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مجمة الدراسات والبحوث  
مجمـة نصف سنوية عممية محكمة  

 جامعـة دنقال  –تصدر عن كمية الدراسـات العميا 
 السـودان  –دنقـال 

:  ممدمــة

مجمة الدراسات والبحوث مجمة تصدر عن كمية الدراسات العميا بجامعة دنقال ، وىي مجمة نصف  
سنوية عممية محكمة تسيم في توسيع دائرة العمم والمعرفة وذلك من خالل نشر البحوث واألوراق العممية 

ووفق ىذه الرؤية ترحب المجمة بإسيامات األساتذة . التي تتوافر فييا األصالة والمنيجية والفائدة العممية 
شريطة أن ال تكون , والباحثون من داخل و خارج الجامعة والتي تتوفر فييا كل أساسيات البحث العممي 

. ااسيامات  د نشرت من  بل أو تحت إجراا النشر في أأ مجمة أخرأ 
: قواعد النشر
  ترحب المجمة بالبحوث في ثالث نسخ مطبوعة عمي وجو واحد عمي ورق      A4 

 سم ،عمي أن ال يزيد حجم 2.5بفراغات مزدوجة وىوامش  (CD)ومحفوظة في  رص مدمج 
ويكون حجم . البحث عن أربعين صفحة شاممة الممخصين والموضوع والمراجع والمالحق 

 .وتر م الصفحات في األسفل بشكل متسمسل  (14)الحرف 

  يقدم الباحث ممخصين لبحثو في ور تين منفصمتين ، إحداىما بالمغة العربية ، واألخرى
 . باالنجميزية ، وذلك فيما ال يزيد عن مائتي كممة لكل منيما 

 ورتبتو العممية والمؤسسة التي يعمل فييا عمي صفحة فيكتب عنوان البحث ، واسم المؤل 
منفصمة ، ثم يكتب عنوان البحث مرة أخرأ عمي الصفحة األولي من البحث وعمي صفحة 

.  كل ممخص 
  يجب أن تتبع الطريقة العممية المثمي لعرض البحث أو الور ة من حيث الخالصة ومناىج

ووسائل البحث وعرض الموضوع  وتحميمو والنتائج التي تم التوصل إلييا والتوصيات المقدمة 
 .و ائمة المراجع وفق المنيج المتبع 

  مع , يجب أن يراعي تر يم الجداول واألشكال والرسومات والصور المرسومة بالحبر األسود
 . اايضاح المقابل لكٍل ، عمي أن تكون واضحة عند إعادة إنتاجيا

 

 تخضع البحوث المقّدمة لمنشر لمتقويم من  بل مختصين في موضوع البحث. 
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  في حالة البحوث واألوراق المستمة يجب توضيح الدرجة التي منحت لمرسالة وزمانيا والجامعة
 .التي  دمت ليا والمجنة التي  ومتيا

  يحق لييئة التحرير إجراا التغيرات التي تراىا ضرورية ألغراض الصياغة أو تصويب
 .األخطاا النحوية، أو التر يم

  يرجي من الباحثين كتابة أسمائيم وجانب من سيرتيم الذاتية في صفحة منفصمة وذلك حفاظًا
 . عمي سرية التحكيم 

 يحق لمن ينشر لو بحث في المجمة خمس نسخ من العدد المعني . 

 المجمة غير ممزمة برد األوراق التي لم يتم اعتمادىا لمنشر، وترسل إفادة بعدم النشر لمكاتب . 

  ترسل األوراق إلي المجمة عمي العنوان التالي: 

 

 مجمة الدراسات والبحوث

ئة ي  التحرير  ه
كميـة الدراسـات العميـا  

 47: ص ب- جامعـة دنقـال
 السـودان  –دنقـال 

 
 8259460 0241فاكس     825947 0241 تملون 

 
 dirasatoliaJournal10@hotmail. com                          البريد اإللكتروني 

 
 http://www.uofd.edu:             موقع المجمة عمي االنترنت
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 مجمة الدراسات والبحوث

 

عنوان البحث الباحثين / الباحث 
ر م 

الصفحة 
 6 البحث العممي و خدمة المجتمع كباشى حسين قسيمة.د
دور األستاذ الجامعي في رفع كلاءة األداء األكاديمي بمؤسسات التعميم  مدثر حسن سالم عزالدين. د

 العالي في السودان
17 

 
 53توحَق الوصادر االلكتروًَت فٌ البحوث العلوَت دمحم عس الذٍي علي دمحم . د
طرق توزيع األرباح بين المصرف والمودعين في            المصارف   تاج الختن دمحم علي ًورى.د

اإلسالمية 
62 

 93األدب ودوره في إيقاظ الحس الوطني نصر الدين سميمان عمي . د
 105مقاصد اللقة السياسي في اإلسالم  محمود دمحم أحمد عمي عثمان.د
الوالية الشمالية  -دراسة بيولوجيا الجراد الصحراوي التجمعى في دنقال  أنور عبد الحميم دمحم. أ 

ان السود- 
131 

 145استيعاب وتوطين تقنية صوامع الغالل في السودان  مدثر حسن سالم عزالدين. د
Kamal Eldin B.I.Musaad   

 
Correlations in some genotypes of hyacinth bean 

(Dolichos lablab( L.) 

161 

Mukhtar A. M Effect of some soil-applied herbicides on growth, 

yield and weed control in faba bean (Vicia faba L.)  
183 

Mohammed Ahmed Tawfeeq  

 
ECONOMIC ANALYSIS OF THE NATIONL 

PROGRAM FOR WHEAT PRODUCTION  

196 

FawziaYagoub  

 

IMPACT OF ECONOMIC ADJUSTMENT 

ONECONOMICSTATUSOF MALAYSIAN 

FEMALE-HEADED HOUSEHOLDS 

220 

SALAHELDIN ALl OSMAN EFFECT OF DIFFERENT ORGANIC AND 

INORGANIC SOIL AMENDMENTS ON STALK-

ROT OF MA 

268 

Kamal Eldin B.I.Musaad  

 

Estimates of variability in some genotypes of 

hyacinth bean (Dolichos lablab( L.)  

278 

Mukhtar A. M.  Weeds in maize (Zea mays L.) (Survey, competition 

and control) in Dongola area,  Northern State, 

Sudan 

308 
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اإلفتتاحٌة 

 

 

 

   الحمد هلل على إحسانه ،والشكر له على توفٌمه وامتنانه ، والصبلة والسبلم علً 

 ...المعظم شؤنه ، سٌدنا دمحم الداعى الى رضوانه، وعلى آله واصحابه واخوانه ، وبعد 

   فى إطار الدور الرسالى لجامعة دنمبل والتى ٌمثل البحث العلمى أحد أهم أهدافها ، 

ٌسر كلٌة الدراسات العلٌا أن تضع بٌن أٌدٌكم العدد األول من مجلة الدراسات والبحوث ، 

والتى تهتم بنشر البحوث والدراسات فى شتى مجاالت المعرفة والتى ٌموم باجرابها أعضاء 

هٌبة التدرٌس بالجامعة وخارج الجامعة ، وكل الباحثٌن المهتمٌن بنشر البحوث العلمٌة 

الرصٌنة التى تخدم أهداؾ الجامعة والمجتمع المحلى بالوالٌة الشمالٌة والوطنى المومى 

. واإلللٌمى العربى واإلسبلمً واألفرٌمى

   وهٌبة التحرٌر فى هذا الجانب تحث كل الباحثٌن فى كل كلٌات الجامعة وإداراتها 

، وداخل الوالٌة الشمالٌة وخارجها على اإلسهام فى إثراء األعداد الممبلة من هذه المجلة 

. بالبحوث الرصٌنة التى تهدؾ الى النهوض بببلدنا

.    كما ترحب هٌبة التحرٌر بآرابكم وممترحاتكم التً تسهم فى تطوٌر المجلة

 

وهللا من وراء المصد 

 

 

هٌئة التحرٌر 

 

 

 

 
 م 2010  – األول العدد                      جامعة  دنمبل                                – ث والبحالدراسات ومجلة 



 6 

 

 البحث العلمً و خدمة المجتمع

كباشى حسٌن لسٌمة .د

كلٌة السٌاحة واآلثار -  جامعة الملن سعود 

 

: توطئة

لمد أدركت البشرٌة منذ آالؾ السنٌن الدور الفاعل والمهم للبحث العلمً فً أوجه حٌاتها 

المختلفة، لما له من إٌجابٌات ونتابج مثمرة ومتمٌزة شكلت مبلمح التطور والتمدم التمنً والمعرفً عبر 

فالبحث العلمً فً عالم الٌوم أصبح مبلزماً لكل جزبٌات حٌاتنا الٌومٌة، كما أنه . مسٌرة التارٌخ البشري

" Nano-technology"أضحً ٌنمب وٌبحث فً أدق تفاصٌل المادة وجزٌباتها، وفً تمنٌة النانو  

 .وفً علوم الفضاء وفى جمٌع أفاق الكون الرحبة" Genetic code"وفً فن الشفرة الوراثٌة 

     وبفضل البحث العلمً صارت العدٌد من دول العالم ممثلة فً الجامعات ومراكز البحوث 

فً سباق محموم من أجل الوصول إلً أكبر لدر من المعرفة الدلٌمة التً تكفل الراحة والرفاهٌة والتمدم 

فالنهوض بالمجتمعات واألمم والشعوب وتنمٌتها . والموة والسٌطرة والتفوق لهذه الدول ومجتمعاتها

ٌستلزم وجود عمول بشرٌة مبدعة ومبتكرة تمود عملٌات التنمٌة والنهضة والرٌادة، وذلن من خبلل 

المتمثل فً نتابج ومخرجات البحث العلمً الذي توجه المعرفة  (رأس المال)إعمال الفكر البشري 

والعلم، وهذا ٌتطلب توفر المهارات  الفنٌة والبنً التحتٌة وإدارة علمٌة واعٌة ومجتمع ٌإمن بالعلم 

. والتمنٌة وسٌلة للتنمٌة والتطور

     إن ما وصلت إلٌه الدول المتمدمة من تنمٌة التصادٌة وتطور تمنً وازدهار معرفً ، ما هو 

إال ثمرة اهتمامها الكبٌر بالبحث العلمً وجعله من األولوٌات التً ٌنفك علٌها بسخاء، فالبحث العلمً 

ٌشكل األداة الربٌسٌة لمعالجة مشاكل المجتمع وخدمة خطط التنمٌة الوطنٌة، عبلوة على مساهمته الفاعلة 

فً التؽٌٌرات اإلٌجابٌة التً حدثت عبر التارٌخ، والتً ترتبت علٌها رفاهٌة اإلنسان فً الحٌاة وتوافر 

 فالبحث العلمً فً الدول المتطورة 0وسابل التمنٌة الحدٌثة وتنوع وتعدد المنتجات والخدمات المتاحة 

والمتمدمة ٌهتم بصورة أساسٌة باالستثمار المعرفً ، وذلن من خبلل تطوٌر التمنٌة وتحوٌلها إلى منتجات 

استثمارٌة تعود بالفوابد والمنافع االلتصادٌة و االجتماعٌة للمجتمع، وذلن فً عصر ٌشكل فٌه التصاد 

أهم مبلمح وسمات المرن الواحد والعشرٌن، التصاد معرفً " Knowledge Economy" المعرفة

ٌستثمر فً العمول البشرٌة، ٌموده رواد البحث العلمً فً الجامعات ومراكز البحوث كما هو ماثل فً 

 .دولة مالٌزٌا التً أصبحت بفضل جهود البحث العلمً الرصٌن فً مصاؾ الدول المتمدمة والمتطورة

 : أهداف البحث

:- ٌسعى هذا البحث إلى تحمٌك العدٌد من األهداؾ والتً ٌمكن إجمالها فٌما ٌلً
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وفً تنمٌة وتطوٌر , إلماء الضوء على أهمٌة البحث العلمً فً تطوٌر المعرفة والتمنٌة- 1

.  وخدمة الشعوب والمجتمعات اإلنسانٌة

إبراز سبل النهوض بالبحث العلمً فً الجامعات ومراكز البحوث تلبٌة لمتطلبات التنمٌة - 2

.  وحاجات المجتمع والنهوض به

.  توضٌح معولات البحث العلمً وإبراز سبل التخلص منها ومعالجتها - 3

الخروج بالتراحات وتوصٌات تتعلك بكٌفٌة التنسٌك بٌن الجامعات ومراكز البحوث، - 4

ولطاعات التنمٌة المختلفة من أجل تحمٌك األهداؾ المنشودة للبحث العلمً فً المجاالت اإلنتاجٌة 

.  وفً مجال التمنٌة والمعرفة (الصناعٌة، والزراعٌة )

: مفهوم البحث العلمً

تشٌر الدراسات إلى أن تطور مسٌرة البحث العلمً عبر التارٌخ لد مرت بمراحل متعددة شملت 

التجرٌب والخطؤ ، ومرحلة االعتماد على خبرات العارفٌن والخبراء ، ثم مرحلة الحوار والجدل ، 

ومرحلة االستمراء واالستنباط ، إلى أن تم التوصل إلى الطرٌمة العلمٌة فً البحث ، والتً تعتمد على 

تحدٌد المشكلة وبلورت التساإالت والفرضٌات وجمع المعلومات والمعالجات اإلحصابٌة المختلفة ، 

( .  25-23 : 1998زوٌلؾ والطراونة )والتحلٌل وتفسٌر المعلومات والنتابج النهابٌة 

هنالن العدٌد من التعرٌفات التً تناولت مفهوم البحث العلمً ، منها ما ٌُعرؾ البحث العلمً بؤنه 

 )عملٌة فكرٌة منظمة ٌموم بها الباحث من أجل تمصً الحمابك بشؤن مشكلة أو مسؤلة معٌنة تسمى  

بؽٌة الوصول إلى حلول مبلبمة ( منهج البحث )بإتباع طرٌمة علمٌة منظمة تسمى  (مشكلة البحث 

حمود ، ) (نتابج البحث )للعبلج ، أو الوصول إلى نتابج صالحة للتعمٌم على المشكبلت المماثلة تسمى 

2008 : 17  . )

بعض التعرٌفات ترى بؤن البحث العلمً ما هو إال وسٌلة لبلستعبلم واالستمصاء المنظم والدلٌك 

بؽرض اكتشاؾ معلومات أو عبللات جدٌدة باإلضافة إلى تطوٌر أو تصحٌح أو تحمٌك المعلومات 

الجدٌدة ، وذلن باستخدام خطوات المنهج العلمً واختٌار الطرٌمة واألدوات البلزمة للبحث وجمع 

وهنالن تعرٌفات تشٌر بؤن البحث العلمً هو عبارة عن استخدام .  (20: 1982بدر، )المعلومات 

زٌدان، )الطرق واألسالٌب العلمٌة للوصول إلى حمابك جدٌدة، واإلسهام فً نمو المعرفة اإلنسانٌة 

2001 :17  .)

ٌعتمد تمدم البحث العلمً كماً ونوعاً على الجهود المنظمة التً تبذل لحل المشكبلت المحددة وفك 

خطوات ولواعد األسلوب العلمً الذي ٌتسم بالدلة والموضوعٌة، وذلن حرصاً على جودة البحث العلمً 

 .  (Manten,1983:13)من أجل الحصول عن نتابج أفضل 

ٌبلحظ تنوع البحوث العلمٌة، وذلن حسب األهداؾ التً ٌرمً إلٌها كل بحث علمً، حٌث توجد 

بحوث علمٌة أساسٌة تطبٌمٌة، تستخدم فً مجاالت التطبٌك الصناعً أو الزراعً أو الخدمات، وتإدي 

نتابج هذه البحوث إلى تحسٌن الطرق والوسابل المستخدمة، ورفع كفاءة أداءها، وهنالن بحوث تطوٌر 
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وتنمٌة تهدؾ للتطوٌر والتجدٌد، وبحوث الخدمات العلمٌة العامة لجمع المعلومات والبٌانات العلمٌة 

، وتتفاوت أؼراض (151 – 150 ، 1973طلبة، )وحفظها ووضعها فً صورة صالحة لبلستخدام 

البحث العلمً التً تجرٌها بعض الجامعات، فبٌنما نجد بحوثاً ٌمصد أصحابها إلى الحصول بواسطتها 

على درجات علمٌة كالماجستٌر والدكتوراه، والبعض ٌحدد هدفاً فردٌاً هو الحصول على ترلٌة علمٌة، 

هذا باإلضافة إلى البحوث التً تطلبها الهٌبات والمإسسات و الوزارات لتحمٌك أهداؾ محددة من خبلل 

.  نتابج ومخرجات البحث العلمً

حتل مولعاً متمدماً فً سلم يتجدر اإلشارة إلى أن موضوع أولوٌات البحث العلمً ٌنبؽً أن 

األولٌات البحثٌة، وهنا ٌؤتً الدور األساسً للمإسسات العلمٌة مثل الجامعات ومراكز البحوث المومٌة، 

 وفً هذا اإلطار فإن مسؤلة خدمة المجتمع وحل مشكبلته 0فهً المسبولة عن وضع السٌاسة البحثٌة

ٌنبؽً أن تؤخذ مولع الرٌادة  (sustainable development)واإلسهام فً عملٌة التنمٌة المستدامة 

. والصدارة فً سلم أولوٌات البحث العلمً

 : أهمٌة البحث العلمً

إن التوجه نحو االهتمام بمجال البحث العلمً وتطوٌر مناهجه وآلٌاته ، ٌعد أمر حٌوٌاً ومهماً فً 

مسار البناء النوعً والمهنً والمعرفً للدول والشعوب فً ظل التؽٌرات والتحدٌات الوطنٌة واإلللٌمٌة 

وفً هذا اإلطار تؤتً أهمٌة البحث العلمً ودوره الفاعل 0والدولٌة التً تستدعً النهوض بالبحث العلمً

فً تنمٌة المجتمعات اإلنسانٌة والنهوض والرلً بها وصوالً لمصاؾ الدول المتمدمة فالبحث العلمً 

 فاالكتشافات العلمٌة والمعرفٌة المذهلة التً 0ٌشكل محور حٌاة األمم والشعوب فً عالمنا المعاصر

 فالدول المهٌمنة 0توجه أنشطة وحركة مسار العالم ما هً إال نتاج البحث العلمً والتمصً العلمً الجاد

والمسٌطرة على االلتصاد وتمنٌة النانو والمعرفة والفضاء والمعلومات واالتصاالت فً عصرنا الحالً 

هً التً اتخذت من البحث العلمً منهجاً وأسلوباً إلدارة توجهات شبونها المختلفة داخلٌاً وخارجٌاً ، 

. وهً التً أدركت أهمٌة البحث العلمً فً تحمٌك التمدم والتطور والتنمٌة وخدمة المجتمع ورفاهٌته

إن ارتباط البحث العلمً بمتطلبات التنمٌة فً المجتمع فً مجاالت الصناعة والزراعة 

الذي ٌحتل فٌه البحث العلمً , والخدمات ٌعد أحد المرتكزات األساسٌة للتطور والتمدم فً هذا العصر

وال شن ان دور  البحث العلمً فً  (Jensen 2002:38)مكانة رابدة فً مجاالت متعددة ومتنوعة 

وتحسٌن نوعٌة , التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة والنتابج المترتبة على ذلن من رفع لمعدالت اإلنتاج

إدخال األسالٌب والتمنٌات الحدٌثة فً األنشطة اإلنتاجٌة تسهم  جمٌعها بصورة مباشرة وفاعلة فً خدمة 

وفً هذا الصدد ٌمكن المول بؤن . المجتمع، ما ٌإكد وٌدعم أهمٌة البحث العلمً فً حٌاة األمم والشعوب

ونتٌجة للدور الحاسم الذي , البحث العلمً ٌعد أحد العناصر األساسٌة للتنمٌة الشاملة والتنمٌة المستدامة

ٌمكن أن ٌموم به البحث العلمً فً النهوض بعملٌة البناء االجتماعً وااللتصادي للدول والشعوب، 

وإدراكاً منها لهذه األهمٌة فمد لامت العدٌد من الجامعات فً البلدان المتمدمة بإعادة النظر فً بنابها 
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الوظٌفً والتنظٌمً لٌصبح البحث العلمً لٌس مجرد  أحد المهام والوظابؾ الربٌسٌة للجامعة، بل 

(. James 2002:51)الوظٌفة المحورٌة لرسالة تلن الجامعات

فالبحث العلمً ٌعد عامبلً أساسٌاً مإثراً وفاعبلً فً التطوٌر والتنمٌة، كما أن تمدم المعرفة 

والتمنٌة ونملها ونشرها وتوطٌنها خدمة للمجتمع وألؼراض التنمٌة الشاملة والمستدامة،هً من أبرز مهام 

البحث العلمً التً ٌتعٌن على الجامعات ومراكز البحوث العلمٌة أن تطلع بها، فبل بد إذن من إٌبلء 

لطاع البحث العلمً االهتمام والدعم الضرورٌٌن والكافٌٌن عن طرٌك اإلفادة من تجارب الشعوب 

.  المتمدمة فى هذا المجال

إن إنفاق الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والٌابان واالتحاد األوربً على البحث والتطوٌر ٌتجاوز 

 فً حٌن تولى 0(19: 2007الدلٌمً )ثبلثة أرباع إجمالً اإلنفاق العالمً بؤسره على البحث والتطوٌر 

دول جنوب وشرق آسٌا أهمٌه متزاٌدة للبحوث والتطوٌر، وهً ترفع سنوٌاً نسبة إنفالها على البحث 

العلمً والتطوٌر من الناتج المحلً اإلجمالً، كما وجهت أولوٌاتها نحو مجاالت اإللكترونٌات وعلوم 

أما مالٌزٌا فمد . البحار والمحٌطات، وتمنٌات البٌبة، وتمنٌات المعلومات، وعلوم الفضاء والطٌران

أصبحت بفضل سٌاستها العلمٌة والتمنٌة الدولة الثالثة فً العالم فً إنتاج رلابك أشباه الموّصبلت، كما 

م على األهمٌة الخاصة للعلوم والتمنٌة فً الجهود الوطنٌة للتنمٌة 2020أكدت فً خطتها المستمبلٌة لعام 

الصناعٌة والمنافسة على المستوى العالمً، كما أولت لطاعات مثل المعلومات واالتصاالت أهمٌة 

ومما ال شن فٌه . (10: 2009حمزة، )لصوى حٌث خصصت لها ما ٌمارب االثنٌن بلٌون دوالر سنوٌاً 

و من سٌطرة على األسواق العالمٌة، ٌعزي بصفة , أن ما حممته تلن الدول من تطور تمنً والتصادي

ربٌسة إلى نجاحها فً تسخٌر العلوم والتمنٌة فً خدمة التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة، وذلن من خبلل 

رسم سٌاسات وبرامج علمٌة وتمنٌة فعّالة وشاملة، تعززها استثمارات مالٌة ضخمة  وتعلٌم وتدرٌب 

.  وأنشطة مساندة وؼٌرها

أما اإلنفاق المالً على البحث العلمً فً العالم العربً فبل ٌزال ضعٌفاً و دون الطموح ممارنة 

بالمعدالت العالمٌة، فإذا ما لورنت نسبة اإلنفاق المالً على البحث العلمً فً مصر على سبٌل المثال 

تمرٌباً، % 1بً مع المتوسطات العالمٌة نجد أنها تصل إلى حوالً ر الدول الرابدة فً الوطن العىحدإن

وهً نسبة تمل بكثٌر عن المتوسط العام لئلنفاق على البحث العلمً فً العالم، والذي ٌصل نسبته إلى 

وحتى ٌحمك البحث العلمً فً الوطن العربً أهدافه المنشودة . (27: 2009حمزة، )% 1.64حوالً 

فبل بد من زٌادة اإلنفاق المالً علٌه، ؼٌر أن هذه الزٌادة ال ٌمكن أن تتم إال بتفعٌل الشركات الوطنٌة 

المنتجة، وصنادٌك التموٌل فً المطاع الخاص، فاإلنفاق على البحث العلمً فً العالم العربً ٌؤتً أساساً 

.  حٌث أن مساهمة المطاع الخاص تعد ضبٌلة جداً  (الحكومً)من المطاع العام 

وفً والع حٌاتنا كؤمة إسبلمٌة، فإن ثمة ما هو كثٌر ٌمنح للبحث العلمً أهمٌته اإلستراتٌجٌة 

الفابمة، فؤزمة هذه األمة أزمة حضارٌة تمتد إلى جمٌع جوانب حٌاتها السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة 

(. 13: 2008نوري، )والثمافٌة و العلمٌة والمعرفٌة والتمنٌة، فهً تمؾ على مفترق الطرق المصٌري 
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إن هذا التحدي الحضاري ٌتطلب التفعٌل الجاد لمهام البحث العلمً وإبراز مساهمته فً تحمٌك نهضة 

الذي ٌحفظ لها مكانتها , علمٌة أصٌلة تعود باألمة اإلسبلمٌة إلى المسار العلمً والحضاري الصحٌح

, إن استمراء الوالع العام ألمتنا اإلسبلمٌة من ناحٌة. التارٌخٌة المرمولة فً مٌدان العلم والمعرفة 

 فً االتساع بٌن ما نحن علٌه تخذأواستمراء والع البحث العلمً خصوصاً ٌإشران إلى أن الفجوة ربما 

التً تسٌر بوتٌرة , وما علٌه العالم المتمدم والمتطور ، فً ظل التحوالت والتؽٌرات العالمٌة المضطردة

فإذا ما أردنا تحمٌك نهضة علمٌة فاعلة ومإثرة فعلٌنا . متسارعة ومتزاٌدة فً فجر كل ٌوم جدٌد 

االعتماد على الجهود الذاتٌة لعلمابنا ومفكرٌنا بإطبلق طالات العمل البشري من خبلل البحث العلمً 

والتطوٌر ألحداث التحوالت اإلٌجابٌة المرجوة ألمتنا ، ولٌس على المحاكاة واالعتماد على حضارة 

الؽرب وما تنتجه من معطٌات الؽزو الثمافً والحضاري ، وأن نحافظ على األصل واألصالة ونتواصل 

.  مع روح العصر

: البحث العلمً فً الجامعات والنهوض بالمجتمع

 ال ٌختلؾ اثنان فً األهمٌة البالؽة للتعلٌم العالً فً كونه أمل المجتمع فً التمدم واالزدهار من 

خبلل الدراسات العلمٌة والفنٌة والفكرٌة وإرساء لاعدة البحوث العلمٌة الهادفة، فبل صبلح ألمة دون 

.  بمضاٌا األمة ومشاكلها، باعثاً لنهضتها وتمدمها تعلٌم عال فعال وحٌوي ودابم التطور ومرتبطٍ 

ٌجمع الخبراء فً مجال التعلٌم العالً أن التمدم فً مجال العلم والمعرفة والتكنولوجٌا ٌنطلك 

إن هذه المنارات العلمٌة تعد . أساساً من الجامعة وما ٌتبعها من مإسسات ومراكز ودراسات وبحث

(. 43 :2009: الناصر)بمثابة تولٌد المعرفة األساسٌة والضرورٌة لحل المشكبلت التً ٌواجهها المجتمع 

إال أن المتتبع لوالع البحث العلمً فً كثٌر من الجامعات العربٌة والجامعات السودانٌة على وجه 

الخصوص ٌتبٌن أن البحث العلمً الرصٌن والجاد ال ٌشكل إال لدراً محدوداً وٌسٌراً من اهتمام عضو 

كما أن والع البحث العلمً فً العدٌد من هذه الجامعات ما هو إال آلٌة من آلٌات . هٌبة التدرٌس وولته 

التعلٌم ولٌس آلٌة من آلٌات التنمٌة المستدامة ، فمعظم بحوث الجامعات، إما بحوث للترلٌات العلمٌة أو 

وبهذا .ولد تكون بعٌدة عن مشكبلت المجتمع (الدبلوم، الماجستٌر، والدكتوراه)بحوث لنٌل شهادات علٌا 

ٌصبح دور الجامعات فً مجال البحث العلمً هو إعداد الموى البشرٌة البلزمة لممارسة البحث، ولد 

تكون الدراسات العلٌا هً همزة الوصل بٌن التعلٌم العالً والبحث العلمً، وهً بعٌدة فً معظمها على 

أن تكون أساساً للتنمٌة االجتماعٌة وااللتصادٌة، وهذا ٌمودنا إلى المول بؤن سٌاسة البحث العلمً فً كثٌر 

. من الجامعات ال ٌوجد لها هدؾ واضح ومحدد ٌصب فً خدمة وأهداؾ المجتمع وتطلعاته

التعلٌم، والبحث العلمً، وخدمة : من المعلوم أن الجامعات تموم بثبلث وظابؾ ربٌسٌة هً

وتتلخص الوظٌفة األولى فً لٌام الجامعة فً المشاركة فً تمدٌم المعرفة ونشرها، وذلن عن . المجتمع

طرٌك التعلٌم والتدرٌس وتزوٌد الطبلب بمختلؾ العلوم والمعارؾ واتجاهاتها الربٌسٌة، إضافة إلى 

إعداد الموى البشرٌة ذات المهارات الفنٌة واإلدارٌة فً مختلؾ التخصصات التً ٌحتاج لها المجتمع 

(Fenwick, 2005: 51). ًوتتلخص الوظٌفة الثانٌة فً لٌام الجامعة بدور أساس فً البحث العلمً ف



 11 

مختلؾ مجاالت المعرفة اإلنسانٌة وتطبٌماتها العلمٌة والتكنولوجٌة والعمل على تطوٌرها، إذ من خبلل 

البحث العلمً ٌمكن أن تسهم الجامعات فً التشخٌص العلمً للمشكبلت التنموٌة والتمنٌة المختلفة وإٌجاد 

أما الوظٌفة الثالثة لرسالة الجامعة فؤنها تكمن فً خدمة المجتمع عن . (23: 2005ٌوسؾ، )الحلول لها 

طرٌك دورها التثمٌفً واإلرشادي فً تمدٌم الخدمات االجتماعٌة والتوعٌة العامة، وتدعٌم االتجاهات 

من الواضح أن هذه الوظابؾ الثبلثة .(36 – 34: 2003شبانه، )االجتماعٌة والمٌم اإلنسانٌة المرؼوبة 

متصلة ببعضها ومرتبطة ارتباطاً وثٌماً، بحٌث أن أي خلل فً إحدى هذه الوظابؾ ٌإثر سلباً على 

إن تكامل وتضافر هذه الوظابؾ الثبلثة فٌما بٌنها ٌنعكس إٌجاباً فً تحمٌك رسالة . الوظٌفتٌن األخرٌٌن

. الجامعة وأهدافها

إن رسالة الجامعة فً العصر الحاضر تموم بدور فاعل وبالػ األهمٌة فً حٌاة المجتمعات 

اإلنسانٌة والشعوب، إذ لم تعد رسالتها ممتصرة على األهداؾ التملٌدٌة من حٌث البحث عن المعرفة 

والمٌام بالتدرٌس، بل امتدت رسالتها لتشمل كل نواحً الحٌاة العلمٌة والتمنٌة والمعرفٌة، األمر الذي 

ٌجعل من أهم واجبات الجامعات المعاصرة هو التفاعل مع المجتمع لبحث حاجٌاته وتوفٌر متطلباته، 

وذلن من خبلل مساهمة البحث العلمً الجامعً فً تنمٌة وتطوٌر المجتمعات اإلنسانٌة واإلٌفاء بتحمٌك 

فمن بٌن أهم متطلبات المجتمع  الوصول إلى مراتب عالٌة فً ابتكار التمنٌات . احتٌاجاتها ومتطلباتها

المتمدمة والتمدم التمنً والتكنولوجً والمعرفً، وال ٌتم ذلن إال بتفعٌل وتنشٌط حركة البحث العلمً فً 

إالّ أنه من المبلحظ أن بعض األبحاث العلمٌة لطبلب الدراسات العلٌا  فً بعض الجامعات . الجامعات

تفتمر إلى اإلبداع واالبتكار، وال تولً اهتماما واسعاً بمضاٌا التنمٌة الشاملة والمستدامة، األمر الذي أدى 

فً حٌن أن الدول . إلى عزل الجامعات عن محٌط التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة والنهوض بالمجتمع

المتمدمة صناعٌاً تضع فً ممدمة أولوٌاتها نمل التمنٌة من مراكز البحوث إلى المطاع الصناعً، وذلن 

. بإنشاء وسابل وسبل فعّالة لحفز التعاون بٌن لطاع الصناعة والجامعات

من الضروري بمكان ربط البحث العلمً فً الجامعات بالتمدم التكنولوجً والتمنً حتى تكون 

هنالن صلة إٌجابٌة بٌن الجامعات والصناعة ولطاعات اإلنتاج، بحٌث ٌكون حل المشكبلت التكنولوجٌة 

عن طرٌك البحوث العلمٌة الجامعٌة، وتسخٌر نتابج البحث العلمً ومخرجاته فً مجال التنمٌة الصناعٌة 

ؼٌر أنه من المبلحظ أن النجاحات التً تحممت فً هذا المجال ما زالت . وااللتصادٌة واالجتماعٌة

ضبٌلة، وربما ٌعزى ذلن إلى ضعؾ التعاون وعدم التنسٌك بٌن الجامعات ومإسسات التنمٌة االلتصادٌة 

. واالجتماعٌة

على الرؼم من لناعة الجامعات بؤهمٌة نتابج البحث العلمً المنجز فً مرا كز البحوث 

ودور ذلن فً االبتكارات التمنٌة، إالّ أن عدم وجود إستراتٌجٌة – على للته – والمختبرات الجامعٌة 

فاعلة للبحث العلمً، أو سٌاسة بحثٌة لربط جهود الجامعات فً مجال البحث العلمً بمتطلبات 

فالمبلحظ أٌضاً ومن خبلل تطور . واحتٌاجات المجتمع لد اضر كثٌرا بالنهوض بالمجتمعات اإلنسانٌة

أن هذه الدول ال تزال تستورد التنمٌة الصناعٌة من  (مثال السودان)النمو الصناعً فً الدول العربٌة 
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الدول المتمدمة صناعٌاً، إضافة إلى أن البحوث المنجزة فً مجال التنمٌة الصناعٌة تتسم بالتملٌد 

األمر الذي أدى إلى عزل نشاطات الجامعة البحثٌة عن , والمحاكاة دون اللجوء إلى اإلبداع واالبتكار

كما أن ضعؾ المدرات و البنً التحتٌة الداخلٌة فً معظم الدول العربٌة . نشاطات المطاعات الصناعٌة

 ً األمر الذي ٌجعل البحث العلمً فً , تحول دون تبنً األنماط التً ابتكرتها الدول المتمدمة صناعٌا

الجامعات العربٌة ال ٌواكب احتٌاجات ومتطلبات المطاعات الصناعٌة وٌنطبك األمر كذلن على 

فالجامعات كما تمت اإلشارة من لبل مازالت تولى اهتماما اكبر للتدرٌس . المطاعات اإلنتاجٌة األخرى

فبلبد من تفعٌل التعاون . ممارنة بإجراء البحوث التطبٌمٌة التى  تعالج مشكبلت اإلنتاج المحلً وتطو ٌره 

بٌن الجامعات والمطاعات الصناعٌة واإلنتاجٌة فً مجال البحث العلمً من أجل المصلحة المشتركة، 

.   وتطوًٌرا لهةً وخدمةً للمجتمع وتنمً

إن الدور الذي تموم به الجامعات فً مجال البحث العلمً ٌمكن أن ٌإدى  إلى  تنمٌة التصادٌة  

واجتماعٌة ذات فوابد ومنافع متعددة لمصلحة المجتمعات اإلنسانٌة والشعوب، هذا إذا ما تم معالجة 

.  المشكبلت والمعولات التً تواجه حركة البحث العلمً الجامعً

  :معولات البحث العلمً

هنالن العدٌد من المعولات والمشاكل التً تواجه حركة البحث العلمً ، والمؤمول إٌجاد الحلول 

وعموماً ٌمكن . والمعالجات من أجل تنشٌط و تفعٌل حركة البحث العلمً والدفع به إلى أفاق جدٌدة 

: - إجمال المعولات فً اآلتً 

تموٌل البحث العلمً    - 1

إن نهضة األمة والمجتمع ال ٌمكن أن تتم إال فً جو علمً وعن طرٌك بحوث علمٌة أصٌلة ، و 

إذا أردنا تحمٌك بحث علمً ٌحمك الؽاٌة المرجوة منه فبل بد من توفر كل ما ٌلزم من إمكانات مادٌة 

والوالع أن مإسسات البحث العلمً فً . ألن البحث العلمً ال لٌام له بدونها , ولوى بشرٌة متخصصة

الدول األلل نمواً ال تزال تفتمر إلى هذٌن العنصرٌن معاً ، وظلت إمكانٌة توفرهما تسٌر بإٌماع بطا وفً 

وذلن ألن سٌاسة هذه الدول لم تكن تمٌل لبلندفاع فً اتجاه . (4: 2008النعمً ، )نطاق ضٌك ومحدود 

وٌظهر ذلن جلٌاً فً المخصصات المالٌة الضبٌلة للبحث العلمً  بكلٌات , االهتمام بالبحث العلمً 

فإذا ما أرٌد تطوٌر والع البحث . الدراسات العلٌا والذي ال ٌكاد ٌحمك أدنى لوازم االهتمام بالبحث 

.  العلمً البد من توفر النفمات المالٌة التً تمتضٌها ضرورة إجراء البحث وتسهٌبلته وتجهٌزاته وأدواته

إمكانٌة توفر المصادر والمراجع والدورٌات العلمٌة - 2

ٌعتمد البحث العلمً بشكل ربٌسً على التعامل واألخذ من مصادر ومراجع مختلفة ومتعددة، 

وٌموم الباحث عادة بمراجعة ما كتب حول موضوع البحث من أدبٌات ومواد فكرٌة، فٌعد لابمة 

وبشكل عام ٌبلحظ ندرة . بالمصادر والمراجع التً تتوفر فٌها المعطٌات التً تمهد إلى النتابج المرجوة

المصادر والمراجع والدورٌات العلمٌة المتخصصة فً العدٌد من جامعات الدول النامٌة، األمر الذي ال 

.   ٌعد فً كل األحوال كافٌاً ومشجعاً للنهوض بحركة البحث العلمً وتحمٌك أهدافها



 13 

ضعؾ التنسٌك والتعاون فً مجال البحث العلمً - 3

إن ضعؾ التنسٌك والتعاون بٌن الجامعات والباحثٌن فً مجاالت البحث العلمً المختلفة للل من 

من أجل إنماء البحث  (Team Workالعمل كفرٌك بحثً  )وجود العمل الجماعً بٌن الباحثٌن 

وتطوٌره ، وفتح لنوات االتصال بٌن التخصصات والتبللً بٌن مختلؾ العلوم فٌما ٌعرؾ فً أدبٌات 

   وهذا ما ٌمودنا إلى  "Multi-Disciplinary Approach" البحث العلمً بمنهجٌة تداخل العلوم 

المول بؤن السٌاسة البحثٌة إجماالً فً الدول األلل نمواً الزالت بعٌدة عن مماٌٌس السٌاسة البحثٌة 

النموذجٌة ، التً تتسم وتتصؾ بالتعاون والتنسٌك بٌن الباحثٌن ، وبالتخطٌط الفعال ، وبإعداد مسح 

شامل ودلٌك للعاملٌن فً مراكز البحوث ومإهبلتهم وتخصصاتهم العلمٌة من أجل إحداث تؽٌرات 

.  جوهرٌة أساسٌة للنهوض بالبحث العلمً وتطوٌره

إمكانٌة ربط البحوث العلمٌة بالتنمٌة واحتٌاجات المجتمع -4

فً العدٌد من الجامعات ومراكز البحوث ٌبلحظ ضعؾ ارتباط األبحاث العلمٌة المنجزة 

بإستراتٌجٌة وأهداؾ التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة ، فؽٌاب الخطة البحثٌة على مستوى الجامعات 

والكلٌات واأللسام واألكادٌمٌة ، واعتماد الباحث على الخطة التً أعدها أفضى إلى عدم توجٌه األبحاث 

لدراسة مشكبلت التنمٌة ، بمدر ما هدفت إلى تحمٌك اهتمامات الباحثٌن التخصصٌة ، وبالتالً فإن 

مستوى مساهمة البحث العلمً فً معالجة مشكبلت التنمٌة ال ٌزال دون مستوى الطموح وضعٌفاً فً 

.   جوانب عدٌدة 

ضعؾ الشراكة الذكٌة بٌن مراكز البحوث العلمٌة والمطاع الخاص - 5

هنان ضعؾ ملحوظ فٌما ٌتعلك بالشراكة الذكٌة بٌن الجامعات والمطاع الخاص فً مجال 

فعناصر اإلدارة التملٌدٌة للجامعات لد تكون . الدراسات التطبٌمٌة الخاصة باإلنتاج الصناعً والزراعً

مناسبة لتناول المسابل األكادٌمٌة ولكنها ؼٌر مناسبة لمواكبة التعاون بٌن لطاع التعلٌم العالً ولطاعات 

لمد آن األوان لمراجعة هذه العناصر من اجل تعزٌز العبللات بٌن . اإلنتاج فً العدٌد من الدول النامٌة

حتى ٌكون التفاعل والتعاون العلمً بٌنهما وثٌماً ومفٌداً ومثمراً، وذلن من ,الجامعات والمطاع الخاص

خبلل توجٌه وتشجٌع أبحاث الدرجات العلمٌة للماجستٌر والدكتوراه نحو الجانب التطبٌمً لوالع لطاعات 

األعمال واإلنتاج ، وتمدٌم الدعم من لبل المإسسات اإلنتاجٌة للجامعات من خبلل التعالدات البحثٌة 

والمنح والتموٌل، األمر الذي ٌشجع الجامعات كثٌراً على استنباط وتطوٌر التمنٌة والمعرفة بحٌث تتبلءم 

.  وظروؾ واحتٌاجات مإسسات اإلنتاج والخدمات

: الخاتمة

العدٌد من الدراسات تشٌر إلى االرتباط الوثٌك بٌن البحث العلمً ومتطلبات التنمٌة فً المجتمع 

كما أن تحمٌك أهداؾ البحث العلمً وتموٌة . فً مجاالت إنتاجٌة متعددة ومتنوعة، وفً مجال الخدمات

عبللته بالتنمٌة ٌمكن أن ٌتم من خبلل تفعٌل نشاط الجامعات البحثً، والتً ٌنبؽً أن تعمل على تحوٌل 

األهداؾ إلى استراتٌجٌات وخطط بحثٌة تلبً متطلبات التنمٌة والمعرفة والتمنٌة وتوجٌهها لخدمة 
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ومن الضروري بمكان أن ٌؤخذ البحث العلمً مساراً إنتاجٌا . احتٌاجات المجتمع وخطط التنمٌة الشاملة

ٌستهدؾ المنتج الفكري والتمنً، وأن ٌعمل على نمل وتوطٌن التمنٌة والمعرفة وتوظٌفها لخدمة 

. المجتمعات اإلنسانٌة ورفاهٌتها

إن تحول االلتصاد العالمً فً مطلع هذا المرن إلى االلتصاد المابم على المعرفة             

ٌإكد على أهمٌة تنشٌط ودفع حركة البحث العلمً لتواكب التطورات والتمدم العلمً  (التصاد المعرفة)

والتمنً فً عصرنا الحاضر، وتوفر مستلزمات اإلنجاز العلمً المتمٌز من مساعدي الباحثٌن والفنٌٌن 

. والتجهٌزات والدعم المالً

تشٌر إلى أن االتجاه العالمً لوظابؾ , المإشرات والدالبل العلمٌة واإلدارٌة فً عصرنا الحاضر

ورسالة الجامعات ٌتمحور حول الخروج من نطاق التركٌز على حفظ المعرفة ونشرها عن طرٌك 

التدرٌس والبحوث األكادٌمٌة، إلى مجال أرحب ٌتٌح للبحث العلمً الجامعً إمكانٌة إبراز دوره الفاعل 

. والمإثر فً التطور اإلنتاجً والمعرفً ودفع عملٌة التمدم التمنً والتكنولوجً إلى اإلمام

ٌشٌر البحث إلى وجود العدٌد من المعولات التً تعوق حركة البحث العلمً منها المادٌة والفنٌة 

واإلدارٌة، ٌنبؽً إزالة ومعالجة جمٌع هذه المعولات وعمد العدٌد من الندوات والمإتمرات الخاصة 

بتطوٌر والع البحث العلمً واتجاهاته المتعددة، وتطوٌر أسالٌب وآلٌات البحث العلمً بالجامعات 

ومن . ومراكز البحوث وربطها بالتصاد المعرفة والتمنٌة خدمة للمجتمع وإسهاما فً تطوره وازدهاره

الضروري بمكان وجود شركات وصنادٌك حكومٌة وأهلٌة داعمة للمبدعٌن والباحثٌن وأن ٌكون للمطاع 

 التزام واضح بمفهوم البحث العلمً والتطوٌر ٌموم فٌه بتخصٌص منح Private Sector""الخاص 

وأنشطة لدعم البحوث التً تموم الدراسة فٌها على البحث فً لضاٌا المستمبل واختراعات جدٌدة تسهم 

. فً التمدم العلمً بحٌث ٌمكن االستفادة منها فً المستمبل

تؤسٌساً على ما لد سبك، ٌمكن المول بؤنه ال مستمبل لمجتمع وشعب ٌصبو نحو الرلً والتمدم 

واالزدهار ببل بحث علمً، وال مجال إلنتاج المعرفة والتكنولوجٌا ببل بحث علمً، وال ٌمكن الحدٌث 

( Information Society)، ومجتمع المعرفة ( (Knowledge Economyعن التصاد المعرفة 

ببل بحث علمً، وكذلن ال ٌمكن تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة دون ولوج عالم المعرفة والبحث 

العلمً من أجل أن ٌحمك هذا البحث أهدافه المنشودة، ووصوالً إلى بحث علمً رصٌن وأصٌل وجاد 

ٌستشرؾ تطلعات المرن الحادي والعشرٌن وٌحمك تطلعات واحتٌاجات المجتمع فإن البحث ٌوصً 

:  باألتً

تعزٌز مإسسات البحث العلمً والنهوض بها ومعالجة المعولات التً تواجه البحث العلمً لما 

ٌمكنها من أداء دورها البحثً الفاعل الذي ٌعتبر مفتاح التمدم والتطور من خبلل فتح المجاالت الواسعة 

.    أمام اإلنتاج المعرفً، واالستفادة من خبرات وتجارب العالم المتمدم فً هذا المجال

نشر وتعزٌز وتوطٌن ثمافة البحث العلمً والدراسات التطبٌمٌة بٌن الباحثٌن والمبدعٌن 

.  والمهتمٌن بالمعرفة والعلم، وبٌن أفراد المجتمع بشكل عام



 15 

توثٌك وتعزٌز التعاون فً مجال البحث العلمً بمختلؾ مجاالته واتجاهاته مع مإسسات الدولة 

. والمطاع الخاص وهٌبات المجتمع المدنً فً ظل ما ٌعرؾ فً أدبٌات الٌوم بالشراكة الذكٌة والفاعلة

 . رعاٌة المفكرٌن والمبدعٌن والباحثٌن والمخترعٌن وحماٌة حمولهم الفكرٌة

تفعٌل دور الجامعات ومراكز البحوث من أجل االبتكار واالختراع فً مجال التمنٌة والمعرفة 

 . وتسوٌمها خدمة للمجتمع والنهوض به

االنتفاع من التصادٌات البحث العلمً الكامنة، وتسوٌك الناتج البحثً ودوره فً تحمٌك التنمٌة 

المستدامة، مع تشجٌع وتحفٌز مشارٌع البحوث المشتركة بٌن الجامعات ومراكز البحوث وتحدٌد أولوٌات 

 . البحث العلمً
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Abstract 

The scientific research has shaped most of the recent studies that 

have been carried out around the world. The advanced countries 

represented by the universities and the scientific research centers, have 

realized the vital and essential role that the scientific research plays in 

the development and the promotion of the society and the all aspects of 

its life.                                                                                                         

 This research is intended to shade a light on the importance of the 

scientific research, and its contribution to the process of social and 

economical development, together with its positive benefits and vital role 

in serving the society, and the mankind all over the world.                        

The research concludes with the results that have been achieved, 

and the recommendations that have been suggested for solving such 

obstacles that hinders the progress of the scientific research.                   
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دور األستاذ الجامعً فً رفع كفاءة األداء األكادٌمً بمإسسات التعلٌم العالً فً السودان  

 (دراسة حالة جامعة دنمال)

مدثر حسن سالم عزالدٌن .د

 مستخلص الدراسة

مإسسات األكادٌمً ب فً رفع كفاءة األداء دور األستاذ الجامعًهدفت الدراسة إلً التعرؾ على 

األسبلة  مشكلة الدراسة فً تتمثلحٌث . التعلٌم العالً فً السودان وذلن بالتطبٌك على جامعة دنمبل 

: التالٌة

 هل ٌتم مراعاة المعاٌٌر الموضوعة الختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس؟/ 1

 الوسائل الالزمة ومعينات العمل األكاديمي؟و ما مدى توافر العمميات التقويمية /2        

:   تم وضع الفرضٌات التالٌة  دراسة التً أثارتها مشكلة السبلة لئلجابة على األ      

 عبللة بٌن االلتزام بمعاٌٌر اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس المحددة فً لوابح ونظم هنالن/ 1         

.  فً الجامعات األكادٌمًالتعلٌم العالً وكفاءة األداء

إخضاع أعضاء هٌبة التدرٌس لعملٌات تموٌمٌة وتدرٌبٌة متواصلة داخلٌة هنالن عبللة بٌن / 2         

.  ترلٌة أدابهمووخارجٌة وتزوٌدهم بكل ما هو مستحدث وجدٌد وربطهم بؤنظمة المعلومات الحدٌثة 

وجود عبللة ذات داللة إحصابٌة بٌن االلتزام بمعاٌٌر :    توصلت الدراسة إلً العدٌد من النتابج أهمها 

 فً الجامعات  األكادٌمًاختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس المحددة فً لوابح ونظم التعلٌم العالً وكفاءة األداء

وأظهرت النتابج وجود عبللة ذات داللة إحصابٌة بٌن إخضاع أعضاء هٌبة التدرٌس لعملٌات تموٌمٌة . 

وتزوٌدهم بكل ما هو مستحدث وجدٌد وربطهم بؤنظمة المعلومات الحدٌثة وترلٌة أداء أعضاء هٌبة 

. التدرٌس 

 أوردت الدراسة عدة توصٌات تدور حول ضرورة التمٌّد الصارم بمعاٌٌر اختٌار أعضاء كما

هٌبة التدرٌس الممررة من التعلٌم العالً والعمل على االهتمام بتموٌم وتوفٌر الوسابل الحدٌثة ومعٌنات 

 .العمل األكادٌمً ألعضاء هٌبة التدرٌس

ءة هً اإلدارة المادرة على استؽبلل الموارد المتاحة وتسخٌرها لتحمٌك االكؾذات اإلدارة إن : ممدمة

أهداؾ المإسسة، وعلٌه ٌتؤلؾ الدور الذي تموم به اإلدارة على مستوى المإسسة من تحدٌد األهداؾ 

 ً  فً الوظٌفة التً فرد والعمل على توفٌر الموارد المطلوبة  ووضع ال.المطلوب الوصول إلٌها مسبما

تتناسب مع مإهبلته وخبراته ولدراته وهذا ما ٌعبر عنه باصطبلح وضع الرجل المناسب فً المكان 

والعمل على وضع معاٌٌر محددة لمٌاس األداء أو التؤكد من مدى تحمٌك األهداؾ واكتشاؾ . المناسب

 . االنحرافات واتخاذ ما ٌلزم من إجراءات تصحٌحٌة ومتابعة تنفٌذ هذه اإلجراءات

 م 2010   –األول العدد                                جامعة  دنمبل                                – مجلة البحث العلمً 
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تموٌم األداء األكادٌمً للجامعة ٌنطلك من مدخبلت العملٌة التعلٌمٌة األساسٌة المتمثلة فً  إن 

األستاذ الجامعً ومدى أهلٌته للمٌام بالدور المطلوب منه  ومدى االلتزام بمعاٌٌر االختٌار المحددة من 

التعلٌم العالً عند اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس والعملٌات التموٌمٌة والتدرٌبٌة التً تتم لهم، ومدى توافر 

الوسابل والوسابط المتبعة لتوصٌل العلم والمعلومة للدارس بالشكل المطلوب والمثمر، لتكون المحصلة 

.  النهابٌة تخرٌج دارسٌن على مستوى من الدراٌة والكفاءة حسب ما هو مؤمول

 فً ضعؾ المدرات المادٌة والبشرٌة البلزمة لمٌام الجامعات لدراسةتكمـــــن مشكلة ا :دراسةمشكلة ال

 حول أداء سبلةوعلٌه ٌثٌر البحث جملة من األ.بدورها األساسً فً التدرٌس والبحوث وخدمة المجتمع 

 :والتً تمثلت فً اآلتً العدٌد من الجوانب بجامعة دنمبل

تدرٌس لكلٌات الجامعة المختلفة على الهٌبة معاٌٌر محددة الختٌار أعضاء  ما مدى توافر /1

. ؟مبؤدوارهدرجة من الكفاءة للمٌام 

التموٌمٌة التدرٌبٌة و العملٌات و  ما مدى توافر الوسابل البلزمة ومعٌنات العمل األكادٌمً /2

 .؟التً تتم  لؤلستاذ الجامعً بالجامعة

 : إلى تحمٌك العدٌد من األهداؾ منهادراسة الهرمً هذت :دراسةهدف ال

 . التً أثارتها مشكلة البحثسبلةاإلجابة على األ/ 1

 .تزوٌد المسبولٌن والمهتمٌن والباحثٌن بالمعلومات والبٌانات التً لد تفٌدهم/ 2

. أثر وجود معاٌٌر لبلختٌار علً حسن االختٌار وبالتالً كفاءة األستاذ الجامعًإبراز / 3

. توضٌح اثر الوسابل األكادٌمٌة ومعٌنات العمل علً كفاءة األستاذ الجامعً/ 4

. تبٌان دور العملٌات التموٌمٌة والتدرٌبٌة فً رفع كفاءة األستاذ الجامعً/ 5

، وعلى وجه ٌلعبه األستاذ الجامعً من الدور المتعاظم الذي الدراسةتنبع أهمٌة  :دراسةأهمٌة ال

واألمل المنتظر منه فً أن تحمٌك أهداؾ الجامعة فً  (جامعة دنمبل)الخصوص الجامعات الوالبٌة منها 

بحسن اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس وذلن عبر توافر معاٌٌر لعب دوراً أكبر، ولن ٌتؤتى ذلن إال ي

لبلختٌار وتوفٌر معٌنات العمل البلزمة واالهتمام بالعملٌات التموٌمٌة والتدرٌبٌة التً تتم ألعضاء هٌبة 

 .التدرٌس

 : التالٌةضٌاتتحاول الدراسة اختبار الفر :دراسة الٌاتفرض

 عبللة بٌن االلتزام بمعاٌٌر اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس المحددة فً لوابح ونظم التعلٌم العالً هنالن/  1

. األستاذ الجامعًوكفاءة 

إخضاع أعضاء هٌبة التدرٌس لعملٌات تموٌمٌة وتدرٌبٌة متواصلة داخلٌة وخارجٌة هنالن عبللة بٌن / 2

.  ترلٌة أدابهمووتزوٌدهم بكل ما هو مستحدث وجدٌد وربطهم بؤنظمة المعلومات الحدٌثة 

تضمن أسلوب المسح المكتبً وأسلوب  المنهج الوصفً التحلٌلً الذي دراسةستخدم  الت :دراسةمنهج ال

وتحلٌلها إحصابٌاً الختبار صحة الفرضٌات ,المسح المٌدانً لجمع البٌانات بواسطة استبانه كؤداة للدراسة 

 .واإلجابة علً أسبلتها واستخبلص النتابج
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:  لسمت هذه الدراسة إلً ثبلث بنود ربٌسٌة هً :خطة الدراسة

. اإلطار النظري للدراسة و الدراسات السابمة/ 1

. الدراسة المٌدانٌة/ 2

. ملخص النتابج والتوصٌات/ 3

 :اإلطار النظري للدراسة

التعٌٌن فً الوظابؾ "9"النظام األساسً رلم)ٌحدد :المإهالت الالزمة للتعٌٌن فً الوظائف العلمٌة

: المإهبلت البلزمة للتعٌٌن على النحو التالً (م2003,والمناصب العلمٌة لجامعة الخرطوم

 مساعدي التدرٌس: أوالًال 

أو الخرطوم ٌكون الحد األدنى لتعٌٌن مساعدي التدرٌس مرتبة الشرؾ الثانٌة المسم األول من جامعة / 1

وبالنسبة للكلٌات التً لٌس فٌها نظام تمسٌم درجات مرتبة الشرؾ ٌإخذ  .أي جامعة أخرى معترؾ بها

إضافة الً التمٌز الذي حصل علٌه فً مادة التخصص .فً اإلعتبار أداء المتمدم فً سنٌن الدراسة ككل

 .المعنً

. وتعطً األسبمٌة لمن تكون شهادته خالٌة من المبلحكٌتم التعٌٌن على أساس التمٌز العلمً / 2

وفً حالة المتمدمٌن من الجامعات األخري ٌتم تموٌم الدرجة العلمٌة بواسطة لجنة ٌعٌنها المدٌر من / 3

بٌن أعضاء مجلس األساتذة ٌدعً لها عمٌد الكلٌة وربٌس المسم المعنٌٌن وذلن لبل النظر فً تعٌٌن 

. المتمدمٌن علً أن ٌعرض تمرٌر هذه اللجنة مع طلبات المتمدمٌن علً لجنة التعٌٌن

ًال  أعضاء هٌئة التدرٌس : ثانٌا

:-  أعبله ال بد من استٌفاء اآلتًهط المذكورو إضافة للشر

. كحد أدنى أو ما ٌعادلها ٌشترط فً المتمدم لوظٌفة محاضر أن ٌكون حاصبلً على درجة الماجستٌر/ 1

كحد أو ما ٌعادلها مساعد أن ٌكون حاصبلً على درجة الدكتوراه الستاذ األٌشترط فً المتمدم لوظٌفة / 2

. أدنى

: حاالت التعٌٌن االستثنابٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس/ 3 

 تستمر الجامعة فً تطبٌك شروط الحد األدنى لتعٌٌن أعضاء هٌبة التدرٌس إال فً حاالت 

الضرورة المصوى والندرة فً التخصص على أن ٌكون المتمدم متمٌزاً من حٌث الدرجات العلمٌة أو 

النوعٌة وعدد البحوث التً لام بنشرها أو التجربة المهنٌة أو العلمٌة المتمٌزة أو الخبرة الواسعة فً 

التدرٌس على المستوى الجامعً وذلن بعد أن تتم التوصٌة من لجنة خاصة ٌشكلها المدٌر من كبار 

  .األساتذة ذوي الخبرة والدراٌة من أعضاء مجلس األساتذة

ٌعد تموٌم أعضاء هٌبة التدرٌس من األمور الهامة فً النظم التعلٌمٌة، :  تموٌم أعضاء هٌئة التدرٌس

ذلن ألن أعضاء هٌبة التدرٌس من أهم محاور العملٌة التعلٌمٌة لذا ال بد من توفٌر معلومات تتعلك 

 وتفٌد هذه المعلومات فً عملٌات االختٌار والتعٌٌن واإلعداد والمتابعة والترلٌة والتنمٌة المهنٌة مبؤدابه

تموٌم أعضاء هٌبة التدرٌس هو تموٌم منتظم ألداء الفرد ومإهبلته فً عبللة بكل . والتؤهٌل األكادٌمً
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األدوار المنوطة به، والؽرض المعٌن الذي ٌهم المإسسة، وٌجب أن ٌصمم تموٌم أعضاء هٌبة التدرٌس 

لٌحمك متطلبات معٌنة هً العدالة، مراعاة الضوابط األخبللٌة، استخدام النتابج فً دعم الخدمات المهنٌة، 

 (م2005,عبد البالً عبد الؽنً وآخرون)ٌحدد و. اتخاذ لرارات تخص العضو، الجدوى، سهولة التنفٌذ

:  فً اآلتً تموٌم أعضاء هٌبة التدرٌس علٌهاملت ٌش التًالمحاور

: األداء األكادٌمً (أ)

. االلتزام باألعباء التدرٌسٌة- 1

. االلتزام بالساعات المكتبٌة- 2

. استخدام وسابل وتمنٌات التعلٌم- 3

. تحدٌث المواد التعلٌمٌة التً ٌموم بتدرٌسها- 4

. المشاركة فً وضع المناهج ومفردات الممررات- 5

. احترام األعراؾ والتمالٌد فً التدرٌس- 6

. المشاركة فً التموٌم الدراسً- 7

. اإلشراؾ على الرسابل والمشاركة فً منالشتها- 8

. االلتزام بمرارات المسم- 9

:-  خدمة الجامعة والمجتمع وتشمل (ب)

. حضور جلسات مجلس المسم العلمً- 1

. تنفٌذ ما ٌكلؾ به من مهام- 2

. اإلسهام فً نشاطات المسم العلمً- 3

. اإلسهام فً نشاطات الكلٌة- 4

. اإلسهام فً نشاطات الجامعة- 5

. المشاركة فٌما ٌمدم من برنامج خدمة للمجتمع- 6

. التفرغ الكلً لما ٌحمك أهداؾ المسم والكلٌة والجامعة- 7

 .التعامل مع اآلخرٌن فً أداء الواجبات العلمٌة اإلدارٌة والفنٌة للمسم العلمً- 8

: - السلوكٌات وتشمل (ج)

. احترام المٌم المهنٌة والتربوٌة واألعراؾ الجامعٌة- 1

.  التعاون مع رإسابه- 2

 .التعاون مع زمبلبه- 3

 التً عن محور عن طرٌك المإشرات  تموٌم(م2005,عبد البالً عبد الؽنً وآخرون)ٌحدد  كما

: طرٌمها ٌمكن تموٌم محور أعضاء هٌبة التدرٌس

. مراعاة التوازن بٌن الرتب األكادٌمٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس- 1

. سٌاسة التوظٌؾ تعتنى بالتوازن بٌن االمكانات واألؼراض التعلٌمٌة والبنٌة التحتٌة- 2
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. تحفٌز أعضاء هٌبة التدرٌس ذوي األداء المتمٌز- 3

. توجد بالمإسسة لوابح واضحة ومنشورة للترلٌة العلمٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس- 4

. توجد بالمإسسة لوابح واضحة ومنشورة لتموٌم أعضاء هٌبة التدرٌس- 5

. توجد سٌاسة واضحة لتؤهٌل أعضاء هٌبة التدرٌس- 6

. توجد سٌاسة وخطط واضحة للتدرٌب وتطوٌر وترلٌة األداء ألعضاء هٌبة التدرٌس- 7

. التزام المإسسة بالحد األدنى لؤلساتذة المتفرؼٌن- 8

. مراعاة الحد األدنى ألعضاء هٌبة التدرٌس ممابل الطبلب- 9

 .التزام المإسسة بالحد المعٌاري للعبء العملً ألعضاء هٌبة التدرٌس المتفرؼٌن- 10

من وظابؾ مإسسات التعلٌم العالً الهامة هً  :خدمة المجتمعأعضاء هٌئة التدرٌس من خالل تموٌم 

لذا كان ال بد من أن ٌتم تموٌم ما تمدمه المإسسة من خدمات للمجتمع سواء كان . خدمة المجتمع المحلً

ذلن على المستوى الفردي ألعضاء هٌبة التدرٌس أو كان ذلن على مستوى المإسسة، وٌساهم هذا النوع 

عبد البالً )ٌذكر و. من أنواع التموٌم فً دفع وتنشٌط حركة المإسسة نحو المجتمع وتوجٌهها وتطوٌرها

: تموٌم دور الجامعة فً خدمة المجتمعبها ٌهتم المحاور التً  (م2005,عبد الؽنً وآخرون

. هٌكلٌة خدمة المجتمع- 1

 .الخدمات الفنٌة، الرٌاضٌة، الصحٌة، الثمافٌة واإلرشادٌة- 2

. التدرٌب - 3

. االستشارات- 4

. المشارٌع المشتركة- 5

. البحوث والدراسات- 6

.  توظٌؾ إمكانٌات المإسسة المادٌة والتسخٌر لخدمة المجتمع- 7

. برامج التعلٌم المستمر- 8

. متابعة تطور المإسسة فً خدمة المجتمع بشكل دوري- 9

. التنسٌك مع مإسسات المجتمع فً حل المضاٌا والمشكبلت- 10

 . الدعم المادي وتموٌل المشروعات التً تهم المجتمع- 11

إن عملٌة التموٌم التً تنشدها الجامعات تهدؾ إلى : دور أعضاء هٌئة التدرٌس فً عملٌة التموٌم

المساهمة الفاعلة فً تطوٌر العمل النوعً فً الجامعة من خبلل كشؾ السلبٌات وتشخٌصها والسعً إلى 

كذلن التعرؾ على اإلٌجابٌات فً كل جامعة لتنمٌتها . التراح المعالجة الكفٌلة بتجاوز تلن السلبٌات

 .وتطوٌرها وتعمٌمها على الجامعات األخرى

 ٌنظر إلى الجامعة فً ولتنا الحاضر على أنها نهضة األمم وعنوان تمدمها وهً الصورة 

المشرلة لٌمظتها وحضارتها ورلٌها ومحور جوهري تدور حوله الحٌاة الثمافٌة بمعناها الشامل وبؤبعادها 

ولد أصبحت . الفكرٌة واألدبٌة كمصدر للعلم واختبار للتكنولوجٌا ونشرها وتعمٌك المعرفة وتطوٌرها
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جامعة الٌوم مركزاً للخدمة االجتماعٌة فً مجال نمل مشكبلت المجتمع للبحث والمعالجة فً ألسام 

إن جمٌع .الجامعة أو حتى فً مجال إجراء البحوث والدراسات والتطوٌر للمإسسات االجتماعٌة األخرى

. هذه المهام وؼٌرها ال ٌمكن أن تموم بها الجامعة دون المشاركة الفاعلة ألعضاء هٌبة التدرٌس فٌها

 وعلى الرؼم من أن التموٌم عملٌة فنٌة إال أنها فً الولت ذاته عملٌة جماعٌة مشتركة تحتاج إلى 

تضافر الجهود فً إنجاحها والمساهمة فٌها لٌس فمط بصفتها الوظٌفٌة بل بؤدوارها الفنٌة الرامٌة إلى 

 التدرٌب على عملٌة التموٌم من خبلل جمع وتوثٌك البٌانات 

والمساهمة فً إبداء الرأي وتمدٌم المشورة للجهاز اإلداري كذلن االلتزام بمعالجة البٌانات وتموٌمها 

. بالموضوعٌة والتفاصٌل المطلوبة

ٌجب أن ٌدرن األستاذ الجامعً أن أنه  (م2004,عبد البالً عبد الؽنً وولٌد خضر عباس الزند)وٌري 

دوره فعال فً عملٌة التموٌم، فتجوٌد تدرٌسه وتطوٌر مساهمته فً البحث العلمً والخدمة االجتماعٌة 

تمع حٌث العامة باعتباره معلماً وباحثاً ومتخصصاً مسبوالً عن التؽٌٌر والتطوٌر فً حمل التخصص، 

على عاتمه مسبولٌة دفع عناصر الجودة واالهتمام بالنوعٌة والمساهمة الفاعلة فً تمكٌن الجامعة ألداء 

ن حلمة نجاح البرنامج التموٌمً أٌاً كان نوعها كما أ.دورها التعلٌمً والبحثً واالستشاري المطلوب

خارجٌة كانت أم داخلٌة جزبٌة كانت أم شاملة، لن ٌكتب لها النجاح ما لم ٌإمن بها عضو الهٌبة 

 .التدرٌسٌة وٌسهم بفاعلٌة فً تنظٌم عملها وتفسٌر النتابج وتموٌم المعالجات

ٌعتبر النشاط التدرٌبً واحداً من األنشطة الضرورٌة التً تلعب دوراً ربٌسٌاً : التدرٌب فً التعلٌم العالً

 للتدرٌب (م2003علً خضر دمحم ،)حٌث ٌنظر. ومإثراً فً تنمٌة الموارد البشرٌة وترلٌة وتجوٌد أدابها

على أساس أنه وسٌلة علمٌة وعملٌة تهدؾ إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خبلل صمل لدراته وتنمٌة 

مهاراته وتؽٌٌر اتجاهاته وتزوٌده بالمعلومات لضمان تحمٌك التوازن المنشود بٌن األهداؾ التدرٌبٌة من 

كما ٌجب أن ٌكون عملٌة التدرٌب عملٌة مستمرة . ناحٌة والنتابج التدرٌبٌة المحممة من النواحً األخرى

. ومتى ما كشؾ التموٌم عن حاجة المإسسة إلى تدرٌب أصبح التدرٌب ضرورة. طالما هنالن عمل ٌإدي

فالتدرٌب عبارة عن التطور المنتظم للمعارؾ والمهارات والتوجهات البلزم توفرها لدى الفرد لكً ٌنجز 

 .المهمة الموكلة إلٌه بصورة مناسبة

ن التدرٌب المنتظم هو التدرٌب الذي ٌتم تصمٌمه بطرٌمة أ (م2005ماٌكل أرمسترنج ، )    ٌذكر 

محددة الستٌفاء احتٌاجات محددة، كما أنه سٌكون مخططاً، وٌتم تمدٌمه بواسطة أفراد مختصٌن ملمٌن 

الفرد وبالتالً ٌلعب التدرٌب دوراً أساسٌاً فً التؤثٌر وزٌادة فعالٌة وكفاءة . بؤسالٌب وطرق التدرٌب

. المإسسةو

أن أعضاء هٌبة التدرٌس المنتمٌن لجمٌع المإسسات المنضوٌة تحت لواء وزارة التعلٌم العالً والبحث    

 العلمً والذٌن ٌعتبرون الركٌزة األساسٌة للعملٌة 

التعلٌمٌة وعمودها الفمري ٌخضعون لعملٌات تدرٌبٌة واسعة من لبل إدارة التدرٌب بوزارة التعلٌم العالً 

. والبحث العلمً، وتتوزع هذه العملٌات التدرٌبٌة ما بٌن داخلٌة وخارجٌة
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خطة طموحة موحدة ( 2006,إدارة التدرٌب بوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً)لمد وضعت   

م  للتدرٌب بمإسسات التعلٌم العالً 2008م وحتى 2004متوسطة األجل لمدة خمس سنوات للفترة من 

: ذات شمٌن هما

: والذي ٌشتمل على فترتٌن هما: تدرٌب فً الداخل. 1

دبلوم فوق الجامعً  (دراسات علٌا)وهً المخصصة لنٌل الدرجات العلٌا : فترات تدرٌبٌة طوٌلة- أ

. والماجستٌر والدكتوراه

 وهً المخصصة للدورات التدرٌبٌة وورش العمل والمإتمرات : فترات تدرٌبٌة لصٌرة- ب

: ٌتنوع التدرٌب بالخارج ما بٌن: تدرٌب بالخارج. 2

. (درجات علٌا)فترات تدرٌبٌة طوٌلة األجل -  أ

. دورات تدرٌبٌة لصٌرة- ب

. مإتمرات وورش عمل وندوات- ج

أبحاث تكمٌلٌة للمبعوثٌن الدارسٌن بالداخل تمكنهم من إجراء الجانب العملً بالخارج إذا تعذر - د

. بالداخل

تهدؾ الخطة الموضوعة من إدارة التدرٌب بالوزارة إلى تؤهٌل أعضاء ومساعدي هٌبة التدرٌس    

بمإسسات التعلٌم العالً والوصول إلى أعداد استهدفتها إضافة إلتاحة التدرٌب لشرٌحة التمنٌٌن بتلن 

كما تموم إدارة التدرٌب بوزارة التعلٌم العالً .المإسسات، وبالخطة أٌضاً جانب لتدرٌب العاملٌن بالوزارة

والبحث العلمً بدعم إلامة الدورات التدرٌبٌة بالداخل، بعضها دورات أساسٌة لمساعدي التدرٌس 

وٌتم التنسٌك فً ذلن مع اللجان العلمٌة . وأعضاء هٌبة التدرٌس وبعضها دورات متخصصة لؤلساتذة

المتخصصة للمجلس المومً للتعلٌم العالً والبحث العلمً ومراكز التدرٌب المعروفة مثل مركز ترلٌة 

 .أداء أعضاء هٌبة التدرٌس التابع لكلٌة التربٌة جامعة الخرطوم

ونظراً لكثرة ,  حظً تموٌم أداء مإسسات التعلٌم العالً باهتمام واسع من لبل الباحثٌن:الدراسات السابمة

:  عدد هذه الدراسات سنكتفً باإلشارة إلً أبرزها

 اتجاهات أساتذة كلٌات التربٌة نحو : بعنوان بدراسة(م1999 عبد الباسط دمحم سعٌد،يعبد الهاد)لام 

الكشؾ عن طبٌعة ووجهة اتجاهات أساتذة كلٌات هدفت الدراسة إلً .استخدام الكمبٌوتر كوسٌلة تعلٌمٌة

التربٌة نحو استخدام الكمبٌوتر كوسٌلة تعلٌمٌة وعبللتها بتخصصاتهم العلمٌة ومإهبلتهم األكادٌمٌة 

ن أ دراسة إلٌها التوالنتابج التً توصل. وطول مدة خدمتهم بالتدرٌس وخبرتهم السابمة بالكمبٌوتر

اتجاهات أساتذة كلٌات التربٌة نحو استخدام الكمبٌوتر كوسٌلة لم تتبلور بعد بصورة واضحة ولم تستمر 

إزاء استخدام الكمبٌوتر كوسٌلة تعلٌمٌة ، مما ٌعنً أن هذه االتجاهات معرضة للتؽٌٌر اإلٌجابً أو 

ن اتجاهات أساتذة كلٌات التربٌة نحو استخدام الكمبٌوتر كوسٌلة تعلٌمٌة تتعلك ببعض كما أ.السلبً

الجوانب المعرفٌة، إذ أتضح أن هذه االتجاهات تتشكل إلى حد بعٌد وترتبط بخبرة األساتذة السابمة 

 .بالكمبٌوتر
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هجرة الكفاءات التدرٌسٌة من الجامعات :بعنوان دراسة  (م2002 سامٌة المفتاح نور الهدى،)أجرت 

 المشكبلت التً تواجه أعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعات السودانٌة هدفت الدراسة للتعرؾ علً.السودانٌة 

سٌاسٌة أو الدارٌة أو اإلكادٌمٌة أو األمادٌة أو ال المشكبلت والتً تمثلت فًوتإدي إلى الهجرة 

وجود مشكبلت أكادٌمٌة متمثلة فً النمص واهم النتابج التً توصلت إلٌها الدراسة تدور حول .جتماعٌةاال

الحاد فً المراجع والمصادر واألساتذة المشرفٌن على البحوث والمعامل والمختبرات المهٌؤة إلعداد 

لع بها طكثرة األعباء التً ٌضو.البحوث والمجبلت الدورٌة المحكمة بالسودان ممارنة بالوضع بالخارج

 .عضو هٌبة التدرٌس بالببلد ممارنة بالوضع بدول المهجر

كفاءة التعلٌم االلكترونً واستخدامات :  دراسة بعنوان(م 2002, نهً مدثر مصطفً بحٌرى  )تناولت 

ولد هدفت الدراسة للتعرؾ علً أثر استخدام الوسابط المتعددة . الوسابط المتعددة فً التعلم عن بعد 

لباحثة إلى نتٌجة مفادها أن استخدام ت اوتوصل.للتعلٌم االلكترونً علً التحصٌل األكادٌمً لدي الطالب 

 .الوسابل الحدٌثة فً  التعلٌم عن بعد  له نفس فاعلٌة الوسابل التملٌدٌة فً التعلٌم 

تطوٌر التعلم بالجامعات السودانٌة :  بعنوان (م2002,عصام إدرٌس كمتور الحسن )أما دراسة 

فمد هدفت الدراسة إلى التعرؾ على كٌفٌة تطوٌر التعلٌم العالً . باستخدام معطٌات تكنولوجٌا التعلٌم 

كشفت الدراسة عن أن والع . للجامعات السودانٌة وزٌادة فعالٌته باستخدام معطٌات تكنولوجٌا التعلٌم

استخدام تكنولوجٌا التعلٌم فً التعلٌم  الجامعً  السودانً ٌفتمر إلى التصور الواضح المحدد لمفهوم 

تكنولوجٌا التعلٌم ، رؼم لناعة  أعضاء هٌبة التدرٌس نحو إمكانٌة تطوٌر التعلٌم الجامعً وحل مشكبلته 

كما أن الوضع المابم الحالً ؼٌر مهٌؤ الحتواء معطٌات تكنولوجٌا . باستخدام معطٌات تكنولوجٌا  التعلٌم 

. التعلٌم ومستحدثاتها 

دوران العمالة بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس فً :بعنوان  دراسة (م2003 الطاهر احمد دمحم علً، )تناول

هدفت الدراسة للتعرؾ علً  . م بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجٌا2000–  م 1991الفترة ما بٌن 

 م بجامعة السودان 2000 م إلى 1991دوران العمالة بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس فً الفترة من أسباب 

فرؼم اإلعبلنات المتكررة من إدارة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجٌا الستمطاب . للعلوم والتكنولوجٌا

أعضاء هٌبة التدرٌس فً مختلؾ التخصصات إال أن اإلحصاءات والتمدٌرات تشٌر إلى أن عدد أعضاء 

( 140) م 2000 م وحتى عام 1991هٌبة التدرٌس بالجامعة الذٌن تركوا العمل بالجامعة منذ عام 

 األسلوب اإلداري المتبع فً أن ومن أهم النتابج التً توصلت إلٌها الدراسة.عضو هٌبة تدرٌس

المإسسات ٌزٌد من معدل دوران العمالة والذي ٌتمثل فً اهتمام اإلدارة باألستاذ األجنبً ومنحه كل 

. االمتٌازات على حساب األستاذ الوطنً 

– التدرٌب وأثره فً تنمٌة كفاءة العاملٌن : بعنوان  دراسة(م2004 مشاعر عوض هللا حسٌن ،)أجرت 

وجود برنامج تدرٌبً رشٌد ٌإدي إلى هدفت الدراسة إلً التعرؾ علً مدي .دراسة حالة جامعة دنمبل

وجود عبللة وثٌمة جداً : عدة نتابج منها ولد خلص البحث إلى .رفع كفاءة العاملٌن بالصورة المطلوبة 

 أو بمعنى آخر فإن  ، فكلما كان التدرٌب فعاالً كلما كانت كفاءة األداء عالٌة،بٌن التدرٌب وكفاءة األداء
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 عابد ؼٌر والعبللة بٌن التدرٌب وكفاءة األداء عبللة طردٌة، كما إَن االستثمار فً الكادر البشري ذ

التدرٌب الذي ٌتم داخل المإسسة أفضل وأن .لذلن ٌجب وضع مماٌٌس لؤلداء لبل التدرٌب وبعده، مباشر 

إحداث تؽٌٌر فً بٌبة العمل ٌجب  وبالضرورة .من ذلن الذي ٌتم خارجها إذا توفرت المعٌنات

ؼٌاب الوعً بالعملٌة التدرٌبٌة لدى بعض اإلدارات التً ال تعطً التدرٌب االهتمام إضافة ل.الجدٌدة

 وضعؾ البرامج التدرٌبٌة فً بعض األحٌان وعدم ،الكافً من خبلل التؽول على مٌزانٌات التدرٌب

. لطبٌعة عمل الجامعةمتها ءمبل

:  الدراســـــــــة المٌدانٌة

، األداة دراسةتتناول الدراسة المٌدانٌة إجراءات الدراسة المٌدانٌة والتعرٌؾ بمجتمع وعٌنة ال

 جمع البٌانات األولٌة للدراسة، وأسالٌب المعالجة اإلحصابٌة المستخدمة فً تحلٌل فًالمستخدمة 

 ت و تحلٌل واختبار الفروض التً لامدراسة  لتحلٌل البٌانات الشخصٌة ألفراد عٌنة الإضافة. البٌانات

 .دراسةعلٌها ال

ٌتمثل  مجتمع الدراسة فً جامعة دنمبل حٌث تم اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس : مجتمع وعٌنة الدراسة

مفردة، والذٌن  ٌمثلون أحد المدخبلت  (261)ومساعدٌهم والتمنٌٌن العاملٌن بجامعة دنمبل والبالػ عددهم 

األساسٌة فً العملٌة التعلٌمٌة ، إضافة لتؤثٌرهم البالػ على بمٌة المدخبلت التعلٌمٌة األخرى وبالتالً 

نظراً لكبر عدد مفردات مجتمع جامعة دنمبل فمد تم حصر فبات مجتمع و. ٌرتبط رفع كفاءة األداء بهم

البحث الذي سٌخضع للدراسة، مع مراعاة أن ٌتم الحصر دون المساس بالخصابص الربٌسٌة الممٌزة 

وفً إطار هذه الرإٌة البحثٌة، . لهذا المجتمع، والتً ٌمكن أن ٌإثر ؼٌابها على دلة النتابج ومصدالٌتها

وبهذا ٌكون البحث لد حصر فً مجتمع دراسً ٌتؤلؾ من أعضاء . استبعد الطبلب والموظفٌن والعمال

. هٌبة التدرٌس ومساعدٌهم والتمنٌٌن

،  األكادٌمًبعد مراجعة األدب اإلداري فً مجال تموٌم األداء الجامعً ورفع كفاءة األداء: أداة الدراسة

 لؽاٌات الدراسة، ولد ولع االختٌار على االستبانة كؤداة لجمع البٌانات المطلوبة نظراً استبانهتم تطوٌر 

 حٌث تتكون هذه االستبانة . لصبلحٌتها لمثل هذا النوع من الدراسات

الكلٌة ، المإهل العلمً، الدرجة الوظٌفٌة، )، الجزء األول ٌتناول البٌانات الشخصٌة من حٌث جزأٌنمن 

، الحالة (الجنس)العمر، مدة الخدمة، األعباء اإلدارٌة الحالٌة، األعباء اإلدارٌة السابمة، النوع 

أما الجزء الثانً من االستبانة ٌضم . (االجتماعٌة، الوالٌة التً ٌنتمً إلٌها والدورات التدرٌبٌة المصٌرة

عبارة توزعت على  (18) البحث، حٌث تشتمل على ضٌاتالبٌانات األساسٌة والتً تهدؾ إلى اختبار فر

:-  للدراسة وهًٌنمحور

 اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل: المحور األول .

 ًتموٌم وتدرٌب أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل: المحور الثان. 

