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 جمةل جامؼة دهلال نوبحوث امؼومية

 جموـة هصف س نوية ػومية حممكة 

 جامؼـة دهلال  –ثصدر غن لكية ادلراسـات امؼويا 

 امسـودان  –دهلـال 

 مقدمــة: 
ممي مجمة تصدر عف كمية الدراسات العميا بجامعػة دنقػال  ث العبمجمة جامعة دنقال لمبح 

كهي مجمة نصؼ سنكية عممية محكمة  تسهـ فػي تكسػيد داةػرة العمػـ كالمعرفػة  كذلػؾ مػف  ػالؿ 
نشر البحػكث كاوكراؽ العمميػة  التػي تتػكافر فيهػا اوصػالة كالمنهجيػة كاللاةػدة العمميػة  ككفػؽ هػذ  

اتذة البػاحييف مػف دا ػؿ ك  ػارج الجامعػة كالتػي تتػكفر فيهػا الرؤية ترحػب المجمػة بهسػهامات اوسػ
كؿ أساسيات البحث العممي  شػريطة أف   تكػكف اهسػهامات نػد نشػرت مػف نبػؿ أك تحػت إجػرا  

 النشر في أم مجمة أ رم.
 قواعد النشر:
  ترحػػػب المجمػػػة بػػػالبحكث فػػػي يػػػالث نسػػػا مطبكعػػػة عمػػػي كجػػػ  كاحػػػد عمػػػي كرؽA4 

سػػػـ  عمػػػي أف   يزيػػػد حجػػػـ البحػػػث عػػػف أربعػػػيف  4.5بلراغػػػات مزدكجػػػة كهػػػكامش 
( 02صلحة شاممة المم صيف كالمكضكع كالمراجد كالمالحؽ. كيككف حجـ الحرؼ )

 كترنـ الصلحات في اوسلؿ عمى الجانب اويسر بشكؿ متسمسؿ.
  ( أسػػطر بالم ػػة اوصػػمية لمبحػػث 01يجػب أف يحتػػكم البحػػث عمػػى مم ػػص بحػدكد )

فة إلػػػى مم ػػػصو كاؼو بالم ػػػة اونجميزيػػػة إذا كػػػاف البحػػػث )عربػػػي  إنكميػػػػزم(. باهضػػػا
مكتكبػػان بالم ػػة العربيػػة  كمم ػػصو كاؼو بالم ػػة العربيػػة إذا كػػاف البحػػث مكتكبػػان بالم ػػة 

 اونجميزية.
   يكتػػػب فػػػي بدايػػػة البحػػػث: عنػػػكاف البحػػػث  كاسػػػـ الباحػػػث  القسػػػـ  الكميػػػة  الجامعػػػة

 بالم تيف العربية كاهنجميزية.  Keywordsالمدينة البمد  كالكممات الملتاحية 

  يجػب أف تتبػد الطريقػة العمميػة الميمػي لعػػرض البحػث أك الكرنػة مػف حيػث ال الصػػة
كمنػػػاهو ككسػػػاةؿ البحػػػث  كعػػػرض المكضػػػكع  كتحميمػػػ   كالنتػػػاةو التػػػي تػػػـ التكصػػػؿ 

 إليها  كالتكصيات المقدمة  كناةمة المراجد كفؽ المنهو المتبد.

 كاوشػػػكاؿ كالرسػػػكمات كالصػػػكر المرسػػػكمة بػػػالحبر  يجػػػب أف يراعػػػي تػػػرنيـ الجػػػداكؿ
 اوسكد  مد اهيضاح المقابؿ لكؿو  عمي أف تككف كاضحة عند إعادة إنتاجها. 

 .ت ضد البحكث المقٌدمة لمنشر  لمتقكيـ مف نبؿ م تصيف في مكضكع البحث 

   فػػػي حالػػػػة البحػػػكث كاوكراؽ المسػػػػتمة  يجػػػػب تكضػػػير الدرجػػػػة التػػػي منحػػػػت لمرسػػػػالة
   كالجامعة التي ندمت لها  كالمجنة التي نكمتها.كزمانها
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 ( بعد التحكيـ يطمب مف الباحث تسميـ البحث في نرص مدموCD.) 

  يحػػػػؽ لهيةػػػػة التحريػػػػر إجػػػػرا  الت يػػػػرات التػػػػي تراهػػػػا ضػػػػركرية وغػػػػراض الصػػػػياغة أك
 تصكيب او طا  النحكية  أك الترنيـ.

  .يرجي مف الباحييف إرفاؽ سيرتهـ الذاتية 

  ينشر ل  بحث في المجمة نس تيف مف العدد المعني. يحؽ لمف 

  المجمة غير ممزمة برد اوكراؽ التي لـ يتـ اعتمادها لمنشر  كترسؿ إفادة بعدـ النشر
 لمكاتب. 

 : ترسؿ اوكراؽ إلي المجمة عمي العنكاف التالي 
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 ممجمة جامعة دنقال لمبحث العمم

 الفــــهرس
 رنـ الصلحة  عنكاف البحث  الباحييف الباحث / 

 7 العدالة االجتماعية وفق رؤية األخوان المسممين أ.د/ طمحة عبد الحميد الحسن

 44 زوجية الخمق  د. عبد الوىاب شمد محمد 

 د.عمر بشارة أحمد بشارة
 د. اشراقة ارباب حمد عبدالكريم

تقويم محتوى واخراج كتاب رياضيات الصف الثامن 
وجية نظر معممي الرياضيات بمحمية  أساس من

 دنقال

20 

 65 انزواج انعزفٍ وأثزِ عهً األسزة انًسهًت د. يًُ حسب انزسىل حسٍ

 75 حقُُى اإلَزاداث انذاحُت نهىالَت انشًانُت  د. اسايت يعاوَت بخُج 

دور َىعُت انضًاَاث انًطهىبت يٍ انبُىك انخجارَت  د. عبذ انزؤوف يحًذ حسٍُ

شزَحت انًزأة يٍ انخًىَم األطغز بانىالَت واسخفادة 

 انشًانُت

040 

يذي رضً انًجخًع انًحهٍ عٍ حطبُق انًسؤونُت  د خانذ يحًذ أحًذ انغزاَبت

 االجخًاعُت نذي شزكت أدَىك األياراحُت

005 

 022 حزَُف انًذَُت وأثزِ عهً حخطُط انًذَُت اإلنكخزوَُت د. يحًذ إسًاعُم عهً 

دور انخخطُط االسخزاحُجٍ فٍ رفع كفاءة وفعانُت  ذ َىر حبُذٌد. يحًذ حُفٍ يحً

أداء انًؤسساث انخزبىَت باألردٌ "دراست حانت عهً 

 يذَزَت حزبُت انزيثا" 

062 

 The Prevalence Rate & Determinants د. حهاٍَ بابكز انُاس 

Factors Of Tobacco Use Among 

Students In Red Sea University –Red 

Sea State – Sudan (From Period March- 

September 2013) 

090 

 Economic Analysis Of Sorghum د. يحًذ أحًذ حىفُق

Production In The Nothern State, Sudan 
412 

 د. يخخار عبذ انعزَز 

 أ. روَذا انزبُز ايٍُ

Effects Of Weed Interference On 

Growth And Yield Of Faba Bean (Vicia 

faba L.) In Dongola Locality, Northern 

State, Sudan  

444 
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 امؼداةل الاجامتغية وفق رؤية الأخوان املسومني

 أأ.د ظوحة غبد امحليد احلسن املنشاوي 

آداب/ جامؼة دهلال  لكية ال

 

 :المستخلص

. ٚططشلض طزلغ ٘زٖ حٌذسحعش ػٓ فىش حألخٛحْ حٌّغ١ٍّٓ كٛي حٌؼذحٌش حالؿظّخػ١ش حإلعال١ِش

حٌذسحعش ٌّفَٙٛ حٌؼذحٌش حالؿظّخػ١ش فٟ حألدر١خص حٌؼذ٠ذس حٌّؼخفشس رؼٕخفش٘خ حٌّؾظشوش حٌظٟ 

 طؼظزش ؿٛ٘ش حٌّفَٙٛ.

حٌشإ٠ش حٌّؼخ١ٌش حالخٛح١ٔش طغظٕذ ػٍٝ ػالػش أعظ ٟ٘: حٌظلشس حٌٛؿذحٟٔ، ٚحٌّغخٚحس 

 حإلٔغخ١ٔش حٌىخٍِش، ٚحٌظىخًِ حالؿظّخػٟ حٌٛػ١ك.

شإ٠ش حٌّؼخ١ٌش حإلعال١ِش ٌٍؼذحٌش حالؿظّخػ١ش ال طظلمك اال رظؼز١ض حٌؼم١ذس ٠ٚشٜ حإلخٛحْ أْ حٌ

حإلعال١ِش فٟ حٌمٍٛد ٚحٌنّخثش وّشكٍش أٌٚٝ، أِخ حٌّشكٍش حٌؼخ١ٔش فظظُ رخٌظٕظ١ُ ٚحٌـٙخد مذ 

 هٛحغ١ض حٌّـظّغ حٌـخٍٟ٘.

 
 المقدمة:

حٌؾفمش ٚحإلكغخْ وم١ُ ٌؼً حٌؼذحٌش حالؿظّخػ١ش وّفَٙٛ ِّٚخسعش ال طغظٕذ ػٍٝ ل١ُ حٌظشحكُ ٚ

أخالل١ش فمو، ٚأّخ طغظٕذ أ٠نخً ػٍٝ حػظزخسحص ػ١ٍّش، أّ٘ٙخ أْ حٌؼذحٌش ٟ٘ مّخْ ٌالعظمشحس 

ٚحٌغالَ فٟ حٌّـظّغ، ٚمشٚسس ٌض٠خدس ِؾخسوش أفشحدٖ فٟ حٌّغخثً حٌؼخِش ِّٚخسعش حٌلمٛق 

حٌّٕٛ دْٚ ٘ضحص أٚ حٌغ١خع١ش، ٚأٔٙخ فٟ حألِذ حٌّظٛعو ٚحٌزؼ١ذ طٛفش ٌٍّـظّغ فشؿ حالٔطالق ٚ

 حٔظىخعخص ػ١ٕفش.

 مفيوم العدالة االجتماعية:

٠ٚـّغ ر١ٓ ٘زٖ  1ٕ٘خن طؼش٠فخص ػذ٠ذس فٟ حألدر١خص حٌّؼخفشس ٌّفَٙٛ حٌؼذحٌش حالؿظّخػ١ش

 حٌظؼش٠فخص ػٕخفش ِؾظشوش ٟ٘ رّؼخرش ؿٛ٘ش حٌّفَٙٛ ٚٔٛؿض٘خ ف١ّخ ٠ٍٟ:

ٌل١خس رّؼٕٝ أْ ال ٠ظشطذ ػٍٝ رٌه أ/ حٌّغخٚحس ر١ٓ أرٕخء حٌّـظّغ حٌٛحكذ فٟ طىخفئ فشؿ ح

أٞ طفخٚص فٟ حٌّؼخٍِش دحخً حٌّـظّغ فٟ فجش ِؼ١ٕش، أٚ هزمش ِؼ١ٕش، أٚ ؿٕظ ِؼ١ٓ، أٚ عالٌش 

رّخ فٟ رٌه فشؿ حٌشػخ٠ش حٌقل١ش ٚحٌّغىٓ ٚحٌظؼ١ٍُ، ٚحٌؼًّ ٚطمٍذ حٌٛظخثف حٌؼخِش،  ِؼ١ٕش،

 ِّٚخسعش حٌلمٛق حٌّذ١ٔش ٚحٌغ١خع١ش. 

                                                 

 .27م، ص 2006حملاكم الشرعية، فؤاد عبد ادلنعم: العدالة االجتماعية يف كل العصور، قطر: رئاسة ا/1
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رّؼٕٝ أْ ِٓ ٠مِْٛٛ رخٌـٙذ ٠ٚظٙشْٚ حألدحء ٔفغٗ ٠لقٍْٛ  – د/ حٌؼذحٌش حٌظٛص٠ؼ١ش

 ػٍٝ ٔق١ذ ِظغخٚٞ ، فخٌّغخٚحس ٕ٘خ ٔغز١ش ١ٌٚغض ١ِىخ١ٔى١ش، فٍىً كغذ ِـٙٛدٖ.

رّؼٕٝ أْ أفشحد حٌّـظّغ لذ ال طظٛفش ٌُٙ حٌفشفش ٌألدحء، ٚأْ  –ؽ/ حٌظنخِٓ حالؿظّخػٟ 

ٛخش، حٌّشك، أٚ حإلفخرش، أٚ حٌزؼل ح٢خش ٌظشٚف ١ٌغض ِٓ فٕغ أ٠ذ٠ُٙ )ِؼً حٌؾ١خ

ال ٠غظط١ؼْٛ حالعظفخدس ِٓ حٌفشؿ حٌّظخكش  2ٌؼخ٘خص خٍم١ش،  أٚ رغزذ وٛحسع رؾش٠ش أٚ هز١ؼ١ش(

أٚ ال ٠غظط١ؼْٛ حألدحء حٌزٞ ٠ىفً ٌُٙ ػخثذحً ِخد٠خً أٚ ِؼ٠ٕٛخً ٠ّىُٕٙ ِٓ حٌل١خس حٌىش٠ّش، ٌٚىٓ 

 ْ ٠ىفٍٖٛ ألٔفغُٙ، ٌٚٛ فٟ كذٚدٖ حٌذ١ٔخ.رٌه ٠ظنخِٓ ٌىٟ ٠ىفً ٌُٙ ِخ ٌُ ٠غظط١ؼٛح أ حٌّـظّغ ِغ

ٚحٌؼذحٌش حالؿظّخػ١ش رٙزح حٌّؼٕٝ طٙذف اٌٝ ِٕغ حٌظٍُ ٚحالعظغالي ٚاٌٝ طم١ٍـ حٌزئط 

 حإلٔغخٟٔ، ٚاٌٝ كفع حٌىشحِش حٌزؾش٠ش. 

٘زٖ حٌؼٕخفش حٌؼالػش حٌّؾظشوش ر١ٓ ِؼظُ ِفخ١ُ٘ حٌؼذحٌش، طظشن ِغ رٌه ِـخالص ٌالخظالف 

ٌٍظفخٚص فٟ آ١ٌخص حٌظطز١ك، وّخ أْ ٘زٖ حٌؼٕخفش حٌّؾظشوش ال طظلذع فٟ دسؿخص حإلٌضحَ، ٚ

رخٌنشٚسس ػٓ )طؼظ١ُ فشؿ حٌل١خس( ١ٌٚظ ِـشد حٌّغخٚحس أِخَ ٘زٖ حٌفشؿ. فظؼظ١ُ فشؿ 

حٌل١خس ٠ٕمٍٕخ اٌٝ ِفخ١ُ٘ أخشٜ ِؼً "حٌظ١ّٕش"  أٚ "حٌظمذَ" أٚ "حٌظطٛس" ٚأل١ّ٘ش ٘زٖ حٌّفخ١ُ٘ اْ 

 شك ٌٙخ فٟ ٘زٖ حٌذسحعش حٌّٛؿضس.حٌزخكغ ٠خٛك ف١ٙخ أٚ ٠ظؼ

 الرؤية اإلسالمية المثالية لمعدالة عند األخوان المسممين:

٠مٛي ع١ذ لطذ أكذ حٌشٚحد حألٚحثً ٌلشوش حإلخٛحْ حٌّغ١ٍّٓ: حٌؼذحٌش فٟ ٔظش حإلعالَ 

ِغخٚحس أغخ١ٔش ٠ٕظش ف١ٙخ اٌٝ طؼخدي ؿ١ّغ حٌم١ُ، رّخ ف١ٙخ حٌم١ّش حاللظقخد٠ش حٌزلظش. ٟٚ٘ ػٍٝ 

حٌذلش طىخفئ فٟ حٌفشؿ، ٚطشن حٌّٛح٘ذ رؼذ رٌه طؼًّ فٟ حٌلذٚد حٌظٟ ال طظؼخسك ِغ  ٚؿٗ

حأل٘ذحف حٌؼ١ٍخ ٌٍل١خس، ٚألْ حٌم١ُ فٟ ٔظش حإلعالَ وؼ١شس ٌزٌه ٌُ طٙذف اٌٝ طلظ١ُ حٌّغخٚحس 

حاللظقخد٠ش رّؼٕخ٘خ حٌلشفٟ حٌن١ك، حٌزٞ ٠قطذَ رخٌفطشس، ٠ٚظؼخسك ِغ هز١ؼش حٌّٛح٘ذ 

٠ؼٛق حالعظؼذحدحص حٌفخثمش، ٠ٚغٛٞ ر١ٕٙخ ٚر١ٓ حالعظؼذحدحص حٌن١مش، ٠ّٕٚغ أفلخد حٌّظفخٚطش ٚ

  3حٌّٛح٘ذ ِٓ أفخق ِٛح٘زُٙ ٌخ١ش أٔفغُٙ، ٌٚخ١ش حألِش، ٠ٚلشَ حإلٔغخ١ٔش ٔظخؽ ٘زٖ حٌّٛح٘ذ

                                                 

 .61م، ص 2004د. مصطفى أمحد خليفة )وآخرون( موسوعة ادلصطلحات االجتماعية، بًنوت، دار التنوير للطباعة والنشر، 2
 

 .28م، ص 2003: القاىرة، دار الشروق 12سيد قطب: العدالة االجتماعية يف اإلسالم: ط 3
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ٚرؼذ أْ ٠غظؾٙذ ع١ذ لطذ رخٌؼذ٠ذ ِٓ ح٠٢خص حٌمشآ١ٔش  ٌٍظذ١ًٌ ػٍٝ فلٜٛ ٘زح حٌظؼش٠ف 

ذ أْ ٕ٘خن ل١ّخً أخشٜ غ١ش حٌم١ُ حاللظقخد٠ش ٠لغذ حإلعالَ كغخرٙخ، رً ٠مذِٙخ ٌٍؼذحٌش، ٌٚظؤو١

 ػٍٝ حٌّغخٚحس حاللظقخد٠ش وم١ّش كم١م١ش أوؼش أ١ّ٘ش ِؼً حٌظمٜٛ ٚحٌٛسع ٚحٌؼٍُ.

٠ٚخٍـ  حٌىخطذ اٌٝ أْ حإلعالَ "ال ٠فشك حٌّغخٚحس حٌلشف١ش فٟ حٌّخي ألْ طلق١ً حٌّخي 

فخٌؼذي حٌّطٍك ٠مظنٟ أْ طظفخٚص حألسصحق، ٚأْ ٠فنً رؼل طخرغ العظؼذحدحص ١ٌغض ِظغخ٠ٚش 

حٌٕخط ػٍٟ رؼل ف١ٙخ، ِغ طلم١ك حٌؼذحٌش حإلٔغخ١ٔش ربطخكش حٌفشؿ حٌّظغخ٠ٚش ٌٍـ١ّغ، فال ٠مف 

 4أِخَ فشد كغذ ٚال ٔؾؤس، ٚال أفً ٚال ؿٕظ، ٚال ل١ذ ِٓ حٌم١ٛد حٌظٟ طؼً حٌـٙٛد"

أْ ٠ئدٞ رخٌنؼفخء اٌٝ  –ص ٚحٌّٛح٘ذ ٠غزذ حخظالف حٌمذسح –ٚألْ طىخفئ حٌفشؿ ٠ّىٓ 

حٌفمش ٚحٌؼٛص، فبْ حإلعالَ لذ حعظٓ ِزذءحً ِقخكزخً ٌظىخفئ حٌفشؿ ٚ٘ٛ حٌظىخفً "ر١ٓ حٌّغ١ٍّٓ رّخ 

٠نّٓ وفخ٠ش حٌلخؿخص حألعخع١ش ٌىً فشد ِٓ خالي حٌضوخس حٌظٟ ٟ٘ فشك ػٍٝ وً ِغٍُ لخدس 

 ْ حٌقل١ق سغُ أٔٗ غ١ش ٍِضَ".٠ّظٍه حٌٕقخد، ِٚٓ خالي حإلكغخْ حٌزٞ ٠غظٕفشٖ حإل٠ّخ

ٌٚىٓ طظً لشحءس حٌّشكَٛ ع١ذ لطذ ٌإلعالَ فٟ ٘زح حٌقذد ٟ٘ أْ حٌظىخفً ِغؤٌش ِظشٚوش 

ٌألفشحد أعخعخً، ك١غ ٠مٛي: "حإلعالَ ... ٠لظُ حٌىفخ٠ش ٌىً فشد، ٚأك١خٔخً ِخ فٛق حٌىفخ٠ش، ٠ٚفنً 

ظؾ رؤٔٛحػٗ، ١ٌشفغ ػٕٗ مغو حٌؼٛص أْ طىْٛ ٘زٖ حٌىفخ٠ش ػٓ هش٠ك حٌٍّى١ش حٌفشد٠ش أٚ حٌؼًّ حٌّٕ

 5ِٓ ٔخك١ش، ٚمغو حٌـٙش حٌظٟ طٍّه ِٛح٘ذ حٌشصق ِٓ ٔخك١ش أخشٜ"

٘زح حٌّفَٙٛ حٌؼخَ ٌٍؼذحٌش حالؿظّخػ١ش فٟ حإلعالَ ٠ظفك ف١ٗ ِغ ع١ذ لطذ ػذد وز١ش ِٓ 

 6حٌفمٙخء ٚحٌذػخس ٚحٌىظخد حإلعال١١ِٓ حٌّؼخفش٠ٓ.

                                                 

 .29قطب: ادلصدر نفسو، ص 4
 

 .30فسو، ص قطب ادلصدر ن5

ومائة سؤال عن  75-59م ص 1999أنظر على سبيل ادلثال حملمد الغزايل: مشكالت يف طريق احلياة اإلسالمية )قطر: رئاسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية 6

، 206-174م، ص 1979األقصى ، وعبد العزيز اخلياط: اجملتمع التكافلي يف اإلسالم، عمان: مكتبة 60-2/55م ج 1995اإلسالم القاىرة: دار ثابت 

، عبد القادر عودة: اإلسالم وأوضاعنا القانونية: القاىرة: ادلختار 36-17م، ص 1997وعماد الدين خليل: العدل االجتماعي: بًنوت: مؤسسة الرسالة: 

 .111-105م، ص 1994اإلسالمي، 
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حٌذسحعش ٌّىخٔظٗ حٌّظ١ّضس فٟ كشوش  سوض حٌزخكغ ػٍٝ ع١ذ لطذ دْٚ غ١شٖ فٟ ٘زٖ

حألخٛحْ حٌّغ١ٍّٓ أػٕخء ك١خطٗ ٚرؼذ ِّخطٗ، ٚألٔٗ أفشد ٌٙخ ِئٌفخً خخفخً طٕخٚي ف١ٗ ِٛمٛع حٌؼذحٌش 

حالؿظّخػ١ش ِٓ وً ؿٛحٔزٙخ، ٚٚفك ٚؿٙش ٔظشٖ رؼؾشحص ح٠٢خص حٌمشآ١ٔش ٚحألكخد٠غ حٌٕز٠ٛش 

ؽذ٠ٓ ٚأثّش حٌفمٗ حإلعالِٟ، ٚألْ ٘زح ٚحألدٌش حٌظخس٠خ١ش ِٓ ع١شس ِّٚخسعخص حٌخٍفخء حٌشح

ػؾشحص حٌّشحص، ِٚخ صحي ٠ٍمٝ سٚحؿخً وز١شحً ر١ٓ ؽزخد حٌلشوخص حإلعال١ِش  حٌّئٌف رخٌزحص هزغ

فٟ حٌؼخٌُ أؿّغ، ٚأخ١شحً ألْ ع١ذ لطذ لذ ػخٌؾ ِغؤٌش حٌؼذحٌش حالؿظّخػ١ش فٟ ع١خق حٌؼم١ذس 

 ٌٙزٖ حٌؼم١ذس. حإلعال١ِش حٌؾخٍِش، ٚسرو ر١ٕٙخ ٚر١ٓ حٌـٛحٔذ حألخشٜ

ٚحٌّفَٙٛ حٌزٞ أٚسدٖ حٌزخكغ ػٓ حٌؼذحٌش حالؿظّخػ١ش ٠غظٕذ فٟ حإلعالَ ػٍٝ ػالػش أعظ، 

ٟ٘ حٌظلشس حٌٛؿذحٟٔ، ٚحٌّغخٚحس حإلٔغخ١ٔش حٌىخٍِش ٚحٌظىخفً حالؿظّخػٟ حٌٛػ١ك. حألعخط حألٚي: 

 حٌظلشس حٌٛؿذحٟٔ

ذ ػٍٝ حٌظلشس حاللظقخدٞ، ٠ز٘ذ ع١ذ لطذ اٌٝ أْ حٌظلشس حٌٛؿذحٟٔ فٟ حٌّخسوغ١ش ٠غظٕ  

ك١غ أْ حٌنغو حاللظقخدٞ ػٍٝ حألفشحد ٠ـؼٍُٙ ٠ظخٍْٛ ػّخ طىٍفٗ ٌُٙ حٌمٛح١ٔٓ حٌٕظش٠ش ِٓ 

ِغخٚحس ع١خع١ش فٟ حٌّـظّغ حٌشأعّخٌٟ. ٠ٚغٍُ ع١ذ لطذ رؤْ ٘زح كك فٟ حٌّخسوغ١ش، ٌٚىٓ ١ٌظ 

اال رخٌظلشس حٌٛؿذحٟٔ ِٓ  حٌلك وٍٗ، فخٌظلشس حاللظقخدٞ رحطٗ ال ٠ىفً ٌٍفشد" حٌزمخء فٟ حٌّـظّغ

ٚال ٠ظلمك ٘زح حألخ١ش اال رخإلعالَ حٌزٞ كّشس حٌفشد " ِٓ ػزخدس أكذ غ١ش هللا،  7دحخً حٌن١ّش.

ِٚٓ حٌخنٛع ألكذ غ١ش هللا، فّخ ألكذ ػ١ٍٗ غ١ش هللا ِٓ عٍطخْ ... فبرح طلشس حٌٛؿذحْ ِٓ 

ٍٝ حطقخي وخًِ رخهلل، ٌُ ٠ظؤػش ؽؼٛس حٌغخدس ٚحٌخنٛع ٌؼزذ ِٓ ػزخد هللا ٚحِظأل رخٌؾؼٛس رؤٔٗ ػ

رؾؼٛس حٌخٛف ػٍٝ حٌل١خس أٚ حٌخٛف ػٍٝ حٌشصق أٚ حٌخٛف ػٍٝ حٌّىخٔش .. ٚ٘ٛ ؽؼٛس خز١غ 

رغل ِٓ اكغخط حٌفشد رٕفغٗ  ٚلذ ٠ذػٖٛ اٌٝ لزٛي حٌزي، ٚاٌٝ حٌظٕخصي ػٓ وؼ١ش ِٓ وشحِظٗ 

عالَ ٠ٕطٛٞ أ٠نخً ٠ٚئوذ ع١ذ لطذ أْ حٌظلشس حٌٛؿذحٟٔ حٌزٞ ٠ىشعٗ حإل 8ٚوؼ١ش ِٓ كمٛلٗ.

ِؼً ل١ُ حٌّخي ٚحٌـخٖ ٚحٌلغذ ٚحٌٕغذ، ٚحٌظلشس ِٓ  –ػٍٝ حٌظلشس ِٓ ػزٛد٠ش حٌم١ُ حالؿظّخػ١ش 

                                                 

 .33قطب: العدالة االجتماعية يف اإلسالم: مرجع سابق، ص  7
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ٚفٟ حٌٛلض ٔفغٗ ال ٠طخٌذ حإلعالَ رخإلٔىخس حٌظخَ ٌّطخٌزٗ حٌّخد٠ش  9حعظؼزخد ؽٙٛحص حٌزحص.

فخإلعالَ ال ٠غخٌٟ  10ٚؽٙٛحطٗ حٌغش٠ض٠ش، ٌٚىٓ فمو حٌظلىُ ف١ٙخ ٚحالػظضحي فٟ حٌغؼٟ إلؽزخػٙخ.

فٟ كش٠ش ػٍٝ حٌّخد٠خص ٚحٌؾٙٛحص وّخ طفؼً حٌّغ١ل١ش ٚرؼل حٌذ٠خٔخص حٌؾشل١ش، وّخ ال ٠غخٌٟ 

 فٟ اهالق حٌؼٕخْ ٌٙخ وّخ طفؼً ح١ٌٙٛد٠ش ٚحٌشأعّخ١ٌش.

فىؤٕٔخ ٕ٘خ رقذد طلشس ٚؿذحٟٔ ػ١ّك ٠شطزه رخٌٛؿذح١ٔش فٟ حٌؼم١ذس ٚرخالػظذحي فٟ حٌغٍٛن. 

 ِّىٓ ألٔٗ ٠لظشَ هزخثغ حألؽ١خء ٠ٚظغك ِغ هزخثغ حٌزؾش.ٚرخٌظخٌٟ فٙٛ طلشس 

٠ئوذ ع١ذ لطذ رآ٠خص لشآ١ٔش ٚحملش فش٠لش  -حألعخط حٌؼخٟٔ: حٌّغخٚحس حإلٔغخ١ٔش حٌىخٍِش:

أْ حإلعالَ ؿخء ١ٌمشس "ٚكذس حٌـٕظ حٌزؾشٞ فٟ حٌّٕؾؤ ٚحٌّق١ش، فٟ حٌّل١خ ٚحٌّّخص فٟ 

فٟ حٌذ١ٔخ ٚفٟ ح٢خشس، ألفنً اال ٌٍؼًّ حٌقخٌق، ٚال  حٌلمٛق ٚحٌٛحؿزخص، أِخَ حٌمخْٔٛ ٚأِخَ هللا،

ٚطؾًّ ٘زٖ حٌّغخٚحس حألفشحد ٚحٌـّخػخص، ٚحٌّغخٚحس ر١ٓ حٌشؿً ٚحٌّشأس فٟ  11وشحِش اال ٌالطمٝ.

٘زٖ حألخ١شس ٠مٛي ع١ذ لطذ اْ حإلعالَ "وفً ٌٍّشأس ِغخٚحس طخِش ِغ حٌشؿً ِٓ ك١غ حٌـٕظ 

اال فٟ حٌّالرغخص حٌّظؼٍمش رخالعظؼذحد ٚحٌذسرش ٚحٌظزؼش، ِخ  ٚحٌلمٛق حإلٔغخ١ٔش، ٌُٚ ٠مشس حٌظفخمً

ال ٠ئػش ػٍٝ كم١مش حٌٛمغ حإلٔغخٟٔ ٌٍـٕغ١ٓ، فل١ؼّخ حخظٍف ؽٟء ِٓ رٌه وخْ حٌظفخدٞ 

ففٟ حٌٕخك١ش حٌذ١ٕ٠ش ٚحٌشٚك١ش ٠ظغخ٠ٚخْ . ٚفٟ ٔخك١ش حأل١ٍ٘ش ٌٍٍّه ٚحٌظقشف  12رلغزٗ.

                                                 

 .41-38ادلصدر نفسو ص 9

( و } 32{  سورة األعراف اآلية ) ويستشهد ىنا باآليات القرآنية: }ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة الّلِو الَِِّتَ َأْخرََج ِلِعَباِدِه َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ  44-42ادلصدر نفسو  ص  10

نْ َيا {  سورة ا  (.77لقصص)َوال تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

 

 .46-45ادلصدر نفسو ص  11

احلَِاَت ِمن ذَ  47قطب: ادلصدر نفسو" ص  12 َكٍر َأْو ويستشهد على ادلساواة بٌن الرجل وادلرأة من الناحية الدينية والروحية باآليات القرآنية: }َوَمن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّ

ُهْم 124اَل يُْظَلُموَن َنِقًنًا{ سورة النساء )أُنَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَُأْولَِئَك َيْدُخُلوَن اْْلَنََّة وَ  نَُّو َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيَ ن َّ ن ذََكٍر أَْو أُنَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِيي َ (. }َمْن َعِمَل َصاحِلًا مِّ

للتملك والتصرف االقتصادي واألجور يستشهد باآليات التالية: }لِّلرَِّجاِل  ( ومن ناحية ادلساواة يف األىلية97َأْجَرُىم بَِأْحَسِن َما َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن{  سورة النحل )

رَبُوَن َولِلنَِّساء َنِصيٌب ِّمَِّّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواأَلقْ َربُوَن ...{ س واْ َولِلنَِّساء َنِصيٌب ِّمَِّّا اْكَتَسْْبَ { ( و }... لِّلرَِّجاِل َنِصيٌب ِّمَِّّا اْكَتَسبُ 7ورة النساء)َنصِيٌب ِّمَِّّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواأَلق ْ

 (32سورة النساء )
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رؼل حٌظفش٠ؼخص حٌؼ١ٍّش ِؼً "ح١ٌّشحع" ٚ  حاللظقخدٞ ٠ظغخ٠ٚخْ. ٘زح ٘ٛ حألفً. أِخ فٟ

"حٌؾٙخدس حٌمنخث١ش" فبْ ا٠ؼخس حٌشؿً ِشدٖ حخظالف حٌظزؼخص ٚحالعظؼذحدحص. فخ٠ؼخس حٌشؿً رنؼف 

ٔق١ذ حٌّشأس  ٠شؿغ اٌٝ حٌظزؼش حٌظٟ ٠نطٍغ رٙخ حٌشؿً فٟ حٌل١خس ِؼً وفخٌش حإلٔفخق ػٍٝ حٌضٚؿش 

١خرش ػٓ ألخسرٗ. ٠ٚئوذ ٘زح حٌّؼٕٝ لٌٛٗ طؼخٌٝ: ٚحألهفخي ٚدفغ حٌذ٠خص ٚحٌظؼ٠ٛنخص ٚحٌذ٠ْٛ ٔ

ُْ فَ  ِٙ حٌِ َٛ ِْ ْٓ أَ ِِ ْٔفَمُٛح  خ أَ َّ رِ َٚ ُْ َػٍَٝ رَْؼٍل  ُ رَْؼَنُٙ ًَ هللاَّ خ فَنَّ َّ َْ َػٍَٝ حٌَِّٕغخِء رِ ٛ ُِ ح َّٛ َؿخُي لَ خٌَِلخُص حٌشِّ خٌقَّ

طِٟ طََخخ حٌالَّ َٚ  ُ خ َكفِعَ هللاَّ َّ ٍَْغ١ِْذ رِ َنخِؿغِ لَخِٔظَخٌص َكخفِظَخٌص ٌِ َّ ٌْ َّٓ فِٟ ح ُشُٚ٘ ـُ ْ٘ ح َٚ  َّٓ َّٓ فَِؼظُُٛ٘ َْ ُُٔؾَٛصُ٘ فُٛ

 َّٓ ِٙ ُْ فاََل طَْزُغٛح َػ١ٍَْ ْْ أَهَْؼَُٕى ِ َّٓ فَب حْمِشرُُٛ٘ َٚ  َّْ َْ َػ١ًٍِّخ َوز١ًِشحَعز١ِاًل اِ َ َوخ ٚفٟ حٌؾٙخدس حٌمنخث١ش،  13هللاَّ

"اْ حٌّشأس  –٠مٛي ع١ذ لطذ وّخ  –فبْ ؿؼً ؽٙخدس حِشأط١ٓ ِغخ٠ٚش ٌؾٙخدس سؿً ٚحكذ ِشؿؼٙخ 

رطز١ؼش ٚظخثف حألِِٛش ٠ّٕٛ فٟ ٔفغٙخ ؿخٔذ حٌؼٛحهف ٚحالٔفؼخالص رمذس ِخ ٠ّٕٛ فٟ ٔفظ 

حٌشؿً حٌظؤًِ ٚحٌظفى١ش .. فبرح ٔغ١ض أٚ ؿشفٙخ حٔفؼخي، وخٔض حٌؼخ١ٔش ِزوشس ٌٙخ". ٠ٚذًٌ ػٍٝ رٌه 

 ّْ ُ١ٍْ َٛ فَ ُ٘ ًَّ ِّ ُ٠ ْْ ُْ رخٌؼٍش حٌّظنّٕش فٟ ح٠٢ش حٌمشآ١ٔش أَ ْٓ ِسَؿخٌُِى ِِ  ِٓ ١َِٙذ٠ْ ُِٙذٚح َؽ حْعظَْؾ َٚ ٌَْؼْذِي  ُ رِخ ُّٗ١ٌِ َٚ  ًْ ٍِ

خ فَظُزَ  َّ ًَّ اِْكَذحُ٘ ْْ طَِن ََٙذحِء أَ َٓ حٌؾُّ ِِ  َْ ْٛ ْٓ طَْشَم َّّ ِِ  ِْ َشأَطَخ ِْ ح َٚ  ًٌ ِٓ فََشُؿ ُْ ٠َُىَٛٔخ َسُؿ١ٍَْ ٌَ ْْ ِ خ فَب َّ َش اِْكَذحُ٘ وِّ

ََٙذحُء اِ  اَل ٠َؤَْد حٌؾُّ َٚ ٛححأْلُْخَشٜ  ُِ اَل طَْغؤَ َٚ خ ُدُػٛح  َِ فخٌّغؤٌش ٕ٘خ ِغؤٌش ِالرغش ػ١ٍّش فٟ     14َرح 

حٌل١خس ر١ٓ حٌـٕغ١ٓ اٌٝ أِٛس حٌضٚحؽ حٌزٞ الرذ أْ ٠ىْٛ ربرْ حٌّشأس ٚسمخ٘خ دْٚ اوشحٖ، 

 15ٚحٌؾٟء ٔفغٗ طمش٠زخً فٟ أِٛس حٌطالق.

لشس " ٌٍّشأس  أِخ ػٓ كمٛق حٌّشأس فٟ حٌؼًّ ٚحٌىغذ فبْ ع١ذ لطذ ٠ئوذ أْ حإلعالَ لذ

٘زح حٌلك ػٓ حٌلخؿش، ٌٚىٕٗ فنً ػ١ٍٗ كك حٌشػخ٠ش فٟ حألعشس ألْ حٌل١خس ػٕذٖ أوزش  ِٓ حٌّخي 

ٚحٌـغذ، ٚأ٘ذحفٙخ أػٍٝ ِٓ ِـشد حٌطؼخَ ٚحٌؾشحد، ٚألٔٗ ٠ٕظش ٌٍل١خس ِٓ ؿٛحٔزٙخ حٌّظؼذدس 

 ٠ٚ16شٜ ألفشحد٘خ ٚظخثف ِخظٍفش، ٌٚىٕٙخ ِظىخفجش ِظٕخعمش".
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ىخفً حالؿظّخػٟ: ٠ىًّ ٠ٚظىخًِ ِغ حألعخع١ٓ حٌغخرم١ٓ. ٚحٌظىخفً ٠ؼٕٟ حألعخط حٌؼخٌغ حٌظ

حٌّغئ١ٌٚش: ِغئ١ٌٚش حٌفشد ٔلٛ رحطٗ ِغئ١ٌٚظٗ ػٓ عٍٛوٗ ٚأفؼخٌٗ فٟ حٌذ١ٔخ ٚح٢خشس، ِٚغئ١ٌٚظٗ 

رذءحً رؤعشطٗ حٌّزخؽشس، حٌٛحٌذ٠ٓ ٚحٌضٚؿش ٚحألهفخي، ٚح٢خش٠ٓ ِٓ رٚٞ حٌمشرٝ،  –طـخٖ ح٢خش٠ٓ 

 ١ظخِٝ ٚحٌّغخو١ٓ، ٚأرٕخء حٌغز١ً، ٚحٔظٙخء رخٌـّخػخص حٌىزشٞ حٌظٟ ٠ٕظّٟ ا١ٌٙخ ٟٚ٘ٚحٌـ١شحْ، ٚحٌ

ِـظّؼٗ ٚأِظٗ حإلعال١ِش ٚرخإلٔغخ١ٔش ؿّؼخء. ٚطظذسؽ حٌّغئ١ٌٚش ِٓ ك١غ ٟ٘ فشك رخٌٕغزش 

ٌأللشد، ٚٚحؿذ وٍّخ حرظؼذص حٌّغخفش حٌمشحر١ش أٚ حٌـٛحس٠ش أٚ حٌّـظّؼ١ش، وّخ طظذسؽ ِٓ ك١غ 

ُٓ ٚطّؼً سوٕخً دسؿش كخؿش ح ٢خش٠ٓ اٌٝ حٌّؼخٚٔش أٚ حإلكغخط. فّٓ حٌضوخس حٌظٟ ٟ٘ فشُك ِمٕ

أف١الً ِٓ أسوخْ حإلعالَ حٌخّغش، اٌٝ رش حٌٛحٌذ٠ٓ ٚحإلكغخْ اٌٝ حٌفمشحء ٚحٌّغخو١ٓ ٚح١ٌظخِٝ 

ٚأرٕخء حٌغز١ً، ٚاٌٝ حألِش رخٌّؼشٚف ٚحٌٕٟٙ ػٓ حٌّٕىش. فٟ ٘زح وٍٗ حٌفشد ِىٍف رّخ "٠غظط١غ 

َخ اَل دْٚ افش خ حْوظََغزَْض َسرَّٕ َِ َػ١ٍََْٙخ  َٚ خ َوَغزَْض  َِ ْعَؼَٙخ ٌََٙخ  ُٚ ُ َْٔفًغخ ااِلَّ  حه أٚ طفش٠و )ال ٠َُىٍُِّف هللاَّ

ْٓ لَ  ِِ  َٓ ٍْظَُٗ َػٍَٝ حٌَِّز٠ َّ خ َك َّ ًْ َػ١ٍََْٕخ اِْفًشح َو ِّ اَل طَْل َٚ َخ  ْٚ أَْخطَؤَْٔخ َسرَّٕ ْْ َِٔغ١َٕخ أَ اَل ْزٍَِٕخ َسرَّ طَُئحِخْزَٔخ اِ َٚ َٕخ 

ٌْمَ  ُْٔقْشَٔخ َػٍَٝ ح اَلَٔخ فَخ ْٛ َِ َْٔض  َٕخ أَ ّْ حْسَك َٚ حْغفِْش ٌََٕخ  َٚ حْػُف َػَّٕخ  َٚ  ِٗ خ اَل هَخلَشَ ٌََٕخ رِ َِ ٍَْٕخ  ِّّ ( طَُل َٓ ٌَْىخفِِش٠ َِ ح ْٛ

( طشحلزٗ حٌـّخػش ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌفشٚك، ٠ٚشلزٗ م١ّشٖ ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌٛحؿزخص، 286)حٌزمشس : 

 ٙخ ؿ١ّؼخً أعٍٛرخً ٠ظغُ رخٌشكّش" ٚحٌمٛي حٌط١ذ ٚحٌّٛػظش حٌلغٕش.٠ٚغٍه فٟ أدحث

ِٓ خالي أٌٟٚ حألِش ف١ٙخ  –أِخ ؿّخػش حٌّغ١ٍّٓ أٚ حألِش فبٔٙخ ِغئٌٚش ِغئ١ٌٚش طنخ١ِٕش 

ػٓ كّخ٠ش حٌنؼفخء ٚوفخٌش حٌفمشحء، ٚف١خٔش حألسٚحف، ٚحألػشحك ٚحأل٘ٛحي ِٚٓ ػُ وخٔض  –

 17)حٌؼمٛرخص( حٌخّغش حٌقخسِش ِٓ ٔخك١ش أخشٜ.حٌضوخس ِٓ ٔخك١ش ٚططز١ك حٌلذٚد 

فخألِش حٌّغٍّش وٍٙخ ؿغذ ٚحكذ، ٠لظ اكغخعخً ٚحكذحً ِٚخ ٠ق١ذ ػنٛحً ِٕٗ ٠ؾظىٟ ٌٗ 

عخثش حألػنخء، وّخ أْ ٘زح حٌظىخفً ٠ؾًّ ف١ّخ ٠ؾًّ غ١ش حٌّغ١ٍّٓ ِّٓ ٠ؼ١ؾْٛ ر١ُٕٙ  ِٚٓ ٌُ 

 ٠18مخطٍُٛ٘ أٚ ٠خشؿُٛ٘ ِٓ د٠خسُ٘.
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ٌّفىش٠ٓ حإلعال١١ِٓ اٌٝ أْ ٘زٖ حألعظ ٚحٌنٛحرو ٌٍؼذحٌش ٘زح ٠ٚز٘ذ ػذ٠ذ ِٓ ح

حالؿظّخػ١ش وّخ ٚسدص فٟ حٌمشآْ ٚحٌغٕش ٟ٘ حٌلذ حألدٔٝ، ٚرخٌظخٌٟ طظشن ٌٍّـظّغ حإلعالِٟ 

ِؼً غشك حٌنشحثذ ِٕٚغ  –أْ ٠ظٛعؼٛح فٟ اؿشحءحص حٌؼذحٌش حالؿظّخػ١ش  ٚأٌٟٚ حألِش ف١ٗ

ش ػٍٝ ك١خس حٌّـظّغ أٚ ٌّـخرٙش ِخخهش أٚ كخؿخص حالكظىخس ٚطؤ١ُِ حٌّٕخفغ حٌؼخِش حٌظٟ طئػ

. ٚ٘زح وٍٗ ِخ دحَ حألِش ال ٠ٕطٛٞ ػٍٝ ِخخٌفش ٌّزخدة حإلعالَ حٌقش٠لش ٚأسوخٔٗ 19ٍِلش

 حألعخع١ش.

ٚطغظٕذ ٘زٖ حٌّشٚٔش ػٍٝ ِزذأ٠ٓ ١ِّٙٓ ِٓ ِزخدة حٌفمٗ حألٚي ٘ٛ ِزذأ حٌّقخٌق ك١غ 

ٝ ؿٍذ حٌّٕفؼش. ٚحٌؼخٟٔ ٘ٛ ِزذأ حٌطخلش أٚ حٌنشٚس٠خص طز١ق حٌّلظٛسحص، ٚدفغ حٌنشس ِمذَ ػٍ

ِؾشٚهش رطخلش حألفشحد ػٍٝ أدحثٙخ. ٚحٌّؼخي حٌفز  –دْٚ حعظؼٕخء  –حٌمذسس، ك١غ حألكىخَ حٌذ١ٕ٠ش 

حٌزٞ ٠ىؼش حالعظؾٙخد رٗ فٟ حألدر١خص حإلعال١ِش ٘ٛ ل١خَ حٌخ١ٍفش حٌشحؽذ ػّش رٓ حٌخطخد سمٟ 

ش )أٚ ػخَ حٌشِخدس( ك١غ أدسن رؼخلذ فّٙٗ ٌشٚف هللا ػٕٗ رظؼ١ٍك كذ حٌغشلش فٟ ػخَ حٌّـخػ

حإلعالَ أْ أعظ حٌؼذحٌش حالؿظّخػ١ش ِظىخٍِش، ٚأٔٗ ِخ دحِض حألِش ٌُ طغظطغ أْ طىفً ٌٍفمشحء 

ٚ٘زٖ  20اؽزخع كخؿخطُٙ حألعخع١ش فال ِؼٕٝ ٌإلفشحس ػٍٝ لطغ ٠ذ حٌغخسق ارح عشق ١ٌغذ أٚدٖ.

هللا ػٕٗ ٠ٍغٟ ٔظخَ طٛص٠غ حٌغٕخثُ حٌزٞ  حٌشٚف ٔفغٙخ ٟ٘ حٌظٟ ؿؼٍض ػّش رٓ حٌخطخد سمٟ

٠ؼطٟ "ٌٍّئٌفش لٍٛرُٙ" ٔق١زخً ِظ١ّضحً ٌذخٌُٛٙ حٌّزىش فٟ حإلعالَ ٚسغُ ٔـ حٌمشآْ ػٍٝ رٌه، 

 21ٚحٌظضَ وً ِٓ حٌٕزٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚحٌخ١ٍفش حٌشحؽذ أرٛ رىش سمٟ هللا ػٕٗ رٙزح حٌٕـ.

ٌٍؼذحٌش حالؿظّخػ١ش فٟ حإلعالَ طلذ٠ذ حٌٍّى١ش  ٠ٚشٜ حألخٛحْ حٌّغٍّْٛ حطغخلخً ِغ ٘زح حٌفُٙ 

 ٚ٘خؿُ 22حٌضسحػ١ش ٚفشك ِض٠ذ ِٓ حٌنشحثذ ػٍٝ سإٚط حألِٛحي حٌىز١شس ٚػٍٝ حٌىّخ١ٌخص.
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حألخٛحْ رؾذس ِظخ٘ش حٌظفخٚص فٟ حٌؼشٚحص ٚحالعظغالي ٚحٌفغخد فٟ حٌّـظّغ حإلعالِٟ رقٛسس 

 23ػخِش.

عالَ فٟ ِغؤٌش طٛص٠غ حٌؼشٚس فٟ ٠ّٚىٓ طٍخ١ـ لشحءس حألخٛحْ حٌّغ١ٍّٓ ٌظشحع حإل

 :24حٌّـظّغ حإلعالِٟ هزمخً ٌٍّزخدة ٚحٌنٛحرو حٌظخ١ٌش

 اْ حإلعالَ ٠ىشٖ طىذط حٌؼشٚس فٟ ؿخٔذ ٚحٌلشِخْ فٟ ؿخٔذ.

 ِزذأ حٌنش٠زش حٌّظفخٚطش كغذ حٌّمذسس ٚحٌؼـض.

 ِزذأ ػذَ حٌلـض ػٍٝ حٌنشٚس٠خص ٚفخء ٌٍنش٠زش.

 شد ٚرالإٖ".ِزذأ "حٌفشد ٚكخؿظٗ" رـخٔذ ِزذأ "حٌف

 25ِزذأ "ِٓ أ٠ٓ ٌه ٘زح" ٌّٓ ٠ؾظزٗ فٟ ػشحثُٙ ِٓ حٌّخي حٌؼخَ أٚ حعظغالي ح٢خش٠ٓ.

ِزذأ حٌضوخس ػٍٝ ِٓ طلك ػ١ٍٗ ِٓ حٌمخدس٠ٓ حٌّغ١ٍّٓ ولذ أدٔٝ ٌشػخ٠ش حٌفمشحء 

 ٚحٌّغخو١ٓ.

ِزذأ حٌظىخفً حالؿظّخػٟ حٌؼخَ حٌزٞ ٠ـؼً أً٘ وً رٍذ ِغئ١ٌٚٓ ِغئ١ٌٚش ِزخؽشس ػّٓ ٠ظٍفٗ 

 حٌـٛع ِغئ١ٌٚش ؿٕخث١ش.

كك حٌـخثغ ٚحٌؼطؾخْ ٠مخطً ِٓ فٟ ٠ذٖ حٌطؼخَ ٚحٌّخء ك١ٓ ٠خؾٝ ػٍٝ ٔفغٗ حٌظٍف فبرح 

 لظٍٗ فال د٠ش ػ١ٍٗ ٚال ػمخد.

ٚحؿذ حٌفشد فٟ حٌغؼٟ إل٠ـخد ػًّ ِٕظؾ ٠م١ٕٗ ِغزش حٌغئحي، ٚٚحؿذ حٌـّخػش فٟ أْ ط١ٙت 

 حثذ.ٌٗ ٘زح حٌؼًّ، لزً أْ طشػخٖ ِٓ أِٛحي حٌضوخس ٚحٌنش

حٌٍّى١ش حٌفشد٠ش ٟ٘ فٟ حألعخط ٚظ١فش حؿظّخػ١ش، ٠لٛص٘خ حٌفشد ١ٔخرش ػٓ حٌـّخػش حٌظٟ 

 –حعظخٍفٙخ هللا ف١ٙخ، ٠ّٚخسعٙخ حٌفشد هزمخً ٌنٛحرو ِٚؼخ١٠ش ؿٛ٘ش٘خ ػذَ حٌظفش٠و أٚ حإلفشحه 

 طغ١١شحً أٚ طزز٠شحً.
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 .26م، ص 2004أمحد عبد الرمحن إبراىيم: حرمة ادلال العام يف اإلسالم: القاىرة: مطابع الوفد/ 25
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عٛحء أوخْ ٠ذ٠ٚخً أٚ  –ِخ دحَ ٘زح حٌؼًّ   26اْ حٌؼًّ ٘ٛ حٌٛع١ٍش حٌٛك١ذس ١ًٌٕ كك حٌظٍّه

٘ٛ ػًّ ِؾشٚع ال ٠ظؼخسك ِغ أسوخْ حإلعالَ ٚفشٚمٗ ٠ٍٚظضَ رخكظشحَ ٔٛح١٘ٗ  –ػم١ٍخً 

 ٚأّ٘ٙخ طلش٠ُ حٌشرخ.

اْ ٕ٘خن ٔٛػخً ِٓ حٌٍّى١ش ال ٠ـٛص حكظـخصٖ ٌألفشحد، ٚأّخ ٠ظً ؽخثؼخً وٍّى١ش ػخِش 

 27ٌٍـّخػش السطزخهٗ رّقخٌلٙخ ِٕٚخفؼٙخ.

ْ اٌٝ أْ حٌشإ٠ش حٌظٟ ٠مذِٛٔٙخ ٌٍؼذحٌش حالؿظّخػ١ش، ٚحٌظٟ ٌخـ ٠ٚز٘ذ حألخٛحْ حٌّغٍّٛ

حٌزخكغ أُ٘ ِالِلٙخ أػالٖ، ٟ٘ حٌطش٠ك حألٚعو، ٚرخٌظخٌٟ حٌطش٠ك حألِؼً، ر١ٓ حٌّخسوغ١ش ِٓ 

ٔخك١ش ٚحٌشأعّخ١ٌش ِٓ ٔخك١ش أخشٜ، ٌُٚ ٠ظشدد ػذد ُِٕٙ فٟ اهالق حعُ "حالؽظشحو١ش حإلعال١ِش" 

 28ػٍٝ ٘زٖ حٌشإ٠ش.

ع١ذ لطذ اٌٝ أْ أعخط حٌظىخفً حالؿظّخػٟ فٟ حإلعالَ ٠ؾًّ غ١ش حٌّغ١ٍّٓ، ٠ٚز٘ذ 

فخٌظشحكُ حإلٔغخٟٔ خخٌـ ٌٛؿٗ هللا ٚال طمف كذٚدٖ ػٕذ حألخٛس حٌذ١ٕ٠ش، ٚرخٌظخٌٟ فٍُٙ كمٛق 

 29حٌّغٍُ فٟ حٌزش ٚحٌقذلش ارح وخٔٛح ِٓ ح١ٌظخِٝ حٌفمشحء ٚحٌّغخو١ٓ ٚأرٕخء حٌغز١ً.

شٚهش رؤدحثُٙ ٌٍضوخس حٌظٟ ٟ٘ فٟ حألعخط ٚحؿذ د٠ٕٟ ػٍٝ رً اْ ٘زٖ حٌىفخٌش غ١ش ِؾ

حٌّغ١ٍّٓ حٌمخدس٠ٓ ٚكذُ٘. وّخ أْ حإلعالَ ال ٠مقش ح٢خش٠ٓ ػٍٝ حػظٕخلٗ، ك١غ حإلوشحٖ فٟ 

حٌذ٠ٓ: رً ٠ىفً ٌغ١ش حٌّغ١ٍّٓ ألقٝ حٌلش٠ش ٚحٌلّخ٠ش فٟ ِضحٌٚش ؽؼخثشُ٘ حٌذ١ٕ٠ش. ٚحٌشٚف 

٠ؼفٟ أً٘ حٌزِش ِٓ "حٌـٙخد" حٌزٞ ٘ٛ ٚحؿذ د٠ٕٟ ػٍٝ  حٌّظىخفجش ٔفغٙخ ٟ٘ حٌظٟ ؿؼٍض حإلعالَ

حٌّغ١ٍّٓ حٌمخدس٠ٓ ٌلّخ٠ش دحس حإلعالَ حٌظٟ ٠ظّظغ ف١ٙخ أً٘ حٌزِش رخألِٓ. ك١غ ٠فشك حإلعالَ 

ػ١ٍُٙ حٌـض٠ش فٟ ِمخرً ٘زح حإلػفخء حٌزٞ طٕطٛٞ ػ١ٍٗ وً ِٓ حٌضوخس ٚحٌـٙخد فبٔٗ ٠ؤخز ُِٕٙ 

ؾك حٌظؼزذٞ حٌزٞ طٕطٛٞ ػ١ٍٗ وً ِٓ حٌضوخس ٚحٌـٙخد. ٠ٚز٘ذ حٌّخي رقفظٗ حٌّخ١ٌش ٚكذ٘خ دْٚ حٌ

                                                 

 .97-95قطب: العدالة االجتماعية يف اإلسالم: مصدر سابق/ ص 26

 .94م، ص 1997عبد القادر عودة: ادلال واحلكم يف اإلسالم: القاىرة: دار الشروق،  27

 . ٚحٌىخطذ ٘ٛ أكذ سٚحد كشوش حإلخٛحْ حٌّغ١ٍّٓ فٟ عٛس٠خ.77َ، ؿ 1987ِقطفٝ حٌغزخػٟ: حؽظشحو١ش حإلعالَ: حٌمخ٘شس، دحس حٌؾؼذ: 28

، ٚلطذ حٌؼذحٌش حالؿظّخػ١ش فٟ حإلعالَ ؿ 8َ حٌمشآْ حٌىش٠ُ عٛسس حٌّّظلٕش ح٠٢ش 1994أرش٠ً  5فالف أرٛ اعّخػ١ً: سٚحرو .. ٚػاللخص: حٌٛفذ: 29

66 . 
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ع١ذ لطذ اٌٝ أْ ٘زٖ حٌّؼخٍِش حٌّغخ٠شس ال طٕظمـ ِٓ ِزذأ حٌّغخٚحس أٚ حٌؼذحٌش فٟ حإلعالَ ر١ٓ 

حٌّغ١ٍّٓ ٚغ١ش حٌّغ١ٍّٓ، ار أْ حٌّغخ٠شس ِشؿؼٙخ حٌظٛحصْ ر١ٓ حٌلمٛق ٚحٌٛحؿزخص. ٚ٘زح ٠ؼٕٟ 

ٍـٙخد ِغ حٌّغ١ٍّٓ ٌلّخ٠ش دحس حإلعالَ، فبْ حٌـض٠ش طغمو أْ أً٘ حٌزِش ك١ٓ ٠ظطٛػْٛ ٌ

 30ػُٕٙ.

ٚحٌظؤف١ً ٌٙزح حٌظىخفً ر١ٓ حٌّغ١ٍّٓ ٚأً٘ حٌىظخد ٠فّقٍٗ حألِخَ كغٓ حٌزٕخ، ِئعظ ؿّخػش 

حألخٛحْ حٌّغ١ٍّٓ ِٚشؽذ٘خ حٌؼخَ حألٚي، فٟ وؼ١ش ِٓ وظخرخطٗ. فخإلعالَ ٠ؼظشف رخ١ٌٙٛد٠ش 

 31ِٚٛلفٗ ِّٕٙخ حٌّٕقفش ٚحٌظزـ١ً.ٚحٌّغ١ل١ش، ٚؿخء ِىّالً ٌّٙخ، 

٠ٚىشس حألعظخر كغٓ حٌٙن١زٟ، ٚ٘ٛ حٌّشؽذ حٌؼخٟٔ ٌإلخٛحْ حٌّغ١ٍّٓ  حٌّؼٕٟ ٔفغٗ 

٠ٚز٘ذ اٌٝ أْ حإلعالَ لذ كغُ ِغؤٌش حألل١ٍخص ِٕز أسرؼش ػؾش لشٔخً ٚفخسص فٟ خزش حٌٕغ١خْ، 

طٍذ لٛحػذ د٠ٕٙخ فٟ حألكٛحي فبٌٝ ؿخٔذ حٌىفخٌش ٚكش٠ش حٌؼزخدس ٚحٌلّخ٠ش، فبْ ٌٙزٖ حألل١ٍخص أْ ط

حٌؾخق١ش،  ٚطلىُ فٟ رٌه ِلخوُّٙ، فخٌضٚحؽ ٚحٌطالق ٚحٌٕفمش ٚحٌؼذس ٚحٌشمخػش ٚحٌٕغذ 

ٚح١ٌّشحع ٚحٌٛف١ش ٚحٌٙزش ٟ٘ أِٛس ِٓ ؽؤُٔٙ. ٚوً ِخ ٠فؼٍٗ حٌّغٍّْٛ ٘ٛ ط١ٙجش حٌّلخوُ ٌُٙ، 

 ٚهشق حٌغ١ش فٟ لنخ٠خُ٘ ارح ُ٘ هٍزٛح رٌه.

ّخ١ٌش ٚحاللظقخد٠ش حألخشٜ، ِّخ ال طٛؿذ رؾؤٔٙخ لٛحػذ أٚ أِخ فٟ أِٛس حٌّؼخِالص حٌ

ٔقٛؿ فٟ حٌذ٠خٔخص حٌغّخ٠ٚش حألخشٜ، ِؼً حٌز١غ ٚحٌؾشحء ٚحاللظشحك ٚحٌّؾخسوش ٚحٌّنخسرش، 

ف١غظٛٞ فٟ حٌظؼخًِ رٙخ حٌّغٍّْٛ ٚغ١ش حٌّغ١ٍّٓ. فخٌؾش٠ؼش، فٟ ٘زٖ حألِٛس طؼظزش ٚحؿزخً د١ٕ٠خً 

اٌٝ ٕ٘خ ٚفٟ ٔطخق  ١32ّٕخ ٟ٘ ٌغ١ش حٌّغ١ٍّٓ طؼظزش لخٔٛٔخً فمو.ٚلخ١ٔٛٔخً رخٌٕغزش ٌٍّغ١ٍّٓ، ر

حٌظؼ١ّّخص حٌّزوٛسس أػالٖ، ٠ٛؿذ حطفخق ر١ٓ ل١خدحص ٚدػخس حألخٛحْ حٌّغ١ٍّٓ. رؼذ رٌه طفظشق 

حٌغزً ر١ُٕٙ رؾؤْ حألل١ٍخص. فُّٕٙ ِٓ ٠ؤخز ٘زٖ حٌظٛؿ١ٙخص حٌؼخِش فٟ حإلعالَ ٠ٚزٕٟ ػٍٝ ٔظخثـٙخ 

ّغخٚحس فٟ وً أِٛس حٌذ١ٔخ. ٚفٟ ِمذِظٙخ كك حٌّٛحهٕش حٌىخٍِش ِٚخ طٕطٛٞ حٌّٕطم١ش فٟ اهالق حٌ

ػ١ٍٗ ِٓ كمٛق ٚٚحؿزخص، ِٓ حٌظىخفئ فٟ حٌفشؿ، رّخ فٟ رٌه طمٍذ ؿ١ّغ حٌّٕخفذ حٌؼخِش. ِٚٓ 

                                                 

 .282، ٚعؼ١ذ كٛٞ : حٌّذخً اٌٝ دػٛس حإلخٛحْ حٌّغ١ٍّٓ فٟ حٌزٕخء: حإلعىٕذس٠ش: دحس حٌمخدع١ش )د. ص( ؿ 79أٔظش لطذ: حٌّقذس ٔفغٗ: ؿ 30

 َ.1996، ٠ٕخ٠ش 44كغٓ حٌزٕخ: حأل١ٌ٘ٛش فٟ حإلعالَ: حالػظقخَ ه31

 .1/82َ، ؽ2005ٌمخ٘شس: دحس حألٔقخس: كغٓ حٌٙن١زٟ: حإلعالَ ٚحٌذحػ١ش: سعخثً ِٚمخالص: ؿّغ أعؼذ ع١ذ أكّذ: ح 32
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٘ئالء أكّذ وّخي أرٛ حٌّـذ، ٚػزذ حٌؼض٠ض وخًِ، ٠ٚٛعف حٌمشمخٚٞ، ٚعؼ١ذ كٛح، ٚفظلٟ ٠ىٓ 

 33ٚلض أٚ آخش رـّخػش حألخٛحْ.ِّٓ حسطزطض أعّخإُ٘ فٟ 

ٕٚ٘خن سحفذ آخش فٟ فىش حإلخٛحْ حٌّغ١ٍّٓ ال ٠غٍُ رٙزٖ حٌّغخٚحس حٌىخٍِش ر١ٓ حٌّغ١ٍّٓ 

ٚأً٘ حٌىظخد )حٌّغ١ل١١ٓ ٚح١ٌٙٛد( فٟ أِٛس حٌذ١ٔخ، ٚرخٌظخٌٟ فبْ أفلخد ٘زح حٌشحفذ ٠ز٘زْٛ اٌٝ 

غ١ش حٌلّخ٠ش ٚكش٠ش حالػظمخد  أٔٗ كظٝ فٟ كخٌش حٌّغخٌّش، فبْ حإلعالَ ال ٠شطذ ألً٘ حٌىظخد

ٚحٌّّخسعش حٌذ١ٕ٠ش ٚحٌشكّش ٚحٌزش فٟ ِمخرً أدحثُٙ ٌٍـض٠ش، ٠ٕٚطٍك ٘زح حٌظفغ١ش ِٓ أسم١ش د١ٕ٠ش 

، حٌزٞ ٘ٛ وً ِـظّغ غ١ش حٌّـظّغ حٌّغٍُ. ٘زح حٌشحفذ  34فٟ طؼش٠فٗ "ٌٍّـظّغ حٌـخٍٟ٘"

ٌّغ١ٍّٓ، وخْ ِٚخ ٠ضحي أكذ حإلخٛحٟٔ حٌشحفل ٌٍّغخٚحس فٟ أِٛس حٌذ١ٔخ ر١ٓ حٌّغ١ٍّٓ ٚغ١ش ح

ٌٍـّخػخص حٌذ١ٕ٠ش حإلعال١ِش حٌّظطشفش فٟ حٌغزؼ١ٕخص، ٟٚ٘ ؿّخػخص فٟ  حٌّلشوخص حٌشث١غ١ش

 35ِؼظّٙخ ِٕؾمش ػٓ كشوش حإلخٛحْ حٌّغ١ٍّٓ.

 الرؤية المثالية لمعدالة االجتماعية اإلسالمية: 

ٚحٌىً ٘ٛ اػخدس رؼغ أْ طلم١ك حٌؼذحٌش حالؿظّخػ١ش فٟ حٌّـظّغ حٌّغٍُ ٟ٘ ؿضء ِٓ وً . 

حألِش حإلعال١ِش ػٍٝ أعظ حٌظقٛس حٌؾخًِ حٌّظىخًِ ٌإلعالَ، ٚحٌزٞ ٠لىُ حٌّغ١ٍّٓ فٟ ظٍٗ رّخ 

وّخ فخغٗ أرٛ  –أٔضي هللا. ٠ٚلظخؽ ٘زح حٌزلغ حٌـذ٠ذ اٌٝ حٔمالد"ِٕٚٙخؽ حالٔمالد حإلعالِٟ 

 ظ١ٓ:٠ٚظىْٛ ِٓ ِشكٍ 37ػُ هٛسٖ ٚفّقٍٗ ع١ذ لطذ ٚآخشْٚ. 36حألػٍٝ حٌّٛدٚدٞ 

حٌّشكٍش حألٌٚٝ: ٟ٘ ِشكٍش طؼز١ض حٌؼم١ذس حإلعال١ِش فٟ لٍٛد ٚمّخثش ٚػمٛي حٌفجش 

حٌٕٛحس ٠ّىٓ رزس حٌززٚس  –ح١ٌّٙؤس ِٓ حٌّغ١ٍّٓ، ِّٙخ وخٔض ل١ٍٍش حٌؼذد. فّٓ خالي ٘زٖ حٌفجش 

ؾ حٌقل١لش حٌظٟ الرذ ِٓ أْ طّٕٛ ٚطظشػشع ٚطئطٝ لطخفٙخ اْ ػخؿالً أَ آؿالً. ٚف١ٙخ ٠مظنٟ حٌّٕٙ
                                                 

 .27َ، ؿ 1995أٔظش أكّذ وّخي أرٛ حٌّـذ: حٌغٍطش حٌغ١خع١ش فٟ حإلعالَ ر١ٓ حٌلىُ حٌذ٠ٕٟ ٚحٌؼٍّخ١ٔش: حٌمخ٘شس: دحس حٌّؼخسف  33

 .34-31َ، ؿ 2008٘زش صوش٠خ ع١ٍّخْ ر١ِٟٛ: حإلخٛحْ حٌّغٍّْٛ ٚحٌـّخػخص حإلعال١ِش فٟ حٌل١خس حٌغ١خع١ش حٌّؼخفشس: حٌمخ٘شس: ِىظزش 34ٚ

 .135-127َ، ؿ 1999ٔز١ً ػزذ حٌفظخف: حٌّقلف ٚحٌغ١ف فشحع حٌذ٠ٓ ٚحٌذٌٚش، حٌمخ٘شس: دحس حٌؾؼذ:  35

 .51-28َ، ؿ 1997أرٛ حألػٍٝ حٌّٛدٚدٞ: ِٕٙخؽ حالٔمالد حإلعالِٟ: ر١شٚص: ِئعغش حٌشعخٌش،  36

 3ٚػّذ حٌذ٠ٓ خ١ًٍ: حٌشإ٠ش حإلعال١ِش ٌٍؼذي: ر١شٚص: دحس حٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ: ه .198-189لطذ: حٌؼذحٌش حالؿظّخػ١ش فٟ حإلعالَ: ِشؿغ عخرك: ؿ  37

 .63-36َ، ؿ 1998 –
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حالٔمالرٟ، حٌّٕٛرؽ حٌٕزٛٞ، فمذ ظً حٌشعٛي فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ١ٙ٠ت فجش ل١ٍٍش ِّٓ إِٓٛح رٗ 

ٌّذس ػالػش ػؾش ػخِخً، ٠غشط ف١ُٙ حإل٠ّخْ حٌقل١ق، ٠ٚؼزض لٍٛرُٙ، ٠ٚؼذُ٘ ٌأل٘ٛحي ٚحٌّلٓ فٟ 

الس عز١ً اػالء وٍّش حٌلك، ٠ٕٚؾجُٙ ػٍٝ أخالل١خص حٌذ٠ٓ حٌـذ٠ذ. ٚلذ فؼً حٌٕزٟ ػ١ٍٗ حٌق

ٚحٌغالَ وً رٌه فٟ فزش ٚأٔخس، ٚلخَٚ وً أٌٛحْ حٌظخ٠ٛف ٚحإلغشحء ٚوً فٕٛف حٌظؼز٠ذ 

وخٔض ِشكٍش طؼ١ّك حإل٠ّخْ  –ارْ  –ٚحٌظشغ١ذ، فٟ ِٛحؿٙش حٌّـظّغ حٌـخٍٟ٘، فخٌّشكٍش حألٌٚٝ 

 ٚحٌظشر١ش حألخالل١ش، ٚؿٙخد حٌٕفظ.

هٛحغ١ض حٌّـظّغ حٌـخٍٟ٘. حٌّشكٍش حٌؼخ١ٔش: ٟ٘ ِشكٍش حٌظٕظ١ُ ٚحٌّٛحؿٙش ٚحٌـٙخد مذ 

أٙخ ِشكٍش خٍك حٌذٌٚش حإلعال١ِش حٌٕخؽجش رىً ٔظّٙخ ٚهشحثك ِؼخِالطٙخ وّخ ٔـ ػ١ٍٙخ حٌمشآْ 

حٌمخػذس. ٚ٘زٖ حألخ١شس ِّٙخ فغشص  –حٌٕٛحس اٌٝ حٌذٌٚش حإلعال١ِش  –حٌىش٠ُ. فّٓ حٌفجش حٌّئِٕش 

ٙخ ٚرّؼخرش ٔظّٙخ. ٚ٘زٖ حٌذٌٚش ٟ٘ رخٌنشٚسس ل٠ٛش رب٠ّخْ أفلخر –سلؼظٙخ ِٚٛحسد٘خ حٌّخد٠ش 

حٌٕخؽجش ٟ٘ لخػذس حالٔطالق فٟ ِٛحؿٙش هٛحغ١ض حٌّـظّغ حٌـخٍٟ٘ ِٛحؿٙش ِخد٠ش ِزخؽشس، رؼذ 

أْ طىٛٔض أػذص ِخ طغظط١غ "ِٓ لٛس ِٚٓ سرخه حٌخ١ً" ِٚشس أخشٜ ٠مظنٟ ٘زح حٌّٕٙؾ 

فٟ خالي ػؾش ك١غ حعظطخع  –حالٔمالرٟ ّٔٛرؽ حٌشعٛي ػ١ٍٗ حٌقالس ٚحٌغالَ فٟ حٌّذ٠ٕش 

عٕٛحص، ٌُٚ ٠ظـخٚص ػذد حٌّغ١ٍّٓ ػالػّخثش سؿً فٟ رذح٠ش حٌّٛحؿٙش حٌّزخؽشس، أْ ٠مٙش هٛحغ١ض 

حٌـخ١ٍ٘ش فٟ لٍذ ِىش، ٚأْ ٠ٕؾش دػٛس حٌلك فٟ وً حٌـض٠شس حٌؼشر١ش، فؤعٍّض رالد حٌؼشد وٍٙخ 

 ٚدخٍض فٟ هخػش هللا.

١ش ٚحٌّٛحؿٙش حٌّزخؽشس مذ ِشكٍش طؤع١ظ حٌذٌٚش حإلعالِ –فٟ ٘زٖ حٌّشكٍش حٌؼخ١ٔش 

٠ىْٛ الشحس حٌؼذي ػِّٛخً ٚحٌؼذحٌش حالؿظّخػ١ش خقٛفخً ؿضءحً ِٓ ؿٙخد  –هٛحغ١ض حٌـخ١ٍ٘ش 

حٌٕفظ ٚحٌـٙخد مذ حٌظٍُ ٚحالعظغالي، فؼّش آ٠خص لشآ١ٔش ػذ٠ذس طخل حٌّغ١ٍّٓ فٟ ٘زٖ حٌّشكٍش 

حألسك ِٓ أ٠ذٞ ظخ١ٌُّٙ وذٌٚش ٚؿّخػش "أْ ٠ظلشوٛح ِمخط١ٍٓ ِـخ٘ذ٠ٓ إلٔمخر حٌّغظنؼف١ٓ فٟ 

ٚؿالد٠ُٙ، ٚطؼطٟ حإلؽخسس اٌٝ أْ حٌغ١ف ٘ٛ حٌلىُ حألخ١ش ػٕذِخ طؼـض وً حألعخ١ٌذ حألخشٜ 

 ػٓ ٚلف حٌظٍُ ٚطخ١ٍـ حٌزخثغ١ٓ.
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ٟ٘ حٌلشوش حٌظٟ طٕمً حٌّمخطً حٌّغٍُ اٌٝ وً ١ِذحْ  –طٍه حٌؼٛسس حٌّغٍلش  –ٚأْ حٌـٙخد 

ٚحالعظؾٙخد ٕ٘خ ٘ٛ  38ىً ٘زح حٌظٍُ ٚأ٠خً وخٔض دٚحفؼٗ.٠ّخسط ف١ٗ حٌظٍُ مذ حإلٔغخْ،  أ٠خً وخْ ؽ

 ٌِْٛ ٌْ ح َٚ حٌَِّٕغخِء  َٚ َؿخِي  َٓ حٌشِّ ِِ  َٓ ْغظَْنَؼف١ِ ُّ ٌْ ح َٚ  ِ ًِ هللاَّ َْ فِٟ َعز١ِ ُْ اَل طُمَخطٍُِٛ خ ٌَُى َِ َٚ َٓ ح٠٢ش حٌىش٠ّش. ) ِْ حٌَِّز٠  َذح

ٌْمَْش٠َِش حٌظَّخٌِ  ِٖ ح ْٓ َِ٘ز ِِ َخ أَْخِشْؿَٕخ  َْ َسرَّٕ َْٔه ٠َمٌُُٛٛ ْٓ ٌَُذ ِِ حْؿَؼً ٌََٕخ  َٚ ١ًٌِّخ  َٚ َْٔه  ْٓ ٌَُذ ِِ حْؿَؼً ٌََٕخ  َٚ ٍَُْ٘ٙخ  ُِ أَ

 39َِٔق١ًشح( 

 

 :الخاتمة

حٌشإ٠ش حألخٛح١ٔش ٌٍؼذحٌش حالؿظّخػ١ش ٟ٘ ؿضء ال ٠ظـضأ ِٓ سإ٠ش ػخِش ِظىخٍِش ٌإلعالَ، 

فّٓ ك١غ أسوخْ  فبٕٔخ ٔـذ أْ لشحءس حإلخٛحْ ٌإلعالَ فٟ ٘زٖ حٌّغؤٌش ٟ٘ كم١مش لشحءس ِظمذِش.

٘زٖ حٌؼذحٌش ٚأعغٙخ ِٚٓ ك١غ حٌّزخدة حٌلخوّش ٌظٛص٠غ حٌؼشٚس ٔـذ أْ حإلعالَ ٠مذَ سإ٠ش ِظٛحصٔش 

ٚٚحلؼ١ش ٌٍلفخظ ػٍٝ ِقخٌق حٌّـظّغ ٚحٌفشد، ٌٍّٚٛحءِش ر١ٓ ٚحؿزخص ٚكمٛق وً ِّٕٙخ، 

ش أخشٜ. وّخ أْ ٌٚالطغخق ر١ٓ ِؼخ١٠ش حٌؼًّ ٚحألدحء ِٓ ٔخك١ش ِٚؼخ١٠ش حٌؼٛحد ٚحٌـضحء ِٓ ٔخك١

طٛف١فٗ ٌطز١ؼش حٌٍّى١ش وٛظ١فش حؿظّخػ١ش فٟ حٌّمخَ حألٚي، ٚول١خصس فشد٠ش فٟ حٌّمخَ حٌؼخٟٔ، 

ٚطخنغ ٌّؼخ١٠ش ٚمٛحرو طنّٓ كغٓ حالعظفخدس ِٕٙخ ٚط١ّٕظٙخ ٌّقخٌق حٌفشد ٚحٌـّخػش، ٚطّٕغ 

زٖ حٌّغؤٌش هش٠مخً ا٘ذحس٘خ أٚ حعظغالٌٙخ مذ حٌّـظّغ ٚأفشحد آخش٠ٓ، طـؼً ِٓ حإلعالَ كمخً فٟ ٘

 ٚعطخً ر١ٓ غالس حٌـّخػ١ش ٚغالس حٌفشد٠ش.

ِٚٓ ك١غ آ١ٌخص ٘زٖ حٌؼذحٌش، فبْ حٌلذ حألدٔٝ حٌزٞ ٔـ ػ١ٗ حإلعالَ فٟ ِقخدسٖ 

حألعخع١ش )حٌضوخس ٚحإلكغخْ( ال ٠قخدس كش٠ش حٌّـظّغ ٚال ٚحؿزٗ فٟ أْ ٠ن١ف ا١ٌٙخ  آ١ٌخص 

خد حألغٍز١ش. ٚأْ ػذَ ٔقٗ ػٍٝ ٘زٖ ح١ٌ٢خص أخشٜ، طّٕغ طىذط حٌؼشٚس فٟ ٠ذ حألفشحد ػٍٝ كغ

 حإلمخف١ش فشحكش، ٘ٛ ٌىٟ ٠ظشن ِخ ٠شحٖ ِٕخعزخً ِغ طغ١ش حألِىٕش ٚطزذي حألصِٕش.

                                                 

 .55ػّخد حٌذ٠ٓ خ١ًٍ: حٌّقذس ٔفغٗ، ؿ 38
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ٟ٘  –وّخ ٠مشأ٘خ حإلخٛحْ  –حٌشإ٠ش حٌؼخِش ٌٍؼذحٌش ٚأعغٙخ ِٚزخدثٙخ حٌلخوّش فٟ حإلعالَ 

 عالَ ِطّٙش حٌؼمخثذ ٚحٌذ٠خٔخص"اْ حإل 40فٟ ِـٍّٙخ سإ٠ش ٚحلؼ١ش ِٕقفش. ٚٔخظُ رمٛي: ع١ذ لطذ

حٌغّخ٠ٚش، ٚخخطُ حٌشعً حإل١ٌٙش ٘ٛ د٠ٓ ال ٠ظـضأ فٟ ِؼخِالطٗ ٚطٛؿ١ٙخطٗ ٚؽشحثؼٗ ٚؽؼخثشٖ 

 حٌظؼزذ٠ش". طٍه ٟ٘ حٌشإ٠ش حإلخٛح١ٔش حٌّؼخ١ٌش ٌٍؼذحٌش حالؿظّخػ١ش حإلعال١ِش.

 توصيات الدراسة:

ٟ حكظشحَ وً حٌذ٠خٔخص حٌغّخ٠ٚش ٠ـذ ػ١ٍٕخ أْ ٔؤخز رّمِٛخص حٌظمذَ ٚحٌؼذي، ٠ٚظّؼً رٌه ف

 ِٚؼخٍِش أطزخػٙخ ػٍٝ لذَ حٌّغخٚحس فٟ حٌلمٛق ٚحٌٛحؿزخص دحخً حٌّـظّغ حإلعالِٟ.

اْ حٌظّغه رخٌؾش٠ؼش ٚحٌذ٠ٓ ال ٠ّٕغ حٌّغ١ٍّٓ ِٓ حألخز ٚحالعظفخدس ِّخ طٛفً ا١ٌٗ غ١ش 

 س.حٌّغ١ٍّٓ ِٓ ػٍَٛ كذ٠ؼش ٚطم١ٕش، ٚوزٌه ِٓ أعخ١ٌذ كذ٠ؼش فٟ حٌلىُ ٚحإلدحس

اْ حٌظمذَ حٌؼٍّٟ ٚحٌظمذَ حٌظٕظ١ّٟ أخزٖ حألٚسٚر١ْٛ ػٓ حٌّغ١ٍّٓ ِٕز ػذس لشْٚ ٚهٛسٖٚ 

ٚطمذِٛح رٗ ٚلٛٚح ِٓ خالٌٗ، ٚرخٌظخٌٟ فال مشس أْ ٠ؤخز ػُٕٙ حٌّغٍّْٛ دْٚ طفش٠و فٟ د٠ُٕٙ أٚ 

 ؽش٠ؼظُٙ ارح أسحدٚح  أْ ٠ٕٙنٛح ِٓ ؿذ٠ذ.

ٙزٖ حألفىخس ٚحٌّزخدة ال طظؼخسك ِغ اْ أٚسٚرخ طمذِض رفنً ٘زٖ حألفىخس ٚحٌّزخدة، ف

 حٌؾش٠ؼش حإلعال١ِش أٚ حٌذ٠ٓ حإلعالِٟ.

٠ـذ ٚمغ ػ١ٍّش طخط١و ؽخًِ ٌظـ١ّغ حٌّذخشحص حٌٛه١ٕش ِغ حالعظفخدس ِٓ وً خزشحص 

حٌؼٍُ حٌلذ٠غ فٟ خذِش حعظؼّخسحص ٘زٖ حٌّذخشحص ِغ ٚمغ اعظشحط١ـ١ش طخط١و ؽخًِ ٌؼ١ٍّش 

 ٌؼذحٌش حالؿظّخػ١ش حإلعال١ِش حٌّؼخ١ٌش.حإلٔظخؽ ٚػذحٌش حٌظٛص٠غ ٌظلم١ك ح

Abstract 
This study is searching on the thought of Muslim brothers about Islamic social 

justice. 

 In many current arts. That will be the core conception in this study. An ideal 

vision of Muslim brothers is concentrated on three basic items Emotionalliberty, 

integrated human equality and social integration. The views of brothers that is an Islamic 

ideal vision cannot be realized even though to construct Islamic belief in the heart of as 

first stage and the second stage comes through organization and Jahad against ignorance 

community     

 

  

                                                 

 .18-17لطذ: حٌؼذحٌش حالؿظّخػ١ش فٟ حإلعالَ : ِشؿغ عخرك، ؿ  40
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 زوجية اخلوق 

ػداد : د. غبد اموىاب مشد محمد أأمحد  اؤ

 أأس تاذ مساػد ـ جامؼة دهلال

 

 :المستخلص

هذ  الكرنة تناكلت مكضكعان عقديان ييبت كحدانية اهلل عز كجؿ. فقد تناكلت الحكـ البال ة  
في نياـ الككف عمى سنة الزكجية. كما تناكلت الزكجية في الم مكنات المحسكسة جميعان  

ية في بني البشر منذ أف  مؽ اهلل تعالى آدـ عمي  السالـ  يـ  مؽ حكا  عميها السالـ مف الزكج
ضمد آدـ  حيث أف استمرار بقا  النكع البشرم سبب  الزكجية كلك ها لما كاف في اورض بشره 

 ينتشركف كلما استقامت حياة الكاةنات او رل.
ت حيث أنهما الكاةناف المصيقاف كذلؾ تناكلت الكرنة الزكجية في الحيكاف كالنبا 

باهنساف  كالزكجية ظاهرةه فيهما فما مف حيكافو أك نباتو إ  كحيات  تقـك عمى الزكجية  فهي 
 مالزمةه لهما كما  زمت البشر لذا كانت حياتهما شبيهةه بحياة اهنساف. 

كا تالفهما تناكلت الكرنة الزكجية في الزماف كالذم يتميؿ في تعانب الميؿ كالنهار   
. إف القرآف الكريـ بيف ذلؾ كأنهما يسيراف عمى هذ  السنة بانتظاـو  كتعانبهما دليؿه عمى أنهما زكجه

 حتى نياـ الساعة.
جمعت هذ  الكرنة بيف أنكاؿ الملسريف كأنكاؿ عمما  اهعجاز العممي حيث أف اللريقيف  

لممحديف بأف الككف يسير عمى منكاؿ أيبتكا سنة الزكجية في ال مؽ كهـ بذلؾ ند أبطمكا دعاكم ا
 الطبيعة مف غير مسيرو ك الؽ.

مف  الؿ هذ  الكرنة تكصؿ الباحث إلى نتاةو مهمة كمف  اللها سرد بعض التكصيات  
 ذيؿ بها البحث. 

 
 
 
 

 م4102يوليو   –جامعة  دنقال  للبحوث العلمية                                                     العدد السابع  مجلة
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 داللة زوجية الخمق عمى وحدانية الخالق
 المقدمة

سميف سيدنا محمد كعمى آل  الحمد هلل رب العالميف  كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المر    
 كصحب  كسمـ تسميمان كييرا. 

الزكجية في ال مؽ مف المعجزات الربانية التي تدؿ عمى كحدانية اهلل عز كجؿ  كتعدد 
الم مكنات التي تحدث عنها القرآف الكريـ منذ حقبو مف الزماف حيف أنزؿ عمى  ير الرسؿ 

اضر لييبت أف هذا الككف الهاةؿ ككؿ ما في  عميهـ السالـ  كيأتي العمـ الحديث في العصر الح
 إنما يقـك عمى سنة الزكجية.

تحدث القرآف الكريـ عف تمؾ القاعدة _ ناعدة الزكجية في ال مؽ _ حيث تناكلت اآليات 
الكريمة سنة الزكجية في البشر منذ أف  مؽ أبك البشر سيدنا آدـ عمي  السالـ  كمف ضمع  حكا  

تمؾ الزكجية تستمر حتى نياـ الساعة. كنجد أيضان أف القرآف الكريـ  عميها السالـ  كبينت أف
تناكؿ الزكجية في غير البشر حيث تحدث عف الزكجية في الحيكاف كالنبات كأن  لك  سنة 

 الزكجية  نعدمت المحافظة عمى النكعية فيهما. 
بؿ تناكلها لـ يقتصر القرآف الكريـ عف تناكؿ الزكجية في جانب الكاةنات الحية فقط 

 أيضان في الزماف الذم يتميؿ في  تعانب الميؿ كالنهار.
إف الزكجية في ال مؽ سره مف اوسرار الربانية كالتي تدؿ عمى عظمة ال مؽ كعظمة 
ًمٍف  مىؽى اٍوىٍزكىاجى كيمَّهىا ًممَّا تينًبتي اٍوىٍرضي كى افى الًَّذم  ى ال الؽ لذا ندس نلس  بقكل  تعالى: } سيٍبحى

ًممَّا  ى يىٍعمىميكفى {أىنلي  ـٍ كى ًسًه
41. 

