسبة ) /10
( نسبة  هنالك  أن  ) %20وأيضا  نسبة  هنالك  وأن  محايدين,  أن  8%(  ذلك  خالل  من  ويتضح  موافقين،  غير  تتزايد ( 

 استعانة متخذي القرار بمعطيات المعرفة بتزايد فهمهم لمضامينها 
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(  %58العبارة أعاله, وأن هنالك نسبة )( وافقوا بشدة على  %24من العبارة الحادية عشر نجد أن هنالك نسبة )  /11
تبني  ( غير موافقين بشدة,  ويتضح من خالل ذلك  %4( محايدين, وأن هنالك نسبة )%14وافقوا, وأن هنالك نسبة )

 تطبيقات المعرفة يؤدي إلي تحسين القرارات بثقل التكاليف
12/  ( نسبة  هنالك  أن  نجد  عشر  الثانية  العبارة  ال% 32.من  على  بشدة  وافقوا  نسبة  (  هنالك  وأن   , أعاله,  عبارة 

  ( غير موافقين بشدة, ويتضح من خالل ذلك %2( محايدين,وأن هنالك نسبة )%12( وافقوا, وأن هنالك نسبة )54%)
 . المعرفة يضمن تحسين القرارات بثقل تكاليفدارة  تهيئة المناخ المناسب إل

 ثانيًا :عرض ومناقشة نتائج الفرضيات
 م الباحثة باستعراض ومناقشة نتائج فرضية الدراسة كل على حداها وفى الجزء التالي تقو    

 : تنص الفرضية علي : 
 .اإلدارية القرارات  إتخاذ المعرفة و إدارة قة ذات داللة إحصائية بين توجد عال

 ( 2جدول رقم )
 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري عن عبارات الفرضية  

الوسط  العبارة 
 الحسابي

االنحراف  
 درجة الموافقة  المعياري 

إتخاذ  المعرفة ساهمت في نشر ثقافة المشاركة في إدارة  تطبيقات  
 .938 2.24 القرار 

إجابات المبحوثين تميل  
 نحو الموافقة  

المعرفة عملية التفاعل بين مختلف األفراد  إدارة  تدعم تطبيقات  
 القرار بسهولةإتخاذ  وتساعد علي  

1.56 732. 
إجابات المبحوثين تميل  

 نحو الموافقة بشدة
المؤسسات في  دارة المعرفة ُمطيات داعمة إلإدارة تتيح تطبيقات 

 القرارات إتخاذ  
1.92  829 . 

إجابات المبحوثين تميل  
 نحو الموافقة 

القرار  إتخاذ إحجام المؤسسات عن االستعانة بتطبيقات المعرفة عند  
 .980 2.24 يعود لقلة إحاطتهم بُمعطياتها . 

إجابات المبحوثين تميل  
 نحو الموافقة  

المعرفة تغيب عن الكثير من المؤسسات مما إدارة  متضمنات  
 القرار إتخاذ أضعف دورها في 

2.18 1.082 
إجابات المبحوثين تميل  

 نحو الموافقة  
تتزايد استعانة متخذي القرار بمعطيات المعرفة بتزايد فهمهم  

 لمضامينها 
2.40 968. 

إجابات المبحوثين تميل  
 نحو الموافقة 

 .814 1.90 إلي تحسين القرارات بثقل التكاليفتبني تطبيقات المعرفة يؤدي  
إجابات المبحوثين تميل  

 نحو الموافقة 
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الوسط  العبارة 
 الحسابي

االنحراف  
 درجة الموافقة  المعياري 

المناسب إل  المناخ  بثقل  دارة  تهيئة  القرارات  المعرفة يضمن تحسين 
 .798 1.88 تكاليف 

إجابات المبحوثين تميل  
 نحو الموافقة 

مما  إدارة  متضمنات   المؤسسات  من  الكثير  عن  تغيب  المعرفة 
 .942 2.36 القرار إتخاذ أضعف دورها في 

إجابات المبحوثين تميل  
 نحو الموافقة 

فهمهم   بتزايد  المعرفة  بمعطيات  القرار  متخذي  استعانة  تتزايد 
 .808 2.20 لمضامينها 

إجابات المبحوثين تميل  
 نحو الموافقة  

إجابات المبحوثين تميل   .868 2.02 تحسين القرارات بثقل التكاليفتبني تطبيقات المعرفة يؤدي إلي 
 نحو الموافقة 

المناسب إل  المناخ  بثقل  دارة  تهيئة  القرارات  المعرفة يضمن تحسين 
 .782 1.86 تكاليف 

إجابات المبحوثين تميل  
 نحو الموافقة 

 م 2021المصدر: إعداد الباحثة من نتائج الدراسة الميدانية  
 أن (2)يتضح من الجدول رقم 

.  938واالنحراف المعياري لها يساوى   2.24/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة األولى هي  1
 .القرارإتخاذ المعرفة ساهمت في نشر ثقافة المشاركة في إدارة تطبيقات وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن  

. وتعنى أن  732واالنحراف المعياري لها  1.56ينة الدراسة عن العبارة الثانية هي  / قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد ع2
القرار إتخاذ  المعرفة عملية التفاعل بين مختلف األفراد وتساعد علي  إدارة  تدعم تطبيقات  غالبية أفراد العينة موافقون على  

 بسهولة.
. 829واالنحراف المعياري لها يساوي     1.92رة الثالثة هي/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبا3

 القرارات. إتخاذ المؤسسات في دارة المعرفة ُمطيات داعمة إلإدارة تتيح تطبيقات وتعنى أن 
. 980واالنحراف المعياري لها يساوي    2.24/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الرابعة هي  4

القرار يعود لقلة  إتخاذ  إحجام المؤسسات عن االستعانة بتطبيقات المعرفة عند  غالبية أفراد العينة موافقون على أن  وتعنى أن  
 إحاطتهم بُمعطياتها 
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هي  5.  الخامسة  العبارة  عن  الدراسة  عينة  أفراد  إلجابات  الحسابي  الوسط  قيمة  يساوي   2.18/  لها  المعياري  واالنحراف 
المعرفة تغيب عن الكثير من المؤسسات مما أضعف  إدارة  متضمنات  فراد العينة موافقون على أن وتعنى أن غالبية أ  1.082

 القرار. إتخاذ دورها في 
.  968واالنحراف المعياري لها يساوي    2.40/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة السادسة هي  6

 تتزايد استعانة متخذي القرار بمعطيات المعرفة بتزايد فهمهم لمضامينها. لى أن  وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون ع
.  814واالنحراف المعياري لها يساوي   1.90/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة السادسة هي  7

 تحسين القرارات بثقل التكاليف. تبني تطبيقات المعرفة يؤدي إليوتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن  
.  798واالنحراف المعياري لها يساوي    1.88/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة السادسة هى  8

 تكاليفالمعرفة يضمن تحسين القرارات بثقل دارة انتهيئة المناخ المناسب إل وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على
.  942واالنحراف المعياري لها يساوي   2.36/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة السادسة هي  9

المعرفة تغيب عن الكثير من المؤسسات مما أضعف دورها  إدارة  متضمنات  وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن  
 القرار إتخاذ في 
.  808واالنحراف المعياري لها يساوي   2.20لحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة السادسة هي  / قيمة الوسط ا10

 تتزايد استعانة متخذي القرار بمعطيات المعرفة بتزايد فهمهم لمضامينها.  وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن  
.  868واالنحراف المعياري لها يساوي   2.2عن العبارة السادسة هي    / قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة11

 تبني تطبيقات المعرفة يؤدي إلي تحسين القرارات بثقل التكاليف.وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على 
.  782لها يساوي واالنحراف المعياري 1.86/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة السادسة هي  12

 المعرفة يضمن تحسين  دارة تهيئة المناخ المناسب إلوتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن  
 
 
 
 
 
 

 (3جدول رقم )القرارات بثقل تكاليف
 نتائج مربع كاي لداللة الفروق إلجابات عن عبارات الفرضية   
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 العبارة 
قيمة مربع  

 كاي
القيمة  
 االحتمالية 

 التفسير 

المعرفة ساهمت في نشر ثقافة  إدارة  تطبيقات  
 القرار إتخاذ المشاركة في 

40 0,000 
إحصائية   داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد 

 بين إجابات المبحوثين على العبارة

المعرفة عملية التفاعل بين  إدارة  تدعم تطبيقات  
القرار  إتخاذ  مختلف األفراد وتساعد علي  

 بسهولة 
37.2 0.000 

إحصائية   داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد 
 بين إجابات المبحوثين على العبارة

طيات داعمة ع المعرفة مُ إدارة تتيح تطبيقات 
 القرارات إتخاذ المؤسسات في دارة  إل

فروق   0.000 18.64  إحصائية  توجد  داللة  ذات  معنوية 
 بين إجابات المبحوثين على العبارة

إحجام المؤسسات عن االستعانة بتطبيقات  
القرار يعود لقلة إحاطتهم  إتخاذ  المعرفة عند  
 بُمعطياتها . 

8.72 033. 
إحصائية   داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد 

 بين إجابات المبحوثين على العبارة

المعرفة تغيب عن الكثير من  إدارة  متضمنات  
 القرار إتخاذ  المؤسسات مما أضعف دورها في 

22.4 0.000 
إحصائية   داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد 

 بين إجابات المبحوثين على العبارة

تتزايد استعانة متخذي القرار بمعطيات المعرفة 
 بتزايد فهمهم لمضامينها

7.12 68. 
إحصائية  ال توجد فروق معنوية ذات داللة  
 بين إجابات المبحوثين على العبارة

تبني تطبيقات المعرفة يؤدي إلي تحسين  
 القرارات بثقل التكاليف 

20.88 0.000 
إحصائية   داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد 

 بين إجابات المبحوثين على العبارة
إل  المناسب  المناخ  يضمن  دارة  تهيئة  المعرفة 

إحصائية   0.000 23.44 تحسين القرارات بثقل تكاليف  داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد 
 بين إجابات المبحوثين على العبارة

من  إدارة  متضمنات   الكثير  عن  تغيب  المعرفة 
 0.000 28.8 القرار إتخاذ  المؤسسات مما أضعف دورها في 

إحصائية   داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد 
 بين إجابات المبحوثين على العبارة

المعرفة تتزايد   بمعطيات  القرار  متخذي  استعانة 
 0.000 27.12 بتزايد فهمهم لمضامينها

إحصائية   داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد 
 بين إجابات المبحوثين على العبارة
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 العبارة 
قيمة مربع  

 كاي
القيمة  
 االحتمالية 

 التفسير 

تحسين   إلي  يؤدي  المعرفة  تطبيقات  تبني 
إحصائية   0.000 33.04 القرارات بثقل التكاليف  داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد 

 إجابات المبحوثين على العبارةبين  
إل  المناسب  المناخ  يضمن  دارة  تهيئة  المعرفة 

 0.000 31.76 تحسين القرارات بثقل تكاليف 
إحصائية   داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد 

 بين إجابات المبحوثين على العبارة

 م 2021المصدر: إعداد الباحثة من نتائج الدراسة الميدانية  
 أن (3)يتضح من الجدول رقم 

لذلك   0,05وهي أقل من مستوى المعنوية   0,000والقيمة االحتمالية لها تساوي    40قيمة مربع كاي للعبارة األولى تساوي    /1
 توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة . 

الثانية تساوى   /2   0,05وهي أقل من مستوى المعنوية    0,000الحتمالية لها تساوي  والقيمة ا   37.2قيمة مربع كاي للعبارة 
 لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة . 

  0,05وهي أقل من مستوى المعنوية    0.000والقيمة االحتمالية لها تساوي    18.64قيمة مربع كاي للعبارة الثالثة تساوي    /3
 معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة. لذلك توجد فروق 

  0,05. وهي أقل من مستوى المعنوية  033والقيمة االحتمالية لها تساوي    8.72قيمة مربع كاي للعبارة الرابعة تساوي    /4
 لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة .  

  0,05وهي أقل من مستوى المعنوية    0,000والقيمة االحتمالية لها تساوي    22.4للعبارة الخامسة تساوي  قيمة مربع كاي   /5
 لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة . 

  0,05ستوى المعنوية  . وهي أكبر من م 68والقيمة االحتمالية لها تساوي    7.12قيمة مربع كاي للعبارة السادسة تساوي    /6
 لذلك ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة .

تساوي    /7 السابعة  للعبارة  كاي  مربع  تساوى    20.88قيمة  لها  االحتمالية  المعنوية    0.000والقيمة  مستوى  من  أقل  وهي 
 المبحوثين على العبارة.  لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات  0,05

  0,05وهي أقل من مستوى المعنوية    0,000والقيمة االحتمالية لها تساوي    23.44قيمة مربع كاي للعبارة الثامنة تساوي    /8
 لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة . 

  0,05وهي أقل من مستوى المعنوية    0,000االحتمالية لها تساوي    والقيمة  28.8قيمة مربع كاي للعبارة التاسعة تساوي   /9
 لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة . 
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تساوى  /10 العاشرة  للعبارة  كاي  مربع  تساوي    27.12قيمة  لها  االحتمالية  المعنوية    0,000والقيمة  مستوى  من  أقل  وهي 
 معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة . لذلك توجد فروق  0,05

تساوي   /11 عشر  الحادية  للعبارة  كاي  مربع  تساوي  33.04قيمة  لها  االحتمالية  مستوى    0.000والقيمة  من  أقل  وهي 
 لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة.  0,05المعنوية 

مربع    /12 تساوي  قيمة  عشر  الثانية  للعبارة  تساوي    31.76كاي  لها  االحتمالية  مستوى    0,000والقيمة  من  أقل  وهي 
 لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة .   0,05المعنوية 

 
( 4جدول رقم )  

 بانة التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات االست 
 اإلجابة التكرار النسبة 

 أوافق بشده 168 % 28
 أوافق  281 % 46.8
 محايد  102 % 17
 ال أوافق  43 % 7.2
 ال أوافق بشده 6 1

 المجموع 600 % 100  
 م 2021من نتائج الدراسة الميدانية  ة المصدر: إعداد الباحث

أن عدد األفراد الموافقين بشدة عن جميع عبارات اإلستبانة بلغ نسبة   أعالهيتضح من  الجدول        
(, والغير موافقين بنسبة  %17(, والمحايدين بنسبة )%46.8( وعدد الموافقين بدون تشدد بلغ نسبة )28%)
 ( .%1( ،والغير موافقين بشدة بلغ نسبة )7.2%)

      ( الجدول  من  الختبار 3يتضح  االحتمالية  القيمة  أن  كاى  (  عينة    2مربع  إجابات  بين  الفروق  لداللة 
( الداللة  مستوى  من  أصغر  الفرضية  عبارات  جميع  عن  أعداد 0.05الدراسة  بين  الفروق  أن  يعنى  وهذا   )

األفراد الموافقين والغير موافقين والموافقين بشدة و المحايدين  والغير موافقين بشدة ذات داللة إحصائية عالية  
على الموافقين  تستنتج    لصالح  تحليل  من  تقدم  ما  على  تثسيسًا  وعليه   . اإلستبانه  عبارات  بجميع  جاء  ما 

( أن  على  نصت  التي  الفرضية  بثن  بين  الباحثين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  و إدارة  توجد  إتخاذ  المعرفة 
 قد تحققت . (اإلدارية القرارات 

 النتائج والتوصيات 
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 -:النتائج

 القرار في الشركة. إتخاذ المعرفة ساهمت في نشر ثقافة المشاركة في إدارة -

 القرار.  إتخاذ المعرفة في الشركة دعم تفاعل بين مختلف االفراد وساعد على سالسة إدارة تطبيق -

 . اإلدارية القرارات إتخاذ المعرفة مجموعة من المعطيات التي دعمت الشركة في إدارة اتاح تطبيق -

 . مؤسسات القهابتطبيعدم االحاطة بالمعرفة اضعف -

 .تكلفة ل منالقلياإلدارية القرارات إتخاذ رفة في المعإدارة عائد -

 -التوصيات:

 .  القرارإتخاذ المعرفة وثقافتها للمساعدة في عملية إدارة االهتمام بتطبيقات  -

 .اإلدارية المعرفة بصورة تقلل من تكاليف القرارات دارة البد من توفير المناخ المناسب إل -

 ضرورة المام الموظفين بالمعرفة. -

 . اإلدارية المعرفة ليتيح االستفادة منها في العمليات إدارة ضرورة توضيح متضمنات  -

 للوصول الي قرار اداري سليم.  والتكنولوجيا  المعرفة الحديثةإدارة المؤسسات االستعانة بتطبيقات  علي -

  اإلدارية المعرفة في هيكل الشركة يؤدى إلى تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لتحسين العمليات  إدارة  ادخال  -
 والمالية بصورة سلسة.     

 

 

 المصادر والمراجع
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دراسات معاصرة في التطوير االداري منظأور تطبيقي,عمأان: دار الفكأر م 1995 عاصم , االعرجي   -
 للطباعة والنشر والتوزيع.

 .مركز الخبرات المهنية:اإلدارة بالمعرفة، القاهرة  م،2004الرحمن،عبد توفيق  -
،مبأأادإ إدارة األعمأأأال، عمأأان :إثأأأراء للنشأأأر م2008موسأأأي ،  ، سأأأالمةكأأاظم واللأأأوزي  حمود ،خضأأير  -

 .والتوزيع
العمليأأأة اإلداريأأأة  معأأأارف نظريأأأة ومهأأأارات تطبيقيأأأة, الريأأأاض: معهأأأد  م،1988عطيأأأة حامأأأد,سأأأوادي  -

 .اإلدارة العامة
 .الجامعة العربية المفتوحة:إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات،الكويت  م،2007ياسر،لصاوي ا -
  دار المناهج للنشر والتوزيع.:،تكنولوجيا المعلومات، عمان 2000،عالء الدين عبد الرازق  -
نمأأاذج لمفأأاهيم اإلصأأالح اإلداري فأأي الأأوطن العربي,عمأأان: المطبعأأة العربيأأة  م1986العأأدوان ياسأأر, -

 .للعلوم اإلدارية 
 دار الميسرة للنشر.عمان :، المدخل إلى إدارة المعرفة  م2000،غسانالعمري  -
المكتأأأب الجأأأامعي :إدارة المعرفأأأة وتطأأأوير المنظمأأأات، االسأأأكندرية  م2004 عأأأامر خضأأأير،الكبيسأأأي  -

 .الحديث 
 .الدار الجامعيةاالسكندرية:إتخاذ القرار ،  م،2002، احمد  ماهر -
 دار الحامد. :إدارة المعرفة التقنيات التحديات الحلول،االردنم ،2010 اسماعيل، خضر مصباح -
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 إدارة التغيير من خالل نمط إدارة الجودة الشاملة بالجامعات السودانية
 ( دراسة حالة جامعة شندي) 

 

 * األمينأبوذر عمر آدم 
 

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية   –جامعة شندي *
 ص مستخل

الدراسة  خالل    تناولت  من  التغيير  الجودةنمط  إدارة  السودانية،   إدارة  الجامعات  في   الشاملة 
التنظيمية على  الهياكل  التغيير في  يؤثر  إلى أي مدى  منها:  تساؤالت  عدة  الدراسة في  وتمثلت مشكلة 

الجودة   إدارة  دراس  ؟الشاملةتطبيق  ومنهج  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  وهدفت الحالةة  اتبعت   .  
الدراسة    الشاملة، توصلت الدراسة للتعرف على مفهوم إدارة التغيير وبيان أثرها على تطبيق إدارة الجودة  

ساهم في تنمية القدرات االبتكارية لدى العاملين    اإلدارية بالجامعة في السياسات    منها: التغييرلعدة نتائج  
قدمت الدراسة   وقد   ا ال يدعم التحسين المستمر بالجامعة .لغاء بعض الوحدات التنظيمية وتوزيع مهامه إو 

التوصيات   من  ا  منها:مجموعة  إدارة  في  العاملين  مشاركة  على  مؤسسات المحافظة  خالل  من  لتغيير 
التأكيد على رضاء العمالء من خالل إدارة التغيير الهادف مع األخذ في االعتبار تقلبات أذواق الجامعة و 

 .السريعة في البيئة المحيطةيرات العمالء والتغ
: إدارة التغيير، إدارة الجودة الشاملة، الهياكل التنظيمية، السياسات اإلدارية، مشاركة الكلمات المفتاحية

 العاملين. 
Abstract 

    The study treated change management through the pattern of Total Quality 

Management at the Sudanese universities. The problem of the study is included in the 

following queries: to what extent does the change in organizational Structure affect the 

application of total quality management. The study adopted the descriptive analytical and the 

case-study methods. It aimed at identifying the concept of change management and how it 

affects the application of the total quality management. The results of the study are: the 

change in the administrative policies at the university helps in developing the creative 

capacities of the employees and cancelling some organizational units and their goals doesn’t 

lead to the continuous enhancement at the university. The study recommends the following: 

The employees should participate in change management through the university institutions 

and the change should satisfy the wide specter of the clients’ wishes. 

