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 التحريرهيئة  كلمة 

 

اللّهمّ صلِّ على سيّدنا محمد الفاتِح لما أُغلِق، والخاتم لما سبق، ناصر الحقّ بالحقّ،  

 والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حقّ قدره ومقداره العظيم.

فه نردُفي هيئة التحرير  ها نحن    ،2022السادس في أواخر العام  وبعد أن صدر العدد  

بخًطى حثيثةٍ وسريعةٍ. ونؤكد حرص المجلة على تشجيع   عسابتباعاً بالعدد ال

العلمية، لتحقيق هدف استراتيجي هو ا المجاالت والدقة  الفكري وتنوع  إلبداع 

متنوعة  دراسات  على  العدد  هذا  احتوى  ولذا  وترقيته،  العلمي  البحث  خدمة 

ومختلفة من ناحية الموضوعات والمجاالت مما يعكس حرص المجلة على خلق 

 واالجتماعية. التنسيق والتكامل بين تخصصات العلوم اإلنسانية 

وكلنا أُذُنٌ صاغية القتراحاتكم البناءة ونقدكم الهادف وكذلك نحرص دائماً  

 اإلمكان. على التحسين والتطوير قدر 

 

 خالد حسن جاد اهلل د.

 رئيس التحرير        
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Abstract 

     This study examines and traces Corona Virus Covid-19 pandemic, and its 

influencing on hotels performance in Khartoum State, occupancy rate, labour force 

and service quality were tested variables. The specific objectives of the study were: 

to determinate the influences of Covid-19 pandemic on hotels performance, targeting 

labour force and service quality in Khartoum state, second to draw necessary policy 

implications for the development of hotels industry in Sudan duration crisis 

occurrence, finally to add literature gap existing on the subject in Sudan. Researcher 

has adopted analytic descriptive approach, Case study was conducted in this study, 

covered five star (3Hotels) and four star hotels (one Hotel) in Khartoum State, 

different methods of data collection were used, these were: contact methods 

(telephone-E-mail), documentary review, and observation. Study question assumed, 

that: has Covid-19 Pandemic affected hotels establishments in Khartoum? Study 

Result: has found that, employees and service quality are a part. Study has 

recommended more crises strategies should be implemented by managers to alleviate 

and deal with loss and damage in future.  

Keywords: Covid-19, Pandemic, Hotels, Hotel Organization, Hotels 

Performance. 

 املستخلص 

كوفيد     كورونا  جائحة  اثر  الدراسة  هذه  فى  19-تناولت  الخرطوم  والية  فى  الفندقى  االداء  -2018الفترة    على 

الى قياس  2019 الدراسة  للدراسة هدفت  ، كانت معدالت االشغال والعاملين وجودة الخدمة  متغيرات  ، م  م 

وتحديد االثر على االداء  فى والية الخرطوم ، اما اهمية الدراسة كان التركيز على تحديد آثار الجائحة على جودة  

فنادق    3لت الدراسة عدد من فنادق والية الخرطوم ضمت :  الخدمة ونسبة االشغال والعاملين بالفنادق، شم

واحد   وفندقين   ، كورال(  كورينثيا،   ، نجوم)السالم  الخمس  درجات   وفندق    4من  البحرين  )فندق  نجوم 

التحليلي   االحصائى  املنهج  الى  اضافة   ، الدراسة  متغيرات  لبعض  الوصفى  املنهج  الباحث  استخدم  ريجنس ى(، 

الرقمية االحصائية املتعلة بالدراسة ،واملنهج االستقرائى من  اجل تحليل واقع الحالة    لتحليل بعض التقديرات 

mailto:hashim.awad@yahoo.com%20-
mailto:hashwad16@gmail.com
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إبان فترة الجائحة ،اضافة املنهج التاريخى لسرد  تاريخ الفنادق فى السودان ، اعتمد الباحث فى جمع املعلومات  

من   الثانوية   املصادر  الى  اضافة  ومقاالت  والتقارير  البحوث  على   املقابالت  واملصادر  خالل  ومن  مالحظات 

أ  التالية:  النتائج  الى  الدراسة  وتوصلت    ، بالفنادق  العاملين  ببعض  القطاع  -واالتصال  على  الجائحة   اترث 

شهد القطاع السياحى والفندقى   -االقتصادى فى الدولة بصورة كبيرة والى انعكس بدوره على قطاع االعمال،ب

التام   االغالق  نتيجة  تدهور  جبالبالد  الناس  حرة  االستثنائى    -وتقييد  الوضع  هذا  فى  التشغيل  تكلفة  ارتقاع 

إتخاذ العديد من ادارات بعض الفنادق بعض االجراءات تجاه    -نتيجة تدنى نسبة اشغال الغرف او انعدامها ،د

امل العمالة  عن  االستغناء   ، االجر  مدفوعة  غير  إجازات  إعطاء  مثل:   التكلفة   تقليل  اجل  من  وقتة.  العاملين 

على    اوصتوعليه   تعمل  سياسيات  وتبنى  دراسة  على  العمل  الفنادق  ادارات  على  يجب  بالتالى:  الدراسة 

االجراءات   اتباع  كيفية  على  العاملين  تدريب   الى  اضافة  االزمات،  عند  االدارية  املمارسة  وتعزيز   استيعاب 

الت االوبئة والجائحات عند  فى حاالت  ا  السالمة   عامل مع الضيوف وفق االسس الصحية  الصحية واجراءات 

السليمة، كما يجب على االدارات مراعاة ظروف العاملين واسرهم عند االستغناء عن خدماتهم الى ظرف كان  

 خاصة عند حدوث االزمات.   

                    ، الفنادق، الكفاءة 19الكلمات املفتاحية: جائحة كورونا، كوفيد

Introduction 

       Due  to holistic Effects that had left after outbreak of Covid-19 

widespread  in  the world, many parts of the world,  has been 

economically and socially effected tourism sector, has witnessed sever 

deteriorating as a result of  global  lockdown, no more movement allowed 

between countries borders, whether by air, land or sea, medical 

precautions and procedures were established, to prevent and protect 

people but,  in spite recovery has been started, but still the global medical 

state in not under control yet, in some areas and countries, more crises is 

still lasting face business. Large numbers of effected workforce labour, 

airlines, insurance companies has increased accordingly, some experts 

have announced that pandemic Corona virus has crippled 70% of  

Tourism activities round the world, airlines recorded about $58 trillion 

loss and around 50 million job opportunity has lost.   In Sudan Tourism 

and hotels sectors has witnessed serious deterioration accordingly, 



 3 00 – 00ص:  - said, Hashim Awad -Fadl Al- -2022 العدد  –مجلة جامعة شندي للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  

 
 
 

 13-01ص:   -  2023يناير    – السابع    العدد  –علوم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة شندي للمجلة                       

 /humanities / ISSN: 1858-9021 - https://journals.ush.edu.sd –علوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة شندي للمجلة  3

alongside with the sever current political and economic crises has taken 

place has recently worsened situation to the sector, pandemic had led to 

international and national lockdown, Hotels usually depend on high 

occupancy to recover total operating expenses, especially fixed costs such 

as Employee’s compensation Taxes, etc.  Hotels rooms being vacant for 

long period will lead to great collapse in total revenue and profits, that 

would decreases rate of investment portion, moreover effects will 

dominate to influence labour force stability, and compensation, 

furthermore accumulated cost will threatened the existence of the hotel to 

survive accordingly as result of Covid-19 pandemic spreading..  

Literature review:  

           According to, (Chou,H.Y.,2007)i,Covod-19,the previous SARS 

outbreak was characterised y rapid spread, which led to travel advisory 

issued by World Health Organization (WTO). While (Vikrant.K.& 

Sidhrath.S.,2020)ii,both explained the impact of current Corona Virus 

outbreak till date has long surpassed those that were observed during 

SARS epidemic in 2002-2003. According to (Mahalingham.E.,2020)iii, 

Star Malaysian newspaper report , about 56,299 workers and employees 

in hotel establishments in Malaysia ,about 204 of staff laid off, 9737 

asked to unpaid leaf, and 5054 got pay cuts, while( 

kongoly,march,2021)iv ,handed the negative impact and relationship 

between epidemic disaster and tourism sector in 2014-2015, when Ebola 

virus outbreak in some African countries had negative impact on tourism 

and hospitality industry, particularly in Sierralion .(Zeng.B,Carter., et 

al,2005)v explained in 2003 outbreak of SARS Virus created negative 

impact in tourism in China. In the Star news paper has briefed the total 

number of employees in Malaysia. 

1.Hotels in sudan: 
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  1-2. Hotel Organization 

         1-2 -1. Concept of Hotel . (Hotel) or (Inn) (Sudhir.a. 2009) vi: as 

place where traveller can receive food and shelter, provided he/she is in a 

position to pay for it and is in a fit condition to be received. There for, a 

hotel must provide food and beverage and lodging to travellers, on 

payment and has, in turn, the right to refuse admission if the traveller is 

drunk, disorderly unkempt or is in a position to pay for the services. By 

this definition, a hotel must provide rooms and meals against payment.. 

One thing is certain that the rights of admission are reserved and many 

hotels display that sign prominently at their doorways or reception. A 

hotel can refuse a guest accommodation if he/she is not in a fit or unable 

to pay for the services. With this tradition, hotels are considered as places 

where visitors and guests always dressed their best. The guest has to also 

show financial credibility. Earlier Inns and hotels insisted on advance 

payment before guests are allocated the room. A after the credit card has 

made the issue of financial credibility easier. Hotels do not accept 

personal cheque as creditable instrument of payment. Hotels worldwide 

also have a credit limit as per a house policy, once  these limits are 

reached , it   is mandatory   for the guest to Clear a limit reached, if the 

guest continues to stay. A hotel in other world has full right to expel a 

guest for valid reasons of doubt. Hotel provided services characteristics, 

as lodging Industry Characteristics here are some several characteristics 

that is all good property share ( David .K.& Jack. D.2007)vii :-Emphasis 

on Safety Cleanliness, Inseparability of Manufacture and Sales, Perish 

ability, Repetitiveness and Labour intensive. 

 

1.2.2. Hotels in Sudan. 

      The hotels foundation history in Sudan ,is back to Egyptian –Turkish 

Colony era (1821-1889)  up to present , this establishments had witnessed 
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different, changes  in different periods, the country, Political and 

Economical uncertainty were playing great role in shaping , Hotels 

business and performance levels  in the coming part of this we will 

describe and handle the historical  background of Hotels establishments 

in Sudan and Khartoum State specifically.   

1-2-3. History of hotels in Sudan. 

         The development and growth of hotels in Sudan , flourishing, was 

consistently, alongside with development and growth of tourism and 

travel industry in the country . Lodging establishments foundation dated 

back to Turco- Egyptians rule (1821-1885).The first appearance of this 

types of lodging, in Saukin- Western Sudan, during this period , when 

unknown called (Tre,ya,zis) foreigner investor build small hotel in the 

town, and people had to call hotel (Laa kon,daat al Khawaja) which is 

meaning in Turkish language ,( the hotel of the  white man) ,after 

Egyptian conquest of Sudan and during sixty years of Turco-Egyptian 

administration of the country. 

         The 1889 marked the beginning of an epoch in which the Sudan 

governed by Anglo-Egyptian condominium, until regained independence in 

1956. Duration this period , (1899-1956), new birth of hotel establishments 

had came into a live in the country, when new conquers Anglo-Egyptian, 

built some small hotels and other types of lodging called  Rest Houses,  in 

major country towns such as Khartoum, The country Capital , Wadi Halfa , 

Kosti , Port Sudan and Juba Hotel.  

     Some Sudanese experts argued that, the foundation of hotels in Sudan 

had come late with the comparison of appearance of the hotels in the 

other world, such as: Greek 4th century B.C, U.S.A. in 1634, Paris 1312 

and London 1774 (V.Parakash.K.2009)viii. The Sudanese experts 

justification for late appearance of hotels in Sudan is that, regarding to the 

Sudanese core values, had been derived from their religions and  noble 
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spiritual beliefs, and dominant of Sufi traditions had played affective role 

in formulating their own  customers and tradition later, one of these 

dominants and holding core beliefs by Sudanese community , was that , it 

was would not allowed to strangers , visitors and guests, when they 

visited some place, whether in rural or urban areas in the country, there 

are many types of temporary special lodgings had been established 

especially by Sudanese communities in rural areas and urban areas 

welcome their guests, such as (EL- Diwan)*ix, Elomddah house*x ,Beit 

Elnather*xi.       

 1-2-4. History of hotels in Khartoum. 

      In Khartoum  Private sector investor , afterwards like , Acropol 

Hotel in 1978 , followed by San James hotel , Stephanotis hotel , Blue 

Nile Hotel and Steven Hotel in AL-Gamhoria Street , besides other 19 

hotels were owned and managed by private sector. Through partnership, 

the Sudan Government had, for first time, in 1970 signed paternership 

contracts with Kuwaiti foreigners investors , in foundation of Khartoum 

Hilton international, after they had official permission from Hilton 

International Company for Hotels to use the Brand name,  they jointly run 

successfully, the hotel, since 1970 up to 2008.  it was very successful 

experience to both parts of contract , but lastly the hotel franchisor Hilton 

International has withdrawn licence from franchisee, Hilton Khartoum,  

after economic sanctions had been imposed on American companies 

working abroad by American authorities ,for political reasons, besides-the 

other Khartoum Meridian 5 star Hotel which is founded on 1976 - is 

another example of successful partnership type, between private sector 

(Sudanese Investor (Mr.Khalil Osman ), Arabic Gulf Company  and 

Meridian international Chains-but, Meridian  had also faced the same 

fate, like Hilton Khartoum,  the existing of these 5 star luxurious hotels 

had added value and new experience to hotels in the country for the first 
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time , in service quality such as: convenient, comfortable facilities ,skilful 

professional delivery process, this experience had formed the first old 

batch of skilful and professional Sudanese, who afterwards, specialized in 

hotels management and operations, and then first catering school in 

Sudan was founded in 1974,and then followed by another Catering 

School in Grand hotel in 1982.Hilton International Hotel, Khartoum 

Meridian Hotel both they had left an impressive experience, to Sudanese 

community, and both hotels had been earned, good profits ,according to 

hotels experts (xii), specifically when alcoholic beverage selling was not 

prohibited,  and in1983 the announcement of Islamic sharia laws in Sudan 

, followed by formal presidential  prohibition of production of wines, 

selling and consumption of wines products, in the whole country,  had 

seriously affected the hotel business performance, and Tourism sector 

,because the significant source of demand to both, tourism and hotels 

sectors, to the country, were foreigners who are the most liquor 

consumers.  Hotels , growth in Khartoum State in period, 1970-2017 

Table(1-2) below, duration this period, a about 23 hotels had been 

established, only 3 hotels administrated by the government, these hotels, 

were Friendship   Palace Hotel, Grande hotel and Green village Hotel, 

afterward, Government had disposed these hotel to foreign investors in 

1992 on long-term leasing period to foreign companies the leasing period 

expanded to 25 years often, as result of poorly performance performed by 

unqualified Sudanese managers and Local Staff, such as Grand holiday 

villa Hotel.  (T he previous- Sudan Grand Hotel) and Sudan hotel  as 

examples.  During this period 2012-2013, hotels and restaurants sectors in 

Sudan, witnessed, remarkable growth, due to, availability of convenient 

investment environment which had created attractive opportunities to 

local and foreign investors, after Sudanese economic recovery. Sudan’s 

real economics oil average around 9% during 2006, putting among the 
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fasts growing economics in Africa (World Bank 2000), and generated   

about one fifth of non- Khartoum such as: Dong Hotel , Soluxe  Hotel 

and grocery,  Great Wall and Khartoum Plaza Hotel which leased by 

Chinese investor, but afterward this hotel closed up after poor 

performance due to high rate of Environmental volatility, this was 

another example demonstrated, the failure of    country to maintain 

foreign investment opportunities. While ,Grand holiday Villa hotel, 

leased by Malaysian investors to serve Malaysian community living in 

Sudan.  

 

Table (1-2) Shows growth of hotels in Khartoum between  (1970-

2017). 

Years Number of the 

hotels 

Names of Hotels 

1970-

1974 

3 Hilton-G. holiday villa-Friendship 

Palace 

1975-

1979 

5 Meridien Acropol-Falcon- Sali-

Khartoum Plaza. 

1980-

1984 

4 Green Village-Sahara 

El-Husein-Elsevier 

1985-

1989 

- - 

1990-

1994 

2 Shahrazad -El-faisal 

1995-

1999 

4 Khartoum Plaza-Central-Bader-Africa 

2000-

2017 

5 Enam-Dama-Kyzar-Mony-Herra 

total 23  

Source: Ministry of Tourism, Wide Life & Antiquate(2019) 

and the other segment for those who worked in oil field sector, Sudan 

Hotel founded on 1912was leased by Chinese National Petroleum oil 
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company (CNPC) for the same purposeThe estimated number of 

classified Hotels in Sudan is 45 with total number of rooms 1267 and 

23107 beds, and hostels numbers in Sudan is about87 hostels737 rooms’ 

and3159 beds. While the total numbers of hotels in Khartoum State is 

about 40 hotels, with total number of rooms 2198 and 3117 beds, 

representing about 50% of total accommodation capacity in Sudan 

accommodation establishments and hostels which is estimated at44 

hostels and700 rooms with 1778 beds in Hotels. Effectiveness of (Room 

Occupancy Rate), revenues and profits, has been squeezes by high costs 

and expenses rates, some of these hotels had not been able to perform its 

objectives towards owners, customers and even staff compensations and 

other fringes. Percentage of hotel total revenue from change in total 

tourism receipts which in turn, expected to declined as long as Covid-19 

effects dominating throughout the world. 

 

 

 

 

2. Impacts of Covid-19 Virus on Hotels Performance:- 

            Hotels establishments in Sudan generally, and in Khartoum State 

specifically have been witnessed great changes in performance, duration 

the pandemic of Covid-19 spread period. Some have seriously effected, 

other had medium effects, while the rest had run its activities as normal as 

it was since the country had been classified as moderate pandemic spread 

area.   .     

         2.1. Covid-19 Negatives Impacts of Covid-19 on Sudan.. 

       Covid-19 was announced as pandemic by World Organization Health 

(WHO),on 11 March 2020 (WHO,2020).The Sudan government did not 
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taken health precautions procedures seriously at first time; when the 

pandemic had emerged, but after while, quick spread  of pandemic 

throughout the world, government acted and quickly responded to 

international warning to avoid creeping movement of pandemic, then this 

has led to gradually closing of borders and nationwide lockdown for the 

first time .All business and activities had effected seriously, including 

tourism & Hotels Activities.          

      2.2. Hotels Performance: 

           Hotels performance usually the financial and non financial 

measures are reliable criteria’s to hotel managers to use , some of these 

financial indicators used by Hotels include  Hotel Occupancy Rates, 

profit/income , operating margin rate of investment (ROI)  , price , 

revenue Per Available room (Rev PAR) , and costs but   there  are some 

problems in using financial measures in Hotels and they are( xiii):- 

1- Cannot be used to predict future performance. 2-Only partially reflect 

effect of the past and current activities. 3-Fianacial measures do not 

capture the relevant performance issues necessary for today business 

environment.4-The( Rev PAR) alone can be used as basis of performance 

comparison among hotels because hotels in high –price areas tend to have 

much higher Rev PAR than hotels in lower priced areas. 

     2-3. Negative impacts of Covid-19 Pandemic on Hotel 

Performance. 

        The hotel’s managers and owners are argued that, the hotel revenues 

hardly covering the hotel expenses and operating costs, because of 

excessive Governmental taxes and fees.  Rooms are the main resource, of 

hotel revenue; ADR (a verge daily rates) is the major indicator shows the 

total hotel’s occupancy, when occupancy rate is high, hotel will gain high 

revenues and profits, and the opposite, when a hotel  
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Occupancy rate is low; the hotel revenues produced, would become lower 

and likewise the profit. All this in turn has led to managers to apply 

numbers of actions against their employees such as:   lay out of decrease 

the number of employees or paid cuts and others had gone to unpaid 

leave as shows in table (2-3). 

 

Table(2-3) numbers of total employees effected due to Covid-19 

Panemic period in some 5 tar and 4 star hotels in Khartoum(2019-

2020) 

Hotel 

Name  

Category 

+Total 

Rooms 

Total Employees 

(2019-2020) 

Pay 

cut 

Unpaid 

Leave 

Lay 

Of 

Sudanese  Foreigners    

Rotana 5 Star 

(283Rooms) 

342 40 none none    3 

Coral 5 Star (282 

Room) 

180 Nil      3       13    5 

Cornithia 5 Star 

(260Room) 

203 19     10        9    10 

Regency 4 Star (108 

Room) 

105 Nil       5        3     8 

Bahrain 4 Star (50 

Room) 

35 2       3         4     2 

Source: Data collected from Different hotels 

 

       Hotels running expenses, and operating costs are increasing, due to 

increase of the whole country inflation rates, to the highest levels to the 

degree, some hotels owners were failed to earn financial benefits, and 
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soon they bust and left business such as: recent close of Regency hotel.  

Hence the dominant image about hotels business revenues and expected 

financial benefits, including the deserved compensations, and facilities to 

their employees, and local staff is still disputed issue, between employees 

and the employer, over fringe benefits or working conditions to deal with. 

The high complexity business environment duration Covid-19, in the 

country, the hotels managers, has adopted some flexible tactics, 

concerning staff recruitments to reduce expenses:  such as: 1/Recruiting 

of part-time employees, to avoid overstaffing, in the high seasons times, 

because they thought, hiring full time person would obviously be an 

expensive solution.2/avoiding expansion and growth, in the hotel 

structure, so many of hotel posts were omitted, or tasks of personnel 

responsibilities and authorities were joined.3/ some employees 

suspended, afterward terminated by general manager, due to their high 

salaries, fringes and benefits they got, while their work performance is 

poor. 

Conclusion 

• Breakout of Covid-19 Pandemic spread throughout country 

since 2019 has left serious economic and social effects on 

business field as whole.  

• Tourism and hospitality sectors witnessed deterioration in 

performance as result of restricted movement of people and 

prevention rules and procedures,  

• High operation costs and expenses, besides the exceptional 

condition of room occupancy as usual times of the year. 

• Hotels managers to adopt different strategies in the time of 

Pandemic, towards their employees compensation: such as :  

donate unpaid leave for unlimited time, or apply cutting pay 
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policy for some employees ,while other laid of job with or 

without compensation. . 

Recommendation: 

1- Hotels managers should understand best policies to be 

implemented on hotels activities and operations, in time of 

uncontrolled incidents. 

2- Managers should encourage customers and employees taking 

precautions to keep themselves safe. 

3- Manager's hotels and owners must implement urgent social 

compensation policy to their employees, on times of sudden 

unexpected crises, in order to alleviate economic effects. 
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 األهمية االقتصادية للسياحة ودورها يف االستثمار 
 * عمر حممدحممد العطا  د.أ

 كلية السياحة واآلثار  –جامعة امللك سعود *

 المستخلص 

تهدف الدراسة الى إبراز الدور الّفعال الذي يقوم به قطاع السياحة في تحقيق التنمية الشاملة بكل جوانبها االقتصادية،  
واالجتماعية، والسياسية ضمن منظومة االقتصاد العالمي، وكمحرك رئيس لقطاعات االقتصاد األخرى ومدى تأثيره في 

أوضحت   المدفوعات. التي تحدث في ميزان    االختالالت لى البطالة، ومعالجة  استدامة التنمية، ومحاربة الفقر، والقضاء ع
وحركاتهم   الناس  بثقافة  الرتباطه  نسبة  للشعوب  الحضاري  التقدم  مصفوفة  من  جزء  السياحي  االستثمار  أن  الدراسة 

ائج التحليل الوصفي، اعتمدت الدراسة على التحليل الوصفي والكمي لعملية االستثمار السياحي وقد أظهرت نت  وسكناتهم.
التكنولوجي والتقني وتطور  ازدياد حجم االستثمار السياحي بشقيه األجنبي والمحلي في أغلب دول العالم، نتيجة للتقدم 

بينت الدراسة أن   السياحة، وقدوسائل االتصال، والمواصالت، والبنية التحتية، إضافة الى ازدياد الوعي المجتمعي بأهمية  
السي النشاط  الجنس نمو  متعددة  الشركات  نشاط  والى  الدولية  التجارة  تطور  الى  يرجع  االندماج احي  عمليات  في  ية 

   واألجنبي.خلصت الدراسة الى توصيات نوعية تسهم الى حد ما في تنمية وتعزيز االستثمار السياحي المحلي  . والحيازات

 السياحي، المضاعف السياحي، البيئة. كلمات مفتاحيه: السياحة، االستثمار السياحي، العرض 

Abstract: 

The study aims to present the vital role of the Tourism sector in enhancing the conclusive 

development (social, economic and political) as a part of the universal economy system, and its 

influence in the sustainable development and reducing poverty and employment. The study showed 

that the Tourism investment constitutes a major part of human culture development due to its 

association with their culture and movements. The study depends on both descriptive and quantities 

analysis, and one of the descriptive analysis result is the increase of Tourism investment both 

locally and international, due to many factors such as, technological development, transportation, 

communication, infrastructure, as well as societal awareness towards the important of Tourism. The 

study also indicated the improvement of Tourism activity is due to both international trade and 

multi-institutions activity. The study concludes to some recommendation in terms of Tourism 

investment in local and international level. 

Keywords: Tourism،Tourism Investment Supply and demand of Tourism, Tourism multiplier, 

Environment. 
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 مقدمة:  

تتجه دول العالم إلي تطوير القطاع السياحي وتنميته نظرًا ألهميته االقتصادية واالجتماعية فقد برزت السياحة 
الجنسيات  متعددة  للشركات  بالنسبة  وكذلك  واألجانب  الوطنيين  المستثمرين  أمام  الباب  فتح  في  االستثمارية 

الس االستثمار  فيمثل  والفندقي،  السياحي  المجال  في  التنمية  المتخصصة  تحقيق  في  أساسية  ركيزة  ياحي 
يسهم   كما  الدول،  في  المدفوعات  موازيين  على  تطرأ  التي  اآلنية  المشكالت  حل  وفي  المستدامة،  االقتصادية 

 إضافةاالستثمار السياحي في إظهار التقدم الحضاري والعلمي للشعوب وذلك الرتباطه بحركة البشر ونهضته،  
إلى ذلك فإن االستثمار السياحي له قدرة فائقة في نشر سلسلة من العمليات والنشاطات اإلنتاجية في االقتصاد  

الطلب السياحي المعقد والمركب من العديد من السلع والخدمات إلى كافة القطاعات   أثر  الوطني بسبب امتداد 
الف يؤكد  الذي  األمر  والفرعية   منها  الرئيسة  السياحي  العاالقتصادية  االستثمار  بها  يمتاز  التي  االقتصادية  ية 

في   االستثماري  المناخ  تميز  من  وبالرغم   . الشاملة  التنمية  تحقيق  في  العالم  أ كمساهم  دول  عواملغلب    بعدة 
جاذبة كاالستقرار السياحي واألمني والنمو االقتصادي المتزايد وتوفر مصادر الطاقة واتساع حجم السوق، إاّل أن 

دة صعوبات مؤسسية وسوقية ولوجستية تعترض نمو االستثمار السياحي منها تعقيد اإلجراءات والقوانين هنالك ع
 البلدان ونقص الحكومية، وعدم وجود قنوات لتمويل المشاريع السياحية وعدم اكتمال البنية التحتية في كثير من  

     والمتوسطة.الدعم للمشروعات الصغيرة 

 البحث:همية أ

هذا البحث في أن االستثمار السياحي أصبح يمثل المدخل الرئيسي في تحقيق التنمية وذلك لما يدره   تأتي أهمية 
العمالت  وجلب  اإلجمالي  القومي  الناتج  زيادة  في  الفّعالة  مساهمته  وكذلك  واجتماعية  اقتصادية  عائدات  من 

ر السياحي ُمحفزًا إلعادة األموال الوطنية األجنبية التي تضمن زيادة االحتياطات النقدية للدولة، كما يعد االستثما
ما األهمية االقتصادية   االتي:من هذا المنطلق فإن مشكلة البحث تتمثل في السؤال    محليًا.المهاجرة واستثمارها  

 للسياحة ودورها في االستثمار؟

 البحث:مشكلة 

خوفًا قدمون على االستثمار السياحي الداخلي  الوطنيين ال يُ   األعمالتكمن مشكلة البحث في أن كثير من رجال  
من تقلب النظم والقوانين والتشريعات التي تضبط عمليات االستثمار وتأرُجح سعر الصرف، بل يفضلون استثمار 

 والمدخرات. األموال أموالهم في الخارج، األمر الذي يؤدي إلى فقدان الدولة لهذه 
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 البحث:هداف أ

لجأت كثير من الدول والحكومات مؤخرًا إلى االستثمار السياحي على مستوى القطاع العام والخاص باعتباره من  
 األتي: ومن هذه الخصوصية تتبلور أهداف البحث في  االقتصادي.المصادر األساسية إلحداث النمو 

 وأهميته.ـ التعرف على مفهوم االستثمار السياحي 1

 السياحي. التي تؤثر في مناخ االستثمار أهم العوامل  علىالتعرف ـ 2

 ـ التعرف على اآلثار االقتصادية واالجتماعية التي يمكن أن يحققها االستثمار السياحي. 3

 واألجنبي االستثمار فيها .  ـ التعرف على مجاالت االستثمار السياحي التي يمكن للمستثمر الوطني4

 ـ معرفة المقومات األخرى لدعم التوجه االستثماري . 5

 منهجية الدراسة :

ترتبط      التي  المتغيرات  أهم  الكتشاف  المعلومات  سرد  في  التحليلي   الوصفي  المنهج  علي  الدراسة  اعتمدت 
لك بتحليل البيانات الجزئية للوقوف علي  بالظاهرة للوصول للنتائج, كما استخدمت الدراسة المنهج االستقرائي وذ 

 المعطيات الكلية في دراسة اقتصاديات السياحة ودورها االستثماري. 

 :ية:مفاهيم عامة حول السياحة واالستثمار  المحور األول

لى  إويرجع ذلك    ,الماضيقرن  منذ بداية الثمانينات من ال  قتصاديةاألنشطة الداعمة للتنمية االكأحد  اد الوعي بأهمية السياحة  ز لقد  
، كما يعد وقات الفراغأوزيادة  ,نتيجة لزيادة الدخول الحقيقية  ,همية النسبية القتصاديات الخدماتتغير هيكل الطلب الكلي وظهور األ

تنشيط   في  محوريًا  دورًا  تلعب  التي  االستثمارية  القطاعات  من  السياحي  الدول  االقطاع  مهمًا  و قتصاديات  لنمو مصدرًا 
 قتصادية المختلفة.  وزيادة فرص العمل ورفع درجة التكامل بين القطاعات اال ,العامة وتطوير الخدمات,يراداتاإل

اال السياحة  أهمية  المضافةتتجلى  القيمة  توليد  حيث  من  العالمية  الصناعات  إحدى  أصبحت  أنها  في  التوازن  و   ,ستثمارية  تحقيق 
  25  ـم مقارنة ب2009مليون سائح في عام    924عمال حوالي  غراض السياحة واألالمسافرين حول العالم أل  عددذ وصل  إ,التنموي 

تمخض وقد    ,إقليميًا وعالمياً   موالسواق وزيادة حركة األنفتاح األا  لىإم وقد أدى هذا الحراك العالمي  1950مليون فقط في العام  
 مليار  852العالمية  م بلغت إيرادات السياحة  2008في عام  و .(32:2010)خربوطلي,في االقتصاد العالمي  رعاً امتساً و معن ذلك ن

من حجم عائدات   %22والباسفيك علي نسبة    سياآ  في حين حصلت دولمنها,    %50ى نسبة  عل  األوربية، حصلت الدول  دوالر
العالمية العائدات السياحية    األميركتين, أما منطقة  السياحة  الثالثة من حيث حجم  فقد بلغت نسبتها حوالي فقد جاءت في المرتبة 
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هذا ة األخيرة في  ت أفريقيا في المرتب, بينما حلمن حجم اإليراد السياحي العالمي  %5وسط على نسبة الشرق األ  إقليم صل  وح  , 20%
 . (Ashe,2008:51)%3الصدد بنسبة 

  ظمة من  أشارتم  2008نوع دوافع السفر للسياح ففي عام  إن التطور الحادث في قطاع السياحة قد ساهم في تطوير قطاع النقل وت
نسبة   أن  إلى  العالمية  نسبة   % 51السياحة  بلغت  بينما  والعطل  اإلجازات  وقضاء  االستجمام  ألغراض  كانت  الدولية  السياحة  من 

وشكلت السياحة الدينية والسياحة ألغراض الدراسة وزيارة األصدقاء واألقارب ما   %15السياحة ألغراض األعمال والتجارة حوالي  
م بلغت 2008أما بالنسبة لوسائل التنقل والسفر ففي عام  . %7راك السياح ألغراض غير محدودة  بلغت نسبة حبينما    % 27نسبته  

وقد بلغت نسبة السياح الذين سافروا برًا   %43والذين سافروا بواسطة السيارات والباصات    %46نسبة السياح الذين سافروا بالجو  
 (Song,2008:121).%7بحرًا  نسبة السياح الذين سافروا بينما بلغت  %4بواسطة القطارات 

العالمية )وقد   السياحة  السياحة والسفر يشكل حاليًا UNWTOأوضحت إحصائيات منظمة  لقطاع  العالمي  الناتج اإلجمالي  أن   )
من  أ اإلمن  ( %10.5)كثر  تزيد  الناتج  أن  المتوقع  ومن  العالمي  عن  هذه  جمالي  العام    %20النسبة  بينت وقد    ,  م2020بحلول 

ومن من إجمالي الوظائف,    %7.6  م بمعدل2009في عام  عمل  مليون وظيفة    220حوالي  قد وفر  قطاع السياحة  اإلحصائية أن  
عام   بحلول  الوظائف  عدد  يصل  أن  حوالي  2020المتوقع  إلى  من  .وظيفة  مليون   276م  تعتبر  االستثمارية  السياحة  فإن  وبهذا 

ي زيادة الدخل الفردي الحقيقي وتنمية الناتج المحلي اإلجمالي,وهي كذلك تمثل نقلة كمية  القضايا المعاصرة لكونها تسهم مباشرة ف
 .  المتوازنةالتنمية  حقيقفي ت  اعدونوعية شاملة لكافة المقومات الطبيعية والبشرية مما يس

 السياحة:تعريف 

لتعريف      اأُلولى  المحاوالت  السياحة  بدأت  عشر   ظاهرة  التاسع  القرن  األخير من  الربع  بأنها نشاط الميالدي  في  ُعِرفت  فقد   ،
والترفية المتعة  في  اإلنسان  رغبة  عن  ناتج  العالمية   ،إنساني  السياحة  منظمة  عرفتها  وقد  الهوايات،  وممارسة  المعرفة  وكسب 

(UNWTO  بأنها أنشطة المسافر إلى مكان خارج بيئته المألوفة لفترة )  غير انقطاع للراحة أو بمعينة من الوقت ال تزيد عن سنة
فهي مجموعة األنشطة    ؛المتعة  سفارأإلى(بأن السياحة لفظ ينصرف  T).I.Aأغراض ُأخرى . كما أقرت األكاديمية الدولية للسياحة  

 . (37:2001)الخوري،البشرية التي تعمل على تحقيق هذا النوع من األسفار

وهو    رى ي      ميشو  إنتاج   المجلسفي    سئولمجون  عمليتي  على  يحتوي  نشاط  هي  السياحة  )أن  الفرنسي  للسياحة  األعلى 
ا التسلية،  هو  السبب  يكون  حيث  األقل،  على  ليلة  األصلي  اإلقامة  مقّر  خارج  بها  خاصة  تنقالت  تحتم  ، لعالجواستهالك 

 .  (Jhon,1973:62)ةيتجار  و، زيارة المقدسات الدينية، تجمعات رياضية االجتماعيات

أن للسياحة عدة تعريفات ُيصب ُجلها في أنها ظاهرة مرتبطة بحركة اإلنسانتحمل في طياتها الطابع االقتصادي بينت الدراسة  وقد  
التعاريف هو أن السياحة تنشأ للحصول على الراحة وليس   هذه  واالجتماعي والثقافي والبيئي، لكن اآلمر الذي تتفق فيه كثير من

 . ساعة 24وأنها يجب أن ال تؤدي إلى إقامة دائمة وال تكون ألقل من العمل، 

 تعريف السائح :
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بدلوها في تعريف   وأدلتالمتحدة أيضًا حاضرة في هذا التباين    األممكانت  و    تعددت أراء المختصين والباحثين حول تعريف السائح
بلد    إلى السائح هو الشخص الذي يسافر    فيه أن قرت  قد أف,في رومام تحديدًا في مؤتمرها المنعقد  1963وكان ذلك في عام  السائح  

ساعة دون أن تطول إقامته إلى الحد الذي يعد فيه البلد األجنبي   24ويقيم بها لمدة تزيد عن    ,موطنهبها  التيالد  ُأخرى غير الب
حيث قال يمكن اعتبار السائح كل شخص ينتقل خارج محل إقامته لمدة ال تقل السائح:  (    YresTinardوقد عرف ).  موطنًا له  

االجتماعات،   24عن   المهمات،  الصحة،  المتعة،   : التالية  األسباب  أحد  ألجل  أشهر  أربعة  عن  تزيد  وال  كاملة  ليلة  أو  ساعة 
 (. 71:2007)شرف، كسب المعرفةو  األعمالرحالت 

المتحدة السائح بأنه كل "شخص يقيم خارج موطنه المعتمد خالل    األممي واالجتماعي التابع لمنظمة  كما عرف المجلس االقتصاد
( " أن السائح هو أي شخص O.O.T.U.I)االتحاد الدولي للمنظمات السياحية    عرف وقد .  "ساعة وتقل عن عام  24فترة تزيد عن  

 (.6:1986)الروبي،يزور دولة أو جهة أو مكان غير األماكن التي تقع داخل محل إقامته المألوفة" 

العالمية    أضافت السياحة  المواطنين  WTO(World Tourism Organizationمنظمة  اعتبرت  حيث  السائح  لتعريف  (مرونة 
) مثل قضاء اإلجازات السنوية أو زيارة األهل واألقارب إلي أوطانهم  ومؤقتة  أقصيرة  ت  االذين يعملون بالخارج والذين يقومون بزيار 

 اإلنفاقإنفاقهم على شراء السلع والخدمات يشكل مصدرًا إضافيًا للدخل القومي، وهذا    أساسأنعلى    Tourists)في عداد السياح )(
يختلف تمامًا عن تحويالت العاملين في الخارج التي تتم عن طريق المصارف، وقد أكدت منظمة السياحة العالمية ذلك صراحة في 

الص السياحة  عنها  ادليل  علي   در  يعامل  الذي ينص  المقأن  معاملة  المواطنين  مثل  اأُلم  لزيارة موطنهم  والقادمين  بالخارج  يمين 
 األجانب عند رصد الحركة السياحية الوافدة .  السياح

 تعريف االستثمار : 

  وقد,الثقافي واالجتماعي أو أيقصد باالستثمار توفير رؤوس األموال وتوجيهها إلقامة مشروعات تنموية سواًء في الجانب االقتصادي 
الهيئة    أعدتم    1987ففي عام    ,  تطويره وتنميتهوكيفية  ,االستثمار السياحي  أهميةعلي    اإلقليميةأكدت عدد من المؤتمرات الدولية  

للتنمية   عر  مال  لألممالتابعة  العامة  بموجة  تقريرًا  الدولية  العمل  ومنظمة  السياحي  تحدة  االستثمار  تلبي    بأنةف  التي  المهمة 
بمصالح   المساس  دون  الحالية  احتياجاتها    األجيالومستقبل  االحتياجات  العالمية    وتامين  السياحة  منظمة  عرفت،   WTOكما 

السياح والمحافظة على بيئة المواقع السياحية وحمايتها من   احتياجاتتي تلبي جميع  ستثمارية السياحية ،بأنها التنمية الالتنمية اال
االقتصادي الموارد الطبيعية، وتحقق التوازن  ور، وتوفير الفرص التي تساعد على تطويرها، في ظل إدارة ناجحة تحافظ على  التده

 (. 26:2002)الشيراوي، واالجتماعي والثقافي، وتهتم بمستوى ومعايير الجودة، ونظم الحياة والتنوع الحيوي 

يمكن تحقيقها من خالل إشباع استهالكي حالي والحصول على منفعة حالية  يرى االقتصاديون أن االستثمار يعني التضحية بمنفعة
أو هو التخلي عن استخدام أموال حالية ولفترة زمنية معينة من أجل الحصول على مزيد من   ,مستقبلية من استهالك مستقبلي اكبر

الم الفرص الضائعة لألموال  النقدية في المستقبل تكون بمثابة تعويض عن  إالتدفقات  التضخم مع  مكانية الحصول  ستثمرة بسبب 
 مقابل تحمل عنصر المخاطرة.على عائد معقول 
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تو  يقتصر  على رؤوس  ال  السياحي  االستثمار  الوطنيةمويل  ذلك  يشاركإنما  و فقط    األموال  المال    في  ذلك  األجنبي،  رأس  ويرتبط 
 حيث يمثل االستثمار السياحي ،وتشريعات ميسرة وحوافز مشجعة  , خاللبنية تحتية  مناالستثمارية  بتوفير مناخ مالئم لنجاح العملية  

ال وأبعاده  أنواعه  تحقيق  العنصر  بكل  في  والرفاهيةحيوي  االستثمار    ,النماء  حجم  مؤشرًا  فزيادة  المشاريع لزيادة  يعد  وتوزيع  حجم 
ومن هنا .يؤدي إلى تطوير نوع الخدمات السياحية من خالل ما يسمى بالمعجل )المسارع(  مما  السياحية في أقاليم البالد المختلفة

التنمية   متطلبات  كأحد  السياحي  االستثمار  تشجيع  أهمية  من للبلدانالمتوازنة  تأتي  يتبلور  العام    ,وهذا  القطاعين  تكامل  خالل 
 .  الفقرالحد من اري سياحي يساعد في القضاء على البطالة و والخاص إليجاد مناخ استثم

 أنواع االستثمار السياحي : 

 :االستثمار السياحي المباشر :أوالً 

المباشر   السياحي  االستثمار  توظيف    إلى يشير  يملكها    أموالعملية  وطنية  جنسيات    أفرادغير  غير  أدول  في  مختلفةمن  خري 
الغالب  .  (الدولة المضيفة والمستثمر األجنبي)بين الشركاء  ًالالتفاقيات التي تبرم  وفقوطانهم  أ للمستثمر   تسمح هذه االتفاقياتففي 

استثماراتهجنبي  األ المضيفة,  يختارهم  مديرين    أو بواسطة وكالء    بإدارة  الدولة  فهو    أما من  يكون   أن عن كون االستثمار سياحي 
وتهيئة الجو العام للعملية ,المال وتقدم الدولة المضيفة التسهيالت الالزمة  رأسفي قطاع السياحة فالمستثمر يقدم    األموالتوظيف  

زمني    أفقفهو ينطوي على    سياحي    وطالما هو استثمار,  ثارية والتاريخية والدينيةالمواقع السياحية واآلاالستثمارية خصوصًا في  
وقد لعبت الشركات متعددة الجنسية دورًا واضحًا وكبيرًا    ,األجلبتة ذات عمر اقتصادي طويل  استثمار في موجودات ثا  ألنهطويل  

 : نذكرها بإيجاز فيما يلي مكونات األجنبيثالث ولالستثمار .في هذا النوع من االستثمار

 ـ رأس المال الممتلك :1

استثمارها مباشرة  إوهو   يتم  التي  المالية  المبالغ  في مشروع  لجمالي  ينتمي  ما  شراء حصة  التي  الدولة  غير  ُأخرى  دولة   إليهافي 
 أوأكثر(  %10يمتلك المستثمر ما نسبته )  األجنبي المباشر بأنه مباشر عندماوقد عرف صندوق النقد الدولي االستثمار    .المستثمر  

المساهمة    رأسمن   الشركة  يساوي    أومال  المساهمةهذه  ما  غير  الشركة  في  الم  أن  إال,النسبة  الدول  لالستثمار ستقبلة  بعض 
 % 20االستثمار األجنبي ب  كما هو في فرنسا التي حددتنسبة    نسبة االستثمار بمعدالت أعلي  د  يتحدلجأت مسبقًا إلي    األجنبي  

هو الحال كما    االستثمار  ب  نسمن الدول من تحديد    كثير    حين خلت قوانين.في  رنساتخوفا من تحرر رأس المال األجنبي داخل ف
وفي   .  بالنسبة للقانون المغربي وهذا يتيح لرأس المال األجنبي التحكم بإدارة المنشآت التي  يملكها على حساب المصلحة الوطنية

قانون   العربية يسمح  الدول  االستثمار والتملكاالستثمار  بعض  ارتفعت   ,  للعرب  التي  الهاشمية  األردنية   المملكة  الدول  من هذه 
 (. 48:1999 والطائي، )العالق  ( مليون دوالر شهريا50حوالي )لي إاستثمارات العراقيين فيها 

 :( (reinvested earningإعادة استثمار األرباح-2

األسهمفيحصل كل ( يتم توزيعها على عدد  dividensأي أن األرباح التي تتحقق يتم توزيع جزء منها  على المساهمين وتسمى )
أي مقسوم أرباح للسهم الواحد   dps )األسهم  التي يمتلكها مضروبا بحصة السهم الواحد ويسمى )عدد  مساهم على مقسوم أرباح  
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علي هبإعادة استثمار ( وهذا الجزء هو الذي يسمح  retained earningتجزة أو غير موزعة )أما الجزء المتبقي فيسمى أرباح مح
 (. James,2004:17)لدي الدولة المضيفة االستثمارضوء التشريعات وقوانين 

 :  debt)المديونية )-3

أي الحصول على التمويل من مصادر تمويل خارجية من غير الدولة المضيفة لالستثمار  استدانتهمن   المؤسسة وهو ماتقوم به 
 وكذلك اإلقراض الذي يجري بين الشركة األم وفروعها .         

 : االستثمار السياحي غير المباشر:  ثانياً 

 األسهمأمواله في البلد المضيف، كأن يكون في األوراق المالية )  توظيف  أن يشارك في  يمكن للمستثمر أيا كان محليا أو أجنبيا  
هذا النوع من االستثمار استثمار غير مباشر  يكون له حق إدارة موجودات الشركة ويسمى    أنقروض لشركات دون    أوسندات(  وال

إقامة ية تتولى  شركات سياح (ويتم ذلك من خالل تأسيس  Arabic or foreign portfolio investmentأو استثمار محفظي )
المواقع   المناطق الساحلية  والتاريخية    األثريةالمنشآت السياحية في  المنتجعات  أو  من قبل القطاع الخاص أو العام  أو عن أو 

 (. 53:2001)شمسين،سندات في سوق األوراق المالية الو  سهماألطرح  وذلك ب طريق البلد المضيف 

 مقومات االستثمار السياحي:

ويقصد بذلك مجمل األوضاع والظروف المكونة  (  بيئة استثمارية  )مناخ استثماري  وجود    لدعم وإسناد االستثمار السياحي يتطلب  
االستثمارية   العملية  فيه  تتم  الذي  و دائماً تتأثر التي   للمحيط  السياسية  و األباألوضاع  )منية  ويمكن  (  114:2006كافي، االقتصادية 

 :  السياحي فيما يلي التعرض لمكونات االستثمار

 :political environmentالبيئة السياسية-1

االقتصادية       المشروعات  من  السياسية  القوي  وموقف  مستقر  سياسي  نظام  وجود  السياسية  بالبيئة  كانت   ,يقصد  إذا  السيما 
 .     مخاطر استثمارية عالية سياسيًاذات مستقرةالغير الدول ولذلك اعتبرت  , تدخالتها واسعة وليس لها حدود

 :security staticتقرار األمنياالس-2

لهروب رأس المال إلى خارج   فعيعد عامل  د األمنيمني وبعكسه فإن عدم االستقرار أبيئة آمنة ذات استقرار  إلىيحتاج المستثمر 
 خارج الدولة . الوطن والبحث عن بيئة مستقرة  

 ـ البيئة االقتصادية : 3

 كانخفاضالتي تعكر صفو المستثمرين   قتصادية  المشكالت اعن تفاقم ال  مستقرة بعيداً ية  اقتصادمكانيات   إتعبر عن وجود  هي  و 
العرض دون وجود طلب وجود زيادة في  أو ,هذا الطلبلمقابل    إنتاجزيادة الطلب دون وجود  أو  ارتفاع التكاليف  أو    اإلنتاجمعدالت  

 .أمام المستثمرين بيئة غير آمنة اقتصاديًا تتسبب في وجود االختالالت  هذه . ف من المشكالت غير المحسوبة



 
 
 

 
 /humanities / ISSN: 1858-9021 - https://journals.ush.edu.sd – علوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة شندي للمجلة  21

 45-14ص:  -   2023  يرناي  –  السابع  العدد  –علوم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة شندي للمجلة                       

 ـ وجود مدخرات : 4

المدخرات هي ما يفيض عن حاجة المستهلك أو تنازله عن استهالك آني آمال في الحصول على عائد جيد عن استثمار مدخراته 
كالسماح ,ينفي تسهيل مهمة المستثمر   بما يسهمويحتاج ذلك إلى دعم وإسناد من السياسة المالية للدولة بشكل عام    ,  في المستقبل

لتلبية احتياجات ومت المستثمر  باالستيراد  إلى األسواق التي يراها  المقترح أو تصدير ما ينتج  المشروع االستثماري  مناسبة, طلبات 
 مصرفية .  المالية و التسهيالتالوجود أو 

 ـ األسواق المالية : 5

األسواق المالية هي المواقع التي يتم فيها التعامل باألوراق المالية سواء كانت هذه األوراق أسهم أو سندات أو أوراق تجارية تصدرها 
التعامل   فيها  يتم  الصادرة ألول مرة وثانوية  باألوراق  فيها  التعامل  يتم  أولية  أنواع منها  الصناعية وهي على عدة  الشركات  كبرى 

أو األجنبي المحلي  الية التي صدرت في الماضي والزالت قائمة، وتحتاج األسواق المالية التي تكون مناسبة لالستثمار  باألوراق الم
 . Donald,1980:81))تحقيق غاياته ومتطلباته المستثمر لالعالمية  لدفع  فر لها كل مقومات السوق الماليةواأن تت

 المحور الثاني :

 العرض السياحي :  أواًل :  

التطوير الكبير الذي تحقق فيما يخص الحركة السياحية في العالم أدى إلى اشتداد المنافسة في السوق السياحي العالمي بين    إن  
خدمات  بتطوير  تهتم  أن  يجب  الميدان  هذا  في  الدخول  تقرر  التي  الدول  فان  لذلك  المختلفة،  السياحية  المكونات  ذات  المناطق 

لمي المتزايد ومواجهة المنافسة العالمية وتزداد أهمية هذا الجانب في الدول النامية والبعيدة جغرافيًا عن السياحة بما يلبي الطلب العا
تتبنى سياسة تطوير وتخطيط  أنالدول المصدرة للسياح بسبب عامل المسافة والتكلفة الذي سوف يكون لغير صالحها ويجب عليها  

فيما   واضح  تهدف    إذاسياحي  من  إلىكانت  فتوجًا  تقديم  متكاماًل  بجرد إسياحيًا  تبدأ  أن  يجب  هذه  والتخطيط  التطوير  عملية  ن 
من   أكثر  للسياحة  المصادر  هذه  استخدام  ضمان  بهدف  منطقي  بشكل  وتقييمها  للسياحة  استخدامها  يمكن  التي  المصادر 

اعتمادها و ت السياحية للبلدان المنافسة  االستخدامات األخرى . والتقييم هنا ليس مجرد تخمين نظري وإنما تقييم مقارن مع المنتوجا
ومن أهم   .والفوقية للسياحةالتحتية  على اتجاهات وخصائص الطلب السياحي العالمي الذي يعتبر األساس في تحديد وخلق البنية  

 (: 61:1997)كافي، ما يليفي ذلك معايير التقييم 

 ـ تقييم خصائص الموارد السياحية طبقًا لنظام التبويب العالمي للموارد السياحية . 1

 ـ تخمين مدى استعداد ورغبة البلد في تبني سياسات استثمارية في القطاع السياحي  تراعي النواحي االجتماعية واالقتصادية . 2

 العوامل المحددة للعرض السياحي : 

 ي من بلد ألخر ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل وعلى ضوء ذلك فإن العرض السياحي ونوعية العرض السياحتختلف كمية  
 يتحدد بعدة عوامل منها : المرن 
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 ـ العامل الطبيعي :1

السياحي العرض  وعناصر  مكونات  من  كبيرة  نسبة  الطبيعي  العامل  العرض  و ,يشكل  عليه  يرتكز  الذي  األساس  الخدمات و هو 
رؤوس األموال في األنشطة السياحية   الستثماراخر والغني بالمعالم السياحية الطبيعية، يشكل عامل استقطاب  ذفاإلقليم ال السياحية،  

وهذا يعني بناء العديد من المنشآت السياحية فينمو ويزدهر العرض السياحي، وهكذا تكون العالقة طردية مابين العامل الطبيعي 
ي والعكس صحيح مع بقاء العوامل األخرى . ويعد أحد أسباب عامل الطبيعي زاد العرض السياح والعامل السياحي فكلما توفر ال

االستثمارية  نجاح   في  يالسياحالعملية  و أة  وفرنسا  الطبيعي  إسبانيا  العامل  توفر  هو  في  يطاليا  يتمثل  على  الذي  المطلة  السواحل 
اخرة بالعامل الطبيعي . ويعبر عن ذتعد المنطقة الشمالية منطقة  وفي العراق    ,البحار والجبال والمزروعات والمساحات الخضراء

 : Charles,1978:92)) التاليةذلك رياضيًا كما في المعادلة 

 Fst  =(Nالعرض السياحي                                     )  STحيث

a     الحد الثابت bN  +a  =st 

b  االنحدار .معامل 

N. العامل الطبيعي 

 :أسعار المنتوج السياحيـ 2

المنتوج السياحي يعد أحد العوامل المادية التي تتحكم بالعرض السياحي فكلما ارتفعت أسعار المنتوح السياحي زاد العرض السياحي 
 والعكس صحيح مع بقاء العوامل األخرى ثابتة . 

األرباح   تعني زيادة  األسعار  المستث   التيفزيادة  عوامل استقطاب  أهم  السياحة و تعد من  صناعة  في  لمرين  مزيد من  البناء  مدخل 
وهكذا ينمو ويزدهر العرض السياحي . وفيما يلي مخطط يعبر عن نوعية العالقة بين السعر والعرض  والفندقية,    المنشآت السياحية

 السياحي : 
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 السياحي شكل يوضح العالقة بين السعر والعرض 

 : ـ تكاليف عوامل اإلنتاج 3

والمنتج في النشاط   ,  ورأس المال والعمل والتنظيم(  األولية)المادة    اإلنتاجاألربعةال تتحقق إاّل بمزج عناصر    إنتاجيةأي عملية    إن
عوامل   تكاليف  مابين  عكسية  عالقة  وهناك  العناصر  هذه  نفس  يستخدم  السياحي،    اإلنتاجالسياحي  انخفضت والعرض  فكلما 

 (. Burkart and Medlik,1981:87)لعكس صحيح مع بقاء العوامل األخرى ثابتة التكاليف زاد العرض السياحي وا

 ويعبر عن ذلك رياضيًا كما في المعادلة اآلتية:  

 (c)f  =st 

 bc–a  =st( يمثل عامل التكاليف                    cأن ) إذا

 :  ـ استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة4

نه يبقى للتكنولوجيا دور كبير أمل، إال  اعلى عنصر العمل ويصعب إحالل الماكنة محل العية  بالدرجة األساس  السياحة   عتمدت     
في عملية بناء المنشآت السياحية وتنفيذ العديد من المشاريع السياحية وتسريع وتائر نمو القطاع السياحي . وهكذا تكون العالقة 

فكلما تطورت الوسائل التكنولوجية زاد العرض السياحي والعكس صحيح مع بقاء العوامل طردية بين التكنولوجيا والعرض السياحي،  
 األخرى ثابتة .

 f  =st(kكما في المعادلة اآلتية :     ) ويعبر عن ذلك رياضياً 

 b k   +a   =st( يمثل العامل التكنولوجي               kحيث أن )

 : حي أهداف المؤسسات المشرفة على النشاط السياـ 5

من قبل الدولة التي تعكس واقع التطور أمام السياح وتسعى في ذلك على األهداف المرسومة  في نجاحه  العرض السياحي  يعتمد  
الدعم للقطاع السياحي بغض النظر عن األهداف المادية )الربح والخسارة( .   أنواعلبناء المزيد من المنشآت السياحية وتقديم كافة  

 . Mclntosh,1980:98))وهذا بالتأكيد يسهم في زيادة العرض السياحي 

 رياضيًا كما في المعادلة اآلتية :    ويعبر عن ذلك 

 (A)f  =st 

b A  +a   =st 

 المؤسسات المشرفة على السياحة .  أهداف( تمثل Aحيث أن )
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 عوامل أخرى منها : إلى الباحثين يشيرون أنفة الذكر فإن عدد من عرض السياحي للللعوامل المحددة  باإلضافة

 ـ الموقع الجغرافي والقرب من البلد المصدرة للسياح . 

 .  الدولةومدى تطورها في   ـ الُبنى التحتية

 ـمدى توفر مقومات الضيافة في البلد على وجه الخصوص الكادر السياحي . 

 وأهميتها لدى األديان المختلفة .   توافرهاـ األماكن المقدسة ومدى 

 .  الدولةا في ـ شبكة النقل والمواصالت ودرجة تطوره

 ثانيًا : الطلب السياحي : 

( فردًا كان أو مجموعة ـ مواطنًا كان أو أجنبيًا على حسب نمط Touristينحصر تعبير أو مفهوم الطلب السياحي  في السائح )
سياحته و احتياجاته وتفكيره وسلوكه و انطباعه ويعبر عن حجم الطلب بعدد السياح الذين يطلبون السلع والخدمات السياحية كما 

 يعبر عن تركيبة الطلب ومصدره بحسب فئات المسافرين ودوافعهم .      .  

السلع والخدمات ودفع الثمن في وقت ومكان معينين    باقتناءسياحي من وجهة نظر اقتصادية بأنه )رغبة المستهلك  ويعرف الطلب ال
)المجموع    أنه  على  السياحي  الطلب  ُيعّرف  كما  فعليًا,   طلبًا  يكون  لكي  الدفع  على  بالقدرة  مقرونًا  الطلب  يكون  أن  ويجب   ,)

طقة السياحية من المواطنين واألجانب( , وكذلك ُيعّرف الطلب السياحي بأنه : المجموع اإلجمالي ألعداد السياح القادمين إلى المن
 (. 82:2007رف،)ش الكلي ألعداد السياح الذين يستخدمون المنشآت السياحية

نما يمثل إن الطلب السياحي ال يمثل مجموعة متجانسة من األفراد الذين يرغبون في السفر وال بدوافع متطابقة أو متشابهة, إ    
يعتمد  السياحي ال  الطلب  السياح وتصرفاتهم . كما أن تركيب  رغبات وحاجات مختلفة وفي بعض األحيان متناقضة في سلوك 

بشكل عام على الخصائص القومية أو خصائص المنطقة أو المهنة  )عدا سياحية رجال األعمال( أو التركيب العائلي أو المحيط  
 :  ( 75:2007)الكردي، ، إنما يعتمد الطلب في الغالب على اعتبارات متعددة منهااالجتماعي أو العمر أو النوع

 ـ الجغرافية : وتمثل الدولة، الوالية، المدينة،حجم المدينة، منطقة السوق، مسافات السفر . 1

 ائلة، المهنة، مكان اإلقامة . ـ الديموغراطية : وتمثل العمر، النوع ، مستوى التعليم، الحالة االجتماعية، الدخل العائلي، حجم الع2

 ـ المنتجات والخدمات : البحث عن الفوائد التي تحقق اإلشباع السياحي . 3

 ـ النفسية : طريقة الحياة, الشخصية, التصرفات, الهوايات, اآلراء, الدوافع . 4

 أهم العوامل التي تساعد على زيادة الطلب السياحي : 

 ـ التأكيد العلمي المستمر في عدد السكان يؤدي إلى ظهور أجيال جديدة  تحتاج إلى تنوع في الخدمات السياحية .1
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 ـ الهجرة من الريف إلي المدينة وخاصة في الدول النامية تؤدي إلى ازدياد الطلب على الخدمات السياحية .2

 شجع على مزيد من استهالك الخدمات السياحية . ـ االرتفاع المستمر في الدخول وتحسن مستويات المعيشة ي3

ـ تطور وسائل النقل والمواصالت واالتصاالت سهل من إمكانية انتقال السياح بصورة سريعة ألي مكان في العالم,  وهذا شجع 4
 علي إقامة المزيد من المشروعات السياحية. 

 خصائص الطلب السياحي :  

 المرونة : 

األحوال        في  التغيرات  أو  األسعار  هيكل  في  تحدث  التي  للتغيرات  الطلب  استجابة  درجة  عام  بشكل  تعني  الطلب  مرونة 
 االقتصادية أو السياحية أو االجتماعية . 

مدفوعة وطول مدة اإلجازات ال  توافرالنقطة األساسية في اإلنفاق السياحي هي توفير دخل قابل لإلنفاق )الدخل السياحي( ومدى  
في  السياحي  المنتوج  أسعار  انخفضت  كلما  أي  األسعار  في  التغير  تجاه  المرونة  عالي  بأنه  السياحي  الطلب  يتصف   . األجر 

 المنطقة السياحية  كلما زاد تدفق السياح إليها مما ينعكس على زيادة اإليرادات وتطوير المنطقة اقتصاديًا . 

 : الحساسية

اسية تجاه التغيرات االجتماعية والسياسية واألمنية فالبلدان غير المستقلة سياسيًا أو أمنيًا أو التي  الطلب السياحي عالي الحس       
قل  أتتعرض الضطرابات سياسية أو اجتماعية ال تستطيع جذب سياح كثيرين حتى ولو ظلت أسعار المنتوج السياحي  منخفضة أو 

 من البلدان المنافسة . 

 : التوسع

 نتاج: سياحي العالمي في السنوات االخيرة, وذلك لتعدد وتنوع جهات اإلاتسع الطلب ال      

 أــ التطور التكنولوجي السريع وخصوصًا في مجال النقل . 

 ب ــ تطور وسائل االتصاالت ونقل المعلومات والتي شجعت على السفر و التعرف على مناطق وشعوب ألخرى  . 

 وزيادة االجازات السنوية والموسمية.  ,ل عطلة نهاية األسبوعج ــ زيادة أوقات الفراغ المتمثلة بزيادة طو 

 د ــ عامل المناخ والطقس يعمل علي تحركات السياح  إلى مناطق تتوفر فيها مقومات الجذب السياحي ..

 .  ه ــ الرغبة في تغيير نمط الحياة والتخلص من روتين العمل والحياة خاصة في البلدان الصناعية والتجارية الكبيرة

 :  المنافسة
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في كثير من الحاالت وخاصة الدول التي تمتلك آثار قديمة أو مقومات سياحية طبيعية يصعب على الدول المنافسة مجاراتها       
 في هذا المجال, مما يصعب عليها إنتاج مثل هذه الخدمات ولهذا تكون المنافسة  شبه معدومة. 

 :  عدم التكرارية

عادة ال يتصف الطلب السياحي بصفة التكرار أي أن تحقيق درجة عالية من اإلشباع والرضى لدى السياح ال يعني قيامهم      
بتكرار الزيارة إلى نفس المنطقة, فعندما يتوفر المال والوقت عادًة ما يفضل السياح  زيارة مناطق لم يشهدوها من قبل, وهذا ال يعني 

 اإلشباع والرضا عند زيارته نفس المنطقة في مرة قادمة . أنه سوف يحصل على نفس 

 الطلب والعرض السياحي : العوامل المختلفة في  تأثيرقياس 

 هنا يمكننا تحليل الطلب والعرض السياحي باستخدام نموذج االنحدار الخطي البسيط )ذو متغيرين( .و     

 ممكن أن تساق هذه العالقة السببية كما في المعادلة اآلتية :و  Xو  Yيفترض هذا النموذج وجود عالقة سببية بين متغيرين 

Y = f(X)                                                                                                                    
  

 :  حيث تشير

Y  الى العامل التابع . 

X )الى العامل المتبوع )المستقل. 

F  دالة . 

. ويمكن التعبير عن هذه العالقة بمعادلة   ( (Xناتجة من تغيرات تطرأ على العامل    (Y)أي أن التغيرات التي تطرأ على العامل  
 خطية كما يلي :

Y = a + bx 

 .( ثوابت a,bحيث )

a  ثابت مستقل. 

b    تشير الى ميل المنحنى )معامل االنحدار(، فمن درجة ميل المنحنى يمكن التعرف على مقدار الزيادة في المتغيرY   التي تحدث
 . Xنتيجة لزيادة وحدة واحدة في المتغير 

( aقيم المعامل )  السببية بينهما واستخراج   فيمكن دراسة العالقة  Xوالظاهرة    Yتوافرت لدينا سلسلة من البيانات عن الظاهرة    وإذا
 كما يلي :  b)والمعامل )
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(∑ 𝑦) (∑ 𝑋²) ــ (∑ x) (∑ xy)= a 

n ((∑ 𝑥²) ــ (∑ 𝑋)²             

∑ 𝑥𝑦) ــ (∑ 𝑦) (∑ 𝑥)n (b= 

n(∑ 𝑥²) ــ (∑ 𝑋)²            

n .عدد حلقات السلسلة البيانية = 

 = مجموع∑

 فاإلشارة ،    yفي العامل    xأي مدى تأثير العامل  .  yو    xويهدف هذا النموذج الى تبّين طبيعة وقوة العالقة السببية بين المتغيرين  
 : اآلتيةالنتائج االحتماالت  تأخذوعموماً . السالبة تشير الى العالقة العكسية  واإلشارةالموجبة تعني العالقة بين المتغيرين طردية، 

 ( معامل االنحدار . bكانت قيمة ) إذا

 ( العالقة متكافئة وطردية. 1)+

 ( العالقة متكافئة وعكسية.1-)

 )+ اكبر من واحد( العالقة طردية وقوية. 

 عكسية وقوية. اكبر من واحد( العالقة   -)

 )+ اقل من واحد( العالقة طردية وضعيفة.

 قة عكسية وضعيفة.اقل من واحد( العال -)

األسر للتنبؤات المستقبلية، فمثاًل يمكننا التوصل الى تقدير حجم الطلب السياحي المحتمل، أو حجم    أيضاً النموذج  كما يستخدم  
 . للطلب يتوقع تنفيذها التي

 ثالثًا: اإلنفاق السياحي : 

اإلنفاق السياحي هو عبارة عن األموال التي ينفقها السياح على مختلف السلع والخدمات السياحية وغير السياحية خالل مدة        
 إقامتهم في الدولة المضيفة وتتمثل أوجه اإلنفاق في األتي : 

 وغسيل المالبس والهاتف والمسبح . : وتشمل المبيت والطعام والشراب  وتوابعها في الفندق مثل التسلية  نفقات اإلقامة ـ 1

 : نفقات النقل ـ 2
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شركات السياحة أو بشكل مباشر على جميع وسائط وخدمات النقل المتمثلة في النقل   سواء كان عن طريق مكاتب السفر  أو    
 الجوي والبحري والبري . 

 : وتشمل ما يشتريه السائح من لوازم وهدايا ومالبس وتحف وتذكارات وكتب وأفالم وبطاقات وصور.  نفقات المشتريات ـ 3

 والصدقة والمتعة والمصاريف وجميع المنح والهدايا التي يوزعها السائح . : وهي كثيرة منها التسلية واإلدالء نفقات نثرية ـ 4

 : مثل تأشيرة المطار ورسم اإلقامة والضرائب والطوابع.  الرسوم والضرائب ـ 5

السائح وجنسيته، وعاداته، وسلوكه اإلنفاقي, كما        السابقة باختالف مستوى  ويختلف اإلنفاق على كل عنصر من العناصر 
ف باختالف مستوي األسعار والنمط السياحي )ثقافي ـ عالجي ـ ترويحي ـ ديني ـ اقتصادي ـ اجتماعي(, فالدولة التي تتميز يختل

بتنوع في وسائل التسلية والمالهي ستستقطب جزءًا كبيرًا من إنفاق السائح, على عكس دول أخرى ال تتمتع بهذا اللون من المغريات 
السياحية الغنية تستحوذ مشتريات السلع معظم اإلنفاق السياحي، وهنالك دول يتفنن فيها الخبراء   السياحية . وفي بعض المناطق

التي  الشمع  الحيوان ومتحف  المالهي وحدائق  السائحين مثل مدن  أموال  ابتكار طرق مثيرة وجذابة المتصاص  والمستثمرون في 
 (. 22:2004)غنيم، يزورها عشرات اآلالف من السياح سنوياً 

 المحور الثالث: اآلثار غير المباشرة لالستثمار السياحي في االقتصاد الكلي:

 : األثر المضاعف لإلنفاق السياحي 

قطاعات االقتصاد القومي جعلت من القطاع السياحي   المباشر إليإن طبيعة الطلب السياحي المعقد وامتداده المباشر وغير        
ت االقتصادية المجهزة له. حيث تعمل هذه االرتباطات علي إحداث توليفة تؤدي إلي زيادة قطاعًا كثيف االرتباط مع باقي القطاعا

المعروض من المنتوج السياحي, وعلي ذلك فإن أي تطور في القطاع السياحي سوف  تنتقل آثاره الى باقي القطاعات االقتصادية 
لى مجمل العملية التنموية, وقد ثبت إلنشاط السياحي تمتد آثاره  يجابيًا، وكذلك فإن  الدخل الناتج عن اإاألخرى سلبًا كان ذلك أم  

 Multiplierأن اإليرادات السياحية المتحققة تنفق عدة مرات على مختلف القطاعات االقتصادية وهذا ما يعرف بأثر المضاعف )
Effect  )((M. J.,1983:151 . 

 نشأة المضاعف السياحي :

       ( االقتصادي  عام  Kahn.F.Rيعتبر  االقتصادية  النظرية  في  المضاعف  مفهوم  أدخل  من  أول  جاء  1931(  ثم  م، 
( ليطور فكرة المضاعف في كتابه "النظرية العامة في االقتصاد" Keynes.M .Jنجليزي المعروف جون مينارد كينز)االقتصادي اإل

معروف1936 المضاعف  مفهوم  بعد  فيما  أصبح  ثم  السياحة م،  موضوع  ومنها  الكلي  االقتصاد  في  أساسيًا  موضوعًا  وأصبح    ًا 
((Kaiser,1978:98 . 
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وقد تبين أن إنفاقات السياح تتضاعف عدة مرات خالل العام قبل أن تختفي وقد توالت المحاوالت والبحوث االقتصادية في مجال  
ل ـ االستخدام ـ العمالة ـ عوائد الحكومة ـ ميزان المدفوعات, السياحة في تقدير قيم المضاعف السياحيفي عدة متغيرات منها: الدخ 

 وذلك تبعًا للتغيرات في مستوى اإلنفاق السياحي في العديد من البلدان مثل اليونان، هاواي, مصر, هولندا, اليابان . 

 تأثير المضاعف السياحي : 

د      عن  الناجمة  العوائد  صافي  في  االقتصاد  في  المضاعف  أثر  . يتمثل   التسرب  حساب  بعد  السياحي  اإلنفاق  ورات 
فالمضاعفات السياحية تحاول قياس العالقة بين اإلنفاق السياحي المباشر في االقتصاد مع األخذ في االعتبار بعض العوامل التي  

 :  Mclntosh,1980:133)) تؤثر على المضاعف وهي

 االقتصاد المحلي ومقدرته علي إنتاج مستلزمات تشغيل السياحة . ــ  حجم

 ــ  ميول السياح أو المقيمين لشراء بضائع أو خدمات مستوردة .

 ــ  ميول المواطنين للتوفير من اإلنفاق واالستثمار .

 ويمكن التعبير رياضيًا عن المضاعف السياحي كما يلي :

 خل القومي الناتج        التغير في الدخل القومي الناتج المضاعف السياحي =     التغير في الد

 عن اإلنفاق السياحي المتولد     +   عن اإلنفاق السياحي األولي

 التغير في الدخل الناتج عن اإلنفاق األولي  

ضاعف السياحي يجابي ويرفع من قيمة المإوهنالك العديد من العوامل التي تؤثر على المضاعف السياحي, منها ما يؤثر بشكل  
ومنها ما يؤثر بشكل سلبي ويخفض من قيمة المضاعف السياحي وبالتالي فإن قيمته تختلف من مجتمع آلخر ومن قطر آلخر، 

 جمال  العوامل المؤثرة في المضاعف السياحي كما يلي :   إويمكن 

 MPC))Marginal Propensity to Consumeأواًل : أثر الميل الحدي لالستهالك 

يعتقد كينز بوجود قانون يحكم تصرف البشر في عملية االستهالك، الذي يعتمد بدوره على الدخل . ونص هذا القانون هو      
الحدي   فالميل  أقل(  بنسبة  ولكن  االتجاه  بنفس  يتحول  االستهالك  فإن  للجماعة،  الحقيقي  الدخل  في  تحول  حدوث  حالة  )في 

 (. 36:2005)كافي،الك نتيجًة للتغير في الدخل بوحدة نقدية واحدة لالستهالك يوضح مقدار التغير في االسته

 وبالتالي فإن الميل الحدي لالستهالك 

          1  β      =C∆       =MPC 

Y∆ 
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 حيث أن : 

(β الميل الحدي لالستهالك ) 

(C∆مقدار التغير في االستهالك ) 

(Y∆  مقدار التغير في الدخل ) 

 β<1>0وتكون قيمته  

 ( في المضاعف السياحي : (βالميل الحدي لالستهالك أثر  ولبيان

1 I  +C   =Y 

 ن : إ إذ 

Y  الدخل = 

C االستهالك = 

I   االستثمار = 

( أعاله  1والمعادلة  إلي(  .  تشير  واالستثمار  االستهالك  هما  ألمرين  يوجه  الدخل  مستلزماته    أن  الفرد  يغطي  أن  الطبيعي  فمن 
 االستهالكية، وفي حالة وجود فائض يوجه لالستثمار .

 Marginal Propensity toSaving( MPS)   الميل الحدي لالدخارثانيًا : 

أي         الدخل،  في  للتغير  نتيجة  االدخار  في  التغير  مقدار  يوضح  في أوهو  للتغير  نتيجة  االدخار  في  التغير  مقدار  يقيس  نه 
 الدخل بوحدة نقدية واحدة . 

         (β  1ــ= )S∆    =MPS 

Y∆ 

 MPT))أثر الميل الحدي للضريبة: ثانيًا :

Marginal Propensity toTaxThe effect of 

إن الدخل الناتج عن اإلنفاق السياحي يخضع للضريبة، سواًء كانت مباشرة أو غير مباشرة والضريبة بشكل عام تعني سحب       
 (. James,2004:90)جزء من الدخول المتولدة في الدورات االقتصادية 
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 بيان أثر الميل الحدي للضريبة في المضاعف السياحي :

أي       الضرائب،  في  للتغير  نتيجة  الدخل  في  التغير  الضرائب يوضح مقدار  في أإن مضاعف  النهائي  التغير  مقدار  يقيس  نه 
 الدخل نتيجة للتغير المبدئي في الضرائب بوحدة نقدية واحدة . 

 التغير في الدخل مضاعف الضرائب =    

 التغير في الضرائب  

t∆‘ =t  =MPT 

Y∆ 

 ن : إحيث 

(t الميل الحدي للضريبة ) 

(t∆  التغير في الضريبة ) 

 I   +C   =Y       1ن   إبما 

     (Y)F   =C 

Y  .β   =C 

أي أن استهالك الفرد يعتمد على الميل الحدي الستهالكه مضروبًا بالدخل الذي يحصل عليه، ولكن ليس للفرد حق التصرف في  
بذمته   ما  يسدد  أن  بعد  إال  عليه  يحصل  الذي  )الدخل  الحكومة  ضرائب  القابل  Gمن  الدخل  عليه  يطلق  الدخل  من  (، والمتبقي 

 للصرف أو الدخل القابل التصرف . 

 )للتصدير واالستيراد( أثر الميل الحدي للتجارة الخارجية ثالثًا : 

            (M.P .M  )Export (MPX) and to Import  Marginal Propensity to 

ال         فربما  محلية،  كلها  تكون  ال  قد  السياحي  المنتوج  تصنّيع  في  السياحي  النشاط  قبل  من  المستخدمة  االنتاج  عناصر  إن 
ا  وبقية  السياحي  القطاع  يضطر  لذلك  اإلنتاج،  عناصر  من  السياحي  النشاط  متطلبات  تغطية  المحلي  السوق  لقطاعات يستطيع 

عن   ناتجًا  دخاًل  تشكل  ال  وهي  الخارج  الى  تذهب  سوف  اإلنفاقات  من  جزءًا  أن  يعني  وهذا  الخارج  من  استيرادها  من  األخرى 
الحدي   الميل  بمقدار  االستيراد تكون محكمة  على  اإلنفاق  القومية، وكمية  االقتصادية  الدائرة  الى خارج نطاق  إذ يخرج  السياحة، 

التغير في الدخل ويعبر عن ذلك رياضيًا كما يلي ( والM.P.Mلالستيراد ) التغير في االستيراد و   ذي يعرف على أنه نسبة بين 
((Song,2008:44  : 
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M   =M∆   =M.P.M 

Y∆ 

 :  إن حيث

M.P.M  الميل الحدي لالستيراد 

M    ∆     التغير في االستيراد 

االنتاج   عناصر  أن  أي  العكس،  يحدث  قد  أخري  فرضية  السوق  وفي  حاجة  تغطي  أن  تستطيع  بحيث  كثيرة  تكون  ربما  المحلية 
المحلية وتصدر للخارج أيضًا وهذا يعني أن دخواًل إضافية جديدة سوف تضخ في الدائرة االقتصادية القومية. وكمية التصدير تكون 

الناتجة عن التغير في الدخل( ( والذي يعرف على أنه )النسبة بين التغير في التصدير  MPXمحكومة بالميل الحدي للتصدير )
 ويعبر عن ذلك رياضيًا كما يأتي :

X   =X ∆   =MPX  

Y    ∆ 

 ن : إحيث 

 ((MPX   الميل الحدي للتصدير 

X∆     التغير في التصدير 

 : Inflationرابعًا : التضخم النقدي

ال يكفي القول بأن المضاعف السياحي يعمل على زيادة الدخل القومي بنسبة أكبر من اإلنفاق السياحي األول بل يجب التأكد      
من كون الزيادة الحاصلة في الدخل القومي تمثل الحقًا )ألصحاب هذا الدخل( زيادة في قدراتهم الشرائية، فما الفائدة من مضاعفة 

النقدي لشخص ما ، إذا ما تضاعفت في الوقت نفسه أسعار تكاليف االنتاج ؟ أو بعبارة أخرى إن ارتفاع األسعار بسبب الدخل 
التضخم النقدي يمكن ان تقضي على المعدل المتزايد أو المعدل المرتقب من عمل المضاعف السياحي أو إن التضخم النقدي ذو 

النقدي تعني نقصان قيمة المضاعف السياحي والعكس صحيح مع   تأثير سلبي بالمضاعف، ويتناسب عكسيًا معه, فزيادة التضخم
 (. 11:2003عبد القادر،)بقاء العوامل األخرى ثابتة 

 : الطبيعية ثر االستثمار السياحي في البيئةأ

رع السياحة االستثمارية إن لم تكن أهمها على وجه اإلطالق، ليس فقط ألهميتها االقتصادية فحسب, لكن  ذتمثل البيئية أحد أ      
الثقافي وتفاعلها اإلنساني والحضاري   جتماعي،عائدها االلمردودها السياحي و أيضًا   فهي تمثل سياحة متعددة الجوانب،   .وتأثيرها 

المشرو  فّعال على   تأثير  الدولية  وممتدة األبعاد، وذات  المنظمات  اهتمام  المحلي .وقد أدى  المجتمع   السياحية, وعلى  مثل عات 
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العالمية السياحة  العالمي     The World Tourism Organization(WTO) منظمة  السفر والسياحة   The Worldومجلس 
Tourism Organization      ومجلس األرضEarth Council  المدني المجتمع  بالسياومنظمات  إلي تعزيز ,حة والبيئةالمهتمة 

 (. 68:2004)هرمز،فرص االستثمار السياحي 

 أواًل : تعريف السياحة البيئية :

تعريف      أبسط  في  البيئية  السياحة  ترتبط    سياحةالهاهيإن  المغلقة    التي  الهادئة  أجل    Undisturbed Placeباألماكن  من 
منذ مطلع الثمانينيات من القرن العشرين وهو   Ecoـ  Tourismاالستمتاع بالطبيعة المحيطة .وقد ظهر مصطلح السياحة البيئية  

مصطلح حديث نسبيًا، جاء ليعبر عن نوع جديد من النشاط السياحي الصديق للبيئة، الذي يمارسه اإلنسان في سعيه للحفاظ على 
الطبيعي الفطري  لل  الميراث  فيهامنطقة  والحضاري  يعيش  البيئة  فيها  ويمارس  التي  علي  المحافظة  ظل  في  للمعادلة   نشاطه  وفقًا 

 :  (78:2001)الطائي، التالية

 الحرية السياحية = المسئولية البيئية              

 

لناشئين والصغار . وقد أشار يقصد بها ام أن السياحة البيئية هي عملية تعليم وتثقيف وتربية بيئية  Kim me  1999)يرى )    
(Millen  )1991وهو يعتقد بأن ,  عليهاالحفاظ  والتربية على    ,م الذي ركز على الناحية العاطفية والنفسية في تعليم الحياة الطبيعية

ن يتم عن طريق ممارسة وتنشيط السياحة البيئية، ويستخلص من ذلك    أن  أمكن  مساعدة الناس على ُحب األرض وحمايتها ي
الناس   وتستقطب  تجلب  البيئية  فيها  إالسياحة  يعيشون  التي  بالبيئة  االهتمام  البيئة إلى  بمبادئ  االهتمام  على  تربيتهم  جانب  لى 

يعتقد ) للموارد الطبيعية و lee et  Aleوحمايتها بشكل عام . بينما  الفطرية قيمة تفوق بكثير ما  ( بأن  السياح عند ينفقه  الحياة 
 (. Ashe,2008:59)زيارتهم لهذه المناطق 

 ة :يثانيًا : عناصر السياحة  البيئ

 إن هنالك العديد من العناصر التي تتعلق بمفهوم السياحة البيئية التي يمكن ذكرها فيما يلي : 

ـ الرشادة العقلية والفكرية الناجمة عن النضوج والوعي واإلدراك ألهمية المحافظة على سالمة البيئة وأهمية الحياة في بيئة صحية 1
 سليمة خالية من التلوث .

 الحاضرة والقادمة . لألجيال   استدامته واستمراره من  العمل عليمادي و العائد التفوقه على مدي مكسب البيئي و ـ العائد المردود وال2

 ـ التوازن البيئي الحركي األدائي، والتنموي وفاعليته في تحيق األمن والسالمة والصحة البيئية.3

خطر يهدد العالم بكامله البيئي  صالح البشرية, فالتلوث  المزامًا بـ نشر ثقافة االلتزام واإلحساس بالمسؤولية تجاه قضايا العالم الت4
ن السياحة هي سياحة الفطرة وسياحة العودة إوأن مسؤولية الحد منه تشمل األفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني . وبذلك ف

 لى التوازن البيئي .إالى الطبيعة، و 
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المكان المحيط به، وهي تمثل عالقة دائمة ومستمرة تؤدي إلي نمو و مابين اإلنسان    ـ إن السياحة البيئية هي اتصال دائم ومستمر5
 وازدهار الطبيعة. 