 
 أىداف الورقة : 

نرار  بما 1 / تناكؿ اآليات القرآنية التي تحديت عف سنة الزكجية ككذا ما أيبت  العمـ الحديث كا 
 جا  في القرآف الكريـ.                                                                       

 لحاد الذيف ينكركف عظمة ال الؽ في ال مؽ./ الرد عمى أهؿ اه2
 / إيرا  المكتبة المعرفية بمكضكعو عصرم مليد.3

 أسباب إختيار البحث:
 / المساهمة في نشر التعاليـ اهسالمية.1
 / تصحير بعض الملاهيـ ال اطةة فيما ي ص مكضكع الزكجية في ال مؽ.2
 ف الكريـ في أمكر الزكجية./ التكضير بأف العمـ الحديث يكافؽ ما جا  في القرآ3

                                                 

 ( 36عٛسس ٠ظ ح٠٢ش ) 41
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 منيج البحث : 
 المنهو الذم اتبع  الباحث هك المنهو ا ستقراةي التحميمي. 

 -مفيوم الزوجية :
الزكج : البعؿ كالزكجة  كهك  الؼ اللرد. يقاؿ لإليناف هما زكجاف  كهما زكجه  ناؿ  

كرو ًعيفو { كٍَّجنىاهيـ ًبحي كاوزكاج: القرنا   كتزكج  النـك  . أم: نرناهـ.42تعالى: } كىذىًلؾى كىزى
 .43 الط 

زاج بينهـ: يزكج زكجان  كزكىج  إمراةن: أنكح  إياها  كيقاؿ: زكج  بامرأة عمى معنى نرن  بها. 
كزاكجا بعضهما مزاكجةن:  الط أحدهما اآل ر  كتزاكجا كازدكاجان بمعنى زاكجا. تقكؿ اشتريت 

نعاؿو  أم: نعالف  ناؿ تعالى في هذا المعنى: } زكجي حماـ تعني الذكر كاونيى  كعندم زكجا 
ٍيًف اٍينىٍيًف { ٍكجى فىارى التَّنُّكري نيٍمنىا اٍحًمٍؿ ًفيهىا ًمف كيؿٍّ زى نىا كى ا  أىٍمري تَّى ًإذىا جى حى

 . أم: الذكر كاونيى.44
زاج بينهـ كزاجان زكجان : حرش كأغرل   كأزكج بينهما : نرف   كازدكج الكالـ : أشب   
عضان في السجد أك الكزف . كأزكج الشي  : صار اينيف . تزكج امرأةن كبها : ات ذها بعض  ب

زكجةن   كالزكاج انتراف الزكج بالزكجة أك الذكر باونيى. الزكج: كؿ كاحدو مع  أ ر مف جنس   
 .45كزكج الشكؿ: يككف ل  نقيض كالرطب كاليابس كالذكر كاونيى  كالميؿ كالنهار  كالحمك كالمر

كجية مصدره صناعي بمعنى الزكاج يقاؿ: بينهما حؽ الزكجية  كمازالت الزكجية الز  
 .46بينهما ناةمةه 

يتضر مف التعريلات السابقة أف الزكجية تقكـ عمى التكافؽ كالتالـز بيف الجنس الكاحد. 
 -إف في نياـ الككف عمى الزكجية حكمان كييرةن تتميؿ في اآلتي:

 -ق:/ الداللة عمى وحدانية الخال1
إف نياـ الككف عمى سنة الزكجية مف أعظـ الد ةؿ عمى كحدانية ال الؽ عز كجؿ إذ أف  

كؿ الم مكنات المشاهدة كغير المشاهدة تقكـ عمى ظاهرة الزكجية كتنبئ ذلؾ عمى أف ال الؽ 
ـٍ تىذىكَّ  ٍيًف لىعىمَّكي ٍكجى مىٍقنىا زى ًمف كيؿّْ شىٍي و  ى كفى {كاحده   نريف ل   ناؿ تعالى: } كى ري

. ك  تقكـ بيف 47
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تقكـ بينهما  الجنسيف الم تمليف  فميالن الذكر مف جنس البشر كاونيى مف جنس الحيكاف  
 . زكجية ك  يقاؿ أنهما زكجه 

  -الحكمة من الزوجية في الكون :
كفى {  أم: جميد الم ـٍ تىذىكَّري ٍيًف لىعىمَّكي ٍكجى مىٍقنىا زى ًمف كيؿّْ شىٍي و  ى  مكنات أزكاج  ناؿ تعالى} كى

يمافه ككلره  كمكته  سما ه كأرضه  كليؿه كنهاره  كشمسه كنمره  كبره كبحره  كضيا ه كظالـه  كا 
كحياةه  كشقا ه كسعادةه  كجنةه كناره  حتى الحيكانات كالنباتات  كلهذا ناؿ: ) لعمكـ تذكركف (  

 .48أم: لتعممكا أف ال الؽ كاحد 
ابقة  أم: ذكران كأنيى  كحمكان كحامضان كنحك ذلؾ في تلسير اآلية الس  49ناؿ ابف زيد 

ككاوشيا  الم تملة اولكاف مف الطعكـ كاورايير كاوصكات  أم: جعمنا هذا كهذا د لةن عمى 
ندرتنا  كنيؿ لتعممكا أف  الؽ اوزكاج كاحده فال يقدر في صلت  حركةه ك  سككفه  ك  ضيا ه ك  

 . 50ابتدا ه ك  انتها ظالـه  ك  نياـه ك  نعكده ك  
ناؿ الشيا إسماعيؿ حقي: إف في نكل  تعالى: ) كمف كؿ شي   مقنا زكجيف ( تنبي ه  

عمى أف اوشيا  كمها مركبةه مف جكهرو كعرضو كمادةو كصكرة كأف   شي  يتعرل منها  إذ 
عمى أن   اوشيا  كمها مركبةه مف تركيبو يقتضي ككن  مصنكعان كأن   بد ل  مف صاندو تنبيهان 

تعالى هك اللرد  فبيف بقكل  ) كمف كؿ شي  (  أم: كؿ ما في العالـ زكجه مف حيث أف ل  ضدان 
نما ذكر هاهنا زكجيف تنبيهان عمى  ما  كميالن ما  أك تركيبان ما  بؿ   ينلؾ مف كج  التركيب  كا 

ف لـ يكف ل  ضده أك ميؿه فهن    ينلؾ مف تركيب صكرة كمادة كذلؾ ز  ف أظهر أن  كا  كجاف  كا 
 .51معنى الربكبية كالكحدانية بأف  مؽ اوزكاج لي مص ل  اللردانية 

 -/ الزوجية قاعدة الحياة :2
مف الحكـ العظيمة لمزكجية أف اهلل تعالى جعمها ناعدة الحياة كأساسها  أشار إلى ذلؾ  

اوحيا  أزكاج سيد نطب  كناؿ: ) كالزكجية هي ناعدة الحياة كما أشارت إليها اآليات  فكؿ 
كحتى ال مية الكاحدة اوكلى تحمؿ  صاةص التأنيث كالتذكير معان  بؿ ربما كانت الزكجية 
ناعدة   ناعدة الحياة كحدها إذا اعتبرنا أف ناعدة الككف هي الذرة فهنها تتككف مف إلكتركف 
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في الحياة  سالب كبركتكف مكجب كما تشير البحكث العممية حتى اآلف  كعمى أية حاؿ فالزكجية
  52ظاهرة كاهلل هك الذم  مؽ وزكاج كمها مف اهنساف كغير اهنساف(

 -/ حفظ النوع :3
الزكجية مف السنف اهلهية لحلظ نكع الم مكنات مف ا نقراض  حيث أف اهلل تعالى  مؽ  

اة كؿ الم مكنات جميعان أزكاجان كأصنافان ليتـ التكامؿ كالتكافؿ كالتعاكف كالتناسؿ كتستكمؿ الحي
العناصر الالزمة لنمكها كبقاةها مف ا نقراض كا نعداـ كذلؾ لتسير الحياة عمى اورض  فجعؿ 
الزماف أزكاجان  صيلان كشتا ن  كليالن كنهاران  كجعؿ اورض أزكاجان بران كبحران  كجعؿ النبات أزكاجان 

 .53حمكان كمران  كالحياة أزكاجان ذكران كأنيى
نكل  تعالى: )كمف كؿ شي و جعمنا زكجيف اينيف( مف نعـ اهلل ناؿ اهماـ السعدم في  

التي أنعـ اهلل بها عميكـ في تقدير ذلؾ كحكمت   حيث جعؿ ما هك السبب لبقا  نكع الحيكانات 
 .54كمها لتقكمكا بتنميتها ك دمتها كتربيتها فيحصؿ مف ذلؾ ما يحصؿ مف المنافد 

 -/ إثبات نظرية التمقيح :4
ة أيضان: اهعالف عف نظرية التمقير كالتزاكج بيف الذككرة كاونكية عند مف حكـ الزكجي 

ـٍ  ًمٍف أىنليًسًه مىؽى اٍوىٍزكىاجى كيمَّهىا ًممَّا تينًبتي اٍوىٍرضي كى افى الًَّذم  ى الم مكنات جميعان. ناؿ تعالى: } سيٍبحى
} ًممَّا  ى يىٍعمىميكفى بيف الذككرة كاونكية في اهنساف . هذ  اآلية تيبت نظرية التمقير كالتزاكج 55كى

كالحيكاف كالنبات تبدأ كجنيفو ص يرو تحتضن  اوـ  فالحياة في النبات تبدأ هي او رل كجنيفو 
ص يرو تحتضن  الحبة كت تزف ل  مف ال ذا  ما يكلي  أينا  اهنبات كالنمك  كتبقى اوجنة ساكنةن 

ناسبة مف حرارةو كما و فينلمؽ الحب كينمك هادةةن حتى تضمها اورض يـ تتهيأ لها الظركؼ الم
الجنيف  فهذا اكتمؿ نمك النبات ككصؿ ب  السف إلى البمكغ تلتحت أزهار  كأينعت يمار . كند نرر 

 العمـ الحديث أف أزهار النباتات عمى ا تالؼ ألكانها كأحجامها تنقسـ إلى يالية أنساـ هي:
 / أزهار مذكرة.1
 / أزهار مؤنية.2
نيى. تجمد عضك التذكير كعضك التأنيث معان. مياؿ: نبات الذرة. ككذلؾ الزهرة / أزهار  3

ناثه  كهي  المسماة ) جاؾ في المقصكرة (  كلهذا النبات نكعاف مف المجمكعات الزهرية ذككره كا 

                                                 

 . 318، ؿ  5ع١ذ لطذ ، حٌظالي ، حٌّـٍذ 52

 53، ؿ  25ذ أكّذ رشحٔك ، غخ٠ش حٌز١خْ ، حٌـضء ِلّٛد ِلّذ كّضس ٚكغٓ ػٍٛحْ ِٚلّ 53

 .107، ؿ  5حٌغؼذٞ ، ط١غ١ش حٌىش٠ُ حٌشكّٓ ، حٌـضء  54

 (36عٛسس ٠ظ ح٠٢ش ) 55



                                                                  م4102يىليى   –العدد السابع         العلوي للبحثجملت جاهعت  دًقال 
           

27 

 

تتككف دا ؿ مقصكرات تضيؽ عند منتصلها كيتـ التمقير بكاسطة ذبابةو دنيقةو في حجمها تد ؿ 
فال تكاد تجتاز المنطقة الضيقة الكسطى حتى تجد نلسها سجينةن ليس بسبب إلى المقصكرة 

الضيؽ فحسب بؿ بسبب ت طية الجدراف الدا مية بمادة شمعية منزلقة يتعذر معها عمى الحشرة 
أف تيبت أندامها  كعندةذو تدكر الحشرة بصكرة جنكنية دا ؿ المكاف فتتعمؽ هبكات المقاح بجسمها 

كانب المقصكرة بعض الشي  فتستطيد الحشرة ال ركج بعد أف يككف جسمها كبعد نميؿ تتصمب ج
ند ت طي بهبكات المقاح فهذا زارت مقصكرة مذكرة أ رل تكررت نلس العممية السابقة فتتمقر عند 

 . 56ذلؾ اوزهار
 -واالبتالء : االختبار/ 5

لى   ٍيًر ًفٍتنىةن كىاً  نىٍبميككيـ ًبالشَّرّْ كىاٍل ى عيكفى {ناؿ تعالى: } كى أم: لنعاممكـ معاممة مف  .57ٍينىا تيٍرجى
ي تبركـ بالشر كال ير  بالمكرك  كالمحبكب. ناؿ ابف عباس رضي اهلل عنهما: بالشدة كالر ا   

 .58كناؿ الضحاؾ: باللقر كالمرض كالصحة كال نى
إف سنة الزكجية في الككف نجدها في الم مكنات جميعان في البشر كالحيكانات  
 ذلؾ لتتحقؽ الحكـ المذككرة السابقة.كالنباتات ك 

 -الزوجية في بني البشر :
إف سنة الزكجية في البشر بدأت منذ أف  مؽ اهلل آدـ أبك البشر عمي  السالـ حيث  

ـي الًَّذم  بَّكي  مؽ مف ضمع  حكا  عميها السالـ لتككف زكجان ل   ناؿ تعالى: } يىا أىيُّهىا النَّاسي اتَّقيكٍا رى
مىقىكيـ مّْ  هىا { ى ٍكجى مىؽى ًمٍنهىا زى ٍكجيؾى  .59ف نٍَّلسو كىاًحدىةو كى ى ـي اٍسكيٍف أىنتى كىزى نيٍمنىا يىا آدى كناؿ تعالى: } كى
نَّةى { . ناؿ شيا الملسريف اهماـ الطبرم: ) ك مؽ منها زكجها ( يعني  مؽ مف النلس 60اٍلجى

الكيلية في بني البشر لها حكمةه . كنشأة الزكجية بهذ  61الكاحدة زكجها  يعني بالزكج: الياني لها
سكاف كؿ كاحدو منهما إلى اآل ر كبذلؾ تتـ النعمة. كند  عظيمةه كهي التناسب بيف الزكجيف كا 
أنكر بعض العمما   مؽ حكا  مف ضمد آدـ عمي  السالـ  منهـ أبك مسمـ اوصلهاني حيث ناؿ: 

صؿو كاحدو  كطبيعةو كاحدة إف حكا  عميها السالـ  مقت مف جنسها  فهما مف جنسو كاحدو  أ
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ـٍ أىٍزكىاجان لّْتىٍسكينيكا ًإلىٍيهىا { ٍف أىنليًسكي مىؽى لىكيـ مّْ ًمٍف آيىاًتً  أىٍف  ى كاستدؿ بقكل  تعالى: } كى
.  كناؿ: إف 62

اهلل نادره عمى  مقها مف التراب فأم فاةدةو في  مقها مف الضمد؟ كهذا الرأم م الؼه لمنصكص 
البشر م مكنيف مف نلسو كاحدة. ك مؽ حكا  عميها السالـ مف الضمد القرآنية التي تبيف أف 

إظهاره لقدرة اهلل القادر عمى أف ي مؽ حيان مف حيو   عمى سبيؿ التكالد كقدرت  عمى أف ي مؽ 
 .63حيان مف جماد
كتبقى سنة الزكجية في بني البشر بقا   في اورض تحقيقان لمحكـ السابقة   كند بيف  
أف هذ  السنة اهلهية لف تلارؽ بني البشر ما دامت الحياة بانية  ناؿ تعالى: }  القرآف الكريـ

ٍيًف اٍينىٍيًف كىأىٍهمىؾى ًإ َّ مىف سى  ٍكجى فىارى التَّنُّكري نيٍمنىا اٍحًمٍؿ ًفيهىا ًمف كيؿٍّ زى نىا كى ا  أىٍمري تَّى ًإذىا جى مىٍيً  حى بىؽى عى
مىا آمىفى مىعى ي  مىٍف آمىفى كى . أنزؿ اهلل السما  بالما  المنهمر  كفجر اورض كمها 64ًإ َّ نىًميؿه { اٍلقىٍكؿي كى

عيكنان حتى التنانير التي هي محؿ النار في العادة  فقاؿ تعالى لنكحو عمي  السالـ: احمؿ مف كؿ 
صنؼو مف أصناؼ الم مكنات ذكر كأنيى  لتبقى مادة ساةر اوجناس كأكرمهـ اهنساف حيث 

ف آمف ب  مف الذككر كاهناث. كرد أف اهلل تعالى حشر إلي  السباع كالطير أمر  أف يحمؿ كؿ م
فجعؿ يضرب يدي  في كؿ جنسو فيقد الذكر في يد  اليمنى كاونيى في يد  اليسرل فيجعمها في 
السلينة   لـ يحمؿ في السلينة إ  ما يمد كيبيض  كأما ما يتكلد مف التراب كالحشرات كالبؽ 

. هكذا بقيت الزكجية في اورض بعد هالؾ ما في الككف مف 65من  شيةان كالبعكض فمـ يحمؿ 
 الم مكنات في زماف سيدنا نكحو عمي  السالـ.

كلعظمة هذ  السنة كأهميتها يبقيها اهلل تعالى في اآل رة كما أ بر بذلؾ القرآف الكريـ   
ٍت { كّْجى ذىا النُّليكسي زي ناؿ تعالى: } كىاً 

 عنهما: زكجت نلكس المؤمنيف . ناؿ ابف عباسو رضي اهلل66
بالحكر العيف  كنرف الكلار بالشياطيف  ككذلؾ المنافقكف  كعن  أيضان: نرف كؿو كؿو بشكم  مف 
أهؿ الجنة كأهؿ النار  فيضـ المبرز في الطاعة إلى ميم   كالمتكسط إلى ميم  كأهؿ المعصية 

قكف زكجه  كنيؿ نرنت النلكس إلى ميمهـ. أصحاب اليميف زكجه  كأصحاب الشماؿ زكجه  كالساب
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. ناؿ أمير المؤمنيف عمر بف ال طاب رضي اهلل 67بأعمالها فصارت   تصاصها ب  كالتزكيو
ذا النلكس زكجت (؟ فسكتكا. ناؿ: كلكف أعمم    عن  لمناس: ما تقكلكف في تلسير هذ  اآلية: ) كا 

 .68ارهك الرجؿ يزكج نظير  مف أهؿ الجنة كالرجؿ يزكج نظير  مف أهؿ الن
ناؿ اهماـ الجكزم: إف العمما  ا تملكا في معنى التزكيو الكارد في اآلية السابقة عمى  

 -يالية أنكاؿ:
/ نكؿ أمير المؤمنيف عمر بف ال طاب رضي اهلل عن   نرنت بأشكالها الصالر مد الصالر 1

 في الجنة  كاللاجر مد اللاجر في النار.
 اد فزكجت بها./ نكؿ الشعبي: ردت اوركاح إلى اوجس2
 .69/ نكؿ عطا  كمجاهد: زكجت أنلس المؤمنيف بالحكر العيف كأنلس الكافريف بالشياطيف3

ككؿ هذ  اونكاؿ مد ا تالفها تحمؿ معنى التزكيو كالذم هك ا نتراف مد الميؿ.  
كا الًَّذيفى ظىمىمي  هيـٍ كتحقيقان لهذا المعنى يقكؿ المكلى عز كجؿ لممالةكة يـك القيامة: }اٍحشيري كا كىأىٍزكىاجى

مىا كىانيكا يىٍعبيديكفى { كى
. أم: المشركيف كأزكاجهـ  أشياعهـ في الشرؾ  فيحشر الكافر مد الكافر. 70

ناؿ أمير المؤمنيف عمر بف ال طاب رضي اهلل عن : الزاني مد الزاني  كشارب ال مر مد 
أم يحشر كؿ كافرو شارب ال مر  كصاحب السرنة مد صاحب السرنة. ناؿ مقاتؿ رحم  اهلل: 

 .71مد شيطان  في سمسمة
كتحقيقان لهذا اومر ينقسـ الناس يكـ القيامة إلى يالية أصناؼ كما في اآليات  ناؿ تعالى:     

ابي  ا أىٍصحى ًة مى ابي اٍلمىٍشأىمى نىًة }كىأىٍصحى ٍيمى ابي اٍلمى ا أىٍصحى نىًة مى ٍيمى ابي اٍلمى يىةن فىأىٍصحى كينتيـٍ أىٍزكىاجان يىالى  }كى
{ا ًة  كىالسَّاًبقيكفى السَّاًبقيكفى ٍلمىٍشأىمى

. ناؿ ابف كيير: ينقسـ الناس يكـ القيامة إلى يالية أصناؼ: 72
نكـه عف يميف العرش كهـ الذيف  رجكا مف شؽ آدـ اويمف كيؤتكف كتبهـ بأيمانهـ كيؤ ذ بهـ 

ف شؽ آدـ ذات اليميف كهـ جمهكر أهؿ الجنة  كآ ركف عف يسار العرش كهـ الذيف  رجكا م
اويسر كيؤتكف كتبهـ بشمالهـ كيؤ ذ بهـ ذات الشماؿ كهـ عامة أهؿ النار  كطاةلةه سابقكف بيف 
يدي  عز كجؿ كهـ أ ص كأحظى كأنرب مف أصحاب اليميف الذيف هـ سادتهـ  فيهـ الرسؿ 
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ؼ . ك   ال73كاونبيا  عميهـ السالـ كالصديقكف كالشهدا    كهـ أنؿ عددان مف أصحاب اليميف
 بيف العمما  في هذ  اوصناؼ اليالية كانتراف كؿو مد شاكمت . 

كٍَّجنىاهيـ  كناؿ تعالى أيضان لتحقيؽ هذا اومر  أم : تحقيؽ الزكجية في اآل رة  } كىزى
كرو ًعيفو { .) كزكجناهـ (: كناية لما في  مف معنى الكصؿ كاهلصاؽ أك لمسببية  كالمعنى  74ًبحي

فهف الزكجية   تتحقؽ بدكف انضمامهف إليهـ  يعني أفى التزكيو حينةذو صيرناهـ أزكاجان بسببهف 
. جا  في ركح المعاني:) 75ليس عمى أصؿ معنا  كهك النكاح بؿ بمعنى تصييرهـ أزكاجان 

. يـ ناؿ كلـ يجي  في القرآف 76كزكجناهـ بحكرو عيف ( نرناهـ   نال  الراغب اوصلهاني
أةن تنبيهان عمى أف ذلؾ   يككف عمى حسب المتعارؼ فيما زكجناهـ حكران كما يقاؿ: زكجت  امر 

 .77بيننا مف المناكحة
يتبيف مف اآليات التي تناكلتها مد أنكاؿ العمما  أف سنة الزكجية ستمضي في اآل رة  

كما مضت في الحياة الدنيا  فالنلكس الطاهرة الزكية يقترف بعضها ببعض  كالنلكس الدنيةة 
 كليس يمة  الؼه في هذا اومر.كذلؾ تقترف بمييالتها 

 الزوجية في الحيوان :_
 مؽ اهلل سبحان  كتعالى الحيكانات أنكاعان متعددة مد أف المادة كاحدة  ناؿ تعالى: }  

مً  مىى ًرٍجمىٍيًف كى ًمٍنهيـ مَّف يىٍمًشي عى مىى بىٍطًنً  كى مىؽى كيؿَّ دىابَّةو ًمف مَّا  فىًمٍنهيـ مَّف يىٍمًشي عى ٍنهيـ مَّف كىالمَّ ي  ى
مىى كيؿّْ شىٍي و نىًديره { ا يىشىا ي ًإفَّ المَّ ى عى مىى أىٍربىدو يىٍ ميؽي المَّ ي مى . كالدابة كؿ شي و يدب 78يىٍمًشي عى

عمى ظهر اورض كأد مكا في ذلؾ الطير كالسمؾ  كظاهر كالـ بعض الملسريف أف الجف 
 كؿ ما دب كتحرؾ مطمقان. كالمالةكة كالناس يد مكف في عمـك الدابة  كلعم  عندهـ 

إف اآلية السابقة تيبت أف كؿ دابة  مقت مف ما  كهذا يعني كحدة العنصر اوساسي  
في تركيب اوحيا  جميعان كهي الما   يـ تنكعت اونكاع كتلرعت اوجناس  كمنها الحيكانات لذا 

مى رجميف( بينت اآلية: )فمنهـ مف يمشي عمى بطن ( كالحية كنحكها  )كمنهـ مف يمشي ع
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كاآلدمييف ككييرو مف الطيكر  )كمنهـ مف يمشي عمى أربد( كبهيمة اونعاـ كنحكها. 
 . 79فا تالفها_مد أف اوصؿ كاحد_ يدؿ عمى نلكذ مشيةة اهلل كعمـك ندرت 

لـ يبيف القرآف الكريـ كيلية بد   مؽ الحيكاف كما بيف كفصؿ  مؽ اهنساف مف النلس  
لسالـ  يـ السيدة حكا  عميها السالـ مف ضمع  يـ بد  التكاير بعد ذلؾ الكاحدة سيدنا آدـ عمي  ا

كلعمها مما أ ليت عف ال مؽ   يعممها إ  ال الؽ عز كجؿ  كلكف نرر القرآف الكريـ أف تمؾ 
الحيكانات أمـ ميؿ اومة البشرية   سيما كهى في حا ت الحرب كالسمـ  كالسعي في طمب 

مىا  الرزؽ  كفي رعاية الص ار  كمكاجهة او طار  بؿ كفي تعبدها هلل عز كجؿ. ناؿ تعالى: } كى
ـه أىٍميىاليكيـ مَّا فىرٍَّطنىا ًفي الًكتىاًب ًمف شى  ٍيً  ًإ َّ أيمى نىاحى ٍي و ييَـّ ًمف دىآبَّةو ًفي اوىٍرًض كى ى طىاًةرو يىًطيري ًبجى

كفى { ـٍ ييٍحشىري بًّْه ًإلىى رى
80. 

دكاب التي تدب عمى اورض  ك  نكع ه مف أنكاع الطير الذم يطير في   يكجد نكع ه مف أنكاع ال
الجك إ  كهك أنمـه ممايمة لكـ أيها الناس  لهـ أرزاؽه كآجاؿه  كنظاـه محكـه  كطباةد تتال ـ مد 
 مقتهـ كتككينهـ   فتبارؾ اهلل أحسف ال القيف. كند أيبت الباحيكف في طباةد الحيكاف أف كييران 

ها ممؾه كمممكةه  كنظاـه كنيادة  كالنحؿ كالنمؿمف فصاةم  ل
:) إ  أمـه 82ناؿ سلياف بف عيينة .81

أميالكـ(  أم: ما مف صنؼو مف الدكاب كالطير إ  في الناس شب ه من   فمنهـ مف يعدك كاوسد  
كمنهـ مف يشر  كال نزير  كمنهـ مف يعكل كالكمب  كمنهـ مف يزهك كالطاككس  فهذا معنى 

 .83الممايمة
 كند كرد معنى الممايمة عمى أربعة أنكاؿ كهى : _ 

 أميالكـ في ككف بعضها يلق  عف بعض. -1

 أميالكـ في معرفة اهلل عز كجؿ. -2
 أميالكـ في ال مؽ كالمكت كالبعث يكـ القيامة لكنها تصير ترابان بعد القصاص. -3
 أميالكـ في ككنها تطمب غذا ها  كتبت ي الرزؽ. -4

تشمؿ كؿ اونكاؿ المذككرة وف الحيكانات يلق  بعضها البعض   كالصكاب أف كممة ) أميالكـ (
ا ًفي السَّمىاكىاًت  كهي تسبر اهلل عز كجؿ كما أيبتت اآليات كاوحاديث   ناؿ تعالى: }سىبَّرى ًلمًَّ  مى
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ـي { ًكي ا ًفي اٍوىٍرًض كىهيكى اٍلعىًزيزي اٍلحى مى ات مف إنسافو كحيكافو كنباتو كجماد. ككذلؾ الحيكان .84كى
تسعى كتطمب غذا ها كاهنساف  كأنها ستحشر يكـ القيامة كيقتص لبعضها مف بعض يـ تصير 

 ترابان كما يبت في اوحاديث.

تشترؾ فيها الحيكانات مد اهنساف ا تالؼ اولكاف  فكما جعؿ اهلل  كمف ال صاةص التي
ًمفى عز كجؿ في البشر اوسكد كاوبيض كغير ذلؾ  جعؿ أيضان في الحيكانات  ن اؿ تعالى: }كى

ا يىٍ شىى المَّ ى ًمٍف ًعبىاًدً  اٍلعيمىمىا  ًإفَّ   المَّ ى عىًزيزه النَّاًس كىالدَّكىابّْ كىاٍوىٍنعىاـً ميٍ تىًمؼه أىٍلكىاني ي كىذىًلؾى ًإنَّمى
. أم: فيهـ اوحمر كاوبيض كاوسكد كغير ذلؾ  ككؿ ذلؾ دليؿه عمى عظمة ال مؽ  85غىليكره 

 أحسف ال القيف.  فتبارؾ اهلل

إف مممكة الحيكاف مف ضمف الم مكنات التي نامت حياتها عمى سنة الزكجية كما بينها  
 -القرآف في اآليات اآلتية:

ًمفى اٍوىٍنعىاـً أىٍزكىاجان يىٍذرى  ـٍ أىٍزكىاجان كى عىؿى لىكيـ مٍّْف أىنليًسكي ـٍ ناؿ تعالى: } فىاًطري السَّمىاكىاًت كىاٍوىٍرًض جى ؤيكي
 .86يً  لىٍيسى كىًمٍيًمً  شىٍي ه كىهيكى السًَّميدي البىًصيري {فً 

ـى أىـً اوين رَّ ٍيًف حى ًمفى اٍلمىٍعًز اٍينىٍيًف نيٍؿ آلذَّكىرى ٍأًف اٍينىٍيًف كى اًنيىةى أىٍزكىاجو مّْفى الضَّ يىيىٍيًف أىمَّا كناؿ تعالى: }يىمى
ـي اوينيىيىٍيًف نىبّْؤيكنً  ا مىٍيً  أىٍرحى مىٍت عى اًدًنيفى {اٍشتىمى ي ًبًعٍمـو ًإف كينتيـٍ صى

87. 
اًنيى  هىا كىأىنزىؿى لىكيـ مٍّْف اٍوىٍنعىاـً يىمى ٍكجى عىؿى ًمٍنهىا زى مىقىكيـ مّْف نٍَّلسو كىاًحدىةو ييَـّ جى ةى كفي نكل  تعالى: }  ى

ٍمؽو ًفي ظيميمىاتو  ٍمقان ًمف بىٍعًد  ى ـٍ  ى ـٍ ًفي بيطيكًف أيمَّهىاًتكي ـٍ لى ي اٍلميٍمؾي  ى  أىٍزكىاجو يىٍ ميقيكي بُّكي ـي المَّ ي رى ثو ذىًلكي يىالى
فيكفى { ًإلى ى ًإ َّ هيكى فىأىنَّى تيٍصرى

88. 
ـى أىـً اوينيىيىٍيًف أىمَّا ا رَّ ٍيًف حى ًمفى اٍلبىقىًر اٍينىٍيًف نيٍؿ آلذَّكىرى ًمفى اًهٍبًؿ اٍينىٍيًف كى مىٍت كفي نكل  تعالى: } كى ٍشتىمى

ـي ا ا مىٍيً  أىٍرحى مىى الٌمً  كىًذبان عى ـي ًممًَّف اٍفتىرىل عى ٍف أىٍظمى ـي الٌم ي ًبهىػذىا فىمى اكي ـٍ كينتيـٍ شيهىدىا  ًإٍذ كىصَّ وينيىيىٍيًف أى
 .89ًلييًضؿَّ النَّاسى ًب ىٍيًر ًعٍمـو ًإفَّ الٌم ى  ى يىٍهًدم اٍلقىٍكـى الظَّاًلًميفى {
ؿ حيكاف في الككف ل  ذكره كأنيى  كفي  فلي اآلية: ) كمف اونعاـ أزكاجان ( تقريره بأف ك

غريزة المحافظة عمى جنس  كنكع  كلهذا يتكاير كيتكالد ككأن  منساؽه إلى ذلؾ بطبع  كغريزت   
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كبهذا يلهـ نكل  تعالى: ) يذرؤكـ في  (  أم: ي مقكـ كيكيركـ في هذا الجعؿ السابؽ  أم:  مؽ 
 لجعؿ منبعان لمتكاير كمصدران ل . الذكر كاونيى في اهنساف كالحيكاف  ككأف هذا ا

أما في اآليات البانية فقد فصؿ القرآف الكريـ أصناؼ اوزكاج بأنها أزكاجه يمانية هي: زكج 
الضأف كزكج ال نـ كزكج البقر كزكج اهبؿ   كند  ص اهلل تعالى هذ  اونعاـ بالذكر ونها أنرب 

كلى. كند عبر بقكل  تعالى: ) كأنزؿ لكـ ( أم: الحيكانات إلى اهنساف كأنلعها ل  لذا كاف ذكرها أ
نضى كنسـ لكـ فهف نضايا  سبحان  كتعالى تكصؼ بالنزكؿ مف السما  حيث تكتب في المكح 
نما هذا عمى سبيؿ المجاز كليس عمى  المحلكظ يـ تنزؿ إلى اورض تشبيهان بنزكؿ المطر كا 

ـٍ سبيؿ الحس كالمشاهدة كما في نكل  تعالى: } يىا بىًني آ ـٍ ًلبىاسان ييكىاًرم سىٍك ىاًتكي مىٍيكي ٍلنىا عى ـى نىٍد أىنزى دى
كفى { ـٍ يىذَّكَّري ٍيره ذىًلؾى ًمٍف آيىاًت الٌمً  لىعىمَّهي ًلبىاسي التٍَّقكىلى ذىًلؾى  ى ًريشان كى كى

. لـ ينزؿ المباس نلس  كلكف 90
 .91أنزؿ الما  الذم هك سبب مادة المباس كهك القطف كغير  

اونعاـ لمناس هك تلضؿ مف اهلل عز كجؿ كلـ يحـر شيةان منها حتى يداـك  إف إنزاؿ هذ 
المسمـ شكر  تعالى عمى تمؾ المنافد التي يجدها مف تمؾ اونعاـ طعامان كشرابان ككسيمة تنقؿو 
كغير ذلؾ  حيث أف المشركيف حرمكا عمى أنلسهـ مف تمؾ اونعاـ افترا ن عمى اهلل كما كرد 

ـى أىـً في نكل  تعالى: }  رَّ ٍيًف حى ٍعًز اٍينىٍيًف نيٍؿ آلذَّكىرى ًمفى اٍلمى ٍأًف اٍينىٍيًف كى اًنيىةى أىٍزكىاجو مّْفى الضَّ يىمى
ًمفى اًهٍبؿً  اًدًنيفى  كى ـي اوينيىيىٍيًف نىبّْؤيكًني ًبًعٍمـو ًإف كينتيـٍ صى ا مىٍيً  أىٍرحى مىٍت عى  اٍينىٍيًف اوينيىيىٍيًف أىمَّا اٍشتىمى

ًمفى اٍلبى  ـٍ كينتيـٍ شيهىدى كى ـي اوينيىيىٍيًف أى ا مىٍيً  أىٍرحى ـى أىـً اوينيىيىٍيًف أىمَّا اٍشتىمىمىٍت عى رَّ ا  قىًر اٍينىٍيًف نيٍؿ ألذكريف حى
مىى الٌمً  كىًذبان ًلييًضؿَّ النَّاسى ًب ىٍيًر ًعٍمـو ًإفَّ  ـي ًممًَّف اٍفتىرىل عى ٍف أىٍظمى ـي الٌم ي ًبهىػذىا فىمى اكي الٌم ى  ى  ًإٍذ كىصَّ

 .92يىٍهًدم اٍلقىٍكـى الظَّاًلًميفى { 
ناؿ اهماـ ابف كيير في تناكل  لتمؾ اآليتيف: هذا بيافه لجهؿ العرب نبؿ اهسالـ فيما 
كانكا حرمكا مف اونعاـ كجعمكها أجزا ن كأنكاعان بحيرةن كساةبةن ككصيمة كحامان  كغير ذلؾ مف 

ركع كاليمار  فبيف تعالى أن  أنشأ مف اونعاـ حمكلةن اونكاع التي ابتدعكها في اونعاـ كالز 
نايها  بقرو  لى إبؿو ذككرها كا  كفرشان  يـ بيف أصناؼ اونعاـ إلى غنـو ) ضأف كماعز(  كا 
كذلؾ  كأن  تعالى لـ يحـر شيةان مف ذلؾ ك  شيةان مف أك دها  بؿ كمها م مكنة لبني آدـ أكالن 

 .93مف كجك  المنافدكرككبان كحمكلةن كحمبان كغير ذلؾ 
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مف اوسما  التي كاف العرب يسمكنها تحريمان عمى أنلسهـ: الحاـ كهك أف الذكر إذا 
أنتو عشرة أبطف حرمك  كلـ يمنعك  ما ن ك  مرعىن كنالكا أن  ند حمى ظهر . كالكصيمة: هي 

ف كلدت ذكران فآللهتهـ. كالبحيرة: أف النانة إ ذا أنتجت أف الشاة إذا كلدت أنيى فهي لهـ كا 
 مسة أبطف آ رها ذكران بحركا أذنها  أم شقكها ك مكا سبيمها فال تركب ك  تحمب. كالساةبة: 

 .94فقد كاف الرجؿ يقكؿ إذا شليت فنانتي ساةبة كيجعمها كالبحيرة في تحريـ ا نتلاع بها
 عمى العرب نبؿ اهسالـ عمى نكعيف :_ -كمنها اونعاـ  -ككاف تحريـ المنافد 

ـر اهلل تعالى عميهـ عقكبةن لهـ جزا  ظممهـ كعدكانهـ عمى أكامر اهلل تعالى  ناؿ تعالى: / ما ح1
ـٍ عىف سىًبيًؿ الٌمً  كىًيي دًّْه ًبصى ـٍ كى ـٍ طىيّْبىاتو أيًحمٍَّت لىهي مىٍيًه ٍمنىا عى رَّ  . 95ران{}فىًبظيٍمـو مّْفى الًَّذيفى هىاديكٍا حى

مى اهلل تعالى  ككاف هذا التحريـ عمى حسب أهكاةهـ / ما حرمك  عمى أنلسهـ كذبان كافترا ن ع2
. المعنى: فسركا 96كما جا  رد اهلل تعالى عميهـ ) نبةكني بعمـو إف كنتـ صادنيف (  ناؿ الزجاج

 .97ما حرمتـ بعمـو  أم: أنتـ   عمـ لكـ  ونكـ   تؤمنكف بالكتاب
 الزوجية في النبات: 

في الككف تتجمى فيها سنة الزكجية   فالنباتات بيف القرآف الكريـ أف الم مكنات كمها  
ك يرها مف الم مكنات الحية تقكـ حياتها عمى ظاهرة الزكجية كند بيف القرآف الكريـ ذلؾ في 
ًمف كيؿّْ  كىاًسيى كىأىٍنهىاران كى عىؿى ًفيهىا رى اآليات التالية : في نكل  تعالى : } كىهيكى الًَّذم مىدَّ اوىٍرضى كىجى

كفى { اليَّمىرىاتً  يىاتو لّْقىٍكـو يىتىلىكَّري ٍيًف اٍينىٍيًف ييٍ ًشي المٍَّيؿى النَّهىارى ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى ٍكجى عىؿى ًفيهىا زى جى
. كفي 98

عيكفى { لىٍيً  تيٍرجى افى الًَّذم ًبيىًدً  مىمىكيكتي كيؿّْ شىٍي و كىاً  نكل :            } فىسيٍبحى
كفي نكل  تعالى: }   99

اًف {ًفيًهمىا ًمف كي  ٍكجى ؿّْ فىاًكهىةو زى
100. 

فتمؾ اآليات بينت أف سنة الزكجية ناةمة في حياة النبات كهي سبب تكاير  كحلظ نكع    
ناؿ الدكتكر محمد محمكد حجازم في تناكل  آلية الرعد: ) كمف كؿ اليمرات جعؿ فيها زكجيف 

لمتمقير كاهنتاج  يـ  اينيف ( جعؿ سبحان  كتعالى مف كؿ اليمرات زكجيف اينيف ذكران كأنيى  
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نايان  ند تككف في الزهرة الكاحدة أك  ناؿ: كالحمد هلل أيبت العمـ الحديث أف في كؿ نباتو ذككران كا 
 .  101في الشجرة الكاحدة  أك في شجيرات  كيتـ التمقير إما بالرير أك الطير

: اينينية كجا  في تلسير ركح المعاني: ) كمف كؿ اليمرات جعؿ فيها زكجيف اينيف ( أم 
حقيقية  كهما اللرداف المذاف كؿه منهما زكج اآل ر  كأكد ب  الزكجيف لةال يلهـ أف المراد بذلؾ 
الشلعاف إذ يطمؽ الزكج عمى المجمكع  لكف اينينية ذلؾ اعتبارية  أم: جعؿ مف كؿ نكعو مف 

كد  أك في أنكاع اليمرات المكجكدة في الدنيا ضربيف كصنليف  إما في المكف كاوبيض كاوس
الطعـ كالحمك كالحامض  أك في القدر كالص ير كالكبير  أك في الكيلية كالحار كالبارد كما أشب  
ذلؾ. كنيؿ المعنى:  مؽ في اورض مف جميد أنكاع اليمرات زكجيف زكجيف حيف مدها يـ 

 .  102تكايرت بعد ذلؾ كتنكعت
مف ذكرو كأنيى  حتى النباتات جا  في ظالؿ القرآف: أف كؿ اوحيا  كأكلها النبات تتألؼ 

التي كاف مظنكنان أف ليس لها مف جنسها ذككره تبيف أنها تحمؿ في ذاتها الزكج اآل ر  فتضـ 
 .103أعضا  التذكير كأعضا  التأنيث مجتمعةن في زهرة   أك متلرنةن في العكد

تعالى: } كند بينت آية سكرة الرحمف أف الزكجية في النباتات ناةمة أيضان في اآل رة ناؿ 
اًف { ٍكجى ًفيًهمىا ًمف كيؿّْ فىاًكهىةو زى

. أم : صنلاف  ككالهما حمكه يستمذ ب   كنيؿ: ضرباف رطبه 104
. مف جميد أنكاع اليمار مما   عيفه رأت 105كيابسه   يقصر هذا عف ذلؾ في اللضؿ كالطيب

الدنيا مما  ك  أذفه سمعت ك   طر عمى نمب بشر. ناؿ ابف عباسو رضي اهلل عنهما: ليس في
. كنيؿ 106في اآل رة إ  اوسما   يعني أف بيف ذلؾ بكنان عظيمان كفرناو بينان في التلاضؿ

 .107الزكجاف: صنلاف  صنؼه معركؼه كصنؼه غريبه 
إف ملهكـ آية الرحمف أف ما ييمر  النبات في الجنة تقـك عمى الزكجية أيضان كما تككف في 

  تكصؼ باوضداد المتلاضمة مف حمكو كحامضو ككييرو  الدنيا إ  أف تمؾ الزكجية في اآل رة
كنميؿو  بؿ تكصؼ بالرطب كاليابس  كاوحمر كاوسكد مف غير تلضيؿو بيف هذا كذاؾ وف المذة 

 فيهما مكتممة.
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 الزوجية في الزمان :
لى:  الميؿ كالنهار آيتاف مف آيات اهلل عز كجؿ الككنية كهما المذاف يككناف الزماف  ناؿ تعا     

مىؽى المٍَّيؿى كىالنَّهىارى كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى كيؿّّ ًفي فىمىؾو يىٍسبىحيكفى { }كىهيكى الًَّذم  ى
. كناؿ تعالى: }هيكى 108

ـي المٍَّيؿى ًلتىٍسكينيكٍا ًفيً  كىالنَّهىارى ميٍبًصران ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آليىاتو لّْقىٍكـو يىٍسمىعيكفى {  عىؿى لىكي الًَّذم جى
109. 

ؿ تعالى: } كىالمَّ ي ييقىدّْري المٍَّيؿى كىالنَّهىارى {كنا
. دلت تمؾ اآليات الكريمة عمى أف الميؿ كالنهار مف 110

م مكنات اهلل عز كجؿ كهما المذاف يككناف بزكجيهما الزماف  كأف الزماف إنما هك اسـه لساعات 
مف جرم الشمس كالقمر فال شمس آية النهار كالقمر الميؿ كالنهار  كساعاتهما إنما هي مقادير ه

آية الميؿ ك  يسبؽ أحدهما اآل ر  ناؿ تعالى: }  ى الشٍَّمسي يىنبىً ي لىهىا أىف تيٍدًرؾى اٍلقىمىرى كى ى المٍَّيؿي 
كيؿّّ ًفي فىمىؾو يىٍسبىحيكفى { سىاًبؽي النَّهىاًر كى

أم:   يسهؿ عمى الشمس ك  يصر منها أف تدرؾ  111
سير  فال يمتقياف إ  نادران في جز و معيف مف اوفؽ فيحصؿ  سكؼ  القمر فيذهب نكر   بؿ لكؿو 

القمر ككسكؼ الشمس  كنكل : ) ك  الميؿ سابؽ النهار ( بؿ كؿه مف الميؿ كالنهار يسير في  طو 
مرسكـ و   يتعدا  فمذا   يسبؽ الميؿ النهار ك  النهار الميؿ فال ي تمطاف إ  بد كؿ جز و مف هذا 

 .112ز و مف ذاؾ في هذافي هذا  كج
فمك   زكجية الميؿ كالنهار كا تالفهما لما استقامت حياة الم مكنات   ناؿ تعالى : }هيكى  

ـي المٍَّيؿى ًلتىٍسكينيكٍا ًفيً  كىالنَّهىارى ميٍبًصران ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آليىاتو لّْقىٍكـو يىٍسمىعيكفى { عىؿى لىكي الًَّذم جى
. فممىيؿ 113

ذلؾ   كلكؿو  اصيت . ناؿ اهماـ الطبرم في تلسير اآلية السابقة: يقكؿ جؿ  اصيت   كلمنهار ك
يناؤ : إف ربكـ أيها الناس الذم استكجب عميكـ العبادة هك الرب الذم جعؿ لكـ الميؿ كفصم  
مف النهار لتسكنكا في  مما كنتـ في  في نهاركـ مف التعب كالنصب  كتهد كا في  مف التصرؼ 

كالنهار مبصران (  يقكؿ: كجعؿ النهار مبصران فأضاؼ اهبصار إلى النهار   كالحركة لممعاش. )
نما يبصر  كليس النهار مما يبصر . فالنهار مبصران  أم: مضيةان يبصركف في  مطالب 114كا 

أرزانهـ كمكاسبهـ. فمك استمر الضيا  لما نركا كلما سكنكا لذا جعؿ اهلل تعالى الميؿ مظممان  
ٍيري كذلؾ رحمةه من  تعال ٍف ًإلى ه غى ـي المٍَّيؿى سىٍرمىدان ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىًة مى مىٍيكي عىؿى المَّ ي عى ى: } نيٍؿ أىرىأىٍيتيـٍ ًإف جى
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ـي النَّهىارى  مىٍيكي عىؿى المَّ ي عى امىًة مىٍف سىٍرمىدان ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيى  المًَّ  يىٍأًتيكيـ ًبًضيىا  أىفىالى تىٍسمىعيكفى  نيٍؿ أىرىأىٍيتيـٍ ًإف جى
كفى { ٍيري المًَّ  يىٍأًتيكيـ ًبمىٍيؿو تىٍسكينيكفى ًفيً  أىفىالى تيٍبًصري يقكؿ اهلل تعالى ممتنان عمى عباد  بما .  115ًإلى ه غى

س ر لهـ مف الميؿ كالنهار  المذيف   نكاـ لهـ بدكنهما  كبيف أن  لك جعؿ الميؿ داةمان عميهـ إلى 
ت  النلكس. يـ أ بر أن  لك جعؿ النهار سرمدان داةمان مستمران يكـ القيامة وضر ذلؾ بهـ كلسةم

 .116إلى يـك القيامة وضر ذلؾ بهـ كلتعبت اوبداف ككمت مف كيرة الحركات كاوش اؿ
نرر العمـ الحديث أف اورض تتـ دكرتها حكؿ نلسها مرة كؿ أربدو كعشريف ساعة  كأن   

ة كاحدة كؿ ماةة كعشريف ألؼ سنة فأف دكراف إذا نقصت سرعة دكرانها حكؿ نلسها حكالي ياني
مميكف سنة  كعندةذو يصبر مجمكع ساعات الميؿ كالنهار  432اورض ينقص بمقدار ساعة بعد 

ساعة. كهكذا يتكالى النقص كيطرد طكؿ النهار كالميؿ كعمى هذا اوساس   بد أف تقؼ  25
ا المكاج  لمشمس نهاران داةمان  اورض ساعةن. ماذا لك كنلت اورض عف دكرانها فأصبر نصله

كالبعيد عنها ليالن داةمان؟ سؤاؿه يطرح  المكلى عز كجؿ عمى ال مؽ لمتأمؿ كالبحث كلبياف ندرت  
 . 117سبحان  كتعالى عمى تعانب الميؿ كالنهار كحد 

 
 الخاتمة :
كلك  ما كتب أحده كأكمم  إ  كند  طر ببال   لك أن  كاف زاد عمي  كذا ككذا لكاف أشمؿ  

أن  حذؼ من  كذا ككذا لكاف أفيد   فسبحاف الذم أحاط بكؿ شي و عممان الذم بيف أف اهنسانية 
مهما تقدمت في العمـ فال يصؿ أحده منتها  كهذا ما نرر  الكتاب العزيز الذم   يأتي  الباطؿ 

كًح نيًؿ ال ًف الرُّ يىٍسأىليكنىؾى عى مىا مف بيف يدي  ك  مف  مل    ناؿ تعالى: } كى بّْي كى كحي ًمٍف أىٍمًر رى رُّ
 .  118أيكًتيتـي مّْف اٍلًعٍمـً ًإ َّ نىًميالن {

إف مكضكع الزكجية مف المكاضيد المهمة كالتي تحدث عنها القرآف الكريـ بكؿ جكانبها  
كهي في معناها الشامؿ تقكـ عمى التكافؽ كالتالؤـ بيف الجنس الكاحد كليس بيف الجنسيف 

ها البحث. إف اهلل تعالى  مؽ الككف كأكدع في  مف الحكـ البال ة التي تدؿ الم تمليف كما كضح
عمى عظمت  ككماؿ ندرت  في  مق   فما مف م مكؽو إ  كتجمت في  القدرة اهلهية  كنياـ الككف 

                                                 
 (. 72،  71عٛسس حٌمقـ ح٠٢ظخْ ) 115

 .266، ؿ 6حرٓ وؼ١ش، ِشؿغ عخرك، حٌـضء  116

 

 .119رك، ؿ ِلّذ وخًِ ػزذ حٌقّذ، ِشؿغ عخ 117

 (.85حإلعشحء ح٠٢ش ) 118
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افى الًَّذم  بأجمع  عمى سنة الزكجية مف تمؾ القدرة العظيمة لذا عند  ندس اهلل نلس  بقكل : } سيٍبحى
مى  ًممَّا  ى يىٍعمىميكفى { ى ـٍ كى ًمٍف أىنليًسًه ؽى اٍوىٍزكىاجى كيمَّهىا ًممَّا تينًبتي اٍوىٍرضي كى

119. 
 النتائج:

 مف  الؿ تناكؿ هذا البحث تكصؿ الباحث إلى النتاةو اآلتية :
/ أف حياة الم مكنات جميعان نامت عمى سنة الزكجية لينلرد ال الؽ بالكحدانية كعدـ التمايؿ 1

 اب  كالنظير.كالتش
 / أف سنة الزكجية بادية مد بداية  مؽ الككف كتستمر إلى نياـ الساعة.2
/ أف نياـ ال مؽ عمى الزكجية تبطؿ كتدحض النظريات الكضعية التي تصؼ ال مؽ مف 3

 حكادث الطبيعة.
 التوصيات :

المكضكع  / هذ  الكرنة تناكلت الزكجية في جانب المحسكسات فقط كالقرآف الكريـ تناكؿ هذا1
أيضان في جانب الم مكنات غير المحسكسة لذا أكصي مف تمكن  أهميت  كظركف  أف يتناكؿ هذا 

 الجانب حتى تتـ اللاةدة.
/ تأليؼ المؤللات مستصحبيف الجانب ا عجازم كذلؾ لمرد عمى النظريات كاوفكار الهدامة 2

 التي تشكؾ الناس في ندرة ال الؽ في ال مؽ.  
 والمراجعقائمة المصادر 

 أواًل:
 / القرآف الكريـ.1
 / المعجـ الملهرس وللاظ القرآف الكريـ.2

 ثانيًا : كتب األحاديث:
 / فتر البارم شرح صحير الب ارم  ابف حجر العسقالني  دار اللكر بيركت.1
/ المعجـ الملهرس وللاظ الحديث النبكم  ديـ رافف  يكست كتيكاـ  دار الدعكة استنبكؿ  2

 ـ.1988ف تكنس  دار سحنك 
 ثالثًا : كتب التفاسير:

 .1990  3/ أيسر التلاسير  أبك بكر الجزاةرم  ط 1
/ تلسير القرآف العظيـ  اهماـ الحافظ عماد الديف أبك اللدا  إسماعيؿ بف كيير  دار 2

 .1993  6الحديث القاهرة  ط 

                                                 
 (.36عٛسس ٠ظ ح٠٢ش )119
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هرم النجار   ط / تيسير الكريـ الرحمف  عبد الرحمف بف ناصر السعدم  تحقيؽ محمد ز 3
 ـ.  1991  2
 ـ.1991  1/ التلسير المنير  كهبة الزحيمي  دار اللكر بيركت  ط 4
 ـ.1992  1/ التلسير الكاضر  محمد محمكد حجازم  دار التلسير  الزنازيؽ  ط 5
 ـ.1988/ جامد البياف  أبك جعلر محمد بف جرير الطبرم  دار اللكر بيركت  6
لكريـ  أبك عبد اهلل محمد بف أحمد اونصارم القرطبي  مكتبة / الجامد وحكاـ القرآف ا7

 ال زالي دمشؽ  مؤسسة مناهؿ العرفاف بيركت.
 / ركح البياف  إسماعيؿ حقي  دار اللكر بيركت. 8
/ ركح المعاني  أبك اللضؿ شهاب الديف السيد محمكد اولكسي  دار اللكر بيركت  9

 ـ.1993
 .9  / ركح البياف  البركسكم  الجز 10
/ زاد المسير في عمـ التلسير  أبك اللرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد 11

 ـ. 1987  1الجكزم  تحقيؽ محمد بف عبد الرحمف  دار اللكر بيركت  ط
 ـ.1995  24/ في ظالؿ القرآف  السيد نطب  دار الشركؽ بيركت  ط12
  شرم  دار اللكر بيركت./ الكشاؼ  أبك القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر الزم13

 رابعًا : المؤلفات اإلسالمية :
/ اهعجاز العممي في القرآف الكريـ   محمد كامؿ عبد الصمد   الدار المصرية المبنانية 1

 ـ.1993  2القاهرة  ط
 / غاية البياف  محمكد محمد حمزة كآ ركف.2

 خامسًا كتب التراجم: 
ف أبك الحسف عمي بف محمد الجزرم بف اويير  / أسد ال ابة في معرفة الصحابة  عز الدي1

 ـ.1،1997تحقيؽ الشيا  ميؿ مأمكف شيحا  دار المعرفة بيركت  ط
 ـ. 1995  1/ اهصابة في تمييز الصحابة  ابف حجر العسقالني  دار الكتب بيركت  ط2
/ سير أعالـ النبال   اهماـ شمس الديف بف أحمد بف عيماف الذهبي  مؤسسة الرسالة 3
 ـ.1991  1يركت  طب

 سادسًا : المعاجم المغوية:
 / القامكس المحيط  مجد الديف الليركز أبادم  دار الحديث القاهرة.1
 / المعجـ الكسيط  مجمد الم ة العربية  دار المعارؼ مصر.   2

ABSTRACT 
This paper dealt with a subject of faith to prove the oneness of God Almighty . The 

paper dealt with the wisdom of couples in the universe: couples of all creatures, human 
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beings since God created Adam, peace be upon him, then created Eve of Adam's rib. The 

continued survival of the human species is caused by marriage of couples, otherwise, no 

life will beon the earth. 

The paper dealt with couples in animal and plant the most related creatures with 

human being. Their life is based on his life. As human beings is based on couples and their 

lives is similar to human life. 

The paper dealt with couples in time and that is the succession of night and day,  

their differences and succession is evidence that they are a couple. The Koran tells that 

they go on a regular basis until the doomsday. 

This paper showed the opinions of interpreters and the words scientists of 

scientific miracles they have proven concept of couples in life 

Through this paper the  researcher reached important results , and finally 

concluded with some of the recommendations. 
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خراج كتاب رايضيات امصف امثامن أأساس   ثلومي حمتوى واؤ

 من وهجة  هظر مؼومي امرايضيات مبحويو دهلال 

 

رشاكة أأرابب محد غبد امكرمي              د. معر بشارة أأمحد بشارة              د. اؤ

 اخلرظوم             - جامؼة دهلال            املؤسسة اموظنية نورتبية وامتؼومي  -أأس تاذ مشارك              

 
 :المستخلص

هػػػدفت هػػػذ  الدراسػػػة الػػػى التعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل مال مػػػة محتػػػكل كا ػػػراج كتػػػاب رياضػػػيات 
 الصؼ اليامف اساس لمتالميذ بمحمية دنقال مف كجهة نظر معممي الرياضيات. 

كاتبد الباحيػاف فػي الدراسػة المػنهو الكصػلي المسػحي التحميمػي  كنػد تػـ تصػميـ اسػتبانة   
تػػػرتبط بتنظػػػيـ الكتػػػاب  ككزعػػػت  15تػػػرتبط بمحػػػكر المحتػػػكم  ك 9عبػػػارة  منهػػػا  24كف مػػػف تتكػػػ

ا ستبانة لعينة مف معممي الرياضيات بمحمية دنقال. كتـ است داـ اوساليب ا حصػاةية البسػيطة 
 في عرض البيانات كمربد كام في تحميمها.

 كتكصمت الدراسة لمنتاةو التالية: 
 مبات المرحمة العمرية بالصكرة المطمكبة./ المحتكم   يمبي متط1
 /    يرتبط محتكل كتاب الرياضيات الصؼ اليامف بالحياة اليكمية لمتالميذ.2
  / يلتقر كتاب الرياضيات الصؼ اليامف لكساةؿ اهيضاح كالتشكيؽ.3

 المبحث اوكؿ 
 اهطار العاـ لمدراسة

 
 مقدمة: .1

 
ية التعمـ؛ إذا است دـ بصكرة صحيحة مف يمعب الكتاب المدرسي  دكران مهمان في عمم

نبؿ كؿ مف المعمـ كالمتعمـ. فمهمة المعمـ ليس مقصكرة عمى نقؿ محتكيات الكتاب المدرسي 
إلى التالميذ  فالكتاب يجب أف   يككف هك المصدر الكحيد لممادة الدراسية كليس بديالن لممعمـ 

بأن  في حاجة  لمرجكع إلى الكتاب  بؿ هك معيف ل   كما يجب عمى المعمـ أف يشعر الطالب
 المدرسي.

 محتكا  فطبيعة الحديية  التربكية لألساليب كتطبيؽ لممنهو ترجمة المدرسي كيعد الكتاب
 الناحيتيف مف سميمة تعد التي كالملاهيـ كا هداؼ المستكيات تميؿ المعرفية بنيت  ك صاةص
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 ادكات مف مهمة أداة المتعممكف كهك ب  كيهتدم المربكف ب  يهتـ كلذلؾ كالتعميمية  التربكية
 من  جعؿ مما الحياة  مجا ت مف كؿ مجاؿ في كالعمـك المعرفة بتقدـ اتسـ عصر في التعميـ
 . )182   ص1987 ) أبك اللتكح  رضكاف .كالتطكر التقدـ ركاةز مف اساسية ركيزة

ما  فهذا كاف كما إف مكاصلات الكتاب المدرسي مف ناحية التصميـ كاه راج يعد مه 
تصميـ كا  راج الكتاب المدرسي جاذبان كمشكنان فهن  يعمؿ عمى جذب الطالب نحك  كالرجكع إلي  

 متى ما رأل في نلس  الحاجة إلى ذلؾ.
 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا .2

وهميػػػة الرياضػػػيات كدكرهػػػا فػػػي إعػػػداد الػػػنش  كػػػاف ا  تيػػػار لهػػػذا المكضػػػكع كمجػػػاؿ  
هػػػا معرفػػػة مػػػدل مال مػػػة المحتػػػكل ككظيلتػػػ  فػػػي مجػػػا ت المعرفػػػة لمدراسػػػة  فالهػػػدؼ الرةيسػػػي ل

كالمهارات كا  راج كتاب رياضيات الصؼ اليامف  كمدل مناسبة عبارات  لميكؿ كرغبات التالميذ  
 كيمكف حصر مشكمة الدراسة ال الية في التساؤ ت التالية:

 يف جكانب المعرفة./ما مدل اهتماـ المحتكل لميكؿ كرغبات التالميذ كتحقيؽ الترابط ب1
/هػػؿ الكتػػاب مناسػػب مػػف حيػػث الكضػػد كا  ػػراج كاللنيػػات الجاذبػػة لمتالميػػذ؟كما مػػدل مناسػػبت  2

 لمستكل التالميذ العقمي كا جتماعي كا نلعالي كتمبيت  لملركؽ اللردية بيف التالميذ؟
 
 . فروض الدراسة :3

 بنيت هذ  الدراسة عمى ا فتراضات التالية: 
 ل بميكؿ كرغبات التالميذ كمال مت  لإلمكانات المتاحة ./يهتـ المحتك 1
 /كتاب رياضيات الصؼ اليامف مناسب مف حيث الكضكح كا  راج .2
 . أىمية الدراسة :4

 تتميؿ أهمية الدراسة فيما يمي:
 /تنبد مف أهمية الرياضيات المتميمة في تنمية التلكير ا بداعي لمتالميذ .1
 لتي تناكلت مكضكع الرياضيات ./اضافة نكعية لمدراسات ا2
 /مساهمة في تممس مشاكؿ تحصيؿ الرياضيات.3
 . حدود الدراسة :5

 تنحصر حدكد الدراسة فيما بمي:
 /مكانية: محمية دنقال بحدكدها الحالية ككحداتها اهدارية )الحلير_دنقال_شرؽ النيؿ(.1
 ـ.2012ـ __2002/زمانية :مف 2
 . منيج الدراسة:6

في هذ  الدراسة المنهو الكصلي المسحي التحميمي  كند تـ تصميـ استبانة   اتبد الباحياف
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ترتبط بمحكر محتكم كتاب الرياضيات لمصؼ اليامف أساس   9عبارة منها  24تتككف مف 
عبارة ترتبط بتنظيـ الكتاب  ككزعت ا ستبانة لعينة مف معممي الرياضيات بمحمية دنقال.  15ك

 صاةية البسيطة في عرض البيانات كمربد كام في تحميمها.كتـ است داـ اوساليب ا ح
 

 المبحث الياني
 اهطار النظرم كالدراسات السابقة 

 
 . منيج الرياضيات:1
 

يعتبر المنهو العمكدم اللقػرم لممؤسسػة التعميميػة كيعػرؼ بأنػة  لكػؿ ال بػرات المقصػكدة 
ف أربعػػة عناصػػر هػػي اوهػػداؼ التػػي يمػػر بهػػا التمميػػذ تحػػت إشػػراؼ كتكجيػػ  المدرسػػة ل كيتكػػكف مػػ

 كالمحتكم كطرؽ التدريس كالتقكيـ كمنهو الرياضيات يهتـ باوهداؼ كطرؽ التدريس كالتقكيـ.
 منهو يكجد ك  .المتطكرة كالمستمرة لمحياة مكاكبة تككف اف يجب كاهدافها المناهو اف

 تسبؽ اف ك بد ر كتطكي ل  مراجعة تحدث اف غير مف لمت يرات يستجيب الدكاـ عمى جامد يابت
 مف ل  حدد ما تحقيؽ المنهو في نجاح معرفة بهدؼ لممنهو تقكيـ عممية لتطكيرK عممية

 انطالؽ بكصل  الشأف في هذا كالسمبية ا يجابية النكاحي إلى التعرؼ يتضمف كهذا ا هداؼ 
 (.8-7  ص  1995 )أحمد حسيف المقاني  جميعها المنهو لجكانب كالتطكير المراجعة نحك

فالرياضػػيات التقميديػػة كػػاف محكرهػػا العػػدد كاللػػراغ  كلقػػد حػػدث نمػػك كتطػػكر فػػي الملػػاهيـ 
اوساسػػػية لهػػػذا المحػػػكر التقميػػػدم أهمهػػػا مػػػا حػػػدث مػػػف تعمػػػيـ فػػػي ملهػػػـك العدد كتعػػػدد اللراغػػػات 

 الهندسية كالربط بيف العدد كاللراغ كتقدـ في التحميؿ كتطكر في ملهـك الدالة.
رة فهػػي ذلػػؾ العمػػـ الػػذم يػػدرس المجمكعػػات كالتراكيػػب الرياضػػية كيعيػػد كأمػػا الرياضػػيات المعاصػػ

تنظيـ فركع الرياضيات في تراكيب أكير شمك  تكشؼ عف عالنات بيف اللركع الم تملة كتكحدها 
 حكؿ ملاهيـ معينة ميؿ المجمكعة المجاؿ كغيرها.

 . المحتوى وأسموب وعبارات الكتاب :2
 المحتكم : - أ

منهو اوربعة كهنالؾ أسس   تيار المحتكم كهي أف يككف صادنا ذا كهك أحد عناصر ال   
د لػػػة متمايمػػػة مػػػد الحقػػػاةؽ ا جتماعيػػػة كاليقافيػػػة  نػػػادرا عمػػػى تحقيػػػؽ اوهػػػداؼ المناسػػػبة لميػػػكؿ  
كحاجات التالميذ كيمكف تعمم  أم يتناسب مد ندرات التالميذ فمحتػكل رياضػيات الصػؼ اليػامف 

 ص 2001 صاةص ليؤدم دكر  منها )عصاـ كصػلي ركفاةيػؿ   يجب أف يراعي في بناة  عدة
180-186) 
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 أف تككف الم ة المست دمة سهمة ككاضحة. -1
 أف يحتكم عمي أميمة ككساةؿ متنكعة.  -2
 أف يشمؿ بعض اونشطة كالرسكمات التكضيحية الجاذبة  نتبا  التالميذ.  -3
 معايير تنظيـ المحتكل: –ب 

 يا:ىنالك معايير لتنظيم المنيج من

التتػػػابد :كػػػؿ  بػػػرة آتيػػػة مبنيػػػة عمػػػى ال بػػػرة السػػػابقة بملهػػػـك أعمػػػؽ كالسػػػير مػػػف البسػػػيط إلػػػى  –أ 
 المركب كالتدرج مف الكؿ إلى الجز  كمف المعمـك إلى المجهكؿ كمف العممي إلى النظرم.

 ا ستمرارية : يقصد بها إيجاد عالنة بيف ال برات السابقة. –ب 
 ية بيف المنهو ميؿ ربط ما يتعمم  بمادة أ رل.التكامؿ : إيجاد عالنة افق –ج
 المركنة : إمكانية تطكيد المحتكل لظركؼ التالميذ. –د
 

 الكتاب المدرسي: –ج 
يعتبر إعداد الكتاب المدرسي كتجهيز  كا  راج  كطباعت  أحد المجا ت المهمة لمت طػيط 

عمكمػػات فػػي جكانػػب التربػػكم فهػػك المصػػدر الرةيسػػي لممعمكمػػات كهػػك الكعػػا  الػػذم يحػػكم الم
المعرفة كهك كسيم  مف كساةؿ ترجمة المنهو المدرسي ككسيمة لتطبيؽ النظريات التػي تحقػؽ 

 هدؼ التربية.   
هنػػاؾ شػػركط كمبػػادئ  بػػد مػػف مراعاتهػػا فػػي الكتػػاب المدرسػػي كهػػي المػػادة العمميػػة مػػف 

مػػػف القػػػيـ  حيػػػث مناسػػػبتها لمسػػػتكل نضػػػو التالميػػػذ كلم طػػػة الدراسػػػية كتكػػػكف متكازنػػػة كنابعػػػة
كاوهػػداؼ الكطنيػػة ككاضػػحة الملػػاهيـ  كالم ػػة كتكػػكف مرتبطػػة بحيػػاة ككانػػد التمميػػذ كمرتبطػػة 

-69 ص 1986بػػال برات السػػابقة لػػ . كبػػ  عناصػػر التشػػكيؽ كالجاذبيػػة )إبػػراهيـ عصػػمت  
70.) 

مػػػػػف أهػػػػػـ الػػػػػدعاةـ التػػػػػي يعتمػػػػػد عميهػػػػػا الكتػػػػػاب المدرسػػػػػي الجيػػػػػد مػػػػػا يمي.)كمػػػػػاؿ زارع 
 (.:33 ص2010اوسطؿ 
 يجب أف يتمتد مظهر  ال ارجي بمكاصلات الجكدة مف حيث نكعية الكرؽ كالطباعة.-1
 أف تككف ل ت  كاضحة كبسيطة.-2
 أف يككف ذا شكؿ جاذب كشيؽ.-3
 أف ي مك كبشكؿ ناطد مف او طا .-4
 أف تككف المكاد المكجكدة بدا م  مف صميـ حياتنا اليكمية.-5
 آل ر ما تـ التكصؿ إلي  في هذا المجاؿ. أف يككف محتكل المادة مطابقان -6
 أف يتسـ محتكل المادة بالتسمسؿ كالتناسؽ.-7
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 يجب أف تتير مكضكعات المادة اللرصة لمتدريب العممي.-8
 يجب أف يككف مضمكف الكتاب مناسبان لكافة الطالب عمى ا تالؼ ندراتهـ كميكلهـ.-9

 كتحسيف عادات المذاكرة. يجب أف يتضمف انتراحات تساعد الطالب عمى تنمية-10
يجب أف يقكـ بتكفير اهرشادات كا نتراحات ونشطة التالميذ الجماعية  كمشاريد -11 

 العمؿ المشترؾ بيف التالميذ.
 يجب أف تتسـ مكضكعات الكتاب بالشمكؿ.-12
أف يعمػػػػػؿ الكتػػػػػاب المدرسػػػػػي عمػػػػػى مسػػػػػاعدة المعمػػػػػـ كتشػػػػػجيع   سػػػػػت داـ الطػػػػػرؽ -13

 كا ستقرا  كالتحميؿ كا كتشاؼ كالمعمؿ كالمشركع كحؿ المشكالت. الم تملة في التدريس
 يجب أف يلي بمتطمبات امتحانات آ ر العاـ. -14

صػػلحة كيضػػـ عشػػرة ابػػكاب كمبػػدك   286كيالحػػظ أف كتػػاب الصػػؼ اليػػامف يشػػتمؿ عمػػى   
انػػب هندسػػي بمجمكعػػة ا عػػداد الحقيقيػػة يػػـ النسػػبة كالدالػػة كا سػػس كالقػػكة كالمػػكغرييـ كالتحميػػؿ كج

)القكاطػػػد .كالمسػػػتقيمات( يػػػـ المسػػػتكل الػػػديكارتى كالمعػػػاد ت كالتبػػػايف كضػػػرب كتحميػػػؿ المقػػػادير  
 الجبرية كمعاد ت الدرجة اليانية يـ الداةرة كاهحصا 

( انتقػػػػد مقػػػػرر الصػػػػؼ اليػػػػامف أسػػػػاس بنػػػػا ن عمػػػػي رأم 2001كمػػػػا أف )احمػػػػد يعقػػػػكب النػػػػكر.
مهػػا بالترتيػػب فكجػػدها المسػػاةؿ الملظيػػة كتحميػػؿ اللػػرؽ بػػيف التالميػػذ لممػػادة العمميػػة حسػػب تعقػػد فه

مربعيف  القكاطد ضرب كتحميؿ اللرؽ بيف مربعيف فكؿ هذ  اوبكاب تحتاج إلي إعادة النظر فػي 
( فميؿ هذا التحميؿ يحتاج إلي أف يضد التمميذ اللركض الممكنة 2س8-50حؿ المساةؿ فميال )

 حمة الحسية . كأميمة أ رم كالقكاطد ميال .كهذا في غاية مف الصعكبة لتمميذ المر 
فعمػػػي التمميػػػذ أف يتصػػػكر الشػػػكؿ كيسػػػتنبط ال طػػػكات فهػػػي فػػػكؽ المسػػػتكم العقمػػػي لهػػػذ  

 المرحمة ونها تتطمب  مؽ عالنات كركابط غير مرةية عف طريؽ ت يؿ كتصكر الشكؿ .
فنػي كمػا  كيرم الباحياف أف مقرر الصؼ اليامف كما تكجد ب  أ طا  عديدة منها مػا هػك

هػػك عممػػي   كهنالػػؾ أ طػػا  أ ػػرم مطبعيػػة ككػػؿ هػػذ  او طػػا  لهػػا دكر فػػي تعقيػػد مسػػتكم فهػػـ 
 التالميذ لمرياضيات.

 . الدراسات السابقة:3
 راجد الباحياف عددا مف الدراسات السابقة ذات الصمة بالمكضكع منها: 

 (: 1989أ. دراسة محمد المتككؿ ) 
اوحيا  لمصلكؼ اليالية اليانكية في الجمهكرية كهي دراسة بعنكاف تقكيـ كتب عمـ 

العربية اليمنية  كهدفت الدراسة إلى معرفة آرا  معممي اوحيا  كالطمبة في كتب اوحيا  لممرحمة 
اليانكية.  طكر الباحث أداة الدراسة كهي استبانة لمعرفة كجهات نظر المعمميف   ككذلؾ استبانة 

 سة كما يمي: اصة بالطمبة  ككانت نتاةو الدرا
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الكسط الحسابي لتقديرات المعمميف عمى كتب اوحيا  كانت عمى النحك التالي: كتاب  – 1
%(  65%(  كتاب اليالث اليانكم )  66%(  كتاب الياني اليانكم )  60اوكؿ اليانكم ) 

 %(63التقدير العاـ لمكتب اليالية ) 
كانت عمى النحك التالي: كتاب اوكؿ  الكسط الحسابي لتقديرات الطالب عمى كتب اوحيا  – 2

%(  التقدير  64%(  كتاب اليالث اليانكم )  66%(؛ كتاب الياني اليانكم )  71اليانكم ) 
 %(.67العاـ لمكتب اليالث ) 

 (: 1996ب. دراسة عمياف الدكيكات ) 
د كهي دراسة بعنكاف دراسة تقكيمية لكتاب الرياضيات المقرر تدريس  لطمبة الصؼ التاس

اوساس في اوردف. كهدفت الدراسة إلى تقكيـ كتاب الرياضيات المقرر تدريس  لطمبة الصؼ 
فقرة مكزعة عمى ستة  92التاسد في اوردف. أعد الباحث أداة الدراسة  كهي استبانة  كتضـ 

 مجا ت.
ة      كأظهرت الدراسة النتاةو التالية: النسبة المةكية لتقديرات المعمميف كما يمي: المقدم 

%(؛  69%(  اونشطة كالكساةؿ التعميمية )  72%(  المحتكل ) 72%(  اوهداؼ  )  68) 
 %(.69%(  الكتاب ككؿ )  61% (  اه راج اللني) 76اوسةمة التقكيمية  )

 (: 1998ج. دراسة محمكد حمداف ) 
مصؼ هدفت هذ  الدراسة إلى تقكيـ احد كتب الرياضيات المقررة كهك كتاب الجبر ل  

التاسد اوساسي مف كجهة نظر معممي الرياضيات كطمبتهـ في محافظات غزة في العاـ 
ـ حاكؿ الباحث التعرؼ إلى التقديرات التقكيمية لممعمميف كالطمبة لمجكانب 1996الدراسي 

اوربعة مف الكتاب كهي: المحتكل كطريقة عرض  ككساةؿ التقكيـ كاه راج  ككذلؾ معرفة نسبة 
قرة مف فقرات اوداة المست دمة بهدؼ تحديد أكج  القكة كتعزيزها  كند است دـ تكافر كؿ ف

 الباحث المنهو الكصلي المسحي في دراست . 
% كهي نسبة غير  58كند دلت النتاةو عمى أف متكسط تقديرات المعمميف لمكتاب          

 رجت الدراسة % كهي نسبة متكسطة  ك  66مقبكلة  أما تقديرات الطمبة فكانت نسبتها 
 بتكصيات أهمها ضركرة تحقيؽ معايير الكتاب الجيد عند إعداد .

 (: 1998د. دراسة  ميس الراسبي ) 
كهي دراسة بعنكاف دراسة تقكيمية لكتاب الدراسات ا جتماعية لمصؼ السادس ا بتداةي 

سة إلى مف كجهة نظر المعمميف كالمكجهيف في محافظة مسقط بسمطنة عماف. كهدفت هذ  الدرا
تقكيـ كتاب الدراسات ا جتماعية لمصؼ السادس ا بتداةي مف  الؿ التعرؼ عمى كجهات نظر 

 كآرا  المعمميف كالمكجهيف في الكتاب.
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كأظهرت الدراسة النتاةو التالية: الكسط الحسابي لمتقديرات العامة عف الكتاب كما يمي:  
%(  الكساةؿ  70ل الكتاب ) % (  محتك 71%(  أهداؼ الكتاب )  78مقدمة الكتاب ) 

%(  ل ة الكتاب) 66%(  أساليب التقكيـ )  70%(  النشاطات التعميمية ) 68التعميمية   ) 
 %(.74%(  اه راج اللني )  75

  ( 2001 ): هػ. دراسة عامر الشرارم
 العربية المممكة المتكسطة في لممرحمة الرياضيات كتب تقكيـ بعنكاف كهي دراسة

 اوكؿ لمصؼ كتاب الرياضيات تقكيـ إلى الدراسة هدفت .المعمميف نظر كجهة مف السعكدية
 .الكتاب في معممي الرياضيات نظر ككجهات آرا   الؿ مف المتكسط

 .معمما ( 66 ) اهستبانة لتعبةة استجاب كند معمما ( 74 ) عمى الدراسة عينة اشتممت
 (؛(72%الكتاب محتكل عمى المعمميف ديراتالحسابي لتق الكسط :التالية النتاةو الدراسة كأظهرت

 .84 %) العاـ ) الشكؿ ؛(76% ) التقكيـ  كساةؿ ؛(78 %) الكساةؿ كاونشطة 
 

 المبحث اليالث 
 الدراسة الميدانية

 . مقدمة:1
يميػػؿ المحتػػكم كطريقػػة إ ػػراج كتػػاب الصػػؼ اليػػامف المحػػكر الػػرةيس لهػػذ  الدراسػػة التػػي 

لتالميػذ الصػؼ اليػامف اسػاس بمحميػة دنقػال. اسػت دـ الباحيػاف تهدؼ الى معرفة مدل مال متهما 
المػػنهو الكصػػلي التحميمػػي فػػي هػػذ  الدراسػػة  كعمػػى  هػػذا ا سػػاس فقػػد تػػـ تصػػميـ اسػػتبانة كزعػػت 

 عمى عينة مف معممي رياضيات مرحمة ا ساس بمحمية دنقال. تـ ا تيارهـ بطريقة عشكاةية.
 ى البيانات اوكلية:كاشتممت اهستبانة عمى محكريف إضافة إل 

.  المحكر اوكؿ ي تص بمحتكل الكتاب المدرسي ) رياضػيات الصػؼ اليػامف اسػاس(. كيضػـ 1
 فقرات. 9
 فقرة. 15. المحكر الياني ي تص بتنظيـ محتكل الكتاب كيضـ 2

معمػػـ مػػف معممػػي الرياضػػات بمحميػػة دنقػػال  مػػنهـ  100كبعػػد جمػػد اهسػػتبانة التػػي كزعػػت عمػػى 
% مػػػػف اهنػػػػاث تػػػػـ تحميمهػػػػا احصػػػػاةيا فػػػػي الجانػػػػب الكصػػػػلي لمبيانػػػػات 62ك% مػػػػف الػػػػذككر 38

باسػػت داـ التكػػػرارات كالنسػػب المةكيػػػة  كمػػا تػػػـ اسػػت داـ ا تبػػػار مربػػد كػػػام لمتحميػػؿ ا سػػػتد لي  
 كأشارت النتاةو إلي أف كؿ نيـ كام دالة إحصاةيا.

 . تحميؿ المحكر اوكؿ مف اهستبانة:2
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 محكر محتكل الكتاب المدرسي(  يبيف تحميؿ 1جدكؿ رنـ )
 اكافؽ العبارات رنـ

 بشدة
 غير اكافؽ

 متأكد
  

 اكافؽ
   اكافؽ
 بشدة

 2كام

 14,2 صلر صلر 9 28 63 المحتكل يركز عمى الجانب المعرفي 1
 

المحتػػػػػػػػكل مالةػػػػػػػػـ لميػػػػػػػػكؿ كرغبػػػػػػػػات  2
 التالميذ

11 21 14 45 9 43 2 
 

المحتػػػػػػػػػػػكل مناسػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػزمف  3
 اسيةالم صص في ال طة الدر 

20 55 2 20 3 91,9 

المحتػػكل يحقػػؽ التػػرابط الػػدا مي بػػيف  4
 الصلكؼ

13 34 1 43 9 62,8 

المحتػػػػكل يػػػػػرتبط بالنشػػػػاط المدرسػػػػػي  5
  ارج الصؼ

11 23 5 59 1 109.9 

المحتػػػػػكل يتماشػػػػػى مػػػػػد ا مكانيػػػػػات  6
 المتاحة في المدارس

 127.7 9 64 صلر 16 11

 88 1 47 5 38 9 المحتكل يتناسب مد اللةة العمرية 7
المحتػػػكل ينمػػػى القػػػدرة عمػػػى التعامػػػؿ  8

 مد التقنيات كا فادة مف الكساةؿ
15 36 6 40 13 46.3 

 47.7 24 42 2 23 9 المحتكل يرتبط بالحياة اليكمية 9
 

 (.2012المصدر بيانات الدراسة )
( مػػػػف اهسػػػػتبانة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػي مػػػػدل اشػػػػتماؿ محتػػػػكل كتػػػػاب 1هػػػػدفت اللقػػػػرة رنػػػػـ)

% مػف أفػراد العينػة مػنهـ 91يات لمصؼ اليامف أساس عمػى جكانػب المعرفػة  حيػث كافػؽ الرياض
% بشػػػدة عمػػػى أف الكتػػػاب يركػػػز عمػػػى الجانػػػب المعرفػػػي .كيالحػػػظ اهمػػػاؿ جكانػػػب ا هػػػداؼ 63

( 2الكجدانيػػة كالػػنلس حركيػػة كميػػكؿ التالميػػذ كرغبػػاتهـ حيػػث ظهػػر ذلػػؾ فػػي تحميػػؿ اللقػػرة رنػػـ )
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ممػػيف لػػـ يكافقػػكا عمػػى أف المحتػػكل مالةػػـ لميػػكؿ كرغبػػات التالميػػذ % مػػف المع54كالتػػي تبػػيف أف
 بمرحمة اوساس.

( إلى التعػرؼ عمػى مػدل مناسػبة المحتػكم لمػزمف  كيتضػر مػف التحميػؿ 3كهدفت اللقرة )
% مػػػػف المعممػػػػيف كافقػػػػكا عمػػػػى أف المحتػػػػكم يناسػػػػب الػػػػزمف الم صػػػػص لػػػػ  فػػػػي ال طػػػػة 75أف 

 الدراسية. 
( مػػػػػدل تحقيػػػػػؽ المحتػػػػػكم لمتػػػػػرابط الػػػػػدا مي بػػػػػيف الصػػػػػلكؼ 5( ك)4كتناكلػػػػػت اللقرتػػػػػاف )

( أعال  1الدراسية كارتباط المحتكل بالنشاط الالصلي. كاتضر مف التحميؿ كما في الجدكؿ رنـ )
%مػف أفػراد العينػة  بينمػا لػـ يكافػؽ 52أف المحتكل   يحقؽ الترابط الػدا مي بػيف الصػلكؼ بػرأم 

 (.5ط  ارج الصؼ كما تبيف اللقرة رنـ )% منهـ عمى اف المحتكم يرتبط بالنشا60
% مف المعمميف لـ يكافقػكا عمػى اف المحتػكم يتماشػى 73( يتضر  أف 6كبتحميؿ اللقرة )

مد ا مكانيات المتاحة في المػدارس. كهػذا يػدلؿ عمػى افتقػار المػدارس لإلمكانػات التػي تعػيف فػي 
اسػػػب  محتػػػكل كتػػػاب رياضػػػات ( فقػػػد بينػػػت عػػػدـ تن7تػػػدريس الكتػػػاب المدرسػػػي. أمػػػا اللقػػػرة رنػػػـ )

 % مف أفراد العينة.48الصؼ اليامف أساس مد اللةة العمرية لمتالميذ  كذلؾ كفقا لرأم 
( مدل تنمية المحتكل لقدرات التالميذ عمى است داـ التقنيات التعميميػة 8كتناكلت اللقرة )

ى اسػػت داـ التقنيػػات كا سػػتلادة منهػػا  كاتضػػر مػػف التحميػػؿ عػػدـ تنميػػة المحتػػكل لقػػدرة التالميػػذ عمػػ
% مػػػػف أفػػػػراد العينػػػػة أف 66% مػػػػف المعممػػػػيف. كيػػػػرل 53كا سػػػػتلادة مػػػػف الكسػػػػاةؿ حسػػػػب رام  

( مػػف 9المحتػكل   يػػرتبط بالحيػػاة اليكميػة لمتالميػػذ  كمػػا يتبػػيف ذلػؾ مػػف نتػػاةو تحميػؿ اللقػػرة رنػػـ )
 اهستبانة.

ز عمى جانب كي مص الباحياف إلى أف محتكل كتاب رياضيات الصؼ اليامف أساس رك
المعرفػػة كلػػـ يراعػػى ميػػكؿ كرغبػػات التالميػػذ. كمػػا أنػػ     يحقػػؽ التػػرابط الػػدا مي بػػيف الصػػلكؼ 

 الدراسية في المنهو ك  يرتبط بالحياة اليكمية لمتالميذ.
 . تحميؿ المحكر الياني مف اهستبانة:2

 ( بيف تحميؿ محكر تنظيـ محتكل الكتاب المدرسي2جدكؿ رنـ )
 كافؽأ العبارات رنـ

 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ

 متأكد
  أكافػػػػػػػػػػؽ    أكافؽ

 بشدة
 2كام 

الكتػػاب مناسػػب مػػف ناحيػػة  10
 تنظيـ المادة

31 43 - 24 2 69,5 

 49,4 - 15 25 43 17الكتػػاب مناسػػب مػػف ناحيػػة  11
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 حداية كدنة المعمكمات
الكتػػاب مناسػػب مػػف ناحيػػة  12

ربػػػػػػػػػػػػط الحقػػػػػػػػػػػػاةؽ بحيػػػػػػػػػػػػاة 
 التالميذ

10 35 5 43 7 62,4 

تػػاب مناسػػب مػػف ناحيػػة الك 13
اشػػػػػػػػػػتمال  عمػػػػػػػػػػى كسػػػػػػػػػػاةؿ 

 اهيضاح

6 20 - 47 27 86,7 

الكتػػاب مناسػػب مػػف ناحيػػة  14
 الحجـ كاه راج كالتشكيؽ

5 15 - 23 57 101,9 

الكتاب يشمؿ صكر  15  
 حسية تجذب انتبا  التمميذ

9 12 - 37 42 67,9 

الكتاب يراعي التسمسؿ  16
الطبيعي مف السهؿ الى 

 الصعب

8 31 - 25 36 47,3 

الكتاب مناسب  لمستكل  17
التالميذ العقمي 

 كا جتماعي كا نلعالي

12 22 3 44 19 46,7 

يكجد ارتباط بيف فصكؿ  18
 الكتاب

12 24 2 50 12 68,4 

  تكجد صعكبة في  19
 مقركةية الكتاب

41 49 2 6 2 106,3 

الكتاب يعكس تراينا  20
 اليقافي كا جتماعي

7 25 4 47 17 59,4 

الكتاب يراعي اللركؽ  21
 اللردية

10 22 7 54 7 80,4 
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الكتاب يرتبط بحياة  22
 التالميذ اليكمية

10 22 3 53 12 77,3 

الكتاب يسهـ في نقؿ  23
 التراث اليقافي

6 16 5 20 53 76,3 

الكتاب يسهـ في نقؿ  24
 اللمسلة كالقيـ

6 18 9 32 35 34,5 

 (2012المصدر بيانات الدراسة )
( مػف اهسػتبانة مػدل مناسػبة الكتػاب المدرسػي لرياضػيات الصػؼ 10كلت اللقرة رنـ )تنا

( 2اليػػامف أسػػاس مػػف حيػػث تنظػػيـ مادتػػ   كاتضػػر مػػف تحميػػؿ هػػذ  اللقػػرة كمػػا يبػػيف الجػػدكؿ رنػػـ )
% مف أفراد العينة يركف عمى ان  مناسب مػف ناحيػة تنظػيـ المػادة. كمػا أف الكتػاب 74أعال  أف 

% مػػف أفػػراد العينػػة  كهػػك مػػا 60كحدايػػة المعمكمػػات فيػػ  كذلػػؾ كفقػػا لػػرأم  مناسػػب مػػف حيػػث دنػػة
 (.11يظهر مف تحميؿ اللقرة رنـ )

( 12اما فيما يتعمؽ بمدل  مناسبة الكتػاب كارتباطػ  بحيػاة التمميػذ كمػا فػي اللقػرة رنػـ )  
 % مف المعمميف عمى ارتباط الحقاةؽ المضمنة في الكتاب بحياة التالميذ.50لـ يكافؽ 

( مدل مناسبة كساةؿ ا يضاح المست دمة في الكتاب المدرسي  13كتناكلت اللقرة رنـ )
 % مف أفراد العينة.74كاتضر أنها غير مناسبة كفقا لرأم 

( لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى مػػػػػدل مناسػػػػػبة الكتػػػػػاب مػػػػػف حيػػػػػث الحجػػػػػـ 15ك14كهػػػػػدفت اللقرتػػػػػاف )
% 80تبػيف مػف التحميػؿ أف كاه راج  كمدل اشتمال  عمى صػكر حسػية تجػذب انتبػا  التالميػذ. ك 

% 79مػػف أفػػراد العينػػة لػػـ يكافقػػكا عمػػى أف الكتػػاب مناسػػب مػػف ناحيػػة الحجػػـ كا  ػػراج  كمػػا أف 
 منهـ لـ يكافقكا أف الكتاب يشمؿ صكر حسية مشكنة تجذب انتبا  التالميذ.