Keywords; Change management, Total quality management, Organizational Structure, 

Administrative policies, Employees participate. 
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 المقدمة: 

في          والسريعة  المتالحقة  التطورات  ناتج  وهو  األنظمة  جميع  لها  تخضع  حتمية  ظاهرة  التغيير 
العصر الحالي ولذلك تسعى منظمات األعمال لزيادة قدرتها على التكيف معه من خالل تطوير قدرتها  

متواصل جهودًا  تبذل  التغيير  إدارة  وأصبحت   ، العمالء  ورضا  االمتياز  لتحقيق  من  وأداؤها  وتزيد  ة 
األداء وتطوير   والداخلية من أجل تحسين  الخارجية  التغيير  لدواعي  الخطط مستجيبة  اإلمكانيات وترسم 
أساليب العمل وزيادة الكفاءة واإلنتاجية وتتمثل نظرية اإلدارة الحديثة في إدارة التغيير إدراكه والتكيف معه  

لها بأنها المفتاح األساسي لنجاح المنظمات وتميزها    واستخدام التنبوء العلمي للتطورات المتوقعة إذ ينظر
 تنافسيًا وبقائها .

األداء وتطويره وخلق    المبذولة من أجل تحسين  للجهود  إمتداد طبيعي  الشاملة  الجودة  إدارة  وتعتبر 
ثقافة متميزة تركز على ضرورة العمل بشكل مستمر لتحقيق توقعات العمالء والمستفيدين وإنجاز العمل 

 ورة الصحيحة منذ البداية بفاعلية وفي أقل وقت وتكلفة ممكنة. بالص
 مشكلة الدراسة:  

لمواكبة التطورات المتسارعة في البيئة المحيطة بمنظمات األعمال كان البد من إجراء التغيير الالزم   
ل تقديم أفضل  والمحدد بدقة وألن التغيير يتسم باالستمرارية يجب إدارته وتحديد الجوانب الالزمة له من أج

الرئيسي   السؤال  في  الدراسة  مشكلة  تمثلت  لذلك  المنافسين،  ومواجهة  العمالء  وتحقيق رضاء  المنتجات 
 اآلتي: 

 ما أثر إدارة التغيير على تطبيق الجودة الشاملة؟ والذي تفرعت منه األسئلة الفرعية التالية:   
 إلى أي مدى يؤثر التغيير في الهياكل التنظيمية على تطبيق إدارة الجودة الشاملة   ◊

 هل يؤثر التغيير في السياسات اإلدارية على تطبيق إدارة الجودة الشاملة .  ◊

 أهداف الدراسة:
 التعرف على مفهوم إدارة التغيير   ◊

 بيان أثر إدارة التغيير على تطبيق إدارة الجودة الشاملة   ◊

 لضوء على المجاالت المستهدفة بعملية التغيير في منظمات األعمال. إلقاء ا ◊

 التركيز على أهمية التغيير المطلوب لتطبيق إدارة الجودة الشاملة . ◊

 أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة من الدور الذي تلعبه إدارة التغيير في تطبيق الجودة الشاملة، وكذلك تظهر   

الدراسات التي تناولت العالقة بين إدارة التغيير والجودة الشاملة. وحاجة منظمات األعمال  أهميتها في قلة  
 إلجراء التغيير لمواكبة التطورات المستمرة في البيئة المحيطة لتحقيق رضا العمالء.
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 فروض الدراسة: 
 مر هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين التغيير في الهياكل التنظيمية والتحسين المست ◊

 هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين التغيير في السياسات اإلدارية ورضاء العمالء. ◊

 منهجية الدراسة : 
لصياغة           االستنباطي  والمنهج  الدراسة،  مشكلة  لصياغة  االستقرائي  المنهج  على  الباحث  أعتمد 

  ، الدراسة  بموضوع  العالقة  ذات  السابقة  الدراسات  الستعراض  التاريخي  والمنهج  الدراسة،  فرضيات 
 والمنهج الوصفي التحليلي لتحليل بيانات الدراسة الميدانية .

 مصادر جمع البيانات: 
 لقد اعتمدت الدراسة على مصدرين رئيسيين لجمع البيانات وهما: 

 المصادر األولية: وتمثلت في االستبيان وذلك لتحليل بيانات الدراسة الميدانية .
 المصادر الثانوية: وتمثلت في الكتب والرسائل الجامعية والمجالت وذلك في إطارها النظري .

  -حدود الدراسة :
 حدود اآلتية :إلتزمت الدراسة بال

 الحد المكاني : جامعة شنــــــــــــدي  -1
 2021-2019الحد الزماني : تغطي الدراسة الفترة   -2

 -تنقسم الدراسة إلى : -تنظيم الدراسة  
 أواًل : اإلطار المنهجي .

 ثانيًا : الدراسات السابقة . 
 ثالثًا : اإلطار النظري . 

 رابعًا : اإلطار التطبيقي .
 الخاتمة . خامسًا : 

 -ثانيًا : الدراسات السابقة : 
هنالك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت إدارة التغيير الجودة الشاملة سواء على المستوى   

 -المحلي أو اإلقليمي أو الدولي سيتناول الباحث بعضًا منها على النحو التالي:
 ( : 2009/دراسة عبيد )1
تناولت الدراسة موضوع واقع إدارة التغيير وأثرها على العاملين بوزارة الصحة  الفلسطينية وهدفت    

منه   للتغيير  مجاالت  ثالثة  وتناولت  العاملين  أداء  على  وأثره  التغيير  إدارة  واقع  على  للتعرف  الدراسة 
يير التكنولوجي لم يكن واضحا  التغيير التكنولوجي واألفراد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها التغ

والجهد   الوقت  تقليل  على  يعمل  تعامل    ،ولم  منها ضرورة  التوصيات  من  مجموعة  الدراسة  قدمت  كما 
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بالعالقات اإلنسانية من خالل تقدير جهود العاملين   بإيجابية  واإلهتمام  وأن يكون  ،اإلدارة مع العاملين 
 التغيير بتوصيات من جهات مختصة. 

 (2008بيل ) / دراسة اله2
تناولت الدراسة واقع إدارة التغيير بالمدارس الثانوية بقطاع غزة وهدفت الدراسة إلى التعرف على   

واقع إدارة التغيير بالمدارس الثانوية والكشف على أثر كل من الجنس وسنوات الخدمة والمنطقة التعليمية  
الدرا التغيير وتوصلت  إدارة  كقادة في  المعلمين  تقديرات  بينها ال توجد في  النتائج من  لمجموعة من  سة 

فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات المعلمين لمدى ممارسة مديري المدارس الثانوية كقادة وخلصت  
على   للتدريب  الثانوية  المدارس  لمديري  تدريبية  دورات  عقد  أهمها  من  التوصيات  من  لمجموعة  الدراسة 

والسعي الجاد لتوفير التسهيالت المكانية والمادية  والتقنية  ،زمة لذلك التغيير وكيفية إدارته  والخطوات الال 
 للمساعدة في عملية التغيير. 

 Teng Chu، (2003 )/ دراسة 3
هدفت الدراسة إلى كيفية    ،الدراسة بعنوان إدارة التغيير التنظيمي لشركة شبه موصلة في تايوان    

اإليجابية   والتأثيرات  بفعالية  المنظمات  المتقدمة إدارة  الشركات  المنظمات ومساعدة  فعالية  والسلبية على 
تكنولوجيًا في مواجهة تغيير بنية الصناعة وتعزيز الميزة التنافسية لها  بجانب كفاءة العمل قدمت الدراسة  
متطلبات  ليواكب  لتغيير  ومحتاج  كبير  بشكل  معقد  التنظيمي  الهيكل  أن  منها  التوصيات  من  مجموعة 

 العمل . 
 (  2008خالد الصرايره ) /دراسة4
تناولت الدراسة إدارة الجودة بمؤسسات التعليم العالي بين النظرية والتطبيق وهدفت الدراسة إلى   

منها   المرجوة  والفوائد  العالي  التعليم  بوزارة  تطبيقها  ومتطلبات  الشاملة  الجودة  إدارة  مفهوم  على  التعرف 
لسفة إدارة الجودة الشاملة يساهم في النهوض بمؤسسات  قدمت الدراسة مجموعة من النتائج منها نبني ف

التعليم العالي  والرفع من مستوى إنتاجيتها وتحين جودة مخرجاتها لخدمة المجتمع .كما أوصت الدراسة  
بالتعليم العالي وإعتماد نموذج إلدارة الجودة  ثقافة الجودة الشاملة بين جميع العاملين  بالعمل على نشر 

 ت التعليم العالي مبني على فلسفة ومفاهيم يؤمن بها القادة اإلداريين واألكاديميين . الشاملة بمؤسسا
 ( 2008/ دراسة عيسى يوسف )5
األردنية     الجامعات  في  الشاملة   الجودة  إدارة  تطبيق  ومعوقات  إيجابيات  بعنوان  الدراسة  كانت 

وتطبيقه الشاملة  الجودة  إدارة  معايير  إستعراض  إلى  الدراسة  والمجالس  وهدفت  الهيئات  وإستعراض  ا 
القائمين   تأييد  درجة  على  للتعرف  تهدف  كما  الشاملة  الجودة  إدارة  تطبيق  ترعى  التي  والصناديق 

الدراسة  ،)أكاديميين وتوصلت  الشاملة  الجودة  إدارة  معايير  بتطبيق  االلتزام  (نحو  الرسميين  والممارسين 
زام بتطبيق معايير الجودة الشاملة كما أن هناك مجموعة  لمجوعة من النتائج منها :هناك تأييد واسعا لاللت

وقدم   ،من المعوقات  تحد من تطبيقها  مثل غياب جهة مستقلة تراعي تطبيق معايير الجودة الشاملة  
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الباحث مجموعة من التوصيات منها إيجاد هيئة مستقلة ترعى تطبيق إدارة الجودة الشاملة  وتعزز فوائد  
 تطبيقها والعمل على الحد من المعوقات .وإيجابيات االلتزام ب

تناولت   الدراسة  هذه  أن  في  يتمثل  السابقة  والدراسات  الدراسة  هذه  بين  االختالف  أن  الباحث  يالحظ 
موضوع إدارة التغيير من خالل نمط إدارة الجودة الشاملة بالجامعات السودانية  بينما الدراسات السابقة  

مؤ  في  التغيير  إدارة  تناول  الشاملة بعضها  الجودة   إدارة  منها  البعض  تناولت  وكذلك  مختلفة  سسات 
 . بمؤسسات التعليم العالي

 مفهوم إدارة التغيير : 
وفاعلية           إقتصاديًا  الطرق  أفضل  إستخدام  خالل  من  للتغيير  العملي  التطبيق  التغيير  إدارة  تعد 

واألدو  واإلتجاهات  القيم  تثبيت  من خالل  وذلك  التغيير  منظمات إلحداث  داخل  الجديدة  والسلوكيات  ار 
 األعمال وطرق العمل الجديدة الداعمة  والتغلب على مقاومة العاملين له .   

للعقائد واإلتجاهات والقيم و     تغيير  للتعليم تستهدف  بأنها إسترتيجية متطورة  التغيير  إدارة  تعرف 
تعايش مع التحديات التي تفرضها التغيرات الهياكل التنظيمية لتتناسب مع اإلحتياجات الجديدة وتستطيع ال 

المنجي   الدين  )بهاء  واإلقتصادية  والثقافية  اإلجتماعية  البيئة  في  الجبالي ،الهائلة  (  29ص   2015إنهاء 
ومن هذا يتبين أن إدارة التغيير تتعلق بجميع األعمال المتصلة بأسلوب ومنهج اإلدارة  وأدواتها وسياستها  

 األعمال بإتباع طرق وأساليب جديدة تهدف لتحسين األداء  .ونظم عملها وغيرها من 
 مفهوم إدارة التغيير بالجامعات :

التنبؤ     خالل  من  بيئتها  وبين  بينها  المرغوب  التوافق  إلحداث  تسعى  بالجامعات  التغيير  إدارة 
وتعرف   الالزمة  اإلدارية  واألنظمة  األهداف  ووضع  وخارجيًا  داخليًا  المتوقعة  التغيير  بالتغييرات  إدارة 

الجامعة من أجل   داخل  العليا والقيادات  تبذله اإلدارة  الذي  المخطط والمبذول  الجهد  بأنها :  بالجامعات 
التنظيمية   والثقافة  والهياكل  العمل   وطرق  األساليب  يشمل  الذي  والمنسق  المنظم  الشامل  اإلصالح 

ا للقيادات  اإلداري  األداء  تطوير  بغرض  التكنولوجية  هللا  والجوانب  )هبة  بالجامعات  واإلدارية  ألكاديمية 
 ( 166أحمد، ص 

 أهمية إدارة التغيير في الجامعات :
 تتمثل أهمية التغيير بالجامعات في اآلتي :  

زيادة فاعلية الجامعة وتحسين رضا العاملين فيها  وتدعيم فرص اإلختيار أمامهم وتجديد حيوية   .1
 المؤسسة بصورة مستمرة . 

 تبني القدرة التنافسية للمؤسسة وتحسين وضعها بين مثيالتها   .2
 تساعد على تنمية قيم العمل المؤسسي وقيمة الوالء واإلنتماء للمنظمة .  .3
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تساعد  .4 التي  اإلدارة  في  العلمي  المنهج  على  معتمدة  اإلدارة  في  أساليب جديدة  بناء  على  تعمل 
 على إحداث التغيير المطلوب  .

ثقا .5 تغيير  إلى  )مجدي تؤدي  للتغيير  داعمة  ثقافة  لتصبح  األخالقية   قيمهم  وتعزيز  العاملين  فة 
 ( . 111-110ص 2014 ،صفاء أحمد شحاته ،عبدالوهاب 

من خالل ما تقدم يمكن القول أن إدارة التغيير تساعد في تكوين قيادات واعية قادرة على التعامل   
اعدة العاملين على اإلبتكار وتنمية اإلبداع كل ذلك مع متطلباته بإستخدام األساليب اإلدارية الحديثة ومس

 من أجل تحسين أداء الجامعة ورفع كفاءتها .
 أنواع التغيير بالجامعات : يمكن تصنيفها لعدة أسس منها :

التغيير الشامل والذي يشمل جميع قطاعات الجامعة والتغيير الجزئي الذي يشمل جزء منها أو   .1
 عملياتها  ووسائلها . 

 التغيير المادي والتغيير المعنوي  .2
 التغيير السريع والتغيير التدريجي   .3
 التغيير المتوقع والغير متوقع )المفاجئ ( .4
 ( . 93ص 1999التغيير التلقائي والتغيير المخطط . )العميان   .5

 خصائص إدارة التغيير بالجامعات :
 يجب أن يتصف التغيير المطلوب بالجامعات بعدد من الخائص منها : 

 أن يستهدف صياغة إستراتيجية جديدة للجامعة.  .1
 إنها يحتاج إلى تمهيد وتحضيرات مسبقة  تتفق مع قناعات األفراد لدعمه    .2
إنها نوع من التغيير يحتاج لخطط وبرامج يشارك فيها العاملين من أجل نجاحه المقاومته .)بسام   .3

 ( 147ص 2003فيصل محجوب 
ية واإلدارية أن يكون لديها القدرة على إستيعاب إمكانيات  إضافة لذلك يجب على القيادات األكاديمو 

واإلرتقاء ،المؤسسة وتهيئة الظروف و إمتالكها القدرة على المبادأة واإلبتكار إلحداث التغيير الهادف 
بقدرات المؤسسة وان يكون لديها قدرة على مواجهة المستجدات المتالحقة  وإستيعاب متطلباتها  

 بجدية. كما يجب عليها فهم وإدراك خصائص إدارة التغيير  بالجامعات.والتعامل معها 

 مجاالت إدارة التغيير بالجامعات : 
 أهم مجاالت التغيير بالجامعات تتمثل في: 
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وسلوك 1 واإلتجاهات  القيم  في  تغييرًا  تتطلب  التغيرات  :هذه  العمل  وإجراءات  األساليب  في  التغيير   .
 Jan. Andrews andواقع التغيير التنظيمي وسعي المنظمة لتحقيق أهدافها .)العاملين بما يتوافق مع  

Others، 2008،P200 ) 
ومواكبة  2 للتغيير  المنظمة  قابلية  في  يؤثر  مهم  عنصر  الثقافة  تعتبر   : المنظمة  ثقافة  في  التغيير   .

التغ علي  أقدر  المنظمة  كانت  مرنة  الثقافة  كانت  فكلما  الجارية من حولها  منه  التطورات  واإلستفادة  يير 
 (.  287)مجدي عبدالوهاب قاسم، صفاء شحاتة،ص 

أن 3 ، حيث  للتغيير  تعرضا  التنظيمية  المجاالت  أكثر  من  التنظيمية  الهياكل  تعد   : الهيكلي  التغيير   .
معظم التغييرات التي تحدث في المنظمة غالبًا ما يتبعها تغيرات بالهياكل التنظيمية، ويحدث التغيير في  

ل التنظيمي بتعديل أسس ومعايير إعداد الهياكل، مما ينتج عنه حذف بعض الوحدات التنظيمية أو  الهيك
دمجها معًا أو استحداث وحدات جديدة من خالل تبعية بعض الوحدات بما يحقق المرونة للتنظيم القائم ،  

 (380ص  2005، ومالئمته مع المتغيرات الجديدة.)أبوبكر مصطفى والسيد حسين
ير التكنولوجي : يركز التغيير التكنولوجي علي كل من األداء والعاملين حيث تتم المحاولة لجعل  . التغي 4

الوظيفة أسهل والجهد المبذول اقل عن طريق استخدام الوسائل اآللية الحديثة واالفتراض األساسي وراء  
إلي   يؤدي  أن  شأنه  من  العمل  أداء  ووسائل  تحسين طرق  أن  هو  التكنولوجي  كفاءة  التغيير  أكثر  أداء 

أداء   في  المبذول  العضلي  الجهد  تخفيض  طريق  عن  للعاملين  أفضل  عمل  وظروف  للمنظمة 
 .( 261ص  2011،الوظيفة)عبدالرازق سالم وآخرون 

 متطلبات إدارة التغيير بالجامعات :
 لنجاح إدارة التغيير البد من توفر المتطلبات اآلتية : 

 إقناع القيادات بالتغيير حتى يتمكنوا من إقناع مرؤوسيهم .  .1
 إدراك األفراد ألهمية التغيير والفوائد التي يحققونها منه.  .2
 أن يكون التغيير تدريجيا ومخططا.  .3
 إشراك العاملين في وضع خطة التغيير وأخذ رأيهم فيه واالبتعاد عن تهميشهم  .4
 اد من أجل قبول التغيير. استخدام وسائل الضغط أو القوة على األفر  .5
برامج   .6 عن طريق  التغيير  يتطلبها  التي  الجديدة  المهارات  إلجادة  فرصة  العاملين  األفراد  إعطاء 

 تدريب مناسبة.
الخبرات  .7 من  االستفادة  يمكن  بحيث  الراجعة  للتغذية  فعال  نظام  على  التغيير  خطة  تشتمل  أن 

ا تفرضها  التي  الضرورية  التعديالت  إدخال  في  المتغيرة)جودت عزت الماضية  الواقعية  لظروف 
 (.86-85ص ،2001عطيوي 

وقابلة   واضحة  ومنهجية  إستراتيجية  الجامعات البد من وجود  في  التغيير  إدارة  لنجاح  فإنه  وبالتالي 
 لتنفيذ التغيير، ووجود بيئة داعمة للتغيير ، ومناخ تنظيمي يحفز عليه .
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 مفهوم إدارة الجودة الشاملة :
وتعددت مصطلح     الماضي  القرن  ثمانينات  منتصف  في  حديثًا  ظهر  الشاملة  الجودة  إدارة 

التعريفات التي قدمها الباحثون وفقًا لمدارسهم وتخصصاتهم وإتجاهتهم وعرفها إستيفن كوهن بأنها التطوير  
 ( 235ص 1999والمحافظة من أجل التحسين المستمر واإليفاء بمتطلبات المستفيد وتجاوزها )اللوزي  

أرى أن الجودة الشاملة تشير إستخدام أدوات وتقنيات جديدة لتحقيق الرضاء المتبادل بين جميع    
 األطراف المشاركة من خالل خلق ثقافة متميزة في األداء ولتحقيق توقعات المستفيدين .

 مبادئ إدارة الجودة الشاملة :
دة الشاملة ويمكن أن نأخذ منها ما  هنالك مجموعة من اآلراء للباحثين لتحديد مبادئ  إلدارة الجو   

 (. 102-100ص  2005يلي : )حمود 
 إلتزام اإلدارة العليا.  .1
 القرارات المبنية على الحقائق. .2

 (. 121ص 1997ويقول: ) الخلف 
 ثقافة المنظمة.  .3
 القياس والتحليل.   .4
 التخطيط اإلستراتيجي للجودة  .5

 الشاملة تتمثل في :وفي تقديري  أن من أهم مبادئ إدارة الجودة  
التركيز على العمالء )رضاء العمالء ( فهناك نوعان من العمالء داخلين وخارجين وعلى منشآت  .1

 وغيرها. ،اإلستبانات ،األعمال السماع لهم من خالل استحداث مجموعة من الوسائل كالمقابالت 
منشآت  .2 عمل  جوانب  جميع  على  مستمرة  تحسينات  عمل  خالل  من  وذلك  المستمر  التحسين 

 من أجل التوافق مع متطلبات البيئة الداخلية والخارجية  األعمال وذلك 
المشاركة الجماعية  يركز العمل في إدارة الجودة الشاملة على العمل بروح الفريق الواحد وذلك   .3

 من أجل التحسين المستمر ومواجهة المنافسين وتحقيق رضاء المستفيدين . 
التكال .4 تقليل  أجل  من  وذلك  التفتيش  من  بداًل  االنحرافات الوقاية  ومعالجة  اإلنتاجية  وزيادة  يف 

 بأنواعها المختلفة . 
 متطلبات إدارة الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم العالي : 

هنالك متطلبات ضرورية ويشترط توفيرها لنجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم          
 العالي منها : 

 توفير البيئة المناسبة بصورة متدرجة  لغرض تطبيق إدارة الجودة الشاملة  .1
 دعم اإلدارة العليا لتحقيق األهداف المرجوة.   .2
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التمهيد قبل التطبيق  وذلك عن طريق توزيع أدلة إرشادية لجميع العاملين لزرع التوعية والقناعة   .3
 وتعزيز الثقة بإدارة الجودة الشاملة .