والسياحة البيئية   Nature Tourism)م مفردات السياحة الطبيعية )1992( عام  Lacertian)&McneelyThorsellلقد استعمل  
(Eco- Tourism  بشكل متبادل )لى مناطق طبيعية هادئة بغرض  إالسياحة التي تشمل السفر    بأنها  الطبيعية    السياحة اوقد عرف

 (. 18:2002)الشيراوي،الدراسة والتمتع برؤية الطبيعة ومعايشتها والتعرف على التراث أو الثقافة اإلنسانية المتواجدة بها 

من    تعني توجه اإلنسان لزيارة معالم الطبيعة  بأنها السياحة التي  م السياحة الطبيعية  2002وقد عرف صالح الدين خربوطلي عام  
م( على الكائنات والنباتات الحية في النظام الطبيعي Tisdell 1996السياحة البيئية حسب رأي )تعتمد و  واالستجمام  .أجل المتعة 

 (. 51:2010)خربوطلي،التي تركز على زيارة المواقع الجغرافية كزيارة البراكين أو سياحة المغامرات  األنشطة من ذلك  ويستثني

 ـ أنواع التأثيرات البيئية :1

 يجابية :التأثيرات اإل

تسهم في   بطرق مختلفةوضع خطط  تنموية محكمة في مجال السياحة و إذاتم  يمكن أن يكون للسياحة تأثير إيجابي علي البيئة  
 يلي : إنجاح العملية السياحية,نذكر منها علي سبيل المثال ما 

 : الهامة  أـ المحافظة على المعطيات الطبيعية

العمليات الطبيعية وإنشاء الحدائق  مثل  تطوير المهمةتساعد السياحة في تبرير دفع تكاليف عمليات الحفاظ على المواقع الطبيعية 
 عناصر جذب للسياح .    تمثل  التي الوطنية واإلقليمية 

 :ب ـ المحافظة على المواقع األثرية والتاريخية والمعمارية

علي الحفاظ  يتم  لم  الثقافي    إذا  التراث  للدمار والتدهور،  تتعوف  سموارد  للمنطقرض  التقليدي  التاريخي  التراث  ة، وبالتالي يضيع 
 سياح .الجذب الصر اعنيدخل في باب اقتصادي له مردود األثرية والتاريخية القيم على فالمحافظة 

 ج ـ تحسين نوعية البيئة :

رمي النفايات وغيرها من المشاكل، و ر الحوافز لتنظيف البيئة من خالل مراقبة الهواء، الماء، التلوث  يتوفب  يهتم قطاع السياحة    
استخدام اللوحات و التصاميم اإلنشائية المناسبة،  و سهم في تحسين الصورة الجمالية للبيئة من خالل برامج تنسيق المواقع،  يكذلك  و 

 .الجيدة لها أهمية ليس فقط للسياح بل أيضًا للسكان المحليين.فالنوعية البيئية  التوجيهية وصيانة المباني

 .واالتصاالتالصرف الصحي، ونظام  ،والجسور الطرق والمواصالت و مثل المطارات، د ـ تحسين البنية التحتية : 

 التأثيرات السلبية :

 أـ الملوثات البيئية : 
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والتصميم غير المناسب للمرافق السياحية,في حدوث كثير من المشاكل واألضرار البيئية،   ,االستخدام غير المرشد لألرضيتسبب  
 فمثاًل إنشاء الفنادق على شواطئ البحار مباشرة يجعلها عرضة لألمواج العالية وارتفاع البحار.

 : ضرار بالمواقع التاريخية األثريةب ـ اإل

سوف تحدث والرقابة الدائمة للسياح  لتحسين بشكل مستمر في المناطق السياحية  ,وتطبيق إجراءات اإذا لم تتوفر الصيانة المستمرة
 . في المدي الطويلأضرار بيئية 

 مشكالت استعمال األرض : -ج

السياحي وذلك بتوظيف   للتطوير  المالئمة  الخطط  المياه  يمكن تفادي هذا األثر في حالة وضع  النقل واالهتمام  بمصادر  حركة 
 وأنظمة التخلص من النفايات .

 أثر االستثمار السياحي في التبعية االقتصادية : 

التبعية االقتصادية للسوق الرأسمالية،ويتمخض   في بعض األحيان تعمل السياحة في بلدان العالم الثالث على خلق حالة من    
لى استغالل واستنزاف طاقات بلدان العالم الثالث لصالح البلدان الرأسمالية المتقدمة  فيترتب إعن ذلك نتائج سلبية خطيرة تؤدي  

 :  ( 66:2001)شمسين، عن ذلك آثار سلبية لهذه التبعية منها

خدمات1 تقدم  العالمية  السياحة  صناعة  إن  بارتفاع ـ  تمتاز  المتقدمة والتي  البلدان  المصدر من  السياحي  للطلب  بصورة رئيسية  ها 
أقاليم أوربا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان, التي  البلدان الصناعية الرأسمالية التي تشمل  الدخل والمستوى المعيشي فيها خاصة 

عتماد على الطلب السياحي القادم من البلدان الرأسمالية المتقدمة  ( من الطلب السياحي العالمي . فاال%90تستحوذ علي أكثر من )
عدم استقرار السوق الرأسمالية،  بقدر ما يحمل في طياته، جانبًا من االستقالل االقتصادي بقدر ما يشكل حالة سلبية تتجسد في  

 سياحي للبلدان النامية . تأثر الطلب السياحي العالمي باألزمات ومدي انعكاس ذلك سلبًا على واقع النشاط الو 

ينشأ  2 الذي  التبعية  من  الثاني  الشكل  إن  السياحيـ  االستثمار  األجنبي  عن  المال  رأس  واستخدام  هيمنة  في  تنمية   يتجلى  في   ,
نتيجة للنقص الشديد في رأس المال المحلي وضعف عملية تكوينه,  وفي   ,وتطوير أغلب المشاريع السياحية في بلدان العالم الثالث

تمليك مقومات سياحية طبيعية،   التي  الثالث  العالم  بلدان  تلجأ كثير من  غالبًا ما  ذلك  في إسبيل  أجنبية متخصصة  لى شركات 
يك قد  أو  صرفة،  أجنبية  الملكية  تكون  الحالة  هذه  وفي  السياحية,  المشاريع  وبناء  تمتلك  تصميم  أن  مقابل  مناصفة  التمويل  ون 

تفرض  أن  الرأسمالية  األجنبية  الشركات  تحاول  األحوال  كل  في  العموم   علي  السياحية.  المشاريع  من  جزءًا  األجنبية  الشركات 
 شروطها القاسية على بلدان العالم الثالث، من أجل استنزاف طاقتها وتحقيق أقصى األرباح على حسابها. 

جة حتمية فإن االستعانة برأس المال األجنبي في النشاط السياحي سوف تكون الخيرات المجنية منه  في الغالب وهكذا إذن كنتي  
لصالح الشركات األجنبية، وال يصيب البلدان النامية إال القليل منها مهما كانت الصيغة.  وكيفما كانت النتائج فإن حالة التبعية  

أ, وذلك  نتيجة لالعتماد على الرأسمال األجنبي . وال يتوقف األمر عند ذلك فقط، بل يتعداه االقتصادية للسوق الرأسمالية سوف تنش
لى األجهزة اإلدارية المتخصصة بالسياحة فإن عدم توافرها في السوق المحلية يولد الحاجة للتعاقد مع الشركات المتخصصة إليصل 
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ل وحتى الكادر الخدمي المتخصص بالسياحة والفندقة يتطلب مهارات في هذا المجال لإلشراف على إدارة المشاريع السياحية . ب
 لى استيرادها من البلدان الرأسمالية أو البلدان األخرى. إوخبرات قد ال تتوفر في البلدان النامية, مما يضطر 

اإلدارية والخدمية المتخصصة في وطبيعي فإن استيراد المكائن والمعدات من األثاث، والمواد األولية بأثمان باهظة, وإغراء الكوادر  
عاليةللالسيا بأجور  والفندقة  النامية،  حة  البلدان  في  عوامل  سعمل  من  عامل  ويكون  األجنبية  العمالت  من  الكثير    الضغط يكلف 

تاج من نلى هذا فإن القطاع السياحي سوف يكون معتمدًا على استيراد عناصر اإلإ باإلضافة    .االستغالل لصالح البلدان الرأسماليةو 
 . فهذه العوامل جميعها تصب في خانة التبعية االقتصادية البلدان الرأسمالية,  

 أثر االستثمار السياحي في توطيد العالقات الدولية :

على    ايجابً إيؤثر  ,سلى مختلف مناطق العالمإفيالعام  السياح  ماليينووصول    .نتيجة لتطور السياحة وانتشارها في جميع أنحاء العالم 
العالقات بين المجتمعات اإلنسانية، وإن كان هذا التأثير بدرجات متفاوتة وهذا ما يجعل الدولة في حاجة لتنظيم عالقاتها السياحية 
مع الدول المجاورة والبعيدة سواًء بشكل عالقات ثنائية أو ضمن مجموعة دول )إقليم( أو حتى ضمن المنظمات التي تعمل في 

خر ومن ناحية أخرى فإن االحتكاك بين أفراد المجتمع والسائحين األجانب يؤثر في نظرة كل منهم نحو اآل  ,حةمختلف ميادين السيا
البلدان البلد المعني ضمن   ,سواًء باإليجاب أو السلب. فهذه العالقات السياحية تنعكس على العالقات الدولية العامة بين  وتضع 

الدولية المشاركات    ,األسرة  فرصة  له  والترويجية, وتتيح  اإلعالمية  والتظاهرات  الدراسية  البعثات  وفي  والندوات  المؤتمرات  في 
وتبنى المعاهدات والمواثيق الدولية حول مختلف الشؤون التي تنظم السفر والسياحة من حيث   ,واالنضمام إلي التكتالت االقتصادية

 (: 61:1986)الروبي،

األشخاص،  1 وعبور  الطيران،  شركات  عقود  اتفاق  الهجرة، ـ  العمالت،  االلتزامات،الحقوق،الجمارك،  )الجوازات،  السفر  وإجراءات 
القضايا الصحية السياحية الوقائية، العالجية، للسائح( وسالمة السائح )الحماية، التقاضي، الشرطة السياحية (.وتبادل المعلومات 

 والتنسيق في مجال البيئة واالتصاالت والمواصالت.  

ول المعنية وشركات السياحة األجنبية، فعلى سبيل المثال عندما تقرر إحدى شركات الفنادق العالمية إنشاء فندق لتقارب بين الداـ  2
 إجراء مفاوضات وتوقيع اتفاقيات مع الدولة ذات الشأن.    لى  إلها في بلد ما، فإنها تلجأ 

النامية خاصة في مجال ازدياد المؤسسات الدولية واإلقليمية التي تختص بالسياحة، وتقوم بت  -3    الفنية  للدول  قديم المساعدة 
  وبناء القدرات. ومن أمثلة ذلك :         يالتخطيط للسياح

 قيام  منظمة الدول األمريكية بإجراء البحوث الخاصة بالسياحة وتطويرها وإنشاء برامج     -أ

 التي تعمل بهذا القطاع.       للكوادر تدريبية 

 المؤتمرات السياحية والسفر على مستوى العالم العربي بين الحين واآلخر.           قيام تبني جامعة الدول العربية  -ب

 في  التطوير االقتصادي للدولي .       المهمة كما زاد اهتمام األمم المتحدة بمواضيع السياحة كأحد العناصر االقتصادية    -ج   
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األخرى  اهتمام  -د    الدولية  السياحة  المنظمات  قطاع   الدولية   بتطوير  الجوي  النقل  مؤسسة  منها 

IATA))Internationalairtransport association   التي تقوم بإبرام اتفاقيات دولية  بين أعضائها فيما يتعلق بأسعار تذاكر

خدمات الطيران تهتم ب  التيInternational  Civil  Aviation Organization(ICAO)ن المدني الدولي   منظمة الطيراو   السفر
أُ   ,المدني العالمية  وأخيًرا  السياحة  المتحدة    UNworld Tourism Organizationنشئت منظمة  لألمم  تابعة  كوكالة متخصصة 

 (: 28:2003)عبد القادر،  لى إتهدف  هيو 

 جل المساهمة في تطوير الدول اقتصاديًا . أـ تشجيع وتطوير السياحة من 1

حقوق اإلنسان وحريته دون تمييز على أساس الجنس أو النوع أو اللغة    واالزدهارواحترامـ تشجيع التفاهم الدولي من اجل السالم  2
 أو الدين. 

لها عالقات واتفاقيات مع دول ٌأخري سوفيتضح   التي تنأي بنفسها دون أن يكون  البالد  تكون معزولة ومجهولة   مما سبق أن 
 سياحيًا .

 المحور الرابع : السياحة المستدامة : 

للسياحة   جديد  مفهوم  مؤخرًا  للعالم   برز  السياحة  حيث  )وهو  و Sustainable Tourismالمستدامة  المكان   هي (  قابلية  تعني 
ذب والمحافظة على المزايا الثقافية المتوازنة عوامل السياحة التي تتمتع بقوة الج  من السياحي للبقاء في ساحة المنافسة تجاه الجديد  

 مع البيئة بكافة عناصرها .

وجهود الباحثين والمخططين إلعادة النظر في   اهتماماتفي إطار هذا المفهوم )االستدامة( أصبحت صناعة السياحة في مقدمة  
أن   يمكن  التي  السياحية  واألنشطة  األعمال  في  التقليدية  واألولويات  للاألسس  أضرارًا  )تحدث  البيئة   & Cultural)ثقافة 

Environment  األ السنوات  في  وأعطت.  الجهود    خيرة  االستدامة  هذه  مفهوم  لتطبيق  مشجعة  ذلك  نتائج  مع  دعت وتمشيًا  فقد 
يك, م إلي عقد مؤتمر دولي عن السياحة والبيئة في منطقة آسيا والباسف1997( في أواخر عام  WTOمنظمة السياحة العالمية )

وقد غطى المؤتمر بكثافة مواضيع فنية واسعة تتعلق بالسياحة المستدامة, وقد صدر عن المؤتمر بيان أعلن فيه االهتمام العالمي 
المقاصد  في  الطبيعية  البيئات  لحماية  الجهود  لبذل  وإلحاحا  إحساسًا  هنالك  أن  المؤتمرون  وأوضح  االستدامة،  بمبدأ  الرسمي 

 (. 73:1999)العالق،

ودراسة طاقة استيعاب   ,لى المستقبل البعيدإتخطيط  التنمية السياحية يجب أن يكون عقالنيًا وبمبدأ االستدامة أي النظر  فإن    ولهذا
 المقبلة . لالستعمال األجيالصالحًا  يسهم في بقائه المكان بدقة ومن ثم وضع أسلوب استخدام المزايا السياحية بشكل متوازن 

وانتشار النفايات السامة أهم القضايا البيئية    األوزون، وانحسار الغابات، وتلوث البحار واألنهار والهواء,يعد تغير المناخ وفقدان   
األرض و التي  العالمية   علي كوب  السياحيةتشكل خطرًا  التنمية  استدامة  العالم بضرورة تحقيق   وقد.تحد من  نادت األصوات في 

المناطق الحساسة بيئيًا كالشواطئ والجزر في  خاصة  عمليات االنتاج  في  عند استخدام األرض  السالبة    التوازن بين الفوائد واآلثار
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لمي االجتماعي لما لها من مهددات السالم العا  Pollution)ألن قضية البيئة والتلوث )  ؛التاريخيةاألثرية و   المواقعمناطق الغابات  و 
 (. 28:2004)غنيم, من تأثير على حركة السياحة الدولية ونموها

 للسياحة:التأثيرات السلبية 

  للسياحي: المشكالت االقتصادية لالستثمار  أواًل: 

 السياحة:االعتماد الزائد على  أـ

يرى االقتصاديون أن االقتصاد المتنوع يعطي فرصًا أفضل من االقتصاد األحادي في النمو وتحقيق التنمية . والسياحة االستثمارية  
الترويج  ومهارات  قدرات  وتباين  واألسعار  المزاج  لتقلبات  عرضة  ألنه  وذلك  االقتصادية  أهميته  رغم  هش  موسمي  قطاع  تمثل  

كبديل لقطاع اقتصادي آخر كالزراعة مثال السياحة االستثمارية    السياحية األخرى، ولذلك فإن إدخال والتسوق السياحي والمتغيرات  
. وعلى كل يمكن أن يكون االعتماد الزائد على السياحة وعلي مجمل الناتج المحلي    ن يشكل خطورة كبيرة على االقتصادأيمكن  

إقليم أو دولة   ...الخ( كما هو حاصل في دولة  ،تعدين  ،صناعة  ،خيارات اقتصادية أخرى )زراعةمقبواًل عندما ال تتاح لمكان أو 
 اإلمارات العربية وبعض الدول في المحيط العالمي . 

اقتصادي   مفهوم  على  آويرتبط  يصرف  الذي  فالمال  الضائعة  الفرصة  مفهوم  وهو  السياحة  على  الزائد  االعتماد  بمشكلة  خر 
فإذا لم يحقق االستثمار السياحي المردود المرجو منه   ,  على مشروعات اقتصادية أخري    المشروعات  السياحية يمكن أن يصرف

 نتيجة ألسباب طبيعية أو سياسية  تكون قد ضاعت فرصة استثمار ذلك المال في القطاع أو المشروع المناسب .   

 ب ـ اآلثار التضخمية للسياحة :  

السي مواسم  في  األسعار  رفع  في  يسهمون  السياح  الطعام، إن  )السكن،  الضروريات  أسعار  خاصة  المحليين  للسكان  بالنسبة  احة 
 المالبس، المواصالت(  

 المشكالت االجتماعية لالستثمار للسياحي :   :ثانيًا  

 يمكن أن يكون للسياحة عدد من السلبيات االجتماعية :

القي1 السلوك االجتماعي ونظم  السلبية على  اآلثار  المجتمع وهذا يأتيـ  الحضارية  من خالل    م في  العادات والتقاليد والموروثات 
 واالجتماعية والدينية لدي كثير من السياح . 

األخالقي  2 التدهور  السياحة من  تزيد  قد  حد  إ ـ  المحليين  وإدخال سلوكيات أالجريمة و   انتشارلى  السكان  القمار ومضايقة  لعاب 
 استهالكية جديدة. 

 بأسرع الطرق . و كبر فائدة أـ زيادة االتجاه المادي لدى المواطنين عن طريق الرغبة الملحة في استغالل السائح للحصول على 3
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 زيادة الفوارق االجتماعية نتيجة التوزيع غير العادل للمشروعات السياحة .  -4

ه وترشيده ليخدم أهداف المجتمع، وال ينبغي للدولة أن السياحة االستثمارية منشط اجتماعي متعدد اإلبعاد، وينبغي أن يتم ضبطإن  
 تهمله فينجرف أو ينحرف عن مساره فهو ليس نشاطًا فرديًا فحسب بل هو مسؤولية المجتمع والدولة.  

 معايير تقويم االستثمار السياحي :

(  Investment  Criteriaالستثمار )يتم استخدام عدد من المعايير في تحليل االستثمار لتقويم ربحية المشروع تسمى بمعايير ا
 :  Charles,1978:112))من أهم هذه المعايير

 الفترة المحددة . يارمع •
 فترة االسترداد . يارمع •
 المعدل المتوسط للعائد .  •
 صافي معدل العائد المتوسط . •
 صافي القيمة الحالية .  •

 : معيار الفترة المحددة :  الً أو 

إذا أمكنه أن يحقق عائدًا صافيًا يكفي لتغطية تكاليف االستثمار    فترة ما بحيث يعتبر المشروع مقبواًل يتمثل هذا المعيار في تحديد  
 .  األولية خالل هذه الفترة المحدودة على األقل

∑  NR > 𝐼
n

i
 

 nالفترة المحددة = 

 مجموع العوائد الصافية خالل الفترة المحددة = 

∑ =  NR
n

i
 

 Iتكاليف االستثمار =

 ويمكن صياغة هذا المحدد كما يلي : 

 مجموع العوائد الصافية خالل الفترة المحددة < تكاليف االستثمار األولية للمشروع  . 

 :  ردادثانيًا : معيار فترة االست
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فترة و      المعيار كلما كانت  لهذا  . ووفقًا  الصافي  العائد  تدفقات  من  االستثمارية  تكاليفه  المشروع  التي يسترد خاللها  الفترة  هي 
 أقل كلما كان المشروع أفضل . رداد  االست

 وتحسب كما يلي : 

 ......)في حالة ثبات العائد الصافي( تكلفة االستثمار األولية=     ردادفترة االست

 العائد الصافي الثابت                         

في    ...... )   مجموع العوائد الصافية للمشروع  ـــ  تكلفة االستثمار األولية  =  صفر:  الشرط التاليفي نهاية فترة االسترداد  يتحقق  
 .   (حالة عدم ثبات العائد الصافي

فترة  كنا    إذا أكثر تتساوى  لهما فان فترة اإلنشاء ال تدخل ضمن فترة االسترداد وإنما  بصدد مقارنة مشروعين أو  بالنسبة  اإلنشاء 
 نتاج .فترة اإل بداية   تحتسب فترة االسترداد من

 ثالثًا : معيار المعدل المتوسط للعائد : 

 يتمثل هذا المعيار في إيجاد النسبة المئوية لمتوسط صافي العائد من تكلفة االستثمار األولية أي أن : 

 100×متوسط صافي العائد السنوي المعدل المتوسط للعائد =

 ف االستثمار األولية تكالي 

 

 مجموع صافي العائد السنوي متوسط صافي العائد السنوي=

 عدد السنوات  

 رابعًا : معيار صافي معدل العائد المتوسط : 

أل وذلك  إجمالي  معدل  بمثابة  له  التعرض  سبق  الذي  للعائد  المتوسط  المعدل  في يعتبر  والمتمثلة  اإلهالك  تكلفة  يستعبد  لم  نه 
 االستثمار األولية وهذا تم تالفيه في هذا المعيار .

 صافي معدل العائد المتوسط = 

1

ن
 100× )مجموع صافي العائد السنوي ــ تكاليف االستثمار األولية ( 

 تكاليف االستثمار األولية  

 خامسًا :معيار صافي القيمة الحالية :
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افي القيمة الحالية بأنه " مجموع العوائد الصافية خالل فترتي اإلنشاء واإلنتاج للمشروع مخصوصة على أساس  يمكن تعريف ص
 معدل تكلفة األموال" . 

 : كاألتييحسب  صافي القيمة الحالية إذا كانت فترة اإلنشاء سنة واحدة ـ 1

 )العوائد الصافية المتوقعة( صافي القيمة الحالية = تكاليف اإلنشاء + مجــ 

 + سعر الخصم( السنة( 1)

 (صافي العائد في السنة الثانية( ) صافي العائد المتوقع في السنة األولىمجــ )= تكاليف اإلنشاء

 ²)سعر الخصم(¹+ سعر الخصم( 1)                                 

 : يحسب كاألتي ـ صافي القيمة الحالية إذا كانت فترة اإلنشاء أكثر من سنة 2

 صافي القيمة الحالية = القيمة الحالية للمنافع )اإليرادات ( ــ القيمة الحالية للتكاليف .

 صافي العائد في السنة الثانية+      صافي العائد في السنة األولى= مجــ  

 ²+ سعر الخصم (1)                   ¹+ سعر الخصم( 1)             

 ( 2تكاليف اإلنشاء في السنة ) +  ( 1تكاليف اإلنشاء في السنة )  ــ مجــ

 ²+ سعر الخصم (1)                       ¹+ سعر الخصم(1)         

 إذا كان صافي القيمة الحالية < صفر أي موجبة هنا يقبل المشروع .

 إذا كان صافي القيمة الحالية > صفر أي سالبة هنا يرفض المشروع .

 مميزات معيار صافي القيمة الحالية : 

المكاسب الكلية المحققة خالل جميع سنوات العمر االقتصادي للمشروع، حيث يجمع العوائد الصافية المتوقعة   االعتبارـ يأخذ في 1
 نتاج للمشروع .خالل سنوات اإل

 قيمة للنقودفي الحاضر   القيمة الزمنية للنقود وذلك ألنه يحدد قيمة العوائد المتوقعة في المستقبل على أساس   االعتبارـ يأخذ في  2
 من خالل خصمها بمعدل تكلفة األموال . 

المشروعات3 لتلك  موجبة  الحالية  القيمة  صافي  وكانت  المشروعات،  من  لعدد  االستثمارية  التكاليف  تساوت  إذا  ترتيبها ـ  يتم   ،
 واختيار المشروعات ذات الربحية األعلى . 
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 عيوبه : 

 . االستثماريةفي الحالة التي تتساوى فيها التكاليف  ـ ال تصلح طريقة صافي القيمة الحالية في ترتيب المشروعات إالّ أ

 عمار االقتصادية لها  ـ قد ال تعطي طريقة صافي القيمة الحالية ترتيبًا سليمًا للمشروعات في حالة اختالف األب 

 الخاتمة :

ال في  االستثمارية  السياحة  متكاملة  عصرإن  صناعة  تعد  االقتصاديةإذ    ،الحالي  التنمية  تحقيق  في  وتوفير   ,واالجتماعية  ,تسهم 
العملوخ  ,اإليرادات الع  لقفرص  بلدان  من  كثير  يسهمفي  السياحي  فاالستثمار   . الدولة    الم  مكانة  تعزيز  المنفعة  وتحقيق  في 

الح   األساسيةمحدداته  ما توفرت    إذا,المستقبلية المال  د)الكفاية  لرأس  يلعب دور رئيسية  المتوقع( وهو  في تحديد مسار   يوالعائد 
 .  االدخار واالستهالك ضمن منظومة النشاط الكلي القتصاديات الدولة

وهو القطاع الذي يمكن أن   ,لالستثمارات األجنبية المباشرة  اً فهي القطاع األكثر جذب  ,لةة من الممكن إدراكها بسهو يفالسياحة غا 
إذا ما احكم    سهولة  أكثر  هومصادر تمويل  ،االستثمار السياحي متعددةمجاالت  خاصة أن    ,في تطوير القطاعات األخرى   اعديس

عتماد الكلي وعدم االالتوسعي,  تحجيم نفوذ شركات السياحة العالمية  كذلك  و   ،التقليل من حجم اإلدارة األجنبية للمشروعات السياحية
 فعندئذ سوف تكون عائدات النشاط السياحي أكثر فائدة .  . كبار منظمي الرحالت السياحية من الدول الغربيةعلي 

 النتائج : 

الخصائص  هذه  ليتضح من خال بالعديد من  يتميز  السياحي  االستثمار  المرونة والحساسية مع   ، الدراسة أن  بينها خاصيتي  من 
ل ثمتوت   .  المستقبلة للسياح  أوفي البلدان المصدرة     كانالمتغيرات )سياسية، اقتصادية، اجتماعية، دينية، ثقافية( سواءً   أنواعجميع  

 .  والمستوى الثقافي ,العرض السياحي ومدى توفر ,والدخل المتاح ,السياحيةالخدمات  أسعارفي مستوى هذه المتغيرات  أهم

الدراسة   التيأوضحت  المفاهيم  من  االستثمار  تسهمعدد  مناخ  وتهيئة  تحفيز  التنظيمية  من  ,في  مالية  ها:الحوافز  كانت   أوسواء 
تشجيع    ,ضريبية عوامل  في:  االستثمار  أو  تتمثل  السياسيواالقتصادي  ,مناآلالتي  التجارة  , االستقرار  الجغرافي والتوزيع    ,حرية 

 للسكان . 

 اً محوري  اً يلعب دور الشاملة، وهو  قضايا التنمية االقتصادية    يؤثر علىنشاط اقتصادي  السياحة االستثمارية  توصلت الدراسة الى أن  
 الزدواجيته وتركيبته المعقدة. وذلك,األخرى في الربط بين قطاعات االقتصاد 

 التوصيات : 

في عمليات االستثمار السياحي الحديثة كاالنترنت    واإلعالم وسائل االتصال    إدخالالسياحي وتنظيمه والعمل على  إنعاشالتسويق  ـ1
. 

 وفوائد تعود على المجتمع . أرباحمن  وما يجرهاالستثمار السياحي داخل البلد  بأهميةن يالمستثمرين الوطنيرجال األعمال و توعية ـ 2
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دور القيم واألعراف االجتماعية يف الضبط االجتماعي )دراسة ميدانية للريف 
 املتمة(  حملليةالشمايل 

 ** ، أمحد ادريس أمحد حممد*املعز أبكر أمحد عبد اهلل
 كلية الدراسات التنموية –جامعة شندي **,*

 
 مستخلصال

)دور القيم واألعراف في الضبط االجتماعي( بشكل أساسي على دراسة وتشخيص دور    تركز الدراسة
الشمال الريف  في  المحلي  المجتمع  إطار  في  االجتماعي  الضبط  عملية  في  االجتماعية  واألعراف  ي  القيم 

وتكمن أهمية الدراسة في كون موضوع الضبط االجتماعي يعد من   السودان.  لمحلية المتمة بوالية نهر النيل
القيم واألعراف في    على مدى فاعلية دور  لتعرف وتهدف الدراسة ل االجتماع.أهم الموضوعات المرتبطة بعلم  

تحقيق الضبط االجتماعي الذاتي للمجتمع في )الريف الشمالي( والتعرف على اتجاهات المجتمع المحلي تجاه  
لقد أجريت الدراسة   ائل ومدى تمسكه بها في تنظيم المعامالت والعالقات بين األفراد والجماعات.هذه الوس

تمثل مكونات المجتمع المحلي واستخدمت الدراسة أداة االستبيان لجمع  ( مفردة  275من )  عينة مكونه على  
وقد   الدراسة  بمشكلة  المرتبطة  الفرضيات  بعض  على  واعتمدت  والمعلومات  من  البيانات  عدد  إلى  توصلت 

أهمهاالنتائج   أبناء    :ومن  يتمسك  وتقاليده.  عاداته  على  محافظًا  الشمالي  بالريف  المحلي  المجتمع  يزال  ال 
بالقيم اال  المحلي  أثناء  المجتمع  السائد    عالقاتهم ومعامالتهم.   تفاعلهم وفي يجابية األصيلة  الُعرف  و اليزال 

وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات    عالقاتهم وتعامالتهم مع بعضهم البعض. قوي ومسيطر على الناس في  
متخصص    أهمها: ومن   مراكز  وإنشاء  الشمالي  بالريف  للمجتمع  األصيلة  العادات  على  المحافظة  ضرورة 

  تعميق القيم االيجابية األصيلة ومحاربة القيم السلبية   وضرورة  بجمع وتدوين التراث الثقافي والمحافظة عليه.
 .بإتباع األساليب المناسبة لصيانة المجتمع من مخاطر الجريمة والسلوك االنحرافي مستقبالً 
 الكلمات المفتاحية: القيم، األعراف، األعراف االجتماعية، الضبط االجتماعي، المتمة 

Abstract 
The study, tagged with (the role of values and norms in social control), focuses mainly on 

studying and diagnosing the role of social norms and values in the context of the local 

community in the northern countryside of Al-Matama locality in River nail state, Sudan. The 

importance of the study lies in the fact that the subject of social control is one of the most 

important distinguishing features of sociology This study was found on a community area of 

(275). Its customs and traditions. And the relationships of the local community with the 

inherent positive values during their interaction and with them and their transactions. Culture 

and its preservation. Deepening the original positive values and fighting positive values.   

Keywords: values, norms, social norms, social control, complement 



 
 
 

 

 
47 

 77-46ص:   -   2023  اير  ين  – السابع    العدد  –علوم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة شندي للمجلة                       

 

 /humanities / ISSN: 1858-9021 - https://journals.ush.edu.sd – علوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة شندي للمجلة 

 مقدمة الدراسة 

سبنسر (    الكثير من علماء االجتماع منذ أن ذكر ) هربرت   اهتمام "الضبط االجتماعي"  لقد نال موضوع  
هذا المصطلح في كتابه " مبادئ االجتماع " في معرض شرح نظريته عن الحكومة الطقسية التي أعتبرها  
للضبط   كوسائل  والدينية  الطقسية  النظم  أهمية  على  سبنسر  أكد  فقد  ذلك  ومع   ، للحكومة  شكل  أقدم 

التوجيه من ناحية أخرى  حية و االجتماعي ؛ ألنها في نظره منظمه للسلوك البشري عن طريق الكف من نا
 ( . 5،  1968الساعتي :   ) 

االجتماعي ، عالم االجتماع " أبن خلدون " فقد أشار   الضبطوفي مقدمة من أكدوا على أهمية وضرورة  
أمره ، وأن المجتمع ال يكون صالحًا إال إذا كان    ينتظم بها  سياسةإلى أن العمران البشري ال بد له من  

هناك وازع ) أي ضبط اجتماعي ( يحافظ على كيانه ، ويلجأ إليه إذا ما حدث أي اضطراب يهدد سالمة 
،    2005ابن خلدون :    ات تربوية تقوم عليه )هذا المجتمع ، وال يتم هذا الضبط إال من خالل مؤسس

111 . ) 
المجتمع  أنوال شك   القيم  كافة  إلى غرس  لما    واألعرافات تسعى جاهدة  النشء وذلك نظرا  نفوس  في 

بدرجة   واألعرافمن أهمية خاصة في دفع عملية التقدم الحضاري ، وتسهم القيم    واألعرافتشكله القيم  
القيم   الدراسات أن  العديد من  المجتمع . وقد أكدت  العمل على صيانة  تعمل على    واألعرافكبيرة في 

 الفرد وتكيفه مع مجتمعه .  جتمعات حيث يعمالن على إثراءترابط الم
 مشكلة الدراسة :

العالقات    األخيرة . وضعفت   اآلونةأصبح يهدد مكونات البناء االجتماعي في    أن نمط الحياة االجتماعية
للقيم   تعد  لم  وبالتالي   ، العائلي  النظام  وتدهور  الفردية  وسيطرة  والجماعات  األفراد  بين  االجتماعية 

 والمعايير واألعراف والتقاليد والدين أثر واضح في عملية الضبط االجتماعي . 
 ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي :

 في تحقيق عملية الضبط االجتماعي بمجتمع الدراسة ( ) ما هو دور القيم واألعراف 
 أهمية الدراسة : 

القيم واألعراف االجتماعية   تقويم وبناء شخصية  يعتبر  بدرجة كبيرة في  الهامة التي تسهم  المعايير  من 
الضبط   في  االجتماعية  واألعراف  القيم  دور  دراسة  أهمية  وتكمن   ، القويم  الطريق  وتعريفهم  الفرد 

 االجتماعي إلى عدة اعتبارات منها :
 :  أواًل :األهمية العلمية

 يستفاد منها من خالل ما ستوفره من معلومات عن القيم واألعراف االجتماعية . -
يمكن الخروج بتوصيات من شأنها الوقوف على المعوقات التي تحد من فاعلية دور القيم واألعراف في  -

 الضبط االجتماعي . 
 . لتراث العلميإلثراء اإضافة تمثل  -
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 :  مليةالعاألهمية 
 الدراسة في عالج الحاالت المشابهة والمتعلقة بهذه الدراسة .  من خالل تطبيق نتائج-
يمكن أن تسهم هذه الدراسة في توجيه أنظار المجتمع المحلي حول أهمية القيم واألعراف االجتماعية  -

 . وذلك للعمل في غرسها في نفوس األبناء 
 أهداف الدراسة :

 تهدف الدراسة للتحقق من 
 األتي :  

لى مدى فاعلية ودور وسائل الضبط االجتماعي غير الرسمية التلقائية وبخاصة القيم  التعرف ع .1
 في تحقيق الضبط االجتماعي الذاتي للمجتمع . واألعراف

التعرف على اتجاهات المجتمع المحلي تجاه هذه الوسائل ومدى تمسكه بها في تنظيم المعامالت   .2
 والعالقات بين األفراد والجماعات .

 في عملية الضبط االجتماعي .  واألعرافالعوامل التي أدت إلى إضعاف القيم  التعرف على .3
 فروض الدراسة :

 يتمسك المجتمع المحلي بالقيم اإليجابية أثناء تفاعلهم وعالقاتهم ومعامالتهم ؟  .1
 يفضل المجتمع المحلي االحتكام للعرف السائد في تسوية النزاعات والخالفات فيما بينهم ؟  .2
 في عملية الضبط االجتماعي ؟  واألعرافهنالك معوقات تحد من فاعلية القيم  .3

 المبحث األول مفاهيم الدراسة 
 مفهوم الدور : 1-1

في العلوم االجتماعية بسبب تداخله مع غيره من المفاهيم ،    وإبهامايعد الدور من أكثر المفاهيم غموضًا  
الدور   معنى  تحديد  فإن  لذلك   ، واالنثروبولوجيا  االجتماعي  النفس  وعلم  االجتماع  في علم  يستخدم  فهو 

 يكتسب أهمية قصوى في دراسة وتحليل البناء االجتماعي .
ته كي يكون عمله سليمًا في مركزه ، وعرف  الدور هو الجانب الديناميكي للمركز الذي يلتزم الفرد بتأدي 
داخليا   متوافقة  شرطية  استجابات  سلسة  أنه  على  :    أطراف  ألحد الدور  الغربي   ( االجتماعي  الموقف 

 ( .  22م ،  2010
يقوم به فرد داخل إطار   الدور هو مجموعة من السلوكيات والقواعد التي ترتبط بوضع معين وهو بهذا 

بمنصب معين في وضع التنفيذ ، وذلك في   المرتبطةا الحقوق والواجبات  معين ، وهو حالة توضع فيه
 ( .  18م ،  1990إطار التفاعل بين ُمشكل الدور وشاُغل الدور والفعل الذي يقوم ) ربيع : 

وهنالك بعض العلماء ينظرون إلى الدور من زاوية أخرى فيعتقدون بأنه ذلك النمط المتكرر من األفعال 
 ديها شخص معين في موقف تفاعلي . المكتسبة التي يؤ 
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السابقة أن الدور هو نمط السلوك المتوقع من شخص يشغل مكانة اجتماعية أو    التعريفات نستخلص من  
 مركز اجتماعي في مجتمع معين . 

 : مفهوم القيم االجتماعية1-2
األهداف    اتجاه  هيالقيم   إدراك  نحو  اتجاهات  فهى   ، السالبة  أو  الموجبة  االنفعاالت  ببعض  يرتبط 

 الجماعية ، فهى تحدد األهداف واألدوار وتضفي على النظام االجتماعي صفة البقاء واالستقرار . 
هذه    فأصحاب عرفها بعض المفكرين على أنها المرغوب أو غير المرغوب فيه ، أما القيم االجتماعية  

أو   أنانيينمشاكلهم ، فهم ليسوا  هم الذين يحبون الناس ويميلون إلى مجالستهم ومساعدتهم في حل    القيم
 ( .  7م ،  1999بل يتسم سلوكهم بالمرونة والحب تجاه اآلخرين ) الحمادي :   انفعاليين

أي شئ يحمل معنى ألعضاء جماعة ما بحيث يصبح هذا المعنى    هييرى وليم توماس زنايكي أن القيم  
والتفضيالت   االهتمامات   " هى  القيم  أن  بير  ويرى   ، األعضاء  هؤالء  نشاط  يوجه  ودافعًا  موضوعًا 

( .والقيم هنا ليست خاصية في    74م ،  1981) عارف :    األخالقية  وااللتزامات المرغوب فيها والواجبات  
رًا هامًا في تشكيل عالقة بهدف أو بغرض ما في الحياة اإلنسانية ، والمجتمع يلعب دو   هيالشئ ذاته بل  

 رغبات واهتمامات الفرد عن طريق التنشئة االجتماعية والتفاعل واالتصال الجماعي .
القيم تظهر في تنظيم المجتمع من خالل تنسيق سلوك األفراد اليومي حسب  ويرى " عمر " أن أهمية 

النظا  بخدمة  تقوم  كونها  عن  فضاًل   ، فيه  يعيشون  الذين  المجتمع  مصلحة  االجتماعي  مقتضيات  م 
 ( . 19م ، 1997واستقراره في الحياة االجتماعية ومنع زلزلتها ) عمر : 

هى مجموعة من األحكام المكتسبة من الظروف االجتماعية يتشربها الفرد ويحكم بها ) أبو النور وآخرون  
 (  82ه ، 1434: 

معايير ومقاييس يستخدمها الناس لتنظيم وترتيب رغباتهم    هي  السابقة نجد أن القيم  من خالل التعريفات 
البعض ، تسهم في توطيد دعائم  و   المتنوعة وهى تعمل على ضبط سلوك األفراد وتفاعلهم مع بعضهم 

 فهي المجتمع حيث أنها تمثل المعايير األخالقية التي تسهم في بناء المجتمع وتنظيمه وفي نفس الوقت  
المجتمع ، كما تعتمد القيم بدرجة كبيرة على االتجاهات ، فإن تفعيل دور   قيات ألخالالعام    اإلطارتعتبر  

 القيم أو محاولة غرس قيمة معينة لدي األفراد فالبد من تدعيمها باتجاهات تؤازر هذه القيمة . 
 وظائف القيم االجتماعية : 1-2-1

 ويمكن حصر وظائف القيم في األتي : 
المدعمة لألنظمة االجتماعية وهى التي تحافظ على البناء االجتماعي وذلك من خالل    هي القيم   .1

 ما تحث عليه من تماسك وانتظام داخل اإلطار االجتماعي .
 القيم تستمر خالل التاريخ ومن ثم تعمل وتحافظ على هوية المجتمع .  .2
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عملي .3 أنها  كما   ، اآلخرين  وأفعال  أفعالنا  على  الحكم  تقديم  في  فهى  تساعد  للمقارنة  وسيطة  ة 
 تستخدم كمستويات لتقيم في ما إذا كنا على حق وذو كفاية مثل اآلخرين . 

المجتمع في عقول األفراد   .4 السلوك بطرق مختلفة حيث توجهنا    فهيالقيم رموز أو صور  توجه 
 ( . 111م ، 2000إلى أخذ مواقف معينة من القضايا االجتماعية ) دسوقي : 

 جتماعية :خصائص القيم اال 1-2-2
 القيم معرفة أخالقية تعبر عن فكرة مثالية .  .1
 أنها معرفة فلسفية وتنبع من الطبيعة الفلسفية لظاهرة القيم من طبيعتها على أنها تصور . .2
تعبر .3 القيم  هو    إن  ولما  للقيم  كامل  تصور  هناك  زمنية  فترة  كل  ففي  عن خصائص حضارية 

 مقبول وما هو مرفوض وهى تتضمن خصائص حضارية تنبع من الحضارة التي تعيش فيها .
فهى عامة تشمل فئات كثيرة من المجتمع ) التابعي :    بصبغة العمومية  مصبوغةإن القيم معرفة   .4

 ( . 119م ،  1999
 القيم : أوجه 1-2-3

، في    األخالقفي الدين ، في    فهيللقيم أوجه متنوعة تتعدد بقدر ما تتعدد المجاالت التي تنطلق منها ،  
ويبدو    ، وغيرها  وتربوية  وسياسية  واقتصادية  اجتماعية  من  الحياة  بأمور  يتعلق  ما  كل  وفي   ، الجمال 

في   وعضوًا  أمة  في  ومواطنًا  أسرة  في  فردًا  القيم  هذه  في  بكمال  اإلنسان  كماله  يرتبط  إنساني  مجتمع 
 ( .  14،  1990المجموع الذي ينتمي إليه مع احتفاظه بفرديته واستقالل شخصيته ) سفيان : 

 دور القيم االجتماعية في المجتمع : 1-2-4
الحب   في  يرى  االجتماعي  واإلنسان  معهم  والتعاطف  الناس  محبة  في  تتجلى  االجتماعية   الوسيلةالقيم 

وبين   اإلنسانية  الحياة  هما محركا  والكره  الحب  أن  كما   ، الناس  بين  المتعددة  للروابط  المالئمة  الوحيدة 
 الحياة في تألقها وعطائها .  تغلب الحب على الكره استمرت  فإذاقطبيها تتأرجح الحياة إيجابًا وسلبًا . 

تغلب الكره كان تعسرها وركودها .وهذا وذاك لهما عالقة بالقيم السلبية واإليجابية ،ففي الحالة التي    وإذا
البناءة في الحياة وحيث يتغلب الكره يكون الزهد في العمل . وإذا حصل   اإلعماليتغلب الحب فيها تكون  

كان   ليس    أن بيد    تهديميالعمل  فهى  قيمة  الحب   . القيمة  تتجاوز  جعلها  وإنما   ، بعضهم  يرى  كما  
 .  ( 55،   2001العاطفة التي تسير القيم تحت لوائها ، ولذلك يعتبر الحب واهب القيم الدائم ) هالل : 
والتي تشكل    موإال لزاتلعب القيم االجتماعية دورا مهمًا في الضبط االجتماعي وذلك ألن صفة الجبرية  

 للقيم  االمتثالإلجباره على  ضغط على الفرد 
 مفهوم العرف : 1-3

للتقاليد والعادات الجمعية وآداب السلوك العامة ، كما أنه يرتبط ارتباطًا كليا    يعتبر العرف الوجه التقنيني 
السحرية   والطقوس  الدينية  ومن  والمبادئبالنواحي  الع  الخلقية  هذه  فصل  أو  تمييز  اليسير  ناصر غير 

ر  التي تأخذ العرف كوسيلة فذة للضبط االجتماعي ، باعتبافي المجتمعات والجماعات  األخربعضها عن 
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حترامها  اأنه يمثل مجموعة القواعد التي درج الناس على األخذ بها جياًل بعد جيل والتي يشعرون بضرورة  
خشية الجزاء الديني أو االجتماعي الذين يتعرضون له عند مخالفتها أو الخروج عليها ، وقد هذا الجزاء 

 إلى حد تضحية الجماعة بالفرد الذي يخرج عن عرفها .
،  عموماً والعرف   المجتمع  سلطات  من  سلطة  ويعتبر  عام  قبول  إلى  تستند  للسلوك  قواعد  عن  عبارة   

هذه   أن  ، ويشعرون  البدائية  المجتمعات  الناس ، وخاصة في  بين  تسري  التي  المعتقدات  ويشتمل على 
لهم   ملزمة  وع المعتقدات  الجماعة  فكرة  من  قوتها  تستمد  المعتقدات  وهذه   ، عليهم  وال  وتضغط  قائدها 

عليها الخروج  يعزلوا   يستطيعون  أن  يستطيعون  ، كما ال  الحدود  إال في أضيق  لهم  ترسمه  ما  ، وعلى 
وفقًا   منساقين  األفراد  معظم  يكون  لهذا   ، به  توصي  ما  ضوء  في  التفكير  أو  بها  األخذ  عن  أنفسهم 

المعتقدات أو اآلراء   لمقتضيات هذا العرف ، ومن يحاول أن يتصدى لما يفرضه من مظاهر السلوك أو
  ( الجماعة  في ضمير  تأثيرها  ومبلغ  عليها  خرج  التي  العقيدة  قوة  مع  تتناسب  بقوة  الجماعة  من  يقابل 

 م ( .210،   1981الخشاب : 
بدراسة العرف على أنه اصطالح يطلق على العادات التي   اهتمواوهناك اتفاق بين علماء االجتماع الذين  

إ   بارتقائهاتمتاز   درجة  ) في  كيانه  على  والمحافظة  المجتمع  رفاهية  لتحقيق  وضرورتها  وإلزامها  جبارها 
الوظيفية    187،    1966دياب :   الناحية  العرف من  الثقافي االجتماعي    بأنه( . ويعتبر  المركب  ذلك 

الحكم   العرف  ويشمل  هذا   ، والقانون  واألخالق  الدين  وسمات  عناصر  البداية  منذ  فيه  امتزجت  الذي 
المشترك ، ومنها أيضا القصص األدبية   أفعالهمبها  لتي تتردد على ألسنة الناس  والتي يدعمون واألمثال ا

بأشكالها   األغاني  العرف  يشمل  كما   ، الديني  الطابع  ذات  المقدسة  واألساطير  األخالقي  المغذى  ذات 
 ( . 62،  1968المختلفة حسبما يرى راد كليف بروان )الخشاب : 

القواعد التنظيمية التقليدية ، يشبه التقاليد من ناحية أنه تقليدي وعريق ومتوارث فالعرف إذن هو نوع من  
وملزم ، إال أنه يختلف عنها في درجة إلزامه وانتشاره وشموله وعموميته ، فالتقاليد عادات تهم جماعة أو  

لح الجماعة  فئة أو طبقة ، فهى عادات ضيقة النطاق في انتشارها ، بينما العرف يعمل على رعاية مصا
)دياب   القانون  إلى  أقرب  وعموميته  شموله  في  كان  لذا  وتنظيمه  المجتمع  استقرار  على  ويعمل  كلها 

غير المكتوب فهو يقوم مقام القانون الوضعي في الجماعات بل هو يشكل قانون الجماعة  ( 19، 1966:
يزال   أنه ال  ، كما  البدوية  والقطاعات  البيئات    مأخوذاالمختلفة  في  التنظيمية  الجوانب  كثير من  به في 

المكتوبة )أبوطالب : ب.ت ،   السنن غير  التي تعتمد على  يقوم بوظيفة الضبط    (  63الريفية  . حيث 
 زعيم العشيرة أو القبيلة باعتباره زعيمًا دينيًا وتشريعيًا وسياسيًا في آن واحد .  ويتوالهااالجتماعي 

مبد  األمر  اقتضى  تقسيولما  والكهنة  أ  الدين  رجال  طائفة  اختصت  السلطة  وتوزيع  االجتماعي  العمل  م 
وضوابط    بإصدار ومعتقدات  أفكار  من  بها  يحيط  وما  األعراف  هذه  استلهام  خالل  من  الضابط  الحكم 

، وبتطور الجماعات اإلنسانية نحو األخذ بالنزعة العلمانية    اإللهةخلقية وإن كان ينسب تلك األحكام إلى  
بقدر استنادها    أإللهيةن الميثولوجي والثيولوجي أصبحت القواعد العرفية ال تستند إلى األحكام  والتحرر م
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الناس   العام ورضاء  الرأي  المجتمعات وأصبحت تستمد من قوة  التي سارت عليها  والتقاليد  القواعد  على 
لقواعد العرفية عنها ورسوخها في نفوسهم قوتها كأعراف جارية ، بحيث أضحى مصدر اإللزام في هذه ا

 في معامالتهم وألزموا أنفسهم به . وارتضوهأنهم هم الذين أوجدوه يرجع إلى 
هو   الدينية  التقاليد  في  اإللزام  أن مصدر  في  الدينية  التقاليد  عن  العرفية  والتقاليد  القواعد  تختلف  وعليه 

رضاء الناس عنها بعد أن    عنها في حين أن مصدر اإللزام في القواعد العرفية هو يعود إلى  اإللهةرضاء  
( .وعليه أصبحت نتاجًا فكريًا من صنع البشر ، وتعمل    67درجوا عليها طوياًل )أبو طالب : ب.ت ،  

التقليدي  العرف  تطوير  إلى  التطور  هذا  وأدى  االجتماعية  عالقاتهم  وتنظيم   ، احتياجاتهم  تأمين  على 
المكت الوضعي  القانون  إلى  الشفوي  التداول  من  بدأت وانتقاله  وتداولها  الكتابة  اكتشاف  فبمجرد   . وب 

بتدوين قواعدها العرفية ، وبذا بدأت المرحلة التقنينية لهذه األعراف ، ومن ثم أصبح العرف  المجتمعات  
مصدرًا هامًا من مصادر التشريع في الفكر الغربي ، ومكون أساسي من مكونات القانون الوضعي في  

   المجتمعات الحديثة .
 خصائص العرف :1-3-2

 للعرف مجموعة من الخصائص أهمها : 
 العرف ينشأ تلقائيًا : -1

ان العرف يتمثل في اطراد سلوك الناس على نحو معين بالنسبة لمسألة معينه فالتزام الناس بهذا السلوك 
الناس احترامه قهرا وإنما مرجعه إلى قبول العليا وتفرض على  س  النا   ال يستند إلى أمر تصدره السلطة 

في العرف هو تعبير تلقائي عن رغبات الناس أن يكون محققًا    والمفروض   إياه حسانهم  هذا السلوك واست
عن   رغمًا  إتباعه  على  به  المخاطبين  وتلزم  عليا  سلطة  تفرضه  الذي  التشريع  عكس  على  لمصالحهم 

 .( 475.  2010وإال تعرضوا للجزاء)محمد . أرادتهم
 : نقص التشريعالعرف يسد -2
ال يمكن للمشرع أن يالحق بالتنظيم كل الروابط االجتماعية التي في حاجة إلى التنظيم ، فهذه الروابط  

على درجة كبيرة من التنوع والتشعب ، وليس من السهل للمشرع أن يتابع تفصيالت هذه الروابط بالتنظيم  
التشريعي التنظيم  هذا  مثل  على  بعضها  يستعصى  عن  وقد  التشريع  عجز  وأما  الروابط    ،  تنظيم 

االجتماعية بكل تفصيالتها لم يكن من االعتماد على العرف في سد هذا النقص ولعل قدرة العرف على 
 خلق القواعد القانونية الالزمة لتنظيم الروابط االجتماعية التي يعجز المشرع عن تنظيمها .

 يالئم أو يوافق حاجات الجماعة : -3
يأتي على قدر متطلبات المجتمع باعتباره ينبثق من هذه المتطلبات ،  ألنه ينشأ باعتياد الناس عليه ، ف

 فبظهور متطلبات جديدة تنشأ أعراف جديدة تزول بزوال هذه المتطلبات . 
 العرف قابل للتطور :-4
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وفقًا لتطور الظروف االجتماعية واالقتصادية فهو يتطور بتطور المجتمع ويزول إذا زالت الحاجة التي 
 . أدت إلى ظهوره

 العرف يوافق إرادة الجماعة : -5
العرف ينشأ ضمير الجماعة فهو قانون أكثر شعبية من التشريع الن مصدره الشعب بينما التشريع يصدر  

 م( .arb.comhttp//law .2022من السلطة فيوافق إرادتها فقط)المحامي .
 الوظائف التي يؤديها العرف في المجتمع : 1-3-3

على   دائمًا  يعمل  العرف  فان  ولهذا  قاهرة  وقوة  أثر  للعرف  مع  أن  يندمج  لكي  الفرد  حرية  من  الحد 
المجموعة وهى التي تؤدي إلى تطوير الشخصية أو تأنيبها على أعمالها منذ الطفولة حتى السن المتقدمة  

. 
يوضح لنا العالمان ) ماكيفر وشارلزيج ( أن الوظائف العامة التي يؤديها العرف والتي يسميها العالمان ) 

اعية ، أن االدآب العامة تحدد كثيرًا من سلوك الفرد وأنها الجهاز اآلمر اآلداب العامة ( والحياة االجتم
والناهي في المجتمعات ومهمته الضغط على كل عضو في المجتمع ووظيفة االدآب العامة ستعين بصفة  

 حينما ندرس تعقد قواعد السلوك االجتماعي وتنوعها في المجتمعات المعاصرة .خاصة 
العامة على إدماج في المجموعة فإذا كانت االدآب العامة تمارس الضغط على الفرد من   تعمل االدآب 

  جهة فإن الفرد من  جهه لكي يتماشى مع أساليب مجتمعه أو طبقته االجتماعية أو نوعه ذكرا أو أنثى ،  
البد منها  وبهذه الكيفية يحفظ الروابط االجتماعية التي    أخرى يكسب اندماجه مع أقرانه من هذا الطريق

 ( . 476.  2010للمعيشة الهانئة))محمد .
 

 مفهوم الضبط االجتماعي :1-4
وضبط الشيء حفظه بالحزم ، ورجل ضابط أي قوي وشديد ،    الضبط لغة هو لزوم الشيء وضبطه ،

وفي االستخدام العربي الشائع يعني الضبط النظام إذا نسب إلى الربط وشيء مضبوط شيء محكم ودقيق 
 ( . 50م . 2010) محمد : 

لقد تعددت أراء العلماء حول مفهوم الضبط االجتماعي وذلك الختالف وجهات نظرهم ومداخلهم إليه . 
علوم إال أن العالم إدوارد روس أول عالم عالج موضوع الضبط االجتماعي    هو موضوع مشترك بين عدةف

مع   متماثاًل  الفرد  سلوك  يكون  أن  لضمان  وسيلة  أو  أداة  أنه  على  واستخدمه  متكاملة  منظمة  بطريقة 
كيفر وشارل مطالب الجماعة . ويرى روس أن القانون من أهم األساليب الصريحة للضبط . وقد عرف ما

ثم كيفية  بيج   النظام االجتماعي كله ويحفظ هيكله ،  بها  يتطابق  التي  الطريقة  بأنه  الضبط االجتماعي 
  وقوعه بصفة عامة للموازنة في حاالت التغير . كما عرف بول النديز الضبط االجتماعي بأنه ) سلسلة 

فظه ،  ع ، وتقييم التنظيم االجتماعي وتحتجاه المجتم  مسئوالمن العمليات االجتماعية التي تجعل الفرد  
بأنه ضبط   االجتماعي  الضبط  تشارلز كولي  وقد عرف   ، الفرد  اإلنسانية عن طريق  الشخصية  وتشكل 

أو أفراد منعزلين .   المجتمع لنفسه بنفسه الذي يتم من خالل عملية التنظيم والخلق ، وليس بواسطة فرد 
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وقد أوضح أسعد زروق أن الضبط االجتماعي هو تعبير عن تأثيرات الجماعة ومؤسساتها على سلوك  
قيم السائدة في مجتمعهم ، وهو محاولة منظمة للسيطرة على أفراد  لأفرادها لحملهم على اعتناق التقاليد وا

 . ( 51م ، 2003الجماعة في العالقات وأنماط السلوك االجتماعي )عامر : 
الضبط   وسائل  عليها  تسيطر  والتي  القبلية  المجتمعات  عن  دراستنا  طبيعة  مع  يتفق  التعريف  وهذا 
االجتماعي غير الرسمية ، وهذا ليس معناه عدم وجود وسائل رسمية بل أنه مع تطور المجتمعات توجد 

النظام في   إقرار  القبلية تفضل  المجتمعات  الرسمية إال أن  المجتمع واستقراره عن طريق  وسائل الضبط 
 القبيلة نفسها ونظمها االجتماعية . 

تدور آراء واتجاهات الرواد األوائل حول مفهوم الضبط االجتماعي وماهيته ، حول ثالثة محاور أساسية ، 
  لالتجاهات وهى التعريفات الواقعية التي يغلب عليها االهتمام بالضبط كما هو موجود في الواقع ومطابقًا  

رية التي يغلب عليها طابع دراسة النظام الطبيعي دون التركيز على الهدف الذي يرمي إليه الضبط  النظ
واستخدام   السيكولوجي  الطابع  عليها  يغلب  وتعريفات   ، تحقيقها  على  يعمل  التي  الُمثل  أو  االجتماعي 

ذات   التعريفات  هى  األخيرة  والمجموعة   ، االجتماعي  النفس  وعلم  النفس  علم  الطابع  مصطلحات 
المثاليىوالتي تهتم بالقيم كأهداف الضبط وتركز على أهمية الضبط في التوصل إلى نظام اجتماعي أفضل 

 مما هو قائم . 
الضبط االجتماعي على    ابهعرف الضبط االجتماعي في مقدمة كت  ومن رواد النظام الطبيعي روس فقد 

اجتماعية   عبارة عن ضرورة  االجتماعي  الضبط  أن  يرى  وهو   ، وهادفة  مقصودة  اجتماعية  سيطرة  أنه 
ومثاليات أخالقية ومثل وقيم اجتماعية ذات قوة وفاعلية في إحداث االستقرار في المجتمعات ) الخشاب 

 ( . 925م ، 1968، 
رة القانون الطبيعي الذي يرتكز على الطبيعة البشرية التي  وذهب إلى أن الضبط يستند في أساسه على فك 

يرى أنه أنها طبيعة اجتماعية ، كما أن النظام االجتماعي ليس فطريًا بل مكتسب ويعتمد على الضبط ،  
مرة  تجدد الضوابط االجتماعية بصفة مستويرى أن المجتمع في حركة تطور وتقدم دائم مما يؤدي إلى  

 رات التي تحدث في المجتمع . لكي تالئم تلك التطو 
االجتماعي الضبط  مفهوم  اقتصر  سمنر  على    أما  أثر  من  واألعراف  الشعبية  العادات  تمارسه  ما  على 

المجتمع ، إذ أنها تصبح منظمة لألجيال المتعاقبة وملزمة لها وبذلك تعمل على ضبط السلوك الفردي 
على القهر  ممارستها  على  بعيد عالوة  إلى حد  ،    واالجتماعي  ) حمد  لها  يمتثل  لكي  ،  1997الفرد  م 

110. ) 
يعبر دوركايم عن هذا المفهوم بأن أي عامل يتدخل في سلوك اإلنسان يعتبر عاماًل ضابطًا وليس عاماًل  

جبرياً  أو  من    ذاتيًا  عليه  مفروضًا  ليس  أنه  كما  ذاته  بالفرد  يتعلق  ال  االجتماعي  الضبط  فإن  وعليه   ،
العلي ،   لالرتباطالموقف العام الذي يتم فيه الفعل وبذا يصبح الضبط مرادفا  الخارج ، إنما هو جزء من  
 أي يكون علة لكل سلوك .
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أما الضبط االجتماعي من جهة النظر الماركسية خاصية متأصلة في المجتمع ، أو صفة مميزة له في  
ومن طبيعة العمل    أي مرحلة من مراحل تطوره ، وهو يتميز بطابع عام وشامل ينبع من طبيعة المجتمع

 ( . 27) باسيلوس ، ب.ت . االجتماعي الجمعي
 :  أهمية الضبط االجتماعي1-4-2

ترجع أهمية الضبط االجتماعي إلى أنه من الموضوعات المهمة التي شغلت الكثير من العلماء وخاصة  
علماء االجتماع األمريكيين من أمثال سمنر وطولي وغيرهما ، إلى حد أن مفهوم الضبط االجتماعي بدأ  

 النقاط التالية : يص أهمية الضبط االجتماعي في في علم االجتماع ويمكن تلخ  ياألساس للبعض المفهوم 
 .يحفظ للمجتمع كيانه ويحقق له الرقي والتقدم  .1
 .يعمل على حث األفراد على العمل والكسب الشريف لتحقيق حاجاتهم الضرورية وبالطرق المشروعة .2
 لالستقرارويخلق العناصر الضرورية الالزمة    يهيئوالعنصر الذي    .األساس الفعال للنظام االجتماعي3

 اسك االجتماعي والنظام االجتماعي . وتحقيق التم
 (  67م ، 2003.يعمل على تطوير أشكال النظم االجتماعية لتحقيق هدفها بصورة أفضل ) عامر ، 4
 أنواع الضبط االجتماعي : 1-4-3

االقتصادية   وظروفها  وثقافاتها  المجتمعات  باختالف  تختلف  االجتماعي  الضبط  ووسائل  أنواع  إن 
 والحضارية ، لذلك قسم كمبل يونج الضبط االجتماعي إلى نوعين هما : 

 .الضبط االجتماعي اإليجابي : وهو يعتمد على امتثال الفرد وايجابيته من معايير وقيم اجتماعية . 1
االجتماع2 مفروضة  .الضبط  وهى  بالعقاب  التهديد  أو  العقاب  على  يعتمد  وهو   : السلبي  والفرد ي   ،

 (  67م ، 2011والجماعة يمتثلون لها الرتباطها بالجزاء واأللم ) القرشي . 
 واتفق كثير من علماء االجتماع على تقسيم الضبط االجتماعي إلى نوعين :

أن .1 على  كالرك  وعرفها   : الرسمية  االجتماعية  الجهاز الضوابط  بواسطة  تعمل  التي  هى  ها 
  الحكومي ومن خالل القوانين واللوائح وأقسام الشرطة وبذلك أصبحت ممارسة الضبط االجتماعي 

 عن طريق منظمات متخصصة .
2. : الرسمية  االجتماعية غير  من    الضوابط  وتتم  المجتمع  في  مباشرة  بصورة  تعمل  وهى ضوابط 

خاللها ممارسة الضبط االجتماعي ضمن المعايير المحددة في العادات والتقاليد والعرف والدين ) 
 (  50م ، 2010محمد ، 

 أتجاه الضبط االجتماعي : 1-4-4
، وكذلك مع   الزمان  تغيرات  االجتماعي مع  الضبط  المجتمعتتغير مكونات  تتاختالف    –غير  ات  كما 

تبعا لتغير مستويات القوانين والمستويات األخالقية السائدة في المجتمع بهدف تحقيق الرفاهية    –  أيضا
االجتماعية والتوازن في البناء االجتماعي ، ولذلك فثمة تنظيم دائم ومستمر ألدوات الضبط االجتماعي  

القوانين    األخالقيةمن األوامر    في المجتمع حتى يرفع من قيمة تلك األدوات . وتحاول كل التي    –أو 
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 لتحقيق هذه الغاية . كما يعد صراع األفراد بمثابة اختبار للقوانين وقدرتها  –تعتبر ضمن أدوات الضبط  
 في حكمهم عليها وامتثالهم لها ، وكذلك يلعب الشعور الجمعي دوره الكبير في إبراز أهمية القانون . 

يعطي الحق بقيم اجتماعية معينه ، إنما يمثل كل أفعال المجتمع من ضغط وسيطرة    ان الضبط الذي
بهذا الضبط ألنه مرن وليس جامد عن طريق إمكانية    األفراد وقهر ، وعلى الطرف النقيض فال يشعر  

والمكان   الزمان  وفق  أدواته  المجتمع  –تغيير  أفراد  نجد  هذه  كل  به    رغم  اإليمان  حيث  من  منقسمون 
وهؤالء  واالع  ، بأنفسهم  ثقتهم  من  أكثر  اآلخرون  فيه  ويثق  البعض  يحبذه   ، مجموعات  إلى   ، فيه  تقاد 

م على التمتع  حقوقهم ويساعده   –من وجهة نظرهم    –يمثلون الغالبية ، إذ يكفل لهم الضبط االجتماعي  
 ( . Edjer . 1959.20بحرياتهم )

 
 

 للضبط االجتماعي : االتجاهات النظرية المفسرة المبحث الثاني : 
هنالك العديد من النظريات المفسرة لعملية الضبط منها كالسيكية وحديثة وسوف نتطرق لكل منهما على  

 النحو التالي :
 : النظريات الكالسيكية ومنها : 2-1 
 نظرية االتفاق القيمي : 2-1-1

بدأت  ا  لقد  ما  وإلى حد  كونت  أوجست  إليها  أشار  أن  منذ  النظرية  هذه  ذهب  بوادر  فقد   ، دوركايم  ميل 
األساسية   والمبادئالذي يوجد في المجتمع ينتج عن ضعف االتفاق حول األفكار    االنحاللكونت إلى أن  

والصراع   التمايز  إلى  يؤدي  الذي  العمل  نمو  طريق  عن  طريق  عن  يقل  االتفاق  أن  إلى  ذهب  كما   ،
 الطائفي . 

م القائم على وجود حد أدنى من االتفاق حول بعض القيم ، ويشمل جوهر هذه  تقرر هذه النظرية أن النظا
)   النظرية في أن األشخاص الذين يوافقون على ذات القيم يشكلون بينهم وحدة مشتركة في مقابل غيرهم 

 .(   140م ، 2017التميمي : 
وإن ك النظرية  هذه  تقرر  ان  وتدعيم  أنانت  لخلق  كافيًا  يعتبر شرطًا  ولكنها    االتفاق  االجتماعي  النظام 

فشلت في تفسير استمرار النظام ، فقد يكون هنالك اتفاق بين أعضاء المجتمع الحديث على الرغبة في  
 مستويات معيشية أرقى ولكن هذا من شأنه أن يؤدي إلى إثارة صراع . 

رط ضروري للنظام  ش  أما اذا قررت النظرية إلى وجود درجة معينة من االتفاق على القيم المشتركة يعتبر
عليه بقوة القيم على    لالعترافاالجتماعي فإنها تكون أكثر مالئمة . فاالتفاق على القيم أمر ضروري  

أداء مهمتها في الضبط االجتماعي إال أنه من الصعوبة أن يطبق هذا األمر على كافة أفراد أو مؤسسات  
   المجتمع .

 نظرية الضوابط التلقائية : 2-1-2
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كتابه عن الطرائق الشعبية في دراسة مسائل الضبط االجتماعي وخاصة فيما يتعلق ببلورة    أهتم سمنر في
التقليدية ، وهو يرى أن الطرائق الشعبية عبارة عن عادات المجتمع وأعرافه وهى تحكم   وتقنين األنماط 

 بالضرورة السلوك االجتماعي وبالتالي تصبح ضرورة لنجاح األجيال المتعاقبة . 
سنن االجتماعية فهو يرى أنها تتضمن الحكم بوصل الخير االجتماعي ويمارس عملية العهد أما عن ال

سلطة ومن ثم فإن الفكرة األساسية عند سمنر تنصب على    بأيعلى الفرد يلزمه بإتباعه ، وهو ال يرتبط  
الشعب العادات  فإن   ، المتبادلة  األفراد  االجتماعي من عالقات  للواقع  الرئيسية  الصفة  على  أنه  تعمل  ية 

 تنظيم السلوك وضبط التفاعل االجتماعي وهى ليست من خلق اإلرادة اإلنسانية .
التي تخلق النظم والقوانين ، والنظام عبارة عن فكرة وبناء ،    هيأهمية بالغة عند سمنر ألنها    ولألعراف

يرى   وهو  القوانين  أي  المقننة  والنظم  العادية  االجتماعية  النظم  بين  أن  ويفرق سمنر  المستحيل  من  أنه 
ذاتها حيث أن   الجزاءات  يكمن في صورة  بينهما  الفرق  والقوانين ، وأن  نضع حدًا فاصاًل بين األعراف 

 -( 15, 2021الجزاءات القانونية تعتبر أكثر عقالنية وتنظيمًا من الجزاءات العرفية) عبد الرحمن : 
 
 النظريات الحديثة :2-2

والتي   االجتماعي  الضبط  فكرة  بلورة  على  والتي ساعدت  االجتماعي  للضبط  الحديثة  النظريات  أهم  من 
 تأثرت بالنظريات التقليدية والكالسيكية منها : 

 نظرية بناء العقل االجتماعي ) تالكوت بارسونز ( :2-2-1

ن وشارك فكر دوركايم  بارسونز عالم أمريكي معاصر تأثر بدراسات هوبهوس ، وجنزبرج وفيبر وهندرسو 
الخاصية   أن  إلى  وذهب   ، االجتماعي  النسق  في  التوازن  بفكرة  أهتم  وقد   ، النظام  توازن  على  وركز 

للنسق   والمميزة  بين    هياألساسية  في وجود عالقات محددة  التساند  هذا  وتمثل  للنسق  المكونة  األجزاء 
لتوازن وعدم التوازن ، فإذا ما طرأ عليه  األجزاء ، ويذهب إلى أن النسق االجتماعي ينمو بنفس حاالت ا

توازنه ، ومعنى ذلك أن    واستعادةأي تغيير أو اضطرابات مفاجئة فإنه يعمل تدريجيًا على التغلب عليه  
المجتمع قادر في كل الحاالت على خلق مجموعة من الميكاينزمات التي تمكنه من االحتفاظ بتوازنه )  

 ( .  336،   2010محمد : 

سق االجتماعي بأنه ) عبارة عن فاعلين أو أكثر يمثل منهما مركز أو مكانة متميزة ع األخرى  ويعرف الن
ويؤدي دورًا متميز ، فو عبارة عن نمط منظم من عالقات األعضاء ، ويصف حقوقهم وواجباتهم تجاه  
الرموز  من  مختلفة  أنماط  إلى  باإلضافة  المشتركة  القيم  أو  المعايير  من  وإطار  البعض   بعضهم 

 والموضوعات الثقافية . ويحتوي النسق على ثالثة عناصر هي ) المعتقدات ، المشاعر ، القيم ( .
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 ، االجتماعي  النسق   ، الشخصية  نسق   (  : هى  االجتماعي  للضبط  أنساق  ثالثة  بين  بارسونز  ويميز 
النسق أن    النسق الثقافي ( ، ويرى أن هناك عوامل خارجية تعمل على خلق عدم التوازن في النسق وعلى 

 يقوم بإجراء بعض التكيف المالئم عن طريق ميكانيزمات معينة وهى : 
 التطبع االجتماعي ) التنشئة االجتماعية ( : ويساعد ذلك على التأثير في نمط الشخصية . 

الضبط االجتماعي : وهو يعمل على ترشيد قيم النسق في الفرد وهو مكانيزم لتكوين الدافعية نحو تحقيق  
الدور ، ويعتقد ) بارسونز ( أن تلك الدافعية نحو تحقيق التوقعات ، ال يمكن أن تكون فطرية بل  توقعات  

أنها مكتسبة عن طريق التعلم ، أي أن الفرد ال يستطيع أن يقوم بدوره إال بعد أن يتعلم ما يريده أواًل وهذا  
الدافع تلك  لتكون  وحدها  تكفي  وال   ، االجتماعية  التنشئة  عملية  دور  دور هو  يأتي  هنا   ، وتدعيميها  ية 

االتجاهات   جميع  مواجهة  على  قادرة  غير  االجتماعية  التنشئة  أن  طالما  االجتماعي  الضبط  ميكانيزم 
 اإلنحرافية ، فالضبط االجتماعي يواجه الدوافع التي تنحرف عن توقعات الدور .

احتياجاته ولذلك فهو يدخل حيث أن الفرد ال يستطيع وحده أن يشبع كل    تبادل اإلشباع داخل النسق :
 ( .  37،   2010في عالقات متبادلة تسهم في تحقيق حالة التكامل والتوازن بين أجزاء النسق )محمد :

فطبيعة الفعل االجتماعي عند بارسونز أن كل األفعال موجهة نحو تحقيق أهداف محددة وهنالك ثالث 
والج اإلدراكي  الجانب  الدافعة وهى  العملية  لهذه  التقويمي فكل  مظاهر  والجانب  الوجداني  االنفعالي  انب 

فاعل يسعى لبلوغ هدف خاص ، كل  هذه العناصر أو مظاهر الدافعية والتقويمية تصبح اجتماعية من  
 خالل عمليات التفاعل االجتماعي . 

إلى تحقيق أكثر   تفاعله االجتماعي يهدف  له    الرضيفالفرد في  المجتمع ال يسمح  لرغباته وال شك أن 
بتحقيق كل رغباته ومن هنا كان التعارض الذي يدفع الفرد إلى االستمرار في محاولة تحقيق رغباته في  

فرد منها ما يتفق مع رغبات  أفضل صورة ويقدم المجتمع عددًا كبيرًا من اإلمكانيات والبدائل التي يختار ال
القيم  حدود  في  شئ  كل  على  والحصول  رغباته  كل  تحقيق  يستطيع  ال  الفرد  أن  شك  وال   . وإمكانياته 

 والمعايير في المجتمع .

 
 
 
 
 

 .مناقشة وتحليل نتائج البحث المبحث الثالث : 
 منهجيةالدراسة :3-1
 منهج البحث :3-1-1
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من   والتحقق  أهدافه  تحقيق  إلى  الوصول  أجل  التحليلي من  الوصفي  المنهج  على  البحث  اعتمد 
متبعًا   فرضياته  حول    األسلوب صحة  والمعطيات  المعلومات  جمع  في  القيم  الميداني  دور 

 والية نهر النيل .  واألعراف االجتماعية في الضبط االجتماعي بالريف الشمالي بمحلية المتمة 
 البحث وعينته: مجتمع 3-1-2

على   البحث  مجتمع  المتمةاشتمل  لمحلية  الشمالي  بالريف  الموجودون  ن  األفراد  النيل  والية  هر 
 . ( قرية27( نسمة المكونة من )45000البالغ عددهم )  السودان

(    15، تم تعبئتها و استبعاد )  بالريف الشماليالمختلفة    للقرى    استبانه (    290وقد تم إرسال )  
 .كعينة للبحث  استبانه( 275) اعتماد لعدم صالحيتها . وتم  استبانه

التحليل   أجل  من  اآللي  الحاسب  في  بياناتها  إدخال  تم  الحزم    اإلحصائيوقد  برنامج  على 
 .  spssللعلوم االجتماعية  اإلحصائية

 الصدق والثبات لألداة:4-1-3
وإعادة   والمختصين  الخبراء  من  مجموعة  علي  عرضها  خالل  من  لألداة  الظاهري  الصدق  معرفة  تمت 

بناًء علي توجيهاتهم وخروج   الفقرات ودمج بعضها  في شكلها النهائي،    اني االستبصياغة وحذف بعض 
الدرا عينة  علي  االستبيان  توزيع  إعادة  تم  إذا  أي  المقياس  اتساق  أنه  علي  الثبات  يعرف  تظل  كما  سة 

النتيجة ثابتة كما هي، كما تم قياس الصدق الداخلي من خالل مقياس الفا كرونباخ الموضح بالجدول 
(1:) 
 

(: يوضح قياس الصدق والثبات من خالل مقياس الفا كرونباخ 1جدول )   

 التفسير  القيمة  املعامل 

 تمتاز بدرجة ثبات عالية   االستبيان عبارات   0.92 الثبات 

 تمتاز بدرجة صدق عالية   االستبيان عبارات   0.95 الصدق

 م2022إعداد الباحث ، من الدراسة امليدانية ،                                        

مما يعني أن    0.5وهي أكبر من    0.92( يوضح أن قيمة معامل الفا كرونباخ للثبات هي  1الجدول )
تمتاز بدرجة ثبات عالية جدًا، أي أن النتائج التي تم الحصول عليها تظل كما هي أو    االستبيانعبارات  

كرونباخ    ألفاأن قيمة معامل    على نفس أفراد العينة، كما نالحظ    االستبيانتطبيق    أعيد ما    أذاقريبة جدًا  
الت  0.95للصدق   الجزر  أكبر من  وهي عبارة عن  الثبات أيضًا هي  لمعامل  يعني ان    0.5ربيعي  مما 
قياسه    االستبيان عبارات   البحث  يفترض  ما  تقيس  الدراسة  عبارات  أن  أي  عالية،  بدرجة صدق  تمتاز 
 بالفعل. 

 تحديد مستوي الموافقة: 3-1-4
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تم تحديد مستوي الموافقة إلجابات المبحوثين بناًء علي قيمة الوسط الحسابي من خالل مقياس ليكارت  
الخماسي، وكذلك تحديد النسبة المئوية لمستوي الموافقة علي كل عبارة من عبارات محاور الدراسة بناًء  

 (. 2( والجدول )1علي قيمة الوسط الحسابي كما هو موضح بالجدول )
 يوضح مستوي الموافقة بناًء علي مقياس ليكارت الخماسي (:2جدول )

افقة  قيمة الوسط الحسابي  مستوي املو

 أوافق بشدة ال  1.79 - 1

 أوافق ال  2.59 - 1.8

 غير متأكد  3.39 - 2.6

 أوافق  4.19 - 3.4

 أوافق بشدة  5 – 4.2

 الوسط الحسابي قيمة بناًء علي  المئوية لعبارات الدراسة  النسبة(: يوضح 3جدول )
افقة  نسبة النسبة املئوية   املو

80% - 100%  
 
 عالية جدا

 عالية 79% - 65%

 متوسطة  64% - 50%

 منخفضة  49% - 35%

20% - 34%  
 
 منخفضة جدا

 

 

 عرض وتحليل النتائج 3-2
 البيانات األساسية: 3-2-1
 يوضح النوع  (4جدول رقم )3-2-2

 النسبة %  التكرار النوع

 68.7 189 ذكر

 31.3 86 أنثى 
% 100 275 املجموع   

 م. 2022: إعداد الباحث ، من الدراسة الميدانية ،    

من جملة   %68.7من الجدول أعاله يالحظ بأن أكثر المبحوثين من عينة الدراسة ذكور بنسبة بلغت  
 .  %31.3عينة الدراسة ، وبلغت نسبة اإلناث 

 

 ( يوضح العمر5جدول رقم )3-2-3
 النسبة %  التكرار  الفئات العمرية 

 1.1 3 سنة 15 من  أقل .
 41.8 115 سنة  30 من  وأقل  سنة  15من
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 30.9 85 سنة  45 من وأقل سنة 30
 17.8 49 سنة  60 من من  وأقل  سنة  45من
 8.4 23 فأكثر  سنة  60من

 % 100 275 املجموع 

 م. 2022إعداد الباحث ، من الدراسة امليدانية ،   املصدر :

سنة وأقل   15مرية من  ن من أفراد العينة ينتمون إلى الفئة العي ول أعاله يالحظ بأن أكثر المبحوث من الجد 
سنة   45سنة وأقل من   30ن  ويأتي في المرتبة الثانية الفئات العمرية م %41.8نسبة بلغت سنة ب  30من 

  % 17.8سنة    60سنة وأقل من   45، ويأتي في المرتبة الثالثة  الفئات العمرية من     %30.9  بلغت بنسبة 
، ويأتي في المرتبة    %8.4لغت  سنة فأكثر بنسبة ب  60مرية من  . ويأتي في المرتبة الرابعة الفئات الع

من   أقل  العمرية  الفئات  بلغت   15األخيرة  بنسبة  ال  %1.1  سنة  عينة  جملة  فإن من  وعليه   ، دراسة  
 الحصول عليها من فئات عمرية مختلفة وهو مؤشر إيجابي يفيد الدراسة  .اإلجابات تم 

 يوضح المؤهل األكاديمي  (6جدول رقم )3-2-4-

 النسبة %  التكرار  املؤهل  

 5.5 15 ال أقرأ وأكتب 
 13.5 37 أساس / ابتدائي 

 26.2 72 ثانوي 
 49.1 135 جامعي 

 5.8 16 فوق الجامعي 
 % 100 275 املجموع 

 م. 2022املصدر : إعداد الباحث ، من الدراسة امليدانية ، 

وهذا   %49.1من الجدول أعاله يالحظ بأن أكثر المبحوثين من أفراد العينة من فئة الجامعين بنسبة بلغت 
بلغت   بنسبة  الثانوي  التعليم  الثانية  المرتبة  في  ويأتي   ، التعليم  بأهمية  الدراسة  مجتمع  وعي  على  يدل 

ما بلغ نسبة الذين لديهم مؤهل  في   % 13.5، ويأتي في المرتبة الثالثة تعليم األساس بنسبة بلغت    % 26.2
من جملة عينة الدراسة    %5.5، ويأتي في المرتبة األخيرة نسبة اآلمين بنسبة بلغت    %5.8فوق الجامعي  

.. 
 

 الحالة االجتماعية  (7جدول رقم )3-2-5
 النسبة %  التكرار  الحالة االجتماعية 

 32.4 89 عاذب 
 62.9 173 متزوج 
 4. 1 مطلق
 4.4 12 أرمل

 % 100 275 املجموع 

 م. 2022املصدر : إعداد الباحث ، من الدراسة امليدانية ، 
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من الجدول أعاله يالحظ بأن أكثر المبحوثين من أفراد العينة من فئة المتزوجين حيث بلغت نسبتهم  
، ويأتي في المرتبة الثالثة األرامل  %32.4ويأتي في المرتبة الثانية فئة العذاب بنسبة بلغت  ، 62.9%

من جملة عينة    %0.4، وتأتي في المرتبة األخيرة نسبة المطلقين  بنسبة بلغت   %4.4بنسبة بلغت  
 الدراسة .

 

 

 المهنة يوضح طبيعة  (8جدول رقم )3-2-6
 النسبة %  التكرار  املهنة طبيعة 

 6.2 17 تاجر 

 33.1 91 موظف 

 23.6 65 أعمال حرة 

 37.1 102 أخرى أذكرها 

% 100 127 املجموع   

 م. 2022املصدر : إعداد الباحث ، من الدراسة امليدانية ، 

 

من الجدول أعاله يالحظ بأن أكثر المبحوثين من أفرد عينة الدراسة من فئة المهن األخرى بنسبة بلغت  
وظيفة    تراوحت والتي    37.1% في  اللذين  نسبة  بلغ  فيما   ، المنازل  وربات  والطالب  المزارعين  مابين 

مرتبة األخيرة مهنة  ويأتي في ال   %23.6، بينما بلغ نسبة األعمال الحرة   %331الموظفين بنسبة بلغت  
 جملة عينة الدراسة .   %6.2التاجر بنسبة بلغت 
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 (:دور القيم االجتماعية( يوضح نتائج إتجاه المحور األول )9جدول رقم )3-2-7

الرق
 م

 العــــــبارة 

افق   أو

 بشدة 
افق   أو

غير  

 متأكد

ال  

افق   أو

افق   ال أو

 بشدة 
 املجموع 

املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري 
 االتجاه

ترتيب  

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العبارة

% % % % % 

1 
  االجتماعية  القيم تلعب

 
  دورا

 
 في مهما

 القويم السلوك  باتباع  األفراد الزام
19 23 25 126 82 275 

 5 موافق  1.149 3.8
6.9 8.4 9.1 45.8 29.8 100 % 

2 
 تنظيم على تعمل  االجتماعية القيم 

 االجتماعية  الحياة 
5 19 16 140 95 275 

 1 موافق   0.915 4.11
1.8 6.9 5.8 50.9 34.5 100 % 

3 
 تحقيق في االجتماعية  القيم تسهم

 للمجتمع  واالستقرار االمن 
16 12 29 135 83 275 

 3 موافق  1.051 3.94
5.8 4.4 10.5 49.1 30.2 100 % 

4 
 األفراد االجتماعية  القيم ٍتكسب

 النفس  ضبط  على القدرة
19 11 26 152 67 275 

 6 موافق  1.051 3.86
6.9 4.0 9.5 .55.3 24.4 100 % 

5 
 من تعتبر االجتماعية القيم 

 لإلنسان الداخلية  الضوابط
10 26 14 148 77 275 

 4 موافق    1.017 3.93
3.6 9.5 5.1 53.8 28.0 100 % 

6 
 من األفراد تحمي االجتماعية القيم 

 الخطأ  في الوقوع
7 29 31 149 59 275 

 7 موافق  0.973 3.81
2.5 10.5 11.3 54.2 21.5 100 % 

7 

 األساليب  من االجتماعية القيم 

 الضبط عملية في املستخدمة

 االجتماعي 

4 10 27 161 73 275 

 2 موافق  0.797 4.10
1.5 3.6 9.8 58.5 26.5 100 % 

افق  3.9 نتيجة املحور الكلية  مو
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 م. 2022املصدر : إعداد الباحث ، من الدراسة امليدانية ، 

 ( نالحظ ما يلي:9من الجدول)
( وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن 1.149( بانحراف معياري )3.8)  هيبلغت قيمة الوسط الحسابي )الُمرجح( للعبارة األولى بالنسبة للمحور األول   .1

، كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت  القويم  السلوك بإتباع األفراد  إلزام في مهماً  تلعب دوراً  االجتماعية القيمأفراد عينة الدراسة يوافقون  على أن 
 وترتيبها العبارة الخامسة من جملة عبارات المحور األول. 45.8%

 الخماسي فإن ( وبناء على مقياس ليكارت 0.915( بانحراف معياري )4.11بلغت قيمة الوسط الحسابي )الُمرجح(  للعبارة الثانية بالنسبة للمحور األول هى ) .2
أن يوافقون  على  الدراسة  بلغت  االجتماعية   الحياة تنظيم على تعمل االجتماعية  القيم  أفراد عينة  العبارة  الموافقة على هذه  نسبة  أن  نجد    % 50.9، كما 

 وترتيبها العبارة األولى من جملة عبارات المحور األول . 
( وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن  1.051( بانحراف معياري )3.9بالنسبة للمحور األول هى )  بلغت قيمة الوسط الحسابي )الُمرجح(  للعبارة الثالثة .3

  % 49.1، كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت  للمجتمع   واالستقرار االمن تحقيق في االجتماعية تسهم أن القيمأفراد عينة الدراسة يوافقون على  
 وترتيبها العبارة الثالثة من جملة عبارات المحور األول . 

