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 مقدمــة: 

مجلة جامعة دنقبل للبحػث العلمػم مجلػة ر ػدر لػف الدػة الدراعػات العلدػا بجامعػة دنقػبل  ك ػم  
لة ن ؼ عنكدة للمدة محامة  رعهـ فم ركعدع دائرة العلـ كالمعرفة  كذلؾ مف خبلؿ نشر البحكث مج

كاألكراؽ العلمدة  الرم رركافر فدها األ الة كالمنهجدة كالفائػدة العلمدػة  ككفػؽ  ػذر الرؤدػة ررحػب المجلػة 
عاعدات البحػث العلمػم  بإعهامات األعارذة الباحثدف مف داخؿ ك خارج الجامعة كالرم رركفر فدها اؿ أ

 شردطة أف ال راكف اإلعهامات قد نشرت مف قبؿ أك رحت إجراء النشر فم أم مجلة أخرل.

 قواعد النشر:

 كرؽ  ىررحػب المجلػة بػػالبحكث فػم ثػبلث نعػػ  مطبكلػة للػم كجػػ  كاحػد للػA4  بفراغػػات
أف ال دزدػػػد حجػػػـ البحػػػث لػػػف أربعػػػدف  ػػػفحة شػػػاملة  ىعػػػـ  للػػػ 5.2مزدكجػػػة ك ػػػكامش 

( كررقـ ال فحات فم 41 دف كالمكضكع كالمراجع كالمبلحؽ. كداكف حجـ الحرؼ )الملخ
 األعفؿ للى الجانب األدعر بشاؿ مرعلعؿ.

 ( ( أعػطر باللةػة األ ػلدة للبحػث )لربػم  41دجب أف دحركم البحث للى ملخص بحدكد
اللةػػػة نجلدزدػػػة إذا اػػػاف البحػػػث ماركبػػػان بإنالدػػػػزم(. باإلضػػػافة إلػػػى ملخػػػصو كاؼو باللةػػػة اإل

 نجلدزدة.العربدة  كملخصو كاؼو باللةة العربدة إذا ااف البحث ماركبان باللةة اإل
 دارػػب فػػم بدادػػة البحػػث: لنػػكاف البحػػث  كاعػػـ الباحػػث  القعػػـ  الالدػػة  الجامعػػة  المددنػػة  

 باللةردف العربدة كاإلنجلدزدة.  Keywordsالبلد  كالالمات المفراحدة 

 لعرض البحث أك الكرقة مف حدث الخبل ػة كمنػا    ىالمثل دجب أف رربع الطردقة العلمدة
ككعائؿ البحث  كلػرض المكضػكع  كرحلدلػ   كالنرػائ  الرػم رػـ الرك ػؿ إلدهػا  كالرك ػدات 

 المقدمة  كقائمة المراجع كفؽ المنه  المربع.

 ررقدـ الجداكؿ كاألشااؿ كالرعكمات كال كر المرعكمة بالحبر األعكد  مع  ىدجب أف درال
 أف راكف كاضحة لند إلادة إنراجها.  ىضاح المقابؿ لاؿو  للاإلد

 .رخضع البحكث المقٌدمة للنشر  للرقكدـ مف قبؿ مخر دف فم مكضكع البحث 

   فػػم حالػػة البحػػكث كاألكراؽ المعػػرلة  دجػػب ركضػػدي الدرجػػة الرػػم منحػػت للرعػػالة  كزمانهػػا
 كالجامعة الرم قدمت لها  كاللجنة الرم قكمرها.

 بعد الرحادـ (  دطلب مف الباحث رعلدـ البحث فم قرص مدمCD.) 
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  دحػػؽ لهدئػػة الرحردػػر إجػػراء الرةدػػرات الرػػم ررا ػػا ضػػركردة ألغػػراض ال ػػداغة أك ر ػػكدب
 األخطاء النحكدة  أك الررقدـ.
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  ملزمػػػة بػػػرد األكراؽ الرػػػم لػػػـ دػػػرـ الرماد ػػػا للنشػػػر  كررعػػػؿ إفػػػادة بعػػػدـ النشػػػر المجلػػػة غدػػػر
 للاارب. 
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 الفــــهرس

 رقـ ال فحة  لنكاف البحث  ف ك الباحث / الباحث

 8 ػٍُ اٌغ١ت فٟ اٌّفَٙٛ اإلعالِٟ ِذّذ ٠ٛعفد. صالح ثىشٞ 

دٚس اٌزخط١ػ اٌذىِٟٛ فٟ ػالط ا٢صبس اٌزعخ١ّخ فٟ اٌذٚي إٌب١ِخ ثبٌزطج١ك ػٍٝ  د. أدّذ ػجذ اٌغ١ّغ ػالَ

 ِصش

52 

 34 رطج١ك إداسح اٌّؼشفخ ٚرمبٔزٙب ٚدٚس٘ب فٟ رذم١ك اٌّضا٠ب اٌزٕبفغ١خ فٟ اٌجبِؼبد د. ػبغف ػٛض

 88 ِالِخ ِٓ اٌزبس٠خ اٌغ١بعٟ ٌٍّذ٠ٕخ إٌّٛسح فٟ اٌؼصش األِٛٞ ٓ إثشا١ُ٘ ع١ذ أدّذد. ػجذ اٌذى١ُ دغ

 205 اٌم١بدح ،اٌذٛوّخ ٚاٌغ١بعخ اٌؼبِخ د. ٚسدح ثٍمبعُ اٌؼ١بشٟ
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 د . ِٕزصش وّبي اٌذ٠ٓ ِذّذ ِٛعٝ                            

ٜٛ اٌضمخ ثبٌٕفظ ٌذٜ ِشظٝ فمذاْ إٌّبػخ اٌّىزغجخ ثٛال٠خ اٌخشغَٛ ِغز

 ٚػاللزٗ ثجؼط اٌّزغ١شاد )دساعخ ١ِذا١ٔخ(

241 

د. ربط اٌخزُ ِذّذ ػٍٟ ٔٛسٞ                  

 د.ِٙب دغٓ دّضح

 270 دٚس اٌّشاجؼخ اٌذاخ١ٍخ فٟ إداسح اٌّخبغش ثبٌّصبسف اٌؼبٍِخ ثبٌٛال٠خ اٌشّب١ٌخ

بط اٌذغ١ٓ                                د. وّبي اٌذ

 د. أثٛاٌمبعُ خ١ٍفخ اٌزٙبِٟ

 294 اجزّبع عم١فخ ثٕٟ عبػذح  ٚأصشٖ  ػٍٝ اخز١بس  اٌخٍفبء

 522 اٌىٕب٠خ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ د.اٌفىٝ ِذّذ اٌذغٓ اٌش١خ

 551 دٚجالط ثم١ٛد خط١خ –داٌخ إٔزبط اٌمّخ ثبٌٛال٠خ اٌشّب١ٌخ ثبعزخذاَ داٌخ وٛة  د. ػ١ذ ِغبػذ ػٍٟ جبثش

 د.  ثبثىـــــش إثشا٘ـــــ١ُ اٌصــــــذ٠ك أدّذ  

 د. ٔب٘ـــــــذ ػجذ اٌّطٍـــت ػضّــــــبْ أدّـذ

ثبٌزطج١ك ػٍٝ  –( ٌٍزٕجؤ ثبٌفشً اٌّبٌٟ Z – scoreرطج١ك ّٔـــــٛرط آٌزّبْ )

 ػ١ٕخ ِٓ اٌّصبسف اٌّذسجخ ثغٛق اٌخشغَٛ ٌألٚساق اٌّب١ٌخ
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 579 ٔظش٠خ اٌّؼٕٝ اٌغ١بل١خ ِب ث١ٓ ف١شس اإلٔج١ٍضٞ ٚاثٓ جٕٟ اٌؼشثٟ ِذّذ خبٌذ اٌصبدق د. اٌش١خ
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 د. آِبي ِذّذ ػض اٌذٞ ػضّبْ 

 592 اسرجبغ اٌجذش اٌؼٍّٟ فٟ جبِؼخ دٔمال ثّشىالد ِجزّغ اٌٛال٠خ اٌشّب١ٌخ

ِذّذ              د. ػجذ اٌٍط١ف اٌخ١ش ػّش 
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 المة العدد

الحمد هلل رب العالمدف كال بلة كالعبلـ للى أشرؼ المرعلدف عددنا محمد كللى أ ل  ك حب  
طدار  لددان مف األكراؽ العلمدة لنخبة مف  أجمعدف أما بعد. دحمؿ العدد الثامف لمجلة جامعة دنقبل بدف

ألضاء  دئة الردردس مف داخؿ الجامعة كمف بعض الجامعات الكطندة المخرلفة باإلضافة إلى ثبلث 
أكراؽ للمدة ألعارذة أجبلء مف دكلة اإلمارات العربدة المرحدة كجمهكردة م ر العربدة كالجزائر كالذدف 

نهـ بعالمدة المجلة كثقة منهـ بحداددة الرحادـ األااددمم كعهكلة رقدمكا باؿ فخر كالرزاز إدمانان م
 االر اؿ كالركا ؿ مع المهرمدف بالعملدة الرعلدمدة.

اغ إلى القارئ امجمكلة ممدزة لر  رناكلت المجلة فم العدد أعلكب الرنكع فم نشر األكراؽ
مئف اآفة الناشردف باف ف نطع دكف ملؿ كال ن ب كمف  نا نكد أكمعرعاغة لرطفئ أردحدة االطبل

 أكراقهـ العلمدة ركلى الرلادة كاال رماـ كالحداددة فم لملدرم الرحادـ كالنشر.

ررقدـ  دئة رحردر مجلة جامعة دنقبل بالشار كالرقددر للذدف اخراركا المجلة اناشر    
ع اما أحب ألفاار ـ كأبحاثهـ العلمدة كالشار مك كؿ إلى اؿ مف شاطرنا  مكـ كلنت الرنقدي كالطب

أف أرقدـ بخالص الشار كالرقددر ألعارذة جامعة دنقبل بالمهجر الذدف اانكا خدر عفراء لالدة الدراعات 
العلدا كمجلة جامعة دنقبل لدكر ـ الفالؿ كالنشط كالذم انعاس إدجابان مف خبلؿ الرقددـ كالرقكدـ لنشاط 

عهامات الدة الدراعات العلدا كاانت ثمرة جهد ـ مقركنة  بردفؽ طلبات الرقددـ لندؿ الدرجات العلمدة كا 
 العلدا للعكدانددف بدكؿ المهجر كلةدر ـ مف جنعدات إفردقدة كلربدة.

 

 رئدس  دئة الرحردر  
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 مم الغيب في المفيوم اإلسالميع

صالح بكري محمد يوسف د.   

 األستاذ المساعد بكمية أصول الدين، جامعة أم درمان اإلسالمية

 المستخمص

ناكلت فم  ذا البحث مكضكع فم غادة األ مدة ألن  درعلؽ بااللرقاد ال حدي كما درعلؽ ب  ر      
 كما درررب للد  فم حداة المعلـ. 

  مف خبلؿ الن كص القرآندة الاردمة خبلؿ دراعر  لهذا المكضكع مفاحث كقد رأاد للب 
  كأف جمدع الخلؽ ال شردؾ ل  ال أف للـ الةدب هلل كحدةكاألحاددث النبكدة المطهرة  كأقكاؿ العلماء 

دعلمكف الةدب إال فدما جاء مف اعرثناء فم بعض اآلدات القرآندة أف اهلل دررضى لمف دشاء بحامر  
 كللم .

لمعنى اللةكم كاال طبلحم ك ك كقد ررادؼ ا (ان كا طبلحللـ الةدب لةة البحث )  ذاكقد رناكلت فم 
: مطلؽ دا ة العقكؿ  كأف هلل كحدر كأف الةدب ل  أقعاـ: الةدب ما غاب لف الحكاس كال رررضد  بأف

فهك الذم دماف أف دعلم  بعض  النعبم:كالةدب المطلؽ ما اخرص اهلل بعلم   كأما الةدب  .كنعبم
 البشر كدةدب لف آخردف.

كرناكلت للـ الةدب  كالجف كللـ الةدب  –كالرعؿ  –كرناكلت فم  ذا البحث المبلئاة كللـ الةدب 
بالاهانة كأعباب انرشار للـ الةدب فم الكقت الحاضر ثـ أكضحت فم نهادة  بالعحر كلبلقر كلبلقر  

  الةدب.البحث حاـ اإلعبلـ فم للـ 
Abstract  

                Addressed in this study is very important because it relates to the 

doctrine of the believer and the proper respect to BHI and the consequent 

nodal things. 

This has been confirmed by the researcher through forensic evidence of 

Quranic verses and sayings of the Prophet and the sayings of scholars that the 

knowledge of the unseen God alone for a partner for him, and that all of 

creation do not know the unseen except came from the exception in some 

Quranic verses that God lend itself who wishes to wisdom and knowledge. 

In this study addressed to (prescience language idiomatically the tandem 



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  9 

  

linguistic meaning and idiomatic is that: the unseen missed all the senses nor 

accepted by a priori minds, and the unseen has sections: absolute and relative. 

And unseen absolute singled out God with his knowledge, and the unseen 

relative : it is who could teach him some humans and miss others. 

In this study dealt with the angels - and the Apostles - and gin and prescience 

and addressed the prescience and its relationship with witchcraft and 

prescience and its relationship Ehana and the reasons for the spread of 

prescience at the present time and then made it clear at the end of the rule of 

Islam in search prescience. 

 

التعريف بعمم الغيب :       

-الغيب لغة :      

ما  بلنؾ  كالةداؿ ما غاب  بكغدكب  كالةدغداب  كجمع :الشؾ   منظكر )الةدبدقكؿ ابف      
"  " كغدابان مح بل"  كغاب لنم األمر غدبان  " فم القلب  أك غدرلف العدكف كاف ااف مح ؿ بغا

 .1"كغدبكبة" كغدكبا"( كغدبة
 2كاأل ؿ أغاب( بما غا) الةدب ددؿ للم العرر كالخفاء  كعرر الشم ء لف العدكف كالةدب  
 .3مف البئر قعر ا كالةدب  ك الشؾ كالةابة األجمة ثـ جعلت لجمالة الشجر( كالةدابة)

     -:الغيب اصطالحاً   

  بدا ة العقؿ رفرضد فدما دلم رعردؼ بعض العلماء للةدب: )الةدب ما ال دقع رحت الحكاس كال          
ن  ما دن ب للد  دلدؿ اعلـ القدر مثبل" كم فمن  مالـ دن ب للد  دلدؿ كرفرد بعلم  اللطدؼ الخبدر 

  4ك فار  العبل( ىاالحؽ رعال
  كالةدب خبلؼ الشهادة كدنطبؽ للم  لر كجؿلن  أم مف اهلل ءما جاكدقكؿ ابف لباس ) الةدب    

    5(الابرلكآدار   ىلد  الحس  ك ك اهلل عبحان  كرعالما ال دقع ل
                                                           

  200.  ص11/105ط -2000 -دار  ادر بدركت  -ابف منظكر –لعاف العرب  1
 .335ـ ج ص 1960دار الارب بدركت  –أحمد رضا  –مجمع مرف اللةة  2
 .67ص -1978 -ماربة لبناف بدركت  –البعرانم  –محدط المحدط  3
 .114األلكعم   ص –ركح المعانم فم رفعدر  القرآف كالعبع المثانم  4
 .35ص – 2ج –دار أحداء الارب العربدة  –القاعمم  –محاعف الرأكدؿ  5
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الفالؿ االزكر للزائر ماال  ى  ك ك بمعناعررر كاحرجب  كخفم ىر غدب بمعن ؿ م دكالةدب فم األ
نما دعلـ بخبر األنبداءبدا ة العقكؿ رفرضد دقع رحت الحكاس كال   6.للدهـ العبلـ   كا 

مااندة فهمها  المةدبات كالقرآف الاردـ قد بدف حقدقة  ذر  فكردت المة الةدب فم ثماندة  كاعردعابها كا 
  109بلفظة الةدكب فم أربعة مكاضع: ) آدة  كالمدنم." فم فرررم الرنزدؿ المام كأربعدف مكضعان 

مف عكرة عبا. إما بلفظة  48ة  كأدة مف عكرة الركب 78  كآدة مف عكرة المائدة 116آدة  –مائدة ال
 عكرة7عكرة االنفطار  كآدة  13عكرة النحؿ  كثبلث مرات بلفظة غائبدف آدة  75الةائبة ففم أدة 

  كمرة بلفظة دةرب فم عكرة 26رة بلفظة غدبة بعكرة الجف آدة كم عكرة النحؿ  20  أدة األلراؼ
  )7. 12الحجرات آدة 

أقسام عمم الغيب:        

ف الاردـ للـ الةدب المرمثؿ فم النفس البشردة كالذم ددكر فم داخؿ ال دكر كما آاشؼ القر         
ب ََمُٕلُ رخرج  الشفار دقكؿ رعالى: ) ًَ ُ بِ بَُُب َّللاه ََل َُٚعزِّ ْٕ فهذر اآلدة نزلت فم  8 .( عكرة المجادلة أدةنَ

ـ   كفم  ذا اإلطار رناكؿ اإلعبلان أحد المنافقدف ك م دلدؿ للى أنهـ أعرك ا فم أنفعهـ كلـ دخبركا بها
 .لرئدعدة: غدب مطلؽ كغدب نعبم. كلك أخدنا فم أقعام  االبعد الةدبم رعردفا كرقعدما "

 
  المطمق: الغيب أولً 

َلا َوِعنَدهُ َمَفاتُِح اْلَغْيِب ََل َيْعلَُمَها إِ  )ك ك الةدب الذم اخرص اهلل بعلم  كال دعلم  إال  ك دقكؿ رعالى         

ٍة فِي ُظلَُماِت ا بِيٍن ُهَو ۚ َوَيْعلَُم َما فِي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ۚ َوَما َتْسقُُط ِمن َوَرَقٍة إَِلا َيْعلَُمَها َوََل َحبا ْْلَْرِض َوََل َرْطٍب َوََل َيابٍِس إَِلا فِي ِكَتاٍب مُّ

 .95اْلنعام: (

درا" لعلم  المحدط كأن  شامؿ الةدكب الها الرم اآلدة العظدمة مف ألظـ اآلدات رفع قطب.دقكؿ عدد  
مف خلق  كاثدر منها طكل للم  مف المبلئاة المقربدف كاألنبداء المرعلدف فضبل"  ءما دشادطلع منها 

  8فار كالبحار(قلف غدر ـ مف العالمدف كأن  دعلـ ما فم البرارم كال
َٚ ) رعالى:كدقكؿ  بَػِخ  ُُ اٌغَّ ٍْ َ ِػَٕذُٖ ِػ َّْ َّللاَّ بَرا إِ َِّ ب رَْذِسٞ َْٔفٌظ  َِ َٚ  ۖ َِ ب فِٟ اأْلَْسَدب َِ  ُُ ٠َْؼٍَ َٚ ٌَْغ١َْش  ُي ا ٠َُٕضِّ

ٌُ َخج١ِشٌ  َ َػ١ٍِ َّْ َّللاَّ ُٛد ۚ إِ ُّ ِّٞ أَْسٍض رَ َ ب رَْذِسٞ َْٔفٌظ ثِأ َِ َٚ  ّْ:لقمافَّ   (رَْىِغُت َغًذا ۖ 
                                                           

 .101ص -1ج–ابف لطدة –المحرر الكجدز  6
 .س 633 -644ص– 1987- 1407 –القا رة  –دار الحددث -محمد فؤاد   –المعجـ المفهرس  7
 .1992-1412-دارالشركؽ ماة   –عدد قطب  –فم ظبلؿ القراف  8
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 9ال حدي : ددثجاء فم الح اام“خمعة  ذر  م مفاردي الةدب الرم اخرص اهلل بعلمها ك م 
معرفة كقت قداـ العالة  ى اهلل كربل اآلدة  أم لندر رعالمفاردي الةدب خمعة ال دعلمهف إال

ـ أم مف ذار أك األرحا مما ف  محؿ نزكلها كدعلـ   كلندر كقت نزكؿ المطرالرم رقـك فدها القدامة
 للدـ خبدر أم مبال  فم هللف اإ  أم ما ددرم أحد أدف دمكت أك فم أم مااف دقبر أنثى شقم أـ ععدد

   .10  كدعلـ اؿ األمكر  خبدر باألشداء( العلـ
 الغيب النسبي:  -ثانيا

أما الةدب النعبم  ك الةدب الذم دماف أف دعلم  البشر ك ك الذم دعلم  بعض الخبلئؽ )         
ما   كالعارؽ كدةدب لف آخر  ك ك حادث عرقة دماف أف دعلـ بالمعركؽكدةدب لف آخردف مثؿ 

. كمن  أدضا ما دعت غدبا مطلقا كلانها غدبا نعبمدنطبؽ للى اؿ األمكر الرم نعمدها غدبا  ك م ل
  .  كالعحر كالاهانة كالرنجدـ(م بالرنبؤ  كالعرافة  كالفراعةدعم
           المالئكة وعمم الغيب:         

َماءَ ٱٱ)ٱٱٱدقكؿ اهلل رعالى:              َسأ ُؤََلِء إِن ُكنُتمأ  َوَعلََّم آَدَم اْلأ َماِء َهَٰ ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهمأ َعلَى الأَمََلئَِكِة َفَقالَ أَنبُِئونِي بِأَسأ

بقرة:  (َصاِدقِينَ   ١٣ال

اء لماد الددف دقكؿ ابف اثدر  ك إعمالدؿ بف لمر بف اثدر القرشم الدمشقم أبك الفد         
 ػ كانرقؿ إلى دمشؽ كركفى 700 ةكلد عن محدث  مؤرخ _ فقد  ل رر __حافظ   المعركؼ بابف اثدر

 11.خر ار للـك الحددثق  مف ر اندف  _ رفعدر القراف العظدـ _ ا774بها عنة 

  كاانت المبلئاة رظف إف اهلل ال دخلؽ اء مف لرضرهـ للداـ مف المخلكقاتأنبئكنم بأعم         
ـ مف اؿ خلقم الذدف منهـ آدـ فأنبئكنم إال كداكف  ك أللـ منهـ  إف انرـ  ادقدف بأناـ ألل خلقان 

  قاؿ ابف لباس إف انرـ  ادقدف أم أف اؿ بنم آدـ دفعدكف فم بأعماء الخلؽ الذدف لرضرهـ للداـ
 .األرض كدعفاكف الدماء

 
                                                           

 159ص– 2الخطدب البةدادم ج –رارد  بةداد -267-14ج–الذ بم –أنظر 9
 . 87ص-1ط–بدركت –دار الارب العلمدة –الطبرم  –جامع البداف  10
 232شذرات الذ ب البف لماد ص– 320ص -2ج–انظر األلبلـ للزراشم  11
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 الرسل وعمم الغيب:

ُْ ۖ ٠ْٛٚ )اهلل رعالى:  قاؿ          بَرا أُِجْجزُ َِ ًَ ف١ََمُُٛي  ُع ُ اٌشُّ ُغ َّللاَّ َّ َُ ََ ٠َْج َُ ٌََٕب ۖ إََِّٔه أََٔذ َػالَّ ٍْ لَبٌُٛا اَل ِػ

ٌُْغ١ُٛةِ  ائدة:  (ا دجمع    كما فد  مف األ كاؿ العظاـ كأف اهلللف دكـ القدامة رعالمدخبر اهلل . ٩٠١الم
نقالكا فد  جمدع الرعؿ فدعألهـ ماذا أجبرـ أم ماذا أجابراـ ب  أمماـ ما العلـ لؾ ربنا كأنت : ألللـ لنا كا 

 12.نؾ أنت لبلـ الةدكب " أم رعلـ األمكر الةائبة كالحاضرة(ا إأللـ من

اَل أَلُُٛي ): ب_ الرعكؿ  لى اهلل للد  كعلـ كللـ الةدب    َٚ ٌَْغ١َْت  ُُ ا اَل أَْػٍَ َٚ  ِ ُٓ َّللاَّ ُْ ِػِٕذٞ َخَضائِ لًُ الَّ أَلُُٛي ٌَُى

 َّٟ ٰٝ إٌَِ ب ٠َُٛد َِ ْْ أَرَّجُِغ إاِلَّ  ٌٍَه ۖ إِ َِ ُْ إِِّٟٔ  َْ  ٌَُۚى ُشٚ ٌْجَِص١ُش ۚ أَفاََل رَزَفَىَّ ا َٚ  ٰٝ َّ ِٛٞ اأْلَْػ ًْ ٠َْغزَ َ٘  ًْ  َٓاألنعاـ: َّ  ( لُ

دكحم  غدب  أحدا إنما اربع ما ىال دظهر للأم مفاردي رزق  كرحمر  ك ك كحدر لبلـ الةدب كالشهادة ك  
 13إلم كأدلك الخلؽ لذلؾ(

َٚ ) كقاؿ رعالى   ٍُِه ٌَِْٕفِغٟ َْٔفًؼب  ِْ َٓ لًُ الَّ أَ ِِ ٌَْغ١َْت اَلْعزَْىضَْشُد  ُُ ا ْٛ ُوُٕذ أَْػٍَ ٌَ َٚ  ۚ ُ ب َشبَء َّللاَّ َِ ا إاِلَّ  اَل َظّشً

 َْ ُٕٛ ِِ ٍَ ٠ُْؤ ْٛ ثَِش١ٌش ٌِّمَ َٚ ْْ أََٔب إاِلَّ َِٔز٠ٌش  ُٛء ۚ إِ َٟ اٌغُّ ِٕ غَّ َِ ب  َِ َٚ ٌَْخ١ِْش   .14َّ( األلراؼ:ا
لك انت أللـ الةدب لفعلت األعباب الرم ) فانم  فقدر ال دأردنم الخدر كال ددفع لنم الشر إال  ك ك   

 15رنر  الم الي كالمنافع   ك لحذرت ما دجلب إلمى العكء كالماركر ( 
 أقوال بعض العمماء في أن الرسول صمى اهلل عميو وسمم ل يعمم الغيب:

 بما داكف مف غد كعلـ دخبرمف زلـ أف رعكؿ اهلل  لى اهلل للد   لنها:قالت لائشة رضم اهلل       
 16(الفردةفقد ألظـ للى اهلل 

: ) ك مخرص باهلل لز كجؿ كمف ادلار مف الناس افر  ك ك  لى اهلل للد  كقاؿ ابف باز رحم  اهلل  
  كلما رالـ لف اإلفؾ بعائشة رضم اهلل لنها لـ دعلـ ن  أفضؿ الخلؽأال دعلـ الةدب مع كعلـ  

 17.ببراءرها إال بنزكؿ الكحم(
                                                           

 36ص-1ط–األلكعم –ركح المعانم  12
 85ص:– 1ج1ط-ال1413 –رحقدؽ خضر محمد –ألبم الحعف الماركدم –كمع  الرفعدر الماركدم –م حؼ الرهجد  13
 188عكرة األلراؼ  :  14
 311ص–الععدم –ناف ردعدر الاردـ الرحمف فم رفعدر ابلـ الم 15
 4855برقـ -354/3رفعدر النجـ  ج/– حدي البخارم  16
 73ص  -1ط– 1996 –الرداض  –ابف باز –مجمكلة الفراكل  17
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  كأف الةدب ـ ال دعلـ الةدب ك ك أفضؿ الخلؽكؿ اهلل  لى اهلل للد  كعلكدرضي لنا مما عبؽ أف رع
  فضبل" لف  رجؿ  الي  كالكال دعلم  ملؾ مقرب كال نبم مرعؿشردؾ ل    دعلم  اهلل كحدر ال

 .الدجالدف  المشعكذدف كالعحرة
 الجن وعمم الغيب 

 تعريف الجن لغة:  

كاحد ك ك العرر  ىفم معن –مف حدث اللةة  –" جمدعان إف المة "الجف " كمشرقارها ررفؽ           
كالخفاء كما جاء فم المعاجـ اللةكدة حدث دبلحظ ركحد رعاردؼ اللةكددف لمادة الجدـ كالنكف بمخرلؼ 

)رفدد العرر كالخفاء  فدقاؿ: "ال جف فم  ذا األمر" أم ال خفاء( عكرة مشرقارها كارفقكا للم إنها 
عكرة األنعاـ اآلدة  113ص  -دار الارب الم ردة القا رة -الرازم -ل حاحمخرار ا 76األنعاـ اآلدة 

76.  
 18(  كجف للم دجف جنا كجنكنا كاظلم كجن  اللدؿ دجن)

ًَ لَبَي اَل أُِدتُّ ا٢ْفٍِِ )كدقكؿ اهلل رعالى  ب أَفَ َّّ َزا َسثِّٟ ۖ فٍََ َٰ٘ َوجًب ۖ لَبَي  ْٛ ٰٜ َو ًُ َسأَ ِٗ ا١ٌٍَّْ َّٓ َػ١ٍَْ ب َج َّّ َٓ فٍََ األنعاـ:  (١
ٕٔ 

َد إِذأ )الحامؿ الجندف عررر  فم الرحـ  كأجنت َناُكمأ َعِن الأهَُدىَٰ َبعأ ُن َصَددأ ِعفُوا أََنحأ ُتضأ َبُروا لِلَِّذيَن اسأ َتكأ َقالَ الَِّذيَن اسأ

ِرِميَن  جأ ِّ: عبأ (َجاَءُكم ۖ َبلأ ُكنُتم مُّ  

كدطلؽ اعـ الجنة  الجعـ كالجناف الثكب لعررة  مجنكف.اهلل فهك  كأجن كدجرف الرجؿ اجرنابا" كجنكنا"  
 19.كالبعراف ألنها رعرر األرض بظبللها كالشجر للى الحددقة   ذات النخدؿ 
قدؿ  الشداطدف كالجف الما اعررر لف الحكاس مف المبلئاة أك ) لنؾ كاؿ ما عرر لنؾ فقد جف 

مكف المبلئاة جنا" العرجنانهـ كقد اانت العرب فم الجا لدة دع 20عمدت بذلؾ ألنها ررقم كال ررل 
 21.كاعررار ـ لف العدكف (

 كالجف لالـ خبلؼ لالـ اإلنس عمم بذلؾ لخفائ  كلدـ إدراا  بالحكاس كلجز الكعائؿ العلمدة
 المرطكرة لف رفع العرار لف حقائق  كال الاشؼ لف خبادار كأعرارر .   

                                                           
 517 1ط 3ابف منظكر ج–لعاف العرب  18
  205ق -1369 –القا رة  –احمد الفدكمم –الم باح المندر  19
 1532ص-1994 –القامكس المحدط الفدركز ابادم  20
 517ص  1ج –عابؽ  –ابف منظكر  –العرب  لعاف 21
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        -اصطالحا":الجن  

دؿ العكالـ الةدبة الرم ن دؽ بكجكد ا  كنؤمف بأف  ذا العالـ دعرح) .. إف الجف لالـ مف         
" مف العبث " كخارج دائرة الكحم رعربر ضربان   كأم محاكلة لرعردف  بعددان " لف الكحمللدنا رعردف  بعددان 
  22.(كال دلدؿ رقـك للد 

نكع مف األركاح العاقلة كقد حاكؿ الباحثكف كالمفعركف رعردؼ الجف باالعرعانة بالكحم فقالكا: )الجف   
ركح اإلنعاف كلانهـ  مجردكف مف المادة  لدس لنا للـ إال ما  دانا إلد    ما للدالمدبرة للى نحك 

نهـ منهـ الاافر ف العظدـ مف إنهـ للـ قائآالقر     .ف(ك ـ بذار  كا 
لد إبلدس   كالشداطدف الع اة مف الجف  ـ ك العرجنانهـ كاعررار ـ لف العدكف ) كالجف عمكا بذلؾ 

 23.المردة الرا ـ كأقكالهـ ك ـ ألكاف إبلدس دنفذكف بدف ددد  اإغكاء الشداطدف(
 لئلنعاف فهم لدعت مف ذات العكالـ الرم دعرطدع إف ).. ك ناؾ مف العكالـ ما رعربر مجهكلة رمامان  

نها لكالـ مجهكلة د ؿ إلدها بأعالدبها الرم دعرفها  ك م لدعت بال كرة ضمف  كمف  الرم دعهد ا كا 
ال عبدؿ  دثبت كجكد  ذر العكالـ كان  أ  إف العلـ إذ بدمجهكلة لالـ الجف كلالـ المبلئاة ذر العكالـ ال
ببداف  ذر  للعلـ بعشرات العندف ف قد رافؿ عابقان آ  إف القر ألف دعرؼ لنها المزدد اآلفلندر حرى 

لمق كد بالجاف  ك إبلدس أبك قدؿ ا  الجاف كالجف غدر اإلنس ك عكالـ  كجاء فم القامكس اإلعبلممال
 24.(الجف

  النم مف  حاح اإلخبار نكع مف المجرداتلالـ الجف بحعب ما دعرخلص مف ظكا ر القرآف ك 
  منرشرة فم أمانة مجهكلة  ك م دفة الخفدة لف حاعة الب ر كالعمعالمكجكدات اللطدفة غدر الاث

 .  كال جعماندات" لدعت أجعامان 
دراؾ خاص بها بؿ  م مكجكدات ركحان رادة   كا  مدار  مال ددر دة مخلكقة مف لن ر نارم كلها حداة كا 
لشداطدف فهـ نكلاف لجنس الجف كا ىة جنس مف أجناس الجكا ر رحركم لل  ك ذر المخلكقات النارد

رادرها كللم كج  المعجزة خرقا" للعادة ألمر المجردات   ك م مةدبة إال ما ك ؿ اهلل الشعكر بحرارها كا 
    .اهلل كاردر (قضار 

ففم لةة العرب للجف أعماء لدة   اؿ اعـ ل  مرربة معدنة مف مرارب الجف: الجف لند أ ؿ الابلـ 
ن  ممف دعاف مع الناس أ: جنم فاف أرادكا قالكا اللعاف مرربكف للى مرارب  فإذا ذاركا خال اي كالعلـ ب

                                                           
 53ص -1997 –دار النفائس األردف  –لمر األشقر –لالـ العحر كالشعكذر  22
 19ص –دار ابف زددكف –بدر الددف الشدلم  –أحااـ الجاف  23
 163ص– 1ج-1963-احمد لطدة –القامكس اإلعبلمم  24
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خنس فهك شدطاف  فاف زاد للى ذلؾ : أركاح   فاف فاف ااف ممف دعرض لل بداف قالكا قالكا: لامر
   كالجمع لفاردت(. اد للى  ذلؾ كقكم أمرر قالكا: لفردتز اف فهك مارد ف

الةدب  الجف دعلمكفكمما دنبةم أف دعلم  الناس أف الجف ال دعلـ الةدب ألف الناس اانكا دظنكف إف 
َٟ ا)  ف للناس إف الجف ال دعلمكف الةدبفأراد اهلل إف دبد ًْ أَُسِٚٔ َٛ لُ ُ٘ ًْ ِٗ ُشَشَوبَء ۖ َوالَّ ۚ ثَ ٌَْذْمزُُ ثِ َٓ أَ ٌَِّز٠

 ُُ ٌَْذِى١ ٌَْؼِض٠ُض ا ُ ا  .25َّ  (َّللاَّ
ف المعخردف ل  فم الج ىكادؼ لمى اهلل مكر  لل’ العبلـ  دذار اهلل رعالى ادفدة مكت علدماف للد )
عنة فلما أالرها دابة ل ار " ك م منعار  " مدة طكدؿ أاثر مف  ى  كان  ماث مكاأ لللماؿ الشاقةاأل

  ربدنت ـ إن  قد مات قبؿ ذلؾ بمدة طكدلةلل األرض ك م " األرضة " ضعفت كعقطت إلى األرض 
 26.درك مكف كدك مكف الناس اذلؾ( الجف كاإلنس أدضا إف الجف ال دعلمكف الةدب اما اانكا
العماء  ىدكف إلااف دظف الناس  كلانهـ د عدرضي لنا مما عبؽ إف الجف ال دعلمكف الةدب اما 

رضم    لف ابف لباسأكلدائهـ مف اإلنس ىنزلكف بها إلالعرراؽ الالمة مف للـ الةدب مف المبلئاة كد
اهلل لنهما قاؿ: )أف الشداطدف اانكا د عدكف إلى العماء فدعمعكف الالمة مف الكحم فدهبطكف بها إلى 

 . 27الرعع باطبل(األرض فدزددكف معها رععا " فدجد أ ؿ األرض رلؾ الالمة حقا ك 
 
 

 السحر وعمم الغيب   

 السحر في المغة  

 : إن كممة سحر تستعمل في معاني كثيرة

 28عحر.اؿ ما لطؼ مأخذر فهك 
)فاأف العاحر لما رأل الباطؿ فم  كرة الحؽ كخدؿ  29بمعنى إخراج الباطؿ فم  كرة الحؽ -

 . 30الشمء للى غدر حقدقر  قد عحر الشمء لف كجه  أم  رف (
                                                           

 27عكرة عبأ :  25
 321برقـ  97ص– 2ج –ابف اثدر  –رفعدر القراف العظدـ  26
 321رقـ – 79ص – 2ج –باب ذار المبلئاة  –  اراب بدأ الخلؽ - حدي البخارم  27
 106ص – 2ج –مادة العحر  –ابف منظكر  –لعاف العرب  28
 409ص –الرافعم الفدكمم  القا رة  –الم باح المندر  29
 مادة العحر  106- 2ج –ابف منظكر  –لعاف العرب  30
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كالعحر ) عنى: اآلخذة الرم رأخذ العدف حرى دظف أف األمر اما درل كلدس األ ؿ للى ما درلبم -
 . الخددعة(

 وقد يأتي بمعنى الستمالة:  -

فقد عحرر كمنها إطبلؽ الشعراء عحر العدكف العرمالرها النفكس كمن  قكؿ  فاؿ مف اعرماؿ شدئان 
 31.الطبدعة العاحرة ( األطباء:

 : لوقتوقد يأتي بمعنى ا-

قباؿ النهار  32 فالعحر آخر اللدؿ قبدؿ ال بي ( نما عمم العحر اعرعارة ألن  كقت إدبار اللدؿ كا  )كا 
 34لخفائ (  ك ك لبارة لما خفم كلطؼ عبب  كعمم عحران -33فهك مرنفس ال بي 

 )كالعحر ما لزؽ بالحلقـك كالمرمء لند أللى البطف كالعحر أدضا الابد(
  35).كالرئة كالعحر اذلؾ )طرؼ الحلقكـ

– كدطلؽ للى المااف رحت ال در كمن  قكؿ العددة لائشة رضم اهلل لنها فلما ااف دكمم قبض  اهلل
  36بدف عحرم كنحرم  –اهلل للد  كعلـ  ىأم محمد  ل

 كقد دأرم بمعنى القلة كانقطاع البراة : 
 لخفاء: كقد دأرم بمعنى ا 37قلدلة اللبف كأرض معحكرة ال رنبت  :: لنزة معحكرة)دقاؿ

 38.: عحر بالطعاـ كالشراب (لخفائ  كلطؼ مجارد  ( كقاؿ أدضان  )فالعحر بالن ب  ك الةذاء
 :  معنى العحر فم اال طبلح

 : لدة منها ما دلم مة العحر بمعافو العحر فم اال طبلح: جاءت ال
لَبٌُٛا ٠َب أ٠ََُّٗ اٌغَّ ) : بمعنى الحاذؽ العالـ قاؿ رعالىبمعنى العلـ  كالعاحر-1 َِٙذ َٚ ب َػ َّ بِدُش اْدُع ٌََٕب َسثََّه ثِ

زَُذْٚ ْٙ ُّ َب ٌَ َُ ) أم أدها العالـ. 39(ِػَٕذَن إَِّٕٔ ْغزَم١ِ ُّ ٌْ ُْ ِصَشاغََه ا ُٙ ٌَ َّْ ٠ْزَِٕٟ أَلَْلُؼَذ َٛ ب أَْغ َّ أم اذب 40(لَبَي فَجِ
  كزكر.