 التنسيق بين المؤسسات التعليمية ألن ذلك يرفع من مستوى جودة األداء. توحيد العمليات و  .4
 إنشاء قاعدة بيانات إحصائية للجامعات ألهميتها في إتخاذ قرار تطبيق الجودة الشاملة . .5
جودا   .6 )محمد  بالمجتمع  تضر  ال  خدمات  تقديم  خالل  من  واإلجتماعية  األخالقية  المسؤولية 

 (. 12-11ص 
ة الجودة الشاملة بالجامعات يجب تغيير اتجاهات العاملين بالقدر الذي يدعم  ولنجاح تطبيق إدار   

تطبيق إدارة الجودة الشاملة وذلك من خالل استحداث مجموعة من األدوات منها صياغة األهداف بصورة  
التركيز   تقييم واضحة لألداء فضاًل على ضرورة  تطبيقها ووضع معايير  العاملين في  واضحة ومشاركة 

 لبحوث العلمية. على ا
 الدراسة الميدانية  : 

تناول الباحث في هذا الفصل وصفًا للطريقة واإلجراءات التي أتبعها في تنفيذ هذه الدراسة، حيث قام     
  –موظفين    –بأخد عينة عشوائية بسيطة من مجمتع الدراسة والذي يمثل العاملين بجامعة شندي )أساتذة  

 ( الدراسة  )  700تقنيين ( حيث كان حجم مجتمع  إختيار  تم  الدراسة  ( مبحو 90(،وعليه  ليمثل عينة  ث 
 وإجراءات الدراسة تمثلت في االتي :  

 أواًل:إختبار الصدق والثبات :
 ( إختبار الصدق والثبات 1جدول رقم ) 

 التفسير  القيمة    المعامل 

 اجابات المبحوثين على عبارات االستبيان تتميز بالثبات  0.70 معامل ارتباط ألفا كرونباخ  للثبات 

 اجابات المبحوثين على عبارات االستبيان تتميز بالصدق  0.84 ارتباط ألفا كرونباخ  للصدقمعامل 

 2021المصدر : إعداد الباحث ، من  نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية،
مما يدل   0.5وهي اكبر من     0.70( نالحظ أن قيمة ارتباط ألفاكرونباخ للثبات تساوي  1من الجدول )

  0.84وكذلك أن قيمة ألفاكرونباخ للصدق تساوي    ،عبارات االستبيان تتميز بدرجة ثبات عاليعلى ان  
 مما يدل على أن على أن عبارات االستبيان تتميز بدرجة صدق عالي .   0.5وهي اكبر من  

 ثانيًا : وصف البيانات الشخصية : 
 د العينة حسب النوع ( توزيع أفرا 2جدول رقم )النوع :                                

 النسبة المئوية  العدد النوع 

 57.8 52 ذكر
 42.2 38 أنثى 
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 100.0 90 المجموع
 2021المصدر : إعداد الباحث ، من  نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية،

  52( يتضح أن غالبية أفراد العينة المبحوثة كانوا من الذكور  حيث بلغ عددهم  2من الجدول)
 وهذا يشير إلى أن ميول الرجال نحو التغيير أكبر من النساء، %57.8فرد بنسبة 

 المؤهل العلمي:    
 
 

 ( توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي3جدول رقم )
 النسبة المئوية  العدد المؤهل العلمي

 44.4 40 دكتوراه 
 36.7 33 ماجستير 

 18.9 17 أخرى 
 100.0 90 المجموع

 2021المصدر : إعداد الباحث ، من  نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية،
 

الجدول) بلغ 3من  دكتوراه  حيث  العلمي  المبحوثة كان مؤهلهم  العينة  أفراد  أن غالبية  يتضح   )
 ويؤكد هذا أن التغيير بالجامعة وجد القبول . %44.4فرد بنسبة   40عددهم  
 العمر:

 ( توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية 4جدول رقم )                           
 النسبة المئوية العدد  الفئة العمرية

 8.9 8 30أقل من   20
 50.0 45 سنة  40سنة وأقل من   30
 27.8 25 سنة  50سنة وأقل من   40
 13.3 12 سنة فأكثر  50

 100.0 90 المجموع
 

 م 2021المصدر : إعداد الباحث ، من  نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية،      
سنة واقل   30( يتضح أن غالبية أفراد العينة المبحوثة كانت فئتهم العمرية هي ) 4من الجدول)

 وهذا يدعم أن الشباب أكثر رغبة في التغيير .%50فرد بنسبة   45سنة( حيث بلغ عدده  40من 
 المسمى الوظيفي : 

 المسمى الوظيفي  توزيع أفراد العينة حسب (5جدول )
 النسبة المئوية  العدد المسمى الوظيفي 
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 13.3 12 عميد 
 4.4 4 نائب عميد 
 22.2 20 رئيس قسم 

 26.7 24 عضو هيئة تدريس 
 11.1 10 مسجل
 12.2 11 موظف
 10.0 9 أخرى 

 100.0 90 المجموع
 م 2021المصدر : إعداد الباحث ، من  نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية،           

( يتضح أن غالبية أفراد العينة المبحوثة كان مسماهم الوظيفي)عضو هيئة تدريس( 5من الجدول)
عددهم   بلغ  بنسبة    24حيث  إدارة  ،%26.7فرد  في  التدريس  هيئة  ألعضاء  الكبيرة  الرغبة  يفسر  وهذا 

 التغيير.  
 سنوات الخبرة :  -5

 سنوات الخبرة توزيع أفراد العينة حسب  (6جدول )
 النسبة المئوية  العدد  الفئة العمرية 

 10.0 9 أقل من خمس سنوات  
 46.7 42 سنوات   10سنوات وأقل من  5

 5.6 5 سنة   15سنة وأقل من  10
 37.8 34 سنة فأكثر  15

 100.0 90 المجموع 
 م2021المصدر : إعداد الباحث ، من  نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية،                      

 
سنوات    5( يتضح أن غالبية أفراد العينة المبحوثة كانت سنوات خبرتهم في الفئة )6من الجدول)

وهذا يدل على أن ذوي الخبرة األكثر ال  %46.7فرد بنسبة    42عددهم  سنوات( حيث بلغ    10وأقل من  
 .عم إدارة التغيير رغم قلة خبرتهايرون ضرورة  إلدارة التغيير ربما يقومون بمقاومته وأن الفئة األكبر تد 

 
 ثالثًا : عرض وتحليل بيانات الدراسة :

 عبارات الفرضية األولى التوزيع التكراري آلراء أفراد عينة الدراسة تجاه  -1
 
 
 
 



 0- 00: ص  –أبوذر عمر آدم   – م2022مارس  –العدد الرابع  –مجلة جامعة شندي للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 

 

 177-159ص:  -   2022مارس   –(  1)الرابع  العدد  –علوم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة شندي للمجلة                       

170 

 
 
 
 
 
 

 ( التوزيع التكراري لعبارات الفرضية األولى 7جدول رقم )

 العبارة 
أوافق  
 بشدة 

 ال أوافق  ال رأي أوافق 
ال أوافق  

المتوس  بشدة 
ط  

 المرجح 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  االتجاه 
 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد 
% % % % % 

يوجد وصف وظيفي واضح يحدد واجبات  
 ومسؤوليات كل وظيفة بالجامعة 

10 38 11 19 12 
 1 اوافق 1.3 4

11 42.2 12.2 21.1 13.1 

اإلدارية   الهياكل  في  اإلستيعاب  يتم 
 للجامعة وفق أسس ومعايير موضوعية 

11 17 18 26 18 

 2 ال أوافق 1.3 2
12 18.9 20 28.9 20 

التنظيمي بالجامعة يدعم التحسين المناخ  
 المستمر لعملياتها 

6 19 21 21 23 

1 1.2 
ال أوافق 

 بشدة 
3 

6.7 21.1 23.3 23.3 25.6 

بمرونة  بالجامعة  اإلدارية  الهياكل  تتسم 
 تمكنها من اإلستجابة لدواعي التغيير 

6 27 24 18 15 

 1 أوافق 1.2 4
8.7 30 26.7 20 16.7 

بالجامعة  التنظيمية  الهياكل  في  التغيير 
 سهل وطور من أداء الموارد البشرية 

8 18 23 26 15 

 2 الاوافق 1.3 2
8.9 20 25.6 28.9 16.7 

وتوزيع  التنظيمية  الوحدات  بعض  إلغاء 
 مهامها يدعم التحسين المستمر بالجامعة

20 28 14 16 12 

 1 أوافق 1.4 4
22.2 31.1 15.6 17.8 13.3 

 أوافق   4 المتوسط العام 
 م 2021المصدر : إعداد الباحث ، من  نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية،

( %  من أفراد العينة يوافقون على أنه يوجد وصف وظيفي 42.2( أن نسبة) 1. يتبين من الفقرة رقم )
بالجامعة   وظيفة  كل  ومسؤوليات  واجبات  يحدد  ذلك    ،واضح  على  الموافقون  غير  نسبة  بلغت  بينما 

 ( %.12.2(% أما إفراد العينة الذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 21.1)
( % من أفراد العينة يوافقون على أن اإلستيعاب في الهياكل 18.9( أن نسبة)2يتبين من الفقرة رقم )  .2

ذلك   على  الموافقون  غير  نسبة  بلغت  بينما  موضوعية  ومعايير  أسس  وفق  يتم  بالجامعة  اإلدارية 
 (%.20(% أما إفراد العينة الذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 28.9)
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3  .( رقم  الفقرة  من  نسبة)3يتبين  أن  التنظيمي  21.1(  المناخ  أن  على  يوافقون  العينة  أفراد  من    % )
(% أما إفراد  23.3بالجامعة يدعم التحسين المستمر لعملياتها بينما بلغت نسبة غير الموافقون على ذلك )

 ( %. 23.3العينة الذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )
( %  من أفراد العينة يوافقون على أن الهياكل اإلدارية بالجامعة  30( أن نسبة)4الفقرة رقم ) . يتبين من4

(%أما  20تتسم بمرونة تمكنها من اإلستجابة لدوعي التغيير بينما بلغت نسبة غير الموافقون على ذلك )
 ( %. 26.7إفراد العينة الذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 

يتبين5  .  ( رقم  الفقرة  نسبة) 5من  أن  الهياكل  20(  في  التغيير  أن  على  يوافقون  العينة  أفراد  من   %  )
ذلك   على  الموافقون  غير  نسبة  وبلغت  البشرية  الموارد  أداء  من  وطور  سهل  بالجامعة  التنظيمية 

 ( %.25.6(% أما إفراد العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )28.9)
( % من أفراد العينة يوافقون على أن إلغاء بعض الوحدات  31.1( أن نسبة)6من الفقرة رقم )  . يتبين6

ذلك  على  الموافقون  غير  نسبة  بلغت  بينما  بالجامعة  المستمر  التحسين  يدعم  مهامها  وتوزيع  التنظيمية 
 ( %.15.6(% أما إفراد العينة الذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 17.8)

( بأن غالبية عبارات فرضية الدراسة تميل إجاباتها نحو الموافقة وذلك من 7تضح من الجدول )ي
خالل تفسير قيم الوسط الحسابي لكل عبارة حيث تالحظ بعد حساب قيمة الوسط العام المرجح وجد أن 

( تساوي  عام4قيمته  بصورة  الفرضية  أن  ذلك  من  نستنتج   ، الموافقة  نحو  القيمة  هذه  وتميل  تتجه  (  ة 
 إجاباتها نحو الموافقة.

                           التوزيع التكراري آلراء أفراد عينة الدراسة تجاه عبارات الفرضية الثانية .                                                       -2
 ( التوزيع التكراري لعبارات الفرضية الثانية  8جدول رقم )

 العبارة 

أوافق  
 بشدة 

 ال أوافق  ال رأي أوافق 
ال أوافق  

المتوسط   بشدة 
 المرجح 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  االتجاه 
 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد 
% % % % % 

في  المتبعة  اإلدارية  األنظمة  في   التغيير  ساهم 
 رضا العمالء 

10 23 15 26 16 4 1.4 

 1 أوافق
11.1 25.6 16.7 28.9 17.8 

معدل  من  تزيد  الحالية  العمل  وإجراءات  سياسات 
 دوران العمالة 

 أوافق 1.1 4 19 16 23 29 3

1 
3.3 32.3 25.6 17.8 21.1 

 أوافق 1.2 4 25 26 18 14 7 الجامعة العاملين في إدارة التغيير تشرك إدارة 
1 

7.8 15.6 20 28.5 27.8 

يساعد التغيير بالجامعة في تحقيق الرضا الوظيفي 
 للعاملين

 أوافق 1.4 4 13 19 18 24 16

1 
17.8 26.7 20 21.1 14.4 

في   ساعد  بالجامعة  اإلدرية  السياسات  في  التغيير 
 تنمية القدرات اإلبتكارية لدى العاملين  

 أوافق 1.2 4 20 16 17 32 5

1 
5.6 35.6 18.9 17.8 22.2 

 1 أوافق 1.3 4 17 13 19 23 18تغير الجامعة إستراتيجتها وسياساتها لتقديم خدمات  
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 18.9 14.4 21.1 25.6 20 أفضل للعمالء .

وتنفيذ  صياغة  من  يسهل  السياسات  في  التغيير 
 إستراتيجية موحدة للجامعة  

 أوافق 1.2 4 7 10 15 31 27

1 
30 34.4 16.7 11.1 7.8 

 أوافق   4 م المتوسط العا
 م 2021المصدر : إعداد الباحث ، من  نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية،

( % من أفراد العينة يوافقون على مساهمة التغيير في األنظمة  25.6( أن نسبة)1الفقرة رقم ). يتبين من  
بينما بلغت نسبة غير الموافقون على ذلك ) المتبعة في رضا العمالء  (%أما أفراد العينة  28.9اإلدارية 

 ( %.16.7الذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )
( %  من أفراد العينة يوافقون على أن سياسات وإجراءات  32.3.0( أن نسبة)2). يتبين من الفقرة رقم  2

(%أما أفراد  17.8العمل الحالية تزيد من معدل دوران العمالة بينما بلغت نسبة غير الموافقون على ذلك )
 (%. 25.6العينة الذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )

الفقرة رقم ) 3 يتبين من  الجامعة 15.6نسبة) ( أن  3.  اإدارة  يوافقون على إشراك  العينة  أفراد  ( %  من 
(% أما أفراد العينة والذين ال  28.5للعاملين في إدارة التغيير بينما بلغت نسبة غير الموافقون على ذلك )

 ( %. 20يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )
رقم )4 الفقرة  يتبين من  نسبة)4.  أن  أفرا26.7(  من  بالجامعة  ( %   التغيير  أن  على  يوافقون  العينة  د 

(%أما أفراد 21.1ساعد في تحقيق الرضاء الوظيفي للعاملين بينما بلغت نسبة غير الموافقون على ذلك )
 ( %. 20العينة الذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )

فقون على أن التغيير في السياسات   ( %  من أفراد العينة يوا35.6( أن نسبة)5. يتبين من الفقرة رقم )5
اإلدارية بالجامعة ساعد في تنمية القدرات اإلبتكارية لدى العاملين بينما بلغت نسبة غير الموافقون على  

 ( %. 18.9(%أما أفراد العينة الذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )17.8ذلك )
6( رقم  الفقرة  من  يتبين  نسبة) 6.  أن   )25.6  % الجامعة    (  تغير  على  يوافقون  العينة  أفراد  من 

ذلك   على  الموافقون  غير  نسبة  بلغت  بينما  للعمالء  أفضل  خدمات  لتقديم  وسياساتها   إستراتيجياتها 
 ( %.21.1(% أما أفراد العينة الذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 14.4)
7( رقم  الفقرة  من  يتبين   . نسبة) 7.  أن   )34.4   % في (  التغيير  أن  على  يوافقون  العينة  أفراد  من 

السياسات يسهل من صياغة وتنفيذ إستراتيجية موحدة للجامعة بينما بلغت نسبة غير الموافقون على ذلك  
 ( % 16.7(% أما إفراد العينة الذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 11.1)

الدراسة تميل إجاباتها نحو الموافقة وذلك من ( بأن غالبية عبارات فرضية  8يتضح من الجدول )
خالل تفسير قيم الوسط الحسابي لكل عبارة حيث تالحظ أن ، وبعد حساب قيمة الوسط العام المرجح  

وتميل هذه القيمة نحو الموافقة ، نستنتج من ذلك أن الفرضية بصورة عامة تتجه    4وجد أن قيمته تساوي  
 إجاباتها نحو الموافقة.
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 ختبار مربع كاي : / إ3
 ( إختبار مربع كاي لعبارات الفرضية األولى.9الجدول رقـم ) 

القيمة االحتمالية الختبار مربع   العبارة 
 (sigكاي ) 

قيمة الوسط   التفسير 
 الحسابي للعبارة  

 التفسير  

واجبات   يحدد  واضح  وظيفي  وصف  يوجد 
 ومسؤوليات كل وظيفة بالجامعة 

0.000 

يوجد فرق معنوي  

بين إجابات  

المبحوثين علي  

 العبارة 

 أوافق 4

للجامعة  اإلدارية  الهياكل  في  االستيعاب  يتم 
 وفق أسس ومعايير موضوعية 

0.176 

ال يوجد فرق  

معنوي بين إجابات  

المبحوثين علي  

 العبارة 

2 
اإلجابات 

 متقاربة 

التحسين   يدعم  بالجامعة  التنظيمي  المناخ 
 المستمر لعملياتها

0.034 

يوجد فرق معنوي  

بين إجابات  

المبحوثين علي  

 العبارة 

1 
ال أوافق 

 بشدة 

الهياكل اإلدارية بالجامعة بمرونة تمكنها   تتسم 
 من اإلستجابة لدواعي التغيير 

0.005 

يوجد فرق معنوي  

بين إجابات  

المبحوثين علي  

 العبارة 

 أوافق 4

سهل   بالجامعة  التنظيمية  الهياكل  في  التغيير 
 وطور من أداء الموارد البشرية 

0.027 

يوجد فرق معنوي  

بين إجابات  

المبحوثين علي  

 العبارة 

2 
اإلجابات 

 متقاربة 

إلغاء بعض الوحدات التنظيمية وتوزيع مهامها  
 يدعم التحسين المستمر بالجامعة 

0.064 

ال يوجد فرق  

معنوي بين إجابات  

المبحوثين علي  

 العبارة 

4 
اإلجابات 

 متقاربة 

 م 2021المصدر : إعداد الباحث ، من  نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية،
 من الجدول أعاله :

،وذلك  ،    0.05نالحظ أن غالبية عبارات الفرضية قيمتها االحتمالية أقل من مستوى المعنوية  
يعني يوجد بها فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين وبالنظر لقيم الوسط الحسابي  
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لتلك العبارات التي بها فروق معنوية   نجد أن غالبيتها  تميل إجاباتها نحو الموافقة عليها ونستنج من  
 ذلك أن الفرضية متحققة ولصالح الموافقين . 

 الفرضية األولى متحققة بصورة نسبية ولصالح الموافقين . نستنتج من ذلك أن 
 
 

 
 ( إختبار مربع كاي لعبارات الفرضية الثانية  . 10الجدول رقـم ) 

القيمة االحتمالية   العبارة 
الختبار مربع كاي  

 (sig) 

 التفسير   4 التفسير 

في   المتبعة  اإلدارية  األنظمة  في   التغيير  ساهم 
 0.056 رضا العمالء  

يوجد فرق  

معنوي بين  

إجابات  

المبحوثين  

 علي العبارة 

 اإلجابات متقاربة 4

معدل   من  تزيد  الحالية  العمل  وإجراءات  سياسات 
 0.000 دوران العمالة 

ال يوجد فرق  

معنوي بين  

إجابات  

المبحوثين  

 علي العبارة 

 أوافق 4

 تشرك إدارة الجامعة العاملين في إدارة التغيير 
0.008 

يوجد فرق  

معنوي بين  

إجابات  

المبحوثين  

 علي العبارة 

 أوافق 4

يساعد التغيير بالجامعة في تحقيق الرضا الوظيفي  
 0.43 للعاملين 

يوجد فرق  

معنوي بين  

إجابات  

المبحوثين  

 علي العبارة 

 أوافق 4

التغيير في السياسات اإلدارية بالجامعة ساعد في  
 0.000 تنمية القدرات اإلبتكارية لدى العاملين   

يوجد فرق  

معنوي بين  

إجابات  

المبحوثين  

 علي العبارة 

 أوافق 4

لتقديم   وسياساتها  إستراتيجيتها  الجامعة  تغير 
 0.557 خدمات أفضل للعمالء . 