(افتقار  الكتاب لمتسمسؿ  الطبيعي مف السهؿ الى الصعب 16كاتضر مف تحميؿ اللقرة )
% مػف أفػػراد العينػػة عمػػى أف الكتػػاب 63% مػػف أفػراد العينػػة. بينمػػا لػػـ يكافػػؽ 61كفقػػا لػػرأم كذلػؾ 

مناسػػب لمسػػتكل التالميػػذ العقمػػي  كا نلعػػالي  كا جتمػػاعي  كهػػذا مػػا تبػػيف مػػف تحميػػؿ اللقػػرة رنػػـ 
(17 .) 

( مدل ا رتباط بيف فصكؿ ككحدات الكتاب  كاتضر مف التحميؿ أف 18كتناكلت اللقرة )
% 91ف أفػػراد العينػػة لػػـ يكافقػػكا عمػػى كجػػكد ارتبػػاط بػػيف فصػػكؿ ككحػػدات الكتػػاب. كيػػرل % مػػ62

مف المعمميف أنػ   تكجػد صػعكبة فػي مقركةيػة كتػاب رياضػيات الصػؼ اليػامف اسػاس  كمػا تبػيف 
 (.19ذلؾ اللقرة رنـ )
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% مف المعمميف   يكافقكف عمى أف الكتاب 64( فيتضر مف تحميمها أف 20اما اللقرة ) 
 مدرسي   يعكس تراينا اليقافي لمتالميذ.ال

( مػػػف اهسػػػتبانة مػػػدل مراعػػػاة الكتػػػاب لملػػػركؽ اللرديػػػة بػػػيف 22ك21كتناكلػػػت اللقرتػػػاف ) 
% عمػى أف الكتػاب يراعػى اللػركؽ اللرديػة 61التالميذ كمدل ارتباط  بحياتهـ اليكميػة. كلػـ يكافػؽ

 % مف أفراد العينة.65كمية كفقا لرأم بيف التالميذ  كما أف الكتاب   يرتبط بحياة التمميذ الي
أما فيما يتعمؽ بمدل مساهمة الكتاب في نقؿ التػراث اليقػافي كمسػاهمت  فػي نقػؿ اللمسػلة 

( أف الكتاب   يسهـ فػي نقػؿ التػراث اليقػافي 24( ك)23كالقيـ يتضر مف  الؿ تحميؿ اللقرتيف )
لعينػة عمػى مسػاهمة الكتػاب فػي نقػؿ % مػف أفػراد ا75ك  في نقؿ اللمسلة كالقػيـ. حيػث لػـ يكافػؽ 

% منهـ عمى اف الكتاب يسهـ في نقؿ اللمسلة كالقػيـ لمتالميػذ. 67التراث اليقافي  كما لـ يكافؽ  
 ( كاو يرة مف فقرات اهستبانة. 24كهذا ما يتضر مف تحميؿ رنـ )

مة كي مص الباحياف إلى أف الكتاب المدرسػي يعتبػر المصػدر الرةيسػي لممعمكمػات كالكسػي
التػػػي تتػػػرجـ المػػػنهو المدرسػػػي كهنػػػاؾ شػػػركط يجػػػب مراعاتهػػػا فػػػي الكتػػػاب ميػػػؿ عنصػػػر الجاذبيػػػة 
كا  ػػراج كالمػػادة العمميػػة المقدمػػة لمتمميػػذ كتكػػكف متكازنػػة كنابعػػة  مػػف القػػيـ  كا هػػداؼ الكطنيػػة 
ككضكح الملاهيـ  كمرتبطة بحياة ككاند التمميذ. إ  أف كتاب رياضػيات الصػؼ اليػامف أسػاس لػـ 

 يراعي الكيير مف هذ  الجكانب.
 

 المبحث الرابد
 النتاةو كالتكصيات

 . النتائج:1
 اللرضية ا كلي :

شػػػػممت هػػػػذ  اللرضػػػػية التعػػػػرؼ عمػػػػى مػػػػدم اهتمػػػػاـ المحتػػػػكم بميػػػػكؿ كرغبػػػػات التالميػػػػذ  
كتحقيػػؽ التػػرابط بػػيف جكانػػب المعرفػػة  كمػػدل  ا سػػتلادة مػػف اهمكانيػػات ك التقنيػػات المتاحػػة فػػي 

 المدارس.
كاتضر مف التحميؿ أف محتكل كتاب الصػؼ اليػامف اسػاس يركػز عمػى الجانػب المعرفػي 

% مػنهـ عمػى 54% مػف المعممػيف. كمػا إتلػؽ91فقط  كيهمؿ الجكانػب او ػرل كذلػؾ كفقػا لػرأم 
 أف المحتكل   يكاةـ ميكؿ كرغبات التالميذ كاللةة العمرية. 

محتػػػكم يتماشػػػي مػػػد اهمكانيػػػات % مػػػف أفػػػراد العينػػػة   يكافقػػػكف عمػػػي اف ال60كمػػػا أف 
 % مف المعمميف.66المتاحة في المدارس  كما أن    يرتبط المحتكم بالحياة اليكمية حسب رأم
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كمف ذلؾ يستنتو أف المحتكم غير مالةـ لميكؿ كرغبات اللةة العمرية لمتالميذ ك  يرتبط 
ؾ بشػػدة. كعمػػي ضػػك  ذلػػؾ بالحيػػاة اليكميػػة  كيالحػػظ الباحيػػاف أف معظػػـ المعممػػيف لػػـ يرفضػػكا ذلػػ

 يمكف القكؿ أف المناهو   تناسب بيةة التالميذ كاحتياجاتهـ بالصكرة المرضية كالمطمكبة .
 اللرضية اليانية :

كشػػػػممت هػػػػذ  اللرضػػػػية مػػػػدل مناسػػػػبة الكتػػػػاب المدرسػػػػي مػػػػف حيػػػػث الكضػػػػكح كاه ػػػػراج 
كأتضػػػر مػػػف الدراسػػػة أف  كاللنيػػػات الجاذبػػػة لمتالميػػػذ كمسػػػتكاهـ العقمػػػي كا نلعػػػالي كا جتمػػػاعي  

% مػف أفػراد العينػة. كيػرل 60الكتاب المدرسي مناسػب مػف حيػث حدايػة المعمكمػات اسػتنادا لػرأم
% مػف المعممػيف عمػى 79% منهـ أف الحقاةؽ المتضمنة في  مرتبطػة بحيػاة التالميػذ. كيتلػؽ 50

م التالميػذ % مػنهـ عػدـ مناسػبت  لمسػتك 63 مك الكتاب مف عناصر التشكيؽ الجاذبػة  كمػا يػرل 
العقمػػػي كا نلعػػػالي ك ا جتمػػػاعي. كمػػػا أف الكتػػػاب   يسػػػهـ فػػػي نقػػػؿ التػػػراث اليقػػػافي حسػػػب رأم 

 % مف المعمميف. 73
كيستنتو مف ذلػؾ أف الكتػاب المدرسػي مناسػب مػف ناحيػة المػادة العمميػة كحػدايتها كلكنػة 

اسب مف ناحيػة اه ػراج غير مرتبط بحياة التمميذ اليكمية  كيلتقر إلي كساةؿ اهيضاح  كغير من
ك التشكيؽ كغير مالةـ لمستكم التالميذ العقمي ك ا نلعػالي ك ا جتمػاعي  ك  يكجػد ارتبػاط بػيف 

 فصكؿ الكتاب.
 . التكصيات:2

 استنادا عمى النتاةو السابقة يكصي الباحياف بما يمي:
عداد كتب 1 الرياضػيات لمرحمػة . مراعاة تحقيؽ معايير الجكدة في الكتب المدرسية عند تأليؼ كا 

 اوساس.
 . إشراؾ ال برا  كاللنييف في مجاؿ التصميـ التعميمي كاللني عند إعداد الكتاب المدرسي.2
.أ ػػذ آرا  المعممػػيف كالمشػػرفيف كالتالميػػذ فػػي إعػػداد الكتػػب المدرسػػية لمػػنهو الرياضػػيات كغيرهػػا 3

 مف المكاد الدراسية.
 تحكم عناصر التشكيؽ كجذب ا نتبا .. تضميف الكتاب المدرسي تماريف كتدريبات 4

 المراجع:
(. نػػػرا ات فػػػي التربيػػػة ك عمػػػـ الػػػنلس. الطبعػػػة 1986إبػػػراهيـ عصػػػمت مطػػػاكع ) -1
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ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the suitability of the content and design of 

mathematics book for the eighth grade basis stage in Dongola locality . This study has a 

theoretical side that deals with theoretical information about  the content and standards 

organization and the textbook in terms of material and design of the book. 

For the other side which is a field is study a questionnaire was designed for 100 

mathematics teachers selected randomly . the study followed  the descriptive - survey 

analytical  method. 

The  research concluded with the following results: 

1- The content of the eighth grade book of mathematics 

2- The book does not meet students daily life.  
3- The book lacks use of educational media stimulation elements.  
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 امزواج امؼريف وأأثره ػىل الأرسة املسومة

 د. مىن حسب امرسول حسن

 لكية املاهون –جامؼة امنيوني 

 
 المقدمة:

 

النػا  الحمد هلل نحمد  كنستعين   كنتكب إلي  كنست لر   كنعكذ باهلل مػف شػركر انلسػنا كسػيةات اعم
مف يهد اهلل فال مضؿ ل  كمف يضمؿ فال هادم ل   كالصالة كالسػالـ عمػى رسػكؿ اهلل )صػمى اهلل 

 عمي  كسمـ( المبعكث رحمة لمعالميف كعمى آل  كصحب  المياميف.
اهتـ اهسالـ بهنشا  اوسرة كجعمها لبنة مف لبنات اومة اهسالمية اللاضمة  فمنها تتلرع  

شػػعكبان كنباةػػؿ تميػػؿ امػػة ا سػػالـ التػػي كصػػلت بال يريػػة فػػي نكلػػ  عػػز غصػػكف ا نسػػانية لتكػػكف 
تيٍؤًمنيكفى ًبٱلمَّ  ًف ٱٍلمينكىًر كى تىٍنهىٍكفى عى كًؼ كى كفى ًبٱٍلمىٍعري ٍت ًلمنَّاًس تىٍأميري ٍيرى أيمَّةو أيٍ ًرجى  (120)ً ((كجؿ ))كينتيـٍ  ى

دنيقػان لمػا لهػذ  العالنػة مػف ندسػية  لذلؾ اهتـ ا سالـ بالعالنة الزكجية ككضد لهػا تنظيمػان كافيػان ك 
كتميؿ الدعامة الشرعية التي تبنى عميها الحيػاة  كيقػكـ عميهػا العمػراف  كلعقػد الػزكاج ابعػاد فقهيػة 
كاجتماعيػػػة كتربكيػػػة   فال ايػػػة منػػػ  اسػػػتمرار الحيػػػاة بحلػػػظ النػػػكع  كامتػػػدادها بالتكػػػاير كا نجػػػاب  

نسػػاف عمػػى اورض بتعميرهػػا  كلتحقيػػؽ ذلػػؾ يقػػد كايجػػاد اجيػػاؿ تحقػػؽ رسػػالة الكجػػكد  ك الفػػة اه
العػػػب  ا كبػػػر عمػػػى الكالػػػديف بتربيػػػة ا بنػػػا  كاعػػػدادهـ بػػػدنيان كنلسػػػيان كركحيػػػان لمقيػػػاـ بهػػػذا الػػػدكر  

 تتضافر معهـ مؤسسات المجتمد ا  رل كمؤسسات التعميـ كا عالـ كغيرها.

عػػػالـ ا سػػػالمي غشػػػيت  ريػػػاح عمػػػى هػػػدل اهسػػػالـ كنيمػػػ  او النيػػػة نهضػػػت أمػػػـ  إ  أف ال     
العكلمػة العاتيػػة  كتيارهػا العنيػػؼ  كأ طارهػا العظيمػػة عمػى الملػػاهيـ السػاةدة  اصػػة تمػؾ المتعمقػػة 
با سرة  فهي تقكـ عمى حرية العالنات الجنسية  كتحديد النسؿ  كسمب نكامة اآلبا  عمى اوبنا  

لحضػػارم كتعمػػؿ كمعػػكؿ لهػػدـ القػػيـ كغيرهػػا مػػف  الملػػاهيـ التػػي تقػػـك عمػػى ا سػػتالب اليقػػافي كا
 كتصيب ا سرة  التي تميؿ نكاة المجتمد  في مقتؿ.

الذم يتنػاكؿ ظػاهرة الػزكاج العرفػي السػرم الػذم يػتـ بػيف طمبػة  اهمية هذا البحثمف هنا تأتي    
كطالبػػات المػػدارس كالجامعػػات كالتػػي انتشػػرت فػػي الكييػػر مػػف المجتمعػػات العربيػػة بطريقػػة  فتػػة  

 شػػؾ عمػػى منظكمػػة القػػيـ كاو ػػالؽ اهسػػالمية فػػي هػػذ  المجتمعػػات. المشػػكمة التػػي تػػنعكس بػػال
يحػاكؿ البحػػث عالجهػا هػػك معرفػة أسػػباب هػذ  الظػػاهرة كآيارهػا عمػػى تنشػةة اوبنػػا   فقػد سػػاعدت 
عمػى هػذ  الظػاهرة عػدة أسػػباب أهمهػا تقمػص دكر اوسػرة فػػي تنشػةة اوبنػا   كنصػكر المؤسسػػات 

سػات التعمػيـ كاهعػالـ فػي التربيػة كالتكجيػ  كغػرس نػيـ  الػديف  كاو ػالؽ  التربكية او ػرل كمؤس

                                                 
 .110( آي ػّشحْ : ح٠٢ش 120)
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أما آيار هذ  الظاهرة كاضحة بعضها يقد عمى الزكجة التػي يحرمهػا هػذا الػزكاج مػف كػؿ حقكنهػا 
 الزكجية  كأ طرها أيرها السالب عمى تنشةة اوبنا  كل  أيار مجتمعية أ رل.

هػػذ  الظػػاهرة كمحاصػػرتها بهػػدؼ إصػػالح اوسػػرة كضػػبط  عمكمػػان يهػػدؼ هػػذا البحػػث لمعالجػػة    
 حقكنها ككاجباتها ضبطان عصريان مف شأن  بعث اومة إلى مستقبؿ أفضؿ.

فػي سػػبيؿ تحقيػؽ أهػػداؼ البحػث  اتبػػد الباحػث المػػنهو الكصػلي التحميمػػي كذلػؾ مػػف  ػػالؿ       
ا لمعرفػػة مػػدل آيارهػػا كصػؼ هػػذا النػػكع مػػف أنػػكاع الػػزكاج كظػػاهرة كالكنػكؼ عمػػى أسػػبابها كتحميمهػػ

 المجتمعية ب رض كضد الحمكؿ كالمعالجات.
كند كضعت  طة البحث في شػكؿ فقػرات رةيسػية تناكلػت اوكلػى ملهػـك الػزكاج العرفػي كأنكاعػ   

كحكم   أما اليانية فركزت عمى البحث في أسباب   ك صصت اليالية لمعرفة آيار  المجتمعية أمػا 
اةؿ مجابهػػػػة هػػػػذ  الظػػػػاهرة ك ػػػػتـ البحػػػػث بعػػػػدد مػػػػف النتػػػػاةو اللقػػػػرة او يػػػػرة  فبحيػػػػت سػػػػبؿ ككسػػػػ

 كالتكصيات.
 

 الزواج العرفي السري
 صوره ، خصائصو ومدى مشروعيتو

 مفيوم الزواج العرفي وصوره
 

الزكاج العرفي  كما عرف  المسممكف في سابؽ عصكرهـ  كعرفتػ  أيضػان الكييػر مػف المجتمعػات   
يجػاب صػحيحيف  مػد العربية كاهسػالمية  هػك زكاج اسػتجمد  كافػة أركانػ  كشػركط  كتػـ بقبػكؿ كا 

عالنػػػ   ينقصػػػ  فقػػػط التكييػػػؽ  مباشػػػرة الػػػكلي لعقػػػد النكػػػاح كحضػػػكر شػػػاهديف عػػػدكؿ مػػػد إشػػػهار  كا 
 .(121)كالتسجيؿ في الجهات الرسمية الم تصة

هذا النكع مف أنكاع الزكاج يعتبػر صػحيحان مػف الناحيػة الشػرعية كتترتػب عميػ  كافػة آيػار الػزكاج  
د عػػرؼ منػػذ عهػػد الرسكؿ)صػػمى اهلل عميػػ  كسػػمـ( كمػػا يعيبػػ  اآلف  كهػػك عػػدـ التكييػػؽ  لػػـ يكػػف كنػػ

ليعيبػػػ  فػػػي ذلػػػؾ الزمػػػاف  لعػػػدـ معرفػػػة التكييػػػؽ  كعػػػدـ الحاجػػػة لػػػ   إ  أف تطػػػكر الحيػػػاة  كت يػػػر 
اوحػػػكاؿ  كمػػػا يحتمػػػؿ أف يطػػػرأ عمػػػى الشػػػهكد مػػػف عػػػكارض ال لمػػػة كالنسػػػياف  فضػػػالن عػػػف تعقػػػد 

ذا العصػػر  كتعػػدد أسػػباب النػػزاع كال ػػالؼ انتضػػى ضػػركرة تكييػػؽ عقػػكد الػػزكاج المشػػكالت فػػي هػػ
 .(122)كتسجيمها

 

                                                 
 .24ؿ – 2005حٌّىظذ حٌـخِؼٟ حٌلذ٠غ  –حٌضٚحؽ حٌؼشفٟ ٚفٛس أخشٜ ٌٍضٚحؽ غ١ش حٌشعّٟ  –( د.فخسط ِلّذ ػّشحْ 121)

 .6، ؿ  2005-دحس حٌىظذ حٌمخ١ٔٛٔش  –ٌمنخء حٌضٚحؽ حٌؼشفٟ ِٕٚخصػخص حٌزٕٛس فٟ حٌؾش٠ؼش ٚحٌمخْٔٛ ٚح -( وّخي فخٌق حٌزٕخ122)
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 صور الزواج العرفي السري:
شػػهدت بعػػض المجتمعػػات العربيػػة فػػي السػػنكات ا  يػػرة صػػكر جديػػدة لمػػزكاج السػػرم فيمػػا يعػػرؼ 

تملػػػػاف بػػػػالزكاج العرفػػػػي  كهػػػػك زكاج  غيػػػػر مسػػػػتكفي  ركػػػػاف كشػػػػركط الػػػػزكاج  كلػػػػ  صػػػػكرتاف ت 
 با تالؼ درجة السرية عمى النحك اآلتػػػي:

 الصورة االولى:
مػرأة كيػدكف فػي كرنػة عرفيػة فػي حضػكر شػاهديف  في الصكرة اوكلى يبػـر الػزكاج  بػيف رجػؿ كا 

  فيظػػػؿ هػػػذا الػػػزكاج سػػػريان  اذ (123)مػػػف ا صػػػدنا  المقػػػربيف   دكف كلػػػي كدكف عالنيػػػة كأشػػػهار
هػػذ   (124)ر  لػػذلؾ يظػػؿ معركفػػان فػػي نطػػاؽ محػػدكديطمػػب فػػي ال الػػب مػػف الشػػهكد كتمػػاف اومػػ

وسباب تتعمؽ بمراكزهـ ا جتماعية  الصكرة تتـ بيف الشباب كما يتـ المجك  لها مف كبار السف
كاوسرية كهذا الشكؿ ل  كجكد سابؽ لهذ  الظاهرة التي تػتـ بػيف الشػباب اليػكـ  كهػذا النػكع مػف 

يمف السرية كؿ مف الزكجػة كاوبنػا  الػذيف ي ربػكف الزكاج ند يستمر للترات طكيمة كأيضان يدفد 
 عف محيط اوسرة كالعشيرة.

 الصورة الثانية:
مػرأة بايجػاب كنبػكؿ  كيػدكف العقػد  أما الصكرة اليانية فهي أكيػر سػرية  إذ يػتـ الػزكاج بػيف رجػؿ كا 

ص في كرنة عرفية  دكف شهكد أك كلي أك اعػالف كاشػهار  فيػتـ فػي سػرية تامػة    يعمػـ بػ  شػ 
 آ ر.

كما سبؽ أف ذكرنا  فهف الزكاج في الحالتيف يعتبر زكاجان سريان  مد ا تالؼ درجة السػرية  حيػث 
يتحقؽ في الصكرة ا كلى ندر نميؿ مف العالنيػة  أمػا فػي اليانيػة فهػك زكاج سػرم بمعنػى الكممػة. 

حػػػكر كحيػػػث أف الصػػػكرة اوكلػػػى كهػػػي التػػػي راجػػػت كاشػػػتهرت فػػػي اآلكنػػػة ا  يػػػرة فهػػػي التػػػي تتم
الدراسػػة حكلهػػا. هػػذ  الصػػكرة راجػػت  فػػي كييػػر مػػف المجتمعػػات العربيػػة كا سػػالمية بػػيف الشػػباب 

كسػيمة يمجػأ  (125)كطمبة المدارس في بعض الدكؿ العربيػة  كهػي فػي رأم بعػض عممػا  ا جتمػاع
لهػػا الشػػباب كحػػؿ سػػمبي  شػػباع رغبػػاتهـ كاحتياجػػاتهـ النلسػػية كاللسػػيكلكجية كا جتماعيػػة كبػػديؿ 

تكػػكيف أسػػرة مػػف  ػػالؿ القنػػكات الشػػرعية  ذلػػؾ المطمػػب الحيػػكم الػػذم يحػػاكؿ الشػػباب بحكػػـ عػػف 
النضو الجسماني كالكجداني الذم يميز مرحمة الشباب  نظران لمظركؼ ا نتصادية التي ند تحكؿ 

 دكف تحقيؽ ذلؾ المطمب المهـ.

                                                 
 -دحس حٌفىش حٌـخِؼٟ -حٌضٚحؽ حٌؼشفٟ ر١ٓ حٌلظش ٚحالرخكش-د.كغٕٟ كّٛد ػزذحٌذحثُ ػزذ حٌقّذ.-24حٌّشؿغ حٌغخرك ؿ  -( د.فخسط ِلّذ ػّشح123ْ)

 حالعىٕذس٠ش.

 .25حٌّشؿغ حٌغخرك ؿ  -( د.فخسط ػّشح124ْ)

حٌقذس -دسحعش حؿش٠ض رخٌّشوض حٌمِٟٛ ٌٍزلٛع حالؿظّخػ١ش ٚحٌـٕخث١ش-حٌضٚحؽ حٌؼشفٟ ر١ٓ هٍزش حٌـخِؼخص –( د.١ٌٍٝ ػزذحٌّـ١ذ ٚد. ِٙخ حٌىشدٞ 125)

 ٔؾشص فٟ حالٔظشٔض. -حال٘شحَ ح١ٌِٟٛ
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ركط  فهػػػي ايضػػػان كهػػػذ  الطريقػػػة فضػػػالن عػػػف تعارضػػػها وحكػػػاـ عقػػػد الػػػزكاج كم اللػػػة اركانػػػ  كشػػػ
تصػػادر ال ايػػة مػػف الػػزكاج  كهػػي تكػػكيف اسػػرة مسػػتقرة تشػػكؿ نػػكاة لممجتمػػد كسػػأتناكؿ فيمػػا سػػيأتي 

  صاةص هذا النكع مف الزكاج كمدل مشركعيت .
 خصائص  الزواج العرفي:

 لمزكاج العرفي  صاةص تميز  عف الزكاج الشرعي الصحير نكردها في اآلتي:
 لبعض اركاف كشركط كمقاصد الزكاج: افتقار الزكاج العرفي أواًل:

اركػػاف الػػزكاج الشػػرعي عنػػد جمهػػكر اللقهػػا  أربعػػة: صػػي ة كهػػي:) اهيجػػاب كالقبػػكؿ  كزكجػػة  (0
كتبعػػان لػػذلؾ فػػهف  126كزكج ككلي امػػا عنػػد الحنليػػة فاركػػاف الػػزكاج هػػي ا يجػػاب كالقبػػكؿ فقػػط

لجمهػػػكر  فػػػالزكاج الػػػزكاج العرفػػػي الػػػذم يػػػتـ دكف حضػػػكر الػػػكلي  يعتبػػػر بػػػاطالن كفقػػػان لػػػرأم ا
كأدلػػتهـ فػػي هػػذا  كييػػرة منهػػا  (127)عنػػدهـ   يصػػر إ  بػػكلي ك  تممػػؾ المػػراة تػػزكيو نلسػػها 

  امػػا عنػػد الحنليػػة فهػػك (128)حػػديث عاةشػػة كابػػي مكسػػى كابػػف عبػػاس ))  نكػػاح ا  بػػكلي((
 مكنكؼ فالمرأة البال ة العانمة تتػكلى عقػد زكاجهػا  لكػنهـ اشػترطكا لصػحة زكاجهػا كلزكمػ  أف
يكػػكف الػػزكج كلػػؤان  كأ  يقػػؿ مهرهػػا عػػف مهػػر الميػػؿ كا   فمكليهػػا حػػؽ ا عتػػراض عمػػى الػػزكاج 

 .(129)كيلس   القاضي
غيػػػاب الػػػكلي: اشػػػترط الشػػػرع مباشػػػرة الػػػكلي لعقػػػد النكػػػاح كاتمامػػػ  بعػػػد اذف المػػػرأة  فالعالنػػػة  (4

اسػرتيف الزكجية ليست مجرد عالنػة بػيف الػزكجيف كا سػرة الصػ يرة كانمػا هػي  مصػاهرة بػيف 
 .(130)كعالنات نكية تحتـ مشاركة ا كليا  كمباركتهـ لها لتنمية العالنة كتقكية اوكاصر

كتبعػػان لمػػا ذكرنػػا فػػهف الػػزكاج العرفػػي السػػرم الػػذم يػػتـ دكف حضػػكر كلػػي يعتبػػر بػػاطالن عنػػد   (3
جمهكر اللقها  كمكنكفان كفقان لرأم الحنليػة بشػرط تحقػؽ الكلػا ة كمهػر الميػؿ كا   جػاز فسػ   

طمػػب مػػػف الػػػكلي  كفػػػي كػػػال الحػػػالتيف يعتبػػػر الػػػزكاج العرفػػػي باطالن ونػػػ  حتػػػى كفقػػػان لمػػػذهب ب
الحنلية   فهن  يتعذر التأكد مف كلا ة الزكج أك مهر الميؿ فػالكلي فػي اوصػؿ   يكػكف عمػى 

 عمـ بهذ  الزيجة.

 
 
 
 
 

                                                 
 ( حٌشوٓ ػٕذ حٌلٕف١ش ِخ ٠ظٛلف ػ١ٍٗ حٌؾت ٠ٚىْٛ ؿضءحً دحخالً فٟ كم١مظٗ ٚػٕذ حٌـّٙٛس ِخ رٗ لٛحِش حٌؾت ٚٚؿٛدٖ فال ٠ظلمك اال رٗ.126)

 .534ؿ 6ؽ -حٌّغٕٟ–( حرٓ لذحِش 127)

 (.3/117( سٚحٖ حكّذ ٚحفلخد حٌغٕٓ حالسرؼش )عزً حٌغالَ :128)

 .6698ؿ  1984دحس حٌفىش حٌّؼخفش – 9ؽ – 1ه –حٌفمٗ حإلعالِٟ ٚأدٌظٗ  –( د.ٚ٘زٗ حٌضك١ٍٟ 129)

ْ، أِخ حٌّؾشع حألسدٟٔ ٌُ ٠ؾظشه حٌٛال٠ش ٌضٚحؽ رخٌمخٔٛ 33حٌغٛدحٟٔ ِٛحفمش حٌٌٟٛ، فٟ حٌّخدس  1991( ٠ؾظشه لخْٔٛ حألكٛحي حٌؾخق١ش ٌغٕش 130)

 ٚرّفَٙٛ حٌّخخٌفش طؾظشه ٌٍزىش. 19حٌؼ١ذ فٟ حٌّخدس 
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 (:131الزواج العرفي يفتقد لبعض شروط الصحة)
  كهػي أربعػة أنػكاع  شػركط انعقػاد  كشػركط صػحة  كشػركط عقد الزكاج كساةر العقكد لػ  شػركط

. بالنظر لمػزكاج العرفػي الػذم يػتـ بشػهادة شػاهديف مػف ا صػدنا  ممػف يطمػب  نلاذ  كشركط لزـك
مػػنهـ كتمانػػ   فهنػػ  يلتقػػد وحػػد أهػػـ شػػركط صػػحة عقػػد الػػزكاج كهػػك اهشػػهاد عميػػ . كالعمػػة  فػػي 

عالنػػػ  عػػػف طريػػػؽ النقػػػؿ  كجػػػكب اهشػػػهاد عمػػػى الػػػزكاج كاضػػػحة فػػػي ككنهػػػا تػػػدؿ عمػػػى اشػػػهارة كا 
 كالتسامد   فضالن  عف سهكلة ايبات  في حالة جحكد احد طرفي  لهذ  العالنة.

كند اتلقت المذاهب اوربعة عمى أف الشهادة شرط في صحة الزكاج  فال يصػر بػال شػهادة اينػيف 
مػى الػزكاج فيمػا ركتػ  غير الكلي  كند دعا الرسكؿ الكريـ )صػمى اهلل عميػ  كسػمـ( الػى ا شػهاد ع

. فتأكيد شرط اهشهاد في  حلاظ (132)عاةشة رضي اهلل عنها ))  نكاح إ  بكلي كشاهدم عدؿ((
عمػػى حقػػكؽ الزكجػػة كا بنػػا  فػػال يسػػتطيد الػػزكج أف ينكػػر  فيضػػيد نسػػب اوبنػػا  .كفيػػ  در  لتهمػػة 

 (133)عدكؿ.الظف في الزكجيف  كما يبيف اهمية ك طكرة عقد الزكاج فيشترط اف يككنكا 
كالشهكد في الزكاج العرفي   ينظػر الػى انهػـ عػدكؿ أـ    فهػـ فػي ال الػب أصػدنا  الػزكجيف أك 
أحدهما كيطمب منهـ عادة كتمػاف العالنػة الزكجيػة ككتمػاف أمػر الػزكاج فػي حػد ذاتػ  ينلػي عدالػة 

 الشهكد.
ايػة لمزكجػة كاوبنػا  إف أهمية اهعػالف عػف الػزكاج كا شػهاد عميػ  كاشػهار  نػدب اليهػا الشػرع حم 

. ذلػؾ وف عػدـ إعالنػ  يضػع  فػي مرتبػة زكاج السػر (134)كهك أمػر أكجبتػ  كػؿ الشػراةد السػماكية
كهػك باطػػؿ .اتلػؽ اللقهػػا  عمػى عػػدـ جػكاز  كنػػد نػػاؿ ابػف عرفػػ  مػف مػػذهب المالكيػة ))نكػػاح السػػر 

 .(135)باطؿ كالمشهكر ان  ما أمر الشهكد حيف العقد بكتم ((
هادة عند المالكية نالكا: يلسا نكاح السر لكهك الػذم يكصػى فيػ  الػزكج الشػهكد كتأكيدان لشرط الش

بكتم  عف امرأت  أك عف جماعة كلك أهؿ المنزؿ بطمقة باةن  إذا د ؿ الزكجاف  كما يتعػيف فسػا 
النكػػاح  بػػد كؿ الػػزكجيف بػػال اشػػهاد كيحػػدا معػػان حػػد الزنػػا جمػػدان اك رجمػػان اذا حػػدث كط  كانػػرا بػػ  

نػػد الحنليػػة كالشػػافعية فػػهف نكػػاح السػػر هػػك الػػذم لػػـ يقػػد ا شػػهاد عمػػى ابرامػػ   مطمقػػان   أمػػا ع(136)

                                                 
 ( ٠ؾظشه الٔؼمخد حٌضٚحؽ ؽشٚه فٟ حٌؼخلذ٠ٓ وخال١ٍ٘ش أٚ ؽشٚه فٟ حٌق١غش  ٟٚ٘ الصِش فٟ حسوخْ حٌؼمذ ، أٚ أعغٗ ٚحرح طخٍف ِٕٙخ ؽرشه ورخ131ْ)

حٌقلش فٟٙ حٌظٟ ٠ٍضَ طٛحفش٘خ ٌظشط١ذ حالػش حٌؾشػٟ ٌٍؼمذ، فبرح طلٍف ؽشه ِٕٙخ وخْ حٌؼمذ فخعذحً ػٓ حٌلٕف١رش ،  حٌؼمذ رخهالً رخالطفخق ، أِخ  ؽشٚه

ش ٚحٌّخٌى١ش أِخ ٚرخهالً ػٕذ حٌـّٙٛس وخٌؾٙخدس. أِخ ؽشٚه حٌٕفخر فٟٙ حٌظٟ ٠ظٛلف ػ١ٍٙخ أػش حٌؼمذ  ٚارح طخٍف ؽشه ِٕٙخ وخْ حٌؼمذ ِٛلٛفخً ػٕذ حٌلٕف١

سحؿرغ –َ فٟٙ حٌظٟ ٠ظٛلف ػ١ٍٙخ حعظّشحس حٌؼمذ ٚرمرخءٖ ، وؾرشه حٌىفرخءس  ٚحٌّٙرش ٚ٘رٛ حٌرزٞ ٠ـرٛص ألكرذ حٌؼخلرذ٠ٓ حٚ ٌغ١شّ٘رخ فغرخٗ ؽشٚه حٌٍضٚ

 ِٚخ رؼذ٘خ. 6532حٌّشؿغ حٌغخرك ؿ -د.ٚ٘زش حٌضك١ٍٟ

 ( سٚحٖ حٌذحسلطٕٟ ٚحرٓ كزخْ فٟ فل١لٗ.132)

-سحؿرغ د.١٘زرش حٌضك١ٍرٟ–حٌظخ٘ش رؤْ ٠ىْٛ ِغرظٛس حٌلرخي غ١رش ِـرخ٘ش رخٌفغرك ٚحالٔلرشحف ( حٌؼذحٌش ٟ٘ حالعظمخِش ٚاطزخع طؼخ١ٌُ حٌذ٠ٓ ٚحٌٛفخء 133)

 .564حٌّشؿغ حٌغخرك ، ؿ 

( ٚحٌضٚحؽ ػٕذ حٌّغ١ل١١ٓ ٚح١ٌٙٛد صٚحؽ د٠ٕٟ ٠ظُ رطمٛط ِٚشحع١ُ ػٍٝ ٠ذ سؿً حٌرذ٠ٓ ٚفرٟ كنرٛس ػرذد وز١رش ِرٓ حٌٕرخط فربْ طرُ خرالف ٘رزح 134)

سحؿرغ ِئٌفٕرخ فرٟ  -حٌخطزش ػٕذ حٌّغ١ل١١ٓ ِٓ حألسػٛروظ ٚحٌىخػ١ٌٛه طظُ ربػالٔٙخ رؼذس هشق كظٝ ٠ؼٍُ حٌىخفرشحإلؿشحء  حٌؾىٍٟ وخْ رخهالً. وّخ أْ 

 .2001 1ه–حٌخشهَٛ -ِطزؼش ؿٟ طخْٚ -حألكٛحي حٌؾخق١ش ٌغ١ش حٌّغ١ٍّٓ

ألعشس حٌـذ٠ذ ٚحؿظٙخدحص حٌّلىّش أكىخَ حألعشس فٟ مٛء لخْٔٛ ح-ِؾخس ٌٗ فٟ د. رٍلخؽ حٌؼشرٟ 188( كخؽ١ش حٌضسلخٟٔ ػٍٝ ِخظقش خ١ًٍ ؿ 135)

 .333ػّخْ حألسدْ. ؿ –دحس حٌؼمخفش ٚحٌٕؾش ٚحٌظٛص٠غ –حٌطزؼش حألٌٚٝ –حٌـضء حألٚي –حٌؼ١ٍخ 

 .06560حٌّشؿغ حٌغخرك ؿ –سحؿغ د.حٌضك١ٍٟ  2/236-( حٌؾشف حٌىز١ش ِغ حٌذعٛلٟ  136)
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. هػذا فضػالن عػف أف الشػهكد فػي الػزكاج العرفػي السػرم يتعػذر التحقػؽ (137)كيلسا عمػى كػؿ حػاؿ
 مف عدالتهـ لذلؾ تككف شهادتهـ غير صحيحة كغير مستكفية لمشركط الشرعية.

لػزكاج بيػاف  طكرتػ  كأهميتػ   كاظهػػار امػر  بػيف النػاس لػػدفد كالحكمػة مػف اشػتراط ا شػهاد عمػػى ا
اللتنػػػة كالتهمػػػة عػػػف الػػػزكجيف  كيتحقػػػؽ بالشػػػهادة لتكييػػػؽ أمػػػر لػػػزكاج كتسػػػهيؿ إيباتػػػ   لػػػذلؾ نػػػدب 
الشارع إلى إعالف النكاح كاشهار  وف عقد الزكاج ل   طر  القانكني كا جتماعي لما يترتب عمي  

كالتزامػػات متبادلػة كأيضػػان لشػرؼ محمػػ  ك طػكرة آيػػار  المتعمقػػة  مػف مصػػالر دينيػة كدنيكيػػة كحقػكؽ
 .(138)باوعراض كاونساب كيبكت النسب

 
 ابتعاد المصطمح عن المعاني والدالالت في الممارسة العممية :

أطمؽ عمى الزكاج السرم كالذم انتشر في اآلكنة او يرة في كيير مف الدكؿ العربية   مصطمر 
  فالزكاج العرفي هك زكاج صحير لكن  لـ يكيؽ  كما سبؽ أف بينا  كهك الزكاج العرفي تجاكزان 

الذم اصطمر عمى تسميت  زكاجان عرفيان وف الناس تعارفكا عمي  زمنان طكيالن كاستحسنكا تسميت  
زكاجان عرفيان  أما الزكاج الذم يتـ بيف رجؿ كامرأة كيشهد عمي  شاهداف مف معارفهـ كيكصى 

سرم كليس عرفي  كبهذ  التسمية تـ تجريد المصطمر مف معنا  في الممارسة  بكتمان  فهك زكاج
 العممية.

فالعرؼ في ا صطالح كما عرف  البيرم في اوشبا  كالنظاةر نقالن عف المستصلى بقكل  :العادة 
. فالعرؼ تبعان (139)كالعرؼ ما استقر في النلكس مف جهة العقكؿ كتمقت  الطباع السميمة بالقبكؿ

هك ما استحسن  الناس كعممكا ب   كند جا  في اوير لل ما رأل المسممكف حسف فهك عند لذلؾ 
 (140)اهلل حسف كما رأكا سيةان فهك  عند اهلل سيئلل

فالزكاج العرفي لـ يجد استحسانان مف عامة المسمميف بؿ عمى  العكس  كجد استهجانان شديدان 
  كمف يـ فهننا ن مص إلى أن  أمر (141)كصدرت عدة فتاكل تقضي بتحريم  كعدـ مشركعيت  

منكر كنبير كفقان لرأم عمـك الناس كعمماةهـ كهك بالتالي عند اهلل نبير إذ ي الؼ أحكاـ الزكاج 
 في اهسالـ   بؿ ككافة الكتب السماكية.

                                                 
 .314ؿ  3حٌّٕظمٟ، ؽ –( حٌزخؿٟ 137)

 .336حٌّشؿغ حٌغخرك ، ؿ -مٛء لخْٔٛ حالعشسحكىخَ حالعشس فٟ -( رٍلخؽ حٌؼشر138ٟ)

 

 

 

–٠ٕرخ٠ش  -حٌؼرذدحْ حالٚي ٚحٌؼرخٟٔ–رلغ ِٕؾرٛس فرٟ ِـٍرش حٌلمرٛق ٌٍزلرٛع حٌمخ١ٔٛٔرش ٚحاللظقرخد٠ش –حٌؼشف –( سحؿغ فن١ٍش حٌؾ١خ ػّش ػزذهللا 139)

 .20ؿ  1951ِخسط 

 .379ؿ  1ؽ –(  ِغٕذ رٓ كٕزً 140)

فررخدس رظررخس٠خ  116حٌؼررذد  –س ِلّررذ عرر١ذ هٕطررخٚٞ ؽرر١خ حالص٘ررش )ِـٍررش عرر١ذحطٟ عررخدطٟ ( حفظررٝ رؼررذَ ِؾررشٚػ١ظٗ ٚسفنررٗ فنرر١ٍش حٌررذوظ141ٛ)

( ػرُ رورش 1997حٌؼرذد حٌؼرخٟٔ، ١ٔٛ٠رٛ ، ١ٌٛ٠رٛ 56حٌغرٕش  -( ٚوزٌه حفذسص دحس حالفظخء حٌّقش٠ش فظٜٛ رلشِظرٗ) ِـٍرش ِٕزرش حالعرالَ 13/6/1996

حٌؼشفٟ حٌزٞ ٠رظُ رر١ٓ حٌطرالد ٚحٌطخٌزرخص أّرخ ٘رٛ صٔرخ )سحؿرغ طفخفر١ً رٌره فرٟ  حالِخَ حٌذػخس فن١ٍش حٌؾ١خ حٌّشكَٛ ِظٌٟٛ حٌؾؼشحٚٞ رؤْ حٌضٚحؽ

 .180حٌّشؿغ حٌغخرك، ؿ -د.كغٕٟ ِلّٛد ػزذحٌذحثُ ػزذ حٌقّذ
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نما ابتدعها بعض شذاذ  كعطلان عمى ما ذكرنا  فهف ما يسمى بالزكاج العرفي  ليس بعرؼ بؿ كا 
سباب عديدة سيأتي ذكرها  ككجد التقميد كالمحاكاة فأصبر ظاهرة تستحؽ البحث اآلفاؽ   و
 كالنظر فيها.

 الزواج العرفي ال يوثق:
نمػا فقػط يكتلػي المتعانػديف  كما سبؽ أف أكضحت  فهف الزكاج العرفػي يػتـ بػدكف كييقػة رسػمية  كا 

يعتبػر مػف شػركط الصػحة  بكرنة عرفية يحررانها  كنشير إلػى أف التكييػؽ الرسػمي لعقػد الػزكاج  
ك  النلػػاذ ك  المػػزكـ  ك  يقػػدح فػػي صػػحة الػػزكاج إذا تػػكافرت أركانػػ  كشػػركط  إ  أنػػ  أصػػبر أمػػران 

  كيعتبػر اشػتراط اونظمػة القانكنيػة (142)كجكبيان اشترطت  الكييػر مػف تشػريعات اوحػكاؿ الش صػية
  ذلػؾ أف اشػتراط (143)الرعيػة الحديية تكييؽ  عقد الزكاج مف بػاب السياسػة الشػرعية لمراعػي عمػى

تكييؽ عقكد الزكاج تقتضي  المصمحة الشرعية  كون  مف باب السياسة الشرعية  فمكلي اومػر أف 
يعانػػػب الػػػذيف   يكيقػػػكف عقػػػكد الػػػزكاج  ونهػػػـ  ػػػاللكا طاعػػػة كلػػػي اومػػػر كهػػػك أمػػػر أكجػػػب اهلل 

لممطالبػػة بػػأم حػػؽ    كتظهػػر أهميػػة التكييػػؽ حػػيف تضػػطر الزكجػػة لمجػػك  إلػػى القضػػا (144)طاعتػػ 
مػػف حقكنهػػا الناشػػةة عػػف العالنػػة الزكجيػػة ككػػذلؾ حقػػكؽ اوك د  ك يػػران فعػػؿ المشػػرع اوردنػػي فػػي 

إذ نضى بأف يكيػؽ القاضػي أك مػف يػؤذف لػ  عقػد الػزكاج  4101نانكف اوحكاؿ الش صية لسنة 
ب المػأذكف /ج( كيعانػ35/ب( كما نرر عقكبػة لمػف ي ػالؼ ذلػؾ )المػادة35بكييقة رسمية )المادة 

أيضان مد عزل  مف كظيلت  . أما المشرع المصػرم فقػد نػص عمػى عػدـ سػماع دعػكل الزكجيػة أك 
اهنػػرار بهػػا عنػػد إنكػػار الػػدعكل إ  إذا كانػػت بكييقػػة رسػػمية فػػي الحػػكادث الكانعػػة أكؿ أغسػػطس 

0930(145). 
 مدى مشروعية الزواج العرفي:

النػػػ  بالشػػػهادة أك عػػػدـ اهيصػػػا    يقتصػػػر الػػػزكاج عمػػػى مجػػػرد العقػػػد   إنمػػػا اشػػػترط إع -
ظهػػػار  عػػػف طريػػػؽ إشػػػهار  بضػػػرب الػػػدفكؼ كالكليمػػػة  كمػػػا اكجػػػب فيػػػ  المهػػػر  بكتمانػػػ  كا 
كاشترط مباشرة الكلي كسر ذلؾ أف اه الؿ بكؿ ما ذكر يعتبػر ذريعػة إلػى كنػكع السػلاح 

 .(146)في صكرة النكاح
الشػػػرعية كغاياتػػػ  افتقػػار الػػػزكاج العرفػػػي السػػرم لػػػبعض أركػػػاف كشػػػركط كمقاصػػد الػػػزكاج  -

 يجعم  زكاجان باطالن.

                                                 
 ( ٔؾ١ش حٌٝ أْ حٌّؾشع حٌغٛدحٟٔ ػٍٝ عز١ً حٌّؼخي ٌُ ٠ظطشق ٌظٛػ١ك حٌضٚحؽ أٚ وظخرظٗ.142)

 .131حٌّشؿغ حٌغخرك ؿ  -( د.كغٕٟ ِلّٛد ػزذحٌذحثُ 143)

حٌؼرذد حٌؼرخٟٔ –حٌغرٕش حٌغخدعرش  -رلرغ ِٕؾرٛس فرٟ ِـٍرش حٌؼرذي –حٌّقخٌق حٌّشعٍش ٚططز١مخطٙخ حٌّؼخفرشس  -( د.ِلّذ رٓ ٠ل١ٝ رٓ كغٓ حٌٕـ144ّٟ١)

 .79ؿ  2004أغغطظ –ػؾش 

" ال طمزرً ػٕرذ  ػٍرٝ أٔرٗ 17/2فٕقرض حٌّرخدس  2000( عرٕش 1ػرُ فرذس حٌمرخْٔٛ سلرُ) 12/5/1931حٌقخدس فرٟ  78ِٓ حٌمخْٔٛ سلُ  99( حٌّخدس 145)

ِرخ ٌرُ ٠ىرٓ ػخرظرخً رٛػ١مرش سعر١ّش، ِٚرغ رٌره طمزرً دػرٜٛ  1931فٟ حٌٛلرخثغ حٌالكمرش ػٍرٝ أٚي أغغرطظ  –حالٔىخس حٌذػخٜٚ حٌٕخؽجش ػٓ ػمذ حٌضٚحؽ 

 حٌظؼ١ٍك أٚ حٌفغخ رلغذ حالكٛحي دْٚ غ١شّ٘خ ارح وخْ حٌضٚحؽ ػخرظخً رؤ٠ش وظخرش".

 .365ؿ 1975ر١شٚص –دحس حٌّؼشفش –حٌطزؼش حٌؼخ١ٔش –حٌـضء حٌٛي  -ٓ ِقخثذ حٌؾ١طخْحغخػش حٌٍٙفخْ ِ-(  حرٓ حٌم١ُ حٌـٛص146ٗ٠)
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الزكاج الباطؿ هك ما انعدمت أك ا تمت أركان  اك ب  مكاند شرعية ككمػا هػك معمػـك فػهف  -
عقد الزكاج الباطؿ   يرتب أم أير كيعتبر في حكػـ العػدـ  فػال تػكارث بػيف الػزكجيف ك  

ا ذكرنػا فػهف الػزكاج   لكػؿ مػ(147)حقكؽ مالية   لكف ييبت ب  النسب رعاية لحقكؽ اوبنا 
 العرفي يعتبر باطالن.

 

 أسباب وعوامل انتشار الزواج العرفي السري
 

إف اوسػػباب كالعكامػػؿ التػػي أدت إلػػى انتشػػار هػػذ  الظػػاهرة كييػػرة كمتشػػعبة كمتدا مػػة منهػػا  
عكامؿ اجتماعية كأ النية كنانكنية كلمعامؿ ا نتصادم تأيير كبير في ذلػؾ  كهػك عامػؿ يتػدا ؿ 

امػػػؿ او ػػػرل بشػػػكؿ كبيػػػر عمػػػى النحػػػك الػػػذم سػػػيرد كسػػػأتناكؿ فيمػػػا يمػػػي أسػػػباب انتشػػػار مػػػد العك 
ؿ الحديث عف كؿ عامؿ لتدا مها.  الظاهرة بشكؿ كيمي دكف أف نلصى

غيػاب التنشػةة اوسػرية يشػكؿ العامػؿ اوساسػي فػي انتشػار ظػاهرة  غياب التنشةة اوسرية: .0
عػػػػدادهـ الػػػػزكاج العرفػػػػي  فاوسػػػػرة تعتبػػػػر المؤسسػػػػة اوكلػػػػى ال تػػػػي تقػػػػكـ بتنشػػػػةة اوبنػػػػا  كا 

كتزكيدهـ بػالقيـ كالمبػادئ التػي تسػهـ فػي بنػا  ش صػيتهـ  كنػد اهػتـ اهسػالـ بػأمر التربيػة 
كتأديػػب اوبنػػا   كنػػد نػػاؿ رسػػكلنا الكػػريـ فػػي ذلػػؾ )وف يػػؤدب الرجػػؿ كلػػد   يػػر لػػ  مػػف أف 

) بسػػػبب    إ  أف هػػػذا الػػدكر نػػد انحسػػر بشػػكؿ كبيػػر(148)يتصػػدؽ بنصػػؼ صػػالر كػػؿ يػػـك
إهمػػاؿ الكالػػديف  فقػػد أدت الظػػركؼ ا نتصػػادية الطاحنػػة التػػي تمػػر بهػػا الكييػػر مػػف الػػدكؿ 
العربيػػػة كاهسػػػالمية إلػػػى انشػػػ اؿ الكالػػػديف بالعمػػػؿ كجمػػػد المػػػاؿ لت طيػػػة الحاجػػػات الماديػػػة 
الضػػركرية فتركػػز اهتمػػامهـ عمػػى ت طيػػة الحاجػػات الماديػػة دكف ا هتمػػاـ بالتربيػػة كالتكجيػػ  

هيـ القيميػػػ    فػػػانعكس ذلػػػؾ سػػػببان عمػػػى كييػػػر مػػػف المعػػػايير المتصػػػمة بػػػالقيـ كغػػػرس الملػػػا
كالسمكؾ عند اوبنا  فأصبر ال ركج عف طاعة الكالديف أك التصرؼ اللردم دكف إشػراكهـ 

 في أمكرهـ الحياتية مف اوسباب التي تشجد عمى ميؿ هذا الزكاج.
فػػي ظػػؿ المت يػػرات ا نتصػػادية  هجػػرة الكالػػديف أك أحػػدهما لتعزيػػز الكضػػد المػػادم لألسػػرة .4

أدل إلى انعداـ الرنابة عمى اوبنػا  ك مػك حيػاة اوبنػا  مػف جػك التلػاهـ كالمحبػة اوسػرية   
فضالن عف كجكد المػاؿ فػي أيػديهـ   كػؿ ذلػؾ يهيػئ الظػركؼ لألبنػا  لمػد كؿ فػي عالنػات 

العالنػة  غير مشركعة سكا  هشباع رغباتهـ أك البحث عف تعػكيض حنػاف الكالػديف كدؼ 
 اوسرية.

                                                 
،  2012ػّرخْ حالسدْ –دحس حٌؼمخفش ٌٍٕؾش ٚحٌظٛص٠غ -حٌطزؼش حالٌٚٝ-حٌـضء حألٚي-حكىخَ حٌضٚحؽ فٟ مٛء لخْٔٛ حألعشس حٌـذ٠ذ -( رٍـخؽ حٌؼشر147ٟ)

 .375ؿ

 .400ؿ -8657حٌلذ٠غ سلُ  – 6ؽ –ؽؼذ حإل٠ّخْ  –( حٌز١ٙمٟ 148)
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فػي كجػػكد الكالػػديف أحيانػػان  فػػهف الطريقػة كالكيليػػة التػػي تػػتـ بهػػا هػذ  التنشػػةة بهػػا الكييػػر مػػف  .3
الملاهيـ الم مكطة كالممارسات التسػمطية ال اطةػة التػي تضػعؼ الش صػية كتسػحؽ الػذات 
المسػػػػتقمة دا ػػػػؿ اوسػػػػرة  إذ كانػػػػت ك  تػػػػزاؿ بعػػػػض اوسػػػػر تشػػػػدد عمػػػػى العقػػػػاب الجسػػػػدم 

 كيؼ كالترهيب كالترغيب أكير مف أف تشػدد عمػى اهننػاع  كتلتقػر إلػى إظهػار المحبػة كالت
كالحناف كالرحمة كالشػلقة  كػؿ ذلػؾ يػدفد اوبنػا  إلػى المراكغػة كابتكػار الحيػؿ  كمػا تػدفعهـ 

. كهػػػذ  الطريقػػة ت ػػػالؼ الهػػػدل (149)إلػػى الكػػػذب كال ػػداع الػػػذم نػػد يالزمهػػػـ  ػػػالؿ حيػػاتهـ
سػػاف الرسػػكؿ الكػػريـ يقكلػػ : )  عبػػ  سػػبعان كأدبػػ  سػػبعان كصػػاحب  النبػػكم الػػذم جػػا  عمػػى ل

 سبعان يـ اترؾ بعد ذلؾ حبم  عمى غارب (.

غياب كتدهكر دكر المؤسسة التعميمية في التربية كالتكجي    كمؤسسػة تربكيػة كانػت تعمػؿ  .2
فػػي تكامػػؿ مػػد مؤسسػػة البيػػت فػػي تنشػػةة اوجيػػاؿ كغػػرس القػػيـ كالملػػاهيـ التػػي تسػػاعد فػػي 

يف ش صػػية اللػػرد كضػػمير    كنػػد أسػػهمت الظػػركؼ ا نتصػػادية كييػػران فػػي ذلػػؾ بسػػبب تكػػك 
عدـ تلرغ المعمميف لمعمميػة التعميميػة كالتربكيػة  كمػف ناحيػة أ ػرل فػهف التربيػة ا جتماعيػة 
كالدينية لمطلؿ تعمؿ عمى غرس نيـ الديف عف طريؽ الت كيؼ كالترهيب مػف العػذاب دكف 

   في حالة السمكؾ القكيـ.العمؿ عمى تشجيع  كتحليز 

تحػػديات العكلمػػة كآيارهػػا ال طيػػرة  كمػػا صػػاحبها مػػف يػػكرة فػػي اهعػػالـ كا تصػػاؿ انعكػػس  .6
 أيرها السالب عمى اوسرة المسممة.

كبسبب حجـ التأيير اهعالمي الكبير لمقنكات اللضاةية تبدؿ ملهـك اهشراؼ اوسرم عمى 
يػة الصػحية كالجسػدية كتكبيػر اوبنػا  دكف النظػر اوبنا  كتحدد هذا الملهكـ بمسةكلية العنا

إلى مدلكؿ التربية  أك اتجاهات التنشةة كانعكاسات ذلؾ عمػى كييػر مػف المعػايير المتصػمة 
بػػالقيـ كالسػػمكؾ   فضػػالن عمػػا كفرتػػ  التكنكلكجيػػا مػػف كسػػاةؿ الترفيػػ  كالمهػػك ممػػا جعػػؿ دكر 

هي لمقنػػكات اللضػػاةية أكيػػر  طػػكرة اوسػػرة هامشػػيان كأصػػبر بالتػػالي الػػدكر التربػػكم كالتػػكجي
عمى تنشةة اوبنا  بما ت رس  في ش صية الطلؿ مف نيـ كسمككيات تؤير بالضػركرة عمػى 

 .(150)تكافق  ا جتماعي

كيكاجػػ  الشػػباب هػػذ  اليقافػػات بػػالقيـ الجديػػدة  دكف كجػػكد مصػػلاة معنكيػػة دا ػػؿ هػػؤ      
ر كالطػػالر   اومػػر الػػذم يػػؤدم إلػػى الشػػباب لتنقيتهػػا حتػػى يتمكنػػكا مػػف التمييػػز بػػيف الصػػال

اه الؿ بملهكـ الحريات اليقافية كحدكث تالنر غير سػكم  ي مػؽ يقافػة إسػالمية مشػكهة  

                                                 
-حٌخشهرَٛ  -ٚسلرش رلؼ١رش لرذِض فرٟ ِٕزرش حٌظخطر١و حالعرظشحط١ـٟ-حٌؾخقر١ش حٌغرٛدح١ٔش ِرخ ٌٙرخ ِٚرخ ػ١ٍٙرخ -( أ.د. ػزذحٌٛ٘خد أكّرذ ػزرذحٌشك149ّٓ)

 .7ؿ -2008ٔٛفّزش

 َ.7/8/2008ِمخي ٔؾش فٟ حالٔظشٔض رظخس٠خ  -أػش حٌمٕٛحص حٌفنخث١ش ػٍٝ حٌّـظّغ –( د.١ِغش ع١ًٙ 150)
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  كمػا صػكر الػزكاج غيػر الرسػمي الكييػرة التػي انتشػرت 151يتبناها حاليان العديد مػف الشػباب
 إ  نتاج لذلؾ.

ميدة كند تضافرت جهػات كييػرة فػي غياب الكازع الديني كالبعد عف نيـ الحؽ كاو الؽ الح .5
إحػػداث ال ػػكا  الركحػػي الػػذم يعيشػػ  معظػػـ الشػػباب اليػػكـ  منهػػا مؤسسػػة اوسػػرة لألسػػباب 
التي سقناها  ككذلؾ المؤسسات التعميمية حينما ت مت عف الدكر التربكم كتقاصرت الهمػـ 

لتقاليػػػد عػػف  مػػػؽ منػػاهو تعميميػػػة نػػادران عمػػػى كػػبر جمػػػاح  التمػػرد عمػػػى الػػديف كاو ػػػالؽ كا
الحسنة الذم هك نتاج لالسػتالب اليقػافي كا فتتػاف بػال رب  كمػازاؿ النظػاـ التقميػدم يعتمػد 
عمػػى التمقػػيف كالحلػػظ كيسػػهـ اهعػػالـ العربػػي كاهسػػالمي أيضػػان بقػػدر كبيػػر حػػيف يستنسػػا 
أفكار ال رب كيقكـ بالتركيو لم دكة السيةة عف زكاج المشاهير كاللنانيف ممػف تتعمػؽ نمػكب 

 اب بهـ. الشب
كمػف أسػػباب  محاكلػػة الشػػباب تلػػادم تكػػاليؼ الػػزكاج الباهظػػة كالتػػي تسػػهـ التقاليػػد كالعػػادات  .7

 بقدر كبير في جعم  معضمة كعقبة كؤكد ليس مف السهؿ تجاكزها في اوحكاؿ العادية. 
التبرج كا  تالط. مف أسباب الزكاج العرفي الحرية المطمقة كا  تالط غير المنضبط بيف  .8

ف   اصة في أماكف المهك كالترفيػ   حيػث تكجػد مظػاهر التبػرج اللػاحش الػذم نهػى الجنسي
كهػػك يػػؤدم إلػػى إيػػارة ال راةػػز كالكنػػكع فػػي المحظػػكر كمػػف ضػػمن   (152)عنػ  اهسػػالـ كحرمػػ 

 الزكاج العرفي السرم. 
 

 اآلثار السالبة لمزواج العرفي السري عمى األسرة المسممة

 

ية المقدسة تنظيمان متكامالن كدنيقان بما يضمف لمزكجيف نظـ القرآف الكريـ العالنة الزكج
حياة عاةمية متكازنة  كلممجتمد أسرة مستقرة تشكؿ أساس  كنكات . كمف  الؿ هذ  العالنة ت رج 
إلى الكجكد ساللة  جديدة تتلرع منها أكاصر القربى كالرحـ كتمتد لتككف شعكبان كنباةؿ  ناؿ 

الَّذِي خَلَقَ هِيَ الْوَاء بَشَزاً فَجَعَلَهُ ًَسَباً وَصِهْزاً وَكَاىَ رَبُّكَ  وَهُىَسبحان  في محكـ التنزيؿ )

  بؿ كهكذا أراد اهسالـ  لمؤسسة الزكاج أف تقكـ عمى أسس  كنظاـ المجتمد بأكمم  (153) (قَدِيزاً
عف ذلؾ فقاؿ: ل أف العالنة بيف الرجؿ كالمرأة أساس التمدف  (154)كند عبر العالمة المكدكدم

                                                 
 ١ٔٛ٠2011ٛ -ٚسلش رلؼ١ش لذِض فٟ حٌّئطّش حٌؼخٌّٟ ٌٍذػٛس حإلعال١ِش حٌّٕؼمذ رـخوخسطخ –حٌذػٛس فٟ ػقش  حٌؼٌّٛش  -شح١ُ٘ ػ١غٝ( د.فالف ار151)

 .5ؿ 

 .289ؿ –حٌّشؿغ حٌغخرك  –. ِؾخسوش ِٓ ، د. كغٕٟ ِلّٛد ػزذ حٌذحثُ  18ؿ – 8ؿـ  –ِـّغ حٌضٚحثذ  –* ٌٍلخفع ح١ٌٙؼّٟ 

ٓ َؿاَل  ( لخي هللا عزلخٔٗ ٚطؼخ152ٌٝ) ِِ  َّٓ ِٙ َٓ َػ١ٍَْ َٓ ٠ُْذ١ِٔ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ َِٔغخء ح َٚ رََٕخطَِه  َٚ حِؿَه  َٚ َْص ُّٟ لًُ ألِّ َٓ فَراَل فٟ وظخرٗ حٌؼض٠ض )٠َخ أ٠ََُّٙخ حٌَّٕزِ َّٓ َرٌَِه أَْدَٔٝ أَْ ٠ُْؼرَشْف ِٙ ر١ِزِ

ِك١ّخً( عٛسس حألكضحد ح٠٢ش  ُ َغفُٛسحً سَّ َْ هللاَّ َوخ َٚ  َٓ  (٠59ُْئَر٠ْ

 .54فشلخْ ، ح٠٢ش ( عٛسس ح153ٌ)

 .8ؿ  1981 –ٖ 1401ر١شٚص  –ِئعغش حٌشعخٌش –حٌلـخد  -( أرٛ حألػٍٝ حٌّٛدٚد154ٞ)
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ف اعكج هذا اوساس أك ماؿ عف ا ستقامة نميالن   فال  ير في بنا  التمدف الذم  كمالؾ أمر   كا 
 عمى هذا اوساس المعكجل. ينهض

كند بينت فيما سبؽ أف الزكاج العرفي  السرم يقكـ عمى أساس معكج م اللان أحكاـ الشرع ملتقدان 
لزكاج  كالتي تمس اوسرة المسممة في لشركط الزكاج الصحير لذلؾ فهف اآليار الضارة لهذا ا

 صميمها كييرة أكرد فيما يمي أهـ اآليار المتعمقة باوسرة كالتنشةة اوسرية.
 الزواج العرفي السري يؤدي إلى ضياع حقوق المرأة:

الزكاج العرفي في  ظمـ لممرأة كهضـ لحقكنها الشرعية  لتعذر إيبات   فالزكاج العرفي السرم في 
عرض  لإلنكار كالجحكد مف نبؿ الزكج  اصة ذلؾ الذم يتـ بيف الشباب مف  غالب اوحياف

الطالب  كلذلؾ تقد جؿ آيار   عمى المرأة فالحؽ لها في المهر ك  النلقة الزكجية ك  في مؤ ر 
ذا تكفى زكجها  الصداؽ إذا ما طمقت مف زكجها في حالة اعتراف  بهػػا  ك حؽ لها في المتعة  كا 

 .(155)ف الزكجيف في حالة الزكاج العرفي السرم غير المكيؽفال تكارث بي
كظمـ اوزكاج لزكجاتهـ كما ناؿ صاحب المنار رحم  اهلل عن  ل آفة العمراف كمهمؾ اومـ  كأف 
ظمـ اوزكاج لمزكجات أعرؽ اللساد كأعجؿ في اههالؾ مف ظمـ اومير لمرعية  فهف رابطة 

في الطبيعة اهنسانية فهذا فسدت اللطرة انتكث ب  هذا اللتؿ الزكجية امتف الركابط كاحكمها فتالن 
 كانقطد الحبؿ   فأم رجا  في اومة مف بعد  يمند عنها غضب اهلل كس ط ل.

إذف فلي هضـ حقكؽ المرأة في حالة الزكاج العرفي السرم ظمـ بيىف لممرأة كالظمـ ظممات يـك 
 القيامة.

كيستمر في سريت  كفي ذلؾ عب  نلسي كبير عمى  كند   ينكر الزكج الزكاج العرفي السرم
المرأة التي تعيش في مجتمد معزكلة في  كمحركمة مف عالنة المصاهرة  تعيش مت لية عف 
أهؿ زكجها. فيؤكد ذلؾ الكضد الشعكر بههدار كرامتها كيؤدم حتمان لعمؿ نلسية  فضالن عف 

مف ا عتراؼ بذلؾ كفي حالة غياب حرمانها مف الميراث إذا تكفى عنها زكجها دكف أف يتمكف 
 ما يؤيد ذلؾ مف مستندات. كما ند يكنعها في جريمة تعدد اوزكاج إذا جحد كلـ يطمؽ.

كفي أحكاؿ نادرة  ند يظمـ الزكج إذا كاف عقد الزكاج العرفي في يد الزكجة فقد ذكر كماؿ صالر 
لة فقد تتزكج مف آ ر عرفيان البنا المحامي ان  مف ال طر عمى الزكج  هجر زكجت  في هذ  الحا

كذلؾ كبدكف عقد مكتكب كند تنجب مف هذا او ير ك  تستطيد إيبات البنكة أك ند تتكاطأ مد 
زكجها او ير عمى الحاؽ المكلكد لصاحب العقد العرفي المكتكب  لذلؾ حماية لهذا او ير 

فهف لـ يلعؿ   (156)كبرل  يتحتـ عمي  إيبات طالن  يالث مرات متتالية حتى يككف باةنان بينكنة

                                                 
 .228ؿ  –حٌّشؿغ حٌغخرك –( سحؿغ د.كغٕٟ ِلّٛد ػزذحٌذحثُ 155)

 .14َ ، ؿ2005حٌضٚحؽ حٌؼشفٟ ِٕٚخصػخص حٌزٕٛس فٟ حٌؾش٠ؼش ٚحٌمخْٔٛ ٚحٌمنخء.، دحس حٌىظذ حٌمخ١ٔٛٔش ، ِقش  –(  وّخي فخٌق حٌزٕخ 156)
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ند يتكرط في نسب كلد هك ليس كالد ل   كما يساعد في ارتكاب الزكجة بجريمة الجمد بيف 
 .  زكجيف ككنكعها فعؿ محـر

 الزواج العرفي السري يفتح منافذ الظن السيئ:
الزكاج العرفي يلتر منافذ الظف الشئ كال كض في اوعراض كالت كؿ عمى الناس  

  فاوزكاج في (157)  كهك أمر يعصؼ بكياف المجتمد  كيعرض سالمت  لم طركرميهـ بالزنا
 حالة الزكاج العرفي ينعزلكف عف المجتمد مف حكلهـ كيضعكف أنلسهـ في مكاضد الظف.

كهذا النكع مف أنكاع الزكاج لسهكلت  يؤدم إلى إحجاـ الشباب عف الزكاج  ون  يساعد عمى 
ؼ أك أعبا   كما هك الحاؿ في الزكاج الصحير  اصة في إشباع حاجاتهـ ال ريزية دكف تكالي

المجتمعات العربية التي تعاني مف تكاليؼ الزكاج  كهذا بدكر  يؤدم إلى إشاعة اللاحشة 
 كالد كؿ في عالنات آيارها ا جتماعية ك يمة كيتعذر تدارسها.

اهشهار ك  يحضر   الزكاج العرفي السرم ند يؤدم إلى زكاج المحاـر  فهك زكاج   يتكفر في 
اوكليا  العارفكف ببكاطف اومكر  فقد يككف بيف أخ كأ ت  في بعض المجتمعات  فالزكاج السرم 
معركؼ مف زمف بعيد ككاف يتـ في كيير مف المجتمعات لكف في حدكد ضيقة إ  أف انتشار 

الدكتكر فارس ظاهرة الزكاج العرفي  ند تلانـ مشكمة زكاج المحاـر لكيرة حا ت . كند ذكر 
عمراف أن  جا ت رسالة إلى لجنة اللتكل باوزهر تشير إلى حدكث كانعة زكاج أخ مف أ ت  كند 

 .(158)كافقت اوـ عمى الزيجة رغـ حرمتها  كفان مف اللضيحة
الزكاج العرفي السرم يؤير عمى تنشةة اوبنا  إذا ندر لمزكاج العرفي أف يستمر فهف سرية الزكاج 

بعاد الطلؿ ك  عزل  عف محيط العاةمة يؤير تككيف ش صيت    فعندما ي تمط بالمحيط  ال ارجي كا 
 سيشعر با تالؼ البيةة التي يعيش فيها كيقارف بين  كزمالة   فيجد البيةة م تملة.

كبما إف اهنساف ابف بيةت  الطبيعية كالج رافية كالتاري ية كأحكال  ا جتماعية          
جتماعية  كتربيت  كتعميم   فهف سمات ش صيت  تجئ نتاجان طبيعيان كا نتصادية كتنشةت  ا 

لذلؾ  فهف الزكاج العرفي يضعؼ عالنة اوبنا   (159)كانعكاسان صادنان لهذ  المككنات كالتنشةة
ببيةتهـ ال ارجية كيبعدهـ عف نطاؽ العاةمة. فالعاةمة في كيير مف المجتمعات العربية كاهسالمية 

هكية اوبنا  كانتسابهـ إلى رمكز عاةمتهـ المشهكريف  كبيكتها المعركفة هرمية كممتدة تكحد 
عمام   (160)كا شتراؾ معهـ في نجاحات العاةمة كا  لاناتها . لذلؾ فهف إبعاد الطلؿ عف أ كال  كا 

بؿ عدـ معرفتهـ يؤدم بال شؾ إلى إضعاؼ ش صياتهـ كيلقدهـ اهحساس با نتما  مف عزكة 

                                                 
 .90( فخسط ػّشحْ ، حٌّشؿغ حٌغخرك ، ؿ157)

 . 56-55( حٌّشؿغ حٌغخرك ، ؿ158)

 .7( أ. د ػزذ حٌٛ٘خد أكّذ ػزذ حٌشكّٓ ، حٌّشؿغ حٌغخرك ، ؿ159)

 .8( حٌّشؿغ حٌغخرك ، ؿ160)
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راح  كفي ذلؾ  طر كبير عمى  اوبنا  كعمى المجتمد بكج  عاـ كيؤدم العاةمة كسند في اوف
 إلى ا ن الؽ عمى الذات كعدـ ا ندماج في المجتمد كفقداف اليقة بالنلس.

 قضايا إثبات النسب أو نفيو وأثرىا عمى التنشئة االجتماعية:
ج العرفي تعتبر نضايا إيبات النسب أك نلي  مف ا طر  اآليار التي تنجـ عف الزكا 

كتتصادـ مد أسمى ال ايات التي مف اجمها شرع الزكاج كهك المحافظة عمى اونساب كا فت ار 
 .(161)بنسب اآلبا  إذ في هذا النسب اعتبارهـ الذاتي ككرامتهـ اهنسانية كسعادتهـ النلسية

مجتمد   : كنشر العداكة كالب ضا  في الالزواج العرفي السري يؤدي إلى تفكك العالقات األسرية
فهك يتـ في غياب اوكليا  كفي ذلؾ جحكد كبير لتضحية اآلبا  كاومهات في مشكار التنشةة 
الطكيؿ كحرمانهـ مف تتكيو هذا المشكار بلرحة العمر كندكـ اوحلاد ليس هذا فحسب بؿ أن  
يلتر عميهـ أبكاب جهنـ إذا اكتشؼ أمر هذا الزكاج  بالنسبة لمزكج فهك ابف عاؽ في نظر 

لمجتمد  أما الزكجة فهي مصدر لمعار كال زم. كالعرب يسمكف الزكجة حرمان  كهي تسمية ا
لذلؾ فهف الزكاج  162تشير إلى أف لمعرض نداسة كأف صكن  كاجب ند تستر ص في  الدما 

العرفي في أسكأ اوحكاؿ ند يؤدم إلى القتؿ لمت مص مف العار كهك أمر ساةد في الكيير مف 
 اصة في اورياؼ  لذلؾ فهف هذا الزكاج يؤدم إلى شركخ غاةرة في اوسرة المجتمعات العربية 

 المسممة كيقد ما أمر اهلل ب  أف يكصؿ.
ن مص مما سبؽ إلى أف آيار الزكاج العرفي السرم تنعكس عمى اوسرة الص يرة  كما  

الزكاج   تؤير عمى العاةمة  كند يمتد هذا اوير وجياؿ  فمجتمعاتنا الشرنية ترفض كتستهجف
  اصة تمؾ الزيجات التي تتـ سران كتظؿ لعنة تالحقهـ كتالحؽ أحلادهـ.

لكؿ ما ذكرت فهف هذا النكع مف الزكاج يؤدم إلى شركخ غاةرة في اوسرة المسمحة   
 كيقطد ما أمر اهلل ب  أف يكصؿ.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 شؿغ حٌغخرك.حٌّ-ٔمالً ػٓ د.فخسط ػّشحْ 13،ؿ  6/5/2002حال٘شحَ –ٔذٚس حٌضٚحؽ حٌؼشفٟ -( د.ٔقش حٌذ٠ٓ فش٠ذ ٚحف161ً)

 .122حٌمخ٘شس ، ر١شٚص  ؿ  –دحس حٌؾشٚق  –لنخ٠خ حٌّشأس ر١ٓ حٌظمخ١ٌذ حٌشحوذس ٚحٌٛحلغ -( حالعظخر ِلّذ حٌغضح162ٌٟ)
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 سبل معالجة ظاىرة الزواج العرفي السري
بيف طمبة كطالبات المدارس كالجامعات أرل إمكانية إف الزكاج العرفي السرم الذم يتـ 

 معالجت  بعدة كساةؿ منها:

 أواًل: محاصرتو واالىتمام بالتنشئة االجتماعية:

إف بنا  الش صية السكية يتطمب تربية اجتماعية كاعية كمستنيرة  تمكف مف غرس  
متكازنان عقميان كفكريان كنلسيان  كنشر كتعميؽ الملاهيـ كالقيـ اوصيمة  كما يمكىف مف بنا  اللرد بنا ن 
 كاجتماعيان  كيتطمب ذلؾ الكعي بالقكاعد التربكية المتجددة كالرانية.

كيتـ ذلؾ ب رس القيـ كالتعاليـ الدينية  كاو الؽ المجتمعية بطريقة فطرية   يمارس   
نما بالترغيب في اوعماؿ الص الحة  فيها الترهيب الديني كالت كيؼ مف عذاب اآل رة  كا 

كالتكعية بقيمتها الدنيكية كحسف الجزا  في اآل رة  كالرفؽ في هذا اومر كفؽ مكجهات رسكلنا 
. فالرفؽ يمكف (163)الكريـ)صمى اهلل عمي  كسمـ( إذ ناؿ: لإف الرفؽ ما كاف في شػػئ إ   شان ل

 مف إرسا  القيـ كيحقؽ اومف النلسي.

ة كاحدة  هي عممية التنشةة ا جتماعية  ذلؾ أف القيـ كاومف النلسي هما نتاج لعممي
. كيشكؿ 164فالقيـ اكتساب لمحتكيات معرفية حددتها البيةة ا جتماعية كنامت بنقمها إلى أبناةها

. فقيـ الديف (165)الديف عنصران مهمان مف عناصر البيةة ا جتماعية  بجانب العناصر او رل
رة المسممة بكضعيتها التي أحكـ اهسالـ تميؿ القكة المحركة كالركح الدافعة  ستعادة اوس

 نظامها.

نما بالسعي نحك تعميؽ معاني  لذلؾ فهف معالجة الظكاهر السالبة   تتأتى بسف القكانيف  كا 
التديف  كنشر ال مؽ اهسالمي بيف الناس  كتككيف آرا  عامة في ميؿ هذ  القضايا حتى 

نابة مجتمعية كاف ذلؾ أنكل مف ا عتماد يحاصرها المجتمد  كمعمكـ أف القيـ إذا ما حرست بر 
 .(166)عمى القكانيف التي تشرع لحماية هذ  القيـ  كليس لصياغتها

فقيـ الديف هي التي تكج  سمكؾ اهنساف  كهك مظهر مف مظاهر عقيدت   فهذا صمحت العقيدة 
 صمر السمكؾ كاستقاـ.

                                                 
 .6/171/ ِغٕذ أكّذ 2594رشلُ  4/2004( فل١ق ِغٍُ 163)

 .121ؿ  -٘ـ  1399حٌغٕش  حٌشحرؼش  4ذد حٌؼ -ِىش حٌّىشِش -ِـٍش و١ٍش حٌظشر١ش -حٌم١ُ ٚػاللخطٙخ رخألِٓ حٌٕفغٟ -(. فخسٚق ػزذحٌغال164َ)

 .1ؿ– 1995ِٕؾٛسحص حٌـّؼ١ش حٌغٛدح١ٔش ٌلّخ٠ش حٌز١جش ٌٍؼخَ  -حٌّٕظٛس حٌز١جٟ ٌٍظ١ّٕش فٟ حٌغٛدحْ -(.ػ١غٝ ِلّذ ػزذحٌٍط١ف165)

 َ.23/12/2012حٌقخدس فٟ  – 2523حٌؼذد  27-ؿش٠ذس حٌغٛدحٟٔ حٌغٕش -فٟ طزخدي حٌؼٕف ر١ٓ حٌضٚؿ١ٓ -.د.٠ٛعف حٌىٛدس (166)
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الذم ب  تقاكـ أعاصير الهكل  كمف العقيدة كاهيماف تستمد النلس سمطانها اودبي كاو الني
كنزكات ال راةز كالشهكات مف الدا ؿ  كأنكا  الشر كعكاصل  مف ال ارج  كب  تصمر النلس  
كيمكف ضبط غراةزها  فال تطلي ال ريزة عمى العقؿ  ك  الهكل عمى الحؽ. كمف يـ كانت 

لة  ككانت  العقيدة كاهيماف   ير ضماف لقياـ التعامؿ بيف الناس عمى أساس العدالة كالنصى
 .(167)كذلؾ ضركرة اجتماعية 

ا هتماـ بمؤسسة البيت  كهي أهـ المؤسسات التربكية فاهنساف يكلد عمى اللطرة  كيقد  ثانيا:
حكاـ تربيتهـ كرعايتهـ كتكجيههـ نحك السمكؾ القكيـ.  عمى الكالديف دكر كبير في تنشية اوبنا  كا 

 كلمبيت أير كبير في تنشةة اوبنا .
لعم  اوصؿ في كراية الم ة كالديف  كيقد عمى الكالديف معان غرس العادات كالقيـ في نلكس  بؿ

. لذلؾ يتعيف تيقيؼ اآلبا  كاومهات بالتقنيات الحديية  لممارسة المتابعة كالمرانبة (168)اوبنا 
 عمى اوبنا  كهك عب  يقد عمى مؤسسات اهعالـ الم تملة في النكعية الم تملة كالشاممة
لممحافظة عمى كياف اوسرة. كمف نافمة القكؿ أف الحاجة ماسة أيضا إلى تصحير نظرتنا إلى 
مهمة اومكمة  كالتي أصبحت المرأة في كيير مف اوحياف تقكـ بها دكف إحساس ب طكرتها 
 لذلؾ ينب ي التركيز عمى ا هتماـ بالمرأة اوـ كدعمها لتؤدم دكرها بجانب دكرها في المجتمد  

نما المجتمد كم  ونها تمد الرجاؿ كتنهض بهـ  لذلؾ يتعيف  فهي   تشكؿ نصؼ المجتمد كا 
عمى الدكلة كجميد مؤسساتها المساعدة في تمكيف اوـ    اصة إذا كانت عاممة  مف القياـ 

عداد أبنا  كبنات ال د.   بدكرها الحقيقي في صياغة إنسانية اهنساف  كا 
يَا أَيُّهَا يدم اآلبا  كهـ مسةكلكف عنها  كند ناؿ اهلل سبحان  كتعالى ) فاوبنا  أمانة كضعها اهلل بيف

ادٌ لَا يَعْصُىىَ الَّذِييَ آهَنُىا قُىا أًَفُسَكُنْ وَأَهْلِيكُنْ ًَاراً وَقُىدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا هَلَائِكَتٌ غِلَاظٌ شِدَ

ككناية النلس كاوهؿ مف النار تككف بالتعميـ  (169)(ؤْهَزُوىَاللَّهَ هَا أَهَزَهُنْ وَيَفْعَلُىىَ هَا يُ
رشادهـ لما في  نلد لهـ.  كلمقياـ بهذ  المسةكلية كالتربية  كتنشةتهـ عمى او الؽ اللاضمة كا 

يتعيف أف يككف اآلبا  أنلسهـ ميالن صالحان وبناةهـ  فاوطلاؿ عادة يستشهدكا بالكالديف في 
يتعيف عمى الكالديف تجسيد ال دكة الحسنة  فالقدكة الصالحة ما هي إ  أنكالهـ كأفعالهـ  لذلؾ 
 .(170)عرض مجسىـ لملضاةؿ

                                                 
-ؿخوخسطرخ-ٚسلرش رلؼ١رش ِٕؾرٛسس مرّٓ أٚسحق حٌّرئطّش حٌؼرخٌّٟ ػرٓ حٌرذػٛس حإلعرال١ِش -حالخرالق حإلعرال١ِش ٚحٌخٍم١رش -( د. أكالَ ِلّرذ كٍّرٟ 167)

ٛ١ٌٛ٠2011. 

 .131ؿ –حٌّشؿغ حٌغخرك  -( حٌؾ١خ ِلّذ حٌغضح168ٌٟ)

 6( عٛسس حٌظلش٠ُ : ح٠٢ش 169)

 .239ٚ 236حٌّشؿغ حٌغخرك ؿ  -( حٌغ١ذ عخرك170)
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تلعيؿ دكر مؤسسات التربية كالتعميـ التي تركز عمى العممية التعميمية فقط  بكؿ  ثالثًا:
ذكر دكف التركيز عمى العممية التربكية. إف التربية الحديية تكجب عمى المعمـ  أف يت 171سمبياتها

نما الحاجة أكير لأل الؽ اللاضمة   داةمان  أف النش  ليسكا في حاجة إلى العمـ فحسب  كا 
كتتطمب التربية الحديية مف المعمـ أف يت ذ الدركس كنلكذ المدرسة كساةؿ نافعة في تككيف 
حيا  ضمير  كتربية حكاس  كتقكية إرادت   كتكجي   العادات الحسنة لدل المتعمـ كتهذيب أ الن  كا 

  ذلؾ إف حمقات السمكؾ اهنساني  تبدأ في النلكس  أم (172)غراةز  عمى الطريقة الصالحة 
بحمقة ال اطرة كاللكرة  يـ اهرادة  كالتعبير التي تبرز منها الحمقة ال امسة كهي الممارسة 
كا نجاز المحسكس  لذلؾ فهف أم  مؿ أك عطب يصيب أك يضرب الحمقة اوكلى تمتد آيار  

  لذلؾ فهن  يقد عمى المعمميف دكر كبير في تربية النش  تربية (173)إلى الحمقات التالية  كتبعات 
اجتماعية كاعية كمستنيرة هدفها بنا  اللرد بنا ان متكازنان عقميان كنلسيان كاجتماعيان  كما يتعيف مؿ  

ل يمرة طلكلة أكنات فراغ الطمبة عف طريؽ ا هتماـ بالمناشط اليقافية كالرياضية فالشباب القك 
 تعهدتها الرعاية كا هتماـ   كصقمتها اآلداب كاللنكف اليقافة في سني النضو كا كتماؿ. 

كعمى القاةميف عمى أمر مؤسسات التعميـ مهمة إعادة النظر في مناهو التعميـ في كؿ مراحؿ  
صرية الحديية  الدراسة لتككف مؤهمة في نقؿ القيـ كاو الؽ اهسالمية كالمجتمعية بالكساةؿ الع

كبطريقة تؤدم إلى رسك ها في النلس كالسمك بها عف الماديات الكضيعة  كتكجهها داةمان نحك 
 نيـ ال ير كاللضيمة.

كفي هذا الصدد أشير إلى أف اوزمات ا نتصادية المتالحقة انعكست سمبان عمى العممية 
ـ في كافة مراحؿ التعميـ  أدل إلى التعميمية  كعمى القاةميف عميها  ذلؾ أف الكضد المتدني لممعم

انش ال  عف العممية التربكية فمـ يعد متلرغان لها عمى أهميتها العظمى  كهذا مف أهـ اوسباب 
التي أدت إلى التدهكر في القيـ كاو الؽ  فمـ يعد لمتربية المدرسية ذلؾ السمطاف في نلكس 

ي ب رس نيـ جديدة تباعد المتمقيف لها الطالب كترؾ اومر لمقنكات اللضاةية تمارس دكر المرب
كنيـ اهسالـ الرانية لذلؾ فهف تحسيف اوكضاع ا نتصادية لممعمميف عميهـ مف استعادة دكرهـ 

 المميز في التربية كالتكجي ..

مف كساةؿ محاصرة ظاهرة الزكاج العرفي تسهيؿ الزكاج كالت مي عف العادات الب زية  رابعًا:
كيقد عمى عاتؽ الدكلة المساهمة في حؿ مشاكؿ السكف كتقديـ  السيةة كغال  المهكر 

                                                 
زلرغ ( طشوض حٌىؼ١ش ِٓ ِٕخ٘ؾ حٌذسحعش، فٟ حٌذٚي حٌؼشر١ش ، ػٍٝ حٌظٍمر١ٓ ٚحٌظلفر١ع، ػٍرٝ كغرخد ِٙرخسحص حٌظؼٍر١ُ حٌرزحطٟ ٚحٌظفى١رش حإلررذحػٟ ٚح171ٌ)

 حٌؼٍّٟ ٚحٌّؼشفش  ٚهشق طّؼ١ٍٙخ ِٕٙـ١خً ٚطٛظ١فٙخ ٚػشمٙخ ٌٍٕٙٛك رخٌّـظّغ ٚحالسطمخء رٗ.