                                                           
 272/10اراب الطب باب العحر  –ابف حجر  –البخارم  فري البارئ شرح  حدي 31
 مادة عحر – 107- 2ج –ابف منظكر  –لعاف العرب  32
 287-الزمخشرم  –أعاس الببلغة  33
 60ص– 1ج -1933-دار الفار  –ابم بار الرازم  –أحااـ القراف  34
 3/107بدركت –الماربة العلمدة  –الفدركز أبادم  –ب ائر ذكم الرمددز  35
 2443برقـ  1893ص 4ج –اراب فضائؿ ال حابة –ي معلـ  حد 36
 288ص–الزمخشرم –أعاس الببلغة  37
 222ص – 3ج –الرازم  –مفاردي الةدب  38
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 بمعنى الزكر الاذب  -2
 اثدرة :  اعرعملت المة عحر فم العنة بمعافو اما 
 41اهلل للد  كعلـ "رعحركا إف العحكر براة ") ىالمعمى بالعحكر كمن  قكل   لالطعاـ -1
  42"ما ألفار العحر لندم إال نائما  لائشة:بمعنى قبدؿ ال بي كمن  حددث -2
 43بمعنى العضك كمن  حددث لائشة " مات رعكؿ اهلل بدف عحرم كنحرم ".-3

 كردت رعردفات ا طبلحدة للعحر للى النحك الرالم: 
أن  خدع كمخاردؼ كمعاف دفعلها العاحر حرى دخدؿ إلى المعحكر الشمء أن  بخبلؼ ما  ك ب   للى

دخدؿ إلد   حثدثان   نظدر الذم درل العراب مف بعدد فدخدؿ إلد  أن  ماء  كارااب العفدنة العائرة عدران 
 .ما بدف األشجار كالجباؿ عائر مع أف 

رعلـ كدعرعاف فم رح دل  بالرقردب إلى الشدطاف العحر أمر غردب دشب  الخارؽ أف دجرم فب  ال
اب كالرزاـ اعبادة الاكا باررااب القبائي قكال االرقم الرم فدها ألفاظ الشرؾ كمدح الشدطاف كلمبلن 

  فاما أف المبلئاة ال رعاكف إال خدار الناس المشبهدف بهـ فم المكاظبة للى الجنابة كعائر الفعكؽ
. فعرؼ العحر للى أن  ) لقد كرقم كابلـ درالـ ب  أك الى بالقكؿ كالفعؿرب إلى اهلل رعالعبادة كالرق

 44.دارب  أك دعمؿ شدئا فم بدف المعحكر أك قلب  أك لقل  مف غدر مباشرة(
 الكيانة وعمم الغيب 
 الكيانة في المغة  

كأف  – فم معنى كاحد  ك ادلاء للـ الةدب –مف حدث اللةة  إف المة "اهف " كمشرقارها ررفؽ جمدعان 
  اهف لعاف العرب "اهف " كالاا ف معركؼمف الجف دلقى إلد  األخبار  كجاء فم  داكف للاا ف رئدان 

ل  داهنف داهف كاهف اهانة كراهدنا  األخدر نادر قضى ل  بالةدب. قلما دقاؿ راهف الرجؿ اهانة مثؿ 
  كلند الدهكد داف اا نان  ن  كحرفر  الاهانة  كرقكؿ لـكرجؿ اا ف مف قـك اه –ارب ارابة إذا راهف 

  45.رجؿ الددف الذم اررضى درجة الاهنكت "جمع اهاف أك اهنة"
                                                                                                                                                                                

 49عكرة الزخرؼ : 39
 16عكرة اآللراؼ :  40
 1923رقـ – 5ج–باب براة العحكر مف غدر إباح –اراب ال ـك – حدي البخارم  41
 5767برقـ 179ص 7ج–م البداف لعحرا  حدي البخارم اراب الطب باب إف ف 42
 3443برقـ – 1893ص– 2ج–باب فم فضؿ لائشة رضم اهلل لن  –اراب فضائؿ ال حابة  – حدي معلـ  43
 126ص 2ج–ابف قدام  –المةنم كالشرح الابدر  44
 عابؽ  – 156ص– 3ج –مادة اهف –ابف منظكر –لعاف العرب  45
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كغدر ما ( )اهف الرجؿ داهف اهانة  قلما دقاؿ أاهف الرجؿ  كقد ااف فم  العرب اهنة )اشؽ كعطدي 
اا ف "الاا ف " معركؼ كالجمع: اهاف كاهنة  كقد اهف مف باب    كلقد اهفكرقكؿ لـ داف اا نا

  46 .لدهكد بالمددنةلكالنضدر الاا ناف ك ما قبدلراف    دقاؿ لقردظةرؼ أم  ار اا نان ظ

ؿ اافر كافرة )اهف داهف مف باب قرؿ دقرؿ " اهانة " بالفري ك ك اا ف كالجمع " اهنة كاهاف "مث
  فإذا  ارت الاهانة ل  طبدعة كغردزة قدؿ: اهف بالضـ كالاهانة بالاعر: كاافر " كراهف مثل 

  47. نالةال
لددف : أخبرر بالةدب  أخبرر ب  للى جهة الركقع. كرجاؿ الاهنكت  ـ رجاؿ ا"راهف ل  اهف  ار اا نا.

الذم دقكـ بأمر الرجؿ كدععى فم حاجر  كالقداـ بأعباب   كالاا ف:. لند الدهكد كالن ارل كنحك ـ
فم األرض مع االعرناد إلى  ادلاء للـ الةدب ااإلخبار بما عدقع اعر ا.كدجكز  الااؼ الاهانة بفري 

 48.عبب
 الكيانة في الصطالح :  

للى لمؿ مشررؾ بدف الاا ف كالجف فالاا ف  أك : رقكـ للى رعاطم األخبار بما عدقع معرقببلن الاهانة
للـ  ادلاءدعظـ  ؤالء الجف كدخدمهـ مقابؿ أف دخبركر لف بعض ما عدحدث فم المعرقبؿ أك  م 

لمبلئاة  فدلقد  فم فم األرض كاأل ؿ فد  اعرراؽ الجف العمع مف ابلـ االةدب ااإلخبار بما عدقع 
: لدعكا هلل  ؿ اهلل للد  كعلـ لف الاهاف. فقاؿ  كدزددكف مع  مائة اذبة اما قاؿ رعكؿ اآذاف الاا ف

: بشمء فداكف حقا  فقاؿ رعكؿ اهلل  ؿ اهلل للد  كعلـ بشمء فقالكا: دا رعكؿ اهلل إنهـ دحدثكننا أحدانان 
 . لدجاجة" فدخلطكف معها مائة اذبةرلؾ مف الحؽ دخطفها الجف فدقر ا فم أذف كلد  مف "ا

فإف الجف اانكا د عدكف إلى جهة العماء فدراب بعضهـ بعضا إلى أف درلقار مف دلد  فم أذف الاا ف 
رض مع قاؿ ابف حجر الاهانة: ادلاء للـ الةدب ااإلخبار بما عدقع فم األ اذبة.فدزددكف فد  مائة 

 االعرناد إلى عبب  كالاا ف: لفظ دطلؽ للى مف دقـك بأمر آخر كدععى فم قضاء حكائج . 
اؿ مف أذف بشمء قبؿ  مب رعمالعر  الجامع:كقاؿ فم المحاـ: الاا ف القاضم بالةدب. كقاؿ فم 

مف كالاا ف لدعت ل  قدرات خارق  فم إدراؾ الةدب  لاف رخبرر الجف بما دعررؽ  49. اا نان   كقكل

                                                           
 581ص–مخرار ال حاح الرازم  46
 205الفدكمم ص –ندر الم باح الم 47
 544ص-1400-دار الرحردر للطبع كالنشر–العربدة –معجـ اللةة  –المعجـ الكجدز  48
 266ص– 1اراب الطب كرحردـ الاهانة ج–شرح البخارم  ابف حجر  49
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العماء  كلاف بعض الناس مف ضعاؼ النفكس كالجهاؿ دظنكف أف ذلؾ ارامة كاشؼ خص ب  
" قاؿ: مف العماء اما فم حددث ابف لباسالاا ف ككردت أحاددث اثدرة ربدف ادؼ دعرؽ الجف الخبر 

اهلل للد  كعلـ مف األن ار:" بدنما نحف جلكس لدلة مع رعكؿ  ىأخبرنم رجؿ مف أ حاب النبم  ل
: ماذا انرـ رفعلكف اهلل للد  كعلـ ىلهـ رعكؿ اهلل  ل  ؿ اهلل للد  كعلـ رمى بنجـ فاعرنار فقاؿ اهلل

  فقاؿ رعكؿ اهلل لـ انا نقكؿ كلد اللدلة رجؿ لظدـفم الجا لدة إذا رمى بمثؿ  ذا قالكا اهلل كرعكل  أل
ا ربارؾ كرعالى اعم  إذا قضى اهلل للد  كعلـ: فإنها ال درمى بها لمكت أحد كال لحدار  كلاف ربن ى ل
الرعبدي أ ؿ  ذر  العماء الدندا  عبي حملة العرش ثـ عبي أ ؿ العماء الذدف دلكنهـ حرى إذا بل  أمران 

  ماذا قاؿ رباـ فلدخبر ـ بما قاؿ قاؿ فلدخبر بعض ثـ قاؿ الذدف دلكنهـ دلكف العرش  لحملة العرش
لعماء الدندا فرخطؼ الجف العمع فدقذفكف إلى أكلدائهـ حرى إذا بل  الخبر  ذر ا كات بعضان اأ ؿ العم

  50ب  للى كجه  فهك حؽ كلانهـ دفرقكف كدزددكف " اجاءك كدرمكف ب  فما 
انا ن نفها فم الجا لدة انا  ثبت فم  حدي معلـ لف معاكدة بف الحاـ قاؿ :قلت دا رعكؿ اهلل أمكران 

: ذلؾ شمء دجدر أحداـ فم نفع  فبل نرطدر قاؿالاهاف. قاؿ قلت انا نأرم الاهاف. قاؿ: فبل رأركا 
 .51د دناـ قاؿ: ااف نبم مف األنبداء دخط فمف  كافؽ خط  فذاؾ 

 
 

 أسباب انتشار عمم الغيب في الوقت الحاضر

 بالنسبة لممشتغمين بالكيانة: 

القلبدة  إف الناس الما ابرعدكا لف اإلعبلـ كرعالدم  العمحة إال رفشم فدهـ الظلـ  كاألمراض        
كرفشت فدهـ األمراض الرم لـ راف فم أعبلفهـ كالما بعدنا لف رعالدـ ددننا  االجرمالدة كالمفاعد 

  .رفشى فدنا الدجؿ كالشعكذة كالاهانة كالعحرك الحندؼ إال 
  فبل دااد دكجد حم إال  ذر األمة  فقد انرشر بشاؿ ابدر بها ابرلدتفعلـ الةدب  مف الم ائب الرم 

بالفقد " فهك إما أف داكف حقا اا نا رعدن  الشداطدف  أك عاحر أك مشعكذ ك ك ما دعمكن " اا ف كفد 
م الي  افم قضاء حكائ  الناس أك الرفردؽ بدنهـ  كالشداطدف رعدنهـ ألف الجف كالاا ف أك العاحر لهم

 مشرراة فالجف رخدمهـ لاف بشركط منها أف دافر باهلل بأم نكع مف أنكاع الافر. 
                                                           

  537برقـ  – 1748- 2باب رحردـ الابلـ فم ال بلة ج –اراب العبلـ باب رحردـ الاهانة  –عابؽ  – حدي معلـ  50
  2229رقـ  – 1750- 2اراب العبلـ باب رحردـ الاهانة ج –عابؽ  –دي معلـ  ح 51
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دععى إلد   ؤالء  أعاعداي  اا ف أك الدجاؿ أك العاحر أك المشعكذ  ك الربي فالماؿ دعربر  دفان  دؼ ال
ة رخدمهـ كرعالد ـ للى الدجالكف دكظفكف اؿ مكا بهـ كمهارارهـ إلغراء قكم خفد ك ؤالءالدجالكف  
  دنرظر ـ.هـ كلبلجهـ مف أمراضهـ كمعرفة ما رابلحؿ مش

ة كالبعددة حدار  بعد أف ااف دعاف فم المناطؽ النائد أعلكب: دةدر كالاا ف أك الدجاؿ أك العاحر
كمكالدد ك ارؼ جكاؿ كالجف كالشداطدف الذدف دخدمكف  ؤالء الاهنة كالعحرة  ةأ بي ل  مارب كعارردر 

مف اآلدات القرآندة لام دعرقد ضعاؼ النفكس  أ بحكا درنازلكف لف الاثدر فأ بحكا دعرعملكف اثدران 
 ف.    آلشرع ك أنهـ دعالجكف الناس بالقر أف  ذا مف ا

    

  والسحرة:بالنسبة لممترددين عمى الكيان 

رعربر مف أ ـ األعباب الرم ردلك الناس إلى الذ اب إلى الاهاف حدث دعرقدكف أف  األمراض:*شفاء 
اشؼ لهـ ما د  كالجنكف  ك : ال رعالاا ف أك العاحر دملؾ  فات لعبلج األمراض المعرع دة مثؿ
 فم المعرقبؿ كدكعع الرزؽ ك ذا ال  مما اخرص ب  اهلل رعالى. 

اُىْم ِإَلى اْلَبرِّ َفِمْنُيم )ٱدقكؿ رعالى :  َذا َغِشَيُيم مَّْوٌج َكالظَُّمِل َدَعُوا المََّو ُمْخِمِصيَن َلُو الدِّيَن َفَممَّا َنجَّ َواِ 
ْقَتِصٌد       52(اٍر َكُفورٍ َوَما َيْجَحُد ِبآَياِتَنا ِإلَّ ُكلُّ َختَّ  ۚۚ مُّ

  كالزكاج:معائؿ الحب  
كمف النعاء مف دذ بف لجعؿ الزكج  غرامهـ فم  امرأةما دررددكف للى الاهاف كالعحرة إلدقاع  كاثدران 

 كدارر ما عكا ا.  إ بعها االخارـ فم 
ة كمعرف مرالهـ مف  لمعرفة مف عرؽ شدئان  كأدضان  المعرقبؿ لمعرفة الحاضر كما فم  الطالع:اشؼ 

 كالكلد مف ضداع كفقداف الحب  أك خكفان  النعـ مف ضداع  أك خكفان  المجهكؿ المعرقبؿ خكفا مف 
  كالماؿ.

قد دذ ب أحد الضعفاء المظلكمدف إلى  ؤالء الدجالدف لن رر  كدطلب مف الدجاؿ إدذاء مف ظلم . 
لدهـ لمعالدر  فم كمنهـ مف دذ ب إلى الدجالدف ألغراض رجاردة لرركد  رجاررهـ كمنهـ مف دذ ب إ

                                                           
 32عكرة لقماف : 52
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قرارات م دردة ااخردار خاطب البنر  أك قرار الدخكؿ فم لمؿ رجارم كغدر ا مف القرارات  ارخاذ
 53همة كالم دردة فم حداة اإلنعاف.مال

  كلانهـ فم الحقدقة رهلاهـ ذر أنهـ دقدمكف معالدات للراغبدفكالاهاف كالعحرة دعرقدكف بأفعالهـ  
 . ظلمات الشرؾ كالعداذ باهلل ؽ فمكرهكم بهـ فم مااف عحد

 
 -حكم اإلسالم في ادعاء عمم الغيب :

مف المعلـ ب  أف الةدب هلل كحدر ألشردؾ ل  ال دعلم  ملؾ مقرب كال نبم مرعؿ كال رجؿ            
كاألحاددث. دقكؿ رعالى  اآلدات  كقد ركاررت   كالعحرة  كغدر ـلف الدجالدف كالمشعكذدف  الي  فضبلن 

( ُ ب فِٟ اأْلَ َّللَّ َِ َٚ اِد  َٚ ب َّ ب فِٟ اٌغَّ َِ  ُ ٌَّٗ ۚ ٌَ ْٛ اَل َٔ َٚ َُ ۚ اَل رَأُْخُزُٖ ِعَٕخٌ  ٌْم١َُّٛ ُّٟ ا ٌَْذ َٛ ا َٗ إاِلَّ ُ٘ َِٓ َرا اٌَِّزٞ اَل إٌَِٰ ْسِض م 

َْ ثِ  اَل ٠ُِذ١طُٛ َٚ  ۖ ُْ ُٙ ٍْفَ ب َخ َِ َٚ  ُْ ِٙ َٓ أ٠َِْذ٠ ب ث١َْ َِ  ُُ ِٗ ۚ ٠َْؼٍَ ِعَغ ٠َْشفَُغ ِػَٕذُٖ إاِلَّ ثِئِْرِٔ َٚ ب َشبَء ۚ  َّ ِٗ إاِلَّ ثِ ِّ ٍْ ْٓ ِػ ِِّ ٍء  ْٟ َش

 ُُ ٌَْؼِظ١ ُّٟ ا ٌَْؼٍِ َٛ ا ُ٘ َٚ ب ۚ  َّ ُٙ اَل ٠َئُُٛدُٖ ِدْفظُ َٚ اأْلَْسَض ۖ  َٚ اِد  َٚ ب َّ  .54(ُوْشِع١ُُّٗ اٌغَّ
  كاؿ مف بالةدب ددقهـ ألنهـ درالمكف رجمان إذا فبل دجكز الذ اب إلى الاهنة كالعحرة كالدجالدف كال ر 

ٌَِه  (1)اٌُ *  )ـ الةدب فقد افر بؿ أف اهلل رعالى قد مدح الذدف دؤمنكف بالةدب دقكؿ رعالى: ادلم لل
ٰ
َر

 َٓ زَّم١ِ ُّ ٍْ ًُ٘ذٜ ٌِّ  ۛ ِٗ ٌِْىزَبُة اَل َس٠َْت ۛ ف١ِ َْ  (2) ا ُْ ٠ُٕفِمُٛ ُ٘ ب َسَصْلَٕب َّّ ِِ َٚ اَلحَ  َْ اٌصَّ ٛ ُّ ٠ُم١ِ َٚ ٌَْغ١ِْت  َْ ثِب ُٕٛ ِِ َٓ ٠ُْؤ َّ  ( اٌَِّز٠
55 

: برقـ  218: ص –بلـ فم ال بلة باب رحردـ الا ثبت فم  حدي معلـ اراب المعاجد العنة:كمف 
537  
انا نأرم  الجا لدة قاؿ قلت دا رعكؿ اهلل أمكرا" انا ن نعها فم  العلمم:لف معاكدة بف الحاـ    

 56دجدر أحداـ فم نفع  فبل د دناـ  شمء  قاؿ ذلؾ : فبل رأركا  قاؿ قلت انا نطدر  قاؿالاهاف
لـ رقبؿ  ءشمفعأل  لف  لـ قاؿ ) مف أرى لرافان كركل معلـ فم  حدح  أف النبم  لى اهلل للد  كع

 57.كعؤال ( كظا ر  ذا الحددث أف الكلدد مررب للم مجدئ  ل   بلة أربعدف دكمان 
ف دق  بما دقكؿ فقد افر بما أنزؿ للم  أك لرافان  اا نان  ىمف أر كعلـ:ك قاؿ الرعكؿ  لم اهلل للد  

 58محمد.

                                                           
 127-171ص–دار الارب العلمدة –منشكرات محمد للم بدضكف  –رشدد لدزكؿ –الجف كالعحر فم المنظكر اإلعبلمم  53
 255عكرة البقرة  54
 3-1عكرة البقرة  55
 537بـر -1751ص– 2ج–الاهانة  باب رحردـ–اراب العبلـ – حدي معلـ  56
 233رقـ  1752ص–العلبؽ  57

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/eerab/sura2-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/eerab/sura2-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/eerab/sura2-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/eerab/sura2-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/eerab/sura2-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/eerab/sura2-aya3.html
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الضرب  كأ حابفم إزالة  ؤالء المشعكذدف كالمنجمدف كالكاجب للى كلم األمر كاؿ قادر أف دععم 
  لف الاذب كالرلبدس  قكف العقكبة البالةة الرم رردلهـل  ( ك ؤالء دعرحإكالح ى ... ’ بالرمؿ 

م   فجمعأم دعرمد للدها  بلح المجرمع كللدنا أف نلجأ إلى العقددة ال حدحة ألنها  م الرادزة الر
  كالقلب لها  ذر الحداة ألف منبعها القلب  كالعقددة ال حدحة رافؿ أل ةإقامة حداة  ندئة بععادة أبدد

 ك مكطف اإلدماف كاإلدماف  ك عر الععادة الحقدقدة كالرم رامف فم ععادة النفكس كطمأندنرها  ك ذا 
ما أثبر  مفهـك الةدب فم اإلعبلـ فم إطارر العاـ  كجمدع داللر  الحقة رعلف بأف اؿ ما دنزؿ بؾ مف 

 . مف خلق  رعالى الذم ال دظلـ أحدان ة  أك ببلء فإنما برقددر اهلل نعم
 

-الخارمة:  

 من خالل كتابتي ليذا البحث عمم الغيب في المفيوم اإلسالمي خرجت بالنتائج التالية: 

إف العقددة  م األعاس الذم رقكـ للد  قكالد الددف اإلعبلمم كررراز للد  أراان  كلذلؾ فأم  .1
 إلى ظهكر الذدف ددلكف للـ الةدب مف الاهاف كالعحرة كالدجالدف. ضعؼ أك خلؿ دؤدم

ألف ما دفعلكن   ار جزءا مف حداة    عكبة محاربة الذدف ددلكف الةدب مف الاهاف كالعحرة .2
 .الناس مف العامة

 .جهؿ اثدر مف الناس بهذر المعرقدات الكثندة كالفرلكندة كالن راندة .3
 حرى ظف اثدر مف الناس أنها مف رعالدم  كشرائع .اخربلط بعض  ذر المعرقدات بالددف  .4
 .االنرقاؿكأف اهلل ألطا ـ قدرات لجدبة االرشاؿ كعرلة  إف الجف مكجكد حقان  .5
 .دب كلهـ لبلقة بالاهانة كالعحرإف الجف ال دعلمكف الة .6
 إف للعحر لبلقة بعلـ الةدب كل  حقدقة كرأثدر كدضر بالناس بإذف اهلل رعالى. .7
" قؿ ال دعلـ مف فم العمكات كاألرض الةدب  اهلل رعالى قاؿ رعالى:  اصاخرإف الةدب مف  .8

 . ملؾ مقرب كال نبم مرعؿ( ال دشارا  65إال اهلل كما دشعركف أداف دبعثكف " )عكرة النمؿ :
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
 221ص– 3ج– حدي معلـ شرح النككم  58
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 الدول النامية بالتطبيق عمى مصر دور التخطيط الحكومي في عالج اآلثار التضخمية في

 د. أحمد عبد السميع عالم
ظبى  أبوكمية زايد العسكرية بجامعة   

 ص:مخستمال

  كالرخطػػػدط الحاػػػكمم  ػػػك رؤدػػػة اقر ػػػاددة دػػػة فػػػم اافػػػة المجػػػاالتلرطػػػكر كالرنمالرخطػػػدط م ػػػدر  ل 
  كدائمػػان داػػكف الهػػدؼ اددر ػػا لرحقدػػؽ الهػػدؼ فػػم المعػػرقبؿرلرمعػػها كزارة الرخطػػدط كرضػػع مبلمحهػػا كمع

 ك رحقدػؽ معػدؿ نمػك أفضػؿ أك رحقدػؽ الرنمدػة الشػاملة اػؿ حعػب الخطػة المكضػكلة  كلاػف قػد رفاجػأ 
 ػػك ظهػػكر  ت  كأ ػػـ  ػػذر المشػػابلرعرقػػؿ رنفدػػذ الهػػدؼ أثنػػاء الخطػػة مالرػػ تابلالحاكمػػة بػػبعض المشػػ

 .ر ا  ذر المشالة ككضع الحلكؿ لهاالرضخـ أثناء الرنفدذ  لذا فبلبد أف رضع الحاكمة  فم الربا
 :النقاط األردة لذا قعمنا  ذا البحث فم

 مفا دـ لامة لف الرخطدط الحاكمم مف جهة كلف الرضخـ مف جهة أخرل. – 1
 آلثار العلبدة الرم رؤثر للى خطة الحاكمة كرعرقؿ الرنفدذ.ا – 2
 لبلج أعباب الرضخـ لرنفدذ الخطة.  – 3

Abstract: 

 Planning a source of evolution and development in all fields, and the 

government planning is the economic vision see the Ministry of Planning put 

its features and standards to achieve the goal in the future, and always the 

goal is to achieve a growth rate better or achieve comprehensive development 

all according to plan, but you may be surprised that the government some of 

the problems that impede the implementation of goal during the plan, and the 

most important of these is the emergence of inflation problems during 

implementation, so the government must put in mind of this problem and 

develop solutions. 

So we divided this research in the following points 

1 - General concepts for the government planning on the one hand and 

inflation on the other.. 

2- The negative effects that affect and hinder the government's plan 

implementation. 

3- Treat the causes of inflation for the implementation of the plan. 
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 ػػػةالمقدمػ
ررج  غالبدة دكؿ العالـ  نحك ارخاذ مجمكلة مف القرارات الرم دماف أف رحقؽ مف خبللها        

أ داؼ اقر اددة كعداعدة كاجرمالدة كالرم راكف الزمة لركفدر  رفا دة الشعكب  رلؾ الرم ال دماف 
د الم ادر حأ  كالشؾ أف الرخطدط  ك القرار ارخاذ ا إال مف خبلؿ أجهزة مرخ  ة رمرلؾ  نع

رلماف الحاكمة فم ارخاذ القرارات ذات ال لة  كالرم رعرضها الحاكمة للى الب االرم رعرمد للده
 .اللرماد ا أكال ثـ رنفدذ ا

كالرم   احؿ المرعددة للرنمدة االقر اددةكالرخطدط  الحاكمم دكضع  مف أجؿ  رحقدؽ المر  
بلبد أف دحدث رطكدر لرلؾ المرةدرات لرنفدذ   لذا فمدط لاافة مرةدرات االقر اد الالررضمف الرخط

 .الخطة العامة للدكلة أ داؼ
كالرخطدط   كالرخطدط لبلعرثمار  كمرةدرات االقر اد الالى ررضمف  الرخطدط لبلعرهبلؾ       

كللى الجانب اآلخر البد أف  دقابؿ ذلؾ  رحددد   للرجارة الخارجدة كرلؾ  م م ادر الطلب الالى
 (.مإلجمالم ) العرض الالاالنار  القكمم 

ؿ العبؿ المؤددة إلى كللى الرغـ مف أف الاثدر مف الحاكمات رنره  مف الناحدة اإلجرائدة  ا       
أمثؿ  إال أننا نجد كمف الناحدة الكاقعدة أف بعض الدكؿ النامدة رنره  مف العلبدات  رحقدؽ رخطدط

ما  باب عداعدة  رعكد لعكء اإلدارة االقر اددة االقر اددة الرم قد رعكؽ رنفدذ  ذر الخطط  إما ألع كا 
ما ألعباب اقر اددة قد راكف مركقعة كلـ درـ الرخطدط لمكاجهرها فم  بعبب طبدعة الجهاز اإلنراجم كا 

دعربر المرض االقر ادم المزمف   مالذك الخطة االقر اددة  كالشؾ أف الرضخـ  ك أحد  ذر األعباب 
نمدة االقر اددة فم غالبدة دكؿ العالـ النامم كالرم البد مف كضع الذم درعبب فم لرقلة لجلة الر

 أدكات رعرخدمها الدكلة لمكاجهر  ككقؼ زحف  لفشؿ الخطة.
 كلاف ما  م  ذر األدكات الرم دماف أف رعرخدمها الدكلة لعبلج الرضخـ؟   
اعة المالدة المرمثلة جددر بالذار إف أدكات الدكلة للقضاء للى الرضخـ قد راكف مف خبلؿ العد      

كقد راكف مف خبلؿ العداعة النقددة المرمثلة فم قرارات البنؾ   فم عداعة اإلنفاؽ كعداعة الضرائب
كالرم ال دماف ألم دكلة أف رنجي   المرازم المعدطر للى اافة القرارات النقددة فم دكؿ العالـ

ر اددة الرم  م محكر العداعردف المالدة   كقد راكف بالعداعة االقبدكف عداعة نقددة ناجحة اقر اددان 
 كالنقددة.

 خطة البحث:
 إشاالدة البحث: – 1
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دجراح الرضخـ اؿ دكؿ العالـ نامدة أك مرقدمة إال أف معدؿ  ذا الرضخـ دخرلؼ مف دكلة إلى أخرل 
لرالم للخطة الرم دنبنم للدها ماافحر   كبا كفقا لطبدعر  أك طبدعة الجهاز اإلنراجم للدكلة أك كفقان 

لطبدعر  كالمعدالت العابقة  كبالرالم دؤثر للى حراة الرخطدط الرم  دخرلؼ رأثدرر للى االقر اد كفقان 
 رععى الدكؿ النامدة إلى رنفدذر لنجاح حراة الرنمدة إذا لـ درـ كضع  فم االلربار آنفان. 