ال يوجد فرق  

معنوي بين  

إجابات  

المبحوثين  

 علي العبارة 

 اإلجابات متقاربة 4

وتنفيذ   صياغة  من  يسهل  السياسات  في  التغيير 
 0.000 إستراتيجية موحدة للجامعة 

يوجد فرق  

معنوي بين  

إجابات  

المبحوثين  

 علي العبارة 

 أوافق 4

 م 2021الميدانية،المصدر : إعداد الباحث ، من  نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة 
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 من الجدول أعاله :
المعنوية   مستوى  أقل من  االحتمالية  قيمتها  الفرضية  عبارات  غالبية   أن  وذلك  0.05نالحظ   ،

يعني يوجد بها فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين وبالنظر لقيم الوسط الحسابي  
عليها ونستنج من  لتلك العبارات التي بها فروق معنوية   نجد أن غالبيتها  تميل إجاباتها نحو الموافقة  

الموافقين   ولصالح  متحققة  الفرضية  أن  ولصالح    ،ذلك  متحققة  الثانية  الفرضية  أن  ذلك  من  نستنتج 
 الموافقين .

 النتائج والتوصيات :
 أواًل :النتائج  

 تشرك إدارة الجامعة العاملين في إدارة التغيير  .1
 العمالء . ءساهم التغيير في  األنظمة اإلدارية المتبعة في رضا .2
 التغيير في السياسات اإلدارية بالجامعة ساعد في تنمية القدرات اإلبتكارية لدى العاملين    .3
 سياسات وإجراءات العمل الحالية تزيد من معدل دوران العمالة . .4
 يوجد وصف وظيفي واضح يحدد واجبات ومسؤوليات كل وظيفة بالجامعة .  .5
 تمكنها من االستجابة لدواعي التغيير تتسم الهياكل اإلدارية بالجامعة بمرونة   .6
 المناخ التنظيمي بالجامعة  ال يدعم التحسين المستمر لعملياتها .  .7
 إلغاء بعض الوحدات التنظيمية وتوزيع مهامها ال يدعم التحسين المستمر بالجامعة  .8

 ثانيًا: التوصيات :
خالل   .1 من  التغيير  إدارة  في  العاملين  مشاركة  على  التي  المحافظة  الجامعة  مؤسسات 

 مجلس أساتذة و....(. -مجلس كلية  –تمثلهم )مجلس قسم 
التأكيد على رضاء العمالء من خالل إدارة التغيير الهادف مع األخذ في االعتبار تقلبات  .2

 أذواق العمالء والتغيرات السريعة في البيئة المحيطة  .
حديثة   .3 وبرامج  جديدة  عمل  نظم  استحداث  على  العمل  قيم  ضرورة  تحترم  ثقافة  وخلق 

 .لمادية والمعنوية إلدارة التغييرالجامعة كما يجب على الجامعة ضرورة توفير الحوافز ا
تشجيع العاملين علي تحسين أداؤهم بشكل مستمر وذلك من خالل تحسين بيئة العمل  .4

 المادية والمعنوية . 
 ، أي تعديل) إضافة    يجب إجراء الدراسات الالزمة واإلستعانة ببيوت الخبرة عند إجراء .5

 إلغاء( في الهياكل التنظيمية .
 قائمة المراجع والمصادر : 

 أواًل :الكتب باللغة العربية : 
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العالميةم ،  2003،  بسام فيصل محجوب   - المواصفات   العربية في ضوء  الجامعات  المنظمة   ،إدارة 
 . ، القاهرةالعربية للتنمية اإلدارية 

المنجي  - الدين  الجبالي،بهاء  ،  2015  ،إتهاء  األعمال  م  منظمات  في  التغيير  الكتاب ،إدارة  مركز 
 .األردن  ،األكاديمي عمان 

الطبعة  ،  للنشر  دار وائل  ،إدارة الجودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات    م ،2006،  محفوظ أحمد  ،جودة    -
 . الثانية  عمان 

عطيوي  ،جودت    - ،  2001،عزت  العملية   م  وتطبيقاتها   النظرية  مفاهيمها  الحديثة  المدرسية  اإلدارة 
 عمان األردن. ، الدار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،
 . شر والتوزيع  والطباعة عماندار المسيرة للن،إدارة الجودة الشاملة م ، 2005، خضير كاظم ،حمود  -
 ، تحسين الجودة وتخفيض  زيادة اإلنتاجية    ،ثالوث التمييز  ،  م  1997مايو  ،  عبد هللا موسى  ،الخلف    -

 مجلة اإلدارة العامة العدد األول.
مكتبة  ،السلوك التنظيمي في المنظمات  م ،  2011  ،عبد الرازق سالم الرحاحلة زكريا أحمد محمد عزام    -

 الطبعة األولى عمان. ،المجتمع العربي للنشر والتوزيع 
 . 3عمان دار وائل للنشر ط ،السلوك التنظيمي  في منظمات األعمال ، م 2005 ،محمود ،العميان  -
صناعة مستقبل التعليم الجامعي بين إرادة التغيير  م ،  2014  ،صفاء شحاته  ، مجدي عبدالوهاب طه    -

 . الفكر العربي . القاهرةدار  ،وإدارته 
المدير وتنمية السلوك العاملين: مدخل استراتيجي  م ،  2005،  مصطفى محمود،  السيد حسين طه    -

 . لوالء الحديثة، الطبعة األولىإلدارة السلوك اإلنساني والتنظيمي في المنظمات المعاصرة"، مطابع ا
 

 ثانيًا: الكتب باللغة اإلنجليزية  
Jan. Andrews and Others, 2008, All Change Mangers،Experience ofOrganizational Change in 

Theory and Practice، Journal of organizational change management, vol. (21), No(3). 

 ثالثًا: الرسائل الجامعية: 
محافظة غزة من غيير لدى مديري المدارس الثانويةواقع إدارة التم ،  2006، الهبيل أحمد عيسى    -

 رسالة ماجستير. ،وجهة نظر المعلمين 
واقع إدارة التغيير وأثرها على أداء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية   م ،  2009، عبيد عوني   -

 .نشورة الجامعة اإلسالمية غزة رسالة ماجستير م ، دراسة حالة مجمع الشفاء الطبي  
التغيير  اللهمهبة هللا أحمد   - للقياد :إدارة  لتطوير األداء اإلداري  بالجامعات  كمدخل  ات األكاديمية 

 كلية التربية جامعة الفيوم رسالة دكتوراه .  -المصرية
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- Teng, chu, chiu,2003, The study of organizational change management for semi 

conductor company. 

 رابعًا :المجالت  
التعل  م ،2008،  العسافخالدة أحمد الصرايرة  وليلى    - يم العالي بين  إدارة الجودة الشاكلة بمؤسسات 

 ( 1الجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي العدد)، النظرية والتطبيق 
 ، جودة الشاملة بالجامعات األردنيةإيجابيات ومعوقات تطبيق إدارة الم،  2008،    عيسى يوسف قدادة  -

 . لزرقاء األردن العدد الثالث مجلة األبحاث اإلقتصادية واإلدارية جامعة ا
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 تفويض السلطة كوسيلة لزيادة فاعلية التدريب اإلداري للقيادات الوسطى بقطاع المصارف 
 

 فضيلمحمد محجوب سليمان *; عوضهيثم طلعت عيسى  *
 

 جامعة شندي، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية *
 مستخلص 

بقطاع   الوسطي  االدارية  القيادات  لتدريب  السلطة كوسيلة  تفويض  استخدام  إلى معرفة مدى  الدراسة  هدفت 

بوالية نهر النيل.  تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس هل يمكن استخدام تفويض السلطة   فالمصار 

  االستبانة في   علىواعتمدت    كوسيلة تدريبية للقيادات الوسطى؟ استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

فردا مثلت عينة الدراسة. توصلت الدراسة إلى أن استخدام التفويض يزيد   40جمع البيانات والمعلومات من  

  استخدامه في من فاعلية التدريب االداري بالبنوك، ويساعد على معرفة نواحي القصور في أدائهم، كما أن  

ال العملية  تكلفة  يقلل  االداري  الوسطى. التدريب  القيادة  لدى  القرار  اتخاذ  مهارات  زيادة  في  ويسهم  تدريبية 

صور في أداء القيادات االدارية أوصت الدراسة بضرورة االعتماد على تفويض السلطة في معرفة نواحي الق

في  و  استخدامها  جانب  إلى  التدريبية  العملية  تكاليف  تقليل  لدى    زيادةفي  القرار  اتخاذ  القيادات مهارات 

العليا تفويض السلطة في االعمال الروتينية وغير الروتينية لتحسين فاعلية تدريب  الوسطى. على االدارات 

 الطارئة.القيادات االدارية الوسطى ودفعهم للتعامل مع المواقف 

 المصارف.دريب االداري، القيادات الوسطى، : تفويض السلطة، التالكلمات المفتاحية

Abstract 
The study aimed at finding out the extent to which delegation of authority is used as a means of 

middle administrative leaders training in the banks sector in River Nile State. The problem of the 

study was represented in the main question: Is it possible to use delegation of authority as a 

training method for middle leaders? The study used the descriptive analytical method and relied 

on the questionnaire in collecting data and information from 40 individuals representing the 

study sample. The study concluded that delegating authority increases the effectiveness of 

administrative training in banks, and it helps to identify the shortcomings in their performance, 
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and that its use in administrative training reduces the cost of the training process and contributes 

to increase the decision-making skills of middle leadership. The study recommended the need to 

rely on delegation of authority to know the shortcomings in the performance of the 

administrative leaders and to reduce the costs of the training process, in addition to its use in 

increasing the decision-making skills of middle leaders. Senior managers should delegate 

authority in routine and non-routine work to improve the effectiveness of middle management 

leaders training and motivate them to deal with emergency situations. 

Keywords: Delegation of authority, management training, middle leaders, banks. 
 

 المقدمة 
 أواًل: اإلطار المنهجي للدراسة

 تمهيد: 
يعتبر المورد البشري أهم مورد تمتلكه المنظمات ويتوقف نجاح أو فشل هذه المنظمات على مدى توفر المورد 
البشري المؤهل والقادر على النهوض باألعمال والوظائف المختلفة داخل بيئة العمل وحيث أن هذا المورد ال 
يمكنه القيام بهذا األمر دون توفر المهارات والمعارف الالزمة والتي تساعده على القيام بواجباته ومسؤولياته  

ًا كافيًا وشاماًل باستخدام أفضل الوسائل والطرق  على أكمل وجه، كان لزامًا على هذه المنظمات تدريبيه تدريب
السلطة فبجانب   تفويض  المورد طريقة  تدريب وتأهيل هذا  المتبعة في  الحديثة  الطرق  المتاحة. ومن أفضل 

الكثير من القادة اإلداريون لها   المختلفة يلجأكونها ضرورة ملحة البد منها داخل المنظمات لتسيير األعمال  
اإلدارية الوسطى المهارات الالزمة لتسيير العمل فمن خالل تفويض السلطة يكتسب المدراء   إلكساب القيادة

اإلدارية   المستويات  مواجهة    المختلفةفي  جانب  إلى  المختلفة  البدائل  بين  والمفاضلة  القرار  اتخاذ  مهارات 
 الت. المشكالت التي تطرأ بين الحين واآلخر ومحاولة إيجاد حلول ذات كفاية لهذه المشك

مما يتضح جليًا إمكانية استخدام تفويض السلطة كوسيلة تدريبة اثناء العمل ومدى الفعالية التي يمكن أن      
 يضيفها هذا التفويض للعملية التدريبية واعداد القيادات االداري الوسطى.

 مشكلة الدراسة:
والقادرة على قيادة دفة العمل داخل هذه  تواجه العديد من المنظمات ندرة كبيرة في القيادات اإلدارية المؤهلة   

المنظمات ولعل ذلك يرجع لعدم فاعلية وكفاية البرامج التدريبية داخل هذه المنظمات إلى جانب عدم إدراكها 
 تفويض السلطة كوسيلة تدريبية ُتكسب القيادات اإلدارية الوسيطة المهارات المطلوبة.  استخدامألهمية 
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 ال الرئيس لمشكلة الدراسة في التالي:مما سبق يمكن صياغة السؤ   
 هل يمكن إستخدام تفويض السلطة كوسيلة تدريبية للقيادات االدارية الوسطى؟

  :فرضية الدراسة
 قامت الدراسة على الفرضية التالية: 

 /توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تفويض السلطة وزيادة فاعلية التدريب االداري للقيادات الوسطى.1
 الدراسة : أهمية

القرارات     وإتخاذ  العمل  مرونة  زيادة  في  السلطة  لتفويض  الكبيرة  األهمية  خالل  من  الدراسة  أهمية  تتضح 
داخل المنظمات إلى جانب عمله على إكساب القيادات اإلدارية الوسيطة المهارات الالزمة لتسير األعمال  

 وإتخاذ القرارات .
عمل   من خالل  الدراسة  أهمية  تبرز  السلطة  كما  تفويض  بمعلومات حول موضوع  المكتبات  إثراء  على  ها 

 والخروج بنتائج وتوصيات تساعد المنظمات في زيادة فعالية التدريب من خالل إستخدام تفويض السلطة. 
 أهداف الدراسة :

 التعرف على مدي إستخدام تفويض السلطة في زيادة المهارات لدى القيادات الوسطى في المنظمات.  .1
 معرفة دور تفويض السلطة في زيادة فعالية التدريب االداري . .2
 بيان مدى تأثير تفويض السلطة في إعداد وتأهيل القيادات اإلدارية داخل المنظمات. .3

 منهج الدراسة :  
 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة.

 مصادر جمع البيانات : 
 انات على : اعتمدت الدراسة في جمع البي

 مصادر أولية تمثلت في االستبانة.   .1
 مصادر ثانوية تمثلت في الكتب والمراج والرسائل الجامعية والشبكة الدولية. .2

 تمثلت حدود الدراسة في : حدود الدراسة :
 حدود مكانية : والية نهر النيل : بنك اإلدخار والتنمية اإلجتماعية. 

 م 2021حدود زمانية : 
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 العاملين في المستويات اإلدارية الوسطى في بنك اإلدخار والتنمية اإلجتماعية. حدود بشرية: 
 ثانيًا الدراسات السابقة 

 ( 2012دراسة )الظفيري، .1
التعرف   إلى  الدراسة  هدفت  العاملين،  لدى  األداء  فعالية  على  السلطة  تفويض  آثر  الدراسة  تناولت 

العاملين والتعرف على أثر إتخاذ القرار على فعالية  على أثر تفويض السلطة على فعالية األداء لدى  
إلى وجود   الدراسة  توصلت  والمنهج اإلحصائي،  الوصفي  المنهج  الدراسة  إستخدمت  العاملين،  أداء 
أثر ذو داللة إحصائية للتفويض اإلداري على فعالية األداء ووجود أثر ذو داللة إحصائية للتفويض 

لدراسة بضرورة توعية مديري المؤسسات بضرورة تفويض السلطة الفني على فعالية األداء، أوصت ا
 للموظفين وضرورة تدريب المرؤوسين على إستعمال السلطة قبل أن تفوض إليهم. 

 ( 2010دراسة )درويش والشمري،  .2
التعريف  إلى  الدراسة  ,هدفت  الوظيفي  األداء  وكفاءة  السلطة  تفويض  بين  العالقة  الدراسة  تناولت 

سلطة وتشخيص واقع ممارسة السلطات من خالل تفويض السلطة في المنظمات، بمفهوم تفويض ال
متابعة   الدراسة ضعف  توصلت  الحالة،  دراسة  ومنهج  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  إستخدمت 
الخاطئة   إتخاذ بعض القرارات  السلطة لهم مما نجم عنه  تم تفويض  الذين  للموظفين  المدراء  بعض 

ب التدريب  كفاية  تفويض  وعدم  عند  والمهنية  العلمية  الخبرة  بمراعاة  الدراسة  أوصت  للمدراء،  النسبة 
السلطة للموظفين و متابعة عمل الموظفين الذين تم تفويض السلطة إليهم بما يضمن عدم إنحرافهم  

 عن المسار المحدد .
 (2009دراسة )بوقطف،   .3

ا  القرار، هدفت  فعالية  السلطة على  تفويض  أثر  الدراسة  التعرف على مكونات  تناولت  لدراسة غلى 
وعناصر تفويض السلطة، والتعرف على مكونات وعناصر فعالية القرار، إستخدمت الدراسة المنهج 
الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة , توصلت الدراسة إلى أن تحمل الفرد للمسؤولية يؤدي إلى  

في إتخاذ القرار وفعالية هذا القرار، أوصت  زيادة قدرته على إتخاذ القرار ووجود عالقة بين المشاركة  
إتخاذ   المسؤولية وضرورة إشراكهم في  لتدريبهم على تحمل  للعاملين  السلطة  تفويض  بزيادة  الدراسة 

 القرارات لزيادة فعالية هذه القرارات .



182 
 

 
 

 111 - 178ص:  -   2022مارس   –(  1)الرابع  العدد  –علوم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة شندي للمجلة                       

182 

أداء  وفعالية  السلطة  تفويض  شملت   متعددة  زوايا  من  السلطة  تفويض  السابقة  الدراسات  تناولت 
بينما   القرارات  إتخاذ  وفعالية  السلطة  وتفويض  الوظيفي  األداء  وكفاءة  السلطة  وتفويض  العاملين 
تناولت الدراسة الحالية تفويض السلطة وتدريب العاملين كذلك ركزت الدراسات السابقة في توصياتها  

دارية بينما ركزت  على الربط بين تفويض السلطة و رفع كفاء أداء العاملين وزيادة فعالية القرارات اإل
والوسطى   للقيادات  االداري  التدريب  فعالية  زيادة  في  السلطة  تفويض  إستخدام  في  الحالية  الدراسة 

 بالمنظمة.
 االطار النظري للدراسة 

 أواًل: تفويض السلطة 
 مفهوم السلطة:  

أوامر وتوجيهات   إداري معين في أن يصدر  أنها حق شاغل منصب  السلطة في  في يمكن توضيح مفهوم 
 حدود معينة مقررة يطيعها مرؤوسيه حيث تنساب السلطة من أعلى إلى أسفل.

إلزامهم      مع  لآلخرين  والتوجيهات  األوامر  إصدار  في  والقانوني  الشرعي  الحق  بأنها  تعريفها  يمكن  كما 
 بتنفيذها. 

 أنواع السلطة:
المدير بحكم   .1 أو  الموظف  التي يكتسبها  السلطة  الرسمية وهي  التي يشغلها وتمنحه  السلطة  الوظيفة 

 حق إتخاذ القرارات وفقًا لما تحدده اللوائح. 
 السلطة اإلستشارية وهي تقديم استشارات غير ملزمة لزميل أو مدير.   .2
 السلطة الوظيفية وهي التي يمارسها صاحبها وفقًا لما يقدمه من خدمات وظيفية لغيره من المديرين.  .3
على اآلخرين المستمدة من الخصائص الشخصية للفرد.)المكاوي السلطة الشخصية وهي قوة التأثير    .4

 ( 12-10م، ص 2014عاطف عبدهللا، 
 مفهوم تفويض السلطة:   

العالقات   وتحديد  البعض  بعضها  مع  المؤسسة  ألجزاء  ربطها  خالل  من  المسؤولية  أساس  السلطة  تعتبر 
يلتزم بأداء المسؤوليات والو  اجبات التي عهدت إليه ال يستطيع القيام  الرأسية واألفقية منها، فالموظف الذي 

 بذلك وال يمكن مساءلته بدون تفويض السلطة.
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فيحتفظ   يؤديها  التي  األعمال  بدراسة  المدير  أو  الرئيس  يقوم  أن  تعني  بأنها  السلطة  تفويض  ويمكن تعريف 
 آلخرين . لنفسه باألعمال التي يستطيع القيام بها لوحده بينما يوزع باقي األعمال على العاملين ا

إنجاز    كيفية  في  مطلقًا  يتدخل  أن  دون  مساعديه  إلى  سلطاته  بعض  الرئيس  منح  بأنها  تعريفها  تم  كما 
 (.10م، ص 2012األعمال التي تدخل تحت هذه السلطات .) سودي، 

وتفويض السلطة في القانون اإلداري هو أن يعهد صاحب اإلختصاص بممارسة جانب من إختصاصه إلي  
 فقًا لما يجيزه القانون من التفويضات. فرد آخر وذلك و 

 أسس تفويض السلطة: 
 يقوم تفويض السلطة على أسس مهمة أصبحت مستقرة في القانون اإلداري وهي: 

يجوز   .1 وال  واللوائح  القانون  حدده  لما  وفقًا  يمارس  أن  ويجب  شخصي  اإلختصاص  في  األصل  أن 
 التفويض إال إذا أجاز المشرع ذلك.