الخماسً لمٌاس  (Likert scale)صٌؽت المحاور فً االستبانة على شكل عبارات بممٌاس لٌكرت 

 .االتجاهات، وتم توزٌع المحاور وفماً ألسبلة الدراسة
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للتؤكد من مدى   لام الباحث بالتحمك من صدق االستبانة وذلن بعرضها على عدد من المختصٌنكما

صبلحٌتها لؽرض الدراسة، والتؤكد من شمولٌة المعلومات التً تؽطً أهداؾ الدراسة وموضوعها، ولد 

أما من حٌث . وردت بعض المبلحظات التً أخذت بعٌن االعتبار ومن ثم تم إجراء التعدٌبلت المناسبة

، وكانت لٌمة معامل ( مفردة لبلستبانة10)ثبات أداة الدراسة فمد تم اختبارها بتجرٌبها على عٌنة محددة 

  .(0.90)الثبات 

 مارس خبلل شهر تاالستبٌانام التوزٌع ومن ثم استرداد ت بعد التؤكد من صدق وثبات أداة الدراسة 

مفردة، حٌث  (261) من العدد الكلً لعٌنة البحث والبالػ استبانه( 219) م، حٌث تم توزٌع عدد 2007

مفردة من العٌنة نسبة البتعاثهم وانتدابهم، لٌتم استرداد عدد  (42)لم ٌتمكن الباحث من الوصول لعدد 

 المستردة إلى الموزعة تاالستبٌانا صالحة للتحلٌل اإلحصابً، لتصبح بذلن نسبة استبانه( 199)

، وهً نسب ممبولة (%76.25) المستردة إلى العدد الكلً لعٌنة البحث تاالستبٌانا، ونسبة (90.87%)

 ً  . بالبرٌدتاالستبٌاناكما تم توزٌع بعض . (ٌداً بٌد)استخدم الباحث أسلوب التوزٌع الشخصً . إحصابٌا

  .ٌوضح ذلن (1)والجدول رلم 

استخدام الباحث برنامج الحزم اإلحصابٌة للعلوم االجتماعٌة : الطرٌمة المستخدمة فً تحلٌل البٌانات

(spss( )Statistical Package for Social Sciences)  لمعالجة بٌانات الدراسة إحصابٌاً من

خبلل عدد من األسالٌب اإلحصابٌة، منها التكرارات والنسب المبوٌة لوصؾ البٌانات الدٌموؼرافٌة 

( Chi square)ألفراد عٌنة الدراسة ووصؾ العبارات الخاصة بالدراسة، واستخدام طرٌمة مربع كاي 

فاألكثر كما هو متبع فً العلوم االجتماعٌة تعنً ذلن إنه إذا كانت  (0.05% )5عند مستوى معنوٌة 

أكثر من % 95أو درجة ثمة  (0.05% )5لٌمة مربع كاي المحسوبة عند مستوى معنوٌة ألل من 

 (فرض البحث)لٌمتها فً جدول توزٌع مربع كاي ٌرفض صحة فرض العدم وٌكون الفرض البدٌل 

صحٌحاً، أما إذا كانت لٌمة مربع كاي ألل من لٌمتها فً جدول توزٌع مربع كاي أو عند مستوى معنوٌة 

ؼٌر ( فرض البحث)فذلن معناه لبول فرض العدم وبالتالً ٌكون الفرض البدٌل  (0.05% )5أكثر من 

 .صحٌح

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

( 1)الجدول رلم 

توزٌع االستبانة ألعضاء هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم والتمنٌٌن واستعادتها 

 الكلٌة أو المركز

العدد الكلً 

ألعضاء هٌئة 

التدرٌس 

ومساعدٌهم 

 والتمنٌٌن

أعداد لم 

ٌتم 

الوصول 

إلٌها 

منتدبٌن، )

 (مبتعثٌن

العدد 

الموزع من 

 تاالستبٌانا

العدد 

المسترجع 

من 

 تاالستبٌانا

النسبة 

المئوٌة لعدد 

 تاالستبٌانا

المسترجعة 

إلى العدد 

 الموزع

النسبة المئوٌة 

لعدد 

 تاالستبٌانا

المسترجعة 

إلى العدد 

 الكلً

 %62.79 %72.97 27 37 6 43 كلٌة الطب العلوم الصحٌة

 %75 %100 15 15 5 20 كلٌة علوم األرض والتعدٌن

 %75.51 %92.5 37 40 9 49 كلٌة العلوم الزراعٌة

 %95.45 %95.45 21 22 - 22 كلٌة االلتصاد والعلوم اإلدارٌة

 %73.53 %92.59 25 27 7 34 ٌنممعل– كلٌة التربٌة 

 %86.96 %100 20 20 3 23 أدبً– كلٌة التربٌة 

كلٌة اآلداب والدراسات 

 اإلنسانٌة
42 7 35 31 88.57% 73.81% 

 %73.68 %100 14 14 5 19 كلٌة الشرٌعة والمانون

مركز دراسات وتمنٌة 

 الحاسوب
9 - 9 9 100% 100% 

 %76.25 %90.87 199 219 42 261 المجموع

 م 2007الدراسة المٌدانٌة، إعداد الباحث، : المصدر

 

 :تحلٌل البٌانات الشخصٌة

ٌتناول تحلٌل البٌانات الشخصٌة للمبحوثٌن توصٌؾ الجداول التكرارٌة لبٌانات أعضاء هٌبة 

 :التدرٌس ومساعدٌهم والتمنٌٌن وذلن حسب التالً
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 الكلٌات والمراكز حسب البحث عٌنة توزٌع (2)الجدول رلم 

 المركز الكلٌة أو النسبة التكرار

 كلٌة الطب والعلوم الصحٌة 13.6 27

 التعدٌن و األرض علوم كلٌة 7.0 14

 كلٌة العلوم الزراعٌة 18.6 37

 الحاسوب تمنٌة و  دراسات مركز 5.0 10

 اإلدارٌة العلوم و كلٌة االلتصاد 10.6 21

 معلمٌن كلٌة التربٌة 12.6 25

 المانون و الشرٌعة كلٌة 7.0 14

 أدبً  التربٌة كلٌة 10.1 20

  اإلنسانٌة الدراسات و اآلداب كلٌة 15.6 31

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر                 

أن كلٌتً العلوم الزراعٌة واآلداب والدراسات اإلنسانٌة لد حصلتا على أعلى ( 2)رلم ٌتضح من الجدول 

 بالجامعة، إضافة ٌننسبتٌن لعددٌة أعضاء هٌبة التدرٌس ومساعدٌهم والتمنٌٌن وٌعود ذلن ألنهما ألدم كلٌت

 (3)الجدول رلم           .لكثرة األلسام والتخصصات فٌهما
العلمً  المإهل حسب البحث عٌنة توزٌع

 المإهل العلمً النسبة التكرار

 هدكتورا 19.6 39

 ماجستٌر 54.8 109

 عالً دبلوم 2.0 4

 بكالرٌوس 21.6 43

 دبلوم وسٌط 1.0 2

 المجموع 99.0 197

2 1.0  Missing 

 المجموع 100.0 199
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 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر                         

 وجود عدم تناسب فً توزٌع المإهل األكادٌمً فمد ؼلب على أكثرٌة (3) رلم ٌتضح من الجدول

المبحوثٌن مإهل الماجستٌر على حساب حملة الدكتوراه، كذلن كبر عدد المبحوثٌن حملة مإهل 

وهذا لد ٌعكس عزوؾ حملة الدكتوراه من .  وهم ٌشكلون فً أؼلبهم مساعدي التدرٌس سالبكبلرٌو

االلتحاق بجامعة دنمبل، أو عدم اهتمام إدارة الجامعة فً تعٌٌن حملة الدكتوراه ، إضافة لمصور فً جانب 

.  االبتعاث والمنح بالجامعة

 

( 4)الجدول رلم 

الوظٌفٌة  الدرجة حسب البحث عٌنة توزٌع

 الدرجة الوظٌفٌة النسبة التكرار

 مشارن أستاذ 8.0 16

 مساعد أستاذ 22.6 45

 محاضر 43.2 86

 تدرٌس مساعد 23.1 46

 تمنً 1.5 3

 المجموع 98.5 196

3 1.5 Missing 

 المجموع  100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

أنه لد ؼلب على العٌنة المبحوثة الدرجة الوظٌفٌة محاضر ( 4)رلم علٌه ٌتضح من الجدول 

تلٌها مساعد تدرٌس وذلن على حساب درجة األستاذ المشارن واألستاذٌة وبالرجوع إلى الجدول رلم 

 مفردة وبالممارنة مع عدد المحاضرٌن بالجدول رلم 109نجد أن الحاصلٌن على مإهل الماجستٌر  (3)

 مفردة تمت تعٌٌنهم أو ترلٌتهم إلى درجات وظٌفٌة أعلى 23نجد أن هنالن فارلاً تمثل فً عدد  (4)

دون أن ٌكون هنالن ارتباط بالمإهل العلمً المطلوب للدرجة المعنٌة،  (أستاذ مساعد وأستاذ مشارن)

إضافة لعدم وجود درجة األستاذ بٌن . مما ٌعنً وجود استثناءات فً التعٌٌنات أو الترلٌات التً تمت

أفراد عٌنة البحث  
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( 5)الجدول رلم 

 العمر حسب البحث عٌنة توزٌع

 العمر النسبة التكرار

 عام 25 من ألل 1.5 3

 عام35 من ألل و 25 من 37.7 75

 عام45 من وألل 35 من 45.7 91

 عام55 من ألل و 45 من 9.0 18

 فؤكثر عام 55 من 3.5 7

 المجموع 97.5 194

5 2.5 Missing 

 المجموع  100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

بعدد  (45 – 25) أن جل عٌنة البحث لد توزعوا ما بٌن الفبة العمرٌة من (5) رلم ٌتضح من الجـــدول

وهذا ٌعكس شباب هٌبة التدرٌس بالجامعة، كما ٌفسر السبب فً % 83.4 مفردة وٌمثلون نسبة 166

أكثرٌة حملة مإهل الماجستٌر ودرجة المحاضر الوظٌفٌة وأللٌة الدرجات الوظٌفٌة لؤلستاذ المشارن 

( 6)الجدول رلم      .واألستاذ

دنمال  بجامعة الخدمة مدة حسب البحث عٌنة  توزٌع

 مدة الخدمة النسبة التكرار

 سنتٌن من الل 14.1 28

 سنوات 6 من ألل و سنتٌن من 38.7 77

 سنوات10 من ألل و سنوات 6 من 20.6 41

 سنة 14 من ألل و سنوات 10 من 23.6 47

 سنة 19 من ألل و سنة 14 من 1.5 3

 المجموع 98.5 196

3 1.5  Missing 
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 المجموع  100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر              

 أن المدة من سنتٌن إلى ألل من ست سنوات هً الؽالبة وٌعزى ذلن إلى (6) رلم ٌتضح من الجدول

حداثة بعض الكلٌات والمراكز، إضافة لهجرة األساتذة من الكلٌات المدٌمة وإحبلل بعض أعضاء هٌبة 

 . التدرٌس الجدد مكانهم
 

( 7)الجدول رلم 

اآلن  ٌتواله الذي اإلداري العبء حسب البحث عٌنة توزٌع

 العبء اإلداري الحالً النسبة التكرار

 ٌوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        46.7 93

 ٌوجد ال 53.3 106

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر                            

  

 تمارب النسبتٌن ، إال أن األكثرٌة كانت فً جانب الذٌن ال ٌتولون أعباء (7) رلم  ٌتضح من الجدول

.  ولعل ذلن ٌعود لحداثة الكلٌات والمراكز وبالتالً حداثة التعٌٌنات فٌها. إدارٌة اآلن

( 8)الجدول رلم 

ًال  توالها التً اإلدارٌة األعباء حسب البحث عٌنة  توزٌع سابما

 

 النسبة التكرار العبء اإلداري السابك

 37.7 75 ٌوجد

 62.3 124 ال ٌوجد

 100.0 199 المجموع

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر                          

ن لرابة ثلثً المبحوثٌن لم ٌتولوا أعباء إدارٌة سابماً، وذلن نسبة لمحدودٌة أ (8)رلم ٌتضح من الجدول 

إضافة لحصر إدارة الجامعة تولً .عدد الكلٌات والمراكز وبالتالً محدودٌة األعباء اإلدارٌة حٌنها

 من عبء إداري إلى آخر فً وجود انتمالهماألعباء اإلدارٌة لبعض األساتذة دون سواهم مما ٌعنً 

كما أن إدارة الجامعة تموم أحٌاناً بتجدٌد الفترة الزمنٌة لؤلعباء اإلدارٌة . آخرٌن لم ٌتولوا أعباء إدارٌة

.  لنفس الشخص
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( 9) رلم الجدول

 (الجنس)النوع  حسب البحث عٌنة توزٌع

 النوع النسبة التكرار

 ذكر 68.8 137

 أنثً 30.7 61

 المجموع 99.5 198

1 .5 Missing 

 المجموع  100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر                         

 

.  أن عٌنة البحث لد ؼلب علٌها نسبة الذكور بنسبة تفوق الثلثٌن عن اإلناث(9) رلم ٌتضح من الجدول

ٌعنً أن وهذا .  ال ٌفضله اإلناثوٌعزى ذلن ألن بعض الكلٌات توجد فً مناطك ذات طبٌعة وجو

 . وظابؾ أعضاء هٌبة التدرٌس ومساعدٌهم والتمنٌٌن ٌتملدها رجال فً الؽالب

( 10) رلم الجدول

 االجتماعٌة الحالة حسب البحث عٌنة توزٌع

 الحالة االجتماعٌة النسبة التكرار

 متزوج 62.8 125

 غٌر متزوج 34.2 68

 المجموع 97.0 193

6 3.0 Missing 

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

. أن لرابة ثلثً عٌنة البحث من المتزوجٌن والثلث البالً ؼٌر متزوج( 10)رلم ٌتضح من الجدول 

 .ٌعكس نوعاً من االستمرار ألعضاء هٌبة التدرٌس األمر الذي
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( 11)جدول رلم 

المبحوث  إلٌها ٌنتمً التً الوالٌة حسب البحث عٌنة  توزٌع

 الوالٌة النسبة التكرار

 الوالٌة الشمالٌة 67.3 134

 أخرى والٌة 31.7 63

 المجموع 99.0 197

2 1.0 Missing 

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، :   المصدر                   

 

أن أكثر من ثلثً عٌنة البحث من الوالٌة الشمالٌة وهذا ٌإشر أٌضاً إلى ( 11)رلم ٌتضح من الجدول 

.  نوع من االستمرار بالنسبة لعضو هٌبة التدرٌس األمر الذي ٌنعكس على أدابه

 

( 12) رلم الجدول

تلماها  المصٌرة التً التدرٌبٌة الدورات حسب البحث عٌنة توزٌع

 الدورات التدرٌبٌة النسبة التكرار

 ٌوجد 27.6 55

 ٌوجد ال 72.4 144

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

أن أكثر من ثلثً عٌنة البحث لم ٌتلموا أي دورات تدرٌبٌة لصٌرة وهذا ( 12)رلم ٌتضح من الجدول 

ٌشٌر إلى لصور فً جانب التدرٌب بالجامعة فً مجال توفٌر فرص للدورات المصٌرة ألعضاء هٌبة 

.  التدرٌس،إضافة لعدم عدالة توزٌع الفرص التدرٌبٌة المصٌرة بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعة

 :التحلٌل و اختبار الفروض

تحلٌل العاللة بٌن االلتزام بمعاٌٌر اختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس المحددة فً لوائح : الفرضٌة األولى

 .ونظم التعلٌم العالً وكفاءة األداء فً الجامعات
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من أجل التمكن من الوصول إلى هذه العبللة هنالن عدد من الجداول ٌمكنها أن تساعد فً تدعٌم ذلن 

 (.       13)ونبدأ بنتابج الجدول 

 

( 13)الجدول رلم 

 و العالً التعلٌم وزارة من المحدد العلمً المإهل وفك دنمال بجامعة التدرٌس هٌئة أعضاء اختٌار

 االستثناءات بعض مع  العلمً البحث

 اإلجابة النسبة التكرار

 بشدة أوافك 22.6 45

 أوافك 54.3 108

 متؤكد غٌر 13.6 27

 أوافك ال 7.0 14

 بشدة أوافك ال 2.5 5

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

 مبحوث 153 أن إجابة المبحوثٌن كانت ما بٌن موافك وموافك بشدة بعدد (13) رلم ٌتضح من الجدول

.  من إجمالً المبحوثٌن، مما ٌإكد االلتزام بتلن العبارة % 76.9وٌمثلون نسبة 

( 14)الجدول رلم 

الخبرة  مراعاة دون فمط األكادٌمً التمٌز أساس علً دنمال بجامعة التدرٌس هٌئة أعضاء اختٌار

 اإلجابة النسبة التكرار

 بشدة أوافك 11.1 22

 أوافك 30.2 60

 متؤكد غٌر 27.6 55

 أوافك ال 28.1 56

 بشدة أوافك ال 3.0 6

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

 مبحوث وٌمثلون 82أن األؼلبٌة كانت ما بٌن موافك وموافك بشدة بعدد ( 14)رلم ٌتضح من الجدول 

ومن ثم % 31.1من إجمالً المبحوثٌن، فٌما ٌمثل ؼٌر الموافمٌن وؼٌر الموافمٌن بشدة % 41.3نسبة 
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ٌصعب الجزم بؤن اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل ٌتم وفك التمٌز األكادٌمً فمط دون مراعاة 

 . ؼٌر متؤكدٌن من ذلن% 27.6إذ أن هنالن نسبة معتبرة . الخبرة

 

( 15) رلم الجدول

األكادٌمً  التمٌز إلً باإلضافة العلمً التخصص حسب دنمال بجامعة التدرٌس هٌئة أعضاء اختٌار

 اإلجابة النسبة التكرار

 بشدة أوافك 14.1 28

 أوافك 38.2 76

 متؤكد غٌر 20.1 40

 أوافك ال 20.6 41

 بشدة أوافك ال 7.0 14

 المجموع 100.0 199

م 2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

 مفردة 104 المبحوثٌن كانوا ما بٌن موافك وموافك بشدة بعدد أكثرٌةأن ( 15)رلم ٌتضح من الجدول 

 . بتلن العبارةااللتزاممن إجمالً المبحوثٌن، مما ٌإكد % 52.3وٌمثلون نسبة 

 (16) رلم الجدول

 التمٌد دون التدرٌس فً الواسعة الخبرة أساس علً دنمال بجامعة التدرٌس هٌئة أعضاء اختٌار

األكادٌمً  بالمإهل

 اإلجابة النسبة التكرار

 بشدة أوافك 5. 1

 أوافك 15.1 30

 متؤكد غٌر 18.1 36

 أوافك ال 54.8 109

 بشدة أوافك ال 11.6 23

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

 مفردة من عٌنة البحث كانت ما بٌن ال أوافك وال 132ن األكثرٌة بعدد أ (16)رلم ٌتضح من الجدول 

.  من جملة المبحوثٌن، األمر الذي ٌإكد عدم االلتزام بتلن العبارة% 66.4أوافك بشدة وٌمثلون نسبة 
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 (17) رلم الجدول

 لم لو حتى البحوث من عدد نشر فً التمٌز أساس علً دنمال بجامعة التدرٌس هٌئة أعضاء اختٌار

 الممرر األكادٌمً المإهل ٌتوفر

 اإلجابة النسبة التكرار

 بشدة أوافك 5. 1

 أوافك 3.0 6

 متؤكد غٌر 24.6 49

 أوافك ال 49.2 98

 بشدة أوافك ال 22.6 45

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

من إجمالً % 71.8 مفردة وٌمثلون نسبة 143 أن األكثرٌة بعدد (17) رلم ٌتضح من الجدول

المبحوثٌن كانوا ما بٌن عدم الموافمة وعدم الموافمة بشدة، مما ٌإكد عدم االلتزام بتلن العبارة 

 (18)الجدول رلم 

 لم لو حتً التدرٌس فً الشخصٌة الممدرات أساس علً دنمال بجامعة التدرٌس هٌئة أعضاء اختٌار

 الممررة األكادٌمٌة المإهالت تتوفر

 اإلجابة النسبة التكرار

 بشدة أوافك 1.5 3

 أوافك 9.5 19

 متؤكد غٌر 14.6 29

 أوافك ال 49.2 98

 بشدة أوافك ال 25.1 50

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر
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من إجمالً % 74.3 مفردة وٌمثلون نسبة 148أن األكثرٌة بعدد ( 18)رلم ٌتضح من الجدول 

 . المبحوثٌن كانت ما بٌن عدم الموافمة وعدم الموافمة بشدة على االلتزام بتلن العبارة

 

 

 (19)الجدول رلم 

 (مثالًال  واجتماعٌة سٌاسٌة ) اعتبارات خاصة أساس علً دنمال بجامعة التدرٌس هٌئة أعضاء اختٌار

ًال  األكادٌمٌة  المإهالت تتوفر لم لو حتً أحٌانا

 اإلجابة النسبة التكرار

 بشدة أوافك 12.1 24

 أوافك 19.6 39

 متؤكد غٌر 28.1 56

 أوافك ال 21.6 43

 بشدة أوافك ال 18.6 37

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

من إجمالً المبحوثٌن كانت % 40.2 مفردة وٌمثلون نسبة 80أن ( 19)رلم ٌتضح من الجدول 

ما بٌن عدم الموافمة وعدم الموافمة بشدة على أن اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل ٌتم على 

 28.1موافمون بشدة أو موافمون على ذلن لذلن ٌصعب الحكم ألن % 31.7 أساس اعتبارات خاصة و

.  ؼٌر متؤكدٌن% 

 (20) رلم الجدول

 و التدرٌس هٌئة أعضاء اختٌار عند العالً ٌملالتع من الممررة االختٌار لمعاٌٌر الصارم التطبٌك

 .دنمال لجامعة التدرٌس مساعدي

 اإلجابة النسبة التكرار

 بشدة أوافك 10.1 20

 أوافك 24.6 49

 متؤكد غٌر 20.1 40

 أوافك ال 33.7 67

 بشدة أوافك ال 11.6 23
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 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

ن بشدة، ولكن ين وموافكيما بٌن موافك% 34.7 أن هنالن حوالً (20) رلم ٌتضح من الجدول

ؼٌر % 20.1من إجمالً المبحوثٌن ٌخالفونهم الرأي وأن % 45.3 مفردة وٌمثلون نسبة 90هنالن 

متؤكدٌن، مما ٌإكد وجود بعض االستثناءات والتجاوزات عند تطبٌك معاٌٌر االختٌار الممررة من التعلٌم 

.  العالً عند اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس ومساعدٌهم بجامعة دنمبل

: اختبار الفرضٌة األولى 

 وتنص على وجود عبللة بٌن االلتزام بمعاٌٌر اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس المحددة فً لوابح 

  .ونظم التعلٌم العالً وكفاءة األداء فً الجامعات 

( SPSS)للتحمك من صحة الفرضٌات استخدم الباحث برنامج الحزم اإلحصابٌة للعلوم االجتماعٌة 

إلجراء االختبارات البلزمة لمربع كاي ودالالت لكل عبارة من العبارات الواردة فً محور الفرضٌة 

(: 21) الجدول رلم  كما هو موضح فًوكانت النتابج على النحو اآلتً
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 ( 21)الجذول رقن 

قَوت هربع كاً ودرجت الحرٍت وهستوى الوعٌوٍت لعالقاث الفرضَت األولي 

 العبارة م
لٌمة مربع 

 كاي

درجة 

 الحرٌة

مستوى 

 المعنوٌة

1 

العبللة بٌن التطبٌك الصارم لمعاٌٌر االختٌار الممررة من التعلٌم العالً عند اختٌار 

أعضاء هٌبة التدرٌس ومساعدي التدرٌس بجامعة دنمبل واختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس 

بجامعة دنمبل وفك المإهل العلمً المحدد من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً مع 

 بعض االستثناءات

35.719 16 0.003 

2 

العبللة بٌن التطبٌك الصارم لمعاٌٌر االختٌار الممررة من التعلٌم العالً عند اختٌار 

أعضاء هٌبة التدرٌس ومساعدي التدرٌس بجامعة دنمبل واختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس 

 بجامعة دنمبل على أساس التمٌز األكادٌمً فمط دون مراعاة الخبرة

62.564 16 000. 

3 

العبللة بٌن التطبٌك الصارم لمعاٌٌر االختٌار الممررة من التعلٌم العالً عند اختٌار 

أعضاء هٌبة التدرٌس ومساعدي التدرٌس بجامعة دنمبل واختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس 

 بجامعة دنمبل حسب التخصص العلمً باإلضافة إلى التمٌز األكادٌمً

121.871 16 000. 

4 

العبللة بٌن التطبٌك الصارم لمعاٌٌر االختٌار الممررة من التعلٌم العالً عند اختٌار 

أعضاء هٌبة التدرٌس ومساعدي التدرٌس بجامعة دنمبل واختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس 

 بجامعة دنمبل على أساس الخبرة الواسعة فً التدرٌس دون التمٌد بالمإهل األكادٌمً

37.053 16 002. 

5 

العبللة بٌن التطبٌك الصارم لمعاٌٌر االختٌار الممررة من التعلٌم العالً عند اختٌار 

أعضاء هٌبة التدرٌس ومساعدي التدرٌس بجامعة دنمبل واختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس 

بجامعة دنمبل على أساس التمٌز فً نشر عدد من البحوث حتى لو لم ٌتوفر المإهل 

 األكادٌمً الممرر

49.698 16 000. 

6 

العبللة بٌن التطبٌك الصارم لمعاٌٌر االختٌار الممررة من التعلٌم العالً عند اختٌار 

أعضاء هٌبة التدرٌس ومساعدي التدرٌس بجامعة دنمبل واختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس 

بجامعة دنمبل على أساس الممدرات الشخصٌة فً التدرٌس حتى ولو لم تتوفر 

 المإهبلت األكادٌمٌة الممررة

40.601 16 0.001 

7 

العبللة بٌن التطبٌك الصارم لمعاٌٌر االختٌار الممررة من التعلٌم العالً عند اختٌار 

أعضاء هٌبة التدرٌس ومساعدي التدرٌس بجامعة دنمبل واختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس 

أحٌاناً حتى ولو  (سٌاسٌة واجتماعٌة مثبلً )بجامعة دنمبل على أساس اعتبارات خاصة 

 لم تتوفر المإهبلت األكادٌمٌة الممررة

139.081 16 000. 

 م 2007بَاًاث االستبَاى، إعذاد الباحج، : الوصذر
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 فإنه 0.05أن لٌمة مستوى المعنوٌة لجمٌع عبارات الفرضٌة ألل من ( 21)رلم ٌتضح من الجدول 

 . ٌرفض فرض العدم، وبالتالً ٌكون الفرض البدٌل وهو فرض البحث صحٌح 

 

وبما أن كل االختبارات اإلحصابٌة أثبتت وجود ارتباط معنوي أو عبللة معنوٌة بٌن جمٌع 

عبارات الفرضٌة مما ٌدل على وجود عبللة معنوٌة بٌن متؽٌرات فرضٌة البحث وبذلن تكون الفرضٌة 

. صحٌحة

.  فمد تم التحمك من صحة الفرضٌة األولى (21) من خبلل ما ورد فً الجدول بالرلـــم  

تحلٌل العاللة بٌن إخضاع أعضاء هٌئة التدرٌس لعملٌات تموٌمٌة وتدرٌبٌة متواصلة : الفرضٌة الثانٌة

 ترلٌة وداخلٌة وخارجٌة وتزوٌدهم بكل ما هو مستحدث وجدٌد وربطهم بؤنظمة المعلومات الحدٌثة 

 .أدائهم

 من اجل التمكن من الوصول إلى هذه العبللة هنالن عدد من الجداول ٌمكنها أن تساعد فً تدعٌم 

(. 22)ذلن ونبدأ بنتابج الجدول 

 ( 22 ( الجدول رلم 

 .دنمال بجامعة التدرٌس مساعدي و التدرٌس هٌئة أعضاء من كاف عدد وجود

 اإلجابة النسبة التكرار

 بشدة أوافك 7.0 14

 أوافك 19.1 38

 متؤكد غٌر 22.1 44

 أوافك ال 38.2 76

 بشدة أوافك ال 13.6 27

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

% 51.8 مفردة وٌمثلون نسبة 103أن أكثر من نصؾ عٌنة البحث بعدد ( 22)رلم ٌتضح من الجدول 

 هٌبة التدرٌس أعضاءمن جملة المبحوثٌن لم ٌوافموا ولم ٌوافموا بشدة على أنه ٌوجد عدد كاؾ من 

األمر الذي ٌعكس نمصاً فً عدد أهم شرٌحة بالجامعة ولصوراً من . ومساعدي التدرٌس بجامعة دنمبل

 . جانب إدارة الجامعة فً توفٌر األعداد الكافٌة
 

 

 



 41 

 (23)الجدول رلم 

 دنمال بجامعة المزارع و الورش و المعامل و الماعات من كاف عدد وجود

 اإلجابة النسبة التكرار

 بشدة أوافك 2.0 4

 أوافك 7.5 15

 متؤكد غٌر 12.6 25

 أوافك ال 46.2 92

 بشدة أوافك ال 31.7 63

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

من جملة % 77.9 مفردة وٌمثلون نسبة 155أن ؼالبٌة عٌنة البحث بعدد ( 23)رلم ٌتضح من الجدول 

المبحوثٌن بٌن عدم الموافمة وعدم الموافمة بشدة على أنه ٌوجد عدد كاؾ من الماعات والمعامل والورش 

األمر الذي ٌعكس لصوراً فً جانب توفٌر المعٌنات والوسابل المساعدة والبٌبة . والمزارع بجامعة دنمبل

 . التدرٌسٌة المناسبة
( 24)الجدول رلم 

دنمال  بجامعة األكادٌمً العمل معٌنات و الحدٌثة التمنٌة وسائل من كاف عدد وجود

 اإلجابة النسبة التكرار

 بشدة أوافك 1.5 3

 أوافك 5.0 10

 متؤكد غٌر 6.5 13

 أوافك ال 48.2 96

 بشدة أوافك ال 38.7 77

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

من جملة % 86.9 مفردة وٌمثلون نسبة 173أن أكثرٌة عٌنة البحث بعدد (24)رلم ٌتضح من الجدول 

المبحوثٌن لم ٌوافموا ولم ٌوافموا بشدة على وجود عدد كاؾ من وسابل التمنٌة الحدٌثة ومعٌنات العمل 

األمر الذي ٌعكس اعتماد الجامعة على الوسابل والمعٌنات التملٌدٌة فً العمل .  بالجامعةاألكادٌمً

 . األكادٌمً
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 (25)رلم الجدول 

 .دنمال بجامعة (الحدٌثة التمنٌة وسائل )جدٌد و مستحدث هو ما بكل التدرٌس هٌئة أعضاء تزوٌد

 اإلجابة النسبة التكرار

 بشدة أوافك 2.5 5

 أوافك 6.0 12

 متؤكد غٌر 6.0 12

 أوافك ال 42.7 85

 بشدة أوافك ال 42.7 85

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

 أن جل عٌنة البحث لم توافك ولم توافك بشدة على أنه ٌتم تزوٌد أعضاء (25) رلم ٌتضح من الجدول

 170بجامعة دنمبل، حٌث بلػ عددهم  (وسابل التمنٌة الحدٌثة)هٌبة التدرٌس بكل ما هو مستحدث وجدٌد 

األمر الذي ٌعكس عدم اهتمام الجامعة بتزوٌد . من جملة المبحوثٌن% 85.4مفردة وٌمثلون نسبة 

 . األساتذة بالوسابل التمنٌة الحدٌثة
( 26)الجدول رلم 

دنمال  بجامعة الحدٌثة المعلومات بؤنظمة التدرٌس هٌئة أعضاء لبل من اهتمام وجود

 اإلجابة النسبة التكرار

 بشدة أوافك 9.0 18

 أوافك 35.7 71

 متؤكد غٌر 18.1 36

 أوافك ال 25.1 50

 بشدة أوافك ال 12.1 24

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

من جملة % 44.7 مفردة وٌمثلون نسبة 89 أن عدداً من عٌنة البحث بلػ (26) رلم ٌتضح من الجدول

المبحوثٌن لد وافموا ووافموا بشدة على وجود اهتمام من لبل أعضاء هٌبة التدرٌس بؤنظمة المعلومات 

ومن ثم لم ٌتضح الرأي % 37.2 مفردة أي 74وإن الذٌن لم ٌوافموا و لم ٌوافموا بشدة بلؽوا . الحدٌثة

.  ؼٌر متؤكدٌن% 18.1 مبحوث أي ما ٌعادل 36المرجح خاصة وأن 
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 (27)رلم  الجدول

دنمال  بجامعة التدرٌس هٌئة ألعضاء تتم تموٌم عملٌات وجود

 اإلجابة النسبة التكرار

 بشدة أوافك 3.5 7

 أوافك 16.6 33

 متؤكد غٌر 27.1 54

 أوافك ال 33.7 67

 بشدة أوافك ال 19.1 38

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

 

% 52.8 مفردة وٌمثلون نسبة 105أن أكثر من نصؾ عٌنة البحث بعدد ( 27)رلم ٌتضح من الجدول 

من جملة المبحوثٌن ما بٌن عدم الموافمة وعدم الموافمة بشدة على وجود عملٌات تموٌم تتم ألعضاء هٌبة 

التدرٌس بجامعة دنمبل، األمر الذي ٌشٌر إلى لصور فً جانب عملٌات التموٌم التً تتم بالجامعة ألعضاء 

 .هٌبة التدرٌس
 

( 28) رلم الجدول

دنمال  بجامعة التدرٌس هٌئة ألعضاء تتم تدرٌب عملٌات وجود

 اإلجابة النسبة التكرار

 بشدة أوافك 7.5 15

 أوافك 32.2 64

 متؤكد غٌر 17.1 34

 أوافك ال 27.1 54

 بشدة أوافك ال 16.1 32

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

من جملة المبحوثٌن لم ٌوافموا % 43.2 مفردة وٌمثلون نسبة 86أن عدد ( 28)رلم ٌتضح من الجدول 

ولم ٌوافموا بشدة على وجود عملٌات تدرٌب تتم ألعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل، بٌنما وافك ووافك 
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األمر الذي رجح لصور فً جانب عملٌات التدرٌب التً تتم ألعضاء هٌبة التدرٌس % 39.7بشدة 

%. 17.1بالجامعة إذا ما تجاهلنا نسبة ؼٌر المتؤكدٌن البالؽة 

 (29)الجدول رلم 

دنمال  بجامعة التدرٌس هٌئة أعضاء أداء تموٌم أهمٌة

 اإلجابة النسبة التكرار

 بشدة أوافك 40.7 81

 أوافك 39.7 79

 متؤكد غٌر 8.0 16

 أوافك ال 8.5 17

 بشدة أوافك ال 3.0 6

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، :    المصدر

 أهمٌةمن جملة المبحوثٌن لد وافموا ووافموا بشدة على % 80.4 أن نسبة (29) رلم ضح من الجدولٌت

. األمر الذي ٌعكس تفهم أعضاء هٌبة التدرٌس ألهمٌة التموٌم. تموٌم أداء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل

 (30)الجدول رلم 

دنمال  بجامعة التدرٌس هٌئة أعضاء تدرٌب أهمٌة

 اإلجابة النسبة التكرار

 بشدة أوافك 54.8 109

 أوافك 30.7 61

 متؤكد غٌر 6.0 12

 أوافك ال 5.5 11

 بشدة أوافك ال 3.0 6

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

 مفردة وٌمثلون 180 أن جل عٌنة البحث ما بٌن موافك وموافك بشدة بعدد (30) رلم واضح من الجدول

األمر الذي .  تدرٌب أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبلأهمٌةمن جملة المبحوثٌن على % 85.5نسبة 

.  ٌعكس تفهم أعضاء هٌبة التدرٌس ألهمٌة التدرٌب
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 (31) رلم الجدول

ًال  ٌعد دنمال بجامعة التدرٌس هٌئة أعضاء أداء مستوي عالٌا

 اإلجابة النسبة التكرار

 بشدة أوافك 11.1 22

 أوافك 41.7 83

 متؤكد غٌر 37.2 74

 أوافك ال 7.5 15

 بشدة أوافك ال 2.5 5

 المجموع 100.0 199

 م2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

% 52.8 مفردة وٌمثلون نسبة 105أن حوالً نصؾ عٌنة البحث  بعدد ( 31)رلم ٌتضح من الجدول 

من جملة المبحوثٌن ما بٌن موافك وموافك بشدة على أن مستوى أداء أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل 

 ً األمر الذي ٌشٌر للمجهودات الكبٌرة التً ٌبذلها أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل فً تؤدٌة . ٌعد عالٌا

عملهم رؼم المصور فً جوانب التموٌم والتدرٌب وتوافر الوسابل التمنٌة الحدٌثة والمعٌنات األكادٌمٌة 

لكن بالرؼم من ذلن هنالن نسبة ممدرة من عدم التؤكد حول ما إذا كان مستوى أداء أعضاء هٌبة .المبلبمة

األمر الذي ٌلمً ببعض الضبابٌة حول مستوى أداء أعضاء هٌبة التدرٌس % 37.2التدرٌس عالٌاً بلؽت 

.  بجامعة دنمبل

: اختبار الفرضٌة الثانٌة

 وتنص على أن إخضاع أعضاء هٌبة التدرٌس لعملٌات تموٌمٌة وتدرٌبٌة متواصلة داخلٌة 

وخارجٌة وتزوٌدهم بكل ما هو مستحدث وجدٌد وربطهم بؤنظمة المعلومات الحدٌثة ٌإدي إلى ترلٌة 

. أدابهم

 للتحمك من صحة الفرضٌة استخدام الباحث برنامج الحزم اإلحصابٌة للعلوم االجتماعٌة 

(SPSS)  ،ألجراء االختبارات البلزمة لمربع كاي ودالالت للعبارات الواردة فً محور الفرضٌة

 :-اآلتً (32)وتوصل الباحث إلى النتابج التالٌة كما هو موضح فً الجـــدول رلم 
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  (32)الجدول رلم 

لٌمة مربع كاي ودرجة الحرٌة ومستوى المعنوٌة لعبللات الفرضٌة الثانٌة 

 

 العبارة م

لٌمة 

مربع 

 كاي

درجة 

 الحرٌة

مستوى 

المعنو

 ٌة

1 
العبللة بٌن مستوى أداء أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل ٌعد عالٌاً ووجود 

 عدد كاؾ من أعضاء هٌبة التدرٌس ومساعدي التدرٌس بجامعة دنمبل
26.997 16 0.042 

2 
العبللة بٌن مستوى أداء أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل ٌعد عالٌاً ووجود 

 عدد كاؾ من الماعات والمعامل والورش والمزارع بجامعة دنمبل
27.272 16 039. 

3 
العبللة بٌن مستوى أداء أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل ٌعد عالٌاً ووجود 

 عدد كاؾ من وسابل التمنٌة الحدٌثة ومعٌنات العمل األكادٌمً بجامعة دنمبل
25.439 16 062. 

4 

العبللة بٌن مستوى أداء أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل ٌعد عالٌاً وتزوٌد 

 (وسابل التمنٌة الحدٌثة)أعضاء هٌبة التدرٌس بكل ما هو مستحدث وجدٌد 

 بجامعة دنمبل

28.270 16 029. 

5 
العبللة بٌن مستوى أداء أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل ٌعد عالٌاً ووجود 

 اهتمام من لبل أعضاء هٌبة التدرٌس بؤنظمة المعلومات الحدٌثة بجامعة دنمبل
54.566 16 000. 

6 
العبللة بٌن مستوى أداء أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل ٌعد عالٌاً ووجود 

 عملٌات تموٌم تتم ألعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل
47.655 16 000. 

7 
العبللة بٌن مستوى أداء أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل ٌعد عالٌاً ووجود 

 عملٌات تدرٌب تتم ألعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل
29.175 16 023. 

8 
العبللة بٌن مستوى أداء أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل ٌعد عالٌاً وأهمٌة 

 تموٌم أداء أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل
36.332 16 003. 

9 
العبللة بٌن مستوى أداء أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل ٌعد عالٌاً وأهمٌة 

 تدرٌب أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل
19.004 16 268. 

 م 2007بٌانات االستبٌان، إعداد الباحث، : المصدر

 0.05 أن لٌمة مستوى المعنوٌة ألؼلب عبارات الفرضٌة ألل من (32) رلم  ٌتضح من الجدول

حٌث أثبتت االختبارات اإلحصابٌة وجود ارتباط معنوي أو عبللة معنوٌة . عدا العبارة الثالثة والتاسعة

 .بٌن أؼلب عبارات الفرضٌة باستثناء العبارة الثالثة والتاسعة
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بما أن أؼلب العبارات أثبتت وجود ارتباط معنوي أو عبللة معنوٌة فذلن ٌدل على وجود عبللة 

معنوٌة بٌن عبارات فرضٌة البحث عدا العبارة الثالثة والتاسعة مما ٌدل على وجود عبللة معنوٌة بٌن 

.  متؽٌرات فرضٌة البحث وبذلن تكون الفرضٌة صحٌحة

ٌعذى عدم وجود عبللة معنوٌة ذات داللة إحصابٌة للعبارة الثالثة بؤنه ال ٌتوافر للجامعة الوسابل 

إضافة لحٌاد  بعض المبحوثٌن حول ما إذا . التمنٌة الحدٌثة ومعٌنات العمل األكادٌمً بالصورة المطلوبة

 ً  .كان مستوى أدابهم ٌعد عالٌا

ٌعذى عدم وجود عبللة معنوٌة ذات داللة إحصابٌة للعبارة التاسعة بؤنه ال ٌوجد اهتمام بالعملٌة 

وٌعود ذلن لعوامل أخرى عدا وجود تدرٌب ألعضاء هٌبة . التدرٌبٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعة 

 أن إال ,وعلٌه نجد أنه بالرؼم من أن مستوى أداء أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل ٌعد عالٌا. التدرٌس

 هٌبة أعضاء كان مستوي أداء إذامن جملة المبحوثٌن كانوا ؼٌر متؤكدٌن ما % 30.7هنان نسبة 

.  التدرٌس بجامعة دنمبل ٌعد عالٌا 

 . فمد تم التحمك من صحة الفرضٌة الثانٌة (32)من خبلل ما ورد فً الجـــــدول بالرلم  

 :ملخص النتائج والتوصٌات

: الـــنتائـــــج

 فً األكادٌمً كفاءة األداءاألستاذ الجامعً فً رفع هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على دور 

ولتحمٌك هذا الؽرض تم مراجعة . مإسسات التعلٌم العالً فً السودان، وذلن بالتطبٌك على جامعة دنمبل

 لهذا الؽرض ومن خبلل عرض وتحلٌل بٌانات الدراسة تم استبانهأدبٌات تموٌم األداء الجامعً وإعداد 

 :-التوصل إلى النتابج اآلتٌة

بجامعة دنمال هئٌة التدرٌس محور معاٌٌر اختٌار أعضاء : أوالًال 

أثبتت نتابج الدراسة أنه ٌتم اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل وفك المإهل العلمً المحدد - 1

. من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً مع بعض االستثناءات

بٌنت نتابج الدراسة أنه ٌتم اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل  حسب التخصص العلمً - 2

. الدلٌك باإلضافة للتمٌز األكادٌمً

أظهرت نتابج الدراسة أن اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل ال ٌتم على أساس الخبرة - 3

الواسعة أو التمٌز فً نشر عدد من البحوث أو الممدرات الشخصٌة فً التدرٌس دون التمٌد بالمإهبلت 

. األكادٌمٌة الممررة

بٌّنت نتابج الدراسة أن هنالن عدم تؤكد حول ما إذا كان ٌتم اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة - 4

أحٌاناً حتى لو لم تتوفر المإهبلت  (سٌاسٌة واجتماعٌة مثبلً )دنمبل على أساس اختبارات خاصة 

. األكادٌمٌة الممررة

أوضحت نتابج الدراسة وجود عدم تناسب فً توزٌع المإهبلت العلمٌة بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس - 5

. بالجامعة
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أبانت نتابج الدراسة عدم التمٌد فً التعٌٌن أو الترلٌة للدرجة الوظٌفٌة بالمإهل العلمً المطلوب - 6

. للدرجة

أوضحت نتابج الدراسة عدم وجود تطبٌك صارم لمعاٌٌر االختٌار الممررة من التعلٌم العالً عند - 7

. اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس ومساعدي التدرٌس لجامعة دنمبل

أبانت نتابج الدراسة وجود داللة إحصابٌة بٌن التطبٌك الصارم لمعاٌٌر االختٌار الممررة من التعلٌم - 8

العالً عند اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس ومساعدٌهم بجامعة دنمبل وجمٌع عبارات معاٌٌر اختٌار أعضاء 

. هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل 

أكدت نتابج الدراسة وجود عبللة معنوٌة بٌن االلتزام بمعاٌٌر اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس المحددة - 9

 .فً لوابح ونظم التعلٌم العالً وكفاءة األداء فً الجامعات

ًال  محور تموٌم وتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة دنمال : ثانٌا

أوضحت نتابج الدراسة عدم وجود األعداد الكافٌة من أعضاء هٌبة التدرٌس والماعات والمعامل - 1

. والورش ووسابل التمنٌة الحدٌثة ومعٌنات العمل األكادٌمً بجامعة دنمبل

أكدت نتابج الدراسة عدم تزوٌد أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل بكل ما هو مستحدث وجدٌد - 2

. (الوسابل التمنٌة الحدٌثة)

 

أبانت نتابج الدراسة عدم وضوح الرأي حول وجود اهتمام من أعضاء هٌبة التدرٌس بؤنظمة - 3

. المعلومات الحدٌثة بجامعة دنمبل

 كشفت نتابج الدراسة عن عدم وجود عملٌات تموٌم وتدرٌب تتم ألعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل - 4

. أكدت نتابج الدراسة أهمٌة تموٌم وتدرٌب أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل - 5

6 - ً . أظهرت نتابج الدراسة أن مستوى أداء أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل ٌعد عالٌا

توصلت نتابج الدراسة إلى أن هنالن عبللة معنوٌة بٌن مستوى أداء أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة - 7

دنمبل ٌعد عالٌاً وعبارات وجود عدد كاؾ من أعضاء هٌبة التدرٌس ، ووجود عدد كاؾ من الماعات 

، (الوسابل التمنٌة الحدٌثة)والمعامل والورش، وتزوٌد أعضاء هٌبة التدرٌس بكل ما هو مستحدث وجدٌد 

واهتمام أعضاء هٌبة التدرٌس بؤنظمة المعلومات الحدٌثة، وجود عملٌات تموٌم وتدرٌب تتم ألعضاء 

. هٌبة التدرٌس وأهمٌة تموٌم أداء أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل 

أظهرت نتابج الدراسة عدم وجود داللة معنوٌة بٌن مستوى أداء أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل - 8

ٌعد عالٌاً وعبارات وجود عدد كاؾ من وسابل التمنٌة الحدٌثة ومعٌنات العمل األكادٌمً وأهمٌة تدرٌب 

. أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة دنمبل 

خلصت نتابج الدراسة إلى أن هنالن عبللة معنوٌة بٌن إخضاع هٌبة التدرٌس لعملٌات تموٌمٌة - 9

متواصلة داخلٌة وخارجٌة وتزوٌدهم بكل ما هو مستحدث وجدٌد وربطهم بؤنظمة المعلومات الحدٌثة 

 .وترلٌة أدابهم
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 :التوصــــــٌات

:-  بناء على النتابج السابمة التً تم التوصل إلٌها، ٌخلص البحث إلى التوصٌات اآلتٌة

محور معاٌٌر اختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة دنمال : أوالًال 

:-  فٌما ٌتعلك بمعاٌٌر اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس ٌوصً الباحث بما ٌلً

التمٌد التام عند اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس ومساعدٌهم والتمنٌٌن بمعاٌٌر االختٌار المحددة من لبل - 1

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وعدم اللجوء إلى االستثناءات إال عند الضرورة المصوى والتً 

. مع مراعاة أن ٌتم ذلن بمدر من المإسسٌة والشفافٌة. ٌجب أن تحكمها أٌضاً ضوابط

العمل على تشكٌل لجان االختٌار والتعٌٌن ألعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعة بالشكل الذي ٌعكس أهمٌة - 2

 ناأللدروربٌس المسم المعنً والمراد االختٌار والتعٌٌن فٌه وبعض أعضاء مجلس الكلٌة المعنٌة، فهم 

فً الشؤن األكادٌمً بكلٌتهم من والع التخصص، على أن تلتزم تلن اللجان جانب الموانٌن واللوابح 

. الموضوعة فً تؤدٌة أعمالها وان ٌتمٌز نهجها بالشفافٌة

التمٌد التام بتحدٌد الدرجة الوظٌفٌة حسب المإهل العلمً الذي ٌحمله عضو هٌبة التدرٌس المراد - 3

. تعٌٌنه أو ترلٌته

ًال  محور تموٌم وتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة دنمال : ثانٌا

:-  فٌما ٌتعلك بتموٌم وتدرٌب أعضاء هٌبة التدرٌس ٌوصً الباحث بما ٌلً

ضرورة توفٌر العدد الكافً من أعضاء هٌبة التدرٌس مع مراعاة التناسب بٌن المإهبلت العلمٌة التً - 1

. ٌحملونها وبحسب التخصصات المطلوبة

العمل على توفٌر الماعات والمعامل والورش ووسابل التمنٌة الحدٌثة ومعٌنات العمل األكادٌمً - 2

 .(الوسابل التمنٌة الحدٌثة)وتزوٌد أعضاء هٌبة التدرٌس بكل ما هو مستحدث وجدٌد 

 تموٌم أداء أعضاء هٌبة التدرٌس المزٌد من االهتمام والعمل على هٌكلة وحدة التموٌم كإدارة إٌبلء- 3

متخصصة بمرجعٌات واضحة تبلزمها كوادرها األكادٌمٌة المتفرؼة والكوادر التنفٌذٌة الوسٌطة مع 

توفٌر كل المعٌنات التً تساعد تلن اإلدارة فً المٌام بالدور المنوط بها وبالتالً العمل على تصحٌح 

. مسارات الجامعة المختلفة

ضرورة وجود لجنة داخلٌة للتدرٌب بالجامعة تعمل على وضع خطة للتدرٌب وتشرؾ على تنفٌذها - 4

. وإعداد المٌزانٌة البلزمة لتنفٌذها

االهتمام بالدورات المصٌرة لتدرٌب أعضاء هٌبة التدرٌس والعدالة فً توزٌع الفرص والعمل على - 5

. استحداث لسم للدورات المصٌرة بالشبون العلمٌة لٌعنً بهذا األمر

اإلسراع بمٌام مركز لتطوٌر وترلٌة أداء أعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعة لٌموم بتدرٌب منسوبً - 6

. الجامعة ومن ثم اإلسهام فً خدمة المجتمع المحلً

 :ممترحات بحثٌة مستمبلٌة 

. الصراع حول تولً األعباء اإلدارٌة بالجامعات على أداء الهٌبة التدرٌسٌةأثر / 1
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. التجاوز فً الترلٌات على أداء الهٌبة التدرٌسٌةأثر / 2

 . الخلفٌات السٌاسٌة فً الصراع بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس دور/3
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 . م2002, جامعة الخرطوم (ؼٌر منشورة)دكتوراه  رسالة ,بعد

ًال  النشرات : ثالثا

عبد البالً عبد الؽنً بابكر وآخرون، دلٌل التموٌم الذاتً التدرٌبً بمإسسات التعلٌم العالً، سلسلة - 8

 2005وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً، الخرطوم، ٌولٌو – إصدارات الهٌبة العلٌا للتموٌم واالعتماد

 .م

المفهوم – عبد البالً عبد الؽنً بابكر وولٌد خضر عباس الزند، التموٌم واالعتماد فً التعلٌم العالً - 9

، وزارة التعلٌم (1)النماذج والتجارب، سلسلة إصدارات الهٌبة العلٌا للتموٌم واالعتماد رلم – األسس – 

 . م2004العالً والبحث العلمً، الخرطوم، الطبعة الثانٌة، ٌولٌو 

ًال  اللوائح :رابعا

. م2003,مطبعة جامعة الخرطوم,التعٌٌن فً الوظابؾ والمناصب العلمٌة (9)النظام األساسً رلم,جامعة الخرطوم- 10

ًال  اإلدارات :خامسا

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً، العملٌات التدرٌبٌة التً تتم ألعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعات، إدارة - 11

 . م2006التدرٌب، الخرطوم، ماٌو 
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The role of teaching staff and their effects on the promotion of 

academic performance in higher educational institutions in Sudan. 

(Dongola University Case Study) 

Abstract 

 This study aimed at identifying the role of teaching staff and their 

effects on the promotion of academic performance in higher educational 

institutes with application on university of Dongola.  

 The problem of the study is presented in the weakness of human, 

financial and administrative resources of universities that are required to 

achieve its goals in teaching, scientific research and community service. 

There are many questions posed about these aspects. 

 To answer these questions, the researcher adopts the following 

hypotheses: 

1) There is a relation between the criteria of selecting the teaching 

staff, which are stated in the higher education regulation and the 

efficiency of academic performance in universities. 

2) Supporting the teaching staff with continuous internal and external 

training support them with recent information systems, all these 

lead to performance promotion. 

The data were collected by questionnaire, where as the survey was 

done to collect view points of the teaching staff, teaching assistants and 

technicians at university of Dongola. The sample was about (199) 

members. (SPSS) was used for the manipulation of the data, besides 

percentage and chi square. 

              The study states various results as: 

1) There is significant statistical relation between the criteria of 

selecting teaching staff in the higher education regulation and the 

efficiency of performance. 

2) There is significant statistical relation between the training of the 

teaching staff, supplying them with recent information system and 

the promotion of their performance. 
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The study suggests some recommendations about the necessity to 

stick to the criteria of selecting teaching staff, which is state by the higher 

education regulations. Moreover, it affirms the importance of training and 

supplying the staff with the recent information systems.  
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توثٌك المصادر االلكترونٌة فً البحوث العلمٌة 

 

دمحم عز الدٌن على دمحم . د

جامعة دنمبل   – مساعد . ا

 لسم المكتبات والمعلومات

: مستخلص 

   هدفت الدراسة إلً مساعدة الباحثٌن علً كٌفٌة التعامل مع مصادر المعلومات االلكترونٌة بمختلؾ 

أنواعها ، حٌث انه فً ظل التزاٌد المطرد فً معدالت استخدام مصادر المعلومات المتاحة على شبكة 

االنترنت فً النشاط العلمً على مختلؾ مستوٌاته ال تزال هنان بعض الصعوبات التً تعترض عملٌة 

ولد عالج الباحث الموضوع من خبلل المعاٌٌر . استماء المعلومات التً ٌحتاج إلٌها توثٌك المصادر 

،  (االٌزو)المستخدمة فً توثٌك المصادر االلكترونٌة ممثلة فً  معاٌٌر المنظمة الدولٌة للمماٌٌس 

 (.  APA Style ِ  (والجمعٌة النفسٌة األمرٌكٌة

: تمهٌد 

     ٌعٌش العالم  الٌوم ثورة من التؽٌٌرات التمنٌة وااللتصادٌة والعلمٌة بشكل متسارع ومذهل، جعل هذا 

العالم لرٌة صؽٌرة، لٌس فٌها بعٌد من خبلل تكنولوجٌا المعلومات وشبكات االتصال واأللمار الصناعٌة، 

هذه التؽٌٌرات التكنولوجٌة المتسارعة لد انعكست . التً تنمل كل أنواع المعلومات والبرامج واألنظمة  

على المسار الحضري للبشرٌة جمعاء وأدت إلى تؽٌٌرات علمٌة وثمافٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة والتصا دٌة 

 .

    إن عصرنا الٌوم ٌوصؾ بؤنه عصر تمنى متسارع التطور والتؽٌر ، ٌشهد ثورة تطورات مذهلة فً 

تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ، انه عصر فرض وجوده وتمنٌاته ومعاٌٌره  فً كل أنحاء العالم 

ومجتمعاته ، ولد ارتبطت بؤدواته كل مناحً التطور فً كافة العلوم واالختصاصات ، ونحن كباحثٌن لد 

فرض علٌنا هذا العصر مماٌٌسه وأدواته ، بتسارع مذهل ، فً ظل االنترنت وفى اتجاهها الن تكون 

. الطرٌك السرٌع للمعلومات 

   ٌعتمد البحث العلمً اعتمادا كلٌا على المصادر التً استخدمها الباحث فً إنجاز عمله العلمً ، 

فالواجب ٌمتضى األمانة العلمٌة وذلن باالعتراؾ للمإلفٌن بذكر أسمابهم إلى جانب جهودهم ، وهذا ما 

. ٌطلك علٌه اصطبلحا توثٌك مصادر المعلومات 

فؤن الهٌبات العلمٌة تحاول جاهدة أن توجد ,     ونسبة لما للتوثٌك من أهمٌة فً البحوث والرسابل العلمٌة

الطرق المٌسرة الوافٌة بهذا الؽرض ، والتً تضمن األمانة العلمٌة أوال ، وتوفر الجهد والولت على 

 م 2010 –جامعة  دنمبل                                                      العدد األول – مجلة البحث العلمً 
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الباحثٌن ثانٌا ، وتزود المارئ بالمعلومات التً تحمك استفادته ، ومتابعته العلمٌة ثالثا ، فاألمانة العلمٌة 

(. 131,2008أبو سلٌمان، )تتمثل فً الحرص على نسبة المعلومات ألصحابها 

   إن االنترنت ومصادر المعلومات االلكترونٌة األخرى أصبحت الٌوم تستخدم على نطاق واسع فً 

البحوث والدراسات العلمٌة ، لذلن أصبح من الضروري االعتماد على مراجع معٌارٌة لتوثٌك هذه 

. فً سٌاق النص وعلى شكل لوابم ببلٌوؼرافٌة فً نهاٌة البحث  (االلكترونٌة)المصادر 

    لذلن هدفت الدراسة إلى مساعدة الباحثٌن على كٌفٌة التعامل مع مصادر المعلومات االلكترونٌة 

المختلفة ، حٌث انه فً ظل التزاٌد المطرد فً معدالت استخدام مصادر المعلومات المتاحة على شبكة 

االنترنت فً النشاط العلمً على مختلؾ مستوٌاته ال ٌزال هنان بعض الصعوبات التً تعترض عملٌة 

. استماء المعلومات التً ٌحتاج إلٌها توثٌك المصادر 

: تعرٌف المصطلحات 

:   التضت الضرورة فً البدء تعرٌؾ بعض المصطلحات األساسٌة الواردة بالدراسة وهى 

 Electronic Publishing: النشر االلكترونً 

    النشر االلكترونً هو عبارة عن نشر المعلومات بطرق الكترونٌة ، وتوزٌعها بؤشكال كثٌرة على 

الخط المباشر أو فً ألراص مرنة ، أو مضؽوطة ، أو على شكل ملؾ حاسب ٌمكن تحمٌله أو إرساله 

والنشر االلكترونً . عبر البرٌد االلكترونً ، أو على شكل ملؾ ٌمكن تحمٌله على جهاز لارئ محمول 

، 2001بدٌر ، )ٌشمل المجلة االلكترونٌة والكتاب االلكترونً ، وكافة أنواع لواعد البٌانات المباشرة 

32 .)

   Electronic Resources: مصادر المعلومات االلكترونٌة 

    هً كل ما تعارؾ علٌه من مصادر المعلومات التملٌدٌة الو رلٌة وؼٌر الو رلٌة المخزنة الكترونٌا 

 Data أو متوافرة فً ملفات لواعد بٌانات Magnetic tap/Diskعلى وسابط سواء كانت ممؽنطة 

bases وبنون معلومات ومتاحة للمستفٌدٌن عن طرٌك االتصال المباشر (Online)  ًأو داخلٌا ف

( . 156، 2002الهوش ، ) CD- ROMالمكتبة عن طرٌك منظومة األلراص المكتنزة

    إذاً ٌتضح من هذا أن هنان العدٌد من أشكال مصادر المعلومات االلكترونٌة المستخدمة فً المكتبات 

ومراكز المعلومات ، كؤجهزة الحاسب الشخصً  واالنترنت ،لواعد المعلومات ، األلراص المدمجة ، 

وهذا التنوع . لواعد المعلومات على الخط المباشر ، الدورٌات االلكترونٌة ، والكتب االلكترونٌة وؼٌرها 

فً تمنٌات المعلومات فً المكتبات ومراكز المعلومات ، وما صاحب ذلن من تؽٌر فً متطلبات العصر 

بالنسبة للمعلومات ، من حٌث الرؼبة فً الحصول علً معلومات حدٌثة متعددة ، وفً وسابط متنوعة 

وبطرق سرٌعة تختلؾ عن الطرق التملٌدٌة ، أدى إلً تحدي جدٌد أمام الباحثٌن ممثبل فً كٌفٌة التعامل 

.   مع هذه المصادر الحدٌثة واالستفادة منها وفك الطرق العلمٌة المنهجٌة الممننة 

     ومما الشن فٌه إن تكنولوجٌا المعلومات ممثلة فً مصادر المعلومات االلكترونٌة بما تمدمه من 

امكانات دفعت العلماء والباحثٌن فً سابر التخصصات إلى االعتماد علٌها فً عملٌة البحث العلمً 
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بمراحلها المختلفة ، وبصفة خاصة االنترنت ، لذلن سوؾ نركز فً هذا الجانب علً توثٌك المعلومات 

. الممتبسة من االنترنت 

     إن المتتبع لتطور االنترنت ٌبلحظ ظهور العدٌد من الموالع المشتملة علً دراسات وأبحاث تنشر 

من لبل مإسسات تربوٌة وبحثٌة وتعلٌمٌة ، إلً جانب الموالع الخاصة والشخصٌة التً تنشر من خبللها 

مماالت وبحوث وؼٌرها من األعمال ، والمثٌر فً األمر هو أننا نبلحظ التفاوت الكبٌر فً النواحً 

المتعلمة بالمحتوي أو التوثٌك ، كل ذلن ٌثٌر الكثٌر من المشكبلت سواء المتعلمة بحموق التؤلٌؾ أو 

مصدالٌة تلن البحوث ومدى إمكانٌة االعتماد علٌها واالستفادة من محتوٌاتها وااللتباس منها إلعداد 

البحوث حٌث ٌجد الباحثون صعوبة كبٌرة فً تموٌم تلن الموالع فً ظل عدم وجود معاٌٌر متفك  علٌها 

، 2010حافظ ،)للحكم علً مدي  مصدالٌة المولع المعنى وبالتالً مصدالٌة المعلومات التً ٌتضمنها 

هذا من جانب ومن جانب آخر صعوبة التوثٌك عندما ٌموم الباحثون بااللتباس من البحوث . (10

. والدراسات التً تنشر علً الموالع ، وهذا األخٌر هو ما نركز علٌة فً هذه الدراسة

      إذاً من الواضح ان االنترنت لد أثر علً مسٌرة تمدم البحث العلمً وتنمٌة المعارؾ البشرٌة بما 

تملكه من تمنٌات وامكانات فابمة فً الوصول إلً المعلومات ، وفً نفس الولت فرضت علً الباحثٌن 

تحدٌات جدٌدة تتطلب منهم مواجهتها والتعامل معها بحذر وذكاء حتى ٌتمكنوا من الوصول إلً اإلفادة 

. المصوى من الكم الهابل من المعلومات المنبثمة عنها 

: معاٌٌر توثٌك المصادر االلكترونٌة 

    تعددت المعاٌٌر المتبعة فً توثٌك مصادر المعلومات االلكترونٌة فالبعض منها متخصص بالعلوم 

 :-ومن أكثر المعاٌٌر انتشارا هً . اإلنسانٌة والبعض االخر بالعلوم الطبٌعٌة والتطبٌمٌة 

Modern Language Association Style (MLA Style) 

American Psychological Association (APA Style) 

ISO 690-2 

 ان المتتبع لهذه المواعد ٌبلحظ ان العناصر األولٌة للمراجع الببلٌوؼرافٌة هً نفسها فً معظم 

النماذج والمعاٌٌر الدولٌة المتبعة فً التوثٌك علً الرؼم من ان ترتٌب ظهورها ٌختلؾ من واحدة 

 (.1، 2002الحبلق ،)إلً أخري 

األكثر شمولٌة ، وتعتمد من لبل معظم  (ISO)    تعتبر معاٌٌر المنظمة الدولٌة للمماٌٌس االٌزو

. (APA)معاٌٌر التوثٌك الدولٌة ، لذلن سوؾ تكون هً محور تركٌزنا الى جانب 

ISO 690-2:- 

     ISO 690  is an ISO standard for bibliographic referencing in 

document of all sorts . ISO 690 covers references to published 

material in both print and non-print form. ISO 690 appears in two ISO 

documents one of them is : ISO 690-2 
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(Information and Documentation- Bibliographic references – Part 2: 

Electronic documents). (Wikipedia,2010). 

 (الحبلق ، مصدر سابك): العناصر التالٌة للتوثٌك االلكترونً(ISO 690-2)   تمترح االٌزو 

. المسإولٌة الفكرٌة الربٌسٌة  -

. العنوان -

 (الخ...اتصال مباشر، لرص مدمج  )نوع المصدر  -

 .المسإولٌة الفكرٌة المشاركة -

 .(ان وجدت)الطبعة  -

 .(بالنسبة للسبلسل)المجلد  -

 .مكان النشر -

 .تارٌخ النشر -

 .تارٌخ التوثٌك  -

 (...الوصؾ المادي، متطلبات النظام،التواتر، اللؽة،)مبلحظات  -

 (URL)التوافر والدخول إلً المولع مثال  -

 .معلومات إضافٌة عن التوافر -

 .( بالنسبة للدورٌات ISSN بالنسبة للكتب وردمد  ISBNردمن )الرلم المعٌاري الدولً -

 : توثٌك المصادر فً سٌاق النص 

لمب أو  ):  هو(ISO 690-2)   الشكل العام لتوثٌك المصادر االلكترونٌة فً سٌاق النص وفك 

حٌث ٌجب دوما اإلشارة إلً رلم الصفحة أو الفصل أو  (كنٌة المإلؾ ، تارٌخ النشر ، رلم الصفحة

: وذلن فً المكان المناسب مثال.. الشكل 

(Othman, 1997, p.85)  _ (Mohammed, 1999, chap.3)  

 وذلن بإضافة (Paragraph)إذا كان رلم الصفحة ؼٌر متوفر ٌمكن اإلشارة إلً رلم الممطع 

               ( Ali ,2000,Para.5):اختصاره مثال

  : التوثٌك الببلٌوغرافى للمصادر 

ألي بحث أو عمل علمً  (المابمة الببلٌوؼرافٌة فً آخر البحث )   ان إعداد التوثٌك الببلٌوؼرافً 

ٌجب ان ٌعتمد على المعٌار المتبع فً توثٌك المراجع  ، والشكل العام للتوثٌك الببلٌوؼرافً حسب 

:- هً كما ٌلً . (الحبلق ،مصدر سابك) و(David ,2010)( .APA )معاٌٌر

   Author's Last Name, Initiaks (Date of document) [if different from 

date accessed ].Title of document . Title of complete. (Work> version 

or file number). (Edition).Protocol and address, access path, or 

directions(Date of access). 
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تارٌخ الوثٌمة إذا كان مختلفا عن تارٌخ الدخول ). لمب أو كنٌة المإلؾ ،  االسم األول أو اختصاره 

البروتوكول والعنوان ، مسار الدخول (. الطبعة.)عنوان العمل كامبل . عنوان الوثٌمة  . (إلً المولع

 .(تارٌخ الزٌارة)إلً المولع 

: : web pageتوثٌك صفحة وٌب 

. العنوان الكامل للوثٌمة.(تارٌخ نشر الوثٌمة).     لمب أو كنٌة المإلؾ ، االسم األول أو اختصاره 

. (تارٌخ الزٌارة). البروتوكول وعنوان المولع متضمنا المسار أو األدلة للدخول إلً المولع 

 .Burka , L.P. (1993). Ahypertext history of multiuser dimensions :مثال

MUD history. 

http://www.utopia.com/talent/lpb/muddex/essay(2Aug.1996 

   

 :File Transfer Protocol(FTP)            توثٌك بروتوكول نمل الملفات 

. اسم الوثٌمة أو الملؾ . (تارٌخ نشر الوثٌمة).   لمب أو كنٌة المإلؾ ، االسم األول أو اختصاره 

البروتوكول والعنوان متضمنا المسار أو األدلة . أي معلومات سابمة عن النشر . اسم العمل كامبل 

 (تارٌخ الزٌارة).للدخول إلً المولع

             :  مثال

Johnson , J. (1994). Little machines: Rearticulating hypertext users. 

ftp://ftp.daedalus.com/pub(14Aug.1996 ) 

  Gopher Site:توثٌك موالع غوفر 

 إال انه ال ٌزال هنان موالع بشكل ؼوفر ، www    على الرؼم من أن معظم الموالع االن بشكل 

: وهذه توثك كاالتً

عنوان العمل أو اسم . (تارٌخ نشر الوثٌمة).     لمب أو كنٌة المإلؾ ، االسم األول أو اختصاره

 والعنوان متضمنا مسار البحث فً (i.e.Gopher)البروتوكول . عنوان المولع كامبل . الملؾ 

 (تارٌخ الزٌارة)ؼوفر أو المسارات الدالة للوصول إلً المعلومات 

 Perry. T.The quick and dirty guide to Japanese      : مثال

.gopher//hosti.cic.sfu.ca:70/00/dlam/misc/Japanese.lang.(12 

Jun.1997). 

 :Synchronous Communication Sites توثٌك موالع االتصال المتزامن

، أو عنوان الجلسة بالنسبة للمإتمرات  (ممابلة شخصٌة:مثال)نوع االتصال .     اسم المتحدث

 (تارٌخ المحادثة).البروتوكول والعنوان .عنوان المولع.

 Kiwi. Playing the jester is hard: مثال

work.DaMOO.telnet://damoo.csun.edu.7777 (4Dec.1996) 

http://www.utopia.com/talent/lpb/muddex/essay(2Aug.1996
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 : E-mailالبرٌد االلكترونً 

توثك فمط فً سٌاق النص وال حاجة لتوثٌمها فً الموابم . (اتصال شخصً ، التارٌخ)    اسم المرسل 

: مثال. الببلٌوؼرافٌة 

Ali .O.H (Personal communication, March 28, 2010) 

 Electronic Publications: المطبوعات االلكترونٌة 

تشمل مماالت الصحؾ والدورٌات سواء من لاعدة بٌانات توفر النص الكامل أو : المماالت: أوال

: توثك كاالتً. لدورٌة متوافرة الكترونٌا من خبلل الشبكة 

عنوان العمل . عنوان الممالة . (تارٌخ النشر).     لمب أو كنٌة المإلؾ ، االسم األول أو اختصاره 

فً )اسم الماعدة . مصدر االسترجاع . تارٌخ االسترجاع. ، عدد الصفحات (العدد)كامبل، المجلد 

: مثال . عنوان المولع  . (حالة ان تكون المجلة متاحة عبر لاعدة بٌانات

Thomas, A.S. (1999). The Vegetation of the Karamoja district, 

Uganda . Journal of Ecology , 21(2).149-177.retrieved(July 27.1999): 

from the JSTOR database on the www .http://myraid 

middlebury.edu/htbbin. 

 :كما ٌلً .. كتاب، تمرٌر،ممال من موسوعة: ثانٌا

إذا كانت  (الطبعة)عنوان العمل . (تارٌخ النشر).   لمب أو كنٌة المإلؾ ، االسم األول أو اختصاره 

: مثال . عنوان المولع . تارٌخ االسترجاع . متوافرة 

Freud , S.(1911). The Interpretation of Dreams (3rd edition):Retrived 

Agust 5 ,1999 from the http://www.psy.com/book/interp/toc.htm. 

  (ISO 690- 2) المواعد العامة حسب CD-ROMs: األلراص المتراصة 

 (االسم العابلة، االسم األول أو اختصاره )توثٌك المإلؾ إذا كان متوافرا  -1

 (September 6.1998): مثال . تارٌخ النشر بٌن لوسٌن  -2

 .عنوان الممال  -3

 (اسم المجلة أو الصحٌفة )مصدر المعلومات  -4

 [       ]نوع المادة بٌن معكوفتٌن  -5

 :اسم الناشر بعد كلمة متوفر من  -6

 Medline  Core:مثال : اسم المرص المدمج بعد كلمة ملؾ  -7

 : رلم الوثٌمة بعد كلمة المادة رلم  -8

  :CD   توثٌك المرص المدمج 

 (سنة ، شهر)التارٌخ بٌن لوسٌن .   لمب أو كنٌة المإلؾ ، االسم  األول أو اختصاره 

http://www.psy.com/book/interp/toc.htm
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. مستخلص من اسم ناشر المرص المدمج . العدد . المجلد . اسم المجلة  . ]نوع المادة [عنوان الممالة 

. الرلم الخاص المعطً للمستخلص : رلم المادة 

 :  Medlineمثال لمستخلص من لاعدة 

Giovannuic , E . (1995 March 1). Physical activity , obesity , and nsk for 

colon cancer and adenoma in men [CD-ROM] . Annals of Internal 

Medicine , 122,(5).Abstract from : Ebsco File: Cor Medline Item : 

95150368. 

 :-إرشادات وموجهات عامة ٌجب مراعاتها عند توثٌك المصادر االلكترونٌة 

 

. أثناء توثٌك وثٌمة من على الشبكة ، ٌفضل توثٌك مولع الوثٌمة ولٌس الصفحة األساسٌة للمولع  -

. ٌجب كتابة المولع بدلة وكما هو دون تعدٌل أو اختصار -

مباشرة بعد  ((  n.d  (ت . د)إذا كانت الوثٌمة مجهولة التارٌخ ، ٌمكن اإلشارة إلً ذلن بكتابة  -

 .العنوان 

 .توثٌك رسالة البرٌد االلكترونً فً سٌاق النص فمط وال داعً لتوثٌمها فً المابمة الببلٌوؼرافٌة  -

 .ٌجب تمٌٌم المصادر االلكترونٌة لبل اعتمادها ، وذلن للتؤكد من التؤلٌؾ ، الدلة والحداثة  -

 .األحرؾ الكبٌرة والصؽٌرة فً عناوٌن الموالع ٌجب ان تكتب كما هً  -

 .فً حالة عدم توفر المإلؾ ، ٌذكر العنوان أوال ثم تارٌخ النشر بٌن لوسٌن  -

  . (David , 2010)ٌجب اعتماد أسلوب واحد فً توثٌك المصادر  -

      خبلصة األمر ٌمكننا المول انه مهما ٌكن من أمر فان عناصر وصؾ البٌانات الببلٌوؼرافٌة  

هً ذاتها نفس البٌانات ، التً ٌجب  (الخ ...العنوان ، والمإلؾ ، وتارٌخ النشر : مثل  )

مراعاتها فً توثٌك المراجع والمصادر وفك نوع كل مرجع مع إضافة تارٌخ االسترجاع من 

االنترنت وعنوان المولع ، إال أن جوهر االختبلؾ بٌن معٌار وآخر إنما ٌكمن فً أسلوب 

من جهة أخرى نبلحظ انه لم ٌبذل المابمون على صناعة النشر . صٌاؼة وعرض هذه البٌانات 

االلكترونً الجهد المطلوب الذي من شؤنه أن ٌعمل علً تطوٌر أسالٌب صٌاؼة االستشهادات 

المرجعٌة باألعمال االلكترونٌة ، كما هو األمر بالنسبة للنشر التملٌدي حٌث توجد لواعد ومعاٌٌر 

تلزم الناشرٌن بتدوٌن البٌانات الببلٌوؼرافٌة بحجم وكٌفٌة معٌنة حتى تساعد فً عملٌة التوثٌك 

هنا البد أن نشٌر إلً بعض المجهودات الملٌلة التً بذلت فً هذا الشؤن ، حٌث . الببلٌوؼرافى 

مثل مولع المكتبة الوطنٌة الطبٌة األمرٌكٌة علً – ٌضطلع بعض ناشري المصادر االلكترونٌة 

كما تمد جمعٌة . بتمدٌم االستشهادات المرجعٌة فً شكل معٌاري ٌسهل استنساخه – الوٌب 

 المكتبات األمرٌكٌة 
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 Theكما تمد جمعٌة المكتبات األمرٌكٌة. مرجعٌة فً شكل معٌاري ٌسهل استنساخه 

American Library Association (ALA)  بمفتاح Button ًٌظهر علً الصفحات الت 

وٌساعد ذلن علً طباعة " وثك هذه الصفحة"ٌتضمنها مولع الوٌب الخاص بها ، تطلك علٌه 

حسن )الصفحة فً شكل ٌطابك معٌار الجمعٌة الخاص بؤسلوب صٌاؼة االستشهادات المرجعٌة 

،2007 .) 

 

لائمة المراجع والمصادر 

. أبو سلٌمان ، عبد الوهاب إبراهٌم  -1

 . 2008دار الشروق ، : جدة .- 5ط .-    كتابة البحث العلمً ومصادر الدراسات اإلسالمٌة 

. الحالق ، رائد  -2

. 2002  ،3 ، عالمجلة العربٌة للمعلومات– " توثٌك مصادر المعلومات االلكترونٌة" 

. الهوش ، ابوبكر دمحم -3

.- نحو استراتٌجٌة عربٌة   لمجتمع المعلومات :           التمنٌة الحدٌثة فً المعلومات والمكتبات 

. 2002دار الفجر للنشر والتوزٌع ، : الماهرة 

. بدٌر ، ظافر أبو الماسم -4

المإتمر العاشر لالتحاد العربً "  النشر االلكترونً وتؤثٌره علً المكتبات والمكتبٌٌن 

نابل : المكتبة االلكترونٌة والنشر االلكترونً وخدمات المعلومات فً الوطن العربً " للمكتبات

 2001(تونس) أكتوبر 8-12

. حافظ ، عبد الرشٌد بن عبد العزٌز -5

معاٌٌر ممترحة للتموٌم :   مصادر المعلومات المتاحة علً االنترنت 

www.arabcin.net/modules.php?nam=News Feb.10,2010  

 . (مترجم)حسن ، دمحم إبراهٌم  -6

ببتر جور جنسن ، ترجمة . تؤلٌف" لضاٌا تطبٌمٌة:االستشهاد المرجعً فً الوسائط الفائمة   "

-www.arabcin.net/al 2007 ،7المجلة العربٌة للمعلومات، ع_ دمحم إبراهٌم حسن 

arabia-mag/modules.php. 

7- David , Lorain .Guide for citing electronic  information 

.Cheng Library . http://www.wpunj.edu/wpcpoges/library/citing.htm. 

http://en.wikipedia.org/wiki/iso690-8-   

Abstract: 

   The  aim of this study is to help researchers how to deal with the 

different Electronic Information Resources. In spite of the 

http://www.arabcin.net/modules.php?nam=News
http://www.wpunj.edu/wpcpoges/library/citing.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/iso-


 61 

widespread of information resources rates available through the 

internet in the scientific research at its different levels still there are 

some obstacles in the documentation of these information. 