 ؟ رنمدةفهؿ الرضخـ دعرقؿ  معدرة  ذا الرخطدط كدؤخر مف معدرة ال
 ؟ الحعباف لمكاجهة مشالة الرضخـ مف األدكات الرم دماف كضعها فم ك ؿ  ناؾ 

 فركض البحث: -2      
رها  للك كؿ إلى الحلكؿ المرجكة ررضمف فركض البحث رقددرات أكلدة؛ درعدف اخربار مدل  ح      

 الفركض اآلردة:ررضمف 
 نفاؽ الحاكمم دعالد للى حؿ مشالة الرضخـالحد مف اإل

 د المكاد الخاـ الرم دماف إنراجها محلدا دكفر اثدر مف النقد األجنبم.الحد مف اعردرا
 . خفض الرضخـ لبلج العداعات النقددة الفاشلة دحقؽ رقلدؿ لجز المكازنة كبالرالم

  دؼ البحث: -3
ذا ااف الرخطدط  ك مفراح الرنمدة االقر اددة  معأكالن الهدؼ البد أف دندرج       لنا ر رحقدق   كا 
ذا ااف لبلج الرضخـ  ك الهدؼ القردب للبحث  ف درضمف لنا ر رحقؽ حراة الرنمدةبد ألذا فبل   كا 

 فاف رثبدت الخطة كاالنطبلؽ إلى آفاؽ أخرل  د بي الهدؼ البعدد لهذا البحث.
ك إدجاد حلكؿ جذردة أ مدة البحث: الشؾ أف البحث دندرج ضمف المحاكالت الجادة الرم ررج  نح – 4

 الرم رعررض رحقدؽ خطط الرنمدة االقر اددة فم الدكؿ النامدة. تابللمكاجهة المش
 منهجدة البحث: -5

مع فارة البحث  كالذم اررآر الباحث مناعبان   الرحلدلم رـ اعرخداـ المنه  االعرقرائم  كاالعرداللم     
قر اد ال ف  ذا المنه  دعرمد للى فارة النظردة النعبدة  كالرم رؤاد أف قكل االإحدث   كمضمكن 

دماف أف راكف حقائؽ ثابرة  لانها ررةدر كفقان لردخؿ أم مرةدر خارجم كال شؾ أف  ذا المرةدر دخرلؼ 
مف بدئة إلى أخرل كفقان للمناخ االعرثمارم المكجكد داخؿ  ذر البدئة. لدحدث فدها اخربلفات إدجابدة 

 اانت أـ علبدة.
 رقعدمات البحث: –6

 كذلؾ للى النحك الرالم : دنقعـ البحث إلى ثبلثة مباحث
 لمبحث األكؿ : مفهـك الرخطدط الحاكمم كأعالدب  كمفهـك الرضخـ كأنكال  
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 المبحث الثانم : انعااس األثار الرضخمدة للى مراحؿ الرخطدط الحاكمم.
 المبحث الثالث: لبلج الرضخـ كرثبدت الرخطدط الحاكمم. -
 

 المبحث األكؿ:                            
 فهكـ اؿ مف الرخطدط الحاكمم كأعالدب  كالرضخـ كأنكال : م

 المطلب األكؿ:
 مفهـك الرخطدط الحاكمم:

درربط الرخطدط اررباطا كثدقا بالقالدة االقر اددة للمجرمع كالرم ررمثؿ فم اإلرادة العداعدة        
بلؿ الرنبؤ بالمعرقبؿ فم كالرم رعبر لف كجكد علطة مرازدة قادرة للى إ دار القرارات الرنفدذدة مف خ

 (.1 كرة خطة لرحقدؽ أ داؼ اقر اددة )
كالرخطدط درطلب رحددد األ داؼ األكلدة كالرم غالبا ما ررضمف زدادة معدؿ النمك          

للنفقات كربطها  لمرافؽ العامة مف خبلؿ كضع ر كراالقر ادم ثـ رطكدر معركل كافاءة الخدمات كا
 (. 2ر اددة )بالخطة لرحقدؽ الرؤل االق

                  
 المطلب الثانم: أعالدب الرخطدط الحاكمم:

ثر ا راكف قد اارملت الخطة فم أررضمف أعالدب الرخطدط الحاكمم لدة خطكات أعاعدة للى        
  كالرخطدط دط لبلعرثمارضكء الربارات أخرل رضعها الحاكمة فهناؾ الرخطدط لبلعرهبلؾ  كالرخط

 .فم فرع معرقؿ للى النحك الرالم اجدة اؿ منهللرجارة الخار 
      

 الفرع األكؿ:   الرخطدط لبلعرهبلؾ:
  فررة زمندة معدنة االعرهبلؾ دعبر لف مدل اإلشباع الذل دماف أف درحقؽ ألفراد المجرمع فم       

ف قد دحدث كلا  رنرجها الحاكمة  ك ذا اإلشباع إذان درمثؿ فم حجـ الطلب للى العلع كالخدمات الرم
فم بعض األحداف أف رردخؿ بعض المرةدرات لعرقلة رحقدؽ كعائؿ  ذا اإلشباع. كمف أ ـ  ذر 

 . ك الرضخـالمرةدرات 
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 أكال: رقددر االعرهبلؾ:
كاالعرهبلؾ الجمالم درـ رقددرر مف   دنقعـ االعرهبلؾ إلى اعرهبلؾ جمالم كاعرهبلؾ فردل     

كالذل   نفاقهاإف الحاكمة رقـك برحددد حجـ أل نظران  ةط بطردقة مباشر خبلؿ قداـ المعهد القكمم للرخطد
 دركقؼ للى حجـ اإلدرادات مف جهة كالعداعات المخرلفة الرم رقـك الدكلة بها مف جهة أخرل.

كرقددر حجـ االعرهبلؾ دجب أف دعبؽ حجـ االعرثمار كركزدع  ذا الحجـ للى اافة األنشطة 
كبالرالم    كرة خطط اعرثماردة كالذل دررجـ فم  البلـز د حجـ اإلنراجفهذا الرقددر دحد  المخرلفة

 (3رحددد الطاقة اإلنراجدة البلزمة لحجـ االعرهبلؾ المطلكب.)
       
ذا لـ دحدث رخطدط لبلعرهبلؾ فقد درررب       فدما بدف حجـ  مللى ذلؾ اخربلؿ فم الركازف الال كا 

كبدف رلؾ المعركردة مف الخارج كبدف القكة الشرائدة للدخكؿ  ة محلدان الردفقات العلعدة االعرهبلادة المنرج
 األمر الذل دؤدل فم النهادة إلى حذؼ بعض العنا ر الرم دماف أف رؤثر للى معركل األععار

 ( 4.)كررحقؽ الفجكة االناماشدة
 ؟لةتيالك ضمن الخطة العامةً  لمدو ثانيًا :  ولكن لماذا تتجو الدولة إلى التخطيط لالس

  فقد داكف العبب  ك الزدادة العااندة المعرمرة األمر الذل دربع   ذا درجع ألاثر مف عبب      
دلـز زدادة الطاقة اإلنراجدة فم المجرمع لرلبدة الزدادة فم  ماألمر الذ مزدادة فم حجـ الطلب الال

 (.5) مف جهة أخرل الطلب لرحقدؽ ركازف فدما بدف المكارد مف جهة كزدادة الحاجات االعرهبلادة
مرةدرات لها  مكقد داكف بعبب رحقدؽ رفالؿ خطة الرخطدط لئلنراج كاالعرثمار كاالدخار ك       

  فعبلقة اطدط االعرهبلؾ ضمف رخطدط اؿ منه لة مباشرة بحجـ االعرهبلؾ مما دجعؿ رخ
كف مف خبلؿ زدادة االعرهبلؾ باإلنراج رنبنم للى أعاس أف اررفاع معركل معدشة األفراد دجب أف را

 حجـ االعرهبلؾ كزدادة االعرهبلؾ راكف مف خبلؿ زدادة الطاقة اإلنراجدة.
االعرهبلؾ كاالعرثمار  م لبلقة مباشرة؛ فاالعرثمار  ك الم در الرئدعم  بدف أما العبلقة فدما     

راجدة كالرم لرلبدة حجـ الطلب للى االعرهبلؾ؛ اما أف االعرهبلؾ  ك م در رحددد حجـ الطاقة اإلن
 (.6) م غادة اؿ مف االعرهبلؾ كاالعرثمار

 الفرع الثانم: الرخطدط لبلعرثمار:
ررج  معظـ دكؿ العالـ إلى ضركرة الرخطدط لبلعرثمار؛ لذا  عنجد إف غالبدة  الدكؿ النامدة        

كمدة بدف المشركلات الق ررج  نحك  ضركرة الرخطدط الررفاع معدؿ االعرثمار مف خبلؿ الرنعدؽ
فم أعلكب العمؿ  مشركلات فإنها رحراج إلى رزامف الذا ما رقرر االعرثمار فم  ذر المإف  المخرلفة
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ة مراافئة كمرزامنة فم فالبدء فم مشركع قكمم دعرلـز أف داكف  ناؾ مشركلات م احب  فدما بدنها
 (7).إضافة جدددة إلى ثركة المجرمعجؿ رحقدؽ أالعمؿ مف 

بمعنى اف الرخطدط   القطالات ثمار البد اف درضمف الرآلؼ فدما بدف  ذرفالرخطدط لبلعر      
ر الرنمدة القطاع الزرالم أم البد مف ركافر لن   البد مف نجاح  مف أجؿ نجاحال نالم 

لذلؾ فاف الرخطدط لبلعرثمار البد أف دجمع بدف الرخطدط ال نالم كالرخطدط   الم احبة المركازنة
 (.8الرخطدط ) نكلكجدا جنبان إلى جنب مف اجؿ  رحقدؽ أ داؼالزرالم كالرخطدط للرا

ط بؿ دجب اف درضمف ال درضمف البعد االعرهبلام كالبعد االدخارم فق فالرخطدط لبلعرثمار
ف بدعة كرعخدر ا لم لحة اإلنراج؛ ألنعاف للى الطدزدد مف فر ة عدطرة اإل مالذ مالرخطدط الرقن
 . دعنى اعرخداـ اآلت جدددة كمبرارةبؿ   ت فقطالآؿ إحبل مات جدددة ال دعنخلؽ اعرثمار 

         
 الفرع الثالث: الرخطدط للرجارة الخارجدة    

فالمراحؿ األكلى مف الرنمدة االقر اددة   مف الكاردات كال ادرات ذا الرخطدط درضمف اؿ       
ح دلة اافدة مف النقد  رحراج إلى اعردراد لمجمكلة مف العلع اإلنراجدة كالشؾ أف ذلؾ دحراج إلى

األجنبم؛ كحرى كلك اانت الدكؿ النامدة لددها مكارد اافدة مف ح دلة الضرائب للعداد فهم رحراج إلى 
جنبم لعد فجكة مدزاف المدفكلات النارجة لف اعردراد اآلالت كالمعدات البلزمة لعملدة الرنمدة أنقد 

   .االقر اددة
ما داكف معدؿ رأثدر الدكؿ النامدة فم  ( كغالبان 9للى المنافعة )أما الرخطدط لل ادرات فدعرمد       

لعدـ مركنة الجهاز اإلنراجم الةدر قادر للى رلبدة الطلب  الخارجم  نظران  العكؽ العالمدة منخفضان 
عراماؿ حراة كركاضع الجكدة فم اإلنراج؛ لذا ااف للى الدكؿ النامدة اعردراد رأس الماؿ األجنبم ال

العرهبلادة حجـ طلب دزدد لف حجـ العرض مف العلع ا حدث دكجد دائمان   قر اددةالرنمدة اال
 (10).كالنردجة حدكث رضخـو 

كللى ذلؾ فاف اعردراد رأس الماؿ دماف اعرخدام  فم اعردراد العلع االعرهبلادة لعد الفجكة       
مع الطاقة اإلنراجدة  الرم رحدث فدما بدف الطلب كالعرض فرمرص القكة الشرائدة الزائدة للرعادؿ

 (11المراحة.)
 المطلب الثالث:  مفهـك الرضخـ كأنكال :

ف ألف أعباب مرعددة دماف  دنر  ك اررفاع معرمر فم معركل األععار  ةالرضخـ ب ف  لام      
  .لذا فبلبد أف نقكـ برحلدؿ اافة لنا رر  ؤثر للى حراة الرخطدط الحاكممر
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ها نقـك برحلدل  للى النحك كئرار  المخرلفة مف حدث طبدعرها كأعباب نشفالرضخـ ل  أنكال  كرأثد      
 الرالم:

 أنكاع الرضخـ: -
 الرضخـ األ لم: – 1

ف داكف الجهاز اإلنراجم أكالرم رحرمؿ   مكف  ناؾ زدادر فم حجـ الطلب الالدحدث لندما دا       
بدف  ةرظرة مما دؤدل إلى حدكث فجك غدر مرف كخا ة فم الدكؿ النامدة كال دعمي بهذر الزدادة المن

 معرمرة.  ةحجـ الطلب كحجـ العرض فدحدث اررفاع فم معركل األععار ب ف
 الرضخـ الزاحؼ: – 2

فم معدؿ الدخكؿ  ةبطئ فى معركل األععار نردجة زدادباررفاع  الرضخـ الزاحؼ داكف م حكبان      
فدحدث اررفاع فم عردعاب الزدادة فم األجكر   زدادة فم الطاقة اإلنراجدة ال اطبدعدة  ال دقابله ةب كر 

كقد دنشأ  ذا نردجة اررفاع معدؿ الراالدؼ ازدادة أجكر  فرررفع أععار المنرجات   معركل األععار
 فدؤدل إلى لدـ الركازف بدف العرض  كالطلب فرررفع األععار. 

 -الرضخـ المفرط: – 3
اكؿ النقد؛ فدؤدل إلى انخفاض قدمة العملة الكطندة فم رد ةالعكامؿ العابقة مع عرل حدأكدحدث نردجة 

 (12) .إلنراجدة دعرقؿ خطة الرنمدةف انهدار قدمة العملة مع انخفاض معدؿ اأكالشؾ   كانهدار ا
 

 المبحث الثانى: 
 :معالدب الرخطدط الحاكمأمدل انعااس اآلثار الرضخمدة للى 

 :مللى النحك الرال ا نحاكؿ رحلدؿ ذلؾلذ  للى حراة الرخطدط الحاكمى الشؾ أف الرضخـ دؤثر
 .: اثر الرضخـ للى رخطدط االعرهبلؾالمطلب االكؿ

 .المطلب الثانى: اثر الرضخـ للى رخطدط االعرثمار
 المطلب الثالث: اثر الرضخـ للى الرخطدط للرجار الخارجدة.

 
 األكؿ:المطلب 

 اثر الرضخـ للى رخطدط االعرهبلؾ:
كلاف قد   مكالعرض الال مدف حجـ الطلب الاللى رحقدؽ الركازف فدما بررج  حاكمات الدكؿ ا      

 حدث بعض الرةدرات الرى رمنع رحقدؽ  ذا الركازف كأ مها الرضخـ.ر
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مر كاءـ مع معركل الرشةدؿ الاامؿ األبحدث الدر منفاؽ الاللرضخـ  قد دحدث بعبب زدادة فى اإلكا
معركل الزدادة فى الطلب دفكؽ معدؿ الزدادة فى  الى حدكث زدادة فى اؿ منهما  كلاف مالذل دؤد

 العرض فدحدث الرضخـ . 
  ل الدخؿفدما بدف الطلب للى االعرهبلؾ كمعرك  ان كمف ناحدة أخرل نجد اف  ناؾ اررباط        

كلما ااف الرضخـ   فالما زاد الدخؿ فاف معدؿ االعرهبلؾ دزدد كلاف لدس بقدر الزدادة فى الدخؿ
ابر مف الطلب ألذا فاف حدكث الرضخـ دجعؿ الطلب للى النقكد   الشرائدة للنقكدف القكة دخفض م

 مالرضخـ دحد مف االعرهبلؾ الضركر  للى االعرهبل ؾ  لحدف انخفاض معدؿ الرضخـ كللد  فإف
نفاؽ للى الدخؿ الدعرطدعكف اإل معؿ محدكدجععار الذل دفى حالة اررفاع المعركل العاـ لؤلكذلؾ 

ذا دجعؿ بعض الدكؿ ررج  إلى عد   مللمكازنة كالذ ماما دحدث بعبب العجز المال ة عاعدالعلع األ
نفاؽ الدعرخدـ فى اإل مالذ م دار النقداما فى حالة اإل مالعجز مف خبلؿ الرمكدؿ الرضخم

نردجة لجز الجهاز  مكالعرض الال ماالعرثمارل فدؤدل ذلؾ لحدكث لدـ الركازف بدف الطلب الال
 (13لبدة رلؾ الفجكة فدحدث الرضخـ.)لف ر ماالنراج
       

 :المطلب الثانم
 ثر الرضخـ للى االعرثمار:أ

دة فى ل زداأ  ة فى ثركة المجرمعرحقؽ زداد مضافات الجدددة الراالعرثمار دعنى قدمة اإل     
 . كؿ الرأعمالدة للمجرمعاأل

نفاؽ ارد الزمة لؤلى  كرة مك ف مكلما ااف الطلب للى االعرثمار درربط بكجكد فائض اقر اد     
 .للى االعرثمار

نراجدة لذا فبلبد مف ركفدر  ذا الفائض لرحقدؽ االعرثمار البلـز لرلبدة  ذا الحجـ مف الطاقة اإل      
 .لبلزمة لرلبدة حجـ الطلب المركقعا

الرعامؿ  مك اف ملحاكمنفاؽ انفاؽ للى اؿ مف االعرهبلؾ كاالعرثمار كاإلدمثؿ اإل مكالطلب الال   
 م ك الذ محقدقال مجمالكالنار  اإل  مالحقدق مجمالمثؿ فى النار  اإلفدر مما العرض الالأ  مالخارج

درةدر حجمها للى اثر  مبالركررة الدائردة كالر مننا نمثؿ النار  الحقدقأبمعنى   مدحرؾ الطلب الال
الشردحة   الركررة الى شرائي ثبلث دـ  ذرفى ادفدة رقع مبدنما درمثؿ الطلب الال  محجـ النار  الحقدق

 .ب لبلعرثمار كثالثة رذ ب للحاكمةكلى رذ ب لبلعرهبلؾ كاخرل رذ األ
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ؾ رفالؿ فدما بدف الشرائي كلام ررحرؾ الركردة أك إمااندات اإلنراج بنجاح فبلبد اف داكف  نا      
ذا زادت إكالعاس   الحاكمةاالعرثمار ك را دحة االعرهبلؾ الما انخفضت شرائحفالما زادت شر  :الثبلث

 ردفالمربقد ردفالما انخفضت قدمة الشرائح  نراجدة كؿ اإلجؿ زدادة حجـ األأشردحة االعرثمار مف 
رؤدل الى  مف زدادة شردحة اإلنفاؽ الحاكمأاما   مؽ للى االعرهبلؾ كاإلنفاؽ الحاكملاؿ مف االنفا

 منفاؽ الحاكمكالشؾ أف زدادة  اإل  عرهبلؾنفاؽ للى االعرثمار كاإلانخفاض شردحة اإلنفاؽ للى اال
ببل شؾ فى النهادة إلى اررفاع معرمر فى  مدؤد محد لنا ر خفض حجـ االعرثمار كالذ ك أ مالجار 

 (14).االععار
 مجؿ رقعدـ النار  القكمى الحقدقأفدما بدف المرةدرات المخرلفة مف كدرـ رحددد ادفدة الركفدؽ           

فداكف االقر اد فى   ععارنراج اك معركل األالعاـ لئلت لاعدة للى المعركل حداث رأثدراإبدكف 
معركضة مف النار  حالة اعرخداـ اامؿ كافاءة ااملة لندما رركازف الامدة المطلكبة مع الامدة ال

هبلؾ كاالعرثمار كاالنفاؽ للركازف فدما بدف مجمكع االعر  ذا البعد دفرض معداران   مالحقدق مالقكم
ك ك ماال دحدث فى غالبدة الدكؿ النامدة   ممع النار  االجمال ممؿ الخارجالرعا مك اف ممالحاك 

 .حدكث الرضخـ مالمكازنة كبالرال إلى لجز فى مدؤد مكالذ منردجة عكء الرخطدط المال
 ؟عباب كالنرائ عار لبلقة رحقؽ األعباألم فعبلقة النار  الحقدق

عرثمار دجب المطلكبة لئلف الامدة المطلكبة لبلعرهبلؾ كالامدة فعندما رررفع األععار فاف اؿ م      
ذا دفضؿ رجاؿ االلماؿ لدـ نراجدة ل كؿ األععار األأرفع دععار ف اررفاع األأبمعنى   ف رنخفضأ

  رباح المركقعة كؿ لف رحقؽ األنراجدة النارجة لف  ذر األف الطاقة اإلنراجدة أل كلهـ اإلأزدادة 
ف الافادة الحددة لرأس أل أ  رباح المعرثمردف المركقعةأبر مف اأثمار عراكف عربمعنى اف رالفة اال

 (15. )عبب  الرضخـذلؾ اكف ععار الفائدة فى العكؽ كدأقؿ مف أ الماؿ
ذا فر        ف الامدة المطلكب أل  دضان أفاف الطلب الالى عدزدد   ض أف االعرثمار المرغكب فد  زادكا 
فرررفع   المماف مابر مف النار  الحقدقأ مالفعل مداكف النار  الحقدق ملابر كبالراأ ا عراكف ؤ شرا
الى  مرزدد امدة العمؿ مما دؤد مالعاملدف كبالرالععار كررج  المنشآت الى اعرخداـ لدد اابر مف األ

نراجدة المركقعة مف  ذر مف اإل ابرأ بحت أف المكارد المراحة أبمعنى   مالفعل مزدادة النار  الحقدق
 مالفعل مفالفجكة الرضخمدة رحدث لندما داكف النار  الحقدق  رحدث الفجكة الرضخمدة مكبالرال  لمكاردا
ن  لندما دزدد حجـ ععار كدحدث ذلؾ ألللى األ ضةطان  معببان   المماف ملحقدقابر مف النار  اأ

رفع مماف فرر ابر مف النار  الأ بي أ مدزدد الف النار  الحقدق ماالعرثمار فاف حجـ الطلب الال
 (                                16).ا دؤثر للى حجـ االعرثمار علبدان ععار فدحدث الرضخـ مماأل
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رادت الحاكمة اف أذا إن  أفنقكؿ   الرضخـ للى الرخطدط لبلعرثمار كنقكـ بر كدر شاؿ رأثدر      
ى معدالت دكف زدادة  ف مب الالنفاؽ عدحقؽ زدادة فى حجـ الطلفمعنى ذلؾ اف  ذا اإل  نفاقهاإرزدد 

 .ك االعرهبلؾأاالعرثمار 
 رطلب:ركللد  فاف لملدة الرنعدؽ بدف النارجدف      
 .مععار لندما دزدد حجـ الطلب الالاررفاع معركل األ – 1
 ععار رنخفض الامدة المطلكبة دكف الرأثدر للى النار  الحقدقى المحرمؿ.لندما رررفع األ – 2

 ( 1الشاؿ ) 
 2012 – 2009ل التضخم فى مصر فى الفترة من معد

2009 - 2010 2010 2011 2011 – 2012 
8.7% 12.2% 14.64% 

 :بمعرفة الباحث مف الم ادر اآلردة مـ الجدكؿ 
 : الم در

  .2010ح اء الجهاز المرازل للرعبئة كاإل
 .2011ح اء ز المرازل للرعبئة كاإلالجها

 .2012ح اء الجهاز المرازل للرعبئةكاإل
 

 ( 2الشاؿ ) 
 2012 – 2009معدل الستثمار فى مصر فى الفترة من 

 2012 - 2011 2011 - 2010 2010 – 2009 المؤشر
 %14.9 %15.4 %18.9 معدؿ االعرثمار المحلى
 %9.5 %10.8 %14.1 معدؿ االدخار المحلى
 %2.5 %2.0 %6.8 االعرثمار االجنبى

 :در اآلردةبمعرفة الباحث مف الم ا مـ الجدكؿ 
 خطة الرنمدة   –الم در: كزارة المالدة 

ااف االعرثمار  2010 – 2009( عنجد أن  فى لاـ  2إذا نظرنا الى معدؿ االعرثمار فى الشاؿ ) 
بعبب لاملدف األكؿ  ك   %15.4إلى   2011 – 2010انخفض فى لاـ   %18.9المحلى 

كالثانى اررفاع   2010 – 2009لاـ   % 14.1بعد أف ااف % 10.8 انخفاض معدؿ االدخار
  أما االعرثمار االجنبى 2010 – 2009لاـ   %8.7 بعد أف ااف %12.2معدؿ الرضخـ إلى
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انخفض للى أثر انخفاض معدؿ االدخار كاررفاع معدؿ  2010 – 2009لاـ  %6.8المباشر فااف 
فأ بي  2012 – 2011إال أن  اررفع معدل   فى لاـ  2011 – 2010لاـ  %2.0الرضخـ إلى 

كاانت  ذر الزدادة فى قطالى البناء كالرشددد كال نالة الذل زاد معدؿ االعرثمار بهما بقدمة   2.5%
 (17جمالى االعرثمارات المراحة فى  ذا العاـ )إمف  %49ملدار دكالر بمادمثؿ  2.8
رخفدض  فراد كالمنشآت عدرجهكف نحكندما رررفع االععار فاف اؿ مف األن  لأ –كرف دؿ ذلؾ     

ة ف الزدادة فم األععار عرؤدل إلى انخفاض قدمأل  محجـ اؿ مف االعرهبلؾ كاالعرثمار للى الركال
  رالفة األ كؿ العدندة()  كؿ العدندةاك األ القدمة الحقدقدة للنقكد( كؿ نقددة )أاال كؿ عكاء اانت 

كاررفاع رالفة رأس   عرهبلؾنخفاض حجـ الطلب للى االفانخفاض القدمة الحقدقدة للنقكد عرؤدل الى ا
رأعمالدة لاطلة فى لبلكة للى كجكد أ كؿ   انخفاض حجـ الطلب للى االعرثمار الماؿ عرؤدل الى

نفاؽ جدددة رزدد مف حجـ اإل  كالن أللدكلة دكف اعرةبلؿ كدكف رقددـ لقدمرها فدطلبكف  مدار الجهاز اإل
عبب لاطلة فدحدث لجز فى المكازنة بالدقابل  زدادة فى االعرثمار نردجة كجكد طاقات  مالذ

 (18).الرضخـ
كر بي   ععارنردجة لحدكث الرضخـ فى األفاف خطة الرنمدة المقررحة عرررفع راالدفها  مكبالرال     

لب فررج  الدكلة الى  زدادة الط  اانت للد  لند كضع خطة الرنمدة راالدؼ االعرثمار اابر قدمة لما
كررج  المشركلات الخا ة  إلى  القركض الخا ة  فرررفع اععار   للى القركض العامة الخارجدة

 ذا لـ راؼً إلة الى طرح عندات لامة لبلارراب رجهت الدك اذا ا  ك   الفائدة للى القركض العامة كالخا ة
ا دؤثر مم ملدة فرررفع رالفة االعرثمار الالععار الفائدة للى القركض الداخأالقركض الخارجدة فرررفع 

مكاؿ أ( نردجة النخفاض حجدـ الطلب للى نار  المحرمؿ )بعبب حدكث مكارد لاطلةللى حجـ ال
انها عراكف ذات اععار  نراج فبلشؾذا ضحت بعض المشركلات الجذابة كقررت  اإلا  ك   االعرثمار
 (19)عراكف ذات حجـ طلب منخفض للدها. نفس الكقت ممررفعة كف

 
  المطلب الثالث:                             

 :رضخـ للى رخطدط الرجارة الخارجدةرأثدر ال
نراجدة ذات الجكدة درضمف رحقدؽ زدادة فى الطاقة اإل مف المعركؼ أف الرخطدط للرجارة الخارجدة     

لما رحراج  الدكلة مف  كفى نفس الكقت دعربر رخطدطان   درحقؽ بها مزدد مف ال ادرات مالرالعالدة ك 
لع الرأعمالدة كبحدث درحقؽ الركازف فدما بدنهما ثـ االرجار بعد ذلؾ الى كاردات العلع االعرهبلادة كالع
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فدرحقؽ فائض فى مدزاف   مالرعامؿ الخارج مفى  اف ان ؽ فائضرحقدؽ رفكؽ فى ال ادرات دحق
 .جحت فى رخطدطها للرجارة الخارجدةف الدكلة رعربر نإذا مارحقؽ ذلؾ فإف  المدفكلات

للى ععر ال رؼ للعملة  ابدران  درات االقر اددة الرى رؤثر رأثدران كالرضخـ مف المرة            
 (20.)درعبب فى انخفاض قدمة  ذر العملةالكطندة ك 

فى  مكث لجز ماللى حدم ذلؾ إجكر دؤدعار لنا ر اإلنراج كللى رأعها األفعندما رررفع أع     
الى زدادة  مراجدة العامؿ مما دؤدنإكؽ مركعط ف راكف  ذر الزدادة رفأكذلؾ فى حالة   مدزاندة الدكلة

ماـ العمبلت ألة الكطندة ععار كاردات الخامات  فرنخفض قدمة العمأنراج  فرررفع معدؿ راالدؼ اإل
لرعكدض   ى نفس قدمة الدخؿ مف ال ادراتك ذا درطلب زدادة امدة ال ادرات للح كؿ لل  خرلاأل

  كلرعكدض ذلؾ كللى افرراض اثر رالفةأبحت  أكاردات كالرى ماـ الأانخفاض قدمة العملة الكطندة 
كدلة حرى فاف رضخـ الراالدؼ دعرمر لفررة ط  دط معرمر لمعدؿ ال ادراتاف الدكلة ررج  نحك رخط

لى إ مدؤد ممر الذجنبى األععار ال رؼ األأالى اررفاع  مفالرضخـ دؤد  كضاع مف جدددرعرقر األ
 (21انخفاض قدمة العملة الكطندة رجار العمبلت. )

ععار الفائدة أى اما أف الرضخـ دؤثر للى معدرة الرخطدط للرجارة الخارجدة للى اثر رأثدرر لل    
لى زدادة حجـ الطلب للى القركض لزدادة حجـ االعرثمار م إععار دؤدفاررفاع األ  العائد فى العكؽ

فدقؿ حجـ   القركضرررفع اععار الفائدة للى ثر اررفاع معدؿ الافادة الحددة لرأس الماؿ فأللى 
نراجدة كرنخفض حراة اإل الطلب للى القركض كدقؿ معدؿ االعرثمار فرضعؼ الطاقة

 (22.)ال ادرات
حجـ الددكف  مؤثر للى حراة الرجارة الخارجدة  كجددر بالذار أف مف أ ـ العنا ر الرم ر     

لف خدمة  ذر  ى فضبلن لباء الرى رثقؿ اا ؿ االقر اد الكطنرعربر كاحدة مف األ مالخارجدة كالر
كلندما رررااـ  ذر الددكف ررج   الدكؿ النامدة   ئد  ذر الددكفقعاط  العنكدة لفكاالددكف فى  كرة األ
ف  ذر  الدكؿ رعدد أحكاؿ فدحدث فى معظـ األ  ابرأة ععار فائدأالددكف مقابؿ نحك جدكلة  ذر 

معرمر فم مدزاف مدفكلات  ذر الدكؿ   ؿ الددف ك ذا معنار اخربلؿأدكف اف رعرطدع عداد الفكائد 
األمر الذم دؤدل إلى حدكث زدادة   لكطندة  أماـ لمبلت الدكؿ األخرلبعبب انخفاض قدمة العملة ا

ك اذا حلقات مررالدة مف الرد كر فم قدمة  العملة   معرمرة مف الكاردات ال دقابلها زدادة فم ال ادرات
 (23)الكطندة كمزدد مف ررااـ الددكف.
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 المبحث الثالث:
 لبلج اآلثار الرضخمدة كنجاح معدرة الرخطدط:

أكجدرها الحاكمة لرحقدؽ فاللدة رلؾ  مرنمدة رركقؼ للى رلؾ العنا ر الرالشؾ أف نجاح خطة ال
لـ  ماحها إذا  للى المعاددر المطلكب نج مدجب أال رنف ؿ لف معببات الرأثدر العلب مالخطة كالر

ضخـ أثناء رنفدذ خطة الرنمدة كمكاجهة العنا ر الرى رأف مكاجهة ال  كالشؾ رضعها فى الحعباف
 ررعبب فى كجكدر  ى المعاددر الحقدقدة للنجاح كالرى نح ر ا فى الفعالدات اآلردة:

 
 :نفاؽ الحاكمىخفض اإل – المطلب االكؿ 

لرضخـ   لذا عباب لجز المكازنة كزدادة معدالت اأمف أ ـ  منفاؽ الحاكممما الشؾ فد  أف زدادة اإل
نرابها مشابلت اقر اددة ر مالدكؿ الر مفاؽ ب كرة مباشرة كلاجلة كخا ة فنفبلبد مف خفض  ذا اإل

نفاؽ العددـ الفائدة مثؿ اعردراد مثؿ م ر الرى الزالت الحاكمة ر ر للى اعرنزاؼ المبلددف مف اإل
رحردؾ الم انع كالشراات مكاؿ لذر األالةازات المعدلة للدمكع كطلقات الخرطكش بدؿ مف ركجد   

 .مركقفة رمامان منذ اندالع الثكرةال
 مالر مزمات مثؿ دبفى األ منفاؽ الحاكمالدكؿ األاثر مكارد الى رخفدض اإلكلقد ارجهت بعض 

ثر إؿ العدطرة للى لجز المكازنة للى % مف أج 14بمعدؿ  منفاؽ الحاكملى رخفدض اإلإارجهت 
 ( 24).زمة المالدة العالمدةردالدات األ

 نراجدة لمكاجهة الرضخـجؿ زدادة الطاقة اإلأكبالرالى ركجد   ذر المبال  الى حراة االعرثمار مف 
 (3الشاؿ رقـ )

 2011/  2006فى مصر  ينفاق الحكومحجم اإل 
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 الم در: كزارة المالدة 
 النعب مأخكذة مف المكازنة العامة للدكلة بعد م ادقة مجلس الشعب للدها 

% مف 75لات الفائدة دمثؿ جكر كالدلـ كمدفك للى األ منفاؽ الحاكمأف حجـ اإلدبلحظ  نا  
 .زدادة حدة الرضخـ منفاؽ العاـ مما رعبب فى لجز المكازنة العامة كبالرالقدمة اإل

 
 الحد مف انخفاض قدمة العملة الكطندة : –المطلب الثانى: 

ااؿ  كانهدار لحراة الرجارة  ماد الكطنانهدار االقر إف انهدار قدمة العملة الكطندة  ك بمثابة 
زمات ندة فى م ر رعبب فى الاثدر مف األالخارجدة ب كرة ااملة  كالشؾ أف انهدار قدمة العملة الكط

 منراجدة رلبإععار نردجة لدـ كجكد طاقة ى رأعها اررفاع المعركل العاـ لؤلاالقر اددة فى الدكلة كلل
  كالشؾ أف للى الحاكمة مالنقد مردراد مع ردنى قدمة االحرداطكاالرجار الى االع محجـ الطلب المحل

مف االررفاع الر دب فى  نراجى للحدأف ربادر كفكران لعبلج  ذر الم دبة االقر اددة برحردؾ الجهاز اإل
% مف  10ملدار جند  بكاقع  191.1لى النهادة الحرمدة إك ؿ  مععار كلجز المكازنة الذمعركل األ
 .مجمالالا مالنار  المحل

 19لى ا مالنقد ممعدؿ دعركجب زدادة معدؿ االحرداط بلح إكدقاؿ أف الحاكمة ررج  نحك برنام  
لبلقر اد  م% بما دعنى رحردؾ جزئ 17.5  كخفض معدؿ الرضخـ الى 2013قى نهادة دكندة  ان ملدار 

 (25فإذا لـ رنفذ ذلؾ فاقر اد م ر إلى الهاكدة القدر اهلل.)
  للى عبدؿ قؼ حراة االعردراد للعلع المثلدةنعدطر للى قدمة العملة الكطندة ك  لاف البد أكالن لاى

المثاؿ الفكؿ العكدانى كانراج  الةزدر فى م ر كللى الرغـ مف ذلؾ درج  الاثدر مف الرجار الى 
 . علبان  مثر للى حراة النقد االجنباعردراد انكاع رددئة ك ك مادؤ 

 
 (26العااندة المضطردة:)مكاجهة الزدادة  –المطلب الثالث 

  عكء الركزدع مالنمك العاان م   ى للى الركالبعادأمف المعركؼ أف المشالة العااندة ررضمف ثبلثة 
 .   ردنى الخ ائص العااندةمالعاان

 ةلذا فبلبد مف إرخاذ نمكذج المدخؿ الرنمكل المراامؿ  بحدث درـ لبلج أبعاد المشالة العااندة الثبلث
 .لدس بعبلج بعد للى حعاب بعد آخرك فى كقت كاحد 