 ت إستثنائية ويتم وفقًا لقواعد معينة .يتم التفويض في حاال .2
 يجب أن يتم نشر قرار التفويض وأن يكون واضحًا ودقيقًا. .3
التفويض شخصي وينتهي بخروج الموظف الصادر منه التفويض من الخدمة وكذلك الموظف الذي   .4

 تم تفويض السلطة له. 
 ال يمكن للموظف المفوضة إليه السلطة أن يقوم بتفويضها إلى جهة آخرى.   .5

 خصائص تفويض السلطة: 
 يمتاز تفويض السلطة بعدد من الخصائص تتمثل في اآلتي: 

 البد أن يكون التفويض محددًا بمدة معينة.  .1
المسائل    إن الغرض األساسي للتفويض تقليل العبء الملقى على عاتق المدير وزيادة تركيزه على  .2

 المهمة.
 يكون التفويض محددًا بخصوص صالحيات معينة وليس شاماًل لجميع صالحيات المدير.  .3
)المكاوي،    .4 إتخاذه.  في  الحق  يملك  ال  ممن  وليس  التفويض  يملك  عمن  يصدر  التفويض 

 ( 12-10،ص 2014
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 ثانيًا: التدريب االداري 
 مفهوم التدريب:

يعرف التدريب بأنه مجموعة العمليات التي من شأنها إكساب الكفاءة الالزمة للمشرفين للقيام بأي عمل   
وتنمية مهاراتهم وتحسين أساليب تفكيرهم وتصحيح وتطوير معلوماتهم ورفع مستوى سلوكهم البشري والنهوض 

( ويرى  العمال.  مع  اإلنسانية  عالقاتهم  االداري Pollitt D..2002m p324-325بمستوى  التدريب  أن   )
يعزز الحماسة لدى مستوى المدراء تحديدا كما يساعد على توثيق العالقات بين االدارات في المنظمة ويخلق  
تطوير   اجل  من  االدارة  تستخدمها  التي  الوسائل  احدى  اإلداري  التدريب  ان  كما  فيها.  ومستمرة  دافعة  قوة 

للعاملين   السلوكية  العلمية  القدرات  نمو  وتنمية  نحو  الطريق  يمهد  بشكل  المختلفة  االدارية  المستويات  في 
االداء   في  والفاعلية  الكفاءة  تحقيق  وبالتالي  والخارجية،  الداخلية  البيئة  تغيرات  ومواجهة  وازدهارها  المنظمة 

 (   129، ص  2006(،)حرحوش والسالم، 189، ص 2006االداري.)المرسي، 
 أهداف التدريب الرئيسية: 

 تعزيز المعارف الرئيسية للعاملين وتعميقها حتى ال تدخل دائرة النسيان .   .1
تعديل منظومة المعارف بالحذف أو اإلضافة وذلك بما يتفق مع التطورات المعرفية واحتياجات العمل    .2

 األساسية .
 طرأ . إدخال تغييرات جذرية علي منظومة المعارف القديمة وذلك الستيعاب المعارف الجديدة التي ت  .3
 ومن األشياء المهمة التي يجب اإلشارة إليها أن العملية التدريبية يجب أن تراعي مجموعة من المبادئ وهي:  
 أي يجب أن يتم التدريب وفقًا للقوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها في المنظمة. الشرعية:  .1
 التدريبية.  يجب أن يتم التدريب بناًء علي فهم دقيق وواضح لإلحتياجات  المنطق: .2
 يجب أن تكون أهداف التدريب واضحة وواقعية بحيث يمكن تحقيقها.  الهدف: .3
حيث يجب أن يشمل التدريب جميع أبعاد التنمية البشرية والقيم واالتجاهات والمعارف كما يجب    الشمول: .4

 أن يشمل كل فئات العاملين بالمنظمة .
ا  االستمرارية: .5 أمر  علي  القائمين  علي  أن  يعني  تدريبية  وهذا  إستراتيجية  يضعوا  أن  المنظمة  في  لتدريب 

 تراعي التحول والتغيير المستمر في جميع نواحي العمل.
 أنواع التدريب:
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 يقسم التدريب إلى مجموعة من األنواع وفقًا لعدد من األسس : 
 أواًل : حسب األفراد المتدربين :

كل فرد علي حده ويتم بعد التعيين مباشرة    ويتم عندما تركز العملية التدريبية علي  التدريب الفردي : (1
 بهدف توطيد وتكييف الفرد مع بيئة العمل في المنظمة .

2) : الجماعي  أو    التدريب   ، محددة  مهام  إنجاز  في  معًا  تشترك  التي  العمل  لمجموعات  ذلك  ويكون 
علي   اإلدارة  فتعمل  التدريبية  اإلحتياجات  في  مشتركة  قواسم  بينهم  توجد  الذين  في  العاملين  دمجهم 

 ( 1،ص 2014برامج تدريبية واحدة. )الشافعي،
 ثانيًا : التدريب حسب المكان الذي يتم فيه التدريب ,ويشمل:

العمل:   (1 مواقع  في  التابعة  التدريب  التدريب  مركز  أو  إدارة  في  التدريب  من  النوع  بهذا  القيام  يتم 
النماذج واآلالت واألدوات التي سيستخدمها  للمؤسسة أو المنظمة أو في مواقع العمل بإستخدام نفس  

 المتدرب في عمله.
العمل: (2 مواقع  خارج  مع    التدريب  ويتشابه  للمنظمة  تابعة  غير  متخصصة  تدريبية  مراكز  في  ويتم 

 التدريب في مواقع العمل في طريقة التنفيذ. 
 ثالثًا : التدريب حسب وقت التنفيذ، ويقسم إلي:

أنواع التدريب التي يحضرها الفرد قبل إستالمه الفعلي للعمل الذي  ويشمل كل    التدريب قبل الخدمة: (1
 سيقوم به. 

مباشرة: (2 التعيين  بعد  مباشرة    التدريب  الخدمة  في  التعيين  بعد  تتم  التي  التدريب  أنواع  كل  ويشمل 
 ويهدف لتعريف الفرد باألعمال التي سيقوم بها .

العمل: (3 أثناء  التي  التدريب  التدريب  أشكال  نهاية    ويشمل جميع  وحتى  تعيينه  منذ  الفرد  لها  يخضع 
 ( 44، ص 2000خدمته. )عساف،  

 ثالثًا: القيادات االدارية الوسطى
 مفهوم القيادة:

تعتبر القيادة إحدى الوظائف اإلدارية المشتقة والمكملة للوظائف اإلدارية الرئيسية التي يقوم بها المدير 
 هذه التعريفات: ولقد اختلفت وجهات النظر في تعريف القيادة ومن 
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 القيادة هي دفع أعضاء المنظمة إلنجاز مهامهم بصورة تساهم في تحقيق األهداف الموضوعة. -

 القيادة هي توجيه ألنشطة جماعة ما بغرض انجاز أهداف المنظمة. -

النفوذ  - أو  القوة  هذه  مصدر  يكون  وقد  اآلخرين  سلوك  في  بالتأثير  النفوذ  أو  القوة  استخدام  هي  القيادة 
 ص الشخصية للقائد أو موقعه داخل المنظمة.الخصائ

 القيادة هي دفع المرؤوسين للعمل وفق  الخطط المحددة.  -

علي  والرقابة  والتنسيق  التوجيه  علي  الفائقة  القدرة  تعني  بأنها  شيحا  العزيز  عبد  إبراهيم  د.  ويعرفها 
ذي يجعل المرؤوسين يتبعون اآلخرين بقصد تحقيق الهدف العام للمنظمة وذلك عن طريق التأثير والنفوذ ال
 (.225-223،ص 2009قائدهم عن رضا واقتناع أو باستعمال السلطة الرسمية عند الضرورة)إسماعيل، 

فالقيادة اإلدارية تعني مدى قدرة المدير علي استخدام ما لديه من أنواع السلطة أو القوة والمهارة التي  
وفي   ثقتهم  وكسب  مرؤوسيه  علي  التأثير  من  بتحفيزهم  تمكنه  ويقوم  ومتطلباته  الموقف  مقتضيات  ضوء 

وتوجيهم واالتصال بهم ويقدم االتجاه أو الرؤيا التي تمكنهم من القيام  بالعمل في المؤسسة على أكمل وجه  
القائد  بين  تأثير متبادل  القيادة اإلدارية هي عملية  بأقصى فعالية ممكنة، أي أن  المحددة  لتحقيق األهداف 

 ن عملية القيادة من أربعة مراحل تستخدم عملية التأثير هي: ومرؤوسيه وتتكو 
 مرحلة توزيع المهام وتشمل نشاطات التخطيط والتوجيه للتعليمات.  ●

 مرحلة التنفيذ وتشمل نشاطات التوجيه والرقابة والتعويض وتدعيم أداء المرؤوسين. ●

 مرحلة التقويم وتشمل رقابة وتقويم العمل. ●

تقدي  ● وتشمل  التحفيز  المحددة  مرحلة  لألهداف  المرؤوسين  أداء  مدى  المرتدة حول  والمعلومات  المكافآت  م 
 (.257-256، ص 2013والمخططة لها)قنديل، 

تجعل  التي  واالستعدادات  والمؤهالت  والخبرات  والقدرات  الصفات  بمجموعة  تتمثل  اإلدارية  القيادة 
الت علي  قادرًا  المنشأة  داخل  تنظيمي  مستوى  أي  في  اإلداري  ومساعدة  الرئيس  السليمين  واإلشراف  وجيه 

أدائهم ومقدرتهم   أعمالهم وعالقاتهم مع اآلخرين وتطوير  التي يصادفونها في  العقبات  مرؤوسيه في تخطي 
 علي العمل الجاد والسلوك السليم. 

وعلي الرغم من التعاريف العديدة لمفهوم القيادة إال أن هناك عدة عناصر أساسية لظاهرة القيادة يمكن  
 دها بما يأتي: تحدي
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 إن القيادة عبارة عن عملية.  -

 إن القيادة تتضمن التأثير.  -

 إن القيادة تنشأ داخل الجماعة. -

 إن القيادة تشتمل علي هدف يراد تحقيقه.  -

فالقيادة االدارية الوسطى يقصد بها القيادات التنفيذية التي تشرف على تنفيذ السياسات واالستراتيجيات التي  
االدارة العليا من خالل وضع الخطط التكتيكية التي تضع هذه االستراتيجيات موضع التنفيذ. وتشتمل  تضعها  

على مدراء االدارات ورؤساء االقسام في مختلف الوظائف التي تمثل انشطة المنظمة، وهي حلقة الوصل بين  
 االدارة العليا واالدارات الدنيا.

 أهمية القيادة اإلدارية:
ا       كانت أهمية  ما  إدارية  وحدة  نالحظ  عندما  واضحة  لنا بصورة  تبرز  الفعالة  القيادة  تلعبه  الذي  لدور 

وعندما  المناسب  القائد  فيه صفات  تتوافر  ال  معين  رئاسة رئيس  تحت  واالضطراب  الفشل  من  حالة  تعاني 
نتظام علي الرغم  استبدل الرئيس برئيس جديد تتوافر فيه هذه الصفات، تحولت حاله الوحدة إلى النجاح واال

بالوحدة  العاملين  أشخاص  في  تغيير  أي  أحداث  عدم  من  الرغم  وعلى  هو  كما  اإلداري  التنظيم  بقاء  من 
 (. 56-55، ص 1986المذكورة فيها عدا شخص المدير)محمود، 

 -من أهم النقاط التي توضح أهمية القيادة كما وردها الدكتور مدني العقالني :
 واقع .تحويل األهداف إلي  .1
 القيام بعمليات اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة . .2
 تحول عناصر اإلنتاج إلي عنصر فعال .  .3
 نتعامل مع البيئة الخارجية وتطوعها .  .4
 تحفيز األفراد ودفعهم لزيادة إنتاجياتهم .  .5

ات المجتمع المتطور  فاالهتمام بالقياديين وتدريبهم وتنمية قدراتهم بل وتثقيفهم و الترويج عنهم سمة من سم
في جال اإلدارة ونلحظ حتى في بيوتنا المحلية أن المنظمات أو الشركات التي تحقق أكثر من رجال اإلدارة 
لنا في دال ) أعمال أسامة سيد   هي ذاتها المنظمات األكثر نجاحا في مجال اإلدارة وهذا ما يبدو واضحا 
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السود  االتصاالت  وشركة  كنانة  سكر  وشركة   ) والمنظمات  داؤود  الشركات  من  وغيرها  )سوداتل(  انية 
 (.223-222، ص 2010المستقطبة للعمالة)إسماعيل، 
 مالمح القيادة االدارية الفاعلة:

يسعى الباحثون والخبراء األوائل إلى معرفة الصفات والسمات الشخصية التي تميز القادة عن غيرهم ولهذا     
 هذه السمات وهي:الغرض أجريت العديد من الدراسات لتحديد 

/ القدرة على االشراف: هي أكثر مالمح القيادة وأصدقها ارتباطًا، ولكن تعمل المنظمة بكفاءة فإن أجزائها  1
اإلنسانية يجب أن تعمل معًا بأسلوب متكامل وهذا التكامل يجب الوصول إليه بالقيادة والتوجيه النابعين من  

د من أن يكون لديه المقدرة كمشرف على تكوين فهم متكامل للمنشأة  القائد اإلداري ولكي يكون القائد فعال الب
 أو اإلدارة التي يقودها حتى يمكنه من تقسيم وتنسيق العمل بصورة إلنجاز المهام الموضوعة.

/ الذكاء: يعتبر ذكاء القائد والذي يحدد بقدرته على التعامل مع األفكار والمعنويات والمفاهيم وقدرته على  2
 ار وأساليب جديدة وإعطاء األحكام الدقيقة العامل المهم الذي يجب توفره لدى القائد لكي يكون فعااًل.تعلم أفك

/ تطلع الشخص لمستويات عالية من اإلنجاز: حاجة الفرد لإلنجاز تعكس المدى الذي وصل إليه في تنقله 3
وتحقيق أعمال التحدي فقد أثبتت    نحو تحقيق المهام بالنسبة لوظائف المستوى العالي في األعمال الصناعية

الدراسة أن القادة األكثر فعالية كانوا بشكل عام على درجة عالية من االنجاز ويتطلعون إلى تحقيق مستويات  
 أداء أعلى إلنجاز األعمال التي فيها الكثير من التحدي. 

دراتهم من القادة األقل فاعلية وكذا / تأكيد الذات: أثبتت الدراسة أن القادة الفعالين يتمتعون بثقة أكبر في ق4
 يتمتعون بسعيهم لتأكيد الذات.

لديهم حاجة أعلى  5 يكون  القادة األكثر فعالية  أثبتت أن  فقد  الذات:  لتحقيق  العليا  الحاجات  التركيز على   /
 . لتحقيق الذات وهذا ما يجعلهم يجدون أنفسهم في الموقع الذي تؤهلهم إمكاناتهم وقدراتهم ليكونوا فيه

/ الحسم ) سرعة اتخاذ القرار(: إن الحسم من المالمح التي تميز القادة األكثر نجاحًا ففي جانب واحد يوجد  6
يوجد  اآلخر  الجانب  وعلى  بالنفس  والثقة  القرار  اتخاذ  المقدرة على سرعة  لديهم  تتوفر  الذين  المدراء  أولئك 

األمو  في  والتدقيق  والحزر  بالحرص  يتميزون  الذين  المجموعة  المديرون  القرار.  اتخاذ  في  البطء  وبالتالي  ر 
 (.56-55، ص 1996األولى تمثل القيادة الفعالة بينما تمثل المجموعة الثانية القيادة األقل فعالية)المقلي، 
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 الدراسة الميدانية : 
 أواًل: إجراءات الدراسة

باالعتماد على الدراسات السابقة والمراجع. وتم  تم تصميم استبانة بشكل خاص لجمع البيانات  أداة الدراسة:  
تتكون من   إلى عينة ميسرة  تم توجيه    40توجيه االستبانة  والتنمية اإلجتماعية.  بنك اإلدخار  أفراد  فرد من 

( سؤال و على كل فرد من عينة الدراسة  10عبارات االستبانة  على المبحوثين وقد احتوت االستبانة على )
في كل سؤال وفق مقياس ليكرت الخماسي )أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق  تحديد إجابة واحدة 

 بشدة(.
استخدمت طريقة الفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة وقد تبين ان معامل الثبات مرتفع مما  ثبات االستبانة:  

الفا كرونباخ االحصائي وقد   يطمئن على استخدام االستبانة وتم اختبار عبارات االستبانة عن طريق معامل
 وهذا يدل على ثبات عبارات االستبانة.   1من   0.84كانت النتيجة  

المستخدمة:   اإلحصائية  الطرق  األساليب  استخدام  تم  فرضياتها،  من  وللتحقق  الدراسة  أهداف  لتحقيق 
المئ النسب  لإلجابات،  التكراري  والتوزيع  البياني  التالية:العرض  اإلحصائية  الوسط  واإلجراءات  وية، 

واألساليب  ،الحسابي الطرق  الدراسة.ولتطبيق  فرضيات  الختبار  كاى  مربع  واختبار  المعياري  االنحراف 
برنامج   استخدام  تم  العينة  إجابات  من  عليها  الحصول  تم  التي  البيانات  علي  أعاله  المذكورة  اإلحصائية 

 اإلحصائية دقة في النتائج. ( والذي يعد من أكثر الحزم Spssالتحليل اإلحصائي )
 مجتمع وعينة الدراسة:

وبلغت         دجيجر   ريتشار  معادلة  باستخدام  المطلوب   العينة  تحديد حجم  قدره    40تم  مجتمع    135مفردة من 
 مفردة من موظفي واداري بن االدخار والتنمية االجتماعية بوالية نهر النيل. 

ينة الدراسة وتم تفريغ البيانات في جداول أعدتها الباحثان لهذا  : وزعت االستبانة على ع تطبيق أداة الدراسة
إلى   بشدة(  أوافق  ال  أوافق،  ال  محايد،   ، أوافق  بشدة،  )أوافق  اإلسمية  المتغيرات  تحويل  تم  حيث  الغرض، 

 ( على الترتيب. 1،2،3،4،5متغيرات كمية )
 معيار األداة: 

ليكرت )   تدريج خماسي حسب مقياس  يبين رأي Five Point Likert Scaleويقابل كل فقرة   )
 أفراد عينة الدراسة حول األساليب اإلدارية الحديثة، وكما يوضحه الجدول أدناه:

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد  أوافق  أوافق بشدة تقييم مقياس ليكارت 
 5 4 3 2 1 قيمة المقياس 

 (Five Point Likert Scaleمقياس ليكارت الخماسي )
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 ( من العينة %67 -  %100.  )2,33-1,00إذا كان متوسط المتغير / الفقرة بين   مرتفع .1
 ( من العينة %34  - %66. )3,66وأقل من  2.34إذا كان متوسط المتغير / الفقرة أكثر من   متوسط .2
 ( من العينة %0  -  %33. )5  – 3,67إذا كان متوسط المتغير / الفقرة من   منخفض  .3
 -الستبانة: ثانيًا: عرض وتحليل بيانات ا 

الدراسة    لفرضية  النسبي  فاعلية    :التكرار  وزيادة  السلطة  تفويض  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  )توجد 
 التدريب اإلداري للقيادات الوسطى(

 ( التوزيع التكراري لجميع عبارات الفرضية 6جدول )
 

 العبارة 
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد  أوافق  أوافق بشدة

نسبة   تكرار 
 % 

 نسبة %  تكرار  نسبة %  تكرار  نسبة %  تكرار  نسبة %  تكرار 

 - - - - - - 15.5 6 85.0 34 االولى
 - - 2.5 1 10.0 4 37.5 15 50.0 20 الثانية 
 - - 2.5 1 2.5 1 32.5 13 62.5 25 الثالثة 
 - - 2.5 1 7.5 3 37.5 15 52.5 21 الرابعة 

 - - - - - - 22.5 9 77.5 31 الخامسة
 - - 2.5 1 5.0 2 25.0 10 67.5 27 السادسة
 - - - - 2.5 1 25.0 10 72.5 29 السابعة 
 - - 2.5 1 5.0 2 33.0 14 57.5 23 الثامنة 
 - - 2.5 1 5.0 2 25.0 10 67.5 27 التاسعة 
 - - - - 2.5 1 20.0 8 77.5 31 العاشرة 

 0 0 15 6 40 16 273.6 110 670 268 المجموع

 .2021الباحثان، من واقع تحليل بيانات الدراسة الميدانية،  المصدر: 
 ( االتي:6يتضح من الجدول )

( وافقوا بشدة على انه يعتبر تفويض السلطة جزء من محتوى برامج التدريب %85.0العبارة األولى: أن نسبة )
 ( وافقوا بشدة.%15.6االداري بالبنك، وأن نسبة )
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( وافقوا  بشدة على ان المدراء يمتلكون الرغبة لتفويض جزء من سلطاتهم  %50.0العبارة الثانية: أن نسبة )
( نسبة  وأن   ، الوسطى  )%37.5للقيادات  نسبة  وأن  وافقوا،    )10.0%( نسبة  وأن  محايدين،  لم  2.5%(   )

 يوافقوا. 
على تحمل  ( وافقوا بشدة على انه يمتلك البنك قيادات إدارية وسطى قادرة  %62.5العبارة الثالثة: أن نسبة )

 ( لم يوافقوا.%2.5( محايدين، وأن نسبة ) %2.5( يوافقوا، وأن نسبة ) %32.5المسؤولية، وأن نسبة )
( وافقوا بشدة على انه يساعد تفويض السلطة على معرفة نواحي القصور  %52.5العبارة الرابعة: أن نسبة ) 

( لم  %2.5( محايدين، وأن نسبة ) %7.5(  وافقوا، وأن نسبة )%37.5في أداء القيادات الوسطى ، وأن نسبة )
 يوافقوا. 