( وبناء على مقياس ليكارت الخماسي 1.051( بانحراف معياري )3.86بلغت قيمة الوسط الحسابي )الُمرجح(  للعبارة الرابعة بالنسبة للمحور األول هى ) .4
  % 55.3، كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت  النفس   ضبط على القدرة األفراد  االجتماعيٍة تكسب  القيمينة الدراسة يوافقون على أن  فإن أفراد ع

 من جملة عبارات المحور األول . السادسةوترتيبها العبارة 
( وبناء على مقياس ليكارت الخماسي 1.017( بانحراف معياري )3.93ول هى )بلغت قيمة الوسط الحسابي )الُمرجح(  للعبارة الخامسة بالنسبة للمحور األ .5

  % 53.8، كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت  لإلنسان   الداخلية الضوابط من تعتبر االجتماعية القيم  أفراد عينة الدراسة يوافقون  على أن  فإن
 من جملة عبارات المحور األول .  الرابعةوترتيبها العبارة 
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( وبناء على مقياس ليكارت الخماسي 0.973( بانحراف معياري )3.81بلغت قيمة الوسط الحسابي )الُمرجح(  للعبارة السادسة بالنسبة للمحور األول هى ) .6
  % 54.2كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت  ،  الخطأ   في الوقوع من األفراد  تحمي االجتماعية القيمفإن أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن  

 من جملة عبارات المحور األول . السابعةوترتيبها العبارة 
( وبناء على مقياس ليكارت الخماسي 0.797( بانحراف معياري )4.10بلغت قيمة الوسط الحسابي )الُمرجح(  للعبارة السابعة بالنسبة للمحور األول هى ) .7

االجتماعي الخطأ ، كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه  الضبط عملية في المستخدمة األساليب  من االجتماعية  ة الدراسة يوافقون على أن القيمفإن أفراد عين
 وترتيبها العبارة الثانية من جملة عبارات المحور األول  %58.5العبارة بلغت 

 حسب مقياس ليكرت الخماسي.  3.9حصل على متوسط نسبة موافقة بـ  ماعيدور القيم في الضبط االجتيتضح من الجدول أعاله بأن محور 



 
 
 

 

 

 77-46ص:   -   2023  اير  ين  – السابع    العدد  –علوم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة شندي للمجلة                       

 

66 

 (: دور األعراف االجتماعيةالمحور الثاني ) اتجاه( يوضح نتائج 10جدول رقم )3-2-8

 م. 2022إعداد الباحث ، من الدراسة امليدانية ،   املصدر :

 ( نالحظ ما يلي: 10من الجدول)

الرق

 م
 العــــــبارة 

افق   أو

 بشدة 
افق   أو

غير  

 متأكد

ال  

افق   أو

افق   ال أو

 بشدة 
 املجموع 

املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري 
 االتجاه

ترتيب  

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العبارة

% % % % % 

1 
 للعرف االحتكام املجتمع  يفضل

 خالف أو تزاع  أي  تسوية في السائد

20 25 35 156 39 275 
افق   1.06 3.6  5 مو

.7.3 9.1 12.7 56.7 14.2 100 % 

2 
 على ومسيطر قوي  العرف  يزال  ال

 وتعامالتهم  عالقاتهم في األفراد

8 41 27 157 42 275 
افق   1.00 3.71  4 مو

2.9 14.9 9.8 57.1 15.3 100 % 

3 
 مؤسسات مع املجتمع تفاعل

  يزال  ال  الرسمي  الضبط
 
 ضعيفا

12 28 28 143 56 275 
افق   1.03 3.73  3 مو

4.4 10.2 13.1 52.0 20.4 100 % 

4 
 مهتمين  الحالي الجيل أبناء يزال  ال

 السابق الجيل من املتراكمة بالحكمة

16 43 40 141 35 275 
افق   1.08 3.5  6 مو

5.8 15.6 14.5 51.3 12.7 100 % 

5 
  املجتمع يزال ال

 
 عاداته على محافظا

 وتقاليده

11 43 16 133 72 275 
افق   1.121 3.77  2 مو

4.0 15.6 5.8 48.4 26.2 100 % 

6 

 االساليب من  السائدة االعراف 

 الضبط عملية  في املستخدمة

 االجتماعي 

16 17 15 184 43 275 

افق   0.972 3.8  1 مو
5.8 6.2 5.5 66.9 15.6 100 % 

افق   3.7 نتيجة املحور الكلية  مو
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  ( وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن 1.06( بانحراف معياري )3.6بلغت قيمة الوسط الحسابي )الُمرجح(  للعبارة األولى بالنسبة للمحور الثاني هى ) .1
، كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت خالف   أو زاعن أي تسوية في السائد  للعرف فضل االحتكامي  المجتمع  أفراد عينة الدراسة يوافقون  على أن

 من جملة عبارات المحور الثاني.الخامسة وترتيبها العبارة  56.7%
  ( وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن 1.00( بانحراف معياري )3.71الثانية بالنسبة للمحور الثاني هى )   بلغت قيمة الوسط الحسابي )الُمرجح(  للعبارة .2

، كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت  وتعامالتهم   عالقاتهم في  األفراد  على  ومسيطر قوي  يزال العرف العلى أن    أفراد عينة الدراسة يوافقون  
 من جملة عبارات المحور الثاني . رابعة العبارة الوترتيبها  57.1%

  ( وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن 1.03( بانحراف معياري ) 3.73بلغت قيمة الوسط الحسابي )الُمرجح(  للعبارة الثالثة بالنسبة للمحور الثاني هى )  .3
  % 52، كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت  ضعيفًا   يزال ال الرسمي الضبط مؤسسات  مع  المجتمع تفاعل  أنعلى    أفراد عينة الدراسة يوافقون 

 وترتيبها العبارة الثالثة من جملة عبارات المحور الثاني . 
  الخماسي فإن   ( وبناء على مقياس ليكارت 1.08( بانحراف معياري )3.5بلغت قيمة الوسط الحسابي )الُمرجح(  للعبارة الرابعة بالنسبة للمحور الثاني هى ) .4

، كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت  السابق   الجيل من المتراكمة بالحكمة مهتمين الحالي الجيل أن أبناءعلى    أفراد عينة الدراسة يوافقون  
 من جملة عبارات المحور الثاني .  السادسة وترتيبها العبارة  51.3%

( وبناء على مقياس ليكارت الخماسي 1.121( بانحراف معياري )3.77الُمرجح(  للعبارة الخامسة بالنسبة للمحور الثاني هى )بلغت قيمة الوسط الحسابي ) .5
  وترتيبها العبارة   %48.4، كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت  وتقاليده   عاداته على  محافظاً  هممجتمععلى أن    أفراد عينة الدراسة يوافقون   فإن

 من جملة عبارات المحور الثاني .   الثانية
( وبناء على مقياس ليكارت الخماسي  0.972( بانحراف معياري ) 3.8بلغت قيمة الوسط الحسابي )الُمرجح(  للعبارة السادسة بالنسبة للمحور الثاني هى ) .6

، كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة  االجتماعي   الضبط عملية في المستخدمة األساليب  من السائدة  األعرافعينة الدراسة يوافقون على أن    فإن أفراد 
 من جملة عبارات المحور الثاني . األولىوترتيبها العبارة  %66.9بلغت 

 حسب مقياس ليكرت الخماسي. 3.7بـ   ة موافقة حصل على متوسط نسب األعرافيتضح من الجدول أعاله بأن محور 
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 (:المعوقات( يوضح نتائج إتجاه المحور الثالث )11جدول رقم )3-2-9

الرق
 م

 العــــــبارة 

اف  أو

ق 

 بشدة 

اف  أو

 ق

غير  

متأك

 د

ال  

افق   أو

افق   ال أو

 بشدة 

 املجموع 
املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري 
 االتجاه

ترتيب  

 العبارة
 العدد  العدد 

العد 

 د
 العدد  العدد 

% % % % % 

1 

 275 112 104 30 17 12 واألعراف  القيم  ترسيخ من يحد األسري  التفكك
افق   1.076 4.04  5 مو

4.4 6.2 
10.
9 

37.8 40.7 100 % 

2 
 275 119 112 17 23 4 واألعراف  القيم ترسيخ من  تحد  املتردية التربية

4.160 0.968 
افق    مو

   بشدة
3 

1.5 8.4 6.2 40.7 43.3 100 % 

3 
 ترسيخ من  يحد  والحرام الحالل على الشباب تعويد عدم

 واألعراف  القيم 
15 15 21 118 106 275 

افق   1.083 4.03  6 مو
5.5 5.5 7.6 42.9 38.5 100 % 

4 

 القنوات عبر الغربية املجتمعات ثقافات انتقال 

 نفوس في واألعراف القيم تأصيل من يحد الفضائية

 األفراد 

8 18 15 106 128 275 

4.19 1.005 
افق    مو

   بشدة
1 

2.9 6.5 5.5 38.5 46.5 100 % 

افق   0.892 4.15 275 101 141 16 9 8 القنوات عبر تبث التي للبرامج ضوابط وجود عدم 5  4مو
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 بشدة  % 100 36.7 51.3 5.8 3.3 2.9 واألعراف  القيم  ترسيخ من تحد الفضائية

6 
 األعراف قيمة  من  قلل الخارجي العالم على االنفتاح

 اجتماعي  ضبط كوسائل والقيم 
4 9 18 150 94 275 

4.167 1.301 
افق   مو

 بشدة 
2 

1.5 3.3 6.5 54.5 34.2 100 % 

افق  4.2 نتيجة املحور الكلية    بشدة مو

 م. 2022إعداد الباحث ، من الدراسة امليدانية ،   املصدر :

 ( نالحظ ما يلي: 11من الجدول)
( وبناء على مقياس ليكارت الخماسي 1.076( بانحراف معياري )4.04بلغت قيمة الوسط الحسابي )الُمرجح(  للعبارة األولى بالنسبة للمحور الثالث هى ) .1

  % 40.7، كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت    واألعراف  القيم  ترسيخ من  يحد  األسري  تفكك العلى أن     بشدة  فإن أفراد عينة الدراسة يوافقون 
 من جملة عبارات المحور الثالث. الخامسةوترتيبها العبارة 

( وبناء على مقياس ليكارت الخماسي 0.968( بانحراف معياري )4.16بلغت قيمة الوسط الحسابي )الُمرجح(  للعبارة الثانية بالنسبة للمحور الثالث هى )  .2
  % 43.3على هذه العبارة بلغت بشدة ، كما نجد أن نسبة الموافقة  واألعراف القيم ترسيخ من تحد  المتردية التربيةعلى أن  بشدة فإن أفراد عينة الدراسة يوافقون 

 من جملة عبارات المحور الثالث .  الثالثةوترتيبها العبارة 
( وبناء على مقياس ليكارت الخماسي 1.083( بانحراف معياري )4.03الحسابي )الُمرجح(  للعبارة الثالثة بالنسبة للمحور الثالث هى ) بلغت قيمة الوسط   .3

الموافقة على هذه العبارة  ، كما نجد أن نسبة    واألعراف القيم ترسيخ من يحد  والحرام الحالل على الشباب  تعويد  عدم  أن  على    فإن أفراد عينة الدراسة يوافقون 
 من جملة عبارات المحور الثالث . السادسة وترتيبها العبارة  %42.9بلغت 

( وبناء على مقياس ليكارت الخماسي 1.005( بانحراف معياري )4.19بلغت قيمة الوسط الحسابي )الُمرجح(  للعبارة الرابعة بالنسبة للمحور الثالث هى )  .4
، كما    األفراد  نفوس في  واألعراف القيم تأصيل من يحد  الفضائية القنوات  عبر الغربية المجتمعات  ثقافات  أن انتقالعلى    بشدة  قون فإن أفراد عينة الدراسة يواف

 من جملة عبارات المحور الثالث . ألولىوترتيبها العبارة ا  %46.5على هذه العبارة بلغت   بشدة نجد أن نسبة الموافقة
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( وبناء على مقياس ليكارت الخماسي  0.892( بانحراف معياري ) 4.15بلغت قيمة الوسط الحسابي )الُمرجح(  للعبارة الخامسة بالنسبة للمحور الثالث هى )  .5
كما نجد أن نسبة    واألعراف القيم ترسيخ من تحد  الفضائية القنوات  عبر تبث  التي للبرامج ضوابط وجود  عدمعلى أن    بشدة  فإن أفراد عينة الدراسة يوافقون 

 من جملة عبارات المحور الثالث . لرابعةوترتيبها العبارة ا %51.3عدم الموافقة على هذه العبارة بلغت 
( وبناء على مقياس ليكارت الخماسي 1.301( بانحراف معياري ) 4.16بلغت قيمة الوسط الحسابي )الُمرجح(  للعبارة السادسة بالنسبة للمحور الثالث هى ) .6

، كما نجد أن نسبة عدم  اجتماعي   ضبط كوسائل والقيم األعراف قيمة من قلل الخارجي العالم  على االنفتاحعلى أن    بشدة  يوافقون     فإن أفراد عينة الدراسة
 من جملة عبارات المحور الثالث . لثانية% وترتيبها العبارة ا 29.1الموافقة على هذه العبارة بلغت 

 حسب مقياس ليكرت الخماسي. 4.2بـ   بشدة يتضح من الجدول أعاله بأن محور تربية األبناء حصل على متوسط نسبة موافقة
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 إختبار فرضيات الدراسة 3-3

 تم استخدام اختبار مربع كاي لداللة الفروق بين اإلجابات .
3-3-1( رقم  األولى:  12جدول  الفرضية  تفاعلهم (  أثناء  اإليجابية  بالقيم  المحلي  المجتمع  يتمسك 

 وعالقاتهم ومعامالتهم ؟ 
 لصالح

القيمة  

 املعنوية 

القيمة  

 الجدولية 

درجات  

 الحرية 

قيمة 

 2كاي

 املحسوبة

 الرقم العبارة

  االجتماعية  القيم تلعب 163.455 4 9.488 0.000 املوافقين 
 
  دورا

 
 باتباع األفراد إلزام في مهما

 القويم  السلوك

1 

 2 االجتماعية  الحياة تنظيم على تعمل  االجتماعية القيم  257.127 4 9.488 0.000 املوافقين  

 واالستقرار األمن تحقيق في االجتماعية  القيم تسهم 204.182 4 9.488 0.000 املوافقين 

 للمجتمع 

3 

 4 النفس  ضبط على القدرة  األفراد االجتماعية  القيم ٍتكسب 247.745 4 9.488 0.000 املوافقين 

 5 لإلنسان الداخلية  الضوابط من تعتبر االجتماعية القيم  248.727 4 9.488 0.000 املوافقين  

 6 الخطأ  في الوقوع من األفراد تحمي االجتماعية القيم  225.600 4 9.488 0.000 املوافقين 

 عملية في املستخدمة  األساليب  من االجتماعية القيم  308.545 4 9.488 0.000 املوافقين 

 االجتماعي  الضبط

7 

 .م2022املصدر : إعداد الباحث ، من الدراسة امليدانية ، 

مربع   قيم  كل  أن  أعاله  الجدول  من  لعبارات    كأييتضح  الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة 
، عليه فإن ذلك   0.05الفرضية أعاله أكبر من القيم الجدولية عند درجات الحرية ومستوى معنوية أقل من  

الموافقة ، وتم رفض فرض العدم   يشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح
 يتمسك المجتمع المحلي بالقيم اإليجابية أثناء تفاعلهم وعالقاتهم ومعامالتهم ( وقبول الفرض البديل )
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3-3-2( رقم  الثانية:  13جدول  الفرضية  في  (  السائد  للعرف  االحتكام  المحلي  المجتمع  يفضل 
 تسوية النزاعات والخالفات فيما بينهم ؟ 

 لصالح
القيمة  

 املعنوية 

القيمة  

 الجدولية 

درجات  

 الحرية 

قيمة 

 2كاي

 املحسوبة

 الرقم العبارة

 زاع ن أي  تسوية في السائد للعرف االحتكام املجتمع  يفضل 236.036 4 9.488 0.000 املوافقين  

 خالف  أو

1 

 عالقاتهم في األفراد على ومسيطر  قوي  العرف  يزال ال 250.218 4 9.488 0.000 املوافقين 

 وتعامالتهم 

2 

 يزال ال الرسمي الضبط مؤسسات  مع املجتمع تفاعل 194.255 4 9.488 0.000 املوافقين  

 
 
 ضعيفا

3 

 من  املتراكمة  بالحكمة  مهتمين الحالي الجيل أبناء يزال ال 176.109 4 9.488 0.000 املوافقين 

 السابق  الجيل 

4 

  املجتمع يزال ال 181.345 4 9.488 0.000 املوافقين 
 
 5 وتقاليده عاداته على محافظا

 عملية في املستخدمة  األساليب من السائدة األعراف  388.182 4 9.488 0.000 املوافقين 

 االجتماعي  الضبط

6 

 م. 2022إعداد الباحث ، من الدراسة امليدانية ،   املصدر :

مربع   قيم  كل  أن  أعاله  الجدول  من  لعبارات    كأييتضح  الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة 
، عليه فإن ذلك   0.05الفرضية أعاله أكبر من القيم الجدولية عند درجات الحرية ومستوى معنوية أقل من  

يشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح الموافقة ، وتم رفض فرض العدم 
الف فيما  وقبول  والخالفات  النزاعات  تسوية  في  السائد  للعرف  االحتكام  المحلي  المجتمع  )يفضل  البديل  رض 

 بينهم( 
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3-3-3( رقم  الثالثة:  14جدول  الفرضية  عملية  (  في  واالعراف  القيم  فاعلية  من  تحد  معوقات  هنالك 
 الضبط االجتماعي ؟ 

 لصالح
القيمة  

 املعنوية 

القيمة  

 الجدولية 

درجات  

 الحرية 

قيمة 

 2كاي

 املحسوبة

 الرقم العبارة

غير  

 املوافقين 

 1 واألعراف  القيم  ترسيخ من يحد األسري  التفكك 173.964 4 9.488 0.000

غير  

 املوافقين 

 2 واألعراف  القيم ترسيخ من  تحد  املتردية التربية 225.709 4 9.488 0.000

غير  

 املوافقين 

 من  يحد  والحرام الحالل على الشباب تعويد عدم 198.655 4 9.488 0.000

 واألعراف  القيم ترسيخ

3 

 القنوات عبر الغربية املجتمعات ثقافات انتقال  238.327 4 9.488 0.000 املوافقين 

 في واألعراف القيم تأصيل من يحد الفضائية

 األفراد  نفوس

4 

غير  

 املوافقين 

 القنوات عبر تبث التي للبرامج ضوابط وجود عدم 279.236 4 9.488 0.000

 واألعراف  القيم  ترسيخ من تحد الفضائية

5 

غير  

 املوافقين 

 األعراف قيمة  من  قلل الخارجي العالم على االنفتاح 302.400 4 9.488 0.000

 اجتماعي  ضبط كوسائل والقيم 

6 

 م. 2022إعداد الباحث ، من الدراسة امليدانية ،   املصدر :

مربع   قيم  كل  أن  أعاله  الجدول  من  لعبارات    كأييتضح  الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة 
، عليه فإن ذلك   0.05الفرضية أعاله أكبر من القيم الجدولية عند درجات الحرية ومستوى معنوية أقل من  

يشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح الموافقة ، وتم رفض فرض العدم 
 في عملية الضبط االجتماعي(  واألعرافرض البديل )هنالك معوقات تحد من فاعلية القيم وقبول الف

. 

 .الخاتمةالمبحث الرابع
 النتائج 4-1

 توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومن أهمها : 
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 كان عاليًا .  مجتمع الدراسة بأهمية القيم*.مستوى وعي 
 .المجتمع المحلي بالريف الشمالي ال يزال محافظًا على عاداته وتقاليده. *.
 قوية وراسخة في إطار المجتمع بالريف الشمالي.  أفراد المجتمعالروابط األسرية والقرابية والمجتمعية بين  *.
 معامالتهم. يتمسك أبناء المجتمع المحلي بالقيم االيجابية األصيلة أثناء تفاعلهم أو في عالقاتهم و  *.
 يتمسك أبناء المجتمع المحلي بالقيم االيجابية األصيلة أثناء تفاعلهم أو في عالقاتهم ومعامالتهم.  *.
يفضل أبناء المجتمع بالريف الشمالي االحتكام للُعرف السائد في تسويه وحل أي نزاع أو خالف فيما    *.

 بينهم. 
 الُعرف السائد قوي ومسيطر على أفراد المجتمع في عالقاتهم وتعامالتهم مع بعضهم البعض.  الزال *.
  يزال ضعيفًا  . فان تفاعل أفراد المجتمع بالريف الشمالي مع مؤسسات الضبط الرسمي ال *.

 * ال يزال أبناء الجيل الحالي في الريف الشمالي مهتمين بالحكمة المتراكمة من الجيل السابق. 
 *التفكك األسري يحد من ترسيخ القيم واألعراف االجتماعية . 

 على العالم الخارجي قلل من قيمة األعراف والقيم االجتماعية كوسائل للضبط االجتماعي .   االنفتاح*
 
 
 
 التوصيات 4-2

في ضوء نتائج الدراسة الميدانية التي تم التوصل إليها في إطار دراسة وتشخيص مشكلة البحث يمكن أن  
 نضع التوصيات والمقترحات التالية: 

 

بجمع وتدوين    ةالعادات األصيلة للمجتمع بالريف الشمالي وإنشاء مراكز متخصصضرورة المحافظة على  *  
 التراث الثقافي والمحافظة عليه. 

 البد من االهتمام بالتنشئة االجتماعية السليمة والتمسك بالقيم األخالقية األصيلة.  *.

ضرورة ترسيخ دور الجماعات المرجعية )األسرة، األقارب( في عملية الضبط االجتماعي للمحافظة على    *.
 استقرار المجتمع وكيانه المتجانس. 

* البد من تدعيم وترسيخ الصفات االيجابية المميزة للمجتمع الريفي والمتمثلة في التعاون والتآزر واالعتدال  
 مات في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية. والتسامح واالستفادة من هذه الس
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ضرورة تشجيع الباحثين على القيام بإجراء الدراسات الميدانية والعملية المتخصصة للتعرف على طبيعة    *.
 القيم واألعراف والعادات السائدة وتأثيرها في مختلف جوانب الحياة . 

ضرورة تعميق القيم االيجابية األصيلة ومحاربة القيم السلبية بإتباع األساليب المناسبة لصيانة المجتمع من   *.
 مستقباًل. أالنحرافيمخاطر الجريمة والسلوك 

 

 
 
 
 

 قائمة املراجع واملصادر

 : الكتب 
ُ
 أوال

 ضة العربية . .أبو طالب ، صوفي : ب .ت ، تاريخ النظم القانونية االجتماعية ، دار النه1
 ه ، علم النفس االجتماعي ، دار الزهراء للنشر والتوزيع  1434.أبو النور ، محمد عبد التواب وآخرون  : 2
3، :    .بيومي  محمود  محمد   ، ومهدي  أحمد  ،دار 2006محمد  االجتماعية  التشريعات  في  دراسات   ، م 

 .  اإلسكندريةالمعرفة الجامعية ، 
 م ، القيم والعادات االجتماعية . دار الكتاب العربي للطباعة والنشر . القاهرة . 1966فوزية :  .دياب ،4
  أكاديمية الضبط االجتماعي في الدول العربية ،    إلستراتيجيةم . نموذج  1997.األخرس ، محمد صفوت :5

 نايف للعلوم األمنية . الرياض .
 ة المجتمع . مكتبة األنجلو المصرية . القاهرة .م . علم االجتماع ودراس2000.دسوقي ، كمال : 6
م . المبادئ األخالقية في التربية . الدار المصرية للتأليف والترجمة . 2001.هالل ، عبد الفتاح السعيد :  7

 مصر .
واألبناء . جامعة الملك سعود    اآلباءم . التباين القيمي بين  1995.الحمادي ، عبد العزيز أحمد عبد هللا :  8
 الرياض . . 
 م .علم االجتماع العائلي ، جامعة األزهر ، القاهرة 1997.حمد ، ابراهيم حمد محمد . 9

10.  . ابراهيم  السالم  عبد   ، القبلية2010محمد  المجتمعات  في  االجتماعي  الضبط   . دراسة    –  م 
للنشر والتوزيع ، الجيزة   العالمية  ، الدار  األحمرعبابدة البحر    –سيسوأنثربولوجية على قبائل الكنوز البشارية  

. 
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 ، التغير القيمي لدي طلبة علم النفس في جامعة تعز . ب .ت .سفيان ، نبيل صالح 11
 م ، الجريمة في المجتمع ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة .1981.عارف ، محمد ، 12
لتلميذ المدر 2003.عامر ، مصباح ،  13 الثانوية ، دار األمة للطباعة  م ، التنشئة والسلوك اإلنحرافي  سة 

 والنشر والتوزيع ،الجزائر . 
 ، البناء االجتماعي ) أنساقه ونظمه ( . دار الشروق ، عمان  .عمر ، معن خليل 14
 م ، الضبط االجتماعي ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان . 2011.القرشي ، غني ناصر حسين ،  15
االتجاهات المعاصرة في دراسة في دراسة القيم والتنمية االجتماعية ، دار   م ،1990.التابعي ، كمال .  16

 المعارف ، القاهرة .
خليفة  17  ، .    إبراهيم.التميمي  الوفاء2017عودة  ،مكتبة  والقانون  العرف  بين  االجتماعي  الضبط   ،  م 

 . اإلسكندريةالقانونية ، 
 .  2، مكتبة القاهرة . ط  طبيقاته النظريةم ، الضبط االجتماعي أسسه وت1968.الخشاب ، أحمد ، 18
 م ، علم االجتماع ومدارسه ، الكتاب الثاني ، مكتبة االنجلو المصرية 1981.الخشاب ، مصطفى ،  19
م ، نظرة في علم االجتماع المعاصر ، مطبعة النيل ، جامعة  2002سلوى عبد الحميد ،    .الخطيب ،20

 ، كلية اآلداب ، الرياض ، السعودية .  الملك سعود 
، دار غيداء للنشر   اإلجرامي.الغربي ، صالح أحمد   ، دور التنشئة االجتماعية في الحد من السلوك  21

 والتوزيع . 
 ثانيًا : الرسائل الجامعية 

1  ، ،  ماجدة.ربيع  ،1990  علي صالح  عام    م  من  لألزهر  السياسي  رسالة  1981  –م  1952الدور   ، م 
 ، جامعة القاهرة  منشورةدكتوراه 

 ثالثًا : األوراق العلمية 
م ، دور المؤسسات التربوية في عملية الضبط  2017عائشة فتحي عبد العزيز أحمد ، نوفمبر    .نهران ،1

 االجتماعي ، ورقة منشورة في مجلة تطوير األداء الجامعي .
 رابعًا : المراجع األجنبية 

1.Edier . F . borgatta & henry J –Meyer ; social control and the Foundation of 
society pioneer contribution of E .AROSS to the study of society boston, 1959 . 
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طالب اجلامعة يف ظل التعليم  لعالقته بالقلق و ةت االكادمييمفهوم الذا
   .االلكرتوني

 * د. هادية مبارك حاج الشيخ الطيب اجملذوب
 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا أستاذ مشارك/ قسم علم النفس/ * 

 املستخلص 

حيث  طالب الجامعة في ظل التعليم األكاديمي  ل  لقلققامت الباحثة بدراسة بعنوان مفهوم الذات األكاديمية وعالقته با

إلى  هدفت   بالقلقالدراسة  وعالقته  األكاديمي  الذات  مستوى  االرتباطيمعرفة  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت   ،  ،

،  عشوائي  همتم اختيار طالب وطالبة    450بلغ حجم العينة    حيث
ً
وهي    ملتغيراتالقياس  وقد استخدمت الدراسة أدوات    ا

في    SPSSباقة الحزم اإلحصائية    الدراسة  ت استخدم،  مقياس تايلور للقلقو    Wong and dark  ـب  ات األكاديميةلذا  قياس

وتوصلت   الدراسة  نتائج  النتحليل  اآلإلى  العامة  : تيةتائج  األ  السمة  ال للذات  بعديها  في  األك كاديمية  والثقة    اديميجهد 

عالقة بين    أيأنه ال توجد  يزت باالرتفاع لدى الطالب و مة للقبل تممرتفعة، وذلك السمة العااالكاديمية للطالب كانت  

لدى   والقلق  األكاديمية  وجو الذات  عدم  مع  معالطالب  فروقات  داللد  ذات  األكاديمية  في   إحصائيةة  نوية  وفق    الذات 

)ذكر/أنثى( النوع  إلىمتغير  إضافة  ال،  أنه  األكاديمية  روقات  ف  أيتوجد    ،  الذات  التحص في  مستوى  وتقي  وصلت يل، 

م الجامعات بدورها في ر معينات التعليم االلكتروني للطالب وقاالدراسة إلى عدة توصيات منها: اهتمام الجامعات بتوفي 

 .صادي واالجتماعي للطالبقترفع املستوى اال

 يم االلكترونيالكلمات املفتاحية:  الذات األكاديمية، القلق، التحصيل،التعل

Abstract 

The researcher conducted a study entitled Academic-Self Concept and its Relationship to 

Anxiety for University Students in Light of Academic Education, where the study aimed to 

know the level of academic self and its relationship to anxiety, and the study used the 

correlational descriptive approach, where the sample size was 450 randomly selected 

students, and the study used tools to measure variables, namely academic self-measurement 

in Wong and dark and Taylor Anxiety Scale, the study used the SPSS statistical package in 

analyzing the results of the study and reached the following results:  The general 

characteristic of the academic self in its two dimensions is the academic effort and academic 

confidence of the students was high, and that the general characteristic of the kiss was 

characterized by the rise in the students and that there is no relationship between the 

academic self and anxiety among students with no statistically significant differences in the 

academic self-according to the gender variable (male / female), in addition to, that there are 

no differences in the academic self in the level of achievement, and the study reached several 
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recommendations, including:  Universities' interest in providing e-learning aids to students 

and universities have played their role in raising the economic and social level of students. 

Keywords: Academic self, anxiety, achievement, e-learning 

 مقدمة   
ال الذات  تجربة  حصيلة  المختلفة  فرد هي  تشكل  ،للظواهر  تختلف   ،  .وأفكاره  وعواطفه  إدراكه التي  وهي 

عن عن  النفس تماما  الفرد  ومدركات  ومشاعر  أفكار  أن  يعني  وهذا  ذاته.  هي  فكرة،  نفسه  تتميز    وهي 
أحيانا  يجدها  قد    .بالتفرد  ذاته.  سلبية  أو  ايجابية  عن  ثابت  شبه  تصور  له  عامة  بصفة  أنه  ولكنها    إال 

بتأثير  للتعديل  به  عرضة  تحيط  التي  واالجتماعية  البيئية  عنه.    . الظروف  اآلخرين  نظر  فهوم  موبوجهة 
الفرد هو    الذات .  النفس بخصوص   واألفكار   العقائد    مجموع  مثل فيتي  ، مكّون معرفي أو وصفي لذات 
احد اشكال    الذات األكاديمي   .مخططات الفرد الذاتيةو   ية الذاتيةهو ال أو تكوين الذات  أيضا باسم  فوُيعر 

االكاديمي بالجانب  ترتبط  التي  الذات  منظمة    هو  .مفهوم  عقلية  الطعملية  فيها  وعيا     الب يكون  أكثر 
يتم  التي  واألفعال  والمشاعر  له  لألفكار  المجالالتخطيط  في  الذات    .األكاديمي  ا  هي    الكاديمىمفهوم 

تصورات الطالب لكفاءتهم الذاتية االكاديمية وتقييمهم لقدراتهم وامكانياتهم وكل ما يمتلكون من مهارات 
انجاز   وقدرته علىه االكاديمية بين زمالئه  راك الطالب لمكانتكما يعتمد علي اد   .تعليمية واداء أكاديمي

يرتبط ارتباط وثيق بالتحصيل االكاديمي وبالكيفية  و ،  (2005)الكحالي،    هممع  ية المتنوعةاالكاديم  ماالمه
كمتعلمين  بانفسهم  الطالب  يشعر  ماضيه   م وتفكيره  التي  معرفة  من  االكاديمي.  مومستقبله   مفي   خالل 

التحصيلية    ماتهوعالم  مدرجاته االختبارات  وافي  هو   (Zimmerman, 2008)  توقعهلمالحالية    القلق 
لتهديدات ال يمكن  ، أو  غير سار من أحداث متوقعة شعورموجهة نحو المستقبل. أو  مزاجية عامة   حالة

ومشاكل في  رهاقخوف واإلمثل ال  ةيجوفسيولو  نفسيةعراض  ها أو تجنبها. يظهر في صورة أ السيطرة علي
عل .التركيز تظهر  القلق  شكلوحالة  غير   مبالغة ى  بشكل  مهددا   الفرد  يراه  موقف  اتجاه  الفعل  رد  في 

ويعتبر القلق رد فعل طبيعي للضغط الذي يتعرض له الفرد. ولكن عندما يصبح مفرطا، فإنه    .موضوعي
 . اضطرابات القلق تحت تصنيفقد يندرج 

النفسي الذي يعيشه الطالب مع األوضاع الصعبة، خصوصا عدم    طبيعي للضغط.الفعل  الرد    هو  لقلقا
الن االتهيئة  والفنية  واالقتصادية  التكنولوجيةلي  فسية  ا  يف  هاستخداموإ  الممارسة  سالتعليم  الذي    اعد المر 

 الى درجة  مرضية.الطالب في زيادة القلق عند 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82
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وأحدثت    .في التعليم بصورة كبيرة وبشكل واسع  اثرت لثورة التكنولوجية في تقنية المعلومات  و لتقدم العلمي  ا
المتغيرات في من  ااالن   كثير  إتجاه  لتعليمية  ظمة  متعددة  تلبية  قي  غنية  لبيئات  الطالب  ادر صمالحاجة 

ا  للبحث  اإللكترونيوأصبح    .لذاتيوالتطوير  املته    التعليم  جديدا  التربوية  ل  ضرورةالواقعا  العملية  مواكبة 
جال أنماط وطرق عديدة في م  في  بصوره سريعه وقويةنجم عنها تدفق المعلومات  ي  لهذه التغيرات التي قد 

أو   الفردي  و التعليم  طاقته  المتعلم حسب  فيه  يسير  الذي  وسرعةد قالذاتي  ووفق  رته  من تعلمه  لديه  لما  ا  
   .خبرات ومهارات سابقة

التعليم    مظاهرتوقف  عملت على  المستجد.  فيروس كرونا  عالمية التى تمثلت في جانحة  االزمة الصحية ال
التنقل  و قسري  نغالق البسبب اال في الفصول العادية  التقليدية  الرسمي   للتعليم  و ففقدان الحرية في  االتجاه 

  .يةالتعليم كضرورة حياتإستمرارية لبقاء علي ية من اجل ااالفتراض  لو الفص في
األلكتروني التعليم  من  نحو  والتعلم    تغيرات مالبسبب    اإلتجاه  التعليم  طريقة  في  في  جديدا  واقعا  فرضت 

التعليم   اإلقتوسائل  الظروف  عن  الرغما  واإلجتماعية  الطالب،  صادية  يعيشها  إتجهت تى  حيث 
الغن الوم  الي ومنذ    ةي المجتمعات  إلغالق  األ  تعليم المواصلة  الى    جامعات األول  رونية  اإللكت  هجهز عبر 

الوصول إلى التكنولوجيا    في  تخلفااألكثر    في المجتمعات أساسي    شبه  ، بينما توقف التعليم بشكلالذكيةو 
مجتمعات  لالدى الطالب في تلك  مستوي القلق  إرتفاع    مما عمل على  .يتعلم الرقممتطلبات اللالضرورية  

 . تحقيق ذواتهم االكاديميةحو  ن
 بحث  مشكلة ال

الحديثة. النفسية  حل    الدراسات  إن  متغيرات  أثبتت  وضع  أهمية  والتحصيل  باإلنجاز  التنبؤ  مشكالت 
ال على  التركيز  من  بدال   االعتبار،  فى  المتعددة  فى  الشخصية  سائدا   كان  كما  المعلم  وأسلوب  ذكاء 

 الدراسات والبحوث السابقة
عند  قلق  لمفهوم الذات االكاديمي والسمة العامة ل  العالقة بين ماهي    سؤال التالي:جابة على المن في اإلكت

 ؟ التعليم االلكتروني  في ظلطالب الجامعة 
 
 

   بحثاهمية ال
  عتبر من أهم يالتى    للطالب   مفهوم الذات االكاديميمتغير    تستمد هذه الدراسة أهميتها النظرية من أهمية

للمهـام األكاديميـة، كمـا تسهم  الطالب    دات الذاتية للتعلم، التي تؤثر على انجـازساعالمو فعية  اعوامل الد 
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من  .والتغلب عليها  ليميةعتفــي مواجهــة المشكالت المرتبطة بالمواقف الفي تحديد مقدار ما يبذله من جهد  
  .ام هـذه المهـامل إتمأج

القلق الطالب  مستوي  عام    عند  ا  بإعتبارهبشكل  من  الشحالة  فى لتوتر  وتؤثر  الطالب  منها  يعانى  امل 
فينتشر بينهم ما    .اإلدراك والتفكير واالنتباه والتذكرمثل  تعتبر من متطلبات النجاح  التى  العمليات العقلية  

قلل من العمل بفعالية وكفاءة  التى تأهم العوامل    الذي يعتبر من  (Achievement Anxiety)يعرف ب 
   .مييفي األداء األكاد 

التعليمية    بإعتباره أهم :  اإللكترونيليم  التع التلقين  والتعلم،  الوسائل التي تدعم العملية  وتحولها من طور 
وال التعليم  مجاالت  في  الطرق  أحدث  تستخدم  حيث  المهارات،  وتنمية  والتفاعل  اإلبداع  طور  نشر  إلى 

باعتماد  التخزينية الحواسيب  والترفيه  و وشبكاتها  ووسائطها  ا.  األنماط  هذِه  أحد  يسمى  يعتبر  لما  لمتطورة 
 للطالب.  خاصة في نقل المعارف والمهارات  الحاسوب  لمعتمد علىليم اوالتع عامة  بالتعلم عن بعد 
التطبقي من    ة:االهمية  تدريبيةالاالستفادة  برامج  تصميم  في  االكاديمية  لتنميىة  نتائج   القلقمستوي  تخفيف  و  .الذات 

 . طالب لل

  بحثهداف الأ
طالب الجامعة  لدى  القلق  القتة ب كاديمي وعالذات اال  مستوي   التعرف على  الىالكشف  يهدف البحث الى  

  .ي ظل التعليم االلكترونيف
    بحثفروض ال

  :فان الفروض يعبر عنها باالتي من مشكلة وأهداف البحث 
   .باالرتفاعتتسم  لدى عينة البحث   السمة العامة لمستوي الذات االكاديمية .1
   .باالرتفاع تتسم  القلق لدى عينة البحث السمة العامة لمستوي  .2
 هناك عالقة إرتباطية طردية بين مفهوم الذات األكاديمية ومستوى القلق لدي الطالب. .3

فروق  .4 االكاديمية    ةدال  توجد  الذات  مفهوم  في  لمتغيرات  احصائيا     الصفي المستوي  و النوع  تبعا 
  .للطالب منحدر الثقافي وال

   . اتبعت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي: بحثمنهج ال
 . لطريقة العشوائية تم إختيارهم بامن الطالب ( 450عددها )  بحث:نة اليع

  البحثادوات 
 ( 2002)في عام  (Liu,wang and Barkins) من إعداد .الذات االكاديمية إستبيان .1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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   . ر للقلقو تايل  إستبيان .2
  لبحثمصطلحات ا

  جامعي بالعمل ال  واالهتمامالمشاركة  و هو مدركات الطالب لكفاءتهم االكاديمية وااللتزام  :  ةت االكاديميذاال
   .الذات االكاديمية والذي يعبر عنه الطالب من خالل استجاباتهم علي مقاييس 

 .هو الدرجة التي يتحصل عليها الطالب في مقياس الذات االكاديمية:اجرائيا 
جم  :القلق اُتعّرف  علم  األمريكيةعية  بخلي (APA) لنفس  تتميز  عاطفية  بأنه حالة    من مشاعر   طالقلق 

.  تغيرات جسدية كارتفاع ضغط الدمتصاحبه    ن ما سيأتيشعور بالخوف بشأوال  بالتوتر  صحوبةوأفكار م
 .لخارجيم للضغط ايعية للجسب ابة طويعد استج

 .القلق المستخدم في هذا البحث هو الدرجة التي يتحصل عليها الطالب في مقياس :اجرائيا 
يتابع دروسا في:  لطالب الجامعيا  سسة تعليمية مكافئة لها.عها أو مؤ و أحد فرو أ الجامعة هو شخص 
 . لحصول على إحدى الشهادات الجامعيةل

اإللكتروني والمعلومات،    :التعليم  االتصال  تكنولوجيات  باستخدام  للمتعلم  ُيقدم  للتعليم  تفاعلي  نظام  هو 
إل بيئة  على  اإللكتويعتمد  الشبكات  عبر  الدراسية  المقررات  تعرض  متكاملة  رقمية  وتو ر كترونية  فر ونية، 

 .رشاد والتوجيه وتنظيم االختبارات وكذلك إدارة المصادر والعمليات وتقويمهاسبل اإل
 االطار النظري 

 تستند هذا البحث نظريا على ثاللثة أبعاد أساسية هي:
 ة الذات االكاديميالبعد األول: 

االكاديمياشكااحد  هي   بالجانب  ترتبط  التي  الذات  مفهوم  فيل  وتتمثل  ل  ت تصورا   .  كفاءتهم  الطالب 
كما   .لذاتية االكاديمية وتقييمهم لقدراتهم وامكانياتهم وكل ما يمتلكون من مهارات تعليمية واداء أكاديميا

قدرته   بمدي  ومعتقداته  زمالئه  بين  االكاديمية  لمكانته  الطالب  ادراك  علي  المهام  يعتمد  انجاز  علي 
 تي يشعر بها الطالب انفسهم كمتعلمين ية ال الكيفعلى و  (2005االكاديمية المتنوعة مع زمالئه )الكحالي، 

 (Matovu, 2014)  . 

األكاديمية   و   يهالذات  االكاديمي.  ومستقبله  ماضيه  في  وتفكيره  الفرد  وقدراته  لكفايته  تقديره  معرفة 
مزيج بين معتقدات للطالب وافكارهم نحو  هي  .  (2004، نسي )ابوزيتورتبط بالتحصيل الدراوتاالكاديمية  

واد امه الواجبراتهم  وادراكهاء  المستقبلية  والرؤية  االكاديمية  لديه  مات  القوة  تحمل    موقدرته  م البعاد  علي 
 .(2008، الريموني)لديهم القدرة علي االداء الذين طالب ال المسئولية مع االخرين من 

https://altaafi.com/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
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ة  ع معينياض و تجاهات الفرد ومشاعره نحو التحصيل االكاديمي في مإيشير الي    ديمية األكامفهوم الذات  
معرفة الفرد وتفكيره  و تقرير الفرد عن درجاته وعالماته في االختبارات التحصيلية المرتفعة    وهو  ،مهايتعل

تي يشعر  ة الكيفي وبالرتباط وثيق بالتحصيل االكاديمي  إ  يرتبط المفهومو   .في ماضيه ومستقبله االكاديمي
   .الطالب بانفسهم كمتعلمين

كفاءتهم االكاديمية وااللتزام والمشاركة واالهتمام بالعمل  الطالب لمدركات  ينمصطلح الذات األكاديمية يع
من   مزيج  وهو  االكاديمي  والجهد  الثقة  مقاييس  علي  االستجابات  خالل  من  عنه  يعبر  والذي  المدرسي 

اتج نحو  وافكارهم  الطالب  الذات معتقدات  فان  عليه  االكاديمي  وادائهم  التعليمية  ومهاراتهم  اهاتهم 
اكات االفراد للذات في المجال االكاديمي وما يمتلكون من مهارات معرفية داعمة  بر عن ادر اديمية تع كاال

 .لالداء االكاديمية
 للطالباسباب تدني مفهوم الذات االكاديمية أهم 

 والجسدية.العقلية النفسية و  مدراته اكبر من ق تعليميةتعرض الطالب لخبرات  .1
 الحقيقية. ياته ن امكانانات اعلي ميالوصول الي مستو  عجز الطالب من .2
 . غير العلميةالممارسات الخاطئة للمعلمين داخل الفصل واستخدام اساليب العقاب  .3

االكاديمية    مصطلح وت الذات  ووجدانيا  دافعيا  بعدا  ولكن  للذات  وتقييميا  معرفيا  بعدا  هذه  اليمثل  نعكس 
المفهوم تقيس  التي  المفردات  بمصطلح  و   .االبعاد في  الذات نت يرتبط  يعني    ياالكاديم   ظيم  مستوى  الذي 

الفرد   السلوك و إدراك  المشاكل  تنظيم  وحل  اإلشارات    وهو  . والتخطيط  األفراد  بها  يستخدم  التي  الطريقة 
الموجه سلوكياتهم  ينهون  ومتى  يبدون  متى  لتحديد  والخارجية  الهدفالداخلية  نحو  األهداف  ل  ة  تحقيق 

    (Garland, Boettiger & Howard, 2011) الشخصية
مزيج من المهارات التي يستخدمها الطالب لالستراتيجيات المعرفية المختلفة التي تنظيم الذات األكاديمي  

الموارد التي   والرصد والتقييم الذاتي واستراتيجيات إدارة  وتحديد األهداف    تشمل التخطيط والتنظيم للتعلم
عملية نشطة وبناءة  ، من خالل  تحقيقها  تي يريدون لهم واألهداف اهم ودوافعتتمثل بتحكم المتعلمين بسلوك

يضع المتعلمون أهدافا  لتعلمهم ثم يحاولون تقيمها وتنظيمها والسيطرة عليها، فاألفراد الذين يملكون تنظيما   
ال عملية  في  السابقين  يكونون  أكاديميا   لهاذاتيا   ويخططون  األهداف  يضع  فهم  ويستخدمون    .تعلم، 

ولديهم مستوى أعلى من    .مراقبة وتقييم أدائهم وضبط استراتيجياتهمويقومون بالفعالة،    استراتيجيات التعلم
 . (Pintrich, 2003)الكفاءة والتوجه نحو األهداف 

 االقلق  البعد الثاني: 
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ت   و القلق ه التي  العقلية  بالخوف والقلق  مجموعة من االضطرابات  بالشعور  هو حالة توتر شامل   تميز 
 صفةقد يكون حالة، تستمر لفترة قصيرة من الزمن، أو  رمزي  فعلي او    تهديد خطر  مستمر نتيجة لتوقع

 .  (2001،زهران)ة وجسميةعراض نفسيا وقد يحدث ومايصاحبها من تالزم الفرد لفترة زمنية طويلة 
األمريكية  ا النفسي  الطب  إلجمعية  إن  لالضطراب  ذكرت  شيوع ا  األكثر  الشكل  هي  القلق  ضطرابات 

ل لتشخيص  النساء أكثر عرضة من الرجا  . ولكنوفي أي عمر  فرد العاطفي ويمكن أن تؤثر على أي  
 .اضطراب القلق

 القلق   أعراض 
تفاقم  حتى ت   وتتزايد النوبة ببط   . الخوف الشديد أو الضيقر بشعو في ال  رتظهفي شكل نوبات  القلق  يأتي  

بشكل كبير حسب  .  الذي يعاني منه  فرد باختالف ال راض القلقعأ  تختلف. و مع اقتراب حدث كبير ومجهد 
األرق  ضغط األفكار    ونوبات الهلع   الكوابيسوتتراوح ما بين  والموقف الذي يشعر بالقلق حياله،    يةالشخص

 . التي ال يمكنك السيطرة عليها يات المؤلمةومرور الذكر  .الصعوبة في التركيزو 
 ولكن تتفق في األتي:  .بمرور الوقت مظاهرها كن أن تتغير ميو  ألفراد ا األعراض بين  هذهتختلف 

مشاعر غير سارة يشعر بها الفرد في وقت ما من حياته وبدرجات مختلفة وقد يكون للفرد فكرة عن  .1
 ( 2002ن يحدد العوامل المؤثرة  )عياش ، سبب القلق الذي يشعر به  اال انه اليستطيع ا

عر الخوف المستمر والفزع والرعب واالنقباض والهم  يج من مشاة تمثل مز ر حالة انفعالية مركبة غير سا  .2
نتيجة لتوقع شر وشيك او االحساس بالخطر او التهديد من شيئ ما مبهم غامض بعجز المرء عن  

 (2003تبنيه او تحديده علي نجو موضوعي )القريطي ، 
غ  .3 خوف  ويصحبه  فعلي  خطر  تهديد  توقع  نتيجة  ومستمر  شامل  توتر  واعراض احالة  نفسية    مض 

 ( 2009سمية )العبيد ،وج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://altaafi.com/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF/
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 القلق أسباب
ن تلعب مجموعة من العوامل دور ا في تشكيل المحتمل أ  ، ولكن، منأسباب للقلق لم يتأكد الباحثون من

ل الوراثية والبيئية مع كيمياء الدماغ، كما يعتقد الباحثون أن مناطق  ت العوامشمل تفاعال تسلوك القلق، و 
 .الدماغ المسؤولة عن التحكم في الخوف قد تؤثر في التحفيز عليه

الواقع  القلق  ينشا   علي  السلبي  الجانب  يتغلب  تتسم  عندما  متزامنة  لحاالت  الفرد  يتعرض  بعدم  وحيث 
بشان المستقبل  وان التغييرات االجتماعية  السريعة تقترن بمختلف    والخوف من  االطمئنان  والتشاؤؤؤم

 . (2010،العطافي )طمئنان واالستقرارالمشاعر التي تكون اغلبها سلبية كالقلق والخوف والشعور بعدم اال 
 انواع القلقمن 
 . يظهر في الحاالت التي يواجه فيها الشخص مشاعر القلق  :الوجودي القلق .1
االجتماعي .2 على  :القلق  الحكم  من  الشديد  الخوف  ف  وهو  المواقف اآلخرين  و االجتماعية  ي  يشعر  . 

 بشكل عام.    الرتياح عند االختالط بالغرباءم ا وعد  بالتوتر الفرد 
 .فكار الالعقالنية التي تؤدي بك إلى سلوكيات محددة ومتكررةر األتكرا  :هري قطراب الوسواس الإض .3

   التعليم اإللكتروني:  البعد الثالث
وشبكات        حاسب  من  الحديثة  االتصال  آليات  باستخدام  للتعليم  طريقة  هو  اإللكتروني  ه  التعليم 

إ ومكتبات  بحث،  وآليات  ورسومات،  وصورة،  صوت  من  المتعددة  بواكترونية،  لووسائطه  بات وكذلك 
اإلنترنت سواء  كان عن بعد أو في الفصل الدراسي المهم المقصود هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في  

 ( 2001الحيلة،) ايصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة
المترابطة والمتكاملة وظيفيالتعليم األلكتروني  تضمن  ي الخبرات  تقدمها  ا  مجموعة من  ل  لمتعلمين  المدرسة 

 . النترنت وا األلي وسائط اإللكترونية مثل الحاسب التحت إشرافها وفق خطة معينة باالعتماد 
لمتعلم بشكل  تقديم محتوى تعليمي )الكتروني( عبر الوسائط المعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته إلى ا  هو

ء أكان ذلك بصورة متزامنة أم  قرانه سواعلم ومع أم يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى ومع ال
وقدراته،  ظروفه  تناسب  التي  وبالسرعة  والمكان  الوقت  في  التعلم  هذا  إتمام  إمكانية  وكذا  متزامنة  غير 

 ( 2005زيتون، لوسائط.)فضال  عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضا من خالل تلك ا

https://altaafi.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%82_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%82_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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 أنواع التعليم االلكتروني: 
 ( Synchronous) منني المتزاو التعليم االلكتر 

الصوت أو  وهو تعليم الكتروني يجتمع فيه المعلم مع الدارسين في آن واحد ليتم بينهم اتصال متزامن ب 
 الفيديو. 

   (Asynchronous) التعليم االلكتروني غير المتزامن
الم بين  اتصال  والدارسهو  ا  .علم  على  وتقويم  تدريس  خطة  مع  مصادر  وضع  من  المعلم  موقع ليمكن 

يدخل الطالب للموقع أي وقت ويتبع إرشادات المعلم في إتمام التعلم دون أن يكون هناك  ليمي، ثم  التع
  .ني باستخدام النمطيين في الغالب اتصال متزامن مع المعلم، ويتم التعليم االلكترو 

   (Blended Learning) التعليم المدمج 
الوسائط   من  مجموعة  على  التعلمأو  يشتمل  يتم    أدوات  لالتي  مثل  تصميمها  البعض،  بعضها  تكمل 

الفوري  االفتراضي  التعاوني  التعلم  االنترنت و   برمجيات  على  المعتمدة  الذاتي     المقررات  التعلم     ومقررات 
التعلم نظم  وإدارة  االلكترونية  األداء  دعم  النشاط  يمزج  كذلك  و   .وأنظمة  على  معتمدة  متعددة  أحداث 

التق الفصول  في  التعلم  التيلتتضمن  في  يدية  لوجه)يلتقي  وجها  الطالب  مع  المعلم   ( 2004ايمان،ها 
 : أصناف التعليم اإللكتروني

 ( Learner-led e-learning)  التعليم االلكتروني الموجه بالمتعلم .1
المس للمتعلم  الكفاءة  عالي  تعليم  إيصال  إلى  على    .تقليهدف  المحتوى  تفاعليه  ويشمل  على  تطبيقات 

 ( CD-ROM) حاسب في برمجيات لمعزز بالللتعلم ا د وهي امتدا. صفحات ويب 
 (Facilitated e learning)التعليم االلكتروني الميسر  .2

هو تعلم يوظف تقنية االنترنت ويستخدم فيه المتعلم البريد االلكتروني والمنتديات للتعلم ويوجد فيه ميسر  
وتستخدم قوائم  لكتروني  البريد اال  ( ، ولكن ال يوجد فيه مدرس. وتستخدمhelpللتعلم عبارة عن مساعده ) 

 ( 2006قنديل،  المساعدة في برنامج، ولكنك ال تنظم إلى تدريس كامل)
 (  Instructor-led e-learning) التعليم االلكتروني الموجه بالمعلم .3

افتراضي  فصل  في  والطالب  المعلم  يجمع  بحيث  التقليدي  بالمفهوم  تدريس  إلجراء  االنترنت  تقنية  يوظف 
في ايقدم  المعلم  النصية  ه  والمحادثة  والصوت،  الفيديو  مؤتمرات  مثل  المباشر  االتصال  تقنيات  من  لعديد 

 . (2006قنديل ، )ويقدم المعلم عروض تعليمية والمشاركة في الشاشة والصوتية
 ( Embedded e-learning)  لتعليم االلكتروني المضمنا .4
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هو تعلم من اجل حل مشكلة محددة، ويقدم منه نسختين إحداهما مع البرنامج الذي تم تحميله على حاسب 
لمستخدم بالويب على رابط محدد ويقدم له  عم عبر الويب، حيث يتصل اوالنسخة الثانية هي د المستخدم،  

مضمن في البرنامج،    يقدم في الوقت على الطلب ويكون   يتبعه على الموقع.حل المشكلة من خالل معالج  
م أجوبة أو  معالج يقد (  help and support)  مثال ذلك التعليم المقدم في نظام التشغيل ويندوز، فتجد في

محدد  أسئلة  على  فيهو ة.  روابط  النظام    يكون  داخل  وإصالحها  األخطاء  عن  للكشف  معالج 
   .(2001التودري،)

 هداف التعليم االلكتروني أ 
 . زيادة إمكانية االتصال بين الطلبة فيما بينهم .1
التربوية .2 الخبرات  اتص  تناقل  قنوات  من  خالل  التربوي  بالشأن  المهتمين  جميع  تّمكن  ومنتديات،  ال 

  عد المسافات. موقع محدد يجمعهم جميعا  في غرفة افتراضية رغم ب المناقشة عبر
 . قادرا  على التعامل مع التقنية ومهارات العصر الرقمي إعداد جيالب التحول إلى المجتمع الرقمي .3
  يمكن إعادة تكرارها. يزة  متم لتعليم وتقديمه في صورة معيارية نمذجة ا .4
 بالمصادر التقنية  توفير بيئة تعليمية مفتوحة ومرنة وغنية .5

   تعليميةأدوات التعلُّم اإللكتروني ال
 في األتي:يمكن تصنيف أدوات التعلُّم اإللكتروني التعليمية 

  البيانات   تخزينوسائط  المخذنه في    هي البرامج:  حاسب األليأدوات التعلُّم اإللكتروني المعتمد على ال .1
  برامج و  الخصوصي برامج التعليم: أبرز هذه البرامج ومن. التعلُّم المعتمد على الكمبيوتر لمستخدمة فيا

 . برامج ذوي االحتياجات الخاصةو  برامج المحاكاةو  برامج حل المشكالت و  التدريب والممارسة
 . قاشمجموعات النو  البريد اإللكترونيمثل   :أدوات التعلُّم اإللكتروني .2

 بـيئات التعليم االلكتروني 
لبيئة التقليدية من  تتكون من مكونات ا  ن دراسة موجودة على أرض الواقع: عبارة عن أماكالبيئات الواقعية

و ح حوائط  أجهزة  من  االلكتروني  بالتعليم  خاصة  تجهيزات  فيها  يتوفر  وتجهيزات  بعدد  واسيب  أسقف 
    .(Server)ف بحيث يصبح هذا الجهاز عبارة عن الطالب وجهاز للمعلم مزود ببرنامج أداة الص

الكتروني دراسي  للجزئي  فصل  حاسب  جهاز  فقط  فيه  يتوفر  الذي  الفصل  هو  بالشبكة  :  متصل  معلم 
 .الداخلية في  المدرسة وجهاز عرض البيانات وشاشة عرض مستقلة في مقدمة الفصل الدراسي
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ب بعدد طالب  الصف  وملحقاتها   و أجهزة الحاس الفصل الذكي: هو عبارة عن معمل يتوفر فيه  عدد من
من التواصل مع طالبه     مكن المعلمتم متصلة مع بعضها من خالل شبكة محلية  للمعل  (Server)وجهاز  

يختلف بأنه  ويالحظ  شاشات أجهزتهم   على  يشاهدوا  فيما  التحكم   الحاس  ومن  بإمكانية  و عن معمل  ب 
 إدارته الكترونيا .  

 لكتروني  معوقات التعليم اإل
 . المختلفة كل  عامورات تعديالت وتحديثات كثيرة نتيجة للتطو حاجة إلجراء ال .1
 .  ألساليب التي يتم فيها التعليمواعدم وضوح في األنظمة والطرق  .2
      عدم البت في قضية الحوافز التشجيعية لبيئة التعليم  .3
أما المتخصصين في مجال    قنيةمن المتخصصين في مجال التمعظم القائمين في التعليم اإللكتروني   .4

 ع القرار في العملية التعليمية.صنا ليسوا المناهج والتربية والتعليم 
  (2001)الحلية،  ق المحتوى واإلمتحانات من أهم معوقات التعليم اإللكترونياختراالقدرة على  .5

 الدراسات السابقة:
أثناء التعليم عن بعد لدى الطالب   القلق  :(2021)  عيسىبن سالم    وزاك, جمعة  نسيمة،  رزوقةدراسة:  

 . الجامعي في ظل أزمة كورونا
التعليم عن بعد لدى طلبة جامعة أدرار في ظل ف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى القلق أثناء  تهد 

استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي    من طالب الجامعه.(  136تكونت عينة الدراسة من )  .أزمة كورونا
او  القلق  و لعاممقياس  النتائج  .  لدى  إن  أسفرت  بعد  عن  التعليم  أثناء  القلق  فوق  كان    ب طالالمستوى 
داللة  هناككانت  و متوسط.  ال ذات  ال  فروق  لمتغير  تعزى  لمتغير و .  نوعاحصائية  تعزى  فروق  توجد  ال 

 ص الدراسي.التخص
ديمية لدى طلبة جامعة  العالقة بين مفهوم الذات األكاديمية والدافعية األكا( 2020ماجد الخياط )دراسة: 

 البلقاء التطبيقية 
اه معرفة  إلى  الدراسة  األدفت  والدافعية  األكاديمية  الذات  مفهوم  بين  جامعة  لعالقة  طلبة  لدى  كاديمية 

 . والمستوى الدراسي وطبيعية التخصص ومكان السكن النوعوعالقة ذلك بمتغيرات  .البلقاء التطبيقية
)  كانت  من  الدراسة  طالبا  370عينة  اختيارهم    (  تم  الطبقية    بطريقةوطالبة  العشوائية  العام    فيالعينة 

تصميم  (2016_ 2015)دراسي  ال على  الباحث  األكاديمية  مقياسين    عمل  الذات  مفهوم  لقياس  أحدهما 
  ، واآلخر لقياس الدافعية األكاديمية ويتكون من خمسة أبعاد عبارة(  45)  تشمل  ويتكون من خمسة أبعاد 
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أ (  30)  تشمل الدراسة  هم  عبارة.  لمفهوم كانت:  نتائج  العام  المستوى  األكاديمي   يأن  للدافعية  و   ةالذات 
متوسطات لبعد الثقة الدراسية، أما أقلها فكان لبعد االتجاهات نحو  أعلى الوكان    مرتفعا.  األكاديمية كان

هناك  المدرسين كانت  كما  إيجابية  .  العالقة  األكاديمية  بين  األكاديمية،  و ذات  فروق   معالدافعية  وجود 
. والمستوى الدراسي ومكان السكن  النوعغيرات  لمت  تبعاذات داللة إحصائية في مفهوم الذات األكاديمية  

بتقديم  الدراسة  نتائج  ت  أوص المدرسين  وتعزيز    بقيام  األكاديمي  بأدائهم  الطلبة  ثقة  لزيادة  الدعم  أشكال 
 .ثقتهم بتحقيق االنجازات األكاديمية

الب  يمية بين طالضغوط األكاديمية وعالقتها بكل من القلق وفعالية الذات األكاد   (:2015عبدهللا )دراسة  
 .الجامعة

التعرف   إلى  الدراسة  الذات  هدفت  وفعالية  القلق  من  وكل  األكاديمية  الضغوط  بين  العالقة  طبيعة  على 
ديمية. واتبعت الدراسة  األكاديمية وإمكانية التنبؤ بالقلق من خالل فعالية الذات األكاديمية والضغوط األكا

ة، طبق  كلية اآلداب جامعة القاهر من  طالبا   (  150)   ينة منالمنهج الوصفي االرتباطي الفارق. تكونت الع
 أثبتت الدراسة  نتائج  مقياس الضغوط األكاديمية.  و مقياس فعالية الذات األكاديمية ومقياس القلق  الباحث  

األكاد  الضغوط  بين  سالبة  ارتباطية  عالقة  ارتباطية  وجود  عالقة  ووجود  األكاديمية،  الذات  وفعالية  يمية 
ات داللة في فعالية الذات األكاديمية في  وجود فروق ذ مع  أبعاد القلق والضغوط األكاديمية،    إيجابية بين

لصالح   والضغوط   .لإلناث النوع  األكاديمية  الذات  فعالية  من  كل  خالل  من  بالقلق  التنبؤ  أمكن  وأخيرا 
 .األكاديمية

 اءات البحث إجر 
ا م  لبحث:منهج  ظاهرة  وصف  علي  يقوم  والذي  الوصفي  هذة المنهج  اسباب  الي  للوصول  الظواهر  ن 

واستخالص نتائجها وتعميمها، ويتو ذلك وفق خطة بحثية معينة وذلك   .التي تتحكم فيها  الظاهرة والعوامل
 . تجميع البيانات وعرضها وتحليلها من خالل

 البحث مجتمع وعينة 
تم    (2020)ام الدراسي  طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا للع  من(  450) ع العينة من  تكون مجتم

 ة البسيطة. بالطريقة العشوائي مإختياره 
 بحث متغيرات عينة ال

 العمر .1
 ( يوضح توزيع مفردات العينة حسب النوع.1الجدول رقم )
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 .ع( يوضح توزيع مفردات العينة حسب النو 1رقم ) شكللا

 

 النوع  التكرار النسبة 

 ذكر 399 88.7

 انثي  51 11.3

 المجموع  450 100.0
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 متغير المستوى الصفي  .2
 المستوى الصفي ح توزيع مفردات العينة حسب يوض( 2)الجدول رقم 

 المستوى الصفي  التكرار النسبة 

 الصف األول  198 44.0

 الصف الثالث  157 34.9

 الصف الخامس 95 21.1

 مجموع ال 450 100.0

 
 المنحدر الثقافي متغير  .3

 المنحدر الثقافي ات العينة حسب ( يوضح توزيع مفرد 3الجدول رقم )

 المنحدر  عنو  التكرار  النسبة 

 مدينة  388 86.2

 قرية 62 13.8

 المجموع 450 100.0

 
 البحث  واتثالثا: اد

 ( Academic Self Concept Scale)  مقياس الذات االكاديمي
ئة  على البيوتمت ترجمته وتقنينه    ( 2002)في عام   (Liu,wang and Barkins)قام باعداده  

الفرد    (2018) زيد    أبو و   (2004)  فيزيتون    بو أاوال  العربية   الي قياس نظرة  والذي هدف 
 . وقدرته االكاديمية  ولكفايته  كاديمية واحترامه لذاتهلقدراته األ
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   وصف المقياس
 : بعدين هما من يتكون المقياس

 .  األكاديميالحهد يس تق   بنود اخري  (10)بنود تقيس الثقة االكاديمية و (10. )ند ( ب20)  منتكون ي
 . مشاعر الطالب وتصوراتهم عن كفاءتهم االكاديمية  بهايقصد : الثقة االكاديمية
 . مدي التزام الطالب ومشاركاتهم واهتماماتهم باالعمال الدراسيةيقصد بها  :الجهد االكاديمي
 والثبات للمقياس  إجراءات الصدق

لي لجنة من المحكمين للحكم علي مالئمته لمستوي  بعد بناء المقياس عرضتى فقراته ع :الظاهري صدق ال
ومناسبة البنود ومدي تمثيلها لمفهوم الذات االكاديمي الذي   فئة المستهدفة ومدي وضوح العبارات واللغة ال

 . وضعت لقياسه
 :(Internal Consistency) صدق االتساق الداخلى لألستبيان

جاء معامل  و   ،(Pearson correlation coefficient)أستخدام معامل ارتباط بيرسون  ب  ةالباحث  ت قام
دل على إن جميع معامالت االرتباط للعبارات توهي قيمة مرتفعة    (،0.01)وهو دال عند   (0.75) ات  الثب

 تعبر عن اتساق داخلي له معنى. 
المقياس:  الباحثة  ثبات  القيم  وجاءت    (: Alpha Chronbach)  كرونباخ   ألفا   معامل  أستخدمت  جميع 

 الية.  مما يدل على إن المقياس يتمتع بدرجة ثبات ع )0.5) اكبر من
 ثانيا: مقياس القلق النفسي 
( عبارات، ومجموع عدد العبارات الكلي للمقياس  10( أبعاد لكل بعد من )6وصف المقياس يتكون من )

 ( عبارة. 60)
اإلتساق   إحصائيا   صدق  دالة  الفقرات  جميع  ارتباطات  معامالت  جميع  كانت  مستوى  الداخلي:  عند 

 تتمتع بصدق إتساق داخلي قوي.مما يدل على إن جميع الفقرات   (،0.05)
( من  المكونة  النهائية  صورته  في  للمقياس  الكلية  للدرجة  الثبات  ال  (60لمعرفة  مجتمع  في  بحث عباره 

 . معادلة التجزئة النصفية على بيانات العينة األولية بتطبيق ت الباحث ت قام .الحالي
رقم 

 البعد 

عدد  مقاييس الفرعية ال

 الفقرات 

 الخصائص السايكومترية 

 التجزئة النصفية  )ألفا كرونباخ( 

 877. 782. 10 نفسي البعد ال 1

 915. 844. 10 صحيالبعد ال 2

 758. 610. 10 جتماعي البعد اال 3
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 895. 814. 10 البعد األكاديمي  4

 813. 684. 10 سري البعد اال 5

 . 885 786. 10 الديني البعد  6

 924. 846. 60 القلق العام _____ 

 الميدانية بحث الإجراءات 

 : ات التاليةالخطو ب  ةالباحث قامت 
 .البحث  بموضوع  الصلة ذات  السابقة والدراسات  المعلومات  جمع .1
 . ة والقلق النفسيالذات األكاديمي  نبتصميم مقياسي  ةالباحث ت قام .2
 . لمقاييسلتحقق من صالحية اتطبيق إجراءات الصدق والثبات ل .3
 الطالب. المختاره من   للعينة ومالئمتها السودانية، ةالبيئ مع لالستخدام صالحيتها من التأكد   .4
  في مجتمع البحث. إستماره ( 500بتوزيع ا)  ةالباحث ت قام .5
 بسبب جائحة كورونا.  إستمارة فقط نسبة لتغيب الطالب ( 460تم جمع ) .6
 .المعتمده لذلك عمل الباحث على تفريغ البيانات وفقا للجداول  .7
 .لعدم صالحيتها (  إستمارات 10تم إستبعاد )عند بداية اإلجراءات اإلحصائية.   .8
المعالجات اإلحصائية  ةالباحث  ت قام .9 من    بإجراء  األلي   البحث.فروض  للتحقق  الحاسب  بواسطة 

 وفقا لألتي:  .اإلحصائية للعلوم األجتماعيةبأستخدام برنامج الحزمة 
 صدق المقاييس.  للتحقق من (Person's Coeff) معامل ارتباط بيرسون  .1
 ثبات المقاييس.  للتحقق منcronbach's Alphas) ) لفا كرونباخمعاملة ا .2
  بحث لمتغيرات اللمعرفة السمة المميزة  (T-Test) اختبار  .3
السمة  (  T-Test) اختبار .4 لمعرفة  عينتين  المميزة  لعينتين  في  البحث  لمعرفة لمتغيرات  مستقلتين 

 ع )ذكور/ إناث(. الفروق في النو 
 . لمعرفة الفروق في عينة غير متساوية أو متجانسة (Kruskal-Wallis) اختبار كروسكال وايلز .5

 النتائج  عرض وتفسير
 الفرض األول  

على: ينص  العامه    الذي  األكاديميةالسمة  بعديها  للذات  ا)  في  األكاديمية  /ألكاديميالجهد  لدى الثقة   )
 تتسم باإلرتفاع.الطالب 
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( لمعرفة السمة العامة في مجموعة T-Testبإستخدام معامل ت )  ةالباحث  ت ن هذا الفرض قامللتحقق م
 واحده، 

حجم  المتغيرات 
 العينة

المتوسط 
 المحكي

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
درجة   قيمة )ت(  المعياري 

 الحرية
القيمة  

 اجتاالستن ةاالحتمالي

 مرتفع  000. 449 17.095 6.16306 34.9667 30 450 الجهد األكاديمي

 مرتفع  000. 449 10.213 5.70031 32.7444 30 450 الثقة األكاديمية

السابق  ةالباحثوجدت   الجدول  بعدى    من  في  )ت(  قيمة  األكاديميأن  األكاديمية  الجهد  كانت   والثقة 
( مما يدل على صحة الفرض األول الذي ينص 0.5من المعنوية )( وهما أكبر  10.213( و)17.095)

 ب. للذات األكاديمية عند الطال اع درجات السمة العامةعلى إرتف
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 ثانيالفرض ال
 ( باإلتخفاض للقلق لدي الطالب تتميز ينص على: )السمة العامة الذي 

من   )  ةالباحث  ت أستخدم  الفرض هذا  للتحقق  واحد  T-Testإختبار  لمجتمع  يوضح وا (  التالي  لجدول 
 .النتيجة

تتميز  للقلق  مما يعني إن السمه العامه    (0.5أكبر من )من الجدول السابق نالحظ إن قيمة )ت( كانت  
الكلية للمقياس.   الدرجة  الباحث على عباإلرتفاع في  توقعات  الثانيجات    ةكس  الفرض  يعني    نتيجة  مما 

   ي ينص على سمة القلق منخفضة عند الطالب.الذ رفض الفرض 

 المتغيرات  ن
حجم  
 العينة

المتوسط 
 يالمحك

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة )ت(
  درجة
 الحرية 

القيمة 
 االحتمالية

 االستنتاج 

 000. 449 11.497 4.19880 22.2756 20 450 نفسي البعد ال 1
تتسم  

 باالرتفاع 

 000. 449 8.453 3.74775 21.4933 20 450 صحيالبعد ال 2
تتسم  

 باالرتفاع 

 4.16917 19.4333 20 450 اإلجتماعي البعد  3
-

2.883- 
449 .004 

تتسم  
 باالنخفاض 

 4.11217 19.2600 20 450 األكاديمي  البعد  4
-

3.817- 
449 .000 

تتسم  
 باالنخفاض 

 044. 449 2.017 3.95000 20.3756 20 450 سري البعد اال 5
تتسم  

 باالرتفاع 

 4.35645 18.9644 20 450 ديني البعد ال 6
-

5.043- 
449 .000 

تتسم  
 باالنخفاض 

 121.802 120 450 لقلقا 
14.3622

7 
2.662 449 .008 

سم  تت
 باالرتفاع 
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 الثالث الفرض 
)توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين السمة العامة للذات الكاديمي ودرجة القلق لدى    الذي ينص على:

 طالب الجامعة(
لمعرفة   ((Pearson correlation coefficientبإختبار بيرسون   الفرض   هذاللتحقق من   ةالباحث  ت قام 

 . امعةالذات األكاديمية ودرجة القلق لدى طالب الجة بين العالق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طالب الجامعه. لدى  والقلق الذات األكاديميةعدم وجود عالقة ارتباطية بين من الجدول السابق نالحظ  
  ستوى القلق لدى الطالب الذي يمكن أن يرجع ال عالقة لها بم  كاديميةالذات األعني أن  النتيجة السابقة ت

لعوامل كبيرة  مثل   بدرجة  أو أخرى  اإلقتصادي  من  إ  الوضع  والسند  للدعم  على    أو  األسرةفتقاد  القدرة 
 وسائل التعليم الحديدة. التوافق والتكيف مع 

 المتغير 

 
 األبعاد 

الجهد  
 األكاديمية 

الثقة  
 األكاديمية 

الذات  
 األكاديمية 

 النتيجة

 ال توجد عالقة إرتباطية   036. -011.- 064. النفسيالبعد 

 ال توجد عالقة إرتباطية  -086.- -041.- -067.- الصحي البعد 

 ة عكسيةإرتباطي  توجد عالقة -151.** -172.** -147.** ماعياإلجتالبعد 

 توجد عالقة إرتباطية عكسية  -146.** -198.** -186.** البعد األكاديمي 

 عكسية إرتباطية توجد عالقة   -083.- -192.** -061.- سري البعد اال

 .توجد عالقة إرتباطية عكسية 363.** -081.- 122.** الدينيالبعد 

 ق القل   
 .يةتوجد عالقة إرتباطية عكس -010.- -198.** -074.-
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 الرابع:الفرض 
على: ينص  في    الذي  إحصائية  داللة  ذات  فروق  العامة  توجد  األكاديمية  السمة  طالب  لدى  للذات 

 . )ذكر، أنثى(ع وفقا لمتغير النو  الجامعة
وتني)اختبار    ةالباحث  ت إستخدم مستقلتينمان  لعينتين   )  (Mann-Whitney- U Test)    من للتحقق 

 : ذلك الفرض والنتيجة كما يوضح الجدول التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  تغري النوعمه العامة للذات األكادميية تبعا ملاملفى  فروق أي ال توجد من اجلدول السابق 
 
 

 المتغير  المتغير 
حجم  

 العينة 

متوسط  

 الرتب 

مجموع  

 الرتب 
 النتيجة  االحتمالية  (Z) قيمة

الذات  

 األكاديمية 

 89285.50 223.77 399 ذكور

-.788- .431 

ال توجد فروق 

غير  فى  مت

 النوع 

 12189.50 239.01 51 إناث 

   450 المجموع 
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 الخامسالفرض 
على: ينص  إحصائي  الذي  داللة  ذات  فروق  العامة  ة  توجد  السمة  األكاديمية  في  طالب  لدى    للذات 

 الصف الدراسي. وفقا لمتغير الجامعه
لمعرفة الفروق   ( Kruskal-Wallis)يلزاالباحث اختبار كروسكال و   ت للتحقق من ذلك الفرض إستخدم

 :ل التاليوالنتيجة كما يوضح الجدو  .عينة غير متجانسة في

 

 حجم العينة المتغير  المتغير 
متوسط  

 بالرت
درجة  
 الحرية 

 قيمة
(CHi) 

 النتيجة االحتمالية

 الجهد األكاديمي

 232.90 198 الصف األول

2 5.831 .047 
توجد فروق  

الصف  لصالح 
 األول

 232.39 157 الصف الثالث 
 198.69 95 الصف الخامس

  450 المجموع

 كاديميةالثقة األ

 244.48 198 الصف األول

2 15.507 .000 
د فروق  توج

 الصف األول
 228.54 157 الصف الثالث 

 180.93 95 الصف الخامس
  450 المجموع

 الذات األكاديمية

 230.49 198 الصف األول

2 1.182 .554 
ال توجد فروق  

في متغير  
 الصف الدراسي 

 226.76 157 الصف الثالث 
 213.02 95 الصف الخامس

  450 المجموع
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السابق  من    ةالباحث  ت الحظ  الجامعه  الجدول  طالب  لدى  األكاديمية  الذات  في  فروق  وجود  عدم 
مما يدحض   الذي كان يفترض   ةالباحثالنتيجة عكس توقعات  تأتي ھذه  . و الخرطوم، وفقا للمستوى الصفي

 الفرض الخامس في البحث.
   سادسالالفرض 

على: ينص  إحصائية  الذي  داللة  ذات  فروق  العامة    توجد  السمة  األكاديمية  في  لمتغير للذات    وفقا 
 ( قرية /دينة)م المنحدر الثقافي للطالب 

( للتحقق من ذلك Mann-Whitney- U Test)اختبار )مان وتني( لعينتين مستقلتين  ةالباحث ت إستخدم
 :والنتيجة كما يوضح الجدول التالي ر اثقافيالمنحد الفرض لمعرفة الفروق تبعا لمتغير 

 ملتغريا املتغري
حجم 

 العينة

متوسط 

 الرتب
 النتيجة االحتمالية (Z) قيمة بجمموع الرت

 اجلهد األكتدميي

 

 86940.00 224.07 388 مدينة

 14535.00 234.44 62 قرية التوجد فروق  560. 583.-

   450 اجملموع

 الثقة األكادميية

 88408.00 227.86 388 مدينة 

 13067.00 210.76 62 قرية التوجد فروق  336. -963.-

   450 اجملموع

 الذات األكادميية

 88189.00 227.29 388 دينة م

-.731- .465 

توجد فروق فى  

الذات متغري 

لصاحل  األكادميية 

 دينةم

 13286.00 214.29 62 قرية

   450 اجملموع

 



 

 

 101-78ص:   -  2023يناير    –  السابع  العدد  –علوم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة شندي للمجلة                       

 /humanities / ISSN: 1858-9021 - https://journals.ush.edu.sd – علوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة شندي للمجلة  100

 وصيات الت
تشجيع الباحثين والمختصين في مجال علم النفس علي اجراء المذيد من الدراسات واالبحاث حول   .1

 .لطالب ى القلق عند اوخفض مستو  لتنمية الذات األكاديمية تضصميم برامج ارشادية 
  الحديثة وأجهزة التعلم للطالب.إهتمام إدارة الجامعة بتمليك معينات التعليم  .2
 رها في المسئولية اإلجتماعية في رفع المستوى اإلجتماعي واإلقتصادى للطالب.قيام الجامعة بدو  .3
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 لخدمات احلضريةالتحليل املكاني ل   إستخدام نظم املعلومات اجلغرافية ف 

 ))منوذج اخلدمات الطبية
Using Geographical Information System in Sptail Analissing for 

Arban services (Medical services) 

 **عمر امحد الزاكي صاحل.د ;*احلاج  حيي أمحد حممد.د

 وادي النيل   جامعة – كليةالتربية -قسم الجغرافيا مشارك أستاذ *

 شندي   جامعة -كليةاالداب  -قسم الجغرافيا مساعد أستاذ**

 مستخلص ال

الجغرافية الطبية هي فرع من الجغرافية التطبيقية الحديثة الذي يتناول األنماط المكانية للظواهر ذات    

عالقتها بالبيئة أو أي عوامل أخرى، والجغرافية الطبية تمثل اتجاهاً حديثاً في الصلة بالصحة والبحث في  

اإلنسان   بين  العالقة  مفتاح  هي  فالصحة  باإلنسان،  الشديد  الرتباطها  وذلك  اإلنسانية  العلوم  ميدان 

 ً ارتباطا ترتبط  والعالجي  الوقائي  بمفهومها  الطبية  والجغرافية  المتنوعة،  بيئته  لموارد  وثيقاً  واستغالله   

بعينها. ألمراض  مسرحاً  األحيان  من  كثير  في  تكون  التي  الطبيعية  البيئة  الورقة   بمقومات  استعرضت 

تطبيقات   من  االستفادة  في  موضوع  الجغرافية  المعلومات  الخدمات  الحضرية،  الدراسات  نظم  واتخذت 

عدد من السكان في   أكبرباعتبار المدن تضم    الطبية والصحية نموذجا وذلك الهميتها في المدن خاصة 

لذلك فان    أقل رقعة جغرافية وقد يشكل ذلك عبئا على تلك الخدمات ممايؤدي الى تدهورها وربما توقفها.

تجمعات   بين  مباشر  بطريق  العالقة  يربط  الذي  الجغرافية  المعلوملت  لنظم  الهام  الدور  تبرز  الدراسة 

تس الخدمة بطريقة  او اضافة خدمة  السكان واماكن  توزيعها  باعادة  المعلومات  أخري.  مح  نظم  استخدام 

لهذه   (G.I.S)الجغرافية   السكان  يقطعها  التي  والمسافة  السكان  بإعداد  الصحية  الخدمات  مقارنة  يمكن 

حتى    G.I.S)المراكز للوصول إلى توزيع أمثل لهذه الخدمات الصحية  واخراج خرائط عبر برنامج )

 تكون بمثابة التوصيات التي تقود إلى تحسين األحوال الصحية. 