حدة كاررفاع  م  كبالرالمفالزدادة العااندة رعربر أحد العكامؿ االعاعدة لزدادة حجـ الطلب االعرهبلا
 .مرلبدة حجـ  ذا الطلب االعرهبلا نراجدة للىركل االععار لعدـ قدرة الطاقة اإلمع
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ؿ المثاؿ فى م ر كالذل ك ؿ معدؿ الاثافة لذا فبلبد مف رحقدؽ مادعمى بالرنمدة الردفدة  كللى عبد
لهذر % مف لدد عااف م ر مف خبلؿ رخ دص جزء مف االنفاؽ االعرثمارل 50العااندة فد  

كلكدة رنفدذ برام  الرنمدة ل عدد م ر الذل دردنى فد  معركل الرنمدة كفقان ألطاء إالرنمدة  اما دجب 
 (27).آلخر رقاردر الرنمدة البشردة

علكب أفضؿ حدث ارضي أف بها أابر اثافة عااندة أعامؿ مع العشكائدات ب كرة كباما دجب الر
 .خدرة للى العاحة العداعدة فى م ركاانت قنابؿ مكقكرة ظهرت فى اآلكنة اال

كمف  نا درحقؽ الركازف فى رخ دص المكارد كدركازف حجـ الطلب مع حجـ المعركض مف العلع 
 . رضخـمكاجهة حقدقدة لل كالخدمات مما دعد

 
 (28: )رعددؿ العداعة النقددة - المطلب الرابع 

ـ اعرقرار ر ر العداعة النقددة فى الدكؿ النامدة للى حلكؿ فاشلة  كخا ة الدكؿ الرى رعانى مف لد
اف  رت العداعة النقددة للى دلـ الجند  الم رل لدظهر أماـ الدكؿ اآلخرلثفقد أ  معداعم كاقر اد

ملدار  12الى  مالنقد مكااف ضردبة ذلؾ انخفاض االحرداط  غدر ذلؾ رمامان قدمر  معرقرة  ك ك للى 
ملدار دكالر لدلـ  ذا الجند  الذل  بطت قدمر  بأاثر  20دكالر بعد أف رابدت العداعة النقددة 

% أماـ الدكال بؿ كاافة العمبلت األخرل  كااف دجب أف نربع ررؾ العملة الكطندة لقكل 6.1مف
لم انع المركقفة رمامان لد بي لادة رشةدؿ اثدر مف اإملدار دكالر للى  20نفاؽ ا  لعرض كالطلب ك ا

اجهة مك  م  كبالرالل ادرات كرشةدؿ العمالة المركقفةنراج  ك خدر كعدلة لعد لجز المكازنة كزدادة ااإل
  .دزدد الطدف بلة م  بدالن مف رعهدؿ الكاردات الذععار ب كرة ابدرةاررفاع األ

 
 اررفاع معركل االنراجدة : –س  المطلب الخام

نراجدة لف دأرى إال بكقؼ اعردراد المكاد الخاـ  ألف اررفاع اععار المكاد الخاـ اررفاع معركل اإل 
حجاـ إحجاـ اثدر مف القطالات كاذلؾ إالى  منراج العلع مما دؤدإلمعركردة رؤدل الى اررفاع رالفة ا

مر الذل جعؿ االعرثمار ععار ب كرة ابدرة  األرفاع األار  ملف المشاراة كبالرال مجنباالعرثمار األ
كااللرماد  منراج المحلكالحؿ ردلدـ اإل 2012فى لاـ   %14.9الى  %18.9 دردنى مف مالمحل

 %2.0 إلى 2010فى لاـ  %6.8للى الخامات المحلدة  اما انخفض معدؿ االعرثمار االجنبى مف 
إلى  2010 – 2009لاـ  %8.7دؿ الرضخـ مف ك ذا ااف رردجة اررفاع مع 2012فقط فى لاـ 

 .2012لاـ  14.64%
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 (4الشاؿ رقـ )
 2012- 2009معدل التضخم فى مصر فى الفترة من 

2009 – 2010 2010 2011 2011 - 2012 
8.7% 12.2% 14.64% 

 (5الشاؿ رقـ )
 2012 - 2009تأثير التضخم عمى حجم الستثمار  فى مصر 

 2012 - 2011 2011- 2010 2010 – 2009 المؤشر
 %14.9 %15.4 %18.9 معدؿ االعرثمار المحلى 
 %9.6 %10.8 %14.1 معدؿ االدخار المحلى 

 %2.5 %2.0 %6.8 االعرثمار االجنبى  معدؿ
 

 2012الم در : كزارة المالدة خطة الرنمدة 
فض بنعب مرفاكرة إذا قمنا برحلدؿ ماكرد بالجدكؿ فعنجد أف معدؿ االعرثمار المحلى كاالجنبى قد انخ

 م  فقد انخفض معدؿ االعرثمار المحل2012 – 2011حرى  2010 – 2009مف  كابدرة فى الفررة
  فإذا بحثنا لف عبب ذلؾ نعكد إلى معدؿ 2011% فى لاـ 15.4الى  2010% فى لاـ 18.9مف 

 إلى 2010% لاـ 8.7معدؿ الرضخـ اررفع ب كرة ابدرة مف  فالرضخـ لف نفس الفررة فنجد أ
ررفاع معدؿ الرضخـ ااف عبب  ا مكللد  داكف انخفاض حجـ االعرثمار المحل 2012لاـ % 1202

انخفض بشدة بعبب الرضخـ كالظركؼ  مجنبى الذ  نقدس ذلؾ للى االعرثمار األلف نفس الفررة
فى  2.0لاد فاررفع قلدبلن لندما اعرقرت الظركؼ الى حد ما فاررفع مف  مالعداعدة فى رلؾ الفررة كالذ

إال أف المعدؿ الزاؿ مردنى بالنعبة لمعدؿ بدادة الدراعة  2012فى لاـ  %2.5الى  2011لاـ 
  .كالرحلدؿ

 :الخارمة كالرك دات
كادفدة رحقدق  لرثبدت   ما ر مرااملة لف الرخطدط الحاكمعنلرربعنا مف خبلؿ البحث  كبعد     

لى اافة لنا ر لمعرقلة الرى رؤثر لاحد المرةدرات ا  كالقضاء للى الرضخـ  الرخطدط الحاكمم
رلؾ   ف رردخؿ الحاكمة بأدكات فعالةأالبد   ب فة خا ة مكالرخطدط الحاكم  الرطكر ب فة لامة

ف أ اقر اد مدماف ال ال  فاف العداعرا ار  عداعة النقددةالرى رعمى باؿ مف العداعة المالدة  كال
عمى باالعالدب  كالشؾ أننا قد رربعنا ادفدة رأثدر رلؾ القكالد الرى ر  دنجي بدكف اف دربع قكالد ما

مف اإلجراءات مثؿ خفض  ان الرضخـ للى الخطة العامة للدكلة كأادنا أن  البد كأف ررخذ الدكلة اثدر 
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ندة ك ذر المعاددر  ى القاعـ اكرعددؿ علبدات العداعة النقددة كمعالجة الزدادة العا منفاؽ الحاكماإل
  .الدكؿ النامدةفم  المشررؾ فى ظهكر الرضخـ

 لذا نقـك بركجد  الرك دات اآلردة:
 أكال ؛ الرك دات:

كررحاـ   ثـ رحدد االدرادات البلزمة لرلؾ النفقات  ف رحدد اكال نفقارهاأة المالدة دجب للى العداع – 1 
 الى خفض معدؿ الرضخـ. مدؤد مكبالرال    للحد مف العجز الدائـمفى الفائض النقد

ح ؿ ندقبؿ للدها فئات الدخكؿ المررفعة  ف مالضرائب للى العلع الامالدة كالردالت زدادة مع – 2 
نفاؽ فى األ الدكلة رعالدك ثقؿ اا ؿ محدكدل الدخؿ  نف أدرادات مرجددة كمضمكنة بدكف إبذلؾ للى 

 للى الطاقة االنراجدة.
دؤدل الى   مما ؽعكاخفض معدؿ رداكؿ النقد فى األ مكبالرال  منفاؽ الحاكمخفض اإل – 3    

   فدنخفض معدؿ الرضخـ.منفاؽ االعرهبلاخفض األ
  فرععدر العلع دحقؽ كررشدد اإلعرهبلؾ رنظدـ لملدة رععدر العلع إذا كجدت الدكلة رجاكزات  – 4

عرهبلؾ لف طردؽ رحردـ   كررشدد االالعكداء كرحددد األجكر كاألرباح القضاء للى ظا رة العكؽ
لرداؿ دؽ الكعطدة كاالكرحق معرهبلؾ الررفبلؿ كعائؿ اإللبلـ اما دحـر االخ اإلعراؼ كالربذدر مف

 . فى اإلنفاؽ
  فدزدد معدؿ االعرثمار كرفعها للى علع الرفا دة   نراجدةخفض الجمارؾ للى اعردراد العلع اإل – 5 

 .نراجدة كدنخفض معدؿ الرضخـكرزدد الطاقة اإل
 20كمحددة فلدس مف المعقكؿ أف رعرنزؼ الدكلة  اكف  ناؾ عداعة نقددة كاضحةردجب أف  – 6

أدل الى  ممر الذبالنعبة للدكالر األ دئان عاكل شر قدمر  ال تملدار دكالر مف أجؿ دلـ جند  أ بح
  .2013ملدار دكالر فى آكاخر مارس  13 ملى حكالإ مالنقد مخفض االحرداط
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 فسية في الجامعاتتطبيق إدارة المعرفة وتقانتيا ودورىا في تحقيق المزايا التنا

دارة العلميت وأعضبء اهليئت التدريسيت يف اجلبمعت الدوليت اخلبصت للعلوم اإل عن)دراست ميدانيت 

 سوريب( –والتكنولوجيب 

 د. لاطؼ لكض 

 جامعة أبكظبم األااددمدة للالدات الععاردة

 صمخستالم

دكر ػا فػم رحقدػؽ ك ” إدارة المعرفػة كرقانرهػا“دهدؼ  ذا البحػث إلػى الرعػرؼ للػى مكضػكع 
كعبؿ الك كؿ ” المزادا الرنافعدة“فم الجامعات مف خبلؿ رطبدقها  كاذلؾ ” المزادا الرنافعدة“

فػم رحقدػػؽ  ػذر المزادػػا. كالرمػد فػػم ” إدارة المعرفػػة كرقانرهػا“إلدهػا  باإلضػافة إلػػى رحددػد دكر 
 ؿ إلى كجكد لبلقة البحث المنه  الك فم الرحلدلم لرحددد العبلقة بدف المرةدرات. كرـ الرك 

ارربػػػاط بػػػدف "إدارة المعرفػػػة كرقانرهػػػا" ك"المزادػػػا الرنافعػػػدة". امػػػا أف  نػػػاؾ أثػػػران إدجابدػػػان لػػػػ"إدارة 
 المعرفة كرقانرها" فم رحقدؽ "المزادا الرنافعدة".

Abstract 

 This research aims to discuss knowledge management technology and 

its role in achieving the competitive advantages at universities through its 

implementation, and defining way of achieving competitive advantages. 

 Researcher has concluded that organizations get many benefits and 

achieve entrepreneurship by application of knowledge management 

technology. Results showed that there are a positive relationship between 

knowledge management and its technology and competitive advantages. 

Results also indicated impact for knowledge management and its 

technology in achieving competitive advantages. 

 Subsequently, this topic provided a number of recommendations 

subseries in implementation application of knowledge management and its 

technology and fulfillment competitive advantages. 
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 المقدمة  

دكر ػػػا فػػػم رحقدػػػؽ المدػػػزة رشػػػاؿ إدارة المعرفػػػة احػػػد الرطػػػكرات الفاردػػػة المعا ػػػرة  حدػػػث رعػػػاظـ 
الرنافعػػػدة فػػػم مجػػػاؿ منظمػػػات األلمػػػاؿ. كقػػػد ربلػػػكر ذلػػػؾ فػػػم ظهػػػكر كظػػػائؼ جددػػػدة فػػػم الهدااػػػؿ 
الرنظدمدػػػة لػػػبعض  ػػػذر المنظمػػػات  خا ػػػة الابػػػرل منهػػػا. كرعاػػػس  ػػػذر الكظػػػائؼ معػػػؤكلدات إدارة 

فدػ   ػك المعرفػػة بػأف المػكرد الػرئدس  -مجرمػع مػا بعػد الرأعػمالدة –المعرفػة. كدرمدػز مجرمػع المعرفػة 
 كلدس راس الماؿ أك الخامات كغدر ا مف لنا ر اإلنراج.

لنمك ػػػػا  كرعػػػعى المنظمػػػػات بػػػػاخربلؼ أنكالهػػػػا كأحجامهػػػػا إلػػػػى رحقدػػػػؽ الرفػػػػكؽ كالرمدػػػػز ضػػػػمانان 
المزادا “ها كبخا ة لملها فم ظؿ بدئة رنافعدة غدر مؤادة  كبذلؾ فقد ناؿ مكضكع ئكاعرمرار ا كبقا

للمنظمػػػات.  اعػػػرراردجدان  مػػػف البػػػاحثدف كالارػػػاب بحدػػػث لػػػد ا الػػػبعض  ػػػدفان  ابدػػػران  ا رمامػػػان ” الرنافعػػػدة
كالرػم ” إدارة المعرفػة كرقانرهػا“رػكافر لػدة مقكمػات لعػؿ مػف بدنهػا ” المزادػا الرنافعػدة“كدرطلػب رحقدػؽ 

 ػػم األخػػرل أضػػحت مػػف المكاضػػدع المهمػػة خا ػػة فػػم ظػػؿ الرحػػكؿ إلػػى اقر ػػاددات المعرفػػة كمػػا 
مف رطكر رقنم شمؿ اؿ مجاالت الحداة  كرأثرت بها منظمػات األلمػاؿ بشػاؿ مباشػر دشهدر العالـ 

 أك غدر مباشر.

” المزادا الرنافعدة”ك” إدارة المعرفة كرقانرها“كأل مدة  ذا المكضكع  كركضدي العبلقة بدف 
مػف ” إدارة المعرفػة كرقانرهػا“جاء  ذا البحث فم ثبلثػة أقعػاـ أعاعػدة: اعػرعرض القعػـ األكؿ 

مػػف ” المزادػػا الرنافعػػدة“حدػػث مفهكمهػػا كخ ائ ػػها كأنكالهػػا. بدنمػػا رطػػرؽ القعػػـ الثػػانم إلػػى 
حدػث مفهكمهػػا كادفدػة الك ػػكؿ إلدهػػا كأعػس نجاحهػػا. فػم حػػدف دنػػاقش القعػـ األخدػػر الجانػػب 

 ”.المزادا الرنافعدة”ك” إدارة المعرفة كرقانرها“العملم لرحددد العبلقة بدف 

  مشكمة البحث 

 د مشالة البحث فم الرعاؤالت اآلردة:دماف رحدد

 كما  م خ ائ ها كأنكالها؟” إدارة المعرفة كرقانرها“. ما  م 1

 . ما  ك اإلطار المفا دمم للمزادا الرنافعدة كادؼ دماف الك كؿ إلدها؟2

 ؟”المزادا الرنافعدة”ك” إدارة المعرفة كرقانرها“لبلقة بدف   ؿ  ناؾ. 3
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 ؟”المزادا الرنافعدة“فم رحقدؽ ” ة كرقانرهاإدارة المعرف“. ما  ك أثر 4

       أىمية البحث 

دارة المعرفة كمجرمعات المعرفة مػف  رنبع أ مدة البحث مف حداثة مفا دـ مدف المعرفة كا 
جانب  كالحاجة إلى االعرفادة مف رطبدقارها فم منظمات األلماؿ. اذلؾ رأرم أ مدة مرةدرار  

” إدارة المعرفػة كرقانرهػا“ة كالادفدػة الرػم دماػف أف ركفر ػا فم المنظمات كالمجرمعػات المعا ػر 
 كمعا مرها فم كضع اعرراردجدة ألماؿ منظمات األلماؿ.

امػػػا رنبثػػػؽ أ مدػػػة البحػػػث مػػػف دراعػػػة العبلقػػػة بػػػدف مرةدػػػردف حظدػػػا با رمػػػاـ العددػػػد مػػػف 
البػػػػاحثدف فػػػػػم األدب اإلدارم كالرػػػػػم أاػػػػػدت للػػػػػى أ مدرهمػػػػػا لمنظمػػػػػات األلمػػػػػاؿ فػػػػػم عػػػػػعدها 

إدارة “بلعػػرمرار كالبقػػاء. إذ دحػػاكؿ البحػػث اإلعػػهاـ فػػم رفعدػػؿ الرػػأثدرات الناجمػػة لػػف رطبدػػؽ ل
كضػمف إطػار نظػرم كرطبدقػم مراامػؿ كالػذم ” المزادػا الرنافعػدة“فم رحقدػؽ ” المعرفة كرقانرها

إدارة “دعػػد اعػػهامة للمدػػة مركاضػػعة رضػػاؼ إلػػى اإلعػػهامات الرػػم رحػػدد طبدعػػة العبلقػػة بػػدف 
 ”.المزادا الرنافعدة“كبعض المرةدرات الرنظدمدة األخرل كمنها ” قانرهاالمعرفة كر

       أىداف البحث 

 دهدؼ البحث إلى:

م ادر الثركة الرئدعدة  كادفدة  لحدإإلقاء الضكء للى مفهكـ المعرفة الرم رعربر الدكـ  .1
 إداررها مف خبلؿ مجمكلة مف األنشطة كالعملدات.

ارة المنظمة المبحكثة لف مفهكـ كأبعاد مرةدرم البحث فضبل محاكلة رقددـ رؤدة نظردة إلد .2
 .الف اإلطار الرطبدقم لهم

فم ” المزادا الرنافعدة“الرم رعهـ فم رحقدؽ ” إدارة المعرفة كرقانرها“الرعرؼ للى ماكنات  .3
 ضكء اخربار طبدعة كقكة لبلقة االررباط كاألثر بدنهما.

كمدل ربندها ألبعاد ” إدارة المعرفة كرقانرها”ػالرأاد مف مدل امربلؾ المنظمة المبحكثة ل .4
 ”.المزادا الرنافعدة“

المزادػػػػػا “فػػػػػم رحقدػػػػػؽ ” إدارة المعرفػػػػػة كرقانرهػػػػػا“رقػػػػػددـ المقررحػػػػػات البلزمػػػػػة لبلعػػػػػرفادة مػػػػػف  .5
 ”.الرنافعدة
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       فرضيات البحث 

 دعرند  ذا البحث إلى فرضدردف  ما:

” إدارة المعرفة كرقانرها“لة معنكدة بدف الفرضدة األكلى: "ال ركجد لبلقة اررباط ذات دال .1
 Ho: R = 0”".                                     .المزادا الرنافعدة”ك

فم رحقدؽ ” إدارة المعرفة كرقانرها“الفرضدة الثاندة: "ال ركجد لبلقة أثر دالة إح ائدان  .2
 Ho:  = 0”".                                     .المزادا الرنافعدة“

 

       أساليب جمع البيانات 

جمعت البدانات األكلدة لف طردؽ اعرمارة اعربداف  ممت خ د ان لهذا المكضكع كفقان 
لمقدػاس لداػػرت الخماعػم )أرفػػؽ رمامػان  أرفػػؽ  غدػر مرأاػػد  ال أرفػؽ  ال أرفػػؽ مطلقػان(. كقػػد رػػـ 

اعػرخداـ المخر ػدف  كالرحقؽ مف  دؽ  ذر األداة كثبارها بعرضها للى لدد مف المحامػدف 
%( ك ػم نعػبة رػدؿ للػى ثبػات 88.7كبل  معدلػ  ) (Cronbach's Alphaاخربار ألفا ػ اركنباخ )

 ألداة القداس. لاؿو 

 بدنما جمعت البدانات الثانكدة مف خبلؿ المعي الماربم لؤلدبدات كالدكردات كاإلنررنت.. 

    مجتمع البحث وعينتو

بحػث للػى دراعػة حالػة الجامعػة الدكلدػة الخا ػة للعلػكـ رقر ر الدراعػة المدداندػة لهػذا ال
ـ  كرضػػػـ  2005كالرانكلكجدا/عػػػكردا  إحػػػدل الجامعػػػات العػػػكردة الخا ػػػة الحددثػػػة  رأععػػػت 

 العددد مف الالدات  كرمني شهادات للمدة )باالكردكس( فم رخ  ات مخرلفة.

فػم الالدػات  كشملت لدنة البحث ألضاء مػف مجلػس الجامعػة كالعمػداء كرؤعػاء األقعػاـ
( 40كمددرم اإلدارات كالمخر ػدف كذكم العبلقػة بمكضػكع البحػث فػم الجامعػة. كقػد كزلػت )

( اعػرمارات لعػػدـ  ػػبلحدرها. لػػذا 3( اعػػرمارة كاعػػربعدت )35اعػرمارة اعػػربداف  كرػػـ اعػرعادة )
 %( مف االعرمارات المكزلة.80( اعرمارة رمثؿ )32فإف لدد االعرمارات الرم جرل رحلدلها )
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         حدود البحث 

دقر ر البحث للى الجامعة الدكلدة الخا ة للعلكـ كالرانكلكجدا/عػكردا كالالدػات الرابعػة 
 ـ.  2011ـ إلى نهادة العاـ 2008لها  للمدة الزمندة منذ بدادة العاـ 

      منيج البحث 

حلدلهػػػػا لجمػػػػع البدانػػػػات كربكدبهػػػػا كلرضػػػػها كر رػػػػـ اربػػػػاع أعػػػػلكب المػػػػنه  الك ػػػػفم الرحلدلػػػػم
   كرحددد العبلقة بدف مرةدرات البحث.كرفعدر ا

      أدوات التحميل اإلحصائي 

 جػػػػػػػرل رحلدػػػػػػػؿ بدانػػػػػػػات البحػػػػػػػث باعػػػػػػػرخداـ رزمػػػػػػػة البػػػػػػػرام  اإلح ػػػػػػػائدة للعلػػػػػػػكـ االجرمالدػػػػػػػة
("SPSS"Statistical Package for Social Sciences للح كؿ للى نرائ  دقدقة ) كقد رـ .

االنحػػراؼ المعدػػارم كمعامػػؿ االخػػربلؼ لك ػػؼ مرةدػػرات البحػػث  الكعػػط الحعػػابم ك  ـاعػػرخدا
كاعرخداـ معامؿ اررباط عبدرماف لرحددد العبلقة بدف رلؾ المرةدرات  كمعامؿ االنحدار الخطم 

 البعدط لقداس األثر.

         القسم األول: مفيوم إدارة المعرفة  

ؾ بربادف رخ  ات كخلفدات الباحثدف دربادف رعردؼ إدارة المعرفة بربادف مداخؿ المفهـك  كاذل
. اما درجع  ذا الربادف إلى ارعاع مدداف المفهكـ كددنامدادر  أك  كالاراب فم مجاؿ  ذا المفهـك

 :59الرةددرات العردعة الرم ردخؿ للد . كمف أ ـ رعردفات إدارة المعرفة ما دلم

معدنة رؤثر للدها كللى لملدة إداردة لها مدخبلت كمخرجات كرعمؿ فم إطار بدئة خارجدة  -أ
رفالبلرها كرنقعـ إلى خطكات مرعددة مررالدة كمرشاباة )مثؿ خلؽ كجمع كرخزدف كركزدع المعرفة 
كاعرخدامها(  كالهدؼ منها  ك مشاراة المعرفة فم أافأ  كرة للح كؿ للى أابر قدمة 

 للمنظمة.

رفة ال ردحة كالمعرفة الضمندة مف نار  الرفالؿ بدف الفرد كالمنظمة مف ناحدة كالراامؿ بدف المع -ب

                                                           
دردس  العلكؾ الرنظدمم : نظردات كنماذج كرطبدؽ لملم إلدارة العلكؾ فم المنظمة  اإلعاندردة : الدار الجامعدة   59   2005د. المرعى كا 

 .551ص 
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 ناحدة أخرل.

العملدات الرم رعالد المنظمات للى ركلدد كالح كؿ للى المعلكمات كاخردار ا كرنظدمها  -ج
كاعرخدامها كنشر ا كرحكدؿ المعلكمات المهمة كالخبرات الرم رعربر ضركردة لؤلنشطة اإلداردة 

 خطدط االعرراردجم.المخرلفة اارخاذ القرارات  كحؿ المشابلت كالر

العملدة المنظمة للبحث كاالخردار كالرنظدـ كلرض المعلكمات بطردقة رحعف فهـ العاملدف  -د
 كاالعرخداـ األمثؿ لمكجكدات منظمات األلماؿ.

دارة قالدة المعرفة  كرعهدؿ المشاراة فدها  مف أجؿ رطبدقها  - ػ لملدة رجمدع كابراار المعرفة بافاءة كا 
 منظمة.بفاللدة فم ال

( إدارة المعرفػة بأنهػا رخطػدط المعرفػة كرنظدمهػا كرنعػدقها كركلدفهػا كاأل ػكؿ Wilgدعرؼ ) اما
خ ػػدة كالرنظدمدػػة  كبشػػاؿ دػػرـ معػػ  المرربطػػة بػػرأس المػػاؿ الفاػػرم كالعملدػػات كالقػػدرات كاإلماانػػات الش

 .60دجابم فم نرائ  المزدة الرنافعدةابر قدر مماف مف األثر اإلأنجاز إ

( إلػػػى أٌف إدارة المعرفػػػة دماػػػف اعػػػرعمالها داخػػػؿ المنظمػػػة لرنفدػػػذ Witzelك  Warnerكدشػػػدر )
العددد مف المهاـ كالنشاطات المرمحكرة فم كضع خطة البحث كالرطكدر اعرنادان إلى قػدـ المعرفػة لركلدػد 
ة المعرفة المفقكدة كدلػـ لملدػة إلػادة  ندعػة لملدػات األلمػاؿ بكضػع ركزدػع أفضػؿ النشػاطات المعرفدػ

لػادة ر ػحدحها بػدف كظػػائؼ الرشػةدؿ   كأخدػران  رحددػػد  فضػبل لػف رحلدػؿ لملدػػة نقػؿ المعرفػة كربادلهػػا كا 
جػػراء  االحرداجػات الردردبدػػة لمجمكلػات المعػػرخدمدف لرنفدػذ أفضػػؿ للمهػاـ المكالػػة إلػى األدػػدم العاملػة كا 

  .61المكاجهات الدكردة المعلكماردة لؤلفراد فدما در ؿ بمجاالت المعرفة

 ية إدارة المعرفة:أىم

 :62رأرى أ مدة إدارة المعرفة مف دكر ا فدما دلم

ربعدط العملدات كخفض الراالدؼ لف طردؽ الرخلص مف اإلجراءات المطكلة أك غدر الضركردة   . أ

                                                           
60
 Wilg, Karl M. (1994) Knowledge Management: The Central Management Focus for Intelligent Acting 

Organization, U.S.A. - Schema press. 
61
 Warner, M. and Witzel. M. (2004): Managing in Virtual Organization, Australia, Thomson. 

، ص 2003م العربي، بحث مقدم إلي منتدى الحكم المحلي للدول العربية، نوفمبر المركز اللبناني للدراسات، الالمركزية والدمقرطة والحكم المحلي في العال 62
24 . 
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اما رعمؿ للى رحعدف خدمات العمبلء  لف طردؽ رخفدض الزمف المعرةرؽ فم رقددـ الخدمات 
 المطلكبة.

لف طردؽ رعكدؽ المنرجات كالخدمات بفاللدة أاثر  برطبدؽ المعرفة  زدادة العائد المادم   . ة
 المراحة كاعرخدامها فم الرحعدف المعرمر  كابراار منرجات كخدمات جدددة.

ربنى فارة اإلبداع لف طردؽ رشجدع مبدأ ردفؽ األفاار بحردة.فإدارة المعرفة أداة لرحفدز  . ث
 ا البشردة  لخلؽ معرفة جددة كالاشؼ المعبؽ المنظمات للى رشجدع القدرات اإلبدالدة لمكارد

 لف العبلقات غدر المعركفة كالفجكات فم ركقعارهـ.

 رنعدؽ أنشطة المنظمة المخرلفة فم ارجاة رحقدؽ أ دافها. . د

 رعزدز قدرة المنظمة لبلحرفاظ باألداء المنظـ المعرمد للى الخبرة كالمعرفة كرحعدن . . س

 كافر منها كرطكدر ا كالمشاراة فدها كرطبدقها كرقددمها.رحددد المعرفة المطلكبة كركثدؽ المر . ط

أداة العرثمار رأس الماؿ الفارم للمنظمة  مف خبلؿ جعؿ الك كؿ إلى المعرفة المركلدة لنها  . خ
 بالنعبة لؤلشخاص اآلخردف المحراجدف إلدها لملدة عهلة كممانة.

 ر المعرقرة.رحفدز المنظمات للى رجددد ذارها كمكاجهة الرةددرات البدئدة غد . د

إراحػة الفر ػػة للح ػػكؿ للػى المدػػزة الرنافعػػدة الدائمػة للمنظمػػات  لبػػر معػا مرها فػػم رماػػدف  ػػذر  . ر
 المنظمات مف ربنى المزدد مف اإلبدالات المرمثلة فم طرح علع كخدمات جدددة.

دلـ الجهكد لبلعرفادة مف جمدع المكجكدات الملمكعة كغدر الملمكعة  برػكفدر إطػار لمػؿ لرعزدػز  . س
 معرفة الرنظدمدة.ال

 استراتيجيات إدارة المعرفة:

دعد مجاؿ ممارعات إدارة المعرفة كرطبدقارها كاععان دماف أف دةطم أكج  بناء المعرفة اافة 
ابرداءن مف الرعلدـ فم أثناء العمؿ كبرام  الردردب كانرهاءن بالبحث كالرطكدر  كربعان لذلؾ نبلحظ أٌف 

(Wiig)63  إلدخاؿ المعرفة فم المنظمات  م: عرراردجداتااقررح ثبلث 

                                                           
63
 Wiig; K. (2003), "Knowledge Management Foundations: Thinking", Arlington: Schema Press, p: 1. 
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عػػػػرراردجدة رة المعرفػػػة كدماف اعػػػرعماؿ  ػػػذر االعػػػرراردجدة البحػػػث الرػػػدردجم فػػػم اعػػػرعماؿ إداا -1
 ردردجدان.

 عرراردجدة للى ربنم إدارة المعرفة.دجدة الرركم كالحذر كرعمد  ذر االاعررار -2
راردجدة جػػػزءا مػػػف محاكلػػػة عػػػر ػػػذر اال اعػػػرراردجدة دلػػػـ كجهػػػات النظػػػر المرقدمػػػة كالفاللة كرعػػػدٌ  -3

 كاععة رهدؼ إلى رجددد المنظمة كرقكدرها.
 أنواع المعرفة:

 Tacitأجمػػػع معظػػػـ البػػػاحثدف للػػػى كجػػػكد نكلدػػػػف مػػػػف المعرفػػػػة  مػػػػا: المعرفػػػػة الضػػػمندة 
Knowledge كالمعرفة المعلنة  Explicit Knowledge . 

 . المعرفة الضمنية: 1

مرراامػػة للػػى شػػاؿ معرفػػة الادػػؼ كالفهػػـ فػػم لقػػػكؿ النػػػاس ك ػػم المعرفػػة المعقػػدة )المرابػػة( ال
المعرفػػة الرػػم ال دماػػف رؤدرهػػا  أك الرعبدػػر لنهػػا بعػػهكلة  ك ػػم أدضػػان  .64الذدػػػف درمرعػػكف بػػاطبلع كاعػػػع

لف أنها معرفة شخ دة  د عب رشادلها  كللد  د ػعب نقلهػا أك إشػراؾ اآلخػردف بهػا. كررػألؼ  فضبلن 
ؽ كالبدانػات الثابرػة كاألنمػاط الداخلدػة ككجهػات النظػر  كاألشػااؿ كال ػكر المعرفػة الضػمندة مػف )الحقػائ

( إلػى أف Cokaesكالمفا دـ كاألحااـ كالركافقػات كالفرضػدات العاملػة كاعػرراردجدات كالرفادػر(. كدشػدر )
مهمػػػة مثػػػؿ: النمػػػاذج الذ ندة كالمعرقػػػدات   Cognitiveالمعرفػػػة الضػػػمندة رحرػػػكم للػػػى أبعػػػاد معرفدػػػة 

 .65كللد  دركلد  ذا النمط مف المعرفة مف خبلؿ اعرخداـ الخبرة الماضدة فم البدانات الجدددة كالحدس 

 . المعرفة المعمنة:2

ك ػػم المعرفػػة الرػػم دماػػف الرعبدػػر لنهػػا بالالمػػات كاألرقػػاـ كال ػػكت كالرشػػارؾ فدهػػا مػػف خػػبلؿ 
نػػ  دماػػف نقػػؿ المعرفػػة المعلنػػة إء للدػػ  فالبدانػػات كالمعػػادالت العلمدػػة كالمرئدػػات كمكا ػػفات المنػػر  كبنػػا

" فم كرقة العمػؿ المقدمػة إلػى المػؤرمر العػنكم الػدكلم الرابػع فػم صبري. كأشارت "66إلى األفراد بعهكلة
أف المعرفػػػة المعلنػػػة ركجػػػ  العػػػلكؾ البشػػػرم فرددػػػان كمؤععػػػدان فػػػم مجػػػاالت النشػػػاط إلػػػى جامعػػػة الزدركنػػػة 

ة البدانػػات كالمعلكمػػات كاإلرشػػادات كاألفاػػار الرػػم مجمكلػػلبػػارة لػػف  اإلنعػػانم اافػػة  ألف  ػػذر المعرفػػة
                                                           
64
 Balogun J. and Hailey, V.P. (2004): Exploring Strategic Change, Harlow, England, Prentice Halx. 

65
 Coakes, Elane (ed.) (2003): Knowledge Management Current Issues and Challenges, U.S.A. Group 

publishing. 
66
 Nonaka. Ikujino & Takeuchi, Hirotaka (2004): Hitotosubashi on knowledge Management Singapore, john 

Wiley & Sons (Asia) pte, hd. 
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دحملهػػػا اإلنعػػػاف أك دعللهػػػا المجرمع كذلػػػؾ مػػػا دفعػػػر عػػػبب عػػػعم المنظمػػػات إلػػػى زدػػػادة مخزكنهػػػا مػػػف 
 .67المعرفة المعلنة جزءان مف لملدة الرعلدـ المنظمم

 عمميات إدارة المعرفة:

عػاس نهػا مكجػكدة فػم األلػؾ ألا كذدنظر الى معرفة المنظمة بانها رمثؿ رأس المػاؿ الفاػرم فدهػ
فم ذ ف العػاملدف فػم المنظمػة كلهػا قدمػة بالربار ػا مػف المكجػكدات غدػر الماددػة للمنظمػة بمعنػى آخػر 

. كرزادػػػد فاددػػػة مثػػػؿ المبػػػانم كالمعػػػدات كالخػػػز ك لمعػػػها امػػػا فػػػم المكجػػػكدات المأنػػػ  الدماػػػف رؤدرهػػػا إف
للمنظمػة بػدالالرها كمةزا ػا كراثدر ػا للػى المنظمػات خدػرة بػالمكجكدات الفاردػة اال رماـ فػم العػنكات األ

بعػػػػد ذلػػػػؾ بالرمعػػػػؾ بحقدقػػػػة اف قدمػػػػة أاثػػػػر  ك نػػػػاؾ مػػػػف ذ ػػػػب أداررهػػػػا كجعلهػػػػا منرجػػػػة إكللػػػػى ادفدػػػػة 
جكدارهػػا غدػػر الماددػػة امػػا  ػػك الحػػاؿ فػػم اثدػػر مػػف االلمػػاؿ ك المؤععػػات رامػػف للػػى نحػػك مرزادػػد فػػم م
... كعػراكف قابلدػة  إدارة المكجػكدات المعرفدػة الخا ػدة الرئدعػدة الرػم دبحػث لنهػا الخدمدة الابدرة الدػـك

 الةد. مر دفم مد

كمهما اخرلفت آراء الباحثدف فم رحددد  ذر العملدات اك االنشطة اال اف حقدقة الممارعات 
الح كؿ للدها مف م ادر ا المخرلفة  كمف ثـ  العملدة لهذر العملدات ال ررعدل اكنها ابراار المعرفة 

عها...كفدما دلم بداف للمبلمي جؿ مشارارها كنشر ا كركزدأنها فم قالدة معرفة المنظمة مف لخز  ررمدز ا
 عاعدة لاؿ لملدة مف  ذر العملدات:األ

  Create Knowledge  ابتكار المعرفة:-أ

ك أفراد ا درـ الرعبدر لف فارة دقدمها األربدأ لملدة ابراار )راكدف( المعرفة الرنظدمدة لندم
فراد اآلخردف كربما حدثت  ذر الفارة لف طردؽ المعلكمات الخارجدة  المناقشات  األ ا معدرقاعمه

ؽ االر اؿ األخرل كرناكلت معرفرهـ الضمندة  كبعد   كلدلت الفارة كحدد شالها لف طر كالمبلحظات
اف الفارة ذا ما رـ قبكلها فإ خدران أخرل للرنظدـ الاامؿ. ك أت الفارة لرشمؿ معركدات كجمالات ذلؾ ركعع

ك عداقات لمؿ جدددة أنراج مرطكر كجددد إك أنها خدمات أعكؼ ر بي داخؿ بندة الرنظدـ للى 

                                                           
 رم   ال   العرب ك المعرفة المعرقبلدة  كرقة لمؿ مقدمة إلى المؤرمر العلمم الدكلم العنكم الرابع )إدارة المعرفة فم العالـ العربم( ب 67

 .2004-4-2-26جامعة الزدركنة  لماف  
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النظر ك كجهات أفاار العرعارة كالرناظر للرعبدر لف األ كدعرخدـ األفراد فم ابراار المعرفة الجدددة ا
 .  68م العلكؾ الثابت الجدددفراد كمعرجدة فدهـ لررجمرها فنها ر بي معرفة ضمندة ضمف األأالجدددة  ك 

  Knowledge Acquisitionالحصول عمى المعرفة: -ب

جهػزة الرحعػس أرلفػة اػالخبراء  الارػب  الكثػائؽ  رح ؿ المنظمة للى المعرفة مػف م ػادر مخ
. 69كرعػػرؼ بأنهػػا  "لملدػػة الح ػػكؿ للػػى المعرفػػة مػػف الخبػػراء ك ػػداغرها للػػى شػػاؿ مفػػا دـ كقكالػػد"

 معرفة مف الم ادر: كرح ؿ المنظمة للى ال

  المكثقةDocumented  كالرم دماف الح كؿ للدها مف الارب  قكالد البدانات  الكثائؽ :
 ملفات الحاعكب كباشااؿ مخرلفة ااالفبلـ  ال كر  خرائط  رعكمات.