     The researcher discussed this issue through the standards of 

citing electronic information resources: ISO 690-2 and American 

Psyclogical Association Style ( APA) . 
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طرق توزٌع األرباح بٌن المصرف والمودعٌن فً المصارف اإلسالمٌة 

تاج الختم دمحم علً نوري . د

مستخلص البحث 

ٌهدؾ هذا البحث إلً معرفة طرق توزٌع األرباح بٌن المصرؾ والمودعٌن فً المصارؾ 

كما ٌهدؾ هذا . حٌث ٌتناول هذا البحث مشكلة كٌفٌة توزٌع الربح بٌن المصرؾ والمودعٌن. اإلسبلمٌة

البحث للتوصل إلى التراح عادل لتوزٌع األرباح بٌن المساهمٌن والمستثمرٌن بحٌث توفر عابداً مناسباً 

للمودعٌن وبالتالً جذب مزٌداً من الودابع للمصرؾ اإلسبلمً وفً ذات الولت تضمن عابداً مجزٌاً 

مناهج البحث العلمً المستخدمة فً هذا البحث المنهج االستنباطً واالستمرابً والتارٌخً . للمساهمٌن

:- وتمت صٌاؼة فرضٌات هذا البحث كما ٌلً.والوصفً

المصارؾ اإلسبلمٌة تنتهج منهجا موحدا فً توزٌع األرباح باستخدام طرٌمة اإلعداد أو النِّمر  -1

 .بالتالً تإثر علً نصٌب المساهمٌن والمودعٌن

 .أرباح االستثمار هً عبارة عن أرباح العملٌات التً تم تصفٌتها فعبل خبلل العام المالً -2

:- وتتلخص أهم النتابج التً توصل إلٌها البحث فً اآلتً

أن المصارؾ اإلسبلمٌة تنتهج منهجاً موحداً فً إعداد الموابم المالٌة ألؼراض توزٌع األرباح فهً - 1

. وذلن حسب فترة الودٌعة االستثمارٌة. إما أن تكون كل ثبلثة أشهر أو ستة أشهر أو سنوٌة

. أن الطرٌمة المتبعة فً توزٌع األرباح هً طرٌمة األعداد أو النِّمر- 2

:- هذا ولد اُختتم البحث بعدد من التوصٌات من أهمها

ال بد للمصارؾ أن تتبع أسلوب موحد فً تحدٌد رصٌد الودٌعة االستثمارٌة المستحمة للربح  -1

علٌه من األفضل اختٌار أسلوب متوسط األرصدة فً السنة ألنه ٌتمٌز بدرجة من العدالة فً 

. التعامل مع أصحاب الودابع االستثمارٌة

ؼالبا ما ٌتم توجٌه للمهنٌٌن العاملٌن فً المصارؾ اإلسبلمٌة عما إذا كانت االستراتٌجٌات التً : ممدمة

إن تحدٌد ولسمة األرباح بٌن . تتبناها المإسسات المالٌة اإلسبلمٌة ستثبت فً المدى البعٌد فاعلٌته

وأصحاب الودابع االستثمارٌة من المواضٌع المهمة بالنسبة للمصرؾ  (المساهمٌن)المصرؾ اإلسبلمً 

والمودعٌن على حد سواء، وال ٌخفى  ما اللته النواحً الشرعٌة والمانونٌة خبلل العمد الماضً من كثٌر 

اهتمام، وهو ما لم تجده النواحً التطبٌمٌة والمحاسبٌة فً المصارؾ اإلسبلمٌة، مما ترتب علٌه عدم 

 .وجود إطار فكري ونظم محاسبٌة موحدة تمخضت عن تعدد واختبلؾ بٌن المصارؾ فً هذا المجال

 تعد عملٌة توزٌع األرباح بٌن المصرؾ والمودعٌن المستثمرٌن العنصر األساسً والمهم فً 

إن موضوع توزٌع األرباح ٌثٌر مشكلة محاسبٌة . النظام المحاسبً المطبك فً المصرؾ اإلسبلمً

 م 2010  – األول العدد                      جامعة  دنمبل                                – ثوالبح الدراسات ومجلة 
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وتطبٌمٌة معمدة نظراً الرتباطها بعبللات جدٌدة ناتجة عن تطبٌك عبللة عمد المضاربة المابم بٌن 

من ناحٌة أخرى الذٌن  (أرباب المال)المصرؾ ممثبلً عن المساهمٌن من ناحٌة، والمودعٌن المستثمرٌن 

لاموا بإٌداع أموالهم فً المصرؾ لؽرض االستثمار وهم ٌعلمون أن إدارة المصرؾ ترعى بالدرجة 

األولى مصلحة المساهمٌن ألنه لٌس فً هٌكل المصرؾ اإلسبلمً جهة ترعى مصالحهم، وبخاصة إذا 

ما تعارضت مع مصالح المساهمٌن، إذ لد تتعارض هذه المصالح، وٌستلزم هذا الوضع تحدٌد العبللة 

المستثمرٌن )بدرجة واضحة وعادلة حتى تتمكن الجهات التً ٌهمها رعاٌة مصالح المستثمرٌن وهم 

من معرفة حدود هذه  (أنفسهم أو المصارؾ المركزٌة، هٌبات الرلابة الشرعٌة، إدارات المصارؾ ذاتها

. المصالح

من الشروط المتعلمة بالربح معلومٌة لدر الربح بالمدر الذي ٌكون كافٌاً إلزالة الجهالة : مشكلة البحث

لذلن فإن البحث ٌتصدى لمشكلة كٌفٌة توزٌع الربح بٌن المصرؾ وأصحاب الودابع . المفضٌة إلى نزاع

وذلن ألن المصارؾ اإلسبلمٌة تموم بتوظٌؾ الودابع االستثمارٌة فً عملٌات استثمارٌة ٌتم , االستثمارٌة

فلو لام المستثمر بسحب   (ثبلث سنوات– سنة – ستة أشهر – ثبلثة أشهر )تصفٌتها فً فترات مختلفة 

ودٌعته فً نهاٌة السنة فلٌس له الحك فً المطالبة بؤرباح فً سنوات تالٌة عن استثمارات كانت ودٌعته 

ولٌس للمستثمر الحك فً المطالبة باألرباح عن استثمارات السنة الحالٌة إذا لم . لد ساهمت فً تموٌلها

 :-فالسإال. تكن األرباح لد أستحمت بالفعل

  ًهل توزع المصارؾ اإلسبلمٌة ألصحاب الودابع االستثمارٌة أرباح العملٌات المصفاة والت

 ً  .ستصفى الحما

ٌهدؾ هذا البحث للتوصل إلى التراح عادل لتوزٌع األرباح بٌن المصرؾ والمودعٌن : أهداف البحث

بحٌث توفر عابداً مناسباً ألصحاب الودابع االستثمارٌة وبالتالً جذب مزٌد من الودابع للمصرؾ 

 .اإلسبلمً وفً ذات الولت تضمن عابداً مجزٌاً للمساهمٌن

: فرضٌات البحث

المصارؾ اإلسبلمٌة تنتهج منهجا موحدا فً توزٌع األرباح باستخدام طرٌمة األعداد أو النِّمر - 1    

.  بالتالً تإثر علً نصٌب المساهمٌن والمودعٌن

 .أرباح االستثمار هً عبارة عن أرباح العملٌات التً تم تصفٌتها فعبل خبلل العام المالً -2

: حدود البحث 

. المصارؾ اإلسبلمٌة العاملة بالسودان: الحدود المكانٌة
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 م 2005 م إلى 2001الفترة من : الحدود الزمانٌة

: مناهج البحث

. ـ المنهج االستنباطً لتحدٌد محاور البحث ووضع الفروض

. ـ المنهج االستمرابً الختبار الفروض

. ـ المنهج التارٌخً لتتبع الدراسات السابمة

ـ المنهج الوصفً باستخدام أسلوب العٌنة لمعرفة أسس توزٌع األرباح بٌن المصرؾ والمودعٌن فً 

. المصارؾ اإلسبلمٌة السودانٌة

ذا على ٌتناول البحث مفهوم لٌاس وتوزٌع األرباح فً المصارؾ اإلسبلمٌة وٌشتمل ه: هٌكل البحث

و كٌفٌة تحدٌد األرباح ولسمتها فً المصارؾ . عملٌة توزٌع األرباح بٌن المصرؾ والمودعٌن

نبذة تعرٌفٌة عن المصارؾ اإلسبلمٌة و تحلٌل البٌانات على الدراسة المٌدانٌة وتشتمل و.اإلسبلمٌة

 .واختبار الفرضٌات

: مفهوم لٌاس وتوزٌع األرباح فً المصارف اإلسالمٌة

  : (م1996كوثر االبجً )طبٌعة العاللة بٌن المصرف اإلسالمً والمودعٌن

عندما بدأت فكرة المصارؾ اإلسبلمٌة تؽزو المجال المصرفً وااللتصادي كانت شركة 

المضاربة هً البدٌل األساسً الذي أحتل اهتمام الباحثٌن فً هذا المجال وتم دراستها على أساس أنها 

البدٌل الممترح لعبللة اإللراض بفابدة أو بربا محرم فً البنن التجاري المعتاد المابمة بٌن البنن 

والمودعٌن من ناحٌة وبٌن البنن ولطاعات األعمال من ناحٌة أخرى تتمثل العبللة بٌن المودع والبنن فً 

تفوٌض المودع للبنن فً استثمار أمواله طبماً للمواعد العامة التً ٌضعها البنن كذلن على شروط عمد 

المضاربة الشرعٌة ، وٌعتبر نموذج فتح حساب االستثمار بمثابة عمد شركة مضاربة شرعٌة بٌن المودع 

وٌستحك حصة شابعة من الربح ممابل العمل . والبنن وٌعتبر البنن فً هذه الحالة المضارب أو العامل

. وٌعتبر المودع رب المال وٌستحك حصة أخرى من الربح ممابل رأس ماله أو ودٌعته االستثمارٌة 

       فإذا كانت شروط عمد الودٌعة تتضمن تفوٌض البنن تفوٌضاً مطلماً فً استثمار األموال فٌما أحل 

أما إذا أعلن البنن ". مضاربة مطلمة"هللا فً األوجه االلتصادٌة التً ٌراها البنن ُسمٌت هذه المضاربة 

للمودعٌن عن استثمار أو نشاط مشروع محدد بعٌنه على أن ٌتم توزٌع األرباح الخاصة بهذا المشروع 
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أو أطلك على الودٌعة التً تخص " مضاربة خاصة"على المشتركٌن فٌه فمط أطلك على هذه المضاربة 

". ودٌعة مخصصة"هذه المضاربة 

لكن بظهور كثٌر من المشكبلت المحاسبٌة عن لٌاس وتوزٌع األرباح بٌن البنن والمودعٌن رأت 

ولد سبك كوثر . بعض المصارؾ اإلسبلمٌة إمكانٌة تطبٌك عبللة الوكالة الشرعٌة بٌن البنن والمودعٌن 

أن تناول الجوانب المالٌة الخاصة بتطبٌك عبللة أصحاب الودابع االستثمارٌة على أساس عمد  األبجى

:- المضاربة وعمد الوكالة باجر وبجعل ، وتم التوصل للصٌػ اآلتٌة 

.                   تطبٌك عبللة الوكالة بجعل فً الودابع المخصصة فً المحفظة العمارٌة - 

تطبٌك عبللة المضاربة الخاصة فً الودابع المخصصة فً أنشطة تجارٌة مستملة عن سابر أنشطة - 

.                                                                                                              البنن

ـ تطبٌك العبللة المزدوجة لكل من المضاربة المطلمة والوكالة لجعل فً الودابع االستثمارٌة العامة التً 

.  تشمل كافة األنشطة االلتصادٌة االستثمارٌة للمصرؾ اإلسبلمً

        سواء تم تطبٌك عبللة الوكالة بجعل أو المضاربة بحصة شابعة من الربح فمن الناحٌة المحاسبٌة 

ال توجد فروق جوهرٌة بٌنهما ، أو ٌنبؽً على المصرؾ اإلسبلمً الذي ٌطبك عبللة مزدوجة للوكالة 

فً الحالتٌن ، وعلى % 25أو % 20أو المضاربة معاً إن ٌجعل حصته من الربح واحدة فتكون مثبلً 

. ذلن ال توجد فروق من الناحٌة الحسابٌة لطرٌمة توزٌع صافى العابد بٌن البنن والمودعٌن 

ـ :عملٌة توزٌع األرباح بٌن المصرف والمودعٌن

 إن التجربة الؽنٌة للبنون اإلسبلمٌة الماضٌة التً لاربت العشرٌن فً معالجة توزٌع األرباح بٌن 

 مجلة دراسات التصادٌة إسالمٌة  ) المودعٌن والمساهمٌن تمدم دروساً وتثٌر مسابل جدٌرة بالمبلحظة

: (1عدد

فمن المصارؾ اإلسبلمٌة من ٌعتبر جمٌع النفمات اإلدارٌة سواء ما تعلك منها بكلفة اإلدارة -  1

والمحاسبة أوالنفمات العامة المتعلمة بؤجهزة البنن وألسامه ومبانٌه ومستهلكاته أمراً ٌمع على عاتك 

فٌعمد المصرؾ اإلسبلمً إلى لٌد إٌرادات االستثمار نفسها فمط , المضارب وال عبللة لرب المال به

والمضارب  (ومنهم المال الخاص للبنن مما ٌدخل ضمن األموال المستثمرة)وتوزع على أصحاب المال 

حسب النسبة المتفك علٌها وبذلن ال ٌتحمل حساب االستثمار أٌَاً من نفمات المحاسبة واإلدارة وسابر 

. النفمات العامة للبنن

 من المصارؾ اإلسبلمٌة من ٌعتبر أَن أصحاب الودابع االستثمارٌة ٌشاركون فً تحمل جمٌع 

النفمات اإلدارٌة والمحاسبٌة العامة ما عدا نفمات مجلس اإلدارة، وذلن على اعتبار أن األعمال التً 
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صرفت علٌها النفمات اإلدارٌة والمحاسبٌة هً من  األعمال التً ٌمتضٌها االستثمار ومما ٌحك 

. (.هـ 1407حسن عبد هللا األمٌن ، )للمضارب أن ٌستؤجر لها من مال المضاربة 

كذلن من المصارؾ اإلسبلمٌة من ٌطبك مبدأ ما ٌسمى بمعدل االستثمار ومنها من ال ٌطبمه وٌموم - 2

 (جبرا بحكم  المانون أو اختٌارا بحكم التجربة)مبدأ معدل االستثمار هذا علً أساس إن البنن ٌضطر 

لبلحتفاظ بنسبة معٌنة من الودابع االستثمارٌة على شكل احتٌاطً نمدي لمواجهه طلبات سحب األموال 

. وتختلؾ هذه النسبة حسب شروط المضاربة 

ٌبُلحظ أٌضاً أن التجربة الوالعٌة للبنون اإلسبلمٌة أفرزت نسبا ألرباح أصحاب الودابع االستثمارٌة - 3 

تمل عن أرباح أصحاب األسهم وبفارق ٌصل أحٌانا إلى أرلام كبٌرة ولد عمدت بعض المصارؾ 

اإلسبلمٌة فً بعض األحٌان إلى زٌادة فً أرباح أصحاب األسهم على أساس تبرعً وذلن لتخفٌؾ من 

حدة هذه الفروق أو لرفع نصٌب أصحاب الودابع بحٌث ٌصبح مماربا لسعر الفابدة السابد فً السوق 

. الربوٌة التً ٌعٌش فٌها المصرؾ اإلسبلمً

بعضها مع  (أرباب أموال المضاربة)إن التطبٌك العملً لنظرٌة خلط أموال المودعٌن االستثمارٌن - 4

أدي إلى األخذ العملً بمبدأ التنضٌض الحكمً بدال من  (أصحاب األسهم )بعض ومع مال المضارب 

والتنضٌض الحكمً هو من المسابل التً تحتاج . التنضٌض الفعلً الحمٌمً وهذا فً الوالع أمر البد منه

إلى بحث دلٌك من الناحٌة الشرعٌة بخاصة انه لد انتشر فً الوالع العلمً فً حٌاة المسلمٌن مع ظهور 

الشركات المساهمة حٌث تنص الموانٌن على عدم الرجوع إلً المساهمٌن بما أخذوه فعبل من أرباح 

األسهم فً السنوات الماضٌة فً حالة ولوع خسارة تتجاوز رأس المال واالحتٌاطات أي أن األرباح 

. الموزعة اعتبر نهابٌا ولٌس دفعات على سبٌل المحاسبة فً المستمبل

أدى عملٌاً إلى تعدد معاٌٌر  (أصحاب األسهم )كذلن فان خلط أموال المودعٌن مع أموال المضارب- 5

اعتبار معدل االستثمار المذكور سابماً فمد مٌزت بعض المصارؾ اإلسبلمٌة بٌن الودابع االستثمارٌة 

حسب مدتها فجعل معدل االستثمار فً الودٌعة ذات األجل الطوٌل اكبر من معدل الودٌعة ذات األجل 

% 80والودابع ذات العام الواحد % 90المصٌر، جعل احد البنون مثبل استثمار الودابع ذات العامٌن 

. فً حٌن مٌزت بنون أخرى على أساس حك التصرؾ فً الودٌعة%.  75والودابع ذات األشهر الثبلثة 

فالودٌعة التوفٌرٌة لها معدل االستثمار ٌمل عن الودٌعة التً تتطلب إشعاراً مسبما للسحب ، وهذه األخٌرة 

% 70و% 50ٌمل معدل استثمارها عن الودٌعة الثابتة وهذه المعدالت هً فً احد المصارؾ اإلسبلمٌة 

. على التوالً% 90و

كذلن فمد تفاوتت معالجة المصارؾ اإلسبلمٌة لمسؤلة مساهمة رأس مال البنن واألموال الخاضعة - 6

لضمانه فً مجموع األموال المستثمرة، ففً حٌن لررت بعض البنون اإلسبلمٌة إعطاء األولوٌة فً 

وبذلن فان  االستثمار للودٌعة االستثمارٌة، نجد بنون إسبلمٌة أخرى تعطً األولوٌة إلموال البنن نفسه

معدل االستثمار الفعلً فً هذه البنون ال ٌظهر لدٌها إال عند نهاٌة الدورة المحاسبٌة حٌث ٌمكن التعرؾ 

على مجموع ممدار األموال المستثمرة ومدى تجاوزها ألموال المودعٌن بعد تنزٌلها بمعدالت االستثمار 
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ذات العبللة، حٌث ٌعتبر ما ٌفٌض من األموال المستثمرة على أموال أصحاب الودابع من أموال 

. أصحاب البنن

:  تخفٌف الفروق فً عائدات االستثمار بٌن المودعٌن وأصحاب األسهم

ٌبلحظ أن بعض المصارؾ اإلسبلمٌة لد تتبرع فً بعض األحٌان من حصة المساهمٌن لدعم 

وال شن أن هذه بادرة  طٌبة  تدل على إحساس عمٌك بالعدالة فً الضمٌر . نصٌب أصحاب الودابع

والحمٌمة أن المضاربة لدي المصارؾ اإلسبلمٌة تختلؾ اختبلفا جوهرٌا عن المضاربة . اإلسبلمً

التملٌدٌة التً تحدث عنها الفمهاء ، فمضارب المصارؾ اإلسبلمٌة لٌس شخصا ٌفتمد إلى المال ولدٌه 

بل هو مضارب لدٌه . الخبرة العملٌة فمط كما نجده مذكور فً كتب الفمه عند الحدٌث عن المضاربة

كما أن اإلذن أو الترخٌص . (المضارب الرأسمالً  )ولد ٌصح أن نطلك علٌه اسم . الكثٌر من المال

الحكومً بجمع أموال أعداد كبٌرة من الناس ٌسمح له بتراكم كبٌر لحصة المضارب التً ٌجنٌها من 

ٌضاؾ إلى ذلن أن الرلابة الحكومٌة الصارمة ودعم الحكومة المالً عند . استثمار هذه األموال الكثٌرة

وكذلن وان البنٌة المانونٌة للمضارب .الحاجة جعل من المهنة المصرفٌة مهنة نظٌفة فً األعم الؽالب

كل ذلن . الرأسمالً تجعل أصحاب األسهم فً بعد كبٌر عن اإلدارة ، وتحصر ضمانهم بحدود ضٌمة

ال ٌختلؾ كثٌراً عن أصحاب الودٌعة  (المضارب الرأسمالً)ٌستدعً أن صاحب السهم فً شركة 

االستثمارٌة  من حٌث مال اإلدارة ومال الضمان، ومعروؾ أن الفرق بٌن إٌراد الودٌعة االستثمارٌة 

                        :وإٌراد السهم ٌنشا عن عنصرٌن فمط هما 

    .حصة المضارب التً ٌختص بها أصحاب األسهم- 1 

     .إٌراد النشاط المصرفً ؼٌر االستثماري- 2

إن المعلومات التً تنشرها . إذ أن المودع والمساهم ٌشتركان فً عنصر نصٌب المال من الربح

وهو أمر معروؾ لدي . المصارؾ اإلسبلمٌة ال تبٌن مدى تؤثٌر حصة المضارب على ربح السهم

وحبذا لو نصت المعاٌٌر الموحدة لمحاسبة . إدارات المصارؾ اإلسبلمٌة ألنه سهل الحساب جدا

المصارؾ اإلسبلمٌة على نشر هذه المعلومات ألنها تإثر كثٌراً على عبللة المودع بالمساهم من حٌث 

ومن . توزٌع الربح، ولد تؽٌر نتابج المفاوضة بٌن البنن والمودع من ذلن وبخاصة إن وجدت المنافسة

الواضح أن حصة السهم من عمل المصرؾ كمضارب تتؤثر اٌجابٌا بحصة المضارب فً عمد الودٌعة 

وكبل األمرٌن  اتفالً ال ٌموم على توازن سولً ٌتحكم فً شروط . االستثمارٌة وسلبٌا بمعدل االستثمار

المنافسة ، المصرؾ اإلسبلمً ٌمررهما ، وما على المودع إال أن ٌولع العمد أو أن ٌحتفظ بماله فً داره 

، إن كان ملتزما بعدم التعامل الربوى، الن معظم المصارؾ اإلسبلمٌة تنفرد بالسوق المحلً وحدها، 

ولم ٌنشا أي من نسب . على الرؼم من ظهور احتكار ثنابً بٌن المصارؾ اإلسبلمٌة فً بعض البلدان 

توزٌع األرباح أو معدالت االستثمار التً تطبمها المصارؾ اإلسبلمٌة إن تجربة سولٌة طوٌلة أدت فً 

– فً األصل – بل ربما نشؤت . نهاٌتها إلى ظهور توازن سولً معمول الن عمر هذه المصارؾ صؽٌر

  . عن  لٌاس زهنً سرٌع على ممارسات البنون الربوٌة المجاورة للمصرؾ اإلسبلمً
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 انه لد آن األوان إلعادة النظر فً عمد المضاربة الذي ٌتم بٌن المودع والمصرؾ اإلسبلمً  

لتملٌل الفرق بٌن حصة السهم وحصة الودٌعة االستثمارٌة، وذلن على الرؼم من ضرورة اإلبماء على 

فارق إٌرادي بٌنهما ٌكشؾ دور المضارب الرأسمالً  ، وما ٌتبمى من فروق ضبٌلة تتعلك بمسبولٌة كل 

من المساهم ورب مال المضاربة، وعمك التزامهما بالمصرؾ نفسه ومصٌره فً هذا السبٌل لذلن نمترح 

             :-((توزٌع األرباح)، لحؾ 3، عدد 3دراسات إسبلمٌة التصادٌة،  مجلد )ما ٌلً 

% 30لرب المال و% 70ولتكن مثبل – أن ٌنص عمد المضاربة إضافة إلى نسبة توزٌع الربح 

– على شرط انه لو بلػ مجموع الحصة الناشبة عن عمل المضارب فً ربح  الصافً فً السهم – للبنن 

من رأس مال األسهم ، فإَن ما ٌزٌد عن ذلن الممدار ٌوزع على % 3%  2ولٌكن – ممدار معٌنا 

المضارب ورب المال بنسبة تإدي إلى ثبات الفرق بٌن نصٌب السهم ونصٌب الودٌعة الناشبة عن حصة 

  %.3أو % 2المضارب عند الممدار المضروب أي 

إن نتٌجة تطبٌك هذا التعدٌل أن ال تإثر حصة المضارب بفارق ٌزٌد نصٌب السهم عن نصٌب 

ولن ٌجعل هذا النص نصٌب السهم ٌتساوى مع . الودٌعة االستثمارٌة أكثر من الممدار المذكور فً العمد 

فما ٌرد إلى أرباب األموال ٌلحك أصحاب األسهم . نصٌب الودٌعة الن السهم مشارن فً المال أٌضاً 

                                . كما ٌلحك أصحاب الودابع االستثمارٌة

إن مثل هذا التعدٌل ال ٌمطع الشن فً الربح  وال ٌدخل جهالة وال ٌنكشؾ لبل توزٌع الربح،  

ونجد فً الفتاوى الفمهٌة من .كما أن ما فٌه من جهالة أنما هو تبع للعمد فً جزبٌة ٌتسامح فٌها الناس

الفتاوى االلتصادٌة الصادرة من اجتماعات البركة )اللجان الشرعٌة للمصارؾ اإلسبلمٌة ما ٌسمح بذلن  

 .(م1995 ، 4الرمضانٌة ، مطبوعات مجموعة دله ، جدة ط 

:      تؤثٌر السحب واإلٌداع على توزٌع الربح

إن تفاوت المصارؾ اإلسبلمٌة فً كٌفٌة اعتبار بدء وانتهاء المشاركة فً األموال المستخدمة فً 

فمن المصارؾ اإلسبلمٌة من ٌشترط فترة انتظار . االستثمار عند السحب واإلٌداع أمر جدٌر بالمبلحظة

فٌختلؾ عندبٍذ أسلوب تطبٌك  طرٌمة النِّمر أو اإلعداد على أساس . طوٌلة ومنها من ٌكتفً بفترة لصٌرة

وهذا . أسبوعً ، أو شهري ، أو كل ربع سنوي، حسب مدة الدورة المحاسبٌة التً ٌختارها المصرؾ

أمر ٌستدعً النظر، وبخاصة أن بعض مجاالت استثمار األموال لد تكون لابمة على المؽامرة 

     .والمجازفة أكثر من الزٌادة الحمٌمٌة فً إنتاج السلع والخدمات والمنافع

:       األرباح واالستثمار المشترن

:- أصحاب الحسابات االستثمارٌة فً المصرؾ اإلسبلمً نوعٌن

. المودعٌن فً حسابات االستثمار المشترن - 

. المودعٌن فً حسابات االستثمار المخصص - 

. هم األكثر عدداً و األشمل تطبٌماً ، وهم أساس نظام المضاربة والمشاركة: فالنوع األول 
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الل عدداً ، فالتعاون بٌنهم وبٌن المصرؾ اإلسبلمً الرب إلً المضاربة المخصصة ، حٌث : والثانً 

ٌكون لكل مشروع حساب متنمل بؤرباحه  ونفماته وحموق الممولٌن فٌه مع عدم اختبلط هذه األرباح 

. بؽٌرها من أرباح المشارٌع األخرى 

األصل الذي ٌنبؽً أَن تسٌر علٌه المصارؾ اإلسبلمٌة فً توزٌع األرباح بٌنها وبٌن أصحاب 

:-  الحسابات فً نطاق االستثمار المشترن ٌموم علً الوالعات التالٌة 

المصرؾ اإلسبلمً بشخصٌته االعتبارٌة ومكاتبه وموظفٌه موجود لبل أَن ٌؤتٌه المستثمرون ، وعلً - 1

هذا فإَن حمه من الربح هو نصٌبه المتفك علٌه من النماء الذي ٌتحمك بعمله فً  هذا المال المسلم إلً 

.  المصرؾ بنظام المضاربة المشتركة 

إَن حدود العبللة التعالدٌة بٌن المصرؾ اإلسبلمً وأصحاب الحسابات فً االستثمار المشترن - 2

محصورة فً نطاق استعمال المال فً تموٌل عملٌات االستثمار ، فهم ال ٌشاركون المصرؾ فً ما 

ٌحصل علٌه من عوابد ألسالٌب الخدمات المصرفٌة التً ٌموم بها ، وهً عبارة عن أجور باإلضافة إلً 

. أنهم ال ٌتحملون نفمات موظفٌه ومصارٌفه اإلدارٌة والعمومٌة 

إَن اإلعبلن عن نصٌب المصرؾ من صافً اإلٌرادات االستثمارٌة، والذي ٌؤخذه كمضارب أمر - 3

وبما أن المضاربة المشتركة . واجب شرعاً ، وأن هذا اإلعبلن لٌس الحماً ولكنه ٌجب أن ٌكون سابماً 

مضاربة مستمرة، فإَن هذا االستمرار ٌتطلب اإلعبلن فً بداٌة كل سنة مالٌة كما فً المضاربة الفردٌة،  

.  حٌث ٌتم بٌان نصٌب الطرفٌن من الربح فً بداٌة العملٌة

نصٌب المصــرؾ من الربح وان كان متروكـــــاً لئلتفاق إال أن فٌه نوعــــــاً من اإلذعان ، ولذلن - 4

. علً المصرؾ المواءمة بٌن استثمار أموال المساهمٌن 

أن ال ٌزٌد فارق نسبة الربح بٌن معدل  (م1976سامً حمود، )ومن والع االستحسان فٌري الدكتور - 5

. ما ٌناله المساهمون وما ٌعطً للمستثمرٌن فً حسابات االستثمار المشتركة عن مرة واحدة 

لذلن البد من التمٌَد بمواعد العدل واإلحسان ، وبوجود الحسابات اآللٌة فان مواعٌد توزٌع 

األرباح ٌمكن أن تكون سنوٌة أو نصؾ سنوٌة أو ربع سنوٌة مادامت األجهزة تموم بحساب األرباح 

لكن وبعد سنوات من التجارب المصرفٌة اإلسبلمٌة . بٌسر وسهولة ، فلٌس هنان مانع شرعً من ذلن

لمعالجة توزٌع األرباح بٌن المودعٌن والمساهمٌن فإَن هنان بعض المسابل تحتاج إلً إعادة نظر ودرس 

: بعضها كما ٌلً  (م 1974منذر المحؾ، )، ولد ذكر الدكتور

من المصارؾ اإلسبلمٌة من ٌعتبر جمٌع النفمات اإلدارٌة ، سواء ما ٌتعلك منها بكلفة اإلدارة - أ

والمحاسبة أوالنفمات العامة المتعلك بؤجهزة المصرؾ وألسامه ومبانٌه ومستهلكاته أمراً ٌمع علً عاتك 

ومن المصارؾ اإلسبلمٌة من ٌعتبر أَن أصحاب الودابع . المضارب وال عبللة لرب المال به 

االستثمارٌة ٌشاركون فً تحمل النفمات من المصارٌؾ اإلدارٌة والمحاسبة العامة ماعدا نفمات مجلس 

. اإلدارة ، وتظهر هذه النمطة وجهٌن للمحاسبة فً المصارؾ اإلسبلمٌة حول توزٌع األرباح
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تطبك بعض المصارؾ اإلسبلمٌة ما ٌسمً معدل االستثمار ، ومنها من ال ٌطبمه ، وٌموم هذا المبدأ - ب

علً أساس أن المصرؾ ٌضطر لبلحتفاظ بنسبة معٌنة من الودابع االستثمارٌة علً شكل احتٌاطً نمدي 

وبالتالً ٌمكن اعتبار االحتٌاطً . لمواجهة طلبات سحب األموال، وتختلؾ هذه حسب شروط المضاربة

النمدي المترون خارجاً عن إطار االستثمار بمثابة ودٌعة مصرفٌة تخرج علً أســـــاس المرض فتكون 

كل هذا ٌحتاج إلً . مضمونة للمودع ، وٌجوز الجمع بٌن المرض والمضاربة لجواز كل منهما بانفراده 

كٌؾ : إعادة النظر فً المصارؾ التً تطبك معدل االستثمار من الناحٌة الشرعٌة ، وحل هذه اإلشكالٌة 

. تؤخذ أمواالً ؼٌر مستمرة أرباحاً لم تشارن فٌها؟ أما المصارؾ التً ال تطبمه فالمشكلة ؼٌر موجودة 

الفروق فً التوزٌع بٌن أصحاب األسهم والمودعٌن ، فالنسب التً ٌحصل علٌها المودعون تمل كثٌراً - ج

، % 7)بل وهذا التمسٌم الرتٌب لؤلرباح – ٌصل إلً أرلام كبٌرة – عما ٌحصل علٌه أصحاب األسهم 

، وهكذا فً كل عام نسبة لرٌبة مما توزعه المصارؾ الربوٌة ، بل وعمدت بعض المصارؾ  (8.5%

اإلسبلمٌة إلً إعطاء المودعٌن علً سبٌل التبرع من حصة المساهمٌن ، وذلن للتخفٌؾ من حدة هذه 

الفروق ، أو لرفع نسب األرباح للمودعٌن لٌصل إلً نسب التوزٌع فً المصارؾ الربوٌة ، إرضاًء 

للمودعٌن ورؼبة فً عدم اهتزاز ثمتهم بالمصرؾ حسب زعم المابمٌن علً المصرؾ اإلسبلمً ، مما 

ؼٌَر المٌم التً ٌجب أن تسود فً المصرؾ اإلسبلمً من أن أموال المودع خاضعة للربح والخسارة ، 

. مما أحدث للب كثٌر من المعاٌٌر التً ٌجب أن تسود 

بعضها مع  (أرباب أموال المضاربة)إن التطبٌك العملً لنظرٌة خلط أموال المودعٌن االستثمارٌة - د

أدي إلً األخذ العملً بمبدأ التنضٌض الحمٌمً  (أصحاب األسهم)بعض ومع مال المضارب 

للمشروعات، وهذا فً الوالع ال بد منه مع ظهور الشركات المساهمة ، وأن األرباح التً توزع تعتبر 

وأن التنضٌض الحكمً من المسابل التً تحتاج إلى مزٌد من الدراسة الشرعٌة المتؤنٌة، وبخاصة . نهابٌة

. أنه انتشر فً الوالع العملً

أدي عملٌاً إلً تعدد معاٌٌر اعتبار معدل  (المساهمٌن)إن خلط أموال المودعٌن مع أموال المضارب - هـ

االستثمار المذكور سابماً ، فمد مٌزت المصارؾ اإلسبلمٌة بٌن الودابع االستثمارٌة حسب مددها ، فجعلت 

معدل االستثمار للودٌعة ذات األجل الطوٌل أكبر من معدل الودٌعة ذات األجل المصٌر ، فً حٌن مٌزت 

فالودٌعة التوفٌرٌة لها معدل استثمار ألل . بعض مصارؾ أخري علً أساس حك التصرؾ فً الودٌعة 

. من الودٌعة التً تتطلب إشعاراً مسبماً للسحب ، عن معدل استثمار الودٌعة الثابتة 

كذلن تفاوتت المصارؾ اإلسبلمٌة فً مسؤلة مساهمة رأس مال المصرؾ واألموال الخاضعة - و

للضمان فً مجموع األموال المستثمرة ، فً حٌن لررت بعض المصارؾ اإلسبلمٌة إعطاء األولوٌة فً 

االستثمار للودابع االستثمارٌة ، فنجد مصارؾ أخري تعطً األولوٌة ألموال المصرؾ نفسه ، وبذلن 

فإن معدل االستثمار الفعلً ال ٌظهر إال عند نهاٌة الدورة المحاسبٌة ، حٌث ٌعتبر ما ٌفٌض من األموال 

. المستثمرة علً أموال أصحاب الودابع من أموال أصحاب المصرؾ
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       هكذا فإَن هذه المسابل الست تحتاج من المصارؾ اإلسبلمٌة  إلً إعادة النظر فً نظم توزٌع 

األرباح فً المصارؾ اإلسبلمٌة ، كما وأظهرت عدم وجود طرٌمة واحدة لتوزٌع األرباح ، وعدم اتفاق 

. المصارؾ اإلسبلمٌة علً معاٌٌر لتوزٌع األرباح فٌها ، والحاجة داعٌة لذلن 

ـ  :كٌفٌة تحدٌد األرباح ولسمتها فً المصارف اإلسالمٌة

      نشاط المصارؾ اإلسبلمٌة فً مجال االستثمار لد ٌسفر عنه ربح أو خسارة ولما كان ٌشترن فً 

هذا النشاط أطراؾ عدة ، كان البد من عملٌة تحدٌد األرباح ولسمتها ، حتى ٌحصل كل طرؾ من 

.   األطراؾ المشاركة فً االستثمار ، على نصٌبه من األرباح أو الخسابر إذا حدثت

:  تحدٌد الربح 

      إن أساس استحماق الربح بٌن المصارؾ اإلسبلمٌة وأصحاب الودابع االستثمارٌة ، هو عمد 

المضاربة الُمبرم بٌنهما، فإن المصرؾ اإلسبلمً بمثابة المضارب وأصحاب الودابع االستثمارٌة هم 

فٌكون الربح لرب المــــال بســـــبب ماله ألنه نمــــاء ملكه ،وللمضارب باعتبار انه . أرباب المال 

. (هـ1315فخر الدٌن الزٌلعى،)تسبب فً وجود الربح 

 : (هـ1405نصر الدٌن فضل المولى دمحم ، المصارؾ اإلسبلمٌة، ) المراحل العملٌة لتحدٌد الربح

       تمر عملٌات تحدٌد األرباح ، استعداداً لتوزٌعها على مستحمٌها من المودعٌن  والمساهمٌن ، 

: بالمراحل التالٌة

وذلن عن طرٌك حساب أرباح  المصرؾ اإلسبلمً ، فً : تحدٌد جملة األرباح  : المرحلة األولى- 1

. كل عملٌة مضاربة أو مشاركة ٌجرٌها مع العمبلء ، حسب االتفاق الُمبرم 

ٌُحدد المصرؾ اإلسبلمً ، أرباح وخسابر العملٌات التً دخل فٌها بماله فمط ، دون  :المرحلة الثانٌة- 2

. أموال المودعٌن 

تمسٌم ما تبمى من أرباح أو خسابر االستثمارات بٌنه وبٌن مجموع المودعٌن طبماً  : المرحلة الثالثة- 3

. لما أُتفك علٌه 

بعد تحدٌد الجزء الخاص بؤموال ودابع االستثمار ، ٌموم المصرؾ اإلسبلمً : المرحلة الرابعة- 4

فٌحصل كل صاحب ودٌعة استثمارٌة على نصٌبه من الربح ، بمدر ما . بتوزٌعه على المودعٌن فرادى 

النجار وآخرون ، االتحاد الدولً للبنون )أودعه من مال ، والمدة التً ظل فٌها المال مستثمراً 

.   (اإلسبلمٌة
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 ٌجمع المصرؾ اإلسبلمً ، الجزء الخاص به من أرباح العملٌات المختلفة ، :المرحلة الخامسة - 5   

مع أرباح العملٌات التً لام بها برأسماله فمط ، ثم ٌموم بتوزٌع هذه األرباح على الُمساهمٌن ، بعد تجنٌب 

. جزء من األرباح كاحتٌاطً

:  كٌفٌة توزٌع أنصبة أصحاب الودائع 

:- تحتسب للودٌعة االستثمارٌة، حصة من األرباح وفماً ألمرٌن 

. لٌمة الودٌعة االستثمارٌة: ألولا

. مدة الودٌعة االستثمارٌة : الثانً

وٌُحـــــتسب العابد على أساس نسبة عابد االستثمار عن سنة كاملة ، منسوباً إلى مدة الودٌعة ، فً )

. (هـ1399مجملة البنون اإلسبلمٌة ،  ) (الشهور التً مضت على إٌداعها

ٌبُلحظ الباحث أنه من الممكن أن تشترط المصارؾ اإلسبلمٌة ، على أن تبمى الودٌعة االستثمارٌة ، مدة 

زمنٌة معٌنة ، بعدها ٌُحسب لها عابد من األرباح وذلن لضمان دخول الودٌعة فً مجال االستثمار وعدم 

وسواء أحتسب الربح للودٌعة فور إٌداعها ، أم أحتسب بعد  . احتساب عابد للودٌعة فً هذه الفترة الزمنٌة

بمابها مدة زمنٌة دخلت فٌها مجال االستثمار أم  لم تدخل ، فإن ذلن ال تؤثٌر له ، ألن استحماق الربح فً 

ولٌس النماء حكماً للمال المشارن به من الشرٌكٌن . شركة العمد، متحصل بالعمد الذي ارتضاه الشرٌكان 

ألن . لذلن لم ٌشترط الفمهاء فً شركة العمد ، خلط المالٌن . (ٌونس بن إدرٌس البهونى  )المتعالدٌن 

الحك فً الربح لٌس ُمرتبطاً باستعمال  المال ، بمدر ما هو متعلك باالستعداد فً وضع المال تحت 

وتوفٌر الطرٌمة الحسابٌة  المعروفة بنظام  . (سامً  حمود  )تصرؾ  الشركاء ألؼراض الشركة  

األعداد ، الذي ٌُستخدم فً المصارؾ التجارٌة  وسٌلة عادلة فً تحدٌد نصٌب الودٌعة االستثمارٌة من 

لذا ٌجب . الربح ، حسب أرصدة االستثمار ومدته ، إذ لد ٌسحب أو ٌضٌؾ أحد المودعٌن إلى حسابه

حساب األعداد على أساس رصٌد الودٌعة عمب كل تعدٌل مابٌن تارٌخ التعدٌل وتارٌخ انتهاء االستثمار 

 . (ؼرٌب الجمال)أو نهاٌة السنة المالٌة أٌهما ألرب 

: حساب الن ِّمر 

تم توزٌع األرباح على أساس الطرٌمة المتعارؾ علٌها بٌن المصارؾ باسم طرٌمة النِّمر أو األعداد 

. وفماً للوابح المعتمدة لكل مصرؾ.الشهر/ األسبوع /  ،وتكون وحدة الزمن  هً الٌوم

:- ٌمكن حساب الن ِّمر بؤحد الُطرق التالٌة

حساب النِّمر على أساس أرصدة األموال المتاحة لبلستثمار عمب كل تعدٌل مابٌن تارٌخ التعدٌل / 1

. وتارٌخ انتهاء االستثمار
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أخذ الفروق بٌن نمر المبالػ الُمتاحة  المضافة لبلستثمار ونمر المبالػ المسحوبة من تارٌخ اإلضافة / 2

. أو السحب إلى تارٌخ انتهاء االستثمار أو نهاٌة السنة المالٌة أٌهما ألرب.

: استخدام طرٌمة الن ِّمر فً توزٌع األرباح

نمر المجموعة     × صافى الربح المابل للتوزٌع= نصٌب المجموعة من األرباح 

                                       إجمالً نمر االستثمار  

: (هـ1405نصرالدٌن فضل المولى،)الربح وكٌفٌة توزٌعه

الفرق بٌن اإلٌرادات المتحممة من –     الربح كؤحد نتابج نشاط المصرؾ اإلسبلمً ، هو عبارة عن 

العملٌات المختلفة ، والتكالٌؾ التً أنفمت للحصول على هذه اإلٌرادات وٌتحمك اإلٌراد فً المصرؾ 

اإلسبلمً من العملٌات االستثمارٌة التً ٌموم بها أو ٌشارن فٌها  والخدمات المصرفٌة التً ٌإدٌها 

وتحتسب إٌرادات عملٌات االستثمار فً المصرؾ ، على أساس االستحماق الفعلً وبالتالً ال . للعمبلء

أما صكون . وكذلن الحال بالنسبة لعابد عملٌات النمد االجنبى . ٌعتبر الربح إال بعد تصفٌة العملٌة  تماماً 

بالنسبة للمصروفات .المضاربة ، فإَن اإلٌرادات المتحممة منها تمثل المستحك الممبوض فً نهاٌة العام 

.  فهً أٌضاً تحتسب على أساس االستحماق الفعلً

وٌتم توزٌع الربح على الفبات المشاركة بشكل أو بآخر فً تحمٌمه وفماً ألحكام العمود الشرعٌة المختلفة 

:- التً تحكم عملٌات المصرؾ والفبات وهى 

وهم الذٌن ٌتلمون تموٌبلً من المصرؾ بؤحد العمود الشرعٌة  : العمبلء المستثمرون  -1

 .أصحاب الودابع االستثمارٌة  -2

 .وهم أصحاب رأس المال : المساهمون  -3

: كٌف ٌعرف المصرف األرباح وكٌف وٌوزعها

    إن المصرؾ سوؾ ٌؤخذ من العامل  المضارب مجموع ما ٌجب علٌه أن ٌتنازل عنه من الربح 

وؼنى . بموجب عمد المضاربة ، وٌوزع هذا الممدار بٌنه وبٌن المودعٌن ، وفماً للنسب الممررة فى العمد 

عن البٌان أن المصرؾ سوؾ  لن ٌدرج أرباح المضاربات بالودابع الثابتة فى مٌزانٌته العامة بل لن 

. ٌضع لها مٌزانٌة خاصة تتكفل بإحصاء تلن األرباح وتمسٌمها 

: (دمحم بالر الصدر)وعلى هذا األساس ٌنتج سإاالن

إَن المصرؾ ٌجب أن ٌعرؾ بالتحدٌد أرباح المضاربات التً تمت بواسطته خبلل سنته المالٌة  : األول

والبد له أن ٌحدد تلن األرباح عند تسدٌد حساباته فً نهاٌة تلن السنة، ولد ٌتفك أن بعض المضاربات لم 

تتم تصفٌة حساباتها فً ذلن الولت فكٌؾ ٌتاح للمصرؾ أن ٌعرؾ مجموع أرباح المضاربات التً 

ولعت خبلل سنته المالٌة؟ 
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إَن المصرؾ إذا استطاع أن ٌحدد أرباح المضاربات التً تمت بواسطته خبلل السنة وبالتالً : الثانً

استطاع أن ٌعرؾ المدر الذي ٌجب أن ٌتنازل عنه المستثمرون للمصرؾ لكً ٌوزعه بٌنه وبٌن 

المودعٌن ، إذا فرضنا كل ذلن فكٌؾ ٌتاح للمصرؾ أن ٌحدد حصة كل ودٌعة من الربح وعلى أى 

أساس ٌكون هذا التحدٌد ؟ 

:  وسوؾ نجٌب على هذٌن السإالٌن بالترتٌب 

: أسلوب تحدٌد المصرف لألرباح

        المضاربة التً تتم بواسطة المصرؾ تارة تموم على أساس حمٌمة تجارٌة خاصة وأخرى تموم 

إَما أن ٌمبل المضاربة  وٌتفك مع (المضارب)على أساس إنشاء مشروع كامل ، أي أن المستثمر 

المصرؾ على شراء كمٌة محددة من األرز األجنبً وتصرٌفه ، وإَما أن ٌمبل المضاربة وٌتفك مع 

. المصرؾ على إنشاء محل تجارى ٌتكون من رأسماله من الودابع  الثابتة المضارب بها 

     ففً الحالة األولً ٌكون المال موظفاً فً عملٌة محددة ، وعادة تكون لصٌرة أي تظهر نتابجها فً 

وإذا لم تظهر نتابجها فً بداٌة تارٌخ تسدٌد المصرؾ لحساباته فٌكفً ان تظهر خبلل . فترة لصٌرة 

الفترة التً تمر بٌن تسدٌد الحسابات وظهور المٌزانٌة وإكمالها وهً فترة طوٌلة نسبٌاً ٌمكن فٌها 

. محاسبٌاً االطبلع علً نتابج العملٌات التً لام بها البنن لبل اختتام السنة المالٌة 

إذا افترض الباحث أن بعض المضاربات التً تمت لبٌل اختتام السنة المالٌة لم تظهر نتابجها 

حتى هذه الفترة فٌمكن للبنن التحدٌد التمدٌري للربح ألنه ٌعرؾ كما تمدم نوع العملٌة وٌملن فكرة عن 

.  سٌرها إلً ذلن الحٌن ، فٌستطٌع ان ٌمدر نتابجها وٌتصرؾ علً أساس هذا التمدٌر

أما فً الحالة الثانٌة ، ٌمكن للمصرؾ أن ٌفرض علً المشروع المابم علً أساس المضاربة 

التً تمت علً طرٌمه ان تتوافك سنته المالٌة مع السنة المالٌة للمصرؾ ، وذلن فً حالة إنشاء المشروع 

ابتدأ عن طرٌك المضاربة أو فً حالة كون المشروع لابما ولد تمدم للمصرؾ بطلب المساهمة فً 

رأسماله علً شكل دابمً تمرٌباً علً أساس المضاربة وكان بإمكانه تؽٌر سنته المالٌة وجعلها متفمة مع 

. السنة المالٌة للبنن 

هنان حاالت ال ٌمكن للمصرؾ فٌها إلزام المإسسة الطالبة للتموٌل بااللتزام بسنته المالٌة ، كما 

إذا كان المشروع لابماً وله سنة مالٌة تختلؾ عن سنة البنن وٌصعب علٌه تؽٌٌرها ، أو حٌن ٌكون 

المشروع موسمٌاً ومتخصصا بصنع وبٌع مادة شدٌدة الموسمٌة وكان اختتام السنة المالٌة للمصرؾ ٌتفك 

. مع الذروة فً أعمال المشروع

فلٌس من المعمول أن ٌكلؾ مشروع من هذا المبٌل لتطبٌك سنته المالٌة علً سنة المصرؾ 

والعبلج فً هاتٌن الحالتٌن هو أن األرباح التً ستظهر فً مٌزانٌات هذه المشارٌع ستحسب ضمن إرباح 

السنة التً ظهرت فٌها المٌزانٌات وهذا لن ٌسبب سوءاً فً التوزٌع إال فً السنة األولً ، وأما فً بمٌة 
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السنٌن فانه ستتعادل بصورة تمرٌبٌة األرباح التً ستحتسب خبلل السنة المادمة وهً تعود لهذه السنة مع 

. األرباح التً احتسبت ضمن أرباح هذه السنة وهً تعود للسنة الماضٌة 

:- فٌكــــــــــون مولفه فً هذه الحاالت واحد من أمرٌن ، هما (المضارب)أما العمٌل المودع 

أن ٌنتظر إلً السنة المادمة وخبللها ستعرؾ إرباح المشارٌع التً لم تعرؾ أرباحها حتى هذه السنة - 1

وتضم هذه األرباح بنفس الطرٌمة التً لسمت فٌها األرباح فً السنة الماضٌة وبنفس النسب ، وبذلن 

. تستكمل كل ودٌعة حصتها من الربح

 أن ٌتصالح المودع مع المصرؾ علً مبلػ معٌن كممابل للربح المحتمل ظهوره فً السنة المادمة  -2

من هذه المشارٌع ، وٌؤخذ المصرؾ كل الربح المتحمك لتلن الودابع المتصالح على أرباحها ، علً أن 

. ٌدفع المصرؾ من أمواله الخاصة المبالػ التً تصالح علٌها

    ٌمكن للمصرؾ أن ٌحدد منذ البداٌة المٌمة التً ٌدفعها فً مصالحات من هذا المبٌل تفادٌاً 

وبهذا .للمشاكل التً لد تنجم بٌن المودع والمصرؾ إذا ترن تحدٌد المٌمة لبلتفاق الشخصً فً كل حالة 

وطرٌمة الصلح التً . ال ٌواجه المصرؾ عند تسدٌد حساباته مشكلة بصدد تحدٌد أرباح تلن المشارٌع 

ٌمكن للمصرؾ اتخاذها مع المودع بالنسبة إلً المشارٌع التً لم تختم سنتها المالٌة بعد فً نهاٌة سنه 

المصرؾ ، ٌمكن للبنن أٌضا استعمالها مع المودع بالنسبة إلً الصفمات المحددة والمضاربات المصٌرة 

التً تمدم الكبلم عنها فٌما إذا فرض أَن أرباحهما لم تكشؾ إلى موعد ظهور المٌزانٌة العامة للمصرؾ ، 

فإَن المصرؾ لصالح المودع إذا لم ٌشؤ االنتظار على أرباحهما بمبلػ ٌحدده على ضوء خبرته بنوع 

. العملٌة وظروفها ولدرته على التنبوء بنتابجها 

كٌؾ ٌوزع المصرؾ األرباح ؟ وكٌؾ ٌحدد ربح كل ودٌعة لكً ٌمسم ربحها بٌنه وبٌن المودع 

وفماً للنسب الممررة فً عمد المضاربة ؟ 

ولد كان الجواب علً هذا السإال مٌسوراً لو افترض أن المصرؾ ٌستثمر الودابع الثابتة جمٌعاً 

فً ولت واحد ، بحٌث تظل جمٌعا فترة معٌنة لٌد االستثمار ، فان عامل الزمن عندبذ واحد بالنسبة لكل 

ؼٌر أن هذا االفتراض الذي ٌجعل عامل الزمن ال ٌجمع الودابع . الودابع الثابتة المستثمرة خبلل العام 

وإذا كلؾ المصرؾ أن . الثابتة كلها وٌدفع بها الً مجال االستثمار فً ولت واحد بل فً أولات مختلفة 

ٌؤخذ عامل الزمن الخاص باستثمار كل ودٌعة بعٌن االعتبار كان هذا شالا علٌه وٌتطلب منه جهود 

وأما اذا فرض ان كل الزمن الذي مّر علً الودٌعة الثابتة من لحظة اإلٌداع إلً لحظة . ونفمات كبٌرة 

. السحب ادخل فً حساب حصتها من الربح كما تفعل المصارؾ الربوٌة 

: كٌفٌة محاسبة المودعٌن

    المودع فً المصرؾ التملٌدي ٌحصل علً عابد ٌتحدد سلفاً علً ضوء مبلػ الودٌعة وفترة اإلٌداع 

أما فً المصرؾ اإلسبلمً الذي تتحدد فٌه العبللة بٌنه وبٌن المودع علً أساس . ومعدل الفابدة الممرر 

المشاركة فً عابد االستثمارات ربحاً كان أو خسارة بنسبة مساهمة الطرٌفٌن فً رأس مال العملٌة ، فان 

فالودابع تصب فً سلة عامة تستخدم فً تموٌل االستثمارات ، فً الولت الذي ال . الوضع ٌختلؾ 
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تتولؾ فٌه حركة خروج مودعٌن ودخول مودعٌن جدد ، وفً الولت الذي ٌصعب فٌه تفصٌل 

كل ذلن بصرؾ النظر عما إذا كان االستثمار أو االستثمارات . االستثمارات حسب لٌمة ومدة الودٌعة 

لٌس هذا فمط ، بل أن . التً شاركت الودٌعة فً تموٌلها ، لد تولد عنها ارباح فً تلن السنة أو لم ٌتولد

الذي فتح حساب ودٌعة استثمارٌة فً سنة مالٌة ، أن ٌشارن فً األرباح التً تحممت  (المودع)للعمٌل 

فً هذه السنة ، حتى لو كانت متولدة عن استثمارات فً سنوات سابمة ، لم ٌكن فٌها العمٌل حٌنذان من 

ومن ناحٌة أخرى فانه لو لام العمٌل بسحب ودٌعته فً نهاٌة السنة ، فلٌس له الحك . مودعً المصرؾ

ولٌس من حك . فً المطالبة بؤرباح فً سنوات تالٌة عن استثمارات كانت ودٌعته لد ساهمت فً تموٌلها 

العمٌل كذلن المطالبة باألرباح عن استثمارات السنة الحالٌة ، إذا لم تكن األرباح لد استحمت بالفعل ، فلو 

أن األرباح فً مشروع معٌن تحسب علً فترات مالٌة ربع سنوٌة وانتهت السنة المالٌة للمصرؾ لبل ان 

وبالطبع سوؾ . تنتهً فترة من تلن الفترات ، فان أرباح تلن الفترة تضاؾ إلى أرباح السنة التالٌة 

ٌشترن المودع فً تلن األرباح لو انه ظل مودعاً ، أما إذا سحب الودٌعة لبل أن تنتهً الفترة المالٌة 

الربع السنوٌة التً علً أساسها تتحد األرباح ، فلن ٌكون من حمه المشاركة فً األرباح المتولدة 

. (م1997منٌر إبراهٌم هندي، )خبللها

: التوزٌع الدوري لألرباح

    ال خبلؾ فً أن المصرؾ اإلسبلمً ٌتشابه مع البنون األخرى من حٌث لٌامه بتلمً ودابع 

فٌمكن للمصرؾ اإلسبلمً أن ٌحتفظ بؤموال . العمبلء واستثمار هذه الودابع فً تموٌل المشروعات

وٌمكن . (حساب ادخار)عمبلبه فً صورة حساب جاري أو ودٌعة محددة المدة ، أو فً دفتر توفٌر 

، (تموٌل رأس المال العامل)للبنن أن ٌستثمر هذه األموال فً تموٌل العمبلء عن طرٌك حسابات جارٌة 

أو عن طرٌك مشاركات فً تموٌل عملٌات محددة ، أو المشاركة فً شركات توصٌة بسٌطة مع حك 

وفً حاالت التموٌل . فً رأس المال  (الشرٌن الموصً)الشرٌن المتضامن فً شراء حصة المصرؾ 

السابمة فانه ٌجب االتفاق مع العمبلء علً التسام األرباح كل ثبلثة اشهر ، وتتحدد األرباح الربع سنوٌة 

خبلل السنة المالٌة بواسطة الجهاز المحــــــــــاسبً للعمٌل ، وٌلتزم العمٌل بتمدٌم حسابات معتمدة من 

كذلن ٌمكن للمصرؾ . مرالب حسابات معترؾ به ، ومستمل عن العمٌل فً نهاٌة كل سنة مالٌة 

اإلسبلمً أن ٌستثمر ودابع العمبلء المخصصة لمشروعات معٌنة فً هذه المشروعات ، وٌمكن أن 

كما ٌستطٌع البنن أن ٌستثمر جزءا آخر . ٌشارن البنن أٌضاً فً هذه المشروعات بجزء من رأس ماله 

من رأس ماله فً المشاركة فً الشركات المساهمة سواء عن طرٌك االكتتاب فٌها أو شراء أسهمها فً 

 / W . W . W. Kantakji . org ، ( ممال توزٌع األرباح فً البنون اإلسبلمٌة))األسواق الخاصة لذلن

figh) . 

ٌبلحظ أن هنان أمواالً مستثمرة تدر أرباحاً كل ربع سنة ، وهنان أموال أخرى تحمك إرباحها 

كل سنة ، وفً نفس الولت فان الجانب اآلخر ٌتضمن موارد أموال ٌمكن أن تشارن فً األرباح الربع 

 .سنوٌة ، كما أن هنان موارد أموال من حمها الحصول علً أرباح فً نهاٌة السنة 
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انه عن طرٌك رسم وتنفٌذ سٌاسة مالٌة سلٌمة ٌمكن للبنن أن ٌنظم استثماراته ألموال مودعٌه 

وفماً للشروط التً تم االتفاق معهم علٌها ، وبالتالً فان المصرؾ ٌمكنه ان ٌعد حساباً لئلٌرادات 

كل ربع سنة ، وٌمكن من والع هذا الحساب إجراء توزٌع  (حساب األرباح والخسابر)والمصروفات 

. للربح كل سنة أٌضاً 

من اإلٌرادات التً حصل علٌها البنن نتٌجة االستثمارات فً أعمال لصٌرة األجل ٌمكن تنظٌم 

توزٌع األرباح علً المودعٌن فً حسابات لصٌرة األجل ، علً أن ٌخصم من هذه اإلٌرادات لبل إجراء 

. التوزٌع نسبة معٌنة لتعوٌض مكافؤة البنن عن ما ساهم به من مال وعمل فً الحصول علً هذه األرباح

كما ٌمكن االتفاق مع العمبلء المودعٌن أٌضاً علً أن  تحجز نسبة من األرباح الربع سنوٌة 

لتكون احتٌاطً موازنة أرباح المودعٌن ، حٌث ٌتم تنظٌم طرٌمة التصرؾ فً هذا االحتٌاطً لصالح 

. مجموع المودعٌن فً فترات تالٌة لد تمل األرباح فٌها عن الفترات  السابمة ألسباب مإلتة 

مما سبك ٌتضح للباحث أن اإلٌداعات لصٌرة األجل تموم بتموٌل االستثمارات لصٌرة األجل كل 

ربع سنة  وٌحتفظ البنن بنصٌبه فً األرباح الربع سنوٌة إلى نهاٌة العام لتوزٌعها علً مساهمٌه مع 

األرباح األخرى وبالمثل فً الودابع المخصصة لمشروعات معٌنة ، فان  البنن ٌعطً المودعٌن نصٌبهم 

فً األرباح فً نهاٌة كل سنة وٌضم نصٌبه فً هذه األرباح إلى األرباح األخرى التً حممها لتوزٌعها 

. علً مساهمٌه أٌضاً 

تطبٌماً لذلن فان حساب األرباح والخسابر للمصرؾ اإلسبلمً ٌجب أن ٌتضمن فً جانبها الدابن 

إجمالً اإلٌرادات التً حصل علٌها سواء من االستثمارات لصٌرة األجل أو طوٌلة األجل أو 

االستثمارات فً أسهم شركات مساهمة ، باإلضافة إلى اإلٌرادات الناتجة عن تشؽٌل أموال البنن فً 

وتمابل هذه اإلٌرادات . شراء وبٌع النمود والمعادن الثمٌنة واألسهم ، وكذلن إٌرادات الخدمات المصرفٌة 

الجانب المدٌن لحساب األرباح والخسابر بنصٌب المودعٌن فً أرباح االستثمارات ، باعتبارها تكلفة 

. بالنسبة للبنن وجب علٌه دفعها للحصول علً الودابع التً استخدمها فً جنً أرباح االستثمارات

باإلضافة إلً المصروفات اإلدارٌة والعمومٌة وإستهبلكات أصوله الثابتة وأي مخصصات أخري لممابلة 

والفرق بٌن إجمالً اإلٌرادات وبٌن الجانب المدٌن . أي التزامات مستمبلٌة أو خسابر ؼٌر محددة المٌمة 

والمصروفات ٌمثل  (أرباح المودعٌن)من حساب األرباح والخسابر أي إجمالً تكالٌؾ االستثمارات 

. أرباح البنن المابلة للتوزٌع علً مساهمٌه

: الدراسة المٌدانٌة

 المصارؾ اإلسبلمٌة هً مصارؾ حدٌثة النشؤة تعود بداٌاتها :نبذة تعرٌفٌة عن المصارف اإلسالمٌة

وتموم هذه المصارؾ أساساً على نبذ سعر الفابدة كؤساس . إلى منتصؾ السبعٌنات من المرن الماضً

للتعامل بٌن المصرؾ وعمبلبه وإتباع لواعد الشرٌعة اإلسبلمٌة فً المعامبلت المالٌة والتً تحرم الربا 

 .لذلن عادة ما ٌطلك على المصارؾ اإلسبلمٌة اسم البنون البلربوٌة. تحرٌماً لاطعاً 
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م أول محاولة إلنشاء 1963     تعتبر مصارؾ االدخار المحلٌة فً مٌت ؼمر بمصر والتً أنشؤت عام 

وتلت هذه المحاولة األولى نشؤة . مصارؾ ال تتعامل بالفابدة وتسٌر على هدى الشرٌعة اإلسبلمٌة 

المصارؾ اإلسبلمٌة فً مختلؾ بلدان العالم ، حٌث بدأت المصارؾ اإلسبلمٌة أعمالها المتضمنة 

بتؤسٌس بنن دبً -  م1975بعد عام – التطبٌمات المصرفٌة حسب أحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة حدٌثاً 

نشؤت بعض المصارؾ اإلسبلمٌة فً بعض الدول اإلسبلمٌة فً ظل نظام ربوي كامل ، . اإلسبلمً 

وتمت أسلمه كاملة للجهاز المصرفً فً . مثل بنن فٌصل اإلسبلمً فً كل من مصر والسودان 

   .(نوال حسٌن عباس)م1992السودان منذ عام 

على الرؼم من التحدٌات الجمة التً تعترض المعامبلت المالٌة اإلسبلمٌة : أهمٌة المصارف اإلسالمٌة

فً الولت الراهن فمما الشن فٌه أن المإسسات المالٌة والمصرفٌة اإلسبلمٌة أرست لنفسها لاعدة راسخة 

فً المعامبلت المالٌة الدولٌة، وهً تمر اآلن بمرحلة من النمو الملحوظ وما زالت أمامها تطلعات عدٌدة 

فمد أصبحت المصارؾ اإلسبلمٌة أمراً والعاً فً الحٌاة المصرفٌة والدولٌة بعد أن شمت .وآفاق واسعة

طرٌمها فً بٌبات مصرفٌة بعٌدة فً أسسها ولواعدها وآلٌات العمل فٌها عن الروح والمواعد 

 .( م2006مجلة األموال، بنن امدرمان الوطنً ، )اإلسبلمٌة

 تتمثل الوظابؾ الربٌسٌة للمصارؾ اإلسبلمٌة فً لبول األموال ، :وظائف المصارف اإلسالمٌة 

إَن األساس العام الذي لامت علٌه المصارؾ ٌتمثل فً عدم . الخدمات المصرفٌة  وتوظٌؾ األموال

الفصل بٌن أمور الدٌن وأمور الدنٌا ، فكما ٌجب مراعاة ما شرعه هللا فً العبادة ٌجب مراعاة شرعه فً 

المعامبلت بإحبلل ما أحله وتحرٌم ما حرمه ، واعتماد الشرٌعة اإلسبلمٌة أساساً لجمٌع التطبٌمات  

واتخاذها مرجعاً فً ذلن ومن ابرز مظاهر هذا تحرٌم الربا ، واعتبار النمود وسٌلة للتبادل و مخزناً للمٌم 

وأداة للوفاء ، وإنها لٌست سلعة، ولٌس لها لٌمة زمنٌة إال من خبلل ارتباطها بالتعامل بالسلع بشروطها 

ولذا فإن من المبادئ الهامة فا النظام المصرفً اإلسبلمً ما سبمت اإلشارة إلٌه من عدم . الشرعٌة

األخذ بمفهوم اختبلؾ لٌمة النمد لذاته الختبلؾ توارٌخ استحماق المصرؾ به فً النظم التملٌدٌة ، وبدالً 

من ذلن أخذت المصارؾ بمبدأ المشاركة فً الربح والخسارة، المستند إلى مفهوم الخراج بالضمان 

ومفهوم الؽرم بالؽنم  إلى جانب الصٌػ األخرى المعتبرة من التجارة المشروعة ، واستبعدت مبدأ التكلفة 

الممررة لرأس المال من خبلل الفابدة الربوٌة المرتبطة بالتموٌل ، واجتنبت الربا بؤنواعه ولم تتخذ من 

معاٌٌر المحاسبة والمراجعة للمإسسات المالٌة ) (8الفمرة  رلم).المرض وسٌلة من وسابل االستثمار 

  .( م1997اإلسبلمٌة ، 

   تراعى المصارؾ اإلسبلمٌة فً استثماراتها األموال الذاتٌة واألموال التً تمبلها لتحمٌك الربح 

وتتم عملٌة لبول المصرؾ لؤلموال على أساس . الحبلل والنفع العام للمجتمع وتموٌل المشارٌع التنموٌة

عمد المضاربة التً هً شركة فً الربح بٌن المال والعمل  وتنعمد بٌن أصحاب حسابات 

الذي ٌعلن المبول العام لتلن األموال للمٌام باستثمارها ،  (المضارب)والمصرؾ  (أرباب المال)االستثمار

أو  (المضارب )والتسام الربح حسب االتفاق وتحمٌل الخسارة لرب المال إال فً حاالت تعدى المصرؾ 
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معاٌٌر المحاسبة والمراجعة ) (9الفمرة رلم ).تمصٌره أو مخالفته للشروط فانه ٌتحمل ما نشؤ بسببها

. ( م1997للمإسسات المالٌة اإلسبلمٌة 

ال تختلؾ موارد المصارؾ اإلسبلمٌة عن موارد البنون التجارٌة حٌث : موارد المصارف اإلسالمٌة

 :-تنمسم إلى

: موارد ذاتٌة/ أ

.  تتؤلؾ من رأس المال المدفوع واالحتٌاطات واألرباح المحتجزة 

: موارد ؼٌر ذاتٌة/ ب

مجلة األموال، بنن امدرمان ) (جارٌة، ألجل أو بإشعار) تتمثل فً الودابع بمختلؾ أشكالها 

.. ( م2006الوطنً ، 

ٌؽلب علٌها طابع االستثمارات لصٌرة ومتوسطة األجل : استخدامات موارد المصارف اإلسالمٌة

وٌحتفظ البنن أٌضاً بجزء من موارده فً صورة نمدٌة لممابلة طلب الجمهور كما ٌتمٌد أٌضاً باالحتفاظ 

باالحتٌاطً النمدي الممرر لدى البنن المركزي، وٌخصص المصرؾ اإلسبلمً نسبة من موارده لؽرض 

 .تمدٌم المروض الحسنة وهً لروض دون الفوابد وتكون عادة لممابلة ظروؾ اإلعسار

تتعدد أسالٌب التموٌل فً المصارؾ اإلسبلمٌة وإن كانت : أسالٌب التموٌل فً المصارف اإلسالمٌة

 ً ومن هذه األسالٌب . جمٌعها تتفك فً المشاركة فً الربح والخسارة واستبعاد التعامل بالفابدة كلٌا

 .المرابحة، المشاركة المضاربة، بٌع السلم، اإلجارة وؼٌرها من الصٌػ األخرى

 :المصارف اإلسالمٌة السودانٌة

:  نظام مصرفً مزدوج  :أوالًال 

     تجربة النظامٌن المتوازٌٌن  كانت مطبمة فً السودان منذ أواخر السبعٌنات عندما تم افتتاح بنن 

فٌصل اإلسبلمً السودانً ، رابد المصارؾ اإلسبلمٌة ، الذي حمك نجاحاً كبٌراً وأرباحاً فالت التصور 

مما شجع لٌام عدد من المصارؾ اإلسبلمٌة فتم إنشاء بنن التضامن  اإلسبلمً ، اإلسبلمً السودانً ، 

والبركة اإلسبلمً ، والتنمٌة التعاونً اإلسبلمً وبدأت تحمك النجاح المطرد مع وجود النظام المصرفً 

التملٌدي وذلن لبل أسلمة النظام المصرفً والمصــــــارؾ التً كـــانت تعمل بالنظــــــام التملٌدي فً 

ذلن الولــــت هً التجــــــاري الزراعً ، والنٌلٌن، وبنن الخرطوم ، والسودانً الفرنسً ، واالدخار 

. وبمٌة البنون األجنبٌة العاملة فً السودان 

المصارؾ اإلسبلمٌة لها رسالة سماوٌة ولد نجحت فً تؤصٌل المعامبلت اإلسبلمٌة والتخلص 

من الربا المحرم شرعاً ومكنت جمهور المسلمٌن الذٌن كانوا ٌتحرجون وٌمتنعون من التعامل بالنظام 

.  التملٌدي الربوي ، بتنمٌة مواردهم بالتعامل الشرعً وفماً للصٌػ اإلسبلمٌة 

بدأت فً عام  (مصارؾ تملٌدٌة ومصارؾ إسبلمٌة)فترة النظام المصرفً المزدوج فً السودان 

/ 14وانتهت فً  (رابد المصارؾ اإلسبلمٌة فً السودان)م بمٌام بنن فٌصل اإلسبلمً السودانً 1978

. م بإعبلن أسلمه الجهاز المصرفً بواسطة الربٌس األسبك جعفر دمحم نمٌري 2/1984
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ولٌام المصارؾ اإلسبلمٌة بالذات فً هذه الفترة ونجاحها اللتزامها بتوجٌهات الشرع مع اجتهاد 

فً  (أسلمة الجهاز المصرفً)المابمٌن بؤمرها شجع الدولة التخاذ المرار المشهور والصابب المتمثل فً 

. السودان ، فمٌام المصارؾ اإلسبلمٌة آنذان له الفضل فً اتخاذ هذا المرار 

ًال  فترة النظام المصرفً اإلسبلمً فً السودان بدأت فً ٌوم : نظام مصرفً إسالمً  :  ثانٌا

م بإعبلن أسلمة النظام المصرفً بواسطة الربٌس األسبك جعفر دمحم نمٌرى وانتهت فً 14/2/1984

 . م بعد لٌام ثورة اإلنماذ الوطنً 1990بداٌة عام 

م لرار تارٌخً مهم ولكنه لم ٌنجح 1984لرار أسلمة النظام المصرفً فً السودان فً عام 

سراج الدٌن عثمان مصطفً ، صٌػ )بالصورة المتولعة له ذلن لعدة أسباب جوهرٌة نذكر منها ما ٌلً 

                                        :-(التموٌل اإلسبلمً المستخدمة فً إطار التجربة السودانٌة ،  مجلة المصارؾ

لم ٌحظ المرار باهتمام الجهات المسإولة عن تنفٌذه ومتابعته مثل وزارة المالٌة وبنن السودان  -1

. وإدارات البنون المعنٌة بهذا المرار 

 .ترن كل بنن لٌموم باألسلمة بالكٌفٌة  التً ٌراها مناسبة  -2

 .عدم وجود كوادر مدربة وملمة بطبٌعة العمل المصرفً اإلسبلمً  -3

بماء الكوادر المصرفٌة التملٌدٌة مشرفة على إدارات االستثمار بالمركز الربٌسً وألسام  -4

 .االستثمار بالفروع 

خلو المصارؾ من وجود هٌبات رلابة شرعٌة للتؤكد من السبلمة الشرعٌة لبل تنفٌذ العملٌات  -5

 .االستثمارٌة

 .عدم التفهم لخطورة المخالفات الشرعٌة عند تنفٌذ العملٌات االستثمارٌة  -6

 .احتساب األرباح فً المرابحات لم ٌكن بمعٌار موحد وفً بعض الحاالت لم ٌكن شرعٌاً  -7

   ولهذا فإننا نجد أن الفترة المعنٌة انتابها كثٌر من العٌوب والمخالفات الشرعٌة والمصرفٌة التً 

 .أدت لعدم نجاحها بالصورة  المتولعة لها 

ًال  الشروع فً وجود نظام مصرفً إسبلمً معافً حمٌمً بدأ فً بداٌة عام :النظام المصرفً الحالً : ثالثا

م بإعبلن تعمٌك اسلمة الجهاز المصرفً فً السودان بواسطة حكومة اإلنماذ الوطنً والى ٌومنا 1990

هذا ، هذا المرار االلتصادي المصرفً الهام هٌؤت له الدولة كل الوسابل واآللٌات لنجاحه على النحو 

 :-   اآلتً 

.  اهتمام الجهات المسإولة كلها بهذا المرار والعمل على إنجاحه  -1

اهتمام البنن المركزي بالمرار بإصدار المنشورات البلزمة والممٌدة والمحددة لكٌفٌة التعامل  -2

 .المصرفً اإلسبلمً السلٌم 

 .لٌام الهٌبة العلٌا للرلابة الشرعٌة على المصارؾ والمإسسات المالٌة فً بنن السودان  -3

 .إلزام جمٌع المصارؾ بمٌام هٌبة فاعلة للرلابة الشرعٌة لتحمٌك السبلمة الشرعٌة  -4
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 .االهتمام بتدرٌب الكوادر المصرفٌة وبالذات فً مجال تعمٌك إسبلم النظام المصرفً وتؤصٌله  -5

مرشد المرابحة ومرشد بٌع )بدء إصدار المراشد الفمهٌة لصٌػ التموٌل اإلسبلمً وعلى سبٌل المثال  -6

 .(السلم 

ال شن أن أي تجربة جدٌدة البد أن ٌكون لها اٌجابٌات وسلبٌات ، والبد أن تمؾ بعض المشكبلت 

والمعضبلت فً طرٌمها إلى تحمٌك أهدافها ونجاحاتها أو أن تنتهً ، ولكن بحمد هللا وتوفٌمه فان التجربة 

المصرفٌة اإلسبلمٌة السودانٌة بالرؼم من المشكبلت التً واجهتها فإنها حممت نجاحاً ملحوظاً وأصبحت 

والعاً ملموساً ونموذجاً لؽٌرها من التجارب المماثلة وذلن بشهادة كثٌر من أهل العلم والمعرفة فً هذا 

 . الجانب 

 م 1983 مارس 24 هـ الموافك 1403 جمادي الثانٌة 9باشر البنن أعماله فً : بنن التضامن اإلسالمً

كثانً بنن إسبلمً فً السودان فً ظروؾ التصادٌة بالؽة التعمٌد فً ظل هٌمنة البنون التملٌدٌة على 

النشاط المصرفً فً السودان ولكن بحول هللا ولوته انطلك البنن شالاً طرٌمه بنجاح حمك سمعة طٌبة 

 ً . داخلٌاً وخارجٌا

 تواصلت مسٌرة التطوٌر والتطور كسنة ماضٌة خبلل العمد الثانً من عمر البنن، وكان لزاماً 

أن ٌتصل النهج الراسخ توثٌماً للتجربة ونشراً لها حتى ٌتسك العطاء مع المراجعة وتبادل التجارب مع 

. اآلخرٌن

رأس المال المصرح به عند التؤسٌس  (شركة مساهمة عامة محدودة)بنن التضامن اإلسبلمً : اسم البنن

 ملٌون دوالر أمرٌكً، والحماً حولت الجمعٌة العمومٌة رأس المال إلى الدٌنار الســــــــودانً 20مبلػ 

سلسلة مطبوعات بنن ) م2000 ملٌار دٌنار ســــــــــــــودانً فً العام 5ومن ثم تم تعدٌله إلى مبلػ 

((. 15)التضامن 

األؼراض التً من أجلهــــــا تؤسس البنن حسبما ورد فً عمد تؤسٌسه ونظامه األساسً : أغراض البنن

 :-هً

المٌام بجمٌع األعمال المصرفٌة والمعامبلت المالٌة والتجارٌة واالستثمارٌة والمساهمة فً  -1

. التنمٌة الصناعٌة والزراعٌة والعمرانٌة

لبول جمٌع الودابع بالعملة المحلٌة وبالعمبلت األجنبٌة وفتح الحسابات ومنح المروض المختلفة  -2

 .اآلجال ممابل مختلؾ أنواع الضمانات وكل ذلن وفماً لمواعد الشرٌعة اإلسبلمٌة

المساهمة والمشاركة والمضاربة والمرابحة فً جمٌع أنواع المعامبلت االلتصادٌة والمالٌة  -3

والتجارٌة ومشاركة عمبلء البنن فً كافة المشروعات التجارٌة والصناعٌة والزراعٌة والعمارٌة 

وفماً لؤلسس الممررة شرعاً وٌولً البنن اهتماماً خاصاً بالمشروعات االلتصادٌة ذات األجل 

 .المتوسط والطوٌل
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أن ٌوفر رأس المال والخبرة المصرفٌة وكافة أنواع الخدمات والدراسات البلزمة إلنجاح  -4

 .مشروعات عمبلء البنن وؼٌرهم

إصدار واستخراج وسحب ولبول وتحصٌل وتظهٌر وتنفٌذ الشٌكات والكمبٌاالت والسندات  -5

واألذونات من أي نوع وبوالص الشحن وأي أوراق أخرى لابلة للتحوٌل أو النمل أو التحصٌل أو 

ؼٌر ذلن من المعامبلت سواء كانت تدفع فً السودان أو فً الخارج على أن تكون هذه 

 .المعامبلت خالٌة من أي محظور شرعً

المٌام بكافة أنواع التعامل بالنمد األجنبً وفك ما تسمح به الموانٌن واللوابح ولواعد الشرٌعة  -6

 .اإلسبلمٌة

 .لبول إٌداع األموال من األفراد واألشخاص االعتبارٌٌن بؽرض االستثمار أو التوفٌر -7

فتح خطابات االعتماد والضمان وتمدٌم الخدمات للعمبلء فً المجال المالً وااللتصادي وتمدٌم  -8

االستشارات فً المجاالت المصرفٌة والمالٌة والتجارٌة وااللتصادٌة التً ٌطلبها العمبلء أو 

 .ؼٌرهم

المٌام بالشراء أو االستثمار أو االمتبلن بؤي وسٌلة أخرى واستثمار العمارات والمنموالت  -9

 .وإدارتها أو تحسٌنها أو بٌعها أو التصرؾ فٌها بؤي وسٌلة أخرى ٌراها البنن مناسبة

 .منح المروض الحسنة وفك الضوابط والشروط التً ٌحددها البنن- 10

 المٌام بإجراء الدراسات والبحوث المتعلمة بالجدوى مع الجهات األخرى المختصة لتحمٌك هذه  -11

 .األؼراض

(:- 15)سلسلة مطبوعات بنن التضامن )وتحمٌماً ألؼراضه ٌجوز للبنن المٌام باألعمال اآلتٌة

أن ٌوزع ناتج الربح الحبلل على عمبلبه المستثمرٌن وفماً ألحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة  - أ

 أن ٌمنح مكافآت وإعانات أو تبرعات للمدٌرٌن والعاملٌن السابمٌن أو لمن ٌلونهم وأن ٌعاون  - ب

أو ٌتبرع للمإسسات الخٌرٌة أو الصحٌة أو التعلٌمٌة أو ؼٌرها أو للجمعٌات العاملة فً 

 .مجال البر واإلحسان

أصحاب الودابع )هً اإلدارة المنوط بها توظٌؾ أموال البنن والمستثمرٌن : إدارة االستثمار

فً مختلؾ أوجه االستثمار بالعملة المحلٌة وذلن إما بطرٌمة مباشرة عبر نافذة مصلحة  (االستثمارٌة

استثمارات الرباسة مع الشركات والمإسسات واألفراد وبالشراء المباشر، أو عن طرٌك وضع السٌاسات 

 .البلزمة أللسام االستثمار بالرباسة والفروع ومتابعة تنفٌذها

: شروط البنن العامة للودٌعة االستثمارٌة

. عادة ٌتم االتفاق على أسس الودٌعة االستثمارٌة المطلمة- 1

ٌسمح البنن بالسحب أو اإلضافة للودٌعة االستثمارٌة مع االحتفاظ لرب المال بحمه فً العابد عند - 2

 .نهاٌة الفترة

 .ٌتم احتساب الودابع االستثمارٌة باحتساب النِّمر الٌومٌة للودابع المشاركة فً األرباح-  3



 83 

 .الربح والخسارة تخضعان لشروط عمد المضاربة- 4

 .العمل حالٌاً على توزٌع األرباح كل ثبلثة أشهر- 5

 .ال ٌتم منح لروض أو سلؾ على ذمة األرباح- 6

 كما ٌتم توزٌع األرباح بٌن أصحاب حسابات االستثمار المطلك وأصحاب حموق الملكٌة على 

(. 15)سلسلة مطبوعات بنن التضامن )أساس نصٌب كل طرؾ فً األموال المستثمرة

ممابلة ) تم سإال مدٌر اإلدارة المالٌة عن نظام توزٌع األرباح بٌن المصرؾ وأصحاب الودابع

:  ولد أجاب على النحو التالً  ( م7/2/2008طارق عوض ، مدٌر اإلدارة المالٌة، 

إَن المصرؾ ٌتبع نظام نمر الودابع وٌتم الحساب ٌومٌاً ثم ٌتم توزٌع األرباح ألصحاب الودابع 1

االستثمارٌة كل ثبلثة شهور وفً نهاٌة السنة المالٌة ٌتم ممارنة المحمك فعلٌاً مع الموازنة حٌث أن الربط 

. وٌتم تعامل المصرؾ فً االستثمارات المطلمة%. 45حوالً 

من المشاكل التً تواجه عملٌة توزٌع األرباح فً بعض األحٌان ٌتم التدخل إدارٌاً حٌث ٌتنازل / 2

المصرؾ عن نصٌبه ألصحاب الودابع االستثمارٌة وذلن لتشجٌع أصحاب الودابع و جذب المزٌد من 

. الودابع وهذا ٌإدي إلى السمعة الطٌبة للمصرؾ

. الدٌون المتعسرة دابماً تحمل على حساب المصرؾ/ 3

نسبة المساهمٌن من األرباح دابماً تكون ضعٌفة ممارنة بنصٌب أصحاب الودابع وهذه تعتبر مشكلة / 4

 .حمٌمٌة حٌث ٌشعر المساهمٌن بالظلم فً ذلن وهم أصحاب رأس المال

نشؤت المجموعة كنتاج لعملٌة الدمج التً تمت فً مارس : مجموعة بنن النٌلٌن للتنمٌة الصناعٌة

 م والبنن الصناعً السودانً وهو بنن 1964 م بٌن بنن النٌلٌن وهو بنن تجاري تؤسس عام 1993

 . م1961متخصص تؤسس عام 

وتعتبر هذه المجموعة مإسسة مصرفٌة ذات هدؾ استراتٌجً للمساعدة فً إحداث التنمٌة  

الصناعٌة فً السودان، وذلن بإنشاء المإسسات الصناعٌة وتوسٌع نشاطها واجتذاب رأس المال الخاص 

مجموعة بنن النٌلٌن للتنمٌة )واألجنبً للمساهمة فً تلن المإسسات وفماً ألحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة

. ( م 2005التمرٌر السنوي – الصناعٌة 

 تم سإال العاملٌن بمسم اإلدارة المالٌة عن المشاكل المتعلمة بتوزٌع األرباح بٌن المصرؾ 

ممابلة أمٌر عبد السبلم ، اإلدارة المالٌة ، بنن )وأصحاب الودابع االستثمارٌة و تتلخص آرإهم فً اآلتً

:- ( م12/11/2007النٌلٌن ، 

أي فً حالة استرداد الدٌون )صعوبة لٌاس وتوزٌع األرباح بالنسبة للعملٌات االستثمارٌة المتعثرة / 1

وذلن الستفادة فبة من أصحاب ودابع االستثمار على حساب فبة أخرى نتٌجة التخارج أو  (المتعثرة

االستمرار بالممارنة بعملٌة إثبات اإلٌرادات وتوزٌعها وتكوٌن المخصصات البلزمة لممابلة الدٌون 

. المشكون فً تحصٌلها، فإن ذلن ٌصعب معالجته من الناحٌة العملٌة

. تحمٌل كافة المصروفات للودابع االستثمارٌة بالتالً تؤثٌرها على األرباح/ 2
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. فً بعض األحٌان جزء من اإلٌرادات ضابعة وهذا ٌإثر على األرباح الموزعة/ 3

استطاع بنن أم درمان الوطنً وخبلل فترة وجٌزة االرتماء بؤدابه المصرفً : بنن أمدرمان الوطنً

وبوتٌرة متصاعدة حتى أصبح فً صدارة منظومة المصارؾ السودانٌة، كما أصبح رابداً فً مجال 

 . وتبنً إدخال التمنٌة المصرفٌة وممـــــــــارسة العمل المصرفً وفماً لهدي الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء

 م، ظل رأسماله ٌتطور 14/8/1993 تم افتتاح البنن ومزاولة أعماله رسمٌاً فً عٌد الجٌش ٌوم 

.  باأللؾ دٌنار6.096.305 م حٌث بلػ 2005منذ تؤسٌسه وحتى نهاٌة العام المالً 

تم سإال الموظفٌن بمسم اإلدارة المالٌة عن كٌفٌة توزٌع األرباح بٌن المصرؾ وأصحاب الودابع 

: وتتلخص إجاباتهم فً اآلتً  ( م17/11/2007ممابلة بتارٌخ )االستثمارٌة

ٌتم إعطاء أصحاب الودابع االستثمارٌة سلفٌات على ذمة األرباح شهرٌاً لمن ٌرؼب من أصحاب / 1

. الودابع وٌتم الحساب النهابً بعد التصفٌة لكل ودٌعة

وحول النسب العالٌة لؤلرباح التً ٌوزعها المصرؾ ذكروا أنه ٌساعد ذلن فً عملٌة جذب  الودابع / 2

. بالتالً ٌزٌد من أرباح المصرؾ

 م فً إطار العبللات المتمٌزة بٌن 1984تؤسس فً األول من فبراٌر عام : البنن السعودي السودانً

البلدٌن الشمٌمٌن، تجسٌداً وتجسٌراً للتواصل العربً اإلفرٌمً الضارب بجذوره عبر التارٌخ وجمعاً ذكٌاً 

بٌن المبلءمة المالٌة والممدرات االلتصادٌة الواعدة والكفاءة المهنٌة خدمة لبللتصاد الوطنً وتنمٌة 

 .لحموق المالكٌن

ملٌارات دٌنار سودانً  (3)رأس المال المصرح به 

دٌنار  (5) سهماً عادٌاً بمٌمة إسمٌة 84.514.248 ٌمثل عدد 422.571.240: رأس المال المدفوع

. للسهم الواحد

أنشًء البنن للمٌام بجمٌع العملٌات المصرفٌة والمعامبلت المالٌة والتجارٌة : األهداف واألغراض

واالستثمارٌة من خبلل الموارد البشرٌة ذات الكفاءة المصرفٌة الرفٌعة واستخدام أحدث األنظمة 

االلكترونٌة وشبكة منتماة من المراسلٌن تؽطً جمٌع أنحاء العالم وشبكة من الفروع الداخلٌة تمتد عبر 

 .معظم والٌات السودان

: تحلٌل البٌانات واختبار الفرضٌات

إن المصارؾ اإلسبلمٌة تنتهج منهجاً موحداً فً : أحد أهداؾ هذا البحث اختبار الفرض الذي ٌمول 

. توزٌع األرباح باستخدام طرٌمة األعداد أو النِّمر بالتالً تإثر على نصٌب المساهمٌن والمستثمرٌن
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ٌوضح إختبار العاللة بٌن متغٌرات هذا الفرض  (2/2/1)الجدول 

مربع العاللة 

كاي 

درجة 

الحرٌة 

مستوي 

المعنوٌة 

بٌن النوع و االسلوب المتبع لتحدٌد رصٌد الودٌعة االستثمارٌة المستحمة هو 

أسلوب الرصٌد فً نهاٌة الفترة 

8.425 9 0.492 

بٌن النوع واالسلوب المتبع لتحدٌد رصٌد الودٌعة االستثمارٌة المستحمة هو أسلوب 

متوسط األرصدة فً السنة 

12.139 12 0.435 

بٌن النوع و االسلوب المتبع لتحدٌد رصٌد الودٌعة االستثمارٌة المستحمة هو 

أسلوب الرصٌد مضروب فً مدة االستثمار 

16.032 12 0.190 

بٌن النوع و األسلوب المتبع لتحدٌد رصٌد الودٌعة االستثمارٌة المستحمة هو 

 أسلوب ألل رصٌد خالل السنة

 

9.648 12 0.647 

 

بٌن النوع و فترة إعداد الموائم المالٌة ألغراض  توزٌع  األرباح كل ثالثة أشهر 

 

22.364       12 0.034 

بٌن النوع و فترة إعداد الموائم المالٌة ألغراض توزٌع األرباح كل ستة أشهر 

 

26.602 12 0.009 
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النوع و فترة إعداد الموائم المالٌة ألغراض  توزٌع األرباح سنوٌة 

 

21.666 12 0.041 

بٌن وجود إختالف فً أسس و لواعد لٌاس و توزٌع األرباح بٌن المصرف و 

المودعٌن و أن هنان صعوبة فً لٌاس و توزٌع األرباح بدلة بٌن المصرف 

المضارب من جهة و أصحاب الودائع االستثمارٌة من جهة أخري 

 

43.104 16 0.000 

بٌن وجود إختالف فً أسس و لواعد لٌاس و توزٌع األرباح بٌن المصرف و 

المودعٌن والطرٌمة المتبعة فً توزٌع األرباح هً طرٌمة األعداد أو الن ِّمر 

19.006 16 0.268 

بٌن وجود إختالف فً أسس و لواعد لٌاس وتوزٌع األرباح بٌن المصرف 

والمودعٌن وهنان تعارض بٌن مصالح المساهمٌن ومصالح أصحاب ودائع 

 (زٌادة أرباح فئة تإثر سلباُ علً أرباح الفئة األخري)االستثمار فً توزٌع األرباح

26.936 16 0.042 

 

. م 2007الخرطوم , إعداد الباحث من بٌانات االستبانة: المصدر

أنه ال توجد ( 2/2/1)الجدول  ٌبلحظ من والختبار مدى صحة وعدم صحة الفرضٌة األولى 

عبللة معنوٌة بٌن النوع واألسلوب المتبع لتحدٌد رصٌد الودٌعة االستثمارٌة المستحمة للربح هذا ٌإكد أن 

المصارؾ تختلؾ من حٌث األسلوب فً توزٌع األرباح بٌن المصرؾ وأصحاب الودابع االستثمارٌة 

.  وبناًء على هذه النتٌجة ٌتبٌن عدم صحة الفرضٌة

أن هنان عبللة معنوٌة بٌن النوع وفترة إعداد الموابم المالٌة ( 2/2/1)الجدول كما  ٌبلحظ من 

ولد اتضح ذلن من خبلل النماش مع مسإولً اإلدارات المالٌة . ألؼراض توزٌع األرباح كل ثبلثة أشهر

واالستثمارٌة ببعض المصارؾ فً عٌنة البحث، وكذلن هنان عبللة معنوٌة بٌن النوع وفترة إعداد 

الموابم المالٌة ألؼراض توزٌع األرباح كل ستة أشهر، وأٌضاً هنان عبللة معنوٌة بٌن النوع وفترة إعداد 

وأٌضاً . وبناًء على هذه النتٌجة ٌتبٌن صحة الفرضٌة. الموابم المالٌة ألؼراض توزٌع األرباح السنوٌة

 وجود عبللة معنوٌة بٌن وجود اختبلؾ فً أسس ولواعد لٌاس وتوزٌع ( 2/2/1)الجدول ٌبلحظ من 

األرباح بٌن المصرؾ والمودعٌن وأن هنان صعوبة فً لٌاس وتوزٌع األرباح بدلة بٌن المصرؾ 

.  المضارب من جهة وأصحاب الودابع االستثمارٌة من جهة أخرى

 عدم وجود عبللة معنوٌة بٌن وجود اختبلؾ فً أسس ( 2/2/1)الجدول كما ٌبلحظ اٌضاً من 

ولواعد لٌاس وتوزٌع األرباح بٌن المصرؾ والمودعٌن والطرٌمة المتبعة فً توزٌع األرباح هً طرٌمة 

كما ٌبلحظ وجود عبللة معنوٌة بٌن وجود اختبلؾ فً أسس ولواعد لٌاس وتوزٌع . اإلعداد أو النِّمر

األرباح بٌن المصرؾ والمودعٌن وهنان تعارض بٌن مصالح المساهمٌن ومصالح أصحاب ودابع 
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وبناًء على هذه . (زٌادة أرباح فبة تإثر سلباً على أرباح الفبة األخرى)االستثمار فً توزٌع األرباح 

. النتٌجة ٌتبٌن صحة الفرضٌة 

ٌتضح لنا من العرض السابك رؼم أن المصارؾ تختلؾ من حٌث األسلوب فً تحدٌد رصٌد 

وهذه الطرٌمة . الودٌعة االستثمارٌة المستحمة للربح إالَ أن كل المصارؾ تستخدم طرٌمة األعداد أو النِّمر

تإثر على نصٌب المساهمٌن والمستثمرٌن وبذلن ٌكون الباحث لد تحمك من صحة الفرض األول من 

المصارؾ اإلسبلمٌة تنتهج منهجاً موحداً فً توزٌع األرباح باستخدام طرٌمة األعداد أو . فروض الدراسة

. النِّمر بالتالً تإثر على نصٌب المساهمٌن والمستثمرٌن

 العام خالل تصفٌتها تم التً العملٌات أرباح و االستثمارٌة الودائع عن الناتجة األرباح بٌن عاللة هنان

: المالً

 أرباح و االستثمارٌة الودابع عن الناتجة األرباح بٌن عبللة تم سإال المبحوثٌن عما إذا كانت هنان

 المالً وتم إعطاءهم خٌارات أوافك بشدة ، أوافك ، محاٌد ، ال العام خبلل تصفٌتها تم التً العملٌات

 وجاءت إجاباتهم كما هو موضح فً الجدول التالً   بشدة أوافك أوافك ، ال

 تم التً العملٌات  وأرباح االستثمارٌة الودائع عن الناتجة األرباح بٌن عاللة هنان (2/2/2)جدول رلم

 المالً العام خالل تصفٌتها

 النسبة التكرار البٌان

 29.5 26 بشدة أوافك 

 50.0 44 أوافك

 10.2 9 محاٌد

 3.4 3أوافك  ال

 0.0 0ال أوافك بشدة 

 93.2 82 المجموع

 Missing 6 6.8 

 100.0 88المجموع 

م 2007إعداد الباحث من بٌانات االستبانة : المصدر

أحد أهداؾ هذا البحث اختبار الفرض الذي ٌمول أرباح االستثمار هً أرباح العملٌات التً تم 

.  تصفٌتها فعبلً خبلل العام المالً
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 ٌوضح إختبار العاللة بٌن متغٌرات هذا الفرض (2/2/3)الجدول 

مستوي المعنوٌة درجة الحرٌة مربع كاي العاللة 

بٌن هنان زٌادة فً 

أرباح العملٌات 

االستثمارٌة  و توجد 

مشكلة فً حساب أرباح 

العملٌات التً تم 

تصفٌتها خالل العام 

 المالً

15.503 16 0. 488 

بٌن وجود زٌادة فً 

أرباح  

العملٌات االستثمارٌة  و 

أن طرٌمة لٌاس 

اإلٌرادات و المصروفات 

فً عملٌات االستثمار 

 تتم حسب االتفاق

28.700 16 0.026 

 .م 2007الخرطوم , إعداد الباحث من بٌانات االستبانة: المصدر

 أَن هنان (2/2/2)جدول رلم ٌبلحظ من والختبار مدى صحة وعدم صحة الفرضٌة الثانٌة

عبللة بٌن األرباح الناتجة عن الودابع االستثمارٌة وأرباح العملٌات التً تم تصفٌتها خبلل العام المالً 

وهذه تعتبر نسبة ممدرة جداً وبالتالً % 79.5وهذا ما تإكده ردود المبحوثٌن حٌث أن نسبة الذٌن وافموا 

فإَن أرباح العملٌات االستثمارٌة التً لم ٌتم تصفٌتها فعبلً ال تدخل ضمن العام المالً ومما ٌإكد هذا 

.  وبناًء على هذا ٌتبٌن صحة الفرضٌة. العمل مبدأ النضوض فً المصارؾ اإلسبلمٌة

 عدم وجود عبللة معنوٌة بٌن وجود زٌادة فً أرباح العملٌات (2/2/3)الجدول كما ٌبلحظ من 

ورؼم أن نسبة . االستثمارٌة ووجود مشكلة فً حساب أرباح العملٌات التً تم تصفٌتها خبلل العام المالً

لم ٌوافموا على وجود مشكلة فً حساب أرباح العملٌات التً تم % 40ممدرة من المبحوثٌن حوالً 

تصفٌتها خبلل العام المالً ٌرى الباحث أن هنان مشكلة وبناًء على ذلن فإن إجابات المبحوثٌن لم تكن 

موفمة وٌعزى ذلن إلى ارتباطهم الوجدانً بمولع عملهم وما ٌإكد هذا المماببلت التً تمت مع بعض 

أفراد عٌنة الدراسة الذٌن أكدوا وجود مشاكل فً حساب أرباح العملٌات االستثمارٌة، مثل التداخبلت 

. وبناًء على ما سبك ٌتبٌن صحة الفرضٌة. اإلدارٌة وحساب مخصصات الدٌون المشكون فٌها
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 وجود عبللة معنوٌة بٌن أن هنان زٌادة فً أرباح العملٌات (2/2/3)الجدول كما ٌبلحظ من 

االستثمارٌة طرٌمة لٌاس اإلٌرادات والمصروفات فً عملٌات االستثمار تتم حسب االتفاق وٌعزى ذلن 

 ً . إلى أن كثٌر من المصارؾ تحدد فترات الودٌعة االستثمارٌة مثبلً ثبلثة اشهر أو ستة أشهر أو سنوٌا

. وبناًء على ما سبك ٌتبٌن صحة الفرضٌة. فٌُخٌر صاحب الودٌعة فً اختٌار المدة التً تناسبه

وبذلن ٌكون الباحث لد تحمك من صحة فرضٌة أن أرباح االستثمار هً عبارة عن أرباح 

. العملٌات التً تم تصفٌتها فعبلً خبلل العام المالً

: النتائج والتوصٌات

النتائج : أوالًال 

 مما تمدم من تحلٌل توزٌع األرباح بٌن المصرؾ والمودعٌن فً المصارؾ اإلسبلمٌة ومن خبلل 

:- الدراسة المٌدانٌة التً تم اختبار فروضها، ٌمكن استخبلص النتابج اآلتٌة

توصلت الدراسة إلى أَن المصارؾ  اإلسبلمٌة تنتهج منهجاً موحداً فً فترة إعداد الموابم المالٌة - 1

ألؼراض توزٌع األرباح وهً إما أن تكون كل ثبلثة أشهر أو ستة أشهر أو سنوٌة وذلن حسب فترة 

. الودٌعة االستثمارٌة

. توصلت الدراسة إلى أَن الطرٌمة المتبعة فً توزٌع األرباح هً طرٌمة األعداد أو النّمر- 2

أفادت الدراسة أَن هنان عوامل كثٌرة تإثر على تحدٌد نسبة توزٌع األرباح بٌن المصرؾ - 3

رصٌد , دٌمومة الودٌعة االستثمارٌة, والمستثمرٌن فً عمود المضاربة منها حجم الودٌعة االستثمارٌة

. احتٌاجات المصرؾ من الودابع االستثمارٌة, الودٌعة االستثمارٌة

توصلت الدراسة إلى أَن هنان عبللة بٌن األرباح الناتجة عن الودابع االستثمارٌة وأرباح العملٌات - 4

باعتبار أن  أرباح العملٌات التً لم ٌتم تصفٌتها ال تدخل ضمن العام . التً تم تصفٌتها خبلل العام المالً

. المالً

الحظت الدراسة أَن هنان فبة من أصحاب ودابع االستثمار تستفٌد على حساب فبة أخرى نتٌجة لعدم - 5

االستمرار أو االستمرار ممارنة بعملٌة إثبات اإلٌرادات وتوزٌعها، وتكوٌن المخصصات البلزمة لممابلة 

الدٌون المشكون فً تحصٌلها، فإن ذلن ٌصعب معالجته من الناحٌة العملٌة وٌإخذ فٌه بمبدأ التسامح أو 

. المبادرة بٌن المستفٌدٌن والمتضررٌن من أصحاب الودابع

توصلت الدراسة إلى اختبلؾ المصارؾ اإلسبلمٌة فً األسلوب  المتبع فً تحدٌد رصٌد الودٌعة - 6

االستثمارٌة المستحمة للربح حٌث أن بعض المصارؾ تستخدم أسلوب الرصٌد فً نهاٌة المدة والبعض 

اآلخر ٌستخدم أسلوب الرصٌد مضروباً فً مدة االستثمار والبعض اآلخر ٌستخدم أسلوب متوسط  

. األرصدة خبلل السنة

الحظت الدراسة  اعتماد تحمك اإلٌراد فً فمه المضاربة على مبدأ النضوض والذي ٌعتمد على - 7

احتساب كافة نفمات الفترة المعنٌة والمتحصبلت النمدٌة فمط ٌإثر على نصٌب المودعٌن فً أرباح 

. الودابع االستثمارٌة
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ًال  التوصــــٌات : ثانٌا

:-  توصلت الدراسة من خبلل ما تم عرضه من النتابج المترتبة علٌه  إلى التوصٌات اآلتٌة

ال بد للمصارؾ أن تتبع أسلوب موحد فً تحدٌد رصٌد الودٌعة االستثمارٌة المستحمة للربح ، علٌه - 1

من األفضل اختٌار أسلوب متوسط األرصدة فً السنة ألنه ٌتمٌز بدرجة من العدالة فً التعامل مع 

. أصحاب الودابع االستثمارٌة

ضرورة وجود أسس ولواعد لمٌاس وتوزٌع األرباح بٌن المصرؾ والمودعٌن، مع مراعاة أن عملٌة - 2

تحمٌك األرباح فً المصرؾ اإلسبلمً ، تخضع لمجموعة من الضوابط المرتبطة بالماعدة األساسٌة التً 

مشروعٌة االستثمار، ارتباط الربح : ومن أهم هذه الضوابط .  تحكم تعامبلت المصارؾ اإلسبلمٌة

. بالعمل

حساب األعداد أو النمر على أساس رصٌد الودٌعة عمب كل تعدٌل ، أي على أساس رصٌد الودٌعة  - 3

. بٌن تارٌخ التعدٌل وتارٌخ إنتهاء االستثمار أو نهاٌة السنة المالٌة أٌهما ألرب

لد ٌطبك فرض الدورٌة فً المصرؾ اإلسبلمً على فترات ألل من سنة إذ تموم بعض المصارؾ - 4

علٌه توصى . اإلسبلمٌة بمٌاس وتوزٌع الربح كل ستة شهور، وٌموم البعض اآلخر بذلن كل ثبلثة شهور

الدراسة أن ٌتم ذلن بشكل مإلت وال ٌكون المٌاس والتوزٌع نهابٌاً لمدة تمل عن سنة مالٌة حتى ٌتم 

. التحمك من الربح أو ناتج األعمال

ٌتم احتجاز مخصصات لممابلة كل أنواع الخسابر الناتجة من االستثمار وتوظٌؾ األموال المملوكة - 5

لكل من المصرؾ والمودعٌن ، على اعتبار أن هذه المخصصات مملوكة لهم بنسبة توزٌع األرباح 

المتفك علٌها بٌنهم، على أن ٌتم  احتجاز هذه المخصصات فً نفس مرحلة لٌاس الربح الذي سٌتم 

. توزٌعه بٌن كل من المصرؾ وأصحاب الودابع

العمل على  حساب أرباح العملٌات التً تم تصفٌتها خبلل العام المالً ومنعاً للتداخبلت اإلدارٌة - 6

لزٌادة أرباح أصحاب ودابع االستثمار على حساب المساهمٌن وضرورة اشتراط عمد المضاربة على 

. توزٌع الربح بٌن المتعالدٌن بؤي نسبة ٌتراضٌان علٌها

ضرورة وضع وتطبٌك معاٌٌر محاسبٌة مناسبة متفك علٌها تحدد كٌفٌة لٌاس وتوزٌع األرباح فً - 7

. وذلن بالتنسٌك مع هٌبة المحاسبة المالٌة للمصارؾ والمإسسات المالٌة اإلسبلمٌة.المصارؾ اإلسبلمٌة

لٌام بحوث جدٌدة تبٌن النسب المستخدمة فً حساب أرباح المصرؾ وأصحاب الودابع االستثمارٌة - 8

بحٌث تكون هذه المعاٌٌر معروفة على . حٌث ٌمكن تموٌمها ووضع معاٌٌر مناسبة لتحدٌد تلن النسب

 مستوى كافة المصارؾ

: لائمة المراجع
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طرق توزٌع األرباح بٌن المصرف والمودعٌن فً المصارف اإلسالمٌة 

Abstract 

   This study aims to show methods of distributing profit between bank 

and investment deposit owners in the Sudanese Islamic Banks. As a 

research problem the study deals with the modality, in which profit be 

distributed between banks and investment deposit owners. 