( وافقوا بشدة على انه يساهم تفويض السلطة في تقليل الزمن المستغرق %77.5العبارة الخامسة: أن نسبة ) 
 ( وافقوا. %22.5في التدريب ، وأن نسبة )

( نسبة  أن  السادسة:  الت%67.5العبارة  البرامج  أهداف  السلطة  تفويض  يحقق  على  وافقوا  بالصورة  (  دريبية 
 ( لم يوافقوا .%2.5( محايدين، وأن نسبة )%5.0( لم يوافقوا، وأن نسبة )%25.0المطلوبة، وأن نسبة )

( وافقوا بشدة  على ان استخدام تفويض السلطة في التدريب االداري يقلل %72.5العبارة السابعة: أن نسبة )
 (  محايدين.   %2.5وأن نسبة )  ( وافقوا،%25.0تكلفة العملية التدريبية ، وأن نسبة ) 

 ( نسبة  أن  الثامنة:  بين  %57.5العبارة  متبادلة  ثقة  بناء  في  السلطة  تفويض  يساهم  انه  على  بشدة  وافقوا   )
 ( نسبة  وأن   ، العليا  واإلدارة  الوسطة  ) %33.0االدارات  نسبة  وأن  يوافقوا،  لم  نسبة  5.0%(  وأن  محايدين،   )

 ( لم يوافقوا.2.5%)
( وافقوا بشدة على انه يتم تفويض السلطة في االعمال االدارية الروتينية  %67.5: أن نسبة )العبارة التاسعة

 ( لم يوافقوا. %2.5( محايدين، وأن نسبة )%5.0( وافقوا، وأن نسبة ) %25.0فقط ، وأن نسبة ) 
مهارات اتخاذ القرار  ( وافقوا بشدة على انه يسهم تفويض السلطة في زيادة  %77.5العبارة العاشرة: أن نسبة )

 ( محايدين %2.5( وافقوا، وأن نسبة )%20.0لدى القيادة الوسطى ، وأن نسبة )
 وبما أن غالبية إجابات المبعوثين تميل نحو الموافقة بشدة يدل ذلك على إثبات صحة الفرضية. 

 ( نتائج اختبار مربع كاي للفرضية 7جدول )
 الفرضية  العبارات 

 ق.احتمالية  2كاي
 19.600 0.000 يعتبر تفويض السلطة جزء من محتوى البرامج تدريب االداري بالبنك  .1
 24.200 0.000 يمتلك المدراء الرغبة لتفويض جزء من سلطاتهم للقيادات الوسطى .2
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 39.600 0.000 يمتلك البنك قيادات إدارية وسطى قادرة على تحمل المسؤولية .3
 27.600 0.000 يساعد تفويض السلطة على معرفة نواحي القصور في أداء القيادات الوسطى   .4
 12.100 0.001 يساهم تفويض السلطة في تقليل الزمن المستغرق في التدريب  .5
 43.400 0.000 يحقق تفويض السلطة أهداف البرامج التدريبية بالصورة المطلوبة   .6
 30.650 0.000 استخدام تفويض السلطة في التدريب االداري يقلل تكلفة العملية التدريبية  .7
 33.000 0.000 يساهم تفويض السلطة في بناء ثقة متبادلة بين االدارات الوسطة واإلدارة العليا  .8
 43.400 0.000 تفويض السلطة في االعمال االدارية الروتينية فقط يتم  .9

 36.950 0.000 يسهم تفويض السلطة في زيادة مهارات اتخاذ القرار لدى القيادة الوسطى  .10
 . 2021المصدر:  إعداد الباحثان، من واقع تحليل بيانات الدراسة الميدانية، 

 يمكن تفسير الجدول كما يلي:
للعبارة األولى تساوي   -1 لها تساوي    19.600قيمة مربع كاي  أقل    0.000والقيمة االحتمالية  وهي 

المعنوية   مستوى  على    0.05من  المبحوثين  إجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد  لذلك 
 العبارة.  

وهي أقل من    0.000تساوي والقيمة االحتمالية لها   24.200قيمة مربع كاي للعبارة الثانية تساوي  -2
 لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة.  0.05مستوى المعنوية  

وهي أقل من    0.000والقيمة االحتمالية لها تساوي    39.600قيمة مربع كاي للعبارة الثالثة تساوي   -3
 ة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة. لذلك توجد فروق معنوية ذات دالل 0.05مستوى المعنوية  

الرابعة تساوي   -4 للعبارة  لها تساوي    27.600قيمة مربع كاي  أقل   0.000والقيمة االحتمالية  وهي 
المعنوية   مستوى  على    0.05من  المبحوثين  إجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد  لذلك 

 العبارة. 
وهي أقل    0.000والقيمة االحتمالية لها تساوي     12.100تساوي    قيمة مربع كاي للعبارة الخامسة -5

المعنوية   مستوى  على    0.05من  المبحوثين  إجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد  لذلك 
 العبارة. 

وهي    0.006والقيمة االحتمالية لها تساوي       43.400قيمة مربع كاي للعبارة السادسة تساوي   -6
لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على    0.05عنوية  أقل من مستوى الم

 العبارة. 
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وهي أقل    0.000والقيمة االحتمالية لها تساوي    30.650قيمة مربع كاي للعبارة السابعة تساوي   -7
المعنوية   مستوى  ع  0.05من  المبحوثين  إجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد  لى  لذلك 

 العبارة. 
وهي أقل من    0.000والقيمة االحتمالية لها تساوي    33.00قيمة مربع كاي للعبارة الثامنة تساوي   -8

 لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على العبارة.  0.05مستوى المعنوية  
وهي أقل   0.000االحتمالية لها تساوي  والقيمة    43.400قيمة مربع كاي للعبارة التاسعة تساوي   -9

المعنوية   مستوى  على    0.05من  المبحوثين  إجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق  توجد  لذلك 
 العبارة. 

وهي أقل   0.000والقيمة االحتمالية لها تساوي     36.950قيمة مربع كاي للعبارة العاشرة تساوي   -10
المعنوية   مستوى  فروق   0.05من  توجد  على    لذلك  المبحوثين  إجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  معنوية 

 العبارة. 
)توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تفويض السلطة وزيادة فاعلية التدريب اإلداري   مناقشة فرضية الدراسة:

 للقيادات الوسطى(
 ة ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونسبة الموافقة واالصالة لعبارات الفرضي8جدول )

الوسط  العبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن  
 النسبي

 التقييم 

 مرتفع  %86 362. 4.85 يعتبر تفويض السلطة جزء من محتوى البرامج تدريب االداري بالبنك  .1

 مرتفع  %78 770. 4.35 يمتلك المدراء الرغبة لتفويض جزء من سلطاتهم للقيادات الوسطى .2

 مرتفع  %76 677. 4.55 إدارية وسطى قادرة على تحمل المسؤولية يمتلك البنك قيادات  .3

القيادات  .4 أداء  في  القصور  نواحي  معرفة  على  السلطة  تفويض  يساعد 
 الوسطى 

 مرتفع  81% 744. 4.40

 مرتفع  %85 423. 4.78 يساهم تفويض السلطة في تقليل الزمن المستغرق في التدريب  .5

 مرتفع  %74 712. 4.58 يحقق تفويض السلطة أهداف البرامج التدريبية بالصورة المطلوبة  .6

 مرتفع  %82 516. 4.70 استخدام تفويض السلطة في التدريب االداري يقلل تكلفة العملية التدريبية  .7

 مرتفع  %72 716. 4.48 يساهم تفويض السلطة في بناء ثقة متبادلة بين االدارات الوسطة واإلدارة العليا  .8
 مرتفع  %74 712. 4.58 يتم تفويض السلطة في االعمال االدارية الروتينية فقط  .9

 مرتفع  %80 494. 4.75 يسهم تفويض السلطة في زيادة مهارات اتخاذ القرار لدى القيادة الوسطى  .10
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( جميع  8الجدول  ان  نالحظ  الفرضية،  لفقرات  والتقييم  المعياري  واالنحراف  الحسابي  الوسط  الى  يشير   )
الفقرات قد نالت تقدير )مرتفع( ، ونخلص من ذلك الى ان فرضية الدراسة والتي تنصعلى أنه توجد عالقة 

دات الوسطى قد تحققت بنسبة  ذات داللة إحصائية بين تفويض السلطة وزيادة فاعلية التدريب اإلداري للقيا
 . %84بلغت 

 الخاتمة    
 وتشتمل على:
 أواًل : النتائج: 

 استخدام تفويض السلطة يزيد من فاعلية التدريب االداري لقيادات الوسطى بالبنوك. .1
 تفويض السلطة يعتبر جزء اساسي ومهم من محتوى برامج التدريب االداري بالبنك.  .2
لديها الرغبة لتفويض جزء من سلطاتهم للقيادات الوسطى لزيادة فعالية التدريب االدارة العليا بالبنك   .3

 االداري.
 القيادات اإلدارية الوسطى بالبنوك لديها القدرة على تحمل المسؤولية المترتبة على تفويض السلطة. .4
 تفويض السلطة يمكن من التعرف على نواحي القصور في أداء القيادات االدارية الوسطى . .5
 ويض السليم للسلطة في يقلل الزمن المستغرق في التدريب وحقيق أهداف البرامج التدريبية. تف .6
 تفويض السلطة يقلل تكلفة العملية التدريبية ويزيد فعالية التدريب االداري. .7
 يساهم تفويض السلطة في بناء ثقة متبادلة بين االدارات الوسطى واإلدارة العليا. .8
 بالبنوك تفوض السلطة في االعمال االدارية الروتينية. االدارات العليا  .9

البنوك تعتمد على تفويض السلطة كوسيلة تدريب إداري فعالة تسهم في زيادة مهارات اتخاذ القرار   .10
 لدى القيادة الوسطى .

 ثانيا :التوصيات:
 الوسطى بالبنك.ضرورة االعتماد على تفويض السلطة في معرفة نواحي القصور في أداء القيادات  .1
 يجب استخدام تفويض السلطة كوسيلة للتدريب ألنه يقلل تكاليف العملية التدريبية .  .2
 ضرورة االعتماد على تفويض السلطة في زياده مهارات اتخاذ القرار لدى القيادات الوسطى.   .3
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فاعل .4 لتحسين  الروتينية  وغير  الروتينية  االعمال  في  السلطة  تفويض  العليا  االدارات  تدريب  على  ية 
 القيادات االدارية الوسطى ودفعهم للتعامل مع المواقف الطارئة .

 يجب أن تعتمد اإلدارة العليا على تفويض السلطة لتحقق أهداف البرامج التدريبية بالصورة المثلى. .5

 ثالثًا: قائمة المراجع والمصادر:

 مطابع السودان للعملة، الخرطوم.  ، شركة2(. أصول اإلدارة والتنظيم، ط2009إسماعيل، ذكي مكي)  -
 (. مبادئ اإلدارة العامة ، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، الخرطوم.2010إسماعيل، زكي مكي)  -
(. أثر تفويض السلطة على فعالية القرار ، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة  2009بو قطف فوزية ) -

 سكيكدة، الجزائر . 
(. ادارة الموارد البشرية، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، 2006سعيد)حرحوش، عادل والسالم مؤيد   -

 عمان.
- ( إبراهيم  راشد  الشمري  و  ماهر صبري  كفاءة  2010درويش  لرفع  االمثل  االسلوب  السلطة  تفويض   .)

الثاني   العدد  بغداد  المستنصرية  الجامعة  واالقتصاد  اإلدارة  مجلة  منشورة  علمية  ورقة  الوظيفي،  االداء 
 الثمانون. و 

(، أثر تفويض السلطة على فعالية االداء لدى العاملين ، رسالة ماجستير  2012الزفيري ممدوح سودي ) -
 غير منشورة جامعة الشرق االوسط، عمان . 

 (. التدريب لتنمية الموارد البشرية ، مكتبة نور األدب، القاهرة.2014الشافعي ناصر )  -
 الموارد البشرية، دار زهران، عمان. (. إدارة 2000عساف عبدالمعطي محمد) -
 (. مبادئ وأخالقيات اإلدارة، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة. 2013قنديل، سامح عامر) -
 (. مبادئ اإلدارة العامة، مكتبة شباب الجامعة، القاهرة. 1986محمود، احمد شوقي) -
 بشرية، الدار الجامعية، االسكندرية. (. االدارة االستراتيجية للموارد ال2006المرسي، جمال الدين محمد) -
 (. إدارة المؤسسات العامة في الدول النامية، دار األصالة، الخرطوم. 1996المقلي، عمر أحمد عثمان)  -

- Pollitt D.(2002). Management training gives new momentum at lioyds T.S.B 
Education Training , vol.44,no 7. 



 

 

 208-196ص:  -   2022مارس   –(  1)الرابع  العدد  –علوم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة شندي للمجلة                       

196 

La femme cultivée dans les Femmes savantes de Molère 

Iman Mohammed Ahmed Abu Alhassan* 

of Arts Faculty -Shendi University* 

 مستخلص: 

المثقفة في مسرحية   المرأة  دراسة موضوع  إلى  الورقة  هذه  الفرنسي    للكوميديان“العالمات النساء  ˮتهدف 

ˮوذلك بهدف   أخرى،تسعى إلنشاء أكاديمية والتفرغ لدراسة الفلسفة وعلوم   األم،وهي    فيالمنت،, ونجد أن  “موليير

وإلنجاز هذه الدراسة   ؟،أسرتهاالمساواة مع الرجال. وتسعى هذه الورقة لمعرفة: ما هو دور المرأة المثقفة تجاه  

ثم قدمت  النساء،دثت عن موليير وتعليم ثم تح موليير،اتبعت المنهج التحليلي. وقد تحدثت أواًل عن حياة الكاتب 

 ى المسرحية وعلبعد ذلك تحدثت عن الثالثة نساء العالمات في تلك    مالدراسة, ثعرضًا مختصرًا للمسرحية محل  

رأسهن فيالمنت, ثم فيالمنت: المرأة العالمة والمسيطرة, ثم فيالمنت وسيطرتها على أسرتها)زوجها كريزال وأبنتيها 

وتوصلت من خالل شخصية فيالمنت أن هذه المرأة المثقفة تسيطر بصفة كاملة على أسرتها   آرمند و هنرييت(,

 )زوجها وبناتها(.

 تعليم, مرأة, أسرة, دور المراة. : مفتاحية كلمات

Résumé: 

L'objectif de cet article, c'est d'étudier le sujet de la femme cultivée dans la les Femmes 

savantes de Molière. Nous trouvons que dans cette pièce, il y a Philaminte, la femme savante qui 

veut créer une académie et se consacre à l'étude de la philosophie en repoussant le mariage. Elle 

veut s’égaler avec les hommes.Cet article essaie de savoir: Quel est le rôle de la femme cultivée 

envers sa famille? Pour réaliser cette étude, nous avons utilisé la méthode analytique. Nous avons 

parlé de la vie de Molière, Molière et l'éducation des femmes. Nous avons abordé un résumé des 

Femmes savantes, les trois femmes savantes, Philaminte, femme savante et tyrannique, Philaminte 

et la domination sur sa famille (son mari Chrysale et ses deux filles). Nous trouvons que la femme 

cultivée, dans cette comédie, domine tout à fait sa famille. 

Mots clés: éducation, femme, famille, rôle de la femme. 
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1-Introduction : 

Les Femmes savantes, est une comédie de Molière, elle est créée en 1672. Molière s′en 

prend à certains mouvements littéraires, mondains ou intellectuels, comme la préciosité et le goût de 

certaines femmes de cette époque pour les sciences et la philosophie. Molière dégage, dans cette 

comédie, le ridicule de l′excès de savoir et des prétentions érudites des femmes savantes. 

 

Les objectifs: 

À travers cet article, nous voulons savoir comment les femmes savantes, dans la comédie les 

Femmes savantes, se consacrent à l′étude. Aussi, nous voulons savoir comment la femme cultivée 

gouverne sa famille. 

 

La limitation: 

 L'article est limité sur le thème de la femme cultivée dans la comédie les Femmes savantes 

de Molière. Dans cette comédie, il y a trois femmes savantes, mais nous avons choisi une seule, 

c'est Philaminte, parce que c'est elle qui dirige les autres vers l'étude des sciences et de la 

philosophie. 

 

Problématique: 

Molière, dans les Femmes savantes, aborde le thème de l'éducation des femmes. Ces 

femmes veulent se consacrer tout à fait à l'étude, en négligeant l'amour, le mariage. Elles veulent 

être l'égale de l'homme. Donc nous allons aborder le thème de la femme éduquée dans les Femmes 

savantes de Molière pour répondre à la question: «Quel est le rôle de la femme éduquée dans sa 

famille?»  
 

Les hypothèses: 

Nous croyons que la femme cultivée, sans doute gouverne sa famille d'une façon différente 

de celle qui n'est pas éduquée. Aussi, nous croyons que la femme éduquéeimpose ses pensées à 

toute sa famille.  
 

Méthodologie du travail: 

Dans cet article, nous avons adopté une méthode analytique pour traiter le thème de 

lafemme éduquée. Nous allons donner premièrement, une biographie de Molière, Molière et 

l'éducation des femmes. Ensuite, un résumé de l'œuvre étudiée,les trois femmes savantes, 

Philaminte, Philaminte, une femme savante et tyrannique, la domination de Philaminte sur sa 

famille (son mari Chrysale et ses deux filles Armande et Henriette)  

2-Biographie de Molière 
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Molière, Jean-Baptiste Poquelin de son vrai nom, est né en 1622 à Paris dans une famille de 

marchands. A 21 ans, il intègre une troupe de comédiens qui se produit essentiellement en province 

jusqu'en 1658. Molière y joue surtout et commence aussi à écrire des comédies qui remportent un 

grand succès comme Les Précieuses ridicules.A partir de 1661, Molière compose des comédies-

ballets pour la cour de Louis XIV. En 1664, la présentation de son Tartuffe crée la polémique et le 

Roi va l'interdire pour des raisons d'atteinte à la religion. Molière en réécrit une autre 

version Tartuffe ou l'Imposteur en 1669 qui devient un immense succès public. En sept années de 

1665 à 1672, Molière crée environ deux comédies par an sous forme de satires, de comédies 

sérieuses ou de farces comme Le Misanthrope (1666), L'Avare (1668), Le Bourgeois 

gentilhomme (1670) ou encore Les Femmes savantes (1672). Le 10 février 1673, Molière joue le 

rôle d'Argan dans la première représentation du Malade imaginaire, une comédie-ballet qui sera sa 

trentième et dernière pièce. Molière, très malade, meurt à la suite d'un malaise qui survient lors de 

la quatrième représentation de l'œuvre, le 17 février 1673. 

 3-Molière et l’éducation des femmes  

Nous pouvons dire que c'est à cause des Précieuses ridicules et des Femmes savantes que 

Molière est le pourfendeur des femmes instruites de son temps. Il reprend dans les Femmes 

savantes le problème de l'éducation des femmesqui n’a cessédelepréoccuper. Il pose 

particulièrement la question du rôle des femmes dans la société. 

En 1672 l'éducation des femmesétait bien négligée, etles femmes savantes veulent égaler 

les hommes dans les plus hautes régionsdu savoir notamment dans l'étude de la philosophie, la 

grammaire et l′astronomie. Si nous voulons nous faire une juste idée de la pensée de Molière sur 

l'éducation des femmes, c'estClitandreque nous devons écouter, il dit: “Je consensqu′une femme 

aitdes clartés de tout”(Molière. 1980.p 20). Donc Molière donne à la femme le droit de 

s'instruire et de se consacrer à l'étude. “Il apprécie chez la femmela curiosité intellectuelle et lui 

accordeparfaitementle droit à l'acquisition d′une culture générale” (Bénazéraf. 1989.p 27). 

Nous pouvons dire queMolière, en parlant sur les femmes savantes et leur préciosité, 

rejoint parfaitement en cela les opinions mêmes du modèle des précieuses, c'est Mlle de 

Scudéry, qui écrivait dès 1653, Mlle de Scudéry dit: “qu'elle veut bien qu'on puisse dired'une 

personne de son sexequ'elle saitcent choses dont elle ne se vante pas, qu'ellea l'esprit fort 

éclairé, qu 'elle connaît finement les beaux ouvrage, qu ′elleparle bien, qu'elle écrit justeet 

qu'elle sait le monde, mais Mlle de Scudéry ne veut pas qu'on puisse dire d'elle: “c'est une 

femme savante”. Cen'est pasque celle qu'on appellera point savantene puisse savoir autant et 

plusde choses que celle a qui on donnera ce terrible nom, maisc'est qu'elle sesait mieuxservirde 

son espritet qu elle sait cacheradroitement ce que l′autre montre malàpropos.” (Bénazéraf .op. 
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cit .p27)  

 

4-Résumé des Femmes savantes (1672) 

Dans la maison de Chrysale, bon bourgeois, toutes les femmes s’adonnent à la science : 

Philaminte sa femme, Bélise sa sœur, Armande sa fille ; seule Henriette, sa seconde fille, n’a 

d’autre ambition que d’épouser Clitandre, qui l’aime, et de fonder une famille. Malheureusement 

Clitandre n’a rien de ce qu’il faut pour plaire à Philaminte : il consent qu’une femme « ait des 

clartés de tout » mais il n’aime pas la pédanterie, surtout chez les femmes, et il n’a que dédain pour 

le dieu de la maison, Trissotin. Il faudrait donc que Chrysale imposât ce gendre, qui lui convient, à 

sa femme, l’autoritaire Philaminte. Or, « elle est terrible avec son humeur » et devant elle il ne sait 

que capituler ou se taire, d’autant que Philaminte a décidé de donner Henriette à Trissotin. 