  غدر المكثقةUndocumented)كالرم ركجد فم لقكؿ الناس)الخبراء : 
 :  70طرؽ مخرلفةأما لملدة الح كؿ للى المعرفة فرجرم ب 

   الطرؽ الددكدةManual Methods : إذ درـ اعرخبلص المعرفة مف الخبدر كمف الم ادر
 االخرل لف طردؽ المقاببلت اك المبلحظة كالمشا دة.

 الطرؽ شبة الرلقائمSemi automated Methods:  رعمي للخبراء ببناء قكالد معرفة
ندس المعرفة باعرخبل ها بمعالدة بمعالدة بعدطة مف مهندس المعرفة اك العماح لمه

 مبعطة مف الخبدر.
   الطرؽ الرلقائدةautomated methods:   ك مهندس المعرفة أإذ دقلؿ دكر اؿ مف الخبراء

 كقداـ محلؿ النظـ مثبل بذلؾ.
  Storing Knowledgeخزن المعرفة: -ج

ك أت الدراعدة حاالك قالدة معرفة كدجرم رخزدف الأدلة ارشاددة أ م لملدة خزف المعرفة فم 
حرى العملدات الرعاكندة اك القكالد كالرعلدمات كرضاؼ الى ما رمرلا  المنظمة مف المعرفة المخزكنة 

                                                           
68
 Bourdream, A. & Coullard, G, (1999)"System Interaction &Knowledge Management "in Auerbach's forth 

coming book, Enterprise Integration. 
 مدخؿ معا ر"دار كائؿ لماف االردف.-("نظـ المعلكمات االداردة2005الحمددم نجـ لبد اهلل العامرائم علكل امدف كالعبدد لبد الرحمف) 69
اعـ شعباف  الجزء األكؿ  دار رضا ( "رقندة المعلكمات فم إدارة الشراات" ررجمة ق2000ركرباف افرادـ  مالدف افرادمك كدثرب جدمس )70

 للنشر دمشؽ عكردا 
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فم لقكؿ العددد مف العاملدف فدها  مع مرالاة إمااندة إجراء اإلدامة كالبحث كاالعررجاع للمعرفة 
 ( للى شاؿ:  Knowledge Base. كرخزف المعرفة لادة فم قالدة المعرفة )71المخزنة

  :الحقائؽFacts   عالدب رمثدؿ المعرفة الرم ر ؼ اذلؾ ادؼ أكر ؼ مجاؿ المشالة ك
  .ررناعب الحقائؽ مع بعضها البعض بطردقة منطقدة لمجاؿ معرفم معدف

   القكالدRules     دف. أكرحدد ما درـ لمل  فم مكقؼ معدف كرحركم للى جز 
 .ك الداكف  حدحان أف داكف أالذم دماف ك    Condition_  الشرط          

 .داكف الشرط  حدحان  ماكالذم درخذ لند  actionالفعؿ _           

 Sharing Knowledgeمشاركة المعرفة:  -د

كرجد المعرفة  عكبة فم  72رشدر مشاراة المعرفة الى جعؿ المعرفة مراحة للمشاراة  
ص  خبلؼ العهكلة الرم نجد ا فم البدانات مشارارها اآلخردف ذلؾ لبلحرفاظ بها فم راس الشخ

رزكدد اآلخردف بها بعهكلة عكاء كالمعلكمات الرم ررمرع بقابلدة النفاذ إلى الملفات أك الكثائؽ ك 
ف معظـ المنظمات رهرـ بعملدة أثبرت أف الدراعات قد أMckeow) 73ك منظمات. ككجد )أشخاص أا

كالبحث لف أفضؿ  ك الخدمات أالمنرجات ذلؾ فم ك لةرس أمشاراة المعرفة لةرض رحعدف العملدات 
 الرطبدقات لذلؾ كدماف ر ندؼ مشاراة المعرفة الى نكلدف مف الخ ائص:

ار كطردقة للردفؽ الحر للمعرفة اكعدلة لرقاعـ االفا Group Ware: المشاركة الجماعية -1
ب دةة  دضان أنظمة دلـ القرار كراكف المشاراة أك أاثر مما رعمي ب  معركدلات المعرفة أب

 .74الذم دعرخدـ للركلدد الجمالم للمعرفة كنقلها كرقاعمها (Collaborationالرعاكف)
اثر )الخبراء( ممف دمرلاكف المعرفة أك أ: رمرلؾ معظـ المنظمات شخص المشاركة الفردية -2

جعؿ  ؤالء دشاراكف معرفرهـ مع ف إدجاد الطرؽ لا  الفضؿ فم نجاح لملدات المنظمة  ك دعكد لهـ 
 عاس لراملة نجاحات المنظمة.لمنظمة عكؼ داكف األخردف فم ااأل

 
 

                                                           
71
 Martinins,K.,Heisig ,P.,Vorbeek, J.(2001)"Knowledge management     -Best  Pratices In Europe”, springer 

72
 Laudon ,K.C.&Laudon, J.P.(2004)"Management information systems-managing the digital firm", Pearson, 

Prentice Hall 
73
 Mckeonwn, P.G., (2001)" Information Technology “Harcourt college publishers. 
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  Distributing Knowledgeنشر وتوزيع المعرفة: -ىـ

ركفدر المعرفػة ال ػحدحة للشػخص ال ػحدي فػم الكقػت ال ػحدي دعربػر جػك ر لملدػة الركزدػع    
دضا أرشمؿ ررانت  اما ك كرعرخدـ رطبدقات رانكلكجدا المعلكمات نشر المعرفة كركزدعها ااالنررنت كاالن

كرنرقػػؿ نقػػؿ الخبػػرات المعرفدػػة الػػى العػػاملدف الجػػدد لػػف طردػػؽ الرػػدردب كرقندػػات رقػػددـ الن ػػي كاإلرشػػاد 
ذا رػػكافرت لهػػا كعػػدلة النقػػؿ الرػػم راػػكف مرفهمػػة لهػػذر المعرفػػة كقػػادرة إقطػػار المعرفػػة لبػػر المنظمػػات كاأل

كاجز الرػػم رحػػكؿ دكف  ػػذا النقػػؿ كرنرقػػؿ المعرفػػة للػػى نقلهػػا كاػػذلؾ كجػػكد الحػػافز كازالػػة المعكقػػات كالحػػ
حػػدث ر ػػمدـ للحاعػػكب مػػف شػػراة أ( امػػا ح ػػلت فػػم شػػراة  دراشػػم  للػػى Designبشػػاؿ ر ػػمدـ )

(IBM  )أ( ك رنرقؿ للى شاؿ آلةmachine  لف طردؽ معرفة ماكنات كادفدة لملها كر ػندعها )كأ 
 . 75االنرقاؿ مف كظدفة الى أخرلك أرنرقؿ لف طردؽ  جرة العقكؿ البشردة مف خبلؿ العفر 

 متطمبات تطبيق إدارة المعرفة

درطلب رطبدؽ إدارة المعرفة رهدئة بدئة المنظمة للك كؿ إلى أق ى اعرفادة ممانة مف 
المعرفة  بحدث راكف بدئة مشجعة للى اإلدارة الفعالة للمعرفة  كمف ثـ دماف رخزدف كنقؿ كرطبدؽ 

ر البدئة ررطلب ركافر العنا ر اآلردة:  دااؿ رنظدمدة مبلئمة المعرفة. كب فة لامة  فإف مثؿ  ذ
إلدارة المعرفة  كقدادة كثقافة رنظدمدة رشجع للى ذلؾ  كرانكلكجدا المعلكمات. كفدما دلم شرح لهذر 

 المرطلبات:

 اليياكل التنظيمية: -1

هدااؿ الرم ررعـ مما الشؾ فد  أف الهدااؿ الرنظدمدة األاثر مبلءمة إلدارة المعرفة  م رلؾ ال
بالمركنة كالرادؼ مع البدئة كعهكلة االر االت كقدررها للى االعرجابة العردعة للمرةدرات. كدعرمد 
الهداؿ الكظدفم للى الرخ ص كرقعدـ العمؿ  ربعان للكظائؼ.كداكف لاؿ فرد دعمؿ فم رخ ص 

اس  ذا للى ردفؽ معدف رئدس مباشر  كراكف اإلدارة العلدا فم رحاـ قكم للمنظمة ااؿ  كدنع
المعلكمات فم المنظمة  حدث ررراز فم المددردف كدرـ ركزدعها مف قبؿ اإلدارة للى األفراد.كدعنم ذلؾ 

 .76ةلدـ كجكد لبلقات مباشرة بدف األفراد  كبالرالم راكف إمااندة نقؿ المعرفة كالمشاراة فدها محدد

                                                           
  مارس8ددر كرجؿ األلماؿ"  العنة األكلى  ع ارب الم-("خبل ات 1993باداراك  جكزدؼ) 75
رشارات د.علكل شعراكل ثقافة اإلدارة العلدا كاإل بلح االدارل كرقة مقدمة إلى الندكة الرابعة جامعة القا رة الدة االقر اد مراز دراعات كاع 76

  10-2 ص ص1995نكفمبر  23اإلدارة العامة 
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ارة لف مجمكلة مف الهدااؿ الكظدفدة كاذلؾ األمر بالنعبة للهداؿ المرعدد الرقعدـ الذم  ك لب
كال دكجد فم  ذا الهداؿ  المنف لة كلانها مقعمة بناء للى المنر  أك العمبلء أك المكقع الجةرافم.

ردفؽ معرفم فعاؿ ألن  ال ركجد لبلقة مباشرة بدف العاملدف فم منرجدف مخرلفدف أك فم مناطؽ جةرافدة 
كفم  فالهدؼ من   ك دم  مزادا الهداؿ الكظدفم مع الهداؿ أك مع لمبلء مخرلفدف. أما الهداؿ الم ف

المرعدد الرقعدـ  للجمع ما بدف الافاءة العالدة للهداؿ الكظدفم كمركنة كعرلة اعرجابة الهداؿ المرعدد 
ف  الرقعدـ. كدرل البعض لدـ مكاءمر  إلدارة فعالة للمعرفة  ألف اؿ فرد داكف لدد  معئكلدات محددة كا 

  كال دعرطدع الحداد لنها فنشاط  دائمان خاص بكظدفة معدنة لمنر  معدف أك لمشركع اانت مرعددة
 معدف  كال دكجد بدن  كبدف أفراد المنظمة قنكات ار االت مفركحة.

كللى الرغـ مف لدكب الهداؿ الم فكفم  فهك أاثر الهدااؿ العابقة مركنة. كدؤدم إلى 
كح الفردؽ كللى لبلقات شخ دة مربادلة أفضؿ مما دؤدم اعرقبللدة أاثر فم ارخاذ القرار كالعمؿ بر 

بدكرر إلى كجكد قنكات ار اؿ أقكل كأعرع مف الهدااؿ الكظدفدة أك المرعددة الرقعدـ  ك ذا معنار 
 إمااندة لربادؿ المعرفة داخؿ المنظمة كركافؽ أاثر بدف الثقافة الرنظدمدة كالبدئة المحدطة.

لى جانب األشااؿ العابقة   ن اؾ  دااؿ أاثر مبلءمة إلدارة المعرفة مثؿ األفقدة إلى ماال كا 
 Infinitelyنهادة  كشباة العنابكت  كالهدااؿ المعاكعة.كررمدز المنظمات األفقدة إلى ما ال نهادة 

Flat   بقلة لدد المعركدات بها  بالمقارنة بالرنظدـ الهرمم. ك ذا دعنم أف الفرد فم أعفؿ المنظمة ال
لف القدادة الرنظدمدة  كذلؾ ألف المعركدات الرنظدمدة بدنهما قلدلة. كدرمدز  ذا الرنظدـ داكف بعددان 

بررادز المعرفة فم نقطردف: المراز كاألطراؼ  كدعمؿ اؿ طرؼ للى حدة بدكف لبلقة مباشرة مع 
األطراؼ األخرل  كلاف األطراؼ رربادؿ المعلكمات لف طردؽ المراز. كبما أف لدد المعركدات 

نظدمدة محدكد  داكف ربادؿ المعلكمات بدنها عردعان  ألف مركر ا لف طردؽ المراز داكف عردعان الر
 بدكرر.

  فهك لبارة لف كحدات Network or Spiders Webأما الهداؿ الشبام )العنابكت( 
رفالبلت  امنف لة لها درجات أ مدة ككظدفدة مرقاربة  كلاف لاؿ رخ     كررطلب ألمالهم

عرمرة بدف الكحدات  فدراكف شاؿ شبام ك ك ما دعمى بشباة   العنابكت"  كذلؾ ألف كمعامبلت م
ك ذر  ال لة أك االررباط بدف الكحدات الها مراامؿ  كلاف  ذا الررابط فم نفس الكقت ال درعـ بالقكة.

كداكف دكر المراز رجمدع  Hierarchyالمنظمات رعمؿ بحد أدنى مف العلطة الرعمدة أك الػ 
مات كالمعرفة كرخزدنها بطردقة فعالة  كركزدعها للى الكحدات  كالمراز ال دكلد المعلكمات بنفع  المعلك 
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أك لنفع   كبالرالم فإف اؿ كحدة لددها معرفرها كمعلكمارها ك م لف طردؽ قنكات االر اؿ الشبادة 
فة لامة إف بدف الكحدات رعرطدع مبادلرها مباشرة أدضان مع الكحدات األخرل. كدماننا القكؿ ب 

الهداؿ العنابكرم دعمؿ بافاءة لندما داكف  ناؾ احرداج إلى معرفة كخبرة لالدة فم األطراؼ كالفركع  
كحدث راكف  ناؾ حاجة لبلر اؿ بدف األطراؼ ببعضها البعض لربادؿ الخبرات كحدث داكف اإلبداع 

 كالمركنة أ ـ مف افاءة المراز كعدطرر  للى الرنظدـ.

فم القطاع الخدمم  حدث داكف   Inverted Organizationsالمعاكعة كركجد المنظمات 
أ ـ فرد للمنظمة  ك العمدؿ  كبالرالم نجد أف الفرد الذم درعامؿ مباشرة مع العمدؿ ل  أ مدة ابرل فم 
المنظمة. كلذلؾ رقكـ المنظمة بقلب  دالها الرنظدمم رأعان للى لقب  بمعنى أف رأس المنظمة داكف 

لدف الذدف درعاملكف مع العمبلء داكنكف أللى المنظمة. كفم  ذا الهداؿ  دعمؿ جمدع أفراد أعفؿ كالعام
المنظمة مف مددردف كرؤعاء أقعاـ كمكظفدف لخدمة المنظمة الرم رظهر للعمبلء كلانهـ مف ناحدة 

ف أفراد الدرجة الكظدفدة فم أعفؿ الرنظدـ  كلاف مف الناحدة الرنظدمدة رـ كضعهـ للى قمة الرنظدـ أل
 أجلهـ  لدمدك ـ بالمعلكمات  كلدرشدك ـ. المنظمة اآلخردف جمدعهـ دعملكف مف

كدحراج  ذا النكع مف الرنظدـ إلى رانكلكجدا معاندة للى درجة لالدة مف الرقندة كالرخ ص اما دجب 
ة رعمدة أف داكف  ناؾ رأادد داـ لرنفدذ القكالد الرنظدمدة  كرمادف للعاملدف.كذلؾ ألف لدـ كجكد علط

  كقد دظف الخط األمامم تابلكاضحة قد داكف غدر مقبكؿ مف قبؿ المددردف  كذلؾ قد دثدر المش
للمنظمة مف اثرة اال رماـ ب   أن  مرخ ص إلى حد ابدر كدبدأ فم ارخاذ القرارات  كقد د بي مف 

 ال عب العدطرة للد .

المعاكس إلى كجكد نظاـ كلذلؾ درطلب رحكؿ أدة منظمة إلى مثؿ  ذا الهداؿ الرنظدمم 
خاص ددرب العاملدف ردردجدان للى أدكار ـ الجدددة  لام درادفكا كدرفهمكا الرةددرات أثناء نمك المنظمة 
إلى رنظدـ آخر لـ دعرادكر مف قبؿ  كبالطبع دحراج ذلؾ إلى أنظمة جدددة فم قداس األداء كنظـ 

 بقان لقداس األداء الرقلددم.ماافآت جدددة كذلؾ ام ال دعرمر العاملكف فم األداء ط

كب فة لامة  فاف رهدئة المناخ المناعب لرطبدؽ إدارة المعرفة الرنظدمدة ررطلب بالضركرة 
 الرحكؿ إلى الممارعات اإلداردة المعرادة األاثر ركافقان مع معطدات ل ر المعرفة  مثؿ:

الهدااؿ الرنظدمدة األاثر الرحكؿ مف الهداؿ الرنظدمم الهرمم الشاؿ المرعدد المعركدات إلى  *
 رفلطحان كاألبعد لف الشاؿ الهرمم.
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الرحكؿ مف النظـ المرازدة الرم رعرمد للى احراار المعرفة كررادز ا فم معركل رنظدمم كاحد  إلى *
المنظمة الها كدشارؾ الجمدع فم  معرند إلى ردفؽ كانرشار معرفم دةطالنظـ البلمرازدة  الرم ر

 رخلدقها.

أنماط الرنظدـ القائمة للى العمؿ الفردم المنعزؿ إلى نمط العمؿ الجمالم فم فرؽ  * الرحكؿ مف
 لمؿ ذاردة.

 الثقافة التنظيمية: -2

الثقافة الرنظدمدة  م مجمكلة القدـ كالمعرقدات كاألحاعدس المكجكدة فم داخؿ المنظمة كالرم 
نظمة  اؿ فرد مف األخر كمف  المرعكد بدف العاملدف مثؿ طردقة رعامؿ األفراد مع بعضهـ  كركقعات 

خردف. كدرطلب رطبدؽ إدارة المعرفة فم أدة منظمة أف راكف القدـ الثقافدة كادفدة رفعدر ـ لر رفات األ
دارة المعرفة  كأف راكف الثقافة الرنظدمدة  العائدة مبلئمة كمركافقة مع مبدأ االعرمرار فم الرعلـ كا 

لمنظمة  مؿ رعالد للى إدخاؿ مفهكـ إدارة المعرفة فم امشجعة لركح الفردؽ فم العمؿ.ك ناؾ لكا
دجابدة إلدارة المعرفة فم المنظمات كدق د بها الثقافة الرم رشجع كرحث إك ى بالرالم رمثؿ لكامؿ 

للى العمؿ بركح الفردؽ كربادؿ األفاار كمعالدة اآلخردف  كالقدكة كالمثؿ األللى للقدادة الفعالة الرم 
 .  77مفهـك إدارة المعرفة مكرحفز للى ربن لعكامؿ الرم رعالدرعرنم بالمعرفة كا

اما ركجد لكامؿ رؤثر علبان فم ربنى المنظمة إلدارة المعرفة  كلذلؾ دنبةم الرخلص منها أكالن 
قبؿ محاكلة إدخاؿ  ذا المفهكـ فم المنظمة مثؿ االلرقاد بأف معرفة األفراد نفعهـ ال قدمة لها  كلدـ 

. ك نا  البد مف رطكدر الثقافة العائدة فم المجالس المحلدة أك فم 78قم إلدارة المعرفةفهـ المعنى الحقد
المنظمة المراد رطبدؽ إدارة المعرفة فدها.كلقد أادت الدراعات أف المجالس المحلدة فم أعررالدا رفرقد 

طكدر الثقافة ب كرة قكدة ثقافة ربادؿ المعلكمات كالمعرفة كالمعا مة فم انرقالها. كررطلب لملدة ر
العائدة ضركرة الرحدث مع العاملدف فم المنظمات حكؿ أ مدة رةددر  ذر الثقافة  كحكؿ مدل 
االعرفادة الرم دماف للمنظمة رحقدقها لف طردؽ نشر  ذر الثقافة داخؿ المؤععة  كاذلؾ بداف إلى أم 

 ة.مدل قد رفقد المنظمة الاثدر مف فاللدرها كافاءرها بةداب مثؿ  ذر الثقاف

 
                                                           

 83  ص 2005لقا رة  المنظمة العربدة للرنمدة اإلداردة  د.  بلح الددف الابدعم  إدارة المعرفة  ا 77
 68  ص 2005لبلء أحمد  القدادة المرمدزة :  داغة اعرراردجدات للرةدر  القا رة  مجمكلة الندؿ العربدة   78
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 دور القيادة في إدارة المعرفة: -3

مما الشؾ فد  أف القدادة لن ر مهـ فم ربنم كرطبدؽ إدارة المعرفة. فالقائد دعربر قدكة 
لآلخردف فم الرعلـ المعرمر. كلذلؾ  فإف  ناؾ بعض النظردات الخا ة بالقدادة راكف أاثر مبلءمة 

  درل البعض أنها ال رناعب Trait Theoryة إلدارة المعرفة مف نظردات أخرل.فنظردة عمات القداد
  فهم أاثر مبلءمة بدنما  Behavioral Theoriesرطبدؽ إدارة المعرفة. أما نظردات علكؾ القائد

 .79النظردات الظرفدة مرفقة أاثر مع نمط القدادة المطلكب إلدارة المعرفة

الؿ الخ ائص للى رف  Situational Theoryكرعرمد النظردة الظرفدة أك المكقفدة 
الشخ دة للقائد كعلكا   كلكامؿ المكقؼ القدادم نفع   ك م ررل أف المكقؼ نفع  ل  أ مدة ابدرة فم 
الرأثدر للى لملدة القدادة  ألن  دؤثر للى مدل قدرة القائد للى إنجاز ما  ك مطلكب من   كمف أ ـ 

  ك م رشدر إلى أن  ال Fiedler Contingency ذر النظردات كأشهر ا نظردة فددلر: النظردة الظرفدة
دكجد أعلكب كاحد فم القدادة د لي لاؿ زماف كمااف  اما أف  ناؾ  فات معدنة دجب ركافر ا فم 

 اؿ قائد.

كب فة لامة  فإف إدارة المعرفة ررطلب نمطان غدر لادم مف القدادة درماف مف قدادة اآلخردف  
فالقادة لـ دعد دك فكف بأنهـ رؤعاء  كلانهـ لرحقدؽ أللى معركدات مف اإلنراجدة فم المنظمة. 

. كلذلؾ Coachesأك مدربكف   Facilitatorsأك معهلكف  Coordinatorدك فكف بأنهـ منعقكف
فإف القائد المناعب إلدارة المعرفة  ك القائد الذم در ؼ بثبلث  فات أعاعدة  م: القدرة للى شرح 

لدد  القدرة للى ربط  ذر الرؤدة فم أاثر مف مضمكف  الرؤدة لآلخردف  كأف داكف قدكة لهـ  كأف راكف
كداخؿ أاثر مف إطار دهـ المنظمة كرعمؿ المنظمة مف خبلل . ك ناؾ  فات أخرل درعدف أف در ؼ 
بها القائد  م: أف دعمؿ للى بناء رؤدة مشرراة  كاالر اؿ كالرعامؿ الدائـ مع اآلخردف فم المنظمة 

لادة رشادلها كرنمدرها  الما لـز األمر كعماع ردكد أفعالهـ لف رؤدر  مع  .80رقددـ  ذر الرؤدة كا 

اما دجب أف درحقؽ القائد مف أف المعلكمات الرم د ؿ إلدها األفراد كالقادة  م انعااعات 
لى جانب ذلؾ  فإن  درعدف  للحقائؽ كالبدانات كلدعت اعرنراجات شخ دة لدس لها أعاس مكضكلم.كا 
                                                           

ة  المجلد الثانم لشر  العدد د. محمد نكر بر اف كآخركف  رانكلكجدا المعلكمات كاإلدارة العامة فم الدكؿ العربدة  المجلة العربدة لئلدار  79
 66  ص 1988األكؿ  شراء 

 دل حمكدة  نحك آفاؽ اإل بلح كالرطكدر اإلدارم ألداء األلماؿ إلارركندا لبر شباة االنررنت  شئكف الشرؽ األكعط ) مراز بحكث  80
 136  ص 2005الشرؽ األكعط  جامعة لدف شمس ( العدد الخامس لشر  
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لقة بالمنظمة للى أنها لملدات مرنة كمرفاللة كلدعت أمكران جامدة للد  النظر إلى األمكر المرع
 .81كثابرة

 :تكنولوجيا المعمومات -4

لرانكلكجدا المعلكمات دكر مهـ فم رطكدر كرنمدة المنظمات منذ أكائؿ الرععدندات  مف خبلؿ 
حعدف كرنشدط ركفدر المعلكمات المناعبة فم الكقت المناعب  كدلـ كرحعدف لملدة ارخاذ القرار  كر

مراحؿ:  دا الرم ركااب ل ر المعرفة بأربعحراة االر االت بالمنظمة. كقد مرت نظـ الرانكلكج
  كللى ادفدة اعرخداـ رانكلكجدا  المعلكمات  لمنع إلادة 1992فالمرحلة األكلى الرم بدأت فم لاـ 

البدادة اؿ مرة.كقد بدأت ردكدر العجلة  بمعنى البدادة مف حدث انرهى اآلخركف كلند البدء مف نقطة 
كرـ فدها  نع قكالد بدانات جدددة للمشاردع كقكالد بدانات جدددة  1992 ذر المرحلة حكالم لاـ 

ل .اما بدأت المرحلة الثاندة بعد ذلؾ بالررادز للى العمدؿ  كااف  دفها إألفضؿ الممارعات العملدة ..
ؽ لخدمة العمدؿ  كااف رخزدف البدانات  ك المنظمة للك كؿ إلى أفضؿ الطر  ل ك اعرخداـ اؿ ما لد

( 2001-1999محكر اؿ العملدات  كلـ داف  ناؾ رفالؿ مع مرلقم المعرفة. أما المرحلة الثاندة )
كالرم رـ فدها الرفالؿ بدف مرلقم المعرفة كالمعرفة  فأ بي  ناؾ  فحات للى شباة المعلكمات  دقـك 

-Eلارركندة الرجارة االلارركندة  كاأللماؿ اإل المعرخدـ بالرفالؿ معها  اما أ بحت  ناؾ
business..بمفهكـ المعرفة  ل . كقد أدت  ذر المرحلة إلى حماس كا رماـ لاؿو إ  كالمعامبلت البنادة

داررها. كقد بدأت المرحلة الرابعة فم لاـ    حدث أ بي الررادز للى ادفدة رعظدـ قدرة 2001كا 
دة خلؽ بدئة داخلدة رشجع المشاراة فم المعلكمات. كبذلؾ المنظمة للى خلؽ معرفة جدددة  كادف

ل . بمعنى أف الررادز للى إد بي االعرثمار أابر فم األفراد  كالركظدؼ الجدد  كالبدئة الداخلدة.. 
 البندة األعاعدة مقارنة بالررادز للى البندة األعاعدة الرانكلكجدة فم المراحؿ الثبلث العابقة.

ات مثؿ: شباة  دارة المعرفة الاثدر مف اإلماانعلكمات الحددثة إلكركفر رانكلكجدا الم
  كمخازف البدانات  كم فاة Browsers  كبرنام  ر في Internetالمعلكمات  كالشباة الداخلدة 

 مما دعهؿ كدعرع مف إدارة المعرفة فم المنظمات. Software  كبرنام  Data Filerالبدانات 

لربادؿ المعرفة دجب أف رركافر أربعة شركط فم نظاـ  كلام راكف  ناؾ لملدة معرمرة
جراء معي للنكاحم المهمة فم البدئة   المحدطة كالقدرة  الرانكلكجدا  م:القدرة للى إدراؾ كمراقبة كا 
                                                           

ة حالة اإلمارات العربدة المرحدة فم : إعمالدؿ الشطم كآخركف  الفعاد كالحاـ ال الي فم الببلد العربدة  مراز دكعؼ خلدفة الدكعؼ  دراع 81
 .586دراعات الكحدة العربدة كالمعهد العكددم باإلعاندردة  ص 
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للى ربط  ذر المعلكمات بالقدـ كالقكالد اإلرشاددة لعلكؾ النظاـ  كالرعرؼ للى القدكد ذات الداللة لف 
د  كالقدرة للى البدء فم القداـ بأفعاؿ إ بلحدة مناعبة لف الرأاد مف كجكد  ذر القدـ كالقكال

 رناقضات.

بدادة ظهكر أنظمة إدارة المعرفة. ك ذر النظـ مخرلفة  Browserكااف انرشار المر في 
كمرنكلة  فهم ال رراكف مف رانكلكجدا كاحدة  كلانها لبارة لف مجمكلة مف الفهارس كبرام  اعررجاع 

ات كبرام  أخرل رعال  المعلكمات لراكف مناعبة لمعرخدمدها  ك ذا النظاـ دجب أف دخدـ المعلكم
الجمدع فم المنظمة مف إدارددف كأفراد كمعرشاردف  كفم بعض األحكاؿ العمبلء كالمراقبدف  كمحركدات 

كرنمدر   نظاـ إدارة المعرفة دجب أف دنظر إلدها اأ ؿ ثابت لاؿ منظمة  ك ك ال درـ ابراارر أك  نع 
لةرض معدف  كلاف دجب أف دبقى اأعاس لاؿ منظمة  مع األخذ فم االلربار أن  دجب أف دحقؽ 
مكا فات معدنة فم الجكدة  كالحداثة  كالعمكمدة  كالشمكلدة  دناعب الرةدرات كالرطكرات  العهكلة فم 

 االعرعماؿ مف قبؿ العاملدف الهـ.

رفدد المنظمة فم رحقدؽ ار اؿ أفضؿ  مف حدث كقد أادت الدراعات أف نظـ إدارة المعرفة 
العرلة كالجكدة كالشفافدة كالمشاراة مف قبؿ العاملدف. اما رعالد فم رحقدؽ افاءة أللى  مف حدث 

 رقلدؿ كقت حؿ المشابلت كرخفدض العمالة.

لارركنم إلى مزدد مف الرعلـ  مف خبلؿ األداء  كالرعلـ دم اعرخداـ نظـ معاندة األداء اإلكدؤ 
الفردم  كركلدد معرفة جدددة باعرمرار  كالقدرة للى الح كؿ للى المعرفة كرخزدنها. كمع حرمدة كجكد 
اؿ  ذر الكظائؼ كاإلماانات أ بي  ناؾ كظدفة جدددة بمعمدات مخرلفة فم المنظمات الرم رهرـ 

 Chief Knowledge Office Knowledge Departmentبإدارة المعرفة  ك م مددر المعرفة 
Manager 82  كدقـك مددر المعرفة باآلرم: 

 نشر كرشجدع مشاراة المعرفة كالرعلـ المعرمر.   -

ر مدـ كرنفدذ كمراقبة كاإلشراؼ للى البندة األعاعدة للمعرفة الخا ة بالمنظمة  مما درطلب  -
 معرفة لالدة برانكلكجدا المعلكمات  باإلضافة إلى الرنظدـ كالعبلقات الرنظدمدة.

 ؿ بدف مكردم المعرفة كالمعلكمات الخارجدة كالمنظمة.االر ا  -
                                                           
82
 Cook & Yanow in Cohen & Sproull ( eds.) Organizational Learning, Learning, Thousands Oaks: Sage 

Publications, 1995, p. 439. 
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ف راػػكف لددػػ  خبػػرة اافدػػة بمجػػاالت إلػػادة أالرمرػػع بدرجػػة لالدػػة مػػف العلػػـ بػػالركثدؽ كالماربػػات  ك  -
دارة الرةددر كرنمدػة المنظمػات  ألف اػؿ مػا عػبؽ درطلػب  الهندعة  كرانكلكجدا المعلكمات الحددثة  كا 

 اؿ  ذر المكا فات.

 تقانة:مفيوم ال

مػػػف الم ػػػطلحات الرػػػم رعػػػددت مفا دمهػػػا كاخرلفػػػت ر ػػػندفارها  (Technologyالرقانػػػة )
كفقان لرعدد المشارب الفاردة للباحثدف الذدف رطرقػكا لهػا  كرعػدد األغػراض الرػم اعػرخدـ فدهػا  ػذا 

الفػػػػف كالعلػػػػـ كالػػػػذم دعػػػػرخدـ فػػػػم إنرػػػػاج العػػػػلع كالخػػػػدمات  83الم ػػػػطلي أدضػػػػان. فدعػػػػد ا الػػػػبعض
أنها الكعائؿ كالرقندػات كاألفعػاؿ المعػرخدمة لرحكدػؿ المػدخبلت  84كدرل البعض اآلخر كركزدعها.