حٌؼرذد  –حٌغرٕش حٌؼخ١ٔرش  –ٚسلرش رلؼ١رش ِٕؾرٛسس فرٟ ِـٍرش ؿخِؼرش دٔمرال ٌٍزلرٛع حٌؼ١ٍّرش  –فٟ حإلعرالَ حٌظشر١ش حألخالل١ش  -( د.ػّش ِلّذ حٌغ١ّض172)

 .121ؿ  ٠2012ٕخ٠ش  -حٌؼخٟٔ

 .36ؿ  –حٌّشؿغ حٌغخرك  –( أ.د. ػزذحٌٛ٘خد أكّذ ػزذحٌشكّٓ 173)
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التسهيالت كالمعينات لدفد الشباب كتحصينهـ ضد هذا النكع مف العالنات في مجتمعاتنا 
 اهسالمية كمنظمات المجتمد المدني.

تلعيؿ دكر مؤسسات اهعالـ كمنظمات المجتمد المدني لتقكـ بدكر المبادرة الجادة في  خامسًا:
كظيؼ جميد ملردات اليقافة اهسالمية  لمتكعية كالتيقيؼ بالكساةؿ العصرية الحديث  كهذا ت

يقتضي تدريب اهعالمييف عمى التقنيات الحديية التي تمكنهـ مف التصدم لمظكاهر السالبة 
 كمقاكمة تيار العكلمة السالب.

ر السالبة كنشر ككذلؾ يقد عمى منظمات المجتمد المدني عب  كبير مف التصدم لمظكاه 
 الكعي كالتنبي  لم اطر هذ  الظاهرة كنتاةجها.

 الخاتمة:
في  تاـ هذ  الدراسة  كبعد العرض ال اطؼ لمكضكع الزكاج العرفي السرم الذم يتـ بيف  

 أكجزها في اآلتي:النتائج الطمبة كالطالبات تكصمت لعدد مف 
ج كالزكجة في غياب الكلي تكصمت إلى أف الزكاج العرفي الذم ينعقد سران  بيف الزك  -

كعدـ اهشهار مد مطالبة الشهكد بكتمان   ما هك إ  زكاج سرم بالمعنى الذم تناكل  
اللقها  كبينكا معنا  فقد أجمد اللقها  عمى كراهيت   كا تملكا  في صحت   عند الحنلية 

نكؿ فهك  كالشافعية كالحنابمة في نكؿ يصر مد الكراهية أما عند المالكية كالحنابمة في
باطؿ وف التكصية بكتماف الشهادة تسمب الشهادة ركحها كالقصد منها  كند رجحت نكؿ 

 المالكية لقكة أدلتهـ.
تبيف مف الدراسة أف هنالؾ أسباب عديدة تساهـ في انتشار هذا النكع مف الزكاج العرفي  -

كبكتية كمنلذ منها غياب دكر اوسرة في التنشةة اوسرية  كالتي حمت محمها الشبكة العن
 لمكعي كأضحت بديالن لدكر اوهؿ في إرسا  القيـ المجتمعية.

ككذلؾ اومر اتضر أف هجرة الكالديف  كغياب ا ستقرار اوسرم  يؤدم إلى ميؿ هذ   -
 الظكاهر ال ريبة عمى المجتمعات اهسالمية.

ع حقكؽ تكصمت الدراسة إلى أف لمزكاج العرفي السرم آياران ك يمة فهك يؤدم إلى ضيا -
الزكجة كيؤير عمى تنشةة اوبنا   كينعكس عمى المجتمد كم   فاوسرة نكاة المجتمد إف 

 صمر أمر نشأتها صمر المجتمد كالعكس صحير  فال يستقيـ الظؿ كالعكد أعكج.

تكصمت الدراسة إلى أف غياب دكر المؤسسات المجتمعية او رل كمؤسسات التعميـ  -
ظمات المجتمد المدني ند أسهـ في ا نحراؼ عف نيـ كالتربية كمؤسسات اهعالـ كمن

 اللضاةؿ كآيارها اللردية  كا جتماعية.
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عجز المناهو الدراسية كالتقميدية عف صياغة كنقؿ القيـ كاو الؽ اهسالمية بالكساةؿ  -
 العصرية الحديية.

كند  مص البحث في أكير مف مكضد إلى ف الظركؼ ا نتصادية الضاغطة في كيير  -
لمجتمعات تشكؿ عامالن أساسيان في تلانـ الظاهرة  سكا  بالنسبة لألساتذة كالتربكييف مف ا

في نصكر دكرهـ التربكم كالتكجيهي  أك بالنسبة لمشباب كعجزهـ عف إدراؾ الزكاج 
الشرعي بسبب كيرة العقبات التي تعترضهـ   فضالن عف تمسؾ المجتمعات بالمظاهر 

ركؼ ا نتصادية. كند تكصؿ الباحث لعدد مف البذ ية في الزكاج رغـ سك  الظ
 أجممها في اآلتي: التوصيات

يقد عمى اآلبا  كاومهات العب  اوكبر في التكجي  كالتكعية كغرس نيـ الديف كاو الؽ  -
اهسالمية  كحؿ المشكالت اوسرية مف  الؿ الحكار كتربية اوبنا  بطريقة عصرية  

  .كعميهـ تقديـ القدكة الحسنة لألبنا

أكصي بمحاربة الظاهرة كالتيقيؼ بها كمحاصرتها مف نبؿ المؤسسات المجتمعية  -
 الم تملة  كتكظيؼ كافة ملردات اليقافة اهسالمية في مجا ت التربية كالتكجي .

يتعيف عمى مؤسسات التعميـ ا هتماـ بالتربية كالتكجي  كمضاعلة الجهكد ب رس القيـ  -
باب كا هتماـ بالمناشط المدرسية كاونشطة الرياضية الدينية كاو النية في نلكس الش

عادة النظر في منهو التربية كالتعميـ بما يتكافؽ كركح العصر  لقتؿ أكنات اللراغ   كا 
 كالتقنية الحديية.

تلعيؿ دكر مؤسسات اهعالـ الم تملة لمقياـ بعممية التكعية بهذ  الظكاهر كبياف  -
ؾ يتعيف تدريب الككادر اهعالمية بما يجعمها نادرة  طكرتها كآيارها الضارة كلتحقيؽ ذل

 عمى التعاطي مد ما ندمت  التكنكلكجيا الحديية كالتلاعؿ مد مت يرات العصر.

يقد عمى منظمات المجتمد المدني دكر كبير في مكاجهة الظاهرة كالعمؿ عمى محاربة  -
ج العرفي. كذلؾ بعقد العادات البز ية في الزكاج  كتنمية الكعي القانكني بم اطر الزكا

 الندكات أك عف طريؽ كافة كساةؿ ا تصاؿ كالتكاصؿ لمجابهة هذ  الظاهرة.

كفي  تاـ التكصيات تأتي ضركرة مراجعة القكانيف  كربط صحة الزكاج بضركرة تكييق   -
كاهشهاد كتبني الرأم اللقهي الذم يعتبر مباشرة الكلي لعقد الزكاج مف شركط صحت  

يبرر  في ظؿ الظركؼ  الراهنة كند يعيف في استعادة اوكليا  لدكرهـ كهك رأم يجد ما 
في اوسرة في التكجي   كذلؾ لجهؿ النسا  عمكمان بأمكر الزكاج كأهكاؿ الرجاؿ كنمة 

 تجاربهف كسرعة تأيرهف عاطليان.
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يرادات اذلاثية نوولية امشاممية  ثليمي الؤ

 د أأسامة مؼاوية خبيت حسني 

 الأس تاذ املساػد بلكية الؤكتصاد وامؼووم الؤدارية 

كتصاد والؤحصاء   جامؼة دهلال -كسم الؤ

 

 :المستخلص

ذ  الدراسة لتقيـ اهيرادات الذاتية لمك ية الشمالية كذلؾ مف  الؿ مقارنتها باهيرادات تسعى ه
تمحكرت مشكمة الدراسة في أف اهتحادية كمعرفة نسبة حجمها في اهيرادات العامة لمك ية. 

اهيرادات الذاتية ذات أهمية نصكل لت طية النلقات كما أف معرفة الحجـ الحقيقي لإليرادات 
 تبر النقطة اوكلي نحك تنميتها كتطكيرها بما يضمف إستمراريتها في المستقبؿ.   يع

 تكصمت الدراسة لمجمكعة مف النتاةو أهمها: 

 | ضعؼ اهيرادات الذاتية لمك ية الشمالية مقارنةن باهيرادات اهتحادية.  1
 ية. | ضعؼ مساهمة اهيرادات الذاتية  في إجمالي اهيرادات العامة لمك 2
 | ضعؼ آلية التحصيؿ لإليرادات الذاتية  كذلؾ لألتي:3

 أ| عدـ تكفير معينات العمؿ ) عربات   ككادر بشرية مؤهمة ....(.
 ب| يعيش الناس متلرنيف في بعض المحميات مما يصعب مع  الكصكؿ إليهـ. 

 ج| كعكرة الطريؽ في بعض المحميات. 
الك ية لمكاردها كالتكسد في القطاع الزراعي أما أهـ التكصيات فتميمت في ضركرة تلجير 

د اؿ القطاع الصناعي إلى جانب القطاع الزراعي كالتنكع المحصكلي كاههتماـ  كتطكير  كا 
بتعديف الذهب الذم أكتشؼ مؤ ران بالك ية   كرفد كلا ة التحصيؿ كتكفير معينات العمؿ ) 

 .(.    عربات   نكل عاممة   طرؽ معبدة بيف المحميات ......
 تمييد 

تتناكؿ هذ  الكرنة تقييـ اهيرادات الذاتية لمك ية الشمالية كذلؾ مف  الؿ مقارنتها باهيرادات 
 اهتحادية كمعرفة نسبة حجمها في اهيرادات العامة لمك ية.

يـ ككنت إستبانة ل ايات الدراسة كزعت عمى عدد مف أفراد العينة كمف يـ تـ إست داـ اوساليب 
ست الص النتاةو.اهحص  اةية المناسبة لتحميؿ البيانات كا 

 تـ تكزيد هيكؿ الدراسة كاوتي: 
أك ن : اهطار النظرم لمدراسة كيتناكؿ ملهكـ اهيرادات العامة   صاةص اهيرادات العامة  

 أهمية اهيرادات العامة.
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لشمالية  مقارنة اهيرادات يانيان: الدراسة الميدانية كتتناكؿ مصادر اهيرادات الذاتية لمك ية ا
الذاتية باهيرادات اهتحادية  معرفة نسبة مساهمة اهيرادات الذاتية كاهيرادات اهتحادية في 

 اهيرادات العامة  تحميؿ إستبانة ل ايات الدراسة.  
 ياليان : النتاةو كالتكصيات 

 مشكمة الدراسة 

لنلقات  كما أف معرفة الحجـ الحقيقي تتميؿ مشكمة الدراسة في أهمية اهيرادات لت طية ا
لإليرادات كمعرفة أسباب ضعؼ اهيرادات لهك اوساس لكضد برامو نستطيد مف  اللها تنمية 
 اهيرادات لذا جا ت هذ  الكرنة لتقييـ اهيرادات الذاتية حتى تعتبر نقطة اهنطالنة نحك تنميتها. 

 أىداف الدراسة 
ات الذاتية لمك ية كمعرفة حجمها الحقيقي حيث تعد معرفة حجـ تهدؼ هذ  الكرنة لدراسة اهيراد

اهيرادات الذاتية الحقيقي هي نقطة البداية لتنميتها كتطكيرها بما يضمف حسف أداةها 
ستمراريتها   كا 
 أىمية الدراسة

تكمف أهمية الدراسة في أهمية اهيرادات إذ أنها ذات أهمية كبرل لت طية نلقات الك ية فبدكف 
   اهيرادات كتنميتها   تستطيد الك ية الصرؼ عمى مشاريعها.  هذ

 منيجية الدراسة 
يست دـ الباحث المنهو التحميمي الكصلي كذلؾ لكصؼ اهيرادات الذاتية كتحديد حجمها 

تجاهها كمقارنتها باهيرادات او رل لمك ية لمكصكؿ لنتاةو بشأف الظاهرة نيد الدراسة.   كا 
 ناتأدوات جمع البيا

تـ صياغت إستبانة ل رض الدراسة ككزعت عمى عينة مف أفراد الدراسة كتـ إست داـ اوساليب 
ست الص النتاةو .  اهحصاةية المناسبة لمتحميؿ كا 

 اهطار النظرم :
 ملهـك اهيرادات العامة :

نلعة عامة تنبد فمسلة اهيرادات العامة مف حقيقة أف اهنلاؽ العاـ الذم تقـك ب  الدكلة لتحقيؽ م
ينب ي أف يقابم  إيراد ي ذم ال زينة العامة لمقابمة أكج  الصرؼ العاـ ) عيماف إبراهيـ السيد  

 ـ ( 2006
كتعرؼ اهيرادات العامة بأنها جميد المكارد المالية التي تد ؿ ال زينة العامة لمدكلة كتصبر 

مها الدكلة في اهنلاؽ العاـ مصدران هاما لد مها كيككف لها صلة اهستمرارية كالدكاـ كتست د
 ـ (. 1986بحكـ القانكف ) محمد زكي المسير   
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  صاةص اهيرادات العامة
مف  الؿ  التعريؼ السابؽ نستنتو  صاةص اهيرادات العامة التالية ) محمد زكي المسير  

 ـ (:1986
 | مكارد مالية 1

ر م تملة اوكعية كالضراةب تعتبر اهيرادات العامة مبالغ نقدية يتـ جمعها مف عدة مصاد
كالرسكـ كاوتاكات كال رامات كغيرها كيمكف أف يككف بعضها عيني حيث نجد أف بعضان مف 

 مكارد الزكاة يتـ جمعها عينيان كزكاة الزركع كزكاة المكاشي كغيرها. 
 | أف تككف بحكـ القانكف 2

 ان عمى ذلؾ تعتبر جباية هذ  حيث يقكـ المجمس التشريعي بالمكافقة عمى نانكف اهيرادات كبنا
اهيرادات ممزمة لمش ص في حالة كنكع  في كانعة منشأة لدفد اهيراد فميالن جباية الضراةب 

 تككف بقانكف كما أف دفد الرسكـ أيضان بقانكف هف القانكف هك الممـز لمش ص بالدفد. 
 | أف يتـ تكجيهها هشباع الحاجات العامة. 3

عامة ال زينة العامة كمنها يتـ الصرؼ مباشرةن عمى الحاجات العامة هف حيث تد ؿ اهيرادات ال
فمسلة اهيرادات العامة ناةمة عمى جمد اهيرادات مف أفراد الدكلة هشباع حاجاتهـ العامة 

نامة المشاريد العامة كغيرها.   كالدفاع كاومف كالعدالة كا 
 | أف يككف لها صلة اهستمرارية كالدكاـ 4

ا كند اللرد في حالة منشأة لمدفد كجب عمي  الدفد فهي تتكرر بتكرار الكانعة المنشأة أم متى م
لمدفد كيتكرر بعضها سنكيان أك حسب المكاسـ كأيضان هذ  اهيرادات العامة تتكرر دكريان كؿ عاـ 

  الؿ المكازنة السنكية. 
 أىمية اإليرادات العامة 

 تكمف أهمية اهيرادات العامة في اوتي: 
| تحقيؽ كظاةؼ الدكلة: كاومف كالدفاع كالعدالة كالمرافؽ العامة كغيرها فهذا لـ تجد الحككمة 1

هذ  اهيرادات   تستطيد تحقيؽ هذ  الكظاةؼ  ككمما تكسعت الدكلة في كظاةلها كمما أدل ذلؾ 
 إلى ضركرة زيادة هذ  اهيرادات. 

 | تحقيؽ أهداؼ المجتمد 2
حاربة اللقر كالبطالة كرفد مستكل المعيشة كتحقيؽ التنمية كغيرها تتميؿ أهداؼ المجتمد في م

 ـ (.1987فهذا لـ تجد الحككمة هذ  اهيرادات فهف هذ  اوهداؼ   تتحقؽ ) عمر حسيف   
 | زيادة مؤشرات التنمية بالبالد. 3

لكاند فعجز المكازنة العامة عف ت طية نلقاتها ينبئ بضعؼ ترجمة المكازنة العامة عمى أرض ا
 ـ (. 1978كالحياد عف تحقيؽ أهدافها ) زكريا محمد بيكمي   
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 مفيوم اإليرادات الذاتية
تعرؼ اهيرادات الذاتية بأنها اهيرادات التي تتحصؿ عميها الحككمة الك ةية مف الهيةات 
كالمؤسسات التابعة لمحككمة الك ةية كذلؾ بمكجب نكانيف صادرة مف المجمس التشريعي لمك ية 
كأكامر محمية صادرة مف المجمس التشريعي لممحميات. كتحدد هذ  القكانيف كاوكامر المحمية كافة 
الضراةب كالرسـك كفةاتها هذا باهضافة إلى  ةحة اهجرا ات المالية كالمحاسبية كالتي تكضر 

كرنيؾ مالي كيلية التحصيؿ كالتكريد . يتـ تحصيؿ المكارد الذاتية بمكجب أرانيؾ مالية معتمدة ) أ
( كيتـ التحصيؿ بكاسطة المتحصميف كتراجد التكريدات بكاسطة المحاسب المسؤكؿ في  15

 الكحدة كتكرد في حساب الكحدة المعنية مف إحدل البنكؾ أك في ال زينة حسب الحاؿ. 
 تتككف اهيرادات الذاتية مف ستة إيرادات هي: 

 | إيرادات رةاسة الك ية 1
باشرة كالضراةب غير المباشرة كتلاصيمها كاوتي : ) مذكرة تلصيمية تتككف مف الضراةب الم
 ـ (. 2007هيرادات رةاسة الك ية   

  رسكـ مبيعات كفركنات اوسعار: كتشمؿ عاةد رسـك السمد كعاةد فركنات ترحيؿ المكا د
 البتركلية. 

  اضػي رسكـ تصػديؽ اهسػتيمار : كهػى رسػـك تػرا يص المشػركعات اهسػتيمارية دا ػؿ أر
 الك ية الشمالية. 

  .عاةد مبيعات الم ازف: كهي عاةد مبيعات اورانيؾ كالدفاتر المالية 
  عاةػػػد رسػػػـك ال ػػػدمات: كهػػػي رسػػػـك متنكعػػػة يػػػتـ تحصػػػيمها عبػػػر جهػػػات م تملػػػة كتشػػػمؿ

الرسػػـك التاليػػػة : رسػػػـك إدارة  ػػػدمات اليػػركة الحيكانيػػػة  رسػػػـك إدارة الرعايػػػة اهجتماعيػػػة  
فة كاهعالـ  رسكـ  دمات الطرؽ الدا مية كدعـ الكبارم  رسكـ  دمات رسكـ إدارة اليقا

السػػجؿ التجػػارم   رسػػكـ تػػر يص كتجديػػد المػػدارس ال اصػػة كمراكػػز الحاسػػكب  رسػػـك 
إسػػػػت راج شػػػػهادة الممتحنػػػػيف مػػػػف مرحمػػػػة اوسػػػػاس  رسػػػػكـ  ػػػػدمات النقػػػػؿ العػػػػاـ  رسػػػػـك 

عبر مينػا  حملػا  رسػـك  ػدمات الم ادريف عبر المركبات  ارج الك ية  رسـك الم ادريف 
 مكتب العمؿ.

  .عاةد الت مص مف اللاةض : كهي حصيمة بيد العربات كاوصكؿ الحككمية المتهالكة 
   .عاةد الدعـ عمى السكر 
  .عاةد الرسـك اهدارية عمى المحاصيؿ 
  .عاةد رسـك  دمات صادر اهبؿ كالمكاشي 
  اهشػػػراؼ عمػػػى المنشػػػ ت العامػػػة عاةػػػد رسػػػـك المسػػػاحة كاوراضػػػي: كتشػػػمؿ عاةػػػد رسػػػـك

يجار اآلليات.   كا 
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  عاةػػػد معػػػامالت إدارة الطانػػػة كالتعػػػديف : كتشػػػمؿ رسػػػـك المحػػػاجر كالمعػػػامالت ال اصػػػة
 بالطانة كالتعديف. 

  .عاةد مبيعات اوراضي اهستيمارية الزراعية 
  .عاةد لجاف التصرؼ في اوراضي الزراعية 
 مميات الصيد ببحيرة النكبة. عاةد إدارة اوسماؾ : كهي رسـك تنظيـ ع 
  .عاةد المشاتؿ كالبساتيف 
  عاةػػد ال ػػػدمات الطبيػػػة: كتشػػػمؿ عاةػػػد رسػػكـ تػػػر يص العيػػػادات كالمستشػػػليات كالمعامػػػؿ

كالصػػػيدليات ال اصػػػة  كعاةػػػد رسػػػـك ال ػػػدمات الم تملػػػة التػػػي تقػػػدـ دا ػػػؿ المستشػػػليات 
 الحككمية. 

 لػػة باهضػػافة إلػػي ضػػريبة ال صػػـ الضػػراةب المحكلػػة: كتشػػمؿ الضػػراةب بأنكاعهػػا الم تم
 كاهضافة التي يتـ تحصيمها في النقاط الجمركية. 

  .عاةد رسـك الدم ة الك ةية 
  .) عاةد المصاند الك ةية ) أسماؾ حملا كتعميب ال ضر كاللاكهة بكريمة 
  مساهمة الشركات : كهػي مسػاهمة تقػدرها الشػركات التػي تمتمكهػا الحككمػة الك ةيػة لػدعـ

 ة العامة. المكازن
  عاةػػػد معػػػامالت الشػػػرطة المكحػػػدة: كتشػػػمؿ عاةػػػد رسػػػـك البطانػػػة الش صػػػية  كتػػػر يص

السػػػالح ال صكصػػػي  كعاةػػػد معػػػامالت شػػػرطة المػػػركر  كعاةػػػد معػػػامالت شػػػرطة الحيػػػاة 
 البرية  كعاةد معامالت الدفاع المدني  كعاةد مشاريد السجكف كاهصالح. 

 احة بالمناطؽ اويرية بالك ية. عاةد إدارة السياحة: كهي رسـك تنظيـ السي 
  .أ رم: كتشمؿ عاةد تر يص العربات الحككمية كرسـك العبكر كغيرها 

 فيما يمي جدكؿ يكضر التحصيؿ اللعمي مف إيرادات رةاسة الك ية لنقؼ عمى حجمها الحقيقي.
 (  1جدكؿ رنـ ) 

ـ المبمػػغ بػػالمميكف 2007 –ـ 2000يكضػػر التحصػػيؿ اللعمػػي هيػػرادات رةاسػػة الك يػػة لملتػػرة مػػف 
 جنية 

 التحصيؿ اللعمي  العاـ المالي 
 6.3 ـ2000
 5.9 ـ2001
 10.9 ـ2002
 12.5 ـ2003
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 15.8 ـ2004
 20.9 ـ2005
 26.4 ـ2006
 28.9 ـ2007

 –ـ 2000المصػدر : إعػػداد الباحػػث إسػتنادان عمػػي تقػػارير اودا  المػالي لمك يػػة الشػػمالية لألعػػكاـ 
 ـ. 2007
 (  1جدول رقم ) تحميل ال

ـ  حيػث 2001( إرتلاع حجـ التحصيؿ مف عاـ آل ر ماعػدا العػاـ  1نالحظ مف الجدكؿ رنـ ) 
مميػػكف جنيػػة  5.9ـ إلػػى 2000مميػػكف جنيػػة لمعػػاـ  6.3نالحػػظ أف حجػػـ التحصػػيؿ نػػد نػػؿ مػػف 

 ـ يـ بعد ذلؾ إتج  حجـ التحصػيؿ فػي الزيػادة  ػالؿ فتػرة الدراسػة . كنػد تميمػت أهػـ2001لمعاـ 
 ـ لألسباب اآلتية: 2001أسباب نقصاف حجـ التحصيؿ مف إيرادات رةاسة الك ية في المكازنة 

جا  برنامو الك ية الرةاسية اليانيػة كالػذم كػاف يهػدؼ ل دمػة المػكاطف كتحسػيف كضػع  المعيشػي 
 كرفد المعاناة عف كاهؿ المكاطف عمى اههتماـ بالبنيات اوساسية كند صدر في الربد اوكؿ مف

ـ فػػي إطػػار هػػذا البرنػػامو نػػرارات إنتصػػادية تػػـ بمكجبهػػا إل ػػا  جميػػد الرسػػكـ عمػػى 2001العػػاـ 
الزراعػػػة كرسػػػـك أسػػػكاؽ المحاصػػػيؿ. كبمػػػا أف القػػػرارات كانػػػت إيجابيػػػة فػػػي أهػػػدافها لكنهػػػا أفػػػرزت 

ـ كالتػػي كانػػت نػػد تضػػمنت إيػػرادات أسػػكاؽ المحاصػػيؿ 2001بعػػض السػػمبيات عمػػى مكازنػػة العػػاـ 
ـ بمػػػا 2001كع المم يػػة بمكجػػػب تمػػؾ القػػػرارات  كنػػد نػػػدر اللانػػد فػػػي مكازنػػة العػػػاـ كضػػراةب الػػػزر 

 ـ. 2000% ( مف العاـ 7جنية بنسبة إنحراؼ سالبة ندرها )  9.500.000يعادؿ 
 ـ 2003ـ ك2002كلتعكيض اللاند نامت الك ية بالبحث عف بداةؿ تـ تضمينها في مكازنة العاـ 

  ضافة أكعية إيرادية جديدة شممت: ـ تـ تـ إ2002في مكازنة العاـ 
 رسـك مكتب العمؿ. -
 عاةد مشركع ترنية الصادر. -
 عاةد رسـك السياحة.-
 عاةد رسكـ عمى القدـك كالم ادرة عبر مطار دنقال. -
 رسـك السجؿ التجارم. -
 تعديؿ بعض فةات اوكعية اهيرادية المتاحة. -
  ة جديدة شممت:ـ تـ إضافة أكعية إيرادي2003في مكازنة العاـ 
 فرض رسكـ  دمات عمى الباصات كالحافالت الم ادرة لمك ية.  -
 مساهمة المصاند الك ةية ) تعميب الحضر كاللكاكهة كريمة ةأسماؾ حملا (.  -
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 عاةد اهشراؼ عمى المباني كالمنش ت العامة ) إدارة اهسكاف كالمرافؽ العامة (.  -     
 عامالت إدارة اهسكاف كالمرافؽ العامة (. عاةد إيجار آليات الطرؽ ) م -
 رسكـ  دمات شهادة الصحة البيطرية عمى الحيكاف كبعض رسـك ال دمات او رل.  -
  ـ تطكر ممحكظ في حجـ مكارد رةاسة الك ية عف طريؽ 2007 –ـ 2004شهدت اللترة 
  معػامالت إضافة مصادر إيرادية جديدة ) عاةد المشاتؿ  رسـك الطرؽ  البطانة الحرفيػة -

 الطانة كالتعديف (. 
إحػػػداث تكسػػػعة فػػػي الػػػربط لػػػبعض ا كعيػػػة اهيراديػػػة ) الضػػػراةب  رسػػػـك الدم ػػػة  رسػػػـك  -

المبيعات  تصديقات اهستيمار  رسكـ ال دمات  عاةد معامالت الشرطة المكحػدة  عاةػد 
 معامالت التجارة ال ارجية كرسـك المساحة كاوراضي.

 ات | اإليرادات الذاتية لممحمي2
تتكػكف إيػرادات المحميػات مػف إيػرادات القطػاع الزراعػي بشػقية النبػاتي ) الن يػؿ  اوطيػاف  إيجػػار 
اوراضػػي الزراعيػػة  ر ػػص اوراضػػي الزراعيػػة ( كالحيػػكاني ) رسػػـك الػػذبير  الشػػهادات الصػػحية 
كالبيطريػػػة ( كرسػػػـك ال ػػػدمات ) عكاةػػػد المبيعػػػات  إيجػػػار العقػػػارات  الػػػر ص التجاريػػػة ( كبعػػػض 

 ـ ( 2007الر ص كالرسـك او رل ) تقرير مكارد المحميات لمك ية الشمالية  
 كلنقؼ عمى الحجـ الحقيقي هيرادات المحميات نسرد الجدكؿ التالي: 

ـ 2007 –ـ 2000( يكضػػر  التحصػػيؿ اللعمػػي هيػػرادات المحميػػات لملتػػرة مػػف  2جػػدكؿ رنػػـ ) 
 المبمغ بالمميكف جنية. 

 اللعمي  التحصيؿ العاـ المالي 
 8.1 ـ2000
 5.1 ـ2001
 3.9 ـ2002
 3.8 ـ2003
 4.6 ـ2004
 6.5 ـ2005
 7.3 ـ2006
 7.5 ـ2007

 –ـ 2000المصػدر : إعػػداد الباحػػث إسػتنادان عمػػي تقػػارير اودا  المػالي لمك يػػة الشػػمالية لألعػػكاـ 
 ـ. 2007
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 (  2تحميل الجدول رقم ) 
ـ  2002ـ   2001ادات المحميػػػات فػػػي اوعػػػكاـ ( إن لػػػاض إيػػػر  2نالحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رنػػػـ ) 

 ـ كذلؾ لألسباب التالية 2003
ـ كالتػي كانػت تشػكؿ 2001إل ػا  رسػـك أسػكاؽ المحاصػيؿ  ػالؿ الربػد اوكؿ مػف العػاـ  -

مػػػكردان هامػػػان كرةيسػػػيان حيػػػث كانػػػت هنػػػاؾ نسػػػبة ت صػػػص لممحميػػػات مػػػف إيػػػرادات أسػػػكاؽ 
 المحاصيؿ.

 ميؿ المكرد الرةيسي لممحميات. إل ا  ضراةب القطاع الزراعي كهي ت -
إن لػػاض معػػدؿ اودا  فػػي المػػكاعيف اهيراديػػة او ػػرل بسػػبب ضػػعؼ آليػػة التحصػػيؿ فػػي  -

 بعض المحميات. 
ـ 2007ـ  2006ـ  2005ـ  2004نالحػػػػظ مػػػػف الجػػػػدكؿ إرتلػػػػاع اودا  فػػػػي ا عػػػػكاـ  -

% عمػػػػػى التػػػػػكالي كمػػػػػا هػػػػػك مكضػػػػػر فػػػػػي 3%  11%  43%  22بنسػػػػػبة نمػػػػػك بم ػػػػػت 
 الجدكؿ. 

 | اإليرادات الممركزة بوزارة المالية ) ضرائب المحميات ( 3
بعد نياـ الحكـ الليدرالي تـ ت صيص نسبة مف الضراةب لصالر المحميات بمكجػب المرسػـك 
الدستكرم الياني عشر ككانت المحميات تتحمؿ اهنلاؽ عمى اوجكر كالمرتبػات لمعػامميف مػف 

ذا كاف هناؾ عجز يتـ س  داد  مف كزارة المالية . مكاردها الذاتية كا 
ـ تػـ عقػد مػؤتمر المحميػات بالك يػة كأهػـ التكصػيات التػي  ػرج بهػا المػؤتمر 2001فى العاـ 

هػػػك أف تػػػتـ مركػػػزة نصػػػيب المحميػػػات مػػػف إيػػػرادات الضػػػراةب بػػػكزارة الماليػػػة عمػػػى أف تتحمػػػؿ 
عمػػي لهػػذا الػػكزارة اهنلػػاؽ عمػػى اللصػػؿ اوكؿ ) أجػػكر كمرتبػػات ( لممحميػػات كتػػـ التطبيػػؽ الل

 ـ (. 2007ـ ) تقرير مكارد المحميات لمك ية الشمالية   2002اومر في مكازنة العاـ 
 –ـ 2002( يكضػػػر إيػػػرادات المحميػػػات مػػػف الضػػػراةب الممركػػػزة لملتػػػرة مػػػف  3جػػػدكؿ رنػػػـ ) 

 ـ المبمغ بمالييف الجنيهات. 2007
 نسبة اودا  مف الربط الكمي التحصيؿ اللعمي  العاـ المالي 

 %93 1.212 ـ2002
 %94 1.247 ـ2003
 %89 1.203 ـ2004
 %95 1.431 ـ2005
 %97 1.507 ـ2006
 %131 2.434 ـ2007
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 –ـ 2002المصػدر : إعػػداد الباحػػث إسػتنادان عمػػي تقػػارير اودا  المػالي لمك يػػة الشػػمالية لألعػػكاـ 
 ـ. 2007

 
 (  3تحميل الجدول رقم ) 

راةب المحميات تظهر ضمف المكارد الذاتية لممحميات ـ كانت ض2001 –ـ 2000في اللترة مف 
 ( كذلؾ لعدـ مركزة الضراةب في تمؾ اللترة. 2في الجدكؿ السابؽ رنـ ) 
جنية  1.212.684.53ـ مبمغ 2002( بمغ التحصيؿ اللعمي لمعاـ  3نالحظ مف الجدكؿ رنـ ) 

رتلػػػػد إلػػػػي 93بنسػػػػبة أدا  نػػػػدرها  جنيػػػػة فػػػػي العػػػػاـ  2.434.481.38% مػػػػف الػػػػربط المقػػػػدر  كا 
 ـ عاـ اوساس.2002% عف العاـ 131ـ بنسبة أدا  ندرها 2007

ـ بمبمػػػػػػغ 2007تحققػػػػػت أعمػػػػػػى معػػػػػػدؿ لمتحصػػػػػػيؿ اللعمػػػػػي فػػػػػػي اللتػػػػػػرة نيػػػػػػد التحميػػػػػؿ فػػػػػػي العػػػػػػاـ 
%  95%  101% كبنسػػػػػػػبة نمػػػػػػػك نػػػػػػػدرها 131جنيػػػػػػػة بنسػػػػػػػبة أدا  نػػػػػػػدرها  2.434.481.38

ـ عمػػػػػػػى 2006ـ  2005  ـ2004ـ  2003ـ  2002% عػػػػػػػف اوعػػػػػػػكاـ %61  %70  102
 التكالي. 

 
 | الجيد الشعبي 4

يسػػاهـ الجهػػد الشػػعبي فػػي المشػػركعات التنمكيػػة الممحػػة التػػي تحتاجهػػا الك يػػة ك  تسػػتطيد الك يػػة 
تنليػػذها لػػذا تمجػػأ الحككمػػة الك ةيػػة إلػػى أفرادهػػا لتلػػتر بػػاب التبػػرع كالعمػػؿ ال يػػرم. كيسػػاهـ الجهػػد 

همة فعالة إ  أف المرصػكد مػف إجمػالي الجهػد الشػعبي نميػؿ جػدان الشعبي في الك ية الشمالية مسا
مقارنػػة بالمنلػػذ حيػػث نجػػد أف هنػػػاؾ أمػػكاؿ كبيػػرة يسػػاهـ بهػػا الجهػػػد الشػػعبي فػػي الك يػػة يصػػػعب 
رصػػػدها كذلػػػؾ وسػػػباب منهػػػا: ) مػػػذكرة عػػػف تطػػػكر المػػػكارد بالك يػػػة الشػػػمالية كأيرهػػػا فػػػي التنميػػػة 

 ـ (. 2007اهجتماعية  
كساةؿ نقػؿ متػكفرة يػتـ مػف  اللهػا الكصػكؿ إلػى المنػاطؽ البعيػدة  صكصػان أف هنػاؾ  أ|   تكجد

 مناطؽ يعيش فيها اوفراد متلرنيف. 
ب| كعكرة الطريؽ حيث أف تضاريس الك ية الشمالية في شمالها يككف الطريؽ صحراكم يصعب 

 التنقؿ مف منطقة و رل.
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 (  4جدكؿ رنـ ) 
 بي في التنمية بالك ية الشمالية المبمغ بالجنيهات يكضر مساهمة الجهد الشع

 التحصيؿ اللعمي  العاـ المالي 
 8.892.268.26 ـ2005
 2.503.900 ـ2006
 5.674.565 ـ2007

 ـ   الك ية الشمالية 2007-ـ 2006المصدر : تقرير اودا  المالي لمعاميف 
 (  4تحميل الجدول رقم ) 

ذبذب مساهمة الجهد الشعبي في التنمية بالك ية كذلؾ وف الجهد ( ت 4نالحظ مف الجدكؿ رنـ ) 
ـ كانػػت مسػػاهمت  كبيػػرة بينمػػا نجػػد  نػػد نػػؿ فػػي 2005الشػػعبي متػػركؾ لمعمػػؿ ال يػػرم فلػػي العػػاـ 

ـ. كحتػػػى يػػػتـ رصػػػد الجهػػػد الشػػػعبي بدنػػػة فػػػهف الباحػػػث 2007ـ يػػػـ تزايػػػد فػػػي العػػػاـ 2006العػػػاـ 
ية بالمنطقػػة حتػػى يػػتـ تكضػػير دكر  الحقيقػػي فػػػي يكصػػي بضػػركرة رصػػد  بكاسػػطة المجػػاف الشػػػعب

 التنمية بالك ية. 
  | المنح والقروض5

تساهـ المنر كالقركض في عمميات التنمية بالك ية إ  أف هذ  المػنر كالقػركض   تنسػاب لمك يػة 
نما تأتي مف فترة و رل.   كؿ عاـ كا 

 (  5جدكؿ رنـ ) 
 لها في التنمية بالك ية يكضر إجمالي المنر كالقركض التي تـ تكظي

 نيمة القركض بالجنيهات العاـ المالي 
   يكجد ـ2005
 5.179.651 ـ2006
 55.000 ـ2007

 ـ لمك ية الشمالية 2007 –ـ 2006المصدر : تقرير اودا  المالي لمعاميف 
 (  5تحميؿ الجدكؿ رنـ ) 

ـ   2005عػاـ فنجػد فػي العػاـ  ( أف القركض   تنساب لمك ية كػؿ 5نالحظ مف الجدكؿ رنـ ) 
ـ عمػػى التػػكالي كانػػت هنػاؾ نػػركض تػػـ تكظيلهػػا 2007-ـ 2006تكجػد نػػركض أمػػا فػػي العػاميف 

 في مشاريد تكصيؿ الميا  بالك ية.
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 | الييئات والوحدات المستقمة 6
 تسػػاهـ الهيةػػات كالكحػػػدات المسػػتقمة فػػي زيػػػادة إجمػػالى اهيػػػرادات الذاتيػػة لمك يػػة حيػػػث تقػػدـ هػػػذ 
الكحػػدات المسػػتقمة  دمػػة لممػػكاطف مػػف  اللهػػا يػػتـ إسػػتقطاع جػػز  مػػف د مػػ  كرسػػـك لتقػػديـ هػػذ  

 ال دمات. كمف الهيةات كالكحدات المستقمة بالك ية اوتي: 
 أ| هيةة ميا  الك ية

تقكـ هػذ  الهيةػة بتكصػيؿ الميػا  الصػالحة لمشػرب لجميػد أفػراد الك يػة نظيػر دفػد رسػـك شػهرية   
سػػة كالعشػػركف جنيهػػان لكػػؿ منػػزؿ   كنػػد سػػاهمة هيةػػة ميػػا  الك يػػة مسػػاهمة كبيػػرة فػػي تتعػػدل ال م

جنيػة  5.484.568.91ـ بمبمػغ 2006إجمالي اويرادات الذاتيػة لمك يػة حيػث سػاهمة فػي العػاـ 
جنية . كيقترح الباحث اوتي لزيػادة إيػرادات  5.369.270ـ بمبمغ 2007بينما ساهمة في العاـ 

 هذ  الهيةة:
 يجب إست الؿ ميا  النيؿ بد ن مف الطممبات الجكفية لمد المكاطنيف بالميا  الصالحة لمشرب. | 1
 | تسهيؿ إجرا ات تكصيؿ الميا  لكؿ منزؿ. 2
 | تكفير نطد ال يار لمكحدات العاممة بالهيةة لمكاجهة اوعطاب كلمند هدر الميا . 3

 ب| اهدارة العامة وسكاؽ المحاصيؿ. 
لرسكـ اهدارية وسكاؽ المحاصيؿ كهي رسػـك تلػرض كنسػبة مةكيػة عمػي إجمػالي تقكـ بتحصيؿ ا

اهنتػػاج الكمػػي مػػف المحاصػػيؿ الزراعيػػة ككانػػت تلػػرض كمبمػػغ مقػػدار  كاحػػد جنيػػة عمػػى الجػػكاؿ إ  
ـ كأصبحت تجبى كنسػبة مةكيػة ) تقريػر اودا  المػالي لمك يػة الشػمالية 2001أن  تـ إل اؤها عاـ 

 ـ (. 2001  
الك يػة الشػمالية بت صػيص الرسػكـ اهداريػة وسػكاؽ المحاصػيؿ لمصػرؼ عمػى التنميػة كهػي  تقكـ

 تساهـ مساهمة فعالة في التنمية. 
 (  6جدكؿ رنـ ) 

 يكضر المبالغ الكاردة مف أسكاؽ المحاصيؿ لحساب التنمية بالك ية المبمغ بالجنيهات 
 التحصيؿ اللعمي  العاـ المالي 

 1.92 ـ2003
 2.78 ـ2004
 3.59 ـ2005
 3.64 ـ2006
 3.40 ـ2007
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-ـ 2003المصدر: إعداد الباحث إستنادان عمػى تقػارير اودا  المػالي لمك يػة الشػمالية لملتػرة مػف 
 ـ 2007

 (  6تحميل الجدول رقم ) 
( زيػادة التحصػيؿ اللعمػي مػف عػاـ آل ػر  كهػذ  الزيػادة ناتجػة  6كاضر مف  ػالؿ الجػدكؿ رنػـ ) 

لك ية بالعكامؿ التي تساعد عمى عممية التحصيؿ كتكفير العربػات التػي تسػاعد اوفػرا مف إهتماـ ا
د إلى الكصكؿ لحقكؿ ا نتػاج لمتعػرؼ عمػى كميػة اهنتػاج الحقيقيػة كفػتر نقػاط التحصػيؿ بػالقرب 

 مف مناطؽ اهنتاج كزيادة تدريب العامميف بأسكاؽ المحاصيؿ.
صػػيؿ مػػرتبط بكميػػة اهنتػػاج فكممػػا زادت كميػػة اهنتػػاج إف تحصػػيؿ الرسػػـك اهداريػػة وسػػكاؽ المحا

زادت معػػػػ  إيػػػػرادات أسػػػػكاؽ المحاصػػػػيؿ ككممػػػػا نمػػػػت كميػػػػة اهنتػػػػاج نمػػػػت معػػػػ  إيػػػػرادات أسػػػػكاؽ 
المحاصػػػيؿ. كتكاجػػػ  اهدارة العامػػػة وسػػػكاؽ المحاصػػػيؿ مشػػػكمة التهريػػػب حيػػػث يمجػػػأ اوفػػػراد إلػػػى 

 التقميؿ مف نسبة التحصيؿ. تهريب منتجاتهـ كا  لا  الكمية الحقيقية منها ب ية 
 مساىمة اإليرادات الذاتية في اإليرادات العامة لموالية الشمالية 

 (  7جدكؿ رنـ ) 
 يكضر نسبة مساهمة اهيرادات الذاتية في إجمالي اهيرادات العامة لمك ية الشمالية 

 المبمغ بالمميكف جنية 
نسػػػػػبة مسػػػػػاهمتها فػػػػػي  اهيرادات الذاتية  اهيرادات العامة العاـ المالي 

 اهيرادات العامة
 %63 15.986.298.09 24.249.515.99 ـ2000
 %39 11.043.036.92 29.162.153.93 ـ2001
 %35 16.258.364.79 46.913.861.76 ـ2002
 %37 22.261.120.15 60.100.123.58 ـ2003
 %40 36.629.391.94 92.748.791.94 ـ2004
 %45 60.866.664.28 136.068.424.28 ـ2005
 %40 63.304.884.50 159.450.472.65 ـ2006
 %42 84.071.490.00 204.210.045.00 ـ2007

 –ـ 2000المصػدر: إعػداد الباحػث إسػتنادان عمػى تقػارير اود  المػالي لمك يػة الشػمالية لملتػرة مػف 
 ـ. 2007
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 (  7تحميل الجدول رقم ) 
سػػاهمة اهيػػرادات الذاتيػػة فػػي إجمػػالي اهيػػرادات ( إن لػػاض م 7كاضػػر مػػف  ػػالؿ الجػػدكؿ رنػػـ ) 

ـ حيػث 2000العامة لمك ية الشمالية حيث أنها ساهمة بنسبة أنؿ مف النصؼ عػدا العػاـ المػالي 
نما تـ إل اؤها عاـ   ـ. 2001لـ تكف ضراةب الزركع ند أل يت في تمؾ اللترة كا 

 لشماليةمقارنة اإليرادات الذاتية باإليرادات اإلتحادية لموالية ا
ـ  كزارة الماليػػػة الك ةيػػػة   2007 –ـ  1999أكضػػػحت )تقػػػارير مػػػكارد الك يػػػة الشػػػمالية لألعػػػكاـ 

 -دنقال( أف اهيرادات العامة لمك ية الشمالية تتككف مف مصدريف هما:
 / اهيرادات ا تحادية. 2/ اهيرادات الذاتية.                     1

اهيػرادات التػي تتحصػؿ عميهػا الحككمػة الك ةيػة مػف دا ػؿ  تعرؼ اهيػرادات الذاتيػة بأنهػا 
أراضيها بمكجب نكانيف صادرة مػف المجمػس التشػريعي لمك يػة كأكامػر محميػة صػادرة مػف الموجمػس 
التشريعي لممحميات. كتتككف مف  مسة إيػرادات هػي: إيػرادات رةاسػة الك يػة  إيػرادات المحميػات  

 ادات الهيةات كالكحدات المستقمة.الجهد الشعبي  المنر كالقركض  إير 
أمػػػػا اهيػػػػرادات ا تحاديػػػػة هػػػػي اهيػػػػرادات التػػػػي تتحصػػػػؿ عميهػػػػا الحككمػػػػة الك ةيػػػػة مػػػػف الحككمػػػػة 
ا تحاديػػػة فػػػي شػػػكؿ دعػػػـ اتحػػػادم متميمػػػة فػػػي الػػػدعـ الجػػػارم كالػػػدعـ التنمػػػكم كدعػػػـ الصػػػناديؽ 

 ة العاةد. ا جتماعية كنصيب الك ية مف الضراةب كهي في مجممها إيرادات كبير 
 كلنقؼ عمى اهيرادات الذاتية كنعرؼ حجـ الحقيقي نسرد الجدكؿ التالي.

 مقارنة نسبة اإليرادات الذاتية واإليرادات اإلتحادية في اإليرادات العامة لموالية:
 (8جدول رقم )

يوضح نسبة مساىمة اإليرادات الذاتية والدعم االتحادي في إجمالي اإليرادات العامة لموالية 
 م المبمغ بالجنييات 2227 –م  2222الشمالية لألعوام 

 اهيرادات الذاتية العاـ المالي

 نسبة
مساهمتها 
 في 

اهيرادات 
 العامة

 الدعـ ا تحادم

 نسبة 
مساهمتها 

 في
اهيرادات 
 العامة

 اهيرادات العامة

2000 15.986.298.09 63% 8.263.217 37% 24.249.515.99 

2001 11.043.036.92 39% 17.759.117.01 61% 29.162.153.93 

2002 16.258.364.79 35% 30.655.496.97 65% 46.913.861.76 

2003 22.261.120.15 37% 32.261.120.15 63% 60.100.123.58 



                                                                  م4102يىليى   –العدد السابع         العلوي للبحثجملت جاهعت  دًقال 
           

89 

 

2004 36.629.391.94 40% 56.114.900.00 60% 92.748.791.94 

2005 60.866.664.28 45% 75.201.760.00 55% 136.068.424.28 

2006 63.304.884.50 40% 96.145.588.15 60% 159.450.472.65 

2007 84.071.490 42% 120.138.555 58% 204.210.045 

 م 2227 –م  2222المصدر: تقارير األداء المالي لموالية الشمالية لألعوام 
 (8تحميل الجدول رقم )

( كبر مساهمة اهيرادات اهتحادية عف اهيرادات الذاتيػة حيػث سػاهمة 8كاضر مف الجدكؿ رنـ )
مة ـ بينمػا سػاه2007ـ إلػى العػاـ 2001اهيرادات اهتحادية بنسبة أكبػر مػف النصػؼ مػف العػاـ 

اهيرادات الذاتية بنسبة أنؿ مف النصؼ في تمؾ اللترة ممػا يكضػر لنػا أهميػة اهيػرادات اهتحاديػة 
 كضعؼ اهيرادات الذاتية لمك ية.

ـ لـ تكػف ضػراةب الػزركع نػد أل يػت فػي تمػؾ اللتػرة لػذلؾ كانػت اهيػرادات الذاتيػة 2000أما العاـ 
 أكبر مف اهيرادات اهتحادية.

 يةالدراسة الميدان
 تـ صياغة إستبانة ل ايات الدراسة هيبات اللرضية التالية 

ضػػػعؼ اهيػػػرادات الذاتيػػػة لمك يػػػة الشػػػمالية يػػػؤدم إلػػػى أف تقػػػـك الحككمػػػة اهتحاديػػػة بزيػػػادة الػػػدعـ 
 اهتحادم لها.

 
 إجراءات الدراسة الميدانية

 مجتمع وعينة الدراسة
يرادات في الك ية الشمالية كهػي ياليػة إدارات يميؿ مجتمد الدراسة العامميف باهدارات المعنية باه

هي : إدارة اهيرادات   إدارة المكارد   إدارة التنمية كالت طيط حيث تـ إ تيار عينػة عشػكاةية مػف 
 % مف جممة المجتمد المبحكث. 60فرد كهـ يميمكف نسبة  100هذ  اهدارات مككنة مف 

 أداة الدراسة 
 سة حيث تككنت هذ  اهستبانة مف جزةيف هما:تـ تطكير إستبانة ل ايات الدرا

الجػػز  اوكؿ يتنػػاكؿ البيانػػات الش صػػية مػػف حيػػث ) الكظيلػػة  الدرجػػة الكظيليػػة  سػػنكات ال بػػرة  
المسػػتكل التعميمػػي ( أـ الجػػز  اليػػاني مػػف اهسػػتبانة فيضػػـ البيانػػات اوساسػػية كالتػػي تهػػدؼ إلػػى 

 رة تكزعت عمى محكريف لمدراسة هي:( عبا28إ تبار فرضيات الدراسة حيث تشتمؿ عمى )
 المحكر اوكؿ : محكر اهيرادات الذاتية 

 المحكر الياني : محكر اهيرادات اهتحادية 
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( Likert scaleصػػػػي ت المحػػػػاكر فػػػػي ا سػػػػتبانة عمػػػػى شػػػػكؿ عبػػػػارات بمقيػػػػاس ليكػػػػرت )
 ال ماسي لقياس ا تجاهات  كتـ تكزيد المحاكر كفقان وسةمة الدراسة.

الباحث بالتحقؽ مف صالحية ا ستبانة كذلؾ بعرضها عمى عدد مف الم تصيف كما ناـ  
لمتأكد مف مدل صالحيتها ل رض الدراسة كالتأكد مف شمكلية المعمكمات التي ت طي أهداؼ 
الدراسة كمكضكعها. كند كردت بعض المالحظات التي أ ذت بعيف ا عتبار كمف يػـ إجػرا  

مػػف صػػدؽ كيبػػات أداة الدراسػػة تػػـ التكزيػػد كمػػف يػػـ اسػػترداد التعػػديالت المناسػػبة. بعػػد التأكػػد 
( اسػػػػتبانة تػػػػـ إسػػػػتردادها جميعػػػػان ككجػػػػدت صػػػػالحة 100ا سػػػػتبانات حيػػػػث تػػػػـ تكزيػػػػد عػػػػدد )

 لمتحميؿ. 
 الطريقة المستخدمة في تحميل البيانات:

 Statistical(SPSSاست ػػػػدـ الباحػػث برنػػامو الحػػـز اهحصػػاةية لمعمػػكـ ا جتماعيػػة ) 

Package of Special Sciences) لمعالجة بيانات الدراسة إحصاةيان مف  الؿ عدد مف )
اوسػػػاليب اهحصػػػاةية منهػػػا التكػػػرارات كالنسػػػب المةكيػػػة لكصػػػؼ البيانػػػات الديمكغرافيػػػة وفػػػراد 

 Chiعينػػػة الدراسػػػة ككصػػػؼ العبػػػارات ال اصػػػة بالدراسػػػة  كاسػػػت دـ طريقػػػة مربػػػد كػػػام )

square فهذا كانت نيمػة مربػد كػام 95( أك درجة يقة 0.05% )5( عند مستكل معنكية %
المحسكبة أكبر مف نيمتها الجدكلية  يرفض صحة فرض العدـ كيككف اللرض البديؿ )فرض 
البحث( صحيحان  أمػا إذا كانػت نيمػة مربػد كػام المحسػكبة أنػؿ مػف نيمتهػا فػي جػدكؿ تكزيػد 

العػدـ كبالتػالي يكػكف  ( فػذلؾ معنػا  نبػكؿ فػرض0.05% )5مربد كام  عند مسػتكل معنكيػة 
 اللرض البديؿ )فرض البحث( غير صحير.

 (9جدول رقم )
 قيمة مربع كاي ودرجة الحرية ومستوى المعنوية لعالقات الفرضية

 العبارة م
 مربع 
 كاي

درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

1 
هناااان فنض ااااج  اااظ حجااام الم  اااة ال اااريبية 

 بالوالية
20607 16 0.194 

2 
تصادية الضا اعة ل  اريبة  عف األنشطة اإلق

 بالوالية
31.625 16 0.011 

3 
فنض اج معدل ال ريبة ع ا  الططااا الاراعاظ 

 بالوالية
33.277 16 0.007 

 0.105 16 23.328 فنض اج فيرادات المح يات بالوالية 4

 0.019 16 29.765 ق ة فيرادات أسواق المحاصيل بالوالية 5

 0.000 16 55.096 ة عف مساهمة الجهد الشعبظ بالوالي 6

 0.027 12 23.127 عدم فنسياب الطروج بصورة منت مة ل والية 7

 م. 2212المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة ، دنقال، 
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( أف نيمػػػة مسػػػتكل المعنكيػػػة وغمػػػب عبػػػارات اللرضػػػية أنػػػؿ مػػػف 9يتضػػػر مػػػف الجػػػدكؿ رنػػػـ )
 عدا العبارة اوكلى كالرابعة.  0.05

د عالنة ذات د لة إحصاةية لمعبارة اوكلى هرتلاع عدد الػذيف لػـ يكافقػكا كلػـ يعزل عدـ كجك 
نمػػا  يكافقػػكا بشػػدة حيػػث أف فػػي الحقيقػػة أف حجػػـ المظمػػة الضػػريبية بالك يػػة ليسػػت من لضػػة كا 
هناؾ ضعؼ في اونشطة اهنتصادية ال اضعة لمضريبة مما أدل إلى تدني مستكل إيرادات 

 الضريبة بالك ية.
عػػػدـ كجػػػكد عالنػػػة ذات د لػػػة إحصػػػاةية لمعبػػػارة الرابعػػػة كذلػػػؾ وف إيػػػرادات المحميػػػات يعػػػزل 

ـ تػـ إل ػا  2001أصالن ليست من لضة مقارنة بػاهيرادات الذاتيػة او ػرل . كلكػف منػذ العػاـ 
الضػػػراةب عمػػػػى الػػػػزركع كالرسػػػكـ اهداريػػػػة وسػػػػكاؽ المحاصػػػػيؿ المتػػػاف تشػػػػكالف مػػػػكردان هامػػػػان 

 ما أدل إلى تدني في حصيمة المحميات. هيرادات المحميات م
بنا ان عمى نتاةو جدكؿ العالنات كعمػى حسػب مػا تحصػمنا عميػ  مػف مسػتكل معنكيػة ن مػص 
إلى كجكد عالنة معنكية لملرضية أف هناؾ عالنة ذات د لة إحصاةية بيف ضعؼ اهيرادات 

سػػبة العالنػػات المعنكيػػة الذاتيػػة لمك يػػة كزيػػادة الػػدعـ اهتحػػادم لهػػا حيػػث أظهػػرت النتػػاةو أف ن
 % مف مجمؿ عالنات اللرضية كبالتالي فهف فرض الدراسة صحير. 71تميؿ 

 النتائج والتوصيات 
 أك ن النتاةو 

( يتضػػػر لنػػا ضػػػعؼ مسػػػاهمة اهيػػرادات الذاتيػػػة فػػػي  7| بهسػػتقرا  البيانػػػات فػػػي الجػػدكؿ رنػػػـ ) 1
 تو مف اوتي: إجمالي اهيرادات العامة لمك ية الشمالية كهذا الضعؼ نا

أ| إعتمػػػاد الك يػػػة عمػػػى مػػػكارد تتحصػػػؿ عميهػػػا مػػػف القطػػػاع الزراعػػػي ممػػػا يجعمهػػػا عرضػػػة لمتقمػػػب 
 كالتذبذب فهذا نقص حجـ اهنتاج وم سبب مف اوسباب فهف اهيردات تقؿ تبعان لذلؾ. 

ـ ممػػا أدل 2001ب| إل ػػا  بعضػػان مػػف مػػكارد الك يػػة حيػػث تػػـ إل ػػا  الضػػراةب عمػػى الػػزركع عػػاـ 
 إلى تقميؿ حجـ اهيرادات الذاتية. 

ج| ضػػعؼ العكامػػؿ المسػػاعدة فػػي عمميػػة التحصػػيؿ ) عربػػات   كػػكادر بشػػرية مؤهمػػة   صػػعكبة 
 الكصكؿ لبعض المناطؽ لكعكرة الطريؽ .....(. 

| تعتبػػػر إيػػػرادات رةاسػػػة الك يػػػة هػػػي أهػػػـ اهيػػػرادات الذاتيػػػة عمػػػى اهطػػػالؽ كذلػػػؾ لكبػػػر حجمهػػػا 2
تساع نطانها كهي   عبارة عف ضراةب كرسكـ. كا 

| أكضحت الدراسة أف القرارات الصادرة مف الحككمة اهتحادية بشػأف اهيػرادات أدت إلػى تقميػؿ 3
ـ إل ػا  الضػراةب عمػى الػزركع كبعضػان مػف الرسػكـ 2001حجـ اهيرادات الذاتية فقد تـ في العاـ 

 اتية.   اهدارية وسكاؽ المحاصيؿ مما أدل إلى تقميؿ حجـ اهيرادات الذ
 | أكضحت الدراسة إف إيرادات المحميات ضعيلة كهذا الضعؼ ناتو مف اوتي: 4
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 أ| ضعؼ آلية التحصيؿ ) عربات   ككادر بشرية مؤهمة ....(.
 ب| يعيش الناس متلرنيف في بعض المحميات مما يصعب مع  الكصكؿ إليهـ. 

 ج| كعكرة الطريؽ في بعض المحميات. 
ؿ المالحظػػة كالمقػػابالت الش صػػية أف هنػػاؾ مسػػاهمة معتبػػرة لمجهػػد | كجػػدت الدراسػػة مػػف  ػػال5

 الشعبي في التنمية بالك ية إ  أف هذا الجهد غير مرصكد.
| هنػاؾ ضػػعؼ فػػي اونشػػطة اهنتصػػادية ال اضػػعة لمضػػريبة بالك يػػة ممػػا أدل إلػػى تقميػػؿ حجػػـ 6

 اهيرادات الضريبية  ) إيرادات رةاسة الك ية (. 
ة أف هنػػاؾ تكافػػؽ تػػاـ بػػيف النتيجػػة المست مصػػة مػػف الدراسػػة الميدانيػػة كالنتيجػػة | كجػػدت الدراسػػ7

المست مصة مف تحميؿ القكاةـ المالية كهػي ضػعؼ اهيػرادات الذاتيػة ككبػر حجػـ الػدعـ اهتحػادم 
 لمك ية. 

لػػى اوف تعتمػػد عمػػى الػػدعـ اوتحػػادم الػػذم 8 | أكضػػحت الدراسػػة أف الك يػػة الشػػمالية مػػا زالػػت كا 
 ها مف الحككمة اهتحادية لدعـ برامجها التنمكية كذلؾ لضعؼ اهيرادات الذاتية لمك ية.يأتي

 ثانيًا : التوصيات
ست اللها أميؿ إست الؿ كذلؾ مف  الؿ اوتي:   عمى الك ية أف تعمؿ عمى تلجير مكاردها كا 

ة زراعيػة فػي | إد اؿ القطاع الصناعي إلػى جانػب القطػاع الزراعػي كذلػؾ وف الك يػة هػي ك يػ1
 المقاـ اوكؿ. 

| التكسد في المشاريد الزراعية كمحاكلػة رفػد إنتاجيتهػا كذلػؾ مػف  ػالؿ إسػت داـ الحػـز التقنيػة 2
 كاهرشاد الزراعي كتدريب المزارعيف. 

| اهستلادة مف الكهربا  المتكلدة مف  زاف الحامداب لتكصيؿ الكهربا  لممشاريد الزراعيػة حتػي 3
 يؿ التكاليؼ لممزارعيف كمف يـ ينعكس ذلؾ عمى زيادة اهنتاجية. يؤدم ذلؾ إلى تقم

 |  رفد آلية التحصيؿ لممحميات كذلؾ مف  الؿ: 4
 أ| تكفير العربات التي تساعد عمى تكصيؿ اوفراد إلى مناطؽ التحصيؿ. 

 ب| تدريب العامميف لرفد كلا ة التحصيؿ.
 ى مناطؽ التحصيؿ. ج| ربط المحميات بطرؽ دا مية يسهؿ مع  الكصكؿ إل

| عمى الك ية أف تعمؿ عمى اهستلادة مف الدعـ اهتحادم أيما إستلادة كصرف   عمى المشاريد 5
التػػي ت مػػؽ العاةػػد كمشػػاريد ال ػػدمات اهجتماعيػػة ) الميػػا   الصػػحة  التعمػػيـ  الكهربػػا   الصػػرؼ 

زراعيػػػػػػػة كالتنػػػػػػػكع الصػػػػػػػحي ....( كالمشػػػػػػػاريد اهنتصػػػػػػػادية التنمكيػػػػػػػة كالتكسػػػػػػػد فػػػػػػػي المشػػػػػػػاريد ال
 المحصكلي  إد اؿ الصناعة إلى جانب القطاع الزراعي.

| اههتماـ بالتعديف حيث تـ في اوكنة او يرة إكتشاؼ الذهب كالبتركؿ فػي الك يػة ممػا يعمػؿ 6 
 عمى زيادة اهيرادات الذاتية لمك ية. 
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نامػػة مشػػاريد مشػػتركة7 بػػيف الحككمػػة الك ةيػػة  | عمػػى الك يػػة أف تعمػػؿ عمػػى التػػركيو لإلسػػتيمار كا 
 كالحككمة اهتحادية كالقطاع ال اص حتى يؤدم ذلؾ إلى زيادة اهيرادات الذاتية في المستقبؿ 

| ضػػػركرة رصػػػد الجهػػػد الشػػػعبي بكاسػػػطة المجػػػاف الشػػػعبية حتػػػي يػػػتـ تكضػػػير دكر  الحقيقػػػي فػػػي 8
 التنمية بالك ية. 

 قائمة المراجع والمصادر
 أواًل : المراجع 

بػػػػػراهيـ السػػػػػيد  اهنتصػػػػػاد السػػػػػكداني  مطبعػػػػػة جامعػػػػػة أمػػػػػدرماف اهسػػػػػالمية لمنشػػػػػر  | عيمػػػػاف إ1
 ـ. 2007أمدرماف  

| محمػػد زكػػى المسػػير  إنتصػػاديات الماليػػة العامػػة فػػي النظػػاـ المػػالي اهسػػالمي  دار النهضػػة 2
 ـ. 1986العربية لمنشر  القاهرة  

ر النهضػػػة العربيػػػة لمنشػػػر  القػػػاهرة  | زكريػػػا محمػػػد بيػػػكمي  مبػػػادئ اهدارة كالماليػػػة العامػػػة  دا3
 ـ. 1978

| | حسيف عمر  التنمية كالت طػيط اهنتصػادم  دار الشػركؽ لمنشػر  الريػاض  الطبعػة اليانيػة  4
 ـ.1987

 ثانيًا : التقارير 
 ـ. 2007ـ كحتى العاـ 2000| تقارير اودا  المالي لمك ية الشمالية مف العاـ 5
 ـ. 2007ـ كحتى العاـ 2000ية الشمالية مف العاـ | تقارير مكارد المحميات لمك 6

 ثالثًا : الموازنات
 ـ.  2007ـ كحتى العاـ 2000| مكازنة الك ية الشمالية مف العاـ 7

 رابعًا : المذكرات
 ـ. 2007| مذكرة تلسيرية هيرادات رةاسة الك ية   الك ية الشمالية   8
مالية كأيرهػا فػي التنميػة اهجتماعيػة  الك يػة الشػمالية  | مذكرة بعنكاف تطكر المػكارد بالك يػة الشػ9

 ـ. 2007
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  م4102يىليى   –العدد السابع         العلوي للبحثجملت جاهعت  دًقال 
           

94 

 

Abstract  
This study seeks to evaluate the revenue the state's self-North through comparable 
federal revenues and determine the proportion of its size in the general revenues of 
the stat                                                    
Problem of the study focused on self that revenues of the utmost importance to 
cover expenses and to know the real size of the revenue is the initial point towards 
the development and developed to ensure continuity in the future                                  

            
The study found a range of results, including                                  
1| twice the revenue the state's self-North compared to the Federal Revenue              
    2| self twice the revenue contribution in the total general revenues of the state    

weak revenue collection mechanism of the self in order to come     |3 
A| failure to provide work aids (carts, qualified human cadres              
B | people live scattered in some localities, which makes it difficult to reach them       
  C | rugged road in some localities                                                   
The most important recommendations One was the need to blow up the state of its 

resources in the agricultural sector and development and the introduction of the 
industrial sector to the agricultural sector and crop diversity and interest in gold 
mining, which recently discovered the state, and raise the efficiency of collection and 
the provision of aids work (vehicles, workforce, paved roads between localities….       
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 دور هوغية امضامانت املعووبة من امبنوك امتجارية واس تفادة رشحية املراة من اهمتويل الاصغر ابمولية امشاممية

 د. غبدامرؤوف محمد حسني ىواش

 أأس تاذ مساػد. لكية امؼووم الادارية

 :المستخلص
 : المشكمة

عممية التمكيؿ يهدؼ البحث الى التعرؼ عمى نكعية الضمانات المطمكبة مف شراةر المراة فى 
ا ص ر لت ليؼ حدة اللقر بيف النسا . بالرغـ مف ان    يكجد جدؿ اك  الؼ عمي اف مشكمة 
اللقر كالبطالة تميالف اهـ  كأ طر المشاكؿ التي تكاج  انتصاديات الدكؿ النامية اف لـ تكف 

عمي المستكم عمي ا طالؽ  ا  انهما لـ يحظياف با هتماـ الذم يتناسب   طرااهمها كاشدها 
 باوساليباللعمي بالك ية الشمالية. كما اف ا ساليب المطركحة لمكاجهة البطالة بالك ية ليس 

ا نتصادية أك العممية بعدـ كجكد الت صصية. كالك ية الشمالية معظـ سكانها يعانكف مف جيكب 
لبسيطة التي   ترني متزايدة مف اللقر كيعتمد غالبية سكانها عمي الزراعة كالحرؼ الهامشية ا

انتصادم كاضر عمى تحسيف الد ؿ اللردم كعمى ا ستقرار  تأييرلمستكم الحرؼ  كليس  لها 
ا جتماعي  مما يشجد اهؿ الك ية عمى م ادرة مناطقهـ  مما ادل الى عدـ كجكد تنمي  

 بالك ية  كاير سمبا عمى البيةة التي يعيشكف فيها.       
 تيار مشكمة الدراسة هك الدكر المتكاضد لمجهاز المصرفي في تمكيؿ اف مف اهـ ا سباب  

  كانحياز  لتمكيؿ المشركعات ذات الضمانات الشماليةبمحمية دنقال الك ية  المرأةشراةر 
لدل البنكؾ. كايضا ضعؼ راس الماؿ ككذلؾ انتصار دكر غالبية مؤسسات التمكيؿ  المضمكنة

مساعدات فني  كاداري   لشراةر النسا  كغيرهف بكياناتهف  ا ص ر عمى منر القركض دكف تقديـ
 كا رامؿ.  ال اصةالتنظيمية كذكات الحاجات 

 طرحت الدراسة الفروض التالية:
  هنالؾ عالنة بيف نكعية الضمانات المطمكبة مف البنكؾ التجارية  كاستلادة شريحة

 مف التمكيؿ ا ص ر بالك ية الشمالية. المرأة
 راسة بعدد من التوصيات اىميا:وقد خرجت الد

اكير الصيغ است داما لمتمكيؿ ا ص ر في الك ية الشمالية محمية دنقال   هي صي ة 
بالك ية الشمالية    المرأةالمرابحة. نقترح ايجاد صيغ اسالمي  جديدة تتماشي مد كضد 

 كالمشاركة. المضاربةميؿ 
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  الكبيرة عند منر التمكيؿ مف نبؿ ا همية  المرأةتعطي المشركعات الص يرة لشراةر
بمحمية  لممرأةالمؤسسات  هذا يعني عدـ اسهاـ المشركعات الص يرة في التنمية الريلية 

 اكلكية في عممية منر التمكيؿ بمحمية دنقال. المرأةدنقال   لذ نكصي اف تعطي 
  ؼ % فقط لتمكيؿ المشركعات الص يرة   يق12عدـ كجكد سقؼ تمكيمي كذلؾ بلرض نسبة

عاةقا في كج  مؤسسات التمكيؿ ا ص ر لتقديـ ال دمة   اصة بيف النسا  بمحمية دنقال. 
 لذا نكصي برفد يقؼ التمكيؿ لشراةر النسا  بمحمية دنقال الك ية الشمالية.

 .تقميؿ هامش ارباح المرابحة 
 لحاجات ال ا  الضمانات اك تيسيرها  كاستينا  بعض اللةات ميؿ الكيانات التنظيمية كذكم ا

   كالعاطالت عف العمؿ.المرأةال اصة لشراةر 
   12كايضا ضركرة است داـ اللركض فيما تمنر لها كزيادة سقؼ التمكيؿ ا كير مف %

 الي تقميؿ تكملة التمكيؿ.  باهضافة
  اصحاب المشركعات الص يرة بتاميف مشركعاتهـ كذلؾ باف يمـز  المرأةضركرة الزاـ شراةر

ت التمكيؿ ا ص ر  باف يككف التاميف عمي المشركع مف الشركط بنؾ السكداف مؤسسا
ا ساسية  لمنر التمكيؿ   كذلؾ باعتبار اف هذ  المشركعات الص يرة تتعرض لم طر 

 المستليدة مف المشركع تحمؿ هذ  الم اطر. المرأةبدرج  كبير   كلتستطيد 
 المقدمة
 تمييد:
لمنر عممية التمكيؿ ا ص ر  المرأةكبة مف شراةر تناكؿ هذا البحث نكعية الضمانات المطم     

بالك ية الشمالية. ك تميؿ نضايا التش يؿ  كت ليؼ حدة اللقر بيف النسا   اصة  اهـ التحديات 
التي تكاج  معظـ دكؿ العالـ بصل  عام  كالدكؿ النامية عمي كج  ال صكص. كالتمكيؿ 

 الضمانات المطمكبة مف طالب ال دمة.ا ص ر يتميز  عف انكاع التمكيؿ ا  رل بنكعية 
كلما كانت هذ  الضمانات غير متاحة لمشراةر ذات الد ؿ المحدكد ام النشطة انتصاديا        

نبعت فكرة التمكيؿ ا ص ر  كالذم يستهدؼ الشراةر النشطة انتصاديا ليقـك ب دمة التمكيؿ 
شركعاتها كزيادة د مها كلحداية بضمانات غير تقميدية  حتى تتمكف هذ  الشراةر  مف تنمية م

 التجربة بالسكداف  كالك ية الشمالية  اصة كاج  التمكيؿ ا ص ر عدة مشاكؿ منها:
عدـ انتشار يقافة التمكيؿ ا ص ر  كنمة ا مكاؿ الالزمة لمقياـ بهذا ال رض  كاعتقاد المكاطنيف  

ها  مد اف فكرة التمكيؿ اف امكاؿ التمكيؿ ا ص ر هي امكاؿ عامة فال يهتمكف باسترداد
 ا ص ر تستند اساسا عمى استرداد ا مكاؿ في شكؿ انساط لسنكات.
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كعمي  تحكؿ التركيز مف النهو اللكني الذم يتميز بالصرؼ السريد لحصيمة القركض           
المدعكمة  لملةات المستهدفة  الى منهجية تركز عمى بنا  مؤسسات ناعدية مستدامة تعمؿ عمى 

  دمات التمكيؿ لملقرا . تكفير
 البحث: تناولومشكمة الدراسة التي 

هناؾ عدة مشاكؿ منها عدـ انتشار يقافة التمكيؿ ا ص ر  كنمة ا مكاؿ الالزمة لمقياـ بهذا 
 باهضافة. المرأةال رض  كصعكبة الضمانات التقميدية التي تعيؽ عممية منر التمكيؿ لشراةر 

 الشراةر. بهذ لى ضعؼ ا هتماـ ا
 -اسباب اختيار مشكمة الدراسة:

اف مف اهـ ا سباب   تيار مشكمة الدراسة هك الدكر المتكاضد لمجهاز المصرفي في تمكيؿ 
بمحمية دنقال الك ية الشمالية  كانحياز  لتمكيؿ المشركعات ذات ضمانات مضمكنة  المرأةشراةر 

 ا ص رلماؿ ككذلؾ انتصار دكر غالبية مؤسسات التمكيؿ لدل البنكؾ. كايضا ضعؼ راس ا
منر القركض دكف تقديـ مساعدات فني  كاداري   لشراةر النسا  كغيرهـ بكياناتهـ التنظيمية  عمى

كذكات الحاجات ال اصة كا رامؿ .كمف ا سباب ايضا اف السياسات التمكيمية لبنؾ السكداف 
  اصة بالك ية الشمالية.  المرأةلدم معظـ شراةر  تلرض ضمانات كهكامش محدد    تتكافر

 
 اىمية الدراسة :

في المجتمد بشراةحها  المرأةتنبد اهمية الدراسة مف الدكر المتعاظـ الذم تمعب           
الم تملة  اضافة الى الدكر الذم يمكف اف يمعب  التمكيؿ ا ص ر في تقميؿ حدة اللقر لشراةر 

اهمية هذ  الدراسة كالتي يبحث في ضركرة تكفير التمكيؿ  تأتيلية. كمف هنا بالك ية الشما المرأة
ا ص ر لحؿ مشكمة اللقر بيف نسا  الك ية الشمالية  اف عالج هاتيف المشكمتيف في ا هتماـ 

بكياناتها التنظيمية  ك صاةصها  كشكؿ الضمانات  كايجاد مؤسسات لتسميؼ  المرأةبشراةر 
 بضمانات في مقدكرهـ تكفيرها تعتبر ذات اهمية لمدراسة. مرأةالاللقرا  مف شراةر 
  اىداف الدراسة :

  -:ا تييمكف اجماؿ اهداؼ الدراسة في   
 المرأةالتعرؼ عمى بعض الملاهيـ ا ساسية لمتمكيؿ ا ص ر كاللقر كالبطالة بيف شراةر  اوال:

 بالك ية الشمالية.
 بالك ية الشمالية. ا نتصاديةقيؽ التنمية بياف دكر التمكيؿ ا ص ر عمى تح ثانيا:
 بالك ية الشمالية. المرأةابراز اير التمكيؿ ا ص ر عمى تقميؿ حدة اللقر لشراةر  ثالثا:
بالك ية عمى رفد مساهمة التمكيؿ ا ص ر  المرأةتبياف اير كجكد كيانات تنظيمية لشراةر  رابعا:

 في تقميؿ حدة اللقر.
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عمى مدل ا ستلادة مف التمكيؿ ا ص ر  المرأة صاةص النكعية لشراةر تكضير اير ال خامسا:
 بالك ية.

 فروض الدراسة:
تقكـ الدراسة عمى ا تبار اللرضية التالية: هنالؾ عالنة بيف نكعية الضمانات المطمكبة مف 

 مف التمكيؿ ا ص ر. المرأةالبنكؾ التجارية كاستلادة شريحة 
 مجتمع وعينة الدراسة: 

كالمؤسسات العاممة في مجاؿ منر التمكيؿ ا ص ر  المرأةمجتمد الدراسة في شراةر  يتميؿ
 بالك ية الشمالية.  المرأةلشراةر 

% مف جممة المستليديف مف شراةر 50( ملردة بنسبة 78اما عينة الدراسة فقد تـ ا تيار )
( ملردة 25كما تـ ا تيار ) ( ملردة 156بمحمية دنقال بالك ية الشمالية   كالبالغ عددهـ ) المرأة

 % مف جممة العامميف بمؤسسات التمكيؿ ا ص ر. 83.3( بنسبة 30مف بيف )
 اداة الدراسة:

بعد مراجعة ادبيات اير التمكيؿ ا ص ر كاللقر  تـ تطكير استبيانيف ل ايات الدراسة  كند  
هذا النكع مف  ميؿ حيتهؿلصاللجمد البيانات المطمكبة نظرا  كأداةكند ا  تيار عمى ا ستبياف 

 الدراسات. 
 مصادر وادوات جمع البيانات: 

 البيانات ا كلية: تشمؿ المقابالت كا ستبيانات. 
البيانات اليانكية: تشمؿ الكتب كالدكريات كالرساةؿ الجامعية كالتقارير كالقكانيف كالمكاةر 

 كالمنشكرات ذات الصمة.
 حدود الدراسة: 
 محمية دنقال –بالك ية الشمالية  المرأةتميؿ في شراةر / الحدكد المكانية : ت1
 ـ2012 –ـ 2007/ الحدكد الزمنية : تتميؿ في اللترة مف العاـ 2

 خطة الدراسة: 
 قسمت الدراسة الى ثالث بنود رئيسية وىي:

 االطار النظري. -1
 واقع التمويل االصغر بالوالية الشمالية ونوعية الضمانات المطموبة. -2
 تائج والتوصيات.الن -3

 دراسات سابقة مختارة:
هناؾ شر في الدراسات السابقة في هذا المجاؿ  حيث يعتبر مف المجا ت الحديية          

نسبينا. كند كجدنا صعكبة في الحصكؿ عمى بعض الدراسات التي لها عالنة بمكضكع البحث 
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مكيؿ المشركعات الصناعية كالتي جا ت بعنكاف )دكر الزكاة في ت 174كمنها دراسة ف ر الديف 
الص يرة( حيث اكضر اف الزكاة تعتبر كاحدة مف الكساةؿ الهامة التي تقكـ عميها مجهدات 

 الدكلة لمتصدم لمشكمة اللقر.
كند افترض عدة افتراضات منها  ان  بالرغـ مف امكانيات مساهمة الزكاة في تمكيؿ المشركعات 

اف ا مكانات المالية المتاحة   تساعد عمى تكسيد هذ  الصناعية الص يرة المكجهة لملقرا   ا  
المظمة بالصكرة التي تؤدم الى مكافحة اللقر بالصكرة المطمكبة كما افترض اف المصرؼ اك 
الديكاف يعمؿ عمي ت طية تمكيؿ المشركعات الص يرة كهذ    تساعد عمى اد اؿ تكنكلكجيا 

را مف المشاكؿ المرتبطة بالمشركعات الصناعية كسيطة متقدمة لملقرا   كافترض اف هنالؾ كيي
 الص يرة المكجهة لملقرا .  

ككانت اهـ تكصيات  رفد راس ماؿ المصرؼ حتى يقكـ بتنليذ مشركعات  كبرامج  عمى كج  
اكمؿ  كالتشاكر كالتنليذ مد ديكاف الزكاة بضركرة ا لتزاـ باف ي صص لملقرا  كالمساكيف كالبالغ 

بحث امكانية اعلا   ـيمكف. تما  كبأسرع% مف محمية دنقال 17.5سرة بنسبةعددهـ يالية الؼ ا
 المصرؼ ا حتياطي النقدم مراعاة لطبيعة عمم  التمكينية في تعامم  مد فقرا  المجتمد.

كيهالحظ مف دراسة )ف ر الديف( تركيز  عمى جانب ديكاف الزكاة كجهة كاحدة في تمكيؿ 
مف مؤسسات التمكيؿ العاممة  جداالعمـ بكجكد عدد كبير  المشركعات الصناعية الص يرة  مد

اغلاؿ جانب مهـ لممشركعات الصناعية الص يرة كهك تقميؿ معدؿ  المجاؿ كأيضافي هذا 
 البطالة في السكداف.

اما دراسة) محمد عمي(  التي جا ت بعنكاف )التمكيؿ ا ص ر لممشركعات الصناعية         
تناكلت  175تحميمية لجانب الطمب  كالعرض دا ؿ ك ية ال رطـك  ( الص يرة في السكداف دراسة 

هذ  الدراسة مشكمة دكر التمكيؿ ا ص ر في تنمية المجتمد مف  الؿ كصؼ كتحميؿ 
المشركعات التي تـ تمكيمها كمساهمتها في احداث التنمية  فجا ت هذ  الدراسة لبحث تجربة 

صناعات الص يرة  بجانب الطمب  كالعرض  مؤسسات التمكيؿ ا ص ر بك ية ال رطكـ  كال
كذلؾ لممساهمة في الحد مف اللقر كامتصاص البطالة المتزايدة كتحقيؽ التنمية ا نتصادية 

المحمية باست الؿ  ا نتصاديةكا جتماعية عبر تشجيد فرص التكظيؼ الذاتي  كتنشيط الدكرة 
لديهـ ندرات انتاجي  كلكف يعكزهـ الطانات الكامنة   اصة طانات ذكل الد كؿ المحدكدة كمف 

تكفير رؤكس ا مكاؿ. كتنطمؽ اهمية الدراسة مف الدكر المتعاظـ الذم يمعب  التمكيؿ ا ص ر  
 كالصناعات الص يرة كالطمب كالعرض دا ؿ ك ية ال رطكـ كافاؽ تطكيرها. 

                                                 
خؿغظ١ش ،غ١ش ِٕؾٛسٖ ،ؿخِؼش ح١ٍ١ٌٕٓ ٚحٌخشهَٛ فخشحٌذ٠ٓ حٌظـخٟٔ ػضحٌذ٠ٓ، دٚس حٌضوخس فٟ ط٠ًّٛ حٌّؾشٚػخص حٌقٕخػ١ٗ حٌقغ١شٖ،سعخٌش ِ 174

 104-4َ،ؿ 1999،

حٌظ٠ًّٛ حالفغش ٌٍّؾشٚػخص حٌقٕخػ١ٗ حٌقغ١شٖ )دسحعش طل١ٍٍٗ ٌـخٔذ حٌطٍذ ٚحٌؼشك دحخً ٚال٠ش حٌخشهَٛ( سعخٌش دوظٛسحٖ غ١ش ِٕؾٛسٖ  175

 ؿخِؼش دٔمال



                                                                  م4102يىليى   –العدد السابع         العلوي للبحثجملت جاهعت  دًقال 
           

100 

 

في التنمية كالتعرؼ اهمية الدراسة مف الدكر المتعاظـ الذم يمعب  التمكيؿ ا ص ر  تأتيكما     
 يأ ذالتمكيؿ ا ص ر كافاؽ تطكير  كصك  الى نمكذج  يكاجهاعمي المشكالت كالصعكبات التي 

الى ا هتماـ العالمي  باهضافةبعيف ا عتبار ا مكانات كالقدرات المتاحة لممجتمعات القاعدية 
ا ص ر مف حيث تعريلة كالمحمي بالتمكيؿ ا ص ر كاهميت  في التنمية  كذلؾ دراسة التمكيؿ 

كمبادة  كتجارب  العالمية كالمحمية. كجا ت تكصيات الدارسة كمقترحاتها في جانب الطمب 
 كا تي:
 تقميؿ هامش ارباح المرابحة  .1
ال ا  الضمانات اك تيسيرها هك السبيؿ لتطكير دكر المؤسسات في تقديـ ال دمات  .2

يسيرها مف ا كلكيات التي يجب اف لمتمكيؿ ا ص ر. كالكاضر اف ال ا  الضمانات اك ت
 تهتـ ب  المؤسسات كبنؾ السكداف.