 الكلمات المفتاحية: التحليل المكاني، نظم المعلومات، نظم المعلومات الجغرافية، الخدمات الحضرية 
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ABSTRACT 

Medical geography is a branch of modern applied geography that deals with spatial 

patterns of health-related phenomena and research in their relationship to the 

environment or any other factors. Medical geography, with its preventive and curative 

concept, is closely linked to the components of the natural environment, which are often 

the scene of certain diseases. The paper reviewed the topic of benefiting from the 

applications of Geographic Information Systems (GIS) in urban studies, and took 

medical and health services as a model because of their importance in cities, especially 

as cities have the largest number of residents in the least geographical area, and this 

may constitute a burden on those services, which leads to their deterioration and may 

stop them. Therefore, the study highlights the important role of geographic information 

systems, which links the relationship directly between population gatherings and 

service places in a way that allows for their redistribution or the addition of another 

service. Using geographic information systems (G.I.S), health services can be compared 

with the population’s preparation and the distance that the population travels to these 

centers to reach an optimal distribution of these health services and produce maps 

through the G.I.S program to serve as recommendations that lead to improving health 

conditions 

Keyword: Geographical Information System, GIS, Information System, Sptail 

Analissing 

  : ةــــمقدم -أوالً  

للجغرافأن    الحقيقي  الجانب المضمون  بين  المتبادلة  العالقات  في  البحث  هو  الطبية  ية 

االقتصادية   اآلثار  تقويم  ثم  ومن  أخرى  ناحية  من  اإلنسان  وصحة  ناحية  من  والبشري  الطبيعي 

 . ة الناجمة عن هبوط المستوى الصحيواالجتماعية والحضاري

للد   العلمية في مجال  ارنتيجة  السنوات األخيالجغرافية  سات  تبلورت د الطبية في  ها ستاررة 

وتوزيعها، أما المجال الثاني فيبحث في   راض لظهور األمالجغرافية  ت  ارفي مجالين األول يهتم بالتغي 

إليها  للمحتاجين  ووصولها  المكاني  وتوزيعها  توافرها  حيث  من  الصحية  الرعاية  خدمات    تطبيق 

مي  من الوحدات الصحية على المستوى المركزي واإلقلي  تعرف الخدمات الصحية بأنها شبكة متكاملة



 

 

 127-102ص:  -   2023ر  يناي  –  السابع   العدد  –علوم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة شندي للمجلة                       

 /humanities / ISSN: 1858-9021 - https://journals.ush.edu.sd –علوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة شندي للمجلة  104

 

 

كبي أعداد  فيها  وتعمل  تلك  والمحلي  في  القاطنين  المواطنين  لمصلحة  الضرورية  الوحدات  من  رة 

 . تتماشى مع نمط اإلدارة في الدولةطقة، وتدار من قبل أجهزة إدارية المن

المعلومات      نظم  المشكالت الجغرافية  إن  لمعالجة  تستخدم  العلمية،  البحث  أهم وسائل  إحدى  تمثل 

المعاصرة التي تواجه المجتمع، لما لهذه التقنية من صفات وخصائص تتعلق بالسرعة والدقة والكفاءة 

أو   مستشفى  لتوقيع  األفضل  الموقع  إيجاد  من  المكانية  غير  المعلومات  من خالل  تمكننا  عملها،  في 

لخ، اعتماداً على مجموعة من المعايير التي تحددها، حيث يطلق على هذا النوع ملعب أو مدرسة ...ا

 Location Optimum.(1  )))من التحليل ترسيم الموقع األنسب 

 : الدراسةمشكلة  

ات الرعايأة الصأحية فأي تتضمن مشكلةالبحث دراسة مشكالت تأأثير توزيأع السأكان علأى خأدم

ومدى تأثيرها على المنطقة ومع التوسع االفقي العمراني الذي قد يؤدي الى إخأتالالت فأي   المدن

توزيع الخدمات الطبية بمختلف مستوياتها وبالتالي تظهر إشكالت مرتبطه باضغط علأى بعضأها 

السأؤال الأرئي  أو صعوبة الحصول عليها خاصة في المستوى االعلى من الخدمة الطبيأة عليأه  

 للخدمة مع توزيع السكان.  دى تتناسب التوزيع الى اي مهو 

 :الدراسة أهداف 

 تسعى هذه الد ارسة إلى تحقيق األهداف التالية:  

ومدى تناسب ذلك مع حجم السكان وتوزيعهم في    للخدمات الصحية  التوزيع المكانىدراسة   .1

 الدراسة.منطقة 

بحيث يراعى فيه أس  التوزيع السليم سواء من ناحية   المكانى  التوزيع التعرف على أنماط   .2

 .العمرانيةالموقع أوالناحية 

في عمليات التحليل والتوزيع  (  (G.I.Sإدخال التقنيات الحديثة والمبرمجات مثل برمجيات    .3

 المكاني. 

 :الدراسةفروض     

 التالية: يحاول البحث التحقق من الفروض 

 .كزللخدمات الصحية وفعالية هذه المرانمط التوزيع المكانى  .1

 .الخدمات الصحيةالسياسات التخطيطية لتطور   أحدث  .2
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تواجه الخدمات الصحية مشكلة الدعم المالى والتقنى في ادخال تقنيأات وبرمجأات حديثأة فأي  .3

 .للمراكز الصحيةعمليات التوزيع والتخطيط المكانى بالنسبة 

 :  الدراسة مناهج  

 هي: من منهج علمى وهذه المناهج   أكثرفي هذه الدراسة  تبع الباحث أ 

دراسة  حي  التاريخى:المنهج   .1 على  اعتمد  وتتبعها ث  للبيانات  التقنية  المعالجة  انظمة    تطور 

 .  تاريخيا

قبل    الوصفي:المنهج   .2 من  تحديدها  بعد  المعلومات  جمع  عملية  على  اعتمد  حيث 

 ولقد جمعها من خالل الوصف من معرفة حركة الظاهرة  حث البا

  ً  للدراسة اإلطار النظري : ثانيا

 , ومدى  ت المكانية لتوزيع وتركيب السكانالسكان يعني إبراز االختالفاإن اصطالح جغرافية 

 كما يهتم جغرافية السكان أيضاً بالمظاهر الوصفية والديناميكية  رتباطها باختالف طبيعة األمكنة ,ا

على   التأكد عملياً  مع  الظاهرات  بين  والتفاعل  المكانية  العالقات  أو  الزمن  المكانية عبر  لالختالفات 

 .المكان

من  الصحة:   الجسم  خلو  فقط  وليست  واالجتماعية  والعقلية  البدنية  السالمة  حالة  هي  الصحة 

تعتبر الصحة حق لإلنسان تقتضيها  الدساتير والدول المختلفة وتنص عليها    و. ة  المرض أو االعاق

العالم   سكان  لجميع  األولية  الصحية  الرعاية  توفير  ذلك  يقتضي  مما  المختلفة  الدولية  المعاهدات 

العام   من 2000بحلول  العديد  تضمنت  والتي  عليها  التوقيع  تم  األرض  قمة  مؤتمر  وخالل   م 

 ( 2) م .2015ام األهداف األلفية للع

إن الدول النامية تعاني نقصاً كبيراً في الخدمات الصحية وحتى الدول التي اهتمت بتنمية هذا  

القطاع الحيأوي فأإن الفقأر وانخفأاض دخأل الفأرد يحأول دون االسأتفادة مأن هأذه الخأدمات . وقأد 

لخدمات الصحية فأي أوضحت األمم المتحدة أنه خالل الثالثين عاماً الماضية ظهر تغير كبير على ا

أنفقأت الأدول الناميأة مأا يعأادل   1985, وفي السأنوات األخيأرة مأن العأام    النامية    كثير من الدول

 من الدخل القومي في القطاع الخاص. 4.2%

والتأي تفتقأر إلأى إلأى تلأك المنأاطق    إن التعمير غير المخطط لألراضي المحيطة بالمدن والزحأف

زيادة عدد سكان تلك المناطق مما يصعب تقديم الخدمات الصحية ,  البنى األساسية يؤدي بدوره إلى
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كما أنها أيضاً تفتقر إلى المياه النقية وتكون إمدادات المياه غير كافية كما أنه في بعض الدول النامية 

تساعد الظأروف الموسأمية علأى انتشأار اإلصأابة بأأمراض كثيأرة كأاألمراض التأي تنقلهأا الميأاه 

وبعد موسم األمطار واإلمأراض المعديأة التأي تظهأر داخأل البيأوت أو المأدار  والحشرات أثناء  

المكتظة فإن كل هذه األنماط تؤثر في تدفق رواد العيادات والمستشأفيات ويلأزم تحسأين إدارة ذلأك 

المرفق وتدعيم الموظفين من أجل اإلبقاء على نوعية مالئمة للخدمات بما في ذلك إتاحة وقت كافي 

ورة والمتابعة على مدار السنة. كما أن االهتمام بصحة البيئة يقلل كثيراً من الضغط على لتقديم المش

 المرافق الصحية خصوصاً في المناطق الحضرية.

 تأثير الزيادة السكانية على الخدمات : 2-3

 إن لزيادة السكان آثار سالبة على الخدمات إذ ترتفع معدالت نمو السكان بمستويات قد تفوق 

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي مما يولد ضغطاً على موارد البالد االقتصادية والماليأة وبالتأالي  

ال يمكنها تلبية متطلبات هذه الزيادة السكانية من غذاء وتعليم ورعاية صحية وغيرها من الخأدمات 

مية يمكنها التطور في الضرورية ويظهر ذلك واضحاً في البلدان النامية ونعتقد أن قلة من الدول النا

 (3.)تقديم هذه الخدمات بصورة عامة وخدمات الرعاية الصحية بصورة خاصة

,   يهدف تخطيط المدن إلى تحسين ظروف البيئة الطبيعية والموقع وفي المناطق المحيطأة 

 ويمكن تلخيص تلك األهداف فيما يلي: 

 أوالً: الناحية العمرانية: 

 .ت العامة الشوارع والمناطق الصناعية والخدماتحسين العالقة بين المساكن و •

 . اء السكنيةإمكانية اإلبقاء على المنتزهات العامة والمناطق المكشوفة في األحي •

  الصناعية لتقليل ضوضاء  فصل المناطق السكنية بقدر اإلمكان عن المناطق •

تجميل المدينة وتطوير بعض أحيائها عن طريق اتخاذ عدة إجراءات تحول دون وجأود   •

 تنافر بين المباني كوضع نموذج موحد للمساكن. 
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 ثانياً: من ناحية الخدمات 

مد جميع أحياء المدينة بالخدمات الالزمة كالمياه واإلنارة وغيرها من الخأدمات بمأا يتناسأب  

 .عمل وتقصير رحلة العمل من أماكن السكن إلى مواقع ال لمبانيوكثافة امع حجم السكان 

إنشاء المراكز اإلدارية والتنفيذية والخدمات التعليمية والقضائية والصحية والترويحية بحيث  

 . ال يشعر السكان باإلرهاق في الوصول إليها

 ثالثاً: من الناحية االجتماعية واالقتصادية

 .ل المناسب المعيشة والعمل داخل المدينة وإيجاد العمتحسين ظروف  •

 . للسكان تحسين األحوال االجتماعية والصحية •

 (4)رفع المستويات المعيشية. للمدينة عن طريق ومحاولة إنعاش الحركة التجارية  •

 ً   Geographical Information Systemنظم المعلومات الجغرافية  -ثالثا

ويعنأأي األرض و الثأأاني  Geoلفأأا اغريقأأي ، الشأأق األول  Geographyلفأأا الجغرافيأأا      

Graphical ويعني وصف صورة األرض ،وعلى هذا األسا  فالجغرافيا أول نشوئها عرفت بأنها

وصف األرض أو صورتها أو ما يسمى اليوم رسم الخرائط ، ومأع زيأادة حاجأة اإلنسأان لخأرائط 

   .خرائط مستغال عن الجغرافيادقيقة أصبح رسم ال

وهأأي تقنيأأة تسأأتخدم الحاسأأب اآللأأي لحفأأا كميأأات هائلأأة مأأن البيانأأات الجدوليأأة ) البيانأأات 

الوصفية( مع مساحات كبيرة من الخرائط التي ال يمكن حفظها بصأورة أمينأة علأى الأورق ، ويأتم 

البيانات الجدولية مع   حفا البيانات مع الخرائط بطريقة مترابطة حيث يسهل على المستخدم عرض 

الخرائط بعدة أساليب، وكذلك إجراء عمليات معالجة حسابية عليها الستخراج النتأائج بوقأت وجهأد 

 قليلين واالستفادة منها في اتخاذ القرار بالسرعة المناسبة . 

اختصاراً   Geographical Information Systemوتعد تقنية نظم المعلومات الجغرافية 

 GIS  م التقنيات الحديثة التي تمكننا من جمع وتخزين ومعالجة وتحليل كم هائل من البيانات من أه

باستخدام برامج حاسب آلي متخصصة. إن اسأتخدام هأذه البأرامج الحاسأوبية ال نسأتطيع أن نطلأق 
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إال إذا اشتمل هذا االستخدام على معالجة وتحليل GISعليه لفا تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية  

 . (5)ه البيانات وتفسيرها للوصول لحلول مبتكرة للمشكالت التنموية هذ 

 مكونات نظم المعلومات الجغرافية:  2

 ومن أهم مكوناتها: 

 وتعد من أهم مكونات نظم المعلومات الجغرافية إذ تتعامل مع نوعين رئيسيين:    Dataالبيانات:   .1

(: تتضمن معلومات عن موقع المعلم وشبكة من  Spatial Dataالبيانات المكانية ) .أ

 المصادر المختلفة )صور جوية, صور أقمار صناعية, خرائط(. 

( : هي الخصائص الوصفية للمعالم الجغرافية  Attribute Dataالبيانات الوصفية )  .ب 

 .كالجداول واإلحصاءات أو األشكال البيانية 

  Softwareالبرمجيات:  .2

  Hardwareالعتاد الحاسوبي  .3

  Methodsالمناهج  .4

 Usersاألفراد   .5

يعد األفراد أو العنصر البشري جزءاً أساسأياً فأي نظأم المعلومأات الجغرافيأة , ويشأمل كأل 

 الفنيين والمتخصصين والمبرمجين والمهندسين الجغرافيين. 

 فوائد نظم المعلومات الجغرافية: 

 ا يلي: يمكن بصفة عامة أن نلخص فوائد نظم المعلومات الجغرافية فيم

 سهولة العمل وتوفير الوقت والجهد.  .1

 الدقة والسرعة. .2

 إمكانية التحديث والتحديد واإلضافة والحذف.  .3

 الموضوعية والحيدة التامة والوضوح الكامل.  .4

 إمكانية التحليل والقيا  من الخرائط وإجراء جوانب العمليات اإلحصائية. .5

 الربط بين المعلومات.  .6

 . (وضع عدد كبير من الخرائط الموضوعية فوق بعضها ) التغطية والتداخل  .7
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 .التنبؤ والتوقع المستقبلي .8

 أنواع نظم المعلومات الجغرافية:   

 نظم المعلومات الجغرافية تتنوع من حيث طبيعة المعلومات إلى نوعين هما: 

 نظم المعلومات الجغرافية الخطية:  .1

والتأي تتمثأل فأي   Vector Dataيهتم  هذا النوع من الأنظم بالبيانأات الخطيأة أو االتجاهأات 

تقأع علأى الخأرائط  أي تلأك التأي  Point Dataثالثة أنواع من البيانات , فاألولى منها هي الأنقط 

. والثانية هأي مدينة    على هيئة نقطة في موقع محدد له إحداثية سينية وصادية واحدة فقط مثل موقع

, الثالثأة مثأل طريأق أي البيانات التي تأخذ شكل خط على الخأرائط   Line Dataالبيانات الخطية 

المنأاطق  ا بخأط مثأل دهوهي المساحات التأي يمكأن تحديأ PolygonDataهي البيانات المساحية 

 العمرانية . 

 نظم المعلومات الجغرافية المساحية:  .2

في معالجة البيانات التي تتكون   Raster Dataتتركز أهمية نظم المعلومات الجغرافية المساحية

مربعة الشأكل والتأي غالبأاً مأا يصأل طأول   Pixelأو  Rasterمن وحدات صغيرة يطلق عليها 

ال يمكأن رييتهأا بأالعين المجأردة والتأي غالبأاً مأا يأتم إدخالهأا إلأى   ملأم , أي  0.1ضلع المربع  

وتتمثأل هأذه المعلومأات فأي الصأور الجويأة   Scannerالحاسب اآللي بواسطة أجهزة الماسأح 

Photographs   أو المرئيات الفضائيةImages   لذلك يطلق علأى هأذا النأوع مأن الأنظم التأي

 Image Dataتعأالج هأذا الأنمط مأن المعلومأات اسأم معالجأة المرئيأات الفضأائية أو الصأور 

Processing System (6) . 

 استخدامات نظم المعلومات الجغرافية:

 توفر إمكانيات تحليل شبكات الطرق والبنية األساسية.  .1

 . ةالتخطيط للخدمات المختلفأهميتها في التخطيط العمراني و .2

 -الدراسات االقتصادية واالجتماعية –حماية البيئة  .3
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إنتاج الخرائط الستخدامات األراضأي والمأوارد الطبيعيأة لتوضأيح منأاطق تجميأع المأوارد  .4

 معينة )مياه, بترول, خامات معدنية(. 

 توضيح شكل األرض.  .5

 تحسين اإلنتاجية الزراعية. .6

 . اتخاذ القرارات المناسبة .7

 نظام الرصد العالمي: 

 Global( وهأأي اختصأأاراً GPSنظأأام تحديأأد المواقأأع العأأالمي ويأأتم ذلأأك بواسأأطة ) 

Positioning System   وتعني نظام تحديد الموقع ويعتبر هأذا النظأام جأزءاً هامأاً مأن منظومأة

ن األقمار يعتمد على منظومة متكاملة م  GPSعمل األقمار الصناعية في الوقت الراهن . إن نظام 

 ية .الصناعية تقوم بعملية مسح دوري للكرة األرض

 دور نظام المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع في تخطيط وتقييم الخدمات: 

حظيت دراسة الخدمات بعناية الجغرافيين نتيجة لتزايد حاجأات اإلنسأان لتلأك الخأدمات , ال  

سيما بعد تطور التقنيات الحديثة إلى االهتمام بدراسة الخدمات كونها تتعلق بحياة اإلنسان اليوميأة , 

لخأدمات وتٌعد إحدى المنابر األساسية لقيا  تطور المجتمع من خالل نوعيتها وكفاءتهأا وتصأنف ا

 إلى نوعين رئيسين وفق اسلوب تخطيطها: 

خدمات مجتمعة أو اجتماعية: تشمل خأدمات التعلأيم والصأحة والترفيأه والخأدمات الدينيأة ,  .1

 وهي خدمات مساحية تشمل حيزاً من أرض المدينة. 

خدمات البنية التحتية: وتشمل خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي والطرق والهاتف ,  .2

ر المساحة أي لكل فرد نصأيب منهأا والتي تأخذ شكالً خطياً , وتقا  الخدمات مجتمعة بمعيا

, وتعأد عمليأة التوزيأع   المدينأة    ( وتكون على شكل أبنية تتوزع في أرجاء2بالمتر المربع )

المكاني من إحدى الجوانب في الحصول عليها , هذا يعنأي أنهأا موزعأة بشأكل يخأدم سأكان 

غأرافيين عنأد تنأاولهم الدولة أو االقلأيم أو المدينأة , وأثبتأت التجأارب الناجحأة لعأدد مأن الج

لتخطيط الخدمات من خالل نظم المعلومات الجغرافية سواء كان ذلك مأن حيأث التخطأيط أو 

 االدارة الصحية أو الكفاءة المكانية أو الوظيفية على النحو التالي: 
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 إنشاء قاعدة بيانات عن القطاع الصحي ومؤسساته.  .أ

 أو المنطقة.  تحديد مناطق الخدمة الصحية دون غيرها في االقليم .ب 

 تتبع األمراض المكانية في مجال الصحة العامة.  .ت 

 إعداد خرائط موضوعية للمؤشرات الصحية لدعم اتخاذ القرار.  .ث 

تحديد مواقع المؤسسات الصحية, مراكأز الصأحة العامأة, مستشأفيات , عيأادات, حسأب  .ج

 طبيعة توزيعها المكاني ضمن الدولة أو المدينة. 

جغرافيأأة إحأأدى األدوات الجيأأدة لإلسأأعافات الطبيأأة وتعتبأأر نظأأم المعلومأأات ال

الطارئة حيث تتوفر بيانات عن أنواع الحوادث والبيانات السكانية الخاصة بهذه الحوادث 

ويمكن عرضها بسأرعة وسأهولة وتسأاعد أيضأاً علأى سأرعة اسأتجابة نظأام الخأدمات 

المبلأ  عأن الطبية الطارئة من خأالل تحديأد أقأرب وحأدة اسأعاف إلأى مكأان االتصأال  

الحأأادث وأقصأأر الطأأرق والطأأرق البديلأأة للوصأأول إليأأه باإلضأأافة إلأأى امكانيأأة القيأأام 

بتحليالت مختلفة للمعلومات المختزنأة فأي قواعأد البيانأات بحيأث يمكأن معرفأة سأرعة 

ومدى انتشار عدوى لداء أو وباء قبل اتشاره الفعلي مما يساعد على التخطيط , كما يفيأد 

 . (7)جغرافي في تقييم أداء الخدمات المختلفةنظام المعلومات ال

  Informationالمعلومات:  

هي عملية اتخاذ القرار تعتمد على المعلومأات المتأوفرة بشأأن هأذا القأرار ، والمعلومأات هأي 

 Informationملخص مرتب عن المعطيات أو البيانات ، وال بد هنا من التفريق بأين المعلومأات 

تم استعمالها بشكل خاطئ ، حيث أن البيانات تعني الوقائع والمعطيات عند حيث ي  Dataوالبيانات 

 المنظمة ، في حين أن المعلومات هي المعرفة اآلتية من معالجة البيانات ، أو هي البيانات المفيدة . 

(  تعني تصنيف ، فأرز ، دمأج ، تسأجيل ، اسأترجاع ، Data Progressingإن معالجة البيانات )

نقل ،اي هي عبارة عن مجموعأة مأن العمليأات التأي يأتم فيهأا تحويأل البيانأات إلأى بيانأات مفيأدة 

نستطيع تطبيقها على الغرض الذي نعمل من أجله ، وتتم عملية معالجة البيانات من دورة تتألف من 

 (1)رقم الشكل فيعمليات مركبة 

 

Input Processing 
Output 
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تظل عملية معالجة البيانات األولية )الخام( مستمرة حتى تصل إلى مرحلة المعلومات الحكيمأة ،اي 

المعلومات التي تساعد على اتخاذ القرار األمثل أو القرار السليم وال تصأل البيانأات إلأى مثأل هأذه 

 (8)المرحلة إال بعد عدة عمليات من المعالجة.

 عوامل تطور نظم المعلومات الجغرافية:  

 . البيئية ، االنفجار المعلوماتي الضخم والكبير في البنيات -1

 . التقدم الحديث الذي طرأ على النظرية الجغرافية ومناهجها وأساليبها الفنية ، والتي فاقت مقدرة 2

الأأنظم الحاسأأوبية التقليديأأة ، فجأأاءت نظأأم المعلومأأات الجغرافيأأة للتعامأأل مأأع مأأا أقرتأأه النظريأأة 

ات معقأأدة الجغرافيأأة الحديثأأة وبالأأذات المدرسأأة التطبيقيأأة فأأي الجغرافيأأا التأأي تتعامأأل مأأع تطبيقأأ

ومتشابكة حيث تعمل نظم المعلومات الجغرافية على التكامل واالندماج الأذي يسأاعد علأى التحليأل 

 والتفسير واإلشارة إلى التنبؤ للظواهر الجغرافية.

. التقدم الكبير والتطور السريع في مجاالت التصوير الجوي واالستشعار عن بعد ، وفي مكونأات 3

 ي عمليات التخطيط واإلدارة والتنمية.الحاسب اآللي والتي تسهم ف

كثيأر مأن المشأاكل االقتصأادية واالجتماعيأة والبيئيأة ، والتأي تتطلأب أنظمأة   حألالحاجة إلى  -4 

 (9) معلوماتية تستطيع العمل مع معطيات هذه األوضاع.

 فوائد نظم المعلومات الجغرافية :  

ولقد اكتسبت نظم المعلومات الجغرافية صفة األداة الفعالة في التخطيط واتخاذ القأرار وتنوعأت     

 فوائد استخداماتها في العديد من االستخدامات التخطيطية ، والتنموية والتي يمكن إجمالها في التالي: 

 . ن الدقةتوفير رموز متعددة األشكال واألحجام بتقنية عالية فضال ع .1    

Data Processing Informatio

n 



 

 

 127-102ص:  -   2023ر  يناي  –  السابع   العدد  –علوم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة شندي للمجلة                       

 /humanities / ISSN: 1858-9021 - https://journals.ush.edu.sd –علوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة شندي للمجلة  113

 

 

 . وتبديل معالم الخريطة . تحقيق الزمن في إنتاج الخرائط ، المرونة الكبيرة في تغيير2

بحأث عأن خصأائص جغرافيأة وموقعيأة ومسأاحية ، ل ومعالجة عدد من البيانات لل. إمكانية تحلي3

 كالتجاور وتحديد نمط التوزيع المكاني. 

 . لقرار بدقة ا . تمنح مخرجات كارتوغرافية موضوعية تسهم في مساعدة متخذ 4

. تنفرد بقدرتها على تحليل المعلومات الكمية والوصفية معا ، وفهم العمليأات المكانيأة وعرضأها 5

 .ؤسسات الخدمية واتخاذ القرارات ، وتحسين العالقات بين الم ة رقميةبصور

 . سهولة إدخال المعلومات.6

 . سهولة التخزين والنقل. 7

 الخريطة ومواصفاتها وخصائصها .. تربط اي ظاهرة على 8

 تطور نظم المسح األرضي وجمع المعلومات الحقلية باستخدام االستشعار عن بعد أو استخدام . 9

 (10)( . G.P.Sنظام المواقع العالمي )

 مكونات نظم المعلومات الجغرافية: 

تتكون  معاو تتكون نظم المعلومات الجغرافية من مجموعة من العناصر التي تتألف وتترابط 

 من أربعة عناصر رئيسية هي: 

الكيان المادي : ويقصد به تلك األجهزة والمعدات المستخدمة في مجموعة العمليات التي تأتم 

 في النظام ، ويمكن تقسيم تلك األجهزة إلى : 

 Input Devicesأ. أجهزة إدخال 

 Processing Devicesب. أجهزة عمليات 

 (23, ص 2007)الزيدي, Output Devicesج. أجهزة إخراج 

. الكيان البرمجي : ويقصد به مجموعة البرامج المستخدمة في الحاسب اآللأي لتقأوم بمهأام 1

 وعمليات محددة ، وهي برامج متخصصة في العمل على نظام المعلومات الجغرافية وهي: 
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 Vectorأ. برامج تعمل على طريقة 

  Rasterى طريقة ب. برامج تعمل عل

 ج. برامج تعمل بالطريقتين معاً.

  د. برامج تعمل فقط على التحويل بين الطريقتين . 

. البيانات والمعلومات الجغرافية : ويقصد بها تلك البيانات والمعلومات الجغرافية األصل التي يتم 2

هأزة ويمكأن جمعها من مصأادر مختلفأة ، بغأرض التعامأل معهأا عأن طريأق البأرامج داخأل األج

 تصنيف مصادر البيانات الجغرافية إلى أربعة مصادر أساسية هي: 

 أ. مصادر كتابية )إحصاءات , سجالت, تقارير, الخ...(

 ب.مصادر وثائقية )الخرائط بأنواعها, الصور الجوية, االستشعار عن بعد(.

 ج. العمل الميداني وهو من أهم المصادر األساسية للجغرافي. 

 ى ويقصد بها شبكات المعلومات الحديثة. د. مصادر أخر

 . الثة السابقة يمثل الجانب اإلنساني الذي يقوم بتفصيل العناصر الث .المستخدم : 3

 أنواع نظم المعلومات الجغرافية:  -

المقصود هنا توضيح أنأواع نظأم المعلومأات الجغرافيأة مأن ناحيأة طبيعأة المعلومأات التأي 

 تتنوع من حيث طبيعة المعلومات إلى نوعين هما : ، والتي تتعامل معها هذه النظم 

: والتي تهتم بالبيانات الخطيأة أو االتجاهأات  vector GISأوال: نظم المعلومات الجغرافية الخطية

 في ثالثة أنواع : والتي تتمثل 

أ. البيانات النقطية : هي البيانات التأي توقأع علأى هيئأة نقطأة ولهأا إحداثيأة سأينية وصأادية 

 واحدة مثل موقع مدينة أو بئر ، والتي تعتبر العنصر األساسي في هذا النوع من النظم. 

 .  ط مثل طريقتمثل على الخرائط على شكل خ لبيانات الخطية:ب. ا
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لمساحية : هي المسأاحات التأي يمكأن تحديأدها بخأط مثأل األقأاليم الزراعيأة أو ج. البيانات ا

 بحيرة وغيرها .

 Raster GISثانياً: نظم المعلومات الجغرافية المساحية : 

 التي تهتم بمعالجة البيانات التي تكون من وحدات صغيرة مربعة الشكل تسمى الخلية     

pixel    ًملم والتي يتم إدخالها إلى الحاسب اآللي عن طريق أجهزة 2والتي يبل  طول ضلعها غالبا

 Scannerالماسح 

 الوظائف األساسية في نظم المعلومات الجغرافية: 

 . لمختلفة تتم عملية اإلدخال بعد عملية جمع المعلومات من مصادرها اInputاإلدخال   .1

المعلومات، حيث يأتم تخأزين تحتاج البيانات الجغرافية إلى عملية تخزين  Storageالتخزين  .2

 . قراص مرنة مؤقتة أو أشرطة ممغنطةالبيانات على أ

وهي مسؤولة عن إجراء كافة العمليات ، وتعتبر مأن العمليأات :    Manipulationالمعالجة   .3

 هي : ية في نظم المعلومات الجغرافية األساس

عمليأة المعالجأة الممثلأة فأي أ. الوظائف الكارتوغرافية : تحتل أول أنواع المعالجأة وتشأمل  

رسم الخرائط وتغيير مقيا  الرسم وتحويأل شأكل البيانأات مأن نوعيتهأا االتجاهيأة إلأى المسأاحية 

 . ير مسقط الخريطة الخلوية أو العك  ، تغي

حيث تشمل هذه العمليأة أساسأاً  ت : إن عملية الدمج والتكامل ,ب. الدمج والتحميل بين البيانا

 بعضها فوق بعض.  Layersنات تسمى طبقات على تطبيق عدة بيا

ثأم   Layerمثال نريد تعريف الكثافة السكانية في مدينة معينة ، فتضع التوزيع السأكاني فأي طبقأة 

نضع طبقة أخرى على التوزيع المكاني لمواقع الخدمات الصحية ، وعند مطابقة الطبقتأين نسأتطيع 

صحية وكذلك توزيع الكثافة السكانية مما يسأاعد الحصول على طبقة ثالثة توضع مواقع الخدمات ال

 على معرفة مدى العدل والنظام في توزيع الخدمات مقارنة بالكثافة السكانية. 

 ثالثاً: قيا  السمات والظواهر: 
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تعد عملية قيا  السمات والظواهر الجغرافية من الصفات التي تتصف بهأا نظأم المعلومأات 

 ى : الجغرافية حيث أن لها القدرة عل

 . حصر عدد مرات ظهور تكرار الظاهرة ، تمثل عدد المستشفيات في منطقة واحدة. 1

 . قيا  المسافة بين النقاط الموقعية مثل المدن. 2

 . حساب المسافة ومساحة إقليم معين. 3

 . حساب الحجوم ، مثل حساب الكميات التي يجب أن تزال خالل إنشاء طريق معين. 4

  أو عدة طبقات.  وكل ذلك يتم في طبقة

 رابعاً: التحري واالستقصاء المكاني: 

تعتبر عملية التحري من أهم العمليات التي يقوم بها نظم المعلومات الجغرافية، وتقوم عمليأة 

التحري المكاني على االهتمام بالمسافة بين الظأواهر ومقأادير انحأراف الزاويأة واتجاههأا وكأذلك 

ضافة إلى تحديد ظاهرة داخأل حأدود نطأاق ظأاهرة أخأرى ، تقاطع الظواهر مع بعضها بعض باإل

 مثل:  تطرح  ويمكن لعملية التحري المكاني أن تجيب على الكثير من األسئلة التي

 . ما هو بعد المسافة بين معلمين ظاهرين؟1

 )المرجع السابق(. هل يقع المعلم ) ( داخل حدود نطاق اإلقليم )ب( 2

 خامساً : التحاليل اإلحصائية: 

كأأذلك يقأأوم نظأأم المعلومأأات الجغرافيأأة بعمليأأات التحليأأل االحصأأائي مثأأل تقأأدير العالقأأات         

ى التحليأل االرتباطية سواء كانت قوية أم ضعيفة مأن خأالل اسأتعمال التحليأل الكمأي باإلضأافة إلأ

 . فية السطحي للعديد من الظواهر الجغرا

. تحليل البيانات الوصفية : حيث يتم تخزين البيانأات فأي قواعأد بيانأات خاصأة تتكأون مأن 

معلومات لي  لها احداثيات تربطها مكانيا . ويمكن االستفادة منها بمعرفأة المعلومأات فأي اإلشأارة 

جأداول الوصأفية والطلأب فأي برنأامج نظأم المعلومأات إلى الظاهرة داخل الخريطأة أو اسأتخدام ال

 الجغرافية لتحديد المنطقة الجغرافية التي تمثلها. 
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تمتلأك نظأم المعلومأات  .:  Proximity Analysis. التحاليأل التقاربيأة ) صألة الجأوار(

الجغرافية مجموعة من األساليب اإلحصائية المكانية التي يستعين بها كثير ، في الكشف عن توزيع 

الظواهر ونمطها ، كمقايي  النزعة المركزية ، ومؤشر الجار من الباحثين األقأرب ، وغيرهأا مأن 

 المقايي  اإلحصائية  . 

مط التوزيع فيبين إذا كان هأذا التوزيأع عشأوائيا اسلوب صلة الجوار يعطي مؤشرا بالنسبة لن

أم منتظما أم متمركزا . وقد طور تحليأل الجأار األقأرب خصيصأاً لقيأا  الأنمط مأن حيأث انتظأام 

مجموعة من النقاط في بعد ثنائي أو ثالثي ، ويتطلب هذا التحليل حساب متوسط المسافة الفعلية بين 

متوسأط المسأافة المتوقعأة بأين نقأاط التوزيأع ، وحسأاب جميع النقاط وأقرب جيران لها ، وتقأدير  

 مساحة الحيز الجغرافي . وتكتب معادلة صلة الجوار أو مؤشر الجار األقرب كما في المعادلة 

 R= 2D * √N/A                              التالية

 حيث أن :  

D   الحقيقية( والمعدل هو جمع المسافات بين النقاط    )المسافةمعدل المسافة الفاصلة بين النقط

 تها على عدد القراءات )القياسات( . وقسم

N  نقاط مواقع الخدمات  عدد 

A مساحة منطقة الدراسة 

أي صفر فهذا يعني أن نمط التوزيع نمط متجمع , أما إذا كانت القيمة أكبأر  1اذا كان الناتج أقل من 

زيع للظاهرة المراد دراستها هو نمط متشتت , أما اذا كانت القيمأة من الواحد فهذا يعني أن نمط التو

 (1995)الشريعي , تساوي واحد فهذا يعني أن نمط التوزيع هو نمط عشوائي . 

معظأأم االختبأأارات االحصأأائية تبأأدأ بتعريأأف أو وضأأع فأأرض أو فأأروض عدميأأة, الفأأرض  

وعة من الظواهر المراد دراستها هأو العدمي عند تطبيق تحليل صلة الجوار أو الجار األقرب لمجم

أن هذه الظاهرة موزعة توزيع عشوائي , أما البيانات نفسها أو لقأيم مضأمنة داخأل هأذه البيانأات , 

 z- scores and p- valueالقيمة التي يتم الحصول عليها بتطبيق معادلة صلة الجوار تخبرنا بأن 

نقبل الفرض العدمي   null hypothesisد نقبل الفرض أو نرفضه , حيث أن الفرض العدمي يستن
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على أسا  أن البيانات المكانية موزعة بصورة عشوائية   Random distributionغالباً عند ت 

(z- scores تطبيق هذا النوع من التحليالت االحصائية الباحث يأمل ذلأك أن قيمأة الفأرض التأي )

 z- scores and p- valueيانأات تحأت تشير إلى أنه يمكن رفض الفرض العأدمي القائأل بأأن الب

الدراسة موزعة بصورة عشوائية , وذلك ألنه قد تشير إلى أنه بدالً من الأنمط العشأوائي , البيانأات 

 تحت الدراسة تأخذ أهمية احصائية وهي أنها قد تكون موزعة توزيع تجميعي أو منتظم . 

 ما يعرف بالتوزيع الطبيعي للظاهرة ذو عالقة بz- scoresوقيمة ال  p- valueتعتبر قيمة ال   

Standard normal distribution  

سادساً: اإلخراج : ينتج نظم المعلومات الجغرافية أشكال مختلفة منها الخرائط واألشكال والرسوم , 

 .الجداول , النصوص الكتابية .... الخ 

 برامج نظم المعلومات الجغرافية:  

الجغرافية    المعلومات  برامج نظم  وتحليالت   G.I.Sتعد  المدخالت  تقوم عليه  الذي  األسا  

 النظم , التي تتميز بكفاءة عالية من حيث التقنية المتطورة. ومن أبرز هذه البرامج :  

Map Info: 

Geo  Media :  

IDIRS: 

GRASS:  

( والتي تتميأز بقأدرات ووظأائف متقدمأة بمسأتويات عاليأة , Arc.G.I.Sفضالً عن خدمة برامج )

 وهي خدمة تحتوي على عدة برامج إضافية مثل: 

Arc Map:  

Arc View: 

Arc Info:  

وبنسأأخ متعأأددة وهأأي تقأأوم بوظأأائف أساسأأية إلدارة قواعأأد المعلومأأات الجغرافيأأة وتشأأتمل علأأى 

 موديالت مختلفة تتصف بوظائف  متنوعة 

 م المعلومات الجغرافية: تطبيقات نظ بعض  
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 أوالً: التطبيقات البيئية والموارد الطبيعية:   

ويقأوم بجمأع البيانأات والمعلومأات التأي تتعلأق بأالظواهر البيئيأة المختلأف , ويقأوم بإدخأال هأذه  

الطبيعيأة المعلومات للنظام ومن ثم التعامل معها بطريقة مفيدة وذلأك بهأدف الحفأاظ علأى المأوارد 

 ESRI- Environmental System, ومأأن هأأذه المؤسسأأات مؤسسأأة الموجأأودة فأأي الأأدول

Research Institute   . وهي شركة عالمية أمريكية في كاليفورنيا  

 ثانياً: التطبيقات العمرانية: 

يستخدم نظم المعلومات الجغرافية في دراسأة اسأتخدامات األرض وتخطيطهأا وإدارتهأا فأي  

, وكأذلك دراسأة التوسأع العمرانأي للتجمعأات ى كافة المستويات التطبيقيأةداخل وخارج المدينة عل

لمدن والقرى من خالل االستعانة بأنظمة التصوير الجوي واالستشعار عن بعد , اللذين السكنية في ا

 .  اسية لنظم المعلومات الجغرافيةيشكالن مصادر حيوية وأس

لذلك تهتم الدراسات المكانية بدراسة توزيع الخدمات الصحية من خالل بعأدين , البعأد األول  

نشأتت الصأحية , ويأرتبط البعأد اآلخأر باإلمكانأات البشأرية يرتبط باإلمكانات المادية المتعلقأة بالم

 (12)  .المتعلقة بقوة العمل في المجال الصحي

 معايير لقيا  كفاءة الخدمات الصحية: 

المعايير هي مستويات تقا  بها األعمال, وقد تكون معايير فنية أو اجتماعية , وعليأه يمكأن  

 اعتماد نوعين من المعايير هما: 

انيأة: إن اختيأارمواقع المؤسسأأات مأن العوامأل المهمأة التأأي يجأب أن تؤخأذ فأأي معأايير مك .1

االعتبار في عملية التخطيط الصحي, إن مواقع مثل هذه المؤسسأات لهأا عالقأة مباشأرة مأع 

السكان , ويجب أن تؤخذ عدة اعتبارات عند وضع خطة صحية لمنطقة جغرافية معينة منهأا 

ونوع هذه األداة . وعدد السكان , وأنواع األمراض السائدة   : حاجة المنطقة إلى أداة السيطرة

, وهناك أربع معايير في اختيار مواقع المؤسسأات الصأحية وهأي إمكانيأة الوصأول وحجأم 

 المؤسسة الصحية المراد إقامتها وخدمات البنى التحتية واالعتبارات البيئية . 
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لصحية إلقليم جغرافي معأين أو وحأدة معايير كمية: هي المعايير التي تقي  كفاءة الخدمات ا .2

إدارية من خالل قيأا  كفأاءة العأاملين فأي المؤسسأات الصأحية المختلفأة مأن أطبأاء وذوي 

المهن الصحية وهيئة التمريض وذلك الحتساب االستخدام الفعلي بهأم بعأد إدخأال مؤشأرات 

لمحليأة والعالميأة أخرى كعدد األسرة والمرضى الراقدين , ومقارنة هذه المعايير بالمعأايير ا

لتقدير كفاءة استخدام هذه المؤشرات في المؤسسات الصحية , كما يجأب دراسأة النسأبة بأين 

السكان في وحأدة جغرافيأة معينأة والتسأهيالت الصأحية واألفأراد العأاملين بهأا , مثأل عأدد 

 (13)السكان لكل مركز صحي أو عدد السكان لكل طبيب أو عدد السكان لكل سرير . 

 العوامل المؤثرة في توزيع الخدمات العامة:     

 أوالً: العوامل الطبيعية: 

تتأثر مواقأع الخأدمات العامأة بعوامأل طبيعيأة عديأدة مثأل المنأاا وعامأل ارتفأاع الحأرارة  

واالنخفاض عن سطح البحر )طوبوغرافية( , وكذلك وجود مساحات خضراء حيأث أن كأل عامأل 

جاذبأاً أو طأارداً لموقأع الخأدمات , كمأا أنأه مأن المعأروف أن من العوامل السابقة يشأكل عنصأراً  

 المناطق المرتفعة نسبياً والمناا المعتدل واألراضي الخضراء تمثل عوامل جذب للخدمات الصحية

 .ثانياً: طرق المواصالت: 

تقا  األهمية المكانيأة ألي خدمأة مأن الخأدمات بالمأدة الزمنيأة أو بالمسأافات التأي يقطعهأا  

د للوصول إلى تلك الخدمات , فالجهد المبذول من قبل األفراد وكذلك زمن الوصول والمسأافة األفرا

 .تعك  األهمية الوظيفية لمواقع الخدمات,

 ثالثاً: وظيفة المدينة: 

يلعب عامل وظيفة المدينة عامالً مهماً في توزيع الخدمات حيث أنه كلما كانت وظيفة المدينة  

متعددة كانت المدينة أكبر , وبالتالي تحتاج إلى حجم أكبر لقطاع الخدمات مثل المأدن ذات الوظيفأة 

 . الدينية , وعليه كلما زادت وظيفة المدينة كلما زاد الطلب على الخدمات 

ية الخدمات العامة بقدرتها على تلبية احتياجات السكان بأقأل جهأد وزمأن وتكلفأة , تقا  أهم 

   .وهذا يتطلب أن يكون موقع الخدمة قريباً من مراكز الثقل السكاني أي الكثافة السكانية في المدينة
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 رابعاً: تباين الثقل السكاني بين أحياء المدينة:  

 الحاجات األساسية: 

اإلنسان يسعى أوالً للضروريات األساسية , ومن ثم البحث عن وسائل الراحة والرفاهية بعأد  

 .  (2)ابن خلدون, بدون, ص الحصول على الحاجات األساسية 

د وهي تشأكل حالأة عأدم التأوازن مأا فالحاجات األساسية تعني ببساطة االفتقار إلى شيء مفي 

بين حالة المريض الفعلية والحالة المرغوبة . وتتدرج الحاجات األساسية للفرد حسب تأدرج ماسألو 

للحاجات أو هرم ماسلو , وهي نظرية نفسية ابتكرها العالم إبراهأام ماسألو , وتنأاقذ هأذه النظريأة 

 : (2)رقمالحاجات األساسية كما هو موضح في الشكل 

 

 

 

 

 

 االبتكار , حل المشكالت ,  تقبل الحقائق 

 

 تقديم الثقة , الذات, االنجازات , احترام اآلخرين ,

 من اآلخرين 

 الحاجة للتقدير  

 الصداقة , العالقة األسرية ,

 اإللفة الجنسية 

 

 الحاجات االجتماعية  

 السالمة الجسدية, األمن الوظيفي , أمن الموارد , 

 الصحي , أمن الممتلكات األمن األسري, 

 

 حاجات األمان  
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مانفريأد  (( التي وضعهاHuman Scale Developmentووفقاً لمدرسة تنمية المقيا  البشري )

تعتبأر احتياجأات اإلنسأان األساسأية وجوديأة ناجمأة مأن كونأه إنسأان وهأي قليلأة   )ماك  . نيأف

ومحدودة وقابلة للتصنيف كتميز لها عن المفهوم التقليدي للحاجات التقليدية االقتصادية التي هي بال 

 .  ( Manfred , 1991, p 18) حدود 

 فصنف ماك . نيف االحتياجات األساسية على النحو التالي:  

 أوقات الفراغ-6المشاركة-5االدراك -4العاطفة -3الحماية -2الوجود )العيذ(.  .1

 االبداع-7

 مفهوم الخدمات الصحية :   

 تعرف الخدمات الصحية بأنها تلك المنشتت والمؤسسات التي تقدم الخدم الصحية سواء كانت 

 تشخيصية أو عالجية أو وقائية لسكان المنطقة. ك, إال أنه يمكن تقسيم الخدمات الصحية إلى قسمين 

 رئيسين:  

 .خدمات وقائية2خدمات عالجية.  .1

المواطن أنواع شتى فأي دور اإلسأعاف إلأى تمثل المؤسسات الصحية المسؤولية عن تحسين صحة 

المستشفيات الكبرى المتخصصأة , فتمثأل دور اإلسأعاف والمراكأز الصأحية والعيأادات الخارجيأة 

 والمستشفيات المحلية والمراكز المتخصصة والصيدليات وغيرها. 

يقا  مدى تقدم الدولة في المجال الصحي بعدد المؤسسات الصحية والعاملين بهأا بالنسأبة للدولأة , 

( ألأف 60 -20فعلى سبيل المثال يتراوح عدد السكان الذين يخدمون الطبيب في الدول النامية بين )

ألفأراد ( نسمة لكأل طبيأب , كمأا يتأراوح عأدد ا800-400نسمة , يقابله في الدول الصناعية بين )

-80( نسمة لكل سرير , يقابله )500-300الذين يخدمهم السرير في مستشفيات الدول النامية بين )

 (443-44, ص 1983)عالم, ( نسمة في الدول الصناعية. 120

 الحاجات الفسيولوجية   التنف , الطعام, الماء, النوم, الجن , التوازن, اإلخراج 

 ويكيبيديا الموسوعة الحرة : المصدر 



 

 

 127-102ص:  -   2023ر  يناي  –  السابع   العدد  –علوم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة شندي للمجلة                       

 /humanities / ISSN: 1858-9021 - https://journals.ush.edu.sd –علوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة شندي للمجلة  123

 

 

 أوالً: الخدمات العالجية : 

تشمل الخدمات المرتبطة بصحة الفأرد بصأورة مباشأرة , والتأي تشأمل خأدمات التشأخيص  

عالج . سواء تم ذلك العالج الأدوائي المباشأر داخأل المنأزل أو تأم مأن خأالل الخأدمات وخدمات ال

الصحية , ويهدف هذا النوع إلى تخليص الفرد من مرض أصأابه أو تخفيأف معانأاة الفأرد مأن آالم 

 المرض.

 أهداف وخصائص الخدمات الصحية:  

          أوالً: األهداف: 

األفراد من األمراض , وهي تشتمل على خأدمات تهدف الخدمات الصحية إلى وقاية    

التعليم من األمراض الوبائية , خدمات رعاية األمومة والطفولأة , وخأدمات الوقايأة الصأحية علأى 

متاجر تقديم الغذاء ووحدات اإلنتاج الصناعي والزراعي , اضافة إلى خدمات اإلعالم ونشر الوعي 

 (14)الصحي. 

 ثانياً: الخصائص: 

 صائص المميزة للخدمات الصحية في خصوصية تلك الخدمات وبالتالي انعكا  تتجسد الخ 

ذلك على االسلوب والعمأل اإلداري الأذي يمكأن أن تقأوم بأه إلأى المأواطنين , ويمكأن تحديأد تلأك 

 الخصائص في اآلتي: 

خدمات بالمستشفى عامة لكل مواطن تسعى من خالل تقأديمها إلأى تحقيأق منفعأة عامأة  .أ

 واألطراف المستفيدة. لمختلف الجهات 

على درجة عالية من الجودة ألنها مرتبطأة بحيأاة اإلنسأان وشأفائه , وليسأت بأأي شأيء  .ب 

مادي آخر, لذلك فإن معيارية الخدمات الصحية تكأون عاليأة األداء وتخضأع إلأى رقابأة 

 إدارية طبية. 

ة سأواء تتأثر المنظمات الصحية عامة والمستشفيات خاصة بالقوانين واألنظمة الحكوميأ .ج

 كانت تابعة للدولة أو القطاع الخاص. 
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وجوب االتصال المباشر بالمنظمة الصحية والمستفيد من الخدمة , إذ أن الخدمة الصحية  . د 

 ال يمكن تقديمها إال بحضور المريض نفسه للفحص والتشخيص والعالج. 

لصحية صعوبة تطبيق المفاهيم االقتصادية المطبقة في الخدمات األخرى على الخدمات ا .ه

  , باعتبارها مرتبطة باإلنسان فهو أغلى شيء .

 أنواع الخدمات الصحية:  2-4-4

المستشفيات: يمكن أن يكون المستشفى حكومياً أو خاصاً او يتبع قطاعاً خيراً أو أهلياً أو يتبع  .1

منظمات دولية , وهذه الجهات منتشرة في كثير من الدول العربية , وتضم المستشفيات العامة أقسأاماً 

 ة. مختلفة وكادراً وظيفياً مهنياً متخصصاً في الشؤون الطبية واإلدارية والخدماتي

المستشفى المحلي: عبارة عن عيادة خارجية وأخرى داخلية تقوم  بالكشف علأى المرضأى ,  .أ

وقد تقوم ببعض العمليات الجراحية البسيطة وبها قسم داخلي يشمل عدد من األسأرة يتأراوح 

 . ( سرير , وتوجد مثل هذه المستشفيات على مستوى عدد من األحياء السكنية 50-20بين )

كزي:  تدخل ضمن إطار التدرج الهرمأي لوحأدات الخأدمات الطبيأة , تماثأل المستشفى المر .ب 

المستشفى المحلي في أن لها عيادة خارجية وأخرى داخلية ولكنها أكبر في حجمها وأكثر في 

حيأث أنهأا مجهأزة بغأرف عمليأات وجراحأة وأشأعة   –تخصصاتها من المستشأفى المحلأي  

وعنابر إلقامة المرضى وتحتوي على عدد ومعامل تحاليل أشمل في تخصصاتها وبها غرف 

المستشفى على مسأتوى أكبأر مأن ( سرير , وتكون هذه  200-100من األسرة يتراوح بين )

المستشفى العام:  تدخل المستشفى المركزي في مدينة صغيرة  اء السكنية وقد تكون هي  األحي

كأزي فأي دورهأا تشبه المستشفى المرالهرمي الخاص بالخدمات الطبية    ضمن نطاق التدرج

ولكنها أكبر حجماً وأكثر في تخصصاتها , وغالباً ما توجد مثل هأذه المستشأفيات فأي المأدن 

( سرير , وقد يصأل إلأى 500-300الكبرى مثل العواصم و ويتراوح عدد األسرة فيها بين )

 .سرير في بعض الحاالت  2000

مسأأتوى المدينأأة توجأأد علأى  –المستشأفى المتخصأأص: هأي أحأأد أنأواع الخأأدمات الصأحية  .ت 

الكبرى أو على مستوى الدولة ككل , وهي مستشفيات متخصصة في عأالج نأوع معأين مأن 

األمأأراض مثأأل الحميأأات والصأأدر وأمأأراض القلأأب والسأأرطان والسأأكر والعصأأبية وشأألل 
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األطفال وتحتوي على معامل وأجهزة متخصصة , ويالحا عند اختيار المستشفيات الخاصة 

 ون بعيدة عن المناطق السكنية. باألمراض المعدية أن تك

المراكز الطبية: يحتوي المركز الطبي على بعض الخأدمات الطبيأة مثأل العيأادات التخصصأية  .2

والمختبر واألشعة والصيدلية , وفي العادة تكون هذه المراكأز حكوميأة أو خاصأة أو خيريأة أو 

 أهلية. 

فى أو المركأز الطبأي بحيأث خدمات اإلسعاف والطوارئ:  وهي تكون في العادة ضمن المستشأ .3

 تقدم خدمة اإلسعاف األولى للسكان. 

مراكز رعاية الطفولة واألمومة:  تتبع هذه المراكز إلى القطاع الحكومي أو الخأاص أو األهلأي  .4

 وتقدم خدمات عالجية ووقائية لألم والطفل. 

لصأم والأبكم مراكز التأهيل والرعاية: تشمل مراكز تأهيل المعاقين حركيأاً ومراكأز تأهيأل ا .5

 والمكفوفين ومراكز المدمنين ودور المسنين والعجزة. 

 مراكز الطب المخبري:هي مراكز خاصة تعني بالفحوصات المخبرية.  .6

 مراكز األشعة الطبية: تعنى بالتصوير اإلشعاعي الطبي على اختالف مستوياته.  .7

زمأة للسأكان وتتبأع الصيدليات هي المنشتت التي توفر األدوية والمستحضأرات العالجيأة الال .1

 لقطاع خاص.

 

 النتائج والتوصيات -ثالثا

 

إن اختيارمواقع المؤسسات من العوامأل المهمأة التأي يجأب أن تؤخأذ فأي االعتبأار فأي  •

عملية التخطيط الصحي, إن مواقع مثل هذه المؤسسات لها عالقأة مباشأرة مأع السأكان , 

ويجب أن تؤخذ عدة اعتبارات عند وضع خطأة صأحية لمنطقأة جغرافيأة معينأة منهأا : 

 حاجة المنطقة 

ن ضأعف الكفأاءة مأتعأاني  معظم المراكأز الصأحية    ]ناني الى  يؤدي سوء التوزيع المك •

 . والفعالية
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سب معايير انشأاء طية سليمة ح  وسياسات   لم تقم على أس التي  معظم المراكز الصحية   •

 ال تصلح لتكون مركزاً صحياً . مراكز صحية 

وهى أوقأات الأدوام فأي المراكأز والعيأادات الصأحية نها قطاع الصحة  مشكلة يعانى م   •

 .  تبعد مسافات بعيدة حيث وجد ان معظم المراكز الصحية 

تفتقر المؤسسات الحكومية واألهلية والخاصة حتأى للتقنيأات الحديثأة فأي مجأال اإلدارة  •

 والتخطيط المكانى للخدمات الصحية . 

 : التوصيات :2

 :ة كفاءة وفعالية المراكز الصحيرفع  .1

زيأأأأادة الكأأأأوادر البشأأأأرية وتطويرهأأأأا بحيأأأأث تناسأأأأب المعأأأأايير العالميأأأأة مأأأأن  •

 جهة احتياجات السكان .

 تطوير المراكز الصحية من حيث خصائصها العمرانية. •

تطأأأوير المراكأأأز الصأأأحية مأأأن خأأأالل ادخأأأال التقنيأأأات الحديثأأأة وبالأأأذات فأأأي  •

 مجال عيادات األطفال والنسائية .

ة بمعأأأايير واسأأأ  تخطيطيأأأة سأأأليمة سأأأواء العمأأأل علأأأى انشأأأاء مراكأأأز صأأأحي •

 من حيث المساحة او المكان .

يوصأأأأى الباحأأأأث ان تعيأأأأد المؤسسأأأأات الحكوميأأأأة والخاصأأأأة النظأأأأر فأأأأي سأأأأاعات  .2

الأأأأدوام الرسأأأأمية بحيأأأأث يتسأأأأنى للمأأأأواطن الحصأأأأول علأأأأى الخدمأأأأة الطبيأأأأة علأأأأى 

 ط . وتوفير الدعم المالي المناسب لمثل هذه الخطمدار الساعة 

( فأأأأي عمليأأأأات GISادخأأأأال تقنيأأأأات نظأأأأم المعلومأأأأات الجغرافيأأأأة )العمأأأأل علأأأأى  .3

 ية للخدمات الصحية .التخطيط واإلدارة المكان

العمأأأأل علأأأأى انشأأأأاء وحأأأأدة معلومأأأأات مكانيأأأأة فأأأأي وزارة الصأأأأحة تتبأأأأع دائأأأأرة  .4

( فأأأأأي جمأأأأأع وتحليأأأأأل البيانأأأأأات GISالتخطأأأأأيط الصأأأأأحى وتعتمأأأأأد علأأأأأى تقنيأأأأأات)

 . دمات الصحية الخاصة بالخ
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والوصأأأأول  بعأأأض الخأأأأدمات الصأأأحية  الباحأأأث بالعمأأأأل علأأأى إعأأأأادة توزيأأأعيوصأأأي  .5

مأأأأن عأأأأدد ممكأأأأن الأأأأى افضأأأأل توزيأأأأع مكأأأأانى للمواقأأأأع الصأأأأحية بمأأأأا يخأأأأدم اكبأأأأر 

 .  سكان ال

 :  المصادر والمراجع 

 الطبعة األولى جامعة مؤتة.  0م « أنظمة المعلومات الجغرافية 2000 0الدويكات « قاسم   -1

 م « المدخل التخطيط اإلقليمي « جامعة الخرطوم « كلية 1998سمير محمد على . الرديسي ,  -2

 0التربية « قسم الجغرافيا « مؤسسة التربية الطباعة والنشر الطبعة األولى  

م.دار 1998ابوعيانة,محمد فتحي ,دراسات في جغرافية المدن.جامعة االسكندرية   -3

 المعرفةالجامعية.

 م تقنية نظم المعلومات الجغرافية . الجزء الدول . دار 2006د العزيز « أبو راضي، فتحي عب -4

 المعرفة الجامعية « اإلسكندرية .

 ونظم المعلومات الجغرافية « أسياسيان . وتطبيقات  0م 1997محمد على  0الخزامي   -5

 للجغرافيين « الطبعة األولى « منشأة المعارف اإلسكندرية .

 نظم المعلومات الجغرافية أساسيات وتطبيقات للجغرافيين  0م 1998 0يز  الخزامي . محمد عز -6
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 أثر التغليف يف قرار املستهلك الشرائي 
 والية نهر النيل(  –)دراسة حالة: مصنع فابي ملنتجات األلبان 

 

 *، شرف الدين سليمان أمحد حسن** آالء عبداحلافظ محودة موسى
 ، السودان جامعة شندي، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، أستاذ إدارة األعمال املساعد* 

 ، السودان جامعة شندي، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، أستاذ التسويق املساعد** 

 
 املستخلص 

ل الدراسة  على  هدفت  بين  لتعرف  العالقة  ومعرفة  الشرائي،  المستهلك  قرار  في  وانعكاسه  التغليف 
التغليف وسلوك المستهلك الشرائي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، واعتمدت على 

البيانات والمعلومات من عينة قصدية ميسرة قدرها )االستبانة كأداة لج العاملين 40مع  ( فردًا من 
بمصنع فابي لمنتجات األلبان بوالية نهر النيل، وقد تم تحليل االستبانة عن طريق برنامج التحليل  

وسلوك SPSSاإلحصائي) التغليف   بين  إيجابية  ترابطية  عالقة  وجود  إلى  الدراسة  توصلت    .)
رائي، كما أن استخدام الشركات اإلنتاجية للتغليف الجيد يحافظ على العمالء الحاليين  المستهلك الش

التغليف بأسلوب يراعي أذواق العمالء يزيد ويجذب العمالء المرتقبين، وأثبتت الدراسة أن استخدام  
العمالء زيد شراء  جودة التصميم تدعم جودة منتجات الشركة مما يوأن  ،  من حصة الشركة السوقية

الشركة سلوك لمنتجات  وتحليل  دراسة  اإلنتاجية  المؤسسات  على  يجب  بأنه  الدراسة  أوصت   .
العاملين   بتدريب  االهتمام  وزيادة  ووالئهم،  تطلعاتهم  ُتحقق  مناسبة  تغليف  طرق  لتقديم  العمالء 

ستهلك بالمؤسسات اإلنتاجية في مجال التغليف لتقديم أفضل الطرق للتغليف للتأثير في سلوك الم
 الشرائي.  

 الكلمات المفتاحية: قرار الشراء، المستهلكين، التغليف، الشراء 
Abstract 

The study aimed to identify packaging and its reflection in the consumer's purchasing 

decision, and to know the relationship between packaging and consumer purchasing 

behavior. The study used the descriptive analytical method, and relied on the 

questionnaire as a tool for collecting data and information from an intentional, easy 



 

 

 172-128ص:  -   2023  يناير  –  السابع    العدد  –علوم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة شندي للمجلة                       

 /humanities / ISSN: 1858-9021 - https://journals.ush.edu.sd –علوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة شندي للمجلة  139

 

 

sample of (50) employees working in the Fabi factory for dairy products in the Nile River 

State. The questionnaire was analyzed by the statistical analysis program(SPSS). The 

study concluded that there is a positive correlation between packaging and consumer 

purchasing behavior, and the productive companies' use of good packaging maintains 

current customers and attracts prospective customers , and the study proved that the use 

of packaging in a manner that takes into account customer tastes increases the company's 

market share, and that the quality of design supports the quality of the company's 

products Which increases customers' purchase of the company's products. The study 

recommended that production establishments should study and analyze customer 

behavior to provide appropriate packaging methods that achieve their aspirations and 

loyalty, and increase interest in training workers in production establishments in the field 

of packaging to provide the best packaging methods to influence consumer purchasing 

behavior. 

Keywords: Packaging, Purchasing, Customer Order,  

 اإلطار العام للدراسة: 
 أواًل: اإلطار المنهجي: 

 تمهيد:
 وتعمل ، هدفها وتحقيق تسويقها أجل من واألفكار والخدمات  السلع شراء أو بإنتاج المؤسسات  تقوم

قبل  اليوم التسويق إلى وُينظر التسويق، وظيفة بفضل والمستهلكين المجتمع نحو رسالتها أداء على

تسويقي   مزيج بناء  طريق عن ،  عليهم والمحافظة الزبائن اكتشاف فن أنه  على مضى وقت  أي من

 أحد  بين ومن ، والتوزيع والترويج والسعر بالمنتج الخاصة  القرارات  من جملة على يرتكز متكامل

القرارات   . للمنتج الملموسة الجوانب  أحد  يمثل أنه  حيث  التغليف، نجد  بالمنتج الخاصة أهم 

 مثل وظائف  عدة  يؤدي أن يمكن والذي للمنتج  الخارجي  التصميم  إلى مفهوم التغليف وينصرف

 يؤثر أن يمكن التغليف فإن   ذلك إلى إضافة ، واالستخدام والحفظ النقل والحمل وسهولة الحماية

 االنطباع ألن الشرائية  قراراته على بالتالي تؤثر  سوف والتي ، نحو السلعة المستهلك اتجاهات  على
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 في التغليف  فيساهم ، بالتغليف كبيرة بدرجة يتأثر  االستخدام  الشراء أو نقطة عند  المنتج  عن األول

 . وتصميمه  ولونهوشكله  حجمه خالل من للمنتج الترويج

   ة الدراســة:لمشكـ
حقق أهداف المنظمات، واالهتمام به يُ ركائز العمليات التسويقية  أحد    التغليف ُيعد بالرغم من أن  

ق   من  الكافي  االهتمام  يجد  لم  أنه  على  المؤسسات بل  إال  اإلجابة  في  الدراسة  هذه  مشكلة  وتكمن   ،
 مدى يؤثر التغليف في سلوك المستهلك الشرائي.  إلى أي -السؤل الرئيسي التالي: 

 تنبع أهمية الدراسة من خالل: أهمـية الدراســة:
والخدمية وأنه من المواضيع الهامة والحيوية والمتجددة في المؤسسات الصناعية    التغليف أهمية   .أ

. 
 . توفير معلومات عن التغليف تفيد الباحثين واألكاديميين ومتخذي القرارات التسويقية .ب 
في المؤسسات   سلوك المستهلك الشرائي  في    التغليف وأثرهإثراء المكتبة العربية بدراسات حول   .ج

 .اإلنتاجية
الدراسـة المستهلك    :أهـــداف  التغليف وسلوك  بين  الترابطية  العالقة  الدراسة في قياس  تتمثل أهداف 

 الشرائي ويتفرع منها: 
على   .أ و التعرف  الالتغليف  والطرق  جودة  ه  في  مختلفةاألساليب  على  تنعكس  التي   الخدمات والتي 

 .وبالتالي تحقيق والء العمالءُتقدم 
 .سلوك المستهلكفي زيادة رها وتأثي التغليفدراسة العالقة بين  .ب 
 . بيان طرق استخدام التغليف في المؤسسات الصناعية .ج
 م(.2021  –  2017خالل الفترة )  مصنع فابي لمنتجات األلبانفي  التغليفالتعرف على  . د 

 الدراســـــة:  ةفرضــــــــــي
 التغليف وسلوك المستهلك الشرائي.بين ترابطية توجد عالقة ذات داللة إحصائية   

  منهــــــج الدراســـــة:
العالقة   اعتمدت         ذات  السابقة  الدراسات  عرض  في  التاريخي  المنهج  على  الدراسة  هذه 

دراسة   في  االستنباطي  والمنهج  الدراسة،  الوصفي    مشاكلبموضوع  والمنهج  الدراسة  وفرضيات 
باإلضافة الستخدام   الحالة،  دراسة  إلى جانب  الميدانية  الدراسة  بيانات  وتحليل  التحليلي في جمع 
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( لتحSPSSبرنامج  الطرق  (  عبر  الفرضيات  واختبار  الميدانية  الدراسة  بيانات  ومعالجة  ليل 
 اإلحصائية المختلفة. 
 حدود  الدراســـــــــــة : 

 م( .2021_   م2017: خالل الفترة من )  الحدود الزمانية 
 مصنع فابي لمنتجات األلبان.  –والية نهر النيل :  الحدودالمكانية

 . بمصنع فابي لمنتجات األلبانمجموعة العاملين  مجتمع الدراسة : 
 مصــــــــادر وأدوات جمع المعلومات :

 .والمالحظة  واالستبانة: تتمثل في : المقابلة   المصادر األولية
: تتمثل في الكتب والمراجع والمجالت والدوريات المتخصصة ذات الصلة بموضوع    المصادر الثانوية

 اإلضافة إلى شبكة المعلومات الدولية.الدراسة ب
 الدراســــــــــة : تنظيم 

من   الدراسة  هذه  في  تتكون  تتمثل  محاور  السابقة    الدراسةأساسيات  أربعة  بوالدراسات  موضوع  المتعلقة 
فابي  الدراسة،   بمصنع  الميدانية  الدراسة  إلى  باإلضافة  المستهلك،  وسلوك  للتغليف  النظري  واإلطار 

والدراسات المستقبلية  كما اشتملت الدراسة على خاتمة وتشتمل على: النتائج  والتوصيات    لبان،لمنتجات األ
 .وقائمة المراجع التي تمت االستعانة بها في كتابة الدراسة 

 
 

 ثانيًا: الدراسات السابقة:
 1(: م2220،عزب)/ دراسة 1

طبيعة الفئات العمرية لألطفال لحل  تطبيق معايير التغليف بما يتالئم مع  هدفت هذه الدراسة إلى  
لهم الموجه  الغذائية  المنتجات  تغليف  في:  مشاكل  الدراسة  مشكلة  وتمثلت  تطبيق  ،  في  قصور 

وال يوجد وعي كافي في مجتمعنا  ،  معايير التغليف المالئمة لألطفال في تغليف المنتجات الغذائية
من أهم النتائج التي   .تجاهات التغليف الحديث للتطور العالمي السريع سواًء كان فكريًا أو بيئيًا في ا

دور التغليف ال يقتصر فقط على حماية المنتج والمحافظة عليه أثناء  توصلت إليها الدراسة: أن  
 

  عزب، منى عبدالحي، تطوير عبوات المنتجددات الغذائيددة لجددذب األطفددال وتحقيددق المواءمددة، مجلددة العمددارة والفنددون والعلددوم االنسددانية، المجلددد 1
. 444-435صم، 2220  ، الثالث والثالثون   ، العددالسابع  
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المستهلك إلى  ونقله  بجذب  ،  تخزينه  والترويج  االتصال  في  تتمثل  تسويقية  وظائف  أيضًا  بل 
بوة ُتعتبر ركنًا أساسيًا في استراتيجيات المنتج ، وكما  الع    المستهلك والتأثير في قراره الشرائي،  وأن

القيام   بعد  بعناية  للمنتج  التجاري  االسم  اختيار  يجب   : أهمها  التوصيات  عدد من  الدراسة  قدمت 
نختارها   التي  العبوة  وجودة  النوع  تفاصيل  ُتشكل  أن  يجب  وكما   ، الالزمة  واالختبارات  بالبحوث 

ا وتفاصيل  المنتج  مواصفات  .حيث حسب  والتغليف  بالتعبئة  خاصة  متطورة  لخصائص  لحاجة 
المتغير األول ) التغليف( واختلفت مع الدراسة الحالية   اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في  

  وبالتالي في أن الدراسة الحالية لعموم المستهلكين ، لكن هذه الدراسة ركزت على شريحة األطفال ،  
 .ض والنتائج التي تم التوصل إليهااختلفت في المشكلة والفرو 

 2  (:2021،سالمدراسة )/ 2

الدراسة وصواًل  لى  إ  هدفت  ومعالجتها  المدركة  للمخاطر  المنظمة  مواجهة  كيفية  على  التعرف 

والتعرف على تأثير استراتيجيات خفض المخاطر المدركة على السلوك   ،االستراتيجيات المخفضة

للمستهلك، عبر  حيث    الشرائي  المعمرة  للسلع  المتسوقين   : هما  مجموعتين  على  الدراسة  طبقت 

لها، المتسوقين  وغير  ل .  االنترنت  الدراسة  الستراتيجيات  د  و وجتوصلت  إحصائية  داللة  ذو  تأثير 

صوصية البيانات والدفع اآلمن، وصورة المتجر االلكتروني( وسلوك )سمعة الموقع االلكتروني، خ

المتسوق الشرائي، وكذلك وجود عالقة بين صورة المتجر االلكتروني و والسلوك الشرائي لدى غير  

الدراسة    .المتسوقين   تجاه  أوصت  االلكتروني  للموقع  تسويقية  استراتيجية  خطة  تطوير  بضرورة 

من  ، المخاطر  مواجهة  االستراتيجيات   كيفية  بواسطة  ومعالجتها  المخاطر  هذه  إدارة  خالل 

ا  المخفضة. الدراسةوقد  هذه  المتغير    تفقت  تناولت  األولى  الدراسة  أن  في  الحالية  الدراسة  مع 

المستهلك)الثاني عالقته سلوك  حيث  من  الحالية  الدراسة  مع  واختلفت  خفض    ا(  باستراتيجيات 
 

  سالم، هبه نصر السيد  .  تددأثير اسددتراتيجيات خفددض المخدداطر المدركددة علددى السددلوك الشددرائي للمسددتهلك عبددر االنترنت، مجلددة البحددوث الماليددة 2
. 921-892، صم2021جامعة بورسعيد، مصر،    ، العدد الثالث، 22والتجارية، المجلد    
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بينما الدراسة الحالية  المخاطر للمستهلك ، وكما كان االختال ف بتطبيق الدراسة على االنترنت ، 

بمصر الدراسة  هذه  كانت  حيث   ، المكان  في  االختالف  وكذلك   ، الواقع  أرض  وبالتالي  ،  على 

 اختلفت المشكلة والفروض والنتائج التي تم التوصل إليها. 

 3: ( 3201، التوم وآخرون دراسة )/3

على   التعرف  إلى  الدراسة  المنتجات  هدفت  تسويق  على  وتأثيرها  والتغليف  التعبئة  وأنواع  طبيعة 
تواجههاائية  ذ الغ التي  المشكالت  بيان  المستهلك والمنتج مع   اعتمدت ،  المصنعة من وجهتي نظر 

فة إلى  البيانات األولية التي تم جمعها من االستبانة التي أُعدت لهذا الغرض، باالضاالدراسة على  
قوية بين التعبئة والتغليف وتسويق  ، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية  البيانات الثانوية

تشجيع  ، وأوصت الدراسة بضرورة  المنتجات الغذائية وذلك من خالل تأثيرها على جذب المستهلك
 الخاصة بالتعبئة والتغليف.وتشجيع البحوث والدراسات ، االستثمار في مجال التعبئة والتغليف

يتضح لنا من خالل هذه الدراسة وجود عالقة بينها والدراسة الحالية في المتغير األول ) التغليف(، 
حيث ة أشمل وأكبر من الدراسة الحالية،  ولكنها اختلفت في المتغير الثاني ، حيث أن هذه الدراس 

لك، وهذه الدراسة ناقشت جانب المستهلك كٍل من المنتج والمسته  ناقشت جانب تأثير التغليف على
 فقط، وبالتالي اختلفت في المشكلة والفروض والنتائج التي تم التوصل إليها. 

 4( 3201،حكيم دراسة ) /4

مساعدة المؤسسات الجزائرية لتطوير سياسات تسويقية تزود بدورها المستهلكين  هدفت الدراسة إلى  

وتمثلت مشكلة الدراسة في :  ،  ظروف معينة في المنتجات   المستهدفين وتفسير تصرفاتهم عند توافر

إلى أي مدى تتفق سياسة المنتج مع سلوكيات األفراد ، وهل يستطيع المستهلك تجربة المنتجات  

محددة؟ أسس  الدراسة:  وفق  قدمتها  التي  النتائج  أهم  ومن  االستراتيجيات  .  نجاح  مدى  يعتمد 

 
  التوم، ياسر أحمد وآخرون . أثر التعببئة والتغليف على تسويق المنتجات الددا ائيددة المصددنعة بواليددة الخرطددوم السددودان، مجلددة العلددوم الزراعيددة 3

. 508-499، صم3201، جامعة النيلين، 44، العدد4، مجلدالعراقية  
 حكدديم، خلفدداوي  . أثددر السددلوك الشددرائي للمسددتهلك علددى تخطدديط سياسددة المنتجددات، مجلددة االقتصدداد الجديددد، العدددد8، جامعددة خمدديس مليانددة، 4

  . 298-283ص  ، م3201  الجزائر، 
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لتلك االستراتيجيات التسويقية على مدى إدراك   السوق  ،  المستهلك  السلع والخدمات في  وأن نجاح 

النظر إلى أن استراتيجيات ومن أهم التوصيات هي ضرورة  ،  يعتمد على طريقة تقديمها للمستهلك

ه الدراسة مع  ذ المنتج والمستهلك وحدة واحدة يجي االهتمام بهما لتحقيق أهداف الشركات. اتفقت ه

ي بدوره يؤثر  ذ لمتغير الثاني)سلوك المستهلك( ، واختلفت في المتغير األول والالدراسة الحالية في ا

ه ناقشت  حيث   ، المستهلك  سلوك  ،  ذ في  المنتجات  سياسة  تخطيط  في  المستهلك  دور  الدراسة  ه 

ه الدراسة ناقشت أثر التغليف في سلوك المستهلك ، وبالتالي اختلفت األهداف والمشكلة  ذ ينما هب

 م التوصل إليها.والنتائج التي ت

 اإلطار النظري: 

 التغليف:أواًل:  

عناصر   من واألساسي األول العنصر  أن على  التسويق  ميدان  في الباحثين و الخبراء جميع  يؤكد 

 ورغبات  حاجات  إشباع على  يعمل لكونه ترجع  األهمية  وهذه المنتج، هو التسويقي المزيج

 عبر والتميز الحديثة التقنية امتالك خالل من  االجتماعي  بمستواهم والنهوض  المستهلكين، 

 . التفضيلية الخصائص  هذه أحد  التغليف و التفضيلية للمنتج، الخصائص 

 يؤدي التغليف أن اإلجباري  من أصبح المنافسة و التوزيع وظيفة في الحاصل التطور بسبب  واليوم

نفهم    .بخصوصه الصائبة القرارات  من  جملة المؤسسة تتخذ  أنو   الوظائف من مجموعة ولكي 

ي سُتجرى عليه عملية التغليف وليتضح  ذ التغليف بشكل صحيح البد لنا من الحديث عن المنتج ال

 الفهم الصحيح للتغليف. 

 :الغالف تعريف

 :التاليين التعريفين منها اخترنا التي و الغالف معنى في تصب  التي التعاريف جملة هناك
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 بكامل عليها يحافظ الذي و بالعبوة، يحيط الذي الخارجي اإلطار هو الغالف " :األول التعريف

األدائية  النشاطات  في مؤثر و فعال، كمساعد  يستخدم  كما االفتراضي، عمرها  طوال قواها 

 عملية يسهل الذي إضافي ظرف هو الغالفبأنه    (2007،120حجازي،)كما عرفه    . الترويجية

  ."5الخ  ...التخزين و الحماية

يتضمن   التغليف " :منها نذكر و واحد  قالب  في تنصب  أنها غير للتغليف تعاريف عدة هناك و

 التغليف يعتبر و الخارجي، غالفها و المنتج عبوة إنتاج و بتصميم تهتم التي األنشطة من مجموعة

 السلع قيمة من يزيد  المميز الغالف أن حيث  ذاته المنتج من أساسي جزء  المنتجات  من في كثير

 .ذهن المستهلك في

 بين تداخل كبير لوجود  ذلك و للتغليف، الشامل و األوسع المفهوم يشمل  Packagingومصطلح  

التسويق  رجال من فهناك عامة، بصورة التغليف عن كلها تعبر التي المصطلحات  من مجموعة

   التعبئة  و العبوة على يركزون  آخرون  و،  (Emballage)   الغالف في يحصرونها الذين

(Conditionnement) . 

الكبير   لالرتباط نظراً  بينهما،  التفرقة نستطيع ال  فإننا التغليف، و  للتعبئة السابقة  التعاريف خالل من

 .ما حد  إلى  المعنى في متقاربين كونهما ذلك و المفاهيم هذه بين

مكمل   فيكون  التغليف أما له، الحاوي  فهي مباشرة المنتج تالمس التي األولى المادة هي فالتعبئة

 يكون  إذ  التعبئة، مكان التغليف يستعمل ما أحيانا نجد  كما المنتج، مواصفات  يحمل والذي للعبوة

 بعض  في التغليف  أن القول  نستطيع وعليه .  التسليم التفريا، التوزيع، النقل،  الحماية، نفس دور له
 

  120ص  (، 2007النشر،  و للطباعة  الوفاء دار :مصر التسويق،)  في مقدمة حجازي،  حافظ  ( محمد5
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علبة الشو علبة مثل المنتج تعبئة عن عبارة األحيان  غالفها نجد  التي المشروبات، كوالطة، 

 .مباشرة المنتج يالمس

 6  :التغليف مستويات

 يلي: كما ( 372م، 2005قد وضحها )الصيرفي،  و أساسية مستويات  ثالثة للتغليف

بالسلعة   مباشر اتصال ذو فهو السلعة، على يحتوي  الذي و األولي الغالف مثليُ  : األول المستوى 

 . )التعبئة(الدواء تحوي  التي الزجاجة مثل

اإلضافية   حاوية أي األولية األغلفة من مجمع  فهو الثانوي، الغالف مثليُ    :الثاني المستوى 

 .الترويح و الحماية وظيفة لها و الدواء، زجاجة تحفظ التي الكرتونية  العبوة مثل للسلعة،

المنتوج   تحفظ التي  الحاويات  أو العبوات  من  مجمع فهو الشحن، غالف مثليُ   :الثالث المستوى 

 .الخ...الكسر و التلف عوامل من حمايته و التخزين و النقل أثناء

 :التغليف أنواع

جالب، م أنواع إلى التغليف يقسمون  التسويق رجال و االقتصاديين أن نجد  قسمها)  وقد  ختلفة 

 7إلى اآلتي:  ( 61،2022العبادي،

 زيادة  على يعمل الذي و مباشرة بالمنتوج يحيط الذي الغالف ذلك هو و : التسويقي التغليف-1

ال   و متين غير و  خفيف أنه الغالف هذا خصوصيات  من و ، عرضها مكان في السلعة  جاذبية

 .التخزين و التوزيع و التنزيل و التحميل ظروف يتحمل

 

  372ص ، (  2005والتوزيع، للنشر الدولية حورس )القاهرة : مؤسسة 1التتسويق ط  مبادئ الصيرفي،  محمد  (  6
) األردن : مؤسسة الوراق للنشر   معاصر،  معرفي و فلسفي منظور وفق التسويق العبادي،  دباس فوزي  م شھاو   جالب شھ د (احسان  7

 61. ص  ،م ( 2022والتوزيع  ، 
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 لما نظراً  المنتوج حماية أجل من بالمتانة يمتاز الذي الغالف ذلك فهو : التوزيعي التغليف-2

 بعض  أن و خاصة  المناولة، و النقل  و التخزين  أثناء قاسية ظروف من له يتعرض  يمكن أن

تعرض  ألن ذلك و محددة، مواصفات  ذات  أغلفة و عبوات  في السلع وضع تتطلب  وسائل النقل

التأمين   لشركات  مطالبات  عليه يترتب  التنزيل و  التحميل أثناء أو  الشحن، أثناء للضرر المنتوجات 

 .التغليف و التعبئة إعادة عليه يترتب  و

 : التغليف و التعبئة وظائف

 تجارية:  أو تسويقية وأخرى  تقنية، وظيفة :أساسيتان وظيفتان هناك

 :8في  تتمثل ( أنها174، 2007قد ذكر ) العمر،و  :التقنية الوظائف

ذلك،   إلى إضافة .المستهلك إلى المنتج من انتقالها أثناء ذلك و :المنتوج حفظ و حماية وظيفة-1

 . رآلخ مكان ومن آلخر، سوق  من تختلف المنتوج يحتاجها التي الحماية نوع فإن

الذي  النشاط يعني الذي المنتوجات، توزيع مهمة في والتغليف التعبئة تسهل :التوزيع وظيفة-2

 ضمان و السلع انسياب  في تساهم التي هي أو المستهلك، إلى المنتج من السلع انسياب  يجعل

 9( 119م، 2002)منديل ، الصناعي. المستعمل أو النهائي المستهلك إلى من المنتج حركتها

 10  (100م،2002)الباشا وآخرون،  :التجارية أو التسويقية الوظائف

الوحيدة  الدالة األحيان من كثير في التغليف و التعبئة عملية تعتبر حيث  :السلعة ترويج وظيفة

 سلعة وضع لتحسين أو للسوق  الجديدة السلعة إدخال في دور لها كما غيرها عن سلعة لترميز

 .قديمة
 

 174 ص (، م2007 ، والتوزيع, للنشر وائل دار الدولي،)عمان: التسويق العمر، المحمود  ( رضوان 8
 119 ص ، )م2002 التوزيع ، و للنشر الثقافة دار و الدولية العلمية الدار  الحديث  ط1)عمان : التسويق أسس  منديل، الجبار ( عبد9

  100ص  ،   ( م2000دار الصفا للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، : عمان( الحديث،  التسويق  مبادئ  ،وآخرون الباشا (محمد 10
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 سعر لكي أي لدفع استعداد  على المستهلك تجعل السلعة غالف و عبوة جذابة إن :الجذب وظيفة

 .عليها يحصل

عادة   يتضمن و الغالف بواسطة السلعة عن المعلومات  و البيانات  تعطي حيث  :التبيين وظيفة

 .للسلعة الفعلية المواصفات  و المحتويات  عن المستهلك تعريف

تخزين   عملية على تساعد  العبوات  أن حيث  :استعمالها و السلعة تخزين عملية تسهيل وظيفة

 فإن نسبيا، الحجم صغيرة زجاجة في مثالً  الطهي  زيت  نشتري  عندما فنحن  استعمالها، و السلعة

يسهل               استعمال  عملية كل بعد  تخزينه عملية من كذلك و استعماله، عملية من ذلك 

  .11(  16، 1993)بعيرة، 

 : التغليف و التعبئة أهمية

 12:( 374،2005توضيح )الصيرفي، منها نذكر و التغليف، و للتعبئة بالغة أهمية هناك

 :للمنتج بالنسبة التغليف و التعبئة أهمية

 أرباح زيادة على التغليف و التعبئة تساعد    التحلل؛ أو الكسر أو التلف من السلع حماية -1

  المنتجات. لها تتعرض  قد  التي التلف تكلفة تقليل طريق عن ذلك و المؤسسة ومبيعات 

 .خاصة شخصية عليها معيناً  خاصاً  مظهراً  السلعة االستعمال يكسب  في السهولة تحقيق-2

 :للموزعين بالنسبة التغليف و التعبئة أهمية

،  فتتمثل للموزعين بالنسبة التغليف  و التعبئة ألهمية  بالنسبة  أما )أبوعلفة  حصرها  م،  2002كما 

 13:يلي فيما( 277
 

 16 (،ص   م1993 بنغازي ،  قاريونس، جامعة  منشورات التنمية ط1 )عمان: في دوره و  التسويق بعيره، ( أبوبكر11
  374ص ذكره، سبق  مرجع التسويق،  مبادئ  الصيرفي، ( محمد12
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 يرتكبها التي السرقات  أو  المستهلك فيه يتسبب  الذي السلعي التلف  أو الكسر بسبب  العادم تقليل-1

 التسوق. عمليات  أثناء المستهلكين بعض 

  المتجر. داخل العرض و   الحمل سهولة تحقيق-2

 .للسلعة المستهلك نظر جذب  تحقيق-3

 :للمستهلك بالنسبة التغليف و التعبئة أهمية

 :التالية الخدمات  تأدية في للمستهلك بالنسبة التغليف و التعبئة أهمية تتمثل

 استعمالها.  و السلعة تداول سهولة-1

 .بالمنتج المتعلقة المعلومات  كافة على الحصول سهولة-2

 المستهلك. إلى يصل  حتى المنتج حماية-3

 :التغليف و  للتعبئة السوقية األهمية 

 :التالية لالعتبارات  عامة بصفة التغليف و للتعبئة  السوقية األهمية تتبع

  ما هو و اإلنتاج، و التكلفة بعنصري  يرتبط المنتج وغالف عبوة بتصميم المتعلق القرار إن-1

 .األحيان  بعض  في المالي التحليل من مستوى  إلى يحتاج

 عليه.  تؤثر أن يمكن عوامل أية من السلعي  مضمونها يحمي و السلعة  يحوي  الغالف إن-2

 .المستهلكين  انتباه جذب  في أثر  من له لما السلعة ترويج في هاماً  دوراً  الغالف يلعب 

 التي.  السلع حالة في خاصة و التجزئة متاجر في المحتمل الزبون  أو العميل انتباه يجذب -3

 

للنشر والتوزيع، األول الجزء االستراتيجيات(، - يمھالمفا (التسويق علفة،  أبو الدين ( عصام13 القاهرة: مؤسسة حورس   صم(،  2002) 

277 . 
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بالعميل   المنتوج اتصال فيها يتم التي الوحيدة الوسيلة هو الشراء نقط في العرض  فيها يكون 

 النهائي. 