Cependant, le faible Chrysale, soutenu par son frère Ariste et par l’affection qu’il porte à Henriette, 

jure en toute occasion qu’au dernier moment il imposera sa volonté. Nous y voilà ! Philaminte a fait 

appeler le notaire et lui dicte le nom de Trissotin, Chrysale celui de Clitandre. « Deux époux ! » 

s’écrie le notaire, « c’est trop pour la coutume ». L’impérieuse Philaminte l’emporterait sans doute 

si Ariste n’arrivait à point avec une fâcheuse nouvelle. Par suite d’un procès perdu et d’une 

banqueroute, Chrysale est ruiné. Trissotin se démasque alors : il se retire. Fort heureusement, il ne 

s’agissait que d’un stratagème d’Ariste et le mariage de Clitandre et d’Henriette a lieu au milieu de 

la joie générale. 

5-Les trois femmes savantes: 

Molière dans lesFemmes savantes montre l′excès de savoir et des prétentions érudites de 

Philaminte, femme de Chrysale, de sa belle-sœur Bélise et de sa fille Armande, en une action 

reprenant le schéma traditionnel. Le grand mérite de Molière, dans les Femmes savantes, est de ne 

pas se contenter de montrer le ridicule de ces attitudes, mais de comprendre que les femmes 

savantes cachaient un profond et douloureux déséquilibre, dont Armande, avec son besoin d’aimer 

et d’être aimée, nous offre le cruel tableau.(Adam. 1967.p 265). 

Nous voyons que les trois femmes savantes sont différentes, Bélise est une vieille 

sentimentale, mais sans venin, qui trompe le vide de son existence avec cette toquade, Armande est 

tout, au contraire, occupée de calculs assez peu reluisants. De son côté, Philaminte apparaît comme 

une maîtresse femme, qui possède le goût de l’outrance mais qui n’est pas dénuée d’esprit ni de 

générosité. (Schoeller. 1994.p 2733). “Chrysale, Henriette, Clitandre, Martines’opposent avec la 

plus extrême vigueur au trio des femmes savantes et à leurs acolytes rimailleurs et pédants, la grâce 
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d’Henriette, le bon sens de Chrysale, cependant assujetti aux caprices de sa femme, la sagacité de 

Martine, remplissent la comédie de légèreté et de bonne humeur”(Schoeller . op.cit. p 2733). 

 

6-Le personnage de Philaminte: 

Philaminte est le personnage principal de la comédie les Femmessavantes.Philaminte est non 

seulement un personnage puissant, mais sans doute le personnage de femme le plus remarquable, le 

plus complexe et profond, le plus riche, le plus fouillé que Molière ait créé. Elle a un relief égal à 

celui des plus grands hommes. 

“Philaminte en impose, certes, mais comme une colonelle de dragons qui se croirait de l’institut. 

Elle adopte la préciosité comme un règlement, et s’y conforme de façon péremptoire. On la voit, on 

la contemple, puissante cuirassière, solide sur ses pieds, la gorge majestueuse, toute raide et pleine 

de chamarrures, redressantavec vigueur sa tête masculine”(P. Brisson. 1942. p278).  

Le personnage de Philaminte, à la création, est joué par un homme, c’est l’acteur Hubert. 

 

7-Philaminte, une femme savante: 

Philaminte, par son goût de savoir, veut être l’égale de l’homme. Elle se veut être femme 

auteure et projette de créer une académie féminine où l’on traiterait de philosophie, de sciences et 

de langage et où l’on pourrait s’illustrer par quelques découvertes. Son programme est clairement 

annoncé ici quand elle dit: 

“Je n’ai rien fait en vers, mais j’ai lieu d’espérer 

Que je pourrai bientôt vous montrer, en amie 

Huit chapitres du plan de notre académie 

Platon s’est au projet simplement arrêté 

Quand de sa république il a fait la traité 

Mais à l’effet entier je veux pousser l’idée 

Que j’ai sur le papier en prose accommodée” (Molière. op.cit. p 75). 

 

Alors Philaminte veut évoquer ses adeptes, et dans une confusion tout à fait éloquente, les 

doctrines philosophiques de Platon, d’Epicure, des Stoïciens et de Descartes. 

Les Précieuses, à l’image de Philaminte, veulent se donner un air savant, elles se 

passionnent pour le savoir et veulent égaler les hommes. Elles fondent des académies avec un sens 

développé de la coterie “Nul n’aura de l’esprit hors de nous et nos.amis”(Ibid .p 78).Nous voyons 

que Philaminte est fière de son savoir, elle croit qu’elle possède sincèrement le savoir universel. 

“S’étonnera-t-on, quand elle observe la lune, de constater qu’elle y découvre des hommes ” (Pierre 

et Couty. 1994.p738). 
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“Et j’ai vu clairement des hommes dans la lune” (Molière. op.cit. p 77). 

Nous croyons que derrière ces projets de Philaminte, transparaissent les véritables 

motivations de cette savante, ce qu’elle veut, c’est prendre une revanche sur la séculaire domination 

masculine, Philaminte ne s’en cache d’ailleurs nullement. 

“ Et je veux nous venger, toutes tant que nous sommes 

De cette indigne classe ou nous rangent les hommes, 

De borner nos talents à des futilités 

Et nous fermer la porte aux sublimes clartés” (Ibid .p 75). 

 

Ce qui nous montre que Philaminte arrive au comble de son savoir prétendu, c’est quand elle 

renvoie sa servante Martine sous prétexte qu’elle s’exprime en mauvais français 

“Elle a, d’une insolence à nulle autre pareille 

Après trente leçons, insulte mon oreille 

Par l’impropriété d’un mot sauvage et bas 

Qu’en termes décisifs condamne Vaugelas” (Ibid .p 44). 

 

8-Philaminte, une femme tyrannique: 

Philaminte exerce le pouvoir marital chez elle, elle ne reconnaît à son mariaucun droit de 

décision sur ce qui la concerne elle-même au plus profond, son désir de s’instruire par exempleet de 

satisfaire comme elle le veut ses goûts intellectuels; elle a conquis son indépendance, mais elle la 

refuse aux autres. Sa philosophie ne va pas jusqu’à reconnaître en chacun, avec Descartes ou avec 

ses chers Stoïciens, un besoin d’autonomie égal au sien, un bon sens tout aussi respectable, même 

s’il vise à satisfaire d’autres tendances que celles où elle trouve sa joie. (Gaillard. 1978.p 52-53). 

Philaminte fait le malheur de ses filles et elle exerce sur Henriette, en particulier, le même 

pouvoir paternel. Ellese choisit un gendre pour satisfaire ses penchants à elle, pour avoir son lettré 

Trissotin dans sa maison. Naturellement, elle invoque de belles raisons morales afin de pouvoir se 

tromper elle-même: mère attentive, ce serait pour convertir Henriette aux pures séductions de 

l’intelligence qu’elle lui impose comme mari un homme de lettres et de savoir “Philaminte, femme 

savante, destine Henriette à son héros d’esprit Trissotin” (Michard et Lagarde. 1985.p 190). En 

réalité, les motifs profonds réapparaissent tout de suite: son admiration éperdue pour Trissotin 

d’abord, bien qu’elle se demande parfois, tellement cette admiration est forte, si elle ne lui a pas été 

insinuée, par quelque raison secrète:  

“Je ne sais, du moment que je vous ai connu 

Si à votre sujet j’ai l’esprit prévenu 

Mais j’admire partout vos vers et votre prose” (Molière. op. cit. p 75). 
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Son orgueilensuite, s’humilie d’avoir mis au monde une fille sans esprit et de ne pas avoir 

réussi à l’éduquer. 

“Oui, mais j’y suis blessé, et ce n’est pas mon compte 

Philaminte ne songe pas visiblement ni au bonheur de sa fille, ni même, quoi qu’elle en ait 

dit, à la rendre philosophe malgré elle; elle entend seulement exercer son pouvoir absolu. Elle 

menace Henriette  

“Comme vous répondez 

Savez-vous bien que si….? Suffit, vous m’entendez” (Ibid).  

Philaminte aussi menace Chrysale, implicitement d’abord, puis explicitement: 

“Et moi, pour un époux, voici qui je veux prendre 

Mon choix sera suivi, c’est un point résolu” (Ibid. p 129). 

 

9-La domination de Philaminte dans sa famille: 

Philaminte est une femme dominante. Le titre de la comédie Les Femmes savantes met 

uniquement l’accent sur le pédantisme féminin, alors que celui de l’homme est présenté comme au 

moins aussi ridicule, et même comme odieux. Donc nous pouvons dire que c’est Philaminte, la 

femme savante, qui domine sa famille. Nous comprenons que Philaminte est une femme autoritaire 

et dominatrice de la bouche de sa fille Henriette quand Clitandre veut demander sa main, Henriette 

lui dit que ce n’est pas son père qui décide mais c’est sa mère parce que celle-ci gouverne la 

maison. 

“C’est elle qui gouverne, et d’un ton absolu 

Elle dicte pour loi ce qu’elle a résolu”(Ibid. p 44). 

Alors nous allons parler de la domination de Phiaminte sur son mari Chrysale et ses deux filles 

Armande et Henriette. 

 

9-1-Phimaminte et son mari Chrysale: 

Nous voyons que Chrysale est un mari totalement dépendant de la volonté et des décisions 

de sa femme.“SiChrysale est seul à ne pas faire peser sur ses enfants une autorité sans réplique, 

c’est que Philaminte, sa femme, s’est emparée de ce rôle” (Laubreaux. 1973. P45). 

Alors nous comprenons que Chrysale souffre d’un manque de liberté et qu’il ne parvient 

plus à être parfaitement lui-même. Les chimères de Philaminte le rendent esclave et malheureux. 

Quand Philaminte se ligue contre Chrysale pour lui reprocher les fautes de langage de 

Martine, Chrysale s’efforce de faire valoir son autorité de chef de famille et expose sa conception 

du rôle de la servante. 

“Qu’importe qu’elle manque aux lois de Vaugelas, 
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Pourvu qu’à la cuisine elle ne manque pas? 

J’aime bien mieux, pour moi, qu’en épluchant ses herbes 

Elle accommode mal les noms avec les verbes, 

Et réalise cent fois un bas où méchant mot ” (Molière. op. cit. p50). 

 

Ce qui nous montre la faiblesse de Chrysale, c’est quand il parle avec Philaminte du mariage 

d’Henriette, il dit: “Secondez-moi bien tous” (Ibid. p124). Chrysale et Philaminte veulent chacun 

imposer leur vision du futur à Henriette, Chrysale préfère Clitandre et Philaminte veut Trissotin, 

mais c’est grâce à un stratagème d’Ariste que la résolution de Chrysale de marier Henriette à 

Clitandre s′exécute. Cela nous montre que c’est le hasard qui fait exécuter la résolution de Chrysale 

et aussi nous montre que Philaminte reste autoritaire jusqu’au bout, parce que si Philaminte n’avait 

pas découvert la cupidité de Trissotin et la générosité de Clitandre, elle n’accepterait pas de marier 

Henriette à Clitandre. 

Philaminte accorde la main d’Henriette à Clitandre dans le même mouvement de générosité 

et de reconnaissance que celui de Clitandre. 

“Vous me charmez, Monsieur, par ce trait généreux 

Et je veux couronner vos désirs amoureux” (Ibid. p135). 

 

Chrysale ordonne de signer le contrat en affirmant, comme d’habitude, l’autorité qu’il n’a 

pas. 

“Allons Monsieur, suivez l’ordre que j’ai prescrit 

Et faites le contrat ainsi que je l’ai dit” (Ibid. p137). 

 

Au dix-septième siècle, c’est le couple Chrysale-Philaminte qui constitue l’axe central de la 

représentation. Chrysale est perçu comme le personnage ridicule. Cette tradition se continue 

d’ailleurs au dix-huitième siècle. 

 

9-2-Philaminte et ses deux filles: 

Philaminte en jouant le rôle de chef de famille, ne domine pas seulement son mari, elle exerce 

également son pouvoir parental sur ses deux filles Armande et Henriette. Nous savons que la mère 

toujours cherche le bonheur de ses enfants, mais nous voyons que Philaminte cause le malheur de 

ses deux filles. Elle cause le malheur de sa fille Armande en la faisant refuser l'amour et le mariage 

et se consacrant seulement à l'étude. Aussi elle impose à sa fille Henriette un mari qu’Henriette 

n’aime pas.  

 

 9-2-1-Philaminte et sa fille Armande: 
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Armande est victime de sa mère Philaminte. Elle imite sa mère en se consacrant à l'étude de 

la philosophie, elle refuse l'amour et le mariage, mais ses comportements disent le contraire, surtout 

quand son amant Clitandre aime sa sœur Henriette, alors elle est jalouse de sa sœur. 

Armande, par son goût de savoir, se veut parfaite adepte et imitatrice de sa docte mère et 

cela se montre dans les vers suivants: 

“A l’esprit comme nous donnez-vous tout entière 

Vous avez notre mère en exemple à vos yeux  

Que de nom de savante on honore en tous lieux”(Molière. op. cit. p137). 

 

Nous réalisons également que sa passion de la philosophie relève plus de sa déception que 

de ses conceptions : 

“Contre de pareils coups l’âme se fortifie 

Du solide secours de la philosophie”(Ibid). 

 Ce qui nous montre l’amour d’Armande pour Clitandre, c’est quand Philaminte déclare à 

Henriette qu’elle devra épouser Trissotin, Armande s’en réjouit: “On voit briller pour vous les soins 

de notre mère 

Et son choix ne pouvait d’un plus illustre époux”(Ibid. p94). 

Cela nous explique qu’Armande encourage Henriette à épouser Trissotin pour se débarrasser 

d’elle et aussi nous montre la jalousie d’Armande car Henriette en épousant Trissotin, lui 

abandonne Clitandre. 

Armande soutient la thèse des précieuses en prétendant que le mariage n’est qu’un bas 

amusement réservé aux gens grossiers, aux personnages vulgaires: 

“Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires 

Les bas amusements de ces sortes d’affaires”(Ibid. p94). 

Armande en imitant sa mère, veut se consacrer à l’étude et surtout l’étude de la philosophie. 

Tous les sujets des précieuses évoquent de près ou de loin des préoccupations pseudo scientifiques 

et la philosophie vient en premier lieu. Elle aime Clitandre et en même temps elle ne peut pas 

avouer cet amour et elle semble mépriser l’amour, on trouve que tout cela est par sa préciosité et 

son faux idéal. “Armande se retrouve prisonnière“entrePhilaminte que dessèche l’orgueil de savoir 

et de commander, et Bélise que son délire transforme en folle du logis, Armande subit la pruderie 

comme un tourment solitaire”. (Simon.1957.p90). 

Armande refuse de se marier avec Clitandre car elle ne concevait qu’un amour platonique et 

ne voyait dans le mariage qu’un vulgaire moyen de satisfaire la sensualité. Clitandre, au contraire, 

affirmant à Armande qu’il lui est impossible de dissocier en amour l’âme et le corps: 
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“J’aime avec tout moi-même, et l’amour qu’on me donne 

Et veut, je le confesse, à toute la personne” (Molière. op. cit. p101). 

Comme Armande est contre le mariage, elle reproche à sa sœur Henriette de vouloir se 

marier. “Mon dieu, que votre esprit est d’un étage bas 

Que vous jouez au monde un petit personnage  

De vous claquemurer aux choses du ménage 

Et de n’entrevoir point de plaisirs plus touchants 

Qu’un idole d’époux et des marmots d’enfants” (Ibid. p11). 

 

Alors nous voyons qu’Armande peut refuser de se marier, mais elle ne doit pas empêcher sa 

sœurde se marier comme le confirme Henriette elle-même en disant à Armande que chacun doit se 

conformer à son destin quand Armande lui demande de se consacrer à l’étude de la philosophie 

(l’étude de la philosophie, c’est le point de vue des femmes savantes): 

“Mariez-vous ma sœur à la philosophie 

Qui nous monte au-dessus de tout le genre humain” (Ibid). 

 

Armande charge Clitandre du défaut qu’elle sait le moins pardonnable: ne pas admirer les 

talents poétiques de sa mère. Cela se montre dans ce petit dialogue entre Armande et sa mère: 

“Armande: Et c’est un homme enfin qui ne doit point vous plaire 

Jamais je n’ai connu, discourant entre nous  

Qu’il eut au fond du cœur de l’estime pour vous 

Philaminte: Petit sot 

Armande: Quelque bruit que votre gloire fasse 

Toujours à vouslouer il a paru de glace 

Philaminte: Le brutal 

Armande: Et vingt fois, comme ouvrages nouveaux 

J’ai lu des versde vous qu’il n’a point trouvé beaux”(Ibid. p98-99). 

 

Armande est victime de son idéal et de l’aveuglement de sa mère qui ne s’est jamaisdouté de 

rien et qui ne lui a donné aucun conseil, on peut même trouver la dernière réponse de se mère, 

singulièrement dure: 

“Et vous avez l’appui de la philosophie, 

Pour avoir d’un œil content couronner leur ardeur” (Ibid. p137). 

 

Á l’inverse de sa sœur Henriette, Armande, idéaliste, met un point d’honneur à ressembler 

aux héroïnes des romans sentimentaux qui sont sa nourriture quotidienne. Finalement, Armande par 
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sa préciosité et son faux idéal, sort vaincue et Philaminte semble sacrifier, sans remords, l’avenir de 

sa fille. 

 

9-2-2-Philaminte et sa fille Henriette: 

Philaminte cause le malheur de sa fille Henriette en lui imposant son héros d'esprit, mais 

Henriette ne l'aime pas car elle aime Ciltandre“Trissotin“Molière ne veut atteindre que ce qui 

accordant aux spéculations de l’esprit une importance excessive risquant par-là de tomber dans 

l’erreur et pour peu que l’opiniâtre s’en mêle de faire le malheur de leurs proches ainsi Philaminte 

avec sa fille Henriette”(Schoeller. op.cit. p 2733) . Henriette n’est pas libre de choisir l’homme qui 

lui plaît, elle doit se conformer à la décision de sa mère. 

Philaminte refuse de marier Henriette à Clitandre parce que celui-ci non seulement ne flatte 

pas les goûts poétiques de Philaminte, même par simple politesse, mais il la heurte comme à 

plaisiret se faitd’elle une ennemie irréconciliable alors qu’il connaît sa puissance dans la maison. 

Alors Philaminte par le mari qu’elle impose à Henriette, révèle son caractère dominant qui 

confine à la méchanceté. C’est aussi son ambition personnelle qui est en jeu, son amour-propre, sa 

réputation de femme savante. 

De plus, Philaminte prévoyant l’opposition d’Henriette à son projet, n’hésite pas à user de la 

menace: 

Philaminte: “Oui, vous faites la sotte un peu 

 …………………………………. 

Henriette: Tout beau, Monsieur, il n’est pas fait encore 

Ne vous pressezpas tant 

Philaminte: Comment vous répondez 

Savez-vous bien que si….suffit, vous m’entendez 

Elle se rendra sage, allons, laissons-la faire”(Molière .op. cit. p93). 

 

C’est par là que Philaminte nous est franchement antipathique. Selon notre coutume, quel 

que soit l’éducation de la femme, c’est le père qui décide et surtout en ce qui concerne le mariage et 

la fille toujours doit se satisfaire de ce mariage, si non le mariage ne s’exécute pas. Nous pouvons 

dire que c’est l’orgueil et le pédantisme de Philaminte qui la fait imposer Trissotin à Henriette. 

 

10-Conclusion: 

En étudiant le thème de la femme éduquée (Philaminte), noustrouvons que Philamante veut 

se passionner pour l'étude des sciences et de la philosophie, pour cela, elle veut créer une académie. 

Son but c'est l'égalité avec les hommes.  
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Philaminte gouverne tout dans la maison et ne laisse aucun droit de décision à son mari 

Chrysale, même sur elle. Il est faible devant sa femme. Aussi, elle cause le malheur de sa fille 

Armande, car celle- ci imite sa mère en se consacrant à l'étude de la philosophie. Armande refuse 

l'amour de Clitandre en invoquant l'idéal de l'amour platonique, mais vraiment, elle est victime de 

son faux idéalisme à cause de sa mère. Philaminte continue sa domination sur sa famille en 

imposant à sa fille Henriette de se passionner pour l'étude de la philosophie et d'accepter le mariage 

avec son héros d'esprit Trissotin. 

Nous pouvons dire que Philaminte, par son éducation, veut imposer ses pensées à sa famille. 

Elle domine toute sa famille (son mari Chrysale et ses deux filles Armande et Henriette). 
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Region (Almatamma to Gouz Burra) 
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Abstract 

The study aimed at identifying the components of pottery specimens as well as 

determining their firing index. The specimens were selected, as random samples, from the sites 

of the West Bank of the Nile in Shendi region from Almatamma to Gouz Burra and subjected to 

Physico-chemical analyses (X-ray Diffraction, Thermal and X-ray fluorescence analyses). The 

experimental method has been employed in addition to the historical, descriptive, and analytical 

one. The results showed that the components of the pottery specimens are similar, except one, 

which indicate a local derivation of the clays used in the manufacture of the pottery in the region. 

The firing index (firing temperature, firing time and atmosphere of firing) of the pottery samples 

in question suggests the use of similar firing techniques. As for the thermal analysis, with its 

indicators (the degree of burning, its duration and environment), it indicates a relatively high 

burning temperature (above 450 degrees Celsius), which shows the ability of the potters at the 

time to produce pottery with good burning despite the primitive methods used. The similar 

burning methods of the owners of these archaeological sites across different historical periods 

may suggest that they may come from one cultural area.  

Keywords: Pottery, West Shendi, XRD, DTA/TG, XRFS, Archaeology. 