   The research aims arrive at a fair proposal on profit distribution 

between shareholders and investors in a manner that provides a 

reasonable retain for investment deposit owners, thus to attract more 

deposit to the Islamic bank while guarantee a rewarding retain to 

shareholders. 

Research methodologies adopted by this research are the deductive, 

inductive, historical and the analytical descriptive approach. 

To achieve research objective the following hypotheses have been 

tested: 

1-Investment profits are not other than profit operations which had been 

actually settled through out the fiscal year. 

The researcher arrived at the following findings: 

1- Islamic Banks follow a unified method in preparing financial 

statements for distribution of profits. 

2- The method adhered to in distribution of profits, is the method of 

numbers or marks. 

The study concludes with the following recommendations: 

1- It is inevitable for the Islamic banks to adhere to a unified 

method in the determination of the balance of investment profit 

accrued deposit; therefore it is best to choose the method of 

average balance of the year because it is fair in terms of dealing 

with investment deposit owners 
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 األدب ودوره فً إٌماظ الحس الوطنً

نصر الدٌن سلٌمان علً . د

 

:  مستخلص 

    تنالش هذه الدراسة دور األدب فً صنع الثمافة الوطنٌة والسبلم فً السودان وتركز الدراسة بشكل 

أساسً على األدب الشعبً من خبلل دراسة الشعر الشعبً والمصص الشعبً واألمثال وذلن باالستناد 

. على إٌراد النصوص وتوضٌح معانٌها ودالالتها الوطنٌة ودورها فً عملٌة السبلم

      ولد خلصت الدراسة إلً أن األدب ٌعتبر مٌزان مهم جداً ٌعبر عن المتطلبات التً ٌجب التعوٌل 

ولذلن , مما ٌفٌد فً العدٌد من المعالجات للمشاكل, علٌها فً نشر وبث ثمافة السبلم فً مجتمعنا السودانً

.  ٌجب على الدولة أن تضعه كعامل فً اإلستراتٌجٌة المستمبلٌة

:  ممدمة 

    أن نمطة البداٌة فً تكوٌن المعرفة هً مبلحظة البٌبة والظواهر المحٌطة باإلنسان اجتماعٌة وطبٌعٌة 

حٌث نجد أن اإللهام هو أحد ظواهر تلن الطرق للمعرفة واالكتشاؾ ،  . (30، ص 1984حمادي )

ففً البحث . والذي دابماً ٌتم عن طرٌك التؤمل واالنفعال الداخلً واالندماج البٌبً والتفاعل مع الظواهر 

العلمً أو االجتماعً تلعب الظواهر الطبٌعٌة واإلشكالٌات االجتماعٌة دوراً أساسٌاً فً إبراز أهمٌة 

تحلٌل ومعاٌرة ذلن البحث ، حٌث ٌكون الفعل هو أداة التحلٌل والمعاٌرة واالستنتاج وتكوٌن المعرفة ، 

لكن فً األدب ٌمتزج العمل باإلحساس وٌتفاعل الوضع الذهنً بالوضع النفسً فً تلن العملٌة ، حٌث ال 

تخضع عملٌة التفاعل تلن إلً لوانٌن ثابتة ، فاألدٌب ٌنفعل بما ٌحٌط به من مكونات تفسر له الكثٌر من 

األشٌاء ، واألدب طرٌك من طرق المعرفة ٌعتمد على اإللهام والشعور الداخلً الذي ٌتفاعل فٌه العمل 

وسٌلة مبلبمة للتعبٌر عن مشاعر اإلنسان الداخلٌة سواًء  (32، ص 1984حمادي )والنفس ، فاألدب 

كانت المشاعر المتعلمة بإدراكه لهوٌته وانتمابه وإدراكه للمٌم العلٌا أو فهمه للظواهر المحٌطة به طبٌعٌة 

كانت أم اجتماعٌة، كما أنه ألرب الوسابل للتعبٌر بممدار ما ٌكون األدب أصٌبلً بمعنى الصدق فً التعبٌر 

.   بمدر ما كان عمٌماً وجٌداً فً رسم أبعاد ذلن الشعور ومإثراً فً بث الوعً المومً واإلدران الوطنً 

    فاألدب هو أفضل وسٌلة للتعبٌر عن الشعور المومً الوطنً ، والعلم أفضل وسٌلة لشرح ذلن 

الشعور ، وهنا ٌمكن بحث أهمٌة الدور المنوط باألدب لبلرتماء بالحس الوطنً ولضاٌا الوحدة ومإثراتها 

األدبٌة وما ٌظهر من تجانس وتجارب فً بعض العادات والتمالٌد والسلون والتً ٌمكن أن تكون من 

.  أكثر السمات جذباً لخٌارات الوحدة والتصالح الوطنً بشكل ثابت وممنع لكل الفبات واالثنٌات 

:  وظٌفة األدب وأثاره على الحٌاة االجتماعٌة 

 م 2010  – األول العدد                      جامعة  دنمبل                                – مجلة البحث العلمً 
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 إن األدب ٌعلب دوراً واضحاً وهاماً فً مماومة ظواهر االنمسام وحوادث الفرلة، وٌشجع وٌعزز 

فً تؽذٌة التراث الوطنً باألنماط المشتركة من المٌم الروحٌة واألخبللٌة التً الترنت بتارٌخ المجتمع 

الوطنً والتً تشكل مادة واسعة وؼنٌة ٌستطٌع األدب أن ٌتناولها وٌبثها بموالب مفهومة وأسالٌب جاذبة 

لتلن المٌم والمثل العلٌا، حٌث أن وحدة المجتمع وتبلحمها تحتاج دوماً إلً إٌماظ الضمٌر والتنبٌه الوطنً 

لكبح ؼرابز االنمسام والفرلة وتموٌة مٌول الخٌر عند المواطنٌن ، فتلعب أنماط األدب أدواراً مهمة فً 

تارٌخ إٌماظ الشعور الوطنً والوحدة والتبلحم لصٌاؼة مشاهد من حٌاة المجتمع العربً وتمدٌمها بصورة 

 (كالمسرحٌات ـ المبلحم ـ األشعار ـ المصص الشعبً ـ األساطٌر ـ األحاجً)أدبٌة جاذبة فً شكل أنماط 

وصور أخرى لؤلدب تنمل بصورة ال شعورٌة تمثل اإلحساس المشترن بوحدة التارٌخ والموروث الثمافً 

الذي من شؤنه تؽذٌة الشعور الوحدوي ، كما ٌستطٌع األدب أن ٌموم بدور مهم فً ؼرس مفهوم لدسٌة 

أرض الوطن وموروثاته ومعتمداته بشتى الوسابل واألسالٌب وعبر لنوات المخاطبة للعمل والعاطفة عند 

. الفرد السودانً 

 وهنا نجد أن األدب ٌلعب دوراً أساسٌاً فً إبراز الجوانب الحسٌة والوطنٌة بصورة ؼٌر مباشرة 

وهً أكثر الجوانب تؤثٌراً من األسلوب المباشر ، حٌث تخلك العدٌد من جوانب المخاطبة العملٌة لحاالت 

االنمسام والتنافر والعداء بجانب التجمع والتضافر واالتحاد ، والذي ٌموي التعاطؾ الوطنً والمومً لدى 

.  فبات المجتمع 

    فمسؤلة األسلوب ؼٌر المباشر كوسٌلة لنمل الفكرة هو عمل إبداعً ٌتمٌز به األدٌب المبدع ، فتنتمل 

أما ممارنة . الفكرة بوسابل وأدوات عدٌدة وبسٌطة ال تشكل فً الؽالب إشكالٌة للذهن والعمل البسٌط 

باألدٌب الملتزم وطنٌاً هً نفس الممارنة بٌن المواطن المنفعل  (43، ص 1984حمادي )األدٌب 

والمندمج فً لضاٌا الوطن والمواطن المتجاهل الممصر فً ذلن ، فلذلن وطنٌة األفراد تتفاوت حسب 

تفاوت التطور الذي ٌحصل داخل كل فرد منهم ، مثل درجة نضج العبمرٌة تتفاوت من أدٌب آلخر ، 

حٌث أن لمة الوطنٌة هً النضال بكل أوجهه لحد التضحٌة بالنفس من أجل كٌان ووحدة األمة ، كذلن 

األدٌب والشاعر الذي ٌتؤثر بما حوله من ظواهر بشرٌة أو جمالٌة ، الممصود أن ٌكون لد بلػ درجة 

.  التطور ووصل بها إلً مرحلة إدران الممة العلٌا فً حٌاة المجتمع وهً الوطنٌة السامٌة 

 أما عوامل اإلحساس واالنتماء وصور التحدي تتفاعل فً إثارة كوامن اإلعزاز وتثٌر فً نفوس 

أبنابها دوافع الوحدة من أجل الحفاظ على وجودها من خبلل فكرها الثمافً ولٌمتها االجتماعٌة ووجودها 

الشعر ـ األمثال ـ المصص الشعبً ـ األساطٌر ـ )الحضاري وذلن بإبراز مواهبها الفنٌة من خبلل 

حٌث تبدي آفاق لدرتها وعطابها فً اإلحساس بوحدة االنتماء والشعور  (األحاجً ـ األؼنٌة الشعبٌة

بالوجود المشترن المتجسد فً شعابره وتمالٌده وطموسه توثٌماً لعوامل البناء االجتماعً التً تفرض على 

.  الجمٌع 
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التارٌخٌة التً مرت بها األمم علً أن عصور  (62، ص 1984على المٌسى )فمد دلت كل األحداث 

الوحدة كانت عصور نماء حضاري وازدهار ثمافً ، كما جاءت هذه الدعوة الوحدوٌة على لسان الشاعر 

:  العربً امرإ المٌس فً دعوته لجموع المبابل العربٌة للتوحد فمال 

ولو أن ما اسعً ألدنً معٌشة    كفانً ولم أطلب للٌل من المال  

ولكنما اسعً لمجد مـإثل     ولد ٌدرن المجد المإثل أمثالً  

:  أو كما لالت األؼنٌة الشعبٌة السودانٌة 

جدودنا زمان وصونا على الوطن    على التراب الغالً مالً ثمن  

    كما ٌمكن استؽبلل الشعور فً تعزٌز الحس الوطنً أو المومً باالعتماد على المإثرات الدٌنٌة 

والشعبٌة من خبلل مدلوالت الثمافة الشعبٌة ، حٌث نجد فً بعض األحٌان أن هذا الشعور هو الطاؼً فً 

السلون العام للمجتمع ، مما ٌدلل على إمكانٌات االستفادة منه بانعكاس هذا السلون بعد تعزٌزه ببعض 

.  الولابع التارٌخٌة والمؤثورات الشعبٌة المتداولة 

 :  أنماط األدب الشعبً ودورها فً الصٌاغة الوطنٌة

    لؤلدب أنماطه المعروفة من خبلل إبراز التراث الشعبً للمجتمع السودانً ، فله مكوناته الهامة فً 

الشعر الشعبً ـ المصص الشعبً ـ األؼنٌة )إحٌاء الموروث الثمافً بإبراز أجناسه والتً تظهر فً 

أدواراً  (239، ص 1984الخٌاط )وٌلعب الشعر  . (الشعبٌة ـ األسطورة ـ الحجوة ـ األمثال الشعبٌة

محورٌة فً معالجة لضاٌا الوطن ذات االتجاهات الشاملة التً تمثل مضامٌن متعددة، من ضمنها حرٌة 

كما ذكر الشاعر الرصافً , الفكر والتً فً كثٌر من األحٌان ترتبط ببعض المرارات الهامة فً المجتمع

:  بموله 

إن كان فً األوطان للناس غاٌة    فحرٌة األفكار غاٌتها الكبرى  

فؤوطانكم لن تستغل سٌاسة     اذا أنتم لم تستغلوا بها نكٌرا  

إذا ما لحك موطنهم أناس     لم ٌبنوا به للعلم دوراًال  

فؤن ثٌابهم أكفان موتى     ولٌس بٌوتهم إال لبورا   

    إذن األدب تعبٌر عن فهم األدٌب لمجتمعه ووالعه وممدراته ومواهبه وانعكاس هذا الفهم فً إبداعه ، 

فاألدٌب ٌعبر عن المجتمع كله بكل متؽٌراته وتنالضاته ، حٌث ٌستطٌع أن ٌمثل كل المجتمع بكل لواه 

السٌاسٌة والفكرٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة ، فالوطنٌة فً مفاهٌمها ترتبط بمفهوم سلون سٌاسً 

لذا أي عمل إبداعً مهما تعمد وتشعب ٌنطوي على عبره بسٌطة ونمٌة وثالبة ، . والتصادي وأٌدلوجً 

. هذه العبرة هً الخبلصة التً ٌنطك بها الشاعر فً لصٌدته والمتصوؾ فً نكتته والطفل فً سإاله 

هً ما ٌبحث عنه النالد فً متاهات السرد المصصً ، حٌث تتماطع الطبمات الروابٌة والزواٌا السردٌة 

( 175، ص 1984ؼزول )على اختبلفها وتنوعها وهو التحدي ، فنجد فً تارٌخ السرد المصصً 

أحٌاناً إطارات سردٌة تجمع لصصاً متعددة أو أساطٌر مختلفة ، بحٌث ٌستخدم اإلطار لتولٌد الحكاٌات 

لكن هنالن تصور عام ٌري أن الخطاب الشعري ٌمثل النشاط التعبٌري الظاهر فً . فً هذه األعمال 
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الثمافة السودانٌة ، وإن كان معبراً عن الوجدان الجمعً للمجموعات االثنٌة الموجودة فً السودان بكل 

اٌحابٌاتها التعبٌرٌة ذات الدالالت الجهرٌة نسبٌاً من خبلل بعض اإلشارات األٌدلوجٌة واالجتماعٌة 

واللؽوٌة والدٌنٌة ، ولكن الموروث الثمافً السودانً بكل تشكٌبلته وعملٌاته الثمافٌة هو الذي ٌمثل 

الجذور األولى التً انداح منها كل اإلبداع الشعبً بكل مساهماته ، وهذا ما نبلحظه من خبلل األمثال 

واألحاجً والمصص الشعبً وما فٌها من تصورات وعادات وتمالٌد وسلون ومعتمدات ، تمثل الخطاب 

الشعبً الكلً المستلهم بعض مبلمحه من عالمه المٌثولوجً المتمثل فً الموجهات العامة ذات المعمولٌة 

ولد . والرشاد ، والتً دابماً لها دالالت اعتمادٌه ال تخلو معانٌها الدٌنٌة من التناول الثمافً واالجتماعً 

فالخطاب  (لصص ـ أساطٌر ـ أمثال)تؤتً هذه الموجهات فً انساق أدبٌة مختلفة لد تكون فً شكل 

الشعبً المومً ٌتلمس فً الؽالب األعم أزمة ومشاكل الوعً المومً فً كل مراحله ، والتً تحول بٌن 

بعض الصراعات التً تنتج عن عبللات المبابل ببعضها البعض وصراعاتها على الماء والكؤل ، وحول 

السٌطرة على طرق التجارة ، فٌظهر هنا أبداع الوجدان الشعبً ودوره لدى مبدعٌه من رواة وشعراء 

وكتاب لصص وأساطٌر تخرج الناس من هذه الصراعات وأثارها المدمرة ، وذلن بإحٌاء الحس 

وهنا ال بد من االهتمام بفهم خطاب األدب الشعبً فً طور التكوٌن . والشعور المومً لدى الجماعات 

تتمٌز بانجذابها نحو المجاالت  (المصة ـ الشعر ـ المثل ـ األؼنٌة)حٌث نجد أن الكثٌر من اآلداب الشعبٌة 

التارٌخٌة والمومٌة للجماعة ، حٌث تتداخل فٌه نشوء المجموعات المكملة والمإثرة فً تكوٌنه خبلل 

وإن كانت هنالن نمطة مهمة ال بد من . المبلمح الحماسٌة الجمعٌة والمومٌة من سٌاق التعبٌر والسلون

إبرازها ، هى أن تطور التكوٌن المومً فً السودان بدأ لبلٌاً ثم تطور اجتماعٌاً ثم إلً منحنى إللٌمً 

متؤثراً بالخطاب االجتماعً والتارٌخً مما أدي فٌما بعد إلً إعادة إنتاج هذا التشكل بكل أبعاده الزمانٌة 

والمكانٌة داخل الجماعة ، فالوالع االجتماعً التارٌخً السودانً ٌحكمه تماٌز محلً دفع بظواهره 

واشتراطاته فً تحمٌك االنمطاع والتحول والتؤسٌس الستمرارٌة جدٌدة معتمدة بناًء ثمافٌاً لومٌاً ، وهذا 

ٌمودنا إلً الحمٌمة الموضوعٌة فً إظهار األحداث التارٌخٌة والولابع االجتماعٌة الجزبٌة ، وٌحولها فً 

مع . كثٌر من األحٌان إلً رمزٌة تحمل الخطاب إشاراته ودالالته التفصٌلٌة بكل ثمل تمالٌدها وحاجٌاتها 

العلم أن محاوالت الخطاب فً األدب الشعبً عبارة عن تجربة ماض متجذر فً المؤثور ومنساق عبر 

صور التطور االجتماعً والمومً الذي ٌبمٌه دوماً مبلزماً لئلبداع الوطنً فً مختلؾ مراحل تطوره 

( .  35ت ، ص .مارؼولٌس د)وتجدده 

:  نماذج وصور لألدب الشعبً السودانً ودوره فً الحس الوطنً

    امتازت الثمافة السودانٌة بكل محتوٌاتها بالسٌاق الشفاهً فً كل مجاالتها ، مما حتم على المبدع 

الشعبً التمٌز بصفات خاصة بالحفظ واالرتجال واألداء الفنً مما أتاح أٌضاً له إدخال الكثٌر من الصور 

والموالب الجدٌدة التً ترسخ فً ذهن المتلمً للمعلومات بصورة سرٌعة وممركزة تسهل عملٌة اجترارها 

.            وتخلٌدها 
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بل كانت الوسٌلة ,     وتعتبر الرواٌة الشفاهٌة فً السودان من أول وسابل اإلبداع الشعبً فً السودان

األساسٌة لتنالل اإلبداع الجماعً عن طرٌك المشافهة والسماع ، حٌث تظهر فٌه إمكانٌات وتمنٌات األداء 

فالشفاهٌة تتمٌز بموة . الفنً للرواة من فنون اإلٌحاء والمحاكاة واالبتداع واالرتجال واستلهام البدابل 

واكتمال الوجدان التلمابً ، وهً عكس النص المكتوب الذي ٌإدي بدوره إلً تحوٌر محتوٌات شبكة 

المفهومٌة لدى الراوي وتصوراته الوجدانٌة والمومٌة التً تتؽٌر حسب المنظومة المعرفٌة المابلة 

فاإلبداع الشعبً السودانً لد عبر عن ظروؾ مرحلٌة تداخلت فٌها عوامل . لبلستبدال التدوٌنً للنص 

داخلٌة وخارجٌة انتهت بنتٌجة إٌجابٌة تحدثت عن التنوع االثنً والثمافً واالجتماعً والمإثرات المدٌمة 

والحدٌثة التً شكلت هوٌة ثمافٌة سودانٌة التؾ حولها كل المجتمع فً بوتمة لومٌة متجددة تحمل التشكٌل 

االجتماعً والثمافً وااللتصادي والروحً للوعً المومً ، ونجد ذلن ظاهراً فً الرواٌة الشفاهٌة 

والمصص الشعبً للثمافة السودانٌة والتً تناولت الشخصٌات المومٌة كعناصر جاذبة نحو الوطنٌة 

 وأبطالها 24والمومٌة ، وبعض األحداث التارٌخٌة واالجتماعٌة أٌضاً كمحور وطنً فتحدثت عن ثورة 

وسٌرهم ومفاهٌم الوطنٌة ولٌام مإتمر الخرٌجٌن وثورة ود حبوبة والسحٌنً فً دارفور ، مستلهمٌن من 

هذه األحداث كل المٌم واألعراؾ والسلون الوطنً والبعد عن التشرذم والتفكن والدعوة إلً الوحدة 

.  والتعاون والتآزر 

     كما تناول المصص الشعبً العدٌد من الصور والموالب السردٌة لبعض الموضوعات ذات السٌاق 

االجتماعً التً تبرز فٌها المٌم واألعراؾ والعادات والسلون مثل رواٌات الطٌب صالح بدون تحدٌد 

الشخص أو األماكن ، وكتابات فرانسٌس دٌنك وإبراهٌم اسحك وبثٌنة خضر ، وأٌضاً كتاب المصة 

المصٌرة مثل بشرى الفاضل ودمحم المهدي بشرى وإسحاق فضل هللا وٌحً فضل هللا ومجذوب عٌدروس 

.  وعٌسى الحلو وكثٌرٌن 

     كما تناولت الرواٌة الشفاهٌة لصص بعض الشخصٌات الدٌنٌة وسٌرهم وحٌاتهم ، وبعض المصص 

األسطورٌة التً تتحدث عن أصول بعض المبابل والمجموعات وتناول بعض الصفات والخصال التً 

تنادي بالوطنٌة والتضامن ونبذ الفرلة والشتات والمناداة بمٌم الشجاعة والمروءة والبذل والعطاء وحماٌة 

كما بدأت بعض الكتابات الخاصة فً أنماط لصصٌة تتحدث عن مشاكل المرأة واألطفال . المرأة 

.  والتشرد وبعض المشاكل االجتماعٌة التً تتحدث عن الفروق األسرٌة والطبمٌة 

    أما النمط الشعري فٌعتبر من أكثر األنماط األدبٌة الشعبٌة تداوالً وانتشاراً ولد نالش هذا النمط كثٌراً 

من األدوار الوطنٌة فمثبلً نجد الشاعر عبٌد عبد الرحمن أثبت دور المرأة الوطنً والمٌادي نحو معانً 

المشاركة واالرتباط بمضاٌا الوطن ، ودور المرأة السودانٌة فً زرع بعض المٌم والمثل النبٌلة لمٌامها 

ببعض الواجبات الوطنٌة مثل التطوع فً ساحات الحرب بتضمٌد الجراح وتخفٌؾ األحزان فمال فً ذلن 

(:  67ت ، ص .عبد الرحمن د)المولؾ الوطنً  

عجبنً  ......... المتطوعات زي الزهور متنوعات 

زمن الخرافات بدري فات  ............   العارفات 
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عجبنً  ...... نهضن خفاف متكاتفات لخدمة السودان ولٌنا مشرفات 

  النابهات فً خطوتن ورشالتن متشابهات  

عجبنً  .... نحو العمل متوجهات لخدمة البلد الحبٌب ما استسلمن للنزهات 

  الحازمات ضحن بؤولات راحتن خوف الشمات  

البً الفضٌلة ملثمات ٌحٌن بنات وطنً العزٌز فلٌحٌن المتعلمات  

الراسٌات لواجبن ما ناسٌات  

عجبنً  ...   ولت الثوانً الماسٌات للجرحى هن مواسٌات 

ٌتحدث عن دور المرأة بعد ثورة  (217، ص 2005نجٌلة )    كما نجد الشاعر عبٌد عبد النور 

:  م ، حٌث ٌدعوها إلً لٌادة النضال ضد المستعمر تضامناً مع أخٌها الرجل فٌمول1924

ٌا أم ضفائر لودي الرسن  

     واهتفً فلٌحٌا الوطن  

أصله موتا فوق الرلاب  

     كان رصاص أو كان بالحراب  

البدور عند هللا الثواب  

     البضحً وٌؤخذ العماب  

:  وأٌضاً لول الشاعر خلٌل فرح فً لصٌدته 

عزه فً هوان نحن الجبال  

     والنجوم فً صفان نحن النبال  

عزه شفت كٌف نهضوا العٌال  

     وجددوا المدٌم صرفوا الخبال  

أسماء بنت الشمال وصورة الوطن لدٌها وما  (11ت ، ص . بنت الشاطا د)وجاء أٌضاً لول الشاعرة 

:  تحمله من أمانً وآمال فمالت 

كما غنان فجر ٌا بالدي  

     كما طاف خٌالً بفإادي  

هً فً اآلفاق مٌالد لحبً  

     أمنٌات رفرفت تفتح دربً  

لألغارٌد الشجٌة 

       فجرتها الوطنٌة

    كما نجد بعض الخصال والصفات فً لمحات بعض الرجال كما جاء فً رثاء الشٌخ حمد دمحم أبو سن 

:  من الشاعر الشٌخ أحمد عوض الكرٌم حمد أبو سن فٌمول 

عرضه وفرضه ألمن أفنً ما فكالن  
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      مواعٌن الكرم تمتم نماص وكالن  

خلوات المثل صوت الجراد عكالن  

      ٌكفٌهن صوانٌا بدٌع اشكالن  

      ذاٌلة الدنٌا دار الفرق  

(  136، ص 1968, إسماعٌل)    كما جاء أٌضاً لول الشاعر دمحم علً عبد هللا فً لصٌدة وطنٌة 

أحب وطنً العزٌز ٌتهنا بالحرٌة  

نحن للوبنا واعٌة 

حاشاها ماها عجٌبة  

نحن عروضنا بالتمً  

والعفاف محمٌة  

نحن فمارة جد  

لكن شعورنا سنٌه  

سود لكن أسود  

واحد ٌمابل مٌه  

والشاعر هنا ٌتحدث عن صفات . هنا تنعكس على كل السودانٌٌن لٌست لمبٌلة بعٌنها  (نحن)    ولفظة 

عامة فً مواطنٌه ، ٌلمس فٌها ٌمظة الحس وتفتح الوعً وحماٌتهم للعروض وتحلٌهم بصفات التمً 

.  والعفاؾ ، وهو والعً فً نظرته إلً بنً وطنه 

وفً بعض األحٌان تكون والعٌة الحس الوطنً من خبلل أحد رموزه مثل العلم أو النشٌد الوطنً أو 

(   169، ص 1968, إسماعٌل)ولد صاغ الشاعر حسن خلؾ هللا . أشعار الوطن 

:  ما ٌصور ذلن من خبلل العلم فمال 

السودان ، ولف شرله وشماله وجنوبه  

      ٌنظر للعلم ٌموم مجرجر توبه  

معذور الدخٌل حزنان وفالد صوبه  

      اطرب ٌاشباب واشرب لذٌذ من كوبه  

الوطن العزٌز علمه بٌرفرف فوله  

      والغاصب طلع ٌبكً وٌحن بً شوله  

:  وأٌضاً إبراهٌم العبادي حدد أطار الوطنٌة ومظاهرها وذلن بموله 

 (العبادي ، الخرطوم)

جعلً وشاٌمً ودنمالوي إٌه فاٌدانً  

      غٌر خلمت خالف خلت اخوي عادانً  

خلً نبانا ٌسري للبعٌد والدانً  
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      ٌكفً النٌل أبونا والجنس سودانً  

    كما ظهر أٌضاً الفخر المطلك بالسودان وهو التعبٌر السابد من مجتمع ٌرٌد أو ٌإكد شخصٌته ، وكان 

ذلن ٌظهر من خبلل وصؾ الطبٌعة وهو جزء مهم من الشعر المومً الوطنً والذي ٌصؾ جمال 

مثل . الطبٌعة فً الببلد وخٌراتها ومبلمحها الخبلبة الجاذبة ، وذلن ٌكون أحٌاًء للشعور والحس الوطنً 

:  الذي ٌوصؾ الوادي بعد أن وافاه الخرٌؾ (156، ص 1968إسماعٌل )لول الشاعر ٌوسؾ حسب هللا 

فٌن ٌالوادي آٌات الغرام متخالدة  

      والنسام ٌمر خلً الفروع متمالده  

شوف الصٌد سرح ، دٌن حامله ودٌن والده  

      دٌن نفرت ، ودٌن ولفت كمان متبالده  

 ...............................                          

شوف الصٌد سرح متباري ٌؤكل ناله  

      وأنظر للبهٌم باراه كٌف حناله  

الرٌحان فتك ، الممري لد غنا له  

      شجر البان ٌمٌل مر النسٌم ماله  

    وهذه الصورة لد توحً لمن ال ٌعرؾ الطبٌعة والبٌبة السودانٌة ، بؤن هذه الصورة فٌها مبالؽة ، وإن 

كان الشاعر ٌسجل صورة فٌها الروح والطابع العام إلحساس الشاعر السودانً بوطنٌته وحبه لطبٌعة 

الوطن ومظاهر الطبٌعة فٌه ، وهً تعبر عن مضامٌن ولٌم واضحة للوطنٌة ومساحة مناسبة للسبلم 

. والوبام 

   وهنالن أٌضاً المٌم والمعانً الوطنٌة والتً ٌتمنً كل وطنً أن تكون سمة من سمات الشباب الوطنً 

  (ت.عبد هللا د)فً السودان مثل لول الشاعر 

ٌعجبنً الشباب الصافً فً وطنٌته  

      ٌخدم للبالد بً والء وخالص نٌته  

اترن كل نفٌس المن ٌاللً منٌته    

      وحٌاة الوطن هً منتهً امنٌته  

أخٌر الشباب ٌكون من الردٌة خشٌته  

      بً تصرٌفه ٌرفع مستوى عملٌته  

الحٌاة والمروءة ، كذا الفضٌلة حلٌته  

      ٌات من مراة فً السودان ٌراها ولٌته  

    كما لعبت األؼنٌة الشعبٌة كنمط أدبً دوراً مهماً فً دفع الحس الوطنً وحب السبلم والمفاخرة به ، 

فكان الفخر المطلك بالسودان هو تعبٌر فطري ٌإكد شخصٌة السودانً ، ولد ظهر ذلن من خبلل األؼنٌة 

:  المعاصرة والتً كانت سمه وطنٌة واضحة وصادلة كمول الشاعر عبد المادر تلودي 
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الحُب عالنً وسماه ظالنً  

برٌده سودانً ....     والطله بالنً واالسمه سالنً 

الذكره فً فمً والحب فً دمً  

برٌده سودانً ...     المجد صار همً واالحلً من دمً 

أبناء أخوانً طٌب رٌحه داوانً  

  برٌده....     الماء أروانً والنٌل سودانً 

:     أو كما ذكر الشاعر السر لدور فً انتمابه للوطن الكبٌر أفرٌمٌا والوطن الصؽٌر السودان فمال 

أرض الخٌر أفرٌمٌا مكانً  

    زمن النور والعزة زمانً  

ودٌن جدودي جباهم عالٌه  

    مواكب ما بتتراجع تانً  

ألبف لدام وألول للدنٌا أنا سودانً  

     كما نجد إن األمثال الشعبٌة أٌضاً كنمط فً األدب الشعبً السودانً لعبت دوراً كبٌراً فً إظهار 

أدوار الوطنٌة والبعد عن الجهوٌة والعصبٌة والمبلٌة والتً دابماً ما تكون مدعاة للشتات والتفرق ، وبذا 

نجد األمثال لد عالجت العدٌد من هذه اإلشكالٌات بل ساعدت فً إبعادها وحذفها من الذهن الشعبً 

:  بصورة فٌها الكثٌر من الحكمة والشفافٌة مثل المثل الذي ٌمول 

 (الشملة ما بتعٌا من اسمها)

والشملة هنا بمعنى المبٌلة وتعٌا بمعنى تتعب من جرٌرة أو تبعٌة أحد أفرادها ، وإذا عبرت باسمها كما 

فكان النمٌري ٌرفع عفرٌته  (فبل كعباً بلؽت وال كبلبا***** فؽض الطرؾ انن من نمٌر )لال جرٌر 

فخراً بها فصار ٌطؤطً رأسه إذا أخطؤ هو أو ؼٌره فً الحالتٌن لم ٌتؽٌر اسم لبٌلته بتؽرٌب اسمه أو 

لبٌلته ، وبذا نجد إن المبٌلة دعامة هبلمٌة ال ٌعتمد علٌها فً الكثٌر من مإشرات االنتماء والشعور 

. والحس الوطنً ألنها تمثل الخٌط الواهن فً هذه المعادلة

:       كما نجد إن األمثال لد عالجت عدة مإشرات فً الحكمة والسلون والمٌم فالمثل الذي ٌمول 

  (الشورة عند راعً الغنم تنلمً)

    والشورى كما طلبتها تجدها عند أبسط أفراد المجتمع فهو ٌحمل هذه الحكمة ، فتجدها عند راعً 

الؽنم فً الخبلء ، فبل تهملها فً كل أمورن وال تعٌن لها شكبلً وال عبباً ، بل أطلبها من فطانها ، حٌث 

:  أَما المثل الذي ٌمول .ٌضرب على طلب المشورة من أي شخص 

  (الصابرات روابح ولوٌجن لماح)

    فهنا تدعوا األمثال إلً الحكمة والتمثل بها والتً تعتبر معٌن هام من موروث وثمافة المجتمع الشعبً 

ومثال حً لعملٌة التواصل والتكامل بٌن أفراد المجتمع وخبرتهم وسلوكهم المجتمعً وما ٌستفاد منه من 

فنجد المثل ٌمول إن النفوس التً تلزم الصبر على الشدابد . عبر ودروس تخدم كل المجتمع واألمة 
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وٌضرب المثل لرفع الدوافع . والحكمة فً جلب الموابد ٌعتبرن رابحات ولو لم ٌحصلن على طلبهن 

المعنوٌة لؤلمة وتؤثٌر ذلن على البعد النفسً واالجتماعً لؤلفراد والجماعات ، وباألخص الموضوعات 

العامة والتً تخص المجموعات ولٌس األفراد وذلن لحثها على المداومة فً مثل هذه المٌم والعادات 

والتمالٌد ثواباً وثناء  

:      أما المثل الذي ٌمول 

  (أصابع الٌد ما بٌبمن سواء)

    فؤصابع الٌد تتفاضل فكٌؾ للعالل أن ٌكلؾ نفسه أو ؼٌره بمساواة األشٌاء ، فهاهً الجبال والبحار 

والرسل والنجوم وكل األجسام من كل المخلولات حٌواناً أو نباتاً أو جماداً لم ٌتساووا ، فهنا بعض المثل 

والمٌم وأنواع السلون ال بد أن تكون مدعاة للفرد والجماعة للتحلً بها والمنادة بعناصرها ، حٌث ٌؤتً 

 (أما الصابر جابر)هذا المثل سلوة ومراعاة لرضاء الماصر والضعٌؾ والمظلوم فً بعض األحٌان 

  (وبشر الصابرٌن)فٌعنً كما لال هللا تعالً 

    ولٌس بعد بشارة هللا منزلة ٌتطلع لها اإلنسان مهما عظمت مصٌبته وزاد ألمه ، وٌضرب تؤسٌاً 

للمصابٌن وباألخص عند المشاكل المبلٌة أو المجموعات االثنٌة والتً تظهر فً معالجات الشرخ المومً 

ورتك هذا النسٌج االجتماعً المترابط داخل نطاق الدولة وباألخص عندنا فً السودان وما تحدث فٌه من 

: تداخبلت وصراعات ومشاكل ناتجة عن بعض التجاوزات والتفلتات الفردٌة والمثل الذي ٌمول 

  (صاحبن إن ماجٌته على خاطره خسرته)

   وهذا من األمثال التً تدعو إلً التعاضد والتواصل والتنازل عن بعض الهنات ، ألن رفٌمن إن لم 

توافمه فً بعض الموضوعات لد تخسره ألن شرط المرافمة الموافمة ، وهذا ٌتطلب من الفرد تحمل 

اآلخرٌن بمدر اإلمكان حتى ال ٌخسرهم ، وهذه تعتبر من المعانً الكبٌرة التً تدخل فً دالالت الحس 

الوطنً وإمكانٌة المعاٌشة والسبلم والطمؤنٌنة والتً تصب فً وظابؾ األدب واألمثال بصورة خاصة 

. فً األبعاد الوطنٌة الرالٌة 

:      أما المثل المابل 

 (صاحبن المرٌب وال ود أمن البعٌد)

    فصدٌمن المرٌب أو جارن الذي للبه وجسده معن أنفع لن فً كثٌر من األحٌان من أبن أمن البعٌد ، 

وهذا خٌر مثال للتعاضد والتكافل بٌن الناس دون أن تربطهم أواصر المبلٌة أو الجهوٌة ، بل ٌلتزم بحس 

المجتمع على الترابط وتوطٌد المعاملة والمودة الحسنة وهً خٌر مواجهات للتبللً والسبلم ونبذ التحزب 

.  والتشتت وتموٌة لحمة الوحدة الوطنٌة 

 فكثرة العتاب واللوم أو التؤنٌب فهً تورث الجفاء ، لذا ٌجب الحث (كترة العتاب جفاء)    أما المول 

:  علً عدم المبالؽة فً العتاب والمبلسنة بٌن أفراد المجتمع واألحباب كما لال الشاعر

أعاتب ذا المودة من صدٌك    إذا مارامنً منه اجتناب  

إذا ذهب العتاب فلٌس ود    وٌبمً الود ما بمً العتاب  
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  (الكدر ٌشٌل الكدر)    أما المثل المابل 

    والكدر هنا ما معناه الحافر فً الدابة وٌعنون بمولهم هذا الدابة البطٌبة تنشط إذا كانت مسافرة مع 

ؼٌرها وهنا ٌعنً العمل الجماعً دابماً هو الذي ٌشجع المجموعة وبذا أي عمل جماعً ٌتم من خبلل 

أٌادي وجهد اآلخرٌن تكون فوابده دابماً كبٌرة وعظٌمة للعامة والخاصة وهذا ٌدعو للجماعٌة واالتحاد 

.  فً بوتمة واحدة 

ًال تنزل فٌها أما شٌل طبعها أو ارحل خلها)    أما المول السابد   وهذا المثل معناه أن الناس الذٌن (عربا

تجاورهم جوار إلامة ٌجب أن تتعود لعاداتهم وتمالٌدهم وتؤخذ بمبادبهم حتى تنسجم معهم وتزٌل الحواجز 

بٌنن وبٌنهم ، وهذا ٌعنً الدعوة إلً االنسجام والتوافك والتنازل عن بعض خصوصٌاتن لآلخرٌن حتى 

.  تتٌح فرصة للتبللً والمحبة 

     وفً ختام هذه الدراسة ٌمكن المول أن األدب ٌعتبر مٌزان مهم جداً ٌعبر عن المتطلبات التً ٌجب 

التعوٌل علٌها فً نشر وبث ثمافة السبلم فً مجتمعنا السودانً وله دالالته وارتباطه ومضامٌنه العمٌمة 

التً ٌمكن االستفادة منها بصورة فاعلة ولابلة للتطبٌك والوالعٌة مما ٌفٌد فً العدٌد من المعالجات 

وٌختصر الكثٌر من الجهد والولت ، لذا ال بد للدولة أن تضع األدب بكل أدواره وأوجهه كعامل فً 

اإلستراتٌجٌة المستمبلٌة للمجتمع وخدمته وبث إحدى المرتكزات الهامة فً مكوناته وهً ثمافة السبلم 

. واالطمبنان واالستمرار والموابمة 

:  المراجع والمصادر 

مسرحٌة المن نمر ، أداء دمحم الفاتح ٌوسؾ أبو عاللة ، شرٌط كاسٌت ، الخرطوم  . العبادي ، إبراهٌم / 1

ت  . دٌوان مولد للب ، د. بنت الشمال ، أسماء / 2

الشعر بٌن ثورة العشرٌن وثورة مارس التحرٌرٌة ، ندوة دور األدب فً الوعً . جبلل ، الخٌاط / 3

  1984المومً العربً ، مركز دراسات الوحدة العربٌة بٌروت 

م  2005مبلمح من المجتمع السودانً ، الجزء األول ، الخرطوم مكتبة عزة . نجٌلة، حسن / 4

دور األدب فً الوعً المومً ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، الطبعة الثالثة ، . حمادي ، سعدون / 5

م  1984بٌروت 

ت  .دٌوان زمن الصبا ، الخرطوم د. عبد الرحمن ، عبٌد/ 6

م  1968م، بٌروت 1968الشعر المومً فً السودان ، دار العودة . إسماعٌل ، عز الدٌن /7

مساهمة الرواٌة العربٌة فً أسالٌب المصص العالمٌة ، مركز دراسات . ؼزول ، فلاير جبوري / 8

م  1984الوحدة العربٌة ، بٌروت 

ت  .مارؼولٌس، دراسات عن المإرخٌن العرب ، ترجمة حسٌن نصار ، دار الثمافة ، بٌروت د/ 9

ت  .دٌوان أؼارٌد ، الخرطوم ، الطبعة الثالثة ، مطبعة التمدن د. عبد هللا ، دمحم علً / 10

الوحدة ودور الشعر لبل اإلسبلم ، ندوة دور األدب فً الوعً . علً المٌس ، نوري حمودي / 11

م  1984المومً العربً ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، الطبعة الثالثة ، بٌروت 
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Abstract  

                 This Study discusses the role of arts in strengthening the 

national culture and peace making in the Sudan . 

           The study concentrates on three traditional literature genres these 

are folk poetry, folktales and proverbs through presenting the tests and 

explaining its national affiliations and showing role in peace making . 

                 The study concluded that arts are evaluating the role of peace 

situation in our society. The thing which can be used by the government 

in conflicts resolution and future plans.  
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 مقاصد اللقو السياسي في اإلسالم

 محمود دمحم أحمد عمي عثمان. د

 :ملخص البحث
 مماصد الشرٌعة اإلسبلمٌة موضوع من موضوعات االجتهاد فً علمً أصول الفمه وعلم الفمه، 

ؼٌر أنه لم ٌجد حظاً كبٌراً من اهتمام الدارسٌن، كما لم ٌجد حظاً كبٌراً كذلن من العلماء فً تمعٌد لواعد 

ر فهمه والتعامل معه، وجلُّ الكتابات فٌه ال تتعدى أموراً معٌَّنة مثل تحدٌد مماصد خمسة  خاصة له تٌّسِ

راً فً  للشرع، أو التمثٌل لها، أو تمسٌمها إلى ضرورٌات وحاجٌات وتحسٌنات، وؼٌر ذلن مما صار مكرَّ

. الكتب

 والفمه السٌاسً فً اإلسبلم ما زال بكراً فً النظر واالجتهاد، وهو إن أُسس على المماصد كان 

أجمع للمسلمٌن فً تحمٌك مصالحم، وكان أجمع للفمهاء والمجتهدٌن وعصمةً لهم عن االختبلؾ الذي 

فهو ألٌك بباب " االجتهاد المماصدي" ولد استحث بعض الدارسٌن مصطلح . مّزق وما ٌزال كٌان األمة

. الفمه السٌاسً من ؼٌره من أبواب الفمه

اعتماداً على مماصد الشرٌعة فً باب الفمه " تؤسٌس النظر" وجاءت هذه الورلة فً محاولة لـ

.  السٌاسً اإلسبلمً، وللتذكٌر بؤهمٌة ذلن

 ـ : هقذهت
 مما هو معروؾ لدى الباحثٌن فً التراث اإلسبلمً والمنشؽلٌن به اهتمام الفمهاء المسلمٌن  

بالشؤن السٌاسً واعتباره جزءاً أصٌبلً فً اإلسبلم، وباباً من أبواب عبادة هللا، فؤلّفوا فٌه وكتبوا ونالشوا 

كثٌراً من لضاٌاه على ضوء مماصد الشرع وأحكامه، فتمٌزت السٌاسة فً اإلسبلم بشؤن خاص له 

كذلن تفرٌماً لشؤنها عن " األحكام السلطانٌة"اصطبلحاً، وبـ" السٌاسة الشرعٌة"معالمه وظواهره، وسمً بـ

. الشإون الفردٌة التً لها فً الفمه أحكامها الخاصة بها

والنظام السياسي ااسالمي يقوم عمى جممة من المقاصد، وىي تمك المعاني والغايات التي نصَّ 

عمييا الشارع، أو فيميا الفقياا من ممارستيم في استخالص األحكام الفقيية من مصادرىا، وىي بمثابة 

وتتفرع عن المقاصد الشرعية القواعد األصولية . ونحو ذلك عند المشرِّعين الوضعيين" روح القوانين"

والميم في ىذا الباب معرفة  ): ـ رحمو هللا1والفقيية، والتي تتفرع عنيا األحكام العممية،  ال ابن تيمية

                                                 
1

ػٍّبء ث١ذ اثٓ  أشٙش سعً فٟ عٍغٍخ. رمٟ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ػجذ اٌغالَ ثٓ ر١ّ١خ اٌؾشأٟ        

 ٘ـ، ٚرٛفٟ 661ٌٚذ ثؾشاْ عٕخ . ِٓ أئّخ أً٘ ٚلزٗ فٟ ػٍَٛ اٌذ٠ٓ، ٚأػشف إٌبط ثبٌمشآْ اٌؼظ١ُ ٚأؽفظُٙ ٌٍغٕخ. ر١ّ١خ

(. 2/435)اٌفىش اٌغبِٟ فٟ ربس٠خ اٌفمٗ اإلعالِٟ:(٘ـ1376)دمحم اٌؾغٛٞ اٌضؼبٌجٟ . ٘ـ728عٕخ 



 106 

األصمح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الوالية، ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوسائل تّم 

فميذا لّما غمب عمى أكثر المموك  صد الدنيا دون الدين  ّدموا في واليتيم من يعينيم عمى تمك . األمر

 .2(المقاصد

ولد أوضحت المماصد الشرعٌة للمشروع السٌاسً اإلسبلمً ؼاٌاته التً ٌنبؽً له أن ٌنحو 

نحوها، وهً ؼاٌات تتسم بالتجدُّد ـ تلن السمة التً ٌنبؽً أن تتسم بها البرامج السٌاسٌة حتى ال تنصرؾ 

عنها الشعوب ـ كما حددت المماصد ؼاٌاٍت ؼٌبٌة للمشروع السٌاسً اإلسبلمً حتى ال تنبنً أهدافه على 

تزٌٌؾ اإلرادات والتزوٌر لؽاٌات ؼٌر شرعٌة، وكل تلن أموٌر من سٌبات السٌاسة الوضعٌة التً ال تنهج 

 . والحسنى وصالح األعمالمرضاة هللا 

 وٌعٌب كثٌر من المناوبٌن لكل ما هو إسبلمً ـ جهبلً أو سوء تمدٌر ـ على النظام السٌاسً 

ه من آلٌات التداول للحكم بٌن المسلمٌن ـ على ؼرار  " اللبرالٌة النٌابٌة"أو " الدٌممراطٌة"اإلسبلمً خلوَّ

والرد على ذلن . كنظاٍم للتؽٌٌر، وؼٌر ذلن مما استحدثه الناس فً أنظمتهم السٌاسٌة" الثورة"أو حتى 

ٌسٌٌر، وهو أن تلن األنظمة نتجت عن تجارب فً عصور محددة، وهً لاصرة على تلن العصور 

مثبلً كنظام من تلن األنظمة ـ " االنمبلب"فحسب، ونشهد فً زماننا هذا نََؾِ اق بعض تلن اآللٌات، فـ

التً سادت العالم إلى ولت لرٌب ـ ٌسعى العالم الٌوم إلى تحرٌمه، ولد ٌحدث الشًء نفسه مع 

فً تراجع عن " التجارب الدٌممراطٌة"، السٌما ولد طؽى فً الفترة األخٌرة الحدٌث عن "الدٌممراطٌة"

االفتراض بوجود تجربة محددة لهذا النظام فً تداول الحكم، ؼٌر أن المتابع للسٌاسة فً العالم ٌلحظ 

موافمة أدعٌاء الدٌممراطٌة على كل تجربة دٌممراطٌة تخدم مصالحهم ـ وإن كانت شابهة ال ٌرتضونها 

من آخرٌن ال ٌخدمون مصالحهم ـ وفً ذلن اعتراؾ بالمصالح على حساب النظام، وهً لبُّ النظرٌة 

اإلسبلمٌة فً آلٌة تداول الحكم، أن التؽلٌب للمصالح العلٌا من وراء الحكم ال لؤلنظمة أو الطرق فً ذلن 

. الحكم

أثر المواعد األصولٌة والفمهٌة  ) ولما شرعت فً دراستً فً الدكتوراة وكنت أُعد بحثاً بعنوان 

لحظت أهمٌة المماصد فً أحكام الدولة المسلمة بصورة أوسع من المواعد  (فً أحكام الدولة المسلمة 

األصولٌة والفمهٌة، ولد اعتمد علٌها األبمة والفمهاء األوابل فً جّلِ كتاباتهم فً الدولة المسلمة، فؤردت 

أن أشٌر بهذه الورلة إلى جملة من تلن المماصد ودالالتها فً أحكام الدولة المسلمة، ولد عالجت ذلن فً 

: النماط التالٌة

. أهمٌة دراسة مماصد الشرٌعة

. مصادر مماصد الشرٌعة اإلسبلمٌة

. النظام السٌاسً اإلسبلمً
                                                 

2
 .28اٌغ١بعخ اٌششػ١خ ص : (٘ـ728د)أؽّذ ثٓ ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ػجذ اٌغالَ ثٓ ر١ّ١خ         
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. مماصد الفمه السٌاسً فً المرآن الكرٌم

. مماصد الفمه السٌاسً فً السنة النبوٌة

مت. ثّم ذٌَّلتها بخاتمة مختصرة . فجاءت كما ٌلً، ساببلً هللا التوفٌك فٌما ٌمَّ

: أهمٌة دراسة مماصد الشرٌعة

ٌموم الفمه اإلسبلمً فً كل أبوابه على مجموعة من : مماصد الشرٌعة أصل المواعد واألحكام  .1

المواعد تُعرؾ بالمواعد األصولٌة والمواعد الفمهٌة، وتتفرع عن هذه المواعد مجموعة من 

ل فً التسلٌم بتلن المواعد مجتمعةً أن تخدم مماصد الشرٌعة، فبل ٌجوز  األحكام الفمهٌة، والمعوَّ

فً الماعدة ـ وإن صحت جدالًـ أن تخالؾ المماصد، كما ال ٌجوز لؤلحكام أن تإدي إلى ما ٌنافً 

. المماصد الشرعٌة

 وأصل هذا الفهم من عند الصحابة الؤلوابل الذٌن عاصروا التشرٌع فً عهده األول، فحٌنما 

 بالسعً بٌن الصفا والمروة ـ ولد كانوا عاٌشوا الكفار وهم ٌسعون بٌن أصناٍم لهم على أمرهم الرسول 

 الصفا والمروة ـ فؤنكروا على أنفسهم أن ٌفعلوا فعل الكفار ـ وإن ُكسرت تلن األصنام ـ فؤنزل هللا 

فه الكفار لعبادة ؼٌر هللا، فمال لهم   ڌ   ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇڇ   ڑ  ڑ   چ:لرآناً ٌخبرهم فٌه بصحة الممصد وإن حرَّ

چڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  
3  .

 ولما أمرهم أمٌرهم بدخول النار ـ فً مسٌر لهم ـ وساق لهم من األدلة ما ساق لتبرٌر الحكم 

جاءنا هذا الدٌن لٌخرجنا من النار فكٌؾ ندخلها : رفضوه استناداً على الممصد من الدٌن جملةً، فمالوا

ر أن رسول هللا  ) فً ذلن، ففً صحٌح مسلم عن علً ووافمهم رسول هللا . بسببه  بعث جٌشاً وأمَّ

فذُكر . إنا لد فررنا منها: ادخلوها، فؤراد ناس أن ٌدخلوها، ولال اآلخرون: علٌهم رجبلً، فؤولد ناراً ولال

لو دخلتموها لم تزالوا فٌها إلى ٌوم المٌامة، ولال : ، فمال للذٌن أرادوا أن ٌدخلوهاذلن لرسول هللا 

فالممتنعون ـ وهم . 4(ال طاعة فً معصٌة هللا، إنما الطاعة فً المعروؾ: لآلخرٌن لوالً حسناً، ولال

المصٌبون ـ لم ٌنطلموا من نٍص علموه، ولكن من ممصٍد فهموه وأجمعوا علٌه، وفً رواٌات لهذا الحدٌث 

واألمثلة . 5( أن تسمعوا لً وتطٌعوا لالوا بلى لال فادخلوهاألم ٌؤمركم رسول هللا  ):أن األمٌر لال لهم

                                                 
3

ْ ٌّٕبح اٌطبغ١خ اٌزٟ وبٔٛا  ):لبٌذ ػبئشخ. 158            عٛسح اٌجمشح آ٠خ   ٍُّٛ ِٙ أٔضٌذ فٟ األٔظبس وبٔٛا لجً أْ ٠غٍّٛا ٠

ط أْ ٠طـٛف ثبٌظفب ٚاٌّشٚح، فٍّب أعٍّٛا عأٌٛا سعٛي هللا ٠ؼجذٚٔٙب ػٕذ اٌّشًٍ  ًَّ ٠زؾشَّ ٠ب :"  ػٓ رٌه، لبٌٛافىبْ ِٓ أ٘

طؾ١ؼ اٌجخبسٞ .( چڇ ڌ   ڈ ڈ ڍ ڍ  ڇچ، فأٔضي هللا رؼبٌٝ "ٔزؾشط أْ ٔطٛف ث١ٓ اٌظفب ٚاٌّشٚح سعٛي هللا، إٔب وٕـب

. 592:ص2:ط
4

 .3/1469   طؾ١ؼ ِغٍُ  
5

. 1469:  ص3:  طؾ١ؼ ِغٍُ ط 
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َواْلُجُمودُ َعلَى اْلَمْنمُوالِت أَبدًا َضبلٌل فًِ  ): رحمه هللا تعالى6ولذلن لال اإلمام المرافً. فً ذلن كثٌرة

ٌِن َوَجْهٌل بَِممَاِصد ُعلََماِء اْلُمْسِلِمٌَن َوالسَّلَِؾ اْلَماِضٌنَ  . 7(الدِّ

 فً أجٌال المسلمٌن المتعالبة تكمن فً استٌعابهم لفمه المماصد دون فمه  بل إن لٌمة الصحابة 

 ـ فً فمه النصوص نمبلً وتحلٌبلً، ؼٌر أنهم النصوص والرأي، فمد برع المسلمون جداً ـ بعد الصحابة 

 فً الفضل والفمه، على الرؼم من كثرة ما ؼاب عن الصحابة من لم ٌبلؽوا مرتبة الصحابة 

النصوص، كما تروي ذلن األخبار، وذلن لمجانبة الفمهاء من بعد الصحابة االعتماد على المماصد 

. بصورة أوسع فً االجتهاد

لكل علم حدٌّ، وال ٌتم تصور العلوم إال بمعرفة حدودها، من أجل ذلن : المماصد هً حدود الدٌن .2

فوا أوالً بحدود العلوم والمصطلحات، ثم  اعتمد األبمة المسلمون فً منهجٌة البحث العلمٌة أن ٌعّرِ

ٌشرعوا من بعد فً بٌان أصول وأحكام تلن العلوم، حتى ٌضعوا الصورة الذهنٌة الكاملة فً 

ألرب خٌال للمتعلم، لبل أن ٌتٌه فً التفاصٌل واألحكام الفرعٌة، ولد تعلموا ذلن من منهجٌة هللا 

 فً تعلٌمه المسلمٌن األوابل من الصحابة  وما كان عبطاً أن لدَّر هللا ، أن تكون الفترة 

. المكٌة كاملة فً ترسٌخ العمٌدة، ألن التوحٌد هو ممصد كل الدٌن

وكذلن المماصد الشرعٌة هً حدود الدٌن التً تجري فً محٌطها األحكام، وتخدمها 

الدالبل والبراهٌن، فمن لم ٌلمَّ بالمماصد ارتبكت عنده األحكام، واختلفت النصوص، وتعارضت 

. األدلة

، فلم ٌتحّزبوا  بعد النبً لم ٌظهر الشماق بٌن الصحابة : فمه المماصد ٌمنع شماق المسلمٌن .3

ولم ٌتمذهبوا برؼم اختبلفهم فً األحكام وفروع الفمه، وذلن التفالهم فً المماصد، واتفالهم على 

أن اجتهادهم كله فً إطار تلن المماصد، فلم ٌتحزبوا آلرابهم، ولم ٌنتصروا لها، ولو عاد 

المسلمون لدراسة تلن المماصد واالعتناء بإعبلء شؤنها فً العلم والعمل لمّل الشماق بٌنهم، 

.  من المرآن والسنة، والترابط بٌن المسلمٌنوالنصرفوا إلى إلامة ما اندثر من دٌن هللا 

خسر العالم كثٌراً "لمد : مماصد الشرٌعة اإلسبلمٌة تصلح كلمةً سواًء للعالمٌن .4

، ومما خسره العالم جماع التجارب اإلنسانٌة، 8"بانحطاط المسلمٌن

فالمسلمون ٌمتلكون حضارة جمعت عصارة تلن التجارب فً أحكام دٌنهم 

الثرة والتً تحٌط بها مماصد الشرٌعة اإلسبلمٌة، فتلن المماصد تمثل أهدافاً 

علٌا للحٌاة فً الدنٌا واآلخرة، فً تكامل ال تنافً بٌنهما، وٌجمع الناس من 

كل ملة على صبلح تلن األهداؾ لهم، من أجل ذلن نعت بعض المفكرٌن 

                                                 
6

أخز وض١شاً ِٓ ػٍِٛٗ ػٓ اٌش١خ عٍطبْ                          .  شٙبة اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ أثٟ اٌؼالء إدس٠ظ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ اٌظٕٙبعٟ اٌّظشٞ 

اٌزخ١شح فٟ اٌفمٗ، ٚاٌمٛاػذ، ٚاٌزٕم١ؼ فٟ أطٌٛٗ اٌفمٗ ٚ٘ٛ ِمذِخ                     : ِٓ ِظٕفبرٗ وزت.  اٌؼٍّبء ػض اٌذ٠ٓ ثٓ ػجذ اٌغالَ اٌشبفؼٟ 

 (.62اٌذ٠جبط اٌّز٘ت ص :اثٓ فشؽْٛ ا١ٌؼّشٞ اٌّبٌىٟ ). ٘ـ684ٚرٛفٟ ػبَ .  اٌزخ١شح 
7

 .2/229أٔٛاس اٌجشٚق فٟ أٔٛاع اٌفشٚق: (٘ـ684د ) أؽّذ ثٓ إدس٠ظ اٌمشافٟ  
8

 . ٍِخض وزبة ِٓ رأ١ٌف اإلِبَ إٌٙذٞ أثٛ األػٍٝ اٌّٛدٚدٞ 
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چ  چ  چ  چ  چڃ  چالمسلمٌن الثمافات الؽربٌة النافعة بموله 
9

معتبراً إٌاها    

مما التبسه الؽربٌون من اإلسبلم، وهو محتََمل، وٌحتمل أن ٌكونوا لد توصلوا 

. إلٌها بعد تجارب مرٌرة كانوا فً ؼنًى عنها لو كانوا مسلمٌن

وألرب مثال فً هذا األمر ما تشنُّه الدول الؽربٌة من حروب فً العالم 

بدعوى السلم العالمً، ونزع سبلح الدول التً تصورها معادٌة للسلم العالمً، وهذه 

الدعوى ـ وإن كانت كاذبة ـ ؼٌر أنها أس الفكرة اإلسبلمٌة فً الجهاد ـ بمعنى المتال 

چڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ٹ  ٹ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ٘  ٗ  چ :ـ وذلن لموله تعالى
10.  

 :مصادر مماصد الشرٌعة اإلسالمٌة

ُتستخمص مقاصد الشريعة من عدة مصادر، أىميا النصوص واالجتياد، وىي أىم مصادر 

: التشريع ااسالمي بصفة عامة، و د فصّل فييا العمماا بقوليم

چڍ  ڍ  ڌ         ڌ  ڎ       ڎ   چ :التصريح في النصوص، ومن ذلك  ولو تعالى .1
  ې  ې  ۉ  چ: ، و ولو11

چۉ   ې  ې  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې   ې  ې  ې  ى  
 و د بّين القرآن الكريم مقاصد الدين عمى الجممة 12

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    چ فعمى الجممة مثاًل بّين هللا المقصد من إنزالو القرآن عمى الناس, والتفصيل

چڻ  ڻ  ٹ  ٹۀ
  يب  خت  حت  جت  يبىب  مب  خب   حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئچ   ومن إرسال الرسول , 13

ح القرآن مقاصد األحكام الفقيية، فقال في مقصد الصالة  14 چ   ىت ڤ  ڤ  ڤ  چ وعمى سبيل التفصيل وضَّ

چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ ، و ال في مقصد الصيام 15 چٿ  
16 ،

چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹٹ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ٘  ٗ  ٘  چ و ال في مقصد الزكاة 
، و ال في 17

ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ   ڑ   ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ             ڌ  ڎ  ڎ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ : مقصد الحج

چڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ٘  ٗ  ٘  ٙ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
:  و ال في الوضوا،18

                                                 
9

 .65 عٛسح ٠ٛعف آ٠خ  
10

 .58 عٛسح األٔفبي آ٠خ  
11

. 107  عٛسح األٔج١بء آ٠خ  
12

 .185  عٛسح اٌجمشح آ٠خ  
13

 .185 عٛسح اٌجمشح آ٠خ  
14

. 64 عٛسح إٌؾً آ٠خ  
15

. 14 عٛسح طٗ آ٠خ  
16

. 183 عٛسح اٌجمشح آ٠خ  
17

 .103 عٛسح اٌزٛثخ آ٠خ  
18

(. 29-27) عٛسح اٌؾظ ا٠٢بد  
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ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ       چ :، و ال في الزواج19 چڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ    ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ 

چەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   
 . وغير ذلك من األحكام20

 21بل وأوجب اإلمام الرازي.  االجتهاد فً معرفة المماصد الشرعٌة من األحكام التفصٌلٌة .2

، 22(لو جاز التعلٌل بالحكمة لوجب طلب الحكمة ):االجتهاد فً طلب تلن المماصد والحكم، فمال

إن المجتهد مؤمور بالمٌاس عند فمدان النص، وال ٌمكنه المٌاس إال عند  ):وعلّل رأٌه بالمول

وجدان العلة، وال ٌمكنه وجدانها إال بعد الطلب، وما ال ٌتم الواجب إال به فهو واجب، فإذن طلب 

 ً  .23(العلة واجب، وإذا كانت الحكمة علةً كان طلبها واجبا

ولد اتفك كثٌر من الفمهاء على أن أحكام الشرع لابلة للتعلٌل، ومن ثّم مفهومة الحكمة، وإن لم 

إن شرع الحكم ال بد وأن ٌكون لفابدة عابدة إلى العبد،  ):فمال اإلمام الرازي. ٌكن ذلن لكل األحكام

. النعماد اإلجماع على أن الشرابع مصالح إما وجوباً ـ كما هو لول المعتزلة ـ أو تفضبلً، كما هو لولنا

وإذا كان كذلن فالمإثر الحمٌمً فً الحكم هو الحكمة، أما الوصؾ فلٌس بمإثر البتة، وإنما ُجعل مإثراً 

لو أمكن استناد الحكم إلى الحكمة لما جاز : إذا ثبت هذا فنمول. الشتماله على الحكمة التً هً المإثرة

استناده إلى الوصؾ، ألن كل ما ٌمدح فً استناده إلى الحكمة ٌمدح فً استناده إلى الوصؾ، ألن المادح 

فً األصل لادح فً الفرع، ولد ٌوجد ما ٌمدح فً الوصؾ وال ٌكون لادحاً فً الحكمة، ألن المادح فً 

الفرع لد ال ٌكون لادحاً فً األصل، فاستناد الحكم إلى الوصؾ مع إمكان استناده إلى الحكمة تكثٌر 

إلمكان الؽلط، حاجةً إلٌه، وإنه ال ٌجوز، ولّما رأٌنا أنه جاز التعلٌل بالوصؾ علمنا أنه إنما جاز لتعذر 

 .24(التعلٌل بالحكمة

 فً معرفة الحكمة من بعض األحكام وأفتوا بها، ولد أٌّدهم المرآن فٌها أو ولد اجتهد الصحابة 

 رأٌه فً لتل  فً ذلن، ومن تلن األمثلة على هذا األمر ما روي عن عمر بن الخطاب ألرهم الرسول 

ې  ې           ٴۇ   ۋ  ۋ    چ  :أسرى بدر برؼم عدم وجود نٍص فً ذلن، ونزل المرآن معضداً له، فمال 

ۆئ  ۆئ             ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ڈ   ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ېې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

چ
 ـ فً فتح خٌبر ـ اجتهادهم فً إدران  ومن األمثلة على ذلن أٌضاً ما روي عن جمع من الصحابة 25

 ): بموله على وجه السرعة، برؼم صراحة تعبٌره 26 من أمره بالتوجه إلى بنً لرٌظةممصد النبً 

، فصلوا دون خٌبر ـ موطن بنً لرٌظة ـ عمبلً منهم بما فهموا من (فبل ٌصلٌن العصر إال فً بنً لرٌظة

                                                 
19

. 6 عٛسح اٌّبئذح آ٠خ  
20

. 26 عٛسح إٌغبء آ٠خ  
21

  فخش اٌذ٠ٓ دمحم ثٓ ػّش ثٓ اٌؾغ١ٓ اٌمششٟ، ٌٚذ عٕخ أسثغ ٚأسثؼ١ٓ ٚخّظ ِئخ، ِبد ثٙشاح ٠َٛ ػ١ذ اٌفطش عٕخ عذ ٚعذ ِئخ           

 500:  ص21: ع١ش أػالَ إٌجالء ط.  ٌٚٗ ثضغ ٚعزْٛ عٕخ
22

 .392:  ص5: اٌّؾظٛي فٟ ػٍُ األطٛي ط: (٘ـ606د ) دمحم ثٓ ػّش ثٓ اٌؾغ١ٓ اٌشاصٞ 
23

. 392:  ص5:  اٌّشعغ اٌغبثك ط 
24

. 392:  ص5:  اٌّشعغ اٌغبثك ط 
25

 .68-67 عٛسح األٔفبي ا٠٢بد  
26

        ال    : ال ٠ظ١ٍٓ أؽذ اٌؼظش إال فٟ ثٕٟ لش٠ظخ، فأدسن ثؼضُٙ اٌؼظش فٟ اٌطش٠ك، فمبي ثؼضُٙ:" ٌّب سعغ ِٓ األؽضاة لبي إٌجٟ  

 .321: ص1:طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ط. ( فٍُ ٠ؼِّٕف ٚاؽذاً ُِٕٙفزوش ٌٍٕجٟ . ثً ٔظٍٟ، َ ٠شد ِٕب رٌه: ٔظٍٟ ؽزٝ ٔأر١ٙب، ٚلبي ثؼضُٙ
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فتخوؾ ناس فوت الولت  ): فً شرحه للحدٌث27لال ابن حجر.  على ذلن، وألرهم النبً ممصده 

فصلوا وتمسن آخرون بظاهر األمر فلم ٌصلوا، فما عنَّؾ أحداً منهم من أجل االجتهاد المسوغ والممصد 

 .28(الصالح

 أبً بكر 29 ٌتعهد بااللتزام بسٌرة الشٌخٌن السابمٌن لهوهذا الخلٌفة الثالث عثمان بن عفان 

 أن ٌبعد أهله عن مناصب الحكم فً ، وكان من سٌرة عمر بن الخطاب  الصدٌك وعمر بن الخطاب 

 أنه خالؾ ، ولد عاب الثوار الذٌن ثاروا على عثمان (ٌكفً آل عمر واحدٌ )الدولة، وله الكلمة المشهورة 

 ولً عثمان 30لال الزهري ) فمرب أهله ووالهم المناصب فً الدولة، تلن السٌرة لعمر بن الخطاب 

الخبلفة اثنتً عشرة سنة، ٌعمل ست سنٌن ال ٌنمم الناس علٌه شٌباً، وإنه ألحب إلى لرٌش من عمر بن 

الخطاب، ألن عمر كان شدٌداً علٌهم، فلما ولٌهم عثمان الن لهم، ووصلهم، ثم توانى فً أمرهم، 

واستعمل ألرباءه وأهل بٌته فً الست األواخر، وكتب لمروان بخمس إفرٌمٌة، وأعطى ألرباءه وأهل بٌته 

المال، وتؤّول فً ذلن الصلة التً أمر هللا بها، ولال إن أبا بكٍر وعمر تركا من ذلن ما هو لهما، وإنً 

. 31(أخذته فمسمته فً ألربابً، فؤنكر الناس علٌه ذلن أخرجه ابن سعد

. إجماع العلماء على ممصد من المماصد، وذلن مثل إجماعهم فً األحكام على حكم أو نٍص فٌه .3

 على مماصد الدٌن كلها فما أثر عن أحٍد خبلؾ فٌها، مثل إجماعهم على طاعة هللا ولد أجمع الصحابة 

ورسوله، وإلامة الدٌن كله، وحفطه، ومصالح العباد فً الدنٌا واآلخرة، وكرامة بنً آدم، ولم ٌإثر 

.  خبلؾ فٌها عن أحد ٌعتد به من المسلمٌن، ناهٌن عن علمابهم وفمهابهم

ومعظم مصالح الدنٌا ومفاسدها معروؾ بالعمل، وذلن  ):32لال اإلمام عز الدٌن بن عبد السبلم

معظم الشرابع، إذ ال ٌخفً على عالل لبل ورود الشرع أن تحصٌل المصالح المحضة ودرء المفاسد 

المحضة عن نفس األنسان وعن ؼٌره محمودٌ حسٌن، وأن تمدٌم أرجح المصالح فؤرجحها محمودٌ حسٌن، 

وأن درء أفسد المفاسد فؤفسدها محمودٌ حسٌن، وأن تمدٌم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة 

محمودٌ حسٌن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمودٌ حسٌن، واتفك الحكماء على 

ذلن، وكذلن الشرابع، على تحرٌم الدماء واألبضاع واألموال واألعراض، وعلى تحصٌل األفضل 

 على معانً الدٌن ولم ٌإثر على فمن هذا الباب أجمع الصحابة . 33(فاألفضل من األلوال واألعمال

                                                 
27

ً 773ٌٚذ عٕخ .  أثٛ اٌفضً أؽّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ دمحم ثٓ ؽغش اٌؼغمالٟٔ اٌّظشٞ اٌشبفؼٟ، إِبَ اٌّؤ١ِٕٓ فٟ اٌؾذ٠ش  .           ٘ـ، ٚسثٟ ٠ز١ّب

اٌفىش :(٘ـ1376)اٌؾغٛٞ  .٘ـ852رٛفٟ عٕخ .فزؼ اٌجبسٞ، ٚاإلطبثخ فٟ ر١١ّض اٌظؾبثخ، ٚاٌزمش٠ت،ٚغ١ش٘ب:  ِٓ ِظٕفبرٗ 

(. 2/417اٌغبِٟ

  
28

 .209:  ص1:  فزؼ اٌجبسٞ ط  
29

 .198:  ص13: اٌّظذس اٌغبثك ط  
30

رٛفٟ                   : ٚلبي ٠ؾ١ٝ اٌمطبْ. ٌٚذ عٕخ خّغ١ٓ، عّغ اٌؾذ٠ش ٌؼّش ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض.  دمحم ثٓ ِغٍُ ثٓ ػج١ذ هللا ثٓ ػجذ هللا ثٓ شٙبة 

 326:  ص5: ع١ش أػالَ إٌجالء ط.        اٌض٘شٞ عٕخ أسثغ أٚ صالس ٚػشش٠ٓ 
31

 .156:  ص1: ربس٠خ اٌخٍفبء ط  
32

 رٛفٟ       . ٚرفمٗ ػٍٝ اثٓ ػغبوش، ٚلشأ األطٛي ػٍٝ ا٢ِذٞ. ٘ـ578ٌٚذ عٕخ . ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ػجذ اٌغالَ اٌغٍّٟ عٍطبْ اٌؼٍّبء  
 .2/109طجمبد اٌشبفؼ١خ :(٘ـ851)اثٓ شٙجخ . ٘ـ660 ثّظش عٕخ 

33
 .4:  ص1:  لٛاػذ األؽىبَ فٟ ِظبٌؼ األٔبَ ط 
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عهدهم خبلؾ فً تحصٌلها والعمل بها، ثم تبعهم علماء المسلمٌن فً كل عصر، ولّل الخبلؾ بٌنهم فً 

. مماصد الشرٌعة

: الٌظام السَاسٌ اإلسالهٌ

 ٌعتمد النظام السٌاسً اإلسبلمً على أصول تشمل دستوراً وهو المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة ـ 

وهما ٌحوٌان رصٌداً ضخماً من المماصد والمواعد واألحكام فً الشؤن السٌاسً ـ كما ٌعتمد النظام 

السٌاسً اإلسبلمً دولة المسلمٌن ذات األرض التً ٌمطنها أو ٌفتحها المسلمون، وٌعتمد النظام كذلن 

. الشعب الذي ٌشكل المسلمون عموده، ؼٌر أنه ٌضم ؼٌرهم من أهل الدٌانات السماوٌة وؼٌر السماوٌة

وفً كل تلن األسس تفاصٌل أفاض فٌها الفمهاء، وتجارب للمسلمٌن انطلمت من مفاهٌمهم التً استمدوها 

. من كتابهم وسنة نبٌهم

: الدولة فً الفمه اإلسالمً

  وىي في الفقو ااسالمي مأخوذة من معانييا في المغة، فيي تداول الممك، وزوال السالطين 

.  34واامارات، والخالفة عمى المال والعباد

اا ميم المحدد الذأ تواضع عمى االحتكام بالشريعة  ): والدولة المسممة في اصطالح الفقيااىي

.  ، وتعرف بدار ااسالم35(ااسالمية واىتدى بيا في  وانينو ونظمو وعال اتو نصًا وروحاً 

و د مرت ىذه الدولة بأطوار عدة معروفة في التاريخ، فقد كانت دولة صغيرة في شكل مدينة، 

نت من عرب وعجم، ومن وثنيين وييود  أشبيت الدول الكبرى في تداخل العر يات واالثنيات، فتكوَّ

ومسممين، وكان ليا جيش، وتشريع خاص لو مصادره المعروفة، وليا اعتراف تمثل في التحالفات المعقودة 

. بينيا وكيانات أخرى، بل ودوٍل عبر عال ات خارجية وكتب ورسل

 ثم جاات الخالفة الراشدة بتطوير ىذه الدولة، فكان تدوين المصادر التشريعية لمدولة؛ القرآن 

، واتخاذ القضاا المنفصل عن الحاكم، وكان تأسيس الجيش النظامي في عيد عمر بن 36والسنة

                                                 
34

اٌذٌٚخ فٟ اٌؾشة أْ رذاي إؽذٜ اٌفئز١ٓ ػٍٝ األخشٜ، ٠مبي وبٔذ ٌٕب ػ١ٍُٙ  ):لبي أً٘ اٌٍلخ فٟ ِؼٕٝ وٍّخ دايَل   

ٌخ ـ ثبٌضُ ـ فٟ اٌّبي، ٠مبي ْٚ طبس اٌفٟء دٌُٚخ ث١ُٕٙ ٠زذاٌٚٛٔٗ؛ ٠ىْٛ ِشح ٌٙزا ِٚشح                       : اٌذٌٚخ ٚاٌغّغ اٌِذٚي ـ ثىغش اٌذاي ٚاٌذُ

ي. ٌٙزا  َٚل ي)...( اٌذٌٚخ؛ أمالة اٌضِبْ، ٚاٌؼمجخ فٟ اٌّبي :) ، ٚل١ً(ٚاٌغّغ دٚالٌد ٚدُ َٚل .                        ٚلذ أداٌٗ، ٚرذاٌٖٚٛ، أخزٖٚ ثبٌذُ

 .(اٌذٚا١ٌه: ف١غؼً اعّبً ِغ اٌىبف، ٠مبي (اٌـ)ٚلذ رذخٍٗ . ٚدٚا١ٌه أٞ ِذاٌٚخً ػٍٝ األِش، أٚ رذاٌٚي ثؼذ رذاٚي

-داس ٔٙضخ ِظش ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ:إٌبشش.(90)ِخزبس اٌظؾبػ ص:اإلِبَ دمحم ثٓ أثٟ ثىش ثٓ ػجذ اٌمبدس اٌشاصٞ

 .داس اٌغ١ً: إٌبشش.(1/1293)اٌمبِٛط اٌّؾ١ظ : ِغذ اٌذ٠ٓ دمحم ثٓ ٠ؼمٛة اٌف١شٚصآثبدٞ اٌش١شاصٞ . اٌمب٘شح
35

داس اٌشش٠ؼخ ٌٍٕشش ٚاٌطجبػخ، اٌطجؼخ                              : إٌبشش. 12فٟ فمٗ اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ ٔظشاد ِؼبطشح ص : ػجذ هللا اٌضث١ش ػجذ اٌشؽّٓ.  د 

 .2000َ٘ـ 1421 األٌٚٝ  

36
ْ اٌمشآْ فٟ ػٙذ أثٟ ثىش اٌظذ٠ك اٌخ١ٍفخ األٚي، ٚدٚٔذ اٌغٕخ فٟ ػٙذ ػّش ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض  ِ ّٚ .  دُ
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، وتوسعت الدولة، وتوسعت مواردىا البشرية والمالية، فتأسست الدواوين، ثم نقمت عاصمة الدولة الخطاب

واكبت كل تمك الفترة . بسبب التوسع فييا من المدينة المنورة إلى الكوفة في عيد عمي بن أبي طالب

أحداث من الصراع والخالف أثرت الفقو ااسالمي من جية، السيما وأن سنة الخمفاا الراشدين من 

عميكم بسنتي وسنة الخمفاا الراشدين الميديين عضوا عمييا :"  بقولومصادره، كما وجو النبي 

، ومن جية أخرى فتَّت في عضد الدولة، حتى أسممتيا إلى حقبة الممك بداًل عن الخالفة، ثم 37"بالنواجذ

.    إلى دويالت عدة بداًل عن الدولة الواحدة

 والثروة الفقيية ليذا الشأن جاات من كل تمك المصادر، واستيدت بكل تمك التجارب، من غير 

وعمى غير ما يظن البعض . أن تكون خصمًا عمى ثوابت الشريعة، أو رواسخ القواعد األصولية والفقيية

فإن تمك الثروة الفقيية كانت شاممة لكل أوجو الحياة المدنية التي كانت  ائمة، وذلك بفضل النيج الذأ 

انتيجو العمماا، بتوضيح األصول، والميل إلى التعميم والشمول، ال التفصيل المحدد الذأ يشرع لظروف 

وصمحت تمك الثروة لذلك أن تكون ىادية لمتفكير المستنير في الحق الحقب، فبرغم تغير الزمان، . معينة

واختالف شعوب الدول المسممة، يظل الفقو ااسالمي  ادرًا عمى االستجابة لكل معضالت الحياة السياسية 

.   المتجددة

:   فقو الدولة المسممة

 في الفقو ااسالمي أحكام تخص الدولة المسممة، وىي تمثل نظامًا خاصًا لتمك الدولة لكونيا ال 

: تنفك عن تعبد المسممين، فمن أظير تمك األحكام

وجوب نصب اامام ذأ الصالحيات الفعمية، ومنيا وجوب مراعاة المصالح ودرا المفاسد في  - أ

. التصرفات العامة في الدولة، ووجوب تمكين الدين في الحياة العامة كسياسة داخمية لمدولة

                                                 
37

عٕٓ اٌج١ٙمٟ اٌىجشٜ، وزبة لزبي أً٘ اٌجلٟ، ثبة                         : (٘ـ458) أخشعٗ أؽّذ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِٛعٝ أثٛ ثىش اٌج١ٙمٟ  

. دمحم ػجذ اٌمبدس ػطب: رؾم١ك.1994َ-٘ـ1414ِىخ اٌّىشِخ - ِىزجخ داس اٌجبص: إٌبشش (10/114) فضً اإلِبَ 

عٕٓ أثٟ داٚد، ثبة فٟ اٌمَٛ ٠غبفشْٚ ٠ؤِشْٚ أؽذُ٘                              : (٘ـ275)           ٚأخشعٗ ع١ٍّبْ ثٓ األشؼش أثٛ داٚد اٌغغغزبٟٔ األصدٞ 

. دمحم ِؾ١ٟ اٌذ٠ٓ ػجذ اٌؾ١ّذ: رؾم١ك. داس اٌفىش: داس إٌشش. (4/200 ) 
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وكل ذلك من المسممات التي لم ُتناَ ش . ووجوب الجياد بأوجيو المختمفة كسياسة خارجية لمدولة

.   في المؤلفات القديمة، بحكم ثبوتيا لدى العامة، فضاًل عن العمماا

إداريًا ال تتميز الدولة المسممة بنمط إدارأ، فميس ذلك من مقاصد التشريع وال غاياتو، بل  - ب

المسممون مأمورون باتخاذ الوسائل والطرق التي يثبت صالحيا لتمكين مقاصد الشرع وحقوق 

  والخمفاا الراشدين العباد، ولو كان ذلك ا تباسًا من غيرىم من األمم واأل وام، و د ثبت فعمو 

وال يختمف العمماا في أن المجتيد في ىذه الشؤون، ينظر في أفيد الطرق اادارية . من بعده بذلك

 .لمدولة، فيثاب من هللا عمى ذلك، وأنيا من أنواع العبادات، وأن ذلك من الكفايات في الواجبات

واجتماعيًا يسكن الدولة المسممة المسممون، ويساكنيم من يرتضيو اامام من أىل الذمة، من  - ج

وكل أولئك يشكمون الشعب، ويسكن المسممون الدولة عمى عقد . البالد المفتوحة عنوًة أو صمحاً 

المبايعة، كما يسكن أىل الذمة الدولة المسممة عمى عيد الذمة، وكميا ممزمة لولي األمر ولمشعب، 

 .بما فييا من حقوق وواجبات

والنظام االجتماعي بما حواه من  يم يمثِّل  وام دولة المسممين، وسر وجودىا وفنائيا، ولذلك 

ن كانت مؤمنة) ن كانت كافرة، وال ينصر الدولة الظالمة وا  فقيم . 38(ُيروى أن هللا ينصر الدولـة العادلة وا 

العدل والمساواة والكرامة والتراحم والخير، ىي  وام النظام االجتماعي ااسالمي، وىي مقاصد َبعِث النبي 

 ومقاصد التشريع ااسالمي كمو، و د ضرب الخمفاا الراشدون والصحابة ،في ذلك المثل األعمى  .