 :والتغليف التعبئة ووظائف أهداف

  14:(10السعودية، ،نيمهال التدريب و الفني للتعليم العامة المؤسسةعند ) رئيسان هدفان التغليف و للتعبئة

 محتوياتها؛ احتواء و التشتت  و التسرب  و التلوث  من حمايتها ذلك و : السلعة حماية-1

 في يتحملها العبوة تكلفة ألن تكلفة األقل العبوة باختيار وذلك :تكاليفي أو اقتصادي هدف-2

 النهائي(.  )المستهلك النهاية المشتري 

 :هي أخرى  أهداف ثالثة أضيفت  ثم

فتحها   سهولة و السلعة عبوة أحجام على تأثيره لهذا كان و :المستهلك أو العميل على التيسير-1

 .محتوياتها واستخدام

 خالل من  بيعها و السلع ترويج  في كبيرا دورا المنتوج غالف و عبوة تلعب  حيث  :الترويج  - 2

 اعتراضه؛  على الرد  و بالشراء وإقناعه اهتمامه إثارة و العميل جذب انتباه

استعمالها   بعد  العبوة  مخلفات  تأثيرات  من البيئة  حماية أهمية زادت  حيث  :البيئة على التأثير -3

 .االستخدام المتعددة العبوة اقتناء و البيئة، على المخلفات  تلك أثر وتقليل

 : المنتوج وغالف عبوة تصميم عند مراعاتها الواجب العوامل

)  التي العوامل من مجموعة مراعاة يتوجب  الخارجي غالفه و المنتوج عبوة تصميم عند  ذكرها 

 :15يلي  فيما ( والتي تتمثل180، م2000، علي

 
 )سوق  254 " المنتوج  تسويق)مهارات عرض المناهج،  تطوير و لتصميم العامة اإلدارة -المھني التدريب و الفني  للتعليم  العامة  ( المؤسسة 14

،المملكة العربية  ص  السعودية،   10  
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 الشكل حيث  من تغليفه المطلوب  المنتوج به نعني و :نفسه المنتوج مميزات و خصائص 1-

 و التبخر و للتلف القابليته و المذاق و الرائحة و الحجم  و الوزن، و ،"الخ...السائل،المسحوق،"

  .والرطوبة الجوي  الضغط و الحرارة و بالضوء مدى تأثره و االستعمال

 وبطبيعة .منتوج ألي  الغالف و العبوة تصميم في هاما دورا التكلفة عامل يلعب  :الغالف تكلفة-2

 من % 10 نسبة إلى الغالف تكلفة تصل فقد  المنتوج، طبيعة  باختالف التكلفة هذه الحال تختلف 

  .16( 156م ،  1999ا)  حرب ،منه االستهالكية خاصة المنتوجات  اإلجمالية لبعض  التكاليف

 و التعبئة من تحقيقه  إلى شركة أي إليه تسعى الذي الهدف إن :التغليف و التعبئة من الهدف-3

 حماية هو  الهدف كان فإذا .فيه الداخلة المواد  طبيعة و الغالف و العبوة شكل على التغليف يؤثر

 الهدف هذا تحقق مواد  استخدام يتم التداول أو التخزين التلف أثناء من المنتوج

 تأثير مدى بالحسبان يأخذوا أن  التسويق رجال على يتوجب    :المتاحة الموارد  و البيئية العوامل-4

  .المجتمع بأفراد  المحيطة الطبيعية البيئة  على للمنتوج بتصميمها قاموا التي الغالف العبوة و

 أو  الوزن  حيث  من العبوات  بتصميم تسمح ال التي القوانين بعض  هناك :الحكومية القوانين-5

 . الفعلية الكمية من أكبر السلعة كمية بأن األخير للمستهلك الحجم، توحي

 سلوك المستهلك الشرائي: : ثانياً 
 :تعريف المستهلك وماهية سلوكه

 :تعريف المستهلك

 
 182- 180ص  ،(  م 2000األولى،  الطبعة التوزيع،  و  للنشر الوراق مؤسسة  ،)القاهرة: التسويق،  أسس علي، السيد  أمين (محمد 15
  156(،ص م  1999،  التوزيع و للنشر  الوراق مؤسسة  : التسويق،)عمان مبادئ حرب،  اني ھ (بيان 16
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يعرف   االقتصاديين  فحسب   ، بحثهم  ومجاالت  الباحثين  باختالف  تختلف  تعاريف عدة  للمستهلك 

مقارنة   معلومة  غير  أو  معلومة  محددة،  منفعة  يشتري  الذي  "الشخص  أنه:  على  المستهلك 

Heertje)باحتماالت الشراء المتاحة
 ،88،1982 )17" 

نشاطًا، يحصل من خالله على   يمارس  الذي  الشخص  ذلك   " أنه:  على  المستهلك  أيضًا  ويعرف 

دخل، يخصص جزءا من هذا الدخل لإلنفاق االستهالكي، يفترض أن يكون المستهلك رشيدًا، أي  

ظل   في  وهذا  ممكن  إنفاق  بأقل  ممكن  إشباع  أقصى  مقبوليحقق  حقيقي  خالفي،دخل  م  2009) 

،14 )18. 

من خالل هذين التعريفين نجد أن المستهلك يرتبط بفعل الشراء من خالل إنفاقه لجزء من دخله و  

 تحقيقه ألقصى إشباع في حالة كونه رشيد و عقالني. 

 :تعريف سلوك المستهلك

ك في البحث عن شراء أو  إن المقصود بتعبير سلوك المستهلك : "ذلك التصرف الذي يبرزه المستهل

حاجاته   أو  رغباته  ستشبع  أنها  يتوقع  التي  الخبرات  أو  األفكار  أو  الخدمات  أو  السلع  استخدام 

 .19( 13م،2004)عبيدات ،وحسب اإلمكانات الشرائية المتاحة

اتجاه   (    Demeure    ،15قد عرف) الفرد  تصرف  أو  فعل   " أنه:  على  أيضًا  المستهلك  سلوك 

 20.رغبة معينة مقارنة بشيء آخر

 

Hill, paris, 1982, p :88.-Arnold Heertje, Principes d’Economie Nouvelle, Mc Graw(
17

 ) 
 14م(  ، ص 2009( علي خالفي، المدخل إلى علم االقتصاد،)   الجزائر: دار أسامة للطباعة و النشر و التوزيع ،  )18

(
19

 ) ، ي اتيج   13، ص(م2004دار وائل للنشر والتوزي    ع ،  : عمان) 4ط محمد إبراهيم عبيدات، سلوك المستهلك مدخل إستر

 (20) Claude Demeure, Op Cit, P :15. 
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  :21 وهما( 5م،2006عند )المنصور،وسلوك المستهلك حسب رجال التسويق يأخذ شكلين 

  .سلوك ضمني مستتر غير ملموس مثل التفكير و التأسف-1

 واستهالك السلع والخدماتسلوك ظاهر حسي ملموس مثل تناول الطعام -2 

السلوك،   لهذا  ممارسته  أثناء  الفرد  لها  يخضع  التي  اآلنية  للعوامل  نتاج  هو  الشخص  وسلوك 

 وحصيلة خبرات تاريخية من تفاعله مع البيئة 

المستهلك سلوك  خصائص     :خصائص  بعدة  الفرد  أو  المستهلك  سلوك  ذكرها              يتميز 

   22:منها( 16م،2004)عبدالمجيد، فهمي،

 .السلوك االستهالكي هو محصلة دافع أو عدة دوافع -1
السلوك االستهالكي سلوك هادف، متنوع ومرن يتعدل و يتبدل بحسب الظروف ويختلف من   -2

 .شخص  آلخر
  .كثيرًا  ما يتدخل الالشعور في إحداث السلوك االستهالكي  -3

المستهلك:   سلوك  العلماء أنواع  صنف  إلى  (  6م، 2006مثل)المنصور،   لقد  اإلنساني  السلوك 

 :23نوعين 

على   -1 الحصول  أجل  من  الطفل  )بكاء  مثل  اإلنسان  والدة  مع  ينشأ  غريزي  فطري  سلوك 
  .الطعام( يهدف إلى إشباع الحاجات الفطرية

التي يعيش فيها ,وخالل مراحل حياته  سلوك مكتسب يتعلمه الفرد من خالل تفاعله مع البيئة   -2
 المختلفة مثل )التدخين وممارسة الرياضة( إلشباع الحاجات المكتسبة. 

 

(
21

 5، ص (م2006ع ،دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزي      : عمان، األردن)مدخل اإلعالن-كارس نارص المنصور، سلوك المستهلك (   

(
22

اتيجية التسويق،(   ، إستر ي أحمد محمد فهمي نج  واري نزار عبد المجيد، الت   116، ص م(2004، ار وائل للنشر د )عمان، األردن: الت 
، ص  (. 2006دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزي    ع،     : عمان، األردن) ،  1طمدخل اإلعالن    -كارس نارص المنصور، سلوك المستهلك  (   23)

 6-59ص 
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 :كما ويمكن تصنيف السلوك اإلنساني من ناحية الشكل إلى ثالثة أنواع وهي التالية

الفردي-1 فرد  :السلوك  من  تختلف  االستجابة  ,وهذه  معين  خارجي  لمنبه  الفرد  استجابة   ويمثل 

 .آلخر وتختلف عند الفرد نفسه وذلك حسب مراحل عمره وتفاعله مع البيئة المحيطة به

و يتمثل بقدرة الجماعة على تطوير قواعد وعادات سلوكية بصورة تلقائية     :السلوك الجماعي-2

يمثل  الجماهيري  السلوك  أن  االجتماع  علماء  ويرى  المجتمع.  في  وشائع  مقبول  هو  ما  تخالف 

 يًا للسلوك الجماعي. نموذجًا أساس

وهو السلوك الشائع بين الجماعات اإلنسانية ويعبر عن عالقة الفرد مع  : لسلوك االجتماعيا-3

 .غيره من أفراد الجماعة وهذا السلوك مكتسب 

  24 (36م،2003حسن، (:أهمية المستهلك تسويقياً 

عنها   يبحث  التي  المنافع  فهم  في  تتجلى  التسويق  رجل  شكل وظيفة  في  ترجمتها  و  المستهلك 

منتجات، ثم ترجمة هذه المنتجات المادية والخدمات مرة أخرى في شكل فوائد و منافع على النحو  

الذي يفهمه المستهلك, ولهذا فإن المستهلك قد ينظر إلى المنتج المعروض في السوق من وجهتي  

نية تتعلق بما يجب على المستهلك أن نظر، األولى تتمثل في الفوائد المرتقبة من ذلك المنتج و الثا

تكاليف( الفوائد )في شكل  الفوائد  يفعله لكي يحصل على تلك  المستهلك على تلك  ولكي يحصل 

 .فإنه عادة ما يتحمل تكاليف قد تكون مادية أو غير مادية

 العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك: 

 

(
24

 63- 33 ، ص م( 2003 ،جامعة المنصورة : مص )عبد العزيز علي حسن، تسويق المستقبل، (  
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إليجاب على القرارات والسلوكات الشرائية  هناك جملة من العوامل التي يمكنها أن تؤثر بالسلب أو ا

 :للمستهلكين واألفراد، والتي قمنا بجمعها في المجموعات الخمسة اآلتية

 :العوامل الديمغرافية -1

 ،العوامل الديمغرافية هي: "تلك التغيرات التي تطرأ على بنية المجتمع وتؤثر على اتجاهات أفراده

بين   والهجرة  الجغرافي  الموقع  وتوزيع  مثل  األسر  وحجم  لألفراد،  الوظيفي  والتوزيع  والمدن  الريف 

,وتعتبر   وكثافته  السكاني  والتوزيع  التعليمي  والمستوى  والديانة  االجتماعية  والحالة  والدخل  العمل 

الدراسة للخصائص الديمغرافية من األمور التي تحدد أشكال التغير في المجتمع ومدى تأثيره على  

   .25  (102م، 2002لفة،  )أبوعنوع وحجم الطلب 

 : العوامل التسويقية-2

الشرائي  السلوك  في  تؤثر  أن  في  التسويق  رجال  يأمل  التي  األخرى  العوامل  مجموعات  أحد  هي 

للمستهلك، والتي تتمثل في عناصر المزيج التسويقي، فكل عناصر المزيج التسويقي يتم تخطيطها  

   .الفرد اتجاه منتجات المؤسسةبهدف تحقيق تأثير إيجابي من المستهلك أو 

 :العوامل االجتماعية-3

المرجعية،   الطبقة االجتماعية والجماعات  المستهلك بعدة عوامل اجتماعية نجد منها  يتأثر سلوك 

الثقافة تأثير  للمجتمع    وكذا  المكون  واألسر  العوامل ،  السائدة  أهم  جميعًا  اعتبارها  يمكن  التي  و 

  26(  75م ،2000)الصحن،.لمستهلكالمؤثرة في القرار الشرائي ل

 :العوامل الموقفية-4

 
اتيجيات النظرية والتطبيق(، مرجع سابق (   25) ن أبوعلفة، التسويق )مفاهيم استر  102ص ، عصام الدين أمي 

 75م(، ص  2000(  محمد فريد الصحن، إسماعيل السيد، التسويق )االسكندرية :الدار الجامعية،  26)
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الخاصة بمكان ووقت (  163م،2009كما عرفها)محمد،ة  يالعوامل الموقف ما هي إال  تلك العوامل 

المالحظة والتي ال تأتي من المعرفة بخصائص ومالمح الفرد أو المؤثر )البديل( ويكون لها تأثير  

الشرائي للفرد، فمثل هذه العوامل مستقلة تمامًا وال عالقة بخصائص  واضح ومنتظم على السلوك  

تؤثر في   قد  العوامل  هذه  ومثل  الشراء،  المنتج موضع  أو  العالمة  وال بخصائص  المشتري،  الفرد 

 27  موقف االتصاالت، أو موقف الشراء، أو موقف االستخدام للمنتج المشتري.

 )الداخلية(:العوامل النفسية -5

يمكن تحديد أهم العوامل النفسية في العناصر التالية:  ( بأنه 100،  م2000السيد،وقد ذكر)الصحن،

 28 .الحاجات، الدوافع، اإلدراك، التعلم، الشخصية، االتجاهات 

 :مراحل اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك 

سلوك  في  المؤثرة  العديدة  للعوامل  نتيجة  ومعقدة  عديدة  بمراحل  للمستهلك  الشرائي  القرار  يمر 

مراحل تبدأ من إدراك الحاجة و ال تنتهي بفعل الشراء بل تمتد إلى    بخمسة  حيث يمرالمستهلك،  

  :التقييم بعد الشراء، و هذه المراحل سنتناولها بشيء من التفصيل في العناصر التالية

إن المرحلة األولى في اتخاذ القرار الشرائي هو إدراك الرد لوجود مشكلة    :رحلة إدراك الحاجةم-1

ما, و يحدث هذا اإلدراك عندما يشعر المستهلك بوجود فارق بين الموقف األمثل و الموقف الفعلي 

 .29.الذي يوجد فيه في وقت محدد 

 :مرحلة البحث عن المعلومات-2
 

( عطاوة محمد , دور تصميم الغالف في التأثير على السلوك الشرائي للمستهلك حالة مطاحن الهضاب العليا الرياض سطيف، مذكرة   )27
 163، ص 2009 /2008لنيل شهادة الماجستير في التسويق، جامعة المسيلة، الجزائر، 

(
28

 100محمد فريد الصحن، إسماعيل السيد، مرجع سابق، ص (   

(
29

 64-65، ص ص لسابق ( المرجع ا 
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المستهلك وجود مشكلة ما فإن خطوته التالية في قراره الشرائي هي قيامه بالبحث عن  بعد أن يدرك  

فالمستهلك قد ال يعرف أحيانًا ما هي البدائل المتاحة له للتعامل مع المشكلة التي أدرك   ،المعلومات 

و في هذه الحالة فإن الجزء الغالب من البحث عن المعلومات يركز على معرفة ما هو    ،وجودها

 .تاح من منتجات أو خدمات تؤدي إلى إشباع حاجاته و رغباتهم

 :مرحلة تقييم البدائل-3

بعد أن يقوم المستهلك بجمع المعلومات عن السلعة أو الخدمة و بدائلها و أسعارها يبدأ بتقييم هذه 

الخدمة   أو  السلعة  باختيار  الشراء  قرار  يتخذ  أساسها  على  التي  المعايير  وضع  ,و  المعلومات 

 .30( 99م،2008)الطائي، العالق،مناسبة وفق المعايير التي وضعهاال

 :مرحلة قرار الشراء-4

بعد أن يقوم المستهلك بتحديد و ترتيب البدائل المتاحة أمامه فهو يكون قد وصل إلى قرار مبدئي  

و على الرغم من ذلك فإن القرار النهائي قد   ،بشراء تلك العالمة التي تأتي في مقدمة هذا الترتيب 

المستهلك  يقرر  فقد  لذا  و  المتجر،  متاح  غير  المفضل  البديل  يكون  قد  فمثاًل  لذلك،  يأتي مخالفًا 

شراء العالمة التي جاءت في المركز الثاني بدال من انتظار وصول تلك العالمة التي جاءت في  

 .31(  70-69م، 2000)الصحن،السيد، قمة الترتيب 

 :مرحلة التقييم بعد الشراء-5

)الصميدعي، ذكر  أنه  1م،1998،عثمانوقد  يقوم  (  سوف  فإنه  الشراء،  لقرار  المشتري  اتخاذ  بعد 

القرار مع مستوى الرضا و اإلشباع المطلوب، ففي حالة عدم تحقيق ذلك فإن هذا   نتائج  بمقارنة 
 

، بشت  العالق، (  30) ي
 99، ص  (  م2008،  للنشر والتوزيع  العلمية  اليازوري  دار عمان: الجديدة،) المنتوجات  تطور  ، حميد الطائ 

(
31

 .  70 -69محمد فريد الصحن، إسماعيل السيد، مرجع سابق، ص ص (  
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القلق و   الالتوازن، و من ثم عدم تكرار الشراء لذلك  سيؤدي إلى عدم تخلص المشتري من حالة 

توصل   إذا  أما  تقييمها،  و  البدائل  تحديد  و  المعلومات  عن  البحث  مرحلة  إلى  العودة  و  المنتج 

التوازن   تحقيق  إلى  يؤدي  هذا  فإن  للحاجات،  المطلوب  اإلشباع  و  الرضا  حالة  إلى  المشتري 

تكرار الشراء لنفس المنتج و من ثم الوالء  المطلوب و اكتساب معلومات و خبرة مالئمة، و احتمال  

 32.له

 دراسة الحالة)مصنع فابي لمنتجات األلبان(: 
 عامة عن المصنع:أواًل: نبذة    

رئيس  السيد/  بواسطة  والمياه  والعصائر  األلبان  لمنتجات  فابي  لمصنع  الرسمي  االفتتاح  تم 

اج المواد الغذائية بوالية نهر النيل  م . ويعتبر أول مشروع متكامل إلنت2013الجمهورية في فبراير  

الزبادي إلنتاج  وخط  الطازج  الحليب  إلنتاج  خط  يضم  حيث  الخرطوم  والية  خطوط    شمال  وبقية 

 .إلنتاج الجبنة السودانية والغباشة والمش والعصائر

 .ريادة اقليمية للصناعات الغذائية بمعايير عالمية  الرؤيا:

الفجوة في صناعات    الرسالة: باستسد  تقنيات وسلسلة حلول متطورة  األلبان    وتسويقاً   نتاجاً إخدام 

 . بداع واالبتكار واالقتصاد المجتمعيكات استراتيجية من خالل تحفيز اإلعبر شرا

 . هي التآزر والتكامل واالحسان وااللتزام واالبداع واالبتكار والصداقه مع البيئة القيم:

 . المصنع بتصنيع المياه والعصائرأن يقوم  الرؤية المستقبلية: 

 منتجات الشركة: 

 . الحليب الطبيعي -1
 

( محمود جاسم الصميدعي، يوسف ردينة عثمان، سلوك المستهلك )مدخل كمي و تحليلي(   ط2  ،  ) عمان، األردن:   دار المناهج للنثر و   )32
1998 ، التوزيع   ، صم(  1 
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  .الزبادي الطبيعي -2
   .باشةقال -3
   والجبنة الُمضفرة. الجبنة البيضاء -4
  .م شال -5
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 33: التغليف بمصنع فابي لمنتجات األلبان
عدد من المراحل ، حيث يعتمد اإلنتاج على المعلومات التي تم جمعها من  يمر اإلنتاج بالمصنع ب

بالمدخالت   الشركة  يبدأ اإلنتاج في  الشركة .  بها  تقوم  التي  التسويق  )المواد  العمالء عبر بحوث 
 الخام( والتي تتمثل في الحليب، والذي يتم جلبة من قسم اإلنتاج الحيواني الموجود بالشركة. 

  –الشكل    –التغليف في الشركة يبدأ بجمع المعلومات عن المواصفات المطلوبة عن المواد ) اللون  
السودان   -المقاس خارج  من  التغليف  في  المستخدمة  المواد  الشركة  تجلب  ثم  ومن   )... الوزن 
 والتي تتم عبر قسم المشتريات بالشركة. وداخله 

يتم توصليه  بر التانكر، وبعد التأكد من جودته وكميته  تمر العملية اإلنتاج باستالم الحليب الخام ع 
األنابيب  إلى  عبر  الحليب  ينتقل  وبعدها  معينة،  حرارة  درجة  في  الحليب  يكون  األنابيب  وفي   ،

م يتم توزيع اللبن من الصهاريج إلى منافذ التوزيع بحسب المواد المطلوب  ومن ث  ،  صهاريج التخزين
زبادي    ( المنتجات  ..(  قباشة.  –جبنة    –تصنيعها  تكون  حتى  الحليب  بسترة  من  التأكد  ويتم   ،

جيدة. جاهز  بصورة  منتجًا  ُيصبح  حتى  التصنيع  خطوات  من  بسلسلة  المنتج  يمر  ذلك  وبعد 
 لالستخدام.

يتم في شكل عبوات بأحجام مختلفة)عليها اسم المنتج واسم المصنع وتاريخ    الحليب تغليف منتج   ➢
 يوم من تاريخ اإلنتاج( بحسب قرار المواصفات والمقاييس.   10نتاج واالنتهاء) إلا
يتم في شكل عبوات بأحجام مختلفة)عليها اسم المنتج واسم المصنع  كذلك  تغليف منتج الزبادي   ➢

 يوم من تاريخ اإلنتاج( بحسب قرار المواصفات والمقاييس. 10واالنتهاء)نتاج إلوتاريخ ا 
 تغليف منتج الجبنة يتم كذلك في شكل عبوات محددة عليها بيانات المنتج واسم المصنع.  ➢
➢ ( واحد  بحجم  فتيل  شكل  في  يتم  القباشة  وتاريخ    250تغليف  المنتج  بيانات  وضع  ويتم  مل( 

 الصالحية وبيانات المصنع. 
 يتم كذلك في شكل عبوات محددة عليها بيانات المنتج واسم المصنع.   الم شنتج تغليف م ➢

 : إجراءات الدراسة الميدانيةثانيًا: 
 أداة الدراسة :

 
  مقابلة مع م.محمد محجوب ، مدير قسم اإلنتاج والتصنيع بمصنع فابي لمنتجات األلبان، 19أكتوبر 2022م.الساعة التاسعة صباحًا.33
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والمراجع       السابقة  الدراسات  على  باالعتماد  البيانات  لجمع  خاص  بشكل  استبانه  تصميم  تم 
هذا   في  الخبرة  ذوى  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عدد  وأراء  الدراسة  بموضوع  المتعلقة  للمواضيع 
فقرات  لتحديد  وذلك   ، إدارة األعمال  الخبرة في مجال  اإلداريين وأصحاب  المجال، وكذلك بعض 

 بانة ، وقد تم تحكيم االستبانة من قبل ذوى الخبرة. االست
لبان وتتكون  فابي لمنتجات األفرد من مصنع    40تم توجيه االستبانة إلى عينة ميسرة تتكون من     

: جزأين  من  ،المؤهل   االستبانة  )العمر  المبحوثين  الشخصية  المعلومات  يتضمن   : األول  الجزء 
في، سنوات الخبرة في مجال العمل ( وذلك للوقوف على العلمي ،التخصص العلمي،المسمى الوظي

 وسنوات خبرتهم.  ومسماهم الوظيفية ومؤهلهم العلمي وتخصصهم العلمي  أعمارهم
 . احد  ىعل يتضمن أسئلة الفرضيات كالً   نيالجزء الثا

 عبارات االستبانة : 
مصنع   افراد  على  االستبانة  عبارات  توجيه  األلبانتم  لمنتجات  احتوت  فابي  وقد  الدراسة(  )عينة 

( سؤال و على كل فرد من عينة الدراسة تحديد إجابة واحدة في كل سؤال وفق  12االستبانة على )
 مقياس ليكرت الخماسي )أوافق بشدة ، أوافق ، محايد ، ال أوافق ، ال أوافق مطلقًا(. 

 االستبانة :ثبات 
ن معامل الثبات مرتفع مما يطمئن  ألقياس ثبات االستبانة وقد تبين    لفا كرونباخأاستخدمت طريقة  

اختبار   وتم  االستبانة  استخدام  االستبانة عن طريق معامل  على  لفا كرونباخ االحصائي  أعبارات 
 االستبانة.وهذا يدل على ثبات عبارات  1من  0.92وقد كانت النتيجة  

 األساليب اإلحصائية المستخدمة : 
 لتحقيق أهداف الدراسة وللتحقق من فرضياتها ، تم استخدام الطرق واإلجراءات اإلحصائية التالية:  

 العرض البياني والتوزيع التكراري لإلجابات. -
 النسب المئوية.  -
 الوسط الحسابي. -
 . نحراف المعياري اال -
 الختبار فرضيات الدراسة.اختبار مربع كاى   -
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واألسا الطرق  علولتطبيق  أعاله  المذكورة  اإلحصائية  من    ىليب  عليها  الحصول  تم  التي  البيانات 
( اإلحصائي  التحليل  برنامج  استخدام  تم  العينة  يُ   (Spssإجابات  الحزم  والذي  أكثر  من  عد 

 اإلحصائية دقة في النتائج . 
 تطبيق أداة الدراسة :

الدراسة  وُ  عينة  على  االستبانة  الباحثزعت  أعدها  جداول  في  البيانات  تفريا  الغرض،    ان وتم  لهذا 
حيث تم تحويل المتغيرات االسمية )أوافق بشدة ، أوافق ، محايد ، الأوافق، الأوافق بشدة ( إلى  

 .  ( على الترتيب 1،2،3،4،5متغيرات كمية )
 -لألستبيان:ثانيًا: وصف البيانات الشخصية 

  -العمر:-1
 :(  التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغير الفئة العمرية1جدول )

 النسبة المئوية  العدد الفئة العمرية 

 55.0% 22 سنة  30أقل من 

 37.5% 15 سنة  40وأقل من   30

 5.0% 2 سنة  50وأقل من   40

 2.5% 1 سنة فأكثر  50

 100% 40 المجموع 

 م 2022  الميدانيةالمصدر: إعداد الباحثان  من بيانات الدراسة 
سنة ، وأن هنالك نسبة    30( فردأعمارهم أقل من55.9%(  أعاله أن هنالك )1يتضح من الجدول)

فردأعمارهم37.5%) من    30من   (  )   40وأقل  هنالك  وأن   ، أعمارهم  5.0سنة  فرد  وأقل   %40( 
  % 89سنة فأكثر، لذا نالحظ أن    50( فرد أعمارهم  %2.5)   وأن هنالك نسبة  فأكثر ،  سنة  50من

 من المبحوثين من الفئات النشطة والتي يمكن االعتماد عليها لتؤدي دورها بكفاءة عالية. 
 -المؤهل العلمي:-2

 :المؤهل العلمي(  التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغير 2جدول )
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 النسبة المئوية  العدد المؤهل العلمي

 % 2.5 1 أساس

 % 25.0 10 ثانوي 

 % 67.5 27 جامعي 

 % 5.0 2 فوق الجامعي

 %100 40 المجموع

 م 2022  الميدانيةالمصدر: إعداد الباحثان  من بيانات الدراسة 
، وأن هنالك نسبة  مؤهلهم العلمي الجامعي( فرد  %67.5( أعاله أن هنالك )2يتضح من الجدول )

( مؤهلهم العلمي فوق الجامعي، وأن 5.0%وأن هنالك نسبة )   مؤهلهم العلمي ثانوي،(  %25.0)
العلمي  2.5%هنالك نسبة ) لديهم مؤهالت    %88لذا نالحظ أن    أساس،( مؤهلهم  المبحوثين  من 

 جابة عليها بصورة جيدة.هم من فهم محتويات االستبانة واإلجامعية تمكن
 -التخصص : -3

 : راري إلجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغير  التخصص (  التوزيع التك 3جدول )
 النسبة المئوية  العدد التخصص 

 % 15.0 6 إدارة األعمال 

 % 25.0 10 محاسبة 

 % 12.5 5 اقتصاد 

 %  47.5 19 أخرى 

 % 100 40 المجموع 

 م 2022  الميدانيةالمصدر: إعداد الباحثان  من بيانات الدراسة 
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( الجدول  من  )(  3يتضح  هنالك  أن  هنالك %47.5أعاله  وأن  )هندسة(،  أخرى  تخصصهم  فرد   )
( فرد تخصصهم إدارة أعمال، وأن 15.0%تخصصهم محاسبة ، وأن هنالك )  ( فرد %25.0نسبة )

( المهندسين    .اقتصاد %( فرد تخصصهم    .512هنالك  التخصصات هم من  أكثر  أن  يعني  مما 
،  والمحاسبين   األعمال  العينوإدارة  ُيعطي  الدراسة مما  موضوع  لعالقة  وذلك  مصداقية  أكثر  ة 

 )التغليف( بالجانب الهندسي ومجال إدارة األعمال.  
 -المسمى الوظيفي: -4

  :(  التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغير المسمى الوظيفي4جدول )
 النسبة المئوية  العدد المسمى الوظيفي 

 % 10.0 4 مدير إدارة

 50.0% 20 موظف

 % 25.0 10 فني 

 % 15.0 6 أخرى 

 % 100 40 المجموع

 م 2022 الميدانيةالمصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة 

( فرد مسماهم الوظيفي موظف، وأن هنالك نسبة  %50.0( أعاله أن هنالك )4يتضح من الجدول )
(%25.0( وأن هنالك نسبة  فني،  الوظيفي  الوظيفي  15.0%( فرد مسماهم  أخرى  ( فرد مسماهم 

 ( فرد مسماهم الوظيفي مدير إدارة.10.0%، وأن هنالك ))مهندسين(
 -سنوات الخبرة: -5

 : سنوات الخبرة ات أفراد عينة الدراسة وفق متغير(  التوزيع التكراري إلجاب 5جدول )
 النسبة المئوية  العدد عدد السنوات

 % 45.0 18 سنوات  5أقل من 
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 47.5% 19 سنوات  15وأقل من سنوات  5

 % 5.0 2 سنة  25وأقل من   15

 % 2.5 1 سنة فأكثر  25

 % 100 40 المجموع

 م 2022  الميدانيةالمصدر: إعداد الباحثان  من بيانات الدراسة 

الجدول )   15سنوات وأقل من    5%( فرد سنوات خبرتهم  47.5( أعاله أن هنالك )5يتضح من 
 ( نسبة  هنالك  وأن  من  45.0%سنوات،  أقل  خبرتهم  سنوات  فرد  نسبة    5(  هنالك  وأن   ، سنوات 

( فرد سنوات 2.5%،  وأن هنالك نسبة )سنة  25وأقل من  سنة    15( فرد سنوات خبرتهم  %5.0)
مما يعني أن لدى المبحوثين خبرة ُتمكنهم من اإلجابة بصورة دقيقة على    .سنة فأكثر  25خبرتهم  

 عبارات االستبانة. 
 رضية: عرض ومناقشة الف

 )هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين التغليف وقرار المستهلك الشرائي( 
 : (الوسط الحسابي واالنحراف المعياري عن الفرضية 6جدول )

الوسط  العبارة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 درجة الموافقة 

 التغليف الجيد للمنتجات هو وسيلة جيدة لجذب العمالء.
نحو  إجابات   667. 4.62 تميل  المبحوثين 

 بشدة الموافقة 

 التغليف المميز يرسخ العالمة التجارية للشركة لدى العمالء

نحو   705. 4.37 تميل  المبحوثين  إجابات 

 الموافقة 

 بشدة

يميز    المنافسة تغليف  باستخدام  الشركات  تلزم  المحلي  العمل  سوق  نحو  إجابات   764. 4.32في  تميل  المبحوثين 
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 الموافقة  كل شركة عن األخرى.

 بشدة

 التغليف الجيد والمميز للشركة يساعد الشركة في تقديم منتجاتها للزبائن.
نحو   694. 4.32 تميل  المبحوثين  إجابات 

 بشدة الموافقة 

 التغليف المبتكر يزيد من منافسة الشركة في سوق العمل. 
نحو   747. 4.17 تميل  المبحوثين  إجابات 

 الموافقة 

 التغليف بأسلوب يراعي أذواق العمالء يزيد من حصة الشركة السوقية.
نحو   791. 4.20 تميل  المبحوثين  إجابات 

 بشدة الموافقة 

من  يزيد  للمنتجات  المقترح  التغليف  نوعية  اختيار  في  العمالء  إشراك 

 رغبة العمالء في شراء المنتجات.

نحو   853. 4.20 تميل  المبحوثين  إجابات 

 بشدة الموافقة 

العمالء   شراء  يزيد  مما  الشركة  منتجات  جودة  تدعم  التصميم  جودة 

 لمنتجات الشركة.

نحو   784. 4.27 تميل  المبحوثين  إجابات 

 بشدة الموافقة 

قرار   تدعم  للمجتع  ورمزية  ومدلوالت  شعبية  قيمة  ذات  تصميمات  تقديم 

 الشراء للعمالء.

تميل   1.013 4.00 المبحوثين  نحو  إجابات 

 الموافقة 

من  تزيد  التغليف  لتصاميم  العمالء  تقبل  عن  والدراسات  البحوث  إجراء 

 شراء العمالء لمنتجات الشركة.

نحو   822. 4.13 تميل  المبحوثين  إجابات 

 الموافقة 

عالمة   صورة  يقوي  مما  المبيعات  زيادة  في  يساعد  المميز  التغليف 

 . المنتجات عند العمالء

نحو  إجابات   747. 4.17 تميل  المبحوثين 

 الموافقة 

من   يقوي  مما  للعمالء  المرئي  االتصال  على  يساعد  المميز  التغليف 

 صورة عالمة المنتجات.

نحو   687. 4.30 تميل  المبحوثين  إجابات 

 الموافقة 
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( جدول  من  ان 6يتضح  الموافقة  لدرجة  المعياري  واالنحراف  الحسابي  الوسط  قراءات  بعد   )
تميل   المبحوثين موافقون بدرجة عالية  اغلبيةالمبحوثين  بمعنى ان كل  بشدة  الموافقة  إجاباتهم نحو 

 على جميع ما جاء بها كإجابات معتبرة تؤكد صحة الفرضيات. 
   :جابات الفرضيةنتائج مربع كاي لداللة الفروق إل (7جدول )

مربع   العبارة  قيمة  

 كاي

 التفسير  القيمة االحتمالية 

للمنتجات هو وسيلة جيدة لجذب التغليف الجيد  

 العمالء. 

توجد فروق معنوية ذات  0.000 48.600

 داللة إحصائية 

للشركة   التجارية  العالمة  يرسخ  المميز  التغليف 

 لدى العمالء

توجد فروق معنوية ذات  0.000 29.000

 داللة إحصائية 

في سوق العمل المحلي تلزم الشركات   المنافسة

 كل شركة عن األخرى.باستخدام تغليف يميز 

توجد فروق معنوية ذات  0.000 23.400

 داللة إحصائية 

الشركة  يساعد  للشركة  والمميز  الجيد  التغليف 

 في تقديم منتجاتها للزبائن. 

توجد فروق معنوية ذات  0.000 29.400

 داللة إحصائية 

في  الشركة  منافسة  من  يزيد  المبتكر  التغليف 

 سوق العمل. 

توجد فروق معنوية ذات  0.000 22.200

 داللة إحصائية 

التغليف بأسلوب يراعي أذواق العمالء يزيد من  

 حصة الشركة السوقية.

توجد فروق معنوية ذات  0.000 18.200

 داللة إحصائية 

التغليف   نوعية  اختيار  في  العمالء  توجد فروق معنوية ذات  0.001 17.400إشراك 
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في   العمالء  رغبة  من  يزيد  للمنتجات  المقترح 

 شراء المنتجات. 

 داللة إحصائية 

جودة التصميم تدعم جودة منتجات الشركة مما  

 يزيد شراء العمالء لمنتجات الشركة. 

توجد فروق معنوية ذات  0.000 23.800

 داللة إحصائية 

ومدلوالت   شعبية  قيمة  ذات  تصميمات  تقديم 

 ورمزية للمجتع تدعم قرار الشراء للعمالء.

توجد فروق معنوية ذات  0.000 33.750

 داللة إحصائية 

العمالء   تقبل  عن  والدراسات  البحوث  إجراء 

العمالء   شراء  من  تزيد  التغليف  لتصاميم 

 لمنتجات الشركة. 

توجد فروق معنوية ذات  0.000 18.600

 داللة إحصائية 

المبيعات مما   المميز يساعد في زيادة  التغليف 

 .المنتجات عند العمالءيقوي صورة عالمة 

توجد فروق معنوية ذات  0.000 22.200

 داللة إحصائية 

المرئي   االتصال  على  يساعد  المميز  التغليف 

 للعمالء مما يقوي من صورة عالمة المنتجات.

توجد فروق معنوية ذات  0.000 30.200

 داللةإحصائية 

الحاالت أكبر من القيمة االحتمالية لها والتي  ن قيمة مربع كاي في جميع أ( 7نالحظ من الجدول )
  لذلك توجد فروق معنوية   0.05في أغلب الحاالت وهي أقل من مستوى المعنوية    0.000تساوي  

تقدم   ما  على  وتأسيسًا  وعليه  العبارات  جميع  على  المبحوثين  اجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات 
الك عالقة ذات داللة إحصائية بين التغليف  ن )هنأبأن الفرضية التي تنص على    انيستنتج الباحث

 قد تحققت .  وقرار المستهلك الشرائي(
 وتشتمل على: ثالثًا: الخاتمة:
 أوال: النتائج:
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 .وسلوك المستهلك الشرائي التغليفب يَّنت الدراسة وجود عالقة ترابطية ايجابية بين  .1
 يزيد من رضا ووالء العمالء. الشركات الصناعية بالتغليفإن اهتمام  .2
 يحافظ على العمالء الحاليين ويجذب العمالء المرتقبين. الشركات بالتغليف  اهتمام .3
التغليف المقترح للمنتجات يزيد م .4 في    المستهلكينن رغبة  إشراك العمالء في اختيار نوعية 

 . شراء المنتجات 
 منتجاتها للزبائن. التغليف الجيد والمميز للشركة يساعد الشركة في تقديم  .5
 .عالمة المنتجات عند العمالءمن  التغليف المميز يساعد في زيادة المبيعات مما يقوي  .6
وتخلق الوالء الجدد  المستهلكينتجذب وسائل وأساليب التغليف المتبعة في الشركات التجارية  .7

 الحاليين.  للمستهلكين
 للعمالء مما يقوي من صورة عالمة المنتجات.التغليف المميز يساعد على االتصال المرئي  .8

 ثانيًا: التوصيات:
  التغليف المناسب للمنتجات دراسة وتحليل سلوك العمالء لتقديم    الشركات التجارية يجب على   .1

 الذي يحقق تطلعاتهم ووالئهم.
 . التغليف المتبعة في الشركات التجاريةاالهتمام بتوفير بيئة تحفز على اإلبداع في عمليات  .2
وتقديم عروض أكثر فاعلية لتحقيق والء العمالء   وسائل حديثة في التغليفبد من ابتكار  ال .3

 الحاليين وجذب العمالء المرتقبين.
الطرق للتغليف للتأثير في  في مجال التغليف لتقديم أفضل  زيادة االهتمام بتدريب العاملين   .4

 سلوك المستهلك الشرائي. 
   .إشراك العمالء في اختيار نوعية التغليف المقترح للمنتجات ضرورة  .5

 :المراجع والمصادر
:المراجع العربية: 

ً
 أوال

ط  في دورهو  التسويق  ر،أبوبك  بعيره، /1  بنغازي، قاريونس، جامعة منشورات  )عمان:  1التنمية 
 (.   م1993

 معرفي و فلسفي منظور وفق التسويق س،دبا  فوزي  هاشم  لعبادي،وا ، دهش احسان  ،/ جالب  2
 م (.2022) األردن : مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع  ،  معاصر،
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أحمد محمد فهمي، إستراتيجية التسويق،)عمان، األردن:  ،نزار عبد المجيد، البرنجي  ،  / البرواري  3
 م(.2004دار وائل للنشر، 

العالق،4 عباس  /  والتوزيع    ، بشير  للنشر  الجماهرية  الدار  سرت:  ليبيا،  الحديث،)   التسويق 
   م( .1996واإلعالن،  

 م(. 1997 للنشر، عمان،األردن:دارزهرانالشامل،)  المفهوم في التسويق،  خليل زكي المساعد، /5
وآخرون ،التسويق من المنتج إلى المستهلك ) عمان، األردن : دار صفاء للنشر  طارق  ،الحاج  /6

 م(.1997والتوزيع ، 
،)مصر ، اإلسكندرية: 1طارق عبد العال حماد، الضرائب على دخل األشخاص الطبيعيين، ج  /7

 م(. 2007الدار الجامعية ،
ط  التسويق  أسس،    عبدالجبار  منديل،  /8 :1الحديث    ودارالثقافة   الدارالعلميةالدولية  )عمان 

 م(.2002للنشروالتوزيع ،
9/  ، إبراهيم  الهيتي  الستار  )عمان،   ،عبد  اإلسالمي،  االقتصاد  في  وضوابطه  االستهالك 

 م(.2005األردن،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، 
 م(. 2003تسويق المستقبل، )مصر: جامعة المنصورة،  ،عبد العزيز علي حسن، /10
أمين  زكريا،    /11 الوهاب  وعبد  الحميد   باشا،  ،  دار    ،عبد  الكويت:  الكلي،)  االقتصاد  مبادئ 

 م(. 1983المعرفة ، 
مؤسسة  -المفاهيم  ( التسويق،  الدين  عصام  أبوعلفة،  /12 القاهرة:  االستراتيجيات(،الجزءاألول) 

 م(. 2002حورس للنشر والتوزيع، 
المدخل إلى علم االقتصاد، )الجزائر :دار أسامة للطباعة و النشر و التوزيع، ،  ،علي خالفي، /13

 م(. 2009
المستهلك    ،كاسر  /14 سلوك  المنصور،  ومكتبة -ناصر  دار  األردن:   اإلعالن)عمان،  مدخل 

 م(. 2006الحامد للنشر والتوزيع ،
إبراهيم  عبيدات،    /15 إستراتيجي،ط ،محمد  مدخل  المستهلك  للنشر   )عمان:  4سلوك  وائل  دار 

 م(.2004والتوزيع ، 
 لنشروالتوزيع،الطبعةاألولى،ل  الوراق  التسويق،،)القاهرة:مؤسسة  أسسيد،الس  محمدأمينعلي،  /16

 م(. 2000
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عمان: دار الصفا للنشر والتوزيع ، الطبعة  (الحديث،  التسويق  وآخرون ،مبادئ  محمد ،الباشا  /17
 م(. 2000األولى ، 

  مصر:   ،  والمجتمع،)القاهرة  البيئة  وأثرهاعلى  والتغليف  التعبئة،محمدعطية    الفرحاتي،  /18
 م(.1999  ، دارالفكرالعربي

 . ( 2007والنشر، للطباعة التسويق،)مصر: دارالوفاء في مقدمة، محمدحافظ  حجازي، /19
 2005 للنشروالتوزيع،  الدولية  حورس  )القاهرة : مؤسسة1التتسويق ط   مبادئ،محمد الصيرفي،  /20
 .) 
 م(. 2000، التسويق )االسكندرية :الدار الجامعية، إسماعيل، والسيد، محمد فريد الصحن،  /21
اإلسكندرية  المفاهيم  التسويق،محمدفريد الصحن،  /22 ،)مصر،   الدارالجامعية، :واالستراتيجيات 

 م(. 1998
ردينة عثمان، سلوك المستهلك )مدخل كمي و تحليلي(   ،يوسف ، ومحمود جاسم الصميدعي، /23

 م(.1998، )عمان، األردن: دار المناهج للنثر و التوزيع ،  2ط
النهضةالعربية  التسويق،  مصطفى  زهير،  /24 دار  ،  للطباعة  وإدارةالمبيعات،)بيروت:   والنشر 

 م(.  1984
دراسة مقارنة )بيروت:   -سالميحماية المستهلك في الفقه االقتصادي اإلموفق محمد،  عبده،    /25

 م(. 2002دار مجدالوي للنشر والتوزيع، 
 ثانيًا:الرسائل العلمية:

، مجلة  / عزب، منى عبدالحي، تطوير عبوات المنتجات الغذائية لجذب األطفال وتحقيق المواءمة1
 م.2022 والثالثون،العمارة والفنون والعلوم االنسانية، المجلد السابع، العدد الثالث 

الشرائي 2 السلوك  على  المدركة  المخاطر  خفض  استراتيجيات  تأثير   . السيد  نصر  هبه  سالم،   /
المجلد   والتجارية،  المالية  البحوث  االنترنت،مجلة  عبر  جامعة 22للمستهلك  الثالث،  العدد   ،

 م. 2021بورسعيد، مصر، 
والتغليف على تسويق المنتجات الا ائية المصنعة بوالية / التوم، ياسر أحمد وآخرون. أثر التعببئة  3

 م.2013، جامعة النيلين، 44، العدد 4الخرطوم السودان، مجلة العلوم الزراعية العراقية، مجلد 
/ حكيم، خلفاوي . أثر السلوك الشرائي للمستهلك على تخطيط سياسة المنتجات، مجلة االقتصاد 4

 م.2013، الجزائر، ، جامعة خميس مليانة8الجديد، العدد 
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 المناهج، تطوير و لتصميم العامة اإلدارة -المهني  التدريب  و الفني للتعليم  العامة المؤسسة/  5
  السعودية. ،المملكة العربية  )سوق  254 " المنتوج تسويق)مهارات عرض 

/ عطاوة محمد ، دور تصميم الغالف في التأثير على السلوك الشرائي للمستهلك حالة مطاحن  6
المسيلة،  ا جامعة  التسويق،  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مذكرة  سطيف،  الرياض  العليا  لهضاب 

 . 2009 /2008الجزائر، 
 ثالثًا: المراجع األجنبية:

 
1. Arnold Heertje, Principes d’Economie Nouvelle, Mc Graw-Hill, paris, 

1982. 
Claude Demeure, Op Cit..2 

 رابعًا:المقابالت الشخصية:
األلبان، 1 لمنتجات  فابي  بمصنع  والتصنيع  اإلنتاج  قسم  مدير   ، محجوب  م.محمد  مع  مقابلة   /

 م.الساعة التاسعة صباحًا. 2022أكتوبر  19
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حلية مبحصاد املياه  ىولوجية البيئات اجلافة وأثرها علجيومورف
 السودان  -الفاشر

 ( 2)حممد   أمري حسن عبداهلل،   (1)عبداملنعم أمحد  أدم عبداهلل
  abmaa705@gmail.com -  جامعة شندي – كلية التربية  -بقسم الجفرافيا -محاضر ( 1)

     ah184012@oiu.edu.sd -اإلسالمية جامعة ام درمان   –كلية االداب  - قسم الجغرافيا – استاذ مشارك  (2)

 

 المستخلص 
 

البحث جيومورفولوجية   البحث على دراسة    تناول هذا  الفاشر. وهدف  بمحلية  المياه  وأثرها على حصاد  الجافة  البيئات 

بالمنطقة، والتحقق من صالحية الموقع والموضع    السدود والحفائروتقييم أثُرها على    ،المظاهر والعمليات الجيومورفولوجية

، المنهج التاريخي، والكميالبحث    وإستخدم    .ة لحصاد المياه متحديد أفضل األماكن المالئباإلضافة الى  لتلك المشروعات،  

  (ARC HYDRO 10.4)و    ARC GIS 10.4))  اتيمجبرباإلضافة إلي إستخدام    .والمنهج السببي  الوصفي التحليلي،

الهيدرولوجية اإلشتقاقات  وإجراء  الفضائية  المرئيات  تحليل  المكانية  في  لبرنامج  والنمذجة  باإلضافة   .(SPSS)   لتحليل

أن منطقة الدراسة تنشط بها عملية التعرية    ج أهمها:ئلى عدة نتا إ . وتوصل البحث  العمل الميدانيو وعرض البيانات،  

على حصاد    العوامل الهيدورمورفومترية  تأثيرأما    .للتعرية  (Chpeil)مؤشر  ( حسب  °180الهوائية بلغ قيمتها ) 

،  هتضرس نسبة    مع إرتفاع  للمستجمعلشكل الدائري  ا   أن  تبينالمياه بمنطقة الدراسة، فمن خالل دراسة مستجمع مياه سد قولو  

المنابع.على  عمل   جميع  من  الخزان  إلى  والرواسب  المياه  وصول  أو  تسريع  اإلطماء  كما  عملية  أن  حوالى أ ضح   فقد 

لضوابط  ا   أما من جانب مطابقة   للسدود.    التخزينية  اتسعال ( من  %79.9حوالى )  ، و التخزينية للحفائر  ات(من السع43.7%)

فقد إتضح أن المياه تنحدر إلى الخزان بزاوية   ،جذ و نمكمن خالل دراسة سد أبوحلة  ف   ،المكانية في إختيار مواقع السدود 

( فقط من منطقة الدراسة تمثل منطقة نموذجية لحصاد  %3.2كما أثبت البحث أن ) تدمير السد. أدى إلي  ا مم °71)) قدرها 

( من إجمالى المساحة تمثل  % 47.2( منها تمثل منطقة مالئمة متوسطة، فيما أن )%49.6مياه الجريان السطحي، بينما )

اإلهتمام بالمعالجات  و   . من خزانات السدود والحفائر  ضرورة إزالة اإلطماءب   البحث  وصىوأ منطقة غير مالئمة للحصاد.  

ضرورة إنشاء العديد من    وكذلك  عمليات التعرية الريحية والمائية وإنهيال الرواسب تجاه السدود والحفائر.لوقف    الحيوية

  .الصيانات الدوريةوتفعيل  .األحواض الترسيبية علي المجاري الرئيسية المؤدية إلى السدود للتقليل من كمية الطمي

 المياه، حصاد المياه ا، البيئة، البيئات الجافة،جيومورفولوجيالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract 

This research addressed the geomorphology of dry environments and its impact on water harvesting in 

El Fasher locality. The research objective was to study geomorphological aspects, processes and assess 

their impact on water harvesting projects, and to verify the validity of the location and the emplacement 

of these projects, especially dams and hafirs. The research applid a number of methods: historical, 

quantitative, descriptive, analytical, and causal approaches, as well as using (ARC GIS 10.5) and (ARC 

HYDRO 10.4) software to analyze Satellit images and conduct hydrological derivatives. In addition to 

using (SPSS) software to analyze and view the data. as well as using field work. the research has reached 

several results, the most important of which are: The study area is active by high wind erosion (180◦) 

mailto:abmaa705@gmail.com
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according to Chpeil’s indx.  For presumption of erosion Dams and reservoirs were buried, and the 

sedimentaiton had a negative impact on water harvesting technologies, (43.7)% of the hafirs capacity 

was buried, and dams were the most affected by the sedimentaiton and collapse. The study also 

confirmed that there is a lack of consideration of spatial controls in the selection of dam sites: by 

studying the dam of Abu Nhala as one of the models, it was revealed that the water descends vertically 

to the reservoir at a sloping angle of (71◦) which led to the destruction of the dam. The research also 

proved that only (3.2)% of the study area represents a typical area for harvesting runoff water, while 

(49.6)% of it represents a medium suitable area, where as  (47.2)% of the total area represents an area 

not suitable for harvesting. The research came out with several recommendations, the most important 

of which are the importance of paying attention to the biological treatments to stop wind and water 

erosion operations and the collapse of sediments towards dams and excavations in addition to the natural 

witnesses. Main drains leading to dams to reduce the amount of silt deposits reaching the reservoirs and 

activating periodic maintenance.  

Keywords: Geomorphology, Environment, Arid Environments, Water, Water Harvesting 

 المقدمة : 

العالم المختلفة من قلة المياه. كما تعتبر مياه األمطار من أكثر الموارد    ءاحعادةً ما تعاني البيئات الجافة في أن

 ة عاالشرب والزرإذ يُعتمد عليها في    .ة هطولهايالمائية أهميةً في تلك البيئات، علي الرغم من قلتها وموسم

ال  ةً وسقي الحيوان وخاص  الدائمة الجريان ، كما هو  المائية  تفتقر للموارد  حال علي إمتداد في المناطق التي 

الواقعة علي   سة التي تعتبر إحدىالسيما منطقة الدرا  ضي الواسعة في شرق السودان وغربهاألرا المناطق 

مياه األمطار التي تجري جرياناً سطحياً عقب هطولها األهمية القصوى لتلبية  أن لنطاق البيئات الجافة، حيث  

  دفع لهذه المنطقة، مما ي مهمة هتعد عملية حصاد الميا ه وعليحاجة السكان من المياه وتغذية الخزانات الجوفية، 

خللها األودية الموسمية  تو السهول المنبسطة التي ت  المرتفعات الجبلية الشاهقة،  فإندراستها. ومن ناحية أخرى  ال

من أهم المظاهر الجيومورفولوجية   ،المستقرة منها والمتحركة  ،إلي جانب الكثبان الرملية  ،والتربة  المفككة

غة األوضاع  لمحلية الفاشر. إذ تُعد للخصائص الجيولوجية والعوامل المناخية األثر الفاعل في تشكيلها، وصيا

والمتمثلة في األحواض المائية وتحديد مساحاتها، وشبكات التصريف المائي وتوجيه    .الهيدرولوجية للمنطقة

وعليه    .مساراتها، من خالل العلمليات الجيومورفولوجية المختلفة مما ينعكس كل ذلك علي عملية حصاد المياه

تع   فإن الجوانب  بهذه  إقامة مشروعات حصاد   تبراإللمام  ترتكزعليها  التي  أهم األولويات  تيار  المياه وإخ  من 

 لضمان إستمراريتها وديمومتها.   أفضل األماكن المناسبة لها 

 : بحثمشكلة ال

. المؤثرة على السدود والحفائرالجيومورفولوجية    مليات العكثرالهوائية والمائية من أ  الرواسب   تعتبر

الجيومورفولوجية الوحدات  تعتبر  ت   كما   التي  الضوابط  أهم  من  إختيار  توخصائصها  في  إقامة    مواقعحكم 

بصفة خاصة، لذا فإن السدود والحفائر  بصورة عامة، ومشاريع  الجريان السطحي  حصاد مياه  المشروعات  

البحث علي إبراز هذا  ولذلك يعمل    تلك الجوانب عند اإلنشاء.  ةإستمراريتها وديمومتها تتوقف على مدى مراعا

أثر   في مدي  الدراسة  مشكلة  بلورة  ويمكن  الدراسة.  بمنطقة  المياة  حصاد  عملية  علي   الجيومورفولوجيا 

 - التساؤالت اآلتية :

 دة بمحلية الفاشر؟ ئما  العمليات الجيومورفولوجية السا  -1

 هل يمكن تحديد الخصائص الهيدرومورفومترية لألودية بمنطقة الدراسة؟ -2
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 مشاريع حصاد المياه في منطقة الدراسة ؟  ما  أنواع -3

 ؟ الجريان السطحي حصاد مياه مواقع ما المعايير العلمية  المستخدمة في إختيار وتحديد  -4

 والعمليات الجيومورفولوجية علي حصاد المياه بمنطقة الدراسة؟  عواملما أثر ال -5

 :بحثالأهداف 

وتقييم أثرها على    بمنطقة الدراسة  وشبكات األودية المائيةأحواض التصريف  دراسة هيدرومورفومترية   -1

 .حصاد المياة

المياه   -2 حصاد  مشاريع  علي  أثرها  وتقييم  الجيوموفولوجية  والعمليات  المظاهر  وتحليل  تحديد ودراسة 

   .(GIS)بإستخدام  الجريان السطحيمياه عملية حصاد ل المواقع المالئمة

 . التأثيرات من خالل النتائج والتوصيات والمقترحات تلك لمعاجة المناسبة وضع التصورات  -3

 فرضيات البحث: 

نموذجية وعلى  بصورة    على حصاد مياه الجريان السطحيتساعد الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة   -1

 . مساحات واسعة 

   من أكثر العوامل المؤثرة على الحفائر. تعتبر عملية اإلطماء -2

 : مصادر جمع البيانات 

 المصادر الثانوية:  -1

الم التي  وتشمل  البحث  بمجال  الخاصة  العلومات  والتقارير    باحثانأخذها  والكتب  المراجع  من 

 .دراسات السابقة واألوراق العلميةوالمنشورات والبحوث وال

 المصادر األولية :  -2

 - وهي:  لجمع البيانات األوليةعدة ادوات لقد تم إستخدام  

 : المسح الطبوغرافي -أ

"المسح الطبوغرافي هو أحد وسائل الدراسة الميدانية التي يلجأ إليها الباحث للحصول علي بيانات التي  

 . ( 81،ص 1991)جودة وأخرون،و منطقة لم يسبق مسحها" أالتتوفر لديه عن ظاهرة 

العديد من    بإلتقاط   االعديد من المالحظات حول الظاهرات، كما قام   الباحثان من خالل العمل الميداني دون  و

تعتبر الصورة أبلغ و أوجز وسيلة لتوصل المعلومة التي تعجز الكتابة الوصفية التعبير عنها    و الصور الفتوغرافية،  

 لعكس واقع المنطقة كما هو في الطبيعة.  

 شخصية : المقابالت ال -ج

تم    باحثانال  قام المسؤلين من  بزيارات ميدانية  العديد من  وضوع  متصاص بخوي اإلذ خاللها مقابلة 

 الدراسة وبعض القياديين ورموز المجتمع و كبار السن الخذ المعلومات الالزمة لكتابة البحث. 

 المرئيات الفضائية :   -د

 Digital  إلرتفاعا الرقمي)النموذج العالمي ل(DEM) بيانات   ةً المرئيات الفضائية وخاص  باحثانستخدم الإ

Elevation Modelمائية  ( كبيانات خام وتحليلها لتبين أشكال االرتفاعات و االنخفاضات وتحديد األحواض ال

،  م 2017،  1987،2000لألعوام   landsat)ستخدم مرئيات االقمار الصناعية )إورتب المجاري المائية كما 

( مكانية  الجل (   30× 30بدقة  العمليات  المياه  ي تتبع  حصاد  مشاريع  علي  التأثيراتها  ومالحظة  ومورفولوجية 

برمجيات نظم المعلومات الجغرافية كما أُستخدمت    .(Google Earth Pro)   مرئيات إلى  ضافة  اإلب  بالمحلية 

((ARC GIS 10.5  برنامج الباإلضافة إلستخدام    لمعالجة الصور الفضائية وإنتاج الخرائط (Statistic 

Package for Social Scienses)  SPSS v. 23).لتحليل وعرض بيانات الكمية )   
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 - :(Geomorphology)مفهوم الجيومورفولوجيا 

تعني التكوين     (Morphs)وتعني األرض و  (Geo)كلمة جيومورفولوجيا مشتقة من األصل اإلغريقي  

تكوين وأحياناً بترجمة أو داللة هذا التعني علم أو دراسة. وبذلك يتضمن التعريف علم    Logos)أو النشأة، )

ة ومضامينها توضيحات ودالالت تضيف إلي محتوى  ي التسم  هولهم علم أشكال األرض. ويحيط بهذ المصطلح كق

أشكال  األرض،  علم  التالية:  والمصطلحات  بالكلمات  المقصود  ذلك  من  الجيومورفولوجيا  علم  ومضمون 

 (.22،ص2007)حسن،األرض، أشكال السطح، النشأة والتكوين والتطور

 : اهمأذكر ن أهنالك عدة تعريفات لعلم الجيومورفلوجيا يمكن 

ا  شكل  المظاهرالتضاريسية  (Geomorphologyألرض  "علم  وتطور  أصل  دراسة  هو   )

((Topographic .التي تتأثر بالعمليات الفيزيائية والكيميائية الموجودة قرب سطح األرض 

هو الوصف المنتظم والتحليل العميق والفهم الشامل للمناظر   (Geomorphology)علم شكل األرض  

 (. 28،ص2010")سعد،اتغيرهى علالطبيعية والعمليات التي تعمل 

وأصل األرض  وهو يهتم بوضف مظاهر وأشكال سطح    جغرافياعلم حدي يقع بين الجيولوجيا والهو 

التي أسهمت في صياغة وتشكيل مظاهر سطح األرض   نشأتها وتطورها، ودراسة العمليات الجيومورفولوجية

 (.127،ص2005)محمد ،مثل عمليات التجوية وسائر العوامل 

والخارجية.   الباطنية  العمليات  من  لتضافرمجموعتين  نتيجة  هي   الجيومورفولوجية  المظاهر  إن 

جية بتأثير الغالف فالباطنية هي التي تهدف  إلي زيادة التضرس ووعورة سطح األرض. "تنشأ القوى الخار

لي تسوية شكل سطح األرض بإزالة وتعرية األجزاء عالجوي والمائي في القشرة األرضية، وتعمل هذه القوى  

العلوم  من  يعد  الخارجية،وهو  القوى  بدراسة  الجيومورفولوجيا  علم  ويهتم  الغائرة،  األجزاء  وردم  البارزة 

بدراسة سطح األرض من ثالثة جوانب، وصف األشكال    األرضية التي ظهرت في أوائل القرن العشرين، ويعني

  (.229،ص2007)حسن،األرضية ونشأتها وتطورها" 

 :الجريان السطحي العوامل المؤثرة علي حصاد مياه

دراسات ومعلومات واسعة    والحفائر  السيما السدود والخزانات تطلب إقامة مشروعات حصاد المياه  ي

 وهي:  على مستوى الحقل في مجاالت مختلفة والتي تحتاج إلي تحري وتقصي موضعي

 : طبوغرافيةال لماالعو

التضاريسي الوضع  األمطار   يعد  سقوط  عند  التصريف  طبيعة  علي  المهيمنة  العوامل  من    . للمنطقة 

غرافية متكاملة  وغرافية إلنشاء السدود تشمل على إعداد خريطة طبوأن الدراسة الطب  (younis,2005,p261)كر ذ و 

حوض المستجمع المائي، إستخراج شبكة المجاري    طة، إستخراج ي عية لتك الخر ي تفسير صور المظاهر الطبو   للمنطقة 

وخصا التصريف  قنوات  ومقاطع  الرسوبيات.كما  و صها،  ئ المائية  ودراسة  التربة  تعرية  معدل  كر  ذتقدير 

(L.Tamene.et al,2005,p)   ن معرفة حقيقة التعرية   وتحديدها في المجاري العليا في غاية الضرورة إلختيار  أ

كما تمثل دراسة    (Alain, 2006, p22).تغيرات البيئة في حوض المستجمع المائيموضع الخزان باإلضافة للم

لية  إذ أنه يتحكم بشكل مباشر في عم  عملية حصاد المياه؛ومعرفة درجات اإلنحدار أهم الضوابط التى يحدد نجاح  

المياه.  وتسرب  السطحى  لدرجة  و   الجريان  تبعاً  تختلف  السطحية  المياه  حصاد  تقانات  فإن  وأن  لذلك  اإلنحدار. 

(% يكون أكثر ُعرضةً لعمليات إنجراف التربة وزيادة حركة نقل  5المستجمعات المائية التي يزيد إنحدارها عن ) 

ولذلك  المستوية    الرواسب.  المناطق  المياه  هي  تعتبر  تجميع  إمكانية  حيث  من  واألمثل  الجريان  األفضل 

 . (Tshegofatso,2016,p13)السطحي 

 السطحية )التربة(:التكوينات 
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ؤثر  ي رئيسياً في ذلك، فقوام التربة دوراً   هالعب قوامكما تؤثر نوع التربة علي كمية المياه المحجوزة  ت

ةً  فالتربة الرملية والحصوية يزيد فيها معدل اإلرتشاح مقارن   .ة الهيدرولوكية للتربةي علي معدل اإلرتشاح والناقل

حسب أهميتها الهيدرولوجية إلى أربعة التربة  قوام  ويمكن تقسيم    (.6،ص2011")عبدالرحمن،بالتربة الطينة

 (. 1مجموعات كما في الجدول) 

 المجموعان الهيدرولوجية للتربة  (1الجدول )

التقسيم 

الهيدرولوجي 

 للتربة 

 قوام التربة  الوصف                             

القدرة  حدوث الجريان السطحي ضعيف،  إحتمال أ

التسرب   تعلى  البلل.  المياه  صرمتوسطة عند  ف 

 .  ومفرطأ عبر الرمل والحصى بشكل عميق 

 

 رملية لومية، ولومية رملية 

بين   ب  تتراوح  التسرب  على  المتوسطة  المقدرة 

المعتل   بين  التصريف  البلل.  عند  والضعيفة 

 .والجيد 

 

 غرينية لومية، ولومية 

إحتما ج مع  التسرب  جريان سطحي  قلة  حدوث  لية 

 توسط. بين المرتفع والم

 رملية طينية لومية 

ريان السطحي  من الجإحتمالية حدوث أعلى قيمة   د 

 .مع قلة التسرب 

 رملية طينية، وطينية 

 . (Tshegofatso,2016,p13) المصدر:

 التكوينات تحت السطحية: 

التقل أهمية تلك التكوينات تحت السطحية من حيث    بصورة واضحة عند إقامة السدود.   هايظهرأثر

ها  علي طبيعة الطبقة الصخرية من حيث صالبت  قفحيث يتو   ،في إختيار الموضع المالئم لخزن المياه  التربة

ولكن إذا كانت   مشكلة  هذه الحالة التوجد   فيكون طبقة صلبة قليلة النفاذية ففقد ت.  وتركيبها الكيميائي ونفاذيتها 

ي  ف تسهم  فإنها  الملحية لها قابلية علي الذوبان بالماء، أو تتضمن شقوق وفواصل  أوبسية  ج وبية  الصخور رس 

تيار الموضع المالئم  لذلك اليمكن اإلعتماد علي الطبقة السطحية فقط في إخ  تسرب الماء إلي باطن األرض.

  (.236،ص2001)خلف، لخزن المياه

 : لوجيةورو تيم ال و ةالهيدرولوجي  واملالع

طبيعة    د في المنطقة من حيث ئافة يعتمد علي طبيعة المناخ الساإن النظام الهيدرولوجي في المناطق الج

أما الحرارة والرياح فهي عناصر مؤثرة    ،فالتصريف يعتمد أساساً علي التساقط  .التساقط والحرارة والرياح

في هذا المجال ؤها  إلى أهم الدراسات التي يجب إجرا  (younis,2005,pp260-261)علي التصريف. وأشار

 هي: 

 تحليل بيانات األمطار وتشمل الكثافة والتوزيع بمنطقة حوض المستجمع المائي.  -

 . يقياس وحساب معدل التدفق والجريان السطح -

 عدل التبخر.حساب مجموع وم -

 يتها. ذ دراسة خصائص التربة وخصائص نفا -

 مستوى تغذية المياه الجوفية عند إنشاء السد. -

 تقدير كمية الرواسب التي يحويها الخزان حالياً وما سيتلقاه في المستقبل. -
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 :  المياه حصاد مفهوم

  بصورة   ولكن  ،اإلستخدام  من  الغرض   حسب    تعريفها  في  إعتمدة  أغلبها  المياه،  لحصاد   تعريفات   عدة  هنالك

  الجريان   مياه  تسريب   أو  األمطار  مياه  تجميع  طريق  عن  المياه  علي  للحصول  تُفعل  كممارسة  هتُعرفيمكن    عامة

 . Wifag,2013,p11)). النفعية لإلستخدامات  السطحي

 أجل   من  األرض   علي  تنفذ   أوفيزيائية  كيميائية  أو  مورفولوجية  عملية  آي  علي  المائي  الحصاد   مصطلح  يطلق"

 ممكن   قدر  أكبر  تخزين  من  التربة  تمكين  طريق  أوعن مباشرة  بطريقة  كانت   سواء األمطار،  مياه  من  اإلستفادة

 تقليل   في  يسهم  أن  شأنه  من  األمر  وهذا.  عليها  الزائد   الجريان   سرعة  وتخفيف  عليها  الساقطة  األمطار  مياه  من

  وتخزين  التصريف  منطقة  في السطحي  الجريان مياه  بتجميع وذلك مباشرة، غير بطريقة أو  اإلنجراف، سرعة

  الحيوان   سقاية  أو  للشرب   أو   الزراعية  للمحاصيل  التكميلي  الري  ألغراض   وإستخدامها  لإلنجراف  معرض   غير

  (.2ص 2011الرحمن،  عبد)" الجوفية المياه وتغذية

  األمطار   لمياه  تجميع  عملية  أنه  علي(  Rain Water Harvesting)  األمطار  مياه  حصاد   تعريف  يمكن  كما"

  فيما   إلستخدامه(  Catchment area)  الحصاد   منطقة  في  والمتكونة  األمطار  لهذه  السطحي  بالسيح  والمتمثلة

 (. 2،ص2006وأخرون، حكمت)" أخري منطقة في بعد 

  إصطناعية   أو  طبيعية  أسطح  في  السطحي  الجريان  مياه  تخزين  أو  وتركيز  جمع"  إنه  علي  المياه  حصاد   ويعرف

  خزانات   في  تخزينها  يتم  حين   إلي  الجبلية  المسيالت   من  أو  الملساء  الصخور  أومن  المباني   أسطح  من  كان  سواء

  الفصل   في  المجاري  جريان  أثناء  الموسمية  األنهار  جوانب   علي  صغيرة  اوسدود   حفر  شكل  علي  محفورة

  (.Michael and Jan,P,2) الجفاف خالل المياه في النقص  لسد  ويستخدم المطير،

  األمطار   مياه  وتخزين  حجز  في  تستخدم  التي  التقنية  بأنها  والسيول  األمطار  مياه  حصاد   عملية  تُعرف  كما

  عند  إستخدامها  وعادةً   هطولها  ومعدالت   تجميعها  من  الغاية   بإختالف  تختلف  بُطرق  سقوطها  فترة  في  والسيول

 (.2،ص2006عبدالملك،). الجوفية المياه لتغذية أو التكميلي للري أو للشرب  سواء الحاجة

 

 المالئمة المكانية لحصاد المياه في بيئة نظم المعلومات الجغرافية: 

لمشروعات حصاد مياه  يعتبر البحث عن الموقع المناسب من الخطوات االولى في التخطيط والتنفيذ الناجح 

السطحي.   والجريان  ت و األمطار  أن  ينبغي  من  لذلك  ومالئماً  والمادية  اإلجتماعية  النواحي  من  مناسباً  الموقع  كون 

و الجوانب   فإن الطبيعية.  الجغرافية    عليه  المعلومات  نظم  المناسبة إلجراء  توفر برمجيات  واألدوات  عملية  اآلليات 

النمذجة البيانية  وإجراء عمليات    نية، قدرة على تخزين وإدارة البيانات المكامالتحليل المكاني، وذلك لما تتميز به من ال 

 . على حٍد سواء

 العالقات المكانية:

العديد من أنشطة  التي يُعول عليها في تحديد طبيعة  العوامل  الفلكي و الجغرافي من أهم  يعتبر الموقع 

اإلنسان في الرقعة المساحية المعينة، كما يحدد اإلطار العام للتفاعل بين اإلنسان والنظم األيكلوجية والتكيف 

 تي:  معها، ويمكن تبلور العالقات المكانية في اآل 

   -الموقع الفلكي :

12◦, ″( شرقاً وبين دائرتي عرض ) 26◦, 6′,  (″24،17)◦,36′,  (″18تقع منطقة الدراسة بين خطي طول

التي تقل   مناطق الجافة بالسودان ال ( شماالً.مما جعلها تقع ضمن إقليم الساحل األفريقي و 14◦, 12′,13″)  ، (  59′, 37

تالي مضاعفة العمليات الجيومورفولوجية، خاصاً  ال األمر الذي يؤثر سلباً علي الغطاء الحيوي، وب .بها كمية األمطار 

 التجوية والتعرية الريحية.مما تنعكس ذلك في عملية حصاد المياه. 

 ( الموقع  التفصيلي لمنطقة الدراسة1خريطة )                     
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  .م2014من خريطة الهيئة العامة للمساحة السودانية انالباحثالمصدر:عمل 

تقع محلية الفاشر في غرب السودان بوالية شمال دارفور. ويحدها من الشرق محلية    الموقع الجغرافي :

الكومة ومن الجنوب الشرقي محلية كلمندو ومن الجنوب محلية دار السالم ومن الغرب والجنوب الغربي  

تم  محلية طويلة ومن الشمال والشمال الغربي محلية كبكابية ومن ناحية الشمال والشمال الغربي محلية كُ 

 ( . 1ومن الشمال محلية مليط .أنظر الخريطة )

تتوسطه محليات الوالية كما توجد بها مدينة الفاشر التي تعد ملتقًى    ،تنفرد المحلية بموقع جغرافي مميز

لعاصمة القومية وواليات  ا تربط    ذيوأهما طريق اإلنقاذ الغربي ال  ،للطرق البرية التي تربط بين محليات الوالية

، كما توجد بها مطار دولي تتوفر به خطوط اإلتصال المحلية والعالمية، مما جعلها مركزا تجارياً  نغرب السودا

 مميزاً للوالية وثقلها االقتصادي.

تقريباً وتمثل    2( كلم8627منطقة الدراسة تحتل مساحة تقدر بـحوالي ) ( فإن1ومن خالل الخريطة )  المساحة:

 .2(ألف كلم292( من مساحة والية شمال دارفور التي تبلغ مساحتها) % 3)

%( من جملة سكان   21,5(نسمة ويمثل حوالي )454441بلغ عدد سكان منطقة الدراسة )ي  حجم السكان :

نوي  يد السكان بمعدل نمو سيز  و  .م2008(نسمة خالل تعداد  2113626والية شمال دارفور البالغ عددهم )

  ن الذين لم يشملهم هذا التعداد لدواعي أمنية "وقد اخر من السكالشق اآل  ونمثل النازحي. والمئة( نسمة في  3.4)

 ( عددهم  و)291141بلغ  النزوح  معسكرات  داخل  لمدينة  28243(نسمة  المجاورة  القرى  يقطنون  (نسمة 
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م 2018السكانية لمنطقة الدراسة  أما حجم سكان المنطقة حسب اإلسقاطات    (.2014") منظمة الفاو :الفاشر

( عددهم  قدرهأ(  588662فبلغ  بزيادة  نسمة  )أ(  134221)    الف  مايعادل  نسمة  تعداد %22.8لف  من   )

   (الجهاز المركزي لإلحصاء،الفاشر)م.2008

 أحواض التصريف السطحي بمنطقة الدراسة: 

خارج   إلى  تمتد  طبيعي  نظام  تمثل  أحواض سطحية  عدة  حدودها  تقع ضمن  كمحلية  الدراسة  منطقة  وإن 

ة. ومن خالل التحليل الهيدرولوجي تبين أن  يتلك الحدود البشر   تجاهلب  طلب دراسته يحدودها اإلدراية، األمر التي  

 (. 2) كما في الخريطة ( أحواض تصريف سطحية بمنطقة الدراسة، 7هنالك ) 

 ومحيطها  ( احواض التصرف السطحي بمنطقة الدراسة2خريطة ) 

  
 DEM90 SRTM نموذج بإستخدام  باحثالمصدر: عمل ال

من خالل الخريطة أعاله يالحظ أن األجزاء الشرقية من منطقة الدراسة تمثل منطقة لتوزيع المياه إلى  

تمتد لمساحات خارج حدود منطقة الدراسة، وهذا مايعكس تضرس المنطقة    ،سطحيالتصريف  للعدة أحواض  

 والتغير في إتجاه ميول سطح األرض. 

 

 بمنطقة الدراسة( أحواض التصريف  السطحي 2جدول )

الرقم 

 الحوض 

الحوض  2المساحة الكلية/كلم مساحة 

 2بمنطقةالدراسة /كلم 
نسبة مساحة منطقة الدراسة  من  

 مساحة الحوض % 

1 24655.5 7224.64 83.7 

2 1292.64 370.07 4.3 

3 670.24 622.39 7.2 

4 251.37 101.50 1.2 

5 240.89 149.03 1.7 

6 154.02 78.27 0.90 
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7 149.09 87.03 1 

 100 8632.92 27413.75 المجموع 

 ( 2من بيانات الخريطة رقم) انالباحثالمصدر: عمل 

  المبينة ( أحواض صغيرة  6( من مياه منطقة الدراسة تنصرف من خالل )%16.3الجدول أعاله أن )يستنتج من  

( باألقام  الخريطة  )2،3،4،5،6،7في  بينما  الكوع  83.7%(  وادي  تنصرف عبر حوض  المنطقة  مياه  من   )

قوم بصورة أساسية  يالمياه السطحية بمنطقة الدراسة    (. وعليه  فإن التصريف2( في الخريطة )1بالرقم )    المبين 

 . هه سته بصورة مفصلة حتى يتم اإلستفادة من ميااعلى نظام وادي الكوع، مما يقتضي اإلهتمام به ودر

 الفاشر بمحلية الجيو موفولوجية على حصاد المياه خصائصأثر ال 

لتي تؤثر علي  أهم العوامل ا  مندة  ئخصائص سطح األرض والعمليات الجيومورفولوجية السا  تبرعت

تزيد من فرص إنشاء الحفائر والسدود بأنواعها   ،فكلما كان السطح مستوياً ذا تربة مالئمة  .تقانات حصاد المياه

المناطق  ولري  البشري  لإلستخدام  السطحي  الجريان  مياه  من  واإلستفادة  باإلضافة    المختلفة،  إلى  الزراعية 

تحسين البيئة الطبيعية. أما المناطق الجبلية ذات التضاريس المعقدة واإلنحدارت الشديدة المجردة من الغطاء 

 النباتي، والرواسب الرملية المرتفعة فتقل فيها فرص الحصول علي المياه من خالل عملية الحصاد المباشر. 

 : أثر اإلطماء على مشروعات حصاد المياه

المائىي اإلرساب  أشكال  من  شكل  اإلطماء  والحفائر    عتبر  السدود  خزانات  عند  تترسب  التي 

والمنخفضات الطبيعية، حيث تعمل المياه الجارية خالل األودية والخيران إلى نحت ونقل كميات كبيرة من  

الفتات الصخري  والغرين والعوالق وترسيبها على السهول الفيضية وخزانات السدود والحفائر. والتى تؤدي  

 تالى تقليل فرص اإلستفادة منها. الأت والتقليل سعاتها التخزينية وبفي األخر إلى طمر تلك المنش

 أثر اإلطماء علي الحفائر بمنطقة الدراسة: 

( بينما السعة الحالية فقد 3م000006تبين أن السعة التصميمية للحفائر بمنطقة الدراسة بلغت )بيانات  من خالل  

 (.1( أنظر إلى الشكل )3م338000بلغت )

 

 

 

 

 للحفائر بمنطقة الدراسة واإلطماء ( السعات التصميمة والحالية  1شكل )

 
 . م.2018العمل الميداني  المصدر: 
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( الشكل  من  حوالى1تبين  طمر  تم  فقد  اإلطماء  بعملية   الحفائر  يعادل   3(م262000) (تأثر  ما  أو 

من خالل العمل الميداني إتضح أن الحفائر المعيارية  و(.  %56.3بينما بقي منها )  خزينية( من سعاتها الت43.7%)

المطابقة للمواصفات اإلنشائية هي األقل تأثراً بهذه العملية، بينما تمثل الحفائر التقليدية والحفائر المعيارية شبة  

  مجرى الالتقليدية المصممة لري  المواشي من أكثر األنواع تأثراً بهذه العملية؛ حيث أن المياه تدخل مباشر من 

 (. 1المغذي للحفير من دون ان تكون هنالك حوض للترسيب، أنظر الصورة)

 .حفير قرية كربب ر اإلطماء على ( أث1صورة ) 

 
 م. 2018المصدر: العمل الميداني  

حتمت  وهذا األمر  قد أضر كثيراً بتلك الحفائر وعمل على طمرها وتقليل سعاتها اإلستيعابية لحمل المياه، مما 

الجهد في أعمال الصيانة لتلك الحفائر. وتمكن   ىارستكريس خ   الحكومة المحلية والمنظمات اإلنسانية    على

وأم مراحيك   الطالب من مالحظة عملية اإلطماء بصورة واضحة في حفائر كلٍ  السيل،  من كربب، وجديد 

 ومطبعة.

 

 

 أثر اإلطماء على السدود بمنطقة الدراسة:  5-4-1-1

اإلطماء    (Younis,2005,p261)كر  ذ  الميأن  في  الصغيرة  للسدود  بالنسبة  مشكلة  الجافة،  مثل  ناطق 

أكثر إرساباً من السدود الكبيرة التي تقام علي   حيث يعتبرعلي مجاري األودية الموسمية،  التي تقام    ةً وخاص 

 األنهار والمجاري الدائمة. 

من أكبر المشكالت التي تتعرض لها السدود الصغيرة بمنطقة الدراسة؛ كون أن المياه   اإلطماء  تبرلذا تع

و حواجز ترسيبية منشأة على مجاري  أن تكون هنالك سدود  أعلي خزانات تلك السدود من دون   ةتدخل مباشر

حسب موقعه   كل    ،رلتلك السدود. وعلى الرغم من ذلك فإن تأثير هذه العملية تتفاوت من سد ألخ  ةاألودية المغذي

وتبلغ السعات   ،(2المغذي له. وتتأثر كل السدود بهذه العملية أنظر إلى الشكل )  مجرىمن مراحل الوادي أو ال

 . (3متر400000بلغت )ف( بينما السعة الحالية 3متر1990000التصميمة للسدود منطقة الدراسة )

 



 
 

 

 195-173ص:  -  2023 يناير –السابع  العدد –علوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة شندي للمجلة                      

 /humanities / ISSN: 1858-9021 - https://journals.ush.edu.sd – علوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة شندي للمجلة  183

( الدراسة 2شكل  بمنطقة  للسدود  والحالية  التصميمة  (السعات 

 
 م. 2019،  العمل الميدانيالمصدر: 

فقد   ،منطقة الدراسةبأصاب السدود    ذيإلنهيار الاعطي مؤشراً واضحا ًلحجم اإلطماء ويالشكل أعاله  

ى  منها سو   يبق  ولم  (  %.979)  أي ما يعادل  من سعاتها التخزينية  3( م1590000)فقدت تلك السدود حوالي  

 ه تضح أن السدود بمنطقة الدراسة هي األكثر تأثراً بهذ . كما أ  ( فقط%0.12)  أي ما يعادل  3متر  (400000)

العوامل    ةً العملية مقارن المائية وكمياتها وعوامل حركتها كأحد  الطمي والرواسب  بالحفائر. ولدراسة حركة 

ج األكثر تأثراً لتبيين ذ الجيومورفولوجية المؤثرة على السدود بمنطقة الدراسة فقد تم إختيار سد قولو كأحد النما

 مر.  ذلك األ

 تقييم أثر اإلطماء على سد قولو:  -1

الجزء األعلى من    علي  أقيمعبارة عن سد ترابي صغير  وه (كلم  9تقع السد غرب مدينة الفاشر بحوالى ) 

عام   هوقد تم تشييد   عند منطقة الكوع،    -وادي تبوس، كتم، وطويلة  -تعتبر إمتداد لثالثة أودية    وادى الكوع الذي

، وتم إدخال لتلبية حاجة مدينة الفاشر من المياه  م(  لتغذية حوض شقرة الجوفي وتخزين المياه سطحياً 1947)

متر(  2500يبلغ طول خزان السد حوالى )  و  .بحفير  م( 1976)عام إلحق  الفي  و  م(1958عام )الفي    إليهالمياه  

تكون السد من جسور  ي و  .3كلم(6000تخزينية )  سعتهب   أمتار(.6بلغ عمقه حوالى ) يمتر( كما  950وبعرض ) 

  .(2018)مقابلة،حسن، المياه عند إمتالء الخزان. مبنية بها محابس تفتح لتصريفترابية ومصارف 

 ، 2(كلم10805.4حوالي )بلغ    للسد   المائي  مستجمعالمساحة    أنومن خالل التحليل الهيدرومورفومتري فقد  

) و ) %43يعادل  الكوع، وتضم حوالى  وادي  و 27( من جملة مساحة حوض  فرعياً  تحوى  والتى  ( مستجمعاً 

(.  3( كلم، أنظر الخريطة )12390.87بلغت )  رتب، وبمجموع أطوالهالمائياً بمختلف    اً ( مجر3961حوالي )

 في السنة.  3( مليون متر3408بمعدل تصريف تصل إلى ) م/ث و(0.33السطحي ) هامعدل الجريانبلغ وقد 

 

 قولوسد  الهيدرومورفومترية لمستجمع مياه  خصائص ( ال3جدول )

 إستطالة  التصريف  كثافة تضرس  وعورة  نسيج  المعامل

 0.95 1.1 10.8 1.5 7.5 القيمة 

 ( 3من الخريطة ) انباحثالمصدر: عمل ال

تميز  ي  أنهب( تبين  1-5ئي كما في الجدول )المستجمع الما  لهذاالهيدرومورفومترية  من خالل التحليل  

التصريفية فهي   تهما كثافأالتحاتية،  شير إلى تقدمه في دورته  ي  مما(،  7.5بلغ قيمته )  غرافي ناعمو طب   بنسيج

النوبية في    ت تكويناالتربة الرملية وال  وجود إلضافة إلى  اجفاف وموسمية ألمطار بال إلى  ذلك  يعود    ، ومنخفضة
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ذلك على إرتفاع   ت ( مما عمل1.5قمتها ) بلغت منخفضة  كذلك بعض األماكن من المستجمع. أما الوعورة فهي 

(، األمر الذي يودي إلى زيادة سرعة جريان المياه والرواسب  10.8)  ت بلغ  حيث قيمة التضرس الحوضي  

 (. 0.95حيث بلغ معدل إستطالته )  زيد من حدة ذلك األمر إستدارة شكل الحوض ت  والمنقولة تجاه الخزان. 