 مستخلص 

الشبه   وأوجه  الفخارية  القطع  مكونات  لمعرفة  الدراسة  بينهاهدفت  وتم    واالختالف  ذلك.   ومغزى 

باقليم للنيل  الغربية  الضفة  مواقع  برة(،   إختيار عينات  عشوائية من  قوز  إلى  المتمة  ،)المنطقة من  شندي 

وأخضعت لتحاليل فيزيائية وكيميائية) األشعة السينية ،التحليل الحراري والتحليل اإلشعاعي الطيفي(. وقد إتبع   
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المنهج التجريبي  باالضافة للمنهج  التاريخي الوصفي التحليلي.و توصلت الدراسة إلى تشابه  في مكونات  

اعدا قطعة واحدة مما يرجح اإلحتمال  باستخدام طينة محلية لصناعة الفخار بالمنطقة.أما القطع الفخارية م 

من    )أعلى  نسبيا  عالية  حرق  درجات  إلى  فيومئ  وبيئته(  وفترته  الحرق  )درجة  بمؤشراته  الحراري   التحليل 

بدا  450 رغم  الحرق  جيدة  فخاريات  إنتاج  على  آنذاك  الفخاريين  مقدرة  توضح  مئوية(  األساليب درجة  ئية 

المتبعة.وربما توحي أساليب الحرق المتشابهة ألصحاب هذه المواقع األثرية عبر أحقاب تاريخية متباينة إلى  

 أنهم ربما يتحدرون من منطقة  ثقافية  واحدة.

 فخار،غرب شندي،األشعة السينية، التحليل الحراري. التحليل اإلشعاعي الطيفي، آثار،  : كلمات مفتاحية

Introduction: 

West Shendi archaeological Project affiliates to Shendi University, covering the area 

on the western bank of the Nile, from Almatamma to Gouz Burra. The project comes as a direct 

legal birth of the Qatari full support in its second stage, season 2014—2015, and proportional 

support in the second & third seasons of 2016—2017 and  2017—2018 and fourth season 2018-

2019. 

The concession of the mission is in  Almatamma and the villages of its north   The area 

that was surveyed in the three seasons includes the following villages: Gouz Burra, Gouz Badur, 

Al Jabalab, Taybat Al Khawad, Almagaweer, Assufur, Annourab, Ajewer, Al Kimair, 

Arrahamab, Al Karada, Al Abdutab, Al Hamerab, Galee Wad Eisa, Al Oqda, Assayal Al kabeer 

(SayalkareemAdeen), AssayalAssageer and Almatamma . 

The aforesaid, clearly reflects the few archaeological researches in the area. What the 

project, achieved in this short period, can be considered as a beginning for a systematic 

archaeological research in the region. The project uncovers significant sites, relics and the 

features of the area (Nada, 2018.p2). 

The present article is devoted to broad physic-chemical analyses of the pottery types 

derived from the surveyed sites on the west bank of the Nile in Shendi region (from Al matamma 

to Gouz Burra) (see supra) spanning a long period of time.The aim is twofold: To determine the 
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lithological provenance of the pottery and ascertain the nature of the cultural interactions (if any) 

that existed between the various human groups inhabited this region since ancient times. 

 

Previous Studies: 

The few archaeological studies on the western bank of the Nile were conducted by 

Hintza, (Hintza, 1958.pp171-1996), Ahmed Khidir Abdul Abdelkarim (Ahmed, 1984) Edwards, 

D. N.( Edwards, D. N,2004) and Crowfoot. J. W. (Crowfoot. J.w, 1911). Also Lenoble. P., in 

March 1987, in AlHobagi south of Almatamma (70 kilometers upper the royal cemeteries in 

ancient Mreowe), ran little excavations. (Lenoble.P.2004, pp115-141).Besides, the survey of the 

area from Matamma to Begrossi – North of Matamma- that was conducted by the director of 

West Shendi Archaeological Project (Nada Babiker) in her doctorate degree. Add to these, the 

studies ran by the graduate and undergraduate students. 

 

Methodology: 

The researcher used an interdisciplinary approach (the historical, descriptive and 

analytical method in addition to the experimental method) in the analyses of the selected pottery 

from the surveyed sites. The experimental methods (X-ray diffraction, thermal and X-ray 

fluorescence analyses) were used here in order to identify the clay source of the pottery in 

question and using it to decipher the cultural relationship between the various sites in the Shendi 

region from Almatamma to Gouz Burra. 

 Samples of the study: 

Random samples were collected from the archaeological sites recorded by West Shendi 

expedition according to chronological and technical sequence. 
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Table(1): Pottery samples  selected from the sites of the West Bank of the Nile in Shendi 

region the area from(Almetmma  to Gouz Burra) 

 

No 
Coordinates Manufacturing type (by wheel 

or by hand) 

Location Period 

  E N  

1 0567361 

1871835 By hand 

 

West Gouz Badur 

Cemeteries( 1) 

 

 

Meroe 

2 0565091 
1872886 By hand 

West Gouz Badur 

Cemeteries( 4) 
Meroe 

3 0565621 
1870887 By wheel 

West Gouz Badur 

Cemeteries ( 5) 
Meroe 

4 0565309 

1870366 By wheel 

West Gouz 

BadurCemeteries 

( 6) 

Meroe 
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No 
Coordinates Manufacturing type (by wheel 

or by hand) 

Location Period 

  E N  

5  

0565860 
 

1870291 

3 samples by hand 

One sample by wheel 

West Gouz 

BadurCemeteries( 

7) 

 

 

Meroe 

6 0565445 
1869947 

2 samples by hand. 

One sample by wheel 

West Gouz Badur 

Cemeteries ( 8) 
Meroe 

7 0565011 
1869429 

One sample by hand. 

One sample by wheel. 

West Gouz Badur 

Cemeteries (9) 

Prehistory 

Meroe 

8 0570830 
1870786 

2 samples by hand. 

 
Alfikhikhira(1) Meroe 

9 0567285 
1872482 By hand 

West Gouz Burra 

Cemeteries ( 3) 
Islamic 

10 0567377 
1881847 By hand 

North Gouz Burra 

Cemeteries ( 6) 
Meroe 

11 0560153 
1885655 By hand 

North Gouz Burra 

Cemeteries ( 17) 
Meroe 

12 0570105 1870487 By wheel Um Gragrat Meroe 

13 0559882 

1861663 
One sample by hand. 

One sample by wheel. 

West Al 

Magaweer 

Cemeteries ( 3) 

Meroe 

14  

0557421 

 

1859203 

 

By hand 

West Assufur) 

Cemeteries ( 2) 

 

Meroe 

15 0556636 
1858620 By hand 

West Assufur) 

Cemeteries (3) 
Meroe 

16 0567232 1870027 By wheel Al Shabaka Meroe 

17 0546778 1851924 By hand GouzJakak Prehistory 

18 0534775 
1850505 By hand 

North Matamma 

Cemeteries ( 11) 
Meroe 
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No 
Coordinates Manufacturing type (by wheel 

or by hand) 

Location Period 

  E N  

19 0567264 
1871870 By hand Um Gamai Prehistory 

20 0564510 

1868016 2 samples by hand 

West 

wadiAlharan 

cemeteries(1) 

Meroe 

21 0542296 

1850633 
2 samples by hand 

 

North 

SayalSageer 

cemeteries( 1) 

Prehistory 

22 0540040 

1851026 By hand 

North 

SayalSageer 

cemeteries( 4) 

Prehistory 

23 0539500 1847577 By hand Al FakiBabiker Prehistory 

24 0539223 
1887052 By hand 

Um Arda 

cemeteries( 16) 
Meroe 

25 0540393 
1885774 By wheel 

Um Arda 

cemeteries( 19) 
Meroe 

26 0536223 
1894607 By wheel 

Um Arda 

cemeteries( 29) 
Meroe 

27 0533841 
1886709 By wheel 

Um Arda 

cemeteries( 33) 
Prehistory 

28 0533446 
1894086 By hand 

Um Arda 

cemeteries( 48) 
Prehistory 

 

Thirty-nine pottery samples (Ref/ARC19) were characterized by X-ray diffraction 

(XRD), thermal analyses (DTA/TG) and X-ray fluorescence spectroscopy. The aim of the work 

was the deduction of the production technology and provenance of these ceramics. 

The observed mineralogical phases were quartz, mica (biotite), potassium feldspar 

(microcline) and plagioclase (albite and plagioclase).  
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The XRD report of samples local clays of pottery has yielded the presence of quartz, 

kaolinite, mica, feldspar and plagioclase. The presence of the broad endothermic peak in the 

DTA/TG curves of the clays and its absence in the curves of the pottery indicated that the firing 

temperature of the pottery was above 450 °C, which is the temperature of the kaolinite-meta 

kaolinite transformation. The firing experiments of the clays between 400-1200 °C in oxidizing 

atmosphere showed that mica disappeared above 900 °C.  

Therefore, the firing temperature of the sherds should have been between 600-900 °C. 

The chemical correlation between pottery and local clay materials pointed out to a local 

production of these types of pottery. 

 

 

 

 

 

    Fig 1:X-ray diffraction patterns of the clay pottery samples 

At different temperatures: RT (room temperature) to 1200 ºC. 

 

The characterization of the selected ceramics and clay samples showed that these pottery 

types formed a homogeneous group in agreement with all the analytical methods. Only one sherd 

was chemically different from the others.  

421between clays and pottery indicated that their chemical compositions were very close. 

Two possibilities were discussed: the ceramics were either produced from the local clay without 
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pre-treatment or they were produced from the local clay with a preliminary treatment to diminish 

the quartz content and to increase the kaolinite content.  

The thermal behavior of some pottery suggested that it’s more likely or probably added 

organic materials in the paste to improve the quality of the local clays. The estimation of the 

firing temperature of the ceramics was based on the presence and absence of some specific 

mineral assemblages in the clay, fired clays and sherds. Due to the presence of biotite and the 

absence of kaolinite in all the sherds, the estimated range of the firing temperature of the sherds 

produced in oxidizing atmosphere was between 600-900 °C whereas the sherds produced in 

reducing atmosphere were fired in the range of 600-750 °C. 

 

Results: 

Table (2): Physico-Chemical Analyses for detected and evaluated concentrations of 

elements oxides in pottery samples. (Using X-ray diffraction). 

NO. Sample 
O 2K 

% 

O 2Na 

% 

MgO 

% 

3O2Al 

% 

2SiO 

% 

3SO 

% 

CaO 

% 

3O 2Fe 

% 

1 W/S/C/W/M3 2.1 1.7 3.8 15.2 66.5 0.81 6.12 0.73 

2 W/S/C/N/Q/B6 1.2 1.6 4.4 15.1 64.5 0.60 5.4 4.20 

3 W/S/C/W 1.3 1.1 4.4 13.2 61.7 0.50 9.6 5.30 

4 W/S/C/W/Q/B8 1.2 0.98 4.2 14.3 64.5 0.50 8.7 0.50 

5 W/S/C/W/Q/B7 1.2 1.4 4.3 13.4 62.1 0.30 9.2 0.60 

6 W/S/C/W/Q/B8 1.1 1.2 4.2 13.9 62.1 0.60 10.1 0.20 

7 W/S/C/W/Q/B9 1.4 2.2 4.5 14.1 60.2 0.20 12.6 3.20 

8 W/S/C/W/Q/B7 1.5 3.0 4.6 12.8 62.2 0.40 12.3 4.50 

9 W/S/C/W/Q/B5 1.6 1.4 4.7 11.9 62.3 0.50 13.2 5.6 

10 W/S/C/W/Q/B4 1.4 1.3 4.5 14.8 62.5 0.40 14.5 5.30 

11 W/S/C/W/Q/B6 1.5 2.1 6.4 13.3 62.4 0.40 13.9 6.20 

12 W/S/C/W/Q/B9 1.3 2.1 5.3 14.2 62.5 0.40 13.8 7.10 

13 W/S/Q/B4/H1 1.2 2.3 5.4 16.1 62.6 0.50 13.6 5.50 

14 W/S/Q/B4/SH 1.2 1.5 6.1 15.5 62.6 0.60 14.5 5.50 

15 W/S/Q/B4/ /G 1.2 1.6 4.5 15.5 62.1 0.60 14.7 5.30 
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NO. Sample 
O 2K 

% 

O 2Na 

% 

MgO 

% 

3O2Al 

% 

2SiO 

% 

3SO 

% 

CaO 

% 

3O 2Fe 

% 

16 W/S/C/W/M3 1.2 1.7 5.2 16.8 60.2 0.60 16.2 5.50 

17 W/S/C/W 1.1 1.8 4.6 13.2 61.2 0.40 15.2 6.10 

18 W/S/W/C/H 1.3 2.3 5.1 11.2 61.8 0.40 14.2 6.70 

19 W/S/C/W/M3 1.3 2.4 5.2 11.5 63.4 0.50 13.5 5.60 

20 W/S/C/W/S4 1.2 2.5 5.6 10.6 64.4 0.50 13.5 7.60 

21 W/S/HM/GJ/C 1.4 2.3 5.7 16.4 62.2 0.60 13.7 6.30 

22 W/S/UM/Ar/C48 1.3 1.8 5.4 16.5 63.2 0.50 12.7 6.40 

23 W/S/UM/Ar/C19 1.5 2.1 4.6 16.3 62.3 0.70 13.2 6.00 

24 W/S/UM/Ar/C29 1.2 2.3 4.7 16.4 63.4 0.70 14.3 5.10 

25 W/S/UM/Ar/C33 1.3 2.2 4.8 16.5 62.4 0.60 13.5 6.60 

26 W/S/UM/Ar/C16 1.5 2.4 4.4 15.2 61.2 0.70 14.8 6.50 

27 W/S/N/Q/Bn/c17 1.5 2.6 4.6 14.8 60.5 1.01 14.2 6.40 

28 W/S/Q/B4/F1 1.5 2.1 5.1 14.3 62.2 0.80 14.3 6.20 

29 W/S/ 1.1 1.9 5.2 10.6 62.1 0.60 14.2 5.40 

30 W/S/N/SS/A/C1 1.2 2.4 5.3 14.3 62.3 1.60 14.2 5.40 

31 W/S/N/S/A/CS1 1.1 2.3 5.6 15.2 62.3 0.60 15.1 5.30 

32 W/S/Q/Bu/F1 1.1 1.7 5.2 15.3 62.3 0.60 15.4 4.20 

33 W/S/Q/Bu/C7 1.2 2.4 5.4 15.1 62.2 0.50 15.4 4.30 

34 W/S/QB/1 1.3 2.3 5.1 15.2 62.4 0.50 15.3 4.20 

35 W/S/C/W/S/3 1.5 2.2 5.4 14.3 62.5 0.60 15.5 4.50 

36 W/S/M+/FB 1.4 1.6 5.4 14.2 63.3 0.60 14.2 4.60 

37 W/S/N/MF/C11 1.6 2.4 5.3 14.5 63.5 0.60 14.2 3.20 

38 W/S/C/W/Q/B6 1.2 2.6 5.4 15.1 62.2 0.60 14.3 4.60 

39 W/S/C/W/Q/B6 1.2 2.5 5.1 14.3 61.1 0.50 14.5 5.10 

 

 

Table (3): Physico-Chemical Analyses for detected and evaluated concentrations of 

elements in pottery samples. (Using X-ray diffraction). 
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NO. Sample 
P 

Ppm 

Ti 

Ppm 

Mn 

ppm 

CO 

ppm 

Cu 

Ppm 

1 W/S/C/W/M3 481 ND 176 ND 112 

2 W/S/C/N/Q/B6 372 ND 165 ND 112 

3 W/S/C/W 371 ND 164 ND 109 

4 W/S/C/W/Q/B8 372 ND 165 ND 108 

5 W/S/C/W/Q/B7 371 ND 163 ND 106 

6 W/S/C/W/Q/B8 370 ND 164 ND 107 

7 W/S/C/W/Q/B9 370 ND 165 ND 101 

8 W/S/C/W/Q/B7 372 ND 165 ND 97 

9 W/S/C/W/Q/B5 372 ND 164 ND 67 

10 W/S/C/W/Q/B4 371 ND 165 ND 95 

11 W/S/C/W/Q/B6 371 ND 165 ND 85 

12 W/S/C/W/Q/B9 371 ND 164 ND 87 

13 W/S/Q/B4/H1 372 ND 163 ND 88 

14 W/S/Q/B4/SH 371 ND 165 ND 88 

15 W/S/Q/B4/ /G 371 ND 165 ND 85 

16 W/S/C/W/M3 371 ND 165 ND 88 

17 W/S/C/W 371 ND 165 ND 87 

18 W/S/W/C/H 371 ND 165 ND 87 

19 W/S/C/W/M3 372 ND 165 ND 85 

20 W/S/C/W/S4 370 ND 165 ND 94 

21 W/S/HM/GJ/C 370 ND 165 ND 100 

22 W/S/UM/Ar/C48 370 ND 165 ND 101 

23 W/S/UM/Ar/C19 371 ND 165 ND 102 

24 W/S/UM/Ar/C29 371 ND 165 ND 97 

25 W/S/UM/Ar/C33 371 ND 165 ND 85 

26 W/S/UM/Ar/C16 371 ND 165 ND 84 

27 W/S/N/Q/Bn/c17 372 ND 165 ND 84 

28 W/S/Q/B4/F1 373 ND 165 ND 83 
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NO. Sample 
P 

Ppm 

Ti 

Ppm 

Mn 

ppm 

CO 

ppm 

Cu 

Ppm 

29 W/S/ 372 ND 165 ND 83 

30 W/S/N/SS/A/C1 372 ND 165 ND 82 

31 W/S/N/S/A/CS1 371 ND 165 ND 81 

32 W/S/Q/Bu/F1 371 ND 165 ND 82 

33 W/S/Q/Bu/C7 372 ND 165 ND 92 

34 W/S/QB/1 372 ND 165 ND 87 

35 W/S/C/W/S/3 371 ND 165 ND 86 

36 W/S/M+/FB 371 ND 165 ND 85 

37 W/S/N/MF/C11 371 ND 165 ND 87 

38 W/S/C/W/Q/B6 371 ND 165 ND 86 

39 W/S/C/W/Q/B6 372 ND 165 ND 82 

 

Table (4): Physico-Chemical Analyses for detected components in pottery samples. 

(Using X-ray diffraction). 

NO

. 
Sample 

Hornblen

des 
Hematite Kaolinite Muscovite Quartz Dolomite Calcite 

1 W/S/C/W/M3 + + + + + + + 

2 W/S/C/N/Q/B6 + + + + + + + 

3 W/S/C/W - - - - - - - 

4 W/S/C/W/Q/B8 + + + + + + + 

5 W/S/C/W/Q/B7 + + + + + + + 

6 W/S/C/W/Q/B8 + + + + + + + 

7 W/S/C/W/Q/B9 + + + + + + + 

8 W/S/C/W/Q/B7 + + + + + + + 

9 W/S/C/W/Q/B5 + + + + + + + 

10 W/S/C/W/Q/B4 + + + + + + + 

11 W/S/C/W/Q/B6 + + + + + + + 

12 W/S/C/W/Q/B9 + + + + + + + 
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NO

. 
Sample 

Hornblen

des 
Hematite Kaolinite Muscovite Quartz Dolomite Calcite 

13 W/S/Q/B4/H1 + + + + + + + 

14 W/S/Q/B4/SH ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ - - 

15 W/S/Q/B4/ /G ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

16 W/S/C/W/M3 + + + + + + + 

17 W/S/C/W ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

18 W/S/W/C/H ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

19 W/S/C/W/M3 + + + + + + + 

20 W/S/C/W/S4 + + + + + + + 

21 W/S/HM/GJ/C ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

22 W/S/UM/Ar/C48 + + + + + + + 

23 W/S/UM/Ar/C19 + + + + + + + 

24 W/S/UM/Ar/C29 + + + + + + + 

25 W/S/UM/Ar/C33 + + + + + + + 

26 W/S/UM/Ar/C16 + + + + + + + 

27 W/S/N/Q/Bn/c17 + + + + + + + 

28 W/S/Q/B4/F1 + + + + + + + 

29 W/S/ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

30 W/S/N/SS/A/C1 + + + + + + + 

31 W/S/N/S/A/CS1 + + + + + + + 

32 W/S/Q/Bu/F1 + + + + + + + 

33 W/S/Q/Bu/C7 + + + + + + + 

34 W/S/QB/1 + + + + + + + 

35 W/S/C/W/S/3 + + + + + + + 

36 W/S/M+/FB - - - - - - - 

37 W/S/N/MF/C11 + + + + + + + 

38 W/S/C/W/Q/B6 + + + + + + + 

39 W/S/C/W/Q/B6 + + + + + + + 
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Conclusions: 

 The results of XRD and XRFS  analyses, in addition to the availability of suitable clays  

for   pottery manufacturing in some valleys of the region, which are still practiced in the area, 

confirm the possibility that the pottery samples collected from the archaeological sites in 

question  were locally made  in the region and not brought from elsewhere .On the other hand, 

the  thermal   analyses (DTA/TG) of the pottery samples suggest that the firing index is high and  

the temperature  in the magnitude of 600-900C.These high temperature degrees could not be 

obtained   in the ancient times in the absence of forced –draft kilns without frequent fueling and 

partial control of firing temperature and atmosphere. It also seems to postulate the use of similar 

techniques by the varied human groups inhabited this area(from Almatamma to Gouz Burra) 

during a long   period   of time and hence raising the probability that the owners of these  

archaeological sites could belong to the same cultural tradition. 
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