إلػػػػى الرقانػػػػة بجمدػػػػع المهػػػػارات كالمعػػػػارؼ  85الرنظدمدػػػػة إلػػػػى مخرجػػػػات. فػػػػم حػػػػدف دشػػػػدر آخػػػػركف
كالقابلدات كاألعالدب كالمكارد كالماائف كالحكاعب كباقم المعدات كاألدكات الرم دعرعملها األفراد 

مكاد إلى علع ذات قدمػة كخػدمات. فهنػا نجػد أف الرقانػة ررمثػؿ فػم أشػداء غدػر ملمكعػة لرحكدؿ ال
االمهارات كالمعارؼ كالقابلدات  كأشداء أخرل ملمكعة االحكاعػب كالماػائف كالمعػدات  امػا نجػد 

 أف الرقانة رهدؼ إلى رحكدؿ المدخبلت إلى مخرجات ذات قدمة.

اآللدػة الرػم رشػمؿ اآلالت كالمعػدات كاألجهػزة  كدماف ر ندؼ الرقانة إلى رقانػة الكعػائؿ 
كغدر ػػا  كرقانػػة الكعػػائؿ الرقمدػػة االحاعػػكب كاإلنررنػػت كالبردػػد اإللارركنػػم كالمػػؤرمرات لػػف بعػػد 

 كغدر ا  كرقانة إدارة المعرفة الرم ردم  بدف شقم المعرفة الضمنم كالظا رم.

كررمثػؿ  (Individual Level: المعػركل الفػردم )86اما رقعـ الرقانة إلى ثبلثة معركدات
الرقانػػة فدػػ  بالمهػػارات كالمعرفػػة الشخ ػػدة الرػػم دمرلاهػػا الفػػرد كالرػػم بكاعػػطرها دعػػرطدع رحكدػػؿ 

الػػذم رفحػػص فدػػ  اػػؿ  (Functional Levelالمػػدخبلت إلػػى مخرجػػات  كالمعػػركل الػػكظدفم )
دجاد اإلجراءات كالرقانات الرم بكاعطرها درـ رجمدع العاملدف فم مجامدع لةرض إنجا ز ألمالهـ كا 

الذم رشاؿ فد  الرقانة الطردقة ( Organizational Levelالقدـ كرنمدرها  كالمعركل الرنظدمم )
الرم بمكجبها ررماف المنظمة مف رحكدؿ المدخبلت إلى مخرجات  فلاؿ منظمة طردقة معدنة فم 

 ذلؾ رر ؼ بها كرمدز ا لف غدر ا مف المنظمات.
                                                           
83
 Hodge; B., & Anthony; W. (1991), "Organization Theory: Strategic Approach", 4th/ ed., Boston, p: 395. 

84
 Daft; R. (2001), "Organization Theory and Design", 7th/ed., Publishing Co., Inc., p: 240. 

85
 Jones; G. (1993), "Organizational Theory", 2nd/ed., Longman Publishing Co., Inc., p: 348. 

86
 Jones; G. (1993), "op. cit", p: 359. 
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   خصائص تقانة إدارة المعرفة:

ررمدػز رقانػػة إدارة المعرفػة لػػف رقانػة المعلكمػػات مػف حدػػث رعاملهػا األعػػاس مػع المعرفػػة.   
فالمعرفة رأرم فم مرحلة الحقة للمعلكمات فم علعلة البدانات  اما أف رقانة إدارة المعرفة حعب 

 دة:مفهكمها رعد أحد لنا ر إدارة المعرفة الرئدعة كماكنارها األعاعدة  كررمدز بالعمات اآلر

 رعالد فردؽ المعرفة للى الرقاط المعرفة كاارعابها كركلدد ا داخؿ المنظمة. .1
 رعمؿ للى خزف المعرفة الظا رة كاألفاار لبر كعائؿ الرقانة الرقمدة. .2
 رعهؿ لملدة ركزدع المعرفة كربادلها كنشر ا. .3
 رعهـ فم اعرخداـ المعرفة كرطبدقها كاعررجالها فم الكقت المناعب. .4
المعرفة للى ارخاذ القػرارات المرعلقػة برحقدػؽ أ ػداؼ رطبدػؽ إدارة المعرفػة رعالد مددرم  .5

 فم المنظمة.
 رماف  ناع المعرفة فم المنظمة مف القداـ بالمهاـ بشاؿ جدد. .6
 رعالد للى فهـ كررعد  معرفة لبلقة الزبكف.   .7

     أنواع تقانة إدارة المعرفة: 

أبػػػػرز الرطػػػػػكرات فػػػػم رقانػػػػة المعلكمػػػػػات دماػػػػف إطػػػػبلؽ م ػػػػطلي )رقانػػػػػة إدارة المعرفػػػػة( للػػػػى 
كاالر ػػػاالت  الرػػػم أعػػػهمت بشػػػاؿ فعلػػػم فػػػم نشػػػكء إدارة المعرفػػػة كرطكر ػػػا  كالرػػػم جعلػػػت مػػػف الرقانػػػة 

 همان كماكنان رئدعان مف ماكنات إدارة المعرفة. كمف  ذر الرقانات:ملن ران 

جمكلػػة مػػف : نظػػـ العمػػؿ المعرفدػػة  ػػم مKnowledge Work Systemsنظػػـ العمػػؿ المعرفدػػة  .1
النظـ رعمؿ للى ركلدد المعلكمات كالمعرفة الجدددة كركفدر أدكات عردعة كمنخفضة الالفة للح كؿ 
داررهػا ب ػكرة أفضػؿ فػم المنظمػات المخرلفػة. كررضػمف رطبدقػات العمػؿ المعرفدػة:  للى المعػارؼ كا 

 :87رنظـ الكاقع االفرراضم  كمحطات لمؿ االعرثما CAD نظـ الر مدـ بمعاندة الحاعكب
: دعػػػػرخدـ الحاعػػػػكب كالبرمجدػػػػات الر ػػػػمدمدة المعقػػػػدة (CAD)نظػػػػـ الر ػػػػمدـ بمعػػػػاندة الحاعػػػػكب  .2

لر مدـ المنركجات  حدث دماف رعـ الر مدـ كاخربارر ب ػكرة أعػرع كأقػؿ رالفػة  امػا دػكفر إمااندػة 
 رقددـ ر امدـ أاثر لددان كأفضؿ نكلدة  كرعرخدـ العددد مف المنظمات مثؿ  ذر النظـ.

                                                           
87
 Laudon; K. & Laudon; J. (2001), "Management Information systems", 4th/ed., Prentice Hall, Inc., New 

York, and p: 364-365. 
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( حدػػث رعػػرخدـ CADكاقػػع االفرراضػػم: رػػذ ب نظػػـ الكاقػػع االفرراضػػم إلػػى أبعػػد مػػف نظػػـ )نظػػـ ال .3
المحاااة بكاعطة الحاعكب  الرم رخربر المنركجات فم كضع أقرب إلى الكاقع مف خبلؿ الحاعكب  
فدشػػعر المعػػرخدـ بأنػػ  فعػػبلن فػػم لػػالـ كاقعػػم. كرػػكفر نظػػـ الكاقػػع االفرراضػػم مزادػػا لددػػدة فػػم الرعلػػدـ 

دارة األلماؿ  كرقدـ  كران ثبلثدػة األبعػاد لركضػدي المنركجػات كاعػرخدامارها ب ػكرة كالع لكـ الطبدة كا 
 فاللة  كرركفر  ذر البرمجدات للى شباة اإلنررنت. 

محطػػػات لمػػػؿ االعػػػرثمار: فمػػػف أبػػػرز أمثلرهػػػا )محطػػػات العمػػػؿ المالدػػػة( الرػػػم رعػػػرخدمها شػػػراات  .4
دارة ال ػػػػنالة المالدػػػػة المرخ  ػػػػة لرعػػػػهدؿ الرعامػػػػ ؿ مػػػػع المعرفػػػػة المرعلقػػػػة بػػػػالكابلء المرعػػػػاملدف كا 

 المحافظ االعرثماردة.
: رعػرخدـ  ػذر الػنظـ ألرمرػة المهػاـ اإلداردػة Automation Office Systemsنظػـ أرمرػة المارػب  .5

 :88فم اؿٍّ مراامؿ  ك ذر النظـ ررمثؿ فم اآلرم
 .Electronic Mailلارركنم البردد اإل . أ

 .Information Retrievalات االعررجاع اآللم للمعلكم . ة
 .Words Processingمعالجة الالمات  . ج
 .Teleconferencingالمؤرمرات البعددة  . د
 Knowledge-Based Decision Supportنظػػػـ دلػػػـ القػػػرارات المعػػػرندة إلػػػى المعرفػػػة  .6

Systems( نػػػاؾ العددػػػد مػػػف نظػػػـ دلػػػـ القػػػرارات  :DSS)   الرػػػم رعػػػالد المػػػددردف للػػػى الرخطػػػدط
ارد المشركع  كلاف رعد نظـ دلػـ القػرارات المعػرندة إلػى المعرفػة أكعػع كأشػمؿ مػف نظػـ األفضؿ لمك 

دلـ القرارات المعػرندة إلػى البدانػات أك المعلكمػات. فػنظـ دلػـ القػرارات المعػرندة إلػى المعرفػة رماػف 
لػنظـ المددر مف ارخاذ قرارات ذات مدل أكعع كأاثر رعقددان. فمف بػدف المجػاالت الرػم رػدلمها  ػذر ا

 :89اآلرم
دلػػػـ خطػػػكات لملدػػػة ارخػػػاذ القػػػرارات غدػػػر المحػػػددة رداضػػػدان  مثػػػؿ اخردػػػار مػػػدخبلت البدانػػػات  . أ

 المناعبة الرم ررطلب الخبرة فضبلن لف الرقكدـ.
داررها فم نظـ دلـ القرارات مرعددة النماذج. . ة  دلـ لملدة بناء النماذج كخزنها كا 
 عد إحدل  فات بدئة األلماؿ الحالدة.دلـ لملدة الرحلدؿ فم حالة لدـ الرأاد كالرم ر . ث

                                                           
 .799ة العملدات: النظـ كاألعالدب كاالرجا ات الحددثة"  الجزء الثانم  مراز البحكث  الرداض  ص: (  "إدار 2001نجـ؛ نجـ لبكد ) 88

89
 Turban; E. & Aronson; J. (1998), "Decision Support Systems and Intelligent Systems", Prentice-Hall 

International, Inc., New Jersey, p: 214-215. 
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 (Decision Support Systemدلػػـ لمػػؿ المعػػرخدـ  الػػذم دػػؤدم دكران رئدعػػان فػػم رنفدػػذ ) . د
(DSS.) 
كرعرمػػػػد نظػػػػـ دلػػػػـ القػػػػرارات المعػػػػرندة إلػػػػى المعرفػػػػة للػػػػى أنشػػػػطة المعالجػػػػة الرحلدلدػػػػة الفكردػػػػة   

(Online Analytical Processing )(OLAP) اثدػر مػف فقػرات البدانػات )آالؼ الرم رشمؿ للػى ال
 ػػػك رحلدػػػؿ  ػػػذر العبلقػػػات  ارحلدػػػؿ بدانػػػات  (OLAP)أك مبلدػػػدف( فػػػم لبلقػػػات معقػػػدة  كأحػػػد أ ػػػداؼ 

المبدعات مثبلن  كالرم رػـ جمعهػا حعػب المنطقػة  كنػكع المنرػكج  كقنػاة المبدعػات  كالمػدة الزمندػة.. كبعػد 
إجػػراء المقارنػػات الرػػم فػػم ضػػكئها ررخػػذ القػػرارات.  مراجعػػة النرػػائ  قػػد دقػػـك المحلػػؿ برعػػددؿ البدانػػات أك

. كفػػم العػػنكات األخدػػرة 90ك ػػذر العملدػػة ااػػؿ دجػػب إنجاز ػػا بشػػاؿ فػػكرم مػػع كقػػت االعػػرجابة العػػردعة
 :91طكرت العددد مف نماذج نظـ دلـ القرارات المعرندة إلى المعرفة كمف أمثلرها

ران فػم لملدػة الرفالػؿ بػدف اإلنعػاف كاآللػة  نظـ دلـ القػرارات الفعالػة: رمػارس  ػذر الػنظـ دكران ابدػ . أ
كرنفػػػػذ  ػػػػذر الػػػػنظـ لملدػػػػات حعػػػػابدة لرقػػػػددـ البدانػػػػات كاالعػػػػرجابة ألكامػػػػر معداردػػػػة رعػػػػالد فػػػػم حػػػػؿ 

 المشابلت الةامضة كالمعقدة.
حػد مػداخؿ ر ػمدـ نظػـ دلػـ القػرارات  حدػث إنهػا راػكف أنظـ دلػـ القػرارات المػدارة ذاردػان:  ػم  . ب

لكمػػات الخا ػػة بادفدػػة اعػػرعمالها كبػػذلؾ راػػكف قػػادرة للػػى الرادػػؼ الػػذارم مػػع قػػادرة للػػى رقػػددـ المع
 حالة المعرخدـ.

(  ػػك AI: الػػذااء اال ػػطنالم )Artificial Intelligence Systemsنظػػـ الػػذااء اال ػػطنالم  .7
جهد لرطكدر نظـ معػرندة إلػى الحاعػكب رقػكـ بعػلكؾ مشػاب  لئلنعػاف  كمثػؿ  ػذر الػنظـ راػكف قػادرة 

اللةات الطبدعدة كالقداـ بمهػاـ ماددػة مرناعػقة كمحااػاة الخبػرات البشػردة  امػا أنهػا رحػاام  للى رعلـ
الرفادػػر كالمبػػادرة كغدر ػػا مػػف ال ػػفات المرعلقػػة باإلنعػػاف كلانهػػا ال رملػػؾ ذاػػاء اإلنعػػاف. كرعػػد  ػػذر 

 :92النظـ مفددة جدان للمنظمات لؤلعباب اآلردة
د ا المنظمػػػة بعػػػبب الرقالػػػد أك رػػػرؾ العمػػػؿ أك كفػػػاة االعػػػرفادة مػػػف الخبػػػرات الرػػػم دماػػػف أف رفقػػػ . أ

 الخبراء.
خزف المعلكمات ب كرة فعالة لركلدد قالدة معرفدة دماف اعرخدامها مف قبػؿ الاثدػر مػف العػاملدف  . ج

 أك رعلـ العاملدف منها.

                                                           
90
 Turban; E. & Rainer; K. & Potter; R. (2001), "Introduction to Information Technology", John Wiley & 

Sons, Inc., U.S.A, p: 342-343. 
91
 Turban; E. & Aronson; J. (1998), "op. cit", p: 215. 

92
  . Laudon; K. & Laudon; J. (2001), "op .cit", p: 370-371. 
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إدجػػاد أعػػالدب العمػػؿ الرػػم ال رخضػػع للمشػػالر اإلنعػػاندة )اػػالخكؼ كالقلػػؽ..( باعػػرخداـ اآلالت  . ح
  الذادة.

 كمف أنكاع نظـ الذااء اال طنالم اآلرم:

a)  النظـ الخبدرةExpert Systems النظاـ الخبدر  ك نظاـ قائـ للى المعرفة  كدعػرؼ بأنػ  نظػاـ :
حاعكب ذام ل  القدرة للى حؿ المشػابلت ال ػعبة باعػرخداـ المعرفػة كطرائػؽ االعػردالؿ  كدعبػر 

ف نمػكذج لف المعرفة أك مجمكلة المعلكمات برمكز الحاعكب ك  لادة بشاؿ قكالػد )إذاػػ لندئػذ(  كا 
الرمكز فم  ذر النظـ دقكـ للى الحقائؽ كالبدانات كاالفرراضات كالرعردفات الرم رعرمد للى الخبرة 

 .93المجمعة كللى معرفة الخبراء البشر
b) اللةة الطبدعدة Natural Language ك م المعالجة الرم رععى إلى فهـ اللةات الطبدعدػة  لػف :

رلقدف الحاعكب بعدد مف األكامر المباشرة بهذر اللةة  كمف ثـ رمادف الحاعكب مف الرحػاكر طردؽ 
مػػػف الػػػنظـ فػػػم الررجمػػػة اآللدػػػة كالخبل ػػػات  دماػػػف اعػػػرخداـ  ػػػذا النػػػكعمػػػع األفػػػراد المعػػػرخدمدف  ك 

 .94كالبحث لف ن كص ثبت المراجع
c)  شػػباات العمػػؿ الع ػػبدةNeural Networksة ب ػػكرة مشػػابهة : ر ػػمـ شػػباات العمػػؿ الع ػػبد

للشػػباة الع ػػبدة لجعػػـ اإلنعػػاف  حدػػث دعمػػؿ المفرػػاح الاهربػػائم لمػػؿ الخلدػػة فػػم المراػػز كرشػػاب  
األعػػػبلؾ الاهربائدػػػة فػػػم لملهػػػا األل ػػػاب. كبػػػذلؾ فػػػإف شػػػباة األل ػػػاب اال ػػػطنالدة ررضػػػمف 
 حكاعػػب أك برمجدػػات رحػػاكؿ محااػػاة لمػػؿ الخبلدػػا الع ػػبدة فػػم جعػػـ اإلنعػػاف. كدماػػف أف رػػرعلـ
الشػباة الع ػبدة اال ػػطنالدة مػف األخطػػاء  حدػث إذا اعػػرمرت لملدػة الػػرعلـ  ػذر آلالؼ الػػدكرات 
فػػػػإف اآللػػػػة دماػػػػف أف رػػػػرعلـ االعػػػػرجابة ال ػػػػحدحة  كرعمػػػػؿ  ػػػػذر الشػػػػباة ب ػػػػكرة مررابطػػػػة ككثدقػػػػة 

 .95كمركازدة
d)  الرؤدػػة اآللدػػةMachine Vision( رمثػػؿ الرؤدػػة اآللدػػة الحػػس الب ػػرم :Visual Sensing )

كاعػػطة آالت الر ػػكدر الرػػم رحػػس بمظهػػر الشػػمء كشػػال   ك ػػم رعمػػؿ بمثابػػة لدػػكف للحاعػػكب. ب
ك نػػاؾ نظامػػاف أعاعػػداف للرؤدػػة اآللدػػة: األكؿ  ػػك النظػػاـ الخطػػم ك ػػك الػػذم درحعػػس بعػػدان كاحػػدان 

 .96فقط  كالثانم النظاـ الم فكفم ك ك الذم درحعس الشمء بثبلثة أبعاد )المجعـ(
                                                           

 .794رة العملدات: النظـ كاألعالدب كاالرجا ات الحددثة"  الجزء الثانم  مراز البحكث  الرداض  ص: (  "إدا2001نجـ؛ نجـ لبكد ) 93
(  "المدخؿ إلى إدارة المعرفة"  الطبعة األكلى  دار المعدرة للنشر كالركزدع 2006العلم؛ لبد العرار كقنددؿ؛ لامر كالعمرم؛ غعاف ) 94

 .202كالطبالة  لماف  ص: 
95
 Laudon; K. & Laudon; J. (2001), "op. cit", p: 377. 

96
.796(, يظذس عببك, ص: 1002َضى؛ َضى عبٕد )   
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e) ت الهجدنػة نظاـ رقانة المعلكمػاHybrid IT Systems دماػف أف رراامػؿ أنػكاع لددػدة مػف رقانػة :
المعلكمات إلدجاد رطبدقات محددة للظفر بمزادا جمدع الرطبدقات المنفردة  كمثؿ  ػذر الػنظـ رعػمى 

ف أ  كدػػػزداد اعػػػرخدامها فػػػم العددػػػد مػػػف الشػػػراات الداباندػػػة  امػػػا 97نظػػػـ رقانػػػة المعلكمػػػات الهجدنػػػة
 ـ ركععت لرشمؿ المعدات الماربدة كاآلالت ال نالدة كالمعدات المنزلدة.رطبدقات  ذر النظ

 المزايا التنافسيةالقسم الثاني: 

 . مفيوم المزايا التنافسية:1

إلػػى خا ػػدة معدنػػة أك مجمكلػػة خ ػػائص رمرلاهػػا المنظمػػة كرمدز ػػا ” المزادػػا الرنافعػػدة“رشػػدر 
ف الرحػدم الحقدقػػم إرجػػار مخرلػؼ األطػػراؼ  إذ  قكدػان  لػف غدر ػا مػػف المنظمػات بحدػػث رحقػؽ لهػػا مكقفػان 

شػػػباع المعػػػرمر لحاجػػػات كرغبػػػات اإل إنرػػػاج أك رقػػػددـ المنرجػػػات بػػػؿ القػػػدرة للػػػى فػػػم ألم منظمػػػة لػػػدس
الزبػػائف المرةدػػرة  فقػػد رنػػامى دكر الزبػػكف ك أ ػػبي مػػف ال ػػعب فػػرض المنرجػػات للدػػ   لػػذا فػػاف إدجػػاد 

نها رحقدؽ رضا الزبائف ك زدادة كالئهـ ك مف ثـ أظمة مف شمزادا رنافعدة فم المنرجات الرم رقدمها المن
 القدرة للى بقاء كاعرمرار المنظمة فم العكؽ.

باكنها خا دة أك مجمكلة خ ائص رنفرد بها المنظمػة كرمانهػا ” المزادا الرنافعدة“فقد لرفت 
فرػػرة المنفعػػػة لهػػػا نردجػػػة  ػػعكبة محااارهػػػا  كرحقػػؽ رلػػػؾ ال مػػف االحرفػػػاظ بهػػا لفرػػػرة زمندػػة طكدلػػػة نعػػبدان 

 .  98كرمانها مف الرفكؽ للى المنافعدف فدما رقدم  مف منرجات للزبائف

للى أنها لملدة فحص كرحلدػؿ العكامػؿ الخا ػة بكظػائؼ ك أنشػطة ” المزادا الرنافعدة“كلرفت 
كالضعؼ جؿ رحددد نقاط القكة أالمكارد البشردة كغدر ا كذلؾ مف اإلدارات اإلنراجدة كالرعكدقدة كالمالدة ك 

عػػرطدع العمػػؿ بأق ػػى افػػاءة العػػرةبلؿ الفػػرص المراحػػة كمكاجهػػة الرهددػػدات فػػم البدئػػة رالداخلدػػة اػػم 
. امػػا أنهػػا رعنػػم مجمكلػػة مػػف المهػػارات كالرقندػػات كالمػػكارد كالقػػدرات الرػػم رعػػرطدع اإلدارة 99الخارجدػػة

 :     100رنعدقها كاعرثمار ا لرحقدؽ أمردف أعاعددف

 بائف أللى مما دحقق  المنافعكف. إنراج قدـ كمنافع للز  -
                                                           
97
 Laudon; K. & Laudon; J. (2001), "op. cit", p: 381-382. 

98
 Macmillan , H ., & Mahan , T ( 2001 ) , Strategic management oxford university published , USA   

(  إلادة البناء امدخؿ رنافعم  اخردار اإلدارة  نشرة ف لدة لف المنظمة العربدة للرنمدة اإلداردة  العدد )  1996) م طفى  أحمد عدد  99
 (  أدلكؿ . 16
(  أ مدة اإلبداع فم رحقدؽ رنافعدة المؤععات االقر اددة  بحث مقدـ إلى المؤرمر العلمم  2007 ددقم  مععكد ك لجدلة  محمد )  100

 اإلعراء  الدة العلـك اإلداردة كالمالدة  األردفالثانم  جامعة 
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 رأادد حالة مف الرمدز كاالخربلؼ ما بدف المنظمة كمنافعدها.  -

باكنها اعػرةبلؿ المنظمػة لنقػاط قكرهػا الداخلدػة فػم أداء األنشػطة ” المزادا الرنافعدة“كدنظر إلى 
. كدربػدف 101رحقدقهػااإلداردة كاإلنراجدة الخا ة بهػا بحدػث رحقػؽ قدمػة ال دعػرطدع المنافعػكف اآلخػركف 

ماانػػات الممدػػزة الرػػم رمرلاهػػا د ما داخلػػم دبنػػى للػػى القػػدرات كاإللهػػا بعػػداف احػػ” المزادػػا الرنافعػػدة“اف 
المنظمػػة  كاألخػػر خػػارجم درمثػػؿ فػػم ادفدػػة مكاجهػػة األطػػراؼ الخارجدػػة كالرعامػػؿ مػػف منطلػػؽ العػػدطرة 

 رنافس كرحقؽ الرفكؽ للى المنافعدف.         أف ر” المزادا الرنافعدة“كالثبات  كرعرطدع المنظمة مف خبلؿ 

 . العوامل المؤثرة في المزايا التنافسية: 2

 :102رنشأ لف لاملدف” المزادا الرنافعدة“لذلؾ فإف اؿ مف 

الافػػاءة المقارنػػة: كدق ػػد بهػػا أف المنظمػػة رعػػرطدع أف رنػػر  العػػلع /الخػػدمات بالفػػة أدنػػى مػػف  (1
 ؿ درأثر بعكامؿ أعاعدة أخرل:الفة إنراج المنافعدف لها  ك ذا العام

 الافاءة الداخلدة: ك م رشدر إلى معركل الراالدؼ الرم ررحملها المنظمة فم داخلها.  . أ
الافاءة الرنظدمدة المربادلة: ك م رشدر إلى الراالدؼ الرم ررحملها المنظمة فم رعاملها  . ب

 مع المنظمات الخارجدة.
لمعػػاكمة مػػع زبائنهػػا كمجهزدهػػا ل ػػالحها قػػكة المعػػاكمة: ك ػػم ررػػدي للمنظمػػة رحقدػػؽ حػػاالت ا (2

 الخاص بها   ك ذا العامؿ درأثر بعكامؿ أعاعدة أخرل  م:
الراالدؼ المرربطة بالبحث كالرطكدر: ك م رشدر إلى الؼ رعكدؽ المنظمة  المجهزدف  . أ

 أك الزبائف بأفضؿ األععار.
علهػػا الخ ػػائص الفردػػدة للعػػلعة / الخدمػػة: ك ػػم خ ػػائص العػػلع /الخػػدمات الرػػم رج . ب

 مخرلفة لف خ ائص المنافعدف.
راػػالدؼ الرحػػكؿ: ك ػػم الراػػالدؼ الرػػم درحملهػػا الزبػػائف كالمجهػػزكف إذا مػػا امرنعػػكا لػػف  . ت

 الرعامؿ مع رلؾ المنظمة.
ال ا  أن  دجػب للػى المنظمػة أف رنجػز  ػذر األمػكر  قبػؿ المنظمػات المنافعػة  ك  ركمما دجدر ذار 
باالضػػافة ( أم االلرحػػاؽ بالمنظمػػات المنافعػػة لػػدس إال. جػػؿ )الضػػركرة الرنافعػػدةأفإنهػػا رعػػرخدمها مػػف 

                                                           
101

 Pitts , R & David , L ( 1996 ) , Strategic management Building and sustaining competitive advantage west 

publishing co . USA  .  
102

 Hicks , J , ( 1993 ) , Management information System : Auser perspective , 3rd , west publishing co , USA 
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إلػػػى مػػػا رقػػػدـ ضػػػركرة رػػػكفر رقانػػػة معلكمػػػات كار ػػػاالت مرمثلػػػة بػػػاألجهزة كالمعػػػدات الحددثػػػة فػػػم مجػػػاؿ 
الحاعػػكب ممزكجػػة بالبرمجدػػات كمػػكارد بشػػردة مؤ لػػة كمدربػػة لهػػا القػػدرة للػػى الرعامػػؿ مػػع  ػػذر الرقانػػات 

 حددثة. الحددثة فضبل لف كعائؿ ار اؿ

 . أبعاد المزايا التنافسية:3

رععى المنظمة إلى اال رماـ بحاجات الزبائف كرغبارهـ كرحكدؿ  ػذر الحاجػات إلػى مجػاالت أك 
قابلدػػػات معػػػرهدفة رعػػػمى أبعػػػاد رنافعػػػدة ك م األبعػػػاد الرػػػم رخرار ػػػا المنظمػػػة كرراػػػز للدهػػػا لنػػػد رقػػػددـ 

دؽ المنظمػة مدػزة رنافعػدة. كرأعدعػا للػى مػا رقػدـ  منرجارها كرلبدة الطلبات فم العكؽ كمف خبللها رحق
للػػى الػػرغـ مػػف كجػػكد لػػدد مػػف ” المزادػػا الرنافعػػدة“مػػف االرفػػاؽ للػػى أبعػػاد  ان ابدػػر  نبلحػػظ أف  نػػاؾ قػػدران 

االخربلفات فم رعمدرها إال أنها رندرج نحك المفهػـك نفعػ . كالجػدكؿ أدنػار دبػدف رلػؾ األبعػاد  مػف كجهػة 
 نظر بعض الباحثدف.

 ”المزايا التنافسية“( أبعاد 1ول رقم )الجد

 بعاداأل الباحث

Kotler 1997 فضؿ  األقؿ ععر  األحدث  األعرعألالمنر  ا 

Evas 1993  بداعكنة  العرلة  اإلالرالفة  الجكدة  المر 

Mintazberge 1996  عة  الر مدـمالع الععر  الجكدة  اإلعناد 

Macmillan 2000  ة  الكقت  الرانكلكجدانك الرالفة  الرمدز  المر 

Krajewki 1996  نة  الكقتك الرالفة  الجكدة  المر 

Stack1998  نة  العهكلة  االعرعماؿ  اإلبداعك الر مدـ  المر 

 

 رعالة ” المزادا الرنافعدة“عرراردجدة النمك فم رحقدؽ االم در: النجار دجلة محمكد مهدم اثر 
 (.2001اد  الجامعة المعرن ردة )ماجعردر غدر منشكرة  الدة اإلدارة كاالقر 
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مػػف االخػػربلؼ كالربػػادف بػػدف البػػاحثدف فػػم لػػدد كرعػػمدة  ( أف  نػػاؾ نكلػػان 1دربػػدف مػػف الجػػدكؿ )
  للدػػ  فػػاف البحػػث الحػػالم عػػدعرمد للػػى بعػػد الالفػػة كالجػػكدة كالعػػرلة كالمركنػػة ”المزادػػا الرنافعػػدة“أبعػػاد 

 كفدما دأرم شرح لاؿ بعد منها: كاإلبداع لكجكد شب  ارفاؽ بدنهما حكؿ  ذر اإلبعاد

: رعػػػد  ػػػدؼ الالفػػػة العامػػػؿ الحاعػػػـ فػػػم مػػػدل اعػػػرمرار كبقػػػاء ك نجػػػاح المنظمػػػة كدػػػرل ميـــزة الكمفـــةأ( 
ان  البد مف ععم المنظمػة لرحقدػؽ مدػزة رنافعػدة مػف خػبلؿ خفػض الالػؼ أم رراػز المنظمػة  103)عٌدد(

 104(Bestت األخػرل المنافعػة. كدشػدر )أف رجعؿ راالدؼ اإلنراج كرعكدؽ منرجارهػا أدنػى مػف المنظمػا
قػػؿ فحعػػب  بػػؿ أف راػػكف الالفػػة ذات لبلقػػة أنػػم أف رقػػدـ المنظمػػة خػػدمات بالفػػة أف الالفػػة ال رعإلػػى 

بػالجكدة بحدػػث داػػكف جػػذابا فػػم العػػكؽ الػػذم رعمػػؿ فدػ  المنظمػػة  كدمانهػػا رحقدػػؽ مدػػزة مػػف الرالفػػة مػػف 
ف أت الرشػةدلدة كاإلداردػة. ك قؿ فم النفقاأمعركدات  قؿ مف نفقات الرعكدؽ أك رحقدؽأخبلؿ الفة مرةدرة 
للمنافعػػة دعػػركجب معػػ  االنربػػار إلػػى الفػػة األدػػدم العاملػػة كالمػػكاد األكلدػػة كالرػػالؼ  ارخػػاذ الالفػػة أعاعػػان 

كغدر ػػا لر ػػمدـ نظػػاـ دخفػػض الالػػؼ لاػػؿ كحػػدة عػػلعة أك خدمػػة  كدعػػرلـز  ػػذر اعػػرثمارات إضػػافدة فػػم 
 .  105معدات كرعهدبلت مؤرمرة

للى ما رقدـ دماف أف راكف الالفة مدزة مهمة رراز للدها العددد مف المنظمػات بارجػار  رأعدعان 
كاالنحػدار  إال لراالدؼ لالدة قد رؤدم بالمنظمػة إلػى الرػد كر  رحقدؽ  دفها فم البقاء كاالعرمرار رجنبان 

فاض أعػعار المنرجػات ذات ف انخإاألخرل إذ  ”المزادا الرنافعدة“ن  دركجب فم الكقت ذار  لدـ إغفاؿ أ
 القرنائها.  الجكدة الرددئة قد الراكف مبرران 

لجمدػػع المنظمػػات عػػكاء ال ػػنالدة منهػػا أـ الخدمدػػة  العامػػة أـ  : رعػػد الجػػكدة مطلبػػان ميــزة الجــودةب( 
لنجػػاح المنظمػػات لمػػا لهػػا مػػف دكر بػػدف اعػػرةبلؿ المػػكارد كرحقدػػؽ  أعاعػػدان  الخا ػػة  فهػػم رشػػاؿ لػػامبلن 

 .    كفػػػم ضػػكء أ مدػػػة الجػػكدة فقػػد بػػػرز ارجا ػػاف مخرلفػػػاف لرعردفهػػا كفقػػػان 106م فػػػم العػػكؽمكقػػع رنافعػػ
المطابقػػة للمكا ػػفات  لكجهػػة نظػػر اػػؿ مػػف  المنظمػػة كالزبػػكف  إذ رعنػػم الجػػكدة داخػػؿ المنظمػػة لملدػػان 

                                                           
(  إلادة البناء امدخؿ رنافعم  اخردار اإلدارة  نشرة ف لدة لف المنظمة العربدة للرنمدة اإلداردة  العدد  1996م طفى  أحمد عدد )  103
 (  أدلكؿ6)

104
 Best , R . ( 1997 ) , Based Management  , Strategies for Growing customer value & Profitability , Prentice 

– Hall , INC , USA 
105

 Krajewski , Lee , J &  Ritzman , Larry , P ( 1999 ) , Operation management : Strategy and Analysis , 5th 

ed Addition – Wesley publishing com USA  .  
دساعت حطبٛمٛت عهٗ انًظبسف اإلعاليٛت فٙ فهغطٍٛ, (, ححهٛم صٕدة انخذيبث انًظشفٛت اإلعاليٛت,  2007دسٔٚش, يشٔاٌ صًعت )  106

 انًؤحًش انعهًٙ انذٔنٙ انزبنذ, انضٕدة ٔانخًٛض فٙ يُضًبث األعًبل, صبيعت عكٛكذا
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  كبالنعبة للزبكف فإنهػا رعنػم القدمػة  أم معػركل خدمػة المنظمػة كمػدل رحقدقهػا للةػرض المحددة معبقان 
 المق كد فدها بالععر الذم درغب الزبائف دفع .  