تحمل  األودية الثالثة والتي تنحدر من   ،وعليه فإن مياه الجريان السطحي التي تجري خالل موسم الخريف

التي تبدوا كسهل فسيح تنخفض رملية والطينية نحو منطقة شقرة،  ال  ب سو الروميات من الفتات الصخري  معها ك

ف المياه  التي  يعندها سرعة  الرواسب  بإلقاء  الوادي  تلك حملهيبدأ  من  الجيولوجية  المنطقة  تزيد طبيعة  كما   ،

العملية، حيث تعمل صخور الحجر الرملي ذات المسامية والنفاذية العالية على تسرب نسبة كبيرة من المياه، 

 . همما تعمل على تقليل سرعة الوادي وبتالي إلقاء أكبر قدر من حمول

 ( المستجمع المائي السد قولو3خريطة ) 

 
   0SRTM, DEM9ج اإلرتفاعات الرقمية  ذنمو باستخدام  انباحثعمل ال المصدر:

في كمية الرواسب الطينية تجاه خزان السد كما    اً مستمر  اً أن هنالك تزايد   المرئيات الفضائية أثبت   تحليلومن  

 (. 3هو في الشكل )

 سد قولو  حيط( حركة الرواسب بم3شكل )
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 ( 4من بيانات الخريطة )  م،2019، العمل الميدانيالمصدر: 

  2(كلم95.5م بلغت ) 1987عام ال في خلف السد ( أن المساحة التي تغطيها الرواسب الطينية  3من الشكل )  ضحي

. أما فيما بين عامي  2(كلم 47.4بينما مساحة الغطاء النباتي فبلغت )   2(كلم132.8وقد بلغت مساحة الرواسب الرملية ) 

قد تناقصت إلى  فأما مساحة المناطق الرملية    ،2(كلم140.8مساحة الرواسب الطينة إلى)   ت م فتزايد 2000  - 1988

بعود إلى تزايد عملية   بلبب توغل الرسوبيات الطينية كن بسي ن التناقص الكبير لم أ  باحثانويرجح ال .  2(كلم100.5) 

(  34.4اقص مساحة الغطاء النباتي إلى ) إلى حد الطبقة الطينية القديمة في ظل تن وصوالً  النحت الريحي وإزالة الرمال  

، على الرغم من  2(كلم127.3مساحة الرواسب الطينية إلى )   تم فقد تزايد 2017  -2001بين عامي    ما . أما في2كلم

، ويرجع ذلك  2(كلم110لت إلى )ءأما الرواسب الرملية فقد تضا  2(كلم38.3تزايد القليل فى الغطاء النباتي إلي ) ال 

 إلى تحول المنطقة إلى منطقة إرساب ريحي وقد أثبت ذلك بإختفاء المناطق المنحوتة سابقاً.  

بالشك قد تلقى كميات و  ،منه  ل الرسوبي فإن خزان سد قولو كجزءٍ وعلى الرغم من إتساع منطقة السه 

ه شجري في اإلتجا   حزام  د وجوعلى إطمائها في ظل عدم    ت كبيرة من هذه الرواسب الطينية والرملية  عمل

  بسمك خزان السد  تعرض إلطماء  ومن خالل العمل الميداني فقد أُثبتت أن    .الشمالي الشرقي المواجه للرياح

ً   ( أمتار4)    التخزينية ( من سعته%75أى أنه فقد )   3(متر1500) له تبلغ، وبذلك فإن السعة الحالية تقريبا
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 سد قولو  بمحيط( حركة الرواسب الطينبة والرملية  4خريطة ) 

 
 (land sat4-5,7,8).من مرئيات  انباحثعمل الالمصدر: 

 أثر اإلنحدارعلى مشروعات حصاد المياه : 2- 5-4

ومن   .بمنطقة الدراسةالجيومورفولوجية المؤثرة على السدود  اإلنحدار من إحدى العوامل  حدة  تعتبر  

الدراسة   تبي خالل  ب أن  ي الميدانية  السدود  تأثرأن  المياه  مشروعات حصاد  أكثر  من  ، اإلنحدار  عاملب  اً نواعها 

زقرفا وأ  ،)ب(  ةوطر  ،أبونحلة  وهي سد   من المحلية  السدود التخزينية الواقعة علي الجهات الشمالية ة  خاص و

وإجتياح    هاى طمر الخزاناتلععمل السيول المنحدرة من المرتفات العالية  تحيث    .باإلضافة إلى سد أم مراحيك

للطبيق    نموذجوبما أن السدود المتأثرة بهده العملية كثيرة بمنطقة الدراسة فقد تم إختيار سد أبونحلة ك   ،جسورها

 ومعرفة مدي أثر اإلنحدار عليه.

 تقييم أثر اإلنحدار على سد أبونحلة:   5-4-2-1

المرتفعة بمنطقة أبونحلة في أقصي الجهات الشمالية لحوض  قع علي الجهات الجبلبةيهو سد تخزيني 

م  1955عام  الفي    هؤ( وقد تم إنشا5الخريطة ) اه الشرب لإلنسان والحيوان. أنظروادي تبوس بغرض توفير مي
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  م 2012عام  الخالل  خر صيانة لها باحث تعرض لكسور بصورة مستمرة عقب كل صيانة وقد شهد الي  غير أنه

 (. 2بعد عام واحد فقد.كما هو في الصورة )  خزانهوطمر جسره ولكن سرعان ما تم إنهيار 

 

 

 ( المستجمع المائي لخزان سد أبونحلة 5خريطة رقم) 

 
 SRTM, DEM9ج اإلرتفاعات الرقمية  ذ نمو من انالباحثالمصدر: عمل 

 ( إنهيار مصرف سد  أبونحلة وطمر الخزان 2صور ة )
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 م. 2018الميداني المصدر: العمل 

ن  ي ( يمكن تبي4ومن خالل دراسة الخصائص الهيدرومورفومترية لمستجمع مياه السد الموضحة في الجدول )

 . أثر عمل اإلنحدار عليه

 

 

 ( هيدرومورفومترية مستجمع مياه سد أبونحلة 4جدول )

 2كلم2.973 مساحة المستجمع 

 3متر16000 السعة التصميمة للسد 

 م 945 الخزان من سطح البحر إرتفاع

 2كلم2.800 طول المجرى الرئيسى 

 ◦ 71 زاوية إنحدار المجرى الرئيسى 

 146 عدد الروافد المغذية للخزان

 2كلم/متر 49.1 كثافة التصريف 

 كلم/ث 0.023 سرعة جريان المياه 

 .  ( 5من بيانات الخريطة )العمل الميداني المصدر: 

احة  مس  فقد تبين أن  (ARC GIS 10.5)أدوات التحليل الهيدرولوجي في برنامج    ومن خالل  إستخدام

(  146عددها حوالي )  ت بلغ ف  أما المجارى المغذية له   (2كلم2.973بلغ حوالي)  المستجمع المائي لخزان السد 

( وفق تطبيق  2كلممتر/49.1كلم(، وبموجب هذه المعطيات فقد بلغ كثافة التصريف  ) 32.176بمجمل أطوال ) 

تالى زيادة  الدلة الخاصة بها وهي كثافة عالية، مما يدل علي مدي تقطيع سطح األرض بتلك المجاري وب االمع

 .خزانالدي إلى طمر أاألمر الذي  حمولة النهر من المواد الصلبة،كمية 

خزان    انومن خالل إستخالص المجاري للمستجمع المائي، قد تبين أن هنالك مجريين رئيسيين تغذي

   إلى مصبه   منبعهمن    ولي للمجرى الرئيسي األول الواقع إلى الشمال، فبلغ طولهالسد. وقد تم عمل القطاع الط

لك المجرى ذ متر(. ومن خالل تطبيق معادلة اإلنحدر ل80( بمسافة رأسية تصل إلى )  2كلم2.800بحوالي ) 

 كما في المعادلة التالية:  ( إلى خزان السد ◦ 71قدرها)إنحدارحادة تبين أن المياه تنحدر بزاوية  

 80mالمسافة الرأسية =                          
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 2800m  المسافة األفقية  =                          

قانون اإلنحدار =                 
المسافة  الرأسية 

المسافة  األفقية 
    

V

𝐻
  

80

2800 
   = 0.0857 × 100  = 2.9 

𝑡𝑎𝑛 − 1(2.9) = 71˚          

زيد  تم(، كما  46من إرتفاع )   (كلم 2نحدر المياه من مسافة ) تذلك تصنف بأنها درجة جارفة، حيث  وهي ك   

  ، األمر الذي يزيد منوخلو المنطقة من الغطاء النباتي من سرعة تدفق المياه نحو الخزانألرضية   ا بية   ذنسبة الجا 

 تالى إجتياح الجسور والردميات المنشأة. ال الفعل الهيدرولوكي للمياه وب

 أثر التربة علي حصاد المياه بمنطقة الدراسة:   

الجيومورفولوجية على عمليات حصاد المياه بمنطقة الدراسة من   عواملال  ىتتلخص أثر التربة كأحد    

 : خالل الجوانب الفيزيائية والكيميائية، كما يلي 

 التأثير الفيزيائي للتربة 

  عمليات حت التربة بواسطة الرياح على  المجاورة للسدود والحفائر    ،تربة الرملية ذات النسيج المفككتؤثر ال

عن عملية التذرية بطمر    ة قوم الرمال المتحركة الناتجتلى حصاد المياه،  حيث  ع  -التي سبقت اإلشارة إليها  -

وردم خزانات السدود والحفائر باإلضافة للرهود الطبيعية وتقليل سعاتها التخزينية. وتشتد هذه العملية خالل 

التربة و يزيشهور )مايو ويونيو( و  الترابية مع قلة رطوبة  العواصف  الرياح وظهور  الغطاء  هورتد د هبوب 

 (. 3)  الصورة  أنظر .النباتي 

من العوامل المؤثرة  منطقة الدراسة،ال واسع    والمنتشرة بشكل الترية الرملية التي تتميز بالمسامية العالية    تعتبر 

المجاري وبتالي صعوبة تجميعها عبر    وتكويت السطحي  جريان  ال يقلل من فرص    حيث  على عملية حصاد المياه،

التقانات المتاحة بالمنطقة، وعلية فإن الحفائر والسدود تنشأ على التربة الطينية وتربة القردود، بينما تنتشر القرى في  

خالل العمل الميداني وخاصا    باحثان ى المياه األمر الذي الحظه ال مناطق القيزان الرملية مما يصعب عملية الوصول إل 

 شرق منطقة الدراسة.   في 

 ( العواصف الترابية بمدينة الفاشر 3صورة ) 

  
 م. 2019العمل الميداني  المصدر: 

 : تقييم األثر الكيميائية للتربة على سد حلوف



 
 

 

 195-173ص:  -  2023 يناير –السابع  العدد –علوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة شندي للمجلة                      

 /humanities / ISSN: 1858-9021 - https://journals.ush.edu.sd – علوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة شندي للمجلة  190

م  1976شمال مدينة الفاشر المنشأ عام    ا بوضوح على خزان سد حلوف الواقعأثره  باحث قد الحظ ال

  بغرض توفير مياه الشرب وإستخدامات البناء والتشييد ، حيث شهد العديد من الكسور وإنهيار ولدرء الفيضانات  

المصرف الرئيسي عقب عمليات الصيانة رغم تعديل التصاميم الهندسة عند كل عملية تأهيل كما هو في الصورة  

(3 .) 

 ( إنهيار مصرف سد حلوف4صورة ) 

  
 م. 2018المصدر: العمل الميداني 

اللومية   التربة  تتكون من  السد  تربة خزان  تبين أن  الفيزيوغرافية  الدراسة  أنظر    (جيرية)من خالل 

فقد إتضح  4الصورة) العناصر  أ(،  الماء مع  تنتج عن إتحاد  التي  الكيميائي  التميؤ  بعملية  تتأثر  التربة  ن هذه 

تعرض المياه المختزنة إلى حركة  ت فكك نسيجها وزيادة حجمها.وعندما  الكيميائية المكونة للتربة مما يؤدي إلى ت

. وقد  علي تشقق الجسر ومن ث م إنهياره  هتز تبعاً لها مما يعملاألمواج  فإن هذه التربة المبللة تتحرك وتتغلل  وت

 باإلضافة للمباني القريبة منها.  الحظ الطالب ان هنالك عدة تشققات على جسر المصرف

 ( تربة خزان سد حلوف 5صورة ) 
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  م.2018المصدر: العمل الميداني

 مة المكانية لحصاد المياه بمنطقة الدراسة: ئالمال 

 Arc)بإستخدام برنامج    الجريان السطحي    مياهالمالئمة المكانية لعملية حصاد    تطبيق نموذجمن خالل  

Gis)  عبر آداة(Weighted overlay)التى تحتوي على   طبقات على تجميع وتطابق ال الذي تتميز بقدرته، و

يتها  إعطاء كُل من الطبقات قيمة رقمية تعبر عن وزنها وأهتم  إذبيانات وخصائص المنطقة المراد دراستها، ال

دام ا طبقات الخرائط التي إستخ(. أم100بالنسبة المئوية في عملية التطابق، بحيث اليتجاوز مجموع األوزان ال) 

العملية  في   الرئيسية،  هذه  لألودية  المائي  التصريف  وكثافة  المطري،  التساقط  خريطة  واإلنحدار، فتضم 

النباتي،   تم إختيار األوزان  (10)  ملحقكما في ال  وخريطة قوام التربةواستخدامات األرض، والغطاء  . وقد 

إعتماداً على    انتقديرات الباحث(، وتستند هذه األوزان  على  5ات حسب أهميتها كما في الجدول) للطبقالترجيحة  

الموضعي لطبوغرافيتها. وقد توصل   مامعرفته الميداني والتحري  العمل  الدراسة من خالل  ت بطبيعة منطقة 

 العملية على نتائج علمية دقيقة.

 لطبقات الخرائط األوزان الترجيحية ( 5جدول )

 الوزن %  إسم الطبقة  

 30 التساقط المطري 

 25 النباتي الغطاء 

 20 كثافة التصريف 

 8 قوام التربة 

 10 اإلنحدار 

 7 إستخدام األرض 

 % 100 المجموع 

 م.2019،  عمل الباحثانالمصدر: 

 ( المالئمة المكانية لحصاد مياه الجريان السطحي بمنطقة الدراسة6خريطة ) 
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 بمنطقة الدراسةمساحات المالئمة لحصاد مياه الجريان السطحي (4شكل )

 
 . (6من بيانات الخريطة ) المصدر: عمل       

 مة هي ذات مالئ  2(كلم277.1سة أو ما يعادل )طقة الدرا(% فقط من من3.2( تبيين أن ) 4من الشكل )

تضمن وصول لعملية حصاد مياه الجريان السطحي ، وتتصف بأنها منطقة ذات كثافة تصريفية عالية    نموذجية
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الغطاء كمية كافية من اإليرادات المائية، كما أنها تقع على مناطق األعشاب والشجيرات المتناثرة من حيث  

تربة الها  التربة فتسود   ناحيةاألرضي، اما من    امالمراعي المفتوحة والمغلقة من حث اإلستخد النباتي، ومناطق  

قوام )رملية طينية لومية( التي تتميز بقدرتها العالية على اإلحتفاظ بالمياه مع قلة معدالت التسرب. أما  الذات  

( مما تجعلها منطقة ذات  % 2-   0وح درجة إنحدارها بين )فتقع على مناطق شبه مستوية تترااإلنحدار  حيث  من  

 يمكن من إدارة الرواسب بسهوله.    جريان هادئة

ر  ، حيث تعتب2(كلم4234( من منطقة الدراسة ما يعادل ) %49.6) حوالي  منطقة المالئمة المتوسطة فتمثل  أما  

تقع على مناطق المجارى فرعية    منطقة بديلة للمنطقة النموذجية غير أنها تشوبها بعض المشكالت، إذ أن أغلبها

لومية أو لومية    والتربة  غير المناسب،م  أو علي مناطق ذات االستخدا  التصريفية القليلةات الكثافة  ذ ومسيالت  

 نجاح مشروعات حصاد المياه في هذه المناطق تتطلب تكاليف إضافية لتحسين موقع الحصاد. وعليه فإن    رملية.

  ، تقع إما على مناطق صخرية وعرة  ( من مساحة منطقة الدراسة. و%47.2تمثل )مالئمة  الغير  أما المناطق  

كما أن أجزاء  أنها تقع على المناطق العمرانية،  أو  حد الجرف أحياناً  قد تصل إلى  و ( %10تزيد إنحدارها عن )

غير داعمة لعملية الجريان  والتربة رملية لومية منفذة للمياه  الزراعة المحصولية ذات  يقع على مناطق    مهال

 السطحى.

 النتائج

 تحليل البيانات والمعلومات حول موضوع الدراسة تم التوصل لعدة نتائج وهي: بعد 

وقوع منطقة الدراسة ضمن المناطق الجافة أسهم في تنشيط العمليات الجيومورفولوجية فيما يتعلق بتعرية   -1

 فتات الصخري نحو السدود والحفائر. المجاري المائية، ونقل الطمي وال

اسة مستجمع مياه سد  رية على حصاد المياه بمنطقة الدراسة، فمن خالل درأثرت العوامل الهيدورمورفومت -2

نسبة التضرس، األمر الذي يعمل    بهقيمة الوعورة وترتفع    قولو وجد أنه تتميز بالشكل الدائري تنخض فيه

   على تسريع وصول المياه والرواسب التي تحملها إلى الخزان من جميع المنابع.

أو    3(م262000)فقد تم طمر حوالى  ،سلباً على الحفائر والسدود   ت أثر  طماء  أن عملية اإل  بحث أوضح ال -3

  اإلطماء والكسور،   عمليةب( من السعة التخزينية للحفائر. أما السدود فهى األكثر تأثراً  %43.7)ما يعادل  

قولو ته التخزينية . كما أكد البحث أن سد  ا( من سع% .979)أي ما يعادل  3( م1590000)حوالى  ت فقد قفد 

 ( من سعته التصميمية. %75بهذه العملية فقد فقد حوالى )  تعد من أبرز السدود المتأثر

من خالل دراسة سد أبوحلة  ففي إختيار مواقع السدود.    الطبوغرافيالعامل    ةأن هنالك عدم مراعا  بحث أكد ال -4

علي مسافة أفقية قدرها   متر( 80)من إرتفاع  أن المياه تنحدر رأسياً إلى الخزان    ج فقد إتضحت ذ كأحد النما

ن حدة اإلنحدار هذه تعد السبب الرئيس في  أما يشيرإلى  م  ◦(71)  قدرها  ةبزاوية إنحدار جارف  لمك( 2.8)

 تدمير السد. 

ذجية لحصاد مياه  منطقة نمو  2(كلم277.1(% فقط من منطقة الدراسة أو ما يعادل )3.2أثبت البحث أن ) -5

، أما المنطقة 2(كلم4234(% أو ما يعادل )49.6الجريان السطحي، بينما بلغ منطقة المالئمة المتوسطة ) 

من إجمالى    2(كلم4029(% أو ما يعادل ) 47.2الغير مالئمة لعملية حصاد مياه الجريان السطحي فبلع )

 المساحة. 

 التوصيات

مام بتنمية بالمعالجات الحيوية لمشكالت التجوية والعمليات الحتية، وذلك من خالل اإلهت ضرورة اإلهتمام -1

النباتي على مستجمعات الم فضي إلى تسريع  تالتى  ين  ، ووقف عمليات القطع والرعي الجائرياهالغطاء 

باإلضافة   والحفائر  السدود  تجاه  الرواسب  وإنهيال  والمائية  الريحية  التعرية  عمليات  الرهود نشاط  إلى 

 الطبيعية. 
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الشروع الفوري في عمل سياج وأحزمة شجرية على حواف الجسور الترابية للسدود التخزينية  والحفائر   -2

في اإلتجاهات الشمالية والشمالية الشرقة منها، حتى يعمل على حمايتها من الرواسب الهوايئة و   ةوخاص 

 التقليل من عملية التبخر. 

زالة اإلطماء والرواسب من خزانات السدود والحفائر إلى جانب الرهود إلجاد  ضرورة اإلهتمام والسعي ال -3

تسنى المحافظة على السعات ت الطبيعية وتخصيص ميزانيات سنوية بغرض إجراء الصيانة الدورية حتى  

 . مشروعات التخزينية لتلك ال

علي المجاري الرئيسية المؤدية إلى السدود للتقليل من كمية    ضرورة إنشاء العديد من األحواض الترسيبية -4

 الرواسب الطمية التى تصل إلى الخزانات.

 عن إيقاف العمل على صيانة أو تأهيل السدود التى أثبتت البحث بأنها متأثرة بعملية حدة اإلنحدار و البحث   -5

 والموضع.  مواقع أخرى بديلة تكون أكثر تناسباً إلنشاء السدود من حيث الموقع

التركيز على تقنية الحفائر المعيارية بكامل مواصفاتها التصميمية، لقلة تأثرها بعمليات الطمر الهوائي و   -6

 .تلوث فص القلة مع اإلطماء إضافة إلثبات جدواها في حفظ المياه ألطول فترة ممكنة 

واقع قبل الشروع في تشييد  ضرورة إجراء الدراسات األولية والتفصيلة المتكاملة والتأكد من صالحية الم -7

 مشروعات حصاد المياه وخاصاً السدود التخزينية. 

اإلهتمام بإجراء المزيد من الدراسات التفصيلية لحوض وادي الكوع لإلستفادة من مياهها في تنمية الموارد  -8

( من مياه  %83.7المائية والزراعية وإنشاء مشروعات حصاد المياه، حيث تصرف هذا الحوض حوالي )

  نطقة الدراسة.م

 قائمة المصادر والمراجع 

 م. 1991جودة حسنين جودة وأخرون، وسائل التحليل الجيومورفولوجي،الطبعة األولي، -1

اإلسكندرية،   -2 والطباعة،  والتوزيع  للنشر  الميسرة  دار  الجيومورفولوجيا،  ،أصول  رمضان سالمة  حسن 

 م. 2007الطبعة الثانية، 

 . م2001، الجيومورفولوجيا التطبيقية، األهلية للنشرو التوزيع، عمانخلف حسن الدليمي،  -3

والتوزيع،   -4 للنشر  العلمية  الكتب  دار  العربي،  الوطن  في  المائية  الموارد  خليل،تنمية  السيد  محمدأحمد 

 م. 2005القاهرة،

والتوزيع،  -5 للنشر  العلمية  المعرفة  كنوز  األرض،  سطح  علم  أساسيات  الدراجي،  مبارك  عجيل  سعد 

 م. 2010ألردن،عمان، الطبعة األولي، ا

عبدالرحمن محمد حسن، حصاد المياه في السودان، ملتقي إقتصاديات التنمية المستدامة نحواألمن المائي،  -6

 م.2011جامعة محمد خضربسكرة، 

حكمت صبحي الدغشاني وأخرون، دراسة األنظمة الهيدرولوجية وحصاد مياه األمطار ضمن المراوح   -7

الطر لعلوم الفيضية في  العراقية  الناعي،المجلة  التحسس  الشمالي من جبل سنجار بإستخدام معطيات  ف 

 . م2006، األول،العددالرابع األرض المجلد 

المملكة  -8 في  المائية  للموارد  وأهمية  والسيول  األمطار  مياه  الشيخ، حصاد  آل  الرحمن  عبد  بن  عبدالملك 

 . م2006المائية والبيئات الجافة،العربية السعودية، المؤتمر الثاني للموارد 

 التقارير والخرائط:  -9

 م. 2014خريطة الهيئة العامة للمساحة السودانية   -1

 م.2018تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفاشر -2

 م.2014تقرير منظمة الزراعة واإلغذية العالمية، الفاشر  -3
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 المقابالت الشخصية: -أ

في   -1 الخبير  نورالدين،  إبراهيم  محمد  شمال مقابلة  والية  والوديان،  الجوفية  المياه  هيئة  المياه،  حصاد 

 . 2018،دارفور
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  يــ س ـــاألداء املؤس يفرفة ـــ ع ــر ادارة املــأث

 مصنع سور للنسيج(  حالة:)دراسة 

 *التجاني الطاهر عبدالقادر حممد

 أستاذ إدارة األعمال املشارك، قسم إدارة األعمال، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة شندي *

 
 المستخلص: 

مشكلة الدراسة في: ما هو   المؤسسي. وتمثلت معرفة دور ادارة المعرفة في االداء  إلىهدفت الدراسة 
دور ادارة المعرفة في االداء المؤسسي؟ وبنيت الدراسة على فرضيتان االولي وجود عالقة بين عمليات  

المؤسسي.    واالداءمعرفة  توجد عالقة بين متطلبات ادارة الوالثانية    المؤسسي،  واالداء ادارة المعرفة  
وتم اختيار عينة قوامها )    الحالة،وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة  

( شخص من العاملين بمصنع سور. وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها: إن ادارة المعرفة 30
يسهم في رفع أداء كافة العاملين،   وتقاسم المعرفة  والضعف،تمكن المؤسسة من معرفة نقاط القوة  

ووجود شبكة االتصاالت يساعد في نقل المعرفة. وبناًء على تلك النتائج أوصت الدراسة بعدد من  
يسهم في نقل المعرفة، والعمل على تحديث الوسائل والمعدات    ألنه التوصيات منها: االهتمام بالتدريب  

إليها و تأمينها . وأن تعمل المؤسسة على إنشاء    المستخدمة في خزن المعرفة لتسهل عملية الرجوع
 شبكة اتصاالت حديثة تسهم في نقل واسترجاع المعرفة بصورة سريعة.

 الكلمات المفتاحية: اإلدارة، إدارة المعرفة، األداء، األداء المؤسسي 

Abstract: 
The study aimed to identify the role of knowledge management in institutional 

performance. The problem of the study was what is the role of knowledge management in 

institutional performance? The study was based on hypotheses: The first is the existence 

of a relationship between knowledge management processes and institutional 

performance. The second is a relationship between the requirements of knowledge 

management and institutional performance, and the study relied on the descriptive 

analytical approach and the case study methodology, and a sample of 30 workers was 

selected from the Sur factory. The study reached several results, the most important of 

which are: Knowledge management enables the institution to identify the strengths and 

weaknesses and share knowledge contributes to raising the performance of all employees 
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and the presence of communication networks will help in the transfer of knowledge. Based 

on these results, the study recommended a number of recommendations, including: 

Attention to training because it will contribute to the transfer of knowledge and work to 

modernize the means and equipment used in storing knowledge to facilitate the process of 

reference and security and that the institution works to establish a modern communication 

network that contributes to the transfer and recovery of knowledge quickly.  

Keywords: Administration, Business Administration, Performance, Institutional 

Performance, Knowledge, Knowledge Management 

 تمهيد:

إن تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األونة االخيرة أدي إلي التركيز على المعرفة بهدف  
يوميًا. ومفهوم   تتزايد  التي  المعلومات  الهائل من  الكم  القيمة وسط هذا  المعرفة  إلي  دارة  إالوصول 

ارة المعرفة التي  د إالمعرفة بدأ يظهر في تسعينات القرن الماضي. لذلك بدأ المديرون في البحث عن  
تزداد مهاراتها  تساعدهم في مواجهة المشكالت وايجاد الحلول لها ومواجهة التحديات ، إن المؤسسة  
 بقدرتها على المحافظة على خبرتها المكتسبة من التجارب ونشرها في المؤسسة ككل.

لذي يوضح قدرة  يعتبر األداء المؤسسي القاسم المشترك لجميع الجهود المبذولة في المنظمة وهو ا
االقتصادية واالجتماعية   التنمية  أهدافها ، وكذلك مدى مساهمتها في عملية  تحقيق  المنظمة على 

 ويعمل على توفير المعلومات لكافة المستويات االدارية ألغرض التخطيط والرقابة وإتخاذ القرارات.

 مشكلة الدراسة :

بالصورة  ة ، األمر الذي أثر على االستفادة منها  تكمن المشكلة في قلة االهتمام بمفهوم إدارة المعرف
في تحسين أداء الكثير من المؤسسات . مما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال المثلى  

التساؤالت الفرعية    منهوتتفرع  األداء المؤسسي؟  هل تؤثر إدارة المعرفة في تحسين  الرئيس التالي :  
 التالية : 

 دور عمليات إدارة المعرفة في األداء المؤسسي ؟هو ما  -

 ثر متطلبات إدارة المعرفة في األداء المؤسسي ؟ إلي أي مدى تؤ  -

 أهداف الدراسة :

 تهدف الدراسة إلي :
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 التعرف على مفهوم إدارة المعرفة وضرورة تطبيقها في المنظمات.  .1
 عمليات ومتطلبات إدارة المعرفة في االداء المؤسسي.أثر  بيان  .2
 .المؤسسي األداء في  المعرفة ادارة هميةأ  توضيح .3

 أهمية الدراسة : 

 أهمية الدراسة من خالل: تظهر

 أهمية إدارة المعرفة في المؤسسات في ظل المتغيرات المتسارعة في العصر الحالي. .1
 اإلدارات على إتخاذ القرارات بشأن ادارة المعرفة و األداءتوفير معلومات يمكن أن تساعد   .2

 المؤسسي.

 الدراسة :  اتفرضي

 . عمليات إدارة المعرفة في األداء المؤسسي  هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين -

 .متطلبات إدارة المعرفة في األداء المؤسسي  هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين -

 :  و المعلومات  جمع البيانات مصادر

 تمثلت في: 

 . ةانمصادر األولية: االستبال

 المصادر الثانوية : الكتب والدوريات والمجالت والدراسات السابقة واالنترنت. 

 منهج الدراسة : 

الدراسة ،   اعتمدت  بالموضوع  ذات عالقة  دراسات سابقة  التاريخي من خالل عرض  المنهج  على 
( لتحليل ومعالجة  SPSSبرنامج )وكذلك المنهج االستباطي واالستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي  

 . الفرضيات  صحة بيانات الدراسة الميدانية واختبار

 حدود  الدراســـــــــــة : 

 .  م2021العام  الحدود الزمانية : 
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 . سور للنسيج بمدينة شنديمصنع الحدودالمكانية : 

 الدراسات السابقة :

 (م 2015 ) دراسة سليم خليفة سليم  /1

تمثلت مشكلة الدراسة  و   المعرفة على تحقيق الميزة التنافسية   إدارة أثر وظائف  تناولت الدراسة        
مزاياها التنافسية العديدة التي تتمتع    االستفادة منمن ضعف    األردنيةفي معانات شركات المساهمة  

 .األقل بها خاصة في مستوى المزايا السعرية ومزايا التكلفة 

 : إليهاأهم النتائج التي توصلت 

وينعكس ذلك بطبيعة الحال على رضا    تحقيق الميزة التنافسية  إليالمعرفة يقود    إدارة  منهج. تبني  1
 العميل عن الخدمات المقدمة.

  األردنية المعرفة على تحقيق الميزة التنافسية في شركات المساهمة    إدارة. هنالك أثر واضح لوظائف  2
 المعرفة.  إدارةلذلك يجب على الشركات وضع سياسات واستراتجيات تنمى وتفعل 

 أهم التوصيات : 

 ات وسياسات تقوم على تبنى هذه الوظائف وتفعيلها ومتابعة تطبيق مبادئها. . تشريع استراتيجي1

 .. وضع طاقم متخصص لكي يقوم بعملية البحث والتطوير فيما يخص تحسين وظائف إدارة المعرفة2

 ( م 2014 )معبد العظيمعاذ إبراهيم  :دراسة /2

  ما هو تأثير   فيتمثلت مشكلة الدراسة  و   المؤسسات أثر إدارة المعرفة على فاعلية نشاط    ةتناولت الدراس
 المعرفة في المؤسسات. إدارةواقع و  أهداف

المعرفة في شركة هجليج لخدمات   إدارةالتعرف على واقع عمليات    إليوهدفت هذه الدراسة        
 المعرفة. إلدارةالبترول واالستثمار المحدودة من خالل رصد واقع العمليات المختلفة 

 : إليهانتائج التي توصلت أهم ال 

 إدارةالمعرفة وفاعلية شركة هجليج فالشركات التي تمارس    إدارة. أظهرت وجود عالقة بين تطبيقات  1
 المعرفة.  إدارة المعرفة تكون أكثر فاعلية يعكس المؤسسات التي ال تمارس
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المعرفة وعدم وجود الموارد المناسبة    إدارةكافي لمفهوم    إدراك. إن أكبر المعيقات هو عدم وجود  2
 المعرفة. إدارةلتطبيق نظام 

 أهم التوصيات : 

 المعرفة. إلدارة. ضرورة تبني الفكر االستراتجي  1

. عقد الدورات التدريبية من أجل تنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم ومعارفهم وتشجيعهم على  2
 .رجيةالمعرفة من المصادر الداخلية والخا اكتساب 

اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في المتغير الرئيس) إدارة المعرفة( ولكنها اختلفت مع  
الدراسة الحالية في المتغير التابع حيث تناولت هذه الدراسة اثر ادارة المعرفة في تحسين االداء على  

 مستوى المؤسسة ككل. 

 الدراســــــــــة : تنظيم 

للدراسة   المنهجي  االطار  على  تشتمل  المقدمة   ، وخاتمة  فصول  وثالثة  مقدمة  من  الدراسة  تتكون 
ويحتوي على التمهيد والمشكلة و األهداف و األهمية و الفرضيات والحدود ومناهج الدراسة والدراسات 

ث الثاني ويمثل  السابقة وتنظيم الدراسة . المبحث األول ويمثل االطار النظري إلدارة المعرفة، المبح 
االطار النظري لألداء المؤسسى، والمبحث الثالث يمثل الدراسة الميدانية وفيه نبذه تعريفية عن مكان  

 صحة الفرضيات . الخاتمة وتشتمل على النتائج والتوصيات.الدراسة وتحليل بيانات الدراسة واختبار  

 دارة المعرفة:إ:  المبحث األول

تي تساعد المنظمات على توليد المعرفة و اختبارها وتنظيمها و استخدامها  هي التي تعتني بالعمليات ال
تعتبر ضرورية   والتي  المنظمة  تمتلكها  التي  الخبرات  و  الهامة  المعلومات  تحويل  أخيرًا  و  ونشرها 

االستراتيجي. والتخطيط  التعلم  و  المشكالت  وحل  القرارات  التخاذ  المختلفة  ، لالنشطة  )الصاوي 
 (  20م، ص 2007

 ( 17م، ص 2000)الصباغ ،   المعرفة مصطلح يستخدم لوصف فهم أي منا للحقيقة.

المعرفة هي كل شيء ضمني أو ظاهري يستحضره االفراد الداء أعمالهم باتقان أو التخاذ قرارات  
 (  12م، ص 2005)الكبيسي ،  صائبة.
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فهي   المنظمة  بالعمل في  لها عالقة  التي  المعلومات  عبارة عن  الخبرة  المعرفة  تكتسب من خالل 
 (  24م، ص 2009)طيطي ،  الطويلة بالعمل في مجال ما وضمن ظروف و بيئات مختلفة .

إن ادارة المعرفة ما هي إال عملية تساعد الشركات في تعريف و اختيار وتنظيم وبث ونقل المعلومات 
في الشركة بطريقة  المهمة و الخبرات و التي هي من ذاكرة الشركة و التي عادة ما تكون موجودة  

 ( 28م، ص 2009)طيطي ،  غير منظمة ومهيكلة.

مر الذي يشتمل ادارة المعرفة هي المعالجة المنهجية للمعلومات الي مؤسسة لكي تحرز النجاح األ 
 (  10م، ص 2005)برس ،  طريقة خلق المعلومات والوصول إليها والمشاركة فيها.

ت و االدوات و السلوكيات التي يشترك في صياغتها  ادارة المعرفة هي المصطلح المعبر عن العمليا
و ادائها المستفيدون من المنظمة ، الكتساب و خزن وتوزيع المعرفة لتنعكس على عمليات االعمال  

  42م، ص 2005.) الكبيسي ،  للوصول إلي أفضل التطبيقات بقصد المنافسة طويلة األمد و التكيف
) 

 أهداف ادارة المعرفة :

 (  45م، ص 2009)طيطي ،  عرفة إلي تحقيق األتي :تهدف إدارة الم

 التركيز على تنمية الجوانب االجتماعية و الثقافية والتنظيمية إلدارة المعرفة. .1

المساهمة في المناقشات الخاصة بالسياسات الحكومية و االجراءات المتعلقة بادارة وتطوير   .2
 البنية التحتية لمجتمع المعرفة.

ية بشكل شمولي لمعنى ادارة وتطوير المعرفة ونشره بين رجال االعمال بحيث التعريف والتوع .3
يتم استخدامه بشكل أكبر لمبادئ ادارة المعرفة وتعميم االستفادة عن طريق بلورة الفرص الخاصة 

 بأعمال ادارة المعرفة.

تؤثر علي    دراسة االوضاع االجتماعية و الثقافية و االقتصادية واالنظمة ذات العالقة التي .4
 فاعلية مبادرات ادارة المعرفة.

العمل على تنمية العوامل االجتماعية والثقافية التي تشجع االفراد على المشاركة في المعرفة   .5
 ضمن المنظمة.
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واالنترنت  .6 اآللية  الحاسبات  إلي  الوصول  يمكنهم  الذين  االشخاص  عدد  زيادة  على  العمل 
 والتقنيات ذات العالقة.

 انات و أدلة خاصة باالعمال ذات العالقة بمجتمع المعرفة.وضع بي .7

المساهمة من منظور االعمال في المنتديات المتعددة االطراف المهتمة بالمواضيع المتعلقة   .8
 بمجتمع المعرفة العالمي.

 تمثيل مجتمع االعمال في المؤسسات فيما يتعلق بالمواضيع الخاصة بمجتمع المعرفة. .9

أسس . 10 والتعليمية   تطوير  المهنية  الجوانب  تطوير  في  تساعد  المعرفة  الدارة  تأهيل  ومعايير 
 للمهنيين المختصين في ادارة المعرفة. 

    :أهمية إدارة المعرفة

 ( 43-42 ص  م ، ص 2005،  الكبيسياالتي: ) من خاللأهمية ادارة المعرفة  تبرز

التكاليف و رفع موجوداتها الداخلية لتوليد  تعتبر ادارة المعرفة فرصة كبيرة للمنظمات لتخفيض   .1
 االيرادات الجديدة.

 تعد عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة المنظمة المختلفة في اتجاه تحقيق اهدافها. .2

 تساعد المنظمة على االحتفاظ باالداء المنظمي المعتمد علي الخبرة و المعرفة وتحسينه.  .3

المعرفة المطلوبة و توثيق المتوافر منها و تطويرها و المشاركة بها وتطبيقها  تمكن من تحديد   .4
 وتقييمها. 

توصيل   .5 خالل  من  الفكري  رأسمالها  الستثمار  الفاعلة  المنظمات  ادارة  المعرفة  اداررة  تعد 
 المعرفة الشخاص آخرين محتاجين إليها.

 ات البيئية غير المستقرة. تسهم في تحفيز المنظمات لتجديد ذاتها ومواجهة التغير  .6

تمكين   .7 في  مساهمتها  عبر  للمنظمات  الدائمة  التنافسية  الميزة  على  الحصول  فرصة  توفر 
 المنظمة من تبني المزيد من االبداعات مثل طرح سلع وخدمات جديدة.

 تسهم في تعظيم قيمة المعرفة ذاتها عبر التركيز على المحتوي .  .8
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   فوائد إدارة المعرفة:

  م ،2013القهيوي ،  فوائد عديدة متوقعة من برامج إدارة المعرفة يمكن إجمالها في االتي: )  هناك
 ( 29 ص 

 تحسين االبداع داخل المنظمة. .1

 زيادة انتاجية المنظمة وتحسين ادائها. .2

 تحسين عملية اتخاذ القرارات. .3

 تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها بصورة أفضل. .4

 فراد وتحسين خبراتهم فيما يتعلق بعمليات التشغيل. زيادة وعي اال .5

 زيادة مستوى التعاون بين االفراد. .6

 عمليات ادارة المعرفة:

ترميزها   خالل  من  عليها  المحافظة  و  المعرفة  وبناء  باكتساب  المتعلقة  والعمليات  النشاطات  هي 
)وهي تضم عمليات    المنظمة.  وتخزينها و استيعابها ونقلها و المشاركة فيه وتطبيقها لتحقيق أهداف

 جوهرية الدارة المعرفة وتتمثل في االتي: 

تشخيص المعرفة: يعتبر تشخيص المعرفة من االمور المهمة في أي  برنامج  الدارة المعرفة   .1
. وعلى ضوءه يتم وضع سياسات وبرامج العمليات االخرى ، الن نتائج عملية التشخيص معرفة نوع 

ن خالل مقارنتها بما هو مطلوب يمكن تحديد الفجوة . وتعتبر عملية التشخيص  المعرفة المتوافرة وم
أهم التحديات التى تواجه منظمات االعمال الن النجاح في مشروع ادارة المعرفة يتوقف على دقة 

 التشخيص. 

توليد المعرفة : توليد المعرفة يقصد به االشارة الي العمليات التي تعني ب)أسر/ أو شراء/  .2
الحصول على    أو التوليد و  إلي  يشير  العمليات  هذه  االستحواذ( جميع  او   / اكتساب  أو   / ابتكار 

المعرفة لكن باساليب مختلفة فالشراء يشير إلي الحصول علي المعرفة عن طريق الشراء المباشر أو  
حصول  عقود االستخدام و التوظيف ، واالمتصاص يشير إلي القدرة على الفهم ، واالسر يشير إلي ال

 على المعرفة الكامنة في اذهان او عقول المبدعين ...الخ.
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خزن المعرفة : عمليات خزن المعرفة تعني تلك العمليات التي تشمل االحتفاظ و االدامة  .3
والبحث و الوصول واالسترجاع والمكان.وهي مهمة النها تمثل الذاكرة التنظيمية وأصبح خزن المعرفة 

 ال سيما للمنظمات التي تعاني من معدالت عالية لدوران العمل.واالحتفاظ بها مهم جدًا 

و  .4 االفكار  وبتبادل  والمشاركة  باالستخدام  تزداد  موجودًا  بوصفها  والمعرفة  المعرفة:  توزيع 
الخبرات والمهارات بين االشخاص تنمو وتتعاظم لدى كل منهم . لذا سعت المنظمات إلي تشجيع 

 المشاركة .

: إن الهدف والغاية من ادارة المعرفة هو تطبيق المعرفة المتاحة للمنظمة .  تطبيق المعرفة .5
 وهذا التطبيق هو ابرز عملياتها . 

ان االدارة الناجحة للمعرفة هي التي تستخدم المعرفة المتوافرة في الوقت المناسب ، و دون أن تفقد  
       ميزة لها أو لحل مشكلة  قائمة.  استثمار فرصة توافرها لتحقيق

   متطلبات إدارة المعرفة :  

المعرفة والوصول إلي    علىيتطلب تطبيق إدارة المعرفة تهيئة بيئة المنظمة بصورة مالئمة للحصول  
أقصي استفادة ممكنة من المعرفة بحيث تكون بيئة تساعد على اإلدارة الفعالة للمعرفة بحيث يمكن  
توليد وتخزين المعرفة ونقلها وتطبيقها وتهيئة مثل هذه البيئة يتطلب توافر العناصر التالية : هياكل 

على ذلك وتكنولوجيا تتالءم مع عمليات إدارة   تنظيمية مالئمة إلدارة المعرفة ، وقيادة تنظيمية تشجع
المعرفة وثقافة تنظيمية تخلق نوعًا من التعلم بالمشاركة وبناء عالقات بين العاملين وفيما يلي شرح  

 لهذه المتطلبات :

 . الهياكل التنظيمية : 1

عمل و إطالق إذا يعد من المتطلبات لنجاح أي عمل بما يحتوي من مفردات قد تقيد الحرية بال       
اإلبداعات الكامنة لدى األفراد ، لذا البد من هياكل تنظيمية تتصف بالمرونة ، ليستطيع أفراد المنظمة 

 ( 169،ص م2008) عليان، .من أطالق إبداعاتهم والعمل بحرية الكتشاف وتوليد المعرفة 

الهياكل األفقية إلي ما ال نهاية  وهناك العديد من الهياكل األكثر مالئمة إلدارة المعرفة نذكر منها  
 وشبكة العنكبوت. 
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ويتميز الهيكل األفقي بقلة عدد المستويات اإلدارية به مقارنة بالهرمية وهذا التنظيم تتركز المعرفة فيه  
 في نقطتين هما المركز واألطراف. مما يجعل تبادل المعلومات بطريقة سهلة وسريعة.

لة لها درجات وطبقية متقاربة ولكل تخصصه ولكن تتطلب  أما الشبكي هو عبارة عن وحدات منفص
الوحدات  بين  االرتباط  الن  وذلك  شبكي  شكل  فيتكون  الوحدات  بين  مستمرة  تفاعالت  أعمالهم 

 ( 227، ص م2013)علي ،  متكامل.

 . القيادة التنظيمية :2

فال          المعرفة  إدارة  تبني وتطبيق  القيادة عنصر مهم في  فيه أن  يعتبر قدوة مما ال شك  قائد 
لآلخرين في التعلم المستمر لذلك فهنالك بعض النظريات الخاصة بالقيادة تكون أكثر مالئمة إلدارة  

 المعرفة من نظريات أخري. 

لذلك فان القائد المناسب إلدارة المعرفة يتصف بثالثة صفات أساسية هي القدرة على شرح الرؤية  
ن لدية القدرة على ربط الرؤية في أكثر من مضمون يهم  لآلخرين ، وان يكون قدوة لهم ، وان تكو 

 ( 68م، ص 2005) أحمد ،المنظمة وتعمل المنظمة به. 

 . تكنولوجيا المعلومات : 3

وأي           البيانات  وإدارة  والالسلكية  السلكية  واالتصاالت  والبرامج  األجهزة  بأنها  تعريفها  يمكن 
علومات ، ان هذه التكنولوجيا تسمح للمديرية ولجميع  تكنولوجيا مرتبطة بحفظ أو فرز أو توصيل الم

 ( 196، ص د.ت)الجاموس، العاملين في مختلف أنحاء المنظمة بالحصول على المعلومات.

يتطلب تطبيق إدارة المعرفة توفير البيئة التحتية الالزمة والمتمثلة في التقنية )التكنولوجيا( وذلك لما  
فة سواء في تكوين المعرفة واكتسابها أو نشرها أو االحتفاظ بها  تؤديه من دور مهمًا في إدارة المعر 

فهي تؤدي دورًا كبيرًا بالتنسيق مع الموارد البشرية في الكثير من التطبيقات كمعالجة الوثائق وأنظمة  
 (95)علي،سبق ذكره،ص  .دعم القرارات ، واألنظمة الخبيرة

 ( 95، ص م2005)الكبيسي، -التالي:ويمكن تلخيص دور التكنولوجيا في إدارة المعرفة في 

أسهمت التطورات التكنولوجية في تعزيز إمكان السيطرة على المعرفة الموجودة والتي جعلت منها  •
 عملية سهلة وذات تكلفة اقل وميسرة. 
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 أسهمت التكنولوجية في تهيئة بيئة مالئمة مع تفاعل الموارد لتوليد معرفة جديدة.  •

كل عمليات إدارة المعرفة من توليد وتحليل وخزن ومشاركة  أسهمت في تنميط وتسهيل وتبسيط   •
 ونقل وتطبيق واسترجاع البحث.

الجماعات  • تحتاجها  مشتركة  عمل  ورش  تكوين  من  سهلت  اتصال  وسائل  التكنولوجيا  وفرت 
 المتفاعلة في مناطق جغرافيا مختلفة. 

 . الثقافة التنظيمية :  4

هي مجموعة القيم والمعتقدات واألحاسيس الموجودة داخل المنظمة والتي تسود بين العاملين         
تفسيرهم   وكيفية  المنظمة  ومن  اآلخر  فرد من  وتوقعات كل  بعضهم  مع  األفراد  تعامل  مثل طريقة 

ئدة مالئمة  تصرفات اآلخرين. ويتطلب تطبيق إدارة المعرفة في أي منظمة أن تكون القيم الثقافية السا
ومتوافقة مع مبدأ االستمرار في التعلم وإدارة المعرفة في المنظمة وان تكون الثقافة التنظيمية مشجعة  
لروح الفريق في العمل. وهناك عوامل تساعد على إدخال مفهوم إدارة المعرفة في المنظمة ، وهي  

تي تشجع وتحث على العمل بروح بالتالي تمثل عوامل ايجابية إلدارة المعرفة ويقصد بها الثقافة ال
الفريق وتبادل األفكار ومساعدة اآلخرين والقدوة والمثل األعلي للقيادة  الفعالة التي تعتني بالمعرفة 

 والعوامل التي تساعد وتحفز مفهوم إدارة المعرفة.

قبل محاولة   ينبغي التخلص منها أوال  ا كما توجد عوامل سلبية تؤثر في تبني المنظمة إلدارة المعرفة ولذ 
إدخال هذا المفهوم في المنظمة مثل االعتقاد بأن معرفة األفراد نفسهم ال قيمة لها وعدم فهم المعني  

 (.199) الجاموس ، سبق ذكره،ص الحقيقي إلدارة المعرفة.

 تحديات ادارة المعرفة: 

  م ، 2015لم ،مستواجه المؤسسات تحديات كبيرة للبدء في برنامج إدارة المعرفة تتمثل في االتي: )
 ( 55-54 ص ص 

التحدي التقني : والذي يتمثل في تصميم االنظمة البشرية والمعلومات التي تساعد االفراد  .1
 على التفكير. 
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التحدي االجتماعي: ويتمثل في تطوير المؤسسات التي تشارك بالمعرفة وتدعم التنوع الفكري  .2
 التقليد. لتشجيع االبداع بداًل من االستنساخ و 

 تحدي االدارة: المتمثل في خلق البيئة التي تقيم المشاركة بالمعرفة. .3

التحدي الشخصي: المتمثل في االنفتاح على افكار اآلخرين والرغبة في المشاركة باالفكار،  .4
 والسعي المتواصل للمعرفة الجديدة. 

 المؤسسي  المبحث الثاني : األداء

 - : المؤسسة مفهوم

  من   مجموعة  أنشطة  بين   ،   عقالني  تنسيقي  وإطار  ،  نسبي   اجتماعي   نظام  بأنها   لمؤسسةا  ُتعرف    
  عالقاتهم   وتنتظم  ،  مشتركة  أهداف  تحقيق   نحو  يتجهون   ،  ومتداخلة  مترابطة  عالقات   تربطهم  الناس

  م 2002العدلوني،)والمسئولية  السلطة  محددة  خطوط  ذات   وظيفية  إدارية  وحدات   في  محددة  بهيكلية
 (. 14 ،ص 

  أساس   على  ويعمل  المعالم  واضحة  حدود   وله  ،  بوعي  منسق  اجتماعي  كيان "     بأنها  ُعرفت   كما    
  منسقة  ، هادفة اجتماعية وحدة"  بأنها ُعرفت  وأيضاً " .  أهداف مجموعة  أو معين هدف لتحقيق دائم

  مشتركة   أهداف  تحقيق   أجل  من  نسبياً   واضحة  معينة   حدود   ضمن  األفراد   فيها  ويتفاعل   ،  بوعي  أنشطتها 
 (.  8 م،ص 2002مؤيد )

 :  المؤسسي األداء مفهوم

  من  مجموعة  بين  التعاون   أشكال  من   شكل  يعتبر   ،  مؤسسة  خالل  العمل  أو   المؤسسي  العمل  أن    
  المتكاملة   المنظومة  بأنه:    المؤسسي  األداء  وُيعرف .    األهداف  من  مجموعة  أو  هدف  النجاز   الناس
 .  والخارجية الداخلية بيئتها  عناصر مع تفاعلها ضوء في المنظمة أعمال لنتاج

 : ثالثة أبعاد على يشتمل المفهوم بهذا المؤسسي واألداء

 .  المتخصصة التنظيمية وحداتهم إطار في األفراد  أداء*

 . للمؤسسة العامة السياسات  إطار في  التنظيمية الوحدات  أداء*
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 (.9،ص 2000مخيمر،) والثقافية  واالجتماعية االقتصادية البيئة إطار في المؤسسة أداء*

 األداء  لتعريف  تحديدها   في   تختلف  التي   المؤسسية  الفاعلية  مداخل  أحد   باعتباره:    أيضاً   وُعرف
 : كاآلتي المداخل هذه  باختالف المؤسسي

 . تحقيقه في المؤسسة ترغب  الذي الهدف مدخل

 .والبشرية المادية الموارد  من توفيرها المؤسسة على ينبغي التي أو ، المتاحة المؤسسة  موارد  مدخل

 .  الداخلية بيئتها إدارة في المؤسسة كفاءة تحدد   التي الداخلية العملية مدخل

 . خدماتها من المستفيد  والجمهور المصلحة أصحاب  مدخل

 ،2014الرحمن،  وعبد   فيصل)  المؤسسة  لمخرجات   أفضل  تحقيق  تشمل  التي  التنافس  قيم  مدخل
 ( .141ص 

 :  المؤسسي األداء خصائص

 : اآلتية بالخصائص  المؤسسي األداء يتميز  

  تثري   التي  السابقة   والتجارب   التراكمية   الخبرات   خالل   من  واستمراره  العمل  ثبات   على  المحافظة  - 1
 القيادات   تغيير  أو  بغياب   المؤسسة  تتأثر  ال  بحيث   جيل  إلى  جيل  من  الخبرات   هذه  وتورث   ،  المؤسسة

. 

 إلدارة   والخبراء  المختصين  قبل  من  القرار  اتخاذ   في  والمشاركة  األداء  جماعية   على  االعتماد   -2
 . والقرار باإلدارة المؤسسة رئيس تفرد   عدم المؤسسي العمل ويضمن ، المؤسسة

  من  واضح  إطار  في  المؤسسة  تطوير  نحو  المؤسسة   في  العاملين  األفراد   كافة  جهود   استثمار  -3
 . األهداف تحقيق  في جماعية ومشاركة ، والمسؤوليات  الواجبات 

 التي   الخدمات   مستوى   على  للمؤسسة  تفوقاً   تحقق  التي  اإلدارية  والنظريات   األساليب   أفضل  اختيار  -4
 . تقدمها

  الوظائف   في  تقدمهم  لممارسة  للمتميزين   المجال  ويتيح   بديلة  قيادات   خلق  المؤسسي   العمل  يضمن  - 5
 (. 22 ،ص  م2002العدلوني،) العليا
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 :المؤسسي األداء تقييم أهداف

 :يلي ما منها األهداف من مجوعة األداء تقييم لعملية

 تسعى   أخير  هدف  فهي  مؤسسة  أو  منظمة  لكل  أساسي  هدف  واإلنتاجية  ،  واإلنتاجية  األداء  تحسين/  1
 .وسيطة ثم أولية أهداف على  مروراً  المنظمات  إليه

  بتقييم   وربطه   العاملين   أداء  تقييم  خالل  من   المنشأة  أهداف  تحقيق  في  العاملين  مساهمة  مدى  معرفة/  2
 .المنظمة أداء

 . المؤسسة في والضعف القوة مواطن ومعرفة وحلها المشكالت  تشخيص / 3

 –  المنظمة  إدارات   أي  –  الفرعية  للمنظومات   العكسية  التغذية  هو  المؤسسي  األداء  تقييم  هدف/  4
 .الوقائية للرقابة ككل والنظام

  تمكنها   وبالتالي   والفروع  اإلدارات   أداء  تعكس  العليا  لإلدارة  مرآة   المنظمة  مستوى   على   األداء  تقييم/  5
 .والسياسات  التوجهات  رسم من

 .المنظمات  فيه تعمل الذي القطاع  أداء للدولة يعكس المؤسسي األداء تقييم/ 6

  طرح  ناتج  عن تعبر  المضافة القيمة أن حيث   ، التنظيمية والفعالية والكفاءة المضافة القيمة زيادة/ 7
 . إحرازها تم التي الفعلية المخرجات  هي والكفاءة. المخرجات  من المدخالت 

  ، 2012رضوان،.)  وتحليل  ونتائج  مقارنات   خالل   من   تداولها  بعد   بالمعرفة  يتعامل  معلوماتي   نظام   /8
 (. 15-13ص  ص 

 : المؤسسي األداء تقييم خطوات

 : وهي ، وكفاءته التقييم لفعالية وصوالً   رئيسية مراحل بأربع يمر المؤسسي األداء تقييم إن    

 :  االنجاز معايير تأسيس/ 1

  التنظيمية   األهداف  ضوء  في  المطلوب   االنجاز  لنتائج  مقابلة  ومحددة  دقيقة  مقاييس  هي  المعايير    
  في  األداء  تقييم  لتنفيذ   األولى  الجوهرية  الخطوة  هو  المعايير   وتصميم  ،  الوظيفي  التوصيف  ومفردات   ،

 . اإلدارية المستويات  مختلف
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 : الفعلي اإلنجاز قياس/ 2

  تم   التي  والمهمات   والواجبات   الوظيفية  األنشطة  إنجاز  في  المحققة  النتائج  تحديد   عملية  وهي    
 .  ونوعية كمية أدوات  باستخدام  العاملين األفراد  قبل من تنفيذها

 :  بالمعايير الفعلي اإلنجاز مقارنة/ 3

 .اإلنجاز  عملية  في   حدثت   التي  واألخطاء  لالنحراف  الدقيق  التوصيف  هو  الخطوة  هذه  من  الهدف    

 :  االنحرافات  وتعديل األخطاء تصحيح/ 4

  النظام  حياة دورة  مراحل من مرحلة أي في ومعالجته الخلل ومكان أسباب  معرفة المرحلة هذه  في تتم
  األخطاء   أو  المشاكل  نفس  تكرار  لعدم   ضمان من   بد  ال  بل األخطاء  تعديل  فقط  يكفي وال.    اإلنتاجي

 (. 17-16ص  ،ص 2012رضوان،.) ثانية مرة

 : األداء تقييم  أهمية

  في   كفاءتها  على والحكم  المؤسسة  تواجه  التي  المشاكل  تشخيص   على  يعمل  األداء  تقييم  أن  بما     
 :  التالية النقاط في إبرازها يمكن ، بالغة أهمية له لذلك بأعمالها قيامها

 . لمواردها األمثل االستغالل من المؤسسة تمكين  -1

 .  ممكنة كفاءة بأفضل  بوظائفها  القيام من التحقق على المؤسسة يساعد   -2

  الوظيفة   ممارسة  على  ذلك  يساعد   حيث   المؤسسة  أنشطة  من  نشاط  لكل  االنحرافات   إكتشاف  -3
 . تكرارها لمنع التصحيحية اإلجراءات  واتخاذ  الرقابية

 .  االنحرافات  عن المسئولة اإلدارية المراكز تحديد   -4

 .  تعديلها أو  الحالية االستراتيجية تحديد  في األساس للمنظمة بالنسبة األداء تقييم نتائج تعد   -5

 . ككل المنظمة أداء تحسين وبالتالي واألقسام اإلدارات  بين  المنافسة من نوع  خلق على يساعد   -6

 . ضعفها نقاط  على بالقضاء المنظمة لتطوير سبيل تحديد   -7

 . المؤسسة نشاطات  مختلف بين  التنسيق تحقيق  -8
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  ذوي    األطراف  فعل  رد   –  المخاطر  –  العوائد :    وهي   أساسية  أبعاد   ثالث   خالل  من  األداء  تقييم  يمكن
 ( 5،ص 2009، وفاطمة حمادي) المصلحة

 :  األداء تقييم صعوبات

 :  يلي  فيما إيجازها يمكن ، صعوبات  عدة المؤسسة أداء تقييم عملية تعترض   

 .  األداء في المساهمة المعايير تحديد  صعوبة*

 . سلوكه عن  الناتج األداء خاصة ، األداء هذا عن مسئوليته ومدى الفرد  أداء تحديد  صعوبة*

 .  النتائج هذه لتحقيق  المقدمة بالوسائل االهتمام دون  بالنتائج االهتمام*

  تصحيحية   قرارات   اتخاذ   وبالتالي  ،  وتوجيهها  النتائج   تحريف  إلى  يؤدي  مما  ،  وتشعبها  المعايير  كثرة*
 .  خاطئة

 . الدائمة والمحاسبة بالرقابة  شعورهم نتيجة األفراد  عند  والفوضى ثقة الال من جو خلق*

 (. 7،ص 2012بالسكه،  صالح)ورائها  من  المرجوة  اإليرادات   إلى  بالنظر  الرقابية  العملية  تكاليف  زيادة*

 :األداء قياس

. قياسه  المراد   الموضوع  عن  كمية  ومالحظات   معلومات   جمع  عن  عبارة  بأنه   المؤسسي  القياس   يعرف
 الكساسية )    المدرجة  المقاييس  من  معين  إطار  وفق  ،  كمياً   تقديراً   والمستويات   األشياء  تقدير  وهو

 (. 81ص  ،2011،

 :  األداء قياس مفهوم

  مراقبة   سيما  وال  ،  وتسجيلها  المنظمة  برامج  النجازات   المستمرة  المراقبة:"    بأنه   األداء  قياس  ُيعرف     
 (.487ص  ، 2007ووائل،  طاهر)مسبقاً  موضوعة  غايات   تحقيق نحو  التقدم سير جوانب  وتسجيل

  في   اإلنتاجية  والعمليات   والمخرجات   المدخالت   لتقييم  منظمة   طريقة"    بأنه  كذلك  يعرف  كما     
 (. 2،ص 2009، مرازقة عيسى)  الصناعية وغير الصناعية المنظمة

 : األداء قياس صعوبات
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 :  يلي فيما تتمثل صعوبات  عدة األداء قياس عملية تعترض     

  على   والقائمين  اإلدارة   قبل  من   إهمالها  إلى  يؤدي  ،  والمعلومات   البيانات   من  كبيرة   كميات   جمع-1
 . منها المهم اختيار وصعوبة استخدامها لسوء أو ، وتشعبها لكثرتها سواء القياس عملية

  على   التركيز  وتهمل  ،"    والتشغيلية  المالية"    المدى  قصيرة  البيانات   على  المنظمات   معظم  تعتمد - 2
  واألخالقية  االجتماعية   والمسؤولية  ،  والعاملين  العمالء  كرضى  البعيد   بالمدى   الخاصة   المقاييس 
 .  اإلدارة نظر  قصر بسبب  وهذا للمنظمة

 جو  خلق  إلى  يؤدي  قد   آخر  مع  معين  عامل  أداء  أو  أخرى   مع  معينة  تنظيمية  وحدة  أداء  مقارنة  إن-3
 .للمنظمة العام األداء حساب  على  المنافسة من

  من   جو   يخلق   أن  شأنه  من  هذا  المنظمة  واقع  مع  متوافقة  وغير   وغامضة   مجهولة  معايير  وضع-4 
  أو   عالية   مقاييس  على   المبنية   األهداف  تحقيق  عدم   بسبب   معنوياتهم  وانخفاض   العاملين   بين   الفوضى
 .  غامضة

 األداء  قياس  أن  كما  ،  التكاليف  وزيادة  العاملين  رضا  عدم  إلى  يؤدي  مفرط  بشكل  األداء  قياس-5
 .  التصحيحية  القرارات  اتخاذ  صعوبة إلى يؤدي قليل بشكل

 في   المنظمة  وسير  الالزمة  غير  البيانات   جمع  إلى  يؤدي  القياس  من  الحقيقية  الغاية  معرفة  عدم- 6
 (.5  ،ص 2012، بالسكة صالح) الصحيح غير  االتجاه

   الميدانية الدراسة:  الثالث الفصل

 نبذة تعريفية عن مصنع نسيج شندي:

  – يم و هي كوستي الد  أخرى ضمن ست مصانع نسيج  م1976تأسس هذا المصنع في العام  •
هللا وجميعها كانت مملوكة   الي مصنع غزل الحاج عبد   إضافة،    ودنقالنياال    –  كادوقلي

 زل والنسيج حينها. غالعامة للبالكامل لجمهورية السودان وتدار بواسطة المؤسسة 

مصنع    أخرها مختلفة وكان    ألسباب   األخر هذه المصانع تتدهور وتتوقف واحدا بعد    بدأت  •
المصانع   إدارةم ، تم حل المؤسسة العامة للغزل والنسيج وتحولت  2005نسيج شندي في العام  

 شندي.كوستي و  –الي وزارة الصناعة التي قررت تحديث مصانع الدويم   تلك تهابحال
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كمقاول للقيام بعمليات توريد وتركيب وتشغيل ماكينات جديدة    أجنبية تم التعاقد مع شركة   •
االستشارية    الهيئة  أشرافالمدينة والميكانيكية والكهربائية تحت    باإلعمالومتطورة وكذلك القيام  

 لجامعة الخرطوم كاستشاري لمشروع تحديث المصانع الثالث المختارة. 

وهي من احدث الماكينات   وألمانيامن ايطاليا    م 2007نات للمصانع الثالث عام  كي اتم توريد الم •
 وقتها.  الموجودة

م فاصدر 2011المواقع وتركيب تشغيل الماكينات حتى عام    إعداد تعثرت بعدها عمليات   •
 السيد رئيس الجمهورية قرارا بايلولة الثالث مصانع لمجموعة جياد الصناعية. 

ممثل • والتشغيل  باشرت مجموعة جياد  التركيب  االستثمارية عمليات  الصناعات  ة في قطاع 
 م. 2014م واكتملت في 2011التجريبي في نوفمبر  

لالستثمار    م تدار هذه المصانع بالشراكة مع شركة سور العالمية2015/  1/2اعتبارا من   •
وات  وهي شراكة بين جمهورية السودان ممثلة في )وزارة الدفاع ومجموعة جياد الصناعية( الق

تريكو ومالبس   –تجهيز    –نسيج    –المسلحة القطرية ومستثمر تركي وتمتلك مصانع غزل  
ومصنع سور للملبوسات العسكرية بالخرطوم  بحري ومصانع نسيج الدويم وكوستي    جاهزة

 وشندي.

 تهدف المجموعة الي :  

 قطر. توفير الملبوسات والمهمات العسكرية للقوات النظامية في السودان ودولة  •

 القطنية الي  الخارج. األقمشةتصدير  •

 األقمشة  أنواعتلبية حاجة السوق المحلي من مختلف  •

 متر  7,500,000     السنوي لمصنع نسيج شندي منفردا اإلنتاج •

 فرد  250يات(         د العمالة المستخدمة في مصنع نسيج شندي )ثالث ور  •

 . متر 20,000المختلفة   األقمشةمن يومي   أنتاجويحقق  بثالث ورديات   اآلنيعمل المصنع  •

 شعار المجموعة : 
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 الرسمي  الزى من القطن في الحقل الي     

 ية :ؤ الر 

هو ان تصبح شركة رائدة في المنطقة في صناعتها والحصول على تجارة مميزة    األساسيالهدف      
  المكانةالي    باإلضافةمتكامل    العالم القتنائها على مجمع صناعي شامل  أنحاءفة في جميع  و ومعر 

للطاقم   في    وتجربته  اإلداري العالمية  العريقة  وخبرته  مناطق    األعمال  أقامةالمتميزة  في  والصناعة 
 العالم.  إرجاء مختلفة في

 اجراءات الدراسة الميدانية :

 مجتمع الدراسة :

ب العاملين  الدراسة من  بمدينة  يتكون مجتمع  للنسيج  تم  مصنع سور  فقد  الدراسة  أما عينة  شندي . 
( استمارة استبانة علي  30اختيارها بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة ، وقد قام الباحث يتوزيع )  

 .   %100المستهدفين وكانت االستجابة من المستهدفين بنسبة 

 أداة الدراسة :

وقد تضمنت قسمين : القسم استخدمت االستبانة كوسيلة رئيسية لجمع البيانات من عينة الدراسة ،  
المؤهل    ، العمر   ، النوع  في  تمثلت  والتي  الدراسة  عينة  ألفراد  الشخصية  البيانات  وتضمن  االول 

وسنوات الخبرة . أما القسم الثاني فقد أحتوي   المسمى الوظيفي ، التحصصي العلمي ،  االكاديمي ،  
 .  مقسمة على  محورين،  ات ( عبار 9علي عدد )

 عينة الدراسة ( خصائص1جدول )

 المتغيرات  الفئات  التكرار  النسبة % 

 النوع ذكر 17 56.7

 أنثي 13 43.3

 الفئة العمرية سنة  30أقل من   19 63.3

 سنة  40و أقل من  30 8 26.7
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 سنة  50وأقل من   40 2 6.7

 سنة فأكثر 50 1 3.3

 المؤهل األكاديمي  ثانوي  5 16.6

 جامعي  23 76.6

 الجامعيفوق  2 6.7

 المسمى الوظيفي مدير 1 3.3

 رئيس قسم ) وحدة( 4 13.3

 موظف  14 46.6

 أخرى ) أذكرها(  11 36.7

 محاسبة  3 10.0

 التخصص 

 إدارة أعمال  9 30.0

 هندسة 9 30.0

 حاسوب 1 3.3

 أخرى ) أذكرها(  8 26.7

 سنوات  5  من أقل 21 70.0

 الخبرة سنوات
 سنوات  10  من أقل و 5 6 20.0

 سنة  15 من  أقل و 10 1 3.3

 فأكثر  سنة 15 2 6.7

 . م 2021الدراسة الميدانية   واقعالمصدر: اعداد الباحث من 

* بعد دراسة الجدول السابق لمتغيرات أفراد عينة الدراسة تبين اآلتي : متغير النوع كانت الغالبية  
%(، متغير العمر كانت الغالبية العظمي للفئة العمرية )أقل من    56.7)   محيث بلغت نسبته  ذكور
نسبتهم )  30 بلغت  وقد   ) المبحوث   63.3سنة  غالبية  األكاديمي كان  المؤهل  متغير   ، ين من  %( 

 %(   46.6متغير المسمي الوظيفي كان الغالبية للموظفين بنسبة )  %( ،    76.6الجامعيين بنسبة ) 
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أما  ،    %(  30.0لتخصصي إدارة االعمال و الهندسة بنسبة )      ، متغير التخصص كانت الغالبية 
 %( .  70.0بنسبة ) سنوات  5أقل من متغير سنوات الخبرة كانت الغالبية ممن كانت خبرتهم 

 عمليات ادارة المعرفة واالداء المؤسسي. ( عبارات المحور األول : 2جدول )

بارة 
الع

 

شدة
ق ب

اواف
 

ق  
اواف

رأي  
ال 

 

 ال
فق

اوا
 

 ال
شدة

ق ب
اواف

 

 
بي 

حسا
ط ال

وس
ال

ي   ر
عيا

 الم
راف

إلنح
ال

 

فقة 
موا

ة ال
درج

 

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

 تحديد  في   المعرفة  تشخيص  يساهم
     والضعف القوة نقاط

11 19 0 0 0 
4.37  

 

36.7 63.3 0 0 0 

 المستوي   من   المعرفة  تحويل
 الجماعي   المستوي   إلي   الفردي
 المنظمة أهداف تحقيق في  يساعد

20 9 1 0 0 
4.63  

 

66.7 30.0 3.3 0 0 

 طريق  عن   يتم   المعرفة  تخزين
 والكفاءة  الخبرة  تمتلك  التي  الكوادر 

10 17 3 0 0 
4.23  

 

33.3 56.7 10.0 0 0 

 أفراد   جميع  بين  المعرفة  تقاسم
 أداء  كفاءة  من  يرفع  المنظمة
 أعمالهم

15 13 2 0 0 
4.43  

 

50.0 43.3 6.7 0 0 

 حل   في  المعرفة  تطبيق  يساعد
 المنظمة  تواجه التي المشكالت

17 10 3 0 0 
4.47   

56.7 33.3 10.0 0 0 

  4.42 نتيجة المحور

 . م 2021الدراسة الميدانية   واقعاعداد الباحث من المصدر: 

   -يتضح من الجدول أعاله مايلي :
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( بنسبة مئوية  19،  11، اوافق ( على التوالى )  بشدة  قبولها )أوافق  : جات تكرارات العبارة األولى*
قبول هذه  ل مما يشير  ) أوافق ، أوافق بشدة (  قبولها  عدم     تفوق تكرارت   ه( وهذ ،  63.3%،  36.7%)

   العبارة.

( بنسبة مئوية  9،    20، اوافق ( على التوالى )    بشدة  قبولها)أوافق  : جاءت تكرارات العبارة الثانية  *  
 لقبول هذه العبارة. الموافقة مما يشير  ( وهذا يعني تفوق تكرارات 30.0%،  66.7%)

( بنسبة مئوية  17  ،   10، اوافق  ( على التوالى )  بشدة  قبولها)أوافق  : جاءت تكرارات العبارة الثالثة  *  
 قبول هذه العبارة.  يعني ه تفوق تكرارات عدم الموافقة مما( وهذ %56.7%، % 33.3)

( بنسبة  13،  15التوالى ) ، اوافق ( على    بشدة  )أوافق  : جاءت تكرارات قبولهاالعبارة الرابعة     *
 . القبول وهذا يعني قبول هذه العبارة عدمعبارات  ها على( وهذا يعني تفوق%43.3، %50.0  مئوية )

( بنسبة  10،    17، اوافق ( على التوالى )    بشدة  قبولها)أوافق  : جاءت تكرارات ة  خامسالعبارة ال*  
 الموافقة مما يشير لقبول هذه العبارة.  ( وهذا يعني تفوق تكرارات %33.3،  %56.7مئوية ) 

  احصائية بين عمليات ادارة المعرفة *بعد دراسة الجدول السابق لنتائج المحور االول ) توجد عالقة  
حسب مقياس ليكرت   بشدة  ( أي أوافق4.42( نجد أنه حصل علي وسط حسابي )واالداء المؤسسي

 لي عبارات هذا المحور .ع  بشدةالخماسي ، والذي يعني أن المبحوثين يوافقون 

 متطلبات إدارة المعرفة و األداء المؤسسي. ( عبارات االمحور الثاني : 3جدول )

 العبارة 

اوافق  
 بشدة

 ال رأي  اوافق  
  ال

 اوافق 
اوافق    ال

الوسط   بشدة
 الحسابي 

الإلنحراف  
 المعياري 

 درجة الموافقة 
 التكرار  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار 

 النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة 

 ثقافة  وجود
  تشجع   تنظيمية
  علي   األفراد
 المعرفة  تشارك

8 18 4 0 0 

4.13   
26.7 60.0 13.3 0 0 
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  مستوي   من  يزيد
    أدائهم

 سهولة  تساعد
  إنسياب

  اإلجراءات
 في  التنظيمية

 توزيع  عملية
 المعرفة

14 13 2 1 0 

4.33   
46.7 43.3 6.7 3.3 0 

 شبكة  فروت
 اتصاالت

  داخلية
( اإلنترنت)

  نقل   من  يسهل
 المعرفية  األفكار

 األقسام  بين
 واألفراد 

14 14 2 0 0 

4.40   
46.7 46.7 6.7 0 0 

نمط     وجود 
  يشجع   قيادة

  علي   األفراد
 أفكار  توليد

 يحسن  جديدة
  أداء   من

   المنظمة

18 10 2 0 0 

4.53    
60.0 33.3 6.7 0 0 

  4.35 نتيجة المحور 

 . م 2021الدراسة الميدانية   واقعاعداد الباحث من المصدر: 

   -يتضح من الجدول أعاله مايلي :
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( بنسبة مئوية  18،    8، أوافق ( على التوالى )  بشدة   )أوافق  ها: جات تكرارات قبولالعبارة األولى*
وهذا    اوافق ( ال  ،    بشدةأوافق  ال  قبولها )  عدم  تكرارت    ها على( وهذا يعني تفوق60.0%، 26.7%)

 يعني قبول هذه العبارة. 

( بنسبة مئوية  13،  14، أوافق ( على التوالى )بشدة  : جاءت تكرارات قبولها) أوافق  العبارة الثانية  *  
 مما يعني قبول هذه العبارة.   ( وهذا يعني تفوق تكرارات قبولها%43.3، % 46.7)

( بنسبة مئوية  14،   14، أوافق ( على التوالى) بشدة قبولها)أوافق تكرارات  : جاءت  العبارة الثالثة *
 قبولها مما يعني  قبول هذه العبارة.عدم  تكرارت   ها على( وهذا يعني تفوق%،  46.7،%، 46.7)

( بنسبة مئوية  10،  18، اوافق ( على التوالى )بشدة  : جاءت تكرارات قبولها)أوافق  العبارة الرابعة   *  
 قبولها  وهذا يعني  قبول هذه العبارة. عدم تكرارت   ها على( وهذا يعني تفوق33.3%،  60.0%)

هناك عالقة ذات داللة احصائية بين متطلبات  *بعد دراسة الجدول السابق لنتائج المحور الثاني )  
حسب   بشدة  ( أي أوافق4.35( نجد أنه حصل علي وسط حسابي  ).إدارة المعرفة و األداء المؤسسي

 علي عبارات هذا المحور.  بشدةس ليكرت الخماسي ، والذي يعني أن المبحوثين يوافقون مقيا

   -الخاتمة :

 وتشتمل على النتائج والتوصيات .

 -:النتائج:  أوالا 

 :  التالية النتائج نستخلص  للدراسة والميداني النظري  االطار علي  بناءاً 

 . والضعف ادارة المعرفة تمكن المؤسسة من معرفة نقاط القوة/ 1

 . مشاركة المعرفة يساعد على تحقيق أهداف المؤسسة / 2

 .  تطبيق المعرفة يساعد في حل المشكالت التي تعترض العمل/ 3

 . العاملينكافة تقاسم المعرفة يسهم في رفع اداء / 4

 . تساعد الثقافة التنظيمية بالمؤسسة في تشارك المعرفة/ 5

 . في توزيع المعرفةوضوح الهياكل التنظيمية يسهم / 6
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 / وجود شبكات االتصاالت يساعد في نقل المعرفة.7

 / تلعب القيادة الرشيدة دور كبير في توليد المعرفة. 8

   -:التوصيات:  ثانيا  

 : باآلتي نوصي  الدراسة نتائج علي  بناءاً 

 .  / االهتمام بالتدريب بكافة أشكاله السهامه في نقل المعرفة1

 .  / تحديث الوسائل والمعدات المستخدمة في خزن المعرفة لتسهل عملية الرجوع إليها و تأمينها 2

/ ان تعمل المؤسسة على متابعة مراحل تطبيق المعرفة للتعرف علي االنحرافات ومعالجتها أوال  3
 بأول.