 زيادة فترة السماح لسداد القسط ا كؿ . .3
 تبسيط كسرعة ا جرا ات . .4
 ا هتماـ بالتدريب . .5
 ضركرة الزاـ اصحاب المشركعات الصناعية بتاميف مشركعاتهـ. .6
الص يرة كعدـ  ضركرة است داـ صيغ اسالمية ا رل لتمكيؿ المشركعات الصناعية .7

 التركيز عمى صي ة المرابحة كحدها.
 االطار النظري -الفصل االول

 تمييــــد:
 

احد ا ليات المهمة في مكافحة نضية اللقر  Microfinanceيعتبر التمكيؿ ا ص ر 
حيث اصبر هذا النكع مف انكاع ال دمات المالية المت صصة يحظى باهتماـ كبير عمى الصعيد 

 176يمي كالمحمي .العالمي كا نم
في غاية اللقر   وسرفي نظر ال البية  التمكيؿ ا ص ر هك تقديـ نركض ص رل          

كذلؾ بهدؼ مساعدة هذ  ا سر عمى البد  في انشطة انتاجية اك تنمية مشاريعهـ الص رل. 
ض كلكف داةرة  التمكيؿ ا ص ر ند اتسعت عمى مركر الزمف لتشمؿ مزيدا مف ال دمات )ا نرا

مف ال دمات المالية بعد  ةلمجمكعة متنكعكا د ار كالتاميف ...الا( كذلؾ نظرا لحاجة اللقرا  
اف استعصى عميهـ ا نتلاع مف المؤسسات المالية الرسمية القاةمة. كند كانت بدايات تجربة 

 ا ر مف البمداف منذ نحك يالييف عاما  كلكن  دكالبرازيؿ كعدالقركض الص رل في بنجالديش 
 لإلنراض. فمقد تجنب الكنكع في ا طا  النظاـ السابؽ يالقرف الماضبمغ اكج  في يمانينات 

                                                 
 7ٍَ،ؿ 2004ٌغخدعٗ  حالعىٕذس٠ٗ ، حٌّىظذ حٌؼشرٟ حٌلذ٠غ، ١ِٕش حرشح١ُ٘ ١ٕ٘ذٞ ،حالدحسٖ حٌّخ١ٌٗ ِذخً طل١ٍٍٟ ِؼخفش حٌطزؼٗ ح 176
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السداد  كفرض نسبة فاةدة لت طية تكاليؼ القرض كالتركيز عمى  عمى با صرارالتنمكم كذلؾ 
كانكا يعتمدكف فيما مضى عمى القطاع غير الرسمي فقط لمحصكؿ عمى  فالزباةف الذيالعمال /
. كهكذا انتقؿ محكر اهتماـ التمكيؿ ا ص ر مف مجرد صرؼ القركض الى ةالالزمالقركض 

  .محمية نادرة عمى البقا  كا ستمرار ل دمة اللقرا  تبنا  مؤسسا
بميابة مبادرة نطاع  اص غير هادفة لمربر كبعيدة عف ام  لالقركض الص ر كبذلؾ اصبحت 

الص رل ادا  ساةر اشكاؿ ا نراض  النحك فاؽ ادا  القركض اكعمى هذ ط سياسي صرير  
  التنمكم
 –التمكيؿ ا ص ر عمى تقديـ منتو انراض مكحد المعايير  كلكف اللقرا   زانصب تركيكند     

بنا  بحاجة الى مجمكعة متنكعة مف ال دمات المالية التي تمكنهـ مف  –ميمهـ ميؿ ساةر البشر 
 ةنرل ضركر كمف يـ فنحف  .سهـ مف الم اطر/المكجكدات كتاميف ا ستهالؾ كحماية انلؿاوصك 

ييعتمد  ةطرؽ فعالحاليا هك ايجاد  يكجهناالتكسد في ملهكـ التمكيؿ ا ص ر  كالتحدم الذم 
  .عميها في سبيؿ ايرا  التمكيؿ ا ص ر بمزيد مف ال دمات المتنكعة

ر القادريف المحدكد غي ؿذكل الد اف عمال /زباةف التمكيؿ ا ص ر هـ في العادة مف      
مف اصحاب المشاريد الص رل  كهـ غالباعمى الكصكؿ الى المؤسسات المالية الرسمية. 
ا نتصادية في اغمب ا حياف مف منازلهـ  المشت ميف لحسابهـ ال اص كالذيف يديركف انشطتهـ

ا ص ر عادة مف ص ار المزارعيف اك ممف  ؿزبكف التمكيفي المناطؽ الريلية يككف عميؿ/
المنزلية اك غيرها مف انكاع  المأكك تاعداد كبيد  ؿمتكاضعا ميتدر د ال  بأعماؿ يقكمكف

 .التجارة البسيطة

اللقرا  بالصدمات ال ارجية كمرض رب  تأيرالستار عف مدل  البحكث ازاحتهذا كند      
مي  المنا ية  اك التعرض لمنهب اك السرنة  كغير ذلؾ مما يترتب ع كالتقمباتا سرة كعاةمها  

فريسة عب  شديد عمى مكارد ا سرة المحدكدة. فاف لـ تتكفر ال دمة المالية الكافية تقد ا سرة 
  .مف اللقر كالحاجة  بحيث يتعذر عميها استرداد انلاسها ا  بعد زمف طكيؿ دلمزي
الذم يتكفر  فاهنسافكشلت كيير مف الدراسات اهمية العنصر البشرم في مجاؿ التنمية       
التنمية  كالت طيط  كالمدرب عمى اساليب التنليذ  كالمتابعة لمشركعات  بأهداؼ  الكعي لدي

ال طة يككف اكير ندرة عمى العطا  كالمساهمة في رفد جهكد التنمية الى ا ماـ  كبالتالي ت يير 
ا ستيمار البشرم في  بأهميةا كضاع التقميدية التي تسكد مجتمع   كلهذا يطالب البعض 

كشريؾ في كؿ العمميات التمكيمية اما عف طريؽ المشاريد الص يرة   الدكلةتد ؿ  ية كافالتنم
كالمتناهية الص ر  كالنسبة المحددة عف طريؽ البنكؾ في عممية التمكيؿ ا ص ر. كما اشار 
بعضهـ الى زيؼ ا تجا  القاةؿ بالقدرة ا لية لالستيمارات المالية كالمعدات ا نتاجية في احداث 

لتنمية  كا رتلاع بمستكل الد ؿ القكمي  حيث اظهرت النتاةو اف عاةد التنمية بلعؿ ا
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ا ستيمارات الهاةمة في راس الماؿ المادم   يتمشى مد المعد ت المنتظرة في ا نتاج كمف هنا 
 (7كاستيمار ندرات  في ا نتاج كالمساهمة في تحقيؽ التنمية. باهنسافكاف ا هتماـ 

لمنطمؽ لـ تب ؿ المجتمعات المتقدمة بام تكملة مف اجؿ اعداد هذا ا نساف  كمف هذا ا 
هذا ا ستيمار البشرم ل  عاةد كناتو  تدريبيا  فسكا  في مجاؿ رعايت  اجتماعيا اك تعميميا اك 

انتصادم عمى المدل البعيد  بؿ ان  ضركرة تنمكية اذا ما نيس بالنتاةو التي يمكف اف تترتب 
ات ندرات انساف امي اك غير مدرب اك ليست لدي  الكلا ة المطمكبة لكافة عمى استيمار 

  8مشركعات التنمية مف اجؿ تحقيؽ اهدافها القريبة كالبعيدة.
كيقكدنا الحديث عف اهمية العنصر البشرم في احداث التنمية الى الحديث عف دكر  
النامية التي تحتاج الى تضافر  كاهميت  في المساهمة في جهكد التنمية  ك اصة في الدكؿ المرأة

كافة الجهكد  كحشد كؿ ا مكانات المادية  كالبشرية لتحقيؽ التنمية المنشكدة  كمف الطبيعي اف 
دكرا عمى جانب كبير مف ا همية في عممية التنمية الشاممة   اصة بعد  المرأةيككف لقطاع 

عمى كافة الحقكؽ  فضال عف اف  مف سيطرة كيير مف التقاليد الجامدة كحصكلها المرأةتحرير 
 (3تميؿ نصؼ المجتمد تقريبا مف حيث القكة العددية المرأة
 -في المنطقة : المرأةالفقر عمي شرائح  تأثير
تزيد معد ت اللقر بيف النسا  عنها بيف الرجاؿ في شتى انحا  العالـ  كتزيد اعداد النسا       

يار السمبية  لمعكلمة الي الدفد بالمزيد مف النسا  الي الالتي يكابدف اللقر زيادة مطردة. تؤدم ا 
حدة اللقر في مناطؽ الريؼ عندما تتقاطد  دالمجتمد. تزداالكنكع في مازؽ العيش عمي هامش 

. اللقر يحـر النسا  مف التعميـ  كلذلؾ يجعمهف عالة عمي المرأةمد التمييز  كانتهاؾ حقكؽ 
يحتـر مكانتهف  ك  يعمؿ عمي  تطمبات المجتمد الذم  غيرهف  حيث   يمكنهف مف ا يلا  بم

تمكينهف. الكيير منالنسا  بالك ية الشمالية  في سف التعميـ  يكرسف جؿ كنتهف لالعماؿ المنزلية 
كرعاية اشقاةهف الص ار  اك يدللف الي سكؽ العمؿ لممساهمة في د ؿ اسرهف اللقيرة  كحتى 

تعميـ  ف البيتهف يتركف المدرسة في سف مبكرة مف اجؿ الزكاج الالتي يحاللهف الحظ في الكلكج لم
حسب اعراؼ كتقاليد المجتمد   صكصا في المناطؽ اللقيرة التي   تتكافر فيها مرافؽ  دمية 

يجد حظهف في المشاريد الص يرة التي تمكلها الدكلة ميؿ  ـالبنيف. كللمبنات منلصمة عف 
 التمكيؿ ا ص ر لمحاربة اللقر.

 المنطقة حيثالممارس في  كالمرأةمف القضا  عمي فجكة النكع كالتمييز بيف الرجؿ   بد
 مف ايار اللقر عميها كعمي ا سرة كالمجتمد. المرأةيضاعؼ التمييز ضد 

كهكذا نجد أف النسا  في المنطقة بالك ية الشمالية هف ا كير معاناة مف اللقر كتبعات       
  كنجد اف اكير مف أمرا لكؿ  396 دة في المنطقة الى حيث يصؿ معدؿ كفيات عند الك 

كنتيجة ل  في  المرأةالنصؼ في المنطقة لـ يتمقيف تعميمهف. كند يككف اللقر سببا لمعنؼ ضد 



                                                                  م4102يىليى   –العدد السابع         العلوي للبحثجملت جاهعت  دًقال 
           

103 

 

الكنت نلس   كتتعرض بعض النسا  مف كؿ اللةات ا نتصادية كا جتماعية ل طر ا نتهاكات 
 الشمالية. ك يةبالالجسدية كالجنسية كالنلسية كالحرماف 

 معنى الضمان: 
الضماف يعني تحمؿ الحؽ عمى مف هك عمي  كالضماف في ل ة المصارؼ يعني ضماف     

 لتقي الداةف  طر عدـ الكفا  بالديف كتتير ل  استيلا  حق  عند ا ستحقاؽ.  باهيلا تنليذ التعهد 
جا  ب  حمؿ بعير كانا ب   كالضماف بهذا المعنى جاةز شرعا كذلؾ كفقا لقكل  تعالى: ل كلمف

زعيـ ل . كناؿ ابف عباس رضي اهلل عنهما: ل الزعيـ تعني الكليؿ.ل ام الضماف ل. كايضا 
 الضماف جاةز لقكؿ الرسكؿ ل صل الزعيـ غاـر ل.

هذا مف ناحية كمف ناحية ا رل فاف انكاع الضمانات التي يقدمها العمال  كتقبؿ بها     
 تمؼ جكدتها كنيمتها بيف نكع كا ر.المصارؼ كييرة كمتعددة كت 

هذ  الضمانات عمى انكاعها كجكدتها كضركرة تكفرها لدي    أف يككف العميؿ حسف السمعة 
. كاف   ينظر اليها بمعزؿ عف صاحبها كاف    تككف  لالجرا  كحلظ حقكؽ المصرؼ. كممتـز

عمى اهميتها كانتشار  هنالؾ اساليب متعددة لتصنيؼ كتبكيب انكاع الضمانات المصرفية بنا 
استعمالها كالميزات التي تقدمها لممصرؼ سكا  مف ناحية نكة الضماف اك سهكؿ التصرؼ اك 

 سرعة ا جرا ات. 
 هذا كنكرد الضمانات فيما يمي مرتبة حسب اهميتها: 

 الرىانات: 
اليتها كالرهانات با تالؼ انكاعها هي اكير استعما  في المصرؼ كذلؾ لسهكلة اجرا اتها كفع

 كيبات نيمتها.
 تعريف الرىن:  

اما اليبكت كالدكاـ كاما الحبس كا لزاـ   كيظهر ذلؾ في نكل  تعالى: ) كؿ  الرىن لغة: 
 نلس بما كسبت رهينة ( ام محبكسة.

 اما المعنى شرعا: 
فمعنا  حبس شئ   بحؽ يمكف استيلاؤ  من   اك تكييؽ ديف بعيف يمكف استيلاؤ   منها  
 نها.اك مف يم

هذا كالرهف بهذا المعنى مشركع بالكتاب كالسنة  كذلؾ كفقا لقكل  تعالى:ل كاف كنتـ عمى سلر كلـ 
تجدكا كاتبا فرهاف مقبكضة ل كنكؿ انس رضي اهلل عن : ل رهف رسكؿ اهلل صمى اهلل عمي  كسمـ 

 كما يميل.درعا عند يهكدم في المدينة كا ذ من  شعيرا  هم  كلمرهانات انكاع عديدة نذكرها 
 االسس العامة لمتمويل االصغر:
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تقكـ البنكؾ بمنر التمكيؿ بمكجب اسس  كمعايير متعارؼ عميها  كاصبحت كالقانكف  
تقكـ البنكؾ بتطبيقها تقميال لم اطر عدـ السداد كذلؾ بالرغـ مف ا تالؼ طمبات كمجا ت 

 التمكيؿ كياتي ذكرها هنا عمي كج  العمكـ  هميتها. 
ية منر التمكيؿ هك فف يمتمؾ المصرفي ناصيت  بالعمـ كال برة لذلؾ لضماف استرداد اف كيل    

ا مكاؿ يقكـ بانراض ا مكاؿ كليس منحها لذلؾ فاف هنالؾ نرار باف التمكيؿ سيتـ استرداد  في 
المستقبؿ  كيساؿ هؿ سيقـك العميؿ برد المبمغ في التاريا المحدد؟  ف في ا جابة عمي هذا 

يكمف ال طر في عدـ مقدرة العميؿ عمي رد المبمغ كلمتحكط يجب عمي الممكؿ است داـ السؤاؿ 
 كؿ مقدرات  في الدراسة كالتحميؿ نبؿ المكافقة عمي طمب التمكيؿ.

يهدؼ البنؾ مف الدراسة كالتحميؿ الي تقدير الم اطر كمحاكلة تقميؿ احتما ت عدـ 
 سس كالمعايير المتعارؼ عميها بالرغـ مف انها سداد التمكيؿ في الكنت المحدد كيقكـ بتطبيؽ ا

 ليست كصلة سحرية تؤكد حتمية السداد ا  اف اتباعها يقمؿ ال طر ادنى درجة متكنعة.
عند التعامؿ المهني مد الطمبات يجب عمي الممكؿ تجنب الض كط التي يمارسها العميؿ        

ادم ض كط تحقيؽ كتعظيـ ا رباح لمحصكؿ عمي التمكيؿ عمي كج  السرعة كما يجب عمي  تل
 ف هذ  الض كط   تمكف مف ات اذ القرار الصحير لذلؾ يجب عمي  ا نصراؼ لجمد 
المعمكمات كالبيانات التي تساعد  في الدراسة كاللهـ كالتقييـ حتى يصؿ لمقرار  ف الممكؿ هك 

 الذم يتحمؿ م اطر التمكيؿ.
 كعمى الممكؿ اتباع المعايير ا تية:   
/ ا ذ الكنت الكافي في الدراسة كالتحميؿ بعد جمد كؿ المعمكمات كالبيانات الالزمة نبؿ 1

الكصكؿ لقرار ك بد مف اعداد العمؿ الكرني نبؿ المقابمة مد العميؿ كذلؾ لتقييـ كاظهار 
 المكاطف التي يجب ا ستلسار عنها مف الزبكف.

لكنكع في ا فتراضات غير الضركرية لسد / الحصكؿ عمي المعمكمات الكافية كالمؤكدة كعدـ ا2
 الي رات اف كجدت.

/ عدـ ا عتماد عمي افادات الزبكف مف الكهمة ا كلي بؿ يجب تاكيد تمؾ ا فادات عف طريؽ 3
 المساندة بالمعمكمات المجمعة.

/ اعادة التلكير عند الكصكؿ الي القرار حتى ك اف كاف تقدير الحقاةؽ يبدك كافيا يستحسف 4
 القرار   ذ رام ياني مف ش ص ا ر.عرض 
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 طريقة التعامل مع طمب التمويل االصغر: 
مف العمال  بكاسطة المصرؼ بسمسمة مف ال طكات  المقدمةتعالو طمبات التمكيؿ  

 :ا تيتتميؿ في 
 تزكية الزبون:  -1

ف يرغب البنؾ داةما في التعامؿ مد اش اص يحس با رتياح معهـ في التعامؿ سكا  كا 
هذا التعامؿ في ادارة الحساب الجارم اك التعامؿ كمقترض لذلؾ  بد مف الحصكؿ عمي تزكية 

البنؾ مف سمكؾ كا الؽ الش ص كمقدرت   ليتأكدالعالنة كذلؾ  لتأسيسالعميؿ عند فتر الحساب 
المالية ككلا ت  في ادارة امكال  كهذا مهـ لتلادم فتر حساب ش صي ند يككف مزعجا في 

مع . اذ تمت التزكية فاف البنؾ   يحتاج لتزكية في مراحؿ  حقة بعد فتر الحساب ا  التعامؿ 
اذا كانت هناؾ ام شككؾ مف جانب البنؾ عند التمكيؿ فيقـك البنؾ بجمد معمكمات اضافية 

 تمؾ الشككؾ. تأكيداك  هزالةكالحصكؿ عمي تزكية اضافية 
كاف ل  سابؽ تعامؿ مد بنؾ ا ر فهنا الحذر اذا تقدـ الزبكف بطمب لمحصكؿ عمي تمكيؿ ك     

 التالية:  لألسةمةمقنعة  هجاباتكاجب ك بد مف الكصكؿ 
 لماذا تقدـ بطمب ا ف ؟  . أ

 هؿ سبؽ اف تقدـ بطمب لمبنؾ السابؽ كرفض ؟  . د
 مف سجؿ حسابات  السابقة كالحالية كدراستها. التأكدكاذ لـ تمر فترة طكيمة في تعامم   بد مف 

 تمويل: طمب ال -2
 يمكف اف يككف طمب التمكيؿ بام صي ة ا  ان   بد مف اف يحتكم الطمب عمى :         

 ال رض مف التمكيؿ. .أ 
  طة السداد. .ب 
 المكارد المتكنعة ككيلية التعامؿ معها بكاسطة الزبكف . .ج 

بالرغـ مف كجكد المعمكمات اعال   بد لمبنؾ مف الحصكؿ عمى معمكمات اضافية           
   مف تلادم الم اطر المتكنعة فيما ي تص ب رض التمكيؿ.تمكن

 تجارب مختارة في التمويل االصغر
 177تجربة بنك القرامين : 

بنؾ القراميف نشا في بن الديش كجا  نتاج عمؿ ميداني ناـ ب  البركفسير محمد يكنس        
ي العاـ ـ في اعقاب المجاعة التي ضربت بن الديش ف1976في نرية يكربا في العاـ 

 ـ. كبدا البركفسير محمد يكنس حيات  استاذا جامعيا لالنتصاد في جامعة شيتاككنو.74/1975

                                                 
 .80-74-69ِلّذ ٠ٛٔظ،ػخٌُ رال فمش،دٚس حاللشحك رخٌغ حٌقغش فٟ حٌظ١ّٕش، ِىظزش حالعشٖ، ح١ٌٙجٗ حٌّقش٠ٗ حٌؼخِٗ ٌٍىظخد،ؿ،177
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هذا البنؾ بدا بداية مؤسسة كتكسد كامتد الي القرل كا رياؼ عمي هيةة مكاتب مبسطة في 
هذا شكمها كطريقة عممها. فقد كانت اللكرة مبادرة هامة استلادت حتما مف التجارب العالمية في 

كبنكؾ ا د ار العالمية لكنها تكا مت مد البيةة ا جتماعية كانطمقت بقكة بلضؿ الدعـ  الشأف
الذم كجدت  مف المنظمات العالمية كالبنؾ الدكلي حيث اف المكارد التي جا ت مف المؤسسات 

 ـ. 1994% مف مكارد البنؾ حتى العاـ 96المانحة كانت تميؿ 
 ؿكهذا يمي% مف اعضاة  نسا ؛ 96ـ اذ اف اكير مف 1983البنؾ في بن الديش في  تأسس

جز ا مف سياسة البنؾ  ف النسا  يلتقرف الي ال دمات المالية  كالتي تعتبر مهمة لهف كلةة 
كادحة في المجتمد. تجربة نراميف ايبتت اف النسا  اكير استلادة مف هذ  ا مكاؿ لصالر ا سرة 

 في عمؿ مجمكعات التسميؼ. مف الرجاؿ كما انهف عمميات كمنسجمات
نشاط البنؾ مبني عمى ص ار المنتجيف بمنحهـ تمكيالت ص يرة بعد التدريب عمى  

 عمى اشراؾ المجتمد  إدارت كيلية ا ستلادة مف هذ  ال دمات المالية. اعتمد البنؾ في 
ف في البنؾ المراكز كالمجمكعات ا ةتمانية. كبم ت مساهمة المستليدي بهنشا ) القاعدة( اداريا 

 78.659كغطت   2.431% اما فركع البنؾ فقد بم ت 6ـ كالحككمة 2006% في عاـ 94
 عامال.  23.345% مف نرل بنقالديش (  كما بمغ عدد العامميف بالبنؾ 94نرية ) اكير مف 

%  اما سعر اللاةدة فقد 99 – 98 ا ستردادنشاط كيتـ  500يمكؿ البنؾ اكير مف  
ـ بمبمغ 1995% عمى التكالي  تـ دعـ هذا البنؾ بكاسطة ايلاد عاـ 20% الي 16تدرج مف 

دك را في  217دك ر اما نرض المباني فهك  70مميكف دك ر. متكسط القرض في العادة  10
 178المتكسط .

 179المؤسسات التي دعمت نراميف:    
لتي تمقى نراميف مكاردا في شكؿ هبات كا رل عمى هيةة نركض ر يصة كمف المؤسسات ا

 ندمت الهبات: 
 / المعكنة النركيجية. 1 
 / المعكنة السكيدية. 2 
 / المعكنة ا لمانية. 3 
 / المعكنة الكندية. 4 
 / مؤسسة فكر.5 

 233.8ـ نحك 2003بم ت جممة ا عانات المقدمة مف هذ  المؤسسات حتى العاـ             
نركضا  – هيلاد باهضافة –رة اعال  مميكف دك ر امريكي. كما ندمت جميد المؤسسات المذكك 

                                                 
 18178ِلّذ ػزذحٌل١ٍُ ػّش، حٌظ٠ًّٛ غ١ش سعّٟ ٌٍّؾشٚػخص حٌقٕخػ١ٗ حٌقغ١شٖ،ؿ178

179www.grameenfoundation.org 
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مميكف دك ر  85.58ـ 2003%. كند بمغ اجمالي هذ  القركض حتى العاـ 1لقراميف بلاةدة 
 امريكي.

مميكف دك ر امريكي   كبم ت ارباح  464.4ـ يعادؿ 2003المكنؼ المالي لقراميف في العاـ 
 مميكف دك ر امريكي. 6.15نراميف في نلس العاـ 

 عمل المصرفي في قرامين: الية ال
مجمكعات ) بكؿ  8-7يتككف اعضا  البنؾ مف المركز ا جتماعي الذم يتككف مف       

مجمكعة رةيس كسكرتير (. في المركز ا جتماعي يجتمد اعضا    المجمكعات بمميؿ البنؾ 
المجمكعة مرة في ا سبكع   يتـ في هذا ا جتماع دفد ا نساط كتقديـ الطمبات الجديدة. اما 

التي   تكمؿ دفعاتها فميس لها الحؽ في تقديـ طمبات تمكيؿ. يتـ التمكيؿ في المجمكعة عمى 
ا ساس اللردم  يتـ تمكيؿ رةيس المجمكعة في اعقاب تمكيؿ باني المجمكعة كذلؾ  ف 
ا سترداد يعتمد عمى ض ط المجمكعة كمنعا  ست الؿ النلكذ تتـ اجازة طمبات التمكيؿ في 

 ؿ اسبكع فقط في ا جتماع ا نميمي كالذم يحضر  مديرك اللركع.  ال
% لممنازؿ  8% لمقرض ا نتاجي  20ـ سعر اللاةدة عمى التمكيؿ 2006بمغ في العاـ        

% لمطالب  بدكف فكاةد لمشحاذيف   تحسب اللكاةد عمى اساس تنانص. الحد ا دنى لمعاةد 5
مميكف  20لعاـ كاستطاع البنؾ اف يحقؽ ارباحا بم ت % في ا12% كا عمى 8.5عمى الكداةد 

 دك ر.
المقترض مف البنؾ   يكند عمى ام كييقة نانكنية لضماف التمكيؿ   لذلؾ فاف زباةف البنؾ      

  يترددكف عمى المحاكـ لكف يجب اف يككف العميؿ عضكا في مجمكعة مف  مسة اعضا  هذ  
د ا نساط كليس لديها التزاـ تجا  الديف بمغ عدد المجمكعات عميها مرانبة العضك في دف

 % منهـ نسا .97نسمة  7.210.000ـ نحك 2007المقترضيف حتى العاـ 
 180الية وصول الزبون الي البنك:

i.  يحضر عامؿ البنؾ الميداني لممنطقة الجديدة كيقضي بعض الكنت في القرية يبشر
 هداؼ ...... الا (.كيلية ا نتساب الية ا –بلكرة البنؾ ) طريقة عمم  

ii.  كؿ  مس افراد ) رجاؿ   نسا  ( يككنكف مجمكعة يـ يتـ الترتيب  جتماع مد
 عامؿ البنؾ في منزؿ احدهـ لمزيد مف المعمكمات عف البنؾ.

iii.  بعد نناعة عامؿ البنؾ بجدية المجمكعة يتـ تدريبهـ لمدة اسبكع اك عشرة اياـ عمى
 رؼ عمى لكاةر كاهداؼ البنؾ.كيلية التكنيد كبعض ا سس المالية كالتع

                                                 
 233مصدر سابق،ص180
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iv.  عميؿ ان  استحؽ ا نتساب لمبنؾ ب ض  ومبعد نجاح التدريب يؤكد عامؿ البنؾ
 النظر عف امتالؾ  ام اصكؿ.

 الفقر بالوالية الشمالية

 جغرافيا الوالية الشمالية 
 الموقع -1

شماؿ تحدها  61-32( شماؿ ك طي عرض 25-50-32-10تقد عمى  طي طكؿ )     
ٚال٠ش ٔٙش ؛ كمف الشرؽ حٌلذٚد ح١ٌٍز١شعف  حٌقلشحء؛ كالى عمؽ ؿّٙٛس٠ش ِقش حٌؼشر١ش مف الشماؿ

. ٚال٠ش ؽّخي دحسفٛس؛ كمف الجنكب ال ربي ٚؽّخي وشدفخْ ؛حٌخشهَٛ؛ كمف الجنكب ك يتي ح١ًٌٕ
م اليكمي  الؿ العاـ . متكسط ي مب عمى الك ية المناخ الصحراكم الذم يكبر في  المدل الحرار 

درجة مةكية  الؿ اللترة مف شهر  49تصؿ الى  مةكية كنددرجة  7 36درجات الحرارة العميا 
ابريؿ الى يكنيك مف العاـ   ك الؿ فصؿ الشتا  تن لض درجات الحرارة حتى تصؿ الى ادف 

حكالي  الجكملب ار درجة مةكية. كيسكد فيها المناخ الجاؼ  كيبمغ ض ط ا 1.5مستكل لها عند 
 695%  كالطانة الشمسية ند تصؿ الى 20  كالرطكبة النسبية انمها مف مميار 10.8

تهب مف الشماؿ  منتظمة كالرياحكالكرل/سـ مربد في شهر مايك . اما ا مطار فهي نميمة كغير 
 181ـ(.2008الى الجنكب معظـ اياـ السنة )محمد صابر محمد احمد 

 67.348كمـ  تبمغ مساحتها حكالي  650مف الجنكب الى الشماؿ بطكؿ  ح١ًٌٕيجرم فيها      
 كـ مربد  تعتبر الك ية ا كلى مف حيث المساحة.

 السكان -2
 –اةؿ نكبي  م تملة )الحلاكيييف تتميؿ التركيبة السكانية لسكاف الك ية الشمالية في نب 
اما 0حملا شما  حتى ال ابة جنكبا فما بيالمحس_ الدنانمة( كتتمركز القباةؿ النكبية -السككت

الحسانية( كهذ  القباةؿ تتكاجد كسط  -الهكاكير-السكارب–القباةؿ العربية فهي تشمؿ )البديرية 
تكاجدكا في ت كـ نرم المكاطنيف اما نبيمة الك ية كاطرافها الجنكبية كلقد استقر الكيير منهـ ك 

 –البشارية  -الشايقية فهي تتمركز في جنكب الك ية كتكجد بعض القباةؿ ميؿ )الكبابيش
 الجعافرة( في مناطؽ متلرنة مف الك ية الشمالية. –العباداب 

ـ  2008نسمة حسب تعداد السكاف ال امس لعاـ  699.065يبمغ سكاف الك ية الشمالية 
% مف سكاف السكداف 79 1ـ( كيشكمكف 2010بالك ية الشمالية  لإلحصا لجهاز المركزم )ا

 2011ك 2008فقرا  بالك ية الشمالية حسب التعداد السكاني لعاـ   416. 022كيعتبر   
%  ا سر  46تصنؼ بانها ا شد فقرا )تصنيؼ ديكاف الزكاة بالك ية الشمالية( كيعتبر حكالي 

ية الشمالية . كيشكؿ سكاف الك ية النسبة ا نؿ بيف جميد الك يات الكانعة في شماؿ اللقيرة بالك 
                                                 

 .1َ، حٌطزؼٗ حالٌٟٚ، ؿ2011ِذػش كغٓ عخٌُ،دسحعخص فٟ حٌّٛحسد حٌزؾش٠ٗ،رخٌظطز١ك ػٍٟ حٌٛال٠ٗ حٌؾّخ١ٌٗ حٌخشهَٛ: ِطزؼش ؿخِؼش ح١ٍ١ٌٕٓ، 181

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86_(%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86_(%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1_(%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
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( كتلاصيؿ تعداد 2002 – 2007ال رطكـ  لإلحصا البالد )حسب تقديرات الجهاز المركزم 
( كا ناث 353745( الذككر  فهـ)115868السكاف تتميؿ في اف عدد ا سر بمغ )

(345320.) 
 ية الشمالية:واقع الفقر بالوال 

عندما انتهى رب العباد مف  مؽ الككف في ستة اياـ يـ  استكم عمى العرش  مؽ حينها      
ال ني كاللقير كالسعيد كالشقي  ككاف في هذا حكم  لمبشر حتى تتركز فيهـ اكاصر التعاكف 

لقبيمة اك  يأتكالمساعدة كاف يشعر ال ني باللقير فديف ا سالـ جا  جامعا كمانعا لمبشرية فمـ 
عشيرة كهك ديف اممي كاف مف اهـ مميزات هذا الديف   التعاكف كالتضامف ا جتماعي الذم 
ينطمؽ مف دا ؿ ا سرة كالمجتمد كالككف.  فيما بعد برز التمكيؿ ا ص ر ككسيمة لمتنمية 
 ا نتصادية كا جتماعية لمساعدة محدكدم الد ؿ مف ص ار المزارعيف كالمنتجيف كاللقرا  في
العالـ كتمكينهـ مف ال ركج مف داةرة اللقر منذ عقد السبعينيات )تجربة بنؾ نراميف(. كمد 
ا هتماـ المتزايد لمتقميؿ مف حدة اللقر في العالـ بصلة عامة كالسكداف بصلة  اصة  ازدادت 

 182ناجعة لبمكغ ذلؾ الهدؼ. كأداةالرغبة في تلعيؿ الدكر الذم يمكف اف يؤدي  التمكيؿ ا ص ر 
تعاني بعض ا سر في الك ية الشمالية مف فجكة كبيرة في التمكيؿ .عمي  تكمف مشكمة 
الدراسة في اف المؤسسات العاممة في هذا المجاؿ لـ تتبد منهجا مكحدا  يمكف اف ن مص الي 

ا شد فقرا   ترنى الى المستكل المطمكب ) ام كيؼ يمكف  لألسراف  دمات التمكيؿ المقدمة 
 ؿ في شكؿ نرض حسف(تقديـ تمكي

يرمي الباحث  الي ابراز اير تقديـ تمكيؿ في شكؿ نرض حسف عمى تنمية ا سر ا شد 
 ركح التكافؿ بيف افراد المجتمد .  الشمالية. كأحيافقرا بالك ية 

 183الفقيرة بالوالية الشمالية: لألسرواالجتماعية   االقتصاديةالعوامل  
ذات ا ير في  لألسرةلعديد مف العكامؿ ا نتصادية كا جتماعية تنتظـ الك ية الشمالية ا        

تنكع  ا نلاؽ  الد ؿ  المكند  تحديد ا سر اللقيرة بالك ية الشمالية كالتي تتميؿ في ا تي:
 دمات الميا   التركيب العمرم  الهجرة  المستكل التعميمي  مكاف السكف الداةـ  مصادر الد ؿ 

 با  كالتعميـ كالصحة كالصرؼ الصحي كالكنكد المست دـ في الطهي الصالحة لمشرب كالكهر 
مراعاة ا عتبارات  التنسيؽ القياسي  ا ستيمار في السكف  صناعة البنا   تكافر مكاد البنا  

 ا جتماعية كاليقافية كالدينية كالعكامؿ النلسية كا جتماعية.
 ية الشمالية:بالوال المرأةالتمويل االصغر عبر المجموعات لشرائح 

 184التمويل االصغر عبر المجموعات:

                                                 
 47َ،ؿ2009ِؼخ٠ٚٗ حٌزٍٗ ِمزٛي، ٚلغ حٌفمش رخٌٛال٠ٗ حٌؾّخ١ٌٗ،182

 .29ٌظطز١ك ػٍٟ حٌٛال٠ٗ حٌؾّخ١ٌٗ، ِشؿغ عخرك، ؿِذػش كغٓ عخٌُ ،دسحعخص فٟ حٌّٛحسد  حٌزؾش٠ٗ رخ183
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يعتبر ا نراض بضماف المجمكعة مف انجر انظمة ا نراض المتبعة في العديد مف دكؿ       
العالـ كتقكـ اللكرة ا ساسية لنظاـ ا نراض بضماف المجمكعة عمى ا تيار افراد المجمكعة 

نهجية ا نراض بضماف المجمكعة لمحصكؿ عمى نرض بضماف بعضهـ البعض   فم ونلسهـ
 كصكلها الي عدد كبير مف اللقرا  بما يتناسب مد مشاريعهـ كامكانياتهـ المادية.  بهمكانيةتمتاز 

 اوال : اىداف نظام التمويل بضمان المجموعة : 
 تشمؿ اهـ اهداؼ نظاـ التمكيؿ بضماف المجمكعة عمى ا تي :        

 .تزكيد ال دمات المالية لملقرا  .أ 
 الكصكؿ باللقرا  الي ا ستدامة المالية  .ب 
 الكصكؿ الي اكبر عدد ممكف مف اللقرا  ك صكصا افقر اللقرا . .ج 
يؤدم برنامو ا نراض بضماف المجمكعة الي تقميؿ درجة الم اطرة ككذلؾ التكملة  .د 

 ا دارية بالنسبة لمؤسسات ا نراض.
 ثانيا : عناصر التمويل عبر المجموعات : 

 اصر التمكيؿ عبر المجمكعات في ا تي .تتميؿ عن    
 ( عضكا.  15 -5بنا  العدد المناسب لمجمكعة التمكيؿ )  .أ 
 تجانس عناصر المجمكعة ميال اف يككنكا مف حي كاحد. .ب 
بنا  القكانيف ال اصة بكؿ مجمكعة با ستلادة مف مككنات ا رث اليقافي  .ج 

 كا جتماعي نلس .
 المجمكعة. مسؤكليك ديمقراطية ا  تيار لرةيس المجمكعة  .د 
 كجكد الية لعقد ا جتماعات.  .ق 
 الية ذاتية لعناصر المجمكعة كضماف تمكيمها. .ك 

ز. المجمكعة فرصة جيدة ل مؽ ا ستدامة الذاتية مف  الؿ انشا  صندكؽ المد رات 
% ( مف نيمة كؿ نرض لمصندكؽ عند بداية كؿ 10 -% 2فميال تحدد نسبة بنا  ) 

 دكرة انتراض.
 مسحب مف الصندكؽ ميال بعد اربعة اشهر مف بدايت .ك. كضد اسس ل

 .المتأ راتط. ا تلاؽ عمى منر التمكيؿ بعد سداد 
 سمات التمويل عبر المجموعات : 

ـ بمحمية دنقال  تقنيات 2007اف مؤسسات التمكيؿ ند تطكرت عبر السنيف  منذ          
 ة ككانت اهـ سمات  تتميؿ في: التمكيؿ الجماعي في العديد مف المناطؽ بالك ية الشمالي

                                                                                                                                           
ال٠ٗ ِذػش كغٓ عخٌُ،ٚسلش ػًّ رؼٕٛحْ:حالِىخٔخص ٚرٕخء حٌمذسحص رخٌٛال٠ٗ حٌؾّخ١ٌٗ،لذِض ٌٛسؽش رٕخء حٌمذسحص ٌّـٍظ حٌظخط١و حالعظشحط١ـ١زخ184ٌٛ

 2009َرمخػش حٌزلٛع حٌضسحػ١ٗ دٔمال، حرش٠ً 
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 فعالية الطريقة ا نتقالية الذاتية التي تعني بتحميؿ الش صية. .أ 
تنانش فكرة العمؿ مد الش ص  فهنهانبؿ المكافقة عمي ضماف المجمكعة لقرض ما  .ب 

المعني بالقرض هذ  المنانشة ت تبر سالمة اللكرة كت دـ كبديؿ لدراسة جدكل 
 مكملة.

 السداد.   تأ رالضامف المكيكؽ كتككف كسيمة ض ط في حالة المجمكعة تقـك بدكر  .ج 
ند تساعد مجمكعات التمكيؿ في انشا  مجمكعات تكفير دا مة تقرض اعضا ها  .د 

 ذاتيا.
المجمكعات تمارس اعما  ادارية في ادارة التمكيؿ كهكذا فاف نلقات المؤسسة في  .ق 

 اعطا  التمكيؿ تقؿ كييرا.
 هتماـ بمصالر بعضهـ بعضا.اعضا  المجمكعة يميمكف الي ا  .ك 

 185عناصر منيجية التمويل بضمان المجموعة بالوالية الشمالية:
 يتـ ا نراض بضماف المجمكعة عمى العناصر التالية:        
 المجمكعة:  وعضا ا  تبار الذاتي  .أ 

المجمكعة اف يتـ ا تبار افراد المجمكعة لبعضهـ     عضايقصد با  تبار الذاتي 
 قة حرة كذاتية بدكف تد ؿ مكظلي مؤسسة ا نراض بهذا ا  تيار. البعض بطري

 رنابة اعضا  المجمكعة لبعضهـ البعض. .ب 
 السداد.  هتماـالض ط الممارس مف نبؿ اعضا  المجمكعة عمى بعضهـ البعض  .ج 
 التضامف الجماعي ) ا شتراؾ با لتزامات( فيما بيف اعضا  المجمكعة.  .د 

ف نانكنيا اذا فشؿ كاحد اك اكير مف اعضا  المجمكعة في يعتبر اعضا  المجمكعة مسةكلي
سداد دفعاتهـ   كبالتالي فالمشاركة با لتزامات بيف اعضا  المجمكعة تعتبر كتاميف ضد 

المجمكعة   فلي حالة فشؿ مشركع احد ا عضا  كفشؿ في سداد  وعضا الم اطر اللردية 
 القرض.دفعات    تعتبر المجمكعة مسةكلة عف سداد دفعات 
 ىـ. حوافز السداد المقدمة من قبل مؤسسة االقراض: 

تست دـ مؤسسات ا نراض الحكافز لتشجيد المقترضيف عمى سداد دفعاتهـ   كيعتبر زيادة حجـ 
القرض مف اهـ الحكافز التي تقدـ لتشجيد المقترضيف عمى البقا  في مؤسسة ا نراض   

ها بالحصكؿ عمى القرض في حالة ت مؼ احد افرادها الي عدـ ا لتزاـ لممجمكعة بكامم باهضافة
 عف السداد.

 
 دور التمويل االصغر في تقميل حدة الفقر بين النساء بمحمية دنقال

                                                 
 2010ٌَّقخسف رخٌٛال٠ٗ حٌؾّخ١ٌٗ،ٚحلغ حٌظ٠ًّٛ رخٌٛال٠ٗ،رٕه حالعشٖ،ٚسلش ػًّ،لذِش رمخػش حطلخد ح185
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 محمية دنقال )مجتمع العينة( دراسة ميدانية
 186نبذه تعريفية لمحمية دنقال:

بيف  طى طكؿ  تعتبر محمية دنقال احدل محميات الك ية الشمالية السبد  كتقد المحمية 
درج  شما   تحدها مف الشماؿ محمية كادل حملا   19ػػ18شرنا  كبيف داةرتي عرض  32ػػػ  25

كمف الجنكب محمي  الدبة  كك ية شماؿ دارفكر مف الناحية ال ربية كمف ناحية الشرؽ محمية 
دنقال   مركل كمف ال رب الصحرا  الميبية.  تتككف المحمية مف يالث كحدات ادارية هي كحدة

ككحدة شرؽ النيؿ كحدة الحلير  كتعتبر مف اهـ مناطؽ الزراعة بالك ية الشمالية كذلؾ  تساع 
 اراضيها نكعا ما كتنكع التربة المحصكلية.

 الفقر بمحمية دنقال :  
رغـ التلاكت في تحديد ملهـك اللقر ك معايير  ا  اف ان لاض الد ؿ لملرد اك ا سرة يشكؿ  

لهذا الملهكـ . ك مد ا  تالؼ في معايير كمقاييس اللقر في ا دبيات العالمية  العمكد اللقرم
سنعتمد في هذ  الدراسة عمى الملاهيـ ا نتصادية كا جتماعية ال اصة باللقر بالنسبة  فهننا

اسرة )التعداد السكاني لعاـ  30760حيث يبمغ عدد ا سر في محمية دنقال  لديكاف الزكاة.
اسرة تتصؼ  1584اسرة منها  5002اجمالي عدد ا سر اللقيرة بمحمية دنقال  ـ( .كيبمغ2008

 ـ( .2008بانها اشدة فقرا)تصنيؼ ديكاف الزكاة الك ية الشمالية  
 % تميؿ ا سر ا شد فقرا.5% منها نسبة 16نالحظ  اف نسبة ا سر اللقيرة بمحمية دنقال يبمغ 

% مف ا سر 82اسرة فقيرة بنسبة  1292ستهدؼ ككما سيتضر في هذ  الدراسة فاف الباحث ي
 ا شد فقرا بمحمية  دنقال لعممية التمكيؿ ا ص ر.           
 نماذج لبعض المشاريع المتناىية الصغر بالوالية الشمالية:  

 االشد فقرا  لألسرةدجاجات بمدية  3اوال : تمميك  
 التكاليف: 

 جنيها  45=                  15×3  دجاج  كبيرة + ديؾ( 2دجاجات بمدية )  3ا/ 
 جنيها  120=       متر+ مصنعي     1× متر 1× متر  1.50ب/ نلص لمتربية)

 جنييا  165=                   الجممـــــــــــــــة            
 االشد فقرا : لألسرة( زوج حمام بمدي 5ثانيا : تمميك )
 جنيها  50=      جنية10×  5زكج حماـ =  5التكاليؼ :   

 االشد فقرا . لألسرةرطل لبن / يوم (  3ثالثا: تمميك معزه حموبة ) تعطي عمى االقل 
 جني   400جني  =  400× معز    1التكاليؼ : 

 
                                                 

 1ِذػش كغٓ عخٌُ،دسحعخص فٟ حٌّٛحسد حٌزؾش٠ٗ رخٌظطز١ك ػٍٟ حٌٛال٠ٗ حٌؾّخ١ٌٗ،ِشؿغ عخرك،ؿ186
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االشد فقرا ) جوافة + ليمون  باألسر سنبدأرابعا : مشروع السكن البستاني لكل المحمية ، لكن 
 ) 

 التكاليؼ : 
 جنيهات  5= شجرة الجكافة 

 جنيهات 5شجرة الميمكف = 
 جنييات 10الجممة            
 طريقة التمويل :

القرض الحسف هك الطريقة الميمى لمحصكؿ عمى الماؿ الالـز لمبد  في المشركع . ك كساةؿ 
ا نتاج التي ستقدـ لممجمكعة ا كلى مف ا سر المستهدفة في كؿ نرية اك حي ستككف النكاة 

القرية  وبنا لصندكؽ كستككف ما  دكارا يتـ تنميت  عف طريؽ المساهمات الطكعية لراس ماؿ ا
مف المقتدريف مف ابناةهـ  دا ؿ السكداف اك  ارج   اك ام جهات ا رل كيجب تجنب تنمية 
هذا الماؿ عبر الطرؽ التقميدية التي تعتمد عمى هكامش ا رباح اك اللكاةد حتى يحقؽ البرنامو 

جكة منها . كتعتبر تنمية هذا الماؿ عبر  المساهمات الطكعية تجربة تمكيمية جديدة ا هداؼ المر 
تست دـ في  القرض الحسف مد اليات ا رل لتنمية هذا الماؿ .اما فترة استرداد التمكيؿ فسيتـ 

المريحة جدا  كباونساطتحديد  عبر شراكة ما بيف المستليديف كمجمس ادارة الصندكؽ بالقرية 
 ظركؼ كؿ نرية اك حي.  كعمى حسب

 تكمفة المشاريع المقترحة لمتنفيذ الفوري كبداية لممرحمة االولى:
 دجاجات بمدية ( : 3اوال : مشروع تمميك ) قفص لمتربية + 

 جنية 50.160نرية اك حي =                  76× اسر  4× جنية  165التكاليؼ: 
 ( :ثانيا : مشروع السكن البستاني  ) ليمون+ جوافة 

 جنية  7.600نرية اك حي   =                   76× اسر  10× جني  10التكملة: 
 ( زوج حمام بمدي: 5ثالثا : تمميك )

 جنية 11.400نرية         =                   76× اسر  3× جني    50التكملة : 
 جنية  69.160=                       الجممـــــــــــــــة       

هف سكاف الك ية الشمالية مهنة  الزراعة  ا  اف عاةد المشت ميف بالزراعة  يعد ضةيؿ جدا   يمت
يمبي متطمباتهـ ا ساسية نتيجة لضيؽ المساحات الزراعية كمشاكؿ التمكيؿ كالتسكيؽ مما ادم 
الى انتشار اللقر في المنطقة كاف تدهكر ال دمات ا جتماعية ادم الي زيادة حدة اللقر 

 لمنطقة. با
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 -النتائج:
كتنص عمي كجكد عالنة بيف نكعية الضمانات المطمكبة مف البنكؾ التجارية كاستلادة شريحة 

 مف التمكيؿ ا ص ر كجا ت النتاةو كالتي: المرأة
  اكدت نتاةو الدراسة اف عممية تقديـ الضمانات تعتبر مهمة لمنر التمكيؿ ا ص ر

 بمحمية دنقال الك ية الشمالية.
   نت نتاةو الدراسة اف هنالؾ العديد مف انكاع الضمانات لحلظ حقكؽ المصارؼ بي

 لمنر التمكيؿ ا ص ر بمحمية دنقال الك ية الشمالية. المرأةالتكامؿ مد شريحة  بمبدأ
  مف حسف  كالتأكداظهرت نتاةو الدراسة اف الربط يتـ بيف الضمانات المطمكبة لمتمكيؿ؛

 تمكيؿ ا ص ر بمحمية دنقال الك ية الشمالية.سمعت العميؿ اك  عند منر ال
اكضحت نتاةو الدراسة باف المصارؼ تست دـ الضماف الش صي  لمنر التمكيؿ          

 ا ص ر بمحمية دنقال الك ية الشمالية.
 التوصيات:

  اكير الصيغ است داما لمتمكيؿ ا ص ر في الك ية الشمالية محمية دنقال هي صي ة المرابحة
بالك ية الشمالية نقترح اف  المرأةصيغ اسالمي  جديدة تتماشي مد كضد  بهيجاد نكصي

 كالمشاركة. المضاربةيلعمكا الصيغ ا سالمية ميؿ 
  ا همية الكبيرة عند منر التمكيؿ مف نبؿ  المرأة ستعطي المشركعات الص يرة لشراةر

بمحمية دنقال  لممرأةالريلية  المؤسسات مما يعني عدـ اسهاـ المشركعات الص يرة في التنمية
 اكلكية في عممية منر التمكيؿ بمحمية دنقال. المرأةلذ نكصي اف تعطي 

  فقط لتمكيؿ المشركعات الص يرة  يقؼ 12عدـ كجكد سقؼ تمكيمي كذلؾ بلرض نسبة %
عاةقا في كج  مؤسسات التمكيؿ ا ص ر لتقديـ ال دمة  اصة بيف النسا  بمحمية دنقال لذ 

 د يقؼ التمكيؿ لشراةر النسا  بمحمية دنقال الك ية الشمالية.نكصي برف
  الضراةب  -مصاريؼ ميا  -مصاريؼ الكهربا –تميؿ ا عبا  المالية )المرتبات

كالمشاريد الص يرة  لذا  المرأةكالرسكـ(كعدـ كجكد تدريب اهـ المعكنات المتعمقة بشراةر 
 لشمالية.نكصي بمراعاة ذكم الحاجات ال اصة في الك ية ا

  ال ا  الضمانات كتيسيرها هك السبيؿ لتطكير دكر المؤسسات في تقديـ  دمة لمتمكيؿ
بالك ية الشمالية مف  المرأةا ص ر. كالكاضر اف ال ا  الضمانات اك تيسيرها بشراةر 

ا كليات التي يجب أف تنتهو بها المؤسسات كبنؾ السكداف كذلؾ مف كاند اف اللقرا    
كذكل ا حتياجات ال اصة تقديـ ضمانات ميؿ الرهف  المرأةاصة شريحة يستطيعكف ك 

اك ضماف ش صي كنقترح في هذا المجاؿ استينا  اللقرا  كالعاطميف عف العمؿ مف  العقارم
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اك الضماف الش صي كاستبدالها بضمانات ا رم ميؿ ضماف  العقارمضمانات الرهف 
 المشركع كالتاميف.

  القسط ا كؿ يميؿ اهـ ا نتراحات كذلؾ عمي اعتبار اف فترة زيادة فترة السماح لسداد
السماح نميم  نسبيا )كما راينا عند تحميمنا ( . كنكصي هنا بضركرة زيادة فترة السماح لسداد 
القسط ا كؿ الي اربع  اشهر حتي يتمكف اصحاب المشركعات مف سداد ا نساط بدكف 

ت ا رم   كيؤدم ذلؾ في النهاية الي ض كط حتي   يضطركا الي ا ستدانة مف جها
 عجزهـ عف السداد كفشؿ المشركع.

  ذكل ا حتياجات ال اصة يعتبر مهما  المرأةتبسيط كسرعة ا جرا ات  اصة لشراةر
باعتبار أف الركتيف في المؤسسات يؤدم الي ضياع الكنت   كهناؾ مشركعات ص ير  

ي مكسـ كاحد اك للترة محدكدة كهنا نقترح ند تككف ف ونهاتحتاج الي السرعة في ا جرا ات 
 ا سبكع. ز  تتجاك ضركرة تسهيؿ ا جرا ات كا سراع في تنليذ التمكيؿ في فتر  

  بمحمية دنقال كتطكير ادا  المؤسسات كنرم التدريب هك اساس تطكر  المرأةا هتماـ بتدريب
كالسمنارات كالدكرات . كهنا نكصي بضركرة عقد الكرش كالندكات  المرأةمشركعات شراةر 

لممستليدات نبؿ منحهف التمكيؿو   عمي اف تككف هذ  الدكرات  المرأةالتدريبية بداية بشراةر 
لممؤسسات )يمزمها بنؾ السكداف( كذلؾ لمالحظة اف فشؿ المشركعات  اهلزاميةاك الكرش 

 كتعير اصحابها يرجد الي عدـ التدريب نبؿ البد  في المشركع.
  اصحاب المشركعات الص يرة بتاميف مشركعاتهـ كذلؾ باف يمـز  المرأةاةر ضركرة الزاـ شر

بنؾ السكداف مؤسسات التمكيؿ ا ص ر باف يككف التاميف عمي المشركع مف الشركط 
ا ساسية  لمنر التمكيؿ كذلؾ باعتبار اف هذ  المشركعات الص يرة تتعرض لم طر بدرج  

 لمشركع تحمؿ هذ  الم اطر.المستليدة مف ا المرأةكبير  ك  تستطيد 
  كظركؼ بعض مشاريعها الص يرة  صكصا عند بداية  المرأةضركرة مراعاة مشاريد شراةر

 عممها كاعلاةها مف رسـك الضراةب للترة عاـ عمي ا نؿ.
  فيما يمنر لها كاف يككف هناؾ رناب  شديدة  المرأةضركرة است داـ القرض مف نبؿ شراةر

 لمشركعات الم صصة لها.عمي است داـ القركض في ا
  مف نبؿ بنؾ السكداف  كنكصي هنا بتطبيؽ  هذا 12مف  وكيرزيادة سقؼ التمكيؿ %

تعتبر ا داة الميمي لتقميؿ  المرأةا نتراح عمي اعتبار اف هذ  المشاريد الص يرة لشراةر 
يادة بمحمية دنقال  كنكصي بضركرة ز  المرأةمعدؿ البطالة كالقضا  عمي اللقر بيف شراةر 

 %.25% الي 12نسبة التمكيؿ مف اؿ
  كذلؾ مف ناحيتيف الناحية ا كلي: زيادة ارباحها  المرأةت ليؼ تكملة التمكيؿ ا ص ر لشراةر

 كالناحية اليانية : تقميؿ نيمة ا نساط.
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  المرأةاعداد دراسات الجدكل لممشركعات الص يرة بطريق  عممي  اكير بيف شراةر. 
  بنؾ السكداف بالزاـ اصحاب المشركعات للتر حساب اد ار ضركرة اصدار نرار مف

 اجبارم.
 قائمة المراجع: 

 كرنة عمؿ مقدم  في ندكة  اهسالميةاحمد النجار  كاند كمستقبؿ التمكيؿ لممصارؼ  .1
 ـ.200ا داري   لمتنمية العربية المنظمة كاند كمستقبؿ التمكيؿ ا ص ر ا سالمي 

جكاب عف المصارؼ ا سالمية  100سؤاؿ ك 100ف  احمد عبد العزيز النجار كا رك  .2
 القاهرة ا تحاد الدكلي لمبنكؾ ا سالمية. –

 ـ1997  دار ا ميف لمنشر  ا نتصاديةاسماعيؿ سراج الديف  اللقر كا زم   .3
 ـ. 1982اسماعيؿ عبد البارم   ابعاد التنمية  دار المعارؼ  القاهرة   .4
برنامو بنا  القدرات لمقدمي ال دمات   المالية ك المصرفيةاكاديمية السكداف لمعمـك  .5

 كالمستليديف بقطاع التمكيؿ ا ص ر.

)دراسة حالة: مؤسسة  التنميةدكر التمكيؿ ا ص ر في  انتصار البشير عيماف محمد  .6
 جامعة ال رطكـ. رسالة ماجستير منشكر   السكداف –ك ية ال رطكـ  ا جتماعية التنمية

تحسيف عمؿ التمكيؿ بالغ الص ر في الشرؽ ا كسط  –هارت جكديث براندسما كلكرنس  .7
 .ـ2004البنؾ الدكلي  –كشماؿ افريقيا 

 الد احمد الممؾ محمد العكني  اتجاهات ال صكبة البشرية بالك ية الشمالية  دكتكرا   .8
 .2008غير منشكرة  جامعة دنقال  

 بالك يةلة محمية دنقال حا دراسة -اللقر كا مف ال ذاةي في السكداف رندا عبدالرحيـ  .9
 ـ(2009جامعة دنقال   )رسالة دكتكرا  غير منشكر .الشمالية

 
 : التقارير كالعركض كالدراسات 

 ـ 1996تقرير البنؾ الدكلي  .1
 ـ.2003التقرير السنكم لقراميف لمعاـ  .2
 ـ.2006كزارة المالية كا نتصاد الكطني  العرض ا نتصادم لمعاـ  .3
المالي نيككنز  دراسة عف الضماف الراهف كالضماف بنؾ السكداف المركزم كيك  .4

 ـ.2007في تكسعة التمكيؿ ا ص ر بالسكداف  
بنؾ السكداف المركزم   نطاع المؤسسات المالية كالنظـ   الضكابط كالتكجيهات  .5

ـ  ال رطـك  سيناف العالمية لمطباعة المحدكدة 2007الصادرة حتى فبراير 
 ـ.2007
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بنؾ . ـ2010سبتمبر   الشمالية بالك ية يتراتيجا ستقرير مجمس الت طيط  .6
  كاند التمكيؿ الشمالية بالك يةندمة بقاعة اتحاد المصارؼ  كرنة عمؿ   اوسرة

 ـ2010بالك ي  
 الشمالية لمك يةال ارطة ا ستيمارية  د  عداتقرير لجنة القطاع الزراعي 

 : باألنترنتالمواقع 
1. http :// www. iraglmnet / forums / showthread . php. 

2. website، Grameen . co 2007 ٓطمخس٠ش رٕه لشح١ِ 

3. www.grameenfoundation.org 

4. http // www. alokab .com / forums / index . hp/ showtopic 

= 589 

5. http // www. cbos. Gov. sd / Arabic / policies / tamweleh 

6. 2008/ www.mixmarket.org/grameen_banht 

7. www.facebook.com/StopPovertyNow 
8. ww.challengesworldwide.org/ 

Use your skills to help grow Micro Finance org in developing countries 

9. www.challengesworldwide.org/UseyourskillstohelpgrowMicro

Financeorgin developing countrie 

 :  انًزاجع بانهغت االَجهُزَت

1. Malcolm Harperl – profit for the poor caded in Micro Finance 

– IT publications – 1998l. 

2. UNICONS Situational analysis of the microfinume sector in 

Sudan. 

3. Mustfa Gamal Eldin،Need Poor Innovative Approaches to 

finance of small enterprises، A poor presented to 

workshop،Khartoum،1994 p-p-9-18 

4.      Harshom،Dirik(1989)Sudan:small.industry                             

Development:structure،failure،and،Respective،Research 

Report،university   of Bermen،p.18. 

5. Leff.N.(1979)Enterpreneurship and Economic 

development"The Problem Revisited"journal of Economic 

Literature،vol.17No.1.pp46-64. 

 

Abstract 
This research aimed at identifying the quality of the required gurantees 

from the sectors of woman in the process of smaller funding to decrease 

acute poverty among women despite the fact that the problem of poverty 

and unemployment represents the most significant and serious of the  

problems that confront the economy of the developing countries if not the 

most dangrous at all. Yet they deserve the interest which suits its 

significance at the actual level in the Northern State . Furthermore , the 

suggested techniques to face unimployment with the increasing number of 

http://www.mixmarket.org/grameen_banht
http://www.facebook.com/StopPovertyNow
http://www.challengesworldwide.org/
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graduates every year should be put into practice . Most of the inhabitants in 

the Northern State suffer from poverty and   the majority of the inhabitants 

live on farming and simple marginal careers which are not relevant and 

does not have clear economic impact on improving the individual’s income 

or on the social stability and this encourages local imigration. So this 

impedes development in the State and has a negative impact in the 

environment.  

 One of the most significant reasons for choosing this study case is the 

humble role of the banking system in funding women in the locality of 

Dongola in the Northern State and its tendency to sponsor guranteed 

projects. Also , poor capital and the limited role of the most of small 

funding stablishments in offering loans without providing any technical or 

managerial help for the sector of women and the other organizational 

bodies who are really needy and also the widows . More over  , the funding 

policies of the bank of Sudan impose gurantees and specified margins 

which are not available for women in the Northern State.  
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 مدى رىض اجملمتع احمليل غن ثعبيق املسؤومية الاجامتغية دلى رشكة أأدهوك الاماراثية 

 ادلكتور خادل محمد امحد امغرايبة/ اس تاذ مساػد

 المستخلص:

هدؼ هذا البحث الى التعرؼ عمى مدل رضى المجتمد المحمي عف تطبيؽ المسكؤلية 
سكؤلية ا جتماعية تجا  المجتمد كالعمال  ا جتماعية لدل شركة أدنكؾ ا ماراتية بأبعادها )الم

كالبيةة مف جانب   يـ التعرؼ عمى  كجكد  اك عدـ كجكد د  ت عف تطبيؽ المسكؤلية 
ا جتماعية لدل شركة أدنكؾ كفقا لمعكامؿ الديمقرافية مف جانب ا ر  كمف أجؿ تحقيؽ  

( 388حث كالذم بمغ )ا هداؼ السابقة تـ تطكير استبانة لجمد المعمكمات مف مجتمد الب
(استبانة كتـ ارجعها جميعها  كتـ است داـ اساليب أحصاةية 388تكزيد ) ش ص  حيث تـ

كالمتكسطات كا نحرافات المعيارية (. تكصمت نتاةو البحث الى T-test    ANOVAsم تملة)
نتاةو عدة كاف مف أهمها عدـ كجكد فركؽ ذات د لة احصاةية مف مدل تطبيؽ المسكؤلية 

 جتماعية لدل شركة أدنكؾ كفقا لمعكامؿ الديم رافية جميعها. اكدت النتاةو أف شركة أدنكؾ ا
ا ماراتية مليدة ل دمة المجتمد كرفاهيت  كهناؾ تالؤـ ما بيف رسالة الشركة كاهدافها ك اهداؼ 

ؤلية المجتمد كنيم   كهناؾ رضي عف شركة أدنكؾ ا ماراتية مما تتبنا  مف تطبيؽ  بعاد المسك 
ا جتماعية  كاكصت  نتاةو البحث بتشجيد جميد المكسسات العامة كال اصة بتبني ممارسات 

  صاةص المسكؤلية ا جتماعية ككنها تقؼ كرا  تطكر كتقدـ المجتمد.

 المقدمة:

تعد المسؤكلية ا جتماعية احد التعبيرات او النية في عالـ اهعماؿ  الذم يط ى عمي  
تعظيـ اورباح  بكؿ السبؿ كالطرؽ دكف كضد اعتبارات أ النية كالتزامات  السباؽ المحمكـ نحك

أماـ المجتمد  كبرزت هذ  اللمسلة نتيجة تحكؿ الشركات إلى التركيز عمى البيةة ال ارجية التي 
تتأير بنشاطات الشركة كتؤير فيها  كلقد اجمد العديد مف الباحييف عمى أف المؤسسات تمارس 

ات ا جتماعية كالتي تنحصر ضمف تصنيليف هما: ا بعاد او النية  عددا مف المسؤكلي
كا بعاد اهنسانية تجا  المجتمد المحمي  كالمست دميف  كالزباةف  كالمكرديف  كالبيةة  
كالمساهميف. كتعتبر المسؤكلية او النية مسؤكلية إلزامية كتتعدل في ككنها اهيلا  با لتزامات 

 ة.القانكنية كا نتصادي

 تأ ذ لممسةكلية ا جتماعية فعالة برامو تبني إلى الشركات مف عدد كيير كلقد سعت 
 تعد ا جتماعية المسةكلية أف ك شؾ .تكاجه  التي كالتحديات المجتمد ظركؼ ا عتبار في
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 بالمسةكلية كما أصبر ا هتماـ كجمكحها  سيطرة العكلمة مف لمت ليؼ مهمة كأداة حجر الزاكية 
محمية  شركات( المؤسسات ا نتصادية  التزاـ  الؿ مف اللقر مف أساسيِّا لمحد مطمبنا عيةا جتما

 التكظيؼ بعمميات المكارد  كالقياـ تبديد كعدـ المناسبة  البيةة بتكفير )دكلية مؤسسات أك
ا. كفي اللةات اوكير كمساندة البشرية  كرفد القدرات كالتدريب  إن  القكؿ يمكف اومر كاند احتياجن

 ككؿ كالمجتمد اوفراد كالشركات مف كؿ جانب مف كافية دراية كعدـ غمكض هناؾ  زاؿ
 ككيلية بمدل فعاليت  ككذلؾ تطكرها كمدل كأبعادها لمشركات ا جتماعية المسةكلية بملهـك
 (. Daft, 2003من  ) كاهفادة بمكرت 

 او رل أبعاد  ىإل يضاؼ التسكيؽ في جديد كاتجا  ا جتماعية المسؤكلية ظهرت
 باو ذ التسكيقي لممزيو ينظر كأصبر المنظمات في التسكيؽ هدارات جديدا كشكمت منعطلا
 أف يجب حيات  دكرة مراحؿ  الؿ ذلؾ. فالمنتو في المجتمد تجا  المسؤكلية بعيف ا عتبار

 كالعمؿ فالمستهمكي نكعية مد يتال ـ كالتسعير لمعمال   أك لمبيةة ضرر مصدر أ  يككف يراعي
 المستهمكيف. ككذلؾ نكعية مناسبة إلى يهدؼ كلكن  الكملة إلى يضيؼ ند المنتو عمى تطكير

لاللتزاـ  كلا تها لرفد كتدريبها الكلا ات تكظيؼ كالسياسات  كأيضا كالمعمكمات المكاف كالتركيو
 أهمية إلى رتأشا التي الدراسات مف العديد كتكجهها  كهناؾ أعمالها في ا جتماعية بالمسؤكلية

 (. Anselmsson, 2007لمشركات ) ا جتماعية المسؤكلية كدكر

كتسعى كيير مف المنظمات ك اصة في المجتمعات اوجنبية كال ربية منها عمى كج  
ال صكص أف تتجنب مقاطعتها مف نبؿ الزباةف  لذلؾ فهي شديدة الحرص عمى تجنيب نلسها 

لبذؿ المزيد مف أنشطتها ا جتماعية  كبالمقابؿ نجد أف مف ميؿ هذ  المكانؼ اومر الذم يدفعها 
المستهمكيف اليكـ تكانيف أكير لمعرفة الشركات التي تبذؿ مساعي حييية فيما ي ص المسؤكلية 

 ((Mohr and Harris, 2001 ا جتماعية 

كتأسيسا عمى ما سبؽ فاف هذ  الدراسة تأتي لتقييـ مدل رضى المجتمد المحمي عف 
 ؤكلية ا جتماعية لدل شركة أدنكؾ ا مارات .تطبيؽ المس

 :أىمية البحث 

أهمية البحث في أن  يمقي الضك  عمى مكضكع تهتـ ب  الكيير مف المؤسسات  تنبد -
عمى ا تالؼ أنكاعها كأحجامها أهمية بال ة حيث أن  يدعـ التكج  المستقبمي 

 لممؤسسات إزا  مسؤكلياتها ا جتماعية.
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ف أهمية نطاع ا نتاج الذم يعد مف اكبر القطاعات إسهاما يستمد البحث أهميت  م -
في ا نتصاد اهماراتي إلى جانب حجـ ال دمات التي يقدمها لشريحة كبيرة مف 

 المجتمد اومر الذم كاف حافزا لهذ  الدراسة   تيار ميؿ هذا القطاع.
يما في اوهمية النظرية كالميدانية التي يمكف أف تسهـ نتاةو البحث فيها  س -

تعكيض النقص الكبير في هذيف المكضكعيف عمى مستكل العالـ العربي بشكؿ عاـ 
 اهمارات  بشكؿ  اص.

تنبد أهمية هذا البحث في ما تتكصؿ إلي  الدراسة مف نتاةو كتكصيات  تسهـ في  -
مساعدة مت ذم القرار في الشركة المبحكية في تصكر سياسات كبرامو أكير رنيا 

 لبيةة اوعماؿ الحالية. كمالةمة كمكاكبة 

 مشكمة البحث: 

ترتكز المسؤكلية ا جتماعية عمى ملهـك ا لتزاـ تجا  مجمكعة مف اوطراؼ في دا ؿ 
ك ارج المؤسسة كهـ المساهمكف  المكظلكف  العمال   المكردكف  المجتمد )البيةة(  كغالبان ما 

متمؾ أسس كنيـ أ النية راس ة يتـ التركيز عمى اوير عمى المجتمد  إذ عمى المؤسسة أف ت
ستراتيجيتها إيجابا عمى المجتمد الذم تكجد في .   تنعكس في  ططها كا 

كند يعتقد الكييركف أف ملهـك المسؤكلية ا جتماعية مقيد كمرتبط بالعمؿ ال يرم 
كالتطكعي فقط  ك  ينظر إلي  بنظرة إستراتيجية تعكد باللاةدة عمى جميد اوطراؼ  فالعرؼ 

د هك أف المانر   يستليد شيةا كما يستليد المتمقي كهك ملهكـ غير دنيؽ  إذ أف كال مف الساة
المانر كالمتمقي مستليداف بشكؿ متساكم فهما شريكاف مستيمراف في نلس المصمحة كالمشركع 

 يستليداف معا في اوجؿ القصير كيتـ تحقيؽ التنمية المستدامة في اوجؿ الطكيؿ.

المسؤكلية ا جتماعية أصبر ظاهرة مألكفة  لكننا نجد أف الدراسات كمد أف الحديث عف 
العربية تكاد تككف شحيحة لتقييـ مدل الرضى عف المسؤكلية ا جتماعية. مف هنا كانت هذ  
الدراسة حافزا نحك إجرا  ميؿ هذ  الدراسة التي تتمحكر مشكمتها مف  الؿ التساؤؿ عف تقييـ 

طبيؽ المسؤكلية ا جتماعية لدل شركة )أدنكؾ( كمف اجؿ مدل رضى المجتمد المحمي عف ت
 تكضير مشكمة الدراسة يمكف إيارة التساؤ ت التالية:

 ؟)أدنكؾ(ما مدل رضى المجتمد المحمي عف تطبيؽ المسؤكلية ا جتماعية لدل شركة  .1



                                                                  م4102يىليى   –العدد السابع         العلوي للبحثجملت جاهعت  دًقال 
           

122 

 

هػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات د لػػػة إحصػػػاةية لمػػػدل كعػػػي افػػػراد المجتمػػػد المحمػػػي عػػػف تطبيػػػؽ  .2
لممسػػػػؤكلية ا جتماعيػػػػة تعػػػػزل لممت يػػػػرات الش صػػػػية )الجػػػػنس  العمػػػػر   ()أدنػػػػكؾشػػػػركة 

 المستكل التعميمي  النكع الكظيلي( وفراد عينة البحث ؟

 مصطمحات البحث :

هي جميد المحاك ت التي  (:Social Responsibilityالمسؤولية االجتماعية ) -
اجتماعية. كبالتالي تساهـ في تطكع الشركات لتحقيؽ تنمية ذات اعتبارات ا النية ك 

فهف المسؤكلية ا جتماعية تعتمد عمى المبادرات الحسنة مف الشركات دكف كجكد 
 (. 50ص  2005اجرا ات ممزمة نانكنيان )حريـ  

( لبأنها ا لتزاـ المستمر مف نبؿ مؤسسات 94ص  2005كعرفها )ال دير  كحداد   -
ة ا نتصادية  كالعمؿ عمى ا عماؿ بالتصرؼ ا النيان كالمساهمة في تحقيؽ التنمي

تحسيف نكعبة الظركؼ المعيشية لمعامميف كعاةالتهـ  إضافة إلى المجتمد المحمي 
 كالمجتمد ككؿل. 

( بأف المسؤكلية ا جتماعية لهي كاجب 281ص  2011كيرل ) السالـ  ك بباف   -
مد مف كالتزاـ مف منظمات ا عماؿ تجا  العامميف بها كالمتعامميف معها كافراد المجت

ناحية ا رم كذلؾ في اطار نيـ كا النيات كنكانيف هذا المجتمد. كاف هذا الكاجب 
كا لتزاـ ينعكس عمى تحسيف جكدة حياة العامميف كالزباةف كالمالكيف كالبيةة شريطة 

 اف تككف هذ  ا عماؿ طكعيةل. 
 دلممنظة نحك المجتمـ او الني ا( يرل بأنها ا لتز Drucker,1977 p584اما ) -

 الذم تعمؿ في .
(بأنها ا لتزاـ الحاصؿ عمى المنظمة اتجا  (Holmes ,1985p434كعرفها  -

المحتمد الذم تعمؿ فية كالمساهمة في انشطة اجتماعية كييرة ميؿ مكافحة اللقر 
كتحسيف مستكل ال دمات الصحية كمرانبة مستكيات  التمكث الناتجة عف  اعماؿ 

سكاف لمعامميف كالنقؿ كغيرها مف ال دمات المنظمة ك مؽ فرص عمؿ كتكفير ا 
 ا  رل . 

كمف هنا ت تمؼ تعاريؼ المسؤكلية ا جتماعية كتتبايف نتيجة تزايد ا هتماـ بهذا  -
المكضكع يكما بعد يكـ كهذا يعكس بأف المسؤكلية ا جتماعية ملهكـ ليس بسيط 

 نتصادية انما معقد يصعب نياسة بمعايير مكحد  كسبب ذلؾ تزايد الت يرات ا
(. كيعرفها 50ص2010كالحضارية كاليقافية كالدينية....الا)ال البي كالعامرم  



                                                                  م4102يىليى   –العدد السابع         العلوي للبحثجملت جاهعت  دًقال 
           

123 

 

فرادها  تجا  كمسؤكليتها نلسها عف الشركة الباحث بأنها مسؤكلية مجتمعها كا 
كمكظليها لكي تضمف بقا ها كديمكمتها لتحقيؽ أهدافها العامة كال اصة كذلؾ مف 

  الؿ است داـ المكارد المتاحة  .

 الحدود الزمنية والمكانية لمبحث: 

 المحدد المكاني: انتصرت الدراسة الحالية عمى منطقة العيف . -
 ـ. 2012المحدد الزماني: أجريت هذ  الدراسة في عاـ  -
محدد اودكات المست دمة: انتصرت الدراسة الحالية عمى اوداة المست دمة كهي  -

ا جتماعية  كلذا فهف تعميـ  مقياس رضى المجتمد المحمية عف تطبيؽ المسؤكلية
 نتاةجها مقيدان بطرؽ است الص صدنها كيباتها. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :النظري اواًل: اإلطار
 مفيوم المسؤولية االجتماعية وأىميتيا: 

 استراتيجياتها لتسكيقية تطكير في العمال  معمكمات عمى تعتمد التي المؤسسة إف
 ككف العمال   معمكمات عمى تعتمد   التي تمؾ مف أفضؿ بشكؿ تؤدم يمكف أف كتنليذها 
 او ير أما التسكيقية التمايز استراتيجيات  ست داـ أفضؿ إمكانية يتير لممؤسسة اوكؿ اوسمكب
 كهذا المنتو لنلس فقط كتحتاج متجانسة أنها عمى السكؽ مد تتعامؿ المؤسسة سكؼ أف فيعني

 تشتت بسبب المؤسسة عمى التكملة مف سيزيد اوسمكب هذا أف كما .ا اود عمى سمبنا سيؤير ما
 تحصؿ لف ونها المالية المؤسسة عكاةد في ضعؼ ظهكر إلى يؤدم الذم سكؼ اومر جهكدها 

 التركيز بأف العكس يعتقد مف هناؾ لكف عركضها  بتمييز نامت لك فيما يكافئ جهكدها ما عمى
 الت يرات رؤية عمى القدرة المؤسسة يلقد سكؼ الحالييف ال بالعم ال اصة عمى المعمكمات فقط

 (. Fisher, 2004)  إيجابنا كليس سمبنا اودا  يتأير كبالتالي البيةة في تظهر كاللرص التي

 :االجتماعية المسؤولية لنشوء التاريخي البعد

 لمقضايا نتاجا ليست هي ا جتماعية المسؤكلية عنكاف تحت المعركفة الظاهرة إف
 إف إذ فقط  لممكضكع الذاتية بالجكانب ترتبط أنها أك دنيؽ  بشكؿ لدينا المعاصرة كالمعركفة

 فهنها مكضكعي  كبالتالي كبشكؿ المجتمد في الحاصمة اوساسية عالنتها ترتبط بالمت يرات
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 كالتي الطارةة  ا جتماعية لمض كط ا ستجابة تميؿ سطحية حالة أك جديدة  بظاهرة ليست
 تككف بيف إف فرؽ هناؾ العامة كاف العالنات بأنشطة القياـ  الؿ مف أك معالجتها هدةتهات يمكف

 حياتية جذرية  لت يرات نتيجة تككف أك بسيطة  اجتماعية لتعديالت نتيجة ا جتماعية المسؤكلية
إلى  تنسب أف أكير مف أساسا  أكركبا شهدتها التي الصناعية اليكرة إلى تنسب إف يمكف

 (. 2001بعد )البكرم   فيما العالـ إرجا  سادت التي اهصالحية الحركات

لقد تطكر ملهكـ المسؤكلية ا جتماعية بشكؿ ممحكظ منذ أف بدأ يأ ذ مكانا عاـ 
  حتى أصبر يظهر جميا في العقد او ير  بحيث بدأت منظمات اوعماؿ في إظهار 1950

تراتيجياتها كالتقارير ا جتماعية وصحاب مسؤكليات  ا جتماعية بشكؿ أكير جدية في إدارة إس
 المصالر. فضال عف إبراز  عبر مسميات م تملة إذ تشير جميعها إلى المسؤكلية ا جتماعية. 

( بأنها عقد بيف المنظمة كالمجتمد تمتـز بمكجب  2005كيرل ال البي  كالعامرم )
التزاـ مف نبؿ المنظمة تجا   المنظمة بهرضا  المجتمد كبما يحقؽ مصمحت  كينظر لها عمى أنها

المجتمد الذم تعيش في  مف  الؿ نيامها بكيير مف اونشطة ا جتماعية ميؿ محاربة اللقر 
كمكافحة التمكث ك مؽ الكيير مف فرص العمؿ كحؿ الكيير مف المشاكؿ )المكاصالت  اهسكاف  

 الصحة( كغيرها مف ال دمات. 

ا ستيمار في المجا ت الم تملة لممسؤكلية  كند أكد العديد مف الباحييف عمى أهمية
ا جتماعية ميؿ اوعماؿ ال يرة  بحيث أصبحت تعد إستراتيجية ككنها تجمب منافد كييرة 

 .Margolis and Walsh, 2003)لممنظمة كزيادة المبيعات أك تعزيز الصكرة الذهنية  )

همية المسؤكلية كتؤكد العديد مف الدراسات التي أجريت في بيةات م تملة عمى أ
 2006ا جتماعية  كمف هذ  الدراسات دراسة أجريت في الك يات المتحدة اومريكية في سنة 

تريميكف دك ر كانت ند استيمرت  24تريميكف دك ر مف أصؿ  2.3حيث أظهرت أف ما مقدار  
 Heslin and)في الشركات التي أظهرت نسبة عالية ضمف مقياس المسؤكلية ا جتماعية )

Ochoa, 2008. 

( كآ ركف بأف ا بتكار كاهبداع لهما دكر كبير في ,Poon 2000كند أكد بككف )
ترسيا الصكرة الذهنية  كلكنهما   يكلياف لضماف النجاح  لذلؾ فقد ازداد ا هتماـ بما إذا كانت 
هذ  المنظمات تحمؿ سجال تاري يا في المسؤكلية ا جتماعية اـ  . لذلؾ فقد أضاؼ هذا 
المعيار ا جتماعي عبةا آ ر عمى المنظمات بحيث أد مت هذا البعد في استراتيجياتها 

 كنراراتها.
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( مجمكعة مف فكاةد المسؤكلية  (Turban and Greening, 1997كند حدد
ا جتماعية فباهضافة إلى اودا  المالي اوفضؿ  كالزيادة في حجـ المبيعات  فاف لها أيرا 

 الذهنية.ايجابيا عمى الصكرة 

حيث تكصمكا إلى مجمكعة مف ( Fomburn et. al, 2000كيؤكد ذلؾ دراسة ) 
في استقطاب المكظليف كاهبقا    اللكاةد إلى جانب تحسيف الصكرة الذهنية  ميؿ القدرة اوكبر

كمد أف السمعة الجيدة ند تساعد المنظمات فاف  عميهـ  كتحسيف العاةد عمى ا ستيمار.
(Ewing et. al, 1999 ) ند بيف أنها ليست ضمانة لتحقيؽ النجاح مف ناحية مالية فيما يعتقد
(Petrick, 1999).كآ ركف بأف السمعة تعتبر كسيمة تنافسية لمشركات العالمية ) 

كنظرا  زدياد أهمية المسؤكلية ا جتماعية فقد ظهر العديد مف التعريلات التي حاكلت 
تماعية نذكر أهـ هذ  التعريلات: تعريؼ منظمة المقاييس تحديد التعريؼ الدنيؽ لممسؤكلية ا ج

لممسؤكلية ا جتماعية بأنها ل مسؤكلية  المنظمة عف ا يار المترتبة لقراراتها  ISOالعالمية 
كانشطتها عمى المجتمد كالبيةة عبر الشلافية كالسمكؾ ا  الني المتناسؽ مد التنمية المستدامة 

 . ISO26000, 2007)بعيف ا عتبار تكنعات المساهميف ) كرفا  المجتمد فضال عف ا  ذ

 مهاـ عف مسا لة كهي لمعيار محتكمة مسا لة ( عمى انها 1996كند عرفها عيماف )
 بعينها. لمتطمبات مدل مكافقت  كتحديد تصرؼ أك سمكؾ أك

 جكهرها في تتجسد المجتمعية المسؤكلية ( بأف محتكل2010في حيف عرفها ذياب )
 .كال ير كاو الني  كالقانكني  ا نتصادم  :هي انببأربعة جك 

 ( أبعاد كمجا ت المسؤكلية ا جتماعية كهي كاآلتي:2007كند حدد )الصيرفي  

 بعض ما يجب أن تدركو اإلدارة من دور اجتماعي تجاىو العنصر
يمػػػة السػػػهـ ك حمايػػػة أصػػػكؿ المنشػػػأة  تحقيػػػؽ أكبػػػر ربػػػر ممكػػػف  رسػػػـ صػػػكرة جيػػػدة لممنشػػػاة تعظػػػيـ ن المالككف

 المنشاة ككؿ  زيادة حجـ المبيعات.
عدالة كظيلية  رعاية صحية  ركاتب ك أجكر مدفكعة  إجازات مدفكعة  فرص تقدـ ك ترنيػة  تػدريب  العاممكف

 مستمر  إسكاف لمعامميف ك نقمهـ  ظركؼ عمؿ مناسبة.
رشػادات بشػاف اسػت داـ المنػتو يػـ أسعار مناسبة  اهعالف الصادؽ  منتجات آمنػة ك بنكعيػة جيػدة  إ الزباةف

 الت مص من  أك مف بقايا . 
 معمكمات صادنة  عدـ سحب العامميف مف اآل ريف بكساةؿ غير نزيهة  منافسة عادلة ك نزيهة. المنافسكف
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 أسعار عادلة  ا ستمرارية في التجهيز  تسديد ا لتزامات المالية ك الصدؽ في التعامؿ. المجهزكف
رص عمػػؿ  احتػػراـ العػػادات ك التقاليػػد  تكظيػػؼ المعػػكنيف  دعػػـ اونشػػطة ا جتماعيػػة  دعػػـ  مػػؽ فػػ المجتمد

 البنية التحتية  الصدؽ في التعامؿ   المساهمة في حالة  الككارث.
التشػػجير ك نيػػادة المسػػػاحات ال ضػػرا   المنتجػػػات غيػػر الضػػارة  الحػػػد مػػف تمػػػكث المػػا  ك الهػػػكا  ك  البيةة

 يؿ لممكارد ك  صكصا غير المتجددة منها.التربة  ا ست داـ اوم
ا لتزاـ بػالقكانيف  إعػادة التأهيػؿ ك التػدريب  تكػافؤ اللػرص بػالتكظيؼ  حػؿ المشػكالت ا جتماعيػة    الحككمة

 تسديد ا لتزامات الضريبية. 
جماعات 
 الض ط 

مػػد جمعيػػات  التعامػػؿ الصػػادؽ مػػد الصػػحافة  احتػػراـ أنشػػطة جماعػػات حمايػػة البيةػػة  التعامػػؿ الجيػػد
 حماية المستهمؾ  احتراـ دكر النقابات العمالية ك التعامؿ الجيد معها.

( عمى أف Fisher, 2004ند اجمد العديد مف الباحييف كما كرد في )في حيف 
منظمات اوعماؿ تمارس عددا مف المسؤكليات ا جتماعية كالتي تنحصر ضمف تصنيليف هما: 

جتمد المحمي  كالمكظليف  كالزباةف  كالبيةة. كتعتبر المسؤكلية او النية  كاهنسانية تجا  الم
 او النية مسؤكلية إلزامية كتتعدل في ككنها اهيلا  با لتزامات القانكنية كا نتصادية.

 المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع المحمي -

تجسيد  يعتبر المجتمد المحمي بالنسبة لمنظمات اوعماؿ شريحة مهمة إذ تتطمد إلى
متانة العالنات مع  كتعزيزها  اومر الذم يتطمب منها مضاعلة نشاطاتها تجاه   مف  الؿ 
بذؿ المزيد مف الرفاهية العامة. كالتي تشمؿ: المساهمة في دعـ البنية التحتية  إنشا  الجسكر 

هية  كالحداةؽ  المساهمة في الحد مف مشكمة البطالة  دعـ بعض اونشطة ميؿ اوندية الترفي
احتراـ العادات كالتقاليد  دعـ مؤسسات المجتمد المدني  تقديـ العكف لذكم ا حتياجات ال اصة 
مف  الؿ تقديـ الدعـ المادم لهـ  هذا باهضافة إلى الدعـ المتكاصؿ لممراكز العممية كمراكز 

زكايا  البحكث كالمستشليات. كعادة ما ينظر إلى مسؤكلية المنظمة تجا  المجتمد المحمي مف
نامة  م تملة  فقد تشمؿ رعاية اوعماؿ ال يرية  الرياضة كاللف  التعميـ كتدريب المؤسسات  كا 

 المشاريد المحمية ذات الطابد التنمكم.

 المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفين -

إذا كانت المنظمات تكلي اهتمامها لرأس الماؿ البشرم فال بد مف تقديـ لهـ ما هك 
عامميف المهرة عمى المستكل الكطني كالعالمي أصبحكا يركزكف عمى عامؿ أفضؿ   ف ال

المسؤكلية ا جتماعية مف بيف العكامؿ او رل  كند ايبت ذلؾ تجريبيا حيث أف أكير الناس 
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يحبذكف العمؿ في المنظمة التي لديها سياسات بيةية كمجتمعية جيدة  كما ايبت بنلس السياؽ 
 . تجاريا مد نلس المنظماتأف الناس يحبذكف التعامؿ 

 المسؤولية االجتماعية تجاه الزبائن -

تعتبر هذ  الشريحة مف المجتمد ذات أهمية كبيرة لكؿ المنظمات بدكف استينا  كمف 
اودا  ا جتماعي المكج  لهذ  الشريحة تقديـ المنتجات بأسعار كنكعيات مناسبة  كاهعالف لهـ 

قة لهـ كأمينة باهضافة إلى تقديـ إرشادات كاضحة بشاف بكؿ صدؽ كأمانة كتقديـ منتجات صدي
است داـ المنتو  كالتزاـ المنظمات بمعالجة اوضرار التي تحدث بعد البيد كتطكير مستمر 

 لممنتجات هذا باهضافة إلى ا لتزاـ او الني بعدـ  رؽ نكاعد العمؿ ميؿ ا حتكار.

 المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة -

قد أعيد التركيز في أدبيات المسؤكلية ا جتماعية فيما ي ص الجكانب البيةية  ل       
  أف المسؤكلية ا جتماعية تضـ أنظمة البيةة (Carrigan and Attalla, 2001)فيرل 

 الملركضة ذاتيا 

 أم ضمف فمسلة المنظمة  كالتقارير البيةية لممنظمة.

 شركة أدنوك  لدى االجتماعية المسؤولية

بهدؼ العمؿ في جميد مجا ت  1971شركة بتركؿ أبكظبي الكطنية )أدنكؾ( عاـ  تأسست
صناعة النلط كال از. كمنذ ذلؾ الحيف إتسعت نشاطاتها بشكؿ كاسد حيث نامت بتأسيس 
مجمكعة مف الشركات النلطية التابعة لها كأنشأت صناعة متكاممة في مجا ت اهستكشاؼ 

النلط كتسييؿ ال از كالصناعات الكيماكية كالبترككيماكية كالنقؿ كاهنتاج ك دمات اهمداد كتكرير 
 البحرم باهضافة إلى المنتجات كالزيكت النلطية العامة بهمارة أبكظبي كتكزيعها.