  ىئ  مئ   : واألمن من أَجلِّ القيم االجتماعية ااسالمية، فاألمن  رين اايمان، كما  ال تعالى

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    پ  پ  پ  پ     ٹ  ٹ  ٹ       يب  ىب           مب   خب  جبحب  يئ
، لذلك وجب أن يقوم 39

النظام االجتماعي في الدولة المسممة عمى تأمين الناس جميعًا، مسمميم وكافرىم، وذلك بتأمين أرواحيم، 

وتمكينيم من عبادة هللا، كل بما يعتقد، وتأمين أعراضيم، وأمواليم، وتأمين الثغور، ورد المعتدين من 

.    المحاربين وخالفيم
                                                 

38
ر١ّ١خ فٟ اٌفمٗ                                        وزت ٚسعبئً ٚفزبٜٚ اثٓ: (٘ـ728) ش١خ اإلعالَ أؽّذ ثٓ ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ر١ّ١خ اٌؾشأٟ أثٛ اٌؼجبط  

. ػجذ اٌشؽّٓ دمحم لبعُ اٌؼبطّٟ إٌغذٞ اٌؾٕجٍٟ:رؾم١ك . ِىزجخ اثٓ ر١ّ١خ: داس إٌشش. (28/62 ) 
39

 (.82-81) عٛسح األٔؼبَ آ٠خ  
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 عمى فترة ثم إن العدل من دعائم النظام االجتماعي في ااسالم، كيف ال و د بعث هللا النبي 

 نفسو العدل، وأمر رسولو بالعدل، من العدل في األرض، لم ير فييا اانسان عداًل وال أمنًا، فسمى هللا 

چ   جث ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئڈ   چ:فقال
ہ  ہ  ٘  ٗ  ٘   چ :، وأمر المسممين بالعدل،  ال40

چٙ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ې  ېۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ى   ى  ې  ې  ې  ې  
فال ظمم في . 41

ااسالم، وأيما ظمم أتي باسمو فيو منو برأا، فإن هللا لم يبح لممتقين الذين يظممون بسبب دينيم، أن 

ہ  ہ   ہ  ہ  ٘   ٗ  ٘ٙ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ې  ې   چ :يردوا الظمم إال بقدره، ال يزيدون، فقال تعالى

چۉ  ۉ  ېې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ى  ى  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ  
، فإن كان ىذا في الصراع الذأ أصمو 42

. الدعوة إلى هللا، فما بالك في الصراع عمى الدنيا، ولو كانت لصالح المسممين، فإن هللا لم يبح فييا الظمم

 أروع المثل حينما لم يميِّز نفسو عن الناس  أما المساواة بين الناس، فقد ضرب فييا النبي 

 في خطبة حجة تمييز المموك والرؤساا في كل عصر، وىو الذأ أمر بالمساواة بين الناس، فقال 

يا أييا الناس إن ربكم واحد، وأباكم واحد، أال ال فضل لعربي عمى عجمي، وال لعجمي عمى :" الوداع

. 43"عربي، وال أسود عمى أحمر، وال أحمر عمى أسود، إال بالتقوى 

لقد سبق النظام االجتماعي ااسالمي كل خيال في إنتاج البشر واجتيادىم، فكما أنو كان أىم 

أسباب إسالم الكثيرين  ديمًا، فيو اليوم يبز  رائح المفكرين الذين عجزوا عن مجاراتو، وىي أرفع من أن 

.   44توصف باألنظمة االجتماعية الوضعية المختمقة

في مجال السياسة الخارجية لمدولة المسممة أ ّر ااسالم الجياد اعالا كممة هللا، فالجياد ىو  . د

ألن كرامة . غاية العال ات الخارجية، ألنو يعني حمل الدين الحق إلى اآلخرين، وىو غاية تكريم اانسان

 ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   چ:اانسان التي  ررىا القرآن في  ولو تعالى

                                                 
40

 (.15)عٛسح اٌشـٛسٜ آ٠خ   
41

 (.8)عٛسح اٌّـبئـذح  آ٠خ   
42

 (.126-125)عٛسح إٌؾً آ٠خ   
43

ِغّغ اٌضٚائذ ِٕٚجغ اٌفٛائذ، وزبة اٌؾظ، ثبة اٌّج١ذ ثّىخ ٢ي ش١جخ ٚأً٘                            : (٘ـ807)ػٍٟ ثٓ أثٟ ثىش اثٓ ؽغش ا١ٌٙضّٟ  

 .٘ـ1407ث١شٚد, اٌمب٘شح- داس اٌىزبة اٌؼشثٟ داس اٌش٠بْ ٌٍزشاس،: داس إٌشش. 3/266 اٌغمب٠خ  
44

 .3/142أظش وزبة اٌفىش اٌغبِٟ فٟ ربس٠خ اٌفمٗ اإلعالِٟ  
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چڱ  ں  ں
ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    چ : جاات بفضل تحمُّميم ليذا الدين، لقولو تعالى45

چەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ره لدينو الحق، وجحده ـ وىو عبادة هللا . 46 فقد جنى عمى – فإن اانسان بتنكُّ

نسانيتو، وأفسد في األرض، بما سيحقق وضع األمور عمى غير ما خمقيا هللا عميو، فمكل ذلك  كرامتو وا 

شرع هللا الجياد، والقتال بين الحق والباطل، حتى تستقيم الدنيا، ما شرع هللا ذلك باطاًل، وال عمى غير 

: ىدًى، بل جعل لتمك العال ة الطارئة أصواًل ومقاصد ضمَّنيا دينو الخاتم منيا

ٱ  ڦ   چ : كرامة اانسان، فاانسان في ااسالم خمق مكرٌم بما استخمفو هللا في األرض، بقول تعالى:أوالًال 

چڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پٹ
و د جعل هللا كل ذلك . ، وال يكون خميفة هللا إال كريٌم أصاًل، وكريٌم مغزًى وممالً 47

چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ :في اانسان، فيو كريٌم أصاًل بما فيو من روح هللا تعالى
48 ،

چ   چ  چ  ڃ  ڃ   چ :وىو كريم مغزًى ألنو ُخمق لعبادة هللا وال أجلُّ وال أرفُع منيا معزًى، وىو  ولو تعالى

چڃ   ڃ  
، وىو كريٌم مماًل بما يؤول الصالحون إلى رٍب كريٍم وجنٍة عرضيا السماواُت واألرض، كما  ال 49

چڦ       ڦ   ڦ     ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ چ :تعالى
50  .

والجياد بيان ليذه المعاني، وتحقيٌق ليا، ومحافظة عمى النفس من اازىاق، لذلك لم يشرِّع هللا 

وىم عن دينيم، أو يخرجوىم من ديارىم وأمواليم، ولم ُيشرِّع  لممسممين  تل غيرىم إال أن يقاتموىم، أو يصدُّ

وا عمى الفساد والظمم عرضوا عمييم الصمح، 51لممسممين  تاليم إال بعد أن يدعوىم لإلسالم ، فإن أَبْوا وأصرُّ

. فإن أَبْوا  وتموا

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦپ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ   چ : أذن هللا بالقتال لممسممين لضرورة رد الظمم، فقال تعالى:ثانياًال 

چ
أن أول أمر : ، وىذا كان إذنًا بالقتال ولم يكن أمرًا واجبًا عمييم، كما ُروأ عن أبي بكٍر الصديق52

                                                 
45

 (.70)عٛسح اإلعشاء آ٠خ    
46

 (.72)عٛسح األؽضاة آ٠خ   
47

 (.30)عٛسح اٌجـمشح آ٠خ    
48

 (.72)آ٠خ ~ عٛسح ص. (29)عٛسح اٌؾغش آ٠خ   
49

 (.56)عٛسح اٌزاس٠بد آ٠خ    
50

 (.30 -27)عٛسح اٌفغش آ٠خ   
51

 .6/420اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚأدٌزٗ : ٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ. د.أ  
52

 (.39)عٛسح اٌؾظ آ٠خ     
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چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ڈ  ڈ    چ :بالقتال كان  ولو تعالى
 فاألمر فييا أن 53

، ولذلك لم ير جميور الفقياا  تل النساا من الكفار أو المزارعين 54( اِتموا الذين ُىم بحالِة من يقاتمونكم)

انطمقوا باسم :"  لمن سيَّره من الجيوش، لقولو 55أو الرىبان أو الصبيان ممن ال يشترك عادًة في الحرب

هللا، وباهلل، وعمى ممة رسول هللا، ال تقتموا شيخًا فانيًا، وال طفاًل، وال صغيرًا، وال امرأًة، وال تغموا، وضمُّوا 

.  56"غنائمكم، وأصمحوا، وأحسنوا، إن هللا يجب المحسنين

وال يشكِّك في ىذا المعنى بعض اآلثار التي تدل في ظاىرىا عمى مطمق القتال لمكافرين، بل ىي 

 ومعناىا الذأ بيَّنو العمماا، فالقتال چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ چ : محمولة ومقترنة بقولو تعالى

. 57مقترن بوصف الحرابة القائم فييم، وىو مفيوٌم من حاليم الذأ يكونون عميو، ال بسبب كفرىم

 وجوب السمم عمى المسممين، وليس ذلك في شريعٍة موضوعٍة مطمقًا، ألن ذلك يعارض طبائع :ثالثاًال 

 ألزم المسممين في دينو بالسمم، كبحًا لجماع أنفسيم، اانسان القائمة عمى األنانية والطمع، ولكنَّ هللا 

حتى في حالة كونيم أعزة أ وياا عمى أمم األرض جميعًا، ألن في السمم مجاٌل أوسع النتشار دعوة هللا، 

ٙ  ے   چ :وفرصٌة لنفوس غير المسممين لتقبميا، ألن اايمان من األمن، وااسالم من السمم، فقال تعالى

چے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ې  ېۉ   ۉ    ې  ې  ٴۇ  ۋ  
  مئ  حئ  جئ  ڈ  ڈ   ٠  ١   چ:، و ال تعالى58

چ مب  خب  حب  جب  ىئيئ
ڭ  ڭ  ڭ  چوالسمم ليس ضد الحرب، بل الحرب وسيمة لمسالم، فيذا من باب . 59

چې   ې  ۉ  ۉ  ې  ې  
 فميات السمم جاات في الموضعين السابقين بعد آياٍت تتحدث عن إفساد الظالمين 60

ولسياق اآليات داللة، فجاات اآليات التالية . في األرض، وظمميم المؤمنين، ووجوب مقاتمتيم عمى ذلك

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ          پپ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٿ   چ :ليا تحض عمى القتال، مثل  ولو تعالى

                                                 
53

 (.190)عٛسح اٌجمشح آ٠خ   
54

 .2/248اٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآْ :(٘ـ671)اإلِبَ اٌمشطجٟ أثٛ ػجذ هللا  
55

 .6/422اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚأدٌزٗ : ٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ. د.أ  
56

 .3/38عٕٓ أثٟ داٚد، وزبة اٌغٙبد، ثبة فٟ دػبء اٌّششو١ٓ : (٘ـ275)أخشعٗ أثٛ داٚد   
57

 .8/76اٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآْ :(٘ـ671)اإلِبَ اٌمشطجٟ أثٛ ػجذ هللا  
58

 (.208)عٛسح اٌجمشح آ٠خ   
59

 (.61)عٛسح األٔفبي آ٠خ   
60

 (.179)عٛسح اٌجمشح آ٠خ   
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چٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  
چڇ  ڇ  ڇ   ڎ  ڎ  ڌڌ  چ :، و ولو61

ولإلمام في حالة الحرب . 62

  ريشًا في الحديبية، المتو عة أن يبرم صمحًا ُيقر بو السالم بين المسممين وغيرىم، مثمما صالح الرسول 

ر اامام فيو صالح المسممين، وأمنيم، وحقيم في دعوة غيرىم، وال يجوز ذلك ألحد من األمة إال  وُيقدِّ

.  63اامام

وفي سياق السالم جاا تشريع الجزية عمى األ وام المحاربين، الذين يتمكن المسممون من دخول 

ديارىم وىزيمتيم، ألن في الجزية نزع لفتيل الحرب التي يسَعْون إلييا، ويتجيزون ليا، بفضل أمواليم، 

.  فتؤخذ منيم، وتؤخذ عمى الرأس منيم، صغيرًا كان أو كبيرًا، إال أن يكونوا غير مقتدرين أو ُمعَسرين

: هقاصذ الفقه السَاسٌ فٌ القرآى الكرٍن

    أبان المرآن الكرٌم مماصد الهدي الربانً فً شؤن الدولة وأحكامها، وذلن فً كل مفاصلها بدءاً من 

 :الوطن على األرض وحتى شؤن العابرٌن من ؼٌر أهلها
: مماصد دولة المسلمٌن فً المرآن الكرٌم

عبادة هللا ىي الغاية من دولة المسممين، وىي بذلك : عبادة هللا محور السياسة ااسالمية - أ

محور اليدأ الرباني في الفقو السياسي ااسالمي، فإن هللا ما أمر في كتابو بطاعة أحٍد 

ۈئ  ېئ   چ:غيره إال ضمن طاعتو ال سيما في الشأن السياسي واادارأ، فمثال ذلك  ولو 

  ختمت  حت  جت  يب   ىب  مب  خب  حب       جب  يئ ىئ جئحئمئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ڈ  ڈ  ١٠  

64چىث  جت  جث  يت  ىت
 إذا كان هللا تعالى  د ):،  ال ابن تيمية في معاني ىذه اآلية  

أمرنا بطاعة هللا وطاعة رسولو وأولي األمر مّنا، وأمرنا عند التنازع فى شىِا أن نرده إلى 

لى الرسول، وأمرنا باالجتماع واالئتالف ونيانا عن التفرق واالختالف، وأمرنا أن  هللا وا 

نستغفر لمن سبقنا بااليمان، وسمَّانا المسممين، وأمرنا أن ندوم عميو إلى الممات، فيذه 

النصوص وما كان فى معناىا توجب عمينا االجتماع فى الدين، كاجتماع األنبياا  بمنا 

                                                 
61

 (.216)عٛسح اٌجمشح آ٠خ   
62

 (.65)عٛسح األٔفبي آ٠خ   
63

داس                                                          .181، ص(فٟ فمٗ ِز٘ت اإلِبَ أثٟ ؽ١ٕفخ إٌؼّبْ)رؾفخ اٌٍّٛن : (٘ـ666)دمحم ثٓ أثٟ ثىش ثٓ ػجذ اٌمبدس اٌشاصٞ  

 .ػجذ هللا ٔز٠ش أؽّذ.د: رؾم١ك.٘ـ، اٌطجؼخ األ1417ٌٝٚث١شٚد -داس اٌجشبئش اإلعال١ِخ:  إٌشش 
64

 .59 عٛسح إٌغبء آ٠خ  
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إن بنى : "ووالة األمور فينا ىم خمفاا الرسول،  ال النبى فى الحديث الصحيح. فى الدين

نو ال نبي بعدأ، وسيكون  إسرائيل كانت تسوسيم األنبياا، كمما ىمك نبي  ام نبي، وا 

وا ليم : فما تأمرنا يا رسول هللا؟  ال: خمفاا ويكثرون،  الوا أوفوا بيعة األول فاألول، وأدُّ

وُروأ عنو ". العمماا ورثة األنبياا: "و ال أيضاً ". الذى ليم، فإّن هللا سائميم عما استرعاىم

الذين يحيون سنتي : ومن خمفاؤك؟  ال:  الوا. وددت أني  د رأيت خمفائي: "أنو  ال

فيؤالا ىم والة األمر بعده، وىم األمراا والعمماا، وبذلك فّسرىا السمف " يعممونيا الناس

 . 65(ومن تبعيم من األئمة

حّدد القرآن ىدفًا وّب .(حرمة األوطان من حرمة األديان)الحفاظ عمى بيضة ااسالم  - ب

سياسيًا أعمى لممسممين يتمثل في الحفاظ عمى الدولة في حدودىا الجغرافية، والتمسك 

بالعرف الخاص بيم داخميا والمتمثل في ىدأ ربيم و دوة نبييم، رابطًا ذلك األمر بعبادة 

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پپ   ٹٹ  ٹ      چ : ـ محور السياسة ااسالمية ـ فقال تعالىهللا 

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
66

ٱ  ڦ  ڦ   چ : ولو تعالى ): في معنى ىذه اآلية67و د  ال الجّصاص،   

 أمر هللا تعالى بيذه اآلية بطاعتو وطاعة رسولو، ونيى بيا عن چڦ  ڦ  پ  پ  پپ  

االختالف والتنازع، وأخبر أن االختالف والتنازع يؤدأ إلى الفشل وىو ضعف القمب من 

وأمر في آيٍة أخرى بطاعة والة األمر لنفي االختالف والتنازع المؤديين إلى . فزٍع يمحقو

       جب  يئ  ىئ  مئ   حئ  جئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ڈ   ڈ  ١٠   چ :الفشل، في  ولو

چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻٹ   ٹ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  چ:و ال في آية أخرى . 68چحب
فأخبر . 69

 وروأ عن النبي . تعالى أنو أراىم في مناميم  مياًل لئال يتنازعوا إذا أراىم كثيرًا فيفشموا

                                                 
65

 .116:  ص19: وزت ٚسعبئً ٚفزبٜٚ اثٓ ر١ّ١خ فٟ اٌفمٗ ط  
66

 .46 عٛسح األٔفبي آ٠خ  
67

أؽىبَ اٌمشآْ، ٚششػ ِخزظش ش١خٗ                                                                                     : ٌٗ ِٓ اٌّظٕفبد. ٘ـ305ٌٚذ عٕخ . أؽّذ ثٓ ػٍٟ أثٛ ثىش اٌشاصٞ اٌغظبص اٌجلذادٞ  

 أثٝ اٌؾغـٓ اٌىشخٟ، ٚششػ ِخزظش اٌطؾبٚٞ، ٚششػ اٌغبِغ ٌّؾّذ ثٓ اٌؾغٓ، ٚششػ األعّبء اٌؾغٕٝ، ٌٚٗ وزبة فٟ أطٛي                                                  

 (.84)طجمبد اٌؾٕف١خ ص: (٘ـ775)اٌمششٟ . ٘ـ370رٛفٟ عٕخ .  اٌفمٗ 
68

 (.59)عٛسح إٌغبء آ٠خ   

69
 .(43 )عٛسح األٔفبي آ٠خ  
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فتـضمـنت ىـذه اآليات . 70"ولن ُيغمب اثنا عشر ألفًا من  مٍة إذا اجتمعت كممتيم:" أنو  ال

لى ذىاب الدولة، يقول : النيـي عن االخـتـالف والتنازع، وأخبر أن ذلك يؤدأ إلى الفشل وا 

. و يل إن المعنى ريح النصر التي يبعثيا هللا مع من ينصره عمى من يخذلو. چ پ  پپ  چ

تذىب دولتو من  وليم ذىبت ريحو أأ ذىبت : 71و ال أبو عبيدة. وروأ ذلك عن  تادة

. 72(دولتو

ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ٹٹ  ۀ  ۀ  ہ   چ : و ال ابن تيمية في  ولو تعالى

چہہ  ہ  ٘  ٗ   ٘  ٙ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ې   ې  ۉ  ۉې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ى  ى  ې  
73 :

إن سنتو في ذلك سنٌة  (...)فأمرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين عمينا من ىذه األمة وممن  بميا من األمم )

فينبغى لمعقالا أن يعتبروا بسنن هللا وأيامو فى عبادة ودأب األمم وعاداتيم،  (...)مطردة وعادتو مستمرة 

ال سيما فى مثل ىذه الحادثة العظيمة التى طبق الخافقين خبرىا، واستطار فى جميع أنحاا االسالم 

شررىا، واّطمع فييا النفاق ناصية رأسو، وكّشر فييا الكفر عن أنيابو وأضراسو، وكاد فيو عمود الكتاب أن 

ُيجَتث ويخترم، وحبل اايمان أن ينقطع ويصطمم، وعقر دار المؤمنين أن َيحل بيا البوار، وأن يزول ىذا 

 برغم اختالف الدين، 75وىو بذلك يدعو إلى اجتناب عا بة بني النضير. 74(الدين باستيالا الفجرة التتار

فإنيم ىدموا مقصدًا من مقاصد الدين السياسية بفعميم ذاك، وىو أمٌر  د ينطمي عمى المسممين كما كاد 

.  أن يحدث أيام التتار

وكذلن حدّد المرآن ممصداً من العبللات الفردٌة . تحمٌك مصالح العباد فً الدنٌا واآلخرة - ج

چې  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅى  ى  ې ې  ې  ې  چ : بٌن المواطنٌن بموله
، لال المرطبً فً هذه 76

                                                 
70

طؾ١ؼ اثٓ خض٠ّخ، وزبة إٌّبعه، ثبة                                                           : (٘ـ311)أخشعٗ دمحم ثٓ إعؾبق ثٓ خض٠ّخ أثٛ ثىش اٌغٍّٟ ا١ٌٕغبثٛسٞ  

دمحم                            . د: رؾم١ك.  1970َ/ ٘ـ1390ث١شٚد- اٌّىزت اإلعالِٟ: داس إٌشش. 4/140 اعزؾجبة ِظبؽجخ األسثؼخ فٟ اٌغفش  

 . ِظطفٝ األػظّٟ 
71

.                                                      عّغ أٔظ ثٓ ِبٌه ٚاٌؾغٓ اٌجظشٞ ٚغ١شّ٘ب. ٘ـ ػبَ ِٛد اثٓ ػجبط68ٌٚذ عٕخ .  ؽ١ّذ ثٓ أثٟ ؽ١ّذ اٌجظشٞ ٌِٛٝ طٍؾخ 

. ٘ـ143٘ـ ٚل١ً 142ِبد عٕخ . ؽبفع ِفغش.  ٚسٜٚ ػٕٗ خٍك وض١ش ِٓ أئّخ اٌزبثؼ١ٓ 

(. 1/153رزوشح اٌؾفبظ . 6/163ع١ش أػالَ إٌجالء : (٘ـ748)اٌز٘جٟ)
72

 .4/251أؽىبَ اٌمشآْ : (٘ـ370) أؽّذ ثٓ ػٍٟ اٌشاصٞ اٌغظبص أثٛ ثىش  
73

 (.2) عٛسح اٌؾشش آ٠خ  
74

. 426:  ص28:  وزت ٚسعبئً ٚفزبٜٚ اثٓ ر١ّ١خ فٟ اٌفمٗ ط 
75

فأعال ثؼضُٙ                                              ٔضٌذ ا٠٢خ اٌغبثمخ فٟ ٠ٙٛد ثٕٟ إٌض١ش ٚلش٠ظخ ٚثٕٟ ل١ٕمبع ٠ٚٙٛد ثٕٟ ؽبسصخ ٌّب أسادٚا ِٓ اٌلذس ثشعٛي هللا  

 . ٚع١ّذ وزٌه ثغٛسح إٌض١ش.  ػٓ اٌّذ٠ٕخ، ٚرٌه ػٍٝ سأط عزخ أشٙش ِٓ ٚلؼخ ثذس لجً أؽذ 

 1478:  ص4:             طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ط
76

 (.10) عٛسح اٌؾغشاد آ٠خ  
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أخوة : ولهذا لٌل.  أي فً الدٌن والحرمة، ال فً النسبچې  ٴۇ  ۋچ لوله تعالى  ):اآلٌة 

الدٌن أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنمطع بمخالفة الدٌن، وأخوة الدٌن ال 

، وٌوجه المرآن بذلن إلى إصبلح تلن العبلبك وإعمار ما بٌنها 77(تنمطع بمخالفة النسب

 . من روابط ال سٌما إن اتحدت فً العمٌدة
ڃ  چ      چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ    ڎ       ڌ   چ  :ٚفٟ شأْ اٌؼاللبد ِغ غ١ش اٌّغ١ٍّٓ فٟ اٌذٌٚخ ٠مٛي 

چڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ     ڇ  
78

فإن هللا سبحانو لّما نيى في أول  ):  ،  ال ابن القيِّم في ذلك 

79السورة
عن اتخاذ المسممين الكفار أولياا و طع المودة وبينيم، توىَّم بعضيم أن برىم وااحسان إلييم من  

المواالة والمودة، فبيَّن هللا سبحانو أن ذلك ليس من المواالة المنيي عنيا، وأنو لم ينو عن ذلك، بل ىو من 

نما المنيي عنو تولي الكفار واالقاا إلييم بالمودة،  ااحسان الذأ يحبو ويرضاه، وكتبو عمى كل شيا، وا 

وال ريب أن جعل الكفر باهلل وتكذيب رسولو موجبًا وشرطًا في االستحقاق من أعظم مواالة الكفار المنيي 

: والمقصود الواجب بالواليات ):، ويمخص اامام ابن تيمية تمك المقاصد في ىذا الشأن بقولو80(عنيا

صالح ما  إصالح دين الخمق الذين متى فاتيم خسروا خسرانًا مبينًا، ولم ينفعيم ما نعموا بو في الدنيا، وا 

  .81(َ ْسم المال بين مستحقيو، وعقوبات المعتدين: ال يقوم الدين إال بو من أمر دنياىم، وىو نوعان

وفً محور برامج الدولة التنموٌة جاءت طابفة من . كرامة اإلنسان فً عبادة الرحمن - د

المماصد فً المرآن كلها تآزر ممصد العبادة هلل بحسبانها رأس التنمٌة البشرٌة التً هً 

 عباده، عماد برامج الدولة، وخبلصة التجربة اإلنسانٌة الصالحة التً ٌوصً بها هللا 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڈ  ڈ  ڍڍ  ڇ  ڇ   چ :فمال تعالى

چڑ  ڑ  ڇ ڇ  ڍ  ڍڌ  
82

، وال تخرج برامج الدول واألنظمة على مّرِ العصور عن  

 إلى البحث فً التجارب اإلنسانٌة عما ٌحمك لها األمن فً كل شإون الحٌاة، فؤرشد 

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    پ  پ  پ  پ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ    ٿٿ   چ :مظان األمن بموله

ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  چ  چچ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇڑ  ڑ            ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڳ  ڳ  ڳ   

                                                 
77

 .322:  ص16:  رفغ١ش اٌمشطجٟ ط 
78

 (.8) عٛسح اٌّّزؾٕخ آ٠خ  
79

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ         ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ                                                         چ   : أٚي عٛسح اٌّّزؾٕخ، لٌٛٗ رؼبٌٝ 

  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ          ڤ              ڤ        ڤ         ڦ     ڦ    ڦ  ٿٿ      ٿ                                                                                   

                                                                                   چ  ڇ                                              چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچڦ

 .چڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ       
80

 .602:  ص1: أؽىبَ أً٘ اٌزِخ ط:  اثٓ اٌم١ُ 
81

. 30اٌغ١بعخ اٌششػ١خ ص :  اثٓ ر١ّ١خ 
82

 (.36) عٛسح إٌؾً آ٠خ  
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ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ٘  ٗ  ٘  ٙ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ  ڭ               ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋۋ   ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  

چەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ڈ  ڈ  ٠  ١   
، وفً معنى 83

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   چ  چ   چ :لوله ): لً تفسٌره84ٌمول الشوكانً" الكتاب والحكم والنبوة"

چچ
المراد بالكتاب التوارة وبالحكم؛ الفهم والفمه الذي ٌكون بهما الحكم بٌن الناس ، 85

 .86(وفصل خصوماتهم، وبالنبوة؛ من بعثه هللا لهم من األنبٌاء فٌهم

 

 :مماصد الفمه السٌاسً فً السنة النبوٌة

 وكما جاات المقاصد الشرعية لمفقو السياسي في القرآن الكريم جاات أيضًا في السنة النبوية 

واضحة تيدأ المشرعيين في كل عصر من عصور ااسالم، بل ويجد فييا المفكرون المخمصون من كل 

ممة ومن كل مشارب الفكر اانساني ضالتيم في تقنيين مصالح األمم وتخطيط برامجيا المختمفة، فقد 

: جاات جممة من األحاديث النبوية تبيِّن مقاصد الشرع في الشأن السياسي، وفييا مقاصد جمة، منيا

وفائدة ىذا المعنى لممشرعين أنيم يجتيدون في إطار أمر عام : القضايا العامة رىن بكميات األمر .1

محدد، و د يتفرد ااسالم بيذا الشأن، فالناظر لمحضارات والثقافات األخرى يمحع أنيا تدور في 

فمك المعاش بغير ىدًى عام متميِّز، أو فمسفٍة محددٍة ومتميِّزة، لكن ااسالم غير ذلك كما  ال 

، ولعل سائل يسأل ما بال 87(رأس األمر ااسالم وعموده الصالة وذروة سنامو الجياد ):النبي 

ىذا الحديث بمثل ىذه المواضع من القضايا العامة ـ سيما بعد اطالعو عمى تمامتو ـ غير ان 

النبيو من يمحع ورود لفع الجياد فيو، فإن كان معناه جياد النفس في كل أمر شرعي فذلك داخل 

في ااسالم المتقدم ذكره، وفي الصالة الواردة، لكنيا شأٌن آخر وىو جياد تمكين الدين في شعاب 

الحياة، فذلك أمٌر  ريٌن بااسالم كنظاٍم وبالصالة التي ما شرعت إال لتتسرب معانييا إلى كل 

                                                 
83

(. 90-82) عٛسح األٔؼبَ ا٠٢بد  
84

ٌٚذ ثٙغشح شٛوبْ                                                                                     . ِٓ أً٘ طٕؼبء. فم١ٗ، ِفغش، ِؾذس ِٓ وجبس ػٍّبء ا١ٌّٓ.  دمحم ثٓ ػٍٟ ثٓ دمحم ثٓ ػجذ هللا اٌشٛوبٟٔ 

 (.2/76)اٌفىش اٌغبِٟ:(٘ـ1376)دمحم ثٓ اٌؾغٓ اٌؾغٛٞ.  ٘ـ1255رٛفٟ سؽّٗ هللا عٕخ .  ِٓ ثالد خٛالْ ثب١ٌّٓ 
85

 (.16) عٛسح اٌغبص١خ آ٠خ  
86

. 7:  ص5: فزؼ اٌمذ٠ش ط: (٘ـ1255د) دمحم ثٓ ػٍٟ ثٓ دمحم ثٓ ػجذ هللا اٌشٛوبٟٔ 
  .11:  ص5: سنن الرتمذي ج:(هـ279ت )أبو عيسى دمحم بن عيسى الرتمذي  87
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من لم تنيو صالتو عن الفحشاا والمنكر لم  ):في  ولو شؤون المسممين كما أوضح الرسول 

 .88(يزدد من هللا إال بعداً 

األمانة مصطمح شرعي أضفى عمى ما عرف عند الناس بالمسؤولية ـ :مبعث التكاليف األمانة .2

المقنرنة عند الناس بالمحاسبة بواسطة من عمى من البشر ـ معنًى غيبيًا يبعث عمى المرا بة 

ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ         ۇئ   چ :الذاتية، جاا بيذا المعنى  ولو 

چۇئ  ۆئ  
 عمى األمانة؛ الفرائض عرضيا هللا  ):، و ال ابن عباس في معناىا في ىذه اآلية89

ن ضيَّعوىا عذَّبيم، فكرىوا ذلك وأشفقوا ـ ليس  السماوات واألرض والجبال، إن أدوىا أثابيم، وا 

 ال ). 90( أال يقوموا بيا ثم عرضيا عمى آدم فقبميا بما فييامعصيًة ولكن تعظيمًا لدين هللا 

 .91(النحاس وىذا القول ىو الذأ عميو أىل التفسير

أن األمانة نزلت في  ): وكانت األمانة أسبق في  موب المؤمنين من القرآن واألحكام، فقال 

، ومن فقدىا فقد أىمية التكميف بالدين 92(جذر  موب الرجال ثم عمموا من القرآن ثم عمموا من السنة

.  93"ال دين لمن ال أمانة لو": كمو، لقولو 

 أن كل أدوار الحياة ـ وبما فييا تولي األمور العامة المرتبطة بالحكم واادارة ـ من باب وبّين 

أال كمكم راٍع وكمكم مسؤول عن رعيتو، فاامام الذأ عمى الناس راٍع وىو مسؤول عن  :"األمانة، فقال

رعيتو، والرجل راٍع عمى أىل بيتو وىو مسؤول عن رعيتو، والمرأة راعية عمى أىل بيت زوجيا وولده 

وىي مسؤولة عنيم، وعبد الرجل راٍع عمى مال سيده وىو مسؤول عنو، أال فكمكم راٍع وكمكم مسؤول 

 .94"عن رعيتو

                                                 
88

(. 11025)، ؽذ٠ش سل11/54ُاٌّؼغُ اٌىج١ش : (٘ـ360) ع١ٍّبْ ثٓ أؽّذ ثٓ أ٠ٛة أثٛ اٌمبعُ اٌطجشأٟ 
89

 (.72) عٛسح األؽضاة آ٠خ  
90

 .255:  ص14: رفغ١ش اٌمشطجٟ ط  
91

 .255:  ص14: ط اٌّظذس اٌغبثك  
92

 5/2382 طؾ١ؼ اٌجخبسٞ  
93

 (.11/54)اٌّؼغُ اٌىج١ش: (٘ـ360)ع١ٍّبْ ثٓ أؽّذ ثٓ أ٠ٛة أثٛ اٌمبعُ اٌطجشأٟ  
94

 .304:  ص1:  طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ط 
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ِٓ وشٖ ِٓ أ١ِشٖ ش١ئبً ف١ٍظجش، فئٔٗ ِٓ خشط :" لبي :أط اٌؼاللخ ث١ٓ اٌؾبوُ ٚاٌّؾىَٛ اٌطبػخ .3

"ِٓ اٌغٍطبْ شجشاً ِبد ١ِزخً عب١ٍ٘خ
95

، ٠ج١ِّٓ ثزٌه أْ أط اٌؼاللخ ث١ٓ اٌؾبوُ ٚاٌّؾىَٛ اٌطبػخ، 

اؽبً ػٕذوُ ِٓ هللا ف١ٗ ثش٘بْ:" غ١ش أٔٗ ٠ضجطٙب ثضبثظ ٚ٘ٛ لٌٛٗ َٛل ا وفشاً ثَل ْٚ "إال أْ رش
96

. 

وجاات السنة بمقاصد جمة لمفقو السياسي تصمح ىدايًة لمعالمين، ثم أثرى المسممون تمك المقاصد 

. بالتطبيقات التي ضربت مثاًل في تاريخ األمم فصار عرف المسممين فييا متصاًل عبر األجيال

: خاتمة

 إن مقاصد الشريعة  د أو أسست لمفقو السياسي ااسالمي منيجًا لممعرفة والتفكير جعمت من 

الفقو السياسي ااسالمي معممًا في التجارب اانسانية ـ إن صحَّ التعبير، لكون الفكر السياسي ااسالمي 

. ال ينفك عن دين المسممين ـ يصمح ىاديًا لمبشر في كل العصور والبمدان

 تستخمص المقاصد في الشأن السياسي ااسالمي من مصادر الفقو ااسالمي المتفق عمييا، وىي 

. القرآن الكريم والسنة النبوية المطيرة واالجتياد

 جلُّ تجارب  المسممين في العصور ااسالمية الزاىية استفادت بدرجة  صوى من مقاصد الشريعة 

في فيم األدوار الكبرى لممؤسسات السياسية، وطبقت األحكام الخاصة بالفقو السياسي في إطار مقاصد 

ن أشوا ًا لممسممين في العصور المتأخرة . الشرع منيا، األمر الذأ أىميا لتكوِّ

 لن ينفك القرآن الكريم والسنة النبوية تيدأ التجارب السياسية اانسانية ـ بصفة عامة ـ وااسالمية 

منيا ـ بصفة خاصة ـ بما يجعميا تحقق لمبشر مصالحيم العميا، وتثرأ ثقافاتيم القائمة عمى أعرافيم 

غير أن ذلك يحتاج إعمااًل متجددًا لمنظر والتدبُّر فييما، . ومعتقداتيم، وتنظم العالئق بينيم بصورة خيِّرة

. استثمارًا لممقاصد واألحكام

: المراجع والمصادر

 .القرآن الكريم .1

                                                 
95

. 6/2588 اٌّظذس اٌغبثك  
96

.. 6/2588 اٌّظذس اٌغبثك  
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Abstract 

     In spite of the richness of the Islamic Jurisprudence in most fields, some of 

them are not deeply surveyed. One of these fields is the Islamic Political 

Jurisprudence. 
     Islamic Political Jurisprudence has become a necessity these days in order to 

confront the real global problems which have spread a widely in some countries 

and regions. The man-made politics can not confront such extended problems 

through countries and nations. So, the need for Islamic thinking is vital to put 

the suitable solutions. 
     The Aims of Sharria is the source of Igtihad in the section of political Islamic 

jurisprudence. This paper is just an attempt to prove that hypotheses and 

participate in clarifying the importance of getting the Aims of Sharria in the 

different dealings of people within the frame of the one nation or a union of a 

number of countries and nations.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( gregaria (Forskal)  Schistoserca)دراست بَولوجَا الجراد الصحراوً التجوعي 

السوداى– الوالٍت الشوالَت - فٌ دًقال 

أٔٛس ػجذ اٌؾ١ٍُ دمحم
1

 ٚ ِخزبس ػجذ اٌؼض٠ض دمحم
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ِٚؾّٛد ؽغٓ ػجذ سثٗ    

السوداى– دًقال – الوالٍت الشوالَت – وزارة السراعت 
1

 

 السوداى– السلَن – جاهعت دًقال - كلَت العلوم السراعَت 

الوستخلص 

 وذلن للتعرؾ 2008 – 2006          أجرٌت هذه الدراسة بدنمبل، الوالٌة الشمالٌة فى الفترة من 

ولمد أظهرت . على بٌولوجٌا الجراد الصحراوي التجمعى تحت ظروؾ معملٌة أشبه بالظروؾ الطبٌعٌة

:- هذه الدراسة النتابج التالٌة

 سم، مدة 6.48 سم بمتوسط عــام ٌساوى 9.25          عمك وضع البٌض تراوح من صفر إلى 

 ساعة، عدد البٌض فً 1.44 سـاعة بمتوسط عام ٌساوى 2.11وضـع البٌض تراوحت بٌن صفر و

، عدد كتل البٌض لؤلنثى فً الكـؤس 30.33 بمتوسط عام ٌسـاوى 70.5الكتلة تراوح بٌن صفر و

 ٌوم بمتوسط 31، مدة الحضانة تراوحت بٌن صفر و.92, بمتوسط عام ٌساوى1.5تراوح بٌن صفر و 

، متوسط فترة البمـاء للعمر من الطـور األول إلى الرابع  تراوح بٌن صفر و 18.71عام ٌسـاوى 

 ٌوم بمتوسط عام ٌسـاوى 11.5 ٌوم، متوسط مدة البماء فً الطور الخامس تراوح بٌن صفر و 09.5

، متوسط 14.7  بمتوسط عام ٌساوى 24.25  ٌوم، متوسط موت البٌض تراوح بٌن صفر و8.04

، عدد األطوار تراوح 7.17 بمتوسط عـام ٌساوى 12.25الموت من العدد الكلى تراوح بٌن صفر و 

  93، دورة حٌاة الجراد الصحراوي تراوحت بٌن صفر و 3.54 بمتوسط عام ٌساوى 5بٌن صفر و 

 ٌوم بٌنما بلػ عدد األجٌال ستة فً خبلل سنتٌن إال أن الجٌل األخٌر لم 49.42ٌوم بمتوسط عام ٌساوى 

 .     ٌستطع أن ٌتكاثر إلنتاج أفراد جدٌدة

لى أن بٌبة الوالٌة الشمالٌة أكثر مبلبمة لتوالد وتكاثر الجراد الصحراوى !          النتابج أشارت 

.التجمعى    

: الممدمــة

 انتشاراًَ  كبٌراًَ  على المستوى forskal  S. gregaria              ٌنتشر الجراد الصحراوى 

 (.  Magor ،1994 )العالمً وٌشمل لارة إفرٌمٌا وآسٌا وأجزاء من أوربا 

              ٌعتبر الجراد الصحراوي من أهم أنواع الجراد والمنطمة التً بوسعه اإلؼا رة علٌها تمتد 

،  بلدا57وتشمل  2 ملٌون كم29عبر مساحة لدرها  من إجمـالً % 20تبلػ هذه المساحة أكثر من ًاًل

، Meinzingenو  1990  ، مصطفً واحمد، steedman ،1988)سطح األرض للعـالم كله 

1993       .)

              فً فترة الجفاؾ عند إنعدام األمطار ٌظهر الجراد الصحراوي  فً شكله اإلنفرادي الممٌم 

، Uvarov) (الرحال)وعندما تهطل األمطار وتتحسن البٌبة ٌستطٌع التحول للمظهر ألتجمعً أو 

الجراد الصحراوي ٌمكنه أن ٌلحك سنوٌاً أضرار بالؽة بعشر سكان العالم إذا تكاثر على هٌبة . (1921

لؤلمطار دور كبٌر فً تكاثر وهجرة الجراد الصحراوي وتوزٌعه  . (Steedman، 1988 )أرجال 
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على البٌبات المختلفة و تكمن أهمٌتها أٌضاً فً توفٌر الرطوبة المناسبة لنمو  بٌض الجراد مع نمو 

النباتات والحشابش واألشجار والشجٌرات التً ٌفضلها الجراد فً ؼذابه واالحتماء بها من األعداء 

  .الطبٌعٌة وتلعب األمطار أٌضاً دوراً بارزاً فً مظاهر التحول للجراد الصحراوي

شرق - الشرق األوسط -               ٌسبب الجراد الصحراوي دماراً للمحاصٌل الزراعٌة فً أفرٌمٌا 

ٌطٌر الجراد . آسٌا وجنوب أوربا خاصةً عندما تكون األحوال الجوٌة مناسبة لتنمله من مكان إلى آخر

 فً مستوٌات منخفضة بحثاً عن الؽذاء واإلحتماء و تستطٌع أسراب الجراد أن تهاجر الى مسافة 

(. 2004 و عبدالعظٌم، 1996ربٌع، )كلم فً الٌوم الواحد  200

ـ :وهى (1996عبد هللا، )          هنالن ثبلث مناطك ربٌسٌة لموسم تكاثره وهجرته 

الجزٌرة العربٌة و المرن اإلفرٌمى، مناطك التكاثر - شمال إفرٌمٌا :-  مناطك التوالد الربٌعً وتشمل

باكستان وإٌران ومناطك التكاثر الشتوي - الهند - الٌمن - السودان - ؼرب إفرٌمٌا :- الصٌفً وتشمل

. الصومال وباكستان- ساحل البحر األحمر :-  وتشمل

         توجد عدة عوامل تإدى لهجرة وإنتمال الجراد الصحراوي من منطمة إلى أخرى لد تكون 

حركة الجراد تكون دابماً مع إتجاه الرٌاح من مناطك الضؽط الجوى . عوامل فسٌولوجٌة أو عوامل بٌبٌة

كلم فً 200 ساعة و/ كلم 18 المرتفع إلى المنخفض وأثبتت الدراسات أن سرعة الجراد المهاجر تبلػ 

(. 2001المنشاوي وعصمت، )الٌوم الواحد 

            تلعب العوامل البٌبة والجوٌة مثل درجات الحرارة، الرطوبة، الرٌاح والؽطاء النباتً دوراً 

 وEaland ) ، 1914 هاماً  فً حٌاة  وموت الجراد الصحراوي وذلن فً مراحله المختلفة  

Symmons وCressman ،2001 .)

           تضع أنثى الجراد الصحراوي بٌضها فً بٌبة مناسبة ولوحظ أنها تضع بٌضها فً المناطك 

الجرداء ذات الرطوبة األرضٌة المناسبة والمتاخمة للمناطك الخضراء الؽنٌة باألعشاب والنباتات 

(.  Pedgly)  ،1981الصحراوٌة التً ٌفضلها

       أدت التؽٌرات المناخٌة التى بدأت تحدث فى الوالٌة الشمالٌة إلى ظهور أسراب من الجراد 

التً أثرت سلباً علً إجمالً الناتج المومً للمحاصٌل الزراعٌة للسودان بصورة عامة  الصحراوي

وبناًء على ما سبك هدفت الدراسة للتعرؾ  (2007ولاٌة النباتات، )والوالٌة الشمالٌة بصورة خاصة 

عمك وضع البٌض بالسنتمتر، فترة وضع :- علً خصابص أطوار دورة حٌاته والتً تتمثل فً اآلتً

البٌض بالساعات، عدد البٌض فى الكتلة، عدد كتل البٌض لؤلنثى، فترة الحضانة باألٌام من وضع 

- االول  )البٌض حتى الفمس، موت البٌض من المجموع الكلى الناتج، متوسط فترة البماء للعمر من 

األطوار من العدد الكلى، عدد األطوار ومتوسط  ، متوسط فترة البماء فى العمر الخامس، موت(الرابع 

  .الفترة التى ٌمضٌها الجراد من الفمس حتى طور التزاوج باالٌام

المـواد وطــرق العمـل 
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 بدأ إجراء الدراسة البحثٌة بدنمبل بالوالٌة الشمالٌة التى تمع 2006        فً األسبوع األول من فبراٌر 

 شرلاً وذلن بإستجبلب الجراد الصحراوي التجمعً الؽٌر 32-20 شماالً 22-16بٌن خطى عرض 

تمت تربٌته تحت ظروؾ . (بورتسودان)من المركز المومً لفسٌولوجٌا وبٌبة الحشرات   ناضج  جنسٌا

أشبه بالظروؾ الطبٌعٌة، وذلن بؽرض دراسة بٌولوجٌا الجراد الصحراوي فً الظروؾ الجوٌة للوالٌة 

 أزواج من الجراد الصحراوي إناث وذكور على عدد أربعة صنادٌك معدة 6الشمــالٌة وتم توزٌع عدد 

، كل صندوق ٌحتوى على كؤسٌن بهما تربة (أنثى واحدة ممابل ذكرٌن فى كل صندوق)لوضع البٌض 

والموت للبٌض والحورٌات و مدة - الفمس - عدد البٌض – لوضع البٌض و تم تسجٌل عدد كتل البٌض 

التطور والنضج الجنسً لكل مكرر على حدا، وسجلت المراءات لكل جٌل علً حدا حتى نهاٌة فترة 

الدراسة، وأخٌراً تم حصر عدداألجٌال الناتجة فى فترة الدراسة، وتم إتباع طرق التربٌة المتبعة لدى 

. المركز المومى لفسٌولوجٌا وبٌبة الحشرات

          ٌتم عرض األطوارعلى أشعة الشمس  صباحاً ومساءاً حتً إرتفاع درجات الحرارة ثم إعادتها 

 ْم، والفترة المسابٌة حتً 20فً الفترة الصباحٌة من طلوع الشمس حتً ارتفاع  درجة الحرارة عن )

. و ٌختلؾ تولٌت التعرض ألشعة الشمس بإختبلؾ درجات الحرارة (لبل مؽٌب الشمس

تم تم تحوٌل الجراد .          تم تسجٌل توارٌخ وضع البٌض ، الفمس واإلنسبلخات  لؤلطوار المختلفة

مثل البدء فً عملٌة التزاوج  باإلضافة الً النظر الً  (البلوغ)الذي تظهر فٌه عبلمات النضج الجنسى 

رمل صالح )شكله الخارجً إلى صندوق وضع البٌض المعد لذلن والذى به كؤسات تحتوي علً تربة 

مع إحصاء عدد كتل البٌض  فى الكؤس وعدد البٌض فً  ( ذكرٌن وأنث2ً)مع عزل   (لوضع البٌض

الكتلة الواحدة وتسجٌل عدد الفالس وعدد البٌض التالؾ بعد الفمس، مع متابعة التطور لكل صندوق علً 

حدا، باإلضافة إلً تسجٌل فترة الحضانة وتسجٌل توارٌخ النضج  الجنسً لكل مكرر وأخٌراً عدد 

. األجٌال فً السنة

       تم تؽذٌة الحورٌات علً الدخن األخضر، جرٌش الممح الناعم، الرجلة ، باإلضافة إلى األعبلؾ 

. الخضراء  مع  وضع ؼذاء طازج لؤلعمار الصؽٌرة والبالؽة

 (ANOVA)         كما تم إستعمال التصمٌم العشوابى الكامل فى هذه التجربة، وإجراء تحلٌل التباٌن 

 (. (SPSSعلى البٌانات المتحصلة بإستعمال برنامج الحزم اإلحصابٌة للعلوم اإلجتماعٌة 

النتائج والمنالشة 

البٌض لؤلجٌال المختلفة بالسنتمتر إلى   لمتوسطات عمك وضع            تشٌر نتابج التحلٌل اإلحصابى

أنه الٌوجد فرق معنوى بٌن المتوسطات فى كل األجٌال إال مع الجٌل السادس الذى وضع البٌض خارج 

هذه . (1جدول ) سم  9.25 سم ولد إنحصر العمك ما بٌن صفر و6.48المتوسط العام ٌساوى . التربة

 اللذان ذكرا أن أنثى Steedman( (1988  و Uvarov (1977)  النتابج توافك ماتوصل إلٌه 

سم من سطح  10 - 5الجراد الصحراوى التضع بٌضها إال إذا وجدت رطوبة مناسبة على عمك 

 الذي ذكرأن عمك (1965)معظم هذه النتابج ال تتفك مع النتابج التى توصل إلٌها  دمحم السٌد . األرض
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سم وربما ٌرجع السبب 15 سم وعادة  7.5 - 15وضع البٌض ألنثى الجراد الصحراوى ٌتراوح بً

.  إلى إختبلؾ نوع التربة و عدم مبلء مة ظروؾ التربة

     بالنسبة لمتوسط مدة وضع البٌض الٌوجد فرق معنوى بٌن األجٌال إال مع الجٌل السادس الذى 

المتوسط العام لمدة وضع . وضع البٌض خارج التربة والذى ٌختلؾ معنوٌاً مع األجٌال الثبلثه األولً

مدة وضع البٌض . (1جدول ) ساعة 2.11 ولد تراوحت مدة وضع البٌض بٌن صفر و1.44البٌض 

اللذان أوضحا أن عملٌة  Ahmed( 2002) و steedman ) (1988لبعض األجٌال تتفك مع نتابج 

هذه النتابج توافك ما .   ساعة2- 1.5جس وحفر ووضع البٌض ألنثى الجـراد الصحراوى تتراوح بٌن 

 ساعة ولكنها لد 1.5-2 الذى لال أن عملٌة الحفر و الوضع تتراوح بٌن 1965))ذكره  دمحم السٌد 

نتابج الجٌل األخٌر التى جاءت مخالفة لنتابج بالى األجٌال . تمصر إلى ساعة أو تطول إلى ثبلث ساعات

. ربما ٌعزى إلى عدم مبلء مة رطوبة، لوام، حرارة ومسامٌة التربة لوضع البٌض

ماعدا الجٌلٌن )           ٌوجد فرق معنوى فى عدد البٌض فى الكتلة بٌن الجٌل الثالث وكل األجٌال 

(. 1جـدول)70.5 0 وإنحصر المدى بٌن صفر و 30.33و المتوسط العام ٌساوى   (الثانى و الخامس

الذي لال أن  متوسط عدد البٌض فى الكتلة  Anon( 1982)ٌختلؾ معظم نتابج هذه التجربة مع نتابج 

 بٌضة وأٌضاً تخالؾ هذه النتابج  ما 60 -80الواحدة ألنثً الجراد الصحراوى التجمعً ٌتراوح من 

 70- 80بؤن أنثى الجراد الصحراوى التجمعى تضع فى المتوسط  Steedman ( 1988)ذكره 

اللذان أثبتا أن  أنثى  Cressman( 2001) و Symmonsبٌضة وتتفك هذه النتابج نسبٌاً مع نتابج  

هذه اإلختبلفات فى عدد البٌض فى الكتلة ربما ٌعزى . 80الجراد الصحراوى التجمعى  تضع ألل من 

. إلى التباٌن فى أنواع الؽذاء باالضافة إلى الظروؾ البٌبة والجوٌة

          أٌصاّ ٌوجد فرق معنوى فى عدد كتل البٌض لؤلنثى بٌن الجٌل الثانى و الخامس مع السادس 

 ولد إنحصر المدى بٌن صفر و 0.92والٌوجد فرق معنوى بٌن بمٌة األجٌال والمتوسط العام ٌساوى 

 وسجل الجٌل الخامس أعلى متوسط لعدد كتل البٌض ٌلٌه الجٌل الثانى ثم الثالث و الرابع واخٌراً 1.5

نبلحظ أن الجٌل السادس وضع البٌض خارج التربة وربما ٌعزى ذلن لسوء . (1جدول )الجٌل السادس 

 Uvarov( 1958) ،Anonالظروؾ البٌبٌة أو ظروؾ التربة وتختلؾ هذه النتـــابج مع نتــابج 

(1982) ،Ripperو   George( 1965)  الذٌن ذكروا أن أنثى الجــراد الصحراوى التجمعٌـى

 Hussan and كتــل وكذلن تختلؾ هذه النتابج مع النتابج التى تحصل علٌها3 - 2تضع من 

Ahmed ( 1936)  وHunter( (1958 و الذٌن أوضحوا أنه تحت الظروؾ المعملٌة فى بعض 

هذا التباٌن فى عدد كتل البٌض .  كٌس ألنثى الجراد الصحراوى الواحدة9 - 25الدول سجل مابٌن 

ربما ٌعزى إلى تنوع الؽذاء الذى ٌتناوله الجراد باإلضافة إلى التفاوت الكبٌر فى الظروؾ البٌبٌة و 

  .الجوٌة

        ٌوجد فرق معنوى فى متوسط فترة حضانة البٌض بٌن الجٌل االول و السادس، المتوسط العام 

تتفك نتابج التجربة مع . (2جدول )31  ولد إنحصر المدى بٌن صفر و 18.71لمدة الحضانة ٌساوى 
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Anon( 1982)  ٌوم فً 26الذى أوضح أن مدة الحضانة لبٌض أنثى الجراد الصحراوى تمتد إلى 

 درجة مبوٌة فؤكثر أٌضاً تتفك هذه 33 ٌوم فى درجة حرارة 12 درجة مبوٌة و 24درجة حرارة 

الذٌن أشارا إلى أن فترة  Cressman Symmons (2001) ،(1965)النتابج مع نتابج دمحم السٌد 

 ٌوم، رؼم تطابك نتابج هذه التجربة مع  9 --- 73حضانة بٌض الجراد الصحراوى تتراوح بٌن 

 الذٌن لالوا إن 1969)) وآخرٌن Wardhaughالمذكورٌن أعــــبله إال أنها تختلؾ للٌــبلً مع نتــــابج 

 ٌوم  22 - 15 ٌوم فى مناطك التكاثر الصٌفى وبٌن 9 - 25متوسط فترة حضانة البٌض تتراوح بٌن 

هذه . ٌوم فى مناطك الساحل 29 - 10، (شرق أفرٌمٌا)فى المناطك التى تطول فٌها األمطار أو تمصر 

.  اإلختبلفات البسٌطة  ربما ترجع  إلى إختبلؾ العوامل الجوٌة من حرارة ورطوبة وؼٌرها

         بالنسبة لموت البٌض لم ٌظهر أى فرق معنوى بٌن كل األجٌال إال مع الجٌل السادس و المتوسط 

ٌبلحظ أن أعلى متوسط لموت . (2جدول) 24.25 ولد إنحصر المدى بٌن صفر و14.7العام ٌساوى 

البٌض كان فى الجٌل الخامس بٌنما سجل الجٌل الثالث أدنى متوسط لموت البٌض بعد الجٌل السادس 

Cressman( 2001 ) و symmonsتتفك نتابج التحلٌل لمتوسطات موت البٌض مع . (2جدول )

 الذٌن أثبتوا أن نسبة البٌض الذى ٌبمى حٌاً حتى الفمس تتولؾ إلى حد Eills (1962) وAshallو 

كبٌر على الظروؾ البٌبٌة ووجود طفٌلٌات ومفترسات البٌض وٌمكن أن ٌجؾ البٌض إذا تعرض لرٌاح 

ْ م وٌختلؾ ممدار الخسابر 35 جافة ولد ترتفع  نسبة الموت إذا تجاوزت درجات حرارة التربة الى 

اللذان  Cressman( 2001)و  Symmons  وأٌضا أٌدت هذه النتابج نتابج5 - %65الكلٌة مابٌن 

. أوضحا أنه الٌفمس كل البٌض الذى تضعه األنثى والٌصل نتاج كل البٌض إلى طور الحشرة الكاملة

ربما ٌرجع السبب فى موت البٌض إلى درجات الحرارة العالٌة التى كانت سابده آنذان أو إلى وجود 

. مفترسات وطفٌلٌات

        فى فترة البماء للطور من العمر األول وحتى الرابع إتضح من خبلل التحلٌل اإلحصابى أنه 

الٌوجد فرق معنوى بٌن الجٌل الثالث و الجٌل السادس ولكن بالى األجٌال االربعة تختلؾ معنوٌاً عن 

الجٌل . (2جدول ) ,509 وإنحصرالمدى بٌن صفر و7.00المتوسط العام ٌساوى . الجٌل السادس فمط

األول لد سجل أطول متوسط لفترة البماء ٌلٌه الجٌل الخامس ثم الثانى ثم الرابع ثم الثالث وأخٌراً 

 Symmonsو  Steedman( 1988)كل هذه النتابج ال تتفك مع . (2جدول )السادس 

، عدا الجٌل الثالث والذٌن لالوا أن متوسط مدة التطور لؤلطوار األربعة Cressman( 2001)و

 أٌام للعمر، التباٌن فً هذه النتابج ربما ٌرجع الى التباٌن فى دجات 7 -  6األولً تستؽرق ما بٌن 

.  الحرارة والرطوبة للشهور المختلفة لؤلجٌال لٌد الدراسة

          ٌشٌر تحلٌل التباٌن لمتوسط فترة البماء فى العمر الخامس للجراد الصحراوى بؤنه الٌوجد فرق 

معنوى بٌن األجٌال الخمسة األولى ولكن ٌوجد فرلاً معنوٌاً بٌنها وبٌن الجٌل السادس والمتوسط العام 

 وٌبلحظ أن الجٌل الثانى لد سجل أطول متوسط 011.5 و لد إنحصر المدى بٌن صفر و8.00ٌساوى 

نجد أن . (2جدول )لفترة البماء و الجٌل الرابع سجل أدنى متوسط لفترة بماء بعد الجٌل السادس 
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عدا الجٌل الثانى الذى لال  (1965)متوسطات كل األجٌال تختلؾ إختبلفاً طفٌفاً مع ما ذكره دمحم السٌد 

وأٌضا تخالؾ هذه النتابًج ما ذكره  .  ٌوم12 – 11أن متوسط فترة البماء للعمر الخامس تنحصر بٌن 

Symmonsو Cressman( 2001)  التضارب .  أٌام10بؤن متوسط فترة البماء فً العمر الخامس

. البسٌط فى هذه النتابج مع بعضها البعض ربما ٌرجع الى إختبلؾ الظروؾ البٌبٌة و الجوٌة

            من خبلل تحلٌل التباٌن إتضح عدم وجود فرق معنوى فى متوسط نسبة موت األطوار بٌن 

األجٌال الخمسة األولى فٌما بٌنها ولكن ٌوجد فرق معنوى بٌن الجٌل الثانى و الرابع و الخامس مع الجٌل 

الجٌل . (3جدول ) 12.25 ولد إنحصر المدى بٌن صفر و 7.17السادس و المتوسط العام ٌساوى 

(. 3جدول )الخامس سجل أعلى نسبة موت وأدنى نسبة موت سجلت فى الجٌل الثالث بعد الجٌل السادس 

الذٌن    Popov( 1968) وRoffeyو  Cressman( 2001) وSymmonsتتفك هذه النتابج مع 

ذكروا أنه نتٌجة لحدوث الموت الطبٌعً، اإلفتراس الذاتى، اإلفتراس  بواسطة كابنات أخرى والتطفل ال 

. تصل كل الحورٌات الً طور الحشرة الكاملة

          أٌضاّ الٌوجد فرق معنوى بٌن األجٌال فى عدد االطوار إال مع الجٌل السادس و المتوسط العام 

تتفك بعض هذه النتابج مع ما توصل إلٌه . 3)جدول ) 5 وإنحصر المدى بٌن صفر و 3.54ٌساوى 

. اللذان لاال أن للجراد  الصحراوى التجمعى خمسة أطوار uvarov( 1966)و  (1965)لهٌطة 

التباٌن الذى حدث فى عدد األطوارلبعض األجٌال ربما ٌرجع إلى تؽٌرات األحوال الجوٌه التى أثرت 

. سلباً على التطور

         ٌشٌر تحلٌل التباٌن بؤنه ٌوجد فرق معنوى فى دورة الحٌاة بٌن الجٌل األول مع الثالث و األول 

 وإنحصر 249.4مع السادس والٌوجد فرق معنوى فى بمٌة األجٌال فٌما بٌنها و المتوسط العام ٌساوى 

هذه النتابج ماعدا نتٌجة الجٌل السادس تطابك .  (1 وشكل 3جدول )  093.5المدى بٌن صفر و 

 أسـابٌع ولد 3 - 8 الذى ذكر أن فترة التطور تتراوح مابٌن Pedgley (1981)النتابج التى وجدها 

والذى لال تراوحت فترة  (1965)تكون أكثر حسب الحالة الجــوٌة وأٌضاً تتفك النتابج مع دمحم السٌد 

 أسابٌع الً خمسة أشهر ولد تطول أو تمصر حسب 6 أو 5تطور الجراد حتى النضج الجنسى بٌن 

 Wardhaugh و(1965)الحالة الجوٌة، أٌضا تتفك النتــابج نسبٌــاً مع ما توصل إلٌه حسنى 

 الذٌن أثبتوا أن الفترة التى تستؽرلها أطوار الجراد من الفمس حتً النضج الجنسى (1969)وآخرون 

. تتباٌن حسب الؽذاء و المواسم  و المناطك و األلالٌم وهذا التباٌن ٌعزى إلٌه تضارب هذه النتابج
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متوسطات عمك وضع البٌض، مدة وضع البٌض، عدد البٌض فى الكتلة وعدد كتل البٌض لألنثى : 1 جدول 

متوسط عمك وضع البٌض  (األجٌال)المعامبلت 

 بالسنتمٌتر

متوسط مدة وضع البٌض 

 بالساعة

متوسط عدد كتل البٌض لؤلنثى  متوسط عدد البٌض فى الكتلة 

 الواحدة

 a 1.88 a 32.25 b 0.75 ab 6.88 االول

 a 2.11 a 44.75 ab 1.25 a 9.25 الثانى

 8.75a 2.00 a 70.50 a 1.00 ab الثالث

 a 1.25 ab 37.50b 1.00 ab 7.25 الرابع

 a 1.38 ab 47.00 ab 1.50a 6.75 الخامس

 0.00b 0.00 b 0.00c 0.00b السادس

 م م م م المعنوٌة

 62.98 52.14 51.62 51.68 %معامل االختبلؾ 

 0.40 11.22 0.52 2.38 الخطؤ المٌاسى

 

. DMRT وفما لــ %5المعامبلت التى لها حروؾ متشابهة داخل العمود الوحد التختلؾ معنوٌاً عن بعضها تحت مستوى االحتمالٌة 

 معنوى: م

ؼٌر معنوى : غ م

 

 



 136 

 

 

 متوسطات فترة حضانة البٌض، نسبة موت البٌض، فترة البماء للعمر من األول وحتى الرابع، والخامس  2:جدول 

متوسط نسبة موت البٌض  متوسط فترة الحضانة باألٌام (األجٌال)المعامبلت 

 لؤلنثى

متوسط فترة البماء للعمر من 

 الطور االول حتى الرابع باالٌام

متوسط فترة البماء فى العمر 

 الخامس باالٌام

 a 18.50 a 9.50 a 9.50 a 31.00 االول

 ab 16.75 a 8.00 a 11.50 a 8.00 الثانى

 ab 9.25 a 7.00 ab 8.50 a 26.50 الثالث

 ab 16.25 a 7.75 a 8.00 a 26.00 الرابع

 ab 24.25 a 9.25 a 10.75 a 20.75 الخامس

 b 0.00 b 0.00 b 0.00 b 0.00 السادس

 م م م غ م المعنوٌة

 49.91 55.14 60.15 78.05 %معامل االختبلؾ 

 2.84 2.74 6.04 10.35 الخطؤ المٌاسى

. DMRT وفما لــ %5المعامبلت التى لها حروؾ متشابهة داخل العمود الواحد التختلؾ معنوٌاً عن بعضها تحت مستوى االحتمالٌة 

 معنوى: م

ؼٌر معنوى : غ م
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متوسطات  نسبة موت األطوار، عدد األطوار و الفترة التى تمضٌها الجرادة من الفمس وحتى طور التزاوج  : 3جدول

متوسط الفترة التى تمضٌها الجرادة من  عدد األطوار متوسط نسبة موت األطوار  (األجٌال)المعامبلت 

 الفمس وحتى طور التزاوج باألٌام

 ab 3.75 a 93.50 a 6.25 االول

 a 5.00 a 60.50 abc 10.00 الثانى

 ab 3.75 a 22.00 bc 2.75 الثالث

 a 3.75 a 45.00 abc 11.25 الرابع

 a 5.00 a 75.50 ab 12.25 الخامس

 b 0.00 b 0.00c 0.00 السادس

 م م م المعنوٌة

 70.32 48.79 70.63 %معامل االختبلؾ 

 14.1869 6.04 3.59 الخطؤ المٌاسى

. DMRT وفما لــ %5المعامبلت التى لها حروؾ متشابهة داخل العمود الواحد التختلؾ معنوٌاً عن بعضها تحت مستوى االحتمالٌة 

معنوى : م

ؼٌر معنوى : غ م



 138 

 

 

متوسط فترة التطور من الفمس حتى طور التزاوج باالٌام : 1شكل 
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Biology of gregarious desert locust {Schistoserca gregaria 

(Forskal)}in Dongola – Northern State - Sudan  

Anwar A. Mohamed1 and Mukhtar A. Mohamed2 

Ministry of Agriculture, Northern State, Dongola, Sudan1 

Faculty of Agriculture, University of Dongola, Elseleim, Sudan2 

ABSTRACT 

          This study was carried out in Dongola area, Northern State during 

the period from 2006 – 2008, to investigate the life cycle of the 

gregarious desert locust under laboratory conditions that resembles the 

natural breeding conditions.  

          Results showed that, the depth of egg laying ranged from 0 – 9.25 

cm with an average of 6.48 cm, egg laying period ranged from 0 – 2.11 

hours with an average of 1.44 hours, number of eggs per cluster ranged 

from 0 – 70.5 with 30.33 eggs as average, number of egg clusters per 

female ranged from 0 – 1.5 with 0.92 as average, incubation period of 

egg ranged from 0 – 31 days with an average of 18.71 days, mean 

survival period for the ages from the first instar to the fourth instar  

ranged from  0 – 9.50 days, mean survival period for the fifth  instar 

ranged from  0 – 11.5 days with average of 8.04 days, mean mortality of 

eggs ranged from   0 – 24.25 with average of 14.7, mean mortality of the 

total insects ranged from 0 – 12.25 with average of 14.7, number of 

phases ranged from 0 – 5 with average of 3.54, life cycle of the desert 

locust ranged from  0 – 93 days with 49.42 days  as  average and six 

generations were recorded in two years, but the last generation can not 

reproduct. 

          Results idicated that,the environment of the Northern State is more 

suitable for reproduction of the gregarious desert locust.   

                                                 


 *Part of a thesis submitted to the University of Dongola by the first author under supervision of the second author  in the 

fulfillment of the requirements for the M. Sc. Degree. 
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استٌعاب وتوطٌن تمنٌة صوامع الغالل فً السودان 

 (دراسة حالة صوامع ؼبلل المضارؾ)

مدثر حسن سالم .                                 د

المستخلص 

 تتعرض الورلة إلً العدٌد من المشاكل التً تصاحب وتواجه نمل التمنٌة مع التمدٌم لبعض 

الحلول لتجاوز تلن المشاكل ، وذلن ٌتبنً العدٌد من األطروحات المطروحة فً سبٌل نمل التمنٌة 

باستٌعابها وتكٌٌفها وصوالً للتمكن التمنً المطلوب ، وعمبلً بمنطوق السٌطرة علً التمنٌة المنمولة 

.  وإخضاعها للوالع المحلً

      تتناول الورلة تجربة السودان مع نمل التمنٌة، وذلن بتناول صوامع الؽبلل، حٌث أوضحت الورلة 

جدوي ذلن النمل ومدي مبلبمة نوعٌة تلن التمنٌة المستوردة للظروؾ المحلٌة السودانٌة والتمكن من 

.  استٌعاب وتكٌٌؾ وتعدٌل تمنٌة صوامع الؽبلل والسٌطرة علٌها وإخضاعها للوالع المحلً 

 حٌث تستعرض الورلة الورش التً تتبع لمسم الهندسة المٌكانٌكٌة وهً ورش فنٌة وتخصصٌة، 

ورش العربات , ورش اللحام والسباكة والبرادة والخراطة والحدادة, تشمل تخصصات تشكٌل المعادن

كما تستعرض الورلة حجم العمالة المختلفة التً تعمل بها . وورش الصٌانة ,والورش الكهربابٌة 

ونوعٌتها والتعاون الذي ٌتم بٌنها وبٌن الورش الفنٌة المحلٌة ، وما تلعبه تلن الورش من توفٌر لطع 

الؽٌار والصٌانة وإسهامها فً إخضاع تلن التمنٌة الخاصة بصوامع الؽبلل للوالع والبٌبة المحلٌة وتعدٌلها 

.  وتولٌفها 

ومدي االستٌعاب , التً توضح وتعكس والع التجربة, بعد ذلن تتناول الورلة العدٌد من الحاالت 

وإخضاع تمنٌة الصوامع المستوردة للوالع المحلً وتوفٌر لطع الؽٌار واإلمكانٌات ,والتمكٌن التمنً 

.  المحلٌة المتاحة سٌراً فً طرٌك االعتماد علً الذات

 تصل الورلة الً أن هذه الصوامع المستوردة من جمهورٌة االتحاد السوفٌتً السابك تمتاز بتمنٌة 

وأنه أمكن عملٌاً استٌعابها وتكٌٌفها , بسٌطة وؼٌر معمدة وتعتبر مبلبمة بكل المماٌٌس للوالع المحلً

.  والتمكن منها وإخضاعها للوالع المحلً بواسطة الخبرة السودانٌة الصرفة

 تختتم الورلة بالوصول الً نتابج وتوصٌات مهمة تمود وتإدي الً استٌعاب وتوطٌن التمنٌة علً 

من حٌث توفٌر لاعدة إستمبال للتمنٌة ,وجه العموم وتمنٌة صوامع الؽبلل علً وجه الخصوص

.  مع اإلهتمام بالورش ومراكز البحث وتدرٌب الكوادر,المنمولة

أخذت كلمة تمنٌة تستؤثر بإهتمام خاص فً الفترة األخٌرة وأصبحت مثار إهتمام مختلؾ الدول : ممدمة 

وما ستحممه ,وٌتزاٌد هذا اإلهتمام بالنظر لآلمال التً تعلمها هذه الدول والشعوب علً التمنٌة.والشعوب

لذلن اصبحت التمنٌة .استخداماتها من تمدم وازدهار نتٌجة التطبٌك العملً البتكاراتها فً مٌادٌن شتً
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بمعنً أنه كلما كان ,والتطور التمنً متبلزمٌن للتطور الحضاري وال ٌنفصبلن عن بعضهما البعض

. المجتمع متمدماً تمنٌاً كلما وصؾ بؤنه مجتمع متحضر ومتمدن

إشكالٌة السٌطرة  تكمن مشكلة الدراسة فً التحول من اشكالٌة نمل وتحوٌل التمنٌة الً: مشكلة الدراسة

. وضرورة اإلستفادة من التمنٌة المختارة ومتفرعاتها,علٌها واستٌعابها وتكٌٌفها

:  ترمى الدراسة  إلى تحمٌك العدٌد من األهداؾ منها:هدف الدراسة 

. تزوٌد  المسإولٌن والمهتمٌن والباحثٌن بالبٌانات والمعلومات التً لد تفٌدهم عند اتخاذ المرارات. 1

 .توضٌح دور وأهمٌة التمنٌة والمشاكل التً تكتنؾ وتواجه نملها . 2

 .معرفة أثر نوعٌة التمنٌة المنمولة علً استٌعابها. 3

 .إبراز أهمٌة توفٌر الورش وماكز البحوث فً استٌعاب وتطوٌر التمنٌة المنمولة. 4

 تنبع أهمٌة الدراسة من الدور المتعاظم  الذي تلعبه المعارؾ التمنٌة واهمٌتها فً التطور :أهمٌة الدراسة 

وبالتالً ضرورة اإلمتبلن الفعلً للتمنٌة للحاق بركب ,العلمً والتمدم فً مختلؾ النواحً بالنسبة للبشرٌة

 .التمدم والتطور

:  تموم الدراسة علً الفرضٌات التالٌة :فرضٌات الدراسة 

. هنالن عبللة بٌن اختٌار نوع التمنٌة المبلبمة وامكانٌة استٌعابها وتطوٌرها . 1

هنالن عبللة بٌن مبلزمة نمل التمنٌة للتدرٌب وربطه بالورش ومراكز البحث والتطوٌر وامكانٌة .  2

 .استٌعابها وتكٌٌفها وتطوٌرها 

 اعتمدت الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً الذي تضمن أسلوب المسح المكتبً وأسلوب :منهج الدراسة 

المسح المٌدانً لجمع البٌانات بواسطةالممابلة والمبلحظة كؤدوات للدراسة ، وتحلٌلها الختبار صحة 

 .الفرضٌات واستخبلص النتابج وتمدٌم التوصٌات

:  لسمت هذه الدراسة إلى ثبلث بنود ربٌسة هً :خطة الدراسة 

. اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابمة 

. الدراسة المٌدانٌة 

 .ملخص النتابج والتوصٌات

 : اإلطار النظري للدراسة

 :التمنٌة ونملها 

أن المعرفة التمنٌة هً مجمل المعرفة الموضوعٌة فً فهم  (م1982توفٌك بٌضون ، )ٌذكر 

وٌضٌؾ أن . ووسابل التؤثٌر علٌها وتوجهها واستؽبللها, الطبٌعة المادٌة والبشرٌة والحٌوانٌة والنباتٌة

إلدام اإلنسان علً استعمال عملة ألدران خصابص ما ٌحٌط به : التمنٌة تموم بدورها علً دعامتٌن هما

ففً الؽالب األعم تم تمدم . وإلبال اإلنسان نظٌر استعانته بعمله علً استعمال األدوات التً ابتكرها عمله
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البشرٌة فً مجال المعرفة التمنٌة نتٌجة لٌام اإلنسان بمجهودات متتالٌة ومضنٌة وأبحاث وتجارب 

.  واكتشافات واختراعات تمٌزت بالصبر واألناة والمثابرة

الفهم الصحٌح لنمل وتحول المعارؾ التمنٌة من خبلل ان  (م1982توفٌك بٌضون ،)ٌحدد 

هً التً تحدد اختٌار نوع , واألهداؾ االجتماعٌة وااللتصادٌة من جهة ثانٌة,أولوٌات التخطٌط من جهة 

كما أنه لن ٌكون بالممدور . التً تإثر بدورها فٌما بعد علً مدي تحمٌك هذه األهداؾ , المعرفة التمنٌة

االستفادة من المعارؾ التمنٌة المختارة ومتفرعاتها ما لم ٌكن هنالن استٌعاب وتكٌٌؾ لتلن المعارؾ 

التً أمكن الحصول علٌها ، مما ٌساعد علً توفٌر لاعدة استمبال تعمل علً بحث وتطوٌر التمنٌة , التمنٌة

.  المنمولة

ومدي , الطرق واألسالٌب التً ٌتم بها التمكن التمنً (م1989احمد سعٌد بامخرمة ، )ٌعدد 

:  االستفادة منها من عدمه ، وهً كالآلتً

. (األفرع)نمل التمنٌة عن طرٌك الشركات الولٌدة  .1

 . أسلوب تسلٌم المفتاح .2

 . أسلوب اتفالٌات التراخٌص .3

 . أسلوب عمود اإلدارة .4

 . (المشاركة)أسلوب االستثمار المشترن  .5

 .  النمل المباشر مع منتج أو مصدر .6

 . المكاتب االستشارٌة .7

 . النمل عن طرٌك الباحثٌن والدارسٌن والعاملٌن .8

 . المعارض الدولٌة .9

 . المكاتب والمطبوعات .10

 . أسلوب التعالد من الباطن .11

إال أن سٌاسة الدول النامٌة التً تنمل إلٌها المعارؾ التمنٌة والفنٌة تلعب دوراً  بارزاً فً مدي إمكانٌة 

أن لسماً من الدول اتبعت  (م1992دمحم عبد الشفٌع ،)االستفادة من تلن المعارؾ المنمولة، حٌث ٌوضح

سٌاسة الباب المفتوح واستٌراد التمنٌة الجاهزة دون وضع شروط أو لٌود أمام استٌرادها ، األمر الذي 

ودول أخري اتبعت سٌاسة تمٌٌد دول االستثمارات . أدي الً عدم التمكٌن التمنً علً الوجه المطلوب

 . األجنبٌة ، إال وفك شروط محددة وال تسمح بها إال فً مجاالت معٌنة

:  ثبلثة مراحل الكتساب التمنٌة تتمثل فً اآلتً (م1991احمد شولً ،)ٌحدد 

دراسة وتحلٌل االحتٌاجات الوطنٌة واكتساب المدرة التفاوضٌة وااللتمابٌة دون فمدان استمبللٌة : أوالً 

.  المرار الوطنً
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 ً حتً فً ؼٌاب المتطلبات الكاملة لبلستخدام ,إضافة الممدرة علً تطوٌع هذه التمنٌة وتكٌٌفها : ثانٌا

.  االلتصادي

 ً امتبلن المتطلبات الضرورٌة لئلنتاج ودخول المنافسة العالمٌة ، وهً أصعب المراحل ومضمونها : ثالثا

.  استحداث تمنٌة جدٌدة أو انجازاً تمنٌاً جدٌداً 

األسباب التً لادت إلً اإلخفاق فً موضوع التمنٌة فً  (م1988حسن أحمد مكً ، ) ٌحدد 

:  السودان ، والتً ٌمكن تناولها فً اآلتً

إضافة إلً ان األجهزة , لانون االستثمار السودانً والذي ال ٌشجع تطلعات المستثمر األجنبً .1

.  المنوط بها تنفٌذ وتطبٌك لوانٌن تشجع االستثمار فً السودان عاجزة ودون مستوي المواكبة

ضعؾ دراسات الجدوى للمشروعات، والذي تمثل فً إؼفال موضوع إدراج عناصر المعرفة  .2

والمتمثلة فً العناصر المتعلمة بالمهارات التشؽٌلٌة واإلدارٌة والتنظٌمٌة والتخطٌطٌة ,التمنٌة 

.  وكذلن العناصر المتعلمة بجهود البحث والتطوٌر,ومهارات الصٌانة 

سٌاسة االنفتاح وذلن برفع المٌود والحواجز أمام تدفك رإوس األموال األجنبٌة إلى داخل الببلد  .3

 . علً أمل أن تحمل معها بصورة تلمابٌة المعارؾ التمنٌة المطلوبة

 . تعدد الخطط اإلنمابٌة، وذلن من خبلل تؽٌٌرها لبل انجازها وٌإتً بخطة أخري مكانها .4

 . ضعؾ البنٌات األساسٌة  .5

الحروب األهلٌة ، التً انعكست حول تحجٌم التمدم االلتصادي كنتاج طبٌعً لبلستنزاؾ  .6

 . المستمر لموارد السودان المالٌة والبشرٌة

األمر الذي جعل التمنٌة المحلٌة , عدم توافر مراكز للبحث والتطوٌر مربوطة بالمراكز المحلٌة .7

 .لم ٌتم تعدٌلها أو تطوٌرها

:  الدراســات السابمـة

حٌث تمثلت مشكلة الدراسة فً ان االتجاه نحو  (م1989احمد عوض إبراهٌم النور ، )دراسة  

نمل منتجات التكنولوجٌا دون العمل علً إعداد الكوادر وتنمٌة المهارات البلزمة لعملٌة التكنولوجٌا 

حٌث تولدت العدٌد من .العدت الدول عن تحمٌك أهدافها وطموحاتها من عملٌة نمل التكنولوجٌا 

الصعوبات والمشاكل، والتً ترجع الً عدم تهٌبة البٌبة الداخلٌة بالصورة التً تسمح باستٌعاب عملٌات 

نمل التكنولوجٌا، حٌث ال وجود للممومات العلمٌة والبحثٌة، هذا فضبلً عن العجز عن أحداث التطور 

والتطوٌع البلزم للتكنولوجٌا المنمولة، األمر الذي أدي الً ظهور ونشوء ظواهر التصادٌة واجتماعٌة، 

. مثل ظاهرة التهام رأس المال الوطنً وازدٌاد المدٌونٌة الخارجٌة ، وازدٌاد معدالت البطالة

:  ولد خلصت الدراسة الً النتابج التالٌة
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وهً دول ,اختبلؾ موازٌن المدفوعات بالدول النامٌة عامة والعربٌة علً وجه الخصوص  .1

.  مستوردة فً األساس للفنون اإلنتاجٌة

.  تفالم مشكلة المدٌونٌة الخارجٌة .2

 . بروز ظاهرة البطالة .3

 . تصاعد أرلام الهجرة الخارجٌة وخاصة هجرة العمول .4

 . تركت آثار خطٌرة علً البٌبة .5

مما ٌجعل , االعتماد الكبٌر للدول النامٌة فً استٌراد الفنون اإلنتاجٌة من الدول المتمدمة .6

 . التصادٌاتها تابعة داخل النظام االلتصادي الدولً

تنمٌة , من خبلل, عدم اهتمام الدول النامٌة المستوردة للفنون اإلنتاجٌة بتهٌبة البٌبة الداخلٌة .7

وزٌادة , وتوفٌر أجهزة البحث العلمً, واالهتمام بمجاالت البحث واالبتكار,الكوادر والمهارات 

 .حجم اإلنفاق علً البحوث العلمٌة

ان السٌاسة الخاطبة فً مجال تحدٌد اختٌار التكنولوجٌا المبلبمة ساهمت فً تعمٌك اآلثار  .8

 .السلبٌة، ومن ثم إعالة عملٌات التنمٌة

فً أنها تتناول مشكلة نمل التمنٌة من الناحٌة ,     علٌه فمد تمٌزت الورلة عن الدراسة السابمة

اإلدارٌة، إضافة لمٌامها علً اختٌار نوع التمنٌة المبلبم، إضافة علً توفٌر لاعدة استمبال تهٌا 

 .الستٌعاب تلن التمنٌة

: الدراسة المٌدانٌة

بعد . تتناول الدراسة المٌدانٌة التعرٌؾ بمجتمع وعٌنة الدراسة المتمثل فً صوامػ ؼبلل المضارؾ

ولع االختٌار على المماببلت الشخصٌة والمبلحظة , مراجعة األدب اإلداري فً مجال التمنٌة ونملها

وجمع البٌانات و . كؤداة لجمع البٌانات المطلوبة نظراً لصبلحٌتها لمثل هذا النوع من الدراسات

. التحلٌل واختبار الفروض التً لامت علٌها الدراسة

 :صومعة غالل المضارف

أنه فً موسم اإلنتاج الزراعً  (م1992، " 7"سلسلة كتاب البنن الزراعً السودانً)توضح  

 حبا هللا السودان بإنتاج وفٌر فشلت مساعً الدول والمنتجٌن فً تخزٌن وتسوٌك هذا اإلنتاج 60 – 59

حٌث بدأ التشٌٌد . وتكدس المحصول فً المزارع والطرلات ، مما دعا للتفكٌر إلنشاء صوامع للؽبلل 

ألؾ طن وبدورة  (100)م بطالة 1967م لتفتتح فً دٌسمبر 1964لصومعة المضارؾ فً ٌناٌر 

أشرؾ البنن الزراعً السودانً علً كل مراحل التفاوض والتشٌٌد . ألؾ طن فً العام  (400)تشؽٌلٌة 

م تم تعٌٌن عدد من 1969وفً عام .مع الخبراء السوفٌت وأصبح مالكاً للصومعة بمرار من الدولة

الذٌن أوفدوا الً االتحاد السوفٌتً للتدرٌب واستبلم الصوامع من ,المهندسٌن واإلدارٌٌن السودانٌٌن 
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م إٌفاد عدد من 1970وتم أٌضاً فً عام .  أشهر عادوا واستلموا الصوامع 6وبعد , الخبراء السوفٌت

م 1970وتم سفر آخر خبٌر سوفٌتً عام . المهندسٌن السودانٌٌن إلى االتحاد السوفٌتً السابك للتدرٌب 

كما ٌتم تدرٌب كافة الكوادر منذ عام . فً كافة النواحً % 100واآلن الصوامع تدار بكوادر سودانٌة .