 /  تبني ثقافة تنظيمية تقوم على أساس المشاركة وتبادل المعلومات. 4

 االعتماد على الهياكل التنظيمية التي تشجع العاملين على االبداع و االبتكار. / 5

 / أن تقوم المؤسسة بإنشاء شبكة اتصاالت حديثة تسهم في نقل و إسترجاع المعرفة بصورة سريعة. 6

 :  والمصادر المراجع  قائمة

 ،   والتوزيع  للنشر  واإليمان  العلم  دار:    الشيخ  كفر  ،  المعرفة  إدارة  ،  على  سيد   محمد   أسامة .1
 .  م 2013

 إطار  في  االقتصادية  المؤسسات   أداء  تحسين  مقومات :    عبادي  الزهراء   فاطمة  نبيل،  حمادي.   .2
 التنمية  ظل  في  المنظمة  وفعالية  األداء  حول  العلمي  الدولي  الملتقى   –  المستدامة  التنمية

 .  م 2009 نوفمبر  –  الجزائر –  بوضياف محمد  جامعة المستدامة،
 الحامد  دار:  والحلول،عمان  التقنيات   و  التحديات   المعرفة  طيطي،ادارة  اسماعيل  مصباح  خضر .3

 . م2009والتوزيع،  للنشر

   م2008   ، والتوزيع  للنشر صفاء دار:  عمان ، المعرفة إدارة ، عليان مصطفى ربحي .4

  غير  دكتوراه   رسالة  ،  التنافسية  الميزة  تحقيق   على  المعرفة  إدارة  وظائف  أثر  ،  سليم  خليفة  سليم .5
 .م2015 ، األزهري  الزعيم جامعة منشورة
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   م.2005صالح الدين الكبيسي، ادارة المعرفة، القاهرة : المنظمة العربية للتنمية االدارية،  .6

 المؤسسة   في   اإلستراتيجية  لتقييم  كأداة   المتوازن   األداء  بطاقة  تطبيق  قابلية:    بالسكه  صالح .7
  جامعة   منشورة   غير  ماجستير   رسالة  المؤسسات،  بعض   حالة  دراسة   الجزائرية،  االقتصادية

 .م  2012 الجزائر، سطيف، عباس، فرحات 
  منهجي   منظور   اإلستراتيجية  اإلدارة  إدريس،  محمدصبحي  وائل  منصور،  محسن  طاهر .8

 . م 2007  عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار متكامل،
 للنشر  المعتز   دار:المعلومات،عمان  وتكنولوجيا  المعرفة  مسلم،ادارة   حسن   عبدهللا .9

 . م2015والتوزيع،
.  د   ،  للنشر  وائل  دار  ،  األعمال  منظمات   في  المعرفة  إدارة  ،  الجاموس  الرحمن  عبد  .10

 .ت 
  العربية   المنظمة  الحكومية،  لجهزة  أل  األداء  س  قيا  آخرون،  و  مخيمر  العزيز  عبد  .11

 .  م  2000 اإلدارية،القاهرة، للتنمية
  النيل   مجموعة:    القاهرة  ،  للتغير   استراتجيات   صياغة,  المتميزة  القيادة  احمد   عالء .12

 . م2005 ، العربية

  للنشر   الثقافة  دار  مكتبة:عمان   المعلومات،  علم  ،  الصباغ   الوهاب   عبد   عماد  .13
 .  م2000والتوزيع،

  الملتقى   المنظمات،  في  والفعاليات   األداء  قياس  أساليب   و  مؤشرات   مرازقة،  عيسى .14
  بو  محمد   جامعة  المستدامة،  التنمية  ظل  في  المنظمة  وفعالية  األداء  حول   العلمي  الدولي

 . م2009نوفمبر  الجزائر، ضياف،
 الجامعات   في  قياسه  وأبعاد   التنظيمي  األداء:    سالم  الرحمن  وعبد   محمد،  فيصل .15

  واألداء  البرامج  موازنة ملتقى في منشور بحث  لألداء، المتوازنة الدرجة بطاقة قياس– العربية
 .  م 2014 دمشق، العربية، الجامعات  في تطبيقها آليات  و

 دار:  ،عمان  التنظيمية  االهداف  و  المعرفة  ادارة  استراتيجية   القهيوي،  عبدهللا  ليث  .16
 . الحامد 
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 بيروت، والنشر، للطباعة حزم  ابن دار ،1 ط سسي، المؤ  العمل العدلوني، محمد  .17
2002 

 المتوازن،   األداء  معايير  ظل  في  سسات   المؤ  أداء  تقييم   رضوان،  الفتاح  عبد   محمود  .18
 .  م 2012  ، القاهرة والنشر، للتدريب  العربية المجموعة

  رسالة   ،  المؤسسات   نشاط  فاعلية  على  المعرفة  إدارة  أثر  ،  العظيم  عبد   إبراهيم  معاذ  .19
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  القمح يف السودان استهالكعلى قياس دالة  اإلبطاءأثر فرتة 

 م( 2020-2000)  من   الفرتة خالل

 (3)الطاهر علي مساعد علي. د;(2)د. أمري سليمان مصطفى أبوقرون;1)(علي القشاط دفع السيد  د. ليلى
 ( 00249)912156124جوال: : :aameir15@yahoo.comEmail -  جامعة شنديكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  -قسم االقتصاد  - أستاذ مساعد (1)

 ندي كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة ش -قسم االقتصاد  -أستاذ مساعد (2)

 باحث اقتصادي  (3)

 المستخلص 

الدراسة   هذه  فترة  تناولت  دالة    اإلبطاءأثر  قياس  السودان   استهالكعلى  الفترة  القمح في  - 2000)   خالل 

تسليط الضوء على استهالك القمح وتحديد العوامل التي تؤثر على استهالكه ودرجة وهدفت الدراسة إلى    م(2020

والقياسية   واإلحصائيةتقدير قيم معالم من متغيرات النموذج واختبار هذه القيم وفقًا للمعايير االقتصادية  و   ،تأثيرها

كذلك   ،المنهج التاريخي في تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالظاهرة موضوع البحث اتبعت الدراسة    .وتحليلها

النتائج   استخالص  لسهولة  وذلك  القمح  استهالك  لدالة  القياسي  والتحليل  اإلحصائي  الوصفي  المنهج  استخدام 

وتوصلت الدراسة لنتائج   (.E-viewsباستخدام برنامج )( OLSعن طريق المربعات الصغرى العادية ) وفحصها

أدت الزيادة   ،م(2020-2000)فترة  الخالل    دانزيادة الدخل المتاح أدت لزيادة استهالك القمح في السو   من أهمها

الدخل السابق أدى ارتفاع  و   خالل فترة الدراسة  في االستهالك السابق للقمح إلى زيادة استهالك القمح في السودان

نتائج الدراسة تمت التوصية بعدة توصيات   ءوعلى ضو  . خالل فترة الدراسة إلى زيادة استهالك القمح في السودان

العمل على تحسين مستوى الدخول خاصة في ظل االرتفاع العالمي ألسعار السلع الغذائية النعكاسها على  أهمها

تهيئة المناخ االستثماري لتشجيع وجذب االستثمارات األجنبية والمحلية واإلسهام في و   المستوى المعيشي لألسر

 .ع القمح بالسودانتوطين زراعة وتصني 

 فترة اإلبطاء ، الدخل المتاح، القمح، دالة االستهالك المفتاحية:الكلمات 

mailto:aameir15@yahoo.com
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Abstract 

This study examined the effect of the slowdown period on measuring the wheat consumption function 

in Sudan during the period (2000-2020) The study aimed to shed light on wheat consumption, identify 

the factors affecting its consumption and the degree of their influence, estimate the values of the 

parameters of the model variables, and test these values according to economic, statistical and 

econometric criteria and analyze them. The study followed the historical approach in collecting data 

and information on the phenomenon in question, as well as using the descriptive statistical approach 

and the standard analysis of the wheat consumption function, in order to easily extract and examine 

the results by means of ordinary least squares (OLS) using the (E-views) program. The study reached 

results, the most important of which is the increase in disposable income, which led to an increase in 

wheat consumption in Sudan during the period (2000-2020), the increase in the previous consumption 

of wheat led to an increase in wheat consumption in Sudan during the study period and the increase 

in the previous income led to an increase in wheat consumption in Sudan during the study period. In 

the light of the results of the study, several recommendations were recommended, the most important 

of which is working to improve the level of income, especially in light of the global rise in food 

commodity prices, as it is reflected in the standard of living of families. Creating an investment 

climate to encourage and attract foreign and local investments and contribute to the settlement of 

wheat cultivation and processing in Sudan 

Keywords: consumption function, Wheat, disposable income, deceleration period 

 المقدمة: أواًل: 

يعتبر القمح أحد محاصيل الحبوب الغذائية الذي يعتمد عليه أكثر من ثلث سكان العالم في غذائهم اليومي  

هذا األسلوب   الشعوب،إذ أصبحت الدول المنتجة والمصدرة للقمح تستعمله كسالح استراتيجي فعال للضغط على  

وعل  إلىأدى   العالمية  شركاتها  عبر  الغنية  للدول  طائلة  أرباح  لنمو تحقيق  ونتيجة  الفقيرة  الشعوب  حساب  ى 

دخل المواطن السوداني تعاظم االستهالك على سلعة القمح   الغذائية وارتفاعالمجتمعات الحضرية وتغير العادات  

بأنواعها   الرفيعة  الذرة  حساب  على  السوداني  للمواطن  رئيسي  كغذاء  المحسن  تعددت   والدخن.والدقيق  كذلك 

قبل أصح من  القمح  مثل صناعة استخدامات  الصناعات  العديد من  في  أساسي  كمكون  ودخوله  المصانع  اب 
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الحلويات بأنواعها باإلضافة لتقارب أسعار القمح مع أسعار الذرة الرفيعة والدخن مما انعكس في زيادة الطلب على 

دان وتقليل ولكي تقلل الحكومة من حدة استهالك القمح في السو   .االستراتيجيةالقمح وبالتالي أصبح من السلع  

تكلفة االستيراد العالية في ظل االنخفاض العالمي من القمح تأثرا بالظروف المناخية وزيادة الطلب المطرد عليه 

 .مع ارتفاع أسعاره مما يؤدي الرتفاع أسعار الحبوب األخرى 

 مشكلة الدراسة:/ 1

تأثير كل    تكمن مشكلة الدراسة في تحديد المتغيرات التي تؤثر على استهالك القمح في السودان ودرجة 

 التساؤالت:وتتلخص مشكلة البحث في اإلجابة على هذه  المتغيرات،متغير من هذه 

 القمح. الكمية المستهلكة من على الدخل  أثر ما هو .1

 القمح.على الكمية المستهلكة من   االستهالك السابق من القمحما أثر  .2

 على الكمية المستهلكة من القمح. الدخل السابقما أثر  .3

 /أهداف الدراسة: 2

 تسليط الضوء على استهالك القمح وتحديد العوامل التي تؤثر على استهالكه ودرجة تأثيرها.  .1

بناء نموذج قياسي لتوضيح العوامل المؤثرة على استهالك القمح والتي يمكن قياسها وفق البيانات المتاحة من   .2

 ذج قياسي. أجل الوصول إلي أفضل نمو 

االقتصادية   .3 للمعايير  وفقًا  القيم  هذه  واختبار  النموذج  متغيرات  من  معالم  قيم  والقياسية    واإلحصائيةتقدير 

 وتحليلها. 

 / أهمية الدراسة:3

تتبع أهمية دراسة وتحليل ظاهرة استهالك القمح في السودان من أهمية تحليل دالة استهالك سلعة القمح  

جية تمثل الغذاء الرئيسي للمواطن السوداني بعد التحوالت التي حدثت في تغير نمط نفسها كونها سلعة استراتي 

 .السلعةحياته وكذلك قلة الدراسات القياسية في هذه 
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 / فروض الدراسة: 4

 المتاح. القمح والدخلهنالك عالقة ذات داللة طردية بين الكمية المستهلكة من  .1

 القمح. واالستهالك السابق من هنالك عالقة ذات داللة طردية بين الكمية المستهلكة من القمح  .2

 . والدخل السابقهنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الكمية المستهلكة من القمح  .3

   / منهجية الدراسة:5

 ،الخاصة بالظاهرة موضوع البحث يكمن منهج الدراسة في المنهج التاريخي في تجميع البيانات والمعلومات  

كذلك استخدام المنهج الوصفي اإلحصائي والتحليل القياسي لدالة استهالك القمح وذلك لسهولة استخالص النتائج 

 (.E-viewsباستخدام برنامج )( OLSعن طريق المربعات الصغرى العادية ) وفحصها

 مصادر الدراسة:/ 6

المصادر   الدراسة على  بنك    الثانوية:تعتمد  التي تصدر عن كل من  والتقارير  العلمية والمراجع  الكتب 

 السودان المركزي، ووزارة المالية واالقتصاد الوطني، إحصائيات المركزي لإلحصاء.

 / حدود الدراسة:7

 القمح في السودان.  المكانية: استهالكالحدود 

 م.2020- 2005 المكانية:الحدود 

 هيكل الدراسة:  / 8

النظري    اإلطاروالمحور الثاني    السابقة،تم تقسيم الورقة لثالثة محاور، المحور األول المقدمة والدراسات  

التطبيقي ويشمل تحليل بيانات الدراسة   اإلطاروالمحور الثالث  واستهالك القمح في السودان    مفهوم اإلبطاءويشمل  

 والتوصيات.ثم النتائج 

 الدراسات السابقة:
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لدوال الطلب والعرض لسلعة القمح في  النماذج القياسية :بعنوان (2، ص م2002 محمد،طارق  ،الرشيد )دراسة 

من   الفترة  مسئولية    الدراسةتتمثل مشكلة    م،1995-1956السودان خالل  وقوع  الطلب  في  احتياجات  إشباع 

ضآلة النمو في العرض لب المحلي و يرجع ذلك للنمو المتزايد للطاالكتفاء الذاتي من سلعة القمح و عدم  المتزايد و 

 والزيادة الكبيرة التي حدثت في حجم السكان. 

لعرض لسلعة القمح في او   النموذج القياسي مقترح لدوال الطلب   إلىمحاولة الوصول    إلىوهدفت  الدراسة  

منهج الدراسة الوصفية كما اتبع و   الباحث أسلوب   اتبع،  ات المختلفة لدوال العرض والطلب السودان وتقدير المرون

تقدير معالمه وتقييم تقديرات النموذج،  توصيف النموذج و أسلوب الدراسة الكمية لدراسة العرض الحالي للقمح و 

على حساب الحبوب األخرى )الذرة  يد مستمر الزيادة في استهالك القمح كانت  استهالك القمح في تزا  :أهم النتائج  

لزراعية محصول القمح في كل المشروعات ا  إنتاجن هنالك انخفاض واضح في  أالدخن( كما أوضحت الدراسة  و 

الجيدة كخطوة أولى من خطوات معاملة المحصول    التقاوي   استخدام  :تيباآلفي معظم سنوات الدراسة، وأوصت  و 

 زراعة األصناف المرتفعة اإلنتاجية. والتوسع فيالمزروع. 

األمن الغذائي في السودان نموذج قياس سلعتي :  بعنوان  (2م،ص 2005،ندى رمضان العبد   ،السيد )( دراسة  2

(، تتمثل مشكلة البحث في تزايد الطلب على هذا النوع من الحبوب بنسبة 2005  - 1986القمح والذرة للفترة )

متفاوتة ، الزيادة في الطلب لم تواكب الزيادة في العرض مما أوجد فجوة غذائية ، عدم وجود نموذج قياسي يوضح 

ي تحدد الطلب والعرض لسلعتي القمح والذرة وأهمية كل عامل على اآلخر، هدفت الدراسة الى أهم العوامل الت

رار السالسل الزمنية المستخدمة مشاكل عدم استق  مراعاة   ،قياسي دراسة موضوع األمن الغذائي من منظور اقتصادي  

خدم المنهج الوصفي للتعرف الباحث على مبدأ التكامل بين مناهج البحث العلمي حيث است  اتبع  معالجة ذلك، و 

 : النتائج  أهم  وصف علمي كافي،  إلىتوصيف العالقات بينها بهدف الوصول  المشكلة وتحديد أسبابها و   على معالم

الكمية المطلوبة من  وجود عالقة طردية بين السكان و  الكمية المطلوبة منه،ر القمح و وجود عالقة عكسية بين سع 
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حيث انه يمثل   االهتمام بزراعة القمح  ،موذجباستخدام طريقة التقدير المالئمة لتقدير النوأوصت الدراسة  القمح  

 يزداد الطلب عليه في كل عام. و  استراتيجيةسلعة 

القمح في السودان باستخدام نموذج   إنتاجتقدير دالة    بعنوان:  (2م،ص 2011،الهادي أحمد الدوم  ،آدم)دراسة  

في معاناة السودان من عدم تحقيق االكتفاء    الدراسةم( تتمثل مشكلة  2010  –  1970االنحدار في الفترة من )

الذاتي للسكان، وزيادة متالحقة في التكاليف ساعدت في عدم تشجيع المزارعين على استخدام الحزم التقنية الحديثة 

إنتاج القمح و   إلىوهدفت    ،واإلنتاجيةلتي تزيد من اإلنتاج  ا العوامل التي تؤثر على تحديد  تسليط الضوء على 

من ثم بناء نموذج قياس لذلك بغرض توضيح العوامل تحديد العالقة فيما بينها و   قياس درجة تأثيرها،اإلنتاج و 

القمح،   إنتاج  ذ   التحليلي معتمداً المنهج الوصفي و الدراسة    استخدمت المؤثرة على  الثانوية في  البيانات  لك على 

المساحات المزروعة، اإلنتاج و   توصلت لعدة نتائج  منها: طردية العالقة بين  لتقدير دالة إنتاج القمح في السودان،

ا ضرورة زيادة اإلنتاج بالكمية التي تؤدي إلي تخفيض ب  الدراسة  التكاليف، وأوصت إلنتاج و طردية العالقة بين 

ملها هذه الدراسة الذاتي، دراسة العوامل التي تؤثر على اإلنتاج والتي لم تش  االكتفاءالتكاليف وتحقق نسبة عالية في  

 ، ودرجة الحرارة ومعرفة مقدار تأثيرها. مثل حجم السكان

د أن جميع هذه الدراسات تتفق مع الدراسة في بعض العوامل تتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في: نج 

منها: القمح سلعة استراتيجية تمثل الغذاء الرئيسي ألغلب سكان العالم، وجود عوامل مؤثرة أخرى غير قابلة للقياس 

زيادة كأذواق المستهلكين وتغيير العادات الغذائية لسكان الحضر، الزيادة المستمرة في استهالك القمح بسبب ال

 االستهالك.على قياس دالة   اإلبطاءتختلف الدراسة عن لدراسات السابقة في توضيح أثر فترة   السكانية.

   ثانيًا: اإلطار النظري 

 مفهوم اإلبطاء)التخلف( الزمني   -1

يعني مفهوم التخلف الزمني وجود فترة زمنية ما بين رد فعل الوحدات والمتغيرات االقتصادية للتغير نتيجة      

 المتغيرات المختلفة زمنيا في الواقع: أمثلةلسلوك متغيرات متعددة، ومن 
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 ( tC-1ك )المستويات الماضية االستهال  على ( يعتمد  tCمستوي االستهالك الحالي)  أن دالة االستهالك نجد   -1

 النحو التالي:  علىوعلية تكون دالة االستهالك   (.ty-1( والمستويات السابقة للدخل)ytوالدخل الجاري)

…                                   1-t+b3yt+b2y1-t=b0+b1ctC 

  والتأثير من الزمن تقع بين اتخاذ القرارات االقتصادية    أساسيةتوجد بها فترة    والتينماذج السالسل الزمنية   -2

 تأخذ   التي   األساليب   أحد هي   النماذج المختلفة زمنياً   أن نجد   وبالتالي  االقتصادية.النهائي في متغير السياسة  

كفاءة في ترجمة    األكثر   األسلوب   االقتصادي، وربمافي االعتبار طول الزمن في العمليات المرتبة للسلوك  

- 206ص   م،2008،عز الدين مالك الطيب   ،محمد )   االقتصادي حركتها وتعطي مرونة كمية لصيغ السلوك  

208 ) . 

 تعريف نماذج فترات اإلبطاء:

معظم نماذج االنحدار الخاصة بالسالسل الزمنية تفترض إن اثر المتغير المستقل مباشر  على المتغير  

إن اثر الفترة السابقة قد يعتمد   إلىألثر الفترة السابقة، وواقع الحال يشير    اعتبارهنالك عدم    أخرى التابع، وبعبارة   

االقتصاد وتطابق زمن    أكثرعلى   واحدة في  فترة زمنية  نماذج   أوالحدث  من  الظاهرة مع زمن سببه، وتشمل 

، في تلك ة ضمن طائفة المتغيرات المستقلةمتغيرات متباطئ  أحياناً االنحدار التي تعتمد على السالسل الزمنية  

عبر الزمن وتعرف تلك النماذج بنماذج المتغيرات   تتباطأالمتغير التابع للمتغيرات المستقلة    استجابةالحالة فإن  

لها بغرض ضمان الحصول على مقدرات   التصديال بد من    التية وتثير النماذج بعض مشاكل التقدير  المتباطئ

لنماذج فترات   المطلوبة، ويالحظ استخدام االقتصاديون  الخصائص  الحاضر    في  اإلبطاءتملك  قيم   بأنالوقت 

بانها   اإلبطاءعرفت نمازج  و   تقلة.السابقة للمتغيرات المسحالية و بعنصر الزمن عبر القيم ال  تتأثرالمتغير التابع  

 المستقلة و المتغيرات التابعة ضمن مجموعة المتغيرات  أة زمنيًا للمتغيرات المستقلة  أ النماذج المتضمنة لقيم مبط

 . (18م، ص 2008 ،لهام أحمد إبراهيم، ازين العابدين)

 :اإلبطاء وجود أسباب
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 الزمني هي: اإلبطاء رئيسية لوجود  أسباب  ثالثةهنالك 

، األسعارمباشره بعد تناقص    االستهالكيةيغير الناس عاداتهم    بسب العادات والتقاليد فقد ال  :النفسية  األسباب /1

يصبح الذي  فان الشخص مضار مباشر. كذلك  يتضمنه مننسق التغير وما  إلىذلك تزايد الدخل وربما يعود  أو

يعرف   قد ال  ألنه طويله  ال بعد فتره  إ ال يغير نمط استهالكه    جائزه فانه  وأخالل ارث غير متوقع    من  مليونيراً   فجأة

، حياة جديده  إلىوقتًا كافيًا فقد يمنحه ذلك المجال للدخول    إعطاءهوبالطبع عند    الجديدة  الحالة  إلىكيف يستجيب  

كانت الزيادة في الدخل    مؤقتًا فاذا  أملتغير ثابتًا  كان هذا ا  إذا  يعرف الناس فيماال    حاالت كثيره قد وأيضًا هنالك  

 استهالكه.  تغير نمط إلىيؤدي ذلك  أنيلجأ الدخار تلك الزيادة دون  مؤقته قد مثال 

المال   رأسعليه فإن تعويض    ،انخفضت المال بالنسبة للعمل قد    رأس  أسعار  بأن : لنفترض    الفنية  األسباب /2

المال يحتاج فترة زمنية   رأسوحدات جديدة من   استخدام  أي   اإلحاللمعقول، ولكن ذلك    شيءمكان العمل يصبح  

يكون مؤقتًا ، فإن الشركات ال تندفع   أن  باألسعار من ذلك إذا كان االنخفاض المتوقع    واألكثر(  اإلنجاز)فترة  

 المال مؤقتًا،  رأس  أسعارالتوقع أن النقصان في    ، وخاصة أذا كانرأس المال مكان العملبسرعه في إحالل  

، ضيح هذه األسباب في حالة اإلنتاجمن مستوى الفترة السابقة وكذلك يمكن تو   أكثر  األسعاروسوف يلحقه تزايد في  

المتعلقة   التغيرات  تحدث خاللها بعض  وقد   ، فترة زمنية  إنتاج سلعة معينة  يتطلب  كالتغير في   باإلنتاجحيث 

في الفترات الزمنية   كاألسعار، وإضافة لذلك فإن عرض المنتجات الزراعية يعتمد على متغيرات    واألجور  األسعار

 اعي. الزر  اإلنتاجالسابقة، وهذه المتغيرات قد تؤثر في قرارات 

 المؤسسية:  األسباب  -3

إحداث   في  تساهم  الحكومية  والتشريعات  القرارات  مثالً اإلبطاءإن  من   ،  المنتج  الحكومية  التشريعات  تحول  قد 

القرارات وتجعل بعض المتغيرات   اتخاذ المؤسسية تؤثر في    األسباب وعليه فإن    أخرى   أولية مادة    أو العمل    استخدام

 فترة زمنية. بعد مرور  أخرى تعتمد على متغيرات 
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مركزًا    اإلبطاءفإن    األسباب لهذه   يحتل  في  أالزمني  التحليل    االقتصاد،ساسيًا  طرق  على  يؤثر  حيث 

 فيمرونة الدخل    أو  األسعارإن  ولهذا السبب مثاًل نقول    الطويل،األجل    أواالقتصادي سواء في األجل القصير  

 الميل إن  يمكن القول    الطويل وعموماً   األجل  فيالقيمة مقارنة مع مرونة الدخل    فياألجل القصير تكون صغيرة  

منه    فيلالستهالك    يالحد  اقل  القصير  بوجود    في األجل  الطويل  بسام)اإلبطاء  األجل  يونس   إبراهيم، 

 .(288-287م، ص 2002،وآخرون 

 أبرزها: يعود وجود التخلف الزمني لعوامل عديده من 

المنتجات الزراعية    ض ذلك: عر /طبيعة بعض المتغيرات هنالك متغيرات تمتاز بوجود التخلف في تكوينها مثال  1

السابقة وفي قرار    األسعارتعتمد على    ألنها الزمنية  الفترة  في  بالكمية   اإلنتاجالزراعية  الزراعي  الموسم  وبداية 

 نماذج التخلف الزمني وهو نموذج نسيج العنكبوت. ألبرزوالكيفية مما جعل عرضها خاضع  

ي معالجة  : تعكس نماذج االنحدار الخطي طبيعة العالقات االقتصادية وتستخدم فمشكلة المتغيرات المتخلفة زمنياً 

أنها غير كافية لمعالجة بعض المشاكل   الإكان التركيز على النماذج الساكنة    نإاالقتصادية، و العديد من المشاكل  

 من الناحية العلمية ألسباب عديدة منها: 

حركة السوق بصورة أكثر في دراسة   أهمية/ ال يمكن استخدامها في التنبؤ بسلوك وحركة السوق بالرغم من  1

 توازن.حاالت ال

 عليها.المحافظة  إمكانيةيمكن استخدامها في الحكم على حالة توازن معينة قد ما تعني  / ال2

 عدم مواكبة النماذج الساكنة لما يحدث في ارض الواقع نتيجة للتحركات العالمية التي تحدث في المجتمع. /3

ارات الزمنية يفيد في دراسة التغير الذي يطرأ الزمن على المتغيرات االقتصادية وتتبع المس  تأثيرالحاجة لمعرفة    /4

على المتغيرات االقتصادية بمرور الزمن ومن أبرز هذه النماذج نموذج نسيج العنكبوت المستخدم في االقتصاد 

 . (208-206ص   ،م2008،عز الدين مالك الطيب  ،محمد ) الزراعي
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 القمح في السودان استهالك-2

في األراضي المروية في كل   ة في السودان، وتتم زراعتهالمحاصيل الغذائييعتبر محصول القمح من أهم 

من اإلقليم الشمالي )واليتي نهر النيل والشمالية(، مشروع الجزيرة، الرهد، حلفا الجديدة ووالية النيل األبيض هذا 

اإلقليم  للمواطنين في  الرئيسي  الغذاء  القمح  ويعتبر  إلى مساحات صغيرة تزرع مطريًا في جبل مرة،  باإلضافة 

(  %85ذاتي بلغت )  كتفاءاية الكبرى بالبالد وقد أثمرت الجهود المبذولة لتحقيق نسبة  الشمالي وفي المدن الرئيس

المحلي    االستهالكألف طن متري وقدر    838إنتاج السودان من القمح إلى    ارتفعم حيث  91/1992،  في الموسم

 االكتفاء صلت نسبة  تدريجيًا حتى و   االنخفاض ألف طن متري، ثم بدأ اإلنتاج في    981للقمح في ذلك الوقت بنحو  

( نحو  للعام  %28الذاتي  ويعزي  2004(  السعر   االنخفاض م.  الدولة عن إعالن  توقف  أهمها  أسباب  إلى عدة 

التركيزي للقمح وعدم توفر التمويل خاصة مدخالت اإلنتاج كالسماد. تتم تغطية العجز أو الفجوة ما بين الكميات 

كل من القمح ودقيق القمح سنويًا من مختلف دول العالم خاصة   د باستيراالمنتجة والكميات المستهلكة من القمح  

وذلك   م،2007الذاتي من القمح عام    لالكتفاءفرنسا واإلمارات(، ووضعت الدولة استراتيجية    –كندا    –  أستراليا)

ذه  م وتهدف ه1997من خالل المجهودات التي يقوم بها المشروع القومي إلنتاج القمح الذي بدأ العمل منذ عام  

 ورأسياً الذاتي من محصول القمح على النطاق القومي عبر التوسع في زراعته أفقيًا    االكتفاء لتحقيق    االستراتيجية

 . (2م، ص 2006، عزيزة الطيب  ،عثمان)

  أقاليمتجاري عالمي نوعا ما حديثا نسبيا من النشاط االقتصادي يسود في    على نطاقالقمح    إنتاجويعتبر  

التطور الحديث لسوق القمح   إلىويرجع ذلك    بصفه عامة.  األخيرةوالخمسين    المائةعمرت بالسكان خالل السنوات  

خلق قوة شرائية   إلى  ىد أ، مما  ن وارتباط ذلك بالثورة الصناعيةنتيجة للنمو السريع في عدد السكا  وأمريكا  أوروبافي  

 الثورة حداثة    إلى   أيضاً كما يرجع ذلك    المختلفة.  إنتاجهالقمح من مناطق    علىضخمة عملت علي زيادة الطلب  

القمح   إلنتاجالتجارية    األقاليم   أنالقمح، ومن ثم فان من المالحظ    إنتاجفي    ضخماً   تطوراً   أحدثت الميكانيكية التي  

 .(69- 68ص م، 1984، البنا، علي ) الحديث ا السكانية وبتطورها االقتصادي في العالم تتميز بانخفاض كثافته



 

 

 252-223ص:  -  2023 يناير –السابع  العدد –علوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة شندي للمجلة                      

 /humanities / ISSN: 1858-9021 - https://journals.ush.edu.sd – علوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة شندي للمجلة  233

 استهالك القمح:

واإلنتاجية    االستهالكيعتبر   االختصاصية  األنشطة  لمختلف  النهائي  الهدف  السكان  حاجات  وإشباع 

أوضاع الشعوب ومستوياتها من    استهالكوالتجارية وما يرتبط بها من أنشطة خدمية مختلفة وتعكس معدالت  

في تقدير تطورات متغيرًا أساسيًا  االستهالكالتقدم االقتصادي واالجتماعي ونصيبها من الرفاهية والرخاء، ويعتبر 

 . (31م، ص 2006، عبد اللطيف أحمد محمد   ،عجيمي) الذاتياألمن الغذائي لمعدالت االكتفاء 

 تصنيع القمح: 

نسبة للطلب المتزايد على دقيق القمح واعتماد السودان على استيراد القمح والدقيق فقد أنشئت أول مطاحن  

العجز ولتغطية   الستينات لسد  بداية  الدقيق للدقيق في  للبالد من  اليومي  المتزايد وقد قدر االحتياج  االستهالك 

كيلو جرام(. ويوجد نوعين من المطاحن  50طن )الجوال زنة  3200ألف جوال أي ما يعادل حوالي   65بحوالي 

مطحنًا   49مطاحن حديثة ومتطورة وأخرى تقليدية، جملة مطاحن الدقيق المصدقة حسب آخر إحصائية بلغت نحو  

ألف طن في اليوم(، أما عدد  11مليون طن في العام ) 4في أنحاء البالد وتقدر طاقتها التصميمية بنحو   موزعة

مطحن أهمها شركة مطاحن سيقا للغالل والتي تمثل أعلى نسبة إنتاج حوالي   17المطاحن العاملة فعليًا حوالي  

يتا ذات إنتاجية يومية تصل إلى نحو  سنار( تليها مطاحن و   – الباقير    –عطبرة    –طن في اليوم )بحري    2450

طن في اليوم ، أما بقية المطاحن المصدقة منها التي لم تباشر أعمالها نهائيًا ومنها التي توقفت عن العمل   1000

ألسباب مالية واقتصادية وأسباب أخرى مثل تغير السياسات االقتصادية وعدم المواكبة المطلوبة للمطاحن الحديثة  

( من جملة المطاحن المصدقة ، كل المطاحن  %35المال ونسبة المطاحن العاملة تمثل حوالي ) وعدم كفاية رأس

العاملة في السودان ال تستخدم القمح المنتج محليًا وذلك للتابين في النوعية على حسب مناطق إنتاجه أي تنقصه 

ستوى النوعية المطلوبة للمطاحن  صفة الثبات التي هي من أهم مقومات تصنيع الدقيق إضافة إلى أنه ال يرقي لم

الرغيف فقط(  المخابز )لعمل  تمد  )التقليدية(  المحلية  المحلي، والمطاحن  العاملة عامة إضافة لضعف اإلنتاج 

 .(49ص م،  2006، عزيزة الطيب   ،عثمان)بدقيقها المنتج
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 الغذائية للقمح  األهمية

من ثلثي سكان العالم في غذائهم اليومي    رأكثيعتبر القمح من محاصيل الحبوب الهامه حيث يعتمد عليه  

بالرغم من انه يؤكل بدرجة    بأخرى   أولما له من قيمة غذائية عالية ، فالقمح يدخل في العديد من الوجبات بصورة  

وينتفخ بسهوله عند معاملته بالخميرة   مرناً تجعله    التيعلى مادة الجلوتين    الحتوائه  األفضل  ألنهرئيسية في الخبز  

في صناعة الكيك والفطائر والقرصان )القراصة( والمعجنات   أساسي وبجانب صناعة الخبز يدخل القمح كمكون  

تساعده   التيوالطاقة العالية    الحراريةبالسعرات    اإلنسانتزود جسم    التيالمختلفة ويحتوي القمح على النشويات  

حبوب القمح   أنتساعد على النمو كما  التيذلك يحتوي على نسبة مقدرة من البروتينات على النشاط والحيوية وك

كالفسفور والحديد ويسمى الخبز المصنوع من القمح في كثير من الدول )العيش (   أساسيةتحتوي على معادن  

 . (15،20، ص ص م2005،ندى رمضان العبد  ،السيد ) اإلنسانبحياة ومعيشة  الرتباطه

نبته،   (، خليفه، إقين،2) (، تقانة1تقانة )  ساسريبا،  النيلين،  النيل،وادي    ،دبيرة،  كندوره  السودانية:القمح    أصناف

 بوهين. 

 والتي هو إنها تحتوي على مادة الجلوتين    األخرى اهم ما يميز حبوب القمح عن المحاصيل  مميزات سلعة القمح:  

/كثافة 2/درجة الصالبة    1:  ما يلياهم سمات جودة حبوب القمح    والمرونة. ومنتكسب العجين صفتي اللزوجة  

 ، عجيمي)  البروتين/ نسبة ونوعية  6الدقيق    استخالص نسبة  /5الجلوتين  كمية ونوعية  /4الحبة  /حجم  3الحبوب    

 . (59، ص م2006، عبد اللطيف أحمد محمد 

 جرام  100 والسعرات كل( يوضح نسبة الدهون والبروتين والنشويات 3جدول رقم)             

 الطاقة نشويات  دهون  بروتين  القمح 

 322 71.8 1.8 12.7 النسبة 

 م 2007االقتصاد والتخطيط ، إدارةوالغابات، الزراعة  ةالغذائي، السودان، وزار  األمنتقرير       

 الدولية:اتفاقية القمح 
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اتفاقية دوليه خاصه بتجاره القمح الدولية   القمح    إنتاجزيادة    أهمهاعقدها عوامل كثيره    إلى  ىأد هنالك 

 أسعار ضرورة تحديد    أيضاً ليها  إ  أدىكما    األخرى وتراكم كميات ضخمة لدي دول معينه دون بقية دول العالم  

القمح، وقد صدرت هذه  االتفاقية عام   أثمانالحد من تقلبات    وبالتاليثابتة ومستقرة للقمح وتنظيم تجارته الدولية  

للقمح  المستوردةللدول  تفاقيةاال يحدد حد اقصي وحد ادني بالعملة الكندية كما ضمنت هذه   أنم  وموداها 1949

 األقصىتبيع حصص معينه بالحد    أنضمنت للمصدرة    وفي الوقت نفسة   لألسعار  األدنىاستيراد حصص بالحد  

  أنومعنى ذلك    األدنى  لألسعار  المخصصةحصصا اكبر من تلك    المستوردة.اذا ما طلبت منها الدول    لألسعار

االتفاقية خمسين دولة   هذهفي    األعضاءمصلحة المستهلك وقد بلغت الدول    األولقد راعت في المقام    االتفاقية

علي راسها    أخرى دولة مستوردة    45الدول الكبرى المصدرة وعلي راسها الواليات المتحدة و   منها خمسة دول من

تجارة القمح  ثلثيمن تنفيذ االتفاقية خضع لها حوالى  األربعبريطانيا ومدة االتفاقية اربع سنوات .وخالل السنوات  

القمح الذي حددته   سعارأل  األقصىحد  القمح في السوق الحرة اعلى بكثير من ال  أسعارالدولية وذلك عندما كانت  

 .  االتفاقية

وجدت من مصلحتها شراء القمح من السوق  ألنهاجددت االتفاقية ولم تشترك فيها بريطانيا  1953ولكن في عام  

 ما دون   إلىالقمح    أسعارهبوط    إلى  أدت العالمية قد    األسواقكميات الفائض من القمح في    أنالحرة عندما رأت  

وقد حل محل نظام الحصص   1959عام    أخرى االتفاقية ، وقد جددت االتفاقية مرة    حددته الزي    األقصىالحد  

المصدرة واشتركت   األعضاءالمتبع من قبل الزام الدول المستوردة شراء نسب ثابتة من حاجتها من القمح من الدول  

الدول  من مشترواته  %80متعهدة بشراء ما ال يقل عن    أخرى فيها بريطانيا مرة   القمح من  في   األعضاءا من 

بنفس الشروط السابقة   1965جددت االتفاقية مرة ثالثة وذلك لفترة تمتد حتي عام    1962االتفاقية   وفى عام  

الغربية وهولندا واليابان رفعت نسب مشترواتها من القمح كما ارتفع كل من الحد   وألمانيا،ولكن بريطانيا    تقريباً 

دوالر كندى والحد   2,02السابقة فاصبح الحد األقصى للبوشل    األسعارقليال من    لألسعار  األدنىوالحد    األقصى

 . العالمية األسواق فيالقمح قد تعرضت فيما بعد الرتفاع كبير  أسعار. ولكن د.ك تقريباً  1.62 األدنى
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 تجارة القمح الدولية:  

  73  من  أكثر  1977يعتبر القمح من اهم سلع العالم التجارية حيث دخل منة في التجارة الدولية عام  

الحبوب الرئيسية   بأنواعنقارنه    أنواذا حاولنا    .نفس السنة في  إنتاجهمن جملة    %19  حوالي بنسبة    أيمليون طن  

  في _فأن معظمه يستهلك    نتاجهإلاألرز _علي الرغم من الكمية الضخمة    أنفأننا نجد    والذرة  األرزمثل    األخرى 

نسبة ضئيلة   إالسيا وال يدخل منه في التجارة الدولية  آجنوب شرق    فينفسها وعلي الخصوص    إنتاجه مناطق  

نفسها _سواء    إنتاجه.فمعظمه يستهلك محليا في مناطق    الذرة  فيوكذلك الحال    1970فقط عام    %2.7بلغت  

من    %10حوالى    1970منه في التجارة الدولية عام    ما دخلكعلف للماشية وقد بلغت نسبة    أو  لإلنسانء  كغذا

 اإلنتاج تقريبا في    %19و  % 15التجارة العالمية بما يتراوح عموما بين    فيالقمح فيدخل    أما،    العالمي  اإلنتاججملة  

الطلب   فى  أوكمية الناتج من القمح    فيللتذبذب    تبعاً   أخرى   إلىالنسبة تختلف من سنة    هذهالعالمي وان كانت  

انه يعتبر مادة الغذاء الرئيسية في كثير من جهات العالم ،   إلىالقمح في تجارته الدولية    أهمية، وترجع  العالمي

الرئيسية تستهلك منه جزاء يسيرا ويبقى منه فائض كبير للتصدير ، وذلك بعكس   إنتاجهكثير من مناطق    أنوالى  

التجارة    فيالقمح يمكن تخذينه ونقلة دون تلف كبير ومن ثم اصبح أحد المواد الرئيسية    أنكما    ،األرز  فيالحال  

 . (80-77م، ص 1984،  علي،البنا )الدولية

 القمح في السودان: استهالكأسباب النمو المضطرد في 

السلع الغذائية المختلفة، منها زيادة    استهالكمن المسلم به أن هنالك الكثير من العوامل التي تؤثر على  

عدد السكان، والنمو الحضري، وارتفاع الوعي الغذائي، باإلضافة إلى الدخل. ويحدثنا قانون إنجل أن األسر تنفق 

دخلها نحو التزايد. كما أن األسعار لها   اتجاهء مع  كميات متزايدة، ولكن بنسب متناقصة، من مداخيلها على الغذا

الغذاء من خالل تأثر الدخل واإلحالل بالتغير في أسعار المواد الغذائية الرئيسية.    استهالك تأثير ملموس على  

ًا ولذا فالتغير في األسعار النسبية لمحاصيل غذائية هامة في السودان كالذرة والدخن والقمح يمكن أن يكون له تأثير 

كبيرًا على القوة الشرائية لألسرة الفقيرة ويمكن أن تكون آثار اإلحالل ملموسة ومؤثرة حتى لو كان السكان يفضلون  
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إلى بدائل أرخص بالمقارنة مع األغذية   انتقالهمبشدة أنواعًا معينة من الغذاء، فالفوارق السعرية الكبيرة قد تؤدي إلى  

 االستهالكية مما تقدم يتم في هذا الجزء النظر في األسباب التي أدت للطفرة    اً انطالقاألكثر تكلفة التي يفضلونها.  

 ، عجيمي  منها في رسم السياسات المستقبلية لقطاع القمح في السودان.  لالستفادةالكبيرة في القمح في السودان  

   (146، ص م2006، عبد اللطيف أحمد محمد 

 الذاتي: واالكتفاءالفجوة الغذائية العربية 

مليار دوالر بزيادة قدرها    16,1م حوالي  2004بلغت قيمة الفجوة الغذائية العربية للسلع الرئيسية عام  

  الرتباطها وتتميز الفجوة الغذائية العربية للسلع الرئيسية بالتذبذب من عام إلى آخر نظرًا    2003مقارنة بعام    10.8%

بالظروف المناخية وكميات األمطار التي    الرتباطه زراعي والحيواني الذي يغلب عليه عدم االستقرار  لإلنتاج ال

وأسعار السلع الغذائية في األسواق العالمية    االستهالك تتساقط في الموسم الزراعي كما ترتبط تلك الفجوة بحجم  

من قيمة الفجوة الغذائية العربية    %48.9م حوالي  2004حيث تمثل قيمة الفجوة في مجموعة الحبوب في عام  

إذ تمثل حوالي   المرتفعةويحتل القمح من حيث األهمية النسبية المركز األول في قائمة سلع الحبوب ذات الفجوة  

من القيمة اإلجمالية للفجوة الغذائية وأدى التفاوت بين معدل نمو   %25من قيمة فجوة الحبوب ونحو    51.4%

الذاتي لعدد من    االكتفاءمستويات    انخفاض إلى    2004لى السلع الزراعية في عام  اإلنتاج الزراعي والطلب ع

  التقرير  )%56إلى    %57منها من حوالي    االكتفاءالسلع الغذائية في مقدمتها مجموعة الحبوب إذ انخفضت نسبة  

 . (58، ص 2006 االقتصادي العربي الموحد،

 االستهالك العالمي للقمح

بصورة    %75  استهالكوالحيوان في العالم حيث تم    اإلنسانالمستهلكة بواسطة    األساسيةالقمح من الحبوب  

 الصناعي، تضاعف تستخدم كتقاوي وفي المجال    %10بصورة غير مباشرة كمنتجات حيوانية و   %15مباشرة و 

مليون طن في العام ومن المتوقع   600ما يقارب    إلىاالستهالك العالمي للقمح في خالل الثالثة عقود الماضية  

عدد السكان ينمو    أنالمتحدة    األمم  أعلنتهلما    اً القمح بواسطة الدول النامية وفق  استهالكنسبة النمو في    ارتفاع
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مليون طن وفي عام    5847حيث بلغ    ارتفاعاً وشهد االستهالك من القمح    النامية.في الدول    سنوياً   %15بمعدل  

في عام   ماأ.  اإلنتاج  انخفاض بسبب    %3.4  إلى  2003في عام    وانخفض   %3.3ع االستهالك بنسبة  أرتف2002

 أن.  %2بنسبة    أيطن    مليون   12مليون طن بزيادة قدرها    622  إلىفحدثت زيادة في االستهالك ليصل    2005

عن موسم   %7بنسبة    أيمليون طن    8بزيادة    2005مليون طن في عام    18  إلىالقمح كعلف وصل    استخدام

في   استخدامها  إلى  األسود الكبيرة من قمح العلف من إقليم البحر    التصديرية  اإلمدادات وفرت    أدت   . وقد 2004

من القمح نحو االستهالك   اإلجماليمن االستخدام    األكبرالجانب    ويذهب   واألسيوية  األوربية  األسواقالعديد من  

 . (211ص م، 2006،هالة أحمد ، ألمين)ا كغذاء اآلدمي

 إقامة مصانع للخبز المصنع من بدائل القمح: 

كنتيجة للزيادة الكبيرة في استهالك القمح ولتقليل هذا االستهالك كانت الحاجة العامة إلى إقامة مصانع  

بتحويل   القمح  الخبز من  السابقة شجعت صناعة  الفترة  فالدولة في  الذرة )الكسرة(  الخبز المصنع من  لصناعة 

صناعة الكسرة. ولهذا وعلى الرغم من المصاعب    المخابز التقليدية إلى مخابز آلية ولم تهتم في الوقت نفسه بتشجيع

التي تواجه صناعة الخبز المصنع من الذرة فإن تشجيع صناعتها عن طريق إقامة مصانع خاصة بذلك وتشجيع 

 من خاللصناعتها بالمنازل تعتبر خطوة ضرورية وأساسية إلدارة الطلب على سلعة الخبز. ويمكن أن يتم ذلك  

ة وتوفره للمستهلكين بأسعار مناسبة تشجعهم للعودة له. وحتى تنجح هذه السياسة البد من  إقامة مطاحن لدقيق الذر 

تقليل كميات الخبز المسلم للمواطنين مما يدفعهم للبحث عن البدائل األخرى، إضافة إلى التركيز اإلعالمي لتشجيع 

الوافدة من الخارج   االستهالكيةنماط  صناعة الكسرة مع التوعية بأهمية استخدام المنتجات الوطنية والبعد عن األ

، م 2002  محمد،طارق    ،الرشيد )  االستهالكيوهذا يحتاج إلى تغيير جذري في السياسات التموينية لتغيير النمط  

 .(116ص 

 مخاطر السياسات السعرية للقمح:
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السوق والسعر  نجد أن هذه السياسات لها بعض المخاطر من أهم هذه المخاطر الفرق المتعاظم بين سعر  

حيث أن المنتج    91/ 9حدث في موسم    المعلن فإذا كان السعر المعلن أقل يشعر المنتج بإجحاف في حقه كما

ليس له الحق في تسويق إنتاجه لتحقيق أهدافه أما حالة الوفرة فإن الدولة غالبًا ما تلزمه بتسلم إنتاجه بسعر مساوي 

 .(57م، ص 2000، أحمد  إبراهيمرشا ، طه) السوق أو أقل من سعر 

 م( 2020-2000) الفترةفي السودان في   القمح استهالك دالة  ثالثًا: تقدير

 : لالتحلي الكمية المستخدمة فيب األسالي/ 1

أسلوب تحليل السالسل الزمنية في تحليل البيانات للوصول إلى نتائج تتسم بالدقة ويتم  على  تعتمد الدراسة  

 مراحل التالية: الذلك من خالل اتباع 

 المرحلة األولى:

 ختباراثم  ومن  ،  مقاييس التشتت والنزعة المركزيةباستخدام    وصف بيانات المتغيرات المستخدمة في الدراسة تم  

السالسل الزمنية المستخدمة في الدراسة، لتجنب النتائج    استقرار ( لمعرفة مدى  Unit Roots testجذر الوحدة )

 .Augmented Dickey-Fuller(ADF) ديكي فولر الموسع ، تم استخدام اختبارتقرارها س االمزيفة نتيجة لعدم 

 : ( إذا توفرت فيها الخصاص التاليةStationaryوتعتبر سلسلة زمنية ما مستقرة إذا )

 .قيم عبر الزمنثبات متوسط ال -

 . ثبات التباين عبر الزمن -

أن يكون التغاير بين أي قيمتين لنفس المتغير معتمدًا على الفجوة الزمنية بين القيمتين وليس على القيمة   -

 . ية للزمن الذي يحسب عنده التغايرالفعل

 المرحلة الثانية: 
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نفس الرتبة، نتحول إلى اختبارات التكامل المشترك   مستقرة ومنأن السالسل الزمنية  من  بعد التأكد      

باستخدام اختبار جوهانسن، ويقوم تحليل التكامل المشترك بتحديد العالقة الحقيقية بين المتغيرات في المدى الطويل 

تكون   القصير قد  المدى  أنه في  يقوم على  المشترك  التكامل  التقليدية. ومفهوم  النماذج اإلحصائية  على عكس 

سل الزمنية غير مستقرة لكنها تتكامل في المدى الطويل أي توجد عالقة ثابتة في المدى الطويل بينهما، هذه السال

العالقة تسمى بالتكامل المشترك وللتعبير عن العالقات بين مختلف هذه المتغيرات ال بد أواًل من إزالة مشكلة عدم  

 .السكون وذلك باستخدام اختبارات جذور الوحدة

 الثالثة:  المرحلة

( لمعرفة متى تقترب السلسلة  ECM) (Error Correction Modelيتم فيها استخدام نموذج تصحيح الخطأ ) 

من التوازن في المدى الطويل وتغيرات السلسلة الديناميكية المشتركة في المدى القصير، أي أن هذا االختبار له 

طويل بين متغيرات النموذج، كما أنه يتفادى المشكالت القدرة على اختبار وتقدير العالقة في المدى القصير وال

 Greene, 2003, p654)) (.Spurious correlationالقياسية الناجمة عن االرتباط الزائف )

 .(Eviews-9.5)  استخدام برنامج الحزمة اإلحصائيةولتطبيق االختبارات السابقة يتم 

 (:م2020-2000) الفترةفي السودان في  القمح استهالك لتقدير دالة  ةذج المستخدماالنم/ 2

 ذج الموضح أدناه. مافقد تم بناء الن م(2020- 2000) الفترة في السودان في  القمحاستهالك تقدير دالة ل

(1)---------> 0  1β ------µ  +y1+ β 0= β WC 

(2)---------> 01α ------µ  +1 -WC1+ α 0= α WC 
)3(---------> 01α ------µ  +1 -Y1ᵞ+  0ᵞ=  WC 

من    ≡WC أن:حيث   المستهلكة  السابق    ≡WC-1،  القمحالكمية  الدخل   ≡Y،  القمحمن  االستهالك 

 . الدخل المتاح السابق ≡Y-1، المتاح

0ᵞ ،α0 ،0β ≡  النموذج( من عالجزء المقطو ) النموذج  ثابت 
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1ᵞ ،α1 ،1 β ≡  أعاله.كما موضحة في النموذج  لها المتوقعة واإلشارات  النموذج معلمات 

 :اختبار سكون بيانات الدراسة/ 3

ومنطقية، ويتم استخدام   سليمة نتائج  إلى للوصول الزمنية السالسل وتحليل  لدراسة السكون مهم طيعتبر شر       

( الوحدة  جذر  )Unit Root testاختبار  الساكنة  غير  الخصائص  لتحديد   :)non-stationary  ) لمتغيرات

 ( من خالل االختبارات التالية: levelsالسلسلتين الزمنيتين على حد سواء في المستويات )

( أو بدونه.  Time trendحيث يستخدم هذا االختبار باتجاه الزمن )،  (ADF)الموسع  اختيار ديكي فوللر -1

 :  ( هي كاآلتيADF)الموسع  والصيغة الرياضية العامة الختبار ديكي فوللر

 

 
تم الحصول على البيانات المركزي  وبتطبيق هذا النموذج على البيانات المتحصل عليها من بنك السودان         

 :(1رقم ) التالي الموضحة في الجدول

 (ADF)الموسع اختيار ديكي فوللر ج( نتائ 1جدول رقم )

 

 م E-views– 2022برنامج باستخدام  ن و المصدر: إعداد الباحث

 المتغير 

 

 الفرق الثاني 

t-Statistic Probability 

WC -6.763847  0.0000 

Y -5.501789  0.0002 
WC-1 -5.023862  0.0000 
Y-1   0.0003 

 القيم

 الحرجة 

1% -3.886751 

5% -3.052169 

10% -2.666593 
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فوللر الموسع أن بيانات الدراسة  ديكي اختبار أوضحت نتائج( 1)من خالل المالحظة على الجدول رقم  

 %. 1عند مستوي معنوية  الثاني الفرق  بعد أخذ مستقرة  

 بيانات المتغيرات في مستوى واحد يمكن قياس العالقة طويلة المدى بين المتغيرات. استقراربعد التأكد من 

 قياس العالقة طويلة المدى بين متغيرات الدراسة )التكامل المشترك(:/ 4

يتفوق  ، والذي  ى( للتكامل المشترك لقياس العالقة طويلة المد Johansenاختبار جوهانسن )تم استخدام    

، نظرا ألنه يتناسب مع العينات صغيرة الحجم، وكذلك في حالة وجود رانجر للتكامل المشتركغعلى اختبار انجل  

ان هناك تكامال مشتركا فريدا، أي يتحقق أكثر من متغيرين، واالهم من ذلك أن هذا االختبار يكشف عن ما إذا ك

التكامل المشترك فقط في حالة انحدار المتغير التابع على المتغيرات المستقلة، وهذا له أهميته في نظرية التكامل 

المشترك، حيث تشير إلى انه في حالة عدم وجود تكامل مشترك فريد، فإن العالقة التوازنية بين المتغيرات تظل 

 . والتساؤل مسارًا للشك

يتم اختبار وجود توازن طويل األجل بين السلسلتين المستقرتين ومن نفس الرتبة على الرغم من وجود اختالل في  

و)جوهانسن    (Johansen جوهانسن، األجل القصير، من خالل اختبار التكامل المشترك بين المتغيرات باستخدام منهجية ) 

تعتبر أفضل    متغيرين، والتي المستخدمة في النماذج التي تتكون من أكثر من    ( Johansen and Juseliusجوسليوس،    – 

أنها غير موجودة   الدراسة، ويفترض ألنها تسمح باألثر المتبادل بين المتغيرات موضع   فقط؛ حتى في حالة وجود متغيرين 

 ( ذات الخطوتين.   Engle – Grangerغرانجر،    – في منهجية )إنجل  

.  ويتطلب وجود التكامل IIجوسليوس " اختبار لرتبة المصفوفة    –جية " جوهانسن " وجوهانسن  وتعتبر منه

(.  ومن أجل تحديد r () = r < >0) ذات رتبة كاملة    IIالمشترك بين السالسل الزمنية أال تكون المصفوفة  

 Likelihood Ratioعدد متجهات التكامل يتم استخدام اختبارين إحصائيين مبنيين على دالة اإلمكانات العظمى  
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Test (LR)maximum    وهما اختبار األثرtrace test  (trace  واختبار )    القيم المميزة العظمىmaximum  

eigenvalues test  (max  .) 

)log(بـ:  الرئيس()مجموع القطر ويعرف اختبار األثر 
1


+=



−=
n

ri

itrace T  

مقابل الفرضية البديلة أن عدد متجهات   r≥حيث يتم اختبار فرضية العدم أن عدد متجهات التكامل المشترك  

 .  (r  =0  ،1 ،2)حيث rالتكامل المتزامن = 

logmax)1(ويعرف اختبار القيم المميزة العظمى بـ   iT


−−=  

المشترك =   التكامل  أن عدد متجهات  العدم  اختبار فرضية  يتم  أن عدد   rحيث  البديلة  الفرضية  مقابل 

 .  r + 1((Patterson, 2002, p265متجهات التكامل المتزامن = 

 ( للتكامل المشتركJohansenنتائج اختبار جوهانسن ): (2جدول رقم )

 

 م E-views -2022برنامج باستخدام  ن و المصدر: إعداد الباحث

عالقة طويلة المدى بين متغيرات وجود    ( للتكامل المشتركJohansenاختبار جوهانسن )   نتائج   أوضحت 

 المشترك   للتكاملواحد    متجه  وجود و (  2الجدول رقم )خالل النتائج المتحصل عليها في    الدراسة ويظهر ذلك من

وبالتالي نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل والذي يعني أن متغيرات الدراسة تحقق   %5عند مستوى معنوية  

 الطويل. ىالتوازن في المد 

 **.Stat C V5% Prob النتيجة 

None *  38.84632  20.26184  0.0001 

At most 1  17.08879  9.164546  0.0014 

At most 2  21.33516  15.49471  0.0059 

At most 3  56.63395  3.841466  0.0001 

 % 5للتكامل المشترك عند مستوى معنوية  وجود متجه واحد 
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 :(Error Correction Model-ECMتصحيح الخطأ )  ذجنمو - 5

بأنه يفصل العالقة في المدى الطويل عنها في    إنجل غرانجرتصحيح الخطأ عن نموذج    جيتميز نموذ  

المدى القصير، كما يتميز بخواص أفضل في حالة العينات الصغيرة، وتعد المعلمة المقدرة في النموذج أكثر اتساقًا 

(، Johansen 1988( وجوهانسن ) Engel Granger 1987غرانجر )   - من الطرق األخرى مثل طريقة إنجل

( منهجًا حديثًا  Persaran 2001( يقدم )ECMامل المتزامن بين المتغيرات في ظل )والختبار مدى تحقق التك

الختبار مدى تحقق العالقة التوازنية )قصيرة وطويلة األجل( بين المتغيرات في ظل نموذج تصحيح الخطأ حيث 

و متكاملة من الدرجة أ   I(0)يتميز بإمكانية التطبيق سواًء كانت المتغيرات التفسيرية متكاملة من الدرجة الصفر  

، أو كان بينهما تكامل مشترك من نفس الدرجة، ويمكن تطبيقها في حالة العينات الصغيرة على I(1)األولى  

 ,Greene)  خالف الطرق السابقة التقليدية، وال يطبق هذا النموذج إال بعد نجاح اختبار جوهانسن للتكامل المتزامن

2003, p654) 

 :في السودان واالستهالك السابق والدخل السابق خل المتاحدوال القمحاستهالك بين  ةتقدير العالق/ 3

 :في السودان والدخل المتاح القمحاستهالك بين  ةتقدير العالق  -1

(1)---------> 0  1β ------µ  +y1+ β 0WC = β 

تم الحصول  و تطبيق نموذج تصحيح الخطاء  تم    القمح استهالك  في السودان على    الدخل المتاحأثر  لقياس  

 .(3)النتائج الموضحة في الجدول رقم  ىعل

 (3جدول رقم )

 (1) نتائج اختبار نموذج تصحيح الخطأ للنموذج

Vector Error Correction Estimates 

Date: 11/21/22   Time: 01:15 

Sample (adjusted): 2005 2020 

Included observations: 16 after adjustments 

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
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Cointegrating Eq:  CointEq1  

WC(-1)  1.000000  

Y(-1) 0.001673  

  (0.00048)  

 [3.50792]  

C 1613.735  

Error Correction: D(WC) D(Y) 

CointEq1 -0.976830 -53.36237 

  (0.22219)  (67.3051) 

 [-4.39642] [-0.79284] 

R-squared  0.950079  0.742824 

F-statistic  9.515852  1.444191 

Number of coefficients  24 

 م E-views -2022برنامج باستخدام  ن ثو المصدر: إعداد الباح

 االنحراف المعياري.  ()-   المحسوبة. T] [ هي قيم  -

تم استخدام ثالثة معايير والتي تشتمل على معيار النظرية  ي  تفسير نتائج نموذج تصحيح الخطأ المقدرول

 االقتصادية، المعيار اإلحصائي والمعيار القياسي. 

 معيار النظرية االقتصادية:  .1

ائج مع افتراضات النظرية  المعيار االقتصادي أو الفحص االقتصادي يتعلق بالتحقيق من انطباق النت   

وحجمه إذا جاءت العالمة    coefficientاالقتصادية من خالل هذا الفحص يتم التأكد من نوع عالمة المعامل  

،  م2010،  محمد فاطن    على،  لونداوي ا)  مطابقة حجمًا واتجاهًا للنظرية االقتصادية اعتمدت النتيجة اقتصاديًا.

 ( 133ص 

الدخل )  المستقلشارة معلمة المتغير  إأن    (3)يالحظ من خالل نتائج النموذج المقدرة في الجدول رقم   

  نه كلما كانت هناك زيادة في ى أ. وهذا يدل علاالقتصاديةمتوافقة مع النظرية  وهي  (  0.001673)بلغت    (المتاح
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في   المتاحالدخل  أي هنالك عالقة طردية بين    القمحاستهالك  تؤدي إلى زيادة في    في السودان  الدخل المتاح

 . م2020- 2000خالل الفترة   القمحمن  المستهلكة الكميةو  نالسودا

التأكد من معقولية التقديرات لمعلمات النموذج من الناحية االقتصادية يأتي دور   د بع اإلحصائي:المعيار  .2

 : أمرين على جانب كبير من األهمية االختبارات اإلحصائية التي تقرر في ضوئها

 .وذج على تفسير الظاهرة محل البحث مقدرة النم -أ

،  م1997،  عبد العزيز)مدى الثقة في تقديرات معلمات النموذج وذلك باستخدام معامل التحديد والخطأ المعياري   -ب 

 (. 45ص 

بلغت كما  ،عن المعنوية الشاملة للنموذج  المنتجةدلت ( Fاختبار) ة ( قيم3يالحظ من خالل الجدول رقم )       

 %5  ةمعنوي  ى مستو   د ( عن9.515852)(  الدخل المتاحل )المستق  المحسوبة للمتغير(  F-Statistic)اإلحصائية  

 (. 2.05الجدولية التي بلغت ) (F)كبر من قيمة أوهي 

 المعيار القياسي:  .3

أن المتغير المستقل المضمن في النموذج يفسر  (  2Rأوضحت قيمة معامل التحديد )  (3)  في الجدول رقم

معامل سرعة التكييف و   ،غير مضمنة في النموذج  ى خر ألمتغيرات    ى وبقية التأثير يعز ر التابع  من المتغي  % 95نسبة 

 ة معنوي   ى عند مستو (  4.39642-( المحسوبة له التي بلغت )Tومن خالل قيمة ) (  0.976830-)ت  للنموذج بلغ

هو ذو  و حصائيًا،  ة إ معنوي  ، مما يشير إلى أنها(2.086)  بالغةال  المقابلة  الجدولية  (T)كبر من قيمة  أوهي    5%

ى وأقل من الصفر مما يدل على مقدرة نموذج تصحيح الخطأ على قياس سرعة التكييف للمتغيرات بمعن   ةقيمة سالب 

 ها.  يلإللرجوع  ةسن  24ـ فترة تقدر ب ىتحتاج إلفهي إذا انحرفت البيانات عن الوضع التوازني  أنه

 :في السودان السابق للقمح كواالستهال  القمحاستهالك بين  ةتقدير العالق -2

(2)---------> 01α ------µ  +1 -WC1+ α 0WC = α 
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تم  و تطبيق نموذج تصحيح الخطاء  تم    السودان  في   القمحاستهالك  على  ستهالك السابق  اال  أثر  لقياس 

 .(4)النتائج الموضحة في الجدول رقم  ىالحصول عل

 (4جدول رقم )

 (2) للنموذجنتائج اختبار نموذج تصحيح الخطأ 

Vector Error Correction Estimates 

Date: 11/21/22   Time: 01:24 

Sample (adjusted): 2003 2020 

Included observations: 18 after adjustments 

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1  

WC(-1)  1.000000  

WC-1(-1) 11.89190  

  (71.0863)  

 [0.16729]  

C 236885.7  

Error Correction: D(WC) D(WC-1) 

CointEq1 -0.467610  0.000330 

  (0.10975)  (0.00104) 

 [-4.26059] [ 0.31648] 

R-squared  0.730760  0.544578 

F-statistic  4.975968  2.192239 

Number of coefficients  16 

 م E-views-2022برنامج باستخدام  ن ثو المصدر: إعداد الباح

 االنحراف المعياري.  )( -               المحسوبة. T] [ هي قيم  -

معيار النظرية  لتي تشتمل على  واتم استخدام ثالثة معايير  ي  تفسير نتائج نموذج تصحيح الخطأ المقدرول

 اإلحصائي والمعيار القياسي. االقتصادية، المعيار 

 معيار النظرية االقتصادية:  .1
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االستهالك  )  معلمة المتغير المستقلشارة  إ  نأ  (4) يالحظ من خالل نتائج النموذج المقدرة في الجدول رقم    

االستهالك السابق   نه كلما كانت هناك زيادة فيى أ. وهذا يدل عل( متوافقة مع النظرية11.89190)بلغت    (السابق

 .أي هنالك عالقة طردية في السودان القمحاستهالك تؤدي إلى زيادة في  في السودان

 المعيار اإلحصائي:  .2

اإلحصائية بلغت  كما    ،دلت عن المعنوية الشاملة للنموذج(  Fاختبار)  ةقيم  (4)يالحظ من خالل الجدول رقم         

(F-Statistic  )كبر أ  وهي  %5  ةمعنوي  ى مستو   د ( عن4.975968( )االستهالك السابقل )المستق  المحسوبة للمتغير

 (. 2.05الجدولية التي بلغت ) (F)من قيمة 

 المعيار القياسي:  .3

(  أن المتغير المستقل المضمن في النموذج يفسر  2Rأوضحت قيمة معامل التحديد )  (4)في الجدول رقم

أو نتيجة للصدفة   غير مضمنة في النموذج  ى خر ألمتغيرات    ى من المتغير التابع  وبقية التأثير يعز   %73نسبة 

( المحسوبة له التي T( ومن خالل قيمة )0.467610-ت)سرعة التكييف للنموذج بلغ  ومعامل  ،  العشوائيوالخطأ  

، مما (2.086)  بالغةال  المقابلة  الجدولية  (T)كبر من قيمة  أوهي    %5  ةمعنوي   ى ( عند مستو 4.26059-)بلغت  

وأقل من الصفر مما يدل على مقدرة نموذج تصحيح الخطأ   ة هو ذو قيمة سالبو حصائيًا،  ة إ معنوي  إلى أنها  يشير

فترة   ىتحتاج إلفهي  إذا انحرفت البيانات عن الوضع التوازني    ى أنهعلى قياس سرعة التكييف للمتغيرات بمعن

 ها.  يلإللرجوع  وات سن 16ـ تقدر ب

 :في السوداناستهالك القمح والدخل السابق بين  ةتقدير العالق -3

(3)---------> 01ᵞ ------µ  +1 -Y1ᵞ+  0ᵞWC =  

تم الحصول و تطبيق نموذج تصحيح الخطاء  تم    السودان  فياستهالك القمح  على  الدخل السابق    أثر  لقياس

 .(4)النتائج الموضحة في الجدول رقم  ىعل

 (5جدول رقم )
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 (4) نتائج اختبار نموذج تصحيح الخطأ للنموذج

Vector Error Correction Estimates 

Date: 11/21/22   Time: 01:19 

Sample (adjusted): 2004 2020 

Included observations: 17 after 

adjustments 

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1  

WC(-1)  1.000000  

Y-1(-1) 0.040380  

  (0.00121)  

 [3.33389]  

C 799.8353  

Error Correction: D(WC) D(Y-1) 

CointEq1 -0.383979  67.74332 

  (0.14125)  (30.8578) 

 [-2.71848] [ 2.19534] 

R-squared  0.824783  0.552487 

F-statistic  4.707217  1.234571 

Number of coefficients  20 

 

 م E-views-2022برنامج باستخدام  ن ثو المصدر: إعداد الباح

معيار النظرية  لتي تشتمل على  واتم استخدام ثالثة معايير  ي  تفسير نتائج نموذج تصحيح الخطأ المقدرول

 االقتصادية، المعيار اإلحصائي والمعيار القياسي. 

 معيار النظرية االقتصادية:  .4
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الدخل )  معلمة المتغير المستقل شارة  إ  ن أ  (5)يالحظ من خالل نتائج النموذج المقدرة في الجدول رقم    

 السابقالدخل   نه كلما كانت هناك زيادة فيى أ. وهذا يدل عل( متوافقة مع النظرية0.040380)بلغت    (السابق

 .أي هنالك عالقة طردية في السودان تؤدي إلى زيادة في استهالك القمح في السودان

 المعيار اإلحصائي:  .5

اإلحصائية بلغت  كما    ،دلت عن المعنوية الشاملة للنموذج(  Fاختبار)  ةقيم  (5)يالحظ من خالل الجدول رقم         

(F-Statistic  )كبر  أوهي    %5  ةمعنوي  ى مستو   د ( عن4.707217( )السابقالدخل  ل )المستق  المحسوبة للمتغير

 (. 2.05الجدولية التي بلغت ) (F)من قيمة 

 المعيار القياسي:  .6

(  أن المتغير المستقل المضمن في النموذج يفسر  2Rأوضحت قيمة معامل التحديد )  (5)في الجدول رقم

أو نتيجة للصدفة   غير مضمنة في النموذج  ى خر ألمتغيرات    ى من المتغير التابع  وبقية التأثير يعز   %82نسبة 

( المحسوبة له التي T( ومن خالل قيمة )0.383979-ت)سرعة التكييف للنموذج بلغ  ومعامل  ،  والخطأ العشوائي

، مما (2.086)  بالغةال  المقابلة  الجدولية  (T)كبر من قيمة  أوهي    %5  ةمعنوي   ى ( عند مستو 2.71848-)بلغت  

وأقل من الصفر مما يدل على مقدرة نموذج تصحيح الخطأ   ة هو ذو قيمة سالبو حصائيًا،  ة إ معنوي  إلى أنها  يشير

فترة   ىتحتاج إلفهي  إذا انحرفت البيانات عن الوضع التوازني    ى أنهعلى قياس سرعة التكييف للمتغيرات بمعن

 ها.  يلإللرجوع  وات سن 20ـ تقدر ب

 النتائج:

باستخدام فترات   في السودان  القمح استهالك  لتقدير دالة  تم تحليل بيانات الدراسة من مصادرها األولية والثانوية   

 التحليل التطبيقي والنظري خرجت الدراسة بالنتائج التالية:  ءوعلى ضو  م2020-2000خالل الفترة   اإلبطاء

 .م(2020-2000)فترة الخالل  زيادة الدخل المتاح أدت لزيادة استهالك القمح في السودان -1

 .خالل فترة الدراسة أدت الزيادة في االستهالك السابق للقمح إلى زيادة استهالك القمح في السودان -2
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 .خالل فترة الدراسة إلى زيادة استهالك القمح في السودانأدى ارتفاع الدخل السابق   -3

 توقف بعض المشاريع الزراعية للقمح بسبب ضعف التمويل ودراسات الجدوى االقتصادية. -4

 :التوصيات

النعكاسها على  /العمل على تحسين مستوى الدخول خاصة في ظل االرتفاع العالمي ألسعار السلع الغذائية  1

 المستوى المعيشي لألسر. 

تهيئة المناخ االستثماري لتشجيع وجذب االستثمارات األجنبية والمحلية واإلسهام في توطين زراعة وتصنيع    /2

 القمح بالسودان.  

استيراد  ور المحسنة ذات المواصفات العالمية للقمح في المشاريع الزراعية للتقليل من  ضرورة إدخال البذ   /3

 القمح. 

الحبوب خاصة    /4 لمحاصيل  الزراعية  للمشاريع  االقتصادية  الجدوى  دراسات  الالزم وعمل  التمويل  توفير 

 القمح. 
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املرحلة ب  الصف الثاني  تالميذلدى   وعالقته بالدافعية للتعلم  العجز املتعلممستوى  
 شندي  مبحلية  املتوسطة

Level of learned helplessness and its relationship with motivation learning among the second class pupils 

at Shendi locality Intermediate schools 

 د. الطيب حمد الزين عبدهللا عثمان     
 كلية التربية، جامعة شندي

 المستخلص:
هذه    مستوى   هدفت  على  التعرف  إلى  المتعلم    الدراسة  الثاني  تالميذ لدى  العجز  المتوسطة ب   الصف  المرحلة 

، استخدم الباحث واإلعادةتبعًا للنوع    عجز المتعلم، وكشف الفروق في الها بالدافعية للتعلم، وعالقتشندي  بمحلية
( إناث، أخذت 224( ذكور و)130)، منهم  وتلميذة  تلميذاً (  354)المنهج الوصفي التحليلي، شملت عينة الدراسة  

أبالطريقة   مقياسين  تطبيق  تم  البسيطة،  مقيالعشوائية  المتعلمحدهما  العجز  أعدته  اس  )   الذي  ، (2014عاشور 
تم    .الدافعية للتعلم  لقياس  ،(2014)  عبد الوهاب أعده  الذي    الدافعية للتعلم،، واآلخر مقياس  العجز المتعلملقياس  

ال واالنحراف  الحسابية  المتوسطات  باستخدام  وصفيًا  البيانات  واستنتاجيًا  تحليل  كرونباخ،  ألفا  ومعامل  معياري 
واختب بيرسون  ارتباط  معامل  النتائج  باستخدام  أظهرت  المتعلملل  متوسط   مستوي   عنار ت.  ،  التالميذ لدى    عجز 

التعلم لدافعية  ال  سلبية  وجود عالقة ارتباطيةو ،  وبمستوى مرتفع  بين  المتعلمدالة إحصائيًا  للتعلم  عجز  ، والدافعية 
 .  اإلعادةتعزي للنوع أو  عجز المتعلم إضافة لعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في ال

 .تالميذ ، الالدافعية للتعلم، عجز المتعلمال الكلمات المفتاحية:
Abstract: 
   This study aims at investigating the level of learned helplessness, among the second-

class pupils at Shendi Locality intermediate schools, and to explore the relationship 

between learned helplessness and motivation learning. The researcher used the 

analytic descriptive method. Participants consisted of (354) pupils, (130) males, (224) 

females chosen by the simple random method. Two scales were administered, one was 

Ashoor`s scale (2014), to measure the learned helplessness, and the other was 

Abdelwahab`s scale (2014), to measure learning motivation. Data were analyzed 

descriptively using means and standard deviation, Cornbach Alpha, and inferentially 

using Person correlations coefficient and t-test. The results showed that: a moderate 

level of learned helplessness, and high level of learning motivation among the pupils, 

and there was a negative statically significant relationship between learned 

helplessness and motivation learning, and there was no statically significant 

differences in learned helplessness according to sex or repetition. 

Keywords: learned helplessness, learning motivation, students    
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 مة: دمق
يشهد العصر الحالي العديد من التغيرات والتطورات التكنولوجية في شتى مناحي الحياة، لها آثارها اإليجابية      

النفسية الضغوط  وتنوع  زيادة  نتاجها  من  كان  سلبية  بتحقيق    أخرى  القدرة  عدم  في  الطالب  على  أثرت  والتي 
وعجز  المتعلممتطلباته  والعجر  بها،  اإليفاء  عن  سلس  ه  تدفع  عندما  تحدث  ظاهرة  أو  لهو  السلبية  النتائج  من  ة 

إذا علم أن سلوكه ال يحدث فرقًا في   بأن نتائج الحياة خارجة عن سيطرته  الضغوطات شخصًا ما إلى االعتقاد 
 فقد يتوقف عن محاولة الهروب من المنبهات البغيضة حتى عندما يكون الهروب ممكننًا. بيئته المكروهة 

 Seligmanوقد ظهر مفهوم العجز المتعلم في فترة الستينات والسبعينيات من القرن العشرين على يد سليجمان  
ا القدرة على تجنبها  في جامعة بنسلفانيا، حيث وجد أن الحيوانات التي تلقت صدمات كهربائية دون أن يكون له

التصرف   على  قادرة  غير  كانت  منها،  الهروب  أوأو  تجنها  يمكن  تالية  مواقف  )أبو حالوة:   في  منها  الهروب 
و 2004 وسليجمان (،  ماير  األمريكان  النفس  عالما  هما  المتعلم   العجز  وصف  من  أول   & Mayierكان 

Seligman     عام سليجمان    م.1967في  الواسعة Seligman, 1975 وكان  اآلثار  ونشر  شرح  من  أول 
سميت هذه الظاهرة بالعجز المتعلم ألنها ليست للتجارب المبكرة على الحيوانات وربطها بالتحديات على البشرية.  

سمة فطرية يولد بها الفرد، وأن الفرد ليست لديه سيطرة على ما يحدث له، وأنه ليس من المجدي حتى محاولة 
 التي لم تكن لديه سيطرة فيها.  وأنه سلوك متعلم مشروط من خالل التجارب السيطرة، 

د الفرد أنه مهما حاول فلن ينجح، ولن يصل اأي أن العجز المتعلم عبارة عن نقص مرات المحاولة نتيجة اعتق
الشخص   أن  علمًا  فشله،  على  السيطرة  الفرد  تستطيع خبرات  ال  عندما  عادة  العجز  يحدث  وقد  نتيجة  بعد إلى 

 سلسلة من الخبرات التي يرى فيها أن استجابته ال تغير شيئًا من النتيجة، يتعلم أنه ال يستطيع التحكم في أسباب 
 ، ويفضل أن يكون سلبيًا. حدوث النتائج ولذلك يفضل عدم بذل الجهد 

يحدث التعلم،   لكي  يحرك السلوك  وهناك ثمة إجماع لدى علماء النفس بشكل عام على أنه البد من وجود دافع
فالدافعية هي قوة ذاتية تعمل تحريك السلوك واستمراريته، وتعتبر الدوافع في علم النفس مصدر للطاقة البشرية 

عتبر ت(. و  (Ikhlef, et, al, 2012: 4واستثارتها لدى المتعلم داخل الغرف الصفية وتحسين عملية التعلم والتعليم
من   مجاالته  الدافعية  من  مجال  أي  في  التعلم  عملية  من  الهدف  تحقيق  عليها  يتوقف  التي  األساسية  الشروط 

والق االتجاهات  تكوين  أو  التفكير،  أساليب وطرق  تعليم  والمعارف المتعددة، سواء في  المعلومات  أو تحصيل  يم 
 (. 294: 2012)الشرقاوي 

افعية للتعلم، لما لها من أهمية وتأثير في النهوض يولي التربويون بمختلف توجهاتهم عناية خاصة لموضوع الد 
الت اإلبالعملية  من  المتعلمين  ولتمكين  ونشاط،  عليمية،  برغبة  التعلم  على  في قبال  الكامنة  الطاقة  بتحرير  وذلك 

واستخدام استراتيجيات تجعله يستجيب للموقف التعليمي، كما أنها تؤدي إلى اكتساب مهارات جديدة  التي  المتعلم  
العملية  متط أثناء  التلميذ  عليها  يحصل  التي  المعلومات  معالجة  في  فعالة  طرق  تنشئ  أنها  إلى  باإلضافة  ورة 

، فاستثارة دافعية  وتتجلى أهمية الدافعية من الوجهة التربوية من حيث كونها هدفًا تربويًا في حد ذاتهاالتعليمية،  
نشا ممارسة  على  يقبلون  تجعلهم  وتوليدها  وتوجيهها  العمل الطالب  نطاق  خارج  وحركية  وعاطفية  معرفية  طات 
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وفي حياتهم المستقبلية، وهي من األهداف الهامة التي ينشدها أي نظام تربوي   وفي حياتهم المدرسية  ،المدرسي
       (.206:  2003)نشواني 

 مشكلة الدراسة:
يعاني كثير من الطالب في بعض األحيان عجزًا في تحقيق التوازن بين دوافعه الملحة وضغوط الحياة، تودي به  
والتي  المراهقة  بمرحلة  يمر  المتوسطة  المرحلة  فتلميذ  المدرسي،  فشله  إلى  تقود  بدورها  وهي  نفسية  أزمات  إلى 

واجتماعية،   وعاطفية  بتغيرات جسدية  مستو تتصف  على  سلبًا  الدراسي،  تؤثر  أصبح  اه  التلميذ  فشل  تكرر  وكلما 
الحالة  هذه  ففي  المعلمين،  أو  األسرة  من طرف  سواء  مجهوداته  جدوى  من  الفائدة  وبعدم  بالتهميش  إليه  ينظر 

ومن ثم تصبح استجاباته للمواقف المستقبلية  ، وتتشكل لديه أفكار وتصورات سلبية عن ذاتهتنخفض دافعيته للتعلم
ويؤثر اكتساب سلوكيات العجز   انياته أو النتائج المرغوب فيها والذي يؤدي به للعجز المتعلم.ال تتوافق مع إمك

في المدرسة أو مع مختلف مواقف الحياة   المتعلم على إمكانية التعلم لدى التلميذ الذي مر بخبرات فشل متكررة
للتغلب على الصعوبة، ف بذل جهد  التوقف عن  إلى  القدرة االجتماعية والذي يفضي به  اقتناع بعدم  لديه  يتشكل 

ما عالقة   التالي:  وانطالقًا مما أشرت إليه فإن مشكلة الدراسة تتمثل في السؤال الرئيسعلى التحكم في األحداث.  
 بثق األسئلة الفرعية التالية: ن؟ ومنه ت للتالميذ  بالدافعية للتعلم لدى العجز المتعلم
 ؟المرحلة المتوسطة بمحلية شنديب الصف الثاني تالميذ لدى   لعجز المتعلمأ/ ما مستوى ا

 ؟محلية شندي الصف الثاني بالمرحلة المتوسطة ب تالميذ ما مستوى الدافعية للتعلم لدى  ب/
ايهل    /ج المتعلمختلف  شندي  لعجز  بمحلية  المتوسطة  بالمرحلة  الثاني  الصف  تالميذ  النوع،   لدى  باختالف 

 )ذكور/ إناث(؟
 التلميذ   حالة  باختالفلدى تالميذ الصف الثاني بالمرحلة المتوسطة بمحلية شندي    عجز المتعلمختلف اليهل    /ه
 (؟ غير معيد  /معيد )

 :أهداف الدراسة
 .المرحلة المتوسطة بمحلية شنديب  الصف الثاني تالميذ دى ل عجز المتعلممستوى ال التعرف علىأ/ 
 .المرحلة المتوسطة بمحلية شنديب  الصف الثاني تالميذ دافعية للتعلم لدى  مستوى ال التعرف على ب/
 .للتالميذ  والدافعية للتعلم عجز المتعلمطبيعة العالقة بين ال فحص  /ج
 .)ذكور/ إناث( تبعًا لمتغير النوع عجز المتعلمكشف الفروق في ال /د 
 .(غير معيد ) معيد/  بالمدرسة التلميذ  حالة تبعًا لمتغير عجز المتعلمكشف الفروق في ال /ه

 أهمية الدراسة: 
 األهمية النظرية: 

تكمن أهمية الدراسة في أنها تهتم بموضوع في غاية األهمية، لم يجد اهتمامًا من قبل في البيئة المحلية حسب 
المتعلم والدافعية للتعلم، ألن عملية   هوم العجزتصبح األهمية النظرية تتمثل في الربط بين مف  علم الباحث، وعليه 
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وتوجهه نحو  التعلم ال تحدث ما لم تتوفر لدى التلميذ عوامل وشروط عوامل داخلية )ذاتية( وأخرى خارجية تدفعه  
    التعليم وطلب التحصيل.

 األهمية التطبيقية: 
أسباب   على نتائج هذه الدراسة يمكن إعداد وتطبيق برامج إرشادية تهدف إلى إحداث التكيف الالزم لمواجهةبناء  

، والتي تعكس مدى ارتفاع مستوى دافعيتهم للتعلم  زيادة إقبالهم على الحياة بروح متفائلةوآثار العجز المتعلم وذلك ل
     .التالميذ لى ع العجز الملقىوتسهم في وضع خطط عملية تؤدي إلى خفض 

 فروض الدراسة:
 . عجز المتعلمفي ال متوسطبمستوى  حلية شنديمب المرحلة المتوسطةب  الصف الثاني تالميذ يتسم  .1
 . عجز الدافعية للتعلمفي ال مرتفعبمستوى  المرحلة المتوسطة بمحلية شنديب  الصف الثاني تالميذ يتسم  .2
  .التالميذ  والدافعية للتعلم لدى عجز المتعلمدالة إحصائيًا بين ال  سالبةتوجد عالقة ارتباطية  .3
 تبعًا لمتغير النوع )ذكور/إناث(.  العجز المتعلم وجد فروق ذات داللة إحصائية فيت .4
 (.غير معيد  /معيد ) بالمدرسة التلميذ وضع تبعًا لمتغير   عجز المتعلمتوجد فروق ذات داللة إحصائية في ال .5

 الدراسة:حدود 
 . والدافعية للتعلم بين العجز المتعلمالحد الموضوعي: تتحدد هذه الدراسة بموضوعها الذي يبحث في العالقة 

 . المرحلة المتوسطةب  تالميذ الصف الثانيلدراسة على ق هذه االحد البشري: تم تطبي 
 محلية شندي. المتوسطة بالمرحلة  مدارسالصف الثاني ب  يالحد المكاني: تم تطبيق هذه الدراسة ف

   م.  2023/ 2022الحد الزماني: تم تطبيق هذه الدراسة في مطلع العام الدراسي 
 : الدراسة مصطلحات

 العجز المتعلم: 
 أن العجز المتعلم هو حالة من عدم الرغبة في إتمام المهمة الصعبة (  (Seligman, 1998: 12يشير سليجمان  

 ىوإجرائيًا عبارة عن الدرجة التي يتحصل عليها التلميذ عل   وبلوغ معايير التفوق على اآلخرين وانعدام المنافسة.
   .مقياس العجز المتعلم

 الدافعية للتعلم: 
فع به للمشاركة في عمليات التعلم بشكل فعال"  )دوقة وآخرون  د هي الرغبة والطاقة التي يمتلكها التلميذ والتي ت

 (، وإجرائيًا في الدرجة التي يتحصل عليها التلميذ في مقياس الدافعية للتعلم المطبق في الدراسة. 2001
 اإلطار النظري: 
  Learned helplessnessالعجز المتعلم: 

 :مفهوم العجز المتعلم
العجز   يتعلم  الفرد  أن  أي  مكتسبة،  ظاهرة  المتعلم  العجز  أن  الدراسات  أغلب  الحياة، تتفق  لظروف  واالستسالم 

 العجز المتعلم.  مفهوم وفيما يلي محاولة لتقديم
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العجز لغة: ورد في لسان العرب أن: العجز نقيض الحزم والضعف، عدم القدرة، أي ترك ما يجب فعله بالتسويف 
 (.63: ص  2005منظور  )ابن

 كما ورد لفظ العجز في قوله تعالي: 
ض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب " فبعث هللا غرابًا يبحث في األر 

 ( سورة المائدة. 31فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين "، اآلية )
، عندما أشار في تفصيالت العجز المتعلم التي    Seligmanأول دراسة منظمة لهذا المفهوم قام بها سيلجمان

 المتعلم ظاهرة نفسية تنتج عند عدم إمكان السيطرة على النواتج من فشل أو نجاح، فعندئذ وصفها، إلى أن العجز  
الفرد بأنه غير قادر على السيطرة على المتغيرات، وألهمية العجز المتعلم واألسباب التي توصل الفرد إلى   يعتقد 

ال تغيير  محاولته  جدوى  بعدم  الفرد  اعتقاد  أن  إلى  سليجمان  ذهب  الحالة،  استجاباته  هذه  فاعلية  وعدم  نتائج 
 (Seligman, 1975).والالمباالة ثم الشعور بالعجز المتعلم  يؤدي به لالنسحاب    الذي   للحصول على التعزيز

 هذا وقد حدد سليجمان ثالثة مجاالت للعجز المتعلم هي:
 من العوامل البيئية.  يعتبرانما التحيز أو صعوبة المهمة )القدرة، المثابرة، الجهد( أ subjectivity   الذاتية: . 1
الثابتة  stabilityالثبات:  .  2 الثابتة وغير  ثابت   تشير األسباب  القدرة سبب  إلى عامل الزمن، فعزو الفشل إلى 

يؤدي إلى االعتقاد المنخفض في الكفاءة الذاتية وبالتالي تتضاءل القدرة )الحظ، الصدفة، صعوبة المواد الدراسية(  
 لقدرة سوف يستمر في مواقف مشابهةأي أن الفشل يمتد عبر الزمن وأن العجز وعدم ا

تعلق باألسباب التي تمتد عبر عدة مواقف متغيرة تعمل على زيادة توقع العجز ت   Inclusivenessالشمولية  .  3
 )عجز دافعي، عجز معرفي، عجز انفعالي(. 