كيتكلى المجمس اوعمى لمبتركؿ الذم يرأس  صاحب السمك الشيا  ميلة بف زايد آؿ 
ياسات البتركلية العامة بهمارة أبكظبي نهياف رةيس الدكلة حاكـ أبكظبي  رسـ كتكجي  الس

 كاهشراؼ عمى تنليذها.
كعمى مدل أربعة عقكد تكسعت نشاطات أدنكؾ كعززت مف مكنعها فأصبحت كاحدة 
مف كبريات شركات النلط العالمية التي لها إستيماراتها في شتى نشاطات الصناعة النلطية بما 

 فيها النقؿ كالشحف كالتسكيؽ كالتكزيد.
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كزت جهكد أدنكؾ في مجاؿ اهستكشاؼ كاهنتاج عمى تقييـ المكامف الجديدة كند تر 
كاهست الؿ اوميؿ لمكاردها الهيدرككربكنية عف طريؽ التحسيف الداةـ هدارة المكامف.  كفي 
السنكات القميمة الماضية سجمت أدنكؾ إنجازات كبرل في تكسعة كتطكير حقكؿ ال از لتمبية 

 طمبات حقف حقكؿ النلط بال از لتحسيف كتكييؼ إنتاج تمؾ الحقكؿ.إحتياجات الصناعة كمت
مبادرة أدنكؾ ودا  ’إف الشركة ممتزمة بالتنمية المستدامة حيث نامت بهطالؽ 

.  كتحرص أدنكؾ عمى  مؽ التكازف بيف حاجات نطاعات المجتمد 2009عاـ ‘ اهستدامة
الصحة كالسالمة كالبيةة نمكذجا يحتذل  كالحلاظ عمى المكارد الطبيعية كيعتبر سجمها في مجاؿ

 ب  في منطقة ال ميو العربي.
كما تعطي أدنكؾ اوكلكية لمتعميـ لذلؾ أنشأت عددا مف المعاهد التعميمية لتدريب 
الككادر الكطنية كتأهيمها لتقكـ بدكرها المطمكب في نطاع الطانة.  كيشكؿ المعهد البتركلي 

ؾ اللني كمشركع كاحة المتميزيف باهضافة إلى عدد مف كمدرسة غمينمغ أبكظبي كمعهد أدنك 
برامو البعيات الدراسية أميمة حية عمى المشاريد التعميمية الناجحة التي نلذتها أدنكؾ كتشرؼ 

 عميها بشكؿ مباشر.
شركة تعمؿ في شتى مجا ت صناعة النلط كال از  15كتضـ مجمكعة شركات أدنكؾ 

كالبترككيماكيات باهضافة إلى النلط ال اـ كال از ك دمات حقكؿ النلط كهي: أدكك  أدما 
العاممة  جاسكك  أدجاز  زادكك  تكرير  شركة الحلر الكطنية  إسناد  إرشاد  فرتيؿ  بركج  

نجسكك  أدنك   ؾ لمتكزيد  اهكسير كالحصف لم از.  ادناتكككا 
 كالبرامو التي ت دـ المجتمد المحمي  اونشطة مف أيضا شركات أدنكؾ بالعديد تقـك

 رياضية( دا ؿ كانت )اجتماعية   تعممي    سكا  المشاريد مف العديد بتنليذ الشركة تقـك حيث
بككادر كطنية مؤهمة مف  الؿ مجاؿ التعميـ تقـك أدنكؾ بتزكيد المجتمد اهماراتي .ك  المجتمد
 البعيات كمعهد أدنكؾ لمتدريب كالمعهد البتركلي كبرنامو كاحة المتميزيف. نظاـ

أسست شركة أدنكؾ كمجمكعة شركاتها عددا مف المؤسسات التعميمية ال اصة بها 
ا بينم فميال كفر المعهد البتركلي برامو أكاديمية بدرجة البكالكريكس في عدة مجا ت هندسية 

يقكـ برنامو أدنكؾ لمبعيات  .يهيئ معهد أدنكؾ اللني المكاطنيف الشباب لمعمؿ كلنييف كتقنييف
في مؤسسات أكاديمية مرمكنة في العالـ  بهرساؿ  ريجي اليانكية العامة لمتابعة تعميمهـ العالي

في يقكـ برنامو كاحة المتميزيف  .التطبيقية ليت صصكا في م تمؼ مجا ت العمكـ كالهندسة
 .النلط كذلؾ بدراسة عمـك الهندسة جذب طالب المدارس المكهكبيف لاللتحاؽ بصناعة
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 باهضافة إلى ذلؾ تقكـ أدنكؾ بتقديـ الدعـ المادم سنكيا لرعاية جهات م تملة مف

  :المجتمد   منها عمى سبيؿ المياؿ   الحصر اللعاليات كالمؤسسات التالية

 سباؽ الهجف. - 

  لكزارة العمؿ كالشةكف ا جتماعية.مركز المعانيف  - 

 المؤسسات التعميمية ميؿ جامعة زايد كجامعة اهمارات ككميات التقنية كمنطقة أبك ظبي - 

 التعميمية

  اوندية الرياضية كاليقافية.  -

 الدراسات السابقة

ة فيما يأتي عرض مكجز لمدراسات العربية اوجنبية السابقة  التي تناكلت مت يرات الدراس
المتميمة مدل رضى المجتمد المحمي عف تطبيؽ المسؤكلية ا جتماعية لدل شركة أدنكؾ كفيما 

 يمي عرضان لتمؾ الدراسات  كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 أوال:الدراسات العربية

 في المتنانضة المكانؼ بياف إلى الدراسة ( هدفت2002كفي دراسة أجراها البكرم )
 كالتعرؼ اهنتاجية  المنظمات لدل او النية ماعية كالمسؤكليةا جت المسؤكلية ملهكمي تطبيؽ
 مف حمايتهـ حيث مف العامميف لحقكؽ تكفيرها كمدل العامميف لديها تجا  اهدارة مسؤكلية عمى

صابات الم اطر  السمبية النقاط بعض عمى التعرؼ الدراسة إلى هدفت كما .العمؿ كاهمراض كا 
 أفراد عدد بمغ كند. كتطبيقها كاو النية ا جتماعية المسؤكلية لملهـك إدراؾ المنظمات حيث مف

 منظمة.  12( مدير مكزعيف عمى 60العينة )

 اوماف حؽ غياب كبعد تحميؿ البيانات تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتاةو أهمها
 مف نطاع كؿ إف إذ المستهمؾ بحقكؽ ا هتماـ في تبايف المنظمات المنظمات  ككذلؾ  تمؾ في

 اهتمت بحؽ معيف كاهممت حقكؽ أ رل.  القطاعات

( بهدؼ التعرؼ عمى نظرة 2005كتكصمت الدراسة التي أجراها حريـ كالساعد )
المديريف تجا  المسؤكلية ا جتماعية كمدل مساهمة منظماتهـ في تحممها  إلى مجمكعة مف 

صاةص الش صية النتاةو كاف أهمها عدـ كجكد فركؽ في إجابات المبحكييف تعزل لم 
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باهضافة إلى إف هناؾ مستكل من لض في دكر كمستكل اضطالع الشركات الصناعية 
 ا ست راجية بمسؤكليتها ا جتماعية. 

( لمتعرؼ إلى مدل لادراؾ المديريف لملهـك 2001كهدفت دراسة البكرم كالديك  جي  )
تيعاب المديريف العامميف في المسؤكلية ا جتماعيةل في الشركات الصناعية في العراؽ  كمدل اس

منظمات اوعماؿ لهذا الملهـك فضال عف بياف انعكاس تطبيقاتها عمى كاند الممارسات العممية 
في منظماتهـ. كند تكصمت الدراسة إلى إف الملهكـ الكالسيكي لممسؤكلية ا جتماعية هك اوكير 

كي في أف المسؤكلية ا جتماعية نبك  لمعينة المبحكية مف المديريف. كيتم ص الملهكـ الكالسي
لممنظمة تتميؿ في است داـ المكارد ك القياـ باونشطة المطمكبة لتحقيؽ أعمى ربر كبما ينسجـ 
مد القكانيف الساةدة. كهذا اهدراؾ يعني أف اهدارات العاممة في مجتمد الدراسة   زالت دكف 

الحاصمة في مجاؿ اللكر اهدارم  مسؤكلية التلاعؿ كالتكافؽ مد المت يرات العصر الحديث 
المعاصر   كما  مصت الدراسة إلى كجكد عالنة معنكية بيف السمات الش صية لممديريف 

دراكهـ لملهكـ المسؤكلية ا جتماعية.  كا 

( التي هدفت إلى إلقا  الضك  عمى لدكر الشركات 1996كتكصمت دراسة عزمي )
إلى: تضميف القكاةـ المالية لمشركات بنكدان  المساهمة في اونشطة ا جتماعية لسمطنة عماف

مستقمة  اصة باونلاؽ عمى اونشطة ا جتماعية  كعدـ نياـ الشركات بدكرها في حؿ 
المشكالت ا جتماعية كرفد مستكل الرفاهية بسبب عدـ كجكد هيكؿ تنظيمي ي تص بهذ  

حككمة لمقطاع ال اص ك اونشطة ك أف هناؾ عالنة ما بيف حكافز ا ستيمار التي تمنحها ال
 نياـ الشركات المساهمة بدكرها في التنمية ا جتماعية.

كالمعنكنة :ب مدل تطبيؽ اهدارة في القطاع ال اص  )1995) إما دراسة التركستاني
لنشاط المسؤكلية ا جتماعية كالتي هدفت الى تعرؼ بملهكـ المسؤكلية ا جتماعية لدل نطاع 

ت السعكدية كمعرفة نكعية اونشطة ا جتماعية التي تمارسها تمؾ إدارة اهعماؿ في المنظما
المنظمات كمعرفة العالنة بيف مكنؼ الشركة المالي كبيف نيامها باونشطة ا جتماعية كمف 
نتاةو الدراسة تبيف اف هناؾ نبك  لدم المديريف وهمية تطبيؽ ملهكـ المسؤكلية ا جتماعية كمف 

ة زيادة ا هتماـ بنشاط التسكيؽ ا جتماعي كالعمؿ عمى زيادة تبني تكصيات هذ  الدراسة ضركر 
ملهكـ المسؤكلية ا جتماعية لدل المنظمات كضركرة أنشا  هيةة م تصة تهتـ بتطبيؽ ملهـك 

 المسؤكلية ا جتماعية. 
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 ثانيا:الدراسات األجنبية

كؿ بهدؼ تعزيز اللهـ ح Anselmsson and Johansson (2007)دراسة أجراها 
تصنيؼ الزباةف المهميف لمجكانب الم تملة مف المسؤكلية ا جتماعية عند تقييمهـ كشراةهـ 
المنتجات كاوسما  التجارية مف المحالت التمكينية  كند تكصمت الدراسة إلى أف يالية أبعاد مف 

بيةة( إلى المسؤكلية ا جتماعية )مسؤكلية تجا  المنتو  المسؤكلية اهنسانية  المسؤكلية تجا  ال
جانب اوسما  التجارية تسهـ في بنا  الصكرة الذهنية. عالكة عمى ذلؾ فاف الصكرة الذهنية 

 أظهرت أف مف شانها أف تؤير عمى نية المستهمكيف في الشرا .

  إلى الكشؼ عف مبادرات المسؤكلية  (Narwal, 2007)كهدفت دراسة أجراها  
الهندية  كالتي مف شانها أف تساعدهـ في تعزيز ا جتماعية المت ذة مف نبؿ نطاع البنكؾ 

أداةهـ العاـ. كند أظهرت الدراسة أف البنكؾ تمتمؾ كجهة نظر ايجابية حكؿ مبادرات المسؤكلية 
ا جتماعية  كند ركزكا بشكؿ أساسي عمى التعميـ  النمك المتكازف لطبقات المجتمد الم تملة  

سؤكلية ا جتماعية التي ضمت رضا الزبكف الصحة  فضال عف التركيز اوهـ ونشطة الم
 كالتسكيؽ البيةي.

 UWMS SBNأما الدراسة التي أجرتها كمية ا دارة في جامعة كيكاتك في نيكزلندا 
شركة مف م تمؼ ا حجاـ الص ير كالمتكسط كالكبير هدفت الى التعرؼ  811لػ   (2004)

البيةية  كند تكصمت الدراسة الى عمى مدل التزاـ هذ  الشركات في ا نشطة ا جتماعية ك 
مجمكعة مف النتاةو كاف مف أهمها أف اوكيرية مف الشركات كانت ند ندمت الكنت كالماؿ 
لمشاريد المجتمد المحمي الذم تعمؿ في   كاف أكير مف يميي الشركات ذهبت مساهماتها إلى 

في مجاؿ تدريب   اوعماؿ ال يرية  كما أظهرت الدراسة أف يالية أرباع الشركات اهتمت
المكظليف  كبنلس الكنت تقديـ مساعدات لممكظليف في تكممة دراساتهـ  كأ يرا بينت الدراسة أف 

 % مف التنكع.57الشركات تعتمد في نرارات التعييف ما نسبت  

 Natural) (2003كفي دراسة أجريت مف نبؿ فريؽ عمؿ ترأست  كندا لممكارد الطبيعية 
Resources Canada,لذم ضـ عددا مف المديريات في الحككمة اللدرالية بما فيها البيةة   كا

بهدؼ اللهـ اوفضؿ لمدكافد  التطبيؽ  المدا ؿ  التحديات كالمعكنات التي تكاج  الشركات عند 
محاكلتها التقدـ في ممارسة مسؤكلياتها ا جتماعية  فضال عف استكشاؼ دكر الحككمة في 

كند است دـ حا ت دراسية لعشر شركات تمتـز في اونشطة  تعزيز المسؤكلية ا جتماعية.
التالية: المجتمد المحمي كالمجتمد ككؿ  المكظليف  الزباةف  البيةة  المساهميف  المكرديف  كند 
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تكصمت الدراسة إلى أف الشركات تتبنى مجمكعة مف ا ستراتيجيات منها  نظـ اهدارة  كاودكات 
ية تدعـ بدكرها المسؤكلية ا جتماعية  كند أظهرت الدراسة أف التي تطبؽ فيها ممارسات عمم

جميد الشركات كانت نشطة في المجا ت التالية:المكظليف  المجتمد ككؿ  كالبيةة.أما البرامو 
 التي بينت فيها ضعلا كانت في المجا ت التالية:المكرديف  الزباةف  كالمساهميف. 

 تعقيب عمى الدراسات السابقة

انها  سة الحالية تتشاب  مد بعض الدراسات القميمة السابقة مف حيث تحديدإف الدرا
تتحدث عف المسؤكلية ا جتماعية  حيث نجد اف اغمبية الدراسات السابقة التس تتحدث عف 
مكضكع المسؤكلية ا جتماعية ند تناكلتة مف جهة مدل تطبيؽ الشركات لممسؤكلية ا جتماعية  

 ملهكمي تطبيؽ بياف التي هدفتا إلى  (Narwal, 2007)كدراسة (2002ميؿ دراسة البكرم )
اهنتاجية  كدراسة عزمي التي هدفت  المنظمات لدل او النية ا جتماعية كالمسؤكلية المسؤكلية

الى إلقا  الضك  عمى لدكر الشركات المساهمة في اونشطة ا جتماعية لسمطنة عماف  في 
( ند هدفت 2001( كدراسة البكرم كالديك  جي )2005حيف نجد اف دراسة حريـ كالساعد )

التعرؼ عمى نظرة المديريف تجا  المسؤكلية ا جتماعية كمدل مساهمة منظماتهـ  كهدفت دراسة 
( لمتعرؼ إلى مدل لادراؾ المديريف لملهكـ المسؤكلية ا جتماعيةل 2001البكرم كالديك  جي  )

ذ  الدراسة ت تمؼ عف غيرها مف عدة كجك   فهي في الشركات الصناعية في العراؽ . إ  أف ه
أك ن: ت تمؼ مف حيث الهدؼ  كيانيان: مف حيث مجتمد الدراسة  كياليان: مف حيث اودكات 

 -في حدكد عمـ الباحث –المست دمة فيها لجمد المعمكمات. كما يميز هذ  الدراسة أيضان  أنها 
الكطف العربي التي تبحث في مدل رضى  ند تككف الدراسة اوكلى في اومارات   كربما في

 المجتمد المحمي عف تطبيؽ المسؤكلية ا جتماعية لدل شركة )أدنكؾ ( في منطقة العيف. 

 الطريقة االجراءات

مجتمد  تحديد في التي اتبعها  الباحث كاهجرا ات لمطريقة كصلان  اللصؿ هذا تضمف
إلى  كيباتها  إضافة اوداة صدؽ مف لتحقؽا الدارسة  ك طكات أداة كاست داـ  كعينتها الدارسة
 .البيانات تحميؿ في المتبعة اهحصاةية كالطرؽ الدارسة اجرا ات كصؼ

 منيج البحث:

هو الكصلي بأحد صكر   كهي الدراسة المسحية  كذلؾ لمالةمتها نست دـ الباحث الما
  غراض الدراسة الحالية.
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 مجتمع البحث وعينتو : 

هفراد المقيميف في منطقة العيف  كالبالغ عددهـ ما يقارب تككف مجتمد مف جميد ا
تـ ا تيار ما يقارب . 2011187تقديرات الصادرة في منتصؼ إلؼ نسمة  حسب  178,500

 مف اهفراد المقيميف في منطقة العيف    كتـ ا تيارهـ بالطريقة العشكاةية المتاحة.  388

 أداوت البحث: 

كتطكيرها لتصبر أداة جمد المعمكمات في هذ  الدراسة  ناـ الباحث ببنا  أداة الدراسة 
كذلؾ بمراجعة اودب النظرم ال اص بمكضكع المسؤكلية ا جتماعية  كستشتمؿ اوداة عمى 

 جزةيف:

 .ا ستبانة عمى المستجيب حكؿ عامة ديم رافية معمكمات اوكؿ: كيتناكؿ

لمسؤكلية الياني: سي صص لقياس مدل رضى المجتمد المحمي عف تطبيؽ ا
 ا جتماعية لشركة أدنكؾ . 

 صدق األداة: 

تـ التحقؽ مف صدؽ اوداة عف طريؽ عرضها عمى مجمكعة مف المحكميف ذكل 
او تصاص كال برة  كطمب منهـ إبدا  الرأم حكؿ فقرات ا ستبانة كذلؾ بالحذؼ كالتعديؿ 

ظات المحكميف تـ تعديؿ كانتراح فقرات جديدة كمناسبة اوداة لمكضكع البحث كبنا  عمى مالح
 فقر . 27أداة البحث فأصبحت بصكرتها النهاةية مككنة مف يالية إبعاد ك

 ثبات األداة:

مف اجؿ است راج معامؿ اليبات لألداة تـ است داـ معادلة كركنباخ إللا مف اجؿ تحديد 
تمتد بدرجة ( كتشير هذ  القيمة إف اوداة ت 89.25ا تساؽ الدا مي للقرات ا ستبانة فبم ت )

 يبات مناسبة. 

 المعالجات االحصائية:

                                                 
 . 2011دحثشس حالكقخءحص حٌؼخِش ٌؼخَ  187
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تـ  يـ الحاسكب باست داـ البيانات كاد اؿ ترميزها جرل العينة أفراد إجابات تلريغ بعد
 (. SPSSاهحصاةية ) الرزمة برنامو باست داـ إحصاةيا البيانات معالجة

 -كهي: البحث  أهداؼ لتحقيؽ اهحصاةية اوساليب بعض يـ است دـ
 كسطات الحسابية كا نحرافات  المعيارية.المت -
 .t-testا تبار لتل  -
 .one way anovaا تبار تحميؿ التبايف ا حادم  -

 نتائج البحث

هدفت الدراسة الحالية التعرؼ إلى مدل رضى المجتمد المحمي عف تطبيؽ المسؤكلية 
حصاةيان  تـ التكصؿ . كبعد جمد البيانات  كتحميمها إأدنكؾ )اهمارات (ا جتماعية لدل شركة 

 إلى النتاةو اآلتية:

مػػا مػػدل رضػػى المجتمػػد المحمػػي عػػػف أك ن: النتػػاةو المتعمقػػة بالسػػؤاؿ اوكؿ كالػػذم يػػنص عمػػى: 
 )أدنكؾ(؟تطبيؽ المسؤكلية ا جتماعية لدل شركة 

لإلجابػػػة عػػػف هػػػذا السػػػؤاؿ تػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية كا نحرافػػػات المعياريػػػة لكػػػؿ 
 قياس البحث. كتـ ا عتماد عمى المعيار التالي لمحكـ عمى مستكل اللقرة.سؤاؿ مف أسةمة م

 من لض. 2.33انؿ مف  -
 متكسط. 3.66 -2.34مف  -
 مرتلد.  3.67اكير مف  -

 (1الجدكؿ رنـ )
مدل رضى المجتمد المحمي عف تطبيؽ يبيف المتكسطات الحسابية كا نحرافات المعيارية ل

 كؾأدنالمسؤكلية ا جتماعية لدل شركة 

 اللقرات الرنـ
المتكسط 
 الحسابي

 المستكل ا نحراؼ المعيارم

  المجال: المسؤولية تجاه المجتمع

 متكسط 1.41 2.98 .المجتمد كنيـ أهداؼ مد كأهدافها الشركة رسالة تتكافؽ 1
 مرتلد 1.06 4.10 البطالة. مشكمة مف بالتقميؿ الشركة تساهـ 2

3 
تمد ميؿ مستشليات تنجز الشركة مشاريد  دماتية لممج

 كمدارس.
 متكسط 1.49 2.84

4 
تساهـ الشركة في دعـ البنية التحتية ميؿ )إنشا  الجسكر 

 كالشكارع كالحداةؽ كاوماكف الترفيهية(.
 من لض 1.00 2.06
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 متكسط 0.88 2.77 تقدـ الشركة يد العكف لذكم ا حتياجات ال اصة. 5
 مرتلد  1.02 3.38 تدعـ الشركة الرياضة كالرياضييف. 6

7 
تحافظ الشركة عمى إنامة عالنات متينة مد المجتمد 

 المحمي.
 متكسط 1.51 2.70

 متكسط 1.37 2.99 تكظؼ الشركة سنكيان نسبة مف ذكم ا حتياجات ال اصة. 8
 متكسط 1.38 2.36 تسعى الشركة إلى جذب كتشجيد ا ستيمار. 9
 متكسط 1.11 3.18 تساهـ الشركة برعاية البحث العممي. 10
 متكسط 1.51 2.85 تدعـ الشركة باستمرار المؤسسات التعميمية. 11
 متكسط 1.16 2.77 تقدـ الشركة يد العكف لألسر المحتاجة. 12

  العمالء تجاه االجتماعية المسؤولية :الثاني المجال

 متكسط 1.21 2.66 كتقـك عمى عالجها. العمال  بشكاكل الشركة تهتـ 13
 متكسط 1.15 2.85 ركة شركط العالنة بينها كبيف العمال تكضر الش 14

15 
عمالةها  مد تبرمها التي ا تلانيات بتنليذ الشركة تمتـز

 .المناسب كبالكنت
 متكسط 1.24 3.15

 من لض 1.17 2.33 تقيـ الشركة عالنات طيبة مد العمال . 16
 متكسط 1.35 3.11 تقدـ الشركة إرشادات كاضحة بشاف است داـ  دماتها. 17
 متكسط 1.31 3.28 تقدـ الشركة  دمات ما بعد البيد. 18
 متكسط 1.32 2.81 تقـك الشركة بتطكير المنتجات بشكؿ داةـ. 19
 متكسط 1.52 3.03 تعمؿ الشركة عمى تحسيف جكدة  دماتها. 20
 متكسط 1.33 3.24 تمتـز الشركة بالمسؤكلية الكاممة عف ال دمات التي تقدمها. 21
 متكسط 1.18 3.08 تسعى الشركة إلى التميز عمى حساب اورباح. 22

  البيئة تجاه االجتماعية المسؤولية :الثالث المجال

 متكسط 1.50 3.08 .ال دمات تصميـ في حديية أساليب الشركة تتبد 23
 مرتلد 1.06 4.00 .عاـ بشكؿ الشركة البيةة مف أهـ أكلكيات حماية تعد 24

25 
 عمى المحافظة في العالنة ذات الجهات مد ةالشرك تساهـ

 .البيةة نظافة
 مرتلد 1.14 3.94

26 
البيةة  تمكث لتجنب مسببات حديية تقنيات الشركة تست دـ

 .باهشعاعات
 مرتلد 0.99 4.36

 متكسط 1.35 3.07 .بيةية ككارث حدكث حاؿ في لمطكارئ  طة الشركة لدل 27
 متكسط 1.25 3.07 الدرجة الكمية

مدل رضي المجتمد المحمي عف تطبيؽ المسؤكلية  ( إف1رنـ ) الجدكؿ مف ضريت
أدنكؾ في مدينة العيف ا جتماعية تجا  المجتمد  التعامؿ مد العمال  ك البيةة  لدل شركة 

كانت بيف من لضة من لض ك المتكسطة كالمرتلعة فقد تراكحت المتكسطات الحسابية عميها 
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تساهـ الشركة في دعـ البنية التحتية ميؿ)إنشا  ي فقرات (. كه60.2( إلى ) 60.2مابيف)
 لتجنب مسببات حديية تقنيات الشركة الجسكر كالشكارع كالحداةؽ كاوماكف الترفيهية( ك تست دـ

فقرة مف فقرات البحث عمى درجة استجابة متكسطة كهي .6كحصمت  .البيةة باهشعاعات تمكث
  61  .6  19  18  17  15  16  .1  16  11  .1  9  8  7  5  . 1اللقرات )

( عمى استجابة مرتلعة 62  65  66  2  6( بينما حصمت  مس فقرات )67  .6  66
 ( عمى استجابة من لضة. 12 6كفقرتيف)

هػؿ تكجػد فػركؽ ذات د لػة إحصػاةية  النتاةو المتعمقة بالسؤاؿ الياني كالذم يػنص عمػى:
لممسػػػؤكلية ا جتماعيػػػة تعػػػزل  )أدنػػػكؾ(شػػػركة  لمػػػدل كعػػػي افػػػراد المجتمػػػد المحمػػػي عػػػف تطبيػػػؽ

 لممت يرات الش صية )الجنس  العمر  المستكل التعميمي  النكع الكظيلي( وفراد عينة الدراسة؟
ارناـ )  لإلجابة عف هذا السؤاؿ تـ حساب ا تبار لتل ك لؼل لمعرفة اللركؽ كالجداكؿ

 . ( تبيف نتاةو التحميؿ5()4( )  3( )2
 (2جدكؿ رنـ )

مدل رضى المجتمد المحمي عف تطبيؽ المسؤكلية  متكسطات بيف لممقارنة تل ا تبارل تاةون
 تبعان لمت ير الجنس أدنكؾا جتماعية لدل شركة 

مجمكعات  اوبعاد
 المقارنة

المتكسط  العدد
 الحسابي

ا نحراؼ 
 المعيارم

نيمة 
 لتل

مستكل 
 الد لة

 المسؤولية تجاه المجتمع
 0.74 3.01 211 ذكر

0.40 0.69 
 0.95 2.93 177 انيى

 العمالء تجاه االجتماعية المسؤولية
 0.66 3.53 233 ذكر

0.13 0.90 
 0.94 3.51 155 انيى

 البيئة تجاه االجتماعية المسؤولية
 0.63 2.12 196 ذكر

0.09 0.93 
 0.81 2.10 192 انيى

 0.65 3.16 222 ذكر الكمي
0.28 0.78 

 0.87 3.11 166 انيى

 
دالة  غير كهي (0.28نيمة اهحصاةي لتل بم ت ) ( اف 2رنـ ) الجدكؿ مف يتضر

بيف  د لة إحصاةية ذات فركؽ كجكد عدـ عمى يدؿ كهذا 0.05د لة  مستكل عند إحصاةينا
 كفقا أدنكؾمدل رضى المجتمد المحمي عف تطبيؽ المسؤكلية ا جتماعية لدل شركة  متكسطات

 لمت ير الجنس. 
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 (3رنـ )جدكؿ 
مدل رضى المجتمد المحمي عف تطبيؽ المسؤكلية  متكسطات بيف لممقارنة تل ا تبارل نتاةو

 أدنكؾ تبعان لمت ير المؤهؿ العمميا جتماعية لدل شركة 

 اوبعاد
مجمكعات 
 المقارنة

المتكسط  العدد
 الحسابي

ا نحراؼ 
 المعيارم

نيمة 
 لتل

مستكل 
 الد لة

المسؤولية تجاه 
 المجتمع

 0.90 2.97 219 لكريكسبكا

 0.81 2.95 169 دراسات عميا 0.93 0.08

 المسؤولية

 تجاه االجتماعية

 العمالء

 0.88 3.56 235 بكالكريكس

0.86 0.39 
 دراسات عميا

153 3.36 0.75 

 المسؤولية

 تجاه االجتماعية

 البيئة

 0.70 2.08 200 بكالكريكس

-
1.13 0.26 

 دراسات عميا
188 2.31 0.92 

 0.83 3.15 211 بكالكريكس الكمي

 0.66 3.09 177 دراسات عميا 0.78 0.28

 
دالة  غير كهي (0.28نيمة اهحصاةي لتل بم ت ) ( اف 3رنـ ) الجدكؿ مف يتضر

 بيف د لة إحصاةية ذات فركؽ كجكد عدـ عمى يدؿ كهذا 0.05د لة  مستكل عند إحصاةينا
 كفقا أدنكؾعف تطبيؽ المسؤكلية ا جتماعية لدل شركة مدل رضى المجتمد المحمي  متكسطات

 لمت ير المؤهؿ العممي. 
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 (4جدكؿ رنـ )
مدل رضى المجتمد المحمي عف تطبيؽ  درجات متكسطات بيف لممقارنة تل ا تبارل نتاةو

 أدنكؾ تبعان لمت ير ال برةالمسؤكلية ا جتماعية لدل شركة 

 اوبعاد
مجمكعات 
 المقارنة

كسط المت العدد
 الحسابي

ا نحراؼ 
 المعيارم

نيمة 
 لتل

مستكل 
 الد لة

المسؤولية تجاه 
 المجتمع

 0.75 3.30 195 سنكات 6-10

 0.89 2.90 193 سنة فأكير 11 0.15 1.47

 المسؤولية

 تجاه االجتماعية

 العمالء

 0.75 4.04 216 سنكات 6-10

2.35 0.02 
 سنة فأكير 11

172 3.43 0.85 

 المسؤولية

 تجاه الجتماعيةا

 البيئة

 0.48 2.24 240 سنكات 6-10

0.63 0.53 
 سنة فأكير 11

148 2.09 0.77 

 0.68 3.52 213 سنكات 10-6 الكمي

 0.80 3.07 175 سنة فأكير 11 0.06 1.88

 
دالة  غير كهي (1.88نيمة اهحصاةي لتل بم ت ) ( اف 4رنـ ) الجدكؿ مف يتضر

  بيف د لة إحصاةية ذات فركؽ كجكد عدـ عمى يدؿ كهذا 0.05ة د ل مستكل عند إحصاةينا
 كفقا أدنكؾمدل رضى المجتمد المحمي عف تطبيؽ المسؤكلية ا جتماعية لدل شركة  متكسطات

 لمت ير ال برة. 
 

 (5جدكؿ رنـ )
مدل رضى المجتمد المحمي عف تطبيؽ بيف   اللركؽ د لة لمعرفة اوحادم التبايف تحميؿ نتاةو

 أدنكؾ تبعان لمت ير العمر سؤكلية ا جتماعية لدل شركة الم

درجات  مصادرالتبايف اوبعاد
 الحرية

متكسط 
 المربعات

الد لة  نيمة لؼل
 اهحصاةية

المسؤولية تجاه 
 المجتمع

14.02 213 0.28 

1.05 0.45 9.08 174 0.27 

23.11 387  

 االجتماعية المسؤولية
9.46 214 0.21 

0.63 0.93 
13.65 173 0.34 
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  387 23.11 العمالء تجاه

 االجتماعية المسؤولية

 البيئة تجاه
6.72 207 0.34 

1.31 0.21 16.39 180 0.26 

23.11 387  

 0.24 203 13.61 الكمي

0.72 0.86 9.50 184 0.34 

23.11 387  

 
دالة  غير كهي (0.72) نيمة اهحصاةي لؼل بم ت ( اف 5رنـ ) الجدكؿ مف يتضر

  بيف د لة إحصاةية ذات فركؽ كجكد عدـ عمى يدؿ كهذا 0.05د لة  مستكل عند إحصاةينا
 كفقا أدنكؾمدل رضى المجتمد المحمي عف تطبيؽ المسؤكلية ا جتماعية لدل شركة  متكسطات

 .عاـ( 41  اكير مف 40 – 30عاـ  مف  30)انؿ مف لمت ير العمر 
 ت: النتائج والتوصيا

 النتائج   
أكدت تساؤ ت البحث أف شركة أدنكؾ اهماراتية مليدة ل دمة المجتمد كرفاهيت  في منطقة  -

 العيف كاف هناؾ تالؤـ ما بيف رسالة الشركة كأهدافها مد أهداؼ  المجتمد كنيم .

ف أظهر البحث أنة   يكجد تعريؼ مكحد لملهكـ المسؤكلية ا جتماعية كذلؾ لعدـ اتلاؽ بي -
الباحييف عمى إبعاد ك صاةص عامة كشاممة لممسؤكلية ا جتماعية كيرجد ذلؾ بسبب ظهكر 

 بعض المت يرات العصرية ميؿ ال ص صة كالعكلمة كا نتصاد المعرفي ....الا.

أيبتت نتاةو البحث أف شركة تست دـ  طط إستراتجية مالةمة كفعال  ل دمة المجتمد كالعمال   -
 كالبيةة.

رضي مف نبؿ المجتمد المحمي عف شركة أدنكؾ بما تمارس   تاةو البحث أف هنالؾ أظهرت ن  -
 .كتتبنا  مف تطبيؽ المسؤكلية ا جتماعية

أيبتت النتاةو أف الشركة   تسهـ في دعـ البنية التحتية لمجسكر كالشكارع كالحداةؽ كاوماكف  -
 الترفيهية. 

ية المستدامة كالمبادرات الكطنية كالتكطيف كذلؾ أيبتت نتاةو البحث أف الشركة ممتزمة بالتنم -
 مف  الؿ تكظيؼ نسبة مف ذكم ا حتياجات ال اصة.

أكدت نتاةو البحث أف شركة أدنكؾ لعبة دكرا مهما في النهضة التعميمة في اومارات مف  -
  الؿ  الدعـ المادم المقدـ لممؤسسات التعميمة كت صيص  جز  مف اهرباح لهذم ال اية.
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كضحت نتاةو البحث أف الشركة لها دكرا مهما في مجاؿ الصحة كالسالمة البيةية كتست دـ أ -
التقنيات الحديية لتقميؿ مف مسببات تمكث البيةة ككجكد  طة طكارئ في حاؿ حدكث ككارث 

 بيةية.    

كأ يرا كليس أ ر أف الشركة تكاكب التطكرات التي تعمؿ عمى تحسيف منتجاتها ك دماتها  -
 عف طريؽ است دامها أفضؿ التقنيات الحديية. كذلؾ

 التوصيات       
ضركرة إيجاد نانكف ممـز لجميد الشركات العامة كال اصة لت صيص جز   -

% مف 1مف اهرباح لدعـ البحث العممي كالتدريب المهني بما  يقؿ عف
 إرباحها السنكية الصافية.

 دمة المجتمد  أيجاد جاةزة سنكية وفضؿ شركة إماراتية تشجد عمى- -
 كالبحث العممي كالتدريب كالعمؿ المتميز. 

تشجيد جميد الشركات المساهمة العامة كال اصة عمى تبني ممارسة   -
 صاةص  المسؤكلية ا جتماعية ككنها تقؼ كرا  تطكر كتقدـ كاستقرار 

 كرفاهية كؿ المجتمد.
ا تشكيؿ هيةة  اصة تشرؼ كتقؼ عمى عمؿ الشركات العامة كال اصة بم -

 يتـ ت صيص  لرفاهية كنيـ المجتمد.  
أنشا  مجالس محمية استشارية  مشتركة مابيف الشركات كنيادات المجتمد  -

المحمي لتعرؼ عمى حاجات المجتمد كالنكاحي التي تسهـ في تنمية كتقدـ 
 المجتمد.

يجب عمى الشركات دعـ مراكز  دمات المجتمد المحمي لمقياـ بعممها  -
في تنمية المجتمد المحمي كذلؾ عف طريؽ عقد الدكرات التيقيلي الذم يسهـ 

 ك الندكات كالبرامو التكضيحية لعمؿ ك طط  هذا الشركات.

أ يرا يكصي الباحث ضركرة التكسد في دراسة بعض الت يرات التنظيمية عمى -             
ح لدل هذا المسؤكلية ا جتماعية في الشركة المساهمة العامة كال اصة  كدراسة مدل اهفصا

 الشركات عمى تبني فكرة المسؤكلية ا جتماعية.
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Abstract 
The objective of this research is to identify the degree of satisfaction of community with the application of 

social responsibility  within ADNOC UAE company in all its dimensions (social Responsibility towards 

the community, customers and the environment from the side, and then to identify the presence or absence 

of indications for the application of   social responsibility  with ADNOC according to factors  

demographic by another, in order to achieve the above objectives, a questionnaire was developed to 

collect information from the research community, which amounted to (388) people, who were distributed 

(388) questionnaire was returned by all, was used statistical methods different (T-test, ANOVAs and 

means and standard deviations). Results of search results of several of the most important there is no 

statistically significant differences of the extent of the application's social responsibility ADNOC and 

according to all demographic factors. The results confirmed that ADNOC UAE is useful for community 

service and welfare, There is compatibility between the company and its goals, objectives and values of 

society and there is satisfaction  with ADNOC UAE, for its application of the  social responsibility 

dimensions. The result of the research recommended that the public and private companies should be 

encouraged to adopt social responsibility properties because of the role it plays in the progress and the 

development of society. 
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 الامكرتوهية ػيل ختعيط املدينة ترييف املدينة واثره

سامغيل ػيل)*(  د. محمد اؤ

berti@hotmail.com-Lingo 

 
 :المستخلص

تناكلت الكرنة أير ترييؼ المدينة عمى ت طيط المدينة ا لكتركنية كملهكـ المنطقة الريلية     
الحياة الحضرية.  استعرضت الكرنة  كالترييؼ كظاهرة اجتماعية كعالنة ذلؾ بدمو الريؼ في

مهددات ت طيط المدينة ا لكتركنية كأهـ آيارها عميها ك رجت الكرنة بنتاةو كتكصيات يمكف أف 
 ت إحدل متطمبات الحياة المعاصرة.تليد في تطكير المدينة ا لكتركنية التي أصبح

  -الكممات المفتاحية :
 ية   المنطقة الريلية   المدينة ا لكتركنية . ترييؼ المدينة   ت طيط المدينة ا لكتركن

 مقدمة : 
عمي الرغـ مف الصعكبات التي تكاج   الباحييف في تعريؼ المدينة كالمدينة  الحديية 
بصكرة عامة كالمدينة ا لكتركنية بصكرة  اصة نجد اف ظاهرتي الريؼ كالمدينة ش متا ايضان 

كما تزاؿ تشكؿ عصلان ذهنيان مستمران لهـ . لكف ا مر الباحييف كالم تصيف فترة طكيمة مف الزمف 
ند يصبر اكير تعقيدان عند البحث عف ايار الترييؼ عمي المدينة ا لكتركنية التي تشكؿ هي 
أيضان انطباعان ذهنيا يتميز بالطابد التقني ا لكتركني مما يصعب عمي الكييريف مف اوفراد 

لرغـ مف التحديات التي تكاج  ت طيط المدينة كالجماعات تصكر  . كيمكف القكؿ عمي ا
ا لكتركنية إ  أف المدينة ا لكتركنية اصبحت كانعان في حياة ا نساف المعاصر   يمكف تجاكز  
  كلذلؾ هؿ نبحث في مهددات ت طيط المدينة ا لكتركنية أـ نبحث في كيلية جعؿ الريؼ 

الريؼ مكاكبان ذهنيان لمتطميات كاهداؼ المدينة مجتمعان الكتركنيان ؟ اك كيؼ نجعؿ ا نساف في 
 ا لكتركنية كالمكاطف ا لكتركني ؟ كهؿ هنالؾ ايار محتممة لمترييؼ عمي المدينة ا لكتركنية ؟ .  

 مفاىيم الدراسة :
 اواًل :مفيوم المدينة االلكترونية :

يد است داـ كربط أدكات تعرؼ المدينة ا لكتركنية بانها تمؾ المدينة الحديية جدان التي تستط
التكنمكجيا الحديية بالحياة اليكمية لسكاف المدينة كربط ذلؾ با نشطة كال دمات باست دامات 
ا رض كتحكيؿ المكاطف مف مكاطف عادم الي مكاطف الكتركني. كيعرؼ د. حيدر فرحات 

كية التي تحكـ مف المدينة ا لكتركنية بأنها الحاضرة ذات الركابط ا تصا تية كالهندسية الشب
 نبؿ نطاع تقنية المعمكمات لتنليذ عمميات تبادؿ المعمكمات (.

mailto:Lingo-berti@hotmail.com
mailto:Lingo-berti@hotmail.com
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كما عرفها أيضان بأنها محاكاة شاممة تعتمد عمي تقنية الشبكة العنكبكتية لتنليذ الكظاةؼ 
( 1ا عتيادية لقاطني المدف بطريقة إكتركنية الطابد كينلذها أش اص عاديكف في مدينة عادية()

 . 
 لريف او المنطقة الريفية : مفيوم ا

ملهكـ الريؼ مصطمر اك للظ يست دـ داةمان في مقابمة مصطمر الحضر أك سكاف 
الحضر   حيث أف است داـ مصطمر المنطقة الريلية أك الريؼ ينبد مف ككن  تمييز لنكع  اص 
 مف النشاطات ا نتصادية كانماط السكف البشرم كمف جهة نظر أ رم يست دـ تعبير الريؼ

( . كبالتالي فاف سكاف الريؼ 2ليعني نمطان معينان مف المجمكعات السكانية كمستكيات الحيا  )
بصكرة عامة هـ الزراع كالبدك كصاةدم ا سماؾ كناطعكا ا  شاب كهـ يميمكف ال البية العظمي 
مف مجمكع السكاف في البمداف الم تملة. كلذلؾ يرم البعض أف ملهكـ الريؼ يعني المنطقة 

لزراعية غير الصناعية   بينما يرم آ ركف أف منطقة الريؼ هي المنطقة التي تبعد عف ا
تعقيدات المدينة . كالحقيقة اف هناؾ بعض المجتمعات العربية اك غير العربية اصبر مف 
العسير التلرنة بيف المجتمد الريلي كالحضرم مف حيث المظهر العمراني كالتكنكلكجي ا  مف 

لقيـ كالعادات كالتصرفات التي يمارسها الناس ... كتقريبان أصبر هنالؾ ضعلا  الؿ السمكؾ كا
في الشعكر الذهني لميناةية المتعارؼ عميها لمريؼ كالمدينة. ) كفي ال رب   تقبؿ ميؿ هذ  
اليناةية بيف القرية كالمدينة إذ أف اللرؽ بينهما ند طمس لسبب تسرب ركح الحضر الى الريؼ 

اةؿ ا تصاؿ الجماهيرم حيث أصبحت ا  تالفات البانية بيف اهؿ الريؼ بسبب انتشار كس
 كالحضر غير ذات باؿ.

أما في البمداف التي تتميز با دكار اوكلي مف حركة التصنيد فاف التلرنة بيف حيا   
المدينة كحياة القرية مازاؿ يعتبر أداة مف ا دكات الالزمة لدراسة المشكالت الناجحمة عف 

 (.3مف الريؼ الى الحضر ) الهجرة
كتنظر المدا ؿ السكسيك يقافية  لمحضرية بانها كؿ ما يرتبط بطريقة الحياة كأنماط 
السمكؾ التي تميز الحياة في المدينة عف الحياة في ا رياؼ    كبالتالي حددت هذ  المدا ؿ 

 طقة الحضرية. صاةص كسمات المنطقة الحضرية كلـ تركز عمى ا ير البيةي لالنامة في المن
اما المد ؿ السمككي فينظر لمتحضر كالنمك الحضرم بأن  يرتكز عمى  برة اوفراد  

عمى مر الزمف مف حيث انماط السمكؾ كالتلاعؿ كبالتالي أيضان ينظر لمحضرية بأنها طريقة 
لمحياة أك نسؽ معيف مف نيـ كمعايير السمكؾ كأنماط التلاعؿ كالعالنات ا جتماعية   ترتبط 

 (.4سياؽ زمني كمكاني معيف )ب
كمكضكع ت طيط المدينة ا لكتركنية كهك مكضكع شاةؾ إذا تناكلنا  في  ضـ ملهـك 
الريؼ كالتحضر كالحضارة كالتكنكلكجيا لكف في نهاية المطاؼ نسعى لربط كؿ ذلؾ بمت يرات 
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رؼ القابمة تعريؼ المدينة ا لكتركنية ... فاذا كانت الحضارة عبارة عف تراكمات مف المعا
لمتذكر كالنسياف كالتعديؿ كا ضافة فانها تتبمكر في النهاية في نظـ مف السمكؾ كاللكر  في 

( مف  الؿ إست داـ التكنكلكجيا التي تعني مجمكعة 5تنظيـ حياة اللرد في اطار الجماعة )
دارية التي المعارؼ كال برات المتراكمة كالمتاحة كا دكات كالكساةؿ المادية كالتنظيمية كا 

يست دمها ا نساف في أدا  عمؿ ما اك كظيلة ما  في مجاؿ حيات  اليكمية    شباع الحاجات 
 ( .6المادية كالمعنكية سكا  عمى مستكل اللرد أك المجتمد )

كيرم آ ركف اف التكنكلكجيا هي مجمكعة اوجهزة كالمكاةف كا  ت كالسمد المصنعة 
عنها كهي في تقديرم اساس ضركرم لت طيط المدينة ا لكتركنية كال برات كالعالنات التي تنجـ 

... لكننا نجد في الكنت نلس  أف مف أهـ  صاةص سكاف اوريلاؼ المعاناة مف إن لاض 
الد كؿ كارتلاع تكاليؼ المعيشة مقارنة بأكضاعهـ ا نتصادية كالسكف في ا ماكف الناةية 

في  دمات التعميـ كالكهربا  كالميا  كغيرها اذا ما كالباةسة التي ت مك مف ا تصا ت كالنقص 
نارنا ذلؾ بسكاف الحضر . كهذا ربما افضى الى كجكد حالة عدـ التكازف بيف ا رياؼ كالمدف 
التي يمكف اف تؤدم الى ظهكر حالة الترييؼ لالماكف الحضرية اك المدف كهك ما يجيب عمى 

 دف؟ .التساؤؿ المهـ الذم مؤدة  لماذا الترييؼ لمم
 مفيوم الترييف:

هناؾ ا تالفات فكرية بعضها يتصؼ بالتعصب لممدنية أك لمريؼ إ  وننا وغراض    
البحث نحاكؿ أف نصؼ مصطمر تريؼ المدينة بأن  ا رتداد مف ملهكـ المكاطنة كالمجتمد 

ؾ اوفراد المدني إلى العاةمية أك الطاةلية أك العشاةرية سكا  كاف ذلؾ في نكعية الحياة أك سمك 
 . 188كاتجاهاتهـ الم تملة

 -:ظاىرة ترييف المدن: ثانياً 
يمكف القكؿ اف حالة الترييؼ لممدف تحدث في ال الب كنتيجة لعدة عكامؿ كاسباب 

كالميا  كالصحة  اهمها عدـ التكازف بيف ا رياؼ كالمدف   انعداـ ال دمات الم تملة كالتعمـ
الطبيعية كالجلاؼ كالتصحر الى دفد أعداد كبيرة مف كغيرها . كما تؤدم الككارث كالكهربا  

سكاف الريؼ الي الهجرة الي المدف   كهذا با ضافة الي رغبة سكاف الريؼ لمبحث عف انماط 
حياة جديدة   فضال عف اسباب الحركب كالنزاعات ا همية كالمحمية. كما تحدث حا ت الترييؼ 

ى المدينة بشقيها المادم كغير المادم با ضافة إلى لممدف ايضا كنتيجة  نتقاؿ يقافة الريؼ ال
 189كجكد السكف غير المنظـ أك السكف العشكاةي في اطراؼ المدف .... الا. 

                                                 
188 www.ahewar.org/s.asp?aid 
 .46و ، ص2229ٍ ، يزكز دراساث انًجخًع ، يحًذ اسًاعُم عهٍ ، انخذاخم انثقافٍ فٍ انًجخًع انسىداَ 189
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كالمعمكـ أف سكاف ا رياؼ يهاجركف الى المدف بحيان عف فرص عمؿ وف المدف تكفر 
ف زيادة نسبة لهـ عمى اونؿ فرصا هامشية لمعمؿ كلذلؾ نتجت اغمب المشاكؿ الحضرية ع

سكاف المدينة الجدد كالذيف بسبب نقص مهاراتهـ المناسبة كعدـ كجكد اللرص لمف لديهـ مهارة 
  يككف لديهـ مستكل الد ؿ كا تجا  أك الميؿ كا ستعداد نحك المشاركة في تدعيـ مشاريد 

مف السمكؾ  ( . كالمعمكـ أف المدينة تتميز بكجكد انماط معينة7ا سكاف كال دمات الحضرية )
كاوفكار التي يد ؿ المهاجر طرفا فيها . فهك يد ؿ في شبكة مف الركابط ا جتماعية اكير 
اتساعان مف ا سرة التي كاف يرتبط بها في المجتمد القركم كيمعب هذا دكران أساسيا في ت يير 

لقركييف لكي اتجاهات  كان ماس  في الحياة الحضرية . ككييران ما ترتبط المهاجر بانران  مف ا
ي لؼ مف آيار نقمت  مف القرية الى المدينة كبهذا تتككف الجيكب الريلية في المدينة كيصبر لها 
تاييرها القكم في حياة المهاجريف كتعطؿ هذ  الجيكب الريلية ذكباف المهاجريف الريلييف في 

ة با جساد في ( . كهذا في اعتقادم يكجد حالة يمكف أف نسميها ) الحيا8الحيا  الحضرية  )
المدينة كليست الحياة بالركح ( كهذا يؤير عمى ت طيط المدينة ا لكتركنية التي تهدؼ الى 

 تحكيؿ المكاطف العادم في المدينة إلى مكاطف الكتركني يكاكب تطكرات العصر.
% مف سكان  يسكنكف في 29،3ـ اف 1993كفي السكداف تشير نتاةو التعداد في العاـ 

% كبمغ 2.6% منهـ يسكنكف ا رياؼ بينما بم ت نسبة الرحؿ في العاـ   68.1المدف كاف  
مميكف نازح حسب التعداد المشار إلي  كهؤ   النازحيف إتج  أغمبهـ  1،2عدد النازحيف حكالي 

 إلى المدف الكبيرة  اصة العاصمة ال رطكـ . 
 أسباب اليجرة من الريف إلى المدينة وآثارىا: 

اعية مشركعة تتعمؽ بالحاجة الحيكية لألمـ كالشعكب كهي كسيمة مف الهجرة ظاهرة اجتم
يجاد عمؿ يقكـ ب  المهاجر في البيةة الجديدة كند يككف الدافد لمهجرة  كساةؿ كسب العيش كا 
أسباب انتصادية لتحسيف كضع  ا جتماعي. كما تميؿ الحركب القبمية كالهركب مف انتقاـ 

كالى مناطؽ ريلية أ رل.كتميؿ الظركؼ  لنزكح إلى المدفال صكـ كاحدة مف أسباب الهجرة كا
الطبيعية مف جلاؼ كتصحر كفيضانات  كاحدة أيضا مف أسباب الهجرة مف الريؼ إلى المدينة 

 . ..... الا
كتترتب عمى الهجرة إلى المدف آيار كييرة يتعمؽ بعضها بالمهاجر نلس  كالبعض     

الريؼ إلى  المنطقة التي يهاجر إليها  تؤدم الهجرة مفاآل ر يتعمؽ بالمجتمد الذم ينتمي ل  ك 
المدينة إلى نقص في عدد السكاف في الريؼ اآلمر الذم يترتب عمي  تأيير اهنتاج الزراعي 
بلقدان  اويدم العاممة كنقص  كترتلد بمكجب  اوسعار لمسمد الضركرية لمحياة في المجتمد. كما 

المدف إلى البطالة في المدف اآلمر الذم يترتب عمي  يؤدم استمرار الهجرة مف الريؼ إلى 
ا نحراؼ في بعض اوفراد أك تصدع اوسرة. كهناؾ آيار تترتب عمى المهاجريف أنلسهـ لتأيرهـ 
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نعهـ في صراع نلسي  بالتنانضات الضيقة التي تعجزهـ عف التكيؼ مد حياة المدينة مما يكي
ر الهجرة بصكرة عامة عمى المرافؽ كال دمات كنمؽ كعدـ استقرار نلسي كاجتماعي. كما تؤي

العامة ميؿ السكف كالعالج كالتعميـ كالحصكؿ عمى ال ذا  كارتلاع أسعار  ككميات جكدت  .... 
 190. الا

 :المدينة االلكترونية بين الترييف ودمج الريف في الحياة االلكترونية: ثالثاً 

ظؿ مستمرة سكا  عددنا اف حركة ا تصاؿ بيف المناطؽ الحضرية كالريلية ست 
سمبياتها كايجابياتها بالنسبة لمريؼ اك الحضر ... لكف المهـ هك كيؼ نجعؿ ا نساف الريلي 
مكاكبان لمتطمبات المدينة ا لكتركنية كالمكاطف ا لكتركني ؟ كهؿ يمكننا حماية المدينة 

ياة ا جتماعية بصكرة ا لكتركنية مف الترييؼ كايارة ؟ مف المهـ جدان كنحف نسعى لتحكيؿ الح
عامة إلى حياة إلكتركنية أف نعمؿ عمى تكسيد داةرة ا هتماـ بالمؤيرات ال ارجية عمى ت طيط 
المدينة ا لكتركنية سكا  كانت مشكمة الترييؼ أك غيرها مف المشكالت .... كفي تقديرم إن  مف 

البحث عف آليات لحماية  الضركرم أف نكرس جؿ اهتمامنا وف نجعؿ الريؼ الكتركنيان بد  مف
المدينة ا لكتركنية مف الترييؼ اك معالجة مشكالتها كأف  يككف هدفنا ا ستراتيجي هك السعي 
لتقميؿ اللكارؽ ا لكتركنية كال دمة كالذهنية بيف الريؼ كالمدينة مف  الؿ تنمية المجتمعات 

في ا نتاج الزراعي كال دمات المحمية كتكفير المعدات كا جهزة كتكفير التكنكلكجيا الحديية 
فضال عف نياـ منظمات المجتمد المدني بتاهيؿ كرفد ندرات سكاف ا رياؼ لمكاكبة الحياة 

 المعاصرة مف اجؿ التطكر المتكازف لممجتمد.
( بانها العممية التي بمقتضاها تكج  1956كعرفت ا مـ المتحدة تنمية المجتمد )

تحسيف الظركؼ المحمية بمساعدتها عمى ا ندماج في حياة الجهكد لكؿ مف ا هالي كالحككمة ل
ا مة كا سهاـ في تقدمها بانصى ما  يمكف. كليس غريبان أف ندعك الى دمو الريؼ في الحياة 
ا لكتركنية    فقد شهد القرف التاسد عشر يكرة هاةمة نتيجة لمتقدـ التكنكلكجي كسهكلة 

إلى تحكؿ المناطؽ الريلية الى مناطؽ حضرية  المكاصالت التي صاحبتها نهضة حضرية أدت
صناعية أهمها وف تككف بيةة صالحة لظهكر كيير مف المؤسسات كالنظـ ا نتصادية 

 كا جتماعية  كالسياسة كاكبت الحركة العامة لممجتمد ا كربي.
 رابعًا :ميددات تخطيط المدينة االلكترونية:

ات كييرة ناتجة عف تدا مها مف حيث تكاج  المدينة ا كتركنية تهديدات كصعكب 
الكظيلة كالنطاؽ كالسكاف بالمدينة العادية كالمدينة الحديية كالريؼ كالمناطؽ ا نتقالية كغيرها 
كما يرتبط بها مف سياسات عامة لمدكؿ كتأيير العكلمة بأبعادها الم تملة . كعندما نبحث عف 

اذج المدينة ا لكتركنية كالتبشير بها بؿ  المهددات   يعني ذلؾ تضاةؿ فرص نشر نمكذج أك نم
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كمما كنا نعي جيدا هذ  المهددات كالشلافية كالبيةة كالعمرانية كا نتصادية .... الا كمما كنا اكير 
 ندرة عمى ت طيط المدينة ا لكتركنية بكلا ة عالية.

 ومن أىم ىذه الميددات التي تواجو المدينة االلكترونية:
جدية كا لكتركنية في المجتمعات العربية كا سالمية .انتشار ا مية ا ب 
. الهجرات المتزايدة مف ا رياؼ الى المدينة كالمناطؽ الحضرية 
. انتشار ظاهرة الترييؼ دا ؿ كيير مف المدف في العالـ العربي 
التي  الت طيط العمراني غير السميـ لم دمات كت صيص ا ماكف حسب ا نشطة

دينة ا لكتركنية حيث نجد كييران مف المدف العربية ينقصها التجديد يتطمبها ت طيط الم
 الحضرم.

 ضعؼ شبكات ا تصا ت   الصرؼ الصحي   شبكة المكاصالت كشبكة ال دمات
 ا لكتركنية باشكالها الم تملة.

 السكف غير المنظـ في أطراؼ المدف أك ا طراؼ الحضرية أك الطكؽ الريلي لممدينة
Rural Ring. 

نتشار اليقافات كالقيـ الريلية دا ؿ المدف التي   تتناسب مد ت طيط المدينة ا
 ا لكتركنية.

 كضد القيكد عمى د كؿ كاست داـ ا جهزة ا لكتركنية كالمعدات التي تحتاج إليها
  دمات المدينة ا لكتركنية.

 خامسًا :اثار الترييف عمى المدينة االلكترونية:
لمناطؽ الريلية إلى المناطؽ الحضرية ظاهرة ظمت مالزمة لمنمك إف انتقاؿ السكاف مف ا 

السكاني العالمي في العقكد ا  يرة كتقد أهمية هذا ا تجا  العالمي ك طكرت  في تمؾ المشاكؿ 
التي تتميز بها اآلف كيير مف المدف   ميؿ جراةـ الممكية كجراةـ العنؼ كمشاكؿ ا زدحاـ 

( . كاذا كانت تمؾ ايار الترييؼ عمى المدينة العادية أك عمى 9كالمركر كا سكاف كالتمكث )
المدينة الحديية فاف ايار الترييؼ عمى المدينة ا لكتركنية تتميؿ في عدة عكامؿ كمت يرات نذكر 

 -منها:
.الض ط عمى  دمات المدينة ا لكتركنية ككساةمها كمعداتها الم تملة 
ينة ا لكتركنية.كجكد بؤر سكنية عشكاةية تعكؽ تطكر المد 
 إزدياد معد ت ا مية ا لكتركنية كا بجدية في المدينة ا لكتركنية  نتشار نسبة ا مية

 في ا رياؼ اك في نسبة القادميف مف الريؼ الى المدينة.
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 انتشار السمكؾ الريلي في المدينة ا لكتركنية مما نديؤدم الى اعانة التطكر المستقبمي
 لها.

للقرا  كذكم الد كؿ المتدنية كالعماؿ غير المهرة في المدينة ا لكتركنية. زيادة اعداد ا 
 تدهكر المظهر العاـ لممدينة ا لكتركنية حيث تتاير المدينة ا لكتركنية باست داـ

الكساةؿ التقميدية في التنقؿ ) كالدكاب ( اك است داـ التكنكلكجيا التقميدية في ال دمات 
 كا نتاج دا مها.

ست داـ معدات ككساةؿ المدينة ا لكتركنية  نعداـ المعرفة كالتدريب.سك  ا 
مف  الؿ استعراض هذ  ا يار المتكنعة لمترييؼ عمى المدينة ا لكتركنية يتضر 
اف الترييؼ ل  آيار كييرة عمى المدينة ا لكتركنية بؿ ربما تميؿ احيانا تهديدا لها مف حيث 

كف في الكنت نلس    يمكننا ارجاع الناس القادميف مف الت طيط كالتطكر كالتكسد ...  ل
ا رياؼ الى حيث أتكا ك  يمكننا تحريـ أك كضد نيكد لمهجرة أك ا نامة في المدف بؿ 

ا مر معالجة شاممة لمشكالت التحضر الناجمة عف الت يرات ا جتماعية كالطبيعية  يتطمب
 مدينة ا لكتركنية.كا نتصادية سكا  ارتبطت بالمدف العادية اك ال

 نتائج الورقة
 -تكصمت الدراسة إلى اهـ النتاةو تتميؿ في ا تي:

اف المدينة ا لكتركنية اصبحت نكعا جديدا مف انكاع الحياة الحضرية كتؤير عمى نكعية  .1
 الحياة كمستكاها.

اف الترييؼ يميؿ مهددا  طيرا لممدينة ا لكتركنية سكا  بسبب الض ط عمى ال دمات  .2
زدياد معد ت ا مية ا لكتركنية ا بجدية لمقادميف مف ا رياؼ با ضافة إلى سكا  أك ا

 است داـ كساةؿ كادكات المدينة ا لكتركنية.
تحتاج المدينة ا لكتركنية  عادة ت طيط عمراني كت صيص ا ماكف في المدينة  .3

 التقميدية.

 الؿ سجؿ ا منية المدينة ا لكتركنية اصبحت كاند معاش يمكف تطكيرها مف  .4
ا لكتركنية كتشجيد المكاطنيف عمى است داـ اساليب المدينة ا لكتركنية في الحصكؿ 

 عمى ال دمات الم تملة.

اف تركيز فكرة المدينة ا لكتركنية تبنى عمى تطكير الريؼ تحكيم  إلى بيةة تتعاطي  .5
 ادكات ك دمات المدينة ا لكتركنية.

 يكب ريلية تؤدم إلى ترييؼ كتؤير عمى تطكرها.تكجد بالمدينة ا لكتركنية ج .6

 -ولذلك البد من  التوصيات و المعالجات اآلتية:

 . العمؿ عمى تحسيف ا حكاؿ في المناطؽ الريلية 
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.الت طيط السميـ لالنشطة كال دمات لالطراؼ الحضرية بد  مف القضا  عميها 
. دمو ا حيا  المت ملة في  الحياة الحضرية 
و الريؼ ا لكتركني كتركيز اليقافة ا لكتركنية في الريؼ كالمدينة كتكسيد إد اؿ برام

 شبكة ا تصا ت كالمكاصالت كال دمات ا لكتركنية لالرياؼ .
. رفد القيكد عف ا جهزة كالمعدات التي ت دـ المدينة ا لكتركنية 
ي مف  الؿ إد اؿ برامو محك ا مية ا لكتركنية كاد اؿ ملهكـ المكاطف ا لكتركن

المكاصالت تذاكر السلر عبر  –الصرافات  –ا تصا ت  –المياة  – دمات الكهربا  
 المطارات كغيرها.

 الخاتمة
مف  الؿ عرضنا لمكضكع ترييؼ المدينة كتأييراتها عمى إنامة المدف ا لكتركنية 

نما هك كاند أممت   ضركرات التطكر كت طيطها يمكف القكؿ إف اومر لـ يعد ضربان مف ال ياؿ كا 
كالتقدـ في الحياة اهنسانية كبالتالي أصبحت هناؾ نماذج كانعية لمدف الكتركنية في كيير مف 
أنحا  العالـ كتحكؿ اهنساف فيها إلى مكاطف الكتركني يصارع طبيعة الحياة المتسارعة التي 

ميدية . كلذلؾ يسرت ككفرت عمي  كييران مف ال دمات التي يمكف أف يجدها في المدينة ا لتق
نحسب أف هذا المكضكع مف المكضكعات المهمة التي يمكف أف تساعد المسةكليف في مجاؿ 
ت طيط المدف كتطكير  دماتها في كيلية تحكيؿ المدف التقميدية الحالية الى مدف الكتركنية 

 كترنية سمكؾ  كيقافة المكاطنيف فيها .

 االحاالت المرجعية : 
المدينة ا لكتركنية   دراسة تحميمية   كرنة عمؿ مقدمة الى حيدر فرحات    ت طيط  -1

 .wwwـ . 2003ندكة الحككمة ا لكتركنية   الكاند كالتحديات   مسقط   سمطة عماف    
araburban . org 

عكض ابراهيـ عبد الرحمف   اسس التنمية الريلية كدكر الزراعة في السكداف   دار  -2
 ـ .  1995عة ا كلى جامعة ال رطـك لمنشر   الطب

غريب سيد احمد   عمـ ا جتماع الريلي   المكتب العممي لمنشر كالتكزيد   ا سكندرية  -3
 . 2003   202ـ   ص 1999  
السيد عبد العاطي السيد   عمـ ا جتماع الحضرم   مد ؿ نظرم الجز  ا كؿ   دار  -4

 . 109ـ   ص 1997المعرفة الجامعية   ا سكندرية   
عصاـ محمد ابراهيـ كدام   التلير كالتنمية   دراسة انيركبكلكجية تطبيقية في مجمد  -5

 ـ . 1997دارفكر   رسالة دكتكار  ) غير منشكرة ( جامعة النيميف   
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الصادؽ محمد سمماف ابراهيـ   التكنكلكجيا التقميدية كأهميتها ا نتصادية كاليقافية  -6
ـ     2007شماؿ كردفاف( رسالة دكتكراة )غير منشكرة( )العصارة  في محمية شيكاف ك ية 

 .12ص 
السيد عبد العاطي السيد   عمـ ا جتماع الحضرم بيف النظرية كالتطبيؽ   الجز  الياني  -7

 ـ . 1997  مشكالت كتطبيقات   
 . 244غريب سيد احمد   عمـ ا جتماع  الريلي مرجد سابؽ ص  -8
 . 177مـ ا جتماع الحضرم   مرجد سابؽ ص السيد عبد العاطي السيد   ع -9

 محمد اسماعيؿ عمي  التدا ؿ اليقافي في المجتمد السكدانيامدرماف نمكذجان  مركز
 .46ـ ص2009دراسات المجتمد  ال رطكـ  
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دور امتخعيط الاسرتاثيجي يف رفع كفاءة و فؼامية أأداء املؤسسات امرتبوية ابلأردن ) دراسة ميداهية ػىل مديرية تربية امرمثا 

) 

 

 ادلكتور/ محمد حنفي محمد هور ثبيدي

 الاس تاذ/ محمد ابراىمي محمد بشابشة

 
 :المستخلص

تراتيجي فػػػي رفػػػد كلػػػا ة كفعاليػػػة أدا  هػػػدفت هػػػذ  الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى دكر الت طػػػيط ا سػػػ
المؤسسػػات التربكيػػة بػػاوردف  كتميمػػت مشػػكمة البحػػث فػػي التسػػاؤؿ الرةيسػػي هػػؿ هنالػػؾ معكنػػات 
تحػػػكؿ دكف تطبيػػػؽ الت طػػػيط ا سػػػتراتيجي فػػػي المؤسسػػػات التربكيػػػة بػػػاوردف. كاسػػػت دـ فػػػي هػػػذ  

( كتػػػـ ا تبػػػار فػػػركض Spssالدراسػػػة المػػػنهو الكصػػػلي التحميمػػػي كالتحميػػػؿ ا حصػػػاةي كبرنػػػامو )
لمػػػاـ بملهػػػكـ :  الدراسػػػة. كنػػػد تكصػػػمت  الدراسػػػة الػػػي العديػػػد مػػػف النتػػػاةو اهمهػػػا كجػػػكد معرفػػػة كا 

الت طيط ا ستراتيجي لدل القيادات التربكية في مديرية التربية كالتعميـ في لكا  الرميا  عػدـ جػكد 
المؤهػػؿ العممػػي فػػي  ( تعػػزل لمت يػػرα≤0.05فػػركؽ ذات د لػػة إحصػػاةية عنػػد مسػػتكل الد لػػة )

  كمف أهـ المعكنات التي تعيػؽ الت طػيط ا سػتراتيجي فػي )فعالية ككلا ة أدا  القيادات التربكية(
مديريػػػة التربيػػػة كالتعمػػػيـ فػػػي لػػػكا  الرميػػػا هػػػي: ت ييػػػر طػػػانـ العػػػامميف بػػػيف فتػػػرة كأ ػػػرل  كنقػػػص 

ضػػركرة كضػػد  ت اهمهػػا:اهمكانيػػات الماديػػة كالبشػػرية. كمػػا اكصػػت الدراسػػة بالعديػػد مػػف التكصػػيا
إجػػرا ات محػػددة ككاضػػحة لتلعيػػؿ الت طػػيط ا سػػتراتيجي فػػي كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ بصػػلة عامػػة 

اجرا  دراسات ميدانية حػكؿ فاعميػة ال طػط ا سػتراتيجية التػي يػتـ تنليػذها فػي المؤسسػات ككذلؾ 
تيجي بكلػػا ة كفعاليػػة التعميميػػة اوردنيػػة كدراسػػة المعكنػػات التػػي تعتػػرض تطبيػػؽ الت طػػيط ا سػػترا

 في المؤسسات التربكية كالتعميمية باوردف.
 

 المقدمة:
مف سمات هذا العصر التعقيدات ككيرة العكامؿ المؤيرة عمى م تمؼ نشاطات   كهذا يحتـ   

  كطريقة عممية عمينا او ذ بعيف ا عتبار الت طيط ا ستراتيجي كم رج مف هذ  التعقيدات
لكاةد كتجنبنا المشكالت  حيث أف الت طيط لمعممية التربكية يقـك بنا  عمى تحقؽ لنا الكيير مف ال

كتبنى عميها أهداؼ ال طة كطريقة التعامؿ  مجا تهامنطمقات تحددها البيةة المحيطة بشتى 
معها كمدل التعامؿ. كمف المعمكـ أف الت طيط نلس  يحتاج إلى ت طيط كي يظهر بالشكؿ 

  لقد شاع است داـ الت طيط ا ستراتيجي طط في تحقيؽ أهداف المناسب  كي دـ مصمحة الم 
عمى نطاؽ كاسد في المؤسسات عمى ا تالؼ أنكاعها كانشطتها في الحقبة او يرة مف القرف 

أف المؤسسات التي ت طط استراتيجيان   ا ستراتيجيالعشريف  كايبتت التجارب التطبيقية لمت طيط 
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سسات التي   ت طط استراتيجيان فالت طيط ا ستراتيجي تتلكؽ في أداةها الكمي عمى المؤ 
كأسمكب إدارم ي تمؼ عف غير  مف أساليب اهدارة اللعالة في ككف مبادة  اوساسية كأساليب  
كنظريات  ند جرل تطكيرها بمزيو مف التجارب العممية الميدانية كاللكر اوكاديمي المنهجي 

كليدة كاند عممي ميداني مدعكـ بلكر أكاديمي نابد  المت صص  فهذ  المبادئ كاوساليب كانت
مف الحاجة إلى تطكير أدا  المؤسسات عمى المدل البعيد لضماف بقا ها  ك مؽ أجكا  حيكي  
تستليد مف اهمكانيات المتاحة بصكرة فعالة تعتمد عمى الت طيط ا ستراتيجي كأسمكب عممي 

 .(191) بارع لتحقيؽ اوهداؼ
 :الدراسة مشكمة

اظـ المشكالت التي تكاج  المؤسسات التعميمية  كاوجهزة اهدارية الم تملة نتيجة لمتطكرات تتع
الحاصمة في بيةات عمؿ هذ  المؤسسات  فأصبحت المسةكلية أكبر عمى عاتؽ رجاؿ اهدارة في 
سبيؿ المكا مة بيف استمرار المؤسسات  كمراعاة متطمبات التطكير كالت يير  كمما   شؾ في  

مؤسسات التربية كالتعميـ تحتاج إلى هذا النكع مف التطكير كالت يير يحقؽ اوهداؼ عف أف 
طريؽ الت طيط المنظـ كالت طيط ا ستراتيجي حيث أف مديريات التربية كالتعميـ   تمجأ إلى 
الت طيط ا ستراتيجي إ  عندما تظهر المشكالت كتتلانـ  كفي هذ  الحالة تجد نلسها في كضد 

ات اذ نرارات كييرة في كنت نصير حكؿ أمكر تتضمف شبكة عريضة مف اوفراد يتطمب 
كالعالنات كالعناصر المتدا مة  كعمى ذلؾ فهف المؤسسات   تنلذ الت طيط إ  كرد فعؿ 
لألزمات  أما البعض اآل ر مف مؤسسات التعميـ فتطبؽ الت طيط انتناعان منها بأهميت  كفكاةد  

تقبمها حتى كلك لـ تكف هناؾ مشاكؿ أك أزمات  تميمت مشكمة البحث لممؤسسة في حاضرها كمس
في التساؤؿ الرةيسئ هؿ هنالؾ معكنات تحكؿ دكف تطبيؽ الت طيط ا ستراتيجي في المؤسسات 

 التربكية باوردف كتلرعت عف هذا التساؤؿ عدة تساؤ ت كهي:

لماـ بملهكـ هؿ لدل القيادات التربكية بمديرية التربية كا السؤال األول: لتعميـ بالرميا معرفة كا 
 الت طيط ا ستراتيجي ؟

هؿ تحكؿ القيادات التربكية دكف تطبيؽ لمت طيط ا ستراتيجي في المؤسسات  السؤال الثاني:
 التربكية باوردف كتحديدان مديرية التربية كالتعميـ بمكا  الرميا؟

رفد كلا ة كفاعمية اودا  بمديرية  : هؿ يساهـ تطبيؽ الت طيط ا ستراتيجي فيالسؤال الثالث
 التربية كالتعميـ في لكا  الرميا؟

ت تمؼ درجة تطبيؽ الت طيط ا ستراتيجي في مديرية التربية كالتعميـ في لكا  هؿ : السؤال الرابع
) مت يػػػر الجػػػنس  مت يػػػر العمػػػر  مت يػػػر بػػػاوردف تبعػػػا و ػػػتالؼ المت يػػػرات الش صػػػية  الرميػػػال

                                                 
طشؿّش ِلّذ ح١ِٓ، ػخهف أرٛ ص٠ٕرٗ، ررخس٠ظ: و١ّ١شس ٠ٕٚٚذحَ. "حٌظخط١و حٌظشرٛٞ، طل١ًٍ ٚاطخخر حٌمشحسحص حٌفشد٠ش فٟ ِـخي حإلدحسس حٌظشر٠ٛش". ( 191)

 .54(، ؿ  2003ح١ٌٛٔغىٛ) 
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مت يػػػػػر الػػػػػد ؿ الشػػػػػهرم  مت يػػػػػر يػػػػػر سػػػػػنكات ال بػػػػػرة فػػػػػي مجػػػػػاؿ اهدارة  المؤهػػػػػؿ العممػػػػػي  مت 
 ؟مت ير الكظيلة التي تش مها(  الت صص

مػػػػػا هػػػػي المعكنػػػػػات التػػػػي تكاجػػػػػ  القيػػػػادات التربكيػػػػػة فػػػػي تطبيػػػػػؽ الت طػػػػػيط  الســــؤال الخـــــامس:
 اهستراتيجي في مديرية التربية كالتعميـ في لكا  الرميا؟

 سة عمى اختبار الفروض التالية:فرضيات الدراسة: قامت ىذه الدرا
: لدم القيادات التربكية بمديريػة التربيػة كالتعمػيـ لػكا  الرميػا معرفػة ممتػازة بملهػـك الفرضية األولى

 الت طيط ا ستراتيجي. 
هناؾ عالنة ذات د لة احصاةية بيف مستكل المعرفة كاهلماـ بعمميػة الت طػيط  الفرضية الثانية:

 تطبيؽ بمديرية التربية كالتعميـ في لكا  الرميا.ا ستراتيجي كمستكم ال
سػػػاهـ تطبيػػػؽ الت طػػػيط ا سػػػتراتيجي فػػػي رفػػػد كلػػػا ة كفاعميػػػة اودا  بمديريػػػة  الفرضـــية الثالثـــة:

 التربية كالتعميـ في لكا  الرميا.
ت تمؼ درجة تطبيؽ الت طيط ا ستراتيجي في مديريػة التربيػة كالتعمػيـ فػي لػكا   الفرضية الرابعة:

ميػػػال بػػػاوردف تبعػػػا و ػػػتالؼ المت يػػػرات الش صػػػية ) مت يػػػر الجػػػنس  مت يػػػر العمػػػر  مت يػػػر الر 
المؤهػػػػػؿ العممػػػػػي  مت يػػػػػر سػػػػػنكات ال بػػػػػرة فػػػػػي مجػػػػػاؿ اهدارة  مت يػػػػػر الػػػػػد ؿ الشػػػػػهرم  مت يػػػػػر 

 الت صص  مت ير الكظيلة التي تش مها(.
 طػيط اهسػتراتيجي فػي : هناؾ معكنات تكاج  القيادات التربكية فػي تطبيػؽ التالفرضية الخامسة

 مديرية التربية كالتعميـ في لكا  الرميا.
 أىداف الدراسة:

 ىدفت ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:
 التعرؼ عمي مدل إلماـ كمعرفة القيادات التربكية بعممية الت طيط ا ستراتيجي. .1
 كالتربكية باوردف .التعرؼ عمى مدل تطبيؽ الت طيط ا ستراتيجي في المؤسسات التعميمية  .2
التعرؼ عمي مدل مساهمة تطبيؽ الت طيط ا ستراتيجي في رفد كلا ة كفعالية اودا  بمديرية  .3

 التربية كالتعميـ بمكا  الرميا باوردف.
التعرؼ عمي المعكنات التي تؤير عمي تطبيؽ الت طيط ا سترايجي بمديرية التربية كالتعميـ بمكا   .4

 الرميا باوردف.
عض التكصيات كالمقترحات لمقيادة التربكية بمديرية التربية كالتعميـ بمكا  الرميا بصلة تقديـ ب .5

  اصة  ك كزارة التربية كالتعميـ بصلة عامة في ا ردف.
 أىمية الدراسة 

تنبع أىمية الدراسة من أىمية موضوع الدراسة من الناحية العممية والتطبيقية وتتمثل في 
 :االتي
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 الت طيط ا ستراتيجي في المؤسسات التربكية باوردف. إبراز فكاةد تطبيؽ .1
يعتقد الباحياف أف مكضكع الت طيط ا ستراتيجي مازاؿ غامضا لكيير مف المؤسسات  اصة  .2

المؤسسات التعميمية كالتربكبة كميؿ هذ  الدراسات تساهـ في زيادة المعرفة كاهلماـ بعممية 
 الت طيط ا ستراتيجي.

لدراسة المؤسسات التعميمية التربكية التي أجريت فيها  كتلتر المجاؿ إلى ند تليد نتاةو هذ  ا .3
دراسات مستقبمية في هذا المجاؿ  ككذلؾ ند تليد هذ  الدراسة الباحييف كالدارسيف كاهدارييف 

يرا  المكتبة العربية بميؿ هذ  الدراسات.  التربكييف كا 
 منيجية الدراسة:  

الكصلي التحميمي كما است دمت اسمكب التحميؿ ا حصاةي اعتمدت هذ  الدراسة عمي المنهو 
 لتحميؿ البيانات كا تبار فرضيات الدراسة.  (Spssكبرنامو  )

 مصادر البيانات والمعمومات 
 تقسـ مصادر بيانات كمعمكمات هذ  الدراسة إلى نكعيف:

 مصادر البيانات والمعمومات األولية: -1
جتمد الدراسة كالتي تـ الحصكؿ عميها عف طريؽ تتميؿ في البيانات كالمعمكمات عف م

 ا ستبياف كالمقابالت.
 مصادر البيانات والمعمومات الثانوية: -2

تشمؿ المراجد كالكتب كالمجالت كالدكريات كالبحكث كالرساةؿ الجامعية  كالتقارير كالمنشكرات 
 كاهنترنت.

 حدود البحث
 ة الهاشمية اوردنية مديرية تربية الرميا .تنحصر الدراسة في المممك الحدود المكانية: -1
 ـ.2013ـ كحتي العاـ 2012تنحصر الدراسة في اللترة مف عاـ  الحدود الزمنية: -2

 الدراسات السابقة:
بعنوان "أثر التخطيط االستراتيجي والتحسين المستمر  (192) (2012دراسة العتيبي ) -1

هدفت هذ  الدراسة إلى بنا  أنمكذج مقترح عمى فاعمية المؤسسات المستقمة في دولة الكويت" 
لقياس أير الت طيط ا ستراتيجي كالتحسيف المستمر عمى فاعمية المؤسسات المستقمة في دكلة 
الككيت  كلقد برزت مشكمة الدراسة في أف المؤسسات المستقمة في الككيت تكاج  تحدم إيصاؿ 

ا ة أكبر كفاعمية كجكدة أفضؿ  كاعتمد  دماتها كمهامها المحددة  بمكجب نكانيف إنشاةها  بكل
الباحث المنهو ا ستطالعي الكصلي التحميمي لمكصكؿ وهداؼ الدراسة  كبعد إجرا  عممية 

                                                 
 حٌؼظ١زٟ، ػخِش رح٠ذ "أػش حٌظخط١و حالعظشحط١ـٟ ٚحٌظلغ١ٓ حٌّغظّش ػٍٝ فخػ١ٍش حٌّئعغخص حٌّغظمٍش فرٟ دٌٚرش حٌى٠ٛرض، سعرخٌش ِخؿغرظ١ش ؿخِؼرش(  192)

 (.2012حٌؾشق حالٚعو، ػّخْ، حألسدْ )
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التحميؿ لبيانات الدراسة كفرضياتها تكصمت الدراسة إلى النتاةو التالية: كجكد اير ذم د لة 
مة بدكلة الككيت عند مستكل الد لة أحصاةية لمت طيط ا ستراتيجي عمى فاعمية الجهات المستق

(0.05 =α (  كجكد أير ذم د لة إحصاةية لمت طيط ا ستراتيجي بأبعاد  )تصميـ ال طة
ا ستراتيجية  التحميؿ ا ستراتيجي لمبيةة  التلكير ا ستراتيجي ( عمى التالؤـ لتحقيؽ اوهداؼ 

ة لمت طيط ا ستراتيجي بأبعاد  (  كجكد أير ذم د لة إحصاةيα= 0.05عند مستكل الد لة )
)تصميـ ال طة ا ستراتيجية  التحميؿ ا ستراتيجي لمبيةة( عمى التعاكف في تحقيؽ اوهداؼ عند 

 (.α= 0.05مستكل الد لة )
بعنوان "واقع التخطيط االستراتيجي في وزارة التربية ( 193) (2010) دراسة السرحني   -2

هدفت هذ  الدراسة إلى  انية من وجية نظر المديرين"والتعميم في سمطنة عمان: دراسة ميد
التعرؼ عمى كاند الت طيط ا ستراتيجي في كزارة التربية كالتعميـ في سمطنة عماف  كلقد جا ت  
مشكمة الدراسة لتتجسد في عدـ المعرفة بكاند الت طيط ا ستراتيجي كمستكل ممارست  مف نبؿ 

سمطنة عماف  كند است دمت الدراسة المنهو الكصلي  المدرا  في كزارة التربية كالتعميـ في
التحميمي كأسمكب الدراسة الميدانية كبعد إجرا  التحميؿ المناسب أظهرت الدراسة النتاةو التالية: 
أف هناؾ مستكل متكسط مف الكضكح في الملهكـ العممي لمت طيط ا ستراتيجي لدل المديريف 

سة أف كزارة التربية كالتعميـ في سمطنة عيماف تقكـ بمارسة المبحكييف في الكزارة كما أظهرت الدرا
 الت طيط ا ستراتيجي بدرجة متكسطة. 

بعنوان "دور التخطيط االستراتيجي في تحسين كفاءة أداء  (194) (2010 )الدوسري  -3
هدفت   منسوبي األجيزة األمنية من وجية نظر العاممين بمطار الممك خالد الدولي بالرياض"

راسة إلى التعرؼ عمى مدل تكافر مقكمات الت طيط ا ستراتيجي في اوجهزة ا منية هذ  الد
بمطار الممؾ  الد الدكلي بالرياض  كالتعرؼ عمى دكر الت طيط ا ستراتيجي في تحسيف كلا ة 
ادا  منسكبي اوجهزة اومنية بمطار الممؾ  الد الدكلي بالرياض  الكنكؼ عمى المعكنات التي 

ر الت طيط ا ستراتيجي في رفد كلا ة أدا  منتسكبي اوجهزة اومنية في مطار تحدد مف دك 
الممؾ  الد الدكلي بالرياض  كند تبمكرت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرةيس التالي: ما دكر 
الت طيط ا ستراتيجي في تحسيف كلا ة أدا  منسكبي اوجهزة اومنية مف كجهة نظر العامميف 

لد الدكلي بالرياض  كند أست دـ الباحث المنهو الكصلي التحميمي كند في مطار الممؾ  ا
تكصمت الدراسة إلى أهـ النتاةو التالية: تبيف أف مقكمات الت طيط ا ستراتيجي متكافرة بدرجة 
متكسطة في اوجهزة اومنية بمطار الممؾ  الد الدكلي بالرياض  كمف أهمها: تحديد اودكار 

                                                 
، "ٚحلغ حٌظخط١و حالعظشحط١ـٟ فٟ ٚصحسس حٌظشر١ش ٚحٌظؼ١ٍُ فٟ عٍطٕش ػّخْ: دسحعش ١ِذح١ٔش ِٓ ٚؿٙرش ٔظرش حٌّرذ٠ش٠ٓ" حٌغشكٕٟ، أكّذ رٓ كّٛد،(  193)

 (.2010أسرذ، حألسدْ  سعخٌش ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕؾٛسس، ؿخِؼش ح١ٌشِٛن )
ؿٙضس حأل١ِٕش ِٓ ٚؿٙرش ٔظرش حٌؼرخ١ٍِٓ رّطرخس حٌذٚعشٞ، ِطٍك ِلّذ حٌٙٛحؽٍش،  "دٚس حٌظخط١و حالعظشحط١ـٟ فٟ طلغ١ٓ وفخءس أدحء ِٕغٛرٟ حأل(  194)

 (2010حٌٍّه خخٌذ حٌذٌٟٚ رخٌش٠خك" سعخٌش ِخؿغظ١ش، ؿخِؼش ٔخ٠ف حٌؼشر١ش ٌٍؼٍَٛ حأل١ِٕش، حٌش٠خك، حٌغؼٛد٠ش، )
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حدل ال قيادة كتكفير نظاـ فعاؿ لالتصاؿ بيف القيادة كالقاعدة اشتماؿ ال طط كالمسؤكليات كا 
ا ستراتيجية عمى معايير لقياس اودا  التحديد الدنيؽ لإلمكانات المادية كالبشرية كالتنظيمية 
المتاحة  كما أكضحت الدراسة أف أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة عالية عمى أف تحديد 

لرؤسا  في اوجهزة اومنية ككضد  طط بديمة في حالة اوزمات  مسؤكليات كصالحيات ا
 كتدعيـ دكر الجهاز اومني في تحقيؽ أهداف  ا ستراتيجية.

بعنوان دراسة واقع التخطيط االستراتيجي لدى مديري ( 195)(2009) دراسة األشقر -4
لت طيط هدفت هذ  الدراسة إلى التعرؼ عمى كاند ا  المنظمات المحمية في قطاع غزة،

ا ستراتيجي في المنظمات غير الحككمية في نطاع غزة  كذلؾ مف  الؿ التعرؼ عمى مدل 
كضكح الملهكـ العممي لمت طيط ا ستراتيجي لدل مديرم هذ  المنظمات  كمدل الممارسة 
كالتطبيؽ لهذا الملهـك  كالتعرؼ عمى المعكنات التي ند تكاج  عممية الت طيط ا ستراتيجي كما 

المديركف  كهنا جا ت مشكمة الدراسة لتبيف لنا أن   في ظؿ بيةة تتميز بعدـ ا ستقرار  يراها
كعدـ اليبات كتسارع كتيرة الت يرات عمى كافة اوصعدة ا نتصادية كالسياسية كا جتماعية 
كاليقافية  يككف اوصؿ هك فهـ مديرم المنظمات لمت طيط ا ستراتيجي كممارست  بشكؿ  الؽ  

زيادة فرص بقا  كنجاح المنظمات الالتي يديركنها  كند است دمت الدراسة المنهو  مف أجؿ
%( مف مديرم  ٦٦,,) وأظيرت النتائج أنالكصلي التحميمي كأسمكب الدراسة الميدانية  

المنظمات لديهـ كضكح لمملهكـ العممي لمت طيط ا ستراتيجي  كأنهـ يميمكا لممارسة هذا النكع 
أف (  ٢٦,٣عالية حيث بمغ المتكسط الحسابي العاـ للقرات الممارسة ) مف الت طيط بدرجة

المديريف   ينظركف لممعكنات المحددة التي تـ عرضها عميهـ في ا ستبانة بشكؿ عاـ 
 كمعكنات تقؼ أماـ عممية ممارسة الت طيط ا ستراتيجي.