.  كذلن تتم الصٌانة بكوادر محلٌة وبخبرة سودانٌة صرفة. م محلٌاً وبكفاءة عالٌة جداً 1970

أن صوامع الؽبلل أنشؤت  لتحمٌك العدٌد  (م1995,عبد الرحمن داإود،أهداؾ الصوامع) ٌضٌؾ 

: من األهداؾ والمتمثلة فً اآلتً

ترخٌص أسعار المحاصٌل وذلن بدخول الصومعة كمشتري فً أولات انخفاض األسعار وبٌعه  .1

. بربح معمول فً أولات ارتفاع األسعار

.  خفض نسبة الفالد من المحاصٌل وهو وفرة ؼٌر مرتبة تحممها الصومعة للناتج المومً .2

 . وتحمٌك مبدأ األمن الؽذابً,تخزٌن االحتٌاطً االستراتٌجً للدولة لدرء خطر المجاعات  .3

 .نظافة وتصنٌؾ المحاصٌل للمنافسة فً األسواق العالمٌة .4

 . باستخدام المناولة الساببة, تخفٌض تكالٌؾ المحاصٌل الزراعٌة بتخفٌض تكلفة المناولة .5

 . توفٌر حوافز اإلنتاج واالستمرار الزراعً بولؾ تدهور األسعار الموسمٌة .6

 . وبالتالً بٌن العرض والطلب, خلك التوازن المطلوب بٌن اإلنتاج واالستهبلن .7

 . ان تموم بتنفٌذ سٌاسة الدولة التموٌنٌة فً مجال شحن وتسلٌم الممح لمطاحن الدلٌك .8

 . تخزٌن ومناولة كافة أنواع الحبوب مستمببلً  .9

: طبٌعة عمل الصومعة

طبٌعة عمل ونشاط الصومعة فً  (م1992، " 7"سلسلة كتاب البنن الزراعً السودانً)   تبٌن 

:  اآلتً

حٌث ٌتم استمبال الحبوب الواردة الً الصومعة علً اختبلفها وؼربلتها وتنظٌفها من : الؽربلة  .1

.  وبالتالً ارتفاع مستوي منافستها فً األسواق المحلٌة والعالمٌة, الشوابب العالمة بالحبوب

تخزٌن الحبوب فً الخبلٌا المعدة خصٌصاً لذلن لتكون جاهزة عند الحاجه لها : التخزٌن  .2

مع المحافظة علً جودة المحصول ,  عام15 أو 10والتخزٌن هنا ٌكون لفترات طوٌلة تصل ,

.  المخزن طٌلة مدة التخزٌن

وذلن للمضاء علً , وتعنً المعالجة الكٌمابٌة التً تتم للحبوب المحضرة الً الصومعة: التبخٌر  .3

 . األمر الذي ٌمكن من المحافظة علً جودة المحصول,آفات المحاصٌل 

من استبلم المحاصٌل وتفرٌؽها , وتعنً كافة العملٌات المتعلمة بالشحن والتفرٌػ: المناولة  .4

 .ومن ثم شحنها, وتسلٌمها ساببة حسب الحاجة والطلب
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العدٌد من  (م1995,فتح الرحمن البخٌت،تمنٌة الصوامع) ٌوضح :األجزاء التمنٌة المكونة للصوامع 

 :  األجزاء التمنٌة التً تشتمل علٌها الصومعة وهً كاآلتً

.   طن175سعة كل واحدة منها  (روافع)أربعة أوعٌة للتصعٌد  .1

.  أربع صبابات توزٌع .2

 .  طن20سعة الواحدة منها  (موازٌن)أربع لفازات  .3

 . ست سٌور رأسٌة لنمل الحبوب لؤلوعٌة العلٌا بالصومعة .4

 . ست سٌور أفمٌة لنمل الحبوب الً داخل الصومعة .5

 . ثبلث مفاصل .6

 . ثبلث سٌور لبلستمبال .7

 . ست مواضع للتعببة االتوماتٌكٌة .8

 . ثبلث مواضع للتعببة الؽٌر آلٌة .9

 . ست مواضع للتعببة الساببة للمطارات والنالبلت .10

.  تصنٌع اآلالت ولطع الغٌار بالصومعة

أن صومعة ؼبلل  (م1995,عبد الرحمن داإود،تصنٌع اآلالت ولطع الؽٌار بالصومعة)ٌذكر  

والتً تتبع بدورها للمدٌر الفنً , المضارؾ تشتمل علً العدٌد من الورش التابعة لمسم الهندسة المٌكانٌكٌة

وهذه الورش تعتبر ورش فنٌة وتخصصٌة ، حٌث تشمل . للصوامع الذي ٌرأسه مدٌر الصوامع 

وورش العربات , وورش اللحام والسباكة والبرادة والخراطة والحدادة, تخصصات تشكٌل المعادن

من حجم العمالة المستخدمة فً % 30ولتوضٌح حجم هذه الورش تشكل . وورش الصٌانة,الكهربابٌة 

حٌث نجد هذه الورش تعمل . مما ٌوضح أهمٌتها والدور الذي تلعبه ومدي االهتمام بها, الصوامع ككل

ما ٌمكنها من تصنٌع , وفك برنامج الصٌانة الولابٌة المخططة، أٌضاً لها من اآللٌات والمعدات واألجهزة 

. وتؤهٌل الصوامع,والمٌام بعملٌات الصٌانة الطاربة , العدٌد من لطع الؽٌار

ومدي توفرها نجد ان هنالن ومنذ ,  بالنسبة لمط الؽٌار التً تحتاجها صوامع الؽبلل بالمضارؾ

والذي كان ٌتم , إنشاء الصومعة بواسطة السوفٌت برتوكول بٌن حكومة السودان وحكومة السوفٌت

بموجبه توفٌر لطع الؽٌار البلزمة باستٌرادها من جمهورٌات االتحاد السوفٌتً السابمة، إال أنه بعد 

, استٌعاب الكوادر اإلدارٌة والفنٌة بالصومعة لتمنٌة الصوامع وتوفٌر اآلالت والمعدات والورش الفنٌة

واستؽبلل اإلمكانٌات المحلٌة المتوفرة ، فمد تم التمكن من تلن التمنٌة والخاصة , واالعتماد علً الذات

بصوامع الؽبلل بإخضاعها للوالع والبٌبة المحلٌة وتعدٌلها وتولٌفها، كذلن ٌتم عند االحتٌاج لمطع الؽٌار 

واالشتران معها أحٌاناً لتوفٌر لطع الؽٌار ، حٌث تتعاون ورش , االستعانة بالجهات المحلٌة الفنٌة

, مثل مسبن الخرطوم المركزي, صوامع ؼبلل المضارؾ مع العدٌد من الجهات والورش الفنٌة المحلٌة
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%, 100حٌث ٌتم كل ذلن بخبرة سودانٌة , وبعض الورش الفنٌة الكبٌرة لتصنٌع لطع الؽٌار البلزمة

. وهو العمر االفتراضً لآلالت والماكٌنات الموجودة بالصوامع, عام من التشؽٌل 18وبعد 

: المشاكل التً تواجه صوامع غالل المضارف

العدٌد من المشاكل التً تعوق عمل   (م1995,عبد الرحمن داإود،مشاكل الصوامع) ٌذكر 

: الصوامع وتحول دون أن تإدي الدور المنوط بها علً أكمل وجه ومن هذه العمبات نجد

والعمر . م1967انتهاء العمر االفتراضً لآللٌات التً تعمل بالصوامع والتً أنشؤت عام  .1

, مما ٌزٌد من عملٌات الصٌانة الدورٌة الطاربة,االفتراضً لتلن اآللٌات ٌجعلها كثٌرة األعطال

وبالتالً تزٌد التكالٌؾ، مما ٌستوجب إعادة تؤهٌلها وتحدٌثها ، حٌث توجد خطط ودراسات من 

إال أن الكثٌر من هذه الخطط الزالت حبر علً الورق , البنن الزراعً السودانً إلعادة التؤهٌل

.  فً انتظار الجهات الممولة

رؼم أن  (الذرة)فً كثٌر من األحٌان ال ٌكون هنالن مخزون استراتٌجً للدولة من المحاصٌل  .2

وعدم عملها ,هذا من األهداؾ الربٌسٌة للصومعة، األمر الذي ٌإدي الً تملص عمل الصومعة 

كذلن كساد بعض المواسم الزراعٌة ٌمود الً تدنً العمل والطالة التخزٌنٌة . بالطالة المصوى 

.  للصومعة

كثٌراً ما ٌتم ترحٌل المحاصٌل من المناطك الزراعٌة بالمضارؾ دون أن ٌتم ؼربلتها وتخزٌنها  .3

بالصوامع الً المناطك المختلفة للتصدٌر ، رؼم وجود منشور فً األعوام السابمة بؤن ٌتم ؼربلة 

ونظافة كل محاصٌل المنطمة بالصومعة لضمان جودتها ومبلبمتها للتصدٌر حفاظاً علً سمعة 

إال ان السٌاسات , كان هذا لبل سٌاسة تحرٌر األسعار. المحاصٌل السودانٌة وحماٌة الصومعة 

. االلتصادٌة الخاصة بتحرٌر األسعار ال تستلزم ضرورة مرور هذه المحاصٌل علً الصومعة

كذلن دخلت العدٌد من الشركات فً تجارة الذرة حٌث تموم بتصدٌره بدون ؼربلة لتفادي ارتفاع 

 . التكلفة وهو أمر لٌس له ما ٌبرره

وعدم توفر العملة . التضخم االلتصادي الذي أدي الً ارتفاع أسعار المواد ولطع الؽٌار واآللٌات .4

وعدم تؽطٌة موارد الصومعة العامة ,وارتفاع فواتٌر استهبلن الكهرباء والمٌاه والولود ,الصعبة 

 .لهذه المنصرفات

ارتفاع تكلفة النمل والترحٌل والشحن والتعببة والمناولة وذلن لملة وسابل النمل السابب الكافٌة  .5

 . للعمل بالصوامع
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:  توطٌن تمنٌة الصوامع

بعض الحاالت التً توضح وتعكس والع  (م1995,فتح الرحمن البخٌت،إمتبلن التمنٌة) ٌذكر 

التجربة ومدي االستٌعاب والتمكن التمنً وإخضاع تمنٌة الصوامع المستوردة للوالع المحلً وتوفٌر لطع 

: الؽٌار من اإلمكانٌات المحلٌة المتوفرة، سٌراً فً طرٌك االعتماد علً الذات والحاالت هً 

( 1)الحالة رلم 

م 1963ولد تم تصنٌعها وتركٌبها عام ,تحتوي الصوامع علً محطة لتولٌد الطالة الكهربابٌة  

 (لبستم)ولد حدث عطل فً هذه المحطة نتٌجة لتلؾ حدث , م1967لتساهم فً تشٌٌد الصوامع سنة 

الهواء ، وبما أن لطع الؽٌار له ؼٌر متوفرة بالصوامع وال توجد بالسوق المحلً ، فمد تم طلبه من 

وال توجد لدٌه لطع ؼٌار , إال أنه اتضح أن المصنع المنتج لهذه البساتم لد تولؾ عن إنتاجها. الخارج 

لتوفٌر لطع ,والمٌام بالعدٌد من المحاوالت ,األمر الذي لاد إدارة الصومعة الً بذل كل الجهود , بدٌلة 

 ً حٌث تمت االستعانة بخبرات المسبن المركزي لسبن البستم وتجهٌزه حتً ٌتم .الؽٌار البلزمة محلٌا

وبالفعل تم تصنٌع ذلن البستم وتركٌبه ، إال انه تعطل مرة أخري نتٌجة الضؽط .التؽلب علً هذه المشكلة

الهوابً العالً الذي تعرض له، وتم تصنٌعه مرة أخري بعد أن تم خلط السبٌكة بمعادن تصنٌع الطابرات 

. وذلن باالستفادة من حطام احدي الطابرات المحطمة ، ألن هذه المعادن تماوم الضؽط الهوابً العالً ,

وتم كذلن تصنٌع لطع ؼٌار عدٌدة ولم تتعطل مرة أخري منذ ذلن الولت ، حٌث كان ذلن فً أوابل 

. الثمانٌات

( 2)الحالة رلم  

وصل المهندسون والفنٌون والعمال بصوامع ؼبلل المضارؾ الً درجة من التمكن التمنً  

وبنفس , واالستٌعاب والتً مكنتهم من تصمٌم نموذج لرافعة وؼربال وهً نفس التً تعمل بالصوامع

وهً جاهزة للتنفٌذ فً ,وبإمكانٌات محلٌة بحتة , المواصفات التً استوردت بها هذه اآلالت من الخارج

.  أي لحظه

( 3)الحالة رلم 

حمولة خمس طن من  (ونش)تم كذلن بواسطة ورش صوامع ؼبلل المضارؾ تصمٌم رافعة  

مخلفات تشٌد الصوامع ، حٌث تم االستفادة من هذه الرافعة فً مناولة مستوردات البنن الزراعً 

السودانً من اآلالت الزراعٌة ، كما تم استخدام تلن الرفعة علً نطاق تجاري علً مستوي المنطمة ، 

مما دفع المدٌر العام للبنن الزراعً السودانً آنذان بتحفٌز العاملٌن ,وأصبحت تدخل اٌراداً للصومعة 

وتسجٌل أسماء المبدعٌن فً لابمة الشرؾ فً احتفاالت البنن الزراعً السودانً بعٌد , بالصومعة

 . م1993االستمبلل ٌناٌر 
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( 4)الحالة رلم 

كذلن بواسطة الورش والعاملٌن بصوامع الؽبلل بالمضارؾ تصمٌم نموذج لصومعة كاملة  تم 

.  لابلة للتنفٌذ فً أي ولت وهً مماثلة لصومعة ؼبلل المضارؾ

 ان الناظر لنوعٌة التمنٌة الموجودة فً صوامع الؽبلل بالسودان ٌجد أنها حالٌاً لٌست بالحداثة 

ممارنة مع الصوامع الحدٌثة التً تشتمل علً التخزٌن والمطاحن وملحمات تصنع العلؾ , المطلوبة

والنشؤ والجلوكوز، لكنها بكل المماٌٌس تعتبر تمنٌة مبلبمة جداً للدول النامٌة والسودان علً وجه 

ً , حٌث أن هذه التمنٌة المستخدمة بصوامع الؽبلل الحالٌة. الخصوص , ٌمكن توفٌر لطع الؽٌار لها محلٌا

ً .حٌث تم توضٌح ذلن فً الحاالت السابمة وأمكن كذلن ,كذلن أمكن معالجة أعطالها وصٌانتها محلٌا

األمر الذي ٌوضح وصول العاملٌن فً , وأدخال تعدٌبلت علٌها, تصمٌم نماذج مماثلة لها وألجزاء منها

هذه الصوامع الً التمكن التمنً المطلوب واخضاعهم لهذه التمنٌة المستوردة ، وٌرجع كل ذلن لبساطة 

. مما جعل أمر استٌعابها وتكٌٌفها والسٌطرة علٌها سهبلً ومٌسراً , نوعٌة هذه التمنٌة وعدم تعمدها

 أما من الناحٌة الثانٌة، تدعٌماً لذلن ومن والع التجربة والتً حدثت عندما أرادت إدارة الصومعة 

تحدٌث وتجدٌد الصومعة بواسطة بٌوت الخبرة االنجلٌزٌة، بوسابل تمنٌة حدٌثة وأجهزة كمبٌوتر للتشؽٌل 

 طن فً الساعة 175وذلن بتعدٌل جزء من خطوط اإلنتاج لرفع الطالة من , والتحكم االتوماتٌكً الكامل

وذلن عن طرٌك زٌادة سرعة السٌر واستعمال موازٌن اتوماتٌكٌة بدالً عن ,  طن فً الساعة200الً 

وفعبلً ثم . الموازٌن نصؾ األتوماتٌكٌة العاملة مع التحكم فً جمٌع العملٌات بإدخال جهاز الكمبٌوتر

إال أنه بعد فترة تعرض المٌزان ألعطال فؤمكن تبلفٌها بتولٌؾ لطع ؼٌار محلٌة له، ,التحدٌث المطلوب 

مما أدي لتولؾ العمل لفترة نسبة لعدم ,وبعد ذلن تعطل جهاز الكمبٌوتر الذي ٌتحكم فً جمٌع العملٌات 

وكانت هنالن صعوبة للوصول الً الشركة المنتجة للجهاز إلحضار ,توفر لطع الؽٌار للجهاز محلٌاً 

الن هنالن أولوٌات استٌراد لبنن السودان ,لطع الؽٌار البلزمة بواسطة إدارة الصومعة والبنن الزراعً

وبما ان المتضرر األكبر من هذا التعطٌل . واإلجراءات المطولة لفتح االعتماد بتوفٌر العمبلت الصعبة 

كانت الخطوط البحرٌة السودانٌة فمد سعت بطرٌمتها الخاصة لتوفٌر لطع الؽٌار وأمكن فعبلً توفرها  

وعدم المبلبمة , وتشؽٌل خطوط اإلنتاج المتعطلة، وبرؼم التحدٌث إال أن هنالن تكرار فً األعطال

األمر الذي حدي جدٌاً بإدارة الصومعة التفكٌر والعمل من اجل العودة مرة أخري الً , للوالع المحلً

 ً . التمنٌة المدٌمة المستوردة من السوفٌت وتطوٌرها محلٌا

 من ذلن نجد أن هذه الصوامع المستوردة من جمهورٌة االتحاد السوفٌتً السابك تمتاز بتمنٌة 

وأنه لد أمكن عملٌاً استٌعابها , وتعتبر تمنٌة مبلبمة بكل المماٌٌس للوالع المحلً, بسٌطة وؼٌر معمدة

ولعل ذلن ٌعود . وإخضاعها للوالع المحلً بواسطة الخبرة السودانٌة الصرفة,والتمكن منها ,وتكٌٌفها 

والتً لادت بدورها إلً ,إلً أن دراسة الجدوى التً عملت لها كانت جٌدة وصحٌحة ومطابمة للوالع 
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ووجود مواعٌن , التمكن التمنً المطلوب، وذلن من خبلل ان منطمة المضارؾ تعتبر شونة السودان كله

علمٌة للتخزٌن ضروري، وإضافة إلً وجود سكة حدٌد تربط أجراء السودان المختلفة ببعضها البعض 

كما أن دراسة الجدوي من الناحٌة الفنٌة للصوامع تإكد أن تلن . والخطوط البرٌة والبحرٌة والجوٌة

ومجهزة , الصوامع مواعٌن عملٌة للتخزٌن، وذلن ألنها مجهزة بمحطات داخلٌة لمماومة آفات التخزٌن

.  كذلن ضد الحرابك والصواعك وبها معمل لضبط الجودة وكافة االختٌارات وموازٌن وؼرابٌل

 حتً تكتمل الصورة بالوصول الكامل الً التمكن التمنً لهذا النوع من التمنٌة البسٌطة وؼٌر 

وبالتالً كافة المجاالت التمنٌة االخري، البد من توفر بعض الضرورٌات , المعمدة والمبلبمة للسودان

التً تكفل تحمٌك ذلن التمكن المطلوب، وذلن عن طرٌك نمل عصارة هذه التجربة المتفردة والرابدة من 

وذلن بالتدرٌب المتواصل عبر مراكز البحث ,حتً نضمن انسٌاب المعلومات, الرواد المعاصرٌن

والتدرٌب لتمنٌة الصوامع وتزوٌد تلن المراكز بؤحداث الوسابل لحفظ وتحلٌل ونمل المعلومات وربط تلن 

وبالتالً توفٌر فرص ,المراكز بمراكز البحث والتطوٌر بالجامعات ذات الصلة ومراكز تمنٌة األؼذٌة 

كذلن البد من تحدٌث الورش الفنٌة المختلفة . البحث والتدرٌب لكافة المستوٌات ومختلؾ الجوانب

والتً تمكن من التصنٌع والتعدٌل وتوفٌر لطع الؽٌار ,وذلن حتً تصل الً الكفاءة المطلوبة,بالصوامع 

وربط تلن الورش بمراكز البحث والتدرٌب والجامعات , والصٌانة البلزمة وتدرٌب الكوادر العاملة بها

.  ذات الصلة إلدخال الجدٌد المتطور

 كما انه ٌجب تشجٌع ابتكارات العاملٌن بالورش وتحفٌزهم وتوفٌر اإلمكانٌات البلزمة لتنفٌذ 

كذلن ال بد من تطوٌر األجهزة المعملٌة والمختبرات التً . ابتكاراتهم وتصامٌمهم التً ٌتوصلون إلٌها 

.  تموم بمهام ضبط الجودة وتصنٌؾ المحاصٌل حسب المواصفات العالمٌة

 عموماً فمد تجاوزت الصوامع عمرها االفتراضً بسنوات وذلن بفضل جهود العاملٌن بها من 

م إلعادة 1986المهندسٌن وفنٌٌن وعمال، مما آثار دهشة الخبراء السوفٌت ابان زٌارتهم للصوامع عام

.  مما ٌإكد جدٌة العامل السودانً ولدرته علً إدارة منشآته والمحافظة علٌها,تؤهٌل الصوامع 

:  النتائج والتوصٌات

:  علً ضوء ما تمدم ٌمكن االستنتاج والتوصٌة باآلتً

ان التمكن التمنً ٌؤتً عبر الفهم الصحٌح لجوهر التمنٌة ، وكذلن بالحصول علً األبحاث  .1

والتجارب وبراءات االختراعات والمحهودات العلمٌة التً بذلت للحصول علً تلن األدوات 

دون التمكن من شراء ,ال بشراء تلن األدوات واألسالٌب اإلنتاجٌة كسلع تجارٌة بحتة ,واألسالٌب

. التً أدت إلً إٌجاد األدوات واألسالٌب اإلنتاجٌة, المعرفة

ما لم ٌكن لد تم , لن ٌكون بالممدور التمكن من االستفادة من التمنٌة المختارة ومتفرعاتها .2

والتً أمكن الحصول علٌها،بما ٌساعد علً توفٌر ,تلن التمنٌة المنمولة  (تكٌٌؾ)و (استٌعاب)
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بما ٌسمح فٌما بعد بابتكار , تعٌن علً نمل تمنٌة جدٌدة لمجتمع نامً (لاعدة االستمبال)

مع توفٌر مناخ البحث والتطوٌر لتلن التمنٌة المنمولة وصوالً ,مجموعات جدٌدة من التمنٌات 

 . لخلك تمنٌة محلٌة

عند نمل التمنٌة البد من اختٌار أفضل األسالٌب نمبلً للمعرفة التمنٌة وألربها إلً التمكن التمنً،  .3

خاصة فً الصناعات األساسٌة أو الثمٌلة ، وذلن ألهمٌة ضرورة مصاحبة تلن األسالٌب لعنصر 

مهم من عناصر المعرفة التمنٌة وهو البحث والتطور الذي ٌحمك للشرٌن المحلً هدؾ المساعدة 

فً تطوٌر وتكٌٌؾ التمنٌة المنمولة لظروؾ اإلنتاج المحلً، أو تطوٌر السلع المنتجة لتناسب 

 . ظروؾ واحتٌاجات السوق المحلً

الصوامع المستوردة من الروس تمتاز بتمنٌة بسٌطة وؼٌر معمدة، وتعتبر تمنٌة مبلبمة بكل  .4

وأنه لد أمكن عملٌاً استٌعابها والتمكن منها وإخضاعها للوالع المحلً ,المماٌٌس للوالع المحلً

بواسطة الخبرة السودانٌة، وذلن ٌعود الً أن دراسة الجدوي التً عملت لها كانت جٌدة 

 . وصحٌحة ومطابمة للوالع، حٌث لادت الً التمكن التمنً المطلوب

وذلن لمبلبمتها الظروؾ ,التركٌز علً التمنٌة البسٌطة وؼٌر المعمدة كتمنٌة الصوامع الروسٌة  .5

مع ضرورة العمل علً ,المحلٌة وإمكانٌة السٌطرة علٌها، كنوعٌة تمنٌة مطلوب استٌرادها 

 . إخضاعها والسٌطرة علٌها محلٌاً وتطوٌرها

6.  ً والمٌام بتطوٌر التمنٌات المحلٌة ,ضرورة االعتماد علً الذات لتحمٌك تنمٌة المجتمعات التصادٌا

المتوافرة كؤحد الوسابل األساسٌة التً تساعد علً االنعتاق والتحرر من التبعٌة التمنٌة نحو 

مع ,إال بشروط ولٌود صارمة ,الدول المتمدمة، وعدم اللجوء الً استٌراد التمنٌة الجاهزة 

ضرورة إخضاع تلن التمنٌة لتطوٌر جزري عن طرٌك معاهد البحث والتطوٌر لتبلبم الظروؾ 

 . المحلٌة 

وبالتالً ,حتً ٌتم التمكن التمنً المطلوب بالصورة المثلً لهذه النوعٌة المبلبمة من التمنٌة  .7

ال بد من السعً نحو خلك فرص التدرٌب، وذلن لنمل عصارة ,المجاالت التمنٌة االخري 

, حتً نضمن انسٌاب المعلومات والخبرات, التجربة المتفردة من الرواد األوابل المعاصرٌن

مع تزوٌد تلن ,والتؤهٌل المستمر بمراكز التدرٌب والبحث ,وذلن عبر التدرٌب المتواصل 

المراكز بؤحدث الوسابل لحفظ ونمل وتحلٌل المعلومات، وربط تلن المراكز بالجامعات والمعاهد 

ذات الصلة ومراكز تمنٌة األؼذٌة، وذلن من أجل توفٌر فرص التدرٌب والبحث والتطوٌر لكافة 

 . المستوٌات 

وذلن ,والتركٌز علً تمنٌتها ,كذلن ال بد من االهتمام بالورش واآللٌات المختلفة بالصوامع  .8

والمٌام , حتً تتمكن من التعدٌل والتصنٌع وتوفٌر لطع الؽٌار,للوصول بها الً الكفاءة المطلوبة 
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كذلن البد من تطوٌر األجهزة المعملٌة والمختبرات . بؤعمال الصٌانة وتدرٌب الكوادر العاملة

 .التً تموم بمهام ضبط الجودة

تشجٌع ابتكارات العاملٌن بالورش وتحفٌزهم ، وتوفٌر اإلمكانٌات البلزمة لتصنٌع تلن  .9

 . االبتكارات التً توصلوا الٌها

 :   رإٌة مستمبلٌة للصوامع

وذلن نظراً , بعد انمضاء هذه الفترة من عمر الصوامع آن األوان الستبدال وإحبلل اآلالت 

مما ٌعتبر معولاً أساسٌا لعمل , وبالتالً ارتفاع تكلفة الصٌانة,النتهاء العمر االفتراضً لتلن اآلالت 

وتماشٌاً مع روح برنامج , بعد التحرر االلتصادي,علٌه .مع ضرورة تحدٌث الورش الفنٌة,الصوامع 

الذي ٌدعو الً رفع كفاءة ,وفً إطار برنامج اإلستراتٌجٌة المومٌة للتخزٌن, البنن الزراعً السودانً

وهو االعتماد علً الموارد ,علً أمل الوصول الً الهدؾ االستراتٌجً ,االستخدام للموارد المتاحة 

: ووفك هذا المنظور .الذاتٌة

ٌجب ان تعامل الصوامع كدعامة التصادٌة هامة ، لذا ٌجب ان تعمل كشركة الستثمار وتنمٌة  .1

وبذلن تحوٌل  (التماوي)الؽبلل ومشتماتها وذلن بالدخول فً شراء وتسوٌك الحبوب والبذور 

الصومعة الً مإسسة تجارٌة تعمل وفك الربح والخسارة، وهو المصدر المتاح لتحمٌك سٌاسة 

, من ضمن توصٌاتها,م كانت هنالن لجنة1967ففً سنة ,هذه الفكرة لٌست بجدٌدة . الدولة

وذلن الن , وضع الصومعة بشخصٌتها االعتبارٌة الدخول فً سوق المحاصٌل، إال إنها لم تنفذ

. الصومعة كانت مشؽولة بشراء وتخزٌن االحتٌاطً االستراتٌجً من الذرة للدولة

كذلن البد من دخول الدولة كمشتري للذرة لتوفٌر اإلحتٌاطً منه حتً تعمل الصومعة بالطالة  .2

وذلن بعدم السماح بخروج , المصوى الكاملة مع توفٌر الحماٌة البلزمة للصومعة من الدولة

إال بعد مرورها علً الصومعة وؼربلتها ونظافتها والمضاء علً اآلفات , المحاصٌل من المنطمة

. الحشرٌة، حتً ال تإثر علً سمعة السودان فً األسواق العالمٌة للمحاصٌل

( 200) كما ٌجب إنشاء سعات تخزٌنٌة إضافٌة لتصبح الطالة التخزٌنٌة لصوامع المضارؾ  .3

ألؾ طن وإنشاء صناعات ملحمة بالصوامع مثل المطاحن ووحدات  (100)ألؾ طن بدالً من 

 .العلؾ والؽرابٌل الحدٌثة والنشا والجلوكوز

حتً تملل التكلفة واالستفادة من ,كذلن ال بد من أنشاء أسطول للنمل السابب من والً الصوامع  .4

 .عامل الزمن 

 العمل علً تطوٌر وتحدٌث وحدة معالجة ومماومة آفات التخزٌن المعملٌة بإدخال األجهزة  .5

الحدٌثة واستخدام احدث الوسابل العملٌة وتدرٌب العاملٌن بهذه المعامل علً تلن الوسابل 

 .الحدٌثة
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التعامل مع شبكة الصوامع المزمع إنشاإها بعواصم الوالٌات لتحمٌك األمن الؽذابً ودرء خطر  .6

 .المجاعات

لابمــة المصـادر والمراجــع  

: الكتب باللؽة العربٌة: أوالً 

, مصر, الطبعة األولً (تجربة ذاتٌة... التموٌل الصناعً السودانً، )حسن احمد مكً  .1

.   م1988

ًال   الرسائل الجامعٌة:ثانٌا

ؼٌر )رسالة ماجستٌر ,آثار نمل التمنٌة علً إلتصادٌات الدول النامٌة,احمد عوض إبراهٌم النور. 2

. م1989جامعة أمدرمان اإلسبلمٌة ،(منشورة

 ً :  المجبلت: ثالثا

أهمٌة إدراج عناصر المعرفة التمنٌة فً تموٌم المشروعات فً الدول )احمد سعٌد بامخرمة  .3

.  م1989مجلة العلوم االجتماعٌة، المجلد السابع عشر، العدد الثانً، جامعة الكوٌت،  (النامٌة

، 84العدد , مجلة الوحدة، السنة السابعة (مشكلة الؽذاء سٌاسة أم تكنولوجٌا؟)احمد شولً  .4

.  م1991المجلس المومً للثمافة العربٌة، الرباط ، سبتمبر 

حوار الشمال والجنوب، وجهة نظر  (تحوٌل التكنولوجٌا الً بلدان العالم الثالث)توفٌك بٌضون .5

 .م1982بٌروت , معهد اإلنماء العربً، الطبعة األولً, عربٌة

الصناعات الصؽٌرة والتطور : من لضاٌا التنمٌة الصناعٌة العربٌة)دمحم عبدالشفٌع عٌسً  .6

، المجلس المومً للثمافة العربٌة ، الرباط، 91مجلة الوحدة، السنة الثامنة، العدد (التكنولوجً

 . م1992إبرٌل 

 ً :  النشرات: رابعا

البنن  (صومعتا ؼبلل المضارؾ وبورتسودان)" 7"سلسلة كتاب البنن الزراعً السودانً  .7

 .م1992, الزراعً السودانً

 ً  : الممــاببلت الشخصٌة: خامسا

 (أهداؾ الصوامع )/ ممابلة شخصٌة / مدٌر صوامع ؼبلل المضارؾ / عبد الرحمن أمٌن داإود  .8

.  م26/7/1995بتارٌخ 

تصنٌع اآلالت )/ ممابلة شخصٌة / مدٌر صوامع ؼبلل المضارؾ / عبد الرحمن أمٌن داإود  .9

 . م27/7/1995بتارٌخ  (ولطع الؽٌار بالصوامع 

إمتبلن )/ ممابلة شخصٌة / مدٌر صوامع ؼبلل المضارؾ / عبد الرحمن أمٌن داإود  .10

 .م27/7/1995بتارٌخ  (التمنٌة 
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مشاكل )/ ممابلة شخصٌة / مدٌر صوامع ؼبلل المضارؾ / عبد الرحمن أمٌن داإود  .11

 . م28/7/1995بتارٌخ  (الصوامع 

تمنٌة )/ ممابلة شخصٌة / المدٌر الفنً لصوامع ؼبلل المضارؾ / فتح الرحمن البخٌت .12

 . م25/7/1995بتارٌخ  (الصوامع 

امتبلن )/ ممابلة شخصٌة / المدٌر الفنً لصوامع ؼبلل المضارؾ / فتح الرحمن البخٌت .13

 . م25/7/1995بتارٌخ  (تمنٌة الصوامع 

 

Abstract 

 

  This paper investigates the problems transferring and applying 

technology to grain or cereal in Sudan.                                          

     The paper looked at the problems that accompany and face the 

transference of technology with some suggestions for solution in order to 

transfer and adopted technology so as to get to the required stability and 

have the control over the transferred technology and get it into local 

realization. 

    The research also handled the Sudan attempts in technology and also 

by taking the example cereal containers in ALQadarif where the research 

showed the effect of transference and how appropriate quality of that 

technology to the local conditions and the ability of Sudan to absorb and 

adopt the technology of the cereal containers and control this technology 

and force it to the local reality. 

    According to what has been mentioned above, the following results 

and recommendation are to be considered: 

    1-Technology application is achieved through correct understanding 

technology , and also by having researches , experiments, invention and 

practical scientific efforts. 

    2-(The Reception Base) helps in transferring new technology to a 

growing community . 
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    3-The cereal imported from Russia are prepared with simple 

technology and considered suitable to the local reality and it can 

practically be absorbed and adopted and be made to the local reality. 

   4-Workshops and different machinery should be taken care of for the 

grain or cereal containers and focusing on its technology so as to come 

to the required efficiency.  
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Correlations in some genotypes of hyacinth bean (Dolichos lablab( L.) 

Kamal Eldin B.I.Musaad1and Abdelwahab H. Abdalla2 

1Faculty of Agricultural sciences, University of Dongola, Dongola, Sudan. 

ABSTRACT 

Three replications was used for the study of genotypic and phenotypic 

associations. Six genotypes of hyacinth bean (Dolichos lablab( L.) were 

used to study the associations between yield, yield component and some 

morphological characters in seasons 1996/97- 1997/98.  There were 

significant positive genotypic and phenotypic correlations between grain 

yield / ha and number of pods / reproductive branch and number of 

seeds / pod. Yield / ha, also gave positive genotypic association with 

number of days to 50% flowering and to maturity. On the other hand, 

negative genotypic association was obtained between yield / ha and 

number of pods / plant, 100-seed weight and number of reproductive 

branches / plant. Different types of associations were detected among 

yield components. Based on the results obtained, it could be concluded 

that number of seeds / pod and number of pods / reproductive branch 

were the main yield components. Special considerations should be given 

to the characters which exhibited negative genotypic associations. 

INTRODUCTION 

Hyacinth bean (Dolichos lablab( L.) is a diploid species (2n = 22,24) 

(Purseglove, 1981), which belong to the family leguminosae.It has many 

common names e.g. Rnogai dolichos , lab-lab bean (Australia)Tonga 

bean (England), Lubia (Sudan), batao (Philippines), Indian bean (India), 

Hyacinth bean (Brazil) and Wal in India.The species consists of two 

botanical varieties which are sometimes considered as distinct species. 

These are var. lablab ( var. typicus Prain) and var. lignosus L. prain (Syn. 

Dolichos lignosus L.). It is notably of an Asian origin and has been 

JOURNAL OF STUDIES & RESEARCHES                        ISSUE NO.1,  2010 
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cultivated in India and southeastern Asia for a very long time, and from 

there it was taken to some other countries particularly in Africa e.g. 

Egypt, Sudan. Only scanty data are available regarding seed yield of this 

crop.      

                            The dried seed consists of 12.1% moisture, 21.5% 

protein 1.2% fat 61.4% carbohydrates, 6.8% fibre. 3.8% ash and is rich 

in minerals and vitamins (Duke, 1983). It is a multipurpose crop 

(Purseglove,1981) , with wide range of uses. The young pods and tender 

beans are eaten as vegetable and bean are sprouted, soaked in water, 

shelled, boiled and smashed into a paste which is fried with spices. The 

haulms, either green or as a hay or silage, and the dried seeds are fed to 

livestock. It is also used as cover crop and grown in rotation as nitrogen 

fixing legume. In addition to its high capacity for nitrogen fixation, it also 

supplies large amount of nitrogen by leaf decay. At Sao Paulo, Brazil, it 

is estimated that it provides 220 kg of nitrogen / ha (Skerman, 1983). 

Seeds, leaf infusion, flower infusion and juice are used for medicinal 

purposes (Duke, 1983). 

                     In the Sudan, lablab bean (lubia) is an old irrigated crop and 

is interplanted with sorghum in Northern States, and used to be grown in 

the irrigated clay plain as part of the rotation with cotton, as nitrogen 

restoring crop (Ishag, 1994). It was discontinued in the farming system of 

the Gezira Scheme in 1976, as it is a favorable host of whitefly (Bemisia 

tabaci  Genn.), the vector of cotton leaf curl virus. Since then nutritional 

problems of cotton plant became common (Ishag, 1987). In the Sudan, 

the crop was reported to produce 11.9 to 14.3 tons of green matter /ha, 

4.8 to 11.9 tons  of dry matter /ha and may reach up to 23.8 tons of 

green matter /ha and 8.3 ton dry matter /ha with a total green matter 

production of 35100 tons (Anon, 1981). However, no information about 

seed production is available. 
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               Among the production constraints of this crop in Sudan is the 

use of local land races which are characterized by low yield potential and 

yield instability. Since information regarding the extent of genetic 

variability and its exploitation in improvement of this crop is scanty, the 

objectives of this work was to study the associations between seed yield, 

yield components and some other attributes in six genotypes of hyacinth 

bean. 

REVIEW OF LITERATURE 

Correlations between the different characters: 

          Associations between the different characters are measured by 

the correlation coefficient, that gives an indication of the degree of this 

relation. Yassin (1973) attributed it to developmentally induced 

relationships between components that were only indirectly the 

consequence of gene action. Also, Gill (1991) attributed the genetic 

correlations to pleiotropy and / or linkage. In pleiotropy the same gene 

determine the expression of more than one character and correlation 

here is unbreakable. However, the correlations arising from linkage are 

transient and can be manipulated. Correlation among traits could be 

utilized to enhance the rate of response to selection in primary traits 

(Moll and Stuber, 1974; Gill and Randhawa, 1975). The genotypic 

correlation among characters of which selection is practiced may have 

important implication in breeding procedures and programmes for any 

crop improvement (Pandey and Gritton, 1975). The determination of 

yield structure of a crop and interrelationships among yield and its 

components are essential; this is because breeding for increasing yield 

per se is difficult due to low heritability and high environmental effects. 

Genotypic and phenotypic correlations: 

             Genotypic correlation coefficients were generally found to be 

parallel with and slightly higher than their respective phenotypic 
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correlation coefficients ( (Mital and Thomas, 1969; Brindha 

et.al.1977;Surlan, 1987 and Musaad, 2009).  

            Pandey and Gritton (1975) in peas and Lal and Haque (1971) in 

soybean reported Positive associations of plant height with each of seed 

yield and pod / plant. Similar positive association of plant height with 

seeds / pod and days to flowering and to maturity were reported in 

soybean (Lal and Haque, 1971). On the other hand, negative association 

between plant height and yield / plant was reported by many worker in 

faba bean (Shalaby and Katta, 1976; Mahmoud et.al., 1978; Naidu et,al., 

1985). In addition, negative association was reported between plant 

height and branches / plant (Lal and Haque, 1971). In hyacinth bean, 

days to flowering was found to be negatively and insignificantly 

correlated with yield (Singh et.al., 1979 and Pandita et.al., 1980). 

However, it was found to be positively associated with pods / plant 

(Singh et.al., 1979) and with pods / cluster (Pandita et.al., 1980). On the 

other hand, negative association between days to flowering and pods / 

plant was reported by Pandita et.al., (1980). Days to maturity was found 

to be positively associated with yield in soybean (Weber and moorthy, 

1952; Anand and Torrie, 1963) and in peas (Pandey and Gritton, 1975). 

This is in contrast with the negative associations indicated for days to 

flowering and to maturity with 100-seed weight in soybean (Lal and 

Haque, 1971), peas (Pandey and Gritton, 1975) and castor (Salih and 

Khidir, 1975). Also, days to flowering and maturity had a negative 

association with pods / plant in black gram (Wanjari, 1988) and pods / 

branch as well as pods / plant (Abdelmula, 1993). On the other hand, 

positive associations of days to flowering and maturity were reported with 

seeds / pod in black gram ( Wanjari, 1988) and faba bean (Abdelmula 

et.al., 1993), as well as with 100-seed weight and with branches / plant 

(Abdelmula et.al., 1993)  
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            Different patterns of associations among yield components  and 

between them and yield were observed. Nayar (1981) indicated that 

number of reproductive branches / plant exhibited high association with 

seed yield in hyacinth bean. However, Baswana et al.(1980) working in 

hyacinth bean found non-significant association between this character 

and yield. Positive association between number of branches / plant and 

100-seed weight was reported in castor bean (Salih and Khidir, 1975), 

and in faba bean (Abdelmula et.al., 1993). Similar positive associations 

were observed for number of branches / plant with each of pods / plant 

and seeds / pod in faba bean (Kambal, 1969; Mahmoud, et.al., 1978) 

and with pods / plant in guar (Mital and Thomas, 1969).On the other 

hand, negative association was indicted between number of branches / 

plant and pods / branch in faba bean (Abdelmula et.al., 1993).  

            Numbers of pods / branch and per plant are important yield 

components in hyacinth bean. Number of pods / branch was found to be 

closely associated with seed yield (Nayar, 1981). However, Singh et.al. 

(1979) reported insignificant positive correlation at both genotypic and 

phenotypic levels for this character with yield. The same association was 

reported by Pandita et.al. (1980), between pods / cluster and yield / 

plant. However, Baswana et.al. (1980), reported negative association 

between pods / cluster and yield / plant. In hyacinth bean, a positive 

association was reported (Singh et.al., 1979) between pods / branch  

and seeds / pod. Similarly, positive association was observed between 

pods / cluster and pods / plant. Positive association was also reported 

between pods / branch and pods / plant in faba bean (Abdelmula et.al., 

1993). On the other hand, a negative insignificant correlation was 

reported (Baswana et.al., 1980) between pods / cluster and each of 

seeds / pod and branches / plant. This was similar to the finding of 

Abdelmula et.al. (1993) in faba bean. On the other hand, pods /plant in 
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hyacinth bean was found to be positively and insignificantly correlated 

with yield (Pandita et.al., 1980). Positive association of this character 

with grain yield was reported in black gram (Wanjari, 1988), Soybean 

(Anand and Torrie, 1963; Lal and Haque, 1971), cowpea (Kheradnam 

and Nikrejad, 1974), guar (Mital and Thomas, 1969; Musaad, 2009) and 

in faba bean (Kambal, 1969; Naidu et.al., 1985; Abdelmula et al., 1993). 

Number of pods / plant was positively associated with seeds / pod in 

black gram (Wanjari, 1988) and faba bean (Katiyar and Singh, 1990; 

Abdelmula et.al. 1993). Similar positive association of this character with 

seed weight was reported in cowpea (Kheradnam and Nikrejad, 1974) 

and faba bean (Hebetinek et.al. 1983).However, in black gram (Wanjari, 

1988) and faba bean (Abdelmula et.al. 1993) a negative association was 

reported between pods / plant and seed weight. 

             Number of seeds / pod and 100-seed weight are also important 

components in hyacinth bean. Number of seeds / pod was found to be 

positively associated with grain yield (Singh et.al., 1979). Similar positive 

association was reported in guar (Ibrahim, 2001). Although similar 

positive correlation was reported for this character with yield (Baswana 

et.al., 1980), it was insignificant. Moreover, significant positive 

association was reported between this character and seed weight 

(Wanjari, 1988;Abdelmula et.al. 1993), respectively in black gram and 

faba bean. However, seeds / pod was found to be negatively associated 

with seed weight in guar (Elsayed, 1999; Mohammed, 2002), faba bean 

(Mahmoud et.al., 1978; Katiyar and Singh, 1990) and cowpea 

(Kheradnam and Nikrejad, 1974).Seed weight was found to be 

associated with yield (Nayar et.al., 1981; Rahman et.al., 1988).  

            Johnson et.al. (1955), reported that negative genotypic 

association among characters selected for in a breeding programme may 

result in a reduction in the rate of improvement for some of the 
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characters in comparison to improvement that might be obtained if 

correlations were positive or non-existent. Moreover, Sharma (1988) 

stated that linkage disequilibrium arising from repulsion phase (i.e. 

negative correlation) result in that selection for a desirable character 

would automatically results in selection for linked undesirable trait and 

hence may mimic heterozygote superiority, pull down heritability estimate 

of complex characters but not necessarily its components and exert 

physiological limits. However, negative correlations would disappear in 

the absence of selection pressure and can be broken by repeated 

hybridization between random individuals or preferably between selected 

ones (Sharma, 1988). 

MATERIALS AND METHODS 

                  Six hyacinth bean genotypes were evaluated at – Shambat – 

for two consecutive seasons (1995/96 and 1996/97). These genotypes 

have been provided by Dr. Abdelwahab Hassan Abdalla, at University of 

Khartoum. Faculty of Agriculture, Department of Agronomy.. Four (AI, A3. 

A4, A5) have an indeterminate growth habit one (A6 )have a semi-

determinate growth and one (A2 ) have determinate  growth habit. 

           A completely randomized design with three replications was used 

to execute the experiment Each genotype was grown in five ridges 

4meters long in both seasons. Intra and inter row spacing was 25 and 75 

cm, respectively, in both seasons. Four to five seeds were sown per hole 

and then plants were thinned to three per hole three weeks after sowing 

in both seasons. In both seasons sowing was on 25th November. The 

irrigation was applied at an interval of two weeks (10-12 days) in both 

seasons. The crop received 9 irrigations in the first season and 10 

irrigations in the second season. In each season hand weeding was 

carried out once. The crop was treated against aphid  (Aphis fabae) 

infestation late in the season using Folimat. Data were collected on 10 
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parameters including seed yield and its components as well as some 

morphological characters.. 

              The collected data in each season were subjected to analysis of 

variance and then means were separated using DMRT, according to the 

method described by Gomez and Gomez (1984). The estimates obtained 

from the individual analysis were then used to compute the phenotypic, 

the genotypic and the environmental variances. The genotypic and 

phenotypic correlation coefficients between pairs of different characters 

were determined, according to the formula suggested by Miller et al. 

(1958). Covariance analysis between the different characters in this 

study was carried out following the same procedure as the variance 

analysis for the randomized complete block design. The estimated 

genotypic and phenotypic covariances were then used for the 

computation of the genotypic and phenotypic correlation coefficients 

between pairs of different characters under study for both seasons using 

the formula suggested by Miller et al. (1958) as : 

         rg = ∂gxy /  √ ∂2gx. ∂2gy  

         rp = ∂pxy / √ ∂2px . ∂2py 

where :  

        rg and rp = the genotypic and phenotypic correlation coefficients, 

respectively . 

   ∂2gx and ∂2px = the genotypic and phenotypic variances of character x. 

   ∂2gy and ∂2py = the genotypic and phenotypic variances of character y.  

     ∂gxy and ∂pxy = the genotypic and phenotypic covariances of the two 

traits x and y, respectively. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Genotypic and phenotypic correlations: 

           Yield is a complex quantitative character, which depends on 

several components and is highly affected by the environment. It is a 
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multiplicative product of these components as well as their interactions 

with the environment. Accordingly, grain yield 

improvement can not be achieved through intensifying selection for one 

or few of these components, while ignoring others. Therefore, 

determination of correlation coefficient, as indicators of the degree of 

association between these characters, is useful in determining those 
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Table (1  ). Correlation coefficients for yield, yield components  

and some morphological characters in 6 genotypes of 

hyacinth bean(Dolichos lablab( L.) in season 1996/97. 

character Plant 

height 

(cm) 

Days to 

50% 

flowering 

Days to 

maturity 

Number of 

reproductive 

branches / 

plant 

Number of 

pods / 

reproductive 

branch 

Number 

of pods 

/ plant 

Number 

of 

seeds / 

pod 

100-

seed 

weight 

Yield 

/ 

plant 

(g) 

Yield 

/ ha 

(kg) 

Plant height 

(cm) 

 0.496 0.378 0.102 -0.130 1.016 0.122 3.168 - -0.117 

Days to 

50% 

flowering 

4.026  0.661 -0.287 -0.152 -2.689 -0.043 -0.770 - -0.555 

Days to 

maturity 

0.946 0.914  0.063 0.039 0.103 -0.489 -0.279 - 0.428 

Number of 

reproductive 

branches / 

plant 

-0.283 -0.180 0.041  -0.041 0.915 0.466 0.292 - -0.036 

Number of 

pods / 

reproductive 

branch 

-0.229 -0.381 -0.299 -0.771  -0.019 -0.004 -0.314 - 0.788 

Number of 

pods / plant 

-1.736 2.532 0.396 0.961 -0.056  0.163 0.166 - 0.152 

Number of 

seeds / pod 

0.065 -1.307 -1.773 0.839 -0.011 -0.240  0.800 - 0.594 

100-seed 

weight 

-6.707 -1.58 -1.049 1.022 -0.838 0.992 1.582  - 0.142 

Yield / plant 

(g) 

- - - - - - - -  - 

Yield / ha 

(kg) 

-0.696 162.644 1.318 -0.914 0.784 -0.873 0.865 -0.555 -  

genotypic correlation coefficients above diagonal. and Phenotypic 

correlation coefficients below diagonal 

*, **Are the levels of significance at 5% and 1%, respectively. 
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(-) Indicates that correlation could not be calculated because genotypic 

variance was negative. 

Table (11  ). Correlation coefficients for yield, yield components  

and some morphological characters in 6 genotypes of hyacinth 

bean(Dolichos lablab( L.) in season 1997/98. 

character Plant 

height 

(cm) 

Days 

to 

50% 

floweri

ng 

Days 

to 

maturit

y 

Number of 

reproducti

ve 

branches / 

plant 

Number of 

pods / 

reproducti

ve branch 

Numb

er of 

pods / 

plant 

Numb

er of 

seeds 

/ pod 

100-

seed 

weigh

t 

Yiel

d / 

plan

t (g) 

Yiel

d / 

ha 

(kg) 

Plant height 

(cm) 

 -2.248 - 0.636 0.140 - 0.706 - - - 

Days to 50% 

flowering 

2.297  - -0.462 -0.199 - -0.218 - - - 

Days to 

maturity 

- -  - - - - - - - 

Number of 

reproductive 

branches / 

plant 

0.361 0.377 -  -0.427 - 1.420 - - - 

Number of 

pods / 

reproductive 

branch 

-

2.353 

6.347 - -0.546  - -0.210 - - - 

Number of 

pods / plant 

- - - - -   - - - 

Number of 

seeds / pod 

0.938 -0.875 - 0.042 -2.434 -   - - 

100-seed 

weight 

- - - - - - -   - 

Yield / plant 

(g) 

- - - - - - - -   

Yield / ha 

(kg) 

- - - - - - - - -  
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genotypic correlation coefficients above diagonal. and Phenotypic 

correlation coefficients below diagonal 

. *, **Are the levels of significance at 5% and 1%, respectively. 

(-) Indicates that correlation could not be calculated because genotypic 

variance was negative. 

characters which are highly associated with grain yield and, 

consequently, can be used as indicators in selection for yield. 

Furthermore, partitioning the total correlation between the associated 

characters into genotypic and phenotypic correlations exposes the 

hidden correlation between such characters, and is thus useful in 

providing basis for planning and evaluating an efficient breeding 

programme. 

               Yassin (1973) attributed the association between the different 

characters to pleiotropy  or linkage, while Adams (1967) attributed it to 

developmentally induced relationship between components that were 

only indirectly the consequence of gene action. Also, Gill (1991) 

attributed the genetic correlation to pleiotrpy and / or linkage. In 

pleiotropy, the same gene determines the expression of two characters 

and the correlation here is unbreakable. However, the correlations 

arising from linkage are transient and could be manipulated. 

             In this study, the estimated genotypic correlations for most of the 

characters were greater than their corresponding phenotypic ones. 

Similar results were reported by many workers ( Anand and Torrie, 1963; 

Salih and Khidir, 1975;; Malik et.al., 1982; Katiyar and Singh, 1990; 

Abdelmula et.al., 1993; Fadalla; 1994; Badda, 1995; Gasim and Khidir, 

1998; Musaad, 2008). This might be due to the fact that the inherent 

associations between the different characters are reduced and modified 

under the influence of the environment. 
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          Correlation coefficients greater than +1 or less than -1 were 

observed in this study. Similar findings were obtained by Hooks et.al. 

(1971) in castor, Carlson and Moll (1962) in orchard grass, Pandey and 

Gritton (1975) in peas, Abdelmula et.al. (1993) in faba bean, Fadalla 

(1994) in wheat , Badda (1995) in maize and Gasim and Khidir (1998) in 

roselle.Such results are expected to occur as explained by Pandey and 

Gritton (1975) when the genotypic correlation has a high error variance 

tha n line or family variance. Thus the line genotypic variance, which is 

part of the denominator in the correlation formula, becomes relatively 

small. It also occurs when the error mean product has a different sign 

than the line mean product, resulting in a relatively large genotypic mean 

product (the numerator in the formula for genotypic correlation 

coefficient). However, it was not possible to calculate correlation for grain 

yield / plant in both seasons, days to maturity, pods / plant, 100-seed 

weight and yield / ha in the second season. This is because the estimate 

of the genotypic variance was complicated by being negative. 

Associations of seed yield with yield components and some 

morphological characters: 

                 In the present study, the high positive associations of grain 

yield / ha, at the genotypic and phenotypic levels, with number of pods / 

reproductive branch and number of seeds / pod emphasize the 

importance of these characters in contributing to yield. Furthermore, they 

suggest that selection for these components would be effective in the 

improvement of grain yield. Similar association was reported between 

yield and pods / plant and reproductive branches / plant (Nayar, 1981) 

and yield and 100-seed weight (Rahman, 1988) in hyacinth bean, as well 

as yield and each of plant height and seeds / pod (Pandey and Gritton, 

1975) in peas, yield and pods / plant (Wanjari, 1988) in black gram and 
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yield / plant and number of pods / plant (Abdelmula et. al., 1993) in faba 

bean  

            In this study, grain yield / ha showed non-significant phenotypic 

correlations with pods / plant, 100-seed weight and days to maturity. This 

result is in agreement with that of Pandita et.al. (1980). On the other 

hand, it is in contrast with the reported positive association of yield with 

100-seed weight (Rahman, 1988.) and with pods / plant (Nayar, 1981). 

This contradiction may be due to the fact that estimates of phenotypic 

correlations are dependent on the environmental conditions and gene 

frequencies which vary according to the population in which they are 

calculated (Falconer, 1980). 

    Different patterns of associations between yield and other characters 

had been obtained. Although yield / ha exhibited negative phenotypic 

association with days to flowering in the first season, it had a positive 

genotypic association with it in the same season. On the other hand, 

grain yield / ha showed significant negative genotypic association with 

each of number of reproductive branches / plant and plant height, while it 

had non-significant negative phenotypic correlations with them. This 

difference in the sign and degree of phenotypic and genotypic 

association between two characters may be due to the fact that the 

genotypic and environmental sources of variation affect these traits 

through different physiological mechanisms (Falconer, 1980) 

       Significant positive genotypic and phenotypic correlations were 

obtained between yield components, namely 100-seed weight, seeds / 

pod, pods / plant and per reproductive branch and reproductive branches 

/ plant. Similar results were reported by Singh et.al. (1979), Pandita et. 

al. (1980) in hyacinth bean. Hence, selection of one of such closely 

related characters would result in simultaneous improvement of the 

other. The high association between characters may be attributed to 
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pleiotropy or linkage o may be attributed to developmentally induced 

relationships between these components that are only indirectly   the 

consequence of gene action (Adams, 1967). 

             Similar to the pattern found in the associations of yield with some 

traits, discrepancies in the degree and sign of the genotypic and 

phenotypic correlations between characters were detected. The number 

of pods per plant had positive phenotypic and genotypic association with 

number of reproductive branches / plant in the first season. It had also 

positive significant genotypic but non-significant phenotypic association 

with 100-seed weight. Similar association between pods / plant and 

branches / plant was reported by Salih and Khidir (1975) in castor bean 

and Abdelmula et.al.(1993) in faba bean, and between pods / plant and 

100-seed weight by Pandey and Gritton (1975) in peas. On the other 

hand, in both seasons, a significant negative genotypic association was 

obtained between reproductive branches / plant and pods / reproductive 

branch. Therefore, special consideration should be given if one of these 

characters involved in a selection programme, because selection of one 

of these characters would result in the negative effect on the other. The 

negative association between characters was attributed by Adams 

(1967) to the competition between the two characters for assimilates 

during their development.  

                In this study, days to flowering and maturity exhibited positive 

association with each other and with plant height. However, they showed 

negative association with yield components, namely 100-seed weight 

and seeds / pod in the first season. Also, days to flowering showed 

negative association seeds / pod in the second season. Similar results 

were reported by Lal and Haque (1971) in soybean, Salih and Khidir 

(1975) in castor, Pandey and Gritton (1975) in peas and Abdelmula et.al. 

(1993) in faba bean. However, Singh et.al. (1979) reported positive 
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association in hyacinth bean between days to flowering and seeds / pod. 

This contradiction in the results could be attributed to the difference in 

the plant material used and the environments under which they were 

tested. In the same way, negative associations between plant height and 

each of pods / plant and 100-seed weight were found in this study in the 

first season and between plant height and number of reproductive 

branches / plant in the second season. Similar results were observed by 

Lal ana Haque (1971) in soybean, Salih and Khidir (1975) in castor and 

Abdelmula et.al. (1993) in faba bean.  

                 Days to 50% flowering exhibited positive genotypic 

association with seed yield / ha and pods / reproductive branch. Similar 

positive association was obtained for plant height with seeds / pod, 

meaning that taller plants should have more seeds / pod but less yield 

(because of the negative association with yield). Similar results were 

obtained in hyacinth bean (Singh et.al., 1979) as well as in soybean (Lal 

and Haque, 1971) and faba bean (Abdelmula et.al., 1993) 

           Based on the results in this study, it could be concluded that 

number of seeds / pod and number of pods / reproductive branch were 

the main yield components to select for. In addition, improvement in yield 

can be achieved through selection for late flowering and maturing 

genotypes. Special considerations should be given to the characters 

which exhibited negative association between them 
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 معامل اإلرتباط الوراثى و المظهرى فى اللوبٌا عفن

 2 وعبد الوهاب حسن عبد هللا1             كمال الدٌن بشٌر إبراهٌم مساعد

 .كلٌة العلوم الزراعٌة، جامعة دنمبل، دنمبل، السودان1

.    كلٌة الزراعة، جامعة الخرطوم، شمبات، السودان2

 

المستخلص 

 طرز وراثٌة من 6             تم استخدام تصمٌم االمطاعات العشوابٌة الكاملة بثبلث مكررات الختبار 

اللوبٌا عفن، و لد تم تمدٌر معامل االرتباط المظهرى و الوراثى بٌن اإلنتاجٌة ومكوناتها وبعض الصفات 

أظهرت النتابج ارتباطات معنوٌة موجبة، . 1997/98 – 1996/97المورفوجٌة، وذلن خبلل الموسٌن 

وراثٌة و مظهرٌة، بٌن اإلنتاجٌة فى وحدة المساحة وكل من عدد المرون فى النبات وعدد البذور فى 

المرن، و ارتباطات مظهرٌة موجبة بٌن اإلنتاجٌة فى وحدة المساحة وكل من عدد األٌام لئلزهار بنسبة 

من ناحٌة أخرى أظهرت النتابج بالنسبة لئلنتاجٌة ارتباطاً سالباً مع كٍل من . وعدد األٌام للنضج% 50

.  عدد المرون فى النبات ووزن المابة حبة وعدد األفرع الثمرٌة فى النبات

             وعلٌه، بناًء على نتابج هذه الدراسة، فإنه ٌمكن تحسٌن اإلنتاجٌة عن طرٌك تحسٌن الصفات 

التى أعطت ارتباطاً وراثٌاً موجباً مع اإلنتاجٌة والتى تشمل عدد المرون فى النبات وعدد البذور فى 

كما ٌجب أخذ اعتبارات خاصة عند االنتخاب بالنسبة للصفات التى أعطت ارتباطاً سالباً مع . المرن

. اإلنتاجٌة
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ABSTRACT 

 This study was carried out in the Faculty of Agriculture, University 

of Khartoum, Shambat, during winter growing seasons of 1996/97 and 

1997/98 to evaluate the efficacy of weed control by three pre-emergence 

herbicides: Goal applied at (0.2, 0.4 and 0.6 L/ha), Ronstar 40 FLO 

applied at (0.5, 1.0 and 2.0 L/ha) and Stomp 500 EC applied at (1.5, 2.0 

and 3.0 L/ha) and to see the tolerance of faba bean crop ( Vicia faba L.) 

to these herbicides. 

 Results indicated that the hand-weeding control treatment resulted 

in a significant increase in faba bean seed yield in both seasons as 

compared to the unweeded control. Moreover, the three herbicides at 

their high rates used gave seed yield which was comparable to the hand-

weeding control.  

 The herbicides used resulted in a moderate to good overall weed 

control especially at their high rates. The three herbicides at their 

medium and high rates, gave excellent and persistent control of annual 

grasses, in terms of number of weed and final weed biomass. However, 

they were less effective on annual broad-leaved weeds.  

 Within the three herbicides, the best grass weeds control was  

achieved with Stomp herbicide in both seasons. 
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INTRODUCTION 

Vicia faba L. belongs to the family leguminosae. It has the ability to fix 

nitrogen from soil air through the activity of nodule-producing bacteria in 

its root (Park and Eddowes, 1975; Chapman and Carter, 1976 and Bond, 

1979).                                                                                                             

Vicia faba L. is the fourth most important pulse crop in the world. It is an 

important source of dietary protein. It is grown for human consumption 

and it is sometimes harvested early as a green vegetable as in European 

countries or late as dry beans as in most of tropical countries.  The crop 

produces residues with a variety of uses and also used as animal feed 

(Abdalla, 1979; Bond, 1979; Hawtin and Stewart, 1979; Yousif, 1982; 

Simpson, 1983 and Adam, 1988).                                                           

As a source of plant protein consumption of faba bean has been ever    

rising due to urbanization, population growth, changing consumption      

habits and the rising prices of meat (Ahmed, 1996).                                                             

 Besides insect pests and diseases, weeds constitute the main 

obstacle in agricultural production. They are unwanted and undesirable 

plants which interfere with the utilization of land and water resources and 

thus adversely affect human welfare (Rao, 1993). 

 In Sudan weeds reduced faba bean yield by 55%. Weeds compete 

with faba bean, causing poor growth and yield losses. Four weeks from 

sowing is the most critical period in determining weed competition in the 

crop (Dawood, 1989 and Babiker, 1990). 

 Herbicides constitute a new and highly efficient method for 

controlling weeds, increasing yields and reducing labour in crop 

production (Chapman and Carter, 1976; Furtick, 1977 and Sill, 1982). 

  Accordingly, this investigation was undertaken to seek for soil 

applied herbicides which are safe and efficient for weed control in faba 

bean. 
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MATERIALS AND METHODS 

 Two consecutive experiments were carried out during the winter 

seasons of 1996/97 and 1997/98 in the demonstration Farm of the 

Faculty of Agriculture, University of Khartoum, Shambat, Sudan.  

          The site was divided into 44 plots; plot size was 4 × 5 m. Each plot 

was made of seven ridges each was four meters long. The spacing 

between ridges was 70 cm and 20 cm between holes. Faba bean (Vicia 

faba L.) seeds of the local cultivar “Shambat 616” were sown in each 

hole at a rate of three seeds per it at one side of each ridge on the 10th of 

November 1996 and on the 17th of November 1997. 

          In this respect three herbicides namely, Goal (Oxyflurofen) at 0.2, 

0.4 and 0.6 L/ha, Ronstar (Oxadiazon) at 0.5, 1.0 and 2.0 L/ha and 

Stomp (Pendimethalin) at 1.5, 2.0 and 3.0 L/ha, were applied as pre-

emergence. Treatments were laid in a randomized complete block 

design with four replications. In both experiments one plot from each 

replicate was left unweeded and another one was weeded two times at 

an interval of two weeks and taken as a hand-weeding check. 

          Four weeks from sowing weeds were recorded by counting the 

number and species in each plot using a meter square then a supportive 

hand weeding was followed in the whole experiment except the control. 

The weed biomass per meter square in (g) for the collected weeds was 

also recorded. 

          To evaluate the effect of the herbicides on the growth of the crop, 

five plants were randomly selected from the inner five rows of each plot 

after eight weeks from sowing and the following were determined: 

1- Number of leaves/plant. 2- Shoot dry weight/plant (g). 3- Plant 

height (cm).  

At the final harvest ten plants were randomly selected from the five 

inner rows of each plot and the following were recorded: 



 184 

1- Number of seeds per pod. 2- Hundred seed weight (g). 3- Total 

yield ton/ha. 

RESULTS AND DISCUSSION 

          In the first season Goal at its high rate showed a significant 

increase in the per plant number of leaves as compared to the unweeded 

control. However, in the second season the medium and high rates of 

Stomp, the high rates of Goal and Ronstar, respectively and the hand- 

weeding control had significantly increased leaf number per plant as 

compared to the unweeded control (Table 1).The same trend was 

reported by Mohamed (1995). This increase may be as a result of 

effective control of weeds by the herbicides which might be enhanced by 

favorable environmental conditions.  

          In the first season shoot dry weight/plant was insignificantly 

affected by all herbicides treatments and the hand-weeding control as 

compared to the unweeded control (Table 1). Similar results were 

obtained by Babiker (1990) who found that, application of Pursuit, Igran 

and Prometryne applied at planting showed insignificant increase in faba 

bean shoot dry weight/plant. This result is probably due to the fact that 

the recorded weeds especially the broad-leaved weeds in the 

experimental site were tolerant to the used herbicides during this season 

in which caused no affect on faba bean shoot dry weight/plant. However, 

in the second season there was a significant increase in shoot dry 

weight/plant due to the application of all herbicides treatments at their 

different rates and the hand-weeding control treatment as compared to 

the unweeded control (Table 1). The same results were obtained by Abu 

Nayib (1989). This significant increase, during this season, on dry 

weight/plant may be explained in the light of the fact that the number of 

weeds recorded in the treated plots was too few to affect the growth of 

the crop. 
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          Plant height was insignificantly affected by all herbicides 

treatments and the hand-weeded check as compared to the unweeded 

control in the first season (Table 1).Similar results were found by 

Mohamed (1992). This result could be due to the fact that the recorded 

weeds flora in the unweeded control plots were so few to cause any 

significant effect on crop plant height during this season. It is worth 

mentioning that weed/crop competition is the outcome of the competition 

for nutrient, moisture, light and Co2 which was lackened during this 

season. In the second season, however, Goal at its all rates, Ronstar at 

its high rate, Stomp at its medium and high rates and the hand weeding 

control showed a significant increase in plant height as compared to the 

unweeded control (Table 1). The same trend was found by Babiker 

(1990). This result could be attributed to the use of herbicides which 

conspicuously suppressed weeds and freed faba bean plants to reach 

their potential length as more nutrients, water and space would be 

available to the crop. Ronstar at its high rate only in the first season 

showed a significant increase in faba bean seeds/pod as compared to 

the unweeded control. In the second season Goal and Stomp at their 

high rates showed a significant increase in faba bean seeds/pod as 

compared to the unweeded control (Table 2).These results were in line 

with the findings of Abdel Rasoul (1998). This increase probably due to a 

result of effective weed control and elimination of weed competition with 

the crop by herbicides used at their high rates which enhanced plant 

growth and reflected in an increased faba bean seeds number/pod as 

compared to weedy check treatment. In both seasons results of this 

investigation showed that, application of all herbicides at their different 

rates and the hand weeding treatment has no effect on hundred seed 

weight treatment as compared to the unweeded control (Table 2). Similar 

results were achieved by Mohamed (1992). 
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          In the first season the study revealed that faba bean total seed 

yield was significantly increased by all herbicides treatments except 

Ronstar at its low rate and hand-weeding as compared to the unweeded 

control treatment. However, in the second season a significant increase 

was observed with the hand-weeding control treatment, the high rate of 

Goal, Ronstar at its all rates and Stomp at its medium and high rates as 

compared to the unweeded control treatment (Table 2).These results 

were in line with the findings of Mohamed (1996). These increases in 

total seed yield tons/ha might be due to the enhanced plant growth 

resulting from the elimination of weed competition by herbicides 

application and the beneficial effects of other cultural operations. 

          The medium and high rates of all herbicides used in this 

investigation showed high percentage weed control ranging from 64-82% 

in both seasons as compared to unweeded control (Table 3). The result 

is in conformity with the findings of Abu Nayib (1989) who reported that, 

pre-emergence application of Goal, Ronstar and Stomp in faba bean 

gave effective weed control as compared to the unweeded control. 

Results of this investigation showed that, all herbicides used at their 

different rates resulted in significantly reduced weed biomass in both 

seasons (Table 3). These results were in line with the findings of Taha 

(1990). This significant reduction in weed biomass could be merely due 

to effectiveness of these herbicides in controlling weeds.  
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Table 1: Effect of herbicides treatments on plant growth parameters        

at 8 weeks from sowing  

Treatments Herbicid

e rate 

(L/ha) 

No. of leaves/plant Shoot dry weight 

(g)/plant 

Plant height (cm) 

1996/97 1997/98 996/97 1997/98 1996/97 1997/98 

Goal R1 0.2 52.75 ab 51.00 bc 11.50 a 11.25 a 74.50 a 59.30 a 

Goal R2 0.4 47.50 ab 52.90 abc 12.25 a 11.00 a 75.00 a 59.05 a 

Goal R3 0.6 60.25 a 59.35 ab 12.50 a 11.75 a 77.75 a 58.70 a 

Ronstar R1 0.5 53.25 ab 53.05 abc 11.25 a 12.00 a 68.00 a 57.20 ab 

Ronstar R2 1.0 51.75 ab 52.00 abc 12.25 a 11.50 a 72.25 a 56.70 ab 

Ronstar R3 2.0 48.50 ab 58.90 ab 13.50 a 11.75 a 73.00 a 60.55 a 

Stomp R1 1.5 49.50 ab 47.30 c 10.50 a 11.25 a 69.25 a 57.45 ab 

Stomp R2 2.0 46.25 b 58.15 ab 11.00 a 13.75 a 72.75 a 60.30 a 

Stomp R3 3.0 55.00 ab 62.40 a 12.00 a 14.25 a 76.25 a 60.45 a 

HWC - 58.25 ab 58.15 ab 12.50 a 12.25 a 72.25 a 60.50 a 

UWC - 45.75 b 45.45 c 11.25 a 7.50 b 69.00 a 52.90 b 

C. V% - 15.27 11.96 19.76 18.25 8.28 5.65 

S. E± - 5.58 4.60 1.66 1.50 4.26 2.34 

* R1, R2 and R3 = Low, medium and high rates, respectively.     

*HWC = Hand-weeding control 

*UWC = Unweeded control 

*Treatments means followed by the same letters are not significantly 

different at p (0.05) according to Duncan‟s Multiple Range Test.  
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Table 2: Effect of herbicides treatments on total grain yield (ton/ha) and 

important yield components at 8 weeks from sowing  

Treatments Herbicide 

rate 

(L/ha) 

No. of seeds/pod 100 seed weight 

(g) 

Total grain yield 

(ton/ha) 

1996/97 1997/98 1996/97 1997/98 1996/97 1997/98 

Goal R1 0.2 2.55 ab 2.81 ab 51.50 a 50.50 a 3.68 ab 2.73 ab 

Goal R2 0.4 2.51 ab 2.87 ab 52.75 a 51.50 a 3.81 ab 2.79 ab 

Goal R3 0.6 2.54 ab 3.05 a 48.50 a 52.00 a 3.90 ab 2.93 a 

Ronstar 

R1 

0.5 2.52 ab 2.80 ab 51.25 a 52.00 a 3.20 bc 2.93 a 

Ronstar 

R2 

1.0 2.55 ab 2.69 b 50.25 a 52.75 a 3.59 ab 2.90 a 

Ronstar 

R3 

2.0 2.72 a 2.81 ab 52.25 a 50.75 a 3.91 ab 2.93 a 

Stomp R1 1.5 2.58 ab 2.80 ab 53.75 a 51.50 a 3.99 ab 2.83 ab 

Stomp R2 2.0 2.66 ab 2.76 ab 51.25 a 54.25 a 4.06 a 3.03 a 

Stomp R3 3.0 2.61 ab 3.00 a 51.50 a 52.25 a 4.18 a 3.19 a 

HWC - 2.51 ab 2.81 ab 52.25 a 51.50 a 3.83 ab 3.10 a 

UWC - 2.39 b 2.66 b 52.25 a 51.50 a 2.64 c 2.38 b 

C. V% - 6.77 6.14 6.06 4.88 13.48 10.98 

S. E± - 0.12 0.12 2.21 1.79 0.35 0.22 

* R1, R2 and R3 = Low, medium and high rates, respectively. 

*HWC = Hand-weeding control 

*UWC = Unweeded control 

*Treatments means followed by the same letters are not significantly 

different at p (0.05) according to Duncan‟s Multiple Range Test.  
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Table 3: Effect of herbicides treatments on percentage weed control and 

weed biomass (g)/m2at 4 weeks from sowing  

Treatments Herbicide 

rate 

(L/ha) 

Weed control% Weed biomass  

(g)/m2 

1996/97 1997/98 1996/97 1997/98 

Goal R1 0.2 71.88 (58.55) d 84.81 (67.43) d 32.00 a 4.50 a 

Goal R2 0.4 87.80 (70.21) 

abc 

92.27 (73.90) 

bc 

20.75 ab 3.25 ab 

Goal R3 0.6 86.75 (69.30) 

abc 

94.94 (77.25) 

ab 

20.25 ab 2.75 ab 

Ronstar R1 0.5 71.86 (58.49) d 87.90 (69.65) 

cd 

28.00 ab 3.63 ab 

Ronstar R2 1.0 84.54 (67.49 ) 

abcd 

90.29 (72.18) 

bcd 

22.75 ab 3.50 ab 

Ronstar R3 2.0 93.39 (75.47) a 90.49 (72.99)bc 12.25 b 2.25 b 

Stomp R1 1.5 77.28 (61.88) cd 89.66 (71.52) 

cd 

18.00 ab 2.88 ab 

Stomp R2 2.0 81.13 (64.75) 

bcd 

95.27 (77.51) 

ab 

16.50 b 2.38 b 

Stomp R3 3.0 89.94 (71.99) ab 97.70 (81.30) a 14.00 b 2.50 ab 

HWC - 100 (88.52) 100 (88.51) - - 

UWC - 0.00 (1.48) e 0.00 (1.50) e 87.50 c 21.75 c 

C. V% - 9.54 5.03 32.18 25.12 

S. E± - 4.22 2.44 6.26 0.88 

* R1, R2 and R3 = Low, medium and high rates, respectively. 

*HWC = Hand-weeding control 

*UWC = Unweeded control 
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*Treatments means followed by the same letters are not significantly 

different at p (0.05) according to Duncan‟s Multiple Range Test.  

*Data in parenthesis are treatment means derived from arcsine 

transformation of original data. 
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  تؤثٌر بعض مبٌدات الحشائش األرضٌة على نمو، إنتاجٌة ومكافحة الحشائش فى الفول المصرى98  

 

 ¹ مختار عبد العزٌز دمحم و2األمٌن صبلح التوم 

 

السودان- السلٌم – جامعة دنمال - كلٌة العلوم الزراعٌة  ¹ 

السودان- شمبات – جامعة الخرطوم - كلٌة العلوم الزراعٌة  2 

 المستخلص

          أجرٌت هذه الدراسة بكلٌة الزراعة، جامعة الخرطوم، شمبات خبلل موسمى الشتاء لعامى 

 ) إلختبار فعالٌة ثبلثة مبٌدات لمكافحة الحشابش فى محصول الفول المصرى 1997/98 و 1996/97

 (Vicia faba L.و مدى تحمل هذا المحصول لهذه المبٌدات. 

 40، رونستار(هكتار/لتر0.2،0.4 ، 0.6  )Goalلول : ولد شملت الدراسة إستخدام المبٌدات التالٌة

FLO    Ronstar(0.5،1،2هكتار/ لتر) وأستومب Stomp 500 EC   1.5) ،2 ، 

  .(هكتار/لتر3

          دلت التجربة أن المعاملة بالعزٌك الٌدوى أدت إلى زٌادة معنوٌة فى اإلنتاج النهابى لمحصول 

كما أظهرت الدراسة أن اإلنتاج النهابى لمحصول الفول . الفول المصرى خبلل الموسمٌن ممارنة بالشاهد

. المصرى عن طرٌك إستخدام الجرعات العالٌة للمبٌدات الثبلثة مشابه لئلنتاج بالعزٌك الٌدوى

          بتمٌٌم أثر هذه المبٌدات فى مكافحة الحشابش أظهرت جمٌع المبٌدات فعالٌة متوسطة إلى جٌدة 

كما لوحظ أن الجرعات المتوسطة والعالٌة للمبٌدات . فى مكافحة الحشابش وبخاصة الجرعات العالٌة

الثبلثة لد أدت إلى مكافحة ممتازة للنجٌلٌات الحولٌة مماسة بعدد الحشابش والوزن الجاؾ النهابى لهذه 

بٌنما أوضحت الدراسة أن المبٌدات الثبلثة ذات فعالٌة ألل فى مكافحة الحشابش الحولٌة . الحشابش

. عرٌضة األوراق

          بممارتة المبٌدات الثبلثة مع بعضها وضح أن مبٌد األستومب هو األحسن فعالٌة فى مكافحة 

 .الحشابش الحولٌة رفٌعة األوراق
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 .إشراف المؤلف الثانىعضء ِٓ سعبٌخ ِبعغز١ش ِمذِخ ٌغبِؼخ اٌؾشطَٛ ثٛاعطخ اٌّؤٌف األٚي رؾذ  
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ECONOMIC ANALYSIS OF THE NATIONL PROGRAM  

FOR WHEAT PRODUCTION 

CASE STUDY: DONGOLA LOCALITY NORTHERN STATE, SUDAN 

Mohammed Ahmed Tawfeeq Abayazeed 

Abstract 

Dongola locality was selected as a site for the study to represent the 

Northern State because is considered a high potential for the wheat 

production in the State. This study aimed to: 

1. Assess the impact of gathering small farms on reducing the cost of 

production. 

2. Find out the main economic factors constraining the wheat production. 

3. Comparing the efficiency of resources utilization among different types 

of schemes. 

The main findings and conclusions of the study were: 

1. Although the grouping of small holding into bigger ones reduces the 

cost of production, specially the cost of irrigation, yet, it still not 

commonly applied, where the highest cost was scored in expansion 

schemes. This was attributed to the higher water rate earned in these 

schemes (water rate system or share cropped land). 