لما رقدـ رشدر الجكدة إلػى مجمكلػة مػف الخ ػائص كالمكا ػفات الرػم دمرلاهػا المنرػكج  كارعاقان 
 كالذم رعطد  جاذبدة رنافعدة كراكف ذات فائدة للزبائف.

خػػر بأقػػؿ آإلػػى  ك مػػف زبػػكفخػػر أآلعملدػػات للػػى الرةدػػر مػػف منػػر  إلػػى كرعنػػم قػػدرة ا: ميــزة المرونــةج( 
رالفة أك رأثدر  حدث أ بحت المركنة العبلح الفعاؿ فم المنافعة إذ ررضمف القدرة للى رقددـ رشػادلة 

( إلػػى أف لامػػؿ المركنػػة دضػػدؼ Denton. كدشػػدر )107كاعػػعة مػػف المنرجػػات الجددػػدة ب ػػكرة معػػرمرة
جػػػػكدة  كاف المنظمػػػػات بعػػػػدا قكدػػػػا إلػػػػى االعػػػػرراردجدة الرنافعػػػػدة للمنظمػػػػة فضػػػػبل لػػػػف بعػػػػدم الالفػػػػة كال

عػػد رعػػرلة االعػػرجابة لرغبػػات الزبػػائف  ال ػػنالدة قػػد ر ػػؿ إلػػى رقػػارب فػػم معػػركل  ػػذدف البعػػددف كلاػػف
 .108لنجاح المنظمة فم  نالة الدكـ مهمان  معداران 

كررضػػمف المركنػػة مركنػػة المنػػر  )اإلد ػػائدة( كرعنػػم القػػدرة للػػى معػػادرة الرةدػػرات فػػم األذكاؽ 
زبػكف كذلػؾ مػف خػبلؿ إجػراء رةددػرات فػم ر ػمدـ المنرجػات المقدمػة  كالمركنػة  كالحاجات المنفردة لاػؿ

الثاندػػة  ػػم مركنػػة الحجػػـ كرعنػػم قػػدرة المنظمػػة للػػى االعػػرجابة للرةدػػر فػػم معػػركدات الطلػػب  ك ػػذا لػػ  
فكائػػػد مرعػػػددة كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ رقػػػددـ منرجػػػات جددػػػدة كرقػػػددـ رشػػػادلة كاعػػػعة كالػػػرحاـ بػػػالحجـ كالرعػػػلدـ 

 .  109رلفةبأكقات مخ

للػػى مػػا رقػػدـ أف المركنػػة  ػػم القابلدػػة للػػى الرةدػػر كاالعػػرجابة بأقػػؿ جهػػد ككقػػت كالفػػة   كبنػػاءن 
 إلى الالفة ك االعرراردجدة الرنافعدة للمنظمة  إلى جانب بعدم الالفة كالجكدة. قكدان  ك م رضدؼ بعدان 

مػػػة للػػػى أعػػػاس العػػػرلة بػػػدف : بعػػػد رزادػػػد أ مدػػػة الكقػػػت للزبػػػكف ازدادت المنافعػػػة القائميـــزة الســـرعةد( 
مخرلؼ المنظمات    كرمثػؿ العػرلة مػدل قػدرة المنظمػة للػى مقابلػة طلبػات الزبػائف للمنرجػات بانرظػاـ 
كرعلدمها فم الكقت المحدد كحعب الجدكلة الزمندة المعدنة. إف قدرة المنظمة للػى رقػددـ المنرجػات فػم 

ف ررػأثر بالعددػد مػف الرةدػرات الرػم دماػف رحعػدنها درالكقت الذم درغب  الزبائف كبالدقػة كالعػرلة المطلػكب
للػػى معػػركل إدارة العملدػػات كالركقفػػات كالعطػػبلت فػػم الماػػائف كمعػػدؿ غدػػاب العػػاملدف كدكراف العمػػؿ  
كرخطػدط الطاقػة اإلنراجدػػة كأنظمػة الرقابػة كرحعػػدف لملدػات المناكلػة الداخلدػػة كعداعػات الرخػزدف. كفػػم 
                                                           

 (, إداسة اإلَخبس ٔانعًهٛبث, يذخم كًٙ, داس ٔائم نهُشش, األسدٌ 2001انعهٙ, عبذ انغخبس يحًذ )  107
108

 Denton , K , ( 1994 ) , The Power of flexibility , Business Horizan , Vol . 37 , No . 4 , July – August 
109

 Slack , Nigle & Othere , ( 1998 ) , Operation Management 2nd ed , Pitman publishing , London  .  
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لػػػى قػػدرة الشػػراة للػػػى إرضػػاء الزبػػػائف مػػف خػػػبلؿ ح ػػكلهـ للػػػى ضػػكء ذلػػؾ فػػػاف بعػػد العػػػرلة دشػػدر إ
 المنرجات فم الكقت المحدد كبحعب الجدكلة الزمندة المعدنة.

فػم إدارة األلمػاؿ كالمنظمػات إذ  : دمثػؿ اإلبػداع كاالبراػار إحػدل الضػركرات األعاعػدةميزة اإلبداع( ػػ 
أك حرػػػى  كرعػػػارع فػػػبل دعػػػد اافدػػػان  ف الكقػػػت فػػػم ر ػػػالد كالحاجػػػات كالطمكحػػػات  ػػػم األخػػػرل فػػػم نمػػػكإ

ف االعرمرار بهػا ها بالطرؽ الركردندة الرقلدددة ألأداء األلماؿ فم المنظمات للى اخربلؼ أنكال مرضدان 
دؤدم إلى الركقؼ ك ك بالرالم رراجع لف الراب المرعارع فػم المضػم إلػى األمػاـ أك الفشػؿ  لػذا دماػف 

ددة كمفددة كمر ػلة بحػؿ المشػابلت أك رطػكدر أعػالدب أك رعردؼ اإلبداع بأن  أفاار رر ؼ باكنها جد
أ ػػداؼ أك رعمدػػؽ رؤدػػة أك إلػػادة ررادػػب األنمػػاط المعركفػػة فػػم العػػلكادات اإلداردػػة فػػم أشػػااؿ مرمدػػزة 

 :  110كمرطكرة ردفع المنظمة إلى األماـ. كدفررض ركفدر المرطلبات اآلردة اضمانات لرعزدز اإلبداع

 مطلكب كرهدئ الر كرات المعرقبلدة الكاضحة أل داؼ المنظمة.  قدادة إداردة ركفر الدلـ ال 
  .فرؽ لمؿ  ةدرة الحجـ مرنكلة االخر ا ات مؤ لة لممارعة النشاطات اإلبدالدة 
 . منظمة رشدقة قلدلة المعركدات غدر بدركقراطدة المنه 
 رػم رقػدـ مػع نظـ منافعة داخلدة بدف رشادبلت المنظمة لبلعػرفادة مػف المػدل الكاعػع لؤلفاػار ال

 الرأادد للى راردـ الخاعردف.
األاثػػر أ مدػػة الرػػم رماػػف المنظمػػة مػػف النجػػاح كاالزد ػػار فػػم ” المزادػػا الرنافعػػدة“كدعػػد اإلبػػداع 

بدئة األلماؿ الدـك  كدامف عر المنظمػات المبدلػة فػم القػدرة للػى رفػع المك بػة كالحػافز لػدل العػاملدف  
الفارة رعهـ فم راكدف القدرة األعاعدة العرةبلؿ القدرة اإلبدالدػة  ف إدارةألددها كردرؾ إدارة المنظمات ب
باإلبػػداع اإلدارم  لعكامػػؿ المنظمدػػة باإلبػػداع ابرػػداءن ا 111(Daman Pour)لػػدل المنظمػػات. كقػػد ربػػط 

لف إبػداع المنػر  كررمثػؿ المرةدػرات  المنظمدػة فػم أكجػ  الرخ ػص  كالرقنم كالجذرم كالعملدارم فضبلن 
رنػكع الػػكظدفم كدرجػة المرازدػة كالرعػمدة ) إذ المػػا زادت درجػات الرعػمدة كالمرازدػة قػػؿ فػم المنظمػة كال

لػػادة الهندعػػة كالماػػكف اإلدارم كالمػػكارد المنظمدػػة   النػػار  اإلبػػدالم(  كركجهػػات اإلدارة نحػػك الرةددػػر كا 
ة فضػبل لػف المػكارد كدرجة المعرفة الرقاندة كنكع االر االت الداخلدة كالخارجدة المركافرة  كفلعػفة اإلدار 

 غدر الملمكعة الرم رمراز بها المنظمة االشهرة كالعمعة كالماانة الذ ندة.  

                                                           
110

 Lynch , R , ( 2000 ) , Corporate Strategy , 2nd Printed – Hill new jersey , USA 
111

 Daman Pour , F ( 1991 ) , Organizational Innovation : Meta – analysis of effects of  Determinants and 

moderators , Academy of management Journal , Vol 34 , No 3  .  
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كارعاقا لما رقدـ دماف رعردؼ اإلبداع بأن  قدرة المنظمة للى الرك ؿ إلى ما  ك جددد 
 ابر كأعرع كرقددـ منر  أفضؿ مف منرجات المنافعدف فم العكؽ.أكدضدؼ قدمة 

 النتائج واختبار الفرضيات م الثالث: عرضالقس

 خصائص عينة البحث:

 دماف ركضدي بعض الخ ائص الشخ دة لؤلفراد لدنة البحث اما دلم:

 ( اآلرم:2: دركزع أفراد لدنة البحث بحعب العمر اما فم الجدكؿ )حسب العمر. 1

 ( توزيع أفراد العينة بحسب العمر2جدول )

 المجمكع نة كأاثرع 50 عنة 50-40 عنة 40-30 عنة 30 حرى العمر

 32 9 14 8 1 الرارار

 %100 %28.10 %43.76 %25 %3.12 النعبة %

 

( أف الةالبدة العظمى مف أفراد لدنة البحث ر ؿ ألمار ـ إلى 2دبلحظ مف الجدكؿ )
%( مف  ذر النعبة ر ؿ ألمار ـ إلى 45%(  كأف حكالم )72عنة فأاثر بنعبة رعادؿ ) 40
%( 30عنة ) 40ررجاكز نعبة أفراد العدنة الذدف رقؿ ألمار ـ لف عنة فأاثر. فم حدف ال  50

مف إجمالم أفراد العدنة. ك ذا ددؿ للى أف الافاءات اإلداردة الناضجة ررربع للى المنا ب 
 القداددة فم الجامعة الدكلدة الخا ة للعلكـ كالرانكلكجدا/عكردا.
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( 3عب المؤ ػؿ العلمػم امػا فػم الجػدكؿ ): دركزع أفراد لدنة البحث بححسب المؤىل العممي. 2
 اآلرم:

 ( ركزدع أفراد العدنة بحعب المؤ ؿ العلمم3جدكؿ )

 المجمكع ك أقؿأدبلكـ  باالكردكس ماجعردر داركرار ؤ ؿمال

 32 0 4 5 26 الرارار

 %100 0 %12.576 %15.62 %71.87 النعبة %

 

لرانكلكجدا/عكردا رعرمد للى ( أف الجامعة الدكلدة الخا ة للعلكـ كا3دكضي الجدكؿ )
%( مف إجمالم أفراد 90افاءات إداردة مف حملة الشهادات الجامعدة العلدا بنعبة ر ؿ إلى )

%( مف  ذر النعبة  ـ مف حملة درجة الداركرار ك ذا دفعر النجاح 84العدنة. كأف ما دقرب مف )
ها رحرؿ ماانة مرمكقة للى اإلدارم كاألااددمم للجامعة فم رأددة رعالرها فم المجرمع  كجعل

 ال عدد الداخلم كالخارجم.

( 4: درػػكزع أفػراد لدنػة البحػث بحعػب عػػنكات الخبػرة امػا فػم الجػػدكؿ )حسـب سـنوات الخبـرة. 3
 اآلرم:

 ( توزيع أفراد العينة بحسب سنوات الخبرة4جدول )

 المجمكع عنة كأاثر 15 عنة 15-10 عنة 10-5 عنكات 5 ىحر عنكات الخبرة

 32 19 9 4 0 الرارار

 %100 %59.37 %28.12 %12.5 0 النعبة %

 

%( مف األفراد )لدنة البحث( ر ؿ خبررهـ فم 90( أف ما دقرب مف )4دبدف الجدكؿ )
 15%( منهـ ر ؿ خبررهـ فم العمؿ إلى 70عنكات فأاثر  كأف ما دقرب مف ) 10العمؿ إلى 

عنكات حدث ال  10هـ فم العمؿ لف عنة فأاثر. فم حدف رنخفض نعبة األفراد الذدف رقؿ خبرر
%( مف إجمالم أفراد العدنة. كدبلحظ أف الجامعة الدكلدة الخا ة للعلكـ 13ر ؿ إلى )
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امة كالرانكلكجدا/عكردا رعرمد فم منا بها القداددة العلدا للى افاءات بشردة رمرلؾ خبرات مررا
 امعة.للنجاحات المعرمرة الرم رحققها الج فم العمؿ  ك ذا رفعدر آخر

: دركزع أفراد لدنة البحث بحعب المعركل الكظدفم اما فم الجدكؿ حسب المستوى الوظيفي. 4
 ( اآلرم:5)

 ( توزيع أفراد العينة بحسب المستوى الوظيفي5جدول )

 المجمكع أخرم مددر إدارة رئدس قعـ للمم لمدد الدة لضك مجلس جامعة المعركم الكظدفى

 32 2 4 6 7 11 الرارار

 %100 %6.25 %12.5 %25 %21.87 %34.37 ة %النعب

 

%(  ـ ألضاء فم 35( أف أاثر مف ثلث األفراد لدنة البحث )5درضي مف الجدكؿ )
%(  فم حدف رعادؿ نعبة رؤعاء 22مجلس الجامعة  دلدهـ العمداء فم الدات الجامعة بنعبة )

%(  فم حدف 12.5امعة )%(  كمددرم االدارات فم الج25األقعاـ العلمدة فم الدات الجامعة )
 %( دشالها أ حاب العبلقة بمكضكع البحث مف إجمالم أفراد لدنة البحث.6.25نعبة )

 عرض النتائج:

رزمة البرام  اإلح ائدة جرل رفرد  البدانات المجمعة مف لدنة البحث كرحلدلها باعرخداـ 
( للح ػكؿ للػى  SPSS"Statistical Package for Social Sciences") للعلػكـ االجرمالدػة

. كرـ اعرخداـ أعالدب الكعط الحعابم كاالنحراؼ المعدارم كمعامؿ االخربلؼ لعرض نرائ  دقدقة
 نرائ  البحث ك م اما دلم:

إدارة المعرفػة “: درـ ك ؼ إجابات أفػراد العدنػة حػكؿ فقػرات ”إدارة المعرفة وتقانتيا“متغير . 1
لحعػابم كاالنحػػراؼ المعدػارم كمعامػػؿ االخػػربلؼ )المرةدػػر المعػرقؿ( باعػػرخداـ الكعػػط ا” كرقانرهػا

 ( اآلرم:6اما فم الجدكؿ )
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إدارة “( الوسط الحسابي والنحراف المعياري ومعامل الختالف إلجابات أفراد العينة حول فقرات 6جدول )
 ”المعرفة وتقانتيا

الكعط  الفقرة ـ
 الحعابم

االنحراؼ 
 المعدارم

معامؿ 
 االخربلؼ

 37.430 0.88632 3.883 لب الكعائؿ الرقندة الجددثةرؤدة كاضحة رعرك  1

ة للرانكلكجدا لار رعنظاـ ادارم جامعم دكااب الرطكرات الم 2
 الحددثة

4.222 0.9563 35.007 

 3.577 1.3484 33.401 (CATعرعماؿ أنظمة الر مدـ بالحاعكب )ا 3

 39.117 1.3484 3.577 مفرراضإعرعماؿ أنظمة الكاقع اال 4

 34601 0.9525 2.883 ؿ شباة معلكمات داخلدة )أنررنت(عرعماا 5

 36.550 0.7494 2.235 عرعماؿ شباة معلكمات خارجدة )ااعرراندت(ا 6

 42.400 0.8636 3.671 نررنت(الر الشباة العنابكردة )اباالررباط مع العالـ الخارجم ل 7

دذ للمعلكمات لرنف معررجاع اآللاعرعماؿ إدارة الجامعة لنظـ اال 8
 المهاـ

3.007 0.7515 37.072 

 31.029 0.9563 2.757 ع الجامعة قداـ المؤرمرات لف بعدجرش 9

أنظمة ماربدة مؤرمنة رعالد للى ارخاذ  ىرعرمد الجامعة لل 10
 كرنفدذ المهاـ القرارات

2.831 0.7379 39.344 

رعرمد الجامعة الكعائؿ الرقندة الحددثة لنقؿ المهارات كالمعرفة  11
 ى الطبلبال

3.947 0.7636 38.381 

ؿ المهارات كالمعرفة رعرمد الجامعة الكعائؿ الرقندة الحددثة لنق 12
 داراتقعاـ كاإلالى جمدع األفراد كاأل

3.702 0.8233 34.432 

 36.375 0.9858 4.097 نشطةماؿ برام  رقمدة حددثة لرطكدر األاعرع 13

 40.720 1.523 3.007 ر مدـ برام  رقمدة كرطبدقارها بنجاح 14



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  76 

  

( أف  نػػاؾ ارفاقػػان فػػم ارجا ػػات أفػػراد العدنػػة حػػكؿ رشػػجدع النظػػاـ 6درضػػي مػػف الجػػدكؿ )
اإلدارم فم الجامعة الدكلدة الخا ة للعلكـ كالرانكلكجدا/عكردا للى اعػردعاب الرطػكرات الحددثػة 

مػف الكعػطدف  فم الرقانة  كاعرعماؿ برام  رقمدػة حددثػة لرطػكدر أنشػطرها  ك ػذا مػا دعػردؿ للدػ 
( للػػى الرػػكالم  4.097( ك)4.222الحعػػابددف للفقػػرردف الثاندػػة كالثالثػػة لشػػر حدػػث بلةػػا نحػػك )

( للى 36.375( ك )35.007(  كمعامؿ اخربلؼ )0.9858( ك)0.9563كبانحراؼ معدارم )
( 3.883( ك)3.947كاألكلػػى بكعػػطدف حعػػابددف بلةػػا ) ةف الحاددػػة لشػػر االرػػكالم. رلدهمػػا الفقررػػ

( 38.3818(  كمعامػػػػؿ اخػػػػربلؼ )0.8632( ك)0.7636الرػػػػكالم  كبػػػػانحراؼ معدػػػػارم )للػػػػى 
( للػػى الرػػكالم أدضػػان. ك ػػذا دعنػػم أف  نػػاؾ شػػب  ارفػػاؽ بػػدف أفػػراد لدنػػة البحػػث للػػى 37.430ك)

إدخاؿ الجامعة للكعائؿ الرقمدة الحددثة فم نقؿ المهارات كالمعارؼ إلى الطبلب  ككضكح الرؤدة 
 فم اعردعاب الكعائؿ الرقمدة الحددثة. لدل قدادة الجامعة

( ألػػػػػبلر أف  نػػػػػاؾ ق ػػػػػكران فػػػػػم اعػػػػػرعماؿ شػػػػػباات 6مػػػػػف جهػػػػػة أخػػػػػرل  دبػػػػػدف الجػػػػػدكؿ )
المعلكمات الخارجدة كالداخلدة  كق كران فم الرشجدع للى إقامة المؤرمرات لػف بعػد  كاالعػرعانة 

 ػذا مػا رػدؿ للدػ  األكعػاط بنظـ أرمرة المارػب لنػد ارخػاذ القػرارات كرنفدػذ المهػاـ فػم الجامعػة. ك 
الحعػػابدة الرجا ػػات أفػػرد لدنػػة البحػػث حػػكؿ الفقػػرات العادعػػة كالراعػػعة كالعاشػػرة كالخامعػػة الرػػم 

( 2.757( ك)2.235(  كر ػػػػػؿ إلػػػػػى )3.000رقػػػػػؿ جمدعهػػػػػا لػػػػػف الكعػػػػػط الحعػػػػػابم النظػػػػػرم )
( 0.9563( ك)0.7494( لرلؾ الفقرات للى الركالم  كبانحراؼ معدارم )2.883( ك)2.831ك)
( 39.344( ك)31.029( ك)36.550(  كمعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربلؼ )0.9525( ك)0.7379ك)
 .( للى الركالم أدضان 34.601ك)

” المزادػا الرنافعػدة“: دػرـ ك ػؼ إجابػات أفػراد العدنػة حػكؿ فقػرات ”المزايـا التنافسـية“متغيـر . 2
بلؼ امػػا فػػم )المرةدػػر المعرمػػد( باعػػرخداـ الكعػػط الحعػػابم كاالنحػػراؼ المعدػػارم كمعامػػؿ االخػػر

 ( اآلرم:7الجدكؿ )
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( الوسط الحسابي والنحراف المعياري ومعامل الختالف إلجابات أفراد العينة حول فقرات 7جدول )
 ”المزايا التنافسية“

الكعط  الفقرة ـ
 الحعابم

االنحراؼ 
 المعدارم

معامؿ 
 االخربلؼ

بعداعات  رعرمد الجامعة خطط اعرراردجدة كرعكدقدة ردلمها 1
ارع للعكؽ الرنافعدة فى مجاؿ ة لركااب الرطكر المرعمرن

 الرعلدـ العالم

3.635 0.6564 57.011 

رعمؿ انظمة الجامعة اإلداردة للى أعاس  داؿ رنظدمم مرف  2
 ـ خارجدةدرادؼ مع أم معرجدات عكقدة إف اانت داخلدة أ

3.711 0.9523 34.884 

العملم دعالد ا  امربلؾ الجامعة للذاارات الرنظدمدة كاالرشفة 3
للى االعرفادة كالرعلدـ مف الرجارب الماضدة فى لمؿ 

 مؤععات الرعلدـ العالم الخا ة

3.016 0.5876 48.768 

ررادز الجامعة للى المشارادة بالمعلكمات كالمعرفة لرحقدؽ  4
 احرداجات الزبائف المحرملدف

3.589 1.0216 62.001 

لكجدا الحددثة الرانك الاادر البشرم فى الجامعة درادؼ مع  5
 فضؿ فى خدمارهاالمعرخدمة فى أنشطة الجامعة لرقددـ األ

3.904 0.7239 31.407 

دراؾ العاملدف فى الجامعة لمشابلت كشااكل الزبائف زدادة إ 6
 المحرملدف للجامعة كحلها بطردقة منهجدة كبالعرلة المطلكبة

4.255 0.8176 36.477 

ادر ا للك كؿ بهـ لردردب لاك  دؿ كاأالجامعة للى الررحرص  7
 خرلعدة مع مؤععات الرعلدـ العالم األالى رحقدؽ الرناف

4.071 0.7962 32.146 

اار كمعارؼ جدددة فللى اارعاب أ زدادة قدرة العاملدف 8
 نشطة الجامعةأللى معركل مف الجكدة فى أكرعلمها لرحقدؽ 

4.126 1.3882 52.821 

فى الجامعة نردجة للمعارؼ  مكالمنظم رةدر العلكؾ الفردم 9
 ال كرة كالعمعة الجددة للجامعة  مالجدددة كالمارعبة مما دعط

4.304 0.9219 37.519 

 41.101 0.9708 3.884ؿ العمؿ فى الجامعة مف الررادز للى المهاـ الركردندة انرق 10
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 الى رحقدؽ احرداجات الزبائف المحرملدف للجامعة

فاار ربادؿ المعلكمات كاألدة فى العرلة كالحردة كاالعرمرار  11
 كالمعارؼ فى الجامعة

3.762 0.8136 38.893 

كالرطكر ثقافة الجامعة ررادؼ مع الرطكرات العلمدة كالرعارع  12
للمؤععات الخا ة فى الرعلدـ  فى العكؽ المحلم كالخارجم

 العالم

4.346 0.5616 41.762 

 38.068 0.6976 3.003 بداعاإل أاثر قدرة للى بحت الجامعة أ 13

 34.575 0.5499 2.801 القدرة للى الرجردب الخبلؽ 14

 

جمدعهػا ” المزادػا الرنافعػدة“أف ارجا ػات أفػراد العدنػة نحػك فقػرات ( 7درضي مف الجدكؿ )
إدجابدة لدا الفقرة األخدرة. كذلؾ ألف الكعط الحعابم لاؿ فقرة مف  فقرات االعربداف األخرل فم 

كالراعػػعة  ة(. كرشػػاؿ الفقػػرات الثاندػػة لشػػر 3.000كعػػط الحعػػابم النظػػرم ) ػػذا المرةدػػر دفػػكؽ ال
كالعادعػػة المرااػػز الثبلثػػة األكلػػى للػػى الرػػكالم مػػف حدػػث ح ػػكلها للػػى أللػػى أكعػػاط حعػػابدة. 

( للػػى 4.255( ك)4.304( ك)4.346حدػػث ر ػػؿ رلػػؾ األكعػػاط الحعػػابدة لرلػػؾ الفقػػرات إلػػى )
( 41.762(  كمعامؿ اخربلؼ )0.8176( ك)0.9219( ك)0.5616الركالم  بانحراؼ معدارم )

( للى الركالم أدضان. ك ذا دعنم أف ارجا ات أفراد لدنة البحث رشػدر 36.477( ك)37.519ك)
إلى االرفاؽ حكؿ ركافر رلؾ الفقرات  مما ددؿ للى أف الثقافة الرنظدمدة للجامعة الدكلدة الخا ة 

ان كاعػرجابة كانفراحػان للػى الرطػكرات العلمدػة كالنمػك للعلكـ كالرانكلكجدا/عكردا أ بحت أاثػر رادفػ
فػػم المؤععػػات الخا ػػة للرعلػػدـ العػػالم المخرلفػػة  كرةدػػر فدهػػا العػػلكؾ الفػػردم كالمنظمػػم نردجػػة 
للمعػػػػارؼ الجددػػػػدة المارعػػػػبة  كأ ػػػػبي العػػػػاملكف فدهػػػػا أاثػػػػر قػػػػدرة للػػػػى إدراؾ مشػػػػابلت العمػػػػؿ 

ـ إلى لػاـ 2008ة خبلؿ مدة البحث مف لاـ رطلبات الزبائف كحلها بطرائؽ منهجدمبلت ك اكمش
 ـ.2010

” المزادػا الرنافعػدة“المراػز األخدػر مػف فقػرات  ةمف جهة أخرل  رشاؿ الفقػرة الرابعػة لشػر 
( 0.54993(  كانحػػراؼ معدػػارم )2.801بكعػػط حعػػابم دقػػؿ لػػف الكعػػط النظػػرم كد ػػؿ إلػػى )

درفقػػػكف للػػػى أف الجامعػػػة  (  ك ػػػذا دعنػػػم أف أفػػػراد لدنػػػة البحػػػث ال34.575كمعامػػػؿ اخػػػربلؼ )
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الدكلدة الخا ة للعلكـ كالرانكلكجدا/عػكردا أ ػبحت أاثػر قػدرة للػى الرجردػب الخػبلؽ خػبلؿ مػدة 
كالثالثػػة بكعػػطدف حعػػابددف دقربػػاف مػػف الكعػػط النظػػرم بلةػػا  ةف الثالثػػة لشػػر االبحػػث. رلدهػػا الفقررػػ

( 0.6976ا )( للػػػػػػػػى الرػػػػػػػػكالم  كبلػػػػػػػػ  االنحػػػػػػػػراؼ المعدػػػػػػػػارم لاػػػػػػػػؿ منهمػػػػػػػػ3.016( ك)3.003)
( للػػى الرػػكالم أدضػػان. ممػػا دػػدؿ للػػى 48.768( ك)38.068( كمعامػػؿ االخػػربلؼ )0.5876ك)

رػػػكافر محػػػدكد الرجا ػػػات أفػػػراد العدنػػػة حػػػكؿ مػػػدل قػػػدرة الجامعػػػة للػػػى اإلبػػػداع  كامربلاهػػػا ذااػػػرة 
 رنظدمدة رعالد للى الرعلـ مف الرجارب الماضدة.

 اختبار الفرضيات:

 دلم: درـ اخربار الفرضدات اما

 اختبار الفرضية األولى )فرضية العالقة(:. 1

إدارة المعرفػة “: "ال ركجد لبلقػة ارربػاط ذات داللػة معنكدػة بػدف ن ت  ذر الفرضدة للى
 = Ho: R”".                                                    .المزادا الرنافعدة”ك” كرقانرها

0 

 Spearmanكب معامػػػؿ ارربػػػاط عػػػبدرماف )كالخربػػػار  ػػػذر الفرضػػػدة رػػػـ اعػػػرخدـ أعػػػل
Correlation:كاانت النردجة اما دلم ) 

 ”المزايا التنافسية”تقانة إدارة المعرفة وبين  معامل ارتباط سبيرمان (8جدول )

 المزادا الرنافعدة المرةدرات

 ادارة المعرفة كرقانرها
 R 0.721  رباطقدمة معامؿ اإل

 Sig. (2-tailed) 0.047 المعنكدة

  .رفض فرضدة العدـ النردجة

إدارة المعرفػة كرقانرهػا" ك"المزادػا ( كجػكد لبلقػة ارربػاط طػردم بػدف "8دربدف مف الجدكؿ )
%(  كبنػػاءن 5%( ك ػػم ذات داللػػة معنكدػػة لنػػد معػػركل )72.1بلةػػت قدمػػة معاملهػػا )الرنافعػػدة" 

لبلقػة ارربػاط  جػكدللى ذلؾ درـ رفض الفرضدة األكلى )فرضػدة العػدـ( الرػم ن ػت للػى لػدـ ك 
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. كالقبكؿ بالفرضدة البددلة الرم ك"المزادا الرنافعدة"إدارة المعرفة كرقانرها" ذات داللة معنكدة بدف "
 ك"المزادا الرنافعدة".إدارة المعرفة كرقانرها" لبلقة اررباط ذات داللة معنكدة بدف " ردؿ للى كجكد

 اختبار الفرضية الثانية )فرضية األثر(:. 2

فػػم  إدارة المعرفػػة كرقانرهػػا": "ال ركجػػد لبلقػػة أثػػر دالػػة إح ػػائدان لػػػ"ر الفرضػػدة للػػىن ػػت  ػػذ
 Ho:  = 0رحقدؽ "المزادا الرنافعدة".                                     .

كالخربار  ذر الفرضدة كرحددد أثر "إدارة المعرفة كرقانرها" )المرةدر المعرقؿ( فػم رحقدػؽ 
 Simple)المرةدػر المعرمػد(  رػـ اعػرخداـ أعػلكب االنحػدار الخطػم البعػدط )"المزادػا الرنافعػدة" 

Linear Regression:كاانت النردجة اما دلم ) 

 ( نتائج النحدار الخطي البسيط بين متغيري البحث9جدول )

معامؿ  المرةدر المعرقؿ
 βاالنحراؼ 

معامؿ الرحددد 
R2 

  F قدمة
 المحعكبة 

 Fقدمة
 الجدكلدة 

 الداللة
Sig.  

 االررباط

 0.859 0.040 7.233 7.608 0.586 0.637 دارة المعرفة كرقانرهاإ

 .رفض فرضدة العدـ النردجة

(( كجكد لبلقة أثر معنكدة كذات 9أظهرت نرائ  الرحلدؿ اإلح ائم )اما فم الجدكؿ )
دا الرنافعدة"  داللة إح ائدة للمرةدر المعرقؿ "إدارة المعرفة كرقانرها" فم المرةدر المعرمد "المزا

ف  ذا النمكذج مقبكؿ إح ائدان بدرجة ثقة 0.637%( كبمعامؿ )58.6كبلةت معا مر  ) (  كا 
(  7.233الجدكلدة ) F( أابر مف قدمة 7.608المحعكبة ) F%( )ألف قدمة 95رزدد للى )

 %((.5ك م ذات داللة إح ائدة لند معركل معنكدة )

 )فرضدة العدـ( الرم ن ت للى لدـ كجكد كبناءن للى ذلؾ درـ رفض الفرضدة الثاندة
. كالقبكؿ بالفرضدة فم رحقدؽ "المزادا الرنافعدة" إدارة المعرفة كرقانرها"لبلقة أثر دالة إح ائدان لػ"
فم رحقدؽ "المزادا  إدارة المعرفة كرقانرها"لبلقة أثر دالة إح ائدان لػ"البددلة الرم ردؿ للى كجكد 

 الرنافعدة".
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    صيات النتائج والتو 

 النتائج:  

 فم ضكء الدراعة النظردة كالعملدة رـ الرك ؿ إلى االعرنراجات كالنرائ  اآلردة:

الرطبدقػػات فػػم مجػػاؿ الرقانػػة لامػػة  كرقانػػة المعلكمػػات خا ػػة  أعػػهمت بشػػاؿ ابدػػر فػػم ربلػػكر ف إ. 1
ر إدارة المعرفػة  همان مف لنا ػممفهكـ إدارة المعرفة كرطكرر مف جهة  كأضحت رادزة أعاعدة كلن ران 

كجزءان ال درجزأ منها مف جهة أخرل  ك ك ما دماف أف دطلؽ للد  م طلي "رقانة إدارة المعرفة" لرمددزر 
 .مف رقانة المعلكمات األخرل

. رعد "إدارة المعرفة كرقانرها" أداة فم جمع البدانات كركفدر المعلكمات بخ ائص معدنة ردلـ 2
 ” .المزادا الرنافعدة“فدما لها لبلقة بربنم أبعاد لملدة ارخاذ القرارات ال ائبة 

رقانة إدارة المعرفة" رمثؿ المرحلة األخدرة مف الرطكر الرقانم  كرر ؼ بالكعائؿ المرقدمػة الرػم ف "إ. 3
دعػػرخدمها فردػػؽ المعرفػػة لرعػػهدؿ لملدػػات ركلدػػد المعرفػػة كخزنهػػا كركزدعهػػا كرطبدقهػػا فػػم نظػػـ المنظمػػة 

. فهػػػم الرقانػػػة المؤ لػػػة مخرلفػػػة  لرحقدػػػؽ الهػػػدؼ مػػػف امػػػربلؾ مثػػػؿ  ػػػذر الرقانػػػاتك داالهػػػا كأنشػػػطرها ال
 للرعامؿ مع المعرفة.

فػم ركجدػ   مهمػان  دارة الجامعدة بجمدع أقعػامها ككحػدارها فػم الجامعػة المبحكثػة دكران لعب اإل. ر4
رابعػػػة العػػػاملدف للػػػى مخرلػػػؼ معػػػركدارهـ االداردػػػة كحػػػثهـ للػػػى اعػػػرخداـ رقانػػػة إدارة المعرفػػػة كم

رطكرارهػػػا  كمعػػػا مرها فػػػم ارخػػػاذ القػػػرارات فػػػم  ػػػذا المجػػػاؿ لمػػػا دجػػػب أف دمرلاكنػػػ  مػػػف قػػػدرات 
 كمهارات معرفدة كخبرة فم مجاؿ ألمالهـ .

ف "إدارة المعرفة كرقانرها" رماف قدادة المنظمات مف القداـ بالمهاـ بشاؿ جدد  كرعالد للى إ. 5
ظـ العمؿ المعرفدة  كنظـ أرمرة المارب  كنظـ دلـ فهـ معرفة لبلقة الزبكف كررعدخها. كرمثؿ ن

 القرارات المعرندة إلى المعرفة  كنظـ الذااء اال طنالم  أبرز أنكاع رقانة إدارة المعرفة.