 : تعريف العجز المتعلم
ت وتنوعت اختلف  مجال الصحة النفسية، وقد   يعد مفهوم العجز المتعلم من المفاهيم التي فرضت نفسها وبقوة في

 نظر الباحثين واهتماماتهم حول هذا المفهوم.تعريفاته الختالف وجهة  
بأنه "اليأس واالستسالم المتعلم عندما يدرك اإلنسان أو الحيوان أنه   (Myers, et, al, 2004: 56)   عرفه ماير

 ال يسيطر على األحداث السيئة المتكررة". 
 (.16ب  2: ص 1993عل أنه" قلة الحيلة أو الشعور بالعجز وفقدان األمل )زهران    عرفه زهران في قاموسه

ومحمد  )يعرفه   الفشل (  29:  2014الرشيدي  مواقف  خالل  من  التلميذ  يكتسبها  التي  السلبية  المدركات   " بأنه 
و  واالستسالم  التلميذ  لدى  الدافع  خفض  إلى  بدورها  تؤدي  والتي  لديه  في فقدان  المتكررة  التحكم  على  السيطرة 

 ."األحداث والمواقف، مما يجعله يشعر بالدونية ولوم الذات 
سلوك مكتسب واستجابة شرطية تؤدي إلى قصور في المجاالت المعرفية ( بأنه "89:  2015يعرفه )الصبحيين  

إلى االنسحاب من األنشطة الفرد  تدعو  يكفي موالسلوكية واالنفعالية والدافعية  بذل ما  للتغلب ، وعدم  الجهود  ن 
   على المشكالت الحياتية والدراسية، وتشعره بتدني القيمة واالتكالية".
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ُيعرف العجز المتعلم في معجم المصطلحات التربوية والنفسية بأنه " عدم القدرة على أداء وظيفة ما، ويكون عادة 
 (. 282: 2003من جراء ضرر أو ضعف يلحق بالبنية العضوية للفرد )شحاتة وآخرون  

ال  يرى الباحث أن العجز المتعلم هو حالة نفسية سلبية تؤدي إلى قصور معرفي وانفعالي ودافعي، تجعل الفرد  
القدرة على مواجهة الصعاب، و  تقديره يتمكن من  للتعلم مما يترتب عليه انخفاض  ال جدوى من بذل أي مجهود 

 ويسيطر عليه الخوف والفشل.  ،لذاته
 أنواع العجز المتعلم: 

أساسية هي:    وآخرون   يقسم سليجمان أنواع  أربعة  إلى  المتعلم   Cemalcilar, Canbeyli, & Sunarالعجز 
(2003)   

 Motivational deficits  عي:.عجز داف1
وهو انخفاض دافعية الفرد في التحكم باألحداث، أي أنه إذا حاول في البداية، ولم يسطع التحكم في الحدث نجده 

 ن المحاوالت التالية للتحكم بالحدث.يقلع بسهولة وبسرعة ع 
 Emotional deficits .عجز انفعالي:2

يكون  اعتقد أن سلوكه لن  إذا  يكتئب  فالفرد  القلق والغضب واالكتئاب،  انفعاالت سلبية، مثل  ويتمثل في ظهور 
، كما ال يمكن أن  تجنبهمؤثرًا في النتائج التي تعقب هذا السلوك، بمعنى أنه إذا كان في موقف مؤلم ال يمكنه  

 يكون لسلوكه أي أثر في إزالته أو تغييره، األمر الذي يؤدي إلى االعتقاد في عجزه.
 Cognitive deficits .عجز معرفي:3

وهو أساس نظرية العجز المتعلم، ويعني ضعف قدرة الفرد عل التعلم من خبراته السابقة واالستفادة من مثيرات 
لهروب، أي صعوبة التصديق من جانب الفرد بأن االستجابات التي يؤديها يمكن أن  الموقف التي تساعده على ا

 في المستقبل.  تؤدي إلى نتائج إيجابية
 Behavioral deficits .عجز سلوكي:4

ويتمثل في تصرفات الفرد بسلبية وكسل وفتور الهمة، واعتمادية زائدة، كما يعبر عن نقص مرات المحاولة نتيجة 
الفرد أن المكافآت ال ترتبط بسلوكياته واستجاباته، فقد يحدث العجز دائمًا عندما ال تستطيع خبرات الفرد اعتقاد  

  السيطرة على فشله األكاديمي.
 العجز المتعلم في التعليم:

ل    المتعلم  العجز  تأثير  بكيفية  المعلمون  الطالب،  يهتم  يشعدى  قادرينالذين  بأنهم غير  الجهد   رون  بذل   على 
يمكن أن يؤدي إلى شعور أكثر   ، لنجاح في العمل المدرسي، إن عدم وجود أي دافع للطالب لتعلم أي موضوع مال

وبشكل أساسي يقال إن أولئك الذين يعانون    Firman, et. al)2004عمومية بالعجز لتعلم أي مادة بالمدرسة )
بدورها تغوض دافعهم   يطرة السلوكية على األحداث في بيئتهم التي من العجز المتعلم، تعلموا أنهم يفتقرون إلى الس

 إلنجاز تغيرات، أو محاولة تغيير المواقف.
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يفضل هؤالء المتعلمون تجاهل أداء الواجبات أو تنفيذ مهام أبسط، لذلك لن يواجهوا خيبات األمل التي وعادة ما  
عندما يفتقرون إلى القدرة على رد فعلهم تجاه الظروف   تعتبر انعكاسًا لغيابهم الفطري للقدرات، عالوة على ذلك،

الصعبة مثل التعامل مع االحباط والفشل المتكرر وااللهام األساسي أو تقرير المصير، فإنهم يصبحون مراوغين  
     (Adowah & Alnajashi, 2017)عقليًا ويمتلكون العجز المتعلم 

المت  بالعجز  اإلصابة  لخطر  الطالب  يتعرض  وعيًا  وعندما  أقل  ويصبحون  أكاديمي،  فشل  يواجهون  فإنهم  علم 
تفكي  (Pasta. et, al, 2013)بمهاراتهم   موقفًا  تجاهويظهرون  المشاركة   كيًا  عن  ويتوقفون  األكاديمية  المهام 

غير قادرين على التغيير، لذلك فهم ، و (Filipello, et, al, 2018)ويطورون مشاعر مدمرة مثل االحباط والتوتر  
الدراسي  وانجازهم  تعليمهم  على  سيطرة  لديهم  ليس  أنهم  يعتقدون  ألنهم  قيمة،  بأي  تفانيهم  يعزون  ال 

(Dickhauser, et, al, 2011) . 
التدريس     فأسلوب  جوانب،  عدة  من  المتعلم  العجز  ثقافة  تدعيم  في  التعليم  ونوعية  التعليمية  البيئة  وتساعد 

يسمعه  ما  التلميذ  يردد  واالستيعاب، حيث  للتساؤل  المجال  يتيح  فال  المنتج  التفكير  يعطل  التلقين  على  المعتمد 
كة في العملية التعليمية، وال يعطيه الفرصة في فقط، إضافة ألن هذا النوع من التعليم يحرم الطالب من المشار 

على محاورة معلميه، بل قد يمتنع عن المشاركة في المناقشة الصفية خوفًا من إبداء التلميذ  إبداء رأيه، وال يجرؤ  
 (.2009، فتحصل أمور ال يحمد عقباها )الفرحاتي  يستفزه   غضب المعلم أورأي يُ 

وقد تؤدي المدارس إلى تفاقم هذه الحالة من خالل البالغين غير الجديرين بالثقة، أو الممارسات التي تديم العقلية 
المتعلم   العجز  دورة  تدعم  التي  الترابwww.edutopia.org  المتشابهة  ضعف  يؤدي  بين  وقد  االجتماعي  ط 

بينما يؤدي قوة الترابط االجتماعي لزيادة التحصيل المدرس والطالب إلى شعور الطالب بالعجز داخل المدرسة،  
)أبوحطب الدراسي،   التقبل  1979:  وتوصل  أسلوب  إلى  بتالميذه  عالقاته  في  المدرس  يلجأ  عندما  أنه  إلى   )

 بينه وبين تالميذه وبالتالي يتحسن مردودهم الدراسي. )الدفء والصداقة( فإن ذلك يؤدي إلى زيادة التوافق
فيها الفرد فشله إلى عوامل ذاتية )داخلية(   سليجمان وزمالؤه بأن العجز المتعلم ينشأ في الحاالت التي يعزووتنبأ  

، في حين أن عزو الفرد فشله ألسباب داخلية ثابتة ولكنها (chronic)وذات طبيعة ثابتة، ينشأ لديه عجز مزمن  
ما   اوهذ   . (Millman, 1995)محدودة بموقف معين ينتج عنه عجز مزمن شخصي ولكنه خاص بمواقف معينة

في تفسيره للعجز المتعلم، بأن التالميذ الذين تعرضوا لخبرة الفشل مهما   (Seligman, 1975)  أكده سيلجمان
يحاولوا أن يغيروا في مواقف الفشل التي يتعرضون لها فإنها لن تتغير، ألنه يعتقدون أنهم غير قادرين إحداث أي 

 تغيير في قدراتهم. 
كوتيبا   العجز    (Qutaiba, 2010)أشار  على  المترتبة  اآلثار  أن  هذه إلى  وأبرزها  ومتعددة  كثيرة  المتعلم 

مجا ففي  الشخصي،  الطالب  تكيف  على  تؤثر  التي  تعثاالنعكاسات  يشكل  األكاديمي  التحصيل  الطالب ل  ر 
اإل  لمسببات  لسلوكه  هامًا  محددًا  الفعلية النتائج  الكفاء  مستوى  في  ذلك  يؤثر  وبالتالي  للتعلم،  ودافعيته  نجازي 

ويتوقف عن بذل الجهد للتعلم ويقتنع بأن ليس باستطاعته فعل أي شيء يفضي إلى نجاحه مما يؤدي في النهاية 

http://www.edutopia.org/
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على حياتهم    وعندما يتخرج المتعلمون ال تختفي هذه الممارسات والمواقف فجأة، بل تؤثرإلى تدني أدائه التعليمي. 
 (Wurm, 2021).تماعية والرفاهية النفسية والحياة االج العملية بعد التخرج وتنتقل إلى مرحلة البلوغ والحياة

أن هناك مجموعة من المصادر تساعد على   (Seligman, & Morgan, 2005)ويرى سليجمان ومورقان      
 تعلم أساليب عزو العجز المتعلم وهي: 

أو مقدم الرعاية األول، فإن كانت األم تلوم نفسها عن كل حدث يحصل لها أو تلوم  المصدر األول: األم   .1
 طفلها أحيانًا، فإنه سيتعلم منها ذلك. 

السلطة .2 األمور واألخوة وبعض رموز  وأولياء  والمعلمين  بالطفل  المحيطين  البالغين  نماذج  الثاني:  ، المصدر 
ذلك ومن  تحدث،  التي  األمور  عن  الطفل  يلومون  على    عندما  الممارس  واالنضباط  التعليم،  أيضًا ظروف 

 الطفل، التي يتعلم منها أنه مسؤول عن األحداث.
 المصدر الثالث: أزمات الحياة المأسوية واألسر المفككة والنشوء في بيئات فقيرة وفي بيوت األيتام.  .3

 المتعلم بتفصيل أكثر فيما يلي: ( مصادر العجز  (Abramson, et, al, 1978ولقد شرح أبرامسون وآخرون 
صدر بيولوجي: يرى أن العجز المتعلم ينتج بسبب حالة فيسيولوجية في الجهاز العصبي المركزي تنشأ من  م .1

 صدمة ال يمكن تفاديها. 
مثل المشكالت األسرية    مصدر اجتماعي ينتج من ارتباط العجز المتعلم بالعديد من المشكالت االجتماعية .2

 وانحراف األحداث.
مصدر نفسي من التفسير النفسي لنظرية بافلوف في التعلم الشرطي، والذي يفسر حدوث العجز المتعلم من   .3

  استمرارية انطفاء االستجابة وعدم تدعيمها، حيث يشكل االنطفاء أول خطوات العجز المتعلم.
وللتعرف على الفرد المصاب وللعجز المتعلم دور مهم في تفسير بعض المشكالت االجتماعية والعيادية والتربوية، 

 بالعجز المتعلم، تظهر عليه بعض العالمات، وهناك ثالثة معايير نوضحها هي: 
بأن السلبية تنشأ من مكافأة    Seligmanالسلبية التي يظهرها الفرد في المواقف جميعها، ويرى سيليجمان    .1

جهده. جدوى  بعدم  الفرد  لدى  يقينًا  يشكل  مما  اإليجابية،  االستجابات  ومعاقبة  السلبية  ويرى    االستجابات 
ال التكيفية  غير  العجز  ألساليب  السلبي  المفعول  أن  المتعلم  العجز  التي  منظرو  الحاالت  في  إال  يحدث   

  ث ضاغطة يواجهونها بمشاعر العجز، وقلة الحيلة وال تتناسب مع فيها األفراد ألحداث سلبية أو أحدا  يتعرض 
   .(Bebjamin, 2011: 55)األحداث الواقعية، مما يولد لديهم حالة من التوقع السلبي 

 التحكم، يؤدي للفشل وتعميق العجز.عدم قدرتهم في أن وإدراكها، فإدراك األفراد األحداث غير القابلة للتحكم   .2
المتع .3 العجز  القابلة  معارف  غير  واألحداث  المتعلم  العجز  سلوكات  وممارسة  إدراك  تتوسط  معارف  هي  لم 

   (.123: 2009 الفرحاتيللتحكم، وهي معارف مازالت غير واضحة في معالمها في المواقف الجديدة )
الطالب من تساعد في منع  التي  االستراتيجيات  التوعية بعض  اختصاصيو  يكونوا عاجزين    ولقد طور  أن  تعلم 

 بشكل اعتيادي مثل: 
 تقويم الثناء والتشجيع بناء على قدرات الطالب لمساعدتهم على االعتقاد بأنهم جيدون في هذه المواد.  .1
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 الثناء والتشجيع على أساس جهود الطالب.  .2
هم على أن األهداف يمكن تحقيقها وأن النتائج يمكن  ت العمل على تحديد األهداف الفردية مع الطالب لمساعد  .3

 . (Firman, et, al, 2004)أن تكون تحت سيطرتهم. 
   Learning motivationالدافعية للتعلم:

 الدافعية للتعلم هي نوع من الدافعية العامة وهي حالة داخلية تحرك سلوك المتعلم وتدفعه لتحقيق هدفه من التعلم.
 الدافعية للتعلم:تعريف 

الدافعية اصطالحًا هي "استثارة داخلية تحرك المتعلم الستغالل أقصى طاقاته في أي موقف تعليمي يشترك فيه 
 (.292:  1998)أبو جادو  "ويشبع دوافعه للمعرفة

ليمي واالقبال حالة من الدافعية العامة تشير إلى حالة داخلية عند المتعلم تدفعه إلى االنتباه إلى الموقف التع""هي  
 (.  50:  2008إليه بنشاط موجه، واالستمرار فيه حتى يتحقق التعلم )غباري 

حالة داخلية تحرك أفكار ومعارف المتعلم وبناءه المعرفي ووعيه "(، أن "الدافعية للتعلم هي  1999تذكر )قطامي  
 ." عينة وتمثل بناء المتعلم المعرفيةوتلح عليه للواصلة أو الستمرار األداء وذلك للوصول إلى حالة توازن معرفية م

مي، عند المتعلم تدفعه لالنتباه إلى الموقف التعلي  حالة داخلية"( الدافعية للتعلم بأنها  2001يعرف )توق وآخرون  
 ماس وتلح عليه لالستمرار في نشاط حتي يتحقق التعلم".وتوجهه لإلقبال عليه بنشاط وح

 :بالعجز المتعلم عالقة الدافعية التعلم
تؤكد الدراسات أن اعتماد المدرس أو المربي نمط التعزيز السلبي عند إخفاق التلميذ في حل المسائل والواجبات 

شكل لديه تالمدرسية تجعله يستقبل رسائل ذات مؤشرات سلبية تكون بمثابة استجابة للفشل واالنهيار، وبالتالي ي 
تام بالعجز أو العجز المتعلم   ، وأشارت الدراسة إلى أن تلقي األطفال لنمط (Kevin, S, 2004, 176)إدراك 

التعلم  في  السلبي  التعزيز  فاعتماد  المستقبلية،  أفعالهم  يؤثر على ردود  الكبار  ثواب( من طرف  )عقاب  التعزيز 
 . (Kevin, S, 2004, 176)يطور من أنماط سلوكيات العجز المتعلم وبالتالي حدوث الفشل الدراسي 

نتيجة   ديمي لدى التالميذ يقلل من مستوى الدافعية نحو التعلم، وتقل ثقتهم بأنفسهمإن تكرار تجارب الفشل األكا
الجهد ال   بذل  لديهم اعتقاد أن  الفكرية واالنفعالية فيتشكل  النجاح األكاديمي، ويساورهم الشك في قدراتهم  لفقدان 

ما   وهذا  المستقبلية،  الحياة  مواقف  تجاه  الفشل  توقع  مستوى  فيرتفع  منه،   ,Merceret Pulen)يؤكده  جدوى 
في دراسته من أن تراكم خبرات الفشل لذوي صعوبات التعلم، تؤدي إلى انخفاض مستوى الدافعية نحو     (2005

: 2008، عندها تقابل بالفشل المتكرر، وتولد الشعور بالعجز المتعلم لديهم )شلبي  التعلم لتحقيق النجاح الدراسي
وآخرون    .(314 أمبرامسون  المت  ((Ambramson, et, al, 1978وأشار  العجز  حالة  أن  في إلى  تتحدد  علم 

 مجموعة من األعراض:
 السارة وعدم قدرته على مواجهتها. انخفاض دافعية الفرد لالستجابة على المواقف الضاغطة أو األحداث غير  .1
، والميل إلى تضخيم  قدراتهانخفاض النشاط المعرفي للفرد في األداء على المهام لمستوى أدنى مما تسمح به   .2

 المشكالت وصعوبة اتخاذ قرارات في المواقف الضاغطة، وتوقع الفشل واالستسالم السريع.
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 كتئابية.التدني تقدير الذات. إضافة إلى بعض األعراض ا .3
)العتوم و  وقد حصرها  مفيدة،  آثار  عدة  تلمس  يمكن  حيث  وتعلمهم،  الطالب  سلوك  مع  مباشرة  عالقة  للدافعية 

 ( على النحو التالي: 173: 2005ون وآخر 
 توجيه سلوك الطلبة نحو أهداف معينة، فهي تؤثر في االختيارات التي تواجه الطلبة.  .1
 تزيد من الجهود والطاقة المبذولة لتحقيق هذه األهداف. .2
والمثابرة على أداء المهمة تزيد من والمبادأة بالنشاط والمثابرة عليه، لذلك تخلق في ذواتهم الرغبة باالستمرار   .3

 عندما يصابون باإلحباط أثناء قيامهم بها. 
انتباهًا للمعلم وبالتالي    تنمي معالجة المعلومات عند الطلبة، فالطالب الذي يتمتع بدافعية عالية، يكون أكثر .4

 يكون بحاجة إليها.  المساعدة من المعلم أو المصادر األخرى عندما يطلب 
النواتج   .5 يصبح  تحديد  المعلمين  عمل  وأن  تحصياًل،  أكثر  يكونون  للتعلم  المدفوعين  فالطالب  للتعلم  المعززة 

 (.16: 2007يوسف بن  أسهل وأكثر إنتاجًا، إذا كان الطالب مدفوعين للنجاح في المدرسة )
 النظريات المفسرة للدافعية للتعلم: 

 النظرية السلوكية: 
ا إلى  تشير  السلوكية  النظرية  في  على الدافعية  وتعمل  وأدائه،  سلوكه  تحرك  التي  المتعلم  لدى  الخارجية  لحالة 

هدف   تحقيق  نحو  وتوجهه  المكافأة استمراره،  مفهومي  خالل  من  الدافعية  السلوكيون  ويفسر  محددة،  غاية  أو 
والحوافز، المكافأة عبارة عن تقسيم شيء جذاب أو مرغوب فيه كمحصلة على سلوك ما، مثل درجات إضافية 

متميز يعتبر مكافأة تستثير دافعيته فيما بعد، أما الحوافز فتشير إلى شيء أو حدث   عن أداء إتقانه لعمل  للطالب  
ي إلى تشجيع السلوك المرغوب فيه. كما ركزت السلوكية على تأثير البيئة على دافعية الطالب، ففي بعض يؤد 

الداخلية الدوافع  بتأثير  يعملون  في   األحيان  الذاتية  رغبتهم  من  نابعين  يكونان  قد  وتوجيههم  طاقتهم  أن  بمعنى 
-144:  2010المشاركة في نشاط معين، وأن المكافأة الخارجية يمكن أن تتدخل مع الدوافع الداخلية )بقيعي  

145 .) 
 النظرية اإلنسانية:

تعلم األمثل، ومن ثم إبداع نواتج لتحقيق الركزت هذه النظرية على مساعدة المتعلم على استغالل أقصى إمكاناته  
يبدأ بالحاجات   تساعد المتعلم على تحقيق ذاته، ولعل أبرزها نظرية االتجاه اإلنسانية هرم ماسلو للحاجات الذي

بالسالمة  ترتبط  التي  الحاجات  وأن  قمته،  في  المعرفية  بالحاجات  وينتهي  قاعدته  عند  والفيسيولوجية  البيولوجية 
في حين أن الحاجات االجتماعية والشخصية والمعرفية والجمالية حاجات مكتسبة والحاجة   واألمن حاجات فطرية،

عند إشباع هذه الحاجات، بل يسعى إلى مزيد  للتحصيل والتعلم اإلنجاز حاجات دائمة، وأن دافعية الفرد ال تتوقف
 ات الحرمانية التي تتصف بالتناقص ، فالفرد األكثر حبًا للمعرفة باستمرار ألثراء معرفته، بعكس الحاجمن اإلشباع

بالتهديد  ولنظرية ماسلو تطبيقات صفية ذات أهمية للتالميذ الذين ال يشعرون باألمن داخل الصف، سيشعرون 
من إشباع    وبذلك سيكونون مدفوعين للحفاظ على أمنهم السيكولوجي أكثر من دافعيتهم للتعلم. هنا يمكن للمعلم
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ل تنظيم الدرس واختيار أهداف تربوية محددة تقلل من القلق وتساعدهم على حاجة األمن داخل الصف من خال
 (.144:  2010تحقيق تقديرهم لذواتهم من خالل التنويه بإنجازاتهم داخل الصف )بقيعي 

 نظرية العزو:
المسماة بنظرية    ((Wienner, 1992بشيء من التفصيل عن الدافعية نظرية واينر  من النظريات التي تحدثت  

 حصر  العزو التي تصف كيف تؤثر تفسيرات األفراد وتبريرات خبرات النجاح والفشل في دافعيتهم، يرى أنه يمكن
 األسباب التي يمكن أن يعزو الطالب نجاحه أو فشله في ثالثة أبعاد هي: 

التلميذ نفسه: أي  مصدر األسباب  .1 )استعداده المعرفي، الموهبة، وغيرها(،   التمييز بين األسباب الداخلية في 
 واألسباب الخارجية )الحظ، صعوبة النشاط، الزمالء، وغيرها(

ثبات واستقرار السبب: فيقال عن سبب معين أنه ثابت عندما يتصف بالديمومة في نظر التلميذ كالذكاء مثاًل،  .2
، فعندما ينسب التلميذ نجاحه في  يكون معرضًا لتغيير مستمر ويكون قاباًل للتعديل  وسبب غير ثابت عندما

ق يقدم سببًا  فإنه  للحظ،  نجاحه  إذا عزا  بينما  ثابتًا،  يعطي سببًا  فإنه  إلى موهبته،  تعليمي معين  باًل  انشاط  
 للتعديل.

السبب: .3 في  يمكن  التحكم  بعضها  األسباب،  بين  التمييز  إلى  البعد  هذا  يمكن    يشير  وآخر  فيه،  يتحكم  أن 
اجتنابه إن أراد ذلك، بينما البعض غير قابل للتحكم عندما يرى التلميذ أنه ال يملك أي سيطرة عليه كالحظ  

   (.35 –  34: 2011مثاًل. )دوقة وآخرون 
 النظرية الترابطية: 

، فالدافعية للتعلم تمثل حالة داخلية أو  الماضيةترجع هذه النظرية إلى التعلم إلى أساس التجارب السابقة والخبرات  
في وضع مثير، فهو يستجيب رغبة منه للحصول والوصول إلى   خارجية للمتعلم تدفعه للقيام باستجابات معينة

التفسير على مبدأ وقانون األثر الذي ينص على أن   إشباع حاجاته وتجنب األلم والوقوع في الفشل، ويقوم هذا 
به الثواب اإليجابي يؤدي إلى استمراره والمواصلة على منواله، أما إذا صاحبه الخيبة والعقاب الفعل الذي يصاح

 أدى به األمر إلى إزالته والتخلي عنه. 
ستخلص من هذه النظريات، أن النظرية السلوكية ركزت على وجود ارتباطات بين مثيرات واستجابات كشرط يُ   

سلوكية لدى األفراد تحتاج إلى تدعيم وتعزيز. بينما رأت النظرية اإلنسانية لحدوث التعلم، والتي تؤدي إلى عادات  
على إشباع الحاجات الداخلية لألفراد كإحساسهم بحاجتهم بكفاءتهم، وتقديرهم لذاتهم واستقاللهم لذواتهم، في حين  

 الفرد الستجابات معينة  خارجية تدفع  ركزت النظرية الترابطية على الخبرات الماضية والتي تمثل حالة داخلية أو
   في وضع مثير، أما نظرية العزو فهي تعطي تبريرات في حاالت النجاح والفشل إلى عدة مصادر.

 الدراسات السابقة:
دراسة     )  هدفت  عليا  الثامن،   (2000أبو  السابع،  الصفوف  طلبة  بين  المتعلم  العجز  حالة شيوع  قياس  إلى 

التاسع، العاشر، وكذلك الفروق بين الطلبة والطالبات في العجز المتعلم، تكونت العينة من جميع طلبة الصفوف 
ج إلى أن شيوع  ( طالب وطالبة، توصلت النتائ 803بالمدرستين البنات والبنين في محافظة الزرقاء والبالغ عددهم )
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، وأقل %22.9، وأن أعلى نسبة كانت في الصف العاشر  %14.2حالة العجز بين صفوف عينة الدراسة كانت  
 لصالح الذكور.   ، ووجود فروق بين الذكور واإلناث %6.7نسبة كانت في الثامن  

    ( عاشور  ببعض    (2014أجرت  عالقتها  في  المتعلم  العجز  ظاهرة  على  التعرف  إلى  المتغيرات دراسة 
الديمغرافية واألكاديمية لدى عينة من تالميذ المرحلة الثانوية بمدينة متليلي، أعدت الباحثة مقياس العجز المتعلم، 

، أسفرت النتائج  ( تلميذًا غير معيد، تم أخذها بالطريقة الطبقية117( تلميذًا معيدًا و)122طبق على عينة بلغت )
غير المعيدين في درجات العجز المتعلم. ووجود فروق بين الذكور واإلناث عن وجود فروق دالة بين المعيدين و 

    في العجز المتعلم. 
     ( دوغان  الصفوف   هدفت   دراسةب  (2016قامت  طلبة  لدى  المتعلم  العجز  انتشار  معدل  على  التعرف  إلى 

ف عن أكثر المتغيرات قدرة العاشر( في الحلقة الثانية من التعليم األساسي في محافظة مسقط، والكش  –)الخامس  
وهي الصف الدراسي والجنس والمستوى التعليمي للوالدين والتحصيل على التنبؤ بالعجز المتعلم لدى أفراد العينة،  

العينة ) بلغ حجم  الباحثة، أظهرت 849الدراسي،  إعداد  المتعلم من  العجز  مقياس  استخدام  تم  ( طالنًا وطالبة، 
 (. %84.10لم قد بلغ )النتائج أن معدل العجز المتع

الكشف عن مستوى العجز المتعلم لدى التالميذ المعيدين في السنة  (  2018قادري وقندوز )    دراسة  هدفت است    
( من  العينة  تكونت  ثانوي،  وتم  100الثالثة  االستكشافي،  الوصفي  المنهج  الدراسة  واعتمدت  ومعيدة،  معيد   )

الدراسة إلى وجود مستوى مرتفع من العجز المتعلم لدى التالميذ المعيدين  استخدام مقياس العجز المتعلم، توصلت 
، ووجود فروق في التخصص في السنة الثالثة ثانوي، وتوجد فروق في العجز المتعلم تبعًا للجنس لصالح اإلناث 

 .لصالح األدبي
للدعم االجتماعي كشف الدور المتوسط  إلى    Shaowei Wu, et,al, (2019)دراسة شاوي وآخرون  هدفت      

العليا في محافظة حينان، للتعلم والعجز المتعلم لطالب المهنية  ين الشعبية، تم  بجمهورية الص   بين فاعلية األنا 
و استخ للتعلم  األنا  لفاعلية  مقاييس  )دام  الدراسة  عينة  شملت  المتعلم،  والعجز  األسري  في 1067الدعم  طالبًا   )

بالصين، أظهرت النتائج أن لفعالية األنا للتعلم أثر سلبي على العجز المتعلم، وأن الدعم  خمسة كليات مهنية عليا  
 االجتماعي يلعب دورًا متوسطًا بين فاعلية األنا للتعلم والعجز المتعلم.

وآخرون       نوانزي  التعرف على عالقة عوامل   هدفت   دراسة  Nwanze, Rita, et, al, (2019)أجرى  إلى 
المع والدافعي(الدافعية  )المعرفي  عينة  ب  رفية  لدى  المتعلم  األكاديمي  بوالية  العجز  الثانوية  المرحلة  طالب  من 

( الدراسة  عينة  شملت  بنيجيريا،  )500األنهار  بلغ  المجتمع  من  طالبًا  تطبيق 32.126(  تم  الوالية،  طالب   )
( المعرفية  الدافعية  عوامل  مقياس  األول  ا  CFS)مقياسين  العجز  مقياس  )واآلخر  المتعلم  (، ALHSألكاديمي 

أظهرت النتائج أن عوامل الدافعية المعرفية )فاعلية الذات، العزو، ودافعية التحصيل( ذات عالقة إيجابية ضعيفة  
مع العجز األكاديمي المتعلم، ووجود عالقة سلبية بين فاعلية الذات والعجز األكاديمي المتعلم، وكشفت عن وجود 

 عجز األكاديمي المتعلم. دالة بين العزو وال عالقة
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إلى فحص العالقة بين استراتيجيات تعلم اللغة اإلنجليزية والعجز بدراسة هدفت   Kolber, (2019)كولبر  قام      
)المتعلم البحث  عينة  شملت  المتغيرات،  لقياس  مقاييس  الباحث  أعد  اللغة 371،  طالب  من  وطالبة  طالب   )

بكيافان، أظهرت النتائج: توجد عالقة ارتباطية دالة بدرجة متوسطة بين استراتيجيات اإلنجليزية بالمدارس الثانوية  
المتعلم والعجز  المباشرة  بدرجة  التعلم غير  دالة  ارتباطية  التعلم   إلى ضعيفة  سطةمتو ، وعالقة  استراتيجيات  بين 

 المباشرة والعجز المتعلم. 
العجز المتعلم والتعلم المنظم ذاتيًا، تكونت العينة من  إلى الكشف عن ( 2019دراسة الصالح والزغول )هدفت     

( طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي بمحافظة المفرق، تم اختيارهن بالطريقة العشوائية الطبقية، وقد 560)
بين   تم بناء مقياس لهذا الغرض ومقياس للتعلم المنظم ذاتيًا. أظهرت النتائج عن وجود عالقة سالبة دالة إحصائياً 

أبعاد العجز المتعلم وبين أبعاد   العجز المتعلم والتعلم المنظم ذاتيًا، كما دلت النتائج عن عالقة دالة إحصائيًا بين
 التعلم المنظم ذاتيًا وبين األداتين ككل.

المعرضين  لكشف عن مستوى الدافعية للتعلم لدى تالميذ المرحلة المتوسطة  ( ا2020دراسة رفرافي )  هدفت     
( تلميذ موزعين على عدة 46للتسرب المدرسي، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )

وآخرون  دوقة  أحمد  إعداد  للتعلم  الدافعية  مقياس  استخدمت  بالجزائر،  بسكرة  بوالية  متوسطة  أظهرت مدارس   .
   .%73.9النتائج أن مستوى الدافعية جاء بدرجة متوسطة بلغت 

،  قام     هدفت    Kolber (2020)كولبر  العاطفية  بدراسة  الدافعية،  والعوامل  المتعلم  العجز  درجة  تحديد  إلى 
( الدراسة  عينة  شملت  المتعلم  371والمعرفية،  العجز  مقياس  الدراسة  استخدمت  ببولندا،  كايافان  في  طالبًا   )

رجة العجز المتعلم في دروس اللغة اإلنجليزية ، أظهرت النتائج أن د B.Cizkowiczللمدارس الثانوية، الذي أعده  
يتأثر  المتعلم  العجز  عن  كشفت  كما  والرياضيات،  البولندية  اللغة  دروس  في  المتعلم  العجز  درجة  مع  تتطابق 

 بدرجة أكبر بالدافعية. 
    ( والشريدة  الحربي  هدفت  2021أجرت  دراسة  الدراسي،(  والتوافق  المتعلم  العجز  مستوى  عن  الكشف   إلى 

( طالبة تم اختيارهن  423والكشف عن إمكانية التنبؤ بالتوافق الدراسي من خالل العجز المتعلم، بلغ قوام العينة )
استخدام  وتم  بالقصيم،  ببريدة  المتوسطة  المرحلة  بمدارس  العام  التعليم  العنقودية من طالبات  العشوائية  بالطريقة 

، أسفرت النتائج عن: 2013التوافق الدراسي من إعداد بخيت    ومقياس   ،2006العجز المتعلم الذي أعده الزواهرة  
وجود مستوى منخفض من العجز المتعلم لدى طالبات المرحلة المتوسطة، ووجود عالقة سلبية دالة إحصائيًا بين  

   العجز المتعلم والتوافق الدراسي لدى الطالبات.
دافعية طالب الصف العاشر األساسي للتعليم عن  إلى الكشف عن مستوى  (  2021دراسة البلبيسي )هدفت      

ال مقياس  الباحثة  لتنميتها، صممت  مقترح  تصور  وتقديم  محاور، بعد  خمس  من  تكون  بعد،  عن  للتعلم  دافعية 
 ( العينة  دافعية  583شملت  مستوى  أن  إلى  النتائج  توصلت  الحكومية شرق غزة،  المدارس  من  وطالبة،  طالبًا   )

   لجنس.لوجود فروق في الدافعية للتعلم  (، وعدم%71.08ة كبيرة بوزن نسبي ) ء بدرجالطالب للتعلم عن بعد جا
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     ( ودهان  أبوكريشة  بدراسة هدفت  2021قام  وكذلك (  التالميذ  لدي  المتعلم  العجز  مستوى  على  التعرف  إلى 
، تم إعداد مقياس   ( تلميذ وتلميذة100الفروق في العجز المتعلم تبعًا للجنس والتخصص الدراسي، شملت العينة )

للعجز المتعلم، توصلت الباحثتان إلى أن مستوى العجز جاء بدرجة متوسطة، وعدم جود فروق في العجز المتعلم 
 تبعًا للجنس وعدم وجود فروق تبعًا للتخصص الدراسي. 

 بالدراسات السابقة: الحالية عالقة الدراسة
معظم  مع  الدراسة  هذه  في   اتفقت  جميعًا  معها  واختلفت  المتعلم،  العجز  موضوع  فحص  في  السابقة  الدراسات 

عجز وى الاتفقت هذه الدراسة مع بعضها الذي كان هدفه معرفة مستتناولها لفحص عالقته بالدافعية للتعلم. حيث  
، Kolber (2019)  ،Kolber (2020)(،  2018(، قادري وقندوز )2016(، دوغان )2000المتعلم: أبو عليا )

واختلفت مع بعضها الذي كان هدفها الرئيس غير ذلك مثل شاوى    .(، أبو كريشة ودهان2021ة )الحربي والشريد 
بين    Shaowei, Wu, et, al (2019))وآخرون   االجتماعي  للدعم  المتوسط  الدور  تحديد  إلى  هدفت  الذي 

( ورفرافي  المتعلم،  والعجز  للتعلم  األنا  إلى  2020فاعلية  هدفت  التي  للتالميذ (  للتعلم  الدافعية  مستوى  كشف 
( التي هدفت إلى كشف مستوى دافعية طالب العاشر للتعلم عن  2021المعرضين للتسرب المدرسي، والبلبيسي ) 

   بعد وتقديم تصور مقترح لتنميتها.
المنهج   استخدمت  الدراسات  هذه  كل  الوصفي  التحليلي  الوصفي و اتفقت  المنهج  استخدمت  واحدة  دراسة  عدا   ،

 Nwanziواتفقت معها في انها أجريت في المرحلة المتوسطة عدا دراسات:    .(2018االستكشافي قادري وقندوز ) 
(2019)( وقندوز  وقادري  ودراسة  2018،  الثانوية،  المرحلة  في  أجريتا  اللتان   )Shaowei, Wu, et, al 
 التي أجريت على طالب الجامعة. (2019)

   .(1067  – 46مع ما تراوحت عينات الدراسات السابقة بين )  تلميذ وتلميذة  (354)اتفقت عينة هذه  التي شملت 
ييس العجز المتعلم معدة من إعداد الباحثين أو مقاييس معدة من  معظم الدراسات التي استخدمت مقا اتفقت مع   

 توافق الدراسي.قبل آخرين، إضافة لمقاييس لقياس الدافعية للتعلم، ومقياس ال
اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخدام األساليب اإلحصائية متمثلة في اإلحصاء الوصفي 
الثبات،  لتحديد الصدق،  ارتباط بيرسون،  ألفا كرونباخ، معامل  متوسطات حسابية ، وانحرافات معيارية، معادلة 

 الفروق بين عينتين مستقلتين.
أو      الموضوع  حيث  من  السابقة سواء  والدراسات  الحالية  الدراسة  بين  االختالف  أو  االتساق  أن  الباحث  يرى 

العينة أو األدوات والبيئة أو المتغيرات والنتائج مؤشر لتعضيد ما اتفقنا عليه، أو إجراء المزيد من البحوث حول 
للطال الحياة  وجودة  النفسية  المرونة  بين  العالقة  أنها طبيعة  الدراسات،  من  غيرها  عن  يميزها  ما  أهم  لكن    ب. 

تختلف عن تلك البيئات التي أجريت فيها وتتمثل في أن دخول المرحلة المتوسطة في السودان  أجريت في بيئة  
بعد انقطاع شارف الثالثة عقود، هذه العودة غير   ،1996/  1995عاد مجددًا بعد أن تم إلغاؤه في العام الدراسي  

 المرتب والمخطط لها تلقي بآثارها السلبية من حيث إعداد معلمي المرحلة المتوسطة، والمنهج السليم والمناسب لها 
الذين أصبحوا حقل تجارب للسياسات   ، بيد أن األثر األعظم يقع على التالميذ ومتطلبات البيئة التعليمية الجديدة
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ألهداف التربوية التي من أجلها يعتمد النظام التعليمي في اعتماد التربوية الملبية للقرارات السياسية دون مراعاة ل
مستهدفة. تعليمية  هذه   مخرجات  جدة  حسب  والجدة  األصالة  إلى  تشير  أنها  الدراسة  هذه  به  تتميز  ما  أن  أي 

 المرحلة التعليمية وتكون بمثابة منتج يمكن للدراسات الالحقة أن تطوره إلى األفضل. 
 اءاتها الميدانية  ة الدراسة وإجر منهجي

 منهج الدراسة: 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يمكن من وصف الظاهرة وتحليلها وتفسيرها وبيان العالقة بين   

 مكوناتها للوصول لالستنتاجات العلمية الصحيحة. 
 مجتمع الدراسة:

  11833، بلغ  م2022/2023للعام الدراسي    شندي  تالميذ المرحلة المتوسطة بمحليةيتكون مجتمع الدراسة من   
 الثاني. منهم بالصف  5513تلميًذ وتلميذة، 
 عينة الدراسة: 

أخذت عشوائيًا والجدول التالي يوضح    ( إناث 224، و)( ذكور130منهم )   وتلميذة  تلميذ (  354شملت العينة )    
 هذا االجراء. 

 ( يوضح عينة الدراسة2جدول رقم )
 المجموع حالة الطالب  الجنس  المدرسة 

 غير معيد  معيد  إناث  ذكور
 38 35 3 - 38 التدريب بنين  

 12 10 2 12 - شندي الجنوبية بنات 
 16 14 2 12 4 بقريش  المختلطة مالح

 24 22 2 24 - الشهيد د. عوض عمر
 48 41 7 32 16 عترة المختلطة 
 42 39 3 42 - الموسياب بنات 

 40 37 3 40 - المسيكتاب القوز بنات 
 23 20 3 23 - فاطمة الزهراء بنات 

 39 35 4 - 39 بنين القليعة 
 33 31 2 - 33 بنين  16شندي مربع 
 39 36 3 39  الشقالوة بنات 

 354 320 34 224 130 المجموع
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)  تضح مني      الدراسة2الجدول رقم  أن عينة  أعاله  المتوسط 354)  شملت   (  الثاني  بالصف  وتلميذة  تلميذ   )
( 320، و)%10بنسبة    ( تلميذ وتلميذة معيد 34، و) %63بنسبة    ( إناث 224، و)%37بنسبة    ( منهم ذكور130)

 . %90بنسبة  تلميذ وتلميذة غير معيد 
 أدوات الدراسة:

 :قياس العجز المتعلمأواًل  م
مقياس اعت      الباحث  الم  مد  )العجز  عاشور  نادية  أعدته  الذي  على  2014تعلم  مبني  وهو  مجموعة  (،  من 

الموضوع   تناولت  التي  وإبرامسون،  بيرسون،  كريستوفر  سليجمان،  من  كل  أبحاث  بينها  من  والبحوث  الدراسات 
المتعلم،   العجز  ظاهرة  استنتاج  يمكن  خاللها  من  التي  واألعراض  ومظاهره  أبعاده  المقياس الستخالص  يتكون 

( عبارات ليصبح  7وتم حذف )  لى عينة من طالب المرحلة المتوسطةطبق ع  ،( عبارة48ألولية على ) ا  صورته
النهائية   صورته  منفي  عبارة.41)  يتكون  بالفارمكس   (  للمقياس  العاملي  التحليل  أسلوب  الباحثة  استخدمت 

varimax  ( يوضح األبعاد 3الجدول رقم )وتوصلت إلى ثالثة أبعاد: 
 يوضح أبعاد مقياس العجز المتعلم( 3جدول رقم )

 العدد  أرقام العبارات األبعاد
 16 . 41، 40، 39،   38،  37، 36، 35، 34،  33،  32،  31، 30، 29، 28،  25،  23 القصور المعرفي والتشاؤم 

 14 .  27،  26،  24، 22، 21، 20،  19،  18،  17، 16، 15، 14،  13،  11 القصور الدافعي 
 11 . 12،  10، 9،  8،  7، 6، 5،  4،  3، 2، 1 القصور االنفعالي 

 41  المجموع
 

 تصحيح المقياس:
( على  الدراسة  هذه  في  المستخدم  المقياس  األولية،   (41يشتمل  في صورته  بطريقة   عبارة  وقد صيغت جميعها 

، 2،  3،  4،  5، وأعطيت األوزان ) وفق تدرج خماسي: أوافق تمامًا، أوافق، ال أدري، ال أوافق، أوافق تماماً   إيجابية
نخفضة إلى انخفاض مستوى  ، والمالعالية إلى ارتفاع مستوى العجز المتعلم( على الترتيب، وتشير الدرجات    1

المتعلم للنموذ   .العجز  منووفقًا  أقل  المتعلم  للعجز  المنخفض  المستوى  يكون  المتدرج  اإلحصائي  المتوسط   ج 
     (.3.49والمستوى المرتفع أعلى من ) (، 3.49  – 2.50(، والمستوى المتوسط )2.5) الحسابي

 صدق المقياس:
تم قياسه باستخدام صدق المحتوى وذلك بعرضه على مجموعة من الخبراء والمحكمين من أساتذة علم النفس   

إليها أشار  التي  التعديالت  بكل  األخذ  تم  ولقد  السودانية،  للبيئة  دقته وصالحيته  لمعرفة مدى  بالجامعة   والتربية 

 المحكمون. 
استطال عينة  على  تطبيقه  تم  المقياس،  صدق  من  ) للتحقق  من  مكونة  وطالبة50عية  طالب  العينة    (  خارج 

للدراسة للتعرف على معامل األساسية  بيرسون   ارتباط  ، بهدف حساب معامالت الصدق. ولقد استخدام معامل 
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معامالت  نتائج  وأظهرت  للمقياس،  الكلية  الدرجة  مع  فقرة  كل  ارتباط  يوضح  والذي  للمقياس  الداخلي  االتساق 
الم فقرات  بين  هذا االرتباط  يوضح  التالي  والجدول  إحصائيًا  دالة  ارتباط  معامالت  عن  له  الكلية  والدرجة  قياس 

 اإلجراء: 
 (  4جدول رقم )

 بالدرجة الكلية للمقياس العجز المتعلمتباط فقرات مقياس يوضح معامل ار 
 االرتباطم.  م م. االرتباط م م. االرتباط م م. االرتباط م م. االرتباط م م. االرتباط م
1 0.444** 8 **0.532 15 **0.540 22 **0.413 29 **0.512 36 **0.512 
2 **0.425 9 *0.277 16 **0.407 23 **0.453 30 **0.472 37 **0.437 
3 *0.281 10 **0.406 17 **0.408 24 **0.464 31 **0.413 38 **0.475 
4 0.104 11 **0.409 18 0.014 25 **0.410 32 **0.402 39 **0.401 
5 **0.407 12 **0.405 19 **0.573 26 **0.412 33 **0.475 40 **0.408 
6 **0.413 13 *0.261 20 **0.444 27 **0.635 34 **0.545 41 **0.404 
7 **0.412 14 **0.403 21 **0.401 28 **0.412 35 **0.492   

( رقم  الجدول  واقع  دال 4من  للمقياس  الكلية  الدرجة  مع  فقرة  كل  ارتباط  معامل  جميع  أٍن  إلى  يشير  أعاله   )
أصبح يتكون من    وعليه فإن المقياس لضعف ارتباطها  (  18)  (،13(، )9(، ) 4(، )3)   رقم   عدا الفقرات إحصائيًا،  

يعد صادقًا وصالحًا إلجراء الدراسة. أما الصدق الذاتي فقد تم حسابه باستخراج في صورته النهائية و فقرة  (  36)
 (85.)الجذر التربيعي لمعامل الثبات حيث بلغ 

 ثبات المقياس:
شير إلى تمتع ي  ( وهو0.73)  تم حساب الثبات وفقًا لمعادلة ألفا كرونباخ، وقد بلغ معامل الثبات للمقياس ككل

 .ية عالالمقياس بدالالت ثبات  
ولإلبعاد   ككل  للمقياس  الثبات  معامل  بلغ  وقد  كرونباخ،  ألفا  لمعادلة  وفقًا  الثبات  بين     األربعةتم حساب  قيمًا 

 . مرتفعة( يبين القيم التي تشير إلى تمتع المقياس بدالالت ثبات 5( والجدول رقم )0.73( ــــــــــ )0.70)
 األربعة ( يوضح معامل الثبات للمقياس وأبعاده 5جدول رقم )

 
 المقياس الكلي  القصور االنفعالي  القصور الدافعي القصور المعرفي والتشاؤم  أبعاد المقياس 
 36 8 12 16 عدد الفقرات 
 0.73 0.70 0.72 0.71 معامل الثبات 

 ( رقم  جاء  5الجدول  األربعة  وأبعاد  للمقياس  الثبات  معامل  أن  يوضح  أن  (  المعلوم  من  ولعله  مناسبة،  بدرجة 
معامل الثبات يرتفع بزيادة عدد الفقرات، ولعلك تالحظ أن عدد الفقرات في األبعاد قليلة العدد، أما معامل الثبات 

 وهو مؤشر مرتفع الستخدامه والوثوق من نتائجه. 0.73للمقياس الكلي فقد بلغ 
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 :مقياس الدافعية للتعلم
( الذي يقيس 2014الذي أعده جناد عبد الوهاب )  الدافعية للتعلم استخدم الباحث مقياس الدافعية للتعلم  لقياس

 إعداد أحمد   للتعلم  دافعية التعلم لتالميذ السنة الثالثة من المرحلة المتوسطة، استعان معد المقياس بمقياس الدافعية
لنظرية(2011)دوقة   الدافعية  ومقياس  الذاتي  ،  نوفل  التقرير  محمد  للدراسة (2011)  إعداد  الدافعية  استفتاء   ،

إعداد محمود عبد الحليم منسي، واستبيان دافعية التعلم إعداد جمال محمد فكري، واستبيان االستراتيجيات الدافعة 
وساكس   إعداد رو  ) (1998) للتعلم  من  أصله  في  المقياس  يتكون  الدراسة34،  بعد  عبارة،  قام معد   والتحليل  ( 

)ب  اسالمقي عبارا 4حذف  )   ت (  من  يتكون  المقياس  أصبح  فرعية30وعليه  أبعاد  أربعة  على  موزعة  عبارة   ) 
 :(6كما في الجدول رقم)للمقياس 

 ( يوضح أبعاد مقياس الدافعية للتعلم6جدول رقم )
 العدد  العبارات األبعاد
 8 . 28، 25، 21، 17، 13،  9، 5، 1 المثابرة والجدية

 6 . 18،22، 14، 10، 6، 2 التعلم قيمة وفائدة 
 7 . 26،  23،  19، 15، 11، 7، 3 مسؤولية المتعلم 

 9 . 30، 29، 27،  24،  20، 16، 12، 8، 4 الكفاءة الذاتية 
 30  المجموع

 
 د المقياس:اأبع

على هذا البعد عن مدى مثابرة هذا الطالب وإصراره وعدم استسالمه   تعبر الدرجةالبعد األول: المثابرة والجدية:  
 . جهه من صعوبات الما يو 

يقيس هذا البعد مدي تصور التلميذ لفائدة تعلمه للنشاطات التي يقوم بها، فغالبًا   البعد الثاني قيمة وفائدة التعلم:
 ما يقبل التالميذ على النشاطات التي تعود عليهم بالفائدة.

المتعلم:  البعد   نجاحاته  الثالث مسؤولية  لتحقيق  بمسؤولياته  التلميذ عن مدى شعوره  يعبر  البعد  هذا  من خالل 
 اكرته اليومية وواجباته المدرسية بصورة ناجحة.المدرسية واالعتماد على النفس أثناء مذ 

 المواقف والمهمات الدراسية  إلى قياس قدرة المتعلم في التغلب على يشير هذا البعد البعد الرابع الكفاءة الذاتية: 
 تصحيح المقياس:

وفق تدرج خماسي: أوافق   ،ة  درجات إلى درجة واحد   5تتم اإلجابة على المقياس مدرج تتراوح الدرجات عليه بين  
أوا أوافق،  ال  أدري،  ال  أوافق،  )تمامًا،  األوزان  وأعطيت  تمامًا،  وتشير   1،  2،  3،  4،  5فق  الترتيب،  على   )

إالدرجات   والمنخفضة  للتعلم،  الدافعية  مستوى  ارتفاع  إلى  ووفقًا العالية  للتعلم.  الدافعية  مستوى  انخفاض  لى 
(، والمستوى  2.5للنموذج اإلحصائي المتدرج يكون المستوى المنخفض للدافعية للتعلم أقل من المتوسط الحسابي )

 (.    3.49(، والمستوى المرتفع أعلى من )3.49  – 2.51المتوسط )
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 المقياس: صدق
تم قياسه باستخدام صدق المحتوى وذلك بعرضه على مجموعة من الخبراء والمحكمين من أساتذة علم النفس   

إليها أشار  التي  التعديالت  بكل  األخذ  تم  ولقد  السودانية،  للبيئة  دقته وصالحيته  لمعرفة مدى  بالجامعة   والتربية 

 المحكمون. 
( من  مكونة  استطالعية  عينة  على  تطبيقه  تم  المقياس،  من صدق  حساب وتلميذة  تلميذ (  50للتحقق  بهدف   ،

والذي  للمقياس  الداخلي  االتساق  للتعرف على معامل  بيرسون   ارتباط  استخدام معامل  ولقد  الصدق.  معامالت 
رتباط بين فقرات المقياس والدرجة يوضح ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس، وأظهرت نتائج معامالت اال
 الكلية له عن معامالت ارتباط دالة إحصائيًا والجدول التالي يوضح هذا اإلجراء:

 (  7جدول رقم )
 بالدرجة الكلية للمقياس الدافعية للتعلميوضح معامل ارتباط فقرات مقياس 

 م. االرتباط م االرتباطم.  م م. االرتباط م م. االرتباط م م. االرتباط م م. االرتباط م
1 0.401** 6 **0.450 11 **0.431 16 **0.494 21 0.616** 26 0.537** 
2 0.404** 7 **0.534 12 **0.526 17 **0.420 22 **0.467 27 0.417** 
3 0.298* 8 **0.427 13 **0.415 18 **0.409 23 **0.468 28 0.314** 
4 0.082- 9 **0.480 14 **0.409 19 **0.599 24 **0.550 29 0.512** 
5 **0.515 10 **0.570 15 *0.438 20 **0.420 25 **0.411 30 0.712** 

( رقم  الجدول  واقع  دال 7من  للمقياس  الكلية  الدرجة  مع  فقرة  كل  ارتباط  معامل  جميع  أٍن  إلى  يشير  أعاله   )
ومن ثم تم    لضعف معامل ارتباطها  (،28(، )3)الفقرات رقم  و التي جاءت سالبة    (،4رقم )  عدا الفقرة  إحصائياً 

)محذفه من  يتكون  أصبح  المقياس  فإن  وعليه  إلجراء   وبذلك،  فقرة  (  27ا  وصالحًا  صادقًا  يعد  المقياس  فإن 
 (85.)الدراسة. أما الصدق الذاتي فقد تم حسابه باستخراج الجذر التربيعي لمعامل الثبات حيث بلغ 

 ثبات المقياس:
ولإلبعاد   ككل  للمقياس  الثبات  معامل  بلغ  وقد  كرونباخ،  ألفا  لمعادلة  وفقًا  الثبات  بين     األربعةتم حساب  قيمًا 

 . مرتفعة( يبين القيم التي تشير إلى تمتع المقياس بدالالت ثبات 8( والجدول رقم )0.73( ــــــــــ )0.65)
 األربعة ( يوضح معامل الثبات للمقياس وأبعاده 8جدول رقم )

 
 المقياس الكلي  الكفاءة الذاتية  مسؤولية المتعلم  قيمة وفائدة التعلم  المثابرة والجدية  أبعاد المقياس 
 27 9 6 5 7 عدد الفقرات 
 0.73 0.73 0.65 0.70 0.71 معامل الثبات 
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 ( األربعة8الجدول رقم  وأبعاد  للمقياس  الثبات  أن معامل  بد   ، ( يوضح  المعلوم أن رجة مناسبة،  جاء   ولعله من 
أما معامل الثبات د قليلة العدد،  اولعلك تالحظ أن عدد الفقرات في األبعمعامل الثبات يرتفع بزيادة عدد الفقرات،  

 . من نتائجهلوثوق الستخدامه وا ومؤشر مناسب  مرتفع وهو مؤشر 0.73فقد بلغ للمقياس الكلي 
 المعالجة اإلحصائية:

البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها حسب مقتضيات الحال   لمعالجةSPSS  استخدم الباحث برنامج    
 بطرق مختلفة وهي: 

 معامل ارتباط بيرسون لقياس ارتباط درجة كل بند بالدرجة الكلية للمقياس. .1
 معامل ألفاكرونباخ لقياس معامل الثبات.  .2
 .اإلحصاء الوصفي لمعرفة مستوى العجز المتعلم والدافعية للتعلم اختبار .3
)ت(   .4 ال  (t – test)اختبار  في  الفروق  لمعرفة  مستقلتين،  المتعلملعينتين  الذكور   عجز   ( النوع  لمتغير  تبعًا 

 . المعيدين وغير المعيدين للفروق بينواإلناث(، وكذا الحال بالنسبة 
 .العجز المتعلم والدافعية للتعلمقة بين معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العال .5

 : ولعرض ومناقشة وتفسير نتيجة الفرض األ 
نتيجة الفرض األ    الثاني  " يتسم تالميذ والذي ينص على:    ولللتحقق من  المرحلة المتوسطة بمحلية  ب  الصف 

ل  بدرجةشندي   المتعلممتوسطة  العجز  الباحث مستوى  استخدم  المتوسطات   "  على  للتعرف  الوصفي  اإلحصاء 
     الجدول أدناه يوضح هذا اإلجراء: دةاختبار )ت( لمتوسط عينة واح الحسابية واالنحراف المعياري، وكذلك

 : ( يوضح9)رقم  جدول
 عجز المتعلمال استخدام اإلحصاء الوصفي للتعرف على مستوي 

 
عبار ال

 ة 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

العبار  المستوى 
 ة 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

العبار  المستوى 
 ة 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 متوسط 1.389 2.55 25 متوسط 1.479 2.74 13 متوسط 1.514 2.76 1
 متوسط 1.588 2.67 26 متوسط 1.333 2.58 14 منخفض 1.227 1.66 2
 منخفض 1.463 2.25 27 طمتوس 1.524 2.69 15 متوسط 1.596 3.19 3
 منخفض 1.424 2.42 28 متوسط 1.643 3.09 16 متوسط 1.539 2.82 4
 متوسط 1.550 2.51 29 متوسط 1.429 2.76 17 منخفض 1.381 2.41 5
 منخفض 1.455 2.06 30 متوسط 1.406 2.83 18 متوسط 1.541 3.00 6
 متوسط 1.472 2.52 31 متوسط 1.493 2.54 19 متوسط 1.558 3.21 7
 متوسط 1.510 2.80 32 متوسط 1.397 2.50 20 منخفض 1.338 2.10 8
 متوسط 1.521 2.64 33 منخفض 1.412 2.28 21 متوسط 1.494 2.76 9
 متوسط 1.548 2.89 34 منخفض 1.402 2.41 22 منخفض 1.998 2.03 10
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 متوسط 1.510 2.73 35 متوسط 1.388 2.55 23 منخفض 1.380 2.16 11
 متوسط 1.621 2.98 36 منخفض 1.525 2.35 24 منخفض 1.399 2.28 12
 متوسط 22.064 2.60 الكلي        

 
، إذ بلغ بدرجة متوسطةلدى الطالب جاء    لعجز المتعلم( أن مستوى ا9يتضح من البيانات الواردة في الجدول )

 المتوسطةضمن الفئة    أي أنه بدرجة متوسطة(  2.60)للمقياس الكلي    عجز المتعلمالمتوسط الحسابي لمستوى ال
يبلغ  3.49  –  2.50) أفراد   %،.52(، بوزن نسبي  الحسابية إلجابات  المتوسطات  الجدول أن  وكما يظهر من 

ال  ا: " صهون   طمتوس(  في المرتبة األولى بمستوى  5(، وجاءت الفقرة  رقم )3.19  – 1.66العينة تراوحت بين )
بينما جاءت في المرتبة األخيرة وبمستوى متوسط أستطيع االندماج في األنشطة ذات طابع العمل الجماعي    ،"

 ". أشعر برغبة في ترك المدرسة( ونصها: " 2الفقرة رقم )
المتعلم ( التي توصلت إلى مستوى متوسط للعجز  2021اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة أبو كريشة ودهان )

( التي كشفت عن شيوع العجز المتعلم ألفراد العينة ككل بنسبة 2000لدى التالميذ، واختلفت مع نتائج أبو عليا )
نتائج دراسة )دوغان  14.2% النتائج مع  بلغ 2016. واختلفت هذه  المتعلم  العجز  التي أسفرت عن أن معدل   )

)ق84.1%) دراسة  نتائج  مع  واختلفت  مرتفع،  مستوى  وهو  وقندوز  (  ارتفاع  2018ادري  إلى  توصلت  التي   ،)
والشريدة   )الحربي  دراسة  المعيدين، ومع  التالميذ  لدى  المتعلم  العجز  التي كشفت عن مستوى  2021مستوى   ،)

 منخفض من العجز المتعلم لدى طالبات المرحلة المتوسطة.
كمن في دواخل التلميذ حيث أن خبرات ربما ترجع لعوامل داخلية وهي التي تإلى أنها  يعزو الباحث هذه النتيجة  

الفشل المتكررة التي يواجهها التلميذ تكسبه سلوكيات ومدركات خاطئة حول ذاته، أو اعتقاد التلميذ بضعف قدرته  
عائق  إلى  يؤدي  مما  تواجهه صعوبات  عندما  يستسلم سريعًا  يجعله  للفشل  وتوقعه  المواقف  السيطرة على  على 

بالعجز، أو كالحاالت الصحية للتالميذ والتي غالبًا ما تعود ألسباب فيسولوجية، فقد   وعجز في تعلمه ولذلك يشعر
عن   الناتجة  البيولوجية  العوامل  بعض  إلى  ترجع  والتي  االكتئاب  وأعراض  المتعلم  العجز  بين  سيليجمان  ربط 

 (،  91:  2009انخفاض مستوى بعض االفرازات في الدماغ خاصة السيروتونين )العواودة 
( أن هناك تفاعاًل بين العجز المتعلم 2001بما تعود لبعض العوامل الخارجية وهذا ما أشار إليه )الزاملي:  أو ر 

للتالميذ والبيئة المعرفية للتالميذ، وأن فقدان سيطرتهم على األحداث يؤدي إلى تكوين مدركات خاطئة من توقع 
االصرار والدافعية في مواجهة المواقف والتحديات،   الفشل في إنجاز المهام الموكلة إليه، وعدم االنتباه، وضعف

المتعلم،  العجز  ظهور  في  دور  لها  التي  األخرى  هي  المدرسة  تكون  وربما  والحظ.  الصدفة  إلى  النجاح  وعزو 
المتعلم. وفي منحى   العجز  بظهور  تعجل  التي  للتالميذ هي  السلبية  بشكل خاطئ ونظرتهم  المعلمين  فتعامالت 

ي السبب من خالل التنشئة الخاطئة لألبناء منذ الصغر من خالل وصفهم الدائم بالفشل. هذه آخر تكون األسرة ه 
البال  األثر  لها  التي  على العوامل  الطلبة  بمشاكل  المتعلقة  األدبيات  وتؤكد  المتعلم،  العجز  مستوى  ارتفاع  في  غ 

، ففي ظل ذه العوامل من األسرةاألهمية القصوى لدور العوامل المجتمعية واألسرية في رسوب الطالب، وتبدأ ه
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أسرة تنعدم فيها الرقابة العائلية على الطالب ويتبدد االستقرار العائلي، األمر الذي يقود الطالب عن متابعة دراسته 
 (. 225: 1994عند مواجهته ألي مشكلة أكاديمية أو شخصية )الغانم  

 عرض ومناقشة وتفسير نتيجة الفرض الثاني: 
الثاني" يتسم تالمي  والذي ينص على:  الثانيللتحقق من نتيجة الفرض      المرحلة المتوسطة بمحلية  ب   ذ الصف 

للتعلم الدافعية  مستوى  بارتفاع  الباحث شندي  استخدم  الحسابية    "  المتوسطات  على  للتعرف  الوصفي  اإلحصاء 
 ( يوضح هذا االجراء: 11)  اختبار )ت( لمتوسط عينة واحدة  واالنحراف المعياري، وكذلك

 ( 11جدول رقم )
 دافعية للتعلماستخدام اإلحصاء الوصفي للتعرف على مستوي اليوضح 

المتوسط   العبارة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

العبار  المستوى 
 ة 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

العبار  المستوى 
 ة 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 مرتفع  1.286 3.64 19 مرتفع  1.351 3.51 10 مرتفع  1.342 4.16 1
 مرتفع  1.218 3.92 20 مرتفع  1.350 4.01 11 مرتفع  1.257 4.23 2
 مرتفع  1.124 4.22 21 مرتفع  1.188 4.23 12 مرتفع  . 1263 3.95 3
 مرتفع  1.316 3.81 22 مرتفع  1.186 4.18 13 مرتفع  1.126 4.82 4
 مرتفع  1.245 4.05 23 مرتفع  1.229 3.70 14 مرتفع  1.396 3.82 5
 مرتفع  1.249 3.79 24 مرتفع  1.361 3.86 15 متوسط 1.452 3.31 6
 مرتفع  1.245 4.02 25 مرتفع  1.420 3.79 16 مرتفع  1.400 3.80 7
 مرتفع  1.361 3.75 26 مرتفع  1.296 3.64 17 مرتفع  1.244 4.07 8
 مرتفع  1.239 4.12 27 مرتفع  1.218 3.93 18 مرتفع  1.324 3.63 9
 مرتفع  17.258 3.76 الكلي        

 
، إذ بلغ بدرجة مرتفعةجاء    التالميذ لدى    لدافعية للتعلم ( أن مستوى ا11يتضح من البيانات الواردة في الجدول )

ا لمستوى  الحسابي  للتعلمالمتوسط  الكلي    لدافعية  مرتفعة(  3.76)للمقياس  بدرجة  أنه  الفئة    أي   المرتفعة ضمن 
يبلغ  5.00  –  3.49) أفراد   .%،75(، بوزن نسبي  الحسابية إلجابات  المتوسطات  الجدول أن  وكما يظهر من 

ونصها: "    مرتفع(  في المرتبة األولى بمستوى  6(، وجاءت الفقرة  رقم )4.82  –  3.31العينة تراوحت بين )
المرتبة األخيرة وبمستوى    "، بينما جاءت في  التعليم يكسبني احترام اآلخرين ويضمن لي مكانًا مهمًا في المجتمع

 ". أجد حاًل لكل مشكلة تواجهني( ونصها: " 8متوسط الفقرة رقم ) 
، ( التي أظهرت أن مستوى الدافعية للتعلم جاء بدرجة مرتفعة2021ة )البلبيسي:  هذه النتيجة تتفق مع نتائج دراس

   .الدافعية للتعلم جاء بدرجة متوسطة( التي توصلت إلى أن مستوى 2020واختلفت مع نتائج دراسة )رفرافي: 
الدافعية  الباحث   يعزو    مستوى  بال   ارتفاع  متعلق  هو  ما  منها  العوامل  من  احتكاكًا لعدد  األكثر  فهم  معلمين 

بالتالميذ، ولهم تأثير مباشر في إثارة الدافعية للتعلم للتالميذ، فعن طريق التعزيز بالمكافأة والحوافز يتمكن المعلم 
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التالميذ  سلوك  توجيه  معين،  من  هدف  تحقيق  مؤ   نحو  من  ينشأ  السلوك  أن  سكنر  يراه  كما  داخلية وذلك  ثرات 
ذ ضمن زيادة حدوث تكرار السلوك الذي أتبع بمعزز، فإذا أراد المعلم زيادة أداء التالميويت   وخارجية تسمى معززات 

من وجهة نظر النظرية السلوكية في الدافعية للتعلم، فعليه تقديم التعزيز الفوري بعد أداء كل عمل صحيح، هذا  
وتوعيتهم وبناء   كار المتعلمينتعطي المعلم الدور المهم في تحريك أف نظر النظرية المعرفية فهي    من وجهةأما  

للدافعية للتعلم على أهمية المعلم في خلق مناخ صفي تتوافر فيه   اإلنسانيةالنظرية    المعرفة لديهم، بينما تركز  
 .ات الشروط الكفيلة بإشباع حاجات التالميذ لألمن واالنتماء وتقدير الذ 

البيئة األسرية التي يعيش فيها التلميذ ب  هو متعلق  ما    كما يمكن تفسير ارتفاع مستوى الدافعية للتعلم من خالل
معًا. والمادي  السيكولوجي  والتحفيز  الدعم  له  ويقدمون  بالدراسة  لالهتمام  تشجيعه  على  عملت  تعود   التي  وقد 

المرحلة  فالتالميذ في هذه  بيولوجية وأخرى مكتسبة،  لعوامل  أساسها  ترجع في  التي  نفسه  بالتلميذ  تتعلق  لعوامل 
إلى ما يلبي حاجاتهم الفورية ومتطلباتهم الملحة التي ال يستطيعون تأجيلها، وعليها تتفاوت مشاعرهم تجاه   يميلون 

    التعلم وتجاه المعلم والمدرسة.
 : الثالثعرض ومناقشة وتفسير نتيجة الفرض 

الثا    نتيجة الفرض  العجز المتعلم    والذي ينص على: "توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين  لث للتحقق من 
للتعلم )  "والدافعية  الجدول  المتغيرين  بين  العالقة  نوع  على  للتعرف  بيرسون  ارتباط  معامل  الباحث  ( 13استخدم 

 يوضح هذا االجراء: 
   ( يوضح13جدول رقم )

 وأبعادها الدافعية للتعلموأبعاده ب المتعلمرتباط بيرسون بين العجز معامل ا   مصفوفة
القصور   

 المعرفي 
القصور  
 الدافعي 

القصور  
 االنفعالي 

  المثابرة 
 والجدية 

  الكفاءة فائدة التعلم 
 الذاتية 

  مسؤولية 
 المتعلم 

  الدافعية
 للتعلم 

العجز  
 المتعلم 

القصور  
 المعرفي 

1         

القصور  
 الدافعي 

**0.644 1        

القصور  
 االنفعالي 

**0.545 **0.536 1       

  المثابرة 
 والجدية 

**0.248- -0.208** -0.119 1      

فائدة   
 التعلم 

-0.239** -0.185 -0.222** **0.550 1     

  الكفاءة
 الذاتية 

-0.256** -0.321** -0.104 -0.498 0.413** 1    

  مسؤولية 
 المتعلم 

-0.285** -0.249** -0.098 0.647** 0.663** 0.455** 1   

  1 **0.835 **0.671 **0.780 **0.864 0.143- **0.305- **0.306-  الدافعية
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 للتعلم 
العجز  
 المتعلم 

0.893** 0.859** 0.780** -0.235** -0.254** -0.279** -0.262** -0.307** 1 

 
وأبعاده ) القصور   العجز المتعلم  بين  إحصائياً   دالة  سالبة  ( يتضح وجود عالقة ارتباطية13من الجدول رقم )   

وأبعادها )المثابرة والجدية، فائدة التعلم، الكفاءة   الدافعية للتعلم مع    االنفعالي(المعرفي، القصور الدافعي، القصور  
المتعلم(الذاتية المتعلم    بين  دالة إحصائياً   موجبةقة ارتباطية  عالكذلك  و   (0.01عند مستوى )  ، مسؤولية  العجز 

بين  دالة إحصائيًا  عالقة موجبة  إضافة لوجود  وأبعاده )القصور المعرفي، القصور الدافعي، القصور االنفعالي(.  
للتعلم التعلم، والكفاءة الذاتية، ومسؤولية المتعلم  وأبعادها  الدافعية  النتيجة ت  (،)المثابرة والجدية، وفائدة  شير وهذه 

عجز المتعلم يتسمون بمستوى مرتفع من الدافعية للتعلم، وعلى العكس من ذلك فإن  إلى أن التالميذ منخفضي ال 
  التالميذ ذوي العجز المتعلم المرتفع يتسمون بمستوى منخفض من الدافعية للتعلم.

نتائج مع  اتفقت  النتيجة  والزغول    هذه  د 2019)الصالح  سالبة  عالقة  أظهرت  التي  العجز (  بين  إحصائيًا  الة 
دراسة  واالمتعلم   مع  وجزئيًا  ذاتيًا،  المنظم  الدافعية    التي  (Nwanze, et, al, 2019)لتعلم  أن  إلى  أشارت 

 (Kolber, et, al, 2019) مع دراسةاختلفت جزئيًا للتحصيل ذات عالقة ضعيفة مع العجز األكاديمي المتعلم، و 
   التي كشفت عن وجود عالقة ارتباطية متوسطة إلى ضعيفة بين استراتيجيات التعلم والعجز المتعلم.

ولتفسير هذه النتيجة يرى الباحث أنها ربما تعود لتكرار نتائج الفشل األكاديمي  للتالميذ الذي يقلل من مستوى  
الدرالالدافعية   للتأخر  نتيجة  بأنفسهم  ثقتهم  من  يقلل  مما  الفكرية لتعلم  قدراتهم  في  الشك  يساورهم  ومنه  سي 

الحياة  مواقف  تجاه  الفشل  توقع  معدل  فيرتفع  منه،  جدوى  ال  الجهد  بذل  أن  اعتقاد  لديهم  فيتشكل  واالنفعالية، 
يؤكده    ما  تراك  (Mercer, et, al, al, 2005 )المستقبلية، وهذا  أن  الفشلفي  انخفاض   م خبرات  إلى  تودي 

بالعجز  الشعور  لديهم  ويتولد  المتكرر  بالفشل  تقابل  الدراسي، عندها  النجاح  لتحقيق  التعلم  الدافعية نحو  مستوى 
الذكور خالل هذه   دافعية التالميذ خاصةتدني    علىبما تعود على تأثير البيئة  ر و   (.314:  2008المتعلم )شلبي  
الزم من  دافعيت  ،نالفترة  من  قللت  العمل  مهالتي  نحو  وتوجيهها  التعلم  الضاغطة   نحو  الظروف  فرضته  الذي 
ويفكر في ترك ع كلفة التعليم ومن ثم يقل مجهود التلميذ  جراء تفاقم األوضاع االقتصادية وارتفا   ،لمعاش الناس

في حل ، وربما تكون المدرسة ممثلة في المعلمين في اعتمادهم على التعزيز السلبي عند إخفاق التلميذ  المدرسة
المسائل والواجبات المدرسية التي تجعله يستقبل رسائل ذات مؤشرات سلبية تكون بمثابة استجابة للفشل واالنهيار، 

        (Kevin, S, 2004, :176).تسهم في تشكل إدراك تام بالعجز المتعلم 
 : الرابععرض ومناقشة وتفسير نتيجة الفرض 

تبعًا لمتغير للجنس    عجز المتعلمائيًا في ال: "توجد فروق دالة إحصىينص علار نتيجة هذا الفرض والذي  الختب   
 ( يوضح االجراء9والجدول رقم ) (T – test)، قام الباحث باستخدام اختبار )ت( "ذكور/ إناث 

 ( يوضح 14الجدول رقم )
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 تبعًا للجنس  )ذكور/ إناث(  عجز المتعلملفروق في ال( لعينتين مستقلتين لمعرفة ا T–   (testاختبار )ت( 
المتوسط  العدد  الجنس  البعد 

 الحسابي 
درجة   االنحراف المعياري 

 الحرية
قيمة  
 )ت(

القيمة  
 االحتمالية

 االستنتاج

القصور  
 المعرفي 

ال توجد  0.765 -0.661 352 10.16876 41.7692 130 ذكور
 10.91006 42.5446 224 إناث فروق 

القصور  
 الدافعي

ال توجد  0.101 -0.910 352 9.20377 29.1385 130 ذكور
 7.91998 29.9821 224 إناث فروق 

القصور  
 االنفعالي

ال توجد  0.387 -0.502 352 6.033943 20.9231 130 ذكور
 7.56204 21.3125 224 إناث فروق 

المقياس 
 الكلي

ال توجد  0.976 -0.675 352 21.41398 92.7231 130 ذكور
 22.45753 94.3661 224 إناث فروق 

على مستوى األبعاد   تبعًا لمتغير الجنس  عجز المتعلمال  فيفروق دالة  ( يتضح عدم وجود  14من الجدول رقم )
( التي أظهرت عدم وجود فروق 2021أبو كريشة ودهان )   ةالنتائج اتفقت مع نتائج دراسهذه    والمقياس الكلي،

( التي توصلت إلى فروق دالة 2000واإلناث في العجز المتعلم، واختلفت مع نتائج دراسة أبو عليا )   ربين الذكو 
وجود فروق بين الذكور واإلناث في العجز المتعلم، واختلفت مع   ي(  وف2014ودراسة عاشور )لصالح الذكور،  

 إلى وجود فروق لصالح اإلناث. ( التي خلصت 2018ري وقندوس )دراسة قاد 
إلى  أنها ربما تعود  هذه النتيجة إلى الباحث  يعزو، العجز المتعلملذكور واإلناث في ولتفسير عدم الفروق بين ا    

ضـغوط مجهـدة عجز المتعلم، خاصـة عنـدما تـواجههم تالميذ كالهما معرضين الكتساب الأن الذكور واإلناث من ال
تكوينهم النفسي فتجعل نظرتهم لألمور يغلب عليها  وتجارب ومواقف فشل متكررة أو أحداث غير سارة، تؤثر على

 التشاؤم في مواجهتهم للمواقف الجديدة، وبتوتر وقلق يجعل فاعليتهم منخفضة على الحد السواء ذكورًا أم إناث.
فـي هـذه الدراسـة يمكـن تفسـيره وفقـًا للظـروف التـي يمـر  ير الجـنسمتعلم تبعًا لمتغإن عدم وجود فروق في العجز ال

ذ والتلميــذات أثنــاء وجــودهم فــي المــدارس خاصــة المــدارس المختلطــة، كمــا أن ظــروف التنشــئة بهــا كــل مــن التالميــ
 ل مـع األبنـاء الـذكور أو اإلنـاث، مـن حيـث األسرية أصبحت متشابهة عند الكثيرين منهم في طريقـة التربيـة والتعامـ

التقليديــة المســاواة فــي تــوفير المتطلبــات الدراســية حتــى تلبيــة الطموحــات والرغبــات الشخصــية، ولــذلك فــإن النظــرة 
الــذي يجعــل تــأثير  األمــرالمميــزة للــذكور علــى نحــو أفضــل مــن اإلنــاث فــي كــل األمــور قــد تغيــرت عنــد الكثيــرين، 

    ًا إلى حد ما.ات متقاربم لدى التالميذ والتلميذ المسببة للعجز المتعل الظروف المحيطة
، ال  الذكور واإلناث كشفت عنه الدراسة الحالية بين  الذي    لعجز المتعلم عمومًا يرى الباحث أن عدم الفروق في ا 

ا أثر  إنكار  واإلناث لعيعني  الذكور  بين  الفروق  المتعلم في  إنما جز  االستجابات األصيلة، بل  ثم صدور  ، ومن 
نفسه(،  عن  الفرد  ذاتية )صورة  بعضها  متعددة  لظروف  تخضع  قد  األثر  شدة  أن  هو  إليه  اإلشارة  تجدر  الذي 

)البيئة   واجتماعية  بيئية  اآلخر  وبعضها  القياس(،  أدوات  )طبيعة  إجرائية  األسرية، المدرسيةوبعضها  التنشئة   ،
 .عجز المتعلم(، أو غيرها من العوامل ذات الصلة، وتبعًا لذلك تتحد طبيعة الفروق في الالعالقات االجتماعية
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 :الخامسالفرض عرض ومناقشة وتفسير نتيجة 
الفرض      نتائج  ال  الخامسللتحقق من صحة  في مستوى  فروق  "توجد  على  ينص  المتعلموالذي   للتالميذ   عجز 

لمتغير   المدرسة  التالميذ حالة  تعزى  )ت(  ،(معيد غير    /معيد )  في  اختبار  الباحث  مستقلتين   استخدم    لعينتين 
 ( يوضح ذلك: 15والجدول رقم )  عجز المتعلمفي ال  وغير المعيدين المعيدينللتعرف على الفروق بين 

 ( يوضح 15جدول رقم )
 ين المعيد والتالميذ غير المعيدين التالميذهناك فروق بين اختبار )ت( لعينتين مستقلتين لمعرفة ما إذا كانت 
 عجز المتعلم في ال

 
درجة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  الجنس  البعد 

 الحرية
قيمة  
 )ت(

القيمة  
 االحتمالية

 االستنتاج

القصور  
 المعرفي 

ال توجد  0.255 1.140 352 11.27899 44.2353 34 معيد 
 10.56213 42.0500 320 غير معيد  فروق 

القصور  
 الدافعي

ال توجد  0.708 2.663 352 8.29022 33.2941 34 معيد 
 8.33423 29.2875 320 غير معيد  فروق 

القصور  
 االنفعالي

ال توجد  0.517 1.807 352 6.06560 23.2353 34 معيد  
 7.10318 20.9500 324 غير معيد  فروق 

المقياس 
 الكلي

ال توجد  0.371 2.120 352 23.85294 101.3529 34 معيد 
 21.74960 92.9563 324 غير معيد  فروق 

 
 في العجز المتعلم   وغير المعيدين  المعيدينائيا بين  ( يتضح عدم وجود فروق دالة إحص15من الجدول رقم )    

( التي كشفت عن وجود  2014)  عاشور مع نتائج دراسة اختلفت هذه النتائج  على مستوى األبعاد والمقياس الكلي،
 .    بين المعيدين وغير المعيدين عجز المتعلمفروق في ال

العلم  ينهلون  المعيدين وغيرهم  التالميذ  أن  إلى  النتيجة  هذه  الباحث  المعلم  في    يعزو  نفس  وبنفس طرائق   من 
 أنهم ال يستطيعون التحكم في النتائج السالبةًا ذلك بخاطئتوقعًا    لديهم  شكلأصبحت ت  ربماالتي    التقليدية  التدريس

لذلك ونتيجة  المستقبل  معرفي   في  قصور  لديهم  داف  يتشكل  خفض  التعلم أو  في   متمثالً   انفعاليقصور  أو    عية 
في نموذج العجز المتعلم إذ تبين    (Seligman, 1975)وهذا ما أشار إليه سيليجمان    ،المتعلم  بالعجز  شعورهم

من تجاربه التي قام بها حيث توصل إلي أن اإلنسان الذي يتعرض للفشل أكثر من مرتين وثالث واكتسب خبرات 
    فكرة بأنه غير قادر على فعل أي شيء لتفسير واقعه.سالبة، ترسخ في اعتقاده 

التعليمي في السودانربما تعود إلى    وأ يتم توحيد االمتحانات من    أن النظام  رغمًا عن حرصه الشديد على أن 
أنه إال  بالمحليات،  التعليم  يعتمد   إدارات  المتعثرين    نظام  ال  للتالميذ  المتوسطة  المرحلة  في  المالحق  امتحانات 

يتم   الحاالت  للمستوى األعلى، بل ربما في بعض  للنقل  آلياً كشرط  بين    ،النقل  تفرق  بيئة مدرسية واحدة ال  في 
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دراسيًا،  والمتأخرين  والعاديين  الفشل،  المتفوقين  نتائج  لتكرار  مستسلمًا  التلميذ  يجعل  يفسر   مما  ما  تقارب   وهذا 
يتواجدون    في هذه المرحلة العمرية  التالميذ ربما تعود إلى أن  أو  مستوى العجز المتعلم للمعيدين وغير المعيدين.  

ينتمون إلى بيئة اجتماعية واحدة، ويدرسون في نفس أي أنهم    بالمدرسة والحي،  في معظم أوقاتهم   ضمن أقرانهم 
ال  ،بالتالي يسودهم مناخ دراسي واحد ، و المدرسة الفارق في مستوي  تقليص    عجز المتعلمالشيء الذي يؤدي إلى 

 (.  غير معيد  /معيد ) المدرسةحالة الطالب بتبعًا لمتغير 
 التوصيات:

  المعلمين بتقديم المساعدة والمساندة للطالب منخفضي التحصيل الدراسي والمعرضين للعجز المتعلم   اهتمام   .1
 الدافعية للتعلم.من خالل المتابعة وتقديم دروس تقوية لهم لتقلل من مستوى العجز ورفع 

تبصير المعلمين بأهمية إقامة العالقات اإليجابية المتبادلة مع الطالب لخفض احساس الطالب بالعجز من   .2
 خالل إقامة المحاضرات والدورات التدريبية لهم. 

 ألولياء أمور التالميذ لتوضيح حالة العجز المتعلم وآثاره ومساعدة أبنائهم للتخلص منه.   ات عقد اجتماع .3
 المقترحات:

 إجراء مزيد من الدراسات العلمية حول العجز المتعلم وعالقته ببعض المتغيرات الشخصية والنفسية.  .1
 مسار العجز المتعلم. إجراء دراسات مماثلة عل طالب المرحلة الثانوية والجامعية للوقوف على  .2

 المراجع والمصادر:
 القرءان الكريم 

 المراجع العربية:
 . 63(:لسان العرب، دار الكتب العلمية، مراجعة عبدالمنعم خليل، بيروت.ص 2005ابن منظور، األنصاري )  .1
 .292، دار المسيرة للنشر، األردن، ص 1(: علم النفس التربوي، ط 1998أبو جادو، صالح محمد علي ) .2
(: العالقة بين أسلوب المعلم ودرجة التوافق بين قيمه وقيم تالميذه، قراءة في علم  1979حطب، فؤاد )أبو   .3

 . 243-225(، 3النفس االجتماعي في الوطن العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )
 www.gulfkids.com(: العجز المتعلم، أطفال الخليج ذوي االحتياجات الخاصة،2004أبو حالوة، محمد ) .4
5.   ( محمد  عليا،  مؤتة  2000أبو  مجلة  األردن،  في  األساسية  المرحلة  طلبة  عينة من  لدى  المتعلم  العجز   :)

 . 127  – 111(: ص 3) 15للبحوث والدراسات، 
6.  ( ودهان، صورية  ميادة  دراسة  (2021أبو كريشة،  دراسي،  فشل  في وضعية  التالميذ  لدى  المتعلم  العجز   :

 ميدانية، رسالة ماجستير منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد حيضر، بسكرة، الجزائر.   
النفسية والعوامل الخمسة الكبرى  2010أبو هاشم، السيد ) .7 بنائي للعالقات بين السعادة  للشخصية  (: نموذج 

 .36  – 1، ص  124، مجلة التربية جامعة بنها، ع وتقدير الذات والمساندة االجتماعية لدى طالب الجامعة
ا  .8 )البلبيسي،  سالمة  عواد  بعد 2021عتماد  عن  للتعلم  األساسي  العاشر  الصف  طالب  دافعية  مستوى   :)

 . 414  – 363، ص  139، العدد 139لتنميتها، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، مجلد  وتصور مقترح

http://www.gulfkids.com/
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عبدهللا .9 بنت  بدور  )الحربي،  أمل صالح  والشريدة،  لدى  2021،  الدراسي  بالتوافق  وعالقته  المتعلم  العجز   :)
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