2. . The rate of different inputs( basically irrigation and fertilizer ) were 

quite low compared with the recommended level  

3. The amount of urea had the largest effect on wheat productivity 

followed by sowing date and land preparation 

4. Land, labour and capital were used inefficiently at varying degrees 

among the types of schemes. Nile schemes utilized land and capital 

more efficiently, while expansion schemes utilized labour more 

efficiently. 
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Introduction 

Agriculture  is  the  main  economic  activity  in  the Northern  state , 

where  production  is  primarily  based  on  irrigation  by  pumping  from  

the Nile  and  underground  water . Agriculture  in  the  state  represents 

the major production sector and  it  is  the  main  source  of income for 

most of the population, it  constitute  crop  production , grazing  pastures 

, livestock , forester‟s  and  fishery . (NSMAAI , 2004 ) 

Wheat  is  one  of  the  most  important  strategic  crops  in  terms  of  

food  security , due  to its  importance , the  plan  of  the  government  

gave great concern to wheat production in the  Northern  State .The  

National  Program  for  Wheat  Production (NPFWP)  started  in 1990  as  

a support  of  both  the  Northern and River  Nile  States  through  

revaluing  finance  which  was  developed  in 1994 as  a national project 

to relocate wheat in the Northern State .The justification  of  this  

strategic  policy  is  that  the  crop  depend  upon  the  relative  

advantage  of  it is production  in  the  state (NSMAAI, 1994) .  

The  idea  of  the  project  depends  upon  the  establishment  of  large  

schemes in  upper  terrace ( Expansion schemes ) in  which  the  Center  

finances  and  supports  and  the  State  implements . The  Center  also  

tries  to  attract  the foreign  support  to  invest  in  the  field  of  

production . In  1998  the  program  was  changed to  be  known  as  the  

National  Program  for  Wheat  Production  to  meet  the  same  

objectives  and  with  much  more  emphasis  on  researches ,  farmers  

and  using  technical  methods . 

In the past, demand for wheat in the Sudan was low because the diet of 

the majority of the Sudanese population was mainly depending on 

sorghum. Over time, wheat consumption increased considerably due to 

urbanization, consumption behavior and the growth of population, while 

wheat yield remained considerably low. The country's strives for self-
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sufficiency has been associated with area expansion and productivity 

enhancement through the development and transfer of technology to 

farmers (Ageep, 1996). 

Due to the increase of population, and change in food habit a great need 

had been felt for additional wheat to be produced, so the government 

drew attention to the wheat in the Northern part of Sudan because it has 

many advantages in regard to wheat production relative to other region 

of the country (Northern State Ministry Of Agriculture, Animal Wealth and 

Irrigation (NSMAA), 1995), such as: suitable climate condition, 

availability of irrigation water from the Nile and underground  water 

throughout of the year, the area is free from a diseases compared to 

many part of Sudan (very dry weather), the farmers are well experienced 

in wheat production and soils are reported to be highly fertile. 

For all above reasons the Federal Government come to importance of 

expanding wheat farming in the Northern and River Nile States. So, it 

established the National   Program  For  Wheat   Production( NPFWP ). 

It aimed, in the Northern State ,  to cultivate 400000 feddan of wheat by 

2002 , to  raise  the  productivity to  25 sacks per feddan. The  largest  

cultivated  area  reached was 160000 feddan in1998 /1999 season  while  

the lowest was  71000  feddan  have been  cultivated  in  2001 /2002 

season and  the area began to increase up to 135000  feddan  in 2004 / 

2005  season. Moreover,  the  productivity  was  still  less than required , 

it was 10 – 15 sacks / feddan  on  average  according  to  the  statistics  

of  the Northern State Ministry  of  Agriculture , Animal Wealth and 

Irrigation  in  2004 / 2005  season. 

New  schemes  faced by completion of infrastructure in  some  areas 

which faced, technical  and  administrative  obstacles  which  have  

influenced  the  wheat  production  in  the State . These  problems , and  

others,  led  to a  realization  the  previous  objectives  till season  2008 – 
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2009 . So  the  study  aim  to  point out  them   to  recognize  how long 

the  scheme  will  influence  the   development of   growing   wheat   in   

the   state according  to  the  cultivated  areas , productivity  and  

reducing  the cost of production. Within  this  context , the study  seeks  

to  achieve  the  following  specific  objectives : 

1. To  evaluate the effect of  policy  of  gathering  small farms  into bigger  

ones  to decrease cost  of  production. 

2. To Compare  the  cost of production between individual  farms  and  

farms of  (NPFWP) . 

3.To identify the main constraints facing wheat production in the State. 

4.To compare economic efficiency of resource use among different types 

of schemes. 

Research Methodology 

Dongola locality was selected as the area of  the study to present the 

Northern State because it presents a high potential for wheat crop in the 

State for the following reasons: 

1/ the total number of expansion schemes in the State is  (26) schemes, 

out of which (13) schemes are in Dongola . The total area of the 

expansion schemes in the State is about (190,110) feddan out of which 

about 81% in Dongola , (NSMAAI, 2005) 

2/ The total wheat area in the State was about 135,000 feddan in season 

2004 / 2005 , out of which about 64 % in Dongola (NSMAAI, 2005) . 

Multistage – stratified – random sampling was chosen since it suits the 

purpose of the study. The sample of the study was stratified on the basis 

of type of schemes in the study area , according to the Northern State 

Ministry of Agriculture classification , into four strata : Matarat , Nile 

private  schemes , Cooperatives  and  Expansion  schemes  .Dongola 

locality consists of a number of administrative units. These are Dongola, 

Sharg Elneil, Elgolid, Dongola Elajoze and Elburgeig. All these 
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administrative units were represented in the sample. Since each 

administrative unit consist of a number of villages, a random number of 

villages from each administrative unit was chosen. From these villages a 

proportional number of random farmers were selected, where the wheat 

cultivated area in 2004 / 2005 season in the locality was taken as the 

basis on which the sample size was selected from each administrative 

unit.  

The study depended mainly on primary data which were collected by 

direct interviewing of sampled farmers using a structured questionnaire 

in 2004/2005 season. The total wheat growers in the study area are 

29724. About o.5 percentage of them was interviewed, (150 farmers).  

The owners of expansion schemes and farmers were interviewed using 

two different questionnaires. The study was supported by secondary 

data which were collected from  government institutions. Additional types 

of data were also collected from some agricultural experiments in these 

governmental  

institutions through personal communication. 

In order to achieve the stated objectives of the study, data collected were 

subjected to both descriptive and statistical analysis, gross margin 

analysis and econometric methods were used. Frequency distribution as 

present in computer output (SPSS for windows) show both the numerical 

and percentage distribution for each variable.  

Crop budgets analysis was used also to examine the profitability of 

wheat and compare the gross  margin  among different type of schemes  

and  according to land tenure (  Private , Share  and  Water rate ) . In 

addition, percentages of the different cost item in the total cost of   

production were estimated to indicate the respective share of each item 

in the total cost. 
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Gujarati (1985) reported that regression analysis is concerned with 

dependency on variable (Independent variables).  Accordingly production 

functions were used estimated through Ordinary Least  Square method 

(OLS). Different forms were tested to choose the best representive 

model for estimating such functions. 

The Cobb – Douglas production function was specified as a suitable 

functional form for estimating parameters to be used in locative 

efficiency. 

Results and analysis 

In the analysis of crop budget the different cost items were calculated to 

find out the total cost of production, the gross returns, gross margin, 

finally the profitability of the crop was also calculated. The share of the 

different cost items in the total variable cost was determined; this helps in 

pointing out the most costly items for wheat in each sub sector in the 

level of the study area. 

To calculate the costs of production variable, the following items were 

considered: 

1- Land preparation, including plough, leveling, tag net and canal 

making. 

2- Irrigation cost, including fuel and oil in individual private schemes. 

3- Agricultural inputs, including seeds, fertilizers and pesticide. 

4- Harvesting, including cutting, collection, threshing, sacks and packing. 

5- Others, including sowing cost, zakat, transportation, taxes and rents. 

The main purpose of tillage is to provide a favorable soil environment for 

seed germination crop. Tillage usually affects four soil physical 

properties: aeration, moisture-holding capacity, temperature and 

mechanical impedance. Other purposes of tillage include weed control 

and turning under crop residues for pest control or for easier cultivation, 

(Dawelbeit, 1996). 



 200 

The results of the survey revealed that about (74%) of the farmers used  

disc plough and disc harrow for ploughing, while the rest used traditional 

tools (animal and torya). Regarding leveling operation the study showed 

that about (60%) of the farmers have done this operation mechanically 

while (40%) have done it using traditional tools (wasoug). Most of the 

farmers carried out canals and tagnet by traditional tools, only about 

(6%) of them used machines especially in expansion schemes. (field 

survey, 2005). 

     There were many difficulties faced farmers regarding irrigation of their 

crop, which  were pointed out as follow: 

1/ the irregular fuel supply and lack of equipment for canal's construction.  

2/ Insufficient quantity and frequency of irrigation , the result of survey 

showed that the shortage of 30.2% , 56.5% , 41% and 36% (Average 

number of irrigation less than 7) was recognized in Matarat , Nile private 

schemes, Cooperatives and Expansion schemes respectively.   

On the other hand there are many problems and difficulties facing the 

State Ministry of Agriculture, Animal Wealth and Irrigation in irrigation of 

crops such as:  

1/ Weak maintenance facilities for the pump sets used and lack of 

trained personals. 

2/ the wide use of small pump sets with (3 to 6 inch size) in Matarat and 

Nile  

private schemes and the difficulties faced in management and provision 

of spare parts. 

3/ Fragmentation of cropped areas into small holding due to inheritance 

lows and other social reasons , the results in low economic efficiency of 

cropping which creates problems of irrigation and water management .  

4/ Fluctuation and instability of power supply for the pump sets (gasoline 

or electric power) which reduces the efficiency of irrigation. 



 201 

In private individual schemes irrigation cost is positively related to the 

number of watering and the far distance between the farm and the 

source of irrigation, which indicating more fuel consumption and high 

cost. The cost of irrigation was calculated by multiplying the number of 

irrigation during the season by the quantity of fuel used by the unit price 

plus the cost of oil. 

   In share cropped land the cost of irrigation was positively related to the 

total production, it was determined by crop sharing, which was usually 

half of the output after deducting the cost of tillage, fertilizer and seed 

cost. So the cost of irrigation was calculated by multiplying the number of 

sacks by the price. The actual average total cost per feddan in expansion 

schemes was calculated by dividing the total cost of fuel , oil and labour 

during the wheat season in five schemes as a sample , it was about  

9379 SD/ feddan .In some of  expansion schemes such as Kurba and 

Elburgag  the scheme is responsible only about irrigation water , so the 

cost of irrigation was determined by the scheme according to the number 

of irrigation in cash or in kind “wheat” . For example it was three sacks in 

kurba schemes in season 2004/2005 multiplying by (8,000 SD) “the price 

of one sack in that season”, to be (24,000 SD/fed) which is higher than 

the actual cost was 9,000 SD/ fed ,which means that there was a hidden 

tax in expansion schemes. (field survey, 2005) 

   The cost was relatively higher in cooperative and expansion schemes 

compared to Matarat and Nile private schemes, this was mainly due to 

production relationship. The percentage of the share relation was found 

to be 22.4 % , 39 % ,100 % and 70 % in Matarat , Nile private  schemes , 

Cooperatives  and  Expansion  schemes , respectively . Expansion 

schemes scored higher cost than cooperative due to higher productivity 

(field survey, 2005). 
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   The cost of agricultural  inputs such as seeds, fertilizers and pesticide 

was calculated by multiplying the unit price by the quantity used from 

each one , so , the cost of inputs are positively related to the quantities 

and prices . 

     Small size of holding do not encourage farmers to use machines in 

the cutting process , so instead , they carry out this operation manually , 

while all farmers use mechanization in threshing and packing . Threshing 

cost was usually in kind and it was a percentage from the output, 

according to field survey in 2005 it was usually one “Gearat” (one sack = 

15 Gearat), so the cost of threshing is positively related to the total 

output. Another item in harvesting cost is sacks; the yield determined the 

number of sacks, hence the cost was calculated accordingly. 

Other costs included: land rent, zakat and transportation. Land rents 

(Taxes) are determined by the Ministry of Agriculture in the State and 

collected by the officers. Taxes varied according to type of schemes and 

it ranged between 3000 SD to 5500 SD . Another type of land rent called 

(Ardiah) in the private lands which can be rented to the farmer on cash 

basis or cultivated as rented lands without sharing in the cost of 

production, in this case the rental rate was ranged between (1/12 – 1/6) 

from the production depending on the fertility of soils, so the cost of rent 

(Ardiah) is positively related to the output. (field survey, 2005). 

Zakat is estimated at (0.05 ) percent from the total production and it is a 

constant ratio , so the cost of zakat in the study area is 0.05 percent of 

the total output , and hence it varies according to the yield and prices .  

The cost of transportation depends on the distance of the farm from 

store-house and the number of wheat sacks produced. The average cost 

of transportation in the study area was found to be (995 SD/ fed).  

The total variable cost was calculated by summation the different items 

of the production cost above. Thus the average total variable cost of 
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production (TVC) was found to be (65,212 SD/fed)..Although , the 

grouping of the small holding into bigger schemes or  introducing vast 

land areas of middle and upper terrace as a new schemes irrigated by 

large pumps from the Nile, which knows as expansion schemes, reduces 

the cost of production specially the cost of irrigation ( the large cost item 

of the total production cost ), however, it still not commonly applied , as 

the study showed , the highest total variable cost was scored in 

expansion schemes (76,787 SD/ fed ) while the lowest cost was 

(53,952SD/fed) in Matarat ,(Table ,2) . So the work in these schemes is 

still far from attaining the considered aims (reduction the cost of 

production). Therefore a revision should be done in these schemes, 

particularly for administration and production relation. The impact of the 

production relation was very clear when compared the average total 

variable cost according to land tenure , the share land system scored the 

highest cost in the study area while the private “individual” schemes 

scored the lowest cost (75,275 SD/fed ) and (54,320 SD /fed), respectively.  

Table 1. The average cost of production for wheat (Sudanese Dinar /feddan) 

and percentage contribution in Dongola locality. 

Item Cost % 

Land preparation 5,032 7.7 

Seed 4,957 7.6 

Sowing 1,651 2.5 

Irrigation 21,088 32.3 

Urea 7,096 10.9 

Phosphate 3,912 6.1 

Pesticide 1,785 2.7 

Harvesting 7,100 11 

Rent 7,377 11.3 

Zakat 4,219 6.4 

Transportation 995 1.5 

Total 65,212 100 

Source: Field survey 2004/2005 season 
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Table 2. The average cost of production for wheat (Sudanese Dinar 

/feddan) by type of schemes 

Item Matarat % Nile  % Cooperative

s 

% Expansion 

schemes 

% 

Land 

preparation 

5359 10 4821 6.7 4978 7 5467 7.1 

Seed 4849 9 4509 6.2 5163 7.2 5308 7 

Sowing 2014 3.7 1900 2.6 1780 2.4 1173 1.5 

Irrigation 12,963 24 18,118 25 25,213 35 28,860 37.7 

Urea 7099 13.3 6632 9.2 6821 9.5 7390 9.6 

Phosphate 4231 7.8 3737 5.2 3969 5.5 3892 5 

Pesticide 1605 3 2526 3.5 1551 2.2 1371 1.9 

Harvesting 6888 12.7 9259 12.7 6568 9.2 7363 9.6 

Rent 4148 7.6 14,617 20.1 10,707 15 10,557 13.7 

Zakat 3839 7.1 5188 7.2 3900 5.6 4315 5.6 

Transportati

on 

957 1.8 1162 1.6 865 1.2 1091 1.4 

Total 53,952 100 72,469 100 71,515 100 76,787 7.1 

Source: Field survey 2004/2005 season 
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Table 3. The average cost of production for wheat (Sudanese Dinar 

/feddan) according to land tenure. 

Item Individual % Share % Water rate % 

Land preparation 4860 9 4918 6.5 5420 8.7 

Seed 4756 8.9 5110 6.9 5200 8.3 

Sowing 2150 3.9 1590 2.1 1060 1.7 

Irrigation 10,104 18.6 29,628 39.4 21,000 33.7 

Urea 6900 12.7 7185 9.6 7080 11.4 

Phosphate 4100 7.5 3803 5.1 3990 6.4 

Pesticide 2100 3.8 1656 2.1 1178 1.9 

Harvesting 7400 13.6 7132 9.4 5700 9.2 

Rent 6650 12.2 8981 12 7809 12.5 

Zakat 4300 8 4290 5.6 3280 5.2 

Transportation 1000 1.8 982 1.3 638 1 

Total 54,320 100 75,275 100 62,355 100 

Source: Field survey 2004/2005 season 

The comparison of means for the main items of total cost of production 

were tested through the independent sample T test between Expansions 

schemes and Matarat, Expansions schemes and Nile private schemes 

and Expansions schemes and Cooperatives. Different cost components 

and their significance statistics are summarized in table (4 ,5and 6). 
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Table 4. Cost items and their significance statistics for Expansion 

schemes and Matarat. 

Cost item Mean cost / fed (SD) T (value) Sig. 

Expansion Matarat 

Land preparation. 5467 5359 0.18 0.856 

Irrigation 28,860 12,963 5.74 0.000 

Seed 5308 4849 1.22 0.268 

Urea 7390 7099 0.048 0.96 

Phosphate 3892 4231 0.39 0.96 

Harvest 7363 6888 1.13 0.26 

Rent 10,557 4148 3.6 .004 

Source: Calculated by the author 

 

Table 5. Cost items and their significance statistics for Expansion 

schemes and Nile schemes. 

Cost item Mean cost / fed (SD) T (value) Sig. 

Expansion Nile 

schemes 

Land preparation. 5467 4821 1.29 0.202 

Irrigation 28,860 18,118 2.14 0.03 

Seed 5308 4509 1.47 0.146 

Urea 7390 6632 0.62 0.53 

Phosphate 3892 3737 0.305 0.76 

Harvest 7363 9259 1.7 0.09 

Rent 10,557 14,617 1.11 0.27 

Source: Calculated by the author 
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Table 6. Cost items and their significance statistics for Expansion 

schemes and Cooperatives. 

Cost item Mean cost / fed (SD) T (value) Sig. 

Expansion Cooperatives 

Land preparation. 5467 4978 0.83 0.405 

Irrigation 28,860 25,213 1.03 0.303 

Seed 5308 5163 1.76 0.83 

Urea 7390 6821 0.308 0.75 

Phosphate 3892 3969 0.25 0.8 

Harvest 7363 6568 1.1 0.27 

Rent 10,557 10,707 0.07 0.94 

Source: Calculated by the author 

It is obvious that no significant difference was observed in land 

preparation cost, seed cost, urea, phosphate and harvesting cost 

between Expansion schemes and others, while irrigation cost per feddan 

varied significantly between expansion schemes and (Matarat and Nile 

schemes). That means, . Although the grouping of small holding into 

bigger ones reduces the cost of production, specially the cost of 

irrigation, yet, it still not commonly applied, where the highest cost of total 

variable cost was scored in expansion schemes, as the study showed. 

This was attributed to the higher water rate earned in these schemes 

(water rate system or share cropped land).  

Gross return was calculated in the study area for different types of 

schemes and according to land tenure by multiplying the total production 

by the prices in each sub sector. The study used farm gate price which 

was collected during the survey period, on average it was found to be 

(9000 SD). On the other hand the average yield was  (9.3 sacks ) , 

according to type of schemes it was (8.2) , (11.5) ,( 8.6) and (10) sacks 

in Matarat , Nile private  schemes , Cooperatives  and  Expansion  
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schemes ,respectively . While it was (9), (9.4), and (8.3) sacks according 

land tenure. The productivity of wheat was very low, due to: 

1. Non usage of recommended inputs due to inability to buy them and 

sometimes their unavailability. 

Ageeb and Lasim  (1974)  reported  that  the  fertilizer levels  used in  

developing  countries  are  very  low relative  to recommended  ones . 

This  can  be  attributed  to  the lack of finance , knowledge and  the 

unavailability  of  the  fertilizer  input itself . Wheat  yield  be  greatly 

increased  (80%  more  than  control )  by  application  of  nitrogen 

fertilizer. 

2. Lack of extension programs to convey research recommendation to 

farmers and demonstrate them on the field. 

Yield and price mentioned above were used to calculate the gross 

returns . (Table 7 and 8) show the average gross return according to 

types of  

schemes and land tenure. 

Table 7. The average yield (sacks /fed) prices (SD/sack) and gross 

return (SD/ feddan) for different type of schemes 

Scheme Price 

(SD/sack) 

Yield 

Sack/ feddan 

Gross return 

SD/ feddan 

Matarat 9000 8.2 73,800 

Nile schemes 9000 11.5 103,500 

Cooperatives 9000 8.6 77,400 

Expansion 9000 10 90,000 

Locality 9000 9.3 83,700 

Source: Field survey 2004/2005 season 

 

 

 



 209 

Table 8.The average yield (sacks /fed) prices (SD/feddan) and gross 

return (Sudanese Dinar /feddan) according to land tenure system. 

Relation system Price 

(SD/sack) 

Yield 

Sack/ feddan 

Gross return 

SD/ feddan 

Private 9000 9 81,000 

Cropped share 9000 9.4 84,600 

Water rate 9000 8.3 74,700 

Locality 9000 9.3 83,700 

Source: Field survey 2004/2005 season 

Gross margins were calculated by subtracting the average total variable 

cost of production (TVC) from the total gross return, (table 9 and 10). 

Table 9.The average cost, total revenue and gross margin by type of 

schemes. 

Scheme TVC 

(SD/feddan) 

TR 

(SD/feddan) 

Gross margins  

(SD/feddan) 

Matarat 53,952 73,800 19,848 

Nile schemes 72,469 103,500 31,031 

Cooperatives 71,515 77,400 5,885 

Expansion 76,787 90,000 13,213 

Locality 65,212 83,700 18,488 

Source: Calculated by the author 
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Table 10. The average cost, total revenue and gross margin according to 

relationship system. 

Relation system TVC 

(SD/feddan) 

TR 

(SD/feddan) 

Gross margins 

 (SD/feddan) 

Private 54,320 81,000 26,680 

Cropped share 75,275 84,600 9,325 

Water rate 62,355 74,700 12,345 

Locality 65,212 83,700 18,488 

Source: Calculated by the author 

In specifying a model the independent variables selected should have an 

influence on the variation of the dependent variable. Heady and Dillon 

(1961) stated that first single equation or a system of equation is 

appropriate. Secondly, relevant set of variables have to be chosen and 

thirdly, a set of hypothesis has to be made in appropriate algebraic form 

of equation. An ideal model has two types of adjustments, first the 

number of variables used has to be determined and, secondly the 

functional representation should be statistically manageable. 

The regression coefficients obtained by the Cobb – Douglas production 

function give directly the elasticity of the respect inputs variables. The 

ordinary least square multiple regression was used directly to estimate 

the function. The function was fitted to the data which were collected 

during 2004 / 2005 season. The model is applied and estimated for 

wheat yield, production cost and, to relate the value of whole farm output 

to the different inputs, in order to test for the resource a locative 

efficiency. 

Holding some variables constant ,  the independent variables tried for 

wheat included, land preparation, number of irrigations, seed rate, 

sowing date, fertilizer (urea and super phosphate) rate and improved 

seed. 
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Results were obtained using the software computer program Statistical 

Package for Social Science (SPSS). The production function for each 

type of schemes and for the whole sample size was derived after many 

trials. From the results R² which is the coefficient of determination was 

(0.64), Table (11), indicating that the entered variables explain about 

(64%) of variation in wheat productivity. 

Table 11. Impact of the independent variables on wheat yield. 

Independent 

variables 

Regression Coefficients 

Beta)) 

Std. Error T- 

Value 

Sig. 

Constant  0.57 8.3 0.000 

Improved seeds 0.14 0.55 2.41 0.017 

Sowing date 0.27 0.72 3.13 0.000 

Land preparation 0.19 0.69 2.55 0.011 

Urea rate 0.28 0.56 4.15 0.000 

Number of irrigation 0.13 0.77 1.55 0.120 

R² 0.64 

F- Ratio 14.5 0.000 

Source: calculated by the author 

According to types of schemes R² was (0.8 ) , ( 0.65) , ( 0.71) and (0.72) 

in Matarat , Nile private  schemes , Cooperatives  and  Expansion  

schemes, respectively ,  indicating a high portion of variability of yields is 

attributed and explained by the independent variables included in the 

models  (Table 12 to 13). The F - statistics were also very high compared 

to F – tabulated at (1%) levels of significance indicating the overall 

significance of the models in each type of schemes and at the level of 

the study area. 
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Table 12. Impact of the independent variables on wheat yield (Matarat). 

Independent 

variables 

Regression Coefficients 

Beta)) 

Std. Error T- 

Value 

Sig. 

Constant  0.58 8.53 0.000 

Improved seeds 0.15 0.7 1.7 0.100 

Sowing date 0.19 0.82 1.8 0.080 

Land preparation 0.18 0.81 1.8 0.090 

Urea rate 0.45 0.64 5.8 0.000 

Number of irrigation 0.08 0.89 0.8 0.453 

R² 0.8 

F- Ratio 34.3 0.000 

Source: calculated by the author 

Table 13 .Impact of the independent variables on wheat yield (Nile 

schemes). 

Independent 

variables 

Regression Coefficients 

Beta)) 

Std. Error T- Value Sig. 

Constant  1.4 4.3 0.000 

Improved seeds 0.2 1.7 1.4 0.189 

Sowing date 0.13 3.7 0.4 0.721 

Urea rate 0.16 1.7 1.2 0.258 

Numberof irrigation 0.54 3.6 1.5 0.147 

R² 0.65 

F- Ratio 8.3 0.001 

Source: calculated by the author 
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Table 14. Impact of the independent variables on wheat yield 

(Cooperatives). 

Independent 

variables 

Regression Coefficients 

Beta)) 

Std. Error T- Value Sig. 

Constant  0.77 5.7 0.000 

Improved seeds 0.09 0.84 0.91 0.370 

Sowing date 0.29 1.5 1.4 0.168 

Land preparation 0.13 1.2 0.86 0.395 

Urea rate 0.31 1.2 1.9 0.069 

Number of irrigation 0.17 1.6 0.77 0.445 

R² 0.71 

F- Ratio 16.4 0.000 

Source: calculated by the author 

Table 15.Impact of the independent variables on wheat yield (Expansion 

schemes). 

Independent 

variables 

Regression Coefficients 

Beta)) 

Std. Error T- Value Sig. 

Constant  0.88 5.9 0.000 

Sowing date 0.42 1.34 2.9 0.002 

Seed rate 0.31 1.2 2.3 0.030 

Phosphate 0.14 1.67 0.78 0.445 

Urea rate 0.06 1.68 0.35 0.729 

Number of  irrigation 0.17 1.52 1.1 0.285 

R² 0.72 

F- Ratio 12.3 0.000 

Source: calculated by the author 



 214 

Anderson  ( 1982 )  found   that  54  percent  of the   increased   grain  

yield   in developing  countries between  1948 and 1973  could be to  

rising  fertilizer use . 

In (1986 )  the Arab Organization  for  Agricultural Development  (AOAD)  

made a study  on the   expansion  of  wheat   production   in   the  

Northern State.  The study indicated that wheat productivity ranged   

between   1.3 and 2 ton/ feddan, but  with  better  fertilization  this  

productivity  can be  increased  up to  2.4 and 4 ton /feddan .  This can 

be achieved with the use of recommended package. 

Wilson  (1996 )  stated  that  there  is  a reduction  of  yields  of  wheat  

for  late   sowing  date , and  the  potential  yield  loss  is high  as  60 %  

if  sowing  is  delayed  until  December . 

Among variables included in the whole sample equation , sowing date 

and fertilizer ( amount of urea ) have statistically significant  coefficient at 

(1%) level of significance , (Table , 7.1 ), while land preparation and 

improved seed have statistically significant  coefficient at (5%) level of 

significance . Beta coefficients showed that amount of urea has the 

largest effect on wheat productivity followed by sowing date, land 

preparation, improved seed and number of irrigation. 

The sum of the elasticity of significant variables was (1.01) which  

indicates that , a one percent increase for all inputs in the scale will lead 

to (1%) increase in the wheat output per feddan i.e. constant returns to 

scale since the summation is approximately unity. The result indicates 

that doubling the input levels would lead to doubling output. 

Among the variables included in the equation of Matrat, Beta coefficients 

showed that urea rate has the largest effect followed by sowing date and 

land preparation. In Nile schemes equation, number of irrigations comes 

first followed by improved seed. Sowing date has the largest effect in 

cooperatives equation followed by number of irrigation, while in 
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expansion schemes sowing date comes first followed by seed rate. 

(Tables , 7.2 to 7.5). 

The sum of the elasticity of the significant variables is (1.04) , (1.03) , ( 

0.99 ) and ( 1.1) in Matarat , Nile private  schemes , Cooperatives  and  

Expansion  schemes , respectively. This result indicates that doubling 

the input levels would lead to doubling output in Matarat, Nile private 

schemes and Cooperatives. While in expansion schemes output will 

increasing by greater percentage than of input. 

The  insignificance of sum independent variables may be due to the little 

variation among the farmers such as amount of urea in cooperatives and 

expansion schemes or did not reflect the real quantity of output such as 

urea rate in Nile schemes. 

Recommendations: 

1. Ensure all the schemes need from inputs such as, fuel, seeds and 

fertilizers before the beginning of the season which satisfy the farmer 

and encourage him to cultivate large areas. 

2. Expansion schemes should be obliged to cultivate in certain time 

according to the agricultural researches recommendation in the State, 

after it, should prevent cultivation of wheat, this procedure also help to 

avoid the problem of birds that will be distributed to all planted areas. 

3. Improve the extension services is essential to advise farmers to apply 

the technical package. 

4. The policy of gathering small farms to make bigger ones as well as 

establishing new big schemes reduce the cost of irrigation, but the 

farmer doesn't benefit. So, Water rate should be the actual cost of 

irrigation of the scheme. 

5. Early land preparation to avoid the reduction of tractors and so 

prepare the  

largest area before the beginning of the season. 
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6. The reduction of irrigation cost may be through the use of modern 

techniques in irrigation such as pivotal irrigation. 

7. The current relationship of production (sharing) will harm the farmer of 

the highest productivity and the scheme will bear the loss of the farmer of 

the lowest productivity, while the water rate system will affect the farmer 

with less income, that he uses little inputs, so the expansion schemes 

can merge the two systems together. The expansion schemes should 

follow the policy of renting water and allow farmers to contract with the 

scheme to provide them with inputs if they need. 
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السودان - الوالٌة الشمالٌة -فً دنمال-تحلٌل إلتصادى للبرنامج المومى إلنتاج الممح      

لص تخ س م  ال

تم اختٌار محلٌة دنمبل لتمثٌل الوالٌة الشمالٌة ألنها تعتبر مركز  

 الثمل بالنسبة لزراعة الممح  وتهدؾ الدراسة

.دراسة أثر سٌاسة تجمٌع الحٌازات الصؽٌرة فً تملٌل تكالٌؾ اإلنتاج. . 1  

.التعرؾ على أهم العوامل االلتصادٌة التً تحد من إنتاج الممح بالوالٌة. 2  

.ممارنه كفاءة استخدام الموارد بٌن األنواع المختلفة للمشارٌع الزراعٌة. 3  

:كانت أهم نتابج الدراسة ما ٌلً   

على الرؼم من أن الهدؾ األساسً لسٌاسة تجمٌع الحٌازات تملٌل تكالٌؾ اإلنتاج خاصة تكلفة الري إال أن . 1

هذا الهدؾ لم ٌتحمك حٌث سجلت مشارٌع التوسع أعلى تكلفة إنتاج خاصة تكلفة الري وذلن الرتفاع أجرة مٌاه 

 الري فً مشارٌع التوسع التً تعمل بنظام أجرة المٌاه أو التً تعمل بنظام عبللة اإلنتاج 

.ألل من الكمٌة الموصى بها (الري والتسمٌد )معدل كمٌات المدخبلت الزراعٌة خاصة . 2   

أظهرت النتابج أن التسمٌد كان له األثر األكبر فً اإلنتاجٌة ثم مواعٌد الزراعة وتحضٌر االرض . 3  

. األرض والعمالة ورأس المال ٌتم استخدامها بصورة تنمصها الكفاءة بدرجات متفاوتة بٌن األنماط األربع. 4

فاالرض وراس المال كان استخدامها أفضل فً المشارٌع الفردٌة ممارنة بمشارٌع التوسع أما العمالة فكان 

.  توظٌفها أفضل فً مشارٌع التوسع  
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ABSTRACT 

This main purpose of this study was to investigate the economic 

adjustments of female-headed households (widows and divorcees). The 

study attempted to answer the following questions toward achieving the 

research objectives: What were the available economic resources before 

and after the women becoming FHHs? What were the sources of income 

of FHHs? What economic adjustments undertaken by the women after 

becoming FHHs? And what factors influence economic status of FHHs?  

Secondary data was used to address the objectives of this study. The 

analytical techniques used were descriptive statistics, t-tests of 

significance, and multiple regression model of analysis. Descriptive 

statistics and t-tests of significance were used to address the first three 

objectives of the study which were: (i) to identify and measure the 

economic resources available to the women before and after becoming 

female-headed households, (ii) to determine the sources of income of 

the women after becoming female-headed households, and (iii) to 

identify the economic adjustments undertaken by the women after 

becoming female-headed households. The regression model was used 

to determine the factors that significantly influence FHHs‟ economic 

status. T-tests of significance were used to determine the differences 

and relationships between the variables in the study. The data was 

analyzed by using Statistical Package of Social Science (SPSS).  
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The analysis indicated positive economic adjustments undertaken by 

female-headed households where, more women were involved in 

employment, more income was earned, more values of properties owned 

and more savings. The results indicated that, despite of the managerial 

process of economic adjustments undertook by FHHs, about 80% of 

them were still below the poverty line and could not meet their family 

basic needs. The limited resources available to FHHs, in addition to the 

problems experienced were the reasons why the majority of them 

remaining below the poverty line. The results also indicated that, 

younger, educated FHHs, employed, had training and received social 

support, were more likely to have adequate incomes. The results 

indicated weak economic status of FHHs. About 80% of FHHs were not 

satisfied with income. The comparison between the widows and the 

divorcees in this study showed that, the divorcees experienced better 

economic adjustment, might be because they were younger, more 

educated, had greater incentive to work, and about one third of them 

initiated their divorce. Widows need more consideration compared to 

divorcees.    

Relevant policies and programs should be formulated to target FHHs, 

with specific consideration to each group either widows or divorcees. In 

order to avoid the spread of poverty and to satisfy the expenses of the 

family basic needs, more integrated programs should be designed for 

FHHs. FHHs need to be helped to develop their skills, improve their 

limited resources, provide more earning opportunities and access to 

training, and provide social support. Government and financial 

institutions should expanded their credit services to help FHHs. Factories 

and other sectors should expand employment opportunities for older and 

not educated FHHs. Social support must be provided to FHHs monthly, 

and specially target those who have no or low income, had no 
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qualifications, no children to help, and older in age to improve their 

economic status. Government, non-governmental organizations, private 

sector and community need to develop and revise appropriate strategies 

and policy to promote the economic and social advancement of female-

headed households (widows and divorcees). This can be done by 

improved technology to enhance their work, business, spiritual and 

family lives thereby enhancing the overall well-being and quality of life. 

Keywords: Female-Headed Households (FHHs), Economic 

Resources, Economic Adjustment, Economic Status. 

INTRODUCTION 

At the beginning of the new millennium, the Asian region faces many 

critical challenges. One of these challenges is poverty (Nair, 2000). 

Poverty is also found in Malaysia, and according to Henderson, Hulme, 

Phillips, and Ainur (2002), the poor are concentrated largely in the rural 

areas. Studies conducted in Western countries shown that, female 

headship was associated with poverty (McLanahan, 1985; Islam, 1993; 

and Buvinic & Gupta, 1997), and children have higher rates of 

delinquency and emotional problems and lowered school performance 

(Wadsworth & Maclean, 1986). Nair (2000) mentioned that new forms of 

poverty are emerging in other vulnerable groups, including female-

headed households. 

Women when become the head of the household, there is a tendency for 

them to face financial difficulties caused by their dual roles of provider 

and caregiver and their low earning capacity (Orthner & Neenan, 1996). 

As female-headed households faced financial difficulties, they required to 

be employed. But according to their low level of education, low-wage 

earning and low knowledge and skills, female-headed households need 

human resource development and training requirements. Those women, 

who cannot financially meet their basic needs, need support, either from 
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governmental or non-governmental organizations. For those involved in 

income generating activities, technologies can help them in generating 

income or make improvement in the quality and quantity of the 

production.  

Income earned from employment is the main source of income for the 

majority of people and also for female-headed households (FHHs). 

Female-headed households, their general low level of education and lack 

of marketable skills reduce their chances of finding well-paid employment 

(Motie, 2000). Besides low level of education and lack of skills, other 

problems are associated with employment of women: Gender wage 

differences still existed, women‟s earning was less than their male 

counterparts even those with college degrees (Bernhardt & Dresser, 

2002) and tended to concentrate on low-wage, traditionally female-jobs 

(Peterson, Song, & Jones-DeWeever, 2002). Women were less likely to 

receive employer-aided job training programs because employer–

assisted training was less prevalent in traditional female-dominated 

occupations (Lee, Clery, & Caroll, 1999), and tended to receive less 

financial support from their employers for these training programs (Lee, 

et al., 1999). Since employment is the main source of income for FHHs, 

and not all of them were employed, in addition to the problems 

associated with their employment, they need to look for other sources of 

income.  

Female-headed households depend on earned income, but the majority 

of them are not working or having no income, and also most of them had 

no other sources of income. As such, FHHs have to struggle with their 

economic hardship so as to survive by undertaking economic adjustment 

for their available resources. When the woman becoming female-headed 

household (divorced or widowed), she has to be capable of controlling 

her own life. This capability to control life, need resources such as 
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education, employment, training, and social support to make adjustment 

to the new life. The adjustment of improving resource productivity 

through increasing household production incomes were examined by 

Voydanoff & Donnelly (1988).  

Economic status of women is determined when they have their own 

income. Dixon (1978) identified the factors that influence the economic 

status of women. These factors are the degree of a women‟s access to 

and control over material resources such as food, income, land, and 

other forms of wealth and to social resources such as knowledge, power 

and prestige within the family, in the community, and in society at large.  

Being widowed or divorced, the economic status of women will affect 

their economic well-being. Economic well-being, as clarified by Garman 

(1995) and Williams (1991), is a function of many variables in 

combination, including money income, transfers and in-kind income, 

financial assets, human assets, community resources, durable goods 

and services, time, deferred consumption, attitude toward money, ability 

to manage, control over financial affairs and resources, values, 

insurance-risk management, job security and pension benefits, ability to 

adjust to life transitions, and lifestyle decisions. Studies conducted by 

Bianchi (1980, 1981) concluded that economic well-being, whether 

measured by per capita household income or by the poverty rate, is 

lower in FHHs than in male-headed households.  

Bauman (1999) reported that having low income generally increases the 

likelihood of having difficulty meeting basic needs. Female-headed 

households have to use certain economic adjustment to earn sufficient 

income so as to meet their families' basic needs. By the knowledge of 

FHHs‟ economic situation, the policy makers and development 

programmers can well design the programs that targeting this poor 

group.  
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This study contributed to the literature by joining family resource 

management framework and human capital theory to focus on the 

economic adjustment of FHHs. Investment in human capital will help 

FHHs to improve their potentials rather than just solving their problem of 

poverty, which could be through establishment of income-generating 

activities.  

REVIEW OF THE LITERATURE 

Different scholars define female-headed households in different 

ways, but most of them divided these women into two groups according 

to the absence of the male partner. Women become heads of 

households mainly for two reasons: because the partner is permanently 

absent due to the separation or death and thus the women is legally 

single. Or, they become the heads of households when the partner is 

temporarily absent due to long-term work migration or refugee status 

(Sibongile, 1994).  

In this study female-headed households defined as those women whose 

partner is absent due to divorce or death. This study also, compared 

between widows and divorcees regarding their: available economic 

resources, sources of income, economic adjustment and economic 

status. 

As poverty is defined as lack of income required for female-headed 

households to meet the family basic needs, having low income generally 

increased the likelihood of having difficulty meeting basic needs 

(Bauman, 1999). Subsequently, the traditional measures of income, 

wealth, and poverty provide basic information about the well-being of the 

population. Sen (1990) has made a case for viewing development as the 

expansion of human capabilities. The capability approach also provides 

a broader informational base for conceptualizing development which 

typically focuses on resources or utility.  
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This study considered demographic characteristics, economic resources 

and family expenses on basic needs. Bauman (1999) cited that, although 

personal or household income is generally regarded as the single best 

measure of the degree to which people are well off, other factors can 

also contribute to people‟s well-being. Subsequently, barriers to 

productive labor force participation: unemployment, work disabilities, low 

levels of education, lack of skills, and an unmarried status were 

characteristics commonly associated with difficulty meeting basic needs. 

Therefore, those people living in households with a female householder 

were significantly more likely to experience difficulty meeting basic needs 

than people in households with a male householder or two-parent 

families. Meeting basic needs and being satisfied with life are considered 

quality of life and well-being of an individual, while some scholars such 

as Eggebeen & Hawkins (1990) found that many mothers were entering 

the labor force not so much to provide basic family needs but to provide 

a higher standard of living.  

According to Dixon (1978).economic status encompasses the degree of 

individual‟s access to and control over material resources: food, income, 

land, and other forms of wealth, and to social resources: knowledge, 

power, and prestige. And the economic resources refer to the human 

capital which can enhance the consumption and the production activities 

in the market and non-market sectors (Schultz, 1961).Compared with 

married-couple families, the economic status of female-headed families 

is much lower. Researchers who have compared single-parent mothers 

to married mothers have documented the lower economic status, higher 

stress levels, and lack of time for sleep and leisure among single-parent 

mothers (McLanahan & Booth, 1989), as well as the negative 

consequences of these stresses on their children (Garfinkel & 

McLanahan, 1986). 
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Female-headed households face financial difficulties because of a lack of 

economic resources. Deacon and Firebaugh (1975) described that, 

resources, both human and non-human, needed in decision-making and 

underlines resource management. The resource substitution of time and 

human skills for money resources in order to maintain family goals 

requires more time spent in activities that increase household labor and 

management incomes.  

In addition to, family resource management framework (Deacon & 

Firebaugh, 1988), human capital theory (Becker, 1962), was used as the 

theoretical base for this study. Many forms of human capital investment 

can be utilized by individuals, including schooling, on-the job training, 

medical care, migration, and searching for information about prices and 

incomes (Becker, 1962: 1975 and 1981). Zhan & Pandey (2004), refer to 

human capital theory, education is associated with single mothers‟ 

economic well-being. Subsequently, the strength of this relationship 

between women‟s higher education and their economic status is 

important to understand as more and more families are headed by 

women with children. Higher educated women have higher earnings and 

occupational status (Bernhardt & Dresser, 2002). Employed single 

mothers and those with more work hours had higher incomes (Dixon & 

Rettig, 1994). The wage gap between workers with college degrees and 

those without college degrees has widened. In addition to the factors 

related to human capital, studies have also examined the role of some 

demographic factors in single mothers‟ economic status, as reported by 

Zhan & Pandey (2004). These factors include women‟s age, race, marital 

status, the presence of children, and other adults living in households. 

The age and education of female-headed households may affect the 

economic adjustment strategies that seem possible or reasonable. Older 
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respondents were less likely to intend to change their financial situation 

(Danes & Rettig, 1993b). 

Some scholars compared economic status of the widows and the 

divorcees. Among divorced and widowed single-mothers, it is often 

debated who is poorer. However, when widows were compared with 

continuously married women, Holden and Zick (1997) found that widows 

had significantly lower incomes. The results were compared with studies 

conducted earlier that examined the lives of widows during the 1970s 

and 1980s. In the case of a household where two parents divorce, Alto 

and Licher (1997) found that the split in the marriage caused the creation 

of two households. Each family had a newly created reduced income 

from a household of relatively bigger income. However, Smith et al. 

1988, in a study of income dynamics found that age and work experience 

may mediate the financial situation of the widowed. While widows 

experience financial difficulties, the younger (aged 50 years or less) as 

well as those who had a history of work experience evidenced less 

financial decline.  

Some studies reviewed the stress on divorcees or widows. Divorced 

persons are exposed to more stressful life events as the process of 

marital dissolution may be associated with the loss of one‟s social 

networks, financial problems, and legal difficulties. Divorce is associated 

with an increase in a wide range of indicators of economic distress such 

as low household income and poverty, particularly for women (Morgan, 

1991). Like studies concerning the hardship associated with the divorced 

women, also some studies targeting the women hardship after becoming 

widowed. Holden (1991) concluded that the economic consequences of 

widowhood are no less detrimental to women than are those of divorce 

and separation. 
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The dissolution of the family affects children. Research on negative 

consequences for children found that, children rose in single-parent 

households generally have lower average levels of psychological well-

being and socioeconomic achievement than those raised by two 

biological parents (Acock & Keicolt, 1989; Amato & Booth, 1997; 

McLanahan & Sandefur, 1994). Other evidence suggests that children 

from both types of single-parent families have greater odds of 

delinquency and lower academic achievement (Evans et al., 1995), 

which appear more complex than simply absence of a parent or 

association of economic disadvantage (Haddad, 1998). In addition, 

studies on single parents has found that the need for and lack of social 

support for economically poor families and families with children who 

have special needs has been well documented (Hanson & Carta, 1996).   

In order FHHs in this study to undertake economic adjustment, different 

types of resources should be available. A study conducted by Pearlin & 

Schooler (1978) suggest that the resources which enable individuals to 

develop coping strategies include psychological and personality 

characteristics as well as social and interpersonal networks. In particular 

they identified the importance of autonomy; the extent to which a 

subject's life was under his/her own control. In addition, some social 

support theorists (Heller, Swinfle, & Dusenbury, 1986) maintain that 

social support can enhance adjustment directly by increasing a person's 

positive affect, self-confidence, self-mastery, or sense of personal 

satisfaction.  

Several studies show that education, employment, and income are 

positively related to psychological adjustment among divorced individuals 

(Booth & Amato, 1991; Demo & Acock, 1996). Regarding widows, a 

considerable body of research suggests that sudden death is associated 
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with poorer psychological adjustment among spouses of the deceased 

(O„Bryant, 1990-1991 and Wells & Kendig, 1997).  

As shown from the literature, divorcees and widows indicated different 

results regarding the strategies of adjustment. However, the process is 

different for individuals experiencing divorce and widowhood.Female-

headed household, with different problems associated with them, have to 

make adjustment by adapt and manage the available resources of the 

household. Each female-headed household chose the suitable economic 

adjustment according to her qualifications, skills and other personal 

characteristics to be secure economically. The constraints of adjustment 

start from the link between feminization of poverty and human capital of 

female-headed households.  

Therefore, FHH must undertake economic adjustment strategies in order 

to cope with the consequences of being poor and adapt to overcome 

economic hardship, by using their capabilities and investment in human 

capital to improve their economic status adequacy of income. The 

economic status of female-headed households will be improved when 

they have the ability to arrange, plan, utilize, change, and well-manage 

their available limited resources, in addition to have control over them. 

Economic adjustment was the managerial process that undertook by 

FHHs as an economic survival strategy enabling them to address the 

objectives of this study. In other words, to ensure that their productivity 

increases which is the basis of poverty reduction followed by their 

economic well-being. 

METHODOLOGY 

This study focuses the Malay women, either widowed or divorced, 

considering: age, level of education, number of dependents and the 

following economic resources: employment, other sources of income, 

children remittance, ownership properties, social support and training. To 
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minimize the error while analysis the data, the correlations between all 

these variables were run. The findings indicated no multicollinearity 

problem in the analysis.  

The quantitative data used in this study were collected for the purpose of 

studying Malaysian Female-headed Household in the Context of Poverty, 

by Ministry of National Planning and Community Development. Currently, 

it is the Ministry of Women, Family, and Community Development. This 

study elaborate the instrument used for that survey to suits the purpose 

of the current study which targeting Female-headed households in 

Malaysia. The findings of this study suggested to be generalized to FHHs 

in Malaysia because the sample selected consisted only the Malay 

Muslim women who were sharing the same governmental rules and 

developmental policies and programs. In addition, living in one country, 

experienced the same kinds of problems, and using the same methods 

of solutions. 

Sample Selection 

The women were interviewed using a set of questionnaire developed for 

the study by trained enumerators. The list from Inter-coordinating Unit 

and Amanah Ikhtiar were used to identify poor female headed 

households. Using the list of names as sampling frame, the samples 

were selected using stratified random sampling. The lists of names were 

divided based on districts, and 23 out of 93 districts in Peninsular 

Malaysia were randomly selected using table of random numbers. The 

list of addresses in the districts selected were then selected randomly 

and used as samples for the study. A total of 1747 names were randomly 

selected to represent 10% of the female headed households in the 23 

districts.  
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Data Collection  

Data collection was carried out by 34 University students who resided in 

the same districts and received one week field training before they 

started the data collection on their own. The enumerators were given the 

list of names to be contacted and advised in case they could not find the 

name in the list they were to contact the village head requesting them to 

provide names and addresses of female headed households in their 

village. In addition, the enumerators were also allowed to interview other 

female headed households with school age children after they have 

exhausted the list given to them. A set of questionnaire was developed to 

achieve the objectives. Data collected were transferred into computer 

using SPSS program. 

General Description of the Database 

A total of 1401 female headed households were successfully interviewed 

for the study and based on feedback from enumerators, the refusal rate 

among the Chinese respondents were highest followed by the Indian. 

Majority of the respondents in this study were Malay female headed 

households (1275). Only 54 out of 239 Chinese female headed 

households selected as sample were successfully interviewed for the 

study. Similar trend occurs among the Indian samples whereby there 

were only 72 out of 270 Indian samples successfully interviewed. Though 

there were Chinese and Indian enumerators, most of them reported 

having difficulties getting the corporation from Chinese and Indian 

samples.  

Research Framework 

Family resources management theory (Deacon and Firebaugh, 1988) 

and human capital theory (Becker, 1962) were used as a theoretical 

base for this study. The variables that contributed to female-headed 

households‟ economic adjustment and economic status are shown in the 
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research framework, which consists of the three basic elements (inputs, 

throughputs and outputs) as it applies to management (Deacon and 

Firebaugh, 1988). Inputs (which introduce to the system) were the 

independent variables, which were the demographic characteristics and 

economic resources available to the respondents. These inputs were to 

identify economic adjustment and economic survival of FHHs. The 

demographic characteristics include: age, level of education, and number 

of dependents.  

Economic resources include: categories of employment, income earned 

from employment, income earned from other sources, children 

remittance, and ownership of properties, social support and training. 

Throughputs (which were the managerial process) were represented by 

the changes which were experienced by the respondents after becoming 

FHHs. These changes include: employment status, categories of 

employment, and additional sources of income, ownership of properties, 

training and savings. Output is the end result which is economic status of 

this study (the dependent variable).  
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Research Framework of the Study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                            

 

  

                                                                                                                                                

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

INPUTS 

 

ECONOMIC RESOURCES 

1. Categories of Employment  

3. Income Earned from 

Employment 

3. Income Earned from Other 

Sources 

4. Children Remittance 

5. Ownership of Properties 

6. Social Support 

7. Training 

 

 

Daemographic charactistics 

 

1 - Age 

2 - Level of education 

3 - Number of dependents 

THROUGHPUTS 

 

ECONOMIC ADJUSTMENT 

 

1. Employment Status                                 

2. Categories of Employment 

3. Additional Sources of Income 

4. Ownership of Properties  

5. Access to Training 

6. Savings  

 

 

 

 

Output 

ECONOMIC STATUS 
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Technique of Analysis 

Statistical Package of Social Science (SPSS) was used to analyze the 

data. To address the first three objectives of the study (to identify: 

economic resources; sources of income; and economic adjustment), 

descriptive statistics include: frequency, percentage were used for all 

variables used in the study. Cross tab analysis between some variables 

was made in order to give more information. The differences and 

relationships between the variables were determined by using statistical 

tests of significance including, Independent-Samples T-Test and Paired-

Sample T-Test. The hypothesis of the study was tested by using Multiple 

Regression Analysis (MRA) to address the last objective of this study.  

Design of the Empirical Model  

The model was developed to test the hypothesis of this study: The 

regression model was developed to determine the differences between 

the factors contributed significantly to identify economic status of widows, 

divorcees and female-headed households. Economic status of widows, 

divorcees and female-headed households was measured in Malaysian 

Ringgit (RM). The independent variables were identified as Xs in the 

model. X1 (Age before the respondent becoming FHHs), X2 (Age after 

the respondent becoming FHHs), X3……….. X20.  

The odd Xs (X1, X3, ………X19) represent the independent variables 

before the respondents becoming FHHs, and the even Xs (X2, X4, 

…….X20) represent the independent variables after the respondents 

becoming FHHs. To explain the variation of the economic status of the 

respondents, separate regression analysis for widow, divorcees and 

FHHs were run (Table, 1). 
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TABLE: 1 

Multiple Regression Analysis for Measuring Economic Status 

 

 

 

Model 

groups 

 

1. 

Widows 

 

2. 

Divorcees 

 

3. FHHs 

 

Independent Variables 

 

Before becoming FHHs After becoming FHHs 

X1: Age a 

X3: Level of Education a 

X5: Number of Dependents a 

X7: Categories of 

Employment c 

X9: Income Earned from 

Employment a 

X11: Income Earned from 

Other Sources a 

X13: Remittance from 

Children a 

X15: Ownership of Property 

a 

X17: Social Support a 

X19: Training b 

 

X2: Age a 

X4: Level of Education a 

X6: Number of 

Dependents a 

X8: Categories of 

Employment c 

X10: Income Earned from 

Employment a 

X12: Income Earned from 

Other Sources a 

X14: Remittance from 

Children a 

X16:Ownership of Property 

a 

X18: Social Support a 

X20: Training b 

 

  Note:   a. Continuous, b. Dummy, and c. Categories 

 

ANALYSES AND RESULTS 

Economic adjustment in this study refers to the changes undertaken by 

the women to their economic resources after becoming female-headed 

households. These changes were measured by the differences of the 
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amount and money value for their economic resources after becoming 

female-headed households. Adjustment can be, good or poor 

adjustments, or in other words, can be positive or negative adjustment. 

The changes were measured using the following economic resources: 

employment status; employment categories; additional sources to 

income; ownership of properties; and training.  

 

Descriptive Analyses 

 

Employment Status  

Some of the respondents changed the status of employment. Table 2 

presents the distribution of female-headed households by change of 

employment status. The results revealed that the majority of FHHs did 

not change the status of employment. Education is the main factor that 

affected the status of employment and most of the women in this study 

were of low level of education, retiree or old in age which may make it 

difficult for the women to change. The reasonable explanation to those 

women, who made the change, was their high level of education. As 

such, those who were not employed or of low status of employment, 

needs education and training in order to find suitable jobs.  
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TABLE: 2 

Distribution of Female-headed Households by 

Change of Employment Status 

 

Employment 

Status 

 

Widows 

 

Divorcees 

 

FHHs 

N % n % n % 

 

Changed 

Not 

Changed 

 

 

125 

631 

 

16.5 

83.5 

 

53 

330 

 

13.8 

86.2 

 

178 

961 

 

15.6 

84.4 

Total 

 

756 100 383 100 1139 100 

 

Employment Categories 

Employment was subdivided into ten categories as follows: unemployed 

and housewives (1); baby-sitters (2); laborers (3); self-employed (4); sale 

sectors (5); clerical (6); service sectors (7); factories (8); small business 

(9); and officers (10). The changes undertaken by the respondents 

before and after becoming FHH are shown in Table 3. The positive 

change indicates that more respondents were involved in employment 

while, the negative change indicates that fewer respondents were 

involved in employment after becoming FHHs. For widows and 

divorcees, the change in the first category (unemployment and 

housewives) shows a decrease in the percentage from 36.7% to 56.6%, 

respectively.  This result is an indication that more women were 

employed after becoming FHHs, and divorcees were involved more in 

employment than the widows. Consequently, there will be an increase in 

the remaining categories. The highest change was shown in the 



 237 

following categories: the third category (laborer), the eighth category 

(factories) and the ninth category (small-business). These results were 

positive change, because more women were involved in employment 

after becoming FHHs.  

Comparatively the result of the remaining categories for both widows and 

divorcees revealed a relatively low change. The result shows that, 

widows in the tenth category (officers) showed a negative change (0.4**). 

When employment categories cross-tabbed with education, as education 

increased the respondent involve in high status. This result, give an 

indication why widows in the officer‟s category showed negative change, 

because from earlier analysis, widows were lower than the divorcees in 

their level of education.  

The distribution of the employed women after becoming female-headed 

households and they were not employed before show that, there were 

495 unemployed before becoming FHHs were employed after. Those 

495 women were distributed in high percentage in the following 

categories: laborer, small-business and factories, and in low percentage 

in following occupations self-employed, baby-sitters, clerical and service-

sectors. No change in the number of FHHs who were employed as 

officers. It is clear from the results that the high increase was found in the 

categories that require less or no qualifications, followed by those that 

require some qualifications and skills. This shows the importance of 

education to acquire employment status. 
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TABLE: 3 

Distribution of Female-headed Households by 

Change of Employment Categories 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

W
id

o
w

s
 

Before n 525 4 83 18 - 27 14 40 41 4 756 

% 69.4 0.5 11.0 2.4 - 3.6 1.9 5.3 5.4 0.5 100 

After n 247 32 164 45 1 38 21 94 113 1 756 

% 32.7 4.2 21.7 6.0 0.1 5.0 2.8 12.4 14.9 0.1 100 

Change % 36.7* 3.7 10.7 1.8 0.1 1.4 0.9 7.1 9.5 0.4**  

D
iv

o
rc

e
e

s
 

Before n 274 1 38 15 1 12 8 15 19 - 383 

% 71.5 0.3 9.9 3.9 0.3 3.1 2.1 3.9 5.0 - 100 

After n 57 13 88 28 1 37 22 71 63 3 383 

% 14.9 3.4 23.0 7.7 0.3 9.7 5.7 18.5 16.4 0.8 100 

Change % 56.6* 3.1 13.1 3.4 0.0 6.6 3.6 14.6 11.4 0.8  

F
H

H
s
 

Before n 799 5 121 33 1 39 22 55 60 4 1139 

% 70.1 0.4 10.6 2.9 0.1 3.4 1.9 4.8 5.3 0.4 100 

After n 304 45 252 73 2 75 43 165 176 4 1139 

% 26.2 4.0 22.1 6.4 0.2 6.6 3.8 14.5 15.5 0.4 100 

Change % 43.4* 3.6 11.5 3.5 0.1 3.2 1.9 9.3 10.2 0.0  

   Note:         *   Decrease in % (positive change) 

                     ** Decrease in % (negative change) 

Regarding the comparison between widows and divorcees, the 

distribution of the increasing number of employed women after becoming 

FHHs and were not employed before becoming FHHs, indicate the 

following results. The percentage of the divorcees who were unemployed 

before and then employed after becoming a FHHs, was higher than that 

of the widows. There was about a 13.0% increase in the divorcees as 

laborers, while only 10.0% increase in the widows in the same category. 

The increase in the percentage of women working in the factories, 14% 

were divorcees while, only 7% were widows. The increase in the 
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percentage of women who were working as baby sitters was the same 

for both divorcees and widows (about 3.0%).  

The categories showing less percentage were self-employed, clerical, 

and service sectors. Widows indicated lower changes than the 

divorcees. These results indicated that divorcees had a higher incentive 

to work regarding their level of education and their age. The results 

revealed the shift of FHHs was from not having income to have income, 

but not to higher status. This was indicated by the level of education of 

FHHs in this study, because most of them attained no-formal and 

primary education. In addition to that, the majority had no training, which 

explains why they can not involve in high status of additional 

employment.  

Additional Income from Other Sources 

In addition to employment, the respondents also undertake economic 

adjustment regarding their sources of income. The changes made by 

widows and divorcees to earn income from additional sources, is shown 

in Table 4. Seeking extra income from additional sources is important in 

order to escape poverty. Other sources of income include: pension, rent, 

bonus, share, and husband maintenance. The categories used in this 

study to measure the changes of additional sources of income were as 

follows: no income, less than RM255, RM 255-509, RM 510-1020, more 

than RM 1020. These categories were used through the study to 

measure income referring to the poverty line. The change in the 

percentage made by the divorcees, were found to be more than that 

made by the widows. The percentage of change was generally low. The 

results show no changes above RM1020 made by the divorcees, and 

only a 0.4 percent in the change made by the widows.  

The majority of the respondents were below the poverty line, and most of 

the change undertaken was found blow the poverty line. In other words 
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there was change but still weak in money value. Also, the results 

indicated that there were limited other sources of income. In addition, 

some of these sources are not easy to undertake change by the 

respondents (rent and bonus) and other sources were out of their control 

(pension, share, and husband maintenance). In addition to that, the 

minority of the respondents received pension, share or husband 

maintenance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE: 4 

Distribution of Female-headed Households by 

Change in Income from Other Sources 

   Non

e 

< 255 255 – 

509 

510 - 

1020 

> 1020 

 

Total 

W
id

o
w

s
 

Before n 524 132 44 20 6 756 

% 73.3 17.5 5.8 2.6 0.8 100 

After n 518 146 61 22 9 756 

% 68.5 19.3 8.1 2.9 1.2 100 

Chan % 4.8* 1.8 2.3 0.3 0.4  
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ge 

D
iv

o
rc

e
e

s
 

Before n 277 72 23 5 6 383 

% 72.3 18.8 6.0 1.3 1.6 100 

After n 256 75 39 7 6 383 

% 66.8 19.6 10.2 1.8 1.6 100 

Chan

ge 

% 5.5* 0.8 4.2 0.5 0.0  

F
H

H
s
 

Before n 831 204 67 25 12 1139 

% 73.0 17.9 5.9 2.2 1.1 100 

After n 774 221 100 29 15 1139 

% 68.0 19.4 8.8 2.5 1.3 100 

Chan

ge 

% 5.0* 1.5 2.9 0.3 0.2  

                 Note:    * Decrease in % (positive change) 

 

Ownership of Properties 

Ownership of properties is important in order to maintain security. The 

properties owned by female-headed households which include land, 

houses, shops, machinery, poultry, gold and jewels and others were 

measured in their equivalent values in RM. The categories of 

measurement were as follows:  none, less than RM 5000, RM 5000-

10000 RM, and more than RM 10000. The results show that widows and 

divorcees were differing in the economic adjustments regarding their 

properties owned. The category below RM5000 shows a negative 

change for the widows, which could be an indication to low valuable 

properties owned by very poor women who used its money equivalence 

to satisfy basic needs.  

Table, 5 shows the results of the change of properties owned. The 

values of the properties vary according to the actual item owned whether 

it was land, a house, gold, machines or poultry. Some of the widows and 

divorcees owned properties after becoming female-headed households 
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which could be the result of inheritance or buying. Some widows might 

use their available properties to meet their basic needs due to their 

relatively low income or a disability. The interpretation of the result 

obtained was that, both groups have different types of properties and 

also different economic situation. Therefore, the adjustment regarding 

properties by change to increase their ownership or sell part of properties 

to consume, depend on their behavior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE: 5 

Distribution of Female-headed Households by 

Change of Ownership of Properties 

   None < 

5000 

(5000 

– 

> 

10000 

Total 
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10000)  

W
id

o
w

s
 

Before n 392 219 57 88 756 

% 51.9 29.0 7.5 11.6 100 

After n 249 207 70 230 756 

% 32.9 27.4 9.3 30.4 100 

Change % 19.0* 1.6** 1.8 18.8  

D
iv

o
rc

e
e

s
 

Before n 217 111 17 38 383 

% 56.7 29.0 4.4 9.9 100 

After n 143 112 30 98 383 

% 37.3 29.2 7.8 25.6 100 

Change % 19.4* 0.2 3.4 15.7  

F
H

H
s
 

Before n 609 330 74 126 1139 

% 53.5 29.0 6.5 11.1 100 

After n 392 319 100 328 1139 

% 34.4 28.0 8.8 28.8 100 

Change % 19.1* 1.0** 2.3 17.7  

                      Note:   * Decrease in % (positive change)            

                                   ** Decrease in % (negative change) 

 

 

Savings 

The change undertaken by the respondent before and after becoming 

FHHs regarding their saving was measured by using the following 

categories: none, less than RM 5000, 5000-10000 RM, and more than 

RM 10000.  The results reveal that, there were positive changes in the 

four categories of savings but of low percentage. In addition to that 

widows showing high percentage in change compared to divorcees in the 

third category (RM5000 to RM10000). The result of savings is reasonable 
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because most of them were hard-core poor therefore, they had no savings. 

Table 6 shows the distribution of the women according to the change in 

percentage of their savings after becoming female-headed households.  

TABLE: 6 

Distribution of Female-headed Households by 

Change in Savings 

   None < 

5000 

(5000 – 

10000) 

> 

10000 

Total 

 

W
id

o
w

s
 

Before n 623 8 53 72 756 

% 82.4 1.1 7.0 9.5 100 

After n 489 25 125 117 756 

% 64.7 3.3 16.5 15.5 100 

Change % 17.7* 2.2 9.5 6.0  

D
iv

o
rc

e
e

s
 

Before n 327 2 25 29 383 

% 85.4 0.5 6.5 7.6 100 

After n 251 17 61 54 383 

% 65.5 4.4 15.9 14.1 100 

Change % 19.9* 3.9 9.4 6.5  

F
H

H
s
 

Before n 950 10 78 101 1139 

% 83.4 0.9 6.8 8.9 100 

After n 740 42 186 171 1139 

% 65.0 3.7 16.3 15.0 100 

Change % 18.4* 2.8 9.5 6.1  

                    Note:       * Decrease in % (positive change) 

 

The result indicated better percentage of change by the divorcees in all 

categories. In this study more than half of the divorcees were either 

initiate the divorce or sharing the decision with the husband. This fact 

could be an interpretation that, the divorcees were better than widows in 

their economic adjustment. This result was similar to a study conducted 

by Kitson's (1982, 1992) who measured divorcees adjustments, and 

found the reflects of post-divorce concerns, including being happy (or 
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unhappy) with the decision to divorce, believing that the divorce was a 

good (or bad) idea, and perceiving that the divorce had positive (or 

negative) effects.  

Economic adjustments made by female-headed households in this study 

were indicated by the positive changes (either positive or negative 

percentage) in all the available resources they had before, except 

training, which will be one of the important recommendation and policy 

implications of this study.  

Access to Training 

Training, which is an important factor to improve knowledge, skills, and 

experience, is expected to have a positive impact on employment status 

and level of income of the respondents after becoming female-headed 

households. Information on training in this study was limited, and it was 

measured based on FHHs attendance. There was no information about 

what courses or duration of courses they attended. Table 7 shows the 

distribution of the respondents according to training. The findings of 

training before and after the respondent becoming FHHs indicated that, 

the change in percentage was negative. The percentage of those who 

received training after becoming female-headed households was found 

to be less than before. The reasons of this result could be due to their 

responsibility towards the family to earn income not to spend in training. 

Also it could be due to their financial problems, geographical zone, 

culture, or other personal reasons. A further analysis was done for the 

relationship between training and education. Correlations between the 

five levels of education used in this study and training was found to be 

significant. 

Job-training as one of human capital investment, is very important for 

FHHs that enable them to find more opportunities of employment. Zhan 

& Pandey (2004) found that the strength of this relationship between 
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women‟s higher education and their economic status is important to 

understand as more and more families are headed by women with 

children.  

TABLE: 7 

Distribution of Female-headed Households by 

Change of Access to Training 

FHHs   Did not 

Attend 

Attend FHHs 

 

W
id

o
w

s
 

Before n 683 73 756 

% 90.3 9.7 100 

After n 689 67 756 

% 91.1 8.9 100 

Change % 0.4*** 0.8**  

D
iv

o
rc

e
e

s
 

Before n 347 36 383 

% 90.6 9.4 100 

After n 35.4 29 383 

% 92.4 7.6 100 

Change % 1.8*** 1.8**  

F
H

H
s
 

Before n 1030 109 1139 

% 90.4 9.6 100 

After n 1043 96 1139 

% 91.6 8.4 100 

Change % 1.2*** 1.2**  

                                   Note:         ** Decrease in % (negative change) 

                                                     *** Increase in % (negative Change) 

Hypotheses Testing 

The hypothesis testing was used to measure economic status of FHHs. 

To test this hypotheses, multiple regression model, was developed to 

explain the variation of the economic resources before and after the 

respondents becoming FHHs. To explain the variation of the economic 

status of the respondents, separate regression analyses for widows, 

divorcees and FHHs were run.  
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Y = β 0 + β1X1 + β2X2 +   ……………………… β17X17 

Where Y, represents economic status of FHHs; Xs represent the 

variables used to explain the economic status (predictors), βs represent 

the coefficients of the variables. 

 

Economic status in this study refers to monthly income earned by the 

respondents after becoming female-headed households. Economic 

status was measured as a continuous variable. The factors which are the 

independent variables that were used to explain the variation of FHHs‟ 

economic resources of the women before and after becoming female-

headed households include: employment categories, income earned 

from employment, income earned from other sources, children 

remittance, and ownership of properties, social support and training. 

Seven independent variables were used twice:  before and after the 

women becoming FHHs.  

The remaining three variables which were income earned from 

employment, income earned from other sources, and children remittance 

used only one time after it was modified as the difference between the 

two situations before and after. As such there were 17 variables used to 

run the regression analysis. The variables selected by the model were 

numbered from one to 17, according to the arrangement of the selection. 

The letter A denoted the variables after the respondents becoming 

FHHs, and the letter B denoted the variables before becoming FHHs. As 

such the regression equation in this study was as follows: 

Economic status = Constant + β1Age (B) + β2 Age (A) + ……. + β17 

Training (A). 

The correlations between the independent variables were examined. The 

highest correlations were between age and years of education of the 

divorcees (r = - 0.36) and between age and years of education of the 
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widows (r = - 0.44). Both correlations were significant at 0.01 levels. High 

correlations between independent variables were minor which indicated 

no problem of multicollinearity in the analyses. The regression model 

was based on stepwise entry procedure in which the independent 

variables were entered into the equation until no additional independent 

variables were significant (P < 0.05). Table 8 shows the independent 

variables selected by three groups (widows, divorcees and FHHs 

model).Table 9 shows the coefficients of the variables selected by the 

model while Table 10 shows the goodness of fit of the model. The 

selected variables represented in the regression model were found to be 

statistically significant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE 8:  

Selected Variables by Multiple Regression Model to 

Identify Economic Status of Female-headed Households 

 

Xs 

 

Independent Variables 

 

Selected Variables 

 

Widow Divorce FHHs 
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s es 

X1 Age B - - - 

X2 Age A - - - 

X3 No. of dependents B - - - 

X4 No. of dependents A - - - 

X5 Level of education B 7 7 7 

X6 Level of education A - - - 

X7 Categories of employment B 3 5 5 

X8 Categories of employment A 5 3 3 

X9 Income earned from 

employment 

1 1 1 

X10 Income earned from other 

sources 

4 4 4 

X11 Children remittance - -- - 

X12 Ownership property B 2 2 2 

X13 Ownership property A 6 6 6 

X14 Social support B - - - 

X15 Social support A - - - 

X16 Training B - - - 

X17 Training A - - - 

       Note:       B:  Before Becoming FHHs 

                       A  After Becoming FHHs 

                       From 1 to 7, arrangement of the variables due to their 

selection by the model 

Table 9 shows the coefficients of the regression model. The coefficients 

indicate positive association between the variables and economic status. 

The coefficient indicates how often the independent variables have an 

effect on the dependent variable. 

TABLE: 9 

The Coefficients of the Selected 



 250 

Variables by Multiple Regression Model  

 

1 0.422 

(X9) 

0.533 

(X9) 

 0.455 

(X9) 

  

2 0.088 

(X12) 

0.269 

(X12) 

 0.138 

(X12) 

  

3 0.232 

(X7) 

0.169 

(X8) 

 0.211 

(X8) 

  

4 0.245 

(X10) 

0.215 

(X10) 

 0.235 

(X10) 

  

5 0.163 

(X8) 

0.163 

(X7) 

 0.165 

(X7) 

  

6 0.210 

(X13) 

0.147 

(X13) 

 0.186 

(X13) 

  

7 0.074 

(X5) 

0.108 

(X5) 

 0.096 

(X5) 

  

 

(Constant) 

 

8.461 

 

8.121 

  

8.344 

  

  Note:   From 1 to 7, arrangement of the variables due to their selection 

by the models 

              Xs: selected variables 

             All values in the table have positive signs      

Table 10 presents the goodness of fit of the regression model. R square 

explains whether the model indicates a good relationship between the 

variables. R square values ranged between 0 and one, where nearest to 

one is the better goodness of fit of the model. The model generally gave 

 

Variables 

 

Widows 

 

Divorcees 

 

FHHs 
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weak R square for the three groups. But, R square in the divorcee group 

was better than the widows. Therefore, divorcees indicated better 

economic status than the widows. The results was an indication to that, 

weak economic resources generated weak goodness of fit of the model. 

The value of R2 adjusted indicated that the selected variables explained 

the economic status of the respondents by < 50%.  The results obtained 

from the model, indicated that the selected economic resources and 

demographic factors explained the variation in economic status of FHHs, 

TABLE: 10 

Goodness of Fit of Multiple Regression Model 

 

Model Goodness of Fit 

 

 

Widows

* 

 

Divorce

es* 

 

FHHs* 

 

 

R2 

Adjusted R2 

Standard error for the 

estimate (€) 

Degree of Freedom 

 

 

 

0.419 

0.414 

7.21 

7 

 

 

0.446 

0.439 

7.05 

7 

 

 

0.440 

0.437 

7.07 

7 

                  Note: * F is significant 

The regression model has null hypothesis (H0) which assumes that, the 

means of the two situations of the variables (before and after) were 

equal. The alternative hypothesis (HA), assumes that, the mean of the 

two situation (before and after) were not equal. Considering the results of 

the regression model, the variables before and after were not equal and 

they were differently selected by the model. In addition, F value in 

ANOVA table is significant, therefore, the null hypothesis of this study 

was rejected and the alternative hypothesis was accepted.  
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This study can conclude that the level of economic status was positively 

and significantly related to the selected economic resources and 

demographic characteristics of female-headed households. The 

coefficients of the variables were positively related to the economic 

status (positive impact) but with small values which indicated the 

respondents‟ limited availability of economic resources contributed to 

identify their economic status. 

CONCLUSIONS 

1. Level of economic resources available to female-headed households 

in this study was low. The low level of economic resources is indicated 

by employment status, income, social support and training. The majority 

of FHHs (widows and divorcees) were of low level of employment status 

as they engaged in activities that required low qualification as laborers, 

factories workers, small businesses or baby sitters. Due to low level of 

employment status, they received low monthly income which was not 

sufficient to meet the family expenses. Besides, approximately half of 

FHHs received no social support and 63.3% did not receive remittance 

from their children. In terms of properties owned, the findings of the study 

indicated that only 65.6% of FHHs owned some kinds of property. 

Divorcees have higher value of properties owned compared to widows 

as they own their properties through buying, more than through 

inheritance.  

Other than employment, income and property owned, training is very 

important economic resource especially for the vulnerable group such as 

FHHs. Unfortunately 90% of FHHs, did not receive training.  

Economic resources can associate to poverty. The findings of the study 

indicated that a majority of 78.1% of the women were below the poverty 
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line (widows who were below the poverty line were 79.5%, while the 

divorcees were 75.5%). Thus indicated their inability to meet basic needs 

which included food, children‟ education, bills, loan, rent and savings.  

Divorcees in comparison with widows were better regarding the 

availability of economic resources, but still the majority of both groups 

having limited resources and were found below the poverty line. 

Regarding the demographic characteristics, divorcees compared to 

widows were younger, attained more education, and had less number of 

dependents compared to widows. Therefore, divorcees in this study were 

better than widows in their economic adjustment.  

2.  The majority of the FHHs in this study had limited sources of income. 

Employment was found to be the major source of income followed by 

social support, remittance from their children, and other sources such as 

pension, rent, bonus, share, and husband maintenance. There were 79% 

of FHHs who earned income from employment. More than half of FHHs 

(52.3%) received social support and more than one third of them (36.7%) 

who received remittance from their children. Income earned from other 

sources of income, was the least, as there were only less than one third 

of FHHs (32%) who earn income from other sources. The findings 

indicated that, FHHs were poor, and the limitation of sources of income 

is the main contributor to their poverty and inadequacy of income. In 

addition, FHHs in this study, experienced several problems include: 

financial, children, and personal, housework and health problems. 

Divorcees compared to widows, were earned more income either from 

main employment or other sources, which may facilitate their economic 

adjustment. Widows were better than the divorcees in economic 

adjustment regarding employment status and additional employment.  
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3. In spite of the higher percentage of FHHs undertaking economic 

adjustments, the majority of them remained below the poverty line. 

Economic adjustments of FHHs in the study were undertaken through 

the changes of the following: employment status; employment 

categories; additional sources to income; ownership of properties; 

savings and training. Divorcees had higher economic adjustment 

compared to widows. This is indicated by higher properties owned, 

savings, and income earned from main employment by the divorcees. 

Additional sources of income and training were the least economic 

adjustment indicated by divorcees. On the other hand, among widows, 

economic adjustment undertaken was in terms of employment status and 

income earned from additional employment. There were 11.0% widows 

and only 4.7% divorcees changed their employment status. It cannot be 

denied that more women were engaged in economic activities instead of 

being housewives or unemployed after becoming FHHs, but they do not 

shift to higher occupations.  

Regarding additional sources of income, ownership of properties, and 

savings, minor changes were found. In addition to that, training indicated 

negative changes where less women access to training after becoming 

FHHs compared to before becoming FHHs. Female-headed households 

in this study, with the aid of supportive social policies and programs are 

better able to use their personal and family resources in their economic 

adjustment, to cope effectively with the challenges they faced in their 

lives. 

4. Economic status, which was measured by using MR model, was 

positively and significantly related to the selected economic resources 

and demographic characteristics of FHHs. Economic status in this study 

refers to total monthly income earned by the women after becoming 
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female-headed households. Income earned from employment followed 

by ownership of properties and income earned from other sources, were 

found to be the most effective factors influenced economic status. The 

following variables: age number of dependents, children remittance, 

social support and training had no influence on the economic status 

before and after the women becoming FHHs. However, education had 

no influence on economic status only after the women becoming FHHs. 

Some variables were found to influence economic status of the widows 

and divorcees except, categories of employment contributed more to the 

divorcee‟s economic status compared to widows.  

Economic status of female-headed households either widows or 

divorcees, will be better if their total monthly income is increased. 

Increases of total monthly income can be through providing more 

opportunities of employment and more opportunities of other sources of 

income to increase earned income by female-headed households. 

Moreover, increases of earned income by FHHs, either widows or 

divorcees, will give them additional capability to undertake economic 

adjustment.  

 

 

 

RECOMMENDATIONS FOR POLICY IMPLICATIONS 

 

In spite of continuous anti-poverty programs formulated in Malaysia, 

poverty of Malaysian FHHs is still persists. Female-headed households 

are increasing in number, so they should be an integral and vital part of 

development and their contribution to economic development is very 

important. To help these disadvantage groups of Malaysian FHHs, either 

widows or divorcees, more attention should be given to four main 
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options: education; employment; training and social support. As such, 

the study has the following recommendations for policy implications.  

1. In order to scale up FHHs economic status, more integrated programs 

should be designed for female-headed households to develop their skills, 

to improve their limited resources, provide more earning opportunities 

and access to training. This study along with previous studies has shown 

that education, employment, social support and training are the main 

factors that enable female-headed households to identify their economic 

status, and income adequacy. Human capital investment in education, 

employment, social support and training, will enable female-headed 

households in this study to undertake better managerial process of 

economic adjustment, because the resources mentioned are positively 

related to economic adjustment.  

2. Government and financial institutions should expanded their credit 

services to help FHHs. Help can be in terms of self-employment, or 

through small businesses, especially those who attained low or no 

education, had no qualifications, housewives and unemployed, or 

employed in low-wage. Therefore, female-headed households should be 

the primary recipients of micro credit programs.  

 

3. Policy makers have to revise factories and other sectors to expand 

employment opportunities for those who are older in age and cannot 

attain additional education to increase their productivity and income 

improvement in order to raise the living standards of these low-income 

groups. Because income earned from employment in this study was 

found to be the main influencing factor and the main contributing factor to 

the women economic status and income adequacy, much attention must 

be given to expanding opportunities of employment.  
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4. Regarding the importance of social support, government, non-

governmental organizations, private sector and community need to 

develop and revise appropriate strategies and policy to promote the 

economic and social advancement of female-headed households. This 

could be done by improved technology that will allow them to access 

information that could improve and enhance their work, business, 

spiritual and family lives thereby enhancing the overall quality of life. 

Social support must be provided monthly to FHHs, because their monthly 

income determines their economic status. Social support must specially 

target FHHs who have no or low income, had no qualifications, no 

children to help and those who are older in age. Widows in this study 

needs more social support compared to divorcees. 

5. Female-headed households are often regarded as disrupted families 

that have complicated problems regarding their situation in society and 

difficulties in raising their children in an appropriate way. The society 

often blames these children for most of the social ills that prevail due to 

their behaviors and low academic performance, resulting from FHHs not 

performing the parenting role effectively. The family is the basic unit in 

society that meets the social, economic, and welfare needs of the 

members in the family. As such, for FHHs either widows or divorcees are 

the mothers who have the sole role in determining the future life of their 

children. These children are assets to their mothers and to their country, 

therefore, policies must target the upbringing of these children especially, 

in order to pull them out of poverty and make them capable of performing 

well and living a normal life. 
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 اثرالموازنة اإللتصادٌةعلى الوضع االلتصادى لربة االسرة المالٌزٌة

 

 المستخلص

 

  االرامل )استهدفت الدراسة الموازنات االلتصادٌة الممكنة لشرٌحة خاصة من النساء |

فً حالة كونهن العابل الوحٌد   االساسى فى االسرة و كٌفٌة استخدامهن للموارد  (المطلمات

. هذا لتحسٌن اوضاعهن االلتصادٌة والخروج من خط الفمر. االلتصادٌة المتاحة 
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  طرحت الدراسة عدة اسبلة لتحمٌك اهداؾ الدراسة تتعلك بالموارد االلتصادبة الموجودة حالٌا و

 .و كذلن مصادر الدخل و نوع الموازنات  االلتصادٌة المستخدمة. سابما

  حالة تم تناولها بالتحلٌل 1139استخدمت الدراسة المعلومات الثانوٌة و االولٌة التى تتكون من 

 SPSS).)الوصفى و النوعى باستخدام البرنامج التحلٌلى االحصابٍىٍ  

 خلصت الدراسة الى ؼدة نتابج اهمها :

  االنخراط فى العمل و التناء المزٌد من الممتلكات مع زٌادة التوفٌر و التدرٌب و الحصول على

و لكن رؼما عن ذلن ظلت . المعونة االجتماعٌة كانت من اكثر الموازنات االلتصادٌة استخداما

ٌعزى ذلن الى محدودٌة الموارد االلتصادٌة . من المجموع الكلى للنساء تحت خط الفمر% 80

و محدودٌة مصادر الدخل اضافة الى المشاكل المحٌطة بهن على المستوى الشخصى و على 

 .مستوى االسرة

  متعلمات / من تخطٌن خط الفمر منهن سواء كانوا ارامل او مطلمات كن ٌتمٌزن بصؽر السن /

و اٌضا وجدت الدراسة ان المطلمات اوفر حظا . و حاصبلت على معونات اجتماعبة/ عامبلت 

 .من االرامل

  اوصت الدراسة المابمٌن على االمر فى الدولة وواضعى الخطط و البرامج التنموٌة ان ٌستوصوا

توفٌر فرص / بالنساء خٌرا و ان ٌكون لهن تصٌب اوفر سواء كان بتوفٌر فرص اخرى للدخل 

تموٌة الممدرات حتى ٌستطعن تحسٌن اوضاعهن االلتصادٌة ثم الخروج من /التدرٌب / للتعلٌم

 .دابرة الفمر و بذلن ٌكون لهن دورا فى تنمٌة الدولة التصادٌا و اجتماعٌا
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ABSTRACT  

The effect of wheat straw, sugarcane straw, rice straw, sorghum straw, 

maize straw, amonium nitrate, and urea separately and in combination 

on colony growth of Macrophomina phaseolina and Fusarium 

moniliforme in vitro, and on disease incidence, and yield of two maize 

cultivars in vivo was studied.  

Maximum reduction in colony growth was obtained in medium amended 

with rice straw for both the fungi, especially when organic sources were 

combined with inorganic sources. Marked decrease in disease incidence 

was noticed in soils amended with rice straw. Application of ammonium 

nitrate with rice straw gave higher yield of 3.97 kg per plot (15‟ x 6).  

INTRODUCTION 

Stalk rot of maize is regarded as the most prevalent and widespread 

disease in Pakistan. Out of the pathogens, involved in disease complex, 

M. phaseolina and F. moniliforme are most important pathogens. 

(Kingsland and Wernham, 1962; Kruger, 1970; Smiljakovic and 

Draganic, 1977). Among cultural methods of plant disease control, 

organic amendment is one of the most important, cheapest and affective 

methods of plant disease control. In India and other foreign countries 

much has been done in: this respect and encouraging results have been 

achieved (Mehrotra and Tiwari, 1976; Zentmyer, 1963; Huber and 

Watson, 1970) but in Pakistan it is rather an unexplored field. Thus the 

present studies aim at investigating the effect of different organic and 

inorganic amendments on the disease incidence of stalk rot and yield of 

maize.  
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MATERIALS AND METHODS 

Studies were carried out in laboratory as well as in the field.  