ــع التخطــيط االســتراتيجي لممــو  (196)(2008) دراســة الضــمور -5 ــوان "واق ــي بعن ارد البشــرية ف
هدفت هذ  الدراسة إلى التعرؼ عمى كاند الت طيط ا ستراتيجي لممكارد  القطاع العام في األردن"

البشرية في القطاع العاـ اوردني. كالتعرؼ عمى العكامؿ المؤيرة عمػى الت طػيط ا سػتراتيجي فػي 
سػػػتراتيجي فػػػي القطػػػاع الػػػكزارات اوردنيػػػة  كنػػػد جػػػا ت مشػػػكمة الدراسػػػة لتبػػػيف كانػػػد الت طػػػيط ا 

الحككمي في اوردف كالكنكؼ عمى أبرز المشاكؿ التػي يكاجههػا القطػاع العػاـ عنػد تطبيػؽ أدكات 
كآليػػات الت طػػيط ا سػػتراتيجي  كنػػد اسػػت دـ الباحػػث المػػنهو الكصػػلي التحميمػػي كلتحقيػػؽ أهػػداؼ 

إيجابيػة ذات د لػة  يكجػد هنػاؾ عالنػة ارتباطيػة وتوصـمت الدراسـة إلـى النتـائج التاليـة:الدراسة  
إحصػػاةية بػػيف أنشػػطة إدارة المػػكارد البشػػرية )تحميػػؿ كتصػػميـ العمػػؿ ك ت طػػيط المػػكارد البشػػرية ك 

                                                 
حٌـخِؼش حإلعال١ِش، حألؽمش، ارشح١ُ٘ ٠ٛعف  دسحعش ٚحلغ حٌظخط١و حالعظشحط١ـٟ ٌذٜ ِذ٠شٞ حٌّٕظّخص حٌّل١ٍش فٟ لطخع غضس، سعخٌش ِخؿغظ١ش، (  195)

 (.2009غضس، فٍغط١ٓ، )
َٛ حٌنّٛس، ِٛفك ِلّذ، ٚحلغ حٌظخطر١و حالعرظشحط١ـٟ ٌٍّرٛحسد حٌزؾرش٠ش فرٟ حٌمطرخع حٌؼرخَ فرٟ حألسدْ، سعرخٌش دوظرٛسحٖ، حألوخد١ّ٠رش حٌؼشر١رش ٌٍؼٍر(  196)

 (.2008حٌّخ١ٌش ٚحٌّقشف١ش، ػّخْ، حألسدْ )
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اسػػتقطاب المػػكارد البشػػرية ك ا تيػػار المػػكارد البشػػرية ك تػػدريب كتطػػكير المػػكارد البشػػرية ك تحليػػز 
 سػػػػتراتيجي هدارة المػػػػكارد المػػػػكارد البشػػػػرية ك إدارة أدا  المػػػػكارد البشػػػػرية( كممارسػػػػة الت طػػػػيط ا

البشػػرية فػػي الػػكزارات اوردنيػػة    يكجػػد هنػػاؾ فػػركؽ ذات د لػػة إحصػػاةية فػػي أيػػر أنشػػطة إدارة 
المػػكارد البشػػرية عمػػى ممارسػػة الت طػػيط ا سػػتراتيجي هدارة المػػكارد البشػػرية فػػي الػػكزارات اوردنيػػة 

المسػػػتكل التعميمػػػي ك المسػػػتكل تعػػػزل إلػػػى المت يػػػرات الش صػػػية كالكظيليػػػة )الجػػػنس ك العمػػػر ك 
الكظيلي ك ال بػرة العمميػة(. مػف  ػالؿ النظػر إلػى الدراسػات السػابقة يالحػظ بػأف معظمهػا هػدفت 
إلػػى نيػػاس أيػػر الت طػػيط ا سػػتراتيجي كالتحسػػيف المسػػتمر عمػػى فاعميػػة المؤسسػػات بشػػكؿ عػػاـ  

اتيجي فػػي تحسػػيف كالمؤسسػػات التربكيػػة بشػػكؿ  ػػاص  كعمػػى الػػدكر الػػذم يمعبػػ  الت طػػيط اهسػػتر 
كلا ة اودا  في المؤسسات  كمدل تكافر مقكمات الت طيط اهستراتيجي ككضكح الملهـك العممي 
ل   كما هدفت إلى التعرؼ عمى تنمية مهارات مديرم المدارس في مجاؿ الت طيط ا ستراتيجي  

كسػػػبؿ  كالتعػػػرؼ عمػػػى معكنػػػات تطبيػػػؽ الت طػػػيط ا سػػػتراتيجي لػػػدل مػػػديرم المػػػدارس الحككميػػػة 
الت مػػػب عميهػػػا. أمػػػا الدراسػػػة الحاليػػػة فقػػػد هػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػي مػػػدل إلمػػػاـ كمعرفػػػة القيػػػادات 
التربكيػػة بعمميػػة الت طػػيط ا سػػتراتيجي  كتطبيػػؽ الت طػػيط ا سػػتراتيجي فػػي المؤسسػػات التعميميػػة 

يػة التربيػة كالتربكية باوردف  كمسػاهمة الت طػيط ا سػتراتيجي فػي رفػد كلػا ة كفعاليػة ا دا  بمدير 
كالتعمػػيـ  كالتعػػرؼ عمػػى المعكنػػات التػػي تػػؤير عمػػي تطبيػػؽ الت طػػيط ا سػػترايجي بمديريػػة التربيػػة 
كالتعمػػيـ بػػاوردف  كتقػػديـ بعػػض التكصػػيات لمقيػػادة التربكيػػة بمديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ بمػػكا  الرميػػا 

 باوردف.
 ادبيات الدراسة:

 مفيوم التخطيط االستراتيجي:
سػػتراتيجي عمػػى أنػػ   طػػة تضػػمف مجمكعػػة مػػف اهجػػرا ات يػػتـ صػػياغتها فػػي عػػرؼ الت طػػيط ا 

ضػػك  بعػػض ا تجاهػػات العالميػػة المعاصػػرة كفػػي ضػػك  التجػػارب الم تملػػة لمػػدكؿ صػػاحبة السػػبؽ 
(. كمػػا كعرفػػ  العكيسػػي: عمػػى أنهػػا عمميػػة منظمػػة تعتمػػد 197فػػي هػػذا المجػػاؿ  كأدبيػػات التربيػػة)

مشػػكالت المجتمػػد   حػػث عػػف طريػػؽ التلاعػػؿ الحقيقػػي مػػدعمػػى اوسػػمكب العممػػي فػػي الدراسػػة كالب
مكانياتػػ   كالعمػػؿ عمػػى إعػػداد إطػػار عػػاـ  كالقيػػاس الػػكانعي  حتياجاتػػ  كالحصػػر الػػدنيؽ لمػػكارد  كا 
ل طػػة كانعيػػػة نابمػػػة لمتنليػػذ  لمقابمػػػة احتياجػػػات المجتمػػد حسػػػب أكلكياتهػػػا كفػػي ضػػػك  اهمكانػػػات 

هك أسمكب جديد في الت طيط كاهدارة اللعالة مف حيػث المتاحة لتحقيؽ أهداؼ التنمية الشاممة  ك 
 .(198)أنػػ  يحػػدد اوهػػداؼ كيرسػػـ ال طػػط كالسياسػػات كيضػػد إجػػرا ات التنليػػذ كمػػف يقػػـك بالتنليػػذ

التحميػػػػؿ المػػػنظـ لممؤسسػػػػة التعميميػػػة )المدرسػػػػة(  :كيعػػػرؼ الباحيػػػػاف الت طػػػيط ا سػػػػتراتيجي بأنػػػ 

                                                 
 .11، ؿ )١2008ـٟ ٚؿٛدس حٌظؼ١ٍُ ٚحػظّخدٖ، وفش حٌؾ١خ، ؿّٙٛس٠ش ِقش حٌؼشر١ش دحس حٌؼٍُ ٚحإل٠ّخْ ٌٍٕؾش ٚحٌظٛص٠غ، )(  ع١ذ، ػٍٟ، أعخِش ِلّذ، حٌظخط١و حالعظشحط197)

 . 8، ؿ  http://www.moe.gov.om/moe/bulletin/04.htm(. " حٌظخط١و حالعظشحط١ـٟ ِغئ١ٌٚش ِٓ ِغئ١ٌٚخص ِذ٠ش حٌّذسعش. . 2003( حٌؼ٠ٛغٟ ، سؿذ رٓ ػٍٟ ) 198) 
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يجية اوساسػػػية لمسػػػاعدة المدرسػػػة عمػػػى تحقيػػػؽ كبيةتهػػػا كتكػػػكيف مجمكعػػػة مػػػف اوهػػػداؼ اهسػػػترات
 رؤيتها في ضك  نيمها كمكاردها المتاحة.

  أىمية التخطيط االستراتيجي:
تتميؿ أهميت  عمى مستكل مؤسسات المجتمد الم تملة في أف ال طة ا ستراتيجية الناجحة 

طكيمة المدل  تسمر لممؤسسة بالتعرؼ عمى الرؤية الجماعية لممؤسسة كمهامها  كتقييـ اللرص
كالتهديدات التي تكاجهها  كتعمؿ عمى حشد الجهكد لتكجي  اللرص كتقميؿ التهديدات  كتطبيؽ 

 :(199)كتنليذ ا ستراتيجية بنجاح؛ مما يؤدم إلى تحقيؽ ما يمي مف فكاةد
 التكجي  الميمر لمجهكد كالمكارد كاستيمارها بشكؿ أفضؿ. .1
 حديد اوكلكيات كفؽ دراسة عممية منهجية.تعزيز دكر الحككمة كالمؤسسات المعنية في ت .2
 المساعدة في ابتكار طرؽ كآليات عمؿ جديدة تحسف مف مستكل اودا . .3
 تحديد مجا ت الت يير كالتحديات التي تكاج  النظاـ التعميمي  ككضد الحمكؿ المناسبة لعالجها. .4

 أىداف التخطيط االستراتيجي:
كل المؤسسات كالمنظمات في تكفير عممية مستمرة تتميؿ أهداؼ الت طيط ا ستراتيجي عمى مست

مف الدراسة كالتقييـ لنكاحي القكة كالضعؼ كاوهداؼ كالمكارد كالقيكد لكضد  طة متكاممة 
تستجيب لتمؾ اوبعاد مف أجؿ جعؿ المؤسسة أكير فعالية كتهدؼ أيضان إلى تدعيـ كتحسيف أدا  

 :(200)ا ستراتيجي يهدؼ إلى العامؿ  كند أكضحت أدبيات التربية أف الت طيط 
مكاجهة عدـ التأكد في بيةة عمؿ المنظمة أك المؤسسة فتهدؼ عممية الت طيط في هذا المجاؿ  .1

إلى التكصيؼ كالتعميـ المنهجي لبيةة عمؿ المنظمة ككضد استراتيجيات التعامؿ اللعاؿ معها  
كتقكيمها ككضد سبؿ  كتطكير إمكانيات المنظمة لمتعرؼ كتحميؿ اللرص كالقيكد كالتهديدات

التعامؿ اللعاؿ معها  كتدعيـ ندرة المنظمة في تحديد نقاط القكة كأكج  الضعؼ لديها كتحديد 
متطمبات التعامؿ اللعاؿ معها  كتكفير المركنة لدل المنظمة لمتكيؼ مد الت يرات غير المتكنعة  

 كتكفير أدكات التنبؤ كالتقدير  تجاهات عناصر بيةة عمؿ المنظمة.
تحديد كتكجي  المسارات ا ستراتيجية لممنظمة كذلؾ بصياغة كتطكير رسالة المنظمة كأهدافها  .2

كتحديد كتكجي  مسار العمؿ في المنظمة  كتحديد كصياغة ال ايات كاوهداؼ ا ستراتيجية مد 
تكفير متطمبات تحسيف اودا  كتحقيؽ نمك كتقدـ المنظمة أك المؤسسة  كالتأكد مف ربط 

ا ستراتيجية لطمكحات كأهداؼ اهدارة العميا كمصمحة أعضا  المنظمة  كتكجي  اوهداؼ 
المكارد كاهمكانات إلى ا ست دامات ا نتصادية كتكجي  الجهكد البحيية لتطكير أدا  المنظمة 

                                                 
 . ١47ذ، ػٍٟ، أعخِش ِلّذ. ِشؿغ عخرك، ؿ ( ع199)

 .51( حٌّشؿغ حٌغخرك، ؿ 200)
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كتحقيؽ الترابط بيف رسالة المنظمة كأهدافها كما يتـ كضع  مف سياسات كنكاعد كأنظمة 
 .(201)عمؿ

جي  نرارات ا ستيمار في المنظمة كذلؾ بالتعرؼ عمى فرص ا ستيمار الجديدة أماـ تحديد كتك  .3
المنظمة كتحديد سبؿ كمتطمبات ا ستلادة منها  كتحديد أفضؿ بداةؿ تكفير مكارد المنظمة  
كتعميؽ إحساس أعضا  المنظمة بأهمية كحتمية دراسات جدكل القرارات كالتأكد مف فعاليتها  

 .(202)أساليب إعداد المكازنات ا ستيمارية كالبرامو الماليةكتطكير أدكات ك 
تطكير كتحسيف أدا  المنظمة كذلؾ بتحديد ال صاةص الرةيسية لبيةة العمؿ الدا مية لممنظمة  .4

بما يساعدها في تحقيؽ أهدافها كرسالتها  كتدعيـ اودا  المرتلد وفراد كجماعات العمؿ  كتقكيـ 
بات تحسين   كالتأكد مف المتابعة المستمرة لعناصر بيةة العمؿ  اودا  المن لض كتكفير متطم

في المنظمة كتحديد مجا ت كسبؿ تطكيرها كتحسينها كتكفير متطمبات دعـ العالنات اهيجابية 
كالتكصؿ الميمر بيف المنظمة كاوطراؼ ال ارجية ذكم العالنة بها  كتدعيـ مقكمات بقا  

 .(203)كاستمرار المنظمة كنمكها
 
 ناصر التخطيط االستراتيجي:ع

اوهداؼ  طكيمة اوجؿ التي تكفر اتجاهان كاضحان لمعامميف مف أجؿ تحقيقها كفؽ كنت كمعايير  .1
 كمستكيات أدا  محددة.

 تحميؿ البيةة التنافسية مكاكبة متطمبات العصر. .2
مكانات المؤسسة اللعمية ككلا ات العامميف. .3  التنليذ المكضكعي لممكارد كندرات كا 
نليذ المؤير لالستراتيجية  مف  الؿ تكفر السيطرة كالقيادة  كنعني بذلؾ الهيكؿ التنظيمي الت .4

كالنظـ اهدارية التي تتضمف ا لتزاـ كالتنسيؽ مف جانب العامميف جميعانباهضافة لتعبةة المكارد 
 الالزمة لتحقيؽ ا ستراتيجية.

ة هي اوحالـ كاآلماؿ العامة الكبيرة كيمكف القكؿ أف الرؤية ا ستراتيجية بالنسبة وم منظم
كالتي يسعى اوفراد أك المؤسسة لتحقيقها عمى المدل القصير كالبعيد في ضك  ظركؼ البيةة 
العامة لممؤسسة  كغالبان ما تتسـ اآلماؿ كاوحالـ المطمكبة بصلات أهمها إنها إلهامية  كتيير 

في المؤسسات التعميمية نتيجة فكر كاتلاؽ  ال ياؿ  كند تككف انلعالية  كعادةن ما تككف الرؤية
جماعي مف نبؿ القيادة كالعامميف عمى حدو سكا   حيث أف هذا اهتلاؽ يتمركز عمى ما 

 :   (204)يمي

                                                 
 .101(، ؿ  2002( حٌؼذٌٟٛٔ، ِلّذ أوشَ: حٌؼًّ حٌّئعغٟ، حٌطزؼش حألٌٚٝ، دحس أرٓ كخصَ ٌٍٕؾش ٚحٌظٛص٠غ، ػّخْ، حألسدْ ) 201)

 .53(، ؿ 2000عىٕذس٠ش، ؿّٙٛس٠ش ِقش حٌؼشر١ش.  ) (   أرٛ للف، ػزذ حٌغالَ.  أعخع١خص حإلدحسس حإلعظشحط١ـ١ش، حٌذحس حٌـخِؼ١ش ، حإل202)

 .65(، ؿ 2000(: ادحسس ر١جش حٌظؼ١ٍُ ٚحٌظؼٍُ حٌٕظش٠ش ٚحٌّّخسعش دحخً حٌفقً ٚحٌّذسعش، دحس حٌفىش حٌؼشرٟ، حٌمخ٘شس، ؿّٙٛس٠ش ِقش حٌؼشر١ش )2000( كـٟ، أكّذ اعّخػ١ً)203)

ّٙٛس٠ش ِقش حٌؼشر١ش ٚسلش ػًّ، ِئطّش حٌظغ١١ش حٌؼخؽش رشػخ٠رش ِشورض ٚح٠رذ عر١شفظ،: خطخد، ػخ٠ذس، طق١ُّ حٌشإ٠ش حالعظشحط١ـ١ش، حٌمخ٘شس، ؿ (204)

 .5 – 4ِشوض ع١شفظ ٌٍطزخػش، )د.ص(، ؿ ؿ 
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تقكـ مرتكزات الرؤية ا ستراتيجية الكاضحة المعالـ لمعمؿ المؤسسي عمى جكانب عدة يتميؿ  .1
المؤسسة عمى المدل القريب أك البعيد  أهمها في مراجعة كتقكيـ استراتيجيات نظاـ عمؿ 

فهاـ العامميف طبيعة أهداؼ  كا ستعانة بالمستشاريف كالمعنييف لتحديد المسار ا ستراتيجي كا 
 .(205)المؤسسة ا ستراتيجية ككيلية تحقيقها

 كيمكف تحديد أهـ الرؤل المستقبمية لممؤسسات في القرف الحالي عمى الكج  التالي: .2
دراؾ أهمية ا بتكار كاست دام  القدكة لممؤسسات ا .1 لعاممة في المجتمد مف  الؿ درجة الكعي كا 

 كتشجيع .

 التصرؼ المحمي كالتلكير العالمي كذلؾ بهتباع درجة مف المركنة كنابمية التأنمـ ونظمة العمؿ. .2
 ا لتزاـ ب دمة المستليديف كالتطكر لمعامميف. .3

 ى تطبيؽ مبدأ العالمية.زيادة التكنكلكجيا كتقدير نيمتها  بحيث تعمؿ عم .4

ا هتماـ بالبيةة كاهنساف مف  الؿ القيادة المؤهمة القادرة عمى التعامؿ السميـ مد متطمبات  .5
 الت يير.

 :التخطيط االستراتيجي في المؤسسات التربوية
عرؼ  برا  مركز ال برات المهنية )بميؾ( عمى أنها العممية التربكية التي تتضػمف ات ػاذ نػرارات 

 .(206)حديد رسالة المؤسسة كأهدافها كا ستراتيجيات التي تست دمها في الكصكؿ إليهابشأف ت
كند عرفها أيضان الحر عمى أنها نرارات تربكية ذات أير مستقبمي كعممية مستمرة كمت يرة  ذات 

 .(207) فمسلة إدارية كنظاـ متكامؿ )هياكؿ + مكازنات + نظـ + برامو تنليذية + إجرا ات(

 ار الخطط االستراتيجية في المؤسسات التربوية:معايير اختي

يػػػرل الػػػػبعض أف ا سػػػتراتيجية فػػػػي المؤسسػػػػات التربكيػػػة الجيػػػػدة يجػػػػب أف تتػػػكافر فيهػػػػا المعػػػػايير 
 :(208)التالية

 الكضكح مف حيث الصياغة كالقابمية لمتطبيؽ العممي. .1
 أف تتضمف مزايا تنافسية إيجابية. .2
 سة.أف تتسؽ مد باني ا ستراتيجيات في المؤس .3

 أف تتضمف درجة كافية مف المركنة. .4

 أف تتلؽ مد رسالة المؤسسة كأهدافها طكيمة اوجؿ.  .5

 أف تكتسب تأييد أعضا  المؤسسة. .6

 أف تنطكم عمى درجة م اطرة مقبكلة مف جانب أصحاب المصالر. .7

                                                 
 .20، ففخء، حٌظؼٍُ ِٓ أؿً حٌظفى١ش، حٌمخ٘شس، ؿّٙٛس٠ش ِقش حٌؼشر١ش، ِىظزش لزخء، )د.ص(، ؿ حألػغش( 205)
 .52، ؿ 2006، حٌمخ٘شس، ِشوض )ر١ّه(، 1ص حالعظشحط١ـ١ش ٌٍم١خدحص حإلدحس٠ش، هخزشحء ِشوض حٌخزشحص ح١ٌّٕٙش ٌإلدحسس: حٌّٙخسح (206)
 .9(، ؿ 2005، حٌذٚكش، لطش، حٌّشوض حٌؼشرٟ ٌٍظذس٠ذ حٌظشرٛٞ ٌذٚي حٌخ١ٍؾ. )1حٌلش، ػزذ حٌؼض٠ض، حٌظخط١و حالعظشحط١ـٟ، ه (207)
(، 2010وفش حٌؾ١خ، ؿّٙٛس٠ش ِقش حٌؼشر١ش، دحس حإل٠ّخْ ٌٍٕؾرش ٚحٌظٛص٠رغ، )حٌّىخؽفٟ، ػؼّخْ دفغ هللا، حٌظخط١و حالعظشحط١ـٟ ٌٍظشر١ش ٚحٌظؼ١ٍُ، ( 208)

 .23 -22ؿ، 
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 أف تعكس العكامؿ البيةية كالقدرات الذاتية ال اصة بالمؤسسة. .8

 ي المؤسسات التربوية:مرتكزات التخطيط االستراتيجي ف

كهنػػػاؾ أربعػػػة مرتكػػػزات تميػػػؿ اهطػػػار  الػػػذم يتحػػػرؾ فيػػػ  الت طػػػيط ا سػػػتراتيجي فػػػي المؤسسػػػات 
  (209)التربكية كهي

يجػاد مستقبمية القرارات اآلنية .1 : حيػث يػتـ تحديػد مػكاطف الضػعؼ التػي ينطػكم عميهػا المسػتقبؿ كا 
رات كالتػػي تسػػتهدؼ اهفػػادة مػػف أسػػاس يمكػػف أف تسػػند إليػػ  المؤسسػػة  ػػالؿ عمميػػة صػػناعة القػػرا

اللػػرص المتاحػػة كتتحاشػػى الم ػػاطر  أم أف الت طػػيط بهػػذا ا عتبػػار يعنػػي تصػػميمان أك نمكذجػػان 
 لممستقبؿ المرغكب  كتحديدان لمكساةؿ المؤدية إلي .

: عمميػػة تبػػدأ بصػػياغة اوهػػداؼ يػػـ ا سػػتراتيجيات كالسياسػػات يػػـ ال طػػط التخطــيط االســتراتيجي .2
ؤدية إلى تنليذ ا ستراتيجية بصكرة يتحقؽ مف  اللها اوهػداؼ المرسػكمة  كبالتػالي التلصيمية الم

يتـ تحديد مسبؽ لمجهد الت طيطي المطمكب كزمف تكنيت  كآلية تنليذ  كالجهة التي ستتكلى عممية 
التنليػػذ ككيليػػة معالجػػة النتػػاةو كهػػي بػػذلؾ عمميػػة تسػػير كفػػؽ أسػػس كاضػػحة  غيػػر أنهػػا يجػػب أف 

 تمرارية لمسيطرة عمى الت يرات التي ند تحدث في البيةة.تتصؼ با س
: حيث يميؿ اتجاهان كأسمكبان لمحياة كهك يركز عمػى اودا  المبنػي التخطيط لالستراتيجية كفمسفة  .3

 عمى أساس مف الدراسة كالتنبؤ بالمستقبؿ كاستمرارية عممية الت طيط.
ربط بيف أربعة مككنات ال طط : حيث يعمؿ عمى محاكلة الالتخطيط االستراتيجي كبناء

ا ستراتيجية  كالبرامو متكسطة المدل كنصيرة المدل كال طط اهجراةية لمتكامؿ بينها بصكرة 
 آنية.

كمػػف هنػػا يػػرل الباحيػػاف أف الت طػػيط ا سػػتراتيجي فػػي المؤسسػػات التعميميػػة يسػػعى إلػػى 
ع بػػالنمك كتعظػػيـ العاةػػد  تحقيػػؽ أهػػداؼ متنكعػػة منهػػا ت ييػػر اتجػػا  المؤسسػػة التعميميػػة  كاهسػػرا

كتركيػػز المػػكارد المهػػـ  كتطػػكر التنسػػيؽ الػػدا مي بػػيف اونشػػطة كتطػػكير عمميػػة ا تصػػاؿ كالرنابػػة 
عمػػػػى العمميػػػػات الجاريػػػػة كا هتمػػػػاـ بالممارسػػػػات المسػػػػتمرة كتػػػػدريب الرؤسػػػػا  كتنميػػػػة ذكم اودا  

 ي. المتدني  ككضد القضايا ا ستراتيجية في بؤرة اهتماـ اهدارة العم
 مراحل التخطيط االستراتيجي في المؤسسات التربوية: 

تعػػددت المراحػػؿ التػػي مػػر بهػػا الت طػػيط ا سػػتراتيجي فػػي المؤسسػػات التربكيػػة حيػػث يمكػػف رصػػد 
المراحؿ التطكيرية لملكر الت طيطي كتقنيات  في مجاؿ التعميـ في القرف الماضي كالظػركؼ التػي 

لت طػيط ا سػتراتيجي كحاجػة المؤسسػات التربكيػة إليػ  أحاطت بها كأدت فػي النهايػة إلػى ظهػكر ا
 :(210)كنكع مف ا ستجابة لهذ  الظركؼ عمى النحك التالي

                                                 
 .65(، ؿ 2010حألسدْ، ) –٠خع١ٓ، عؼذ. حإلدحسس حإلعظشحط١ـ١ش، دحس ح١ٌخصٚسٞ حٌؼ١ٍّش ٌٍٕؾش ٚحٌظٛص٠غ، حٌطزؼش حٌؼشر١ش، ػّخْ ( 209)
، حإلعررىٕذس٠ش، ؿّٙٛس٠ررش ِقررش حٌؼشر١ررش دحس ١ِ1ى١ررش حٌظغ١ررش فررٟ حٌررٕظُ حٌظؼ١ّ١ٍررش"، هحٌؾررشر١ٕٟ حٌٙالٌررٟ،  "حٌظخطرر١و حالعررظشحط١ـٟ ٚد٠ٕخ حٌٙالٌررٟ( 210)

 .178(، ؿ 2008حٌـخِؼش حٌـذ٠ذس، )
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: كيطمػػؽ عميهػػا مرحمػػة لا هتمػػاـ بػػالكـل  كنػػد اسػػت رنت اللتػػرة مػػف نهايػػة الحػػرب المرحمــة األولــى
مرحمػة بتأكيػدها عمػى العالمية اليانية إلى نهاية عقد الستينات مف القرف العشريف  كاتسػمت هػذ  ال

الجكانب الكمية كزيادة معد ت القبػكؿ باهضػافة إلػى زيػادة معػد ت ا سػتيعاب  كتػدفؽ الطػالب 
 .(211)في المؤسسات التعميمية 

كيطمؽ عميها مرحمة لا هتماـ بػالتنكع كالنكعيػةل كبػدأت منػذ عقػد السػبعينات مػف  المرحمة الثانية:
المرحمػػة إلػػى جانػػب اهتماماتهػػا بػػالكـ  بتأكيػػدها عمػػى  القػػرف الماضػػي كحتػػى اآلف  كاتسػػمت هػػذ 

الجكانػػػب الكيليػػػة كاحتياجاتهػػػا كرغبػػػات السػػػكؽ كالمسػػػتهمكيف كالمسػػػتليديف  باهضػػػافة إلػػػى ت يػػػر 
 النضرة مف التركيز عمى عكامؿ كظركؼ البيةة ال ارجية.

وكلػى فػي مجػاؿ كيطمؽ عميها مرحمة لالت طػيط ا سػتراتيجيل كبػدأت  طكاتهػا ا المرحمة الثالثة:
التربيػػة فػػي اليمانينػػات كبدايػػة التسػػعينات مػػف القػػرف الماضػػي  كمػػف أهػػـ مبػػررات ظهكرهػػا تكػػاير 
العكامػػػؿ البيةيػػػة فػػػي محػػػيط نظػػػاـ التعمػػػيـ كتباينهػػػا كاعتمػػػاد كػػػؿ منهػػػا عمػػػى او ػػػرل كازديػػػاد النقػػػد 

يػػة السػػبعينات المكجػػ  لنمػػاذج الت طػػيط التػػي سػػادت فػػي مرحمػػة النمػػك كالتكسػػد فػػي السػػتينات كبدا
إلى مرحمة ا ضطراب في منتصؼ السبعينات كاليمانينات مف القرف الماضي لػـ تسػتطد مػدا ؿ 
الت طيط المركزم كالت طيط طكيؿ المدل مكاجهة التعقيدات الكييرة التي صاحبت الت يرات التػي 
ـ تحػػػدث فػػػي البيةػػػة  كمػػػف هنػػػا كانػػػت الحاجػػػة إلػػػى نمػػػط مػػػف الت طػػػيط يسػػػتجيب لحساسػػػية التعمػػػي

الشديدة لمت يرات التي تحدث في البيةة سكا  مف الناحية ا نتصادية أـ ا جتماعيػة أـ اليقافيػة أـ 
 غيرها.

 حاجة المؤسسات التربوية إلى التخطيط االستراتيجي
يمكف تحديد ستة أنماط مف التحديات البيةية التي يمكنها أف تؤير بالسمب عمى مؤسسات التعمػيـ 

ي حاجة ماسة إلى تبني مد ؿ الت طيط ا ستراتيجي لمكاجهػة عمميػات كتجعؿ هذ  المؤسسات ف
 :(212)الت ير كالديناميكية التي تحديها تمؾ التحديات  كذلؾ عمى النحك التالي

كمػا تتضػمن  مػف ت يػر سػكا  بالتزايػد أـ التراجػد فػي شػراةر العمػر عمػى مسػتكل  البيئة السكانية: .1
 ؿ في شراةر العمر.المناطؽ دا ؿ الدكلة الكاحدة كبيف الدك 

: كمػا تتضػمن  مػف ت يػر فػي تكػاليؼ اهنتػاج كمعد تػ  كتكػاليؼ الطانػة كحالػة البيئة االقتصـادية .2
 اوسكاؽ كالعمالة.

: كمػا تتضػمن  مػف اهتمػاـ المسػةكليف كالقػادة السياسػييف بالحسػابية ككيليػة إنلػاؽ البيئة السياسـية .3
 اومكاؿ كمدل المردكد الذم يتحقؽ.

                                                 
، حٌمخ٘شس، ؿّٙٛس٠ش ِقش حٌؼشر١ش ، ِـٍرش  ِفِٙٛٗ ٚػ١ٍّخطٗ، ِزشسحطٗ ِٚظطٍزخطٗ: حٌظخط١و حالعظشحط١ـٟ فٟ ِـخي حٌظشر١شرذسحٚٞ، ّ٘خَ ص٠ذحْ. ( 211)

 .41(، ؿ 1995. )74  دسحعخص طشر٠ٛش، ع
 .33حٌّىخؽفٟ، ػؼّخْ دفغ هللا، ِشؿغ عخرك،  (212)
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ــة المؤسســا .4 كمػػا تتضػػمن  مػػف تنػػافس بػػيف المؤسسػػات التعميميػػة ال اصػػة كالحككميػػة حػػكؿ  تبيئ
 مصادر التمكيؿ كالطالب.

حيػث إف انتشػار ملػاهيـ ديمقراطيػة القبػكؿ  كازديػاد التنػافس بػيف الطػالب فػي  البيئة االجتماعية: .5
 السنكات او يرة عمى ا لتحاؽ ند جعؿ البيةة ا جتماعية أكير تعقيدا.

حيث إف التحدم التكنكلكجي يككف ذا تأيير كبير عمػى اوسػمكب الػذم يتبعػ   ولوجية:البيئة التكن .6
المؤسسػػات التعميميػػة فػػي عمميػػة التعمػػيـ  فالتكنكلكجيػػات الجديػػدة كػػأنراص الميػػزر كنظػػـ ا تصػػاؿ 
كالكػػابالت كاونمػػار الصػػناعية كأجهػػزة الحاسػػب اآللػػي نػػد تسػػاعد عمػػى ت ييػػر طبيعػػة التعمػػيـ مػػف 

يػػدم لملصػػكؿ الدراسػػية التػػي تعتمػػد عمػػى ا تصػػاؿ المباشػػر بػػيف المعمػػـ كالمػػتعمـ إلػػى الشػػكؿ التقم
  أشكاؿ أ رل مف التعميـ.

 الدراسة الميدانية:

اشتمؿ مجتمد الدراسة عمي جميد مديرم كنكاب مديرم التربية كالتعميـ كرؤسػا  مجتمع الدراسة: 
التربية كالتعميـ فػي لػكا  الرميػا كالبػالغ  اونساـ كنكاب رؤسا  اونساـ كمديرم المدارس في مديرية

 (.195عددهـ )
( ملردة  بنسبة  بم ت 117: تـ ا ذ عينة عشكاةية مف مجتمد  الدراسة  بم ت )عينة الدراسة

 117% مف مجمؿ مجتمد الدراسة كتـ تكزيد  ا ستمارات عمي المبحكييف البالغ عددهـ 60
بانة صالحة لمتحميؿ أم اف درجة ا ستجابة بم ت ( است103فردا كتمكف الباحياف مف استرداد )

% مف جممة ا ستبانات التي تـ تكزيعها عمي المبحكييف كهذ  نسبة مناسبة كمميمة 88حكالي 
 ( ذلؾ.1لمجتمد الدراسة  كالجدكؿ رنـ )

 ( يوضح  تصنيف المبحوثين حسب االقسام التي  يعممون فييا 1جدول )
 العينة المأخوذة عدد الموظفين ية لواء الرمثااسم القسم في مديرية ترب الرقم

 1 1 مدير المديرية   .1

 1 1 سكرتير مدير التربية  .2

 1 1 مدير شؤون إدارية ومالية   .3

 1 1 مدير الشؤون التعميمية والفنية  .4

 15 أعضاء /  رئيس  15 قسم اإلعالم   .5

 1رئيس الديوان  عضو/ ورئيس 14 الديوان   .6

 3 9 قسم شؤون الموظفين   .7

 6 أعضاء / رئيس  6 قسم الكتب والمناىج المدرسية   .8

 3 7 قسم الموازم   .9

 3 8 قسم األبنية   .12

 3 3 قسم التخطيط  .11
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 4 5 قسم الحاسوب والشبكات  .12

 1رئيس القسم  4 قسم التعميم الخاص   .13

 5 5 قسم التعميم العام   .14

 3 6 قسم االمتحانات   .15

 5 8 قسم النشاطات   .16

 4 4 رسية قسم الرياضة المد  .17

 مشرف 1 17 قسم اإلشراف   .18

 رئيس 1 9 قسم الصالة الرياضية   .19

 مديرين 51 27 مدارس الذكور   .22

 مديرات  26 44 مدارس إناث   .21

 123العينة  195المجتمع  المجموع   .22

 ـ.2013المصدر: بيانات الدراسة الميدانية           
 وصف خصائص عينة الدراسة:

( ملردة في مديرية تربية الرميا مف القيادات التربكية )إدارم في 103تككنت عينة الدراسة مف )
( يبيف التكرارات كالنسب المةكية لممت يرات الش صية 2المديرية  مدير مدرسة(  كالجدكؿ رنـ )

 وفراد عينة الدراسة كما يمي:
 (  يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية2جدول )

النسبة  التكرارات تالفئا المتغير
 المئوية

 الجنس
 %52 53 ذكر

 %48 50 أنيى

 %122 123 المجموع

 العمر

 %32 33 سنة 30أنؿ مف 

 %34 35 سنة 30-39

 . %21 22 سنة 40-49

 %13 13 سنة فأكير 50

 %122 123 المجموع

 المؤىل العممي
 %49.5 51 بكالريكس

 %50.5 52 دراسات عميا

 %122 123 المجموع

سنوات الخبرة في 
 مجال اإلدارة

 %36 37 سنكات فأنؿ 5

 %28 29 سنكات 5-10

 %16 16 سنة 15 – 11

 %20 21 سنة 15أكير مف 

 %122 123 المجموع

 %43 44 دينار  500أنؿ مف  الدخل الشيري

 %57 59 دينار 500أكير مف 
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 %122 123 المجموع

 الت صص
 %25 26 عمـك تربكية

 %46 47 ارة أعماؿإد

 %29 30 حاسكب كعمكم 

 %122 123 المجموع

الوظيفة التي 
 يشغميا

 %44 45 مدير مدرسة

 %31 32 إدارم في المديرية

 %25 26 أ رل

 %100 103 المجموع

 .م2013المصدر: بيانات الدراسة الميدانية،                
( مكظلان كبنسبة 53نس أف عدد الذككر بمغ )( بالنسبة لمت ير الج2يالحظ مف الجدكؿ رنـ )

( مكظلة كبنسبة 50%( مف أفراد عينة الدراسة  في حيف بمغ عدد اهناث )51.5مةكية بم ت )
 %( مف أفراد عينة الدراسة.48.5مةكية بم ت )

سنة(  حصمت عمى أكبر تكرار  39-30أما بالنسبة لمت ير العمر  فيالحظ أف اللةة العمرية )
سنة( بتكرار  30( كبالمرتبة اليانية اللةة العمرية )أنؿ مف 34.0(كبنسبة مةكية )35حيث بمغ )

سنة( حيث بمغ التكرار  49-40(  كبالمرتبة اليالية اللةة العمرية )32.0( كبنسبة مةكية )33)
%( مف أفراد عينة الدراسة  كبالمرتبة او يرة اللةة 21.4( مكظلان كمكظلة كبنسبة مةكية )22)

%( مف أفراد 12.6( مكظليف كمكظلات كبنسبة مةكية )13سنة فأكير( بتكرار) 50ية )العمر 
سنة.  30عينة الدراسة  كربما يعكد ذلؾ إلى ضعؼ احتمالية كجكد نيادم تربكم عمر  أنؿ مف 

كبالنسبة لمت ير المؤهؿ العممي يالحظ أف عدد المكظليف كالمكظلات الحاصميف عمى مؤهؿ 
%( مف أفراد عينة الدراسة  كالحاصميف 49.5( كبنسبة مةكية )51د بمغ )عممي )بكالكريكس ( ن

( مف أفراد عينة الدراسة. 50.5( فردان كبنسبة مةكية )52عمى مؤهؿ عممي )دراسات عميا( )
كبالنسبة لمت ير سنكات ال برة في مجاؿ اهدارة يالحظ أف عدد المكظليف كالمكظلات الذيف 

( مكظلان كمكظلة كبنسبة 37ند حصمكا عمى أبرز تكرار حيث بمغ )سنكات فأنؿ(  5لديهـ  برة )
سنكات( ند حصمكا عمى  10-5%( مف أفراد عينة الدراسة  أما الذيف لديهـ  برة )35.9مةكية )

%( مف أفراد عينة 28.2( مكظلان كمكظلة كبنسبة مةكية )29المرتبة اليانية حيث بمغ تكرارهـ )
( مكظلان كمكظلة 21سنة( حيث بمغ ) 15لذيف لديهـ  برة )أكير مف الدراسة  كبالمرتبة اليالية ا

 15-11(  كبالمرتبة او يرة المكظليف كالمكظلات الذيف لديهـ  برة )20.4كبنسبة مةكية )
 %(.15.5( فردان كبنسبة مةكية )16سنة( حيث بمغ تكرارهـ )

الذيف يتقاضكف راتب  كبالنسبة لمت ير الد ؿ الشهرم يالحظ أف عدد المكظليف كالمكظلات
( كبنسبة مةكية 59دينار( ند حصمكا عمى أعمى تكرار حيث بمغ ) 500شهرم مقدار  )أكير مف 

%( مف أفراد عينة الدراسة  ك عدد المكظليف كالمكظلات الذيف يتقاضكف راتب شهرم 57.3)
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لة ( مكظلان كمكظ44دينار( ند حصمكا عمى أدنى تكرار حيث بمغ ) 500مقدار  )أنؿ مف 
%(. كبالنسبة لمت ير الت صص يالحظ أف المكظليف ت صصهـ إدارة 421.7كبنسبة مةكية )

( كأف المكظليف الذيف ت صصهـ )حاسكب 45.6( كبنسبة مةكية )47أعماؿ بمغ أعمى تكرار)
( كأدني تكرار لمذيف ت صصهـ )عمكـ تربكية( 29.1( كبنسبة مةكية )30كعمكم ( بتكرار )

(. كبالنسبة لمت ير الكظيلة التي تش مها فيالحظ أف أعمى 25.2مةكية )( كبنسبة 26بتكرار )
( كبالمرتبة اليانية )إدارم 43.7( كبنسبة مةكية )45تكرار بمغ لمكظيلة )مدير مدرسة( بتكرار )

( 26( كبالمرتبة او يرة )أ رل( بتكرار )31.1( كبنسبة مةكية )32في المديرية( بتكرار )
 (.25.2كبنسبة مةكية )
لتحقيؽ أهداؼ الدراسة بنى الباحياف استبانة لمتعرؼ عمى دكر الت طيط أداة الدراسة: 

ا ستراتيجي في رفد كلا ة ك فعالية أدا  المؤسسات التربكية باوردف  كالتعرؼ عمي مدل 
مساهمة تطبيؽ الت طيط ا ستراتيجي في رفد كلا ة كفعالية المؤسسات التربكية  كعمى 

ر عمي تطبيؽ الت طيط ا سترايجي  كند تضمنت اوداة اوجزا  اوتية: الجز  المعكنات التي تؤي
اوكؿ اشتمؿ عمى المعمكمات الش صية كالكظيلية وفراد عينة الدراسة  كاشتمؿ الجز  الياني 

( فقرة تقيس المجاؿ اوكؿ الت طيط ا ستراتيجي  أما الجز  اليالث فقد اشتمؿ عمى 43عمى )
( يبيف ا ستبانة 1لمجاؿ فعالية ككلا ة أدا  القيادات التربكية  كالممحؽ رنـ )( فقرات تقيس ا9)

 بصكرتها النهاةية.
لمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة اعتمدت طريقة صدؽ المحتكل  ند تـ صدق أداة الدراسة: 

( محكميف مف ذكم ال برة كالكلا ة ممف يحممكف 9عرض ا ستبانة بصكرتها اوكلى عمى )
كتكرا  في ت صصات إدارة اوعماؿ  اهدارة التربكية  كند أبدل المحكميف مالظاتهـ  درجة الد

كند أ ذت المالحظات اللنية جميعها بعيف ا عتبار كتـ أ ذ اللقرات التي حصمت عمى مكافقة 
( محكميف كحذفت العديد مف اللقرات التي لـ تحصؿ عمى مكافقة هذا العدد مف المحكميف 9)

( يبيف ناةمة 2( فقرة كالممحؽ رنـ )49بانة في صكرتها النهاةية بحيث اصبحت )كاستقرت ا ست
 المحكميف.

لمتأكد مف يبات أداة الدراسة تـ تطبيؽ معادلة )كركنباخ أللا( عمى جميد ثبات أداة الدراسة: 
 ( يكضر ذلؾ. 3مجا ت الدراسة  كالجدكؿ رنـ )

 بمجاالت الدراسة (  يوضح معامالت كرونباخ ألفا الخاصة 3جدول ) 
 معامل كرونباخ ألفا المجال

 0.87 مستكل كضكح ملهـك الت طيط ا ستراتيجي
 0.83 اهعداد لمت طيط ا ستراتيجي
 0.89 التكج  لمت طيط ا ستراتيجي
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 0.91 فعالية ككلا ة أدا  القيادات التربكية
 0.92 اوداة ككؿ

 م.2013راسة الميدانية، المصدر: بيانات الد                        
( أف معػػامالت كركنبػػاخ أللػػا لمجػػا ت دكر الت طػػيط ا سػػتراتيجي فػػي رفػػد 3يظهػػر مػػف جػػدكؿ )

( كاف أعالها لمجاؿ لفعاليػة 0.91-0.83فعالية ككلا ة كأدا  المؤسسات التربكية تراكحت بيف )
سػػػتراتيجيل  كبمػػػغ معامػػػؿ ككلػػا ة أدا  القيػػػادات التربكيػػػةل   كأدناهػػػا لمجػػػاؿ لاهعػػػداد لمت طػػػيط ا 

 .(  كهي نيمة مرتلعة كمقبكلة وغراض تطبيؽ الدراسة0.92كركنباخ أللا لألداة ككؿ )
ناـ الباحياف باست راج التكرارات كالنسب المةكية هجابات أفراد عينة األساليب اإلحصائية: 

ت أداة الدراسة  كما الدراسة  كاست راج المتكسطات الحسابية كا نحرافات المعيارية للقرات مجا 
( لمعرفة اللركؽ في اجابات القيادات تبعا   تالؼ ANOVAسيتـ تطبيؽ تحميؿ التبايف )

( Regressionمت يراتهـ الش صية  كحساب معامؿ ا رتباط بيرسكف كتطبيؽ تحميؿ ا نحدار )
بمديرية لمكشؼ عف مدل مساهمة تطبيؽ الت طيط ا ستراتيجي في رفد كلا ة كفعالية ا دا  

 التربية كالتعميـ بمكا  الرميا باوردف.
 عرض وتحميل أسئمة االستبانة:
لمام بمفيوم  السؤال األول: ىل لدى القيادات التربوية بمديرية التربية والتعميم بالرمثا معرفة وا 

 التخطيط االستراتيجي ؟
لمعياريػػػة لمسػػػتكل لإلجابػػػة عػػػف السػػػؤاؿ اوكؿ تػػػـ اسػػػت راج المتكسػػػطات الحسػػػابية كا نحرافػػػات ا

الت طيط ا ستراتيجي بمجا ت  الم تملػة )مسػتكل كضػكح ملهػـك الت طػيط ا سػتراتيجي  اهعػداد 
لمت طػػيط ا سػػتراتيجي  التكجػػ  لمت طػػيط ا سػػتراتيجي( فػػي المؤسسػػات التربكيػػة لمديريػػة التربيػػة 

ة  مػػدير مدرسػة( فيهػػا  كالتعمػيـ/ لػكا  الرميػػا مػف كجهػػة نظػر القيػػادات التربكيػة )إدارم فػػي المديريػ
 كالجدكؿ أدنا  يكضر ذلؾ.

(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت مستوى التخطيط االستراتيجي 4جدول )
 في المؤسسات التربوية مرتبة حسب المتوسطات الحسابية

 الرقم
 المجال

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتلعة 2 0.21 4.14 وم التخطيط االستراتيجيمستوى وضوح مفي 1
 مرتلعة 3 0.27 4.13 اإلعداد لمتخطيط االستراتيجي 2
 مرتلعة 1 0.28 4.20 التوجو لمتخطيط االستراتيجي 3

 مرتلعة - 0.17 4.15 األداة ككل
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 م.2013المصدر: بيانات الدراسة الميدانية،          
(  كػػاف أعػػال  4.20-4.13لحسػػابية تراكحػػت مػػا بػػيف )( أف المتكسػػطات ا4يظهػػر مػػف الجػػدكؿ )

( كهك بدرجة مرتلعة  تال  في 4.20لمجاؿ لالتكج  لمت طيط ا ستراتيجيل بمتكسط حسابي بمغ )
( 4.14المرتبة اليانية مجاؿ لمستكل كضكح ملهـك الت طيط ا ستراتيجيل بمتكسط حسابي بمغ )

اهعداد لمت طيط ا ستراتيجيل بمتكسط حسابي بمغ كهك بدرجة مرتلعة  كبالمرتبة او يرة مجاؿ ل
( كهػػك بدرجػة مرتلعػػة  4.15( كهػك بدرجػة مرتلعػػة  كبمػغ المتكسػػط الحسػابي اوداة ككػؿ )4.13)

( يبيف لنا المتكسطات الحسػابية كاهنحرافػات المعياريػة وفػراد عينػة الدراسػة عمػى 3كالممحؽ رنـ )
 فقرات كؿ مجاؿ عمى حدل:

ىل تحول القيادات التربوية دون تطبيق لمتخطـيط االسـتراتيجي فـي المؤسسـات السؤال الثاني: 
 التربوية باألردن وتحديدًا مديرية التربية والتعميم في لواء الرمثا؟

 تػػػـ اسػػػت راج المتكسػػػطات الحسػػػابية كا نحرافػػػات المعياريػػػة لمسػػػتكل اليػػػانيلإلجابػػػة عػػػف السػػػؤاؿ 
 كالجدكؿ أدنا  يكضر ذلؾ. كيةفاعمية ككلا ة اودا  في القيادات الترب

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال فاعمية وكفاءة األداء في القيادات 5جدول )
 التربوية مرتبة حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

1 
عػػػػايير لقيػػػػاس فعاليػػػػة يشػػػػتمؿ الت طػػػػيط ا سػػػػتراتيجي عمػػػػى م

 ككلا ة  اودا  في القيادات التربكية.
 مرتلعة 4 0.73 4.12

2 
تركػػػز جهػػػكد الت طػػػيط ا سػػػتراتيجي عمػػػى رفػػػد فعاليػػػة ككلػػػا ة 

 اودا  التي تقدمها المؤسسات التربكية .
 مرتلعة 7 0.77 4.07

3 
يسهـ  است داـ اوساليب العممية الحديية في عمميػة الت طػيط 

 جية  لرفد فعالية ككلا ة أدا  القيادات التربكية. ا ستراتي
 مرتلعة 6 0.75 4.10

4 
يسهـ كضد ضكابط كمعايير ا تيار الكػكادر عمػى رفػد فعاليػة 

 ككلا ة أدا  القيادات التربكية.
 مرتلعة 4 0.78 4.12

5 
تكفير بداةؿ استراتيجية لكؿ  طة لمحلػاظ عمػى فعاليػة ككلػا ة  

 ؼ.اودا  عند  ت ير الظرك 
 مرتلعة 1 0.73 4.28

6 
يسػػػػػػهـ كضػػػػػػكح ال ايػػػػػػات كاوهػػػػػػداؼ ا سػػػػػػتراتيجية لمقيػػػػػػادات  

 التربكية في تحسيف فعالة ككلا ة أدا  مكظليها.
 مرتلعة 7 0.76 4.07

7 
يسػػػػهـ كضػػػػكح المهػػػػاـ كالصػػػػالحيات عنػػػػد القيػػػػادات التربكيػػػػة  

 عمى رفد فعالية ككلا ة اودا  في المؤسسات التربكية. 
 مرتلعة 2 0.73 4.17
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8 
يػػؤدم ا هتمػػاـ بالقيػػادات التربكيػػة  برفػػد فعاليػػة ككلػػا ة اودا   

 بم تمؼ مديريات التربية.
 مرتلعة 3 0.77 4.14

9 
يسهـ تكفير المركنة لدل القيادات التربكية عمػى تحسػيف كرفػد 

 فعالية ككلا ة اودا  في المؤسسات التربكية
 مرتلعة 9 0.79 3.81

 مرتلعة - 0.25 4.10 المجاؿ ككؿ 

 م.2013المصدر: بيانات الدراسة الميدانية،          
(  حيػػث جػػا ت 4.28-3.81( أف المتكسػػطات الحسػػابية تراكحػػت بػػيف )5يظهػػر مػػف الجػػدكؿ )

( كالتػي تػنص عمػى لتػكفير بػداةؿ اسػتراتيجية لكػؿ  طػة لمحلػاظ عمػى فعاليػة ككلػا ة  5اللقرة رنـ )
( 7اوكلػػػى كهػػػك بدرجػػة مرتلعػػػة  بينمػػػا جػػا ت اللقػػػرة رنػػػـ ) اودا  عنػػد  ت يػػػر الظػػػركؼل بالمرتبػػة

التربكيػػة عمػػى رفػػد فعاليػػة  القيػػاداتكالتػػي تػػنص عمػػى ل يسػػهـ كضػػكح المهػػاـ كالصػػالحيات عنػػد 
( كهك بدرجػة 4.17ككلا ة اودا  في المؤسسات التربكيةل بالمرتبة اليانية كبمتكسط حسابي بمغ )

نص عمػى ليػؤدم ا هتمػاـ بالقيػادات التربكيػة  برفػد فعاليػة ( كالتي تػ8مرتلعة  جا ت اللقرة رنـ )
( كهػػك 4.14ككلػػا ة اودا   بم تمػػؼ مػػديريات التربيػػة.ل بالمرتبػػة الياليػػة كبمتكسػػط حسػػابي بمػػغ )

( كالتػػي تػػنص عمػػى ليسػػهـ تػػكفير المركنػػة لػػدل 9بدرجػػة مرتلعػػة  كبالمرتبػػة او يػػرة اللقػػرة رنػػـ )
د فعاليػػة ككلػػا ة اودا  فػػي المؤسسػػات التربكيػػةل كهػػي بدرجػػة القيػػادات التربكيػػة عمػػى تحسػػيف كرفػػ

 ( كهك بدرجة مرتلعة.4.10مرتلعة  كبمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ ككؿ )
السؤال الثالث: ىل يساىم تطبيق التخطيط االستراتيجي في رفع كفاءة وفاعمية األداء بمديرية 

 التربية والتعميم في لواء الرمثا؟
اليالػػث تػػـ حسػػاب معػػامالت ا رتبػػاط بػػيف مجػػا ت الت طػػيط ا سػػتراتيجي   لإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ

فػي  ا سػتراتيجيكفعالية ككلا ة أدا  لمقيادات التربكية  كاست داـ تحميػؿ ا نحػدار ويػر الت طػيط 
 ( يكضر ذلؾ.6( )5فاعمية ككلا ة اودا  لمقيادات التربكية   كالجدك ف)

لتخطيط االستراتيجي وفاعمية وكفاءة األداء ( معامالت االرتباط بين ا 6جدول )
 (103لمقيادات التربوية)ن=

 المجال
معامالت االرتباط مع 
 الكفاءة والفاعمية

 الداللة اإلحصائية

 0.00 0.82 مستكل كضكح ملهـك الت طيط ا ستراتيجي

 0.00 0.61 اهعداد لمت طيط ا ستراتيجي

 0.00 0.60 التكج  لمت طيط ا ستراتيجي

 0.00 0.97 لكميا

 م.2013المصدر: بيانات الدراسة الميدانية،          
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 (103( تحميل االنحدار ألثر التخطيط االستراتيجي في فاعمية وكفاءة األداء لمقيادات التربوية )ن=7جدول )

 tقيمة  المتغير المستقل
 tداللة 

 اإلحصائية
Beta R R2  قيمةf 

 fداللة 
 اإلحصائية

 0.733 0.00 25٦976 ملهـك الت طيط ا ستراتيجيمستكل كضكح 

 0.394 0.00 18٦663 اهعداد لمت طيط ا ستراتيجي 0.00 652.334 0.95 0.97

 0.280 0.00 13٦318 التكج  لمت طيط ا ستراتيجي

 .م2013المصدر: بيانات الدراسة الميدانية،          
 لمقيادات التربكية ككؿ المت ير التابد: فاعمية ككلا ة اودا  

( كجػػػػػكد أيػػػػػر داؿ إحصػػػػػاةيان لمجػػػػػاؿ مسػػػػػتكل كضػػػػػكح ملهػػػػػكـ الت طػػػػػيط 7يظهػػػػػر مػػػػػف جػػػػػدكؿ )
ا سػػػتراتيجي عمػػػى كلػػػا ة كفاعميػػػة اودا  لمقيػػػادات التربكيػػػة فػػػي مديريػػػة التربيػػػة كالتعمػػػيـ فػػػي لػػػكا  

ةو كجػػكد (  كمػػا أظهػػرت النتػػا0.00( كبد لػػة إحصػػاةية )25.976) (t)حيػػث بم ػػت نيمػػة  الرميػػا
أيػػػر داؿ إحصػػػاةيان لمجػػػاؿ اهعػػػداد لمت طػػػيط ا سػػػتراتيجي عمػػػى كلػػػا ة ك فاعميػػػة اودا  لمقيػػػادات 

( كبد لػػة t( )18.663التربكيػػة فػػي مديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي لػػكا  الرميػػا  حيػػث بم ػػت نيمػػة )
يط (  ككمػػػػا أظهػػػػرت النتػػػػاةو كجػػػػكد أيػػػػر داؿ إحصػػػػاةيان لمجػػػػاؿ التكجػػػػ  لمت طػػػػ0.00إحصػػػػاةية )

ا سػػػتراتيجي عمػػػى فاعميػػػة ككلػػػا ة اودا  لمقيػػػادات التربكيػػػة فػػػي مديريػػػة التربيػػػة كالتعمػػػيـ فػػػي لػػػكا  
( R( )0.97(  كبم ػػػت نيمػػػة معامػػػؿ ا رتبػػػاط الكمػػػي )t( )13.318الرميػػػا  حيػػػث بم ػػػت نيمػػػة )

(  كهػػػذا يػػػدؿ 0.00( كبد لػػػة إحصػػػاةية )652.334) (f)(  كبم ػػػت نيمػػػة 0.95) (R2)كنيمػػػة 
د دكر كاضػػر لمت طػػيط ا سػػتراتيجي عمػػى كلػػا ة كفاعميػػة اودا  لمقيػػادات التربكيػػة فػػي عمػػى كجػػك 

 مديرية لكا  الرميا.
السؤال الرابع: ىل تختمف درجة تطبيق التخطيط االسـتراتيجي فـي مديريـة التربيـة والتعمـيم فـي 

لعمـر، متغيـر لواء الرمثا" باألردن تبعا ألختالف المتغيرات الشخصية ) متغيـر الجـنس، متغيـر ا
ـــر  ـــدخل الشـــيري، متغي ـــر ال ـــي مجـــال اإلدارة، متغي ـــرة ف ـــر ســـنوات الخب المؤىـــل العممـــي، متغي

 التخصص، متغير الوظيفة التي تشغميا(؟ 
لإلجابػػة عػػػف السػػػؤاؿ الرابػػػد تػػػـ اسػػػت راج المتكسػػػطات الحسػػػابية كا نحرافػػػات المعياريػػػة لمسػػػتكل  

جهػػػة نظػػػر مػػػديرم التربيػػػة تبعػػػان لممت يػػػرات الت طػػػيط ا سػػػتراتيجي فػػػي المؤسسػػػات التربكيػػػة مػػػف ك 
)الجػػػنس  العمػػػر  المؤهػػػؿ العممػػػي  ال بػػػرة(  كلبيػػػاف د لػػػة اللػػػركؽ اهحصػػػاةية بػػػيف المتكسػػػطات 
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الحسابية تـ است داـ ا تبار لتل لمت يرم الجنس كالمؤهؿ العممي  كتحميؿ التبػايف اوحػادم لكػؿ 
 .مف العمر  سنكات ال برة  كالجداكؿ أدنا  تكضر ذلؾ

 متغير الجنس: .1
" ألثر التخطيط االستراتيجي في المؤسسات T( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "8جدول )

 التربوية تبعًا لمتغير الجنس

 المجال
 أنثى ذكر

 قيمة ت
الداللة 
 اإلحصائية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستكل كضكح ملهـك 
 الت طيط ا ستراتيجي

4.15 0.22 4.14 0.20 0.21 0.82 

اهعداد لمت طيط 
 ا ستراتيجي

4.13 0.26 4.14 0.28 -0.20 0.83 

التكج  لمت طيط 
 ا ستراتيجي

4.18 0.31 4.21 0.25 -0.59 0.55 

 0.87 0.15- 0.16 4.15 0.19 4.15 التخطيط االستراتيجي ككل
 م.2013در: بيانات الدراسة الميدانية، المص         

( α≤0.05( عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة إحصػػاةية عنػػد مسػػتكل الد لػػة )8يظهػػر مػػف الجػػدكؿ )
الجػػػنس فػػػي كػػػؿ مػػػف المجػػػا ت )مسػػػتكل كضػػػكح ملهػػػـك الت طػػػيط ا سػػػتراتيجي   لمت يػػػرتعػػػزل 

 كاهعداد لمت طيط ا ستراتيجي  التكج  لمت طيط ا ستراتيجي(.
 

 العمر:متغير  .2
ألثر التخطيط  (ANOVA( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحميل التباين األحادي) 9جدول )

 االستراتيجي في المؤسسات التربوية تبعًا لمتغير العمر

 المجال
 سنة فأكثر 50 سنة 49-40 سنة 39-30 سنة فأقل30

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستكل كضكح 
ملهـك الت طيط 

 ا ستراتيجي
4.17 0.22 4.15 0.21 4.12 0.21 4.11 0.21 0.371 0.77 

 0.78 0.357 0.22 4.08 0.28 4.11 0.32 4.14 0.22 4.16اهعداد لمت طيط 
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 ا ستراتيجي
التكج  لمت طيط 

 ا ستراتيجي
4.24 0.26 4.20 0.32 4.18 0.27 4.09 0.27 0.933 0.428 

التخطيط 
 االستراتيجي ككل

4.18 0.16 4.16 0.20 4.13 0.15 4.09 0.15 0.901 0.44 

 .م2013المصدر: بيانات الدراسة الميدانية،          
( α≤0.05كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة إحصػػاةية عنػػد مسػػتكل الد لػػة )( عػػدـ 9يظهػػر مػػف الجػػدكؿ )

تعزل لمت ير العمر في كؿ مف المجا ت )مستكل كضكح ملهـك الت طيط ا ستراتيجي  اهعداد 
 لمت طيط ا ستراتيجي  التكج  لمت طيط ا ستراتيجي  الت طيط ا ستراتيجي ككؿ(.

 
 متغير المؤىل العممي:

" ألثر التخطيط االستراتيجي في tلحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "( المتوسطات ا10جدول )
 المؤسسات التربوية تبعًا لمتغير المؤىل العممي

 المجال
 دراسات عميا بكالوريوس

 tقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.62 0.48 0.22 4.13 0.20 4.15 ـك الت طيط ا ستراتيجيمستكل كضكح مله
 0.18 1.34 0.24 4.10 0.29 4.17 اهعداد لمت طيط ا ستراتيجي

 0.50 0.67- 0.28 4.21 0.28 4.18 التكج  لمت طيط ا ستراتيجي

 0.48 0.69 0.17 4.14 0.18 4.16 التخطيط االستراتيجي ككل

 ـ.2013سة الميدانية  المصدر: بيانات الدرا         
( α≤0.05( عدـ كجكد فركؽ ذات د لة إحصػاةية عنػد مسػتكل الد لػة )10يظهر مف الجدكؿ )

تعػػػػػزل لمت يػػػػػر المؤهػػػػػؿ العممػػػػػي فػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػف المجػػػػػا ت )مسػػػػػتكل كضػػػػػكح ملهػػػػػـك الت طػػػػػيط 
  اهعػػػػػػػداد لمت طػػػػػػػيط ا سػػػػػػػتراتيجي  التكجػػػػػػػ  لمت طػػػػػػػيط ا سػػػػػػػتراتيجي  الت طػػػػػػػيط ا سػػػػػػػتراتيجي

 يجي ككؿ(.ا سترات
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 متغير سنوات الخبرة في مجال اإلدارة: .4
( ألثر ANOVA(  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحميل التباين األحادي ) 11جدول )

التخطيط االستراتيجي في المؤسسات التربوية تبعًا لمتغير المؤىل العممي تبعًا لمتغير سنوات الخبرة في مجال 
 اإلدارة

 المجال
 سنة 15أكثر من  سنة 15 -11 سنوات 10-5 سنوات 5أقل من 

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستكل كضكح ملهـك 
 الت طيط ا ستراتيجي

4.17 0.19 4.07 0.20 4.08 0.16 4.24 0.25 3.379 0.02 

اهعداد لمت طيط 
 0.06 2.440 0.24 4.24 0.36 4.09 0.21 4.05 0.26 4.16 ا ستراتيجي

التكج  لمت طيط 
 ا ستراتيجي

4.24 0.28 4.16 0.30 4.27 0.27 4.10 0.25 1.623 0.18 

التخطيط االستراتيجي 
 ككل

4.18 0.14 4.08 0.16 4.12 0.21 4.21 0.18 3.018 0.03 

 .م2013المصدر: بيانات الدراسة الميدانية،          
( تعزل α≤0.05( كجكد فركؽ ذات د لة إحصاةية عند مستكل الد لة )11يظهر مف الجدكؿ )

لمت يػػػػر سػػػػنكات ال بػػػػرة فػػػػي مجػػػػاؿ )مسػػػػتكل كضػػػػكح ملهػػػػـك الت طػػػػيط ا سػػػػتراتيجي  كالت طػػػػيط 
( يكضػػر 12معرفػػة مكانػػد اللػػركؽ تػػـ تطبيػػؽ ا  تبػػار )شػػيلي ( كالجػػدكؿ )ا سػػتراتيجي ككػػؿ( كل

 ذلؾ. 
( تعػػزل α≤0.05كأظهػػرت النتػػاةو عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة إحصػػاةية عنػػد مسػػتكل الد لػػة )

لمت يػػػر سػػػنكات ال بػػػرة فػػػي مجػػػا ت الدراسػػػة )اهعػػػداد لمت طػػػيط ا سػػػتراتيجي  التكجػػػ  لمت طػػػيط 
 ا ستراتيجي(.

مستوى وضوح مفيوم التخطيط لمواقع الفروق عمى مجال ( Scheffeتائج اختبار )شيفيو( )ن( 12جدول )
 االستراتيجي تبعًا لمتغير سنوات الخبرة في مجال اإلدارة

 الفئة
المتوسط 
 الحسابي

 5أقل من 
 سنوات

5-10 
 سنوات

11- 15 
 سنة

أكثر من 
 سنة 15

 -0.07 0.09 0.1 - 4.17 سنوات 5أقل من 
 -0.17 -0.01 -  4.07 سنوات 5-10
 -0.16 -   4.08 سنة 15 -11

 -    4.24 سنة 15أكثر من 

 م.2013المصدر: بيانات الدراسة الميدانية،          



                                                                  م4102يىليى   –العدد السابع         العلوي للبحثجملت جاهعت  دًقال 
           

177 

 

مستكل كضكح ملهـك الت طيط  ( أف مكاند اللركؽ عمى مجاؿ12يظهر مف الجدكؿ )
أكير مف -سنكات 10-5يف )ا ستراتيجي تبعان مت ير سنكات ال برة في اهدارة ككانت اللركؽ ب

 15سنة حيث بمغ المتكسط الحسابي  لملةة )أكير مف  15سنة( لصالر ال برة أكير مف  15
كلـ تظهر فركؽ بيف  (4.07سنكات( ) 10-5( بينما بمغ المتكسط الحسابي لملةة )4.24سنة( )

 اللةات او رل.
ى التخطيط االستراتيجي ككل ( لمواقع الفروق عمScheffe( نتائج اختبار )شيفيو( )13جدول )

 تبعًا لمتغير سنوات الخبرة في مجال اإلدارة

 الفئة
المتوسط 
 الحسابي

 5أقل من 
 سنوات

5-10 
 سنوات

11- 15 
 سنة

 15أكثر من 
 سنة

 -0.03 0.06 0.1 - 4.18 سنوات 5أقل من 
 *-0.13 -0.04 -  4.08 سنوات 5-10

 -0.09 -   4.12 سنة 15 -11
 -    4.21 سنة 15أكثر من 

(  أف مكاند اللركؽ عمى الت طيط ا ستراتيجي ككؿ تبعان مت ير سنكات 13يظهر مف الجدكؿ )
سنة( لصالر ال برة أكير  15أكير مف -سنكات 10-5ال برة في اهدارة ككانت اللركؽ بيف )

ط ( بينما بمغ المتكس4.21سنة( ) 15سنة حيث بمغ المتكسط الحسابي  لملةة )أكير مف  15مف 
 ( كلـ تظهر فركؽ بيف اللةات او رل.4.08سنكات( ) 10-5الحسابي لملةة )

 متغير الدخل الشيري: -
" ألثر التخطيط االستراتيجي في t(  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "14جدول )

 المؤسسات التربوية تبعًا لمتغير الدخل الشيري

 المجال
 دينار 500 أكثر من دينار 500أقل من 

 tقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.21 1.24- 0.20 4.17 0.22 4.11 مستكل كضكح ملهـك الت طيط ا ستراتيجي

 0.53 0.62- 0.29 4.15 0.23 4.11 اهعداد لمت طيط ا ستراتيجي

 0.02 2.32- 0.26 4.25 0.29 4.12 ستراتيجيالتكج  لمت طيط ا 

 0.07 1.80- 0.17 4.18 0.17 4.12 التخطيط االستراتيجي ككل

( عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة إحصػػاةية عنػػد مسػػتكل الد لػػة  14يظهػػر مػػف الجػػدكؿ )
(α≤0.05 ( تعزل لمت ير الد ؿ الشهرم في كؿ مف المجا ت )مستكل كضكح ملهػـك الت طػيط

  اهعػػػداد لمت طػػػيط ا سػػػتراتيجي  الت طػػػيط ا سػػػتراتيجي ككػػػؿ(. كجػػػكد فػػػركؽ ذات يا سػػػتراتيج
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( تعػػػػزل لمت يػػػػر الػػػػد ؿ الشػػػػهرم فػػػػي )التكجػػػػ  α≤0.05د لػػػػة إحصػػػػاةية عنػػػػد مسػػػػتكل الد لػػػػة )
دينػػػار( حيػػػث بمػػػغ المتكسػػػط الحسػػػابي  500لمت طػػػيط ا سػػػتراتيجي( كلصػػػالر اللةػػػة )أكيػػػر مػػػف 

 (. 4.12دينار( ) 500ابي )أنؿ مف ( بينما بمغ المتكسط الحس4.25)
 
 متغير التخصص: -
ألثر  (ANOVA( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحميل التباين األحادي) 15جدول )

 التخطيط االستراتيجي في المؤسسات التربوية تبعًا لمتغير المؤىل العممي تبعًا لمتغير التخصص

 المجال
 اسوب وعموموح إدارة أعمال عموم تربوية

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستكل كضكح ملهـك 
 الت طيط ا ستراتيجي

4.11 0.18 4.14 0.22 4.18 0.22 0.903 0.40 

اهعداد لمت طيط 
 ا ستراتيجي

4.04 0.23 4.18 0.28 4.13 0.27 2.263 0.10 

 0.07 2.658 0.26 4.29 0.30 4.14 0.25 4.19 التكج  لمت طيط ا ستراتيجي

 0.20 1.616 0.17 4.19 0.19 4.15 0.14 4.10 التخطيط االستراتيجي ككل

( عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات د لػػػة إحصػػػاةية عنػػػد مسػػػتكل الد لػػػة 15يظهػػػر مػػػف الجػػػدكؿ)
(α≤0.05 فػػػػي كػػػػؿ ) مػػػػف المجػػػػا ت )مسػػػػتكل كضػػػػكح ملهػػػػـك الت طػػػػيط ا سػػػػتراتيجي  اهعػػػػداد

لمت طػػػيط ا سػػػتراتيجي  التكجػػػػ  لمت طػػػيط ا سػػػػتراتيجي  الت طػػػيط ا سػػػػتراتيجي( تعػػػزل لمت يػػػػر 
 الت صص. 

 متغير الوظيفة التي تشغميا: -
ألثر   (ANOVA(  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحميل التباين األحادي) 16جدول )

 التخطيط االستراتيجي في المؤسسات التربوية تبعًا لمتغير المؤىل العممي تبعًا لمتغير الوظيفة التي تشغميا

 المقياس
 أخرى إداري في المديرية مدير مدرسة

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستكل كضكح ملهـك 
 الت طيط ا ستراتيجي

4.15 0.23 4.13 0.19 4.15 0.20 0.142 0.86 

اهعداد لمت طيط 
 ا ستراتيجي

4.15 0.26 4.07 0.27 4.17 0.27 1.306 0.27 

التكج  لمت طيط 
 ا ستراتيجي

4.13 0.29 4.29 0.26 4.18 0.27 3.172 0.04 
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الستراتيجي التخطيط ا
 ككل

4.15 0.19 4.14 0.15 4.16 0.17 0.095 0.90 

( عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات د لػػػة إحصػػػاةية عنػػػد مسػػػتكل الد لػػػة 16يظهػػر مػػػف الجػػػدكؿ )
(α≤0.05 ( فػػػي المجػػػا ت )مسػػػتكل كضػػػكح ملهػػػـك الت طػػػيط ا سػػػتراتيجي  اهعػػػداد لمت طػػػيط

 ظيلة التي تش مها. ا ستراتيجي  الت طيط ا ستراتيجي ككؿ( تعزل لمت ير الك 
( فػي المجػاؿ )التكجػ  α≤0.05ككجكد فركؽ ذات د لة إحصػاةية عنػد مسػتكل الد لػة )

لمت طػػػيط ا سػػػتراتيجي( كلمعرفػػػة مكانػػػد اللػػػركؽ تبعػػػان لممت يػػػر الكظيلػػػة التػػػي تشػػػ مها تػػػـ تطبيػػػؽ 
 ( يكضر ذلؾ. 16( كالجدكؿ )Scheffeا تبار )شيلي ( )

التوجو لمتخطيط االستراتيجي تبعًا لمواقع الفروق عمى ( Scheffe( )نتائج اختبار )شيفيو( 17جدول )
 لمتغير الوظيفة التي تشغميا

 مدير مدرسة المتوسط الحسابي الفئة
إداري في 
 المديرية

 أخرى

 0.05 *0.16 - 4.13 مدير مدرسة

 0.11 -  4.29 إداري في المديرية
 - -  4.18 أخرى

 ـ. 2013الميدانية   المصدر: بيانات الدراسة         
(  أف مكاند اللركؽ عمى الت طيط ا ستراتيجي ككؿ تبعان مت ير سنكات 17يظهر مف الجدكؿ )

مدير مدرسة( لصالر إدارم في -ال برة في اهدارة ككانت اللركؽ بيف )إدارم في المديرية 
مدير مدرسة  ( بينما بمغ المتكسط الحسابي4.29المديرية حيث بمغ المتكسط الحسابي لممدرس)

 كلـ تظهر فركؽ بيف اللةات او رل.( 4.13)
الســـؤال الخـــامس: مـــا ىـــي المعوقـــات التـــي تواجـــو القيـــادات التربويـــة فـــي تطبيـــق التخطـــيط 

 االستراتيجي في مديرية التربية والتعميم في لواء الرمثا؟
ة الدراسػػة أظهػػرت النتػػاةو المتعقمػػة بالسػػؤاؿ ال ػػامس حيػػث تػػـ طػػرح سػػؤاؿ ملتػػكح عمػػى أفػػراد عينػػ

كاظهػػػػػرت النتػػػػػاةو أف أبػػػػػرز المعكنػػػػػات التػػػػػي تكاجػػػػػ  القيػػػػػادات التربكيػػػػػة فػػػػػي تطبيػػػػػؽ االت طػػػػػيط 
 ا ستراتيجي كانت كما يمي:

 ت يير طانـ العامميف بيف فترة كأ رل.  -
 نقص اهمكانيات المادية كالبشرية أحيانان.  -
 صعكبة التنقؿ كالتكاصؿ بيف جميد عناصر الكحدات اودارية.  -

 دريب المعمميف عمى الت طيط ا ستراتيجي ككيلية تطبيق .ضعؼ ت  -

 حدكث  مؿ متكرر في تكنكلكجيا المعمكمات كا تصا ت با نترنت.  -
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ضػػػػػعؼ فػػػػػي المهػػػػػارات اهداريػػػػػة لتطبيػػػػػؽ الت طػػػػػيط حيػػػػػث أنػػػػػ  بعػػػػػض المهػػػػػارات غيػػػػػر متػػػػػكفرة   -
 باهدارييف.

 صعكبة الحصكؿ عمى معمكمات دنيقة في بعض اوحياف.  -

 ة الت يير  كعدـ المركنة.مشكمة سرع -

 اختبار الفرضيات:
في هذا الجز  كبنػا ان عمػي تحميػؿ بيانػات الدراسػة الميدانيػة تػـ ا تبػار فػركض البحػث كذلػؾ عمػي 

 النحك التالي:
الفرضية األولى: والتي تنص عمى لدي القيادات التربويـة بمديريـة التربيـة والتعمـيم لـواء الرمثـا 

 يط االستراتيجي.معرفة ممتازة بمفيوم التخط
أظهػػػػرت النتػػػػاةو المتعمقػػػػة باللرضػػػػية اوكلػػػػى إلػػػػى كجػػػػكد مسػػػػتكل مرتلػػػػد فػػػػي بملهػػػػـك الت طػػػػيط 
ا ستراتيجي لدل القيادات التربكية حيث دلػت النتػاةو  إلػى أف المتكسػطات الحسػابية تراكحػت مػا 

مرتبػػػة (  كػػػاف أعػػػال  لمجػػػاؿ لالتكجػػػ  لمت طػػػيط ا سػػػتراتيجيل يػػػـ تػػػال  فػػػي ال4.20-4.13بػػػيف )
اليانيػػػة مجػػػاؿ لمسػػػتكل كضػػػكح ملهػػػـك الت طػػػيط ا سػػػتراتيجيل يػػػـ تػػػال  بالمرتبػػػة او يػػػرة مجػػػاؿ 

 لاهعداد لمت طيط ا ستراتيجيل كهك بدرجة مرتلعة  كبالتالي تقبؿ اللرضية اوكلى.
الفرضــية الثانيــة: والتــي تــنص عمــى ىنــاك عالقــة ذات داللــة احصــائية بــين مســتوى المعرفــة 

ــواء واإللمــام بعم ــيم فــي ل ميــة التخطــيط االســتراتيجي ومســتوي التطبيــق بمديريــة التربيــة والتعم
 الرمثا.

أظهػػرت النتػػاةو المتعمقػػة باللرضػػية اليانيػػة إلػػى كجػػكد أيػػر داؿ إحصػػاةيان لمجػػاؿ مسػػتكل كضػػكح 
ملهػػػـك الت طػػػيط ا سػػػتراتيجي عمػػػى كلػػػا ة كفاعميػػػة اودا  لمقيػػػادات التربكيػػػة فػػػي مديريػػػة التربيػػػة 

(  كمػا أظهػرت كجػكد أيػر داؿ إحصػاةيان 41.811) (t)يـ فػي لػكا  الرميػا حيػث بم ػت نيمػة كالتعم
(  كأظهػرت كجػكد أيػر داؿ t( )4.251لمجاؿ اهعداد لمت طيط ا ستراتيجي  حيث بم ػت نيمػة )

(  كبم ػػت نيمػػة t( )2.122إحصػػاةيان لمجػػاؿ التكجػػ  لمت طػػيط ا سػػتراتيجي  حيػػث بم ػػت نيمػػة )
(  كهػذا 691.487) (f)(  كبم ػت نيمػة 0.95) (R2)( كنيمػة 0.97) Rالكمي معامؿ ا رتباط 

يػػدؿ عمػػى كجػػكد دكر كاضػػر لمت طػػيط ا سػػتراتيجي عمػػى كلػػا ة كفاعميػػة اودا  لمقيػػادات التربكيػػة 
 في مديرية لكا  الرميا  كبالتالي تقبؿ اللرضية.

 
ة وفاعميـة األداء بمديريـة الفرضية الثالثـة: سـاىم تطبيـق التخطـيط االسـتراتيجي فـي رفـع كفـاء

 التربية والتعميم في لواء الرمثا.
أظهػػػػرت النتػػػػػاةو المتعمقػػػػة باللرضػػػػػية الياليػػػػة إلػػػػػى كجػػػػكد مسػػػػػتكل مرتلػػػػد فػػػػػي تطبيػػػػؽ الت طػػػػػيط 
ا سػػتراتيجي فػػي رفػػد كلػػا ة كفاعميػػة اودا  بمديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي لػػكا  الرميػػا  حيػػث دلػػت 
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(  كهػػػػك بدرجػػػػة مرتلعػػػػة 4.28-3.81ية تراكحػػػػت بػػػػيف   )النتػػػػاةو إلػػػػى أف المتكسػػػػطات الحسػػػػاب
 كبالتالي تقبؿ هذ  اللرضية.

الفرضية الرابعة: تختمـف درجـة تطبيـق التخطـيط االسـتراتيجي فـي مديريـة التربيـة والتعمـيم فـي 
لواء الرمثا" باألردن تبعًا ألختالف المتغيرات الشخصية ) متغيـر الجـنس، متغيـر العمـر، متغيـر 

ـــر المؤىـــل العممـــ ـــدخل الشـــيري، متغي ـــر ال ـــي مجـــال اإلدارة، متغي ـــرة ف ـــر ســـنوات الخب ي، متغي
 التخصص، متغير الوظيفة التي تشغميا(.

 (.8تـ التحقؽ مف هذ  اللرضية كتبيف عدـ كجكد فركؽ ذات د لة إحصاةية انظر الجدكؿ )
راتيجي في الفرضية الخامسة: ىناك معوقات تواجو القيادات التربوية في تطبيق التخطيط اإلست

 .مديرية التربية والتعميم في لواء الرمثا
أظهرت النتاةو المتعقمة باللرضية ال امسة: أف أبرز المعكنات التػي تكاجػ  القيػادات التربكيػة فػي 
تطبيػػؽ االت طػػيط ا سػػتراتيجي كانػػت كمػػا يمػػي: ت ييػػر طػػانـ العػػامميف بػػيف فتػػرة كأ ػػرل  كنقػػص 

التنقػػؿ كالتكاصػػؿ  ضػػعؼ تػػدريب المعممػػيف عمػػى الت طػػيط  اهمكانيػات الماديػػة كالبشػػرية  صػػعكبة
ا ستراتيجي ككيلية تطبيق   حدكث  مؿ متكرر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات  ضػعؼ فػي المهػارات 
اهداريػػة لتطبيػػؽ الت طػػيط  صػػعكبة الحصػػكؿ عمػػى معمكمػػات دنيقػػة  مشػػكمة سػػرعة الت يير عػػدـ 

 المركنة  كبالتالي تقبؿ هذ  اللرضية. 
 لنتائجمناقشة ا

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول: ىل لدى القيادات التربوية بمديرية التربية والتعميم 
لمام بمفيوم التخطيط االستراتيجي ؟  بالرمثا معرفة وا 

أظهرت النتاةو المتعمقة بالسؤاؿ اوكؿ: أف مستكل الت طيط ا ستراتيجي لدل القيادات التربكية 
تعميـ لمكا  الرميا كانت بدرجة مرتلعة ككاف أبرز المجا ت هك مجاؿ في مديرية التربية كال

لالتكج  لمت طيط ا ستراتيجيل  حيث جا  بالدرجة اوكلى كهك بدرجة مرتلعة  يـ في المرتبة 
اليانية مجاؿ لمستكل كضكح ملهكـ الت طيط ا ستراتيجيل  يـ المجاؿ اليالث لاهعداد لمت طيط 

ؤكد كجكد مستكل لمت طيط ا ستراتيجي في المؤسسات التربكية  كربما ا ستراتيجيل  كهذا ي
يمكف تلسير هذ  النتيجة أف الت طيط ا ستراتيجي  يمقى اهتمامان كبيران مف أصحاب القرار في 
المؤسسات التربكية  حتى تتمكف هذ  المؤسسات مف الكصكؿ إلى الهدؼ المنشكد الطكيؿ أك 

دراؾ القادة التربكييف لمت طيط ا ستراتيجية كأهميت  في القصير اومد في هذ  المؤسس ات. كا 
المساعدة في ابتكار طرؽ كآليات عمؿ جديدة تحسف مف مستكل اودا   كتحديد مجا ت الت يير 

 كالتحديات التي تكاج  النظاـ التعميمي  ككضد الحمكؿ المناسبة لعالجها.
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 وفيما يمي مناقشة نتائج مجاالت الدراسة:
 جال األول: مستوى وضوح مفيوم التخطيط االستراتيجي:الم

أظهرت نتاةو مستكل كضكح ملهكـ الت طيط ا ستراتيجي أف اللقرة التي   تنص عمى ليسعى 
الت طيط ا ستراتيجي إلى التكجي  الميمر لمجهكد كالمكارد كاستيمارها بشكؿ أفضؿ في 

لعة  يـ تال  اللقرة التي تنص عمى لتممؾ المؤسسات التربكيةل بالمرتبة اوكلى كهك بدرجة مرت
المؤسسات التربكية مهمة كاضحة في ذهف المديرل بالمرتبة اليانية كهك بدرجة مرتلعة  بينما 
جا ت اللقرتاف المكاتي تنصاف عمى ليشير ملهكـ الت طيط ا ستراتيجي إلى ندرة المؤسسة 

طيط ا ستراتيجي عمى التركيز الداةـ عمى التربكية عمى إدارة اوزمات التي تكاجههال ليهدؼ الت 
القضايا اوساسية ذات العالنة بكاند المؤسسة التعميمية كمستقبمهال بالمرتبة اليالية كهك بدرجة 
مرتلعة  كبالمرتبة او يرة اللقرة التي تنص عمى لالسياسات التي تتبعها المؤسسات التربكية 

مى تنلذ أهدافهال كهي بدرجة متكسطة  كهذا كاضحة في أذهاف جميد العامميف مما يساعد ع
يؤكد أف ملهكـ الت طيط ا ستراتيجي كاضر لدل القادة في مديرية التربية كالتعميـ في لكا  
الرميا  كربما يعزل السبب في ذلؾ إلى الدكرات التدريبية التي يتمقكنها في مجاؿ اهدارة  أك إلى 

أهميت  في إدارة المؤسسات كالمنظمات بشكؿ عاـ اطالعهـ عمى ماهية الت طيط ا ستراتيجي ك 
كالمؤسسات التربكية بشكؿ  اص  كالت طيط ا ستراتيجي مجمكعة مف اوفكار كالمبادئ التي 
تتناكؿ ميداف التربية بصكرة شاممة كمتكافةة كمتكازنة كتككف ذات د لة عمى كساةؿ العمؿ 

ي  كصك ن إلى أهداؼ محددة ما دامت معنية كمتطمبات  كاتجاهات مسارات  بقصد إجرا  ت ييرات ف
بالمستقبؿ فهنها تأ ذ في ا عتبار احتما ت م تملة هعداد  فتنطكم عمى نابمية التعديؿ كفقان 
يجاد أساس يمكف أف  لمقتضيات   كيتـ تحديد مكاطف الضعؼ التي ينطكم عميها المستقبؿ كا 

ي تستهدؼ اهفادة مف اللرص المتاحة تسند إلي  المؤسسة  الؿ عممية صناعة القرارات الت
كتتحاشى الم اطر  أم أف الت طيط بهذا ا عتبار يعني تصميمان أك نمكذجان لممستقبؿ 
المرغكب  كتحديدان لمكساةؿ المؤدية إلي . ككضكح عممية الت طيط ا ستراتيجي تبدأ بصياغة 

ة إلى تنليذ ا ستراتيجية اوهداؼ يـ ا ستراتيجيات كالسياسات يـ ال طط التلصيمية المؤدي
بصكرة يتحقؽ مف  اللها اوهداؼ المرسكمة  كبالتالي يتـ تحديد مسبؽ لمجهد الت طيطي 
المطمكب كزمف تكنيت  كآلية تنليذ  كالجهة التي ستتكلى عممية التنليذ ككيلية معالجة النتاةو كهي 

ارية لمسيطرة عمى بذلؾ عممية تسير كفؽ أسس كاضحة  غير أنها يجب أف تتصؼ با ستمر 
 الت يرات التي ند تحدث في البيةة.

( التي هدفت التعرؼ عمى كاند 2006كند اتلقت نتيجة هذا المجاؿ مد نتيجة دراسة الدجني )
الت طيط ا ستراتيجي في الجامعة اهسالمية ب زة  كند تكصمت الدراسة إلى كضكح الملهـك 

 ة بدرجة مرتلعة.العاـ لمت طيط ا ستراتيجي لدل إدارة الجامع
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 المجال الثاني: اإلعداد لمتخطيط االستراتيجي
أظهرت نتاةو اهعداد لمت طيط ا ستراتيجي أف اللقرة التي تنص عمى لتيبنى يقافة تنظيمية 
داعمة لمت طيط ا ستراتيجيل بالمرتبة اوكلى كهك بدرجة مرتلعة  يـ تال  اللقرة التي تنص عمى 

عميـ عممية الت طيط ا ستراتيجي في المديريةل بالمرتبة اليانية كبدرجة لتدعـ كزارة التربية كالت
مرتلعة  بينما جا ت اللقرة التي تنص عمى ل في الت طيط ا ستراتيجي تشارؾ أنساـ المديرية 
في رسـ  طة المديرية بعيدة المدلل بالمرتبة اليالية هي بدرجة مرتلعة  كبالمرتبة او يرة اللقرة 

ى ليشارؾ المجتمد المحمي في عممية الت طيط ا ستراتيجي  بصلت  شريكنال كهي التي تنص عم
بدرجة مرتلعة  كيمكف تلسير نتيجة هذا المجاؿ إلى كجكد عدد مف ال برا  التربكيكف في كزارة 
التربية كالتعميـ يقكمكف في اوعداد لمت طيط ا ستراتيجي الذم ييبنى عمى أسس يقافية تنظيمية 

 طيط ا ستراتيجي  كاهعداد لمت طيط ا ستراتيجي يعمؿ عمى محاكلة الربط بيف داعمة لمت
أربعة مككنات ال طط ا ستراتيجية  كالبرامو متكسطة المدل كنصيرة المدل كال طط اهجراةية 
لمتكامؿ بينها بصكرة آنية. كالت طيط ا ستراتيجي يرمي إلى المزيد مف التقدـ كالتطكر كتبقى 

عميمية في حالة تناغـ مد بيةتها المت يرة. كالت طيط ا ستراتيجي   يركز اهتمام  المؤسسة الت
 عمى ال طط المكيقة التحميؿ كالتنبؤ كاوهداؼ  كلكن  يكلي عممية صند القرار جؿ اهتمام .

(  التي هدفت التعرؼ مدل Kombra, 2005كند اتلقت هذ  الدراسة مد دراسة ًؿ ككمبرا )
التربكييف كمستشارم دكاةر التعميـ في اوناليـ الريلية في غينيا الجديدة إلى ممارسة الم ططيف 

الت طيط ا ستراتيجي  كتكصمت الدراسة إلى كجكد مستكل لإلعداد لمت طيط ا ستراتيجي جا  
 بدرجة مرتلعة.