 ػم العػمات الرػم رجعػؿ المنظمػات ر ػنع ر ػامدـ كرراادػب رعػركلب ” المزادا الرنافعػدة“ف إ. 6
لهػػػا كثقافرهػػػا كعػػػلكؾ أفراد ػػػا بق ػػػد زدػػػادة احرمالدػػػة عػػػرراردجدارها ك داااالرةددػػػرات المعػػػرمرة فػػػم 

الرنافعدة كرعظدمها  لف طردؽ رطبدؽ لملدات "إدارة المعرفة كرقانرها" كرفعدؿ دكر فردؽ المعرفة 
 فم رلؾ المنظمات.
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االنرقػاؿ مػف نمػط المنظمػػة الرقلدددػة الرػم رعمػػؿ فػم بدئػة ثابرػة نعػػبدان إلػى منظمػة منافعػػة ف إ. 7
عػرراردجدة المنظمػة اضطربة كعردعة الرقلب  درـ مف خػبلؿ إحػداث رةددػرات فػم رعمؿ فم بدئة م

لادة الهدالة كاإلبداع طرائؽ مناعبة للقداـ برلؾ  ك دالها كأفراد ا كثقافرها  كرعد إلادة الهندعة كا 
 الرةددرات.

ددـ فم المنظمات درطلب رػكافر مجمكلػة مػف األعػس أ مهػا: رقػ” المزادا الرنافعدة“ف رحقدؽ إ. 8
 األفاار الجدددة  كالقدادة الفعالة  كالقدرة للى الرادؼ  كالذاارة الرنظدمدة.

ف  نػػاؾ ق ػػكران فػػم اعػػرعماؿ شػػباات المعلكمػػات الداخلدػػة كالخارجدػػة فػػم الجامعػػة الدكلدػػة إ. 9
الخا ػػػػة للعلػػػػكـ كالرانكلكجدا/عػػػػكردا  كق ػػػػكران فػػػػم الرشػػػػجدع للػػػػى إقامػػػػة المػػػػؤرمرات لػػػػف بعػػػػد  

 ظـ أرمرة المارب لند ارخاذ القرارات كرنفدذ المهاـ فم الجامعة.كاالعرعانة بن

ف  نػػاؾ ق ػػكران فػػم رعزدػػز قػػدرة الجامعػػة الدكلدػػة الخا ػػة للعلػػكـ كالرانكلكجدا/عػػكردا للػػى إ. 10
 قدررها للى اإلبداع  كامربلاها ذاارة رنظدمدة رعالد للى الرنافس.الرجردب الخبلؽ  كضعفان فم 

لدؿ اإلح ائم أف  ناؾ لبلقة اررباط طردم بػدف "إدارة المعرفػة كرقانرهػا"  . أثبرت نرائ  الرح11
 %(.72ك"المزادا الرنافعدة" بلةت قدمة معامل  نحك )

. أثبرت نرػائ  الرحلدػؿ اإلح ػائم أف "إدارة المعرفػة كرقانرهػا" رػؤثر رػأثدران إدجابدػان فػم رحقدػؽ 12
 "المزادا الرنافعدة".

نرػػائ  الرحلدػػؿ اإلح ػػائم  كجػػكد رػػأثدر إدجػػابم لػػػ"إدارة المعرفػػة  . امػػا دماػػف أف نعػػرنر  مػػف13
  ممػػا دعاػػس أ مدػػة "إدارة المعرفػػة كرقانرهػػا" كدفعػػر بػػأف ”المزادػػا الرنافعػػدة“كرقانرهػػا" فػػم رحقدػػؽ 

حعب أ مدة اؿ رعرمد مقكمات رحقدقها مف ماكنات "إدارة المعرفة كرقانرها" ك ” المزادا الرنافعدة“
 رم :اآلماكف كللى النحك 

بماكف المكارد البشردة فم ضػكء المهػارات كالخبػرات الرػم ” المزادا الرنافعدة“رأثر رحقدؽ  . أ
 دمرلاكنها.

  ممػػػا دؤشػػػر للػػػى أف ”المزادػػػا الرنافعػػػدة“رػػػأثدر ماػػػكف رانكلكجدػػػا المعلكمػػػات فػػػم رحقدػػػؽ  . ة
الرطػػكر العػػردع لرانكلكجدػػا المعلكمػػات رماػػف الجامعػػات كالجامعػػة المبحكثػػة خا ػػة مػػف 



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  83 

  

ح ػػػكؿ للػػػى المعلكمػػػات بعػػػرلة كدقػػػة ممػػػا دعػػػالد ا للػػػى الرفػػػكؽ كالرمدػػػز فػػػم مجػػػاؿ ال
 لملها.

ف اعػرخداـ الجامعػة للبرمجدػات ذات إ  إذ ”المزادػا الرنافعػدة“رحقدػؽ  رؤثر البرمجدات فػم . ث
 ”.المزادا الرنافعدة“العبلقة بنشاطها دعهـ فم رحقدؽ األبعاد المعبرة لف 

ف امػػربلؾ الجامعػػة لؤلجهػػزة  إ  إذ ”نافعػػدةالمزادػػا الر“ؽ رػػؤثر األجهػػزة كالمعػػدات فػػم رحقدػػ . د
 ”.    المزادا الرنافعدة“كالمعدات كاعرخدامها فم أنشطرها رعد مف مقكمات رحقدقها ألبعاد 

 التوصيات: 

فػػػػػػػم ضػػػػػػػكء مػػػػػػػا رقػػػػػػػدـ مػػػػػػػف نرػػػػػػػائ  أك ػػػػػػػم قدػػػػػػػادة الجامعػػػػػػػة الدكلدػػػػػػػة الخا ػػػػػػػة للعلػػػػػػػكـ 
 كالرانكلكجدا/عكردا باآلرم:

ؾ مؤععات الرعلدـ العالم لامة كالجامعة المبحكثة خا ة أ مدة "إدارة المعرفة . دنبةم أف ردر 1
كرقانرها" خا ة فم ظؿ الرحكؿ نحك اقر اد المعرفة كالرطكر العردع للرقانة  مما درطلب ادبلء 
اال رماـ بهذر الرقانة لما لها مف رأثدرات فم لدة جكانب مهمة كذات معاس مباشر باعرمرار 

 ها فم ظؿ البدئة الرنافعدة.ئك ا كبقاؤععات كنمالم

. ضركرة اعرحداث كحدات إداردة مرخ  ة بأمكر "إدارة المعرفة كرقانرها" لةرض مرابعرها 2
كرطكدر ا كرحعدنها باعرمرار  كرناط بها كاجبات ككظائؼ أكعع كاشمؿ مف أقعاـ نظاـ 

ات معلكمات داخلدة )إنرراندت( المعلكمات اإلداردة إضافة إلى ربط إدارات الجامعة كالدارها بشبا
كشباة معلكمات خارجدة )إاعرراندت(  لرعهدؿ لملدة نقؿ المعلكمات كالمعارؼ كاألفاار بدف 

 ألضاء الجامعة كمنرعبدها.

. الرشػجدع للػى إقامػة المػؤرمرات لػف بعػد  كرفعدػؿ ثقافػة اعػرخداـ "إدارة المعرفػة كرقانرهػا" فػػم 3
أرمرػػػة المارػػػب لنػػػد ارخػػػاذ القػػػرارات كرنفدػػػذ المهػػػاـ  كرعزدػػػز  ااالعػػػرعانة بػػػنظـالجامعػػػة كنشػػػر ا  

اعػػرخداـ نظػػـ االعػػررجاع اآللػػم للمعلكمػػات  كنظػػػـ الر ػػمدـ المػػدلكـ بالحاعػػكب  كنظػػـ الكاقػػػع 
 االفرراضم..

. رشػػػجدع ألضػػػاء الجامعػػػة كمنرعػػػبدها للػػػى القدػػػاـ بالرجردػػػب العلمػػػم كاإلدارم كاالعػػػرفادة مػػػف 4
 ت الضركردة لةربلة األفاار كالك كؿ إلى الجزء القابؿ للرطبدؽ.األخطاء كركفدر المعرلزما
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لطاء حردة 5 . إطبلؽ العناف لئلبداع فم الجامعة  كرشجدع ألضائها للى رنمدة الرفادر  كا 
دجاد البرام   الرطبدؽ  كلقد المؤرمرات كالندكات ككرش العمؿ الهادفة إلى نشر ثقافة اإلبداع  كا 

 كالحفاظ للى المبدلدف فدها مف خبلؿ رنشدط الرحفدز المادم كالمعنكم.الردردبدة الدالمة لذلؾ  

. عرلة إنشاء ذاارة رنظدمدة للجامعة رحكم اؿ رارد  الجامعة منذ رأعدعها  كر مدـ  ذر 6
الذاارة كخزنها بالشاؿ الذم دماف مف الرجكع إلى أم معلكمة فدها بالدقة كالعرلة كالعهكلة 

 ـ.كالطردقة المفضلة للمعرخد

. مكاابػػة الرطػػكرات المربلحقػػة فػػم "إدارة المعرفػػة كرقانرهػػا"  كربػػط ألضػػاء الجامعػػة كمنرعػػبدها 7
 للجامعة.” المزادا الرنافعدة“بالجددد فدها  كرمادنهـ مف رعخدر ا فم رعزدز كرنمدة 

 . ضركرة ا رماـ الجامعة المبحكثة باألبعاد الرم رحقؽ لها الرفكؽ كالرمدز  كالعمؿ للى بناء8
ك دانرها مف خبلؿ رفعدؿ ما رمرلا  الجامعة مف ماكنات لػ"إدارة المعرفة ” المزادا الرنافعدة“

كرقانرها"  خا ة كاف عكؽ الرعلدـ الجامعم مقبؿ للى زدادة حدة المنافعة لف طردؽ دخكؿ 
 الجامعات المنافعة المحلدة كالخارجدة إلى العكؽ كالرم ررمرع بمزادا رنافعدة لالدة.

 رالمصاد

دردس  العلكؾ الرنظدمم : نظردات كنماذج كرطبدؽ لملم إلدارة العلكؾ فم لمنظمة  اإلعاندردة : الدار  .1 د.المرعى كا 
 .551  ص 2005الجامعدة  

منردل الحاـ المحلم  ىالمراز اللبنانم للدراعات  البلمرازدة كالدمقرطة كالحاـ المحلم فم العالـ العربم  بحث مقدـ إل .2
 . 24  ص 2003نكفمبر للدكؿ العربدة  

 برم   ال   العرب ك المعرفة المعرقبلدة  كرقة لمؿ مقدمة إلى المؤرمر العلمم الدكلم العنكم الرابع )إدارة المعرفة فم  .3
 .2004-4-2-26العالـ العربم( جامعة الزدركنة  لماف  

مدخؿ معا ر"دار -داردةالمعلكمات اإلنظـ  ("2005لبد الرحمف) علكل امدف كالعبدد  الحمددم نجـ لبد اهلل العامرائم  .4
 كائؿ لماف االردف.

( "رقندة المعلكمات فم إدارة الشراات" ررجمة قاعـ شعباف  الجزء 2000ركرباف افرادـ  مالدف افرادمك كدثرب جدمس ) .5
 األكؿ  دار رضا للنشر دمشؽ عكردا 

مدخؿ معا ر"دار -"نظـ المعلكمات االداردة(2005مدف كالعبدد لبد الرحمف)أالحمددم نجـ لبد اهلل العامرائم علكل  .6
 كائؿ لماف االردف 

  مارس8لماؿ"  العنة األكلى  ع ارب المددر كرجؿ األ-("خبل ات 1993باداراك  جكزدؼ)  .7
 جامعة القا رة الدة االقر اد  كرقة مقدمة إلى الندكة الرابعة  ثقافة اإلدارة العلدا كاإل بلح االدارل   مد.علكل شعراك  .8

  .10-2ص ص  1995نكفمبر  23 راعات كاعرشارات اإلدارة العامة مراز د



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  85 

  

 83  ص 2005د.  بلح الددف الابدعم  إدارة المعرفة  القا رة  المنظمة العربدة للرنمدة اإلداردة   .9
 68  ص 2005لبلء أحمد  القدادة المرمدزة :  داغة اعرراردجدات للرةدر  القا رة  مجمكلة الندؿ العربدة   .10
نكر بر اف كآخركف  رانكلكجدا المعلكمات كاإلدارة العامة فم الدكؿ العربدة  المجلة العربدة لئلدارة  المجلد الثانم د. محمد  .11

 66  ص 1988لشر  العدد األكؿ  شراء 
حمكدة  نحك آفاؽ اإل بلح كالرطكدر اإلدارم ألداء األلماؿ إلارركندا لبر شباة االنررنت  شئكف الشرؽ األكعط )  ل د .12

 136  ص 2005بحكث الشرؽ األكعط  جامعة لدف شمس ( العدد الخامس لشر   مراز
دكعؼ خلدفة الدكعؼ  دراعة حالة اإلمارات العربدة المرحدة فم : إعمالدؿ الشطم كآخركف  الفعاد كالحاـ ال الي فم  .13

 .586الببلد العربدة  مراز دراعات الكحدة العربدة كالمعهد العكددم باإلعاندردة  ص 
(  "إدارة العملدات: النظـ كاألعالدب كاالرجا ات الحددثة"  الجزء الثانم  مراز البحكث  الرداض  2001نجـ لبكد )  نجـ .14

 .799ص: 
(  "إدارة العملدات: النظـ كاألعالدب كاالرجا ات الحددثة"  الجزء الثانم  مراز البحكث  الرداض  2001نجـ لبكد )  نجـ .15

 .794ص: 
(  "المدخؿ إلى إدارة المعرفة"  الطبعة األكلى  دار المعدرة 2006غعاف )  لامر كالعمرم  ؿلبد العرار كقندد  العلم .16

 .202للنشر كالركزدع كالطبالة  لماف  ص: 
 .796(  م در عابؽ  ص: 2001نجـ لبكد )  نجـ .17
العربدة للرنمدة (  إلادة البناء امدخؿ رنافعم  اخردار اإلدارة  نشرة ف لدة لف المنظمة  1996م طفى  أحمد عدد )  .18

 (  أدلكؿ . 16اإلداردة  العدد ) 
(  أ مدة اإلبداع فم رحقدؽ رنافعدة المؤععات االقر اددة  بحث مقدـ إلى  2007 ددقم  مععكد ك لجدلة  محمد )  .19

 المؤرمر العلمم الثانم  جامعة اإلعراء  الدة العلـك اإلداردة كالمالدة  األردف
ة البناء امدخؿ رنافعم  اخردار اإلدارة  نشرة ف لدة لف المنظمة العربدة للرنمدة (  إلاد 1996م طفى  أحمد عدد )  .20

 (  أدلكؿ 16اإلداردة  العدد ) 
(  رحلدؿ جكدة الخدمات الم رفدة اإلعبلمدة  دراعة رطبدقدة للى الم ارؼ اإلعبلمدة  2007دركدش  مركاف جمعة )  .21

 مات األلماؿ  جامعة عاداداظة كالرمدز فم منفم فلعطدف  المؤرمر العلمم الدكلم الثالث  الجكد
 (  إدارة اإلنراج كالعملدات  مدخؿ امم  دار كائؿ للنشر  األردف 2001العلم  لبد العرار محمد )  .22
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 مالمح من التاريخ السياسي لممدينة المنورة في العصر األموي
 عبد الحكيم حسن إبراىيم سيد أحمد .د
 جامعة دنقال كمية اآلداب بمشارك الستاذ األ

 

 المعرخلص
النبم  لى اهلل للد  كعلـ المددنة المنكرة العا مة األكلى للدكلة اإلعبلمدة بعد  جرة  مثلت        
ان لئلعبلـ كحاضرة للدكلة اإلعبلمدة الناشئة  حدث ظلت رؤدل أدكار ا العداعدة   كأضحت مقر مف ماة

كالددندة كاالقر اددة طدلة حداة الرعكؿ  لى اهلل للد  كعلـ فعاشت لهدان مف االعرقرار العداعم 
كالنمك االقر ادم اعا مة للخبلفة  اإلعبلمدة  كلا رت األحداث فم ل ر الخلفاء الراشددف  

بف أبى  ماف إلى أف رمت مبادعة الخلدفة لللف نة األمة فم لهد الخلدفة الثالث لثماف بفكلبرت مح
ثـ انرقلت  شماالن العراؽ  حدث فارقرها الخبلفة كزاؿ لنها مقر الحاـ إلى الاكفة طالب  فةادر ا إلى 

ؾ أف  ذا كمما ال ددع مجاالن للش الى دمشؽ فى الع ر األمكم  ثـ إلى بةداد فم الع ر العباعم.
االنرقاؿ قد أضعؼ دكر المددنة المنكرة العداعم  لانها ظلت محرفظة بدكر ا الركحم للعالـ اإلعبلمم 

داعدة كاالقر اددة كاإلداردة مخرلفة فم المجاالت الع ااف لهذا االنرقاؿ آثار كأبعاد قاطبة.
 اإلعبلمدة الحقا. جرمالدة  اما دعربر أكؿ ظا رة فم رارد  الدكلة اإلعبلمدة كالحكاضركاإل
 

Abstract 

Almedina Almonawara is the first Islamic capital since the migration of 

the Prophet from Mecca and became the headquarters of Islam and the capital 

of the state during the reign of the Caliphs it witnessed an era of political 

stability and economic prosperity, and remained so until the establishment of 

the Umayyad dynasty. 

Two main bound and intertwined reasons become the main axis of the 

political situation in Medina in the Umayyad period, namely the position of 

the Umayyad Caliphate, plus loyalty and rebellion and relationships between 

princes of Medina and its population. 

Consolidated political capacity of the people of Medina differed in the 

Umayyad period and this will be demonstrated through the details of the 

political situation in this study. 
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 ىدف الدراسة:
رهدؼ الدراعة إلى الكقكؼ للى األكضاع العداعدة فم المددنة المنكرة فم الع ر األمكم  كرناكؿ     

اآلثار العداعدة الرم ررربت للى انرقاؿ حاضرة الدكلة منها إلى دمشؽ  كادؼ قابؿ أ ؿ المددنة 
 المنكرة ذلؾ.

 
 ة المنورة:التاريخية لممدين االجغرافي
كالرم ااف دطلؽ للدها فم الجا لدة دثرب فم إقلدـ الحجاز أحد األقعاـ  -رقع المددنة المنكرة      

للى بعد خمعمائة ادلك مرر إلى الشماؿ مف ماة.  -الرئدعة للجزدرة العربدة 
(. ك ى لبارة لف كاحة فم بعدط مف األرض رنحدر مف الجنكب الةربم 175ـ ص1975)الحمكم 

الشماؿ الشرقم  اثدرة المدار كالشجر كرحدط بها بعض الجباؿ الرم ررخللها بعض الكدداف  كأقرب  إلى
 (.233  ص 1967)الشردؼ    ذر الجباؿ جبؿ أحد

أشار معظـ مؤرخم المددنة المنكرة إلى قدـ العمراف كالعاف بالمددنة المنكرة  أنها اانت مأ كلة      
)لبد  نزحت إلى جكار ا القبائؿ الدهكددة كالعربدة األخرلمنذ القدـ بالقبائؿ العربدة ثـ 

 (.25ـ ص1992العزدز 
لند الهجرة اانت المددنة مقعمة إلى لدة دكائر رعانها بطكف لربدة كدهكددة  كاؿ دائرة رابعة      

لبطف مف البطكف. اانت الدائرة رنقعـ الى قعمدف: األكؿ دشرمؿ للى األراضم الزرالدة بمنازلها 
انها  كالثانم دشرمؿ للى اآلطاـ )الح كف( الرم اانت ملاان خا ان لؤلعر العربدة كذات أ مدة كعا

جزة حدف دخرج الرجاؿ أكم إلدها النعاء كاألطفاؿ كالعرلظدمة دلجأ إلدها أفراد البطف لند  جكـ العدك ك 
 (.292ص ـ  1967اما اانت رعرعمؿ امخزف رجمع فد  الةبلؿ كالعبلح )الشردؼ  إلى القراؿ 

أما الجمالات العااندة الرم اانت مكجكدة فم المددنة المنكرة قبدؿ الهجرة كبعد ا فهم: الدهكد        
كالعبدد  قردش كثقدؼ  كقد رررب للى الهجرة رةددر للى خردطة العااف فم  ماألكس كالخزرج  المكال

الرعكؿ  لى اهلل للد  كعلـ  المددنة  فالهجرة اما  ك معركؼ رمت نردجة لبلر االت الرم جرت بدف
كاألكس  بعبب االضطهاد الذم رعرض ل  المعلمكف فم ماة  كقد اقر رت الهجرة فم البدادة للى 

 (.536ـ  ص1971  م) جكاد لل القرشددف حدث شملت معظـ لشائر قردش
دنة بعد  جرة الرعكؿ  لى اهلل للد  كعلـ كدخكؿ األكس كالخزرج فم اإلعبلـ أ بحت المد        

فراد  لهجرات عكاء الجمالدة أك  جرة األالمنكرة مناخان طدبان للدلكة كللمعلمدف كنردجة لذلؾ رمت ا
كنردجة لهذر الزدادة فم عااف المددنة ااف البد مف ارخاذ بعض اإلجراءات الرم رحفظ للمددنة ثركرها 
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اهلل للد  كعلـ علعلة مف كمعاحرها الضدقة كرمنع رمراز العااف فم مااف كاحد  فارخذ الرعكؿ  لى 
اإلجراءات لدنظـ بها الهجرة إلى المددنة  حرى ال ر بي لاجزة لف ركفر ضركردات العدش لعاانها  
فطلب مف أ حاب النعـ أف دخرجكا إلى خارج المددنة  كنظـ العبلقات بدف عااف المددنة مف خبلؿ 

 (.314ق  ص1328دعركر المددنة  ككٌزع بعض اإلقطالدات للى أ حاب  )ابف حجر 
أثر للى  اأخطر اإلجراءات الرم ارخذ ا الرعكؿ  لى اهلل للد  كعلـ بالمددنة المنكرة مما ااف له     

الحداة العداعدة كاالقر اددة دعركر المددنة الذم حدد العبلقات بدف عاانها  ثـ االقطالات الرم كزلها 
إشارة الم ادر إلى زدادة لدد عااف  للى أ حاب  مما أدل لظهكر فئة جدددة مف العااف. كرغـ 

المددنة بعد الهجرة  إال أن  ال ركجد ن كصه رحدد رعداد األفراد كالقبائؿ المهاجرة إلدها  كرقر ر 
الركادات فم اثدر مف األحداف للى حجـ المقارلدف  فالزدادة فم لدد المقارلدف رشدر إلى الزدادة فم 

 (.92-91ص ـ 1992العااف )لبد اهلل لبد العزدز 
أدت الهجرة إلى رةددر ابدر فم ركزدع العااف فم المددنة  إذ أ بي العااف األ لدكف مف األكس     

كالخزرج أقلدة كعط المد المرزادد مف المهاجردف  كزادت طبقة المكالى لردفؽ العبم  كأحدثت  جرة 
دنة كفم لبلقارها االجرمالدة القبائؿ كالجمالات رةددران فم حداة القبائؿ العربدة الرم اعرقرت بالمد

أخرل جدددة  كآثار اجرمالدة فم باألمر الذم دعكد آلثار عداعدة رمثلت فم اعربداؿ قدادات قددمة 
الرقالدد كاأللراؼ كالممارعات العلكادة  كآثار ددندة رمثلت فم اإلدثار كاإلدكاء كالرنازؿ ل الي الددف  

لادة ركزدع االقطالات  كأ بحت المددنة ملرقى طرؽ  كآثار اقر اددة ظهرت فم زدادة لدد العااف كا 
 (.20ص  2006 بحعبانها العا مة العداعدة كاالقر اددة كالركحدة )لبدالحادـ حعف 

 

 األوضاع السياسية في العصرين النبوي والراشدي:
لحداة ااف ك كؿ الرعكؿ  لى اهلل للد  كعلـ إلى المددنة المنكرة بدادة لرةددر ابدر فم ا        

 العداعدة بها  إذ أ بي المعلمكف دشالكف غالبدة العااف رحت قدادر   لى اهلل للد  كعلـ.
ـ إذ كضع أرعى الرعكؿ  لى اهلل للد  كعلـ أعس النظاـ اإلدارم كالعداعم فم اإلعبل           

ذ ااربان كعداعم منظـ حدث ااف دعرعدف بمجلس للشكرل  اما ااف درخ مدار إاللبنات األكلى لجهاز 
للمراعبلت بدن  كالملكؾ كالحااـ  كقائمان للى خارم  كااربان للعهكد  اما ل   احب عر  كارخذ مف 
دقكـ للى المدادنات كررجمانان للفارعدة كالقبطدة كالركمدة. رغـ البعاطة الرم اانت للدها اإلدارة  فم 

م نكاة الرنظدـ اإلدارم الذم عار لهد الرعكؿ  لى اهلل للد  كعلـ إال أنها كضعت للمجرمع اإلعبلم
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 للد  الخلفاء الراشدكف مف بعدر كأضافكا إلد  ما كجدكر ضركردان كما أملر  ظركؼ حدارهـ )الطبرم 
 (.496ـ  ص1960

  هجرة مق كرة للى المددنة المنكرةاانت دكلة اإلعبلـ فم العنكات األربع األكلى بعد ال         
إلى العشائر الحجازدة خارج المددنة كخا ة بعد فري ماة  امردت الدكلة كلندما امرد اإلعبلـ بعد ذلؾ 

إلى معظـ أرجاء الجزدرة العربدة األمر الذم رطلب قداـ رنظدمات ررناعب مع األكضاع المحلدة القائمة 
 فم جزدرة العرب.

داردة ااف الم در الرئدس فى دراعة ماأقرر الرعكؿ  لى اهلل للد  كعلـ مف رنظدمات عداعدة كا  
 (.84-83ـ  ص  1985أ در ا  لى اهلل للد  كعلـ )فرحدة النبراكم   مكمالدة الرعائؿ كالارب الر

أكؿ رجمدع أل ؿ المددنة  -الرم اربها الرعكؿ  لى اهلل للد  كعلـ  -رعربر  حدفة المددنة          
دد كاحدة للى مف فم شخ دة قكدة مكحدة  كمظهر الكحدة فم الن كص الرم ربدف أف أ ؿ المددنة 

عكا ـ درنا ركف فم الدفاع لنها اأنهـ دد كاحدة للى مف أراد فرنة داخؿ المددنة المنكرة) الي أحمد 
 (.60-56ص ـ 1990للى  

بل  الاداف العداعم للمعلمدف قمر  كغدت المددنة لا مة الاداف  فرعابقت كفكد القبائؿ         
للاداف المرنامم كحلدفة ل  كمعلمة ل  العدادة بدفع الجزدة   العربدة معلنة إعبلمها  كأ بحت امردادان 

كقد ركلى الرعكؿ  كمع نمك الاداف العداعم اانت الرجمعات الخارجدة رشاؿ بعض الخطر للد  
)لبد الباعط بدر   لى اهلل للد  كعلـ قدادة الاداف كنظـ أمكرر الععاردة كاالقر اددة كاالجرمالدة

 (.222ـ  ص1993 
أ بحت المددنة المنكرة ألكؿ مرة فم راردخها ادانان عداعدان مراامبلن كقكدان  كرحكلت مف مددنة        

 ةدرة إلى مراز ل نع األحداث  فهم لا مة الدكلة اإلعبلمدة  رق د ا الكفكد كرعقد معها 
 المعا دات كرخرج منها العرادا كالجدكش لرةدر خردطة المنطقة كأنظمة كلقائد أمـ بأاملها.

ـ  كاخردر أبك بار 632/ػػ 11انرقؿ الرعكؿ  لى اهلل للد  كعلـ إلى الرفدؽ األللى عنة      
  كمف ثـ ربع  لمر بف الخطاب ثـ لثماف بف در لركلم قدادة الدكلة اإلعبلمدةال ددؽ خلدفة مف بع

ت مف إعقاط لفاف فعلم بف أبى طالب  كركلت المددنة المنكرة إدارة الدكلة كقدادة الجدكش الرم رمان
. إال أف الدكلة أ دبت بهزة لندفة للى أثر فرنة الردة فم لهد  لرشم اعرل الفرس كقد ر الرـك

بار ال ددؽ اادت أف رق ؼ بالدكلة  ثـ حدثت فرنة أخرل فم لهد الخلدفة  مالخلدفة األكؿ أب
الذم لـ دجد طالب  مألم ار فم لهد الخلدفة للم بف أبلثماف بف لفاف أكدت بحدار   ثـ رمردت ا

بدان مف الخركج مف المددنة المنكرة إلى العراؽ حرى درماف مف مكاجهة الخارجدف للد   كبةدة االعرفادة  
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  1993 مف مقكمات العراؽ مما دارنزر مف ماؿ كعبلح  فارخذ الاكفة مقران ل  )لبد الباعط بدر 
 (. 236ص

بدادة النهادة للمراز العداعم الذم ااف مٌثؿ خركج اإلماـ للم بف أبى طالب إلى العراؽ         
درمرع ب  الحجاز ب فة لامة كالمددنة المنكرة ب فة خا ة  حدف أدرؾ الحجازدكف أف خركج اإلماـ 
للم مف المددنة قد دنقؿ لنها علطاف الدكلة كدذ ب ماانرها العداعدة  كااف أكؿ مف نب  إلى ذلؾ 

هلل لئف خرجت منها ال ررجع إلدها اج :" ال رخرج منها فك لبد اهلل بف عبلـ بقكل  لئلماـ للم لند خرك 
 (.2-1ص ـ 1981 م" )الزدلعد علطاف المعلمدف أبدان كال دعك 
ف مهمر  ال ررعدل رحلة لـ داف ددر بخلد اإلماـ للم أن  دةادر المددنة لؤلبد  فقد ااف دعرقد أ        

ة  لذلؾ رد للى ابار ال حابة الذدف خبللها للى لنا ر الشةب ثـ دعكد إلى المددن مق درة دقض
 ؿ الشاـ كثبة أحب أشفقكا مف خركج الخبلفة مف المددنة المنكرة بقكل : إف األمكاؿ كالرجاؿ بالعراؽ  كأل

 (.7ـ  ص1960منها )الطبرم  لـ ان أف أاكف قردب
ذا انرقلت   للقضاء للى الخارجدف للد  كحعـ الفرنة. ائالحجازدكف إال أف دعدركا رحت لكالـ دجد 

الخبلفة مف الحجاز إلى العراؽ فم لهد اإلماـ للم  ثـ انرقلت بعد ذلؾ للشاـ)دمشؽ( فم لهد الدكلة 
ثـ لادت إلى العراؽ)بةداد( لندما قامت الدكلة العباعدة  كبذلؾ فقد الحجاز مرازر العداعم   األمكدة
)األمكدة كالعباعدة(  لرم قامت معرقببلن من  زلامة العالـ اإلعبلمم  كأ بي كالدة رابعة للدكؿ ا تكانرقل

 (.143ـ ص1960)الددنكرل  بعد أف اانت قالدة الخبلفة اإلعبلمدة
 األوضاع السياسية بالمدينة المنورة فى العصر األموي:

مٌثؿ خركج اإلماـ للم مف المددنة المنكرة إلى الاكفة خركج الخبلفة منها كلدـ رجكلها إلدها مرة 
رارد  لـ رعد المددنة مراز الثقؿ العداعم بؿ رحكلت إلى منطقة لها ماانرها الددندة أخرل  كمنذ ذلؾ ال

  فالماانة اء األمكدكف فم دمشؽ مف جهة أخرلكالراردخدة مف جهة كمحاذدر عداعدة دخشا ا الخلف
ات الددندة كالراردخدة  لها راعخة فم أذ اف األمكددف حدث اانكا دقدركنها كدحعبكف لها كأ لها حعاب

خا ة إذ بها قبر الرعكؿ  لى اهلل للد  كعلـ  كرضـ أبناء ال حابة. أما المحاذدر العداعدة الرم 
ااف دخشا ا األمكدكف فأ مها المطالبة بالحؽ الراردخم أك الكراثم للمددنة المنكرة كللهاشمددف كالزبدرددف 

ة ااف بةرض الر دم ى الاكفالذدف دعانكنها  فالمددنة لا مة اإلعبلـ كخركج اإلماـ للم منها إل
  كلـ دعلف اإلماـ لف انرهاء الماانة العداعدة للمددنة المنكرة  كربما ااف مف الحامة أف للمناكئدف فقط

 (.29ص  ػػ 1402 لحركب كالخراب كالفرنة )البلدهشىدخرج منها لدجنبها ا
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ف دف مرربطداألمكم أمر  أضحى المحكر األعاعم للكضع العداعم فم المددنة المنكرة فم الع ر      
ف ببعضهما: المكقؼ مف الخبلفة األمكدة بدف الرأددد كالكالء كالرمرد  ثـ العبلقات بدف أمراء دكمرداخل

ككالة المددنة المنكرة كأ لها. إذف ال فة العداعدة أل ؿ المددنة المنكرة اخرلفت فم الع ر األمكم بعد 
األمكددف )لبد الحادـ حعف  خلدفة مف الخلفاء  انرقاؿ الخبلفة إلى دمشؽ كربادنت فم لهد اؿ

 (.78  صـ2006
عفداف بزدارة إلى الحجاز فم نفس العاـ الذم ركلى فد   بمخلدفة األمكم األكؿ معاكدة بف أقاـ ال     

الخبلفة كذلؾ لةرض عداعم درمثؿ فم رفقد أحكال  كاعب ثقة أ ل . كحدف أرى المددنة المنكرة  
جامعان فم الدـك الرالم لدل ك كل   كرماف مف ندؿ رضائهـ  فالرقى بهـ لقاءن كة  اعرقبل  أ لها بحفا

كأخذ البدعة مف الذدف اانكا مرردددف  فاعرطاع بحعف عداعر  كحامر  كحنار  إقنالهـ  كظهر ذلؾ فى 
ـ حدث شالكا حضكران ابدران فم 688/ػ 48معارلة أ ؿ المددنة لرلبدة نداء الجهاد الذم أللن  عنة

لحملة الرم أريعلت لح ار القعطنطدندة كالرم اعريشهد فدها أبك أدكب األن ارم  ثـ رعابؽ أ ؿ ا
 (.439ـ ص1965المددنة مرة أخرل لندما شاراكا بفرقة ااملة فم فري المةرب)ابف األثدر 

 أبقى معاكدة للى  زدد بف ثابت فم من ب  ارئدس للقضاء كالفركل فم المددنة المنكرة كالذم      
ركالر منذ خبلفة لثماف بف لفاف  اما حفظ ألمهات المؤمندف أزكاج الرعكؿ  لى اهلل للد  كعلـ 

رعاؿ األمكاؿ لهف كألبناء ال حابة )ابف اثدر   (.137ـ ص1966قدر ف برفقد أحكالهف كا 
فة اعرمرت العبلقة طدبة بدف معاكدة كأ ؿ الحجاز لامة كالمدنددف خا ة   لاف قرارر إبقاء الخبل     

فم أعرر  كالذم اقررح  كالد  للى الاكفة المةدرة بف شعبة باخردار ابن  دزدد لداكف الخلدفة مف بعدر  
لة فى لهد معاكدة فقط  ذا القرار أكجد فئة ررفض  كرعلف رأدها  راحة كبكضكح. لـ دشاؿ القرار مشا

 (.165ق ص 1382ثار فدما بعد)ابف قردب  آبؿ ااف ل  
ة محمد بف حـز أحد