Laboratory Studies  

Culture of the isolates was obtained from diseased maize stalks. 

Different organic and inorganic amendments were added to the potato-

dextrose agar (on 1% weight basis) before sterilization. At solidification 

of the medium, loopfull of actively growing inoculum of two different 

isolates was placed separately in the center of petri-plates and incubated 

at 30 +1- 20 c for one week. Linear colony growth of the causal fungi was 

recorded.  

Field studies  

The experiment was laid out in split plot design with three replications. 

The amendments were added to the soil two weeks before sowing at the 

rate of one kilogram (chopped) for each dried organic amendment and ¼ 

kg of urea and/z  kg of ammonium nitrate (alone and in combination) per 

sub-plot. Maize seed 20 gm in weight was sown in each sub-plot. For 

inoculation (at the time of tasseling), spore-suspensions of the inoculum 

were injected into the 2nd internode of maize stalk (25-30 cm above the 

soil surface), at the tassel stage (Jugenkeimer, 1940). Data on the 

disease incidence and yield of two maize cultivars were collected and 

analyzed statistically.  

RESULTS AND DISCUSSION  

Studies carried out on the effect of different organic and inorganic 

amendments alone and in combination on colony growth of two causal 

fungi i.e.  

M. phaseolina and F. monilforme in vitro and on stalk rot incidence and 

yield indicated that culture medium amended with rice straw significantly 
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retarded the growth of both the fungi, and when combined with urea the 

effect was more pronounced especially in case of ill. phaseolina. The 

presence of both the inorganic sources with rice straw inhibited more 

colony growth than when used separately (Table 1 & 2).  

Table (1) Effect of different organic amendments on colony growth 

of M. phaseolina and F. monilforme (in vitro) after 7 days of 

incubation at 30±2° C.  

Treatment  

Average* colony diameter (cm) 

M. phaseolina F. moniljfore 

Sorghum straw  

Sugarcane straw  

Wheat straw  

Maize straw  

Rice straw  

Control  

5.0  

4.8  

4.6  

4.0  

1.6  

5.4 

4.6  

2.4  

1.8  

1.6  

1.4  

4.8 

* Based on four observation.  

 

Table (2) Effect of different organic amendments with inorganic 

amendments (urea and ammonium nitrate) on the colony growth of 

M. phaseolina and F. moniliforme (in vitro) after 7 days of 

incubation at 30 ± 2° C.  

Treatments  

Average colony diameter (cm) 

M. phaseolina F. monilifore 

Wheat straw + AN+ urea  3.2  2.4  
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Maize straw + AN+ urea  

Sugarcane straw + AN+ urea  

Sorghum straw + AN+ urea  

Rice straw + AN+ urea  

Control  

2.6  

1.8  

0.6  

0.4  

5.4 

2.4  

2.8  

1.6  

2.2  

4.8 

Studies revealed that out of the organic amendments, addition of rice 

straw in the soil helped in reducing disease incidence to a greater extent 

preferably in combination with inorganic sources for both the maize 

cultivars (Akbar & Sultan), of course with slight variation (Table 3). These 

results are almost in agreement with those of Samra et al., (1972); 

Warren et al., (1975); Keim et al., (1975). Some other workers have used 

certain other organic sources like alfalfa, Clovers, Corn straw, Soybean 

and have obtained encouraging results (Mostafa & Moawad, 1965; 

Hakeem & Ghaffar, 1977; Parker & Burrows, 1959; Papavizas, 1968; 

Edger & Dhingra, 1980; Watson, 1964). Intercropping with another 

organic sources like Soybean or Cowpeas resulted in reduction of 

disease incidence of stalk rot of maize. Use of inorganic source like urea 

and other forms of nitrogen when added to the soil resulted in marked 

decrease in disease inciting pathogens (Chun & Lockwood, 1985; 

Dhingra & Chagas, 1981).  

Table (3) Effect of different organic and inorganic amendments on the incidence of stalk rot of 

two maize cultivars in the field 

Treatments  

Disease incidence (Means)*of two cultivars 

Akbar(V1) Sultan(V2) 

Control 26.3 28.0 

Wheat straw  20.9 18.2 

Sugarcane straw  18.5 23.2 
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Rice straw  17.6 12.3 

Sorghum straw  19.1 22.5 

Maize straw  18.4 17.8 

Ammonium nitrate  15.9 16.6 

Wheat straw + Ammonium nitrate  15.4 15.8 

Sugarcane straw+ Ammonium nitrate 13.3 13.3 

Rice straw +Ammonium nitrate  11.3 12.9 

Sorghum straw + Ammonium nitrate 11.1 13.7 

Maize straw + Ammonium nitrate  14.1 16.5 

Urea  15.5 17.1 

Wheat straw + urea  12.7 12.5 

Sugarcane straw + urea  10.8 12.9 

Rice straw + urea  12.0 10.4 

Sorghum straw + urea  14.0 15.1 

Maize straw + urea  13.1 13.4 

Figures indicate the length of stalk infection in cm.  

Mean based on ten observations.  

Similar results were observed in this experiments and it was observed 

that out of inorganic sources, comparatively urea was more effective in 

reducing the disease incidence and it worked better in rice amended soil. 

It appeared that probably use of organic sources in the soil is bio-

degraded by different soil microbes to simpler nitrogenous compounds 

as expressed by Goodding & Mccalla (1945). The effects of all 

amendments alone and in combination on grain yield is shown in table 

(4). In general, use of organic and inorganic amendments significantly 
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increased the grain yield in both the cultivars as compared to check. 

Maximum yield of 3.97 kg per plot (15‟ x 6) was obtained when rice straw 

was combined with ammonium nitrate.  
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Table (4) Effect of different organic and inorganic amendments on grain yield of two 

maize cultivars.  

Treatments  

Yield (kg) per plot of two cultivars 

Akbar(V1) Sultan(V2) 

Control 0.43 0.38 

Wheat straw  0.57 0.55 

Sugarcane straw 0.48 0.65 

Rice straw  0.48 0.55 

Sorghum straw  0.55 0.65 

Maize straw  0.63 0.45 

Ammonium nitrate  2.83 3.10 

Wheat straw + Ammonium nitrate  3.83 3.63 

Sugarcane straw+ Ammonium nitrate 3.73 3.47 

Rice straw +Ammonium nitrate  3.97 3.90 

Sorghum straw + Ammonium nitrate 3.53 3.43 

Maize straw + Ammonium nitrate  3.53 3.07 

Urea  2.13 2.08 

Wheat straw + urea  2.57 2.50 

Sugarcane straw + urea  2.63 2.43 

Rice straw + urea  2.25 2.20 

Sorghum straw + urea  2.27 2.37 

Maize straw + urea  2.25 2.23 
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.ثؤثٌر مختلف محسنات التربة العضوٌة وغٌر العضوٌة علً مرض تلٌن الساق فً الذرة الشامٌة  

 المستخلص

الذرة , الذرة الرفٌعة , األرز, لصب السكر , استهدفت الدراسة دراسة تؤثٌر مخلفات محصول الممح 

نترات األلمونٌوم والٌورٌا كل علً حده ومختلطة علً النمو الجسمً للفطر ماكروفامنٌا , الشامٌة 

فازٌولٌنا وفٌوزٌرٌم منٌلٌفورم فً المعمل وتؤثٌرها علً كثافة المرض واإلنتاجٌة علً نوعٌن من 

أعلى نسبة إنخفاض للنمو الجسمً للفطرٌات لوحظ فً البٌبة الؽذابٌة . أصناؾ الذرة الشامٌة فً الحمل 

الصناعٌة التً مزجت بمخلفات األرز لكل من الفطرٌن وخاصة عندما تم مزج المصادر العضوٌة مع 

. ؼٌر العضوٌة وهنالن انخفاض ملحوظ فً كثافة المرض فً التربة التً تم مزجها بمخلفات األرز 

 كجم للحوض 3,97إضافة نترات األلمونٌوم مع مخلفات األرز أعطً نسبة إنتاجٌة عالٌة لدرت بحوالً 

(15×6)الواحد  
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ABSTRACT 

                  A randomized complete block design with three replications 

was used for the study of extent of variability. Six genotypes of hyacinth 

bean (Dolichos lablab( L.) were used to study the extent of variability in 

yield, yield component and some morphological characters. Genetic 

coefficient of variation (GCV), heritability (h2)as well as the expected 

genetic advance under selection (GA) were determined over the two 

seasons 1996/97-1997/98. significant differences were detected for half 

of the characters between the six genotypes of hyacinth bean. The 

highest GCV in the first season (21.11) was given by number of 

reproductive branches / plant, whereas the lowest (1.6) was given days 

to maturity, while in the second season plant height gave the highest 

GCV (15.8) and days to 50%flowering gave the lowest (0.94). high 

estimate of heritability (>50%) were obtained for plant height in both 

seasons (69.92 and 5o.97), number of pods /reproductive branch 

(66.19), days to flowering (54.14) and number of reproductive 

branches/plant (54) in the first season and number of seeds /pod (76.7) 

in the second season. Low estimates of h2 (>20%) were obtained for 

100-seed in the first season and days to 50% flowering as well as 

number of pods / reproductive branch in the second season. The highest 

GA in the first season was given by number of reproductive branches / 

plant and plant height (31.96 and 30.34, respectively), whereas the 
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lowest for days to maturity. In the second season, the highest GA was 

given by plant height (23.24), whereas days to 50% flowering gave the 

lowest (0.36) Therefore, the estimate of genetic advance (GA) followed 

the same trend as that of GCV while there was no definite trend between 

heritability and either GA or GCV. 

 

INTRODUCTION 

Hyacinth bean (Dolichos lablab( L.) is a diploid species (2n = 22,24) 

(Purseglove, 1981), which belong to the family leguminosae.It has many 

common names e.g. Rnogai dolichos , lab-lab bean (Australia)Tonga 

bean (England), Lubia (Sudan), batao (Philippines), Indian bean (India), 

Hyacinth bean (Brazil) and Wal in India.The species consists of two 

botanical varieties which are sometimes considered as distinct species. 

These are var. lablab ( var. typicus Prain) and var. lignosus L. prain (Syn. 

Dolichos lignosus L.). It is notably of an Asian origin and has been 

cultivated in India and southeastern Asia for a very long time, and from 

there it was taken to some other countries particularly in Africa e.g. 

Egypt, Sudan. Only scanty data are available regarding seed yield of this 

crop.      

                            The dried seed consists of 12.1% moisture, 21.5% 

protein 1.2% fat 61.4% carbohydrates, 6.8% fibre. 3.8% ash and is rich 

in minerals and vitamins (Duke, 1983). It is a multipurpose crop 

(Purseglove,1981) , with wide range of uses. The young pods and tender 

beans are eaten as vegetable and bean are sprouted, soaked in water, 

shelled, boiled and smashed into a paste which is fried with spices. The 

haulms, either green or as a hay or silage, and the dried seeds are fed to 

livestock. It is also used as cover crop and grown in rotation as nitrogen 

fixing legume. In addition to its high capacity for nitrogen fixation, it also 

supplies large amount of nitrogen by leaf decay. At Sao Paulo, Brazil, it 
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is estimated that it provides 220 kg of nitrogen / ha (Skerman, 1983). 

Seeds, leaf infusion, flower infusion and juice are used for medicinal 

purposes (Duke, 1983). 

                     In the Sudan, lablab bean (lubia) is an old irrigated crop and 

is interplanted with sorghum in Northern States, and used to be grown in 

the irrigated clay plain as part of the rotation with cotton, as nitrogen 

restoring crop (Ishag, 1994). It was discontinued in the farming system of 

the Gezira Scheme in 1976, as it is a favorable host of whitefly (Bemisia 

tabaci  Genn.), the vector of cotton leaf curl virus. Since then nutritional 

problems of cotton plant became common (Ishag, 1987). In the Sudan, 

the crop was reported to produce 11.9 to 14.3 tons of green matter /ha, 

4.8 to 11.9 tons  of dry matter /ha and may reach up to 23.8 tons of 

green matter /ha and 8.3 ton dry matter /ha with a total green matter 

production of 35100 tons (Anon, 1981). However, no information about 

seed production is available. 

               Among the production constraints of this crop in Sudan is the 

use of local land races which are characterized by low yield potential and 

yield instability. Since information regarding the extent of genetic 

variability and its exploitation in improvement of this crop is scanty, the 

objectives of this study was to estimate variability for seed yield, yield 

components and some other attributes in six genotypes of hyacinth 

bean. 

 

REVIEW OF LITERATURE 

Phenotypic and genotypic variability: 

          Phenotypic variability in a population reflects the genetic 

background of diversity among its individuals, and genetic variability is 

prime for security and successfulness of any breeding programme. This 
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is because selection is dependent upon variability present in the 

germplasm and the extent to which it is heritable (Khidir, 1974). 

           Evidence of the presence of considerable amount of variability in 

hyacinth bean has been reported by many investigators (Singh et 

al.,1979; Baswana et al.,1980; Rahman et al.,1988; Singh et al.,1990). 

However, the work started rather recently (30 years ago) and the 

germplasm is largely unexploited. 

             Singh et.al. (1979), in a study of 48 varieties of hyacinth bean of 

diverse origin, indicated a high variability in yield / plant, days to 

flowering, pods / branch, seeds / pod and other components of yield. A 

wide range of variability was also reported by Pandita et.al. (1980) in 

yield, days to flowering, number of pods / plant and per cluster and all 

other yield components. 

              Bswana et.al. (1980) studied 39 varieties of hyacinth bean and 

indicated significant varietal differences for all characters. Values of 

mean, range, coefficient of variability, broadsense heritability and genetic 

advance suggested a wide range of variation in the population under 

study. With the exception of seeds / pod, the genotypic and phenotypic 

coefficient of variability were high to moderate for all characters. 

Similarly, Rahman (1988) indicated a wide range of variability in seven 

strains of lablab bean for all characters except seeds / pod, pods / 

branch and days from pod initiation to maturity. Also, Dahiya and Pandita 

(1989) indicated significant differences for number of pods/ plant, days to 

flowering, branches / plant, plant height and all other characters studied.  

          The phenotypic variability is attributed to genetic as well as 

environmental factors. Moreover, Heblethwaite et. al. (1977) and Picard 

(1979) reported that the fluctuation and variation in yield of faba bean 

was due to the biological feature of the plant and to the interaction of the 

plant with its environment.  
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          Borah and Shadeque (1992), in study of twelve genotypes of 

Dolichos lalab L. collected from different places of Assam, India, 

revealed the existence of a wide range of phenotypic variability. 

Moreover, they indicated a much lower genotypic coefficient of variation 

(13.1) than the corresponding phenotypic coefficient of variation (20.03) 

for number of branches / plant, reflecting the influence of the 

environment on the expression of this character. The high genotypic 

coefficient of variation for pods yield / plant and some other characters 

indicated that the selection for these characters would be effective. 

            Nayar (1981) reported that canonical and D2 analysis of eighty 

one genotypes of hyacinth bean showed that most of the contribution to 

genetic divergence resulted from days to flowering, days to maturity and 

seeds protein. Large     degree of diversity existed among the important 

characters, which were utilized to formulate sixteen clusters. Similarly, 

variation among cluster means, canonical and D2 analysis in hyacinth 

bean was reported by Singh (1991) who revealed that days to flowering 

and number of pods / plant contribute most to genetical divergence. 

 

Heritability, genetic coefficient of variation and genetic advance: 

            Estimate of heritability in broadsense,  

              Broad-sense heritability estimate, helps in identifying the 

appropriate character for selection (Johnson et.al. 1955). This is 

because, variability observed in some characters is caused primarily by 

differences in genes carried by different individuals, however, variability 

in some other characters is due primarily to differences in the 

environment to which individuals have been exposed or genotype x 

environment interaction. The heritability estimate thereby, specifies and 

quantifies the relative importance of heritable variation and 

environmental variation in determining the expression of a character 
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(Allard, 1960). Hence, information on heritability and correlation is helpful 

in selecting high yielding plants (Luthra and Singh, 1978). Johnson et.al. 

(1955) indicated that estimate of heritability along with genetic coefficient 

of variation is more useful in predicting the resulting effect of selection 

than heritability values alone because of the effect of sample size, 

environment, the character and population on heritability estimates. 

Moreover, heritability indicates the confidence on which selection of 

genotypes can be based rather than phenotypic performance. It does not 

provide an indication of the amount of genetic progress from selection. 

Since genetic progress increases with the increase in genetic variance, 

the utility of heritability estimate is increased when it is used in 

conjunction with selection differential. It is evident that the genetic 

coefficient of variation X selection differential provides information 

concerning the maximum effect of selection, while heritability indicates 

how closely this maximum can be reached (Johnson et.al. 1955). 

However, estimate of heritability in broad-sense has limitations because 

it includes both additive and epistatic gene effect (Abraham et.al. 1989). 

Therefore, it is meaningful if heritability estimates is accompanied by 

estimates of genetic advance. 

          In hyacinth bean, Singh et.al. (1979) indicated that the genetic 

advance was lowest (17.75) with moderate heritability (31.76) for number 

of seeds / pod, moderate (33.3) with high heritability (94.44) for days to 

flowering and high (88.72) with high heritability for yield / plant. The 

genetic coefficient of variation was high for all these characters except  

number of seeds / pod. In such cases, phenotypic selection can be relied 

upon for affecting improvement of these characters. Similarly, Baswana 

et.al. (1980) indicated that low coefficient of variability accompanied with 

low heritability and genetic advance for number of seeds / pod suggested 

less scope for selection . Yield / plant had the highest heritability (93.19) 
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coupled with high genetic advance (84) meant that phenotypic 

performance will be quite effective for yield per se.  Similar findings were 

reported by Pandita et.al. (1980). Who obtained highest GCV for yield / 

plant (42.78) coupled with high genetic advance (76.17) and high 

heritability (66.67) indicating the presence of additive gene action. 

Therefore, it must be worthwhile to select for this character. However, 

high heritability for days to flowering (85.81) was not associated with high 

genetic gain (21.82) indicating less scope for improvement. Similarly, it 

was reported by Nayar (1981) that when maximum GCV was exhibited 

for pods / branch and seed yield / plant, high heritability and genetic 

advance were observed for pods / plant, seed yield / plant. Weight and 

length of inflorescence . 

          Rahman (1988) indicated high heritability was associated with high 

genetic advance for days to flowering and 100-seed weight, while low 

herirability was associated with low genetic advance for number of seeds 

/ pod. Dahiya and Pandita (1989) reported high broadsense varying from 

99.6 to 99.43 for pod yield / plant and from 82.52 to 95.09 for branches / 

plant. High heritability was associated with high genetic advance for 

number of pods / plant (87.85 – 90.28) and pod yield / plant (81.82 – 

84.98). For branches / plant, days to flowering and plant height, the high 

heritability was associated with low genetic advance of the range 43.41- 

42.88, 18.3- 18.91 and 32.3 – 33, respectively.     

         Borah and Shadeque (1992) reported broadsense heritability 

estimate of 89.28 for plant height, 38.79 for number of primary branches 

/ plant, 96.97 for days to flower bud emergence, 75.15 for days from 

flower formation to pod maturity, 79.2 for number of pods / plant, 87.5 for 

seeds / pod and 71.43 for yield / plant. The genetic advance for these 

characters was respectively, 17.59, 16.8, 17.92, 15.03, 23.2, 9.5 and 

41.39 indicating that the genetic advance for number of seeds / pod was 
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lowest in spite of its high heritability estimate. Also, high heritability was 

associated with low genetic advance and low GCV for plant height and 

days to flower bud emergence indicating non-additive gene action and 

that improvement in these characters warrant heterosis breeding.  

              All these findings are in accordance with the findings of El-

Hosary (1983) in faba bean, who stated that there was no definite 

consistency between heritability estimate and genetic advance, and with 

those of Singh and Dixit (1970) who indicated that in lentils (Lens 

esculenta Moench.) maximum improvement at 5% selection was 

obtained when selection was based on number of pods / plant and 

number of seeds / pod. On the other hand, plant height, number of 

primary branches / plant and yield / plant showed poor response to 

selection. Thus, successful selection for high yield can be achieved when 

selecting for number of pods / plant and number of seeds / pod rather 

than yield per plant per se.                            

             . Also Sahdeque and Cupta (1991) reported heritability estimates 

in the range of 75.3 to 95.5 for seeds / pod, plant height, 100-seed 

weight, pods / plant, grain yield / plant and days to flowering and 

maturity. Vaid and Singh (1983), from information derived from F3 and F4 

generations in cowpea, reported heritabilities of 44.5 to 37.5, 15.1 to 

38.7, 22.4 to 54.4, 57.2 to 57.8 and 56.1 t 16.5 for seeds / pod, 100-seed 

weight, pods / plant, grain yield / plant and days to flowering, 

respectively. This agrees with the results obtained in cowpea (Vigna 

esculenta) by Thiyagarajan (1989) in F3 and F4 generations and by 

Roquib and Patnaik (1990) in F3 generation.  

 

MATERIALS AND METHODS 

                  Six hyacinth bean genotypes were evaluated at – Shambat – 

for two consecutive seasons (1995/96 and 1996/97). These genotypes 



 284 

have been provided by Dr. Abdelwahab Hassan Abdalla, at University of 

Khartoum. Faculty of Agriculture, Department of Agronomy.. Four (AI, A3. 

A4, A5) have an indeterminate growth habit one (A6 )have a semi-

determinate growth and one (A2 ) have determinate  growth habit. 

           A completely randomized design with three replications was used 

to execute the experiment Each genotype was grown in five ridges 

4meters long in both seasons. Intra and inter row spacing was 25 and 75 

cm, respectively, in both seasons. Four to five seeds were sown per hole 

and then plants were thinned to three per hole three weeks after sowing 

in both seasons. In both seasons sowing was on 25th November. The 

irrigation was applied at an interval of two weeks (10-12 days) in both 

seasons. The crop received 9 irrigations in the first season and 10 

irrigations in the second season. In each season hand weeding was 

carried out once. The crop was treated against aphid  (Aphis fabae) 

infestation late in the season using Folimat. Data were collected on 10 

parameters including seed yield and its components as well as some 

morphological characters.. 

              The collected data in each season were subjected to analysis of 

variance and then means were separated using DMRT, according to the 

method described by Gomez and Gomez (1984). The estimates obtained 

from the individual analysis were then used to compute the phenotypic, 

the genotypic and the environmental variances as well as the genetic 

coefficient of variability, heritability in broad sense and genetic advance 

percentage of the mean at 5% selection intensity, according to the 

formulae of Burton and De Vane (1953), Johnson et al. (1955a) and 

Robinson et al. (1949). 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Phenotypic variability and its components: 

            Selection for a desirable genotype of a certain trait will never be 

effective unless a considerable variability is existing in the material under 

study. In this regards, determination of the amount of genetic and non-

genetic (environmental) variability of a trait in a population is of great 

importance for successful application of selection procedures for the 

improvement of populations. Selection does not create variability but acts 

only on that already existing. Such variation can be quantified by 

estimating its components, namely the genotypic, environmental and 

genotype x environment interaction. Thus the relative magnitude of these 

components determines the genetic property of a population i.e. how well 

the genotype is represented by the phenotype. 

          In the present study, six genotypes of hyacinth bean (Dolichos 

lablab L) were evaluated and significant differences were found in  
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Table(1). Means of different characters of 6 hyacinth (Doichos 

lablab L.) genotypes in season 1996/97.  

Lines Days to 

50% 

flowerin

g 

Days to 

maturity 

Plant 

height 

(cm ) 

Number 

of 

reproduct

ive 

branches 

/ plant 

Number 

of pods / 

reproduct

ive 

branch 

Number of 

pods / plant 

A1 65.0 117.0 84.20 11.63 3.59 42.10 

A2 65.0 114.3 50.83 8.60 4.09 35.30 

A3 62.0 115.0 78.67 6.30 4.76 29.83 

A4 72.3 117.7 91.17 6.57 3.71 24.40 

A5 69.0 115.7 78.50 7.37 4.91 31.17 

A6 60.3 111.0 68.03 8.33 3.77 31.30 

Overall 

mean 

65.6 115.1 75.23 8.13 4.02 32.35 

CV% 5.49 2.23 11.55 19.49 7.04 21.39 

L.S.D.at 

5% 

6.56 4.67 15.81 2.88 0.51 12.59 

L.S.D.at 

1% 

9.34 6.64 22.49 4.09 0.73 17.91 
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Table (1 ) Continued 

Lines Numbe

r of 

seeds / 

pod 

100-

seed 

weight 

Grain 

yield / 

plant 

(g) 

Grain 

yield / ha 

(kg) 

  

A1 3.12 17.83 11.59 880.0   

A2 2.91 17.67 11.54 1078.2   

A3 3.14 16.67 10.38 1265.2   

A4 3.00 16.83 8.25 886.7   

A5 3.02 16.00 10.07 1248.5   

A6 3.42 18.50 12.13 1326.7   

Overall 

mean 

3.10 17.25 10.66 1114.2   

CV% 4.56 7.24 25.93 20.00   

L.S.D.at 

5% 

0.26 2.27 5.03 405.29   

L.S.D.at 

1% 

.036 3.23 7.15 576.46   
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Table (2). Means of different characters of 6 hyacinth (Doichos 

lablab L.) genotypes in season 1996/97.  

Lines Days to 

50% 

flowerin

g 

Days to 

maturit

y 

Plant 

height 

(cm ) 

Number 

of 

reproduct

ive 

branches 

/ plant 

Number 

of pods / 

reproduct

ive 

branch 

Number of 

pods / plant 

A1 69.67 124.67 77.34 6.47 3.80 24.93 

A2 72.33 125.33 46.87 4.69 4.25 20.00 

A3 73.33 127.00 66.64 4.02 4.44 17.40 

A4 76.00 128.67 82.69 5.58 3.87 21.60 

A5 73.33 126.00 70.16 4.40 4.39 19.56 

A6 71.00 122.33 65.02 4.82 3.75 18.64 

Overall 

mean 

72.61 125.67 68.12 5.00 4.08 20.36 

CV% 4.95 3.99 15.49 22.64 12.26 30.24 

L.S.D.at 

5% 

6.54 9.13 19.20 2.06 0.91 11.20 

L.S.D.at 

1% 

9.30 12.98 27.31 2.93 1.29 15.93 
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Table (2 ) Continued 

Lines Numbe

r of 

seeds / 

pod 

100-

seed 

weight 

Grain 

yield / 

plant 

(g) 

Grain yield 

/ ha (kg) 

  

A1 3.28 20.00 9.00 1098.0   

A2 2.78 19.83 8.68 951.8   

A3 2.96 19.33 6.72 930.0   

A4 3.11 19.33 9.90 989.8   

A5 2.98 19.67 7.91 973.6   

A6 3.08 19.00 7.25 1000.4   

Overall 

mean 

3.03 19.53 8.24 957.3   

CV% 2.95 4.76 30.35 40.38   

L.S.D.at 

5% 

0.16 1.69 4.55 703.2   

L.S.D.at 

1% 

0.23 2.41 6.47 1000.1   
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Table ( 3 ). Means square from the analysis of variance for the different 

characters in 6 hyacinth  (Doichos lablab L.) genotypes in seasons 1996/97- 

1997/98 

Source of variation Character 

Season2 Season 1 

 MSe Msb MSg  MSe Msb MSg 

 111.4

0 

188.9

6 Ns 

458.8

5**  

 75.5

5 

0.82 

Ns 

603.

36** 

Days to 

50% 

flowering 

 12.92 18.72 

Ns 

14.72 

Ns 

 12.9

9 

58.73* 294.

94*  

Days to 

maturity 

 25.17 18.50 

Ns 

13.87 

Ns 

 6.59 22.06 

Ns 

16.7

6Ns 

Plant height 

(cm ) 

 1.28 3.36 

Ns 

2.36 

Ns 

 2.51 4.31 

Ns 

11.3

5*  

Number of 

reproductiv

e 

branches/pl

ant 

 0.25 0.16 

Ns 

0.29 

Ns 

 0.08 0.05 

Ns 

0.55*

* 

Number of 

pods / 

reproductiv

e branch  

 37.92 59.67 

Ns 

20.96 

Ns 

 47.8

9 

103.97 

Ns 

105.

48 

Ns 

Number of 

pods/plant  

 0.01 0.004 

Ns 

0.09**   0.02 0.04 

Ns 

0.09

7*  

Number of 

seeds/pod 

 0.86 3.01 

Ns 

0.41 

Ns 

 1.56 2.79 

Ns 

2.49 

Ns 

100-seeds 

weight (g) 

 6.26 0.81 

Ns  

4.16 

Ns 

 7.64 29.32 

Ns  

6.02

4 Ns  

Seed 

yield/plant 

(g) 
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five characters, namely plant height and seeds / pod, in both seasons, 

days to flowering, number of reproductive branches / plant and pods /  

reproductive branch in the first season. In addition, the combined 

analysis of variance revealed highly significant differences among the six 

genotypes for these five characters. Similar results have been reported 

in this crop by Singh et al.(1979), Baswana et al. (1980), Dahiya and 

Pandita (1989) and Shadeque (1992).On the other hand, non significant 

differences were detected for the other studied characters. These were 

days to maturity, pods / plant, 100- seed weight and yield per plant and 

per hectare in both seasons, in addition to days to flowering, number of 

reproductive branches / plant and number of pods / reproductive branch 

in the second season.  

              For grain yield per plant, as in all field crops, the insignificant 

variation can be attributed to the fact that yield is a complex character 

which is greatly affected by environment that might mask the effect of the 

genetic factors. Moreover, the germplasm handled in the study was of 

low genetic base, so small genetic variation may be expected. Similar 

conclusions about grain yield / plant were reached in soybean by 

Johnson et al. (1955a),and in faba bean by Yassin (1973), Hebblethwaite 

et al. (1977), Picard (1076) and Abdelmula (1993), while Dantuma (1983) 

indicated that, in faba bean, most of the variation in grain yield is 

accountable for by the environment. The pattern observed in grain yield 

could be partially obtained in other traits for which there are no significant 

differences among the evaluated genotypes. Similar results were 

obtained for some characters in maize by Badda (1995) and Galeev 

(1987) who stated that failure to detect differences among genotypes for 

such traits was due to the fact that the environmental variances were 

higher than the genotypic ones. In this study, only two characters, 

namely number of seeds / pod and number of pods / reproductive 
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branch, had the same overall mean in both seasons. However, days to 

flowering and to maturity, plant height, number of reproductive branches 

/ plant, number of pods / plant, 100-seeds weight and grain yield per 

plant and per hectare exhibited differences in overall means between the 

two seasons. Fluctuation in overall means of these characters was due 

to the interaction of genotypes with environment. The characters which 

had constant overall means over the two seasons are considered table 

(less sensitive to environmental fluctuations) and can be used as 

varietals index Similar differential  response of the genotypes to 

environmental factors had been observed by Dahiya and Pandita (1989) 

in yield / plant, pods / plant and plant height. On the other hand, days to 

flowering and number of branches / plant were found to be stable over 

the two seasons. The differences observed between some of the results 

obtained in this study and those of other invesitigations could be 

attributed to differences in the plant material used and the environment 

under which it was tested. 

            The result of the phenotypic, genotypic and environmental 

variances revealed greater genetic variance than environmental variance 

for plant height and number of seeds / pod over both seasons, as well as 

days to flowering, number of reproductive branches per plant and 

number of pods / plant in the first season. This result indicated promising 

genetic variability in these traits and , therefore, selection for them may 

be effective. Among these characters, seeds / pod and plant height gave 

the highest estimates of genetic variances. On the other hand, days to 

maturity, number of pods / plant, 1000-seeds weight and yield / hectare 

gave the lowest estimates of genetic  
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Table(4). Phenotypic (∂2ph), genotypic (∂2g) and environmental (∂2e) 

variances for the different characters in 6 hyacinth (Doichos lablab L.) 

genotypes in seasons 1996/97- 1997/98 

Character ∂2e ∂2g ∂2ph 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Days to 50% flowering 75.55 111.40 175.60 115.82 251.15 227.22 

Days to maturity 12.99 12.92 15.33 0.47 28.32 13.39 

Plant height (cm ) 6.59 25.17 3.39 - 9.98 - 

Number of reproductive 

branches/plant 

2.51 1.28 2.95 0.43 5.46 1.71 

Number of pods / reproductive 

branch  

0.08 0.25 0.21 0.01 0.24 0.26 

Number of pods/plant  47.89 37.20 19.20 - 67.09 - 

Number of seeds/pod 0.020 0.008 0.026 0.026 0.029 0.034 

100-seeds weight (g) 1.56 0.86 0.30 - 2.80 - 

Seed yield/plant (g) 49635.00 0.86 - - - - 

Seed yield/ha (kg)  149405.00 22244.00 - 71878.00 - 

 

variance. Similar results were obtained by Abdelmula (1992) in faba 

bean. He indicated that the genetic variance constituted a large portion 

of the total phenotypic variance for branches / plant, seeds / pod and 

pods / podded node. Similarly Bond (19966) and Kambal (1969), working 

in faba bean, reported large ratios of genotypic variance to phenotypic 

one for plant height, number of seeds / pod and reproductive branches / 

plant over both seasons and days to 50% flowering and pods / 

reproductive branch in the first season. Thus, high heritability estimates 

were obtained for these characters. However, large ratios of 

environmental variance to phenotypic variance indicate low heritability for 

100-seed weight in both seasons and days to 50% flowering as well as 
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the number of pods / plant in the second season. Similar results were 

reported by Singh et. al.(1979), Pandita et. al (1980) and Borah and 

Shadeque (1992). Furthermore, yield / plant, in both seasons, and days 

to maturity, pods / plant, yield / ha and 100-seed weight, in the second 

season, had higher environmental variances than the genotypic ones, 

indicating that the genetic variance was negative therefore, estimate of 

the genotypic variance was difficult to calculate for these traits. Similar 

estimate of genotypic variance was reported by Abdel-Mula (1992) and 

Musaad (1999). 

Genetic coefficient of variability (GCV), broad-sense heritability (h2) 

and genetic advance (GA). 

             Genetic coefficient of variability determines the degree of genetic 

variability expressed by a character in a population. Moreover, amount of 

genetic variability is a major determinant of the genetic gain from 

selection. In both seasons, the highest values of GCV were exhibited by 

number of reproductive branches / plant and plant height.  
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Table (5) .Genetic coefficient of variation (GCV), heritability (h2)  

                  , and genetic advance (GA) for the different characters   

                  in 6 hyacinth (Doichos lablab L.) genotypes in seasons  

                     1996/97 – 1997/98.  

GA(1) % GA h2 GCV 
 

 

1997/ 

98 

1996/ 

97 
1997/98 1996/97 1997/98 1996/97 1997/98 1996/97 

Character 

 

23.24 30.34 15.83 22.83 50.97 69.92 15.80 17.61 
Days to 50% 

flowering 

0.36 9.05 0.26 5.94 3.49 54.14 0.94 3.02 Days to maturity 

- 1.92 - 2.21 - 33.97 - 1.60 Plant height (cm ) 

13.46 31.96 0.67 2.00 25.00 54.00 13.07 21.11 

Number of 

reproductive 

branches/plant 

1.35 16.50 0.05 0.66 5.19 66.19 2.87 9.85 
Number of pods / 

reproductive branch  

- 14.92 - 4.83 - 28.61 - 13.54 
Number of 

pods/plant  

9.65 3.38 0.29 0.01 76.70 30.12 5.35 2.99 
Number of 

seeds/pod 

- 2.22 - 0.38 - 11.10 - 3.23 
100-seeds weight 

(g) 

- - - - - - - - Seed yield/plant (g) 

- 15.34 - 170.91 - 30.95 - 13.39 Seed yield/ha (kg) 

GA% =  Genetic advance as percentage of mean 

On the other hand, the lowest GCV was given by days to maturity in the 

first season and days to 50% flowering in the second one. Similar 

results  had been reported in hyacinth been by Pandita et.al (1980), 

Dahiya and Pandita (1989) and Borah and Shadeque (1992). 
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         Similar pattern, as that observed for GCV, was obtained for genetic 

advance. The highest genetic advance was detected in plant height and 

number reproductive branches / plant. On the other hand, the lowest 

values of genetic advance were shown by days to maturity in the first 

season and days to 50% flowering in the second season. The low values 

of GA in these characters could be attributed to the low genetic 

coefficient of variation expressed by each of them. Similar findings were 

obtained by Abdelmula (1992) in faba bean, Abu-Elgasim and Kambal 

(1975) in grain sorghum. Fadalla (1994) in wheat and Badda (1995) in 

maize. Allard (1960) stated that the genetic advance from selection in 

any characters depends mainly on the genetic variability. 

            Heritability, an important measure of the inheritance of a trait, 

specifies the portion of the total variance that is attributable to the 

average effect of genes. Thus, its main role is in predicting the 

reliabilityof the phenotype as a guide to the genotypic performance. 

Heritability of a character and its phenotypic performance, coupled with 

selection intensity and the amount of variability present in the population, 

influence the amount of gain from selection. 

             The present study showed that, for most of the characters under 

study, the values of heritability in the first season were greater than those 

in the second season. Similar findings were reported by Abdelmula 

(1992), in faba bean and Badda (1995) in maize. The change in the 

magnitude of heritability estimate from season to season can be 

attributed to the change in the environment. Falconer (1980) stated that 

more variable conditions reduce the heritability and more stable 

conditions increase it. 

              In this study, high heritability estimates (h2 >50%) were obtained 

for plant height, pods / reproductive branch, days to 50% flowering and 

number of reproductive branches / plant in the first season and seeds / 
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pod in the second season. Comparable heritability estimates were 

reported in the literature for days to 50% flowering and number of pods / 

reproductive branch (Singh et.al, 1979), branches / plant at 30 days 

(Pandira  et.al, 1980), days to flowering, plant height and branches / 

plant (Dahiya and Pandita, 1989), days to flowering, plant height and 

seeds / pod (Borah and Shadeque, 1992). Such findings revealed that 

most of the variation exhibited by these traits could be attributed to 

genetic causes, consequently their improvement could be achieved 

using mass selection, or other breeding methods which are based on 

phenotypic performance. A similar conclusion was reached by 

Abdelmula (1992) in faba bean. On the other hand, low heritability (h2 

<25%) obtained for 100-seed weight and number of pods / plant in the 

first season and days to 50% flowering, number of pods / reproductive 

branch and number of reproductive branches / plant in the second 

season, indicated that a great proportion of their phenotypic variance 

was due to high environmental variances. 

            Heritability estimate for plant height was relatively constant over 

both seasons, this may be due to low estimate of the genotype x 

environment interaction variance. Furthermore, the high h2 estimate of 

this character indicated that most of the total phenotypic variance was 

contributed by genetic rather than environmental causes. 

            Greater differences in the estimates of heritability between the 

two seasons were obtained for days to 50% flowering, number of 

reproductive branches / plant, number of seeds / pod and number of 

pods / reproductive branch. This may be due to a relatively large 

variance contributed by genotype x season interaction component. 

Fluctuations in the estimates of heritability were obtained by Robinson 

et.al. (1949) and Williams et.al. (1965) in maize. They attributed the 

change in heritability estimates to differential response of the genotypes 
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to different environment. Furthermore, Jonhson et. al.(1955), working on 

soybean, reported that the estimate of heritability in broadsense may 

vary depending upon the character, the population, the environment and 

the sample size. Falconer (1980) indicated that heritability is a property 

not only of the character but also of the population and the environmental 

conditions to which individuals are subjected.  

            In this study, the results obtained from the application of specific 

selection pressure (5%) indicated that estimates of genetic advance 

followed almost the same trend as the estimates of GCV and heritability. 

The highest genetic advance was obtained for the characters which had 

high GCV, namely number of reproductive branches / plant and plant 

height, over both seasons. On the other hand, the lowest values of 

genetic advance were obtained for the characters which had low GCV, 

namely days to maturity in the first season and days to 50% flowering 

and pods / reproductive branch in the second season. Similar results 

were reported, in hyacinth beans, for days to flowering by Singh et.al. 

(1979) Pandita et.al. (1980), Dahiya and Pandita (1989) and Borah and 

Shadeque (1992) as well as for pods / reproductive (Singh et.al., 1979) 

and days to maturity (Borah and Shadeque, 1992). Also, similar results 

were obtained in other crops e.g. Osman and Khidir (1974) in sesame, 

abu-Elgasim and Kambal (1975) in sorghum, Fadalla (1994) in wheat, 

Abdelmula (1992) in faba bean and Badda (1995) in maize. The similar 

pattern of genetic advance to that of GCV indicates the importance of 

genetic variability in determining the gain from selection (Johnson 

et.al.,1955; Allard, 1960) 

            Although the results of this study indicated that the estimate of 

genetic advance was closely associated with the magnitude of GCV, 

there was no definite pattern of association observed between heritability 

estimate and either GCV or GA. High h2 estimate was accompanied by 
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either high, moderate or low values of GA. Similarly low h2  estimate was 

accompanied by low GA. Also, moderate h2 was associated with low 

genetic advance. 

               Thus, high heritability value was not always associated with 

high genetic advance. This is because heritability measures the degree 

of closeness between the genotypic and phenotypic variances, 

regardless of being high or low. Hence it provides no indication of the 

actual magnitude of genotypic variation. On the other hand, the genetic 

gain depends on the amount of genotypic variability. Moreover, 

heritability in broadsense includes, in addition to additive genetic 

variance, non-additive genetic variance due to dominance and epistasis. 

Thus, most of the genotypic variance encountered for some characters 

was mostly contributed for by non-additive gene effect. Similar 

explanations were also given by Swarup and Chaugale (1962), 

Chaudhary and Accharya (1969). 

            Therefore, it can be concluded that characters that showed high 

GCV also exhibited high genetic advance, but there was no definite trend 

between GCV and heritability or between heritability and genetic 

advance. Similar conclusions were reached by Singh and Singh (1969) 

in lentils (Lens esculenta), Osman and Khidir (1974) in sesame 

(Sesamum indicum), Abdelmula (1992) in faba bean (Vicia faba L.) and 

Badda (1995) in maize (Zea mays). Furthermore, Johnson et.al. (1955) 

concluded that estimates of heritability along with genetic coefficient of 

variation are more useful in predicting the resultant effect of selection 

than heritability alone. 

                 The nature of association between heritability and genetic 

advance was explained by Panse (1957), who reported that the 

association of low heritability with low genetic advance is an indication of 

non-addiotive gene effects, and consequently low genetic gain is 
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expected from selection. On the other hand, an association of high 

heritability with high genetic advance is indicative of additive gene 

effects, and consequently a high genetic gain from selection would be 

anticipated. Therefore, according to Panse (1957), the coupling of high 

estimate of heritability and comparatively high estimate of genetic 

advance for plant height and number of reproductive branches / plant 

could be attributed to additive gene action and hence selection for these 

characters will be effective. On the other hand, the association of low 

heritability with low genetic for days to 50% flowering, pods / 

reproductive branch and 100-seed weight would indicate low additive 

gene effect and hence selection will not be effective for these characters. 
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تمٌٌم أداء بعض الطرز الوراثٌة من اللوبٌا عفن 

 2وعبد الوهاب حسن عبد هللا 1             كمال الدٌن بشٌر إبراهٌم مساعد

. كلٌة العلوم الزراعٌة، جامعة دنمبل، دنمبل، السودان1

. الزراعة، جامعة الخرطوم كلٌة 2

 المستخلص

 طرز وراثٌة من 6تم استخدام تصمٌم المطاعات العشوابٌة الكاملة بثبلث مكررات الختبار 

كما تم . اللوبٌا عفن، وذلن لتمدٌر مدى التباٌن فى اإلنتاجٌة، ومكوناتها وفى بعض الصفات المورفلوجٌة

تمدٌر معامل االختبلؾ الوراثى، ودرجة التورٌث، والتمدم الوراثى المتولع من االنتخاب، عبلوة على 

أظهرت . 1997/98 ، 1996/97االرتباط الوراثى والمظهري بٌن الصفات وذلن خبلل موسمى 

. النتابج التى تّم الحصول علٌها من دراسة التباٌن أن هنالن فرولات معنوٌة لنصؾ الصفات الدروسة

فى الموسم األول، بٌنما كان  (%21.11)النبات أعلى معامل اختبلؾ وراثى / سّجل عدد الفرع الثمرٌة 

لعدد األٌام البلزمة للنضج، وفى الموسم الثانى سّجل طول النبات أعلى معامل اختبلؾ  ( %1.6)األلل 

أعلى درجة %. 50لعدد األٌام البلزمة لئلزهار بنسبة  (. %94)بٌنما كان األلل  ( %15.8)وراثى 

خبلل الموسمٌن على التوالى،  ( %50.97و  % 69.92)ُسجلت لطول النبات  (%50<)تورٌث 

%( 54.14% )50وعدد األٌام البلزمة لئلزهار بنسبة  (%66.19)ولعدد المرون فى الفرع الثمرى 

فى الموسم  (%76.7)المرن / فى الموسم الؤلول، ولعدد البذور  (%54)النبات / وعدد الفرع الثمرٌة 

فكانت وزن المابة بذرة فى الموسم األول،  (%20>)أما الصفات ذات درجة التورٌث المنخفض . الثانى

سجل أكبر . وعدد المرون فى الفرع الثمرى فى الموسم الثانى% 50وعدد األٌام البلزمة لئلزهار بنسبة 

% 30.34،  % 31.96)النبات وارتفاع النبات / تمدم وراثى متولع من االنتخاب لعدد األفرع الثمرٌة  

فى الموسم الثانى، بٌنما كان األلل فى  ( %23.24)فى الموسم األول والرتفاع النبات  (على التوالى

% 50وفى الموسم الثانى لعدد األٌام لئلزهار بنسبة  ( %1.92)الموسم األول لعدد األٌام للنضج 

اتبع التمدم الوراثى نفس النمط لمعامل االختبلؾ الوراثى بٌنما لم توجد أى عبللة محددة بٌن . (.36%)

.  درجة التورٌث من جهة وبٌن أٍى من التمدم الوراثى أو معامل االختبلؾ الوراثى
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ABSTRACT 

      A weed survey was carried out in seven islands in Dongla area 

during the summer season of 2004 to determine the most common and 

prevalent weed species associated with maize (Zea mays L.) cultivation. 

A stratified random sampling procedure was adopted, whereby each 

island was divided into fields of which 10 were randomly selected. 

Number of individual weed species was determined in 10 quadrates 

each 1 m2. The field density, frequency, uniformity and relative 

abundance of the species were determined. Data revealed the presence 

of 25 species of annual and perennial plants belonging to 13 families. 

The highest number of species occurred in Elmasakeen whilst the lowest 

was recorded in Artigasha. C. dactylon, C. rotundus and P. oleracea 

were weeds that occurred at high relative abundance. Species with 

moderate relative abundance included S. arundinaceum, A. viridis, E. 

colona and G. gynandra. The other species occurred in 1 - 2 islands and 

exhibited low to very low relative abundance. 
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   A study of competition was conducted to investigate maize (Zea mays 

L.) yield loss due to weeds and identify the critical period for weed 

interference.    

             maize was sown for two consecutive winter and two consecutive 

summer seasons during the period 2002 - 2004 at Agja, Dongola, 

Northern State, Sudan. 

Two sets of weeding regime experiments were conducted. The first set 

included weed-free treatments for 0, 2, 4, 6, 8, 10 weeks after sowing 

and a weed free treatment till harvest. The second set consisted of a 

weedy treatment for 0, 2, 4, 6, 8, 10 weeks after sowing and a weedy 

treatment till harvest. Combined analysis of both winter seasons 

indicated that unrestricred weed growth significantly reduced maize grain 

yield by 58 -62% compared to weed free full season treatment, while in 

summer, the reduction was 67 – 79%. Maize grain yield decreased as 

the duration of weed infestation period increased. Plant height was 

reduced by 62.5 and 67.1% under full season weedy conditions for 

winter and summer plantings, respectively. The same trend was also 

observed for ear weight. The critical period of weed competition was 

found to be between 2 – 8 weeks after planting in winter and 2 – 9 weeks 

in summer. Generally, yield potential was found to be much higher in 

winter than in summer.       

             The herbicide experiments in maize (Zea mays L.) were 

conducted as the weed competition experiment in the same period and 

in the same location to evaluate and compare the effects of two widely 

used pre-emergence herbicides in Sudan, namely, Dual gold and 

Atrazine and their combinations on tolerant and yield of maize in an 

endeavour to determine the most suitable weed control treatment that 

secure high yield. 
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           All herbicide treatments and their tank mixtures gave moderate to  

good graminae and broad-leaved weeds control as compared to weedy 

full season treatment throughout the growing season. Yield reduction in 

this study as a result of unrestricted weed growth was 61% in the winter 

season and 48% in the summer season. Results showed that within all 

herbicides the best total grain yield was achieved by Atrazine at its 

highest rate, Dual gold at highest rate and the tank mixtures of Atrazine 

at intermediate rate with Dual gold at highest rate in both winter seasons 

and both summer seasons and they gave maize total grain yield 

comparable to full season weed free treatment. The use of herbicides 

and their tank mixtures significantly reduced weed biomass in both winter 

seasons and both summer seasons as compared to full season weedy 

treatment. 

           Some of perennial weed species in the experimental site such as 

Convolvulus arvensis L., Cynodon dactylon L. and cyperus rotundus L. 

have shown some tolerance as manifested by their appearance in the 

herbicide treatments plots. 

INTRODUCTION 

           Maize (Zea mays L.), is considered as the third most important 

cereal crop in the world, after wheat and rice, but more important than 

either as a forage crop. It is used as human food, animal feed as well as 

raw material for some industries. Weeds constitute a serious obstacle in 

maize production. They are plants growing out of place, unwanted and 

undesirable. They interfere with crop production, directly, through 

competition, parasitism and allelopathy (toxin production) or indirectly 

through hindering cultural and harvest practices and thus adversely 

affect human welfare (Ali, 2003; Ibrahim, 2005 and Mukhtar et al., 2007). 

The lack of past surveys or existing information regarding weed status in 

islands in Dongla area necessitates undertaking weed surveys to enable 
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generation of information on the species, density and distribution of 

weeds. Data generated will help in understanding the size and extent of 

the problems that may arise due to weeds and in developing 

management practices.  A weed survey was, therefore, conducted in 

different islands in Dongla area to determine the most common and 

prevalent weed species associated with maize production.   

          Unrestricted weed growth promotes soil degradation in cultivated 

lands and reduse yield of arable crops by 50 – 100% (Hamada, 2000). 

The amount of damage to the crop depends on the duration and density 

of the weed infestation and on the relative time of emergence of the 

weed and maize (Sattin et al., 1992). 

          The critical period for weed competition (CPWC) is defined as the 

period in the crop growth cycle during which weeds must be controlled to 

prevent unacceptable yield losses. Weeds removal during this period is 

mandatory to optimize weed control. It enables decision making on the 

need for and timing of efficient weed control. A weed-free duration of 2 

weeks starting 3 weeks after maize emergence is adequate to provide 

acceptable grain yield (Dogan et al ., 2004).  

          In developing countries manual weeding is the most common 

method of weed control but in many instances the available labor is 

unable to remove weeds from vast areas of land during critical periods, 

thus, the use of herbicides is a necessity (Abdel Rasoul, 1998 and 

Elamin, 1991). Herbicides constitute a new and highly efficient method 

for controlling weeds, increasing yields and reducing labor in maize 

production (Furtick, 1977 and Sill 1982). This study was carried out to 

evaluate and compare the effects of two widely used pre-emergence 

herbicides in Sudan, namely, Dual gold and Atrazine and their 

combinations on tolerant and yield of maize in an endeavour to 
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determine the most suitable weed control treatment that secure high 

yield. 

MATERIALS AND METHODS 

The study was conducted in Dongla area which is true desert with 

extremely high temperatures and radiation in summer, low temperature 

in winter, scarce rainfall and high wind speed. The mean maximum and 

minimum temperatures are 36.8 and 19.5°C, respectively. The climate is 

hyper arid with a vapor pressure of only 10.8 mb and a relative humidity 

of less than 20% (Osman, 2004). The soils of the islands are loamy, with 

31.5% sand, 46.5% silt and 22% clay (Osman et al., 2005, Ibrahim, 

1987and Damirgi and Al-agidi, 1982).   

A weed survey was undertaken in farmers' fields in Artigasha, Marawaty, 

Binna, Magasir, Lebeb, Nawa and ELmasakeen islands 4 weeks after 

sowing summer maize in season 2004. This period coincided with weeds 

growth in the islands. Counts at this time may indicate the size and 

extent of weed populations. The survey was undertaken using commonly 

accepted botanical survey methods to locate and identify weeds present 

in the islands. The survey methods involved searching, identifying and 

counting different weed species. 

A stratified random sampling procedure as described by Thomas (1985) 

was adopted. The surveyed area in each island was divided into fields of 

which 10 were randomly selected. The number of individual weed 

species was determined in 10 quadrates each 1 m2. Data was 

processed to indicate the distribution, field density, frequency, uniformity 

and abundance of the species and is summarized using the following 

quantitative measures: 

Density (D) = number of individuals of a certain species (K)/m2. 

 

Mean field density (MFD) = Total of each field density X 100 
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                                                   Total number of fields  

Frequency (F) = Number of fields in which species (K) occurs X 100 

                                    Total number of fields   

Uniformity (U) = Number of sampling locations in which species (K) 

occurs X 100 

                                              Total number of samples 

Relative mean field density for species K (RMFDK) =  

                          Mean field density value for species K   X 100 

                Sum of mean field density values for all species       

Relative frequency for species K (RFK) =  

                            Frequency value for species K   X 100 

                     Sum of frequency values for all species 

Relative field uniformity for species K (RUK) =  

                        Field uniformity value for species K   X 100  

                 Sum of field uniformity values for all species 

Relative abundance for species K (RAK) =  

                        RMFDK + RFK + RUK  

 

          Maize was sown for two consecutive winter and summer seasons 

during the period 2002 – 2004 to conduct two field experiments (weed 

competition and herbicide experiment) at Agja, Dongola, Northern State, 

Sudan. Plots (3×4 m) were laid out. Maize grains were sown in rows 80 

cm apart and 30 cm between holes, at 3 seeds/hole and thinned to a 

single plant/hole two weeks after planting. Planting in winter was carried 

out on 3 November, while summer plantings were made on 5 June. The 

first field experiment was weed competition which includes two sets of 

weeding regimes experiments, each comprised of 7 treatments arranged 

in a randomized complete block design, with four replicates were 

conducted. The first set of experiments   included weed free treatments 
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for 0, 2, 4, 6, 8, 10 weeks after sowing and weeds free treatment till 

harvest. The second set consisted of weedy treatments for 0, 2, 4, 6, 8, 

10  weeks after sowing and weedy treatment till harvest by repeated 

hand weeding. Nitrogen (2 N) at 36 kg/fed in the form of urea was 

applied as split dose at thinning and when maize plants were 50 – 60 cm 

high. 

            At tasseling stage ten plants were randomly selected from the 

three inner rows in each plot.  Mean plant height was measured. 

 At harvest ten plants were randomly selected from the three inner rows 

in each plot and their ears were cut, air dried threshed, weighed and 

grain yield determined.                  

          The second field experiment was conducted as the first 

experiment in the same period and with the same method of sowing. 

Two herbicides Atrazine and Dual gold and their tank mixtures were 

applied as pre-emergence treatments as follows: 

  Atrazine 90% W.G. at 0.2, 0.3 and 0.4 kg a.i. /fed., (ii) Dual gold 96% 

E.C. at 0.4, 0.5 and 0.6 L. a.i. /fed. And (iii) Atrazine at 0.2 and 0.3 kg a.i. 

/fed in tank mixtures with Dual gold at  0.4, 0.5 and 0.6 L. a.i. /fed.  

Full season weed free and full season weedy treatments were included 

for comparison.  Herbicides were applied, immediately after sowing. The 

effects of treatments on weeds were assessed by counting the total and 

individual weed species at 4 weeks after sowing. This was done by 

randomly placing a 1x1 m quadrate in each plot. Weeds inside each 

quadrate were identified and total and individual weed species were 

counted. The percentage control of grassy and broad-leaved weeds, as 

compared with the unweeded control, for each treatment were 

calculated. 

          All herbicide-treated plots received one supplementary hand 

weeding at 4 weeks after sowing to remove perennial weed species in 
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the experimental site which have shown some tolerance against 

herbicide treatments.       

          At the end of season total grain yield (kg/fed) was recorded and 

data collected was subjected to analysis of variance.  

RESULTS AND DISCUSSION    

Data revealed the presence of 25 species of annual and perennial plants 

belonging to 15 families (Table 1). Of these species, 19 were 

dicotyledonous and 6 were monocotyledonous. The Poaceae, Fabaceae, 

Solanaceae and Amaranthaceae made up 20, 20, 8 and 8%, 

respectively, of the total number of species. The remaining weed species 

belonged to the other 11 families.  The highest number of species (14) 

occurred in Elmasakeen, followed by Binna (13) and Marawaty (11), 

whilst the lowest was recorded in Artigasha (5). Of the 25 species 

recorded in the islands, 13 species (denoted by * in Table 1) occurred in 

only one of the islands at very low density (0.1 – 14.9 plants/m2) and are 

not considered in the analysis and presentation of the results.  

C. dactylon, C. rotundus and G. gynandra prevailed in all islands. Mean 

field density of  C. dactylon ranged from 228 in Binna to 551 in Artigasha 

and averaged 310 plants/m2 (Table 2).  Its occurrence at high density is 

attributed to the counting method used where a stolon is considered an 

individual plant. MFD of C. rotundus ranged from 3 in Elmasakeen to 82 

in Lebab and averaged 50 plants /m2. G. gynandra occurred at low 

density ranging from 0.2 to 17 and averaged 5 plants/m2. S. 

arundinaceum ranged from 0 in Marawaty and Binna to 40 in Magasir 

and averaged 10 plants/m2. E. colona was absent in Lebab and 

Artigasha. Its maximum MFD (65) was displayed in Marawaty and 

averaged 20 plants/m2. P. oleracea was present in all islands except 

Marawaty and was highest in Binna (25) and averaged 17 plants/m2. A. 

viridis was absent in Artigasha, Nawa and Marawaty. It revealed the 
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maximum MFD in Binna (24) and averaged 8 plants/m2. A. graecizans 

was also absent in the same islands. Its density was highest (21) in 

Lebab and averaged 7 plants/m2. Other species occurred in 2 islands at 

very low MFD, which averaged 0 to 3 plants/m2 (Table 2). 

C. dactylon prevailed at a very high FR (94 – 100%) and averaged 99%, 

while C. rotundus exhibited a FR level of 20 in Elmasakeen and 100 in 

Marawaty and averaged 74% over the islands. P. oleracea had a FR of 0 

in Marawaty and 100 in Binna and Elmasakeen and averaged 57%. A. 

viridis ranged from 0 in three of the islands to 100 in Binna and averaged 

43% over the islands. E. colona occurred in all islands except Lebab and 

Artigasha and the FR ranged from 0 to 100 in Binna and averaged 39%. 

The FR of S. arundinaceum ranged from 0 in Marawaty and  Binna to 90 

in Nawa and averaged 39%. The FR of G. gynandra ranged from10 in 

Artigasha and Binna to 70 in Nawa and averaged 34%. FR of A. 

graecizans ranged from 0 in Artigasha, Marawaty and Nawa to 80 in 

Lebab and averaged 33%. Z. pentandra occurred only in Marawaty and 

Magasir at a FR of 90% each and averaged 26%. Other weed species 

were observed in 2 islands at a very low FR level (mean 3 – 10%) as 

shown in Table 3. 

FU of C. dactylon ranged from 88 in Magasir, Marawaty and Artigasha to 

96 in Lebab and Bina and averaged 91%. The mean uniformity of C. 

rotundus was 53%. The highest uniformity (94%) occurred in Lebab, 

while the lowest (16%) was displayed in Elmasakeen (Table 4).  P. 

oleracea averaged 35%. Its maximum uniformity (62%) was exhibited in 

Binna. It was, however, absent in Marawaty. Uniformity of S. 

arundinaceum ranged from 0 in Marawaty and Binna to 82% in Nawa 

and averaged 32%. A. viridis revealed a mean uniformity of 30% and 

ranged from 0 in Nawa, Marawaty and Artigasha to 88% in Lebab. A. 

graecizans showed a mean uniformity of 21% and ranged between 0 in 
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Nawa, Marawaty and Artigasha to 60% in Lebab. Uniformity of E. colona 

was highest (38%) in Marawaty and Binna and was absent in Lebab and 

Artigasha. Other species occurred at low uniformity (1 -15%) as 

presented in Table 4. 

The important feature of this survey is the method of ranking species on 

their relative abundance. The survey system provided quantitative 

comparison of the common species. C. dactylon, C. rotundus and P. 

oleracea were weeds that ranked high in the survey. Both C. dactylon 

and C. rotundus are perennials that are difficult to control by hand 

weeding or herbicide application and accordingly displayed high MFD, 

FR and FU. On the other hand,  P. oleracea is a cultivated small seeded 

vegetable crop that is easily disseminated in the islands. Species with 

moderate relative abundance included S. arundinaceum, A. viridis, E. 

colona and G. gynandra. The other species exhibited low to very low 

relative abundance (Table 5).  
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Table 1. Scientific name, local name and family of weed species.                 

Family  Local name Scientific name 

Poaceae نجٌل Cynodon dactylon (L.) pers 

Cyperaceae سعدة Cyperus rotundus L. 

Portulacaceae رجلة Portulaca oleracea L. 

Poaceae عدار Sorghum arundinaceum. (Dew.) Stapl. 

Amaranthaceae لسان طٌر كبٌر Amaranthus viridis L. 

Poaceae دفرة Echinochloa colona (L.) 

Capparisaceae تملٌكة Gynandropsis gynandra (L.) Briq. 

Amaranthaceae لسان طٌر صؽٌر Amaranthus graecizans L. 

Aizoaceae ربعة Zaleya pentandra (L.) Jeffr. 

Tiliaceae ملوخٌة Corchorus olitorius L. 

Zygophyllaceae ضرٌسة Tribulus terrestris L 

Fabaceae برسٌم البحر Lotus arabicus L. 

Poaceae عٌش الفار Sporobolus pyramidatus (Lam.) Hitche.* 

Solanaceae جبٌن Solanum dubium Fersen.* 

Euphorbiaceae أم لبٌنة مصرٌة Euphorbia aegyptiaca Boiss.* 

Poaceae ام فراو Chloris virgata SW.* 

Convolvulaceae علٌك Convolvolus arvensis L.* 

Asclepiadaceae عشر Calotropis procera (Ait) Aitf.* 

Fabaceae سٌسبان Sesbania sesban (L.) Merrill.* 

Fabaceae صفصاؾ Alhagi maurorum Medik*. 

Cucurbitaceae حتظل Citrullus colocynthis (L.) Schrad.* 

Lamiaceae رٌحان Ocimum basilicum L.* 

Solanaceae عنب الدٌب Solanum nigrum L.* 

Fabaceae أم رلٌمة Tephrosia apollinea (Del) DC* 

Fabaceae ادنة Rhynchosia memnonia (Del.) DC* 
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  Table 2. Mean field density of common weed species. 

Name of 

species  

Leb  Art Mar Bin Mag Naw Elm Mean  

C. dactylon 270.1 551.3 357.5 228.2 250.4 251.0 261.6 310 

C. rotundus 81.6 77.8 53.7 7.6 48.6 79.5 3.0 50 

E. colona 0.0 0.0 64.8 16.4 42.5 13.5 0.1 20 

P. oleracea 20.6 0.9 0.0 25.2 38.0 15.5 21.7 17 

S. 

arundinaceu

m 

3.9 21.7 0.0 0.0 40.0 5.6 1.9 10 

A. viridis 15.7 0.0 0.0 24.0 12.3 0.0 2.9 8 

A. graecizans 20.9 0.0 0.0 5.5 19.6 0.0 4.9 7 

G. gynandra 9.7 1.4 2.9 0.2 2.2 17.4 0.2 5 

Z. pentandra 0.0 0.0 12.3 0.0 10.2 0.0 0.0 3 

L. arabicus 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.1 0 

T. terrestris 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0 

C. olitorius 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 

 Key: Leb: Lebab, Art: Artigasha, Mar: Marawaty, Bin: Bina, Mag: 

Magasir,   Naw: Nawa and Elm: Elmasakeen 
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Table 3. Field frequency of common weed species. 

Name of species  Leb Art Mar Bin Mag Naw Elm Mean 

C. dactylon 100 100 100 100 100 94 100 99 

C. rotundus 96 70 100 90 80 60 20 74 

P. oleracea 70 10 0 100 60 60 100 57 

A. viridis 90 0 0 100 80 0 30 43 

E. colona 0 0 50 100 40 70 10 39 

S. arundinaceum 80 60 0 0 40 90 80 39 

G, gynandra 50 10 40 10 30 70 30 34 

A. graecizans 80 0 0 60 70 0 20 33 

Z. pentandra 0 0 90 0 90 0 0 26 

C. olitorius 60 0 0 0 0 0 10 10 

T. terrestris 0 0 10 30 0 0 0 6 

L. arabicus 0 0 0 10 0 0 10 3 

Key: Leb: Lebab, Art: Artigasha, Mar: Marawaty, Bin: Bina, Mag: 

Magasir, Naw: Nawa and  Elm: Elmasakeen 

Table 4. Field uniformity of common weed species. 

Name of species  Leb Art Mar Bin Mag Naw Elm Mean 

C. dactylon 96 88 88 96 88 90 92 91 

C. rotundus 94 34 86 20 72 52 16 53 

P. oleracea 22 2 0 62 52 48 56 35 

S. arundinaceum 68 20 0 0 36 82 16 32 

A. viridis 88 0 0 42 68 0 10 30 

A. graecizans 60 0 0 16 54 0 20 21 

E. colona 0 0 38 38 32 32 2 20 

G. gynandra 24 2 12 2 12 36 20 15 

Z. pentandra 0 0 48 0 48 0 0 14 

C. olitorius 28 0 0 0 0 0 2 4 

L. arabicus 0 0 0 4 0 0 10 2 

T. terrestris 0 0 2 6 0 0 0 1 

Key: Leb: Lebab, Art: Artigasha, Mar: Marawaty, Bin: Bina, Mag: 

Magasir, Naw: Nawa and  Elm: Elmasakeen 
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     T able 5. Relative abundance of common weed species.                                       

Name of 

species  

Leb Art Mar Bin Mag Naw Elm Mea

n 

C. dactylon 99.

7 

184.

7 

112.

6 

115.

0 

89.9 113.

3 

137.

2 

116.

7 

C. rotundus 54.

1 

63.2 52.3 20.9 39.7 49.6 10.5 41.0 

P. oleracea 20.

6 

5.5 0.0 40.9 29.6 31.7 46.1 24.9 

S. 

arundinaceu

m 

27.

9 

41.0 0.0 0.0 23.2 45.9 21.5 19.5 

A. viridis 36.

4 

0.0 0.0 34.3 31.0 0.0 10.2 18.8 

E. colona 0.0 0.0 32.2 30.7 22.9 28.7 2.6 17.8 

G. gynandra 15.

3 

5.6 10.9 2.1 8.2 30.9 14.3 12.0 

Z. pentandra 0.0 0.0 31.6 0.0 27.9 0.0 0.0 9.7 

C. olitorius 15.

8 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 3.1 

T. terrestris 0.0 0.0 2.3 6.1 0.0 0.0 0.0 1.4 

L. arabicus 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 5.8 1.2 

A. graecizans 0.0 0.0 0.0 1.8 5.8 0.0 0.2 0.9 

     Key: Leb: Lebab, Art: Artigasha, Mar: Marawaty, Bin: Bina, Mag: 

Magasir, Naw: Nawa and  Elm: Elmasakeen 

           Results of each parameter in both winter seasons and both 

summer seasons were combined and presented to gether in the same 

table and figure for ease of comparisons.  The combined analysis of both 
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winter seasons indicated that, unrestricted weed growth significantly 

reduced maize grain yield by 58 – 62% as compared to weed free full 

season treatment (Table 6). However, in the summer season, 

unrestricted weed competition significantly reduced grain yield by 67 – 

79% (Table 6). These findings are in conformity with those of Ishag 

(1979), who reported that, unrestricted weed growth could lead to great 

losses in maize yield which amounted to 46 – 80%. Maize grain yield 

decreased as the duration of weed infestation period increased. Worwick 

and Black (1988), reported that, maize grain yield reduction by weeds 

was directly related to the duration of weed interference. The reduction in 

maize grain yield due to weeds interference was mainly through 

reduction in ear weight (Table 7).  Plant height was also adversely 

affected by weed competition and was reduced by 62.5 and 67.1% under 

full season weedy conditions for winter and summer plantings, 

respectively (Table 8). 

The critical period of weed competition in maize was between 2 – 8 

weeks after planting in winter and 2 – 9 weeks in summer (Figure 1 and 

2). Mahgoub (2002) found that, the critical period for weed competition in 

maize was 2 – 6 weeks after sowing. This difference is expected, 

because the critical period for weed competition is influenced by several 

factors including weed species, the envirunment, plant density, time of 

weed competition, soil fertility and crop cultivar. Generally, yield potential 

was found to be higher in winter (2360 – 2611 kg/fed) than in summer 

(1162 – 1495 kg/fed). This could be attributed to temperature 

differences, pest and disease complex, in addition to severe weed 

competition. The yield obtained in winter in Northern States is by far 

better than that in Central Sudan, where yield do not exceed 1500 kg/fed 

(Mukhtar et al., 2007). 
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It is evident that a long weed-free duration starting from 2 weeks after 

sowing is necessary to provide high grain yield. To attain weed-free 

environment in maize, pre or post-emergence herbicides, mechanical 

and hand weeding during this period should be timed and adjusted to the 

critical period of weed competition only. In this, way use of persistant soil 

acting herbicides could be avoided and weed control treatments 

minimized. 

          Some of perennial weed species in the experimental site such as 

Convolvulus arvensis L., Cynodon dactylon L. and cyperus rotundus L. 

have shown some tolerance as manifested by their appearance in the 

herbicide treatments plots.  The highest percentage grassy and broad-

leaved weeds  control was achieved by the tank mixture of Atrazine at 

intermediate rate with Dual gold at highest rate in both winter seasons 

and both summer seasons (Table 9). 

          A significant weed control was achieved in terms of total weed 

biomass reduction with all herbicide treatments and their all tank 

mixtures in both winter seasons and both summer seasons as compared 

to weedy full season treatment (Table 10). Unrestricted weed growth 

accounted for 61% losses in maize yield in the winter season and 48% in 

the summer season as compared with the weed free check treatment 

(Table 10). 

          The combined analysis of both winter seasons and both summer 

seasons indicated that, within all herbicides the best total grain yield was 

achieved with Atrazine at highest rate, Dual gold at highest rate and the 

tank mixtures of Atrazine at intermediate rate with Dual gold at highest 

rate and they gave total grain yield comparable to full season weed free 

treatment (Table 10). These results have shown that early removal of 

weeds by herbicides and their tank mixtures enable the crop to maximize 

the use of the available resources. Increases in total grain yield due to 
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use of herbicides is in agreement with the findings of Yaduraja and Ahuja 

(1993) who reported that, the use of herbicides gave excellent control of 

weeds and resulted in high maize total grain yield compared to the 

control. Similar findings were also reported by Akinola and Equnjobi 

(1991). Based on these results, it can be concluded that, the 

effectiveness of the herbicides Atrazine at highest rate, Dual gold at 

highest rate and the tank mixtures of Atrazine at intermediate rate with 

Dual gold at highest rate followed by a single supplementary hand 

weeding at 4 weeks after sowing against weeds and their high selectivity 

in maize, make these herbicide treatments possible candidates for the 

control of weeds in maize in the northern Sudan.  This is substantiated 

by the adverse effects of weeds on maize coupled with scarcity of labour 

and its high cost. 
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Table 6. Influence of duration of weed interference on grain yield (kg/fed) 

during winter and summer seasons, combined. 

Weeks after 

sowing 

Weed free for x weeks Weedy for x weeks 

 Winter  

seasons 

1 

Summer 

seasons 

2 

Winter 

seasons 

3 

Summer 

seasons 

4 

0 1102 c 491 e 2360 a 1162 a 

2 1577 b 830 d 1686 b 977 b 

4 1691 b 912 cd 1565 bc 879 b 

6 1908 b 1234 b 1416 bcd 692 c 

8 1952 b 1023 c 1227 cde 666 c 

10 2397 a 1334 ab 1123 de 410 d 

full season 2611 a 1495 a 892 e 442 d 

Sig *** ***  *** *** 

C.v% 19.1 15.4 21.1 22.9 

SE± 85.9 53.4 92.5 46.8 

  1- Y =1037.86 +192.80x -4.09 x2 , R2 = 0.79 

2- Y = 116.04+ 420.34x -37.6 x2, R2 = 0.86 

3- Y=2622.02 -420.96X +26.44 x2, R2 = 0.82 

4- Y = 1335.40 -183.81x +7.33 x2, R2 = 0.84 

 -Means with the same letters in the same column are not significantly 

different at 0.05 level of probability according to DMRT.     
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            Figure 1: Effect of weeds on grain yield during winter seasons                      

 

 

            Figure 2: Effect of weeds on grain yield during  summer seasons 
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Table 7: Influence of duration of weed interference on ear weigh (g)/plant 

during winter seasons (2002, 2003)  

Weeks after 

sowing 

Weed free for x weeks Weedy for x weeks 

  Winter 

seasons 

1 

Summer 

seasons 

2 

Winter 

seasons 

3 

Summer 

seasons 

4 

0 84.58 e 38.54 e 175.62 a 91.82 a 

2 120.72 d 57.67  d 146.13 b 75.25 b 

4 131.34  cd 82.10  c 103.67 c 70.99 b 

6 152.55 bc 110.23 a 103.19 c 57.09 c 

8 154.22 bc 98.28 b 104.56 c 52.60 cd 

10 175.19 ab 109.01a 99.00 d 35.63 e 

full season 203.04 a 117.2 a 65.83 e 43.00 de 

Sig *** *** *** *** 

C.v% 19.45 11.65 8.61 17.36 

SE± 6.72 4.40 7.49 3.45 

1- Y =72.24+20.14-0.3426 x2, R2 = 0.79 

2- Y=7.85+ 32.02x-2.42 x2, R2 = 0.98 

3- Y=198.65-31.27 +2.02 x2, R2 = 0.98 

4- Y= 106.50 -15.86x +0.89 x2, R2 = 0.88 

-Means with the same letters in the same column are not significantly 

different at 0.05 level of probability according to DMRT.  
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Table 8 . Influence of duration of weed interference on plant height (cm) 

during winter and summer seasons, combined. 

Weeks after 

sowing 

Weed free for x weeks Weedy for x weeks 

  Winter 

seasons 

1 

Summer 

seasons 

2 

Winter 

seasons 

3 

Summer 

seasons 

4 

0 113.96 c 100.95 c 169.53 a 146.28 a 

2 147.36 b 131.70 b 145.35 b 135.62 a 

4 161.75 b 147.38 a 132.89 b 118.24b 

6 163.59 b 158.56 a 112.09 c 116.07 b 

8 146.82b 152.89 a 113.99 c 135.38c 

10 165.88 ab 156.40 a 107.30 c 105.53 cd 

full season 184.76 a 157.71a 84.65 d 97.24cd 

Sig *** *** *** *** 

C.v% 12.34 8.05 13.57 12.0 

SE± 5.49 3.45 4.28 3.9 

1- Y=109.02+ 16.61x -1.02 x2, R2 = 0.85 

2- Y=76.95 + 31.06x-2.88 x2, R2 = 0.87 

3- Y=185.33-20.29X +0.98 x2, R2 = 0.85 

4- Y=148.1-6.07x-0.09 x2, R2 = 0.82 

-Means with the same letters in the same column are not significantly 

different at 0.05 level of probability according to DMRT.     

  

 

 

 

 

 



 327 

Table 9. Effect of herbicide treatments on percentage graminae and 

broad-leaved        weeds control during winter and summer seasons, 

combined. 

Treatments Herbicide 

rate 

Kg. a. i./fed 

 

Graminae weeds Broad-leaved weeds 

Winter 

seasons 

Summer 

seasons 

Winter 

seasons 

Summer 

seasons 

Atrazine 0.2 43 48 34 41 

Atrazine 0.3 51 82 41 62 

Atrazine 0.4 62 68 50 63 

Dual gold 0.4 58 67 35 49 

Dual gold 0.5 57 64 38 33 

Dual gold 0.6 53 71 42 62 

Atrazine + 

Dual gold 
0.2+0.4 46 68 40 35 

Atrazine + 

Dual gold 
0.2+0.5 45 67 35 54 

Atrazine + 

Dual gold 
0.2+0.6 58 72 39 46 

Atrazine + 

Dual gold 
0.3+0.4 57 66 44 53 

Atrazine + 

Dual gold 
0.3+0.5 56 66 45 36 

Atrazine + 

Dual gold 
0.3+0.6 69 71 68 69 

Weed free 

full 
- 100 100 100 100 

Weedy full 

season 

- - - - - 
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Table 10. Effect of herbicide treatments on weed biomass (g/m2) and total 

grain yield (kg/fed) during winter and summer seasons, combined. 

Treatments 

 

Herbicide 

rate 

kg. a. i. / 

fed 

Weed biomass Total grain yield 

Winter 

seasons 

Summer 

seasons 
Winter 

seasons 

Summer 

seasons 

Atrazine 0.2 50 c 35 gh 1651 d 848 cde 

Atrazine 0.3 49 c 28 h 1715 cd 820 cde 

Atrazine 0.4 60 bc 39 fg 2394 ab 1087 ab 

Dual gold 0.4 43 cd 33 gh 1791 cd 826 cde 

Dual gold 0.5 53 c 54 d 2020 abcd 697 def 

Dual gold 0.6 53 c 35 gh 2202 abcd 993 abc 

Atrazine + 

Dual gold 
0.2+0.4 58 bc 52 de 1917 cd 678 ef 

Atrazine + 

Dual gold 
0.2+0.5 75 b 45 ef 1738  cd 787 cdef 

Atrazine + 

Dual gold 
0.2+0.6 60 bc 67 c 1854 cd 896  bcd 

Atrazine + 

Dual gold 
0.3+0.4 58 bc 75 b 2012 abcd 774 def 

Atrazine + 

Dual gold 
0.3+0.5 54 c 74 b 2267 ab 680 ef 

Atrazine + 

Dual gold 
0.3+0.6 32 d 38 fg 2564 a 1125 a 

Weed free 

ful 
- 

- - 
2412 a 1129 a 

Weedy full 

season 
- 203  a 127 a 951 e 592 f 

Sig - *** *** *** *** 

C.V - 23.95 14.54 24.67 21.47 

SE - 5.03 4.2 65.49 36 

-Means with the same letters in the same column are not significantly 

different at 0.05 level of probability according to DMRT. 
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الوالٌة – فى منطمة  دنمال  (الحصر، المنافسة والمكافحة)الحشائش فى محصول الذرة الشامٌة 100

السودان– الشمالٌة   

   2 وحمادة أزهرى عبدالعظٌم1مختار عبد العزٌز دمحم

 

السودان– السلٌم – جامعة دنمال – كلٌة العلوم الزراعٌة 1  

السودان                    -ودمدنى- هٌئة البحوث الزراعٌة2  

 المستخلص

          أجرى حصر الحشابش فى سبع جزر بمنطمة دنمبل شملت، لبب، أرتماشة، مروارتى، بنا، 

 لتحدٌد الحشابش الشابعة والسابدة والتى 2004مماصر، ناوا والمساكٌن خبلل الموسم الصٌفى لعام 

 حمول 10ختٌار !ستخدام نظام العٌنة الطبمٌة العشوابٌة فى أخذ العٌنات وتم !تم . تصاحب الذرة الشامٌة

كثافة . عشوابٌاّ فى كل جزٌرة، عدد الحشابش فى المتر المربع تم حسابه عن طرٌك خشبة مستطٌلة

الحمل، التكرار، التجانس، الكثافة النسبٌة، التكرار النسبى، التجانس النسبى والؽزارة النسبٌة للحشابش تم 

.تمدٌرها  

من هذه .   عابلة13لى ! نوع من الحشابش الحولٌة والمعمرة وتنتمى 25          بٌانات الحصر سجلت 

أكبر عدد ألنواع الحشابش .   أنواع تتبع لذوات الفلمة الواحدة7 نوع ٌتبع لذوات الفلمتٌن و18األنواع 

حشابش النجٌل، السعدة والرجلة رصدت بؽزارة نسبٌة . رصد فى المساكٌن بٌنما أدناه كان فى أرتماشة

. عالٌة بٌنما حشابش العدار، لسلن طٌر كبٌر، الدفرة والتملٌكة سجلت بؽزارة معتدلة فى معظم الجزر

ال فى جزٌرة واحدة أو !األنواع األخرى المتبمٌة من الحشابش ظهرت بؽزارة نسبٌة للٌلة جداّ ولم تظهر 

. جزٌرتٌن  

          أجرٌت تجربة لمنافسة الحشابش للمحصول لتمدٌر الفمد الناشا له من جراء الحشابش ولمعرفة 

الفترة الحرجة للمنافسة حٌث تمت زراعة الذرة الشامٌة لموسمٌن شتوٌٌن متعالبٌن وموسمٌن صٌفٌٌن 

جراء !تم . السودان– الوالٌة الشمالٌة – دنمبل –  بؤلجة 2004لى 1 2002متعالبٌن خبلل الفترة من 

 10، 8، 6، 4، 2، 0تجربتٌن للمنافسة، التجربة األولى شملت معامبلت خالٌة من الحشابش لفترات 

التجربةالثانٌة حوت معامبلت موبوءة .  أسابٌع من الزراعة ومعاملة خالٌة من الحشابش طول الموسم

.   أسابٌع من الزراعة ومعاملة موبوءة بالحشابش طول الموسم10، 8، 6، 4، 2، 0بالحشابش لفترات 

لى نمص معنوى فى انتاجٌة محصول الذرة الصفراء !أوضحت النتابج أن عدم مكافحة الحشابش أدى

فى % 62 – 58ممارنة بالمعامبلت الخالٌة من الحشابش طول الموسم  وتراوح هذا النمص ما بٌن 

                                                 
100

 .إشراف المؤلف الثانىعضء ِٓ سعبٌخ دوزٛساح لذِذ ٌغبِؼخ اٌغٛداْ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ثٛاعطخ اٌّؤٌف األٚي رؾذ  
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وأن هذا النمص مرتبط بفترة المنافسة . فى الموسمٌن الصٌفٌٌن% 79 – 67الموسمٌن الشتوٌٌن وبٌن 

. الحرجة بٌن المحصول والحشابش أى أنه كلما نمصت هذه الفترة كلما زادت اإلنتاجٌة والعكس صحٌح

على % 67,1 و 62,5رتفاع النبات تنالص فى الموسمٌن الشتوى والصٌفى بنسب تراوحت بٌن !

. نفس النتٌجة تم مبلحظته فى وزن الكوز. التوالى تحت ظروؾ منافسة الحشابش للمحصول  

 أسابٌع 8 و 2          الفترة الحرجة لمنافسة الحشابش فى محصول الذرة الصفراء تراوحت ما بٌن 

أظهر .  أسابٌع من الزراعة فى الموسمٌن الصٌفٌٌن9 و 2من الزراعة فى الموسمٌن الشتوٌٌن وما بٌن 

البحث بان المحصول مماوم نسبٌاً للحشابش فى الموسم الشتوى عنه فى الموسم الصٌفى وذلن لنمو 

. نتاجٌة الموسم الصٌفى!نتاجٌة الموسم الشتوى أعلى من !بصورة عامة . المحصول نمواّ لوٌاّ فى الشتاء

          تجربة المكافحة بمبٌدات الحشابش فى الذرة الشامٌة أجرٌت كتجربتى المنافسة فى نفس مكان 

لى مخالٌطهما !وتارٌخ الزراعة لتمٌٌم وممارنة تؤثٌرات مبٌدى الحشابش دول لولد وأترازٌن باإلضافة ّ

نتاجٌة محصول الذرة !والتى تستعمل بصورة واسعة فى السودان كمعامبلت لبل اإلنبثاق على تحمل و

كل معامبلت مبٌدى . نتاجٌة!الشامٌة فى محاولة لتحدٌد أنسب معاملة تعطى مكافحة فعالة  وتحمك أعلى 

الحشابش ومخالٌطهما المختلفة أعطت مكافحة جٌدة للحشابش الحولٌة النجٌلٌة و العرٌضة األوراق 

وبخاصة الجرعات العالٌة للمبٌدٌن والجرعات المختلفة للخلٌط بٌن المبٌدٌن األترازٌن ودول لولد ممارنة 

. بالشاهد خبلل موسم النمو

فى % 48فى الموسم الشتوى و% 61نتاجٌة المحصول نتٌجة منافسة الحشابش له بلػ !          تدنى 

ستخدام الجرعة العالٌة  من األترازٌن والجرعة العالٌة من دول !أوضحت النتابج أن . الموسم الصٌفى

لولد وخلٌط الجرعة المتوسطة من األترازٌن مع الجرعة العالٌة لدول لولد أعطى أعلى زٌادة معنوٌة فى 

الناتج الكلى للذرة الصفراء وكان مشابهاً للعزٌك الٌدوى خبلل الموسمٌن الشتوٌٌن و الموسمٌن الصٌفٌٌن 

ستخدام المبٌدات ومخالٌطها أعطت ألل نمص معنوى فى الوزن الجاؾ !أٌضاً وجد أن .  ممارنةً بالشاهد

بتمٌٌم أثر المبٌدات فى مكافحة . للحشابش خبلل الموسمٌن الشتوٌٌن والموسمٌن الصٌفٌٌن ممارنةً بالشاهد

الحشابش أظهرت الدراسة  فعالٌة جٌدة فى مكافحة الحشابش الحولٌة  

.           بعض أنواع الحشابش المعمرة مثل العلٌك، النجٌل والسعدة أبدت مماومة للمبٌدات المستعملة

 

 

 