 
 المجال الثالث: التوجو لمتخطيط االستراتيجي:
اللقرة التي تنص عمى ليتـ التأكد مف أف رؤية  أظهرت نتاةو التكج  لمت طيط ا ستراتيجي أف

المديرية كانعية تنسجـ مد إمكانات ل بالمرتبة اوكلى كهك بدرجة مرتلعة  بينما جا ت اللقرة التي 
تنص عمى ل تترجـ اوهداؼ متكسطة اوجؿ إلى أهداؼ نصيرة اوجؿل بالمرتبة اليانية كهك 

التي تنص ل يتـ عقد اجتماعات دكرية بيف أعضا  فريؽ بدرجة مرتلعة  كبالمرتبة اليالية اللقرة 
الت طيط لتبادؿ اآلرا ل  كبدرجة مرتلعة  كبالمرتبة او يرة التي تنص عمى لتحديد أهداؼ 
استراتيجية عامة تنسجـ مد التكج  ا ستراتيجي لممديريةل كهي بدرجة مرتلعة  كيمكف تلسير 

يـ لها رؤية بعيدة المدل لمكصكؿ إلى أهدافها المرجكة نتيجة هذا المجاؿ أف كزارة التربية كالتعم
مف عممية الت طيط  كالتأكيد عمى أف هذ  الرؤية كانعية كتنسجـ مف إمكانات الكزارة لمكصكؿ 
إلى اوهداؼ. كربما يعكد السبب في ذلؾ إلى أف تطكير النظاـ اهدارم لممنظمة بتكفير المناخ 

هبتكارية  كتكفير فرص التعميـ كالتحسيف التنظيمي كاهدارم  التنظيمي المالةـ لتكليد اوفكار ا
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كتدعيـ مركنة اهجرا ات كحرية التصرؼ  بما يكفر مقكمات تحقؽ اهنجازات كاوهداؼ 
الم ططة  كالعمؿ عمى تيسير ا تصا ت اهدارية بيف أعضا  كجماعات العمؿ كالكحدات 

د كالسياسات كاونظمة اهدارية التي تيسر تحقيؽ التنظيمية دا ؿ المنظمة  كتحديد مالمر القكاع
أهداؼ المنظمة كرسالتها  كالتركيز عمى تكفير اهطار العاـ المالةـ وعماؿ المتابعة كالرنابة 
مكانات المنظمة كالتأكد مف است دامها لتحقيؽ  كالتقكيـ كفؽ أسس سميمة لممحافظة عمى مكارد كا 

 اهنجازات كاوهداؼ الم ططة.
النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: ىل تحول القيادات التربوية دون تطبيق التخطيط  مناقشة

 االستراتيجي في المؤسسات التربوية باألردن وتحديدًا مديرية التربية والتعميم بمواء الرمثا؟
أظهرت النتاةو المتعمقة بالسؤاؿ الياني:  كجكد مستكل مرتلد في دكر الت طيط ا ستراتيجي في 

كلا ة كفاعمية اودا  في القيادات التربكية في مديرية التربية كالتعميـ في لكا  الرميا  جا ت  رفد
مرتلعة  حيث جا ت اللقرة التي تنص عمى لتكفير بداةؿ استراتيجية لكؿ  طة لمحلاظ عمى 

لقرة فعالية ككلا ة  اودا  عند  ت ير الظركؼلبالمرتبة اوكلى كهك بدرجة مرتلعة  يـ تالها  ال
التي تنص عمى ل يسهـ كضكح المهاـ كالصالحيات عند القيادات التربكية عمى رفد فعالية 
ككلا ة اودا  في المؤسسات التربكيةل بالمرتبة اليانية كهك بدرجة مرتلعة  يـ تالها اللقرة التي 

ديريات تنص عمى ل يؤدم ا هتماـ بالقيادات التربكية  برفد فعالية ككلا ة اودا   بم تمؼ م
التربيةل بالمرتبة اليالية كهك بدرجة مرتلعة  كيـ تالها في المرتبة او يرة اللقرة التي تنص عمى 
ليسهـ تكفير المركنة لدل القيادات التربكية عمى تحسيف كرفد فعالية ككلا ة اودا  في 

لتربية كالتعميـ المؤسسات التربكيةل كهي بدرجة مرتلعة  كيمكف تلسير هذ  النتيجة إلى أف كزارة ا
تستطيد تكفير بداةؿ لم طط ا ستراتيجية لمحلاظ عمى كلا ة كفاعمية العامميف فيها مد ت يير 
الظركؼ أك عدـ مالةمة هذ  ال طط لمكزارة مما يؤير عمى تحقيؽ اوهداؼ  كند أكدت دراسة 

تربية كالتعميـ ( التي هدفت التعرؼ عمى كاند الت طيط ا ستراتيجي في كزارة ال2010السرحني )
في سمطنة عماف  حيث أظهرت نتاةو الدراسة أف هناؾ مستكل متكسط مف الكضكح في الملهـك 
العميمي لمت طيط ا ستراتيجي لدل المديريف المبحكييف في الكزارة  كما كأشارت دراسة ال زالي 

ي كمدل ( التي هدفت التعرؼ عمى اتجاهات المديريف نحك مزايا الت طيط ا ستراتيج2000)
ممارست  في المؤسسات العامة اوردنية  كند تكصمت هذ  الدراسة إلى أهـ النتاةو التالية: أف 
مديرم اهدارات العميا لديهـ فهـ صحير لمت طيط ا ستراتيجي  كما أف هذ  المؤسسات تقكـ 

 بممارسة الت طيط ا ستراتيجي لرفد كلا ة كفاعمية اودا  بدرجة متكسطة.
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لنتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: ىل يساىم تطبيق التخطيط االستراتيجي في رفع مناقشة ا
 كفاءة وفاعمية األداء بمديرية التربية والتعميم في لواء الرمثا؟

أظهرت النتاةو المتعمقة بالسؤاؿ اليالث كجكد أير داؿ إحصاةيان لمجاؿ مستكل كضكح ملهـك 
اودا  لمقيادات التربكية في مديرية التربية كالتعميـ في  الت طيط ا ستراتيجي عمى كلا ة كفاعمية

لكا  الرميا  كما أظهرت النتاةو كجكد أير داؿ إحصاةيان لمجاؿ اهعداد لمت طيط ا ستراتيجي 
عمى كلا ة ك فاعمية اودا  لمقيادات التربكية في مديرية التربية كالتعميـ في لكا  الرميا  ككما 

ر داؿ إحصاةيان لمجاؿ التكج  لمت طيط ا ستراتيجي عمى فاعمية ككلا ة أظهرت النتاةو كجكد أي
اودا  لمقيادات التربكية في مديرية التربية كالتعميـ في لكا  الرميا  كهذا يدؿ عمى كجكد دكر 
 كاضر لمت طيط ا ستراتيجي عمى كلا ة كفاعمية اودا  لمقيادات التربكية في مديرية لكا  الرميا. 

سبب في ذلؾ إلى أف كلا ة المنظمة ينظر لها  غالبا مف زاكية تقديـ المنافد القادرة كيعكد ال
عمى  مؽ التكازف في أدا ها  غايتها تحميؿ أدا  اللرد بكؿ ما يتعمؽ ب  مف صلات نلسية أك 
بدنية أك مهارات فنية أك سمككية أك فكرية كذلؾ بهدؼ تحديد نقاط القكة كالضعؼ كالعمؿ عمى 

كلى كمعالجة اليانية كضمانة أساسية لتحقيؽ فاعمية المنظمة كينظر إلى تقييـ اودا  تعزيز او
عمى أن  عممية دكرية هدفها نياس نقاط القكة كالضعؼ في الجهكد التي يبذلها اللرد كالسمككيات 
التي يمارسها في مكنؼ معيف مف أجؿ تحقيؽ هدؼ معيف  ططت ل  المنظمة مسبقا  ك هذا 

ركرة اعتماد رضا اوفراد العامميف ككاحد مف المؤشرات المعبرة عف كلا ة اودا   ينطبؽ عمى ض
 اصة كأف تحقيؽ المنافد القادرة عمى رفد الركح المعنكية لألفراد العامميف مف شان  أف يعزز 
مف إسهاماتهـ المستمرة في تحقيؽ اوهداؼ ك بدرجات أعمى مف كلا ة اودا . ككلا ة اودا  

درجة الرشد في است داـ المكارد المتاحة بالشكؿ الذم يحقؽ أعمى المردكدات منها   يعتمد عمى
ككذلؾ إشباع حاجات ك رغبات اوفراد العامميف ك رفد الركح المعنكية لديهـ ليعزز رغبتهـ 
كاندفاعهـ لمعمؿ  كا هتماـ بالكلا ة كاللاعمية اهدارية كهدؼ أساسي لممؤسسات اهدارية يمكف 

إلى مدرسة اهدارة العممية التي تركز عمى مبادئ عممية يجب أف يتعممها اهداريكف  أف يعكد
كيطبقكها في منظماتهـ إذا أرادكا زيادة فاعميتها ككلا تها اهدارية  كأف أم ت يير في الهيكؿ 
التنظيمي يجب أف يؤدم إلى زيادة تقسيـ العمؿ كت ليض نطاؽ اهشراؼ كمعيار لقياس 

( التي هدفت التعرؼ عمى دكر الت طيط 2008لمنظمة  كتشير دراسة نكر الديف )اللاعمية في ا
ا ستراتيجي في زيادة فاعمية اهدارة المدرسية بمحافظات غزة  إلى أف  درجة تأييد عينة الدراسة 
لدكر الت طيط ا ستراتيجي في زيادة فاعمية اهدارة المدرسية بمحافظات غزة جا ت بدرجة 

 عالية.
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ة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: ىل تختمف درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في مناقش
مديرية التربية والتعميم في لواء الرمثا" باألردن تبعا ألختالف لممتغيرات الشخصية         

)متغير الجنس، متغير العمر، متغير المؤىل العممي، متغير سنوات الخبرة في مجال اإلدارة، 
 لدخل الشيري، متغير التخصص، متغير الوظيفة التي تشغميا(؟متغير ا

أظهرت النتاةو المتعمقة بالسؤاؿ الرابد إلى عدـ كجكد فركؽ ذات د لة إحصاةية في كؿ مف 
المجا ت )مستكل كضكح ملهكـ الت طيط ا ستراتيجي  كاهعداد لمت طيط ا ستراتيجي  التكج  

( تعزل لممت يرات الش صية )مت ير α≤0.05د لة )لمت طيط ا ستراتيجي( عند مستكل ال
الجنس  مت ير العمر  مت ير المؤهؿ العممي  الت صص( كيمكف تلسير هذ  النتيجة إلى اتلاؽ 
بيف أفراد عينة الدراسة عمى المستكل المرتلد لمت طيط ا ستراتيجي في المؤسسات التربكية مف 

 لكا  الرميا. كجهة نظر القادة التربكييف في مديرية تربية
كجكد فركؽ ذات د لة إحصاةية في كؿ مف المجا ت )اهعداد لمت طيط ا ستراتيجي  التكج  

( تعزل لممت ير )سنكات ال برة في مجاؿ α≤0.05لمت طيط ا ستراتيجي( عند مستكل الد لة )
 اهدارة  الكظيلة التي يش مها(.

ات ا ستراتيجية لممنظمة كذلؾ بصياغة كيعكد السبب في ذلؾ إلى أف تحديد كتكجي  المسار 
كتطكير رسالة المنظمة كأهدافها كتحديد كتكجي  مسار العمؿ في المنظمة  كتحديد كصياغة 
ال ايات كاوهداؼ ا ستراتيجية مد تكفير متطمبات تحسيف اودا  كتحقيؽ نمك كتقدـ المنظمة أك 

ت كأهداؼ اهدارة العميا كمصمحة المؤسسة  كالتأكد مف ربط اوهداؼ ا ستراتيجية لطمكحا
أعضا  المنظمة  كتكجي  المكارد كاهمكانات إلى ا ست دامات ا نتصادية كتكجي  الجهكد 
البحيية لتطكير أدا  المنظمة كتحقيؽ الترابط بيف رسالة المنظمة كأهدافها كما يتـ كضع  مف 

بتحديد ال صاةص الرةيسية سياسات كنكاعد كأنظمة عمؿ  كيجب تطكير كتحسيف أدا  المنظمة 
لبيةة العمؿ الدا مية لممنظمة بما يساعدها في تحقيؽ أهدافها كرسالتها  كتدعيـ اودا  المرتلد 
وفراد كجماعات العمؿ  كتقكيـ اودا  المن لض كتكفير متطمبات تحسين   كالتأكد مف المتابعة 

بؿ تطكيرها كتحسينها كتكفير المستمرة لعناصر بيةة العمؿ  في المنظمة كتحديد مجا ت كس
متطمبات دعـ العالنات اهيجابية كالتكصؿ الميمر بيف المنظمة كاوطراؼ ال ارجية ذكم العالنة 
بها  كتدعيـ مقكمات بقا  كاستمرار المنظمة كنمكها  كشركط كضد الرسالة في أم مؤسسة 

هـ كالكضكح كا  تصار تربكية تحدد ال رض أك الهدؼ اوساسي لعمؿ المنظمة  كأف تتسـ بالل
يارة الحماس لدل العامميف  كتراعى مصمحة كحقكؽ المتأيريف بها ميؿ الطالب كالعامميف  كا 
كالمجتمد  كأف تكضر لممستليد حاجت  كالقيمة المطمكب تدعيمها  كأف تككف معمنة لمعامميف 

همية أف تكضر لمف كالمجتمد عمكمان  كأف تتماشى مد اللمسلة كالقيـ كالمعتقدات ال اصة بها كأ
يقرأها الشي  المتكند مف التنليذ  كالمصدانية كاومانة في التطبيؽ كاونظمة المناسبة كتكفير 
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الكنت كالمكارد كربطها بالقرارات اليكمية ككجكد اهجرا ات الكناةية لممشكالت كالقيادة الكاعية 
ؼ عمى دكر الت طيط ( التي هدفت التعر 2008كاللعالة  كما كأشارت دراسة نكر الديف )

ا ستراتيجي في زيادة فاعمية اهدارة المدرسية بمحافظات غزة كند تكصمت هذ  الدراسة إلى عدـ 
كجكد فركؽ ذات د لة إحصاةية بيف متكسطات إجابات المستجيبيف المتعمقة بجميد مجا ت 

ات إجابات ا ستبانة تعزل لمت ير الجنس  عدـ كجكد فركؽ ذات د لة إحصاةية بيف متكسط
المستجيبيف المتعمقة بجميد مجا ت ا ستبانة تعزل لمت ير المؤهؿ العممي  عدـ كجكد فركؽ 
ذات د لة إحصاةية بيف متكسطات إجابات المستجيبيف المتعمقة بجميد مجا ت ا ستبانة تعزل 

 لمت ير سنكات ال دمة.
لتي تواجو القيادات التربوية في مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس: ما ىي المعوقات ا

 تطبيق التخطيط االستراتيجي في مديرية التربية والتعميم في لواء الرمثا؟
أظهرت النتاةو المتعقمة بالسؤاؿ ال امس: أف أبرز المعكنات التي تكاج  القيادات التربكية في 

ة كأ رل  كنقص تطبيؽ االت طيط ا ستراتيجي كانت كما يمي: ت يير طانـ العامميف بيف فتر 
اهمكانيات المادية كالبشرية  صعكبة التنقؿ كالتكاصؿ  ضعؼ تدريب المعمميف عمى الت طيط 
ا ستراتيجي ككيلية تطبيق   حدكث  مؿ متكرر في تكنكلكجيا المعمكمات  ضعؼ في المهارات 

صكؿ اهدارية لتطبيؽ الت طيط حيث أن  بعض المهارات غير متكفرة باهدارييف  صعكبة الح
عمى معمكمات دنيقة  مشكمة سرعة الت يير  عدـ المركنة كربما يعكد السبب في ذلؾ إلى أن  
عمى الرغـ مف ا هتماـ بالت طيط بشكؿ عاـ إ  ان    يكجد التزاـ حقيقي ب  عمى جميد 
 المستكيات اهدارية كلذلؾ نجد أف أغمبية المدرا  يهتمكف بحؿ المشكالت اليكمية الركتينية دكف
ا لتلات إلى المستقبؿ كفرص المستقبؿ التي يمكف است اللها احسف است الؿ مف  الؿ 
الت طيط السميـ  عدـ القدرة عمى التلريؽ بيف دراسات الت طيط كال طط  أف حالة عدـ التأكد 
المكجكدة فيما يتعمؽ بالمستقبؿ تجعؿ الحصكؿ عمى المعمكمات الدنيقة عممية صعبة  ف العديد 

امؿ تت ير كمف الصعب التنبؤ بهذا الت ير كلكف عمى الرغـ مف ذلؾ فاف است داـ مف العك 
أساليب تنبؤ دنيقة ند تقمؿ هذ  الصعكبة كمف يـ نستطيد الحصكؿ عمى المعمكمات الدنيقة 

 بصكرة افضؿ.
 ممخص النتائج:

كيػة كجكد درجة مرتلعة لمستكل كضػكح ملهػـك الت طػيط ا سػتراتيجي لػدل القيػادات الترب .1
 في مديرية التربية كالتعميـ في لكا  الرميا.

كجػػكد درجػػػة مرتلعػػػة لإلعػػداد لمت طػػػيط ا سػػػتراتيجي لػػػدل القيػػادات التربكيػػػة فػػػي مديريػػػة  .2
 التربية كالتعميـ في لكا  الرميا.
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كجػػػكد درجػػػة مرتلعػػػة لمتكجػػػ  لمت طػػػيط ا سػػػتراتيجي لػػػدل القيػػػادات التربكيػػػة فػػػي مديريػػػة  .3
 في لكا  الرميا.التربية كالتعميـ 

كجكد درجة مرتلعة لمستكل كلا ة كفاعمية اودا  في القيادات التربكية في مديرية التربية  .4
 كالتعميـ في لكا  الرميا.

كجػػػػكد درجػػػػة مرتلعػػػػة لمسػػػػتكل تطبيػػػػؽ الت طػػػػيط ا سػػػػتراتيجي فػػػػي المؤسسػػػػات التربكيػػػػة  .5
 ا.باوردف كتحديدان مديرية التربية كالتعميـ في لكا  الرمي

( فػػي المجػػاؿ )التكجػػ  α≤0.05كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة إحصػػاةية عنػػد مسػػتكل الد لػػة ) .6
 لمت طيط ا ستراتيجي( كلصالر اللةة )إدارم في المديرية(.

كجكد دكر كاضر لمت طيط ا ستراتيجي عمى كلا ة كفاعمية اودا  لمقيػادات التربكيػة فػي  .7
 مديرية لكا  الرميا.

(  عمػى مجػاؿ مسػػتكل α≤0.05لػة إحصػػاةية عنػد مسػتكل الد لػػة )كجػكد فػركؽ ذات د  .8
كضكح ملهكـ الت طيط ا ستراتيجي تبعػان لمت يػر سػنكات ال بػرة ككانػت لصػالر اللةػة ) أكيػر مػف 

 سنة(. 15
( عمػػى مجػػاؿ التكجػػ  α≤0.05كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة إحصػػاةية عنػػد مسػػتكل الد لػػة ) .9

 دينار(. 500 ير الد ؿ الشهرم كلصالر اللةة )أكير مف نحك الت طيط اهستراتيجي تبعان لمت
كجػػػكد معكنػػػات تكاجػػػ  القيػػػادات التربكيػػػة فػػػي تطبيػػػؽ الت طػػػيط ا سػػػتراتيجي فػػػي مديريػػػة  .10

 التربية كالتعميـ في لكا  الرميا..
( تعػػزل لمت يػػر α≤0.05عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة إحصػػاةية عنػػد مسػػتكل الد لػػة ) .11

مجػا ت )مسػتكل كضػكح ملهػـك الت طػيط ا سػتراتيجي  كاهعػداد لمت طػيط الجنس في كؿ مػف ال
 ا ستراتيجي  التكج  لمت طيط ا ستراتيجي(.

( تعػػزل لمت يػػر α≤0.05عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة إحصػػاةية عنػػد مسػػتكل الد لػػة ) .12
يط العمػػر فػػي كػػؿ مػػف المجػػا ت )مسػػتكل كضػػكح ملهػػـك الت طػػيط ا سػػتراتيجي  اهعػػداد لمت طػػ

 ا ستراتيجي  التكج  لمت طيط ا ستراتيجي  الت طيط ا ستراتيجي ككؿ(.
( تعػػزل لمت يػػر α≤0.05عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة إحصػػاةية عنػػد مسػػتكل الد لػػة ) .13

المؤهػػؿ العممػػي فػػي كػػؿ مػػف المجػػا ت )مسػػتكل كضػػكح ملهػػـك الت طػػيط ا سػػتراتيجي  اهعػػداد 
 طيط ا ستراتيجي  الت طيط ا ستراتيجي ككؿ(.لمت طيط ا ستراتيجي  التكج  لمت 

( تعػػزل لمت يػػر α≤0.05عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة إحصػػاةية عنػػد مسػػتكل الد لػػة ) .14
الػػد ؿ الشػػهرم فػػي كػػؿ مػػف المجػػا ت )مسػػتكل كضػػكح ملهػػـك الت طػػيط ا سػػتراتيجي  اهعػػداد 

 لمت طيط ا ستراتيجي  الت طيط ا ستراتيجي ككؿ(.
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( فػػػي كػػػؿ مػػػف α≤0.05فػػػركؽ ذات د لػػػة إحصػػػاةية عنػػػد مسػػػتكل الد لػػػة )عػػػدـ كجػػػكد  .15
المجا ت )مستكل كضكح ملهكـ الت طػيط ا سػتراتيجي  اهعػداد لمت طػيط ا سػتراتيجي  التكجػ  

 لمت طيط ا ستراتيجي  الت طيط ا ستراتيجي( تعزل لمت ير الت صص.
( فػػي المجػػا ت α≤0.05لػػة )عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة إحصػػاةية عنػػد مسػػتكل الد  .16

)مسػػػػػتكل كضػػػػػكح ملهػػػػػـك الت طػػػػػيط ا سػػػػػتراتيجي  اهعػػػػػداد لمت طػػػػػيط ا سػػػػػتراتيجي  الت طػػػػػيط 
 ا ستراتيجي ككؿ( تعزل لمت ير الكظيلة التي تش مها.

 التوصيات:
 بنا  عمى ما انتهت إلي  هذ  الدراسة مف نتاةو يكصي الباحياف بما يأتي:

ضػػػحة لتلعيػػػؿ الت طػػػيط ا سػػػتراتيجي فػػػي كزارة التربيػػػة ضػػػركرة كضػػػد إجػػػرا ات محػػػددة ككا  .1
كالتعمػػيـ كالمسػػاعدة فػػي تحديػػد القضػػايا الجكهريػػة التػػي تكاجههػػا المؤسسػػة التعميميػػة كمػػف يػػـ 

 التكجي  إلى صند نرارات استراتيجية رشيدة.
ؿ ضركرة تكليد الشعكر بالقدرة عمى الرنابة لدل القيػادات كتقػكيـ اودا  كالسػيطرة عمػى مسػتقب .2

المؤسسػػة التعميميػػة كتػػدعيـ الشػػعكر بالعمػػؿ الجمػػاعي لتحقيػػؽ المصػػمحة العامػػة دا ػػؿ كزارة 
 التربية كالتعميـ.

حػداث الت يػر الػذم  .3 ضركرة تنمية ركح المسؤكلية تجا  المؤسسة التربكيػة كأهػدافها كرسػالتها كا 
 يستهدؼ تحقيؽ تمؾ الرسالة.

يط ا سػػػتراتيجي  اصػػػة لمعػػػامميف فػػػي عقػػػد دكرات تدريبيػػػة لمتعريػػػؼ بملهػػػـك كأهػػػداؼ الت طػػػ .4
 اهدارات الكسطي كالدنيا.

اجػػرا  دراسػػات ميدانيػػة حػػكؿ فاعميػػة ال طػػط ا سػػتراتيجية التػػي يػػتـ تنليػػذها فػػي المؤسسػػات   .5
التعميميػػػة اوردنيػػػػة كدراسػػػػة المعكنػػػات التػػػػي تعتػػػػرض تطبيػػػؽ الت طػػػػيط ا سػػػػتراتيجي بكلػػػػا ة 

 ة باوردف.كفعالية في المؤسسات  التربكية كالتعميمي

 

 المصادر والمراجع:

عداد ال طة ا ستراتيجية   2000أبك بكر  مصطلى محمكد )  .1 (: التلكير ا ستراتيجي كا 
 الجامعية. الداراهسكندرية  جمهكرية مصر العربية  طبعة 

(: أساسيات اهدارة اهستراتيجية  الدار الجامعية   اهسكندرية   2000أبك نحؼ  عبد السالـ )  .2
 ية مصر العربية.جمهكر 

(:  دراسة كاند الت طيط ا ستراتيجي لدل مػديرم المنظمػات 2009  إبراهيـ يكسؼ )اوشقر .3
 المحمية في نطاع غزة  رسالة ماجستير  الجامعة اهسالمية  غزة  فمسطيف.

 اوعسر  صلا   )د.ت(: التعمـ مف أجؿ التلكير  القاهرة  جمهكرية مصر العربية  مكتبة نبا .  .4
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(: إدارة بيةة التعميـ كالتعمـ: النظرية كالممارسة دا ؿ اللصؿ 2000أحمد إسماعيؿ)حجي   .5
 كالمدرسة  القاهرة  جمهكرية مصر العربية  دار اللكر العربي.

  الدكحة  نطر  المركز العربي لمتدريب 1(: الت طيط ا ستراتيجي  ط2005الحر  عبد العزيز ) .6
 التربكم لدكؿ ال ميو.

  1(: المهارات ا ستراتيجية لمقيادات اهدارية  ط2006رات المهنية لإلدارة ) برا  مركز ال ب .7
 القاهرة  مركز )بميؾ(.

 طاب  عايدة  تصميـ الرؤية ا ستراتيجية  القاهرة  جمهكرية مصر العربية كرنة عمؿ  مؤتمر  .8
 .5 – 4الت يير العاشر برعاية مركز كايد سيرفس : مركز سيرفس لمطباعة  )د.ت(  ص ص 

(:  دكر الت طيط ا ستراتيجي في تحسيف كلا ة أدا  2010  مطمؽ محمد الهكاشمة )الدكسرم .9
منسكبي اوجهزة اومنية مف كجهة نظر العامميف بمطار الممؾ  الد الدكلي بالرياض. رسالة 

 ماجستير  جامعة نايؼ العربية لمعمـك اومنية  الرياض  السعكدية.
كاند الت طيط ا ستراتيجي في كزارة التربية  :(2010  أحمد بف حمكد )السرحني .10

  أربد  اوردف  رسالة كالتعميـ في سمطنة عماف: دراسة ميدانية مف كجهة نظر المديريف
 ماجستير غير منشكرة  جامعة اليرمكؾ.

(: الت طيط ا ستراتيجي كجكدة التعميـ كاعتماد   كلر 2008  أسامة محمد )عميسيد   .11
 لعربية  دار العمـ كاهيماف لمنشر كالتكزيد.الشيا  جمهكرية مصر ا

(: الت طيط ا ستراتيجي كجكدة التعميـ كاعتماد   كلر 2008  أسامة محمد )عميسيد   .12
 الشيا  جمهكرية مصر العربية  دار العمـ كاهيماف لمنشر كالتكزيد.

طػاع (: كاند الت طيط ا ستراتيجي لممكارد البشرية في الق2008  مكفؽ محمد )الضمكر .13
العػػػػاـ فػػػػي اوردف  رسػػػػالة دكتػػػػكرا   اوكاديميػػػػة العربيػػػػة لمعمػػػػـك الماليػػػػة كالمصػػػػرفية  عمػػػػاف  

 اوردف.
(: أير الت طيط ا ستراتيجي كالتحسيف المستمر عمى 2012  عامر ذايب)العتيبي .14

فاعمية المؤسسات المستقمة في دكلة الككيت  رسالة ماجستير جامعة الشرؽ ا كسط  عماف  
 اوردف.

) ا .15 (: العمؿ المؤسسي  الطبعة اوكلى  دار أبف حـز لمنشر  2002لعدلكني  محمد أكـر
 كالتكزيد  عماف  اوردف.

الت طيط ا ستراتيجي مسؤكلية مف مسؤكليات (:  2003العكيسي   رجب بف عمي )  .16
 http://www.moe.gov.om/moe/bulletin/04.htm. .مدير المدرسة

ا ستراتيجي عرض نظرم تطبيقي  عماف  اوردف  (: الت طيط 2009الكر ي  مجيد) .17
 دار المناهو لمنشر كالتكزيد.

ت اذ القرارات اللردية في مجاؿ 2003كيميرر ككينداـ) .18 (: الت طيط التربكم  تحميؿ كا 
 اهدارة التربكية. ترجمة محمد اميف  عاطؼ أبك زين   باريس: اليكنسكك.



                                                                  م4102يىليى   –العدد السابع         العلوي للبحثجملت جاهعت  دًقال 
           

191 

 

ا ستراتيجي لمتربية كالتعميـ  كلر الشيا  (: الت طيط 2010المكاشلي  عيماف دفد اهلل ) .19
 جمهكرية مصر العربية  دار اهيماف لمنشر كالتكزيد.

الت طيط ا ستراتيجي كديناميكية الت ير في النظـ (: 2008الهاللي  الشربيني ) .20
   اهسكندرية  جمهكرية مصر العربية  دار الجامعة الجديدة.1  طالتعميميةل

دارة اهسػػػػتراتيجية  دار اليػػػػازكرم العمميػػػػة لمنشػػػػر كالتكزيػػػػد  (:اه 2010  سػػػػعد ) ياسػػػػيف .21
 اوردف. –الطبعة العربية  عماف 

 
Abstract 
This study aim is to identify the role of strategic planning in raising the efficiency 

and effectiveness of Jordanian educational institutions performance, the problem of the 

research is to answer this question, are there any impediments in applying the strategic 

planning at Jordanian educational institutions. This study uses a descriptive and 

analytical approach. the results of these study are: there are a knowledge in strategic 

planning concept according to the educational leaderships of Al-Ramth education 

directorate, there isn't any statistically differences at the significance level (0.05≥α ), 

attribute to qualification in ( efficiency and effectiveness of leaderships performance), 

according to the results of this study, the importance impediments which impede the 

strategic planning in Al-Ramth education directorate are: changing the staff from time to 

time, the lack of physical and humans resources. The researcher recommends many 

recommendations the importance of them are: holding a training courses to define the aim 

and concept of strategic planning especially for the workers  the middle and  lower 

departments, conducting a field studies around the strategic plans effectiveness which are 

implemented at the Jordanian educational institutions, and studying the impediments 

which efficiently and effectively at educational institution in Jordan. 
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    The prevalence rate &determinants factors of tobacco 

use among students in Red sea University –Red sea state –

Sudan (From period March- September 2013) 
By: Dr/ Tahani babiker Elyas –Community medicine –Faculty of 

Medicine –Red Sea University. 

 

Abstract  
   An observation cross- sectional community based study was conducted 

at Red Sea University, in the period from March-to September 2013. The 

objectives of the study were to measure the prevalence rate of tobacco   

among university students and to assess the determinant factors 

associated with its.  A sample of 384 students from different college 

selected by using stratified sampling, then random simple sampling was 

used for each college .the data collected by using questionnaire, focus 

group discussion and observation. The study revealed that the prevalence 

rate of tobacco use was 38.8 % and high percentage was found among 

male .Also the result indicate that the cigarette are   most prevalent types 

of tobacco use, most of students follow friends and help in memory are 

common reasons for tobacco use and few number of students attempt to 

quit tobacco .Health education program should be conducted on 

university is recommended. 

Abbreviation 

 N : is the sample size, z : standard normal deviation corresponding to 

95% confidence interval, p is prevalence rate, q: is 1-p, d is the degree of 

accuracy desired . 

Introduction 

 

Tobacco use is a human behavior, which refer to inhaling the 

smoke of cigarettes or pipe. (1, 2). Tobacco smoke contains about 4000 

chemical compounds which are harmful, 500 of these are very harmful 

and 43 are complete carcinogens. The irritant substance in tobacco can 

cause a build of phlegm and a smoker s cough. Although the most 

serious health outcomes associated with smoking typically emerge later 

in life , studies have shown that the earlier  individual begin to smoke , 

the higher their risk for cancer , heart disease , stroke , chronic 

obstructive lung disease(3),nicotine addiction(4) and possibly their risk 

of developing anxiety disorders and depression (5,6).   Tobacco use is 

leading preventable cause of death world- wide and about 5 million each 

year and this number is expected to reach more than eight million by the 

year 2030. According to the late estimates more than 80% of 8.3 million 

will occur in developing countries. (7, 8) 
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Tobacco use has great economic burden by causing a decrease of 

economic productive and high health care expenditures in addition to the 

cost of tobacco (9) 

In recent year the prevalence of tobacco use has increased among 

universities , so university students are considered as target of marketing 

strategy of tobacco companies, this mean there is an induction of tobacco 

even after high school (10). Studying tobacco behavior and attitude 

among this sector of the population will add valuable  Information  about 

the patterns of  tobacco among this age group (11) , in addition , 

knowledge about socio- environmental  factors associated with tobacco 

among university student in developing countries is limited  (12 ,13). So 

this study was carry out to measure the prevalence rate and to assess the 

determinant factors of tobacco use among university student.  

Methodology  

Study design: 

It is across-sectional community based descriptive study. 

Study area: 

Red Sea University is located in port- Sudan –Red sea state. It is 

established by popular effort according to decision of the republic 

president No.67 on 1994, which was accepted by most Sudanese. The 

university is composed of 10 faculties , include faculty of Medicine, 

faculty of applied science, faculty of art and humanities, faculty of 

economic ,faculty of geology, faculty of engering ,faculty of education 

for basic level in addition to faculty of post graduate ,all these faculties 

are located in port-Sudan  except education for scientific department 

located in Gabiet town , sinkat locality. 

 

Study population: 

Undergraduate student in Red Sea University is the study unit, 

both tobacco user and non user.  

 

Inclusion criteria: 

 All students those were willing to participate in the study were 

included. 

Exclusion criteria 
Those refuse to participate; visitors, graduate and post graduate 

were excluded from this study. 

        Sample Size  :The sample was calculated according to the 

formula :N = z
2 
 pq / d

2 
where N is the sample size, z: (1.96), p is 
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prevalence : (47.4%), q is 1-p (52.6%), d:  (0.05). N = 1.96 × 1.96 × 

(0.474) (0.526) / 0.05 × 0.05.Sample was calculated as 384(14). 

Sample Technique 

A stratified sampling technique and random sampling was run to 

select (384) of students from University. 

Data collection 
The data collected by using self administered questionnaire which 

include ( 20 items), these item include ( socio demographic profile) 

covered age, sex, resident ,college ,level of study ,income, father and 

mother education and other items about their tobacco habits such as ( 

using ,first time of using ,type ,duration, attempt to quit and effect of 

tobacco). Also data was   collected by observation and focus group 

discussion techniques. 

 Data Analysis: 

Data was analyzed by entering it into computer using statistical package 

for social sciences (SPSS), and then results were presented in tables and 

figures. Chi square test was used for testing the associations. The level of 

statistical significance was set at P. value equal to or less than 0.05 for all 

tests. 

Results: Quantitative results  

Fig (1): Shows the prevalence rate of the tobacco use among 

university students. 

N=384 
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Fig (2): Shows the prevalence rate of different tobacco types among 

university students=149 

 

Fig (1)(2): Indicated that the prevalence rate of tobacco use was 38.8% 

and about 36%  of users used  cigarette , 31 % used snuff , 26% used 

shisha and 7% were used more than one types. 

Fig (3): Shows the distribution of tobacco user students according to 

the reason of tobacco use. N=149 
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       Distribution of tobacco user’s student according to the reasons of 

tobacco use was presented in figure (3). (34%) follow friends, (28%) 

help memory, (18%) modern and (20%) mentioned other reasons. 

Table (1): Shows the Distribution of tobacco user by demographic 

characteristic:  

Characteristics 

  

Total 

number 

Tobacco 

user 

 %      x
2
  p.value  

Sex      

Male 291 135 91 29.147 .000 

Female 93 14 9   

Age      

Less 20 years 59 13 9 10.348 .003 

20-24 years 276 111 75   

25-28 years 34 17 11   

More 28 15 8 5   

Colledge      

Sceience 105 37 25   

Economic 68 29 19   

Huminities 35 13 9 10.998 .906 

Education 89 44 30   

Medicine 36 7 5   

Engineering 51 19 12   

Study level      

Junior(1+2 years)  219 98 66 7.743 .014 

Senior(3+) 165 51 34   

Residences      
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Table (1): show that the overall demographic characteristic of the 384 

students. the rate of tobacco users was higher among males than females 

(91% versus 9%), the most users (75%) range between 20 -24, the high 

rate found among junior students than senior (66% versus 34%) among 

students living in dormitories compared with those living with their 

families (55% versus 45%), by college the highest rate was among 

students of the education(30%) compared with lower rate in medicine        

( 5%). 

Table (2): Shows the association between tobacco use and some 

selected variables. 

 

Significances x
2
 Value independent variables No 

.003 30.209 Father education 1 

.000 55.189 Mother education 2 

.000 218.666 Presence of tobacco user 

in family 

3 

.000 
205.368 

Knowledge of student 

about health hazard 
4 

.000 121.448 Knowledge about passive 5 

With family 203 67 45 17.811 .000 

Dormitory 181 82 55   

Family income      

Less300SG 293 106 71 4.683 .165 

300-600SG 72 36 24   

600+ 19 7 5   

Total 384 149 100 - - 
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smoking 

.017 15.502  Quit  6 

 

        In this part cross tabulation for most important variables related to 

tobacco use were presented using x
2
 (Chi-Square) test. The independent 

variables are father and mother educational level, presence of tobacco 

users in family, knowledge of student about health hazard, passive 

smoking and attempt to quit. Table (1) (2)show that  sex, age ,study level 

,residence, father education level, presence of user in family are all at 5% 

level significant on the other hand  college and family income of student  

turned out to be insignificant. 

Table (3): Shows the association  between  the time of  starting of 

smoking  habits and the average number of cigarette smoked per 

day. 

Total >15 
10-15 

cigarette 

5-10 

cigarette 
<5 

            cigarette per 

day   
 

time of start 

 

70 14 4 31 21 Before enrolled 

27 2 2 12 11 After enrolled 

97 16 6 43 32 Total 

 

Fig (3): indicate that the number of cigarettes smoked per day is 

associated with the time of first started smoking (x2 

=26.142,P.value=.000). 
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Fig (4): Shows the distribution of tobacco quitting  trailers 

according to the reason of quitting. N 384 

 

 
Qualitative result 

Focus group discussion revealed that the majority of student thinks 

that tobacco is help them to understand well specially during 

examination period so most students increased the amount of use during 

this period.  In spite of half of student tobacco had affect on their own 

health and other health but they can’t quit it because he become 

addiction .Also must students explained that they quit tobacco during 

Ramadan month but they used it after end of month. The group 

discussion indicated that most of the students send their small brother to 

buy tobacco for them from the store. All female students who use 

tobacco mentioned that shisha are more prevalent types of tobacco 

among them. 

The result of observation explained that majority students use 

tobacco specially cigarettes in crowded places in the university and also 

sharing others in one cigarette. Also observation revealed that the 

availability of some tobacco types inside university. 

 

Discussion 
The  study revealed that the prevalence rate of tobacco use among 

student was 38.8% fig(1),out of these tobacco users were used 

cigarette(36%),used snuff(31%) , (26%)used shisha and(7%) were used 

more than one types fig(2). In spite there is a lack of information about 

exact percentage of the prevalence rate of tobacco use among university 
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student in Red sea state and Sudan as a whole, but this rate is considered 

to be high when compared with university student in  Arab countries 

such as Jordanian28.6 %  (15)and Saudi 17.5%  students but lower than 

lebanese40% students(11).This high rate could be attributed to many 

factors such as exposure of the students to social and educational 

pressure, changes in the habits and behaviors of the student due to 

urbanization especially of them came from different state in the Sudan. 

The study also indicate that the prevalence rate of tobacco use is more 

prevalent among males than females student (  91%  in male, 9%   in 

female) Table( 1),the relation was statistically significant (P-value < 

0.05 at 95% confidence)  ,this low percentage of females student tobacco 

users may be due to the reasons that in Sudan these practices are 

religiously prohibited and socially unacceptable in addition to reason that 

most female tend to deny that they were tobacco users because this may 

cause problem for them with their families tobacco use among female 

affected her health and her children health in the future, this results 

agrees with (16,17). 

The study demonstrates that there is relationship between educational 

level of university student fathers and mothers Table (2), this means that 

the higher or lower educational level of fathers or mother of students can 

not affected on their use to tobacco. (1) 

The study showed that most tobacco user were over 20 years of age 

Table (2). A reason for that may be the family pressure against tobacco 

during adolescence once student get older and acquire more freedom, 

family pressure lessens, this agree with (18). 

Majority of the student mentioned that they use tobacco because their 

friend encourage them to use Fig(3), this may be attributed to the reason 

that most of the student have lived with friends and indormatories during 

their study period and this had led them to be affected by friends. This 

finding is supported by the students mentioned that they were influenced 

by the smoking behavior of friend .other reason for tobacco smoke as 

mentioned by the students include they think that tobacco use can 

believe that smoking helps them concentrate while studying, so they 

increased the amount of use during examination period, this wrong 

attitude and belief is contrary to the scientific. Fact that some of the 

substances included in cigarettes cause confusion and cognitive 

modifications. So apart of this belief may be psychological (19 ,20) 

We found out that the number of cigarettes smoked per day is associated 

with the time of first started smoking Table (3). This resulted is in agree 

with (4) said ,the students who start to smoke before enrollment in 

university usually smoke more cigarette than those who start after being 

enrolled, this can be explained by the fact that smokers are becoming 

more addicted to nicotine. 
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The presence of tobacco users in the family has direct effect in tobacco 

use among university students Table(2), the relationship was statistically 

significant (P-value < 0.05 at 95% confidence) .This finding means that 

parents, brothers or sisters can encourage the student to use tobacco 

because this had led them to think that habit is not dangerous and there is 

restriction on its use. This finding agrees with (18) , on the other side 

affect the income of the family by wasting money.   

On the other hand, the study showed that tobacco users mentioned that 

they make attempt to quit and this is the best way to avoid the hazard of 

tobacco, so they explained some reasons for this attempt such as they 

facing health problem in lung, some said that they want to save their 

money and others said they attempt to quit tobacco because it affected 

negatively on some of his family members Table (2), this is presented in 

the literature by (1). 

Observation result explained that majority of students use tobacco 

specially cigarette in crowded places in the university and also sharing 

others in one cigarette and this is very dangerous because this can 

affected the health of the others in directly exposure to tobacco small for 

long time or in transmission of respiratory disease through student .Also 

that availability of tobacco types encourage students to use it. 

Recommendations 
Government should imposed taxes on tobacco to increase cost of 

production and consequently increases prices of tobacco and discourage 

its use. 

State ministry of health should establish committee to be concerned with 

tobacco as public health problem and health education should be 

conducted on the universities. 
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 انًسخخهض
حؿش٠ض ٘زس حٌذسحعش وّغق ٚففٝ حؿظّخػٝ)دسحعش ِمطؼ١ش( رـخِؼش حٌزلش حالكّش ٚال٠ش حٌزلش 

ط ِؼذي ، ٘ذفض حٌذسحعش حٌٝ ل١خ 2013عزظّزش  -حٌغٛدحْ .  فٝ حٌفظشس حٌض١ِٕش ِخسط-شحالكّ

هخٌذ 384طالد ِٚؼشفش حٌؼٛحًِ حٌّغخػذس ػٍٝ رٌه.حخزص ػ١ٕش رٍغض ٚعو حٌ حٔظؾخس حٌظزغ 

ىً هزمش  ٌٚرخعظخذحَ حٌؼ١ٕش حٌؼؾٛحث١ش حٌطزم١ش ٌظلذ٠ذ ِـظّغ حٌذسحعش ٌٍى١ٍخص، ِٚٓ ػُ حخز ػ١ٕش 

ؾش ػٓ هش٠ك حٌؼ١ٕش حٌؼؾٛحث١ش حٌزغ١طش، ٚحعظخذَ حالعظز١خْ ٚ حٌّالكظش ِٚـّٛػخص حٌّٕخل

رغشك ؿّغ حٌّؼٍِٛخص حٌّطٍٛرش ٌٍذسحعش.ٚؿذص حٌذسحعش ِؼذي حٔظؾخس حعظخذحَ حٌظزغ ٘ٛ 

 %  ٚحْ حٌٕغزش حٌؼخ١ٌش ُِٕٙ وخٔض ٚعو  38.8

ِٓ حٌزوٛس ،ٚحٚملض حٌذسحعش حْ حٌغـخثش حوؼشححالٔٛحع .ٚروش ِؼظُ حٌّظؼخه١ٓ حْ ِظخرؼش 

ظذخ١ٓ ٠غخػذُ٘ ػٍٝ حٌظشو١ض، ٚؿذص حالفذلخء وخٔض عززخ فٝ طؼخه١ُٙ ٌٍظزغ ٚروش حخشْٚ حْ حٌ

حٌذسحعش حْ لٍش ِٓ حٌطالد طلخٚي حاللالع ػٓ حٌظذخ١ٓ ، ٚحٚفض حٌذسحعش رنشٚسس ص٠خدس 

 حٌٛػٝ حٌقلٝ ٌذٜ حٌطالد ػٓ حٌظزغ ٚحمشحسس . 
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ABSTRACT 

Northern State farmers depends mainly on the winter season and 

neglects the summer season and thus disable a lot of resources that can 

benefit when interest in the summer season to increase his income, 

because of many constraints. These constraints resulted in low yields, 

inefficient allocation of resources and low farmer’s income. This study 

attempts to over light on one of the most important summer crops 

(sorghum crop) through examine the social economic characteristics, 

gross margin analysis, measurement of the resource use efficiency and 

identify problems associated with sorghum production. 

This research was conducted in Northern State, one hundred 

farmers were interviewed, data on the socio-economic variables, yields, 

costs of production, prices were collected at the end of the 2012 farming 

season. The analytical tools that were used for this include descriptive 

statistics, gross margin analysis, production function, coefficient of 

private profitability (CPP) and resource use efficiency. The objectives 

are to; examine the social economic characteristics, analysis the gross 

margin, measure the resource use efficiency and identify problems 

associated with sorghum production. This study revealed that sorghum 

production is viable and can serve as a means of earning livelihood if 

properly invested on. Production of this very important crop, would be 

enhanced through improve seedling practice, weeding and proper 
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application of fertilizers. The profitability of sorghum crop is measured 

through the coefficient of private profitability (CPP); the results showed 

that the sorghum was profitable at the producer's level. The result of this 

study showed that the highest the productivity was obtained by using a 

recommended level of urea 

The beta coefficients showed that, the amount of urea has the 

largest effect on sorghum productivity followed by weeding and number 

of irrigation. The sum of the elasticity of significant variables was found 

to be (1.07) which indicates that, a one percent increase for all inputs in 

the scale will lead to (1%) increase in the sorghum output per feddan i.e. 

constant returns to scale since the summation is approximately the unity. 

The results indicate that doubling the input levels would lead to doubling 

output. The resource use efficiency result showed that the farm resources 

were inefficiently utilized for sorghum production in the study area, 

hence the need for adjustment of resource use. 
 

INTRODUCTION 

Sudan's primary resources are agricultural, but oil production and 

export are taking on greater importance since October 2000. Although 

the country is trying to diversify its cash crops, cotton and gum Arabic 

remain its major agricultural exports. Grain sorghum (dura) is the 

principal food crop, and wheat is grown for domestic consumption. 

Sesame seeds and peanuts are cultivated for domestic consumption and 

increasingly for export. Livestock production has vast potential, and 

many animals, particularly camels and sheep, are exported to Egypt, 

Saudi Arabia, and other Arab countries. However, Sudan remains a net 

importer of food. Problems of irrigation and transportation remain the 

greatest constraints to a more dynamic agricultural economy [1].  

 Agriculture  is  the  main  economic  activity  in  the  state , where  

production  is  primarily  based  on  irrigation  by  pumping  from  the 
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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. The Northern state is specialized in the 

production of leguminous crops such as faba beans, spices crops like 

garlic, fennel and fenugreek. Wheat  is  considered  as  the  main  food  

crop  with  comparatively  higher  productivity than other parts of Sudan 

. Moreover , Northern  state  is  specialized  in  production  of  

vegetables  of  high  quality  such  as  tomatoes , potatoes  and onion in 

addition to fodder crops like sorghum. The Northern State lies in the arid 

and semi-arid zone and is characterized by two distinct seasons; namely, 

summer and winter. Winter  season  (shitwi)  extends  from  November  

to April with temperature   moves  from  (30°C) as a  maximum  point  

to(5°C) as a minimum  point ,while the summer (seifi)  extends  from  

April  to  July with maximum  temperature of (49°C) (NSMAAI, 2011). 

There is a significant technical inefficiency effects in sorghum 

production in the Gezira scheme. It has been found that 99 percent, of the 

sorghum yield total variability is mainly associated with tenant's 

technical inefficiency. Size of holding, education level, experience, 

household size, extension contact and farm location had significant 

influence of the estimated tenants technical efficiency .Gezira scheme 

contribution to the total sorghum production in Sudan could be increased 

by 6 percent if tenant's technical inefficiency effects are eliminated. On 

the other hand, on average current sorghum area could be reduced by 33 

percent and at the same achieving the current sorghum production level 

if inefficiency effects are eliminated. As a consequences of the sorghum 

area reduction, cash crops areas are expected to increase resulting high 

income for tenant and hence food security at the household level will 

improved (Ahmed, et al. 2005) 
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In 2012 summer farming season, the total cultivated area in the 

State is estimated at 25722 feddan, sorghum area cultivated in the State 

on average is estimated at 6572 feddan (NSMAAI, 2012). 

Northern State farms depends mainly on the winter season and 

neglects the summer season and thus disable a lot of resources that can 

benefit when interest in the summer season to increase his income. But 

agricultural production in the State is believed to be constrained by many 

factors; mainly high inputs cost especially fuel for irrigation water, 

unavailability of inputs at the right time, and land fragmentation. These 

constraints resulted in low yields, inefficient allocation of resources and 

low farmer’s income. Study attempts to shed light on one of the most 

important summer crops ( sorghum crop) through examine the social 

economic characteristics, gross margin analysis, measure the resource 

use efficiency and identify problems associated with sorghum 

production. 

 

 

 
 

 

 

 

METHODOLOGY 
 

Sampling Technique: 

A reconnaissance survey was first conducted with the assistance of 

the extension staff of the Agriculture Department of the local 

government area to identify farmers who grow sorghum on their farm 

and/intercrop mixture. A two stage random sampling technique was used 

in selecting the sample for the study. Firstly four out of the seven 

localities in the State were selected based on their relative importance in 

sorghum production. Secondly, five villages were randomly chosen from 

each locality selected giving a total of 20 selected villages. Finally (5) 

farmers were selected randomly from each of the selected villages. 

Data collection: 
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 This study was carried out in the Northern State. Northern (Arabic: 

  Alshamāliya) is one of the 17 States of Sudan. It has an area ofحٌؾّخ١ٌش

348,796 km² and an estimated population of 744,037. The State lies  

between latitudes 16º - 22º north  and  longitudes 20º – 32º  east , it  

occupies  the  northern  part  of  the  Sudan . Administratively Northern 

State divided into seven localities: Dongola, Halfa, Eldebba, Algoled, 

and Alburgaig. Dalgo and Merowe. Each locality divided into a number 

of administrative units and each of which consists of different towns and 

villages (NSMAAI, 2011). 

  One hundred farmers were interviewed. Data on the socio-

economic variables, yields, costs of production, prices and agricultural 

operations were collected at the end of the 2012 farming season. A multi 

stage random and purposive sampling techniques were used to select 

respondents for the study. The secondary information were however, 

obtained from textbooks, internet, journals, past projects, etc.  

Analytical Technique: 

The analytical tools that were used for this include descriptive 

statistics, gross margin analysis, production function, the coefficient of 

private profitability (CPP) and analysis of resource use efficiency .The 

descriptive statistics employed includes frequencies and percentages 

ratios.  This was used to analyze the socio-economic characteristics of 

the farmer as well as the constraints associated with sorghum production. 

Gross margin analysis is  defined as  the different between the gross farm 

income and total variable cost (Olukosi and Erhabor, 1988) .Normally, 

gross margin analysis is used to determine the potential profitability and 

effect on farmer’s farm income.  It has the advantage of being simple as 

well as useful in the analysis of the profitability of small farms that have 

small fixed costs (Samm, 2009). The gross margin analysis was 
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estimated from costs and returns.  Gross margin model is expressed as 

follows: 

GM = TR – TVC    

Where: 

GM = Gross margin  

TR = Total revenue or total value of output from the sorghum enterprise. 

It is the product of average output per feddan multiplied by the market 

price.   

TVC =Total variable cost or the costs that are specific in producing 

(sorghum) output TVC varies according to output and are incurred on 

variable inputs.  

The profitability of the crop was measured through the coefficient of 

private profitability (CPP) which has an important consideration in the 

choice of the crop at the producer level. 

  CPP =       TR / fed    

                                    TC / fed 

Where: 

 TR = total revenue per feddan. 

TC = total cost per feddan 

 If the CPP is less than (1) it is unprofitable to produce that product 

at the present productivity level 

 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 represented 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. Allocation efficiency is defined as 

maximizing profit by using least cost combination of inputs. On the other 
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hand, technical efficiency refers to increasing output without varying 

level of inputs, whereas economic efficiency combines both allocate and 

technical efficiencies (Eisa and Elfiel,2001). Resource use efficiency was 

obtained from the production function analysis.  Efficiency is generally 

defined as the quantity of output (У) per unit of input (X) used in the 

production process, that is, the average physical productivity (APP). 

 In order to ascertain whether resources were efficiently utilized, 

the marginal value product (MVP) of the variable inputs used was 

computed and compared with their input prices.  The following ratio was 

used to compute the efficiency of resource use. 

      

   
    

Where: 

R= Efficiency ratio  

MVP = Marginal value product (value added to sorghum output due to 

the use of additional unit of input) 

MFC = Marginal factor cost (cost of unit of a particular resource).  

But MVP is estimated as:  

              

      
  

   
  

       is the marginal physical product of a unit of input   ,  

   is the price of output. 

  The firm allocated efficient if the ratio of the marginal physical 

products      between all inputs equals the ratio of the input prices, i.e. 

     /      =    /    . Scale efficiency is achieved if the firm produces at a 

marginal cost that is the same as the price of the output. Both allocated 

and scale efficiency is the condition for profit maximization.  
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RESULTS AND DISCUSSION 

The general characteristics of the household head: 

 The average ages of the farmer is 47, farmers between the age of 42 

and 57 years old (43%) were more involved in sorghum production 

(Table1). Age is an important determinant of social – economic status of 

a population since people wear in energy as they advance in age. 

Therefore, this generally aged sorghum farmers could have negative 

implications on the future of sorghum cultivation in the study area. 

However, it is important to note that the older a farmer becomes, the 

better his understanding of the social, climatic and economic factors that 

affect farming and thus more experienced. 

Illiteracy is one of the factors militating against agricultural 

development in locality. Rajendra (1974) reported that education can 

change and improve farmer's knowledge, attitudes and   skills. This study 

shows that 20% of the sorghum farmers had no formal education, while 

about 75% managed to acquire primary and/ secondary education. 

Usually, such low literacy level does not allow the farmers to appreciate 

innovations in agricultural development in any given society as level of 

formal education attained by an individual goes a long way in shaping 

his personality attitude to life and adoption of new and improved 

practice. The results showed a positive correlation between education 

level and sorghum productivity, the productivity of the farmers who 

received university level of education was found to be higher than other 

farmers. (Table1).   

Credit facilities were not assessable to farmers in the study area as 

majority of the sorghum farmers (60%) depend solely on their personal 

saving.  It could be concluded that respondents in the study area do not 

enjoy credit facility from financial institutions, which may be as a result 

of lack of awareness, low literacy level, high interest rate and 
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bureaucracy. These of course have hamper production to a large extent 

since loan is a crucial input used to establish and expand farm sizes. 

(Table1). 

 Northern  State is characterized by a narrow strip of fertile soils  

alongside  the  River  banks  resulting  in  small holding ,  therefore , the 

agricultural production  extended to upper terrace  lands. The size of 

sorghum area ranged between 0.5 to 10 feddan with an average of 2.8 

feddan. Siddig (1999)  analyzed the crop production economics in 

Merawe area, Northern State, the result revealed an inverse relationship 

between farm size and productivity ,the small farms were found to use 

more inputs (seeds and fertilizers) per unit area relative to large farms. 

The study found a negative relationship between farm size and 

productivity of sorghum (Table 1). This inverse relationship can be 

attributed to that the small areas receive more management efforts than 

the extended areas. 
 

Table (1) Social Economic Characteristics 

Variable Description Percentage Yield(sack/fed) * 

Age of 

Respondent 

≤ 25 18 5.8 

26 – 41 29 9.3 

42 – 57 43 10.5 

≥58 10 4 

Average 47 8.2 

Education 

Status 

No formal education 20 6 

Basic education 35 6.5 

Secondary education 40 8.2 

University 5 11 

Source of 

Fund 

Personal 60 - 

Bank 40 - 

family size 

 

≤ 4 50 - 

5-7 41 - 

≥8 9 - 
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Average 5 8.2 

farm size 

 

≤ 1 8 12 

2-4 58 8 

≥5 5 6.6 

Average 2.8 8.2 

    Source: Data Analysis, 2012. 

      * 1 feddan = 0.42 hectare    1 sack = 100 kg 

Agricultural operations: 

Farmers  in  the  Northern  State  used  traditional  varieties  which  

they  obtain  from  the  previous  harvest  and  very  rarely  used  

improved  varieties  because  of  risk  averse. In  addition , to  the  fact  

that it is  very  difficult  to  obtain  reliable  supplies  of  improved  

varieties .In the study area the quantity of seed rates was less than 

recommended  rate equal 49 %.( Table2). 

The  result  of  the  survey  showed  an  obvious  improvement  in  

irrigation  operation  in  the  study  area , where  the  number of  watering  

ranged  between 6–8 (recommended) are about 60( % (Table2).  

The amount and type of fertilizers applied is determined in 

generally by the fertile of the soil, crop type management of the soil and 

nutrient requirements of the crop. The result of this study showed that 

the highest productivity was obtained by using a recommended level of 

urea. 

 

 

 

Table (2) Distribution of the Sample Farmers According to Agricultural 

Operations 

Input 
 Less than 

recommended 

Recommended More than 

recommended 

Seed rate  
Rate % 49 51 0 

Yield 8.2 8.5 - 
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Fertilizer 
Rate % 55 45 0 

Yield 4 12.9 - 

Irrigation 
Rate % 40 60 0 

Yield 5 12.2 - 

Source: Data Analysis, 2012.  
 

Gross Margin: 

The results of the gross margin analysis are presented in Table 3. 

Costs incurred on various resources used and the profits obtained from 

the sales of the produce were estimated based on the market price at the 

period under consideration (2012 farming season). The gross return was 

calculated by multiplying the total quantity of produce harvested by the 

price of output sold.  The average gross return of the respondents was 

1230(SDG).  The total variable cost includes cost of preparation, 

irrigation, chemicals, fertilizer, seeds and harvest. The cost incurred on 

irrigation was 200(SDG), accounting for about 26% of the variable cost. 

This cost appears rather high due to the fact that fuels are usually 

expensive. The cost of fertilizer was as high as 175(SDG) representing 

22.5% of the total cost of production. 

 Table (3) shows that on average the total variable cost is 

775.SDG. The gross margin (profit) was 455.SDG.  Table (3) revealed 

the result of (CPP); it is obvious that sorghum was profitable at 

producer's level. 

 

Table (3) Gross Margin Analysis 

Item Amount (SDG) 

Land preparation 100 

Cost of irrigation 200 

Cost of chemicals  100 
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Cost of fertilizer 175 

Cost of seed 75 

Cost of harvest 125 

Total Revenue 1230 

Total variable cost 775 

Gross margin 455 

CPP 1.64 

  Source: Data Analysis, 2012. 
 

Factors affecting sorghum yield:  

Holding some variables constant, the independent variables tried for 

sorghum included, land preparation, number of irrigations, seed rate, 

sowing date, fertilizer, weeding and chemical. 

 Results were obtained using the software computer program 

Statistical Package for Social Science (SPSS). The production function 

for the whole sample size was derived after many trials. Table (4), 

showed that results of R² which is the coefficient of determination (0.68). 

 

Table (4) Impact of the Independent Variables on Sorghum Yield 

Independent variables Regression Coefficients (Beta) Std. Error T- Value Sig. 

Constant  0.57 8.3 0.000 

Seeds rate 0.13 0.55 2.41 0.017 

Chemical 0.10 0.77 1.55 0.120 

Land preparation 0.18 0.69 2.55 0.011 

Urea quantity 0.25 0.56 4.15 0.000 

Number of irrigation 0.20 0.72 2.99 0.000 

Weeding 0.21 0.72 3.13 0.000 

R²               0.68 
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Source: Data Analysis, 2012. 

 

Table (4) indicating that the entered variables which explain about (68%) 

of variation in wheat productivity. The F - statistics were also very high 

compared to F– tabulated at (1%) levels of significance indicating the 

overall significance of the models at the level of the study area. Among 

variables included in the whole sample equation fertilizer (amount of 

urea), weeding and number of irrigation have statistically significant 

coefficient at (1%) level of significance, while land preparation and seed 

rate have statistically significant coefficient at (5%) level of significance. 

Beta coefficients showed that amount of urea has the highest effect on 

sorghum productivity followed by weeding and number of irrigation. 

 Since the coefficient of the independent variables represented the 

elasticity, thus a one percent increase in the quantity of urea used per 

feddan will increase wheat output by (0.28%) per feddan, holding other 

variables constant .The same thing is also true for other variables. The 

sum of the elasticity of significant variables was (1.07) which indicates 

that, a one percent increase for all inputs in the scale will lead to (1%) 

increase in the sorghum output per feddan. The result indicates that 

doubling the input levels would lead to doubling output. 
 

Resource Use Efficiency: 

In determining the efficiency of the inputs used, Marginal Value 

Product (MVP) and the Marginal Factor Cost (MFC) were determined. 

The marginal factor cost which is the unit price for the variable inputs 

used in sorghum production in the study area were found to be 3.5, 3.4 

and 0.65 (SDG) for seed, fertilizer and chemical respectively. This result 

is presented in Table 5. 

F- Ratio 16.5 
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 Seed input is being employed below economic optimum level as 

indicated by its efficiency ratio 3.77. It is therefore rational to increase 

the quantity of seed as this will bring about a corresponding increase in 

total value product of about 13.2(SDG). Fertilizer was also seen to be 

under-utilized as shown by its value of efficiency ratio. This suggests 

that with other inputs held constant, increasing fertilizer by one kilogram 

would increase total value product by 9.3(SDG). Other inputs were also 

seen to be currently under-utilized. It is therefore economical to increase 

the use of these inputs for optimal return in investment in the study area. 

Hence resource use adjustment and optimal combination of these 

parameters should be adopted by farmers in the study area. 

Table (5) Resource use efficiency 

Resource MPP(kg) MVP(SDG) MFC(SDG) R=MVP/MFC 

Seed 8.8 13.2 3.50 3.77 

Fertilizer 6.2 9.3 3.40 2.73 

Chemical 1.9 2.8 0.65 4.41 

Source: Data Analysis, 201 

 

CONCLUSION 
 

         This study was carried out in Northern State. One hundred farmers 

were interviewed, data on the socio-economic variables, yields, costs of 

production, prices and agricultural operations  were collected at the end 

of the 2012 farming season, using a multi-stage stratified random 

sampling technique, which is characterized by time and cost saving. 

      The  result  of  the  survey  shows  that , the  average  ages  of  the  

farmer  is 47, illiteracy is one of the factors militating against agricultural 

development in locality, the study shows that, 20% of the sorghum 

farmers had no formal education, while about 75% managed to acquire 
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primary and/ secondary education. Credit facilities were not assessable to 

farmers in the study area as majority of the sorghum farmers (60%) 

depend solely on their personal saving. 

     The study revealed sorghum production is viable and can serve as a 

means of earning livelihood if properly invested on. Production of this 

very important crop would be enhanced through improve seedling 

practice, weeding and proper application fertilizers. The profitability of 

the crop is measured through the coefficient of private profitability 

(CPP); the results showed that the sorghum was profitable at the 

producer's level. R² which is the coefficient of determination was (0.68) 

indicating that the entered variables explain about (68%) of variation in 

sorghum productivity in the study area. Beta coefficients showed that 

amount of urea has the highest effect on sorghum productivity followed 

by weeding and number of irrigation. 

 Since the coefficient of the independent variables represented the 

elasticity , thus a one percent increase in the quantity of urea used per 

feddan will increase wheat output by (0.28) percent per feddan , holding 

other variables constant . The same thing is also true for other variables. 

The sum of the elasticity of significant variables was (1.07) which 

indicates that, a one percent increase for all inputs in the scale will lead 

to (1%) increase in the sorghum output per feddan. The result indicates 

that doubling the input levels would lead to doubling output. 

Seed input is being employed below economic optimum level as 

indicated by its efficiency ratio 3.77. It is therefore rational to increase 

the quantity of seed as this will bring about a corresponding increase in 

total value product of about 13.2(SDG). Fertilizer was also seen to be 

under-utilized as shown by its value of efficiency ratio.  



                                                                  م4102يىليى   –العدد السابع         العلوي للبحثجملت جاهعت  دًقال 
           

219 

 

 

RECOMMENDATIONS 

 (i)  Fertilizer cost was indeed unbearable and outrageous. Therefore 

parties in fertilizers distribution subsidy should take note of this menace 

and aid sorghum production in the study area. 

(ii) Farmers should be provided with extension agents who can to 

proper use of both allocate and scale efficiency in order to enhance 

optimum and profit maximization of sorghum production.  

 (iii)  To fully tap the potential of increasing the profit of sorghum 

production, efforts should be targeting providing solution for identified 

problems. Therefore, individuals, government and non- governmental 

organization are encouraged to assist the farmers so as to improve 

sorghum production in the study area. 
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 انًسخخهض :
         

٠ؼظّذ ِضحسع حٌٛال٠ش حٌؾّخ١ٌش رقفش أعخع١ش ػٍٝ حٌّٛعُ حٌؾظٛٞ ٠ًّٚٙ حٌّٛعُ 

حػش حٌّٛعُ حٌق١فٟ ِّخ ٠ئدٞ حٌٝ  طؼط١ً حٌىؼ١ش ِٓ حٌّٛحسد حٌظٟ ٠ّىٓ أْ ٠غظف١ذ ِٕٙخ ػٕذ صس

حٌق١فٟ رض٠خدس دخٍٗ ٌٚىٓ ٕ٘خن حٌىؼ١ش ِٓ حٌّؼٛلخص حٌظٟ طقشفٗ ػٓ حال٘ظّخَ رٙزح حٌّٛعُ  . 

طلخٚي حٌذسحعش طغ١ٍو حٌنٛء ػٍٝ أكذ حٌّلخف١ً حٌق١ف١ش فٟ حٌٛال٠ش ٚ٘ٛ ِلقٛي حٌزسس 

 حٌشف١ؼش ٚرٌه ِٓ خالي حٌظؼشف ػٍٝ حلظقخد٠خص حٔظخؿٗ ٚدسحعش أُ٘ حٌؼٛحًِ حٌظٟ طئػش ػٍٝ

 حٔظخؿ١ظٗ ِٚذٜ وفخءس حعظخذحَ حٌّٛحسد .

حؿش٠ض ٘زٖ حٌذسحعش رخٌٛال٠ش حٌؾّخ١ٌش ك١غ حػظّذص رؾىً أعخعٟ ػٍٝ حٌّؼٍِٛخص 

ِضحسع فٟ ٔٙخ٠ش حٌّٛعُ حٌضسحػٟ حٌق١فٟ  100حأل١ٌٚش حٌظٟ طُ ؿّؼٙخ ِٓ ػ١ٕش ػؾٛحث١ش ِٓ 

ٌذسحعش أخنؼض ، وّخ دػّض حٌذسحعش رخٌّؼٍِٛخص حٌؼخ٠ٛٔش . ٌظلم١ك أ٘ذحف ح2012ٌؼخَ

حٌّؼٍِٛخص حأل١ٌٚش ٌٍظل١ًٍ حٌٛففٟ حالكقخثٟ ٌخقخثـ حٌّضحسػ١ٓ حالؿظّخػ١ش ٚحاللظقخد٠ش 

ٌظلذ٠ذ سرل١ش حٌّلقٛي وّخ طُ  (CPP)وّخ طُ فلـ ح١ٌّضح١ٔش حٌّضسػ١ش ِٚؼخًِ حٌشرل١ش 
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ظخذحَ طق١ُّ ِٛد٠ً حلظقخدٞ ل١خعٟ ٌظلذ٠ذ أُ٘ حٌؼٛحًِ حٌّئػشس ػٍٝ حإلٔظخؿ١ش ٚطل١ًٍ وفخءس حع

 حٌّٛحسد . 

أظٙشص ٔظخثؾ ِؼخدٌش حٌزسس أْ حٌظغ١ّذ وخْ ٌٗ حألػش حألوزش فٟ حالٔظخؿ١ش ػُ حٌٕظخفش  ) 

حصحٌش حٌلؾخثؼ( ػُ ػذد حٌش٠خص. وّخ أٚملض حٌذسحعش أْ حٌّلقٛي ِشرق ٠ّٚىٓ حالػظّخد ػ١ٍٗ 

ؼّخس ف١ٗ رؾىً ٌض٠خدس دخً حٌّضحسع حٌزٞ ٠ؼظّذ رذسؿش وز١شس ػٍٝ حٌّٛعُ حٌؾظٛٞ حرح طُ حالعظ

فل١ق ك١غ أٚملض حٌذسحعش أْ حٌّضحسع ٠غظخذَ حٌّذخالص رى١ّخص ألً ِٓ حٌّٛفٝ رٙخ 

ٚرخٌظخٌٟ فخْ ِنخػفظٙخ عظئدٞ حٌٝ ِنخػفش حالٔظخؿ١ش ِٚٓ ػُ ص٠خدس حٌشرل١ش خخفش حعظخذحَ 

 حٌغّخد حٌزٞ ٠ئدٞ حٌٟ ص٠خدس ٚحملش فٟ حالٔظخؿ١ش.
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Effects Of Weed Interference On Growth And Yield Of Faba Bean 

(Vicia faba L.) In Dongola Locality, Northern State, Sudan 

*Mukhtar A. Mohamed and Rowyda Z. Ameen 

Faculty of Agricultural Sciences, El Selaim, Dongola University-Sudan 

Abstract 

          This field experiment was conducted at the Demonstration Farm of 

the Faculty of Agricultural Sciences-University of Dongola-Sherg Elneel 

Unit-Dongola Locality-Northern State-Sudan, during the two 

consecutive winter seasons 2009/2010 and 2010/2011 to investigate faba 

bean (Vicia faba L.) yield loss due to weeds and determine the critical 

period for weed interference (CPWI) to control weeds before  this 

period. The land was ploughed, disc harrowed, leveled and divided into 

plots. Plot size was   3×2 m. Each plot was made of five rows, each was 

two meters long. Faba bean cultivar Turkey was sown on the 5
th
 of 

October in both winter seasons. Set of weeding regime experiment was 

conducted in each season. It was comprised of 12 treatments arranged in 

randomized complete block design, with four replicates. The crop was 

kept weed-free for the  first 2, 4, 6, 8, 10 weeks after crop sowing and 

afterward remained weedy till harvest or kept weedy for the same 

periods and then remained weed-free till the end of the season. Weed 

free and weedy treatments till harvest were included as controls for 

comparison.         

          Combined analysis of both winter seasons indicated that 

unrestricted weed growth significantly reduced faba bean total seed 

yield by 33.86% as compared to weed free full season treatment. Faba 

bean total seed yield decreased as the duration of weed infestation 

period increased. Number of pods/plant was significantly reduced by 

51.54% under full season weedy infestation.   

 Plant height (cm), number of leaves/plant, shoot fresh weight (g)/plant 

and shoot dry weight (g)/plant were significantly reduced by 35.24%, 

30.15%, 51.85% and 63.85%, respectively under full season weedy 

infestation.   

The critical period of weed competition was found to be between 2 and 4 

weeks after crop planting. 

Key words: Faba bean, the critical period, weed competition.   

Introduction : Faba bean (Vicia faba L.) is the fourth most important 

pulse crop in the world. It is grown mainly for dry seeds or as green 
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vegetabe (immature seeds) both of which are important for human and 

animal consumption. It also increases soil nitrogen levels through 

biological nitrogen fixation without causing pollution. Therefore it is 

being used as a break crop in cereal rotation system to sustain soil 

fertility. It is an important leguminous crop in the Sudan. Millions of 

people particularly depend on faba  bean as an important food for dietary 

protein and main table food for both breakfast and supper. Cultivated 

faba bean is used as a vegetable either green or dried, fresh or canned. It 

has been considered as meat extender or substitute and as a skim–milk 

substitute. It is sometimes grown for green manure, but generally for 

livestock feed (Gamal, 2008; Amal, 2009; Kamal and Abbas, 2011 and 

Awadalla et al., 2012). The faba bean crop is concentrated in temperate 

and subtropical climate. With regard to its production, 33%, 34%, 7%, 

6%, 4% and 2% occurs in Asia, Africa, South America, Europe, 

Australia and North Central America, respectively. The main producing 

countries in the world are: Ethiopia, Algeria, Morocco, Tunisa, Egypt, 

Sudan, Iraq, Afghanistan, China, India, France, Italy, U.S.A, Mexico, 

Brazil and Argentina (Mukhtar, 98 and Amal and Mukhtar, 2012).  

 In the Sudan, faba bean production is concentrated in the 

Northern State, taking advantage of the relative cool winter, produces 

more than 70%, River Nile State produces about 20% of the crop. 

Small amounts are produced in Khartoum State, Central and Jabel 

Mara area in Western Sudan (Abdalla and Helgard, 2009 and Kamal 

and Abbas, 2011). The total area of faba bean  in the Northern State in 

2005/2006 and 2006/2007 seasons was about 82901 and 91139 

feddans, respectively and it has been increasing annually in the Sudan 

for attainment food security  (Ministry of Agriculture, Animal 

Resource and Irrigation, Northern State, 2007).  

 Besides insect pests and diseases, weeds constitute a serious 

obstacle to faba bean production. They interfere with the utilization of 

land and water resources and thus adversely affect human welfare (Nasr 

Eldin, 2004 and Mukhtar and Elamin, 2011). Weeds are the major 

constraint to crop production in all cultivated areas in the Northern State 

and elsewhere in Sudan. Unrestricted weed growth promotes soil 

degradation in cultivated lands and reduces yield of the main crops by 

40-100 % (Hamada, 2000 and Mukhtar, 2006). 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. Herbicides constitute a new and highly efficient method for 

controlling weeds, increasing yields and reducing labor in crop 

production    (Mukhtar, 2006). 
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 A 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. Controlling weeds based on CPWC 

is the most appropriate way to optimize weed control. With the aid of 

CPWC it is possible to make decisions on the need for and timing of 

weed control, and to control weeds only when efficient weed control is 

required (Abdel marouf, 2004 and Mukhtar and Hamada, 2011).  

  In Northern State faba been received little attention and the 

available information is inadequate especially in area of weed 

competition. Thus, this study was, therefore, conducted to assess the 

magnitude of yield losses due to weed  infestation and determine the 

critical period for weed competition in faba bean. 

Materials and Methods 

 A field experiment was conducted for two consecutive winter 

seasons 2009/2010 and 2010/2011 at the Demonstration Farm of the 

Faculty of Agricultural Sciences-University of Dongola-Sherg Elneel 

Unit-Dongola Locality-Northern State-Sudan-located within latitudes 

16° and 22° N, and longitude 20° and 32° E., 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% (Mukhtar, 2012). 

 The soil of the area was sandy clay loam, with 59.67% sand, 

20.33% silt and 20% clay (Damirgi and Al-agidi, 1982). The land was 

ploughed, disc harrowed, leveled and divided into plots. Set of weeding 

regime experiment was conducted in each season. It was comprised of 12 

treatments arranged in randomized complete block design, with four 

replicates. The crop was kept weed-free for the first 2, 4, 6, 8, 10 weeks 

after crop sowing and afterward remained weedy till harvest or kept 

weedy for the same periods and then remained weed- free till the end of 

the season. A weed free and a weedy treatments till harvest were 

included as controls for comparison. Plot size was 3×2 m. Each plot was 

made of five rows, two meters long each.  Faba bean, cultivar Turkey, 

was sown on the 5
th
 of October for both winter seasons 2009/2010 and 

2010/2011.Three seeds per hole were planted on a flat in rows 60 cm a 

part and 20 cm between holes. After two weeks from sowing seedlings 

were thinned to one plant per hole. In weed free full season treatment, 

weeds were removed frequently by repeated hand weeding to keep the 

crop free from weeds up to harvest. However, in weedy full season 

treatment weeds were left to grow, unrestrictedly, with the crop until 

harvest. Irrigation water was applied at 7-10 days interval according to 

temperature and other environmental conditions.  
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 At 10 weeks from sowing 5 plants were randomly selected from 

the three inner rows in each plot. Growth analysis including, plant height 

from the soil surface (cm), number of leaves/plant, shoot fresh weight 

(g)/plant and shoot dry weight (g)/plant were measured for each plot. 

 At harvest each plot was harvested, then pods of ten randomly 

selected plants from each treatment were cut and air dried and used for 

determination of yield components including, number of pods/plant, 

number of seeds/pod and 100 seed weight (g).  

 To calculate total seed yield (kg/fed) the area (1 m
2
 ) was 

harvested from each plot and was air dried and threshed in bulk, then 

weighted and the total seed yield was calculated (Mukhtar, 2006). 

  The procedure described by Gomez and Gomez (1984) was used 

to estimate the combined analysis of variance (ANOVA), which was 

carried out on data obtained using the statistical analysis system (SAS) 

computer package for SAS Institute Inc., 1990, to detect significant 

effects among the treatments and populations compared. Mean squares 

for treatments or populations were calculated. Simple statistics including 

mean, standard deviation, standard error and coefficient of variation (C. 

V. %) were also calculated. 

Results and Discussion 

The weed flora in the experimental site consisted of grassy and broad-

leaved weeds. The dominant weed species were Cynodon dactylon (L.) 

pers., Sorghum arundinaceum. (Dew.) Stapl, Malva palviflora L., 

Cyperus rotundus L., Datura stramonium L., Eruca sativa Mill., Sinapis 

alba L., Sonchus oleraceus L., Amaranthus graecizans L., Amaranthus 

viridis L.,  Tribulus terrestris L.,Cassia italica (Mill.) Lam. Ex Steud., 

Desmostachya bipinnata, Euphorbia aegyptiaca Boiss., Calotropis 

procera (Ait.) Ait. f., Rhynchosia memnonia (Del.)cooke, Trigonella 

hamosa L.and Hyoscyamus reticulates L. The most difficult weeds to kill 

were Cynodon dactylon (L.) pers.,Cyperus rotundus L.,Cassia italica 

(Mill.) Lam. Ex Steud., Desmostachya bipinnata, Calotropis procera 

(Ait.) Ait. f. and Rhynchosia memnonia (Del.) cooke., because they are 

perennial weeds which combine the advantages of both systems of 

reproduction: fast and extensive spread through sexually produced seeds 

plus firm establishment on the site through vegetative organs which store 

considerable food reserves for spread and regeneration. These 

characteristics make their control by hand or  herbicides difficult. 

          Weeds compete vigorously with legumes such as faba bean for 

water, nutrients and light due to the low competitive ability during the 

early stages of their growth. Unrestricted growth of weeds in Selaim 
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basin and Hudeiba decreased faba bean seed yield by 50% and 54%, 

respectively (Dawood, 1989 and Abdel Marouf, 2004).  

 Combined analysis of both winter seasons indicated that 

unrestricted weed growth significantly reduced faba bean total seed yield 

by 33.86% as compared to weed free full season treatment (Table 1). 

This is in line with the previous work of Abdel Marouf (2004) who 

showed that allowing weeds to compete with faba bean crop until harvest 

reduce its total seed yield by 46%. The same result was found by 

Mohamed (1996) who indicated that unrestricted weed growth and 

delayed weeding reduced total seed yield of faba bean by up to 80%. 

Also similar result was reported by Mohamed et al. (1992) who found 

that the reduction in faba bean total seed yield due to weeds was highly 

significant and was between 17% and 29%. The same result was 

mentioned by Kamal and Abbas (2011) who reported that unrestricted 

weed growth reduced total seed yield of faba bean by 91% in Northern 

State, Sudan. Also the same result was recorded by Mukhtar and Elamin 

(2011) who said that unrestricted weed growth reduced faba bean total 

seed yield by 55%. These results could be attributed to the presence of 

weeds which compete with the faba bean crop for essential mineral 

nutrients, water and light which reduced plant growth and reflected in 

decreased faba bean total seed yield. These differences in the reduction 

of faba bean total seed yield due to weed competition could be attributed 

to its influence by many factors such as weed species, the environment, 

plant density, time of competition, soil fertility and crop cultivar.  

 Results of this investigation reported that faba bean total seed 

yield increased when the duration of weed infested period decreased. 

This is supported by the work of Kamal (2007) who reported that, faba 

bean total seed yield reduction by weeds was directly related to the 

duration of weed interference. The reduction in faba bean total seed yield 

due to weeds interference occurred mainly through reduction in yield 

components such as number of pods/plant (Table 1). Number of 

pods/plant was significantly reduced by 51.54% under full season weedy 

infestation (Table 1). Similar result was found by Kamal and Abbas 

(2011). 

The critical period for weed competition (CPWC) in faba bean according 

to this investigation was between 2 and 4 weeks after crop planting 

(Table 1). This result was not agreement with that obtained by Abdel 

Marouf (2004) who reported that the critical period of weed competition 

in faba bean was mentioned between 3 and 5 weeks after sowing. Also 

this result was not in line with the findings of Dawood (1989) who said 

that the fourth week after sowing is the most critical period in faba bean 
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weed competition, so weeding during this period gives as high yield as 

continuous weeding.  

 This difference is expected, because the critical period for weed 

competition is influenced by several factors including weed species, 

density or ground cover of weeds, the environment, time of weed 

competition, soil fertility and crop cultivar (Mahgoub, 2002 and 

Mukhtar et al., 2007).  

       Growth parameters were also adversely affected by weed 

competition. Plant height (cm), number of leaves/plant, shoot fresh 

weight (g)/plant and shoot dry weight (g)/plant were significantly 

reduced by 35.24%, 30.15%, 51.85% and 63.85%, respectively under 

full season weedy infestation (Table 2). The same results were 

recorded by Abdel Marouf (2004).   

          It is evident that a weed-free period starting from 2
th

 to 4
th
 weeks 

after sowing is necessary to provide high total seed yield. To attain 

weed-free environment in faba bean, 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 persistent soil acting herbicides could be avoided and weed control 

treatments minimized.           

Conclusions 

 Faba bean total seed yield decreased as the duration of weed infestation 

increased. 

 The reduction in faba bean total seed yield due to weeds interference 

was mainly through reduction in number of pods/plant and number of 

seeds/pod. 

 Combined analysis of both winter seasons indicated that unrestricted 

weed growth accounted for 33.86% loss in faba bean total seed yield.  

 The critical period for weed competition (CPWC) in faba bean was 

between 2 and 4 weeks after crop planting. 

 

 

 

Table 1: Effects of weed interference on total seed yield (kg/fed) and 

important yield components during both winter seasons, combined 
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Treatments                       Number of 

pods/plant 

Number of 

seeds/pod 

100 seed 

weight (g) 

 

Total seed yield 

(kg/fed.) 

Weed-free for 2 

weeks   

83.93b 2.33a 52.35a 968b 

Weed-free for 4 

weeks 

84.75b 1.92a 52.36a 1105a 

Weed-free for 6 

weeks 

85.11b 2.46a 55.50a 1109a 

Weed-free for 8 

weeks 

93.38a 1.92a 53.50a 1117a 

Weed-free for 10 

weeks 

97.28a 2.25a 51.30a 1179a 

Weedy for 2 weeks 76.46bc 2.28a 47.90a 1003ab 

Weedy for 4 weeks 78bc 2.27a 51.50a 996b 

Weedy for 6 weeks 75.30bc 2.57a 50.60a 971b 

Weedy for 8 weeks 75.25bc 2.33a 50.50a 821c 

Weedy for 10 weeks 72.88c 2.25a 50.65a 837c 

Weed free full 

season 

113.05a 1.75a 51.30a 1211a 

Weedy full season 54.78c 1.90a 50.30a 801c 

C.V% 16.59 15.73 12.52 15.60 

S.E.±    12.69 0.19 1.79 1.49 

-Means with the same letters in the same column are not significantly 

different at P ≤ 0.05  according to DMRT.    

Table 2: Effects of weed interference on plant growth parameters during 

both winter seasons, combined 

Treatments Plant height                       Number of Shoot fresh        Shoot dry 
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(cm) leaves/ 

plant 

weight 

(g)/plant 

weight 

(g)/plant 

Weed-free for 2 

weeks         

35.99ab 15.25b 32.50a 18.05a 

Weed-free for 4 

weeks 

37.22ab 15.33ab 30.10a 16.60a 

Weed-free for 6 

weeks 

39.23ab 17.54ab 31.90a 17.40a 

Weed-free for 8 

weeks 

42.30a 18.75a 33.88a 18.70a 

Weed-free for 10 

weeks 

44.05a 19.10a 35.10a 20.10a 

Weedy for 2 

weeks 

42.13a 18.50a 30.50ab 18.50ab 

Weedy for 4 

weeks 

39.33ab 16.33ab 28.40b 15.50b 

Weedy for 6 

weeks 

34.70b 14.10b 27.50b 15.00b 

Weedy for 8 

weeks 

31.92b 13.77b 25.92b 14.60b 

Weedy for 10 

weeks 

33.28b 12.20b 24.57b 13.57b 

Weed free full 

season 

48.98a 19.90a 38.15a 23.15a

 23.00a 

Weedy full season 31.72b 13.90b 18.37c 8.37c 7.97c 

C.V% 25.47 14.96 20.86 17.63 

S.E.±    5.53 1.54 2.21 2.17 

-Means with the same letters in the same column are not significantly 

different at P ≤  0.05 according to DMRT.   
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 المست مص

سميـ  جامعة دنقال  أجريت هذ  التجربة بمزرعة كمية العمكـ الزراعية التجريبية  ال          
كحدة شرؽ النيؿ  محمية دنقال  الك ية الشمالية  السكداف   الؿ مكسميف شتكييف متعانبيف 

 Vicia faba L)( لتقكيـ اللقد فى إنتاجية اللكؿ المصرل ).2010/2011ك / 2009/2010
ذ  اللترة. الناجـ مف الحشاةش كتحديد اللترة الحرجة لمنافسة الحشاةش لمكافحة الحشاةش نبؿ ه

متر. تـ عمؿ   3×2حريت اورض كمشطت كزحلت كنسمت إلى أحكاض. كاف حجـ الحكض
أكتكبر  5 مسة صلكؼ فى كؿ حكض  طكؿ كؿ منها متريف. تمت زراعة اللكؿ المصرل فى 

معاممة صممت بهست داـ التصميـ العشكاةى الكامؿ  12فى المكسميف الشتكييف. شممت التجربة 
أسابيد بعد  10  8  6  4  2نظافة المحصكؿ مف الحشاةش للترات  بأربد مكررات. تمت

الزراعة كبعد ذلؾ ترؾ المحصكؿ مكبك ان بالحشاةش حتى الحصاد أك ترؾ مكبك ان لنلس اللترات 
كبعد ذلؾ ترؾ نظيلان مف الحشاةش حتى نهاية المكسـ. المعامالت النظيلة مف الحشاةش 

ا كشكاهد لممقارنة. أشار التحميؿ المشترؾ لممكسميف كالمكبك ة بها حتى الحصاد تـ تضمينه
% 33.86الشتكييف إلى أف منافسة الحشاةش نممت معنكيان إنتاجية حبكب اللكؿ المصرل ب 

مقارنة بالمعاممة النظيلة مف الحشاةش طكؿ المكسـ. اهنتاجية الكمية لبذكر اللكؿ المصرل نمت 
ةش طكؿ المكسـ أدت إلى نقص معنكل فى عدد بزيادة فترة منافسة الحشاةش. منافسة الحشا

 %54 .51. القركف فى النبات ب 

منافسة الحشاةش طكؿ المكسـ أدت إلى نقص معنكل فى إرتلاع النبات بالسـ  عدد اوكراؽ فى 
النبات  الكزف الرطب لممجمكع ال ضرل لمنبات بالجـ ك الكزف الجاؼ لممجمكع ال ضرل لمنبات 

 عمى التكالى.%63.85  ك   %51.85 %30.15  %35.24بالجـ ب

. كجد أف اللترة الحرجة لمنافسة الحشاةش تراكحت  بيف اوسبكعيف اليانى كالرابد بعد زراعة  
 المحصكؿ. 

 كممات ملتاحية: اللكؿ المصرل  اللترة الحرجة   منافسة الحشاةش. 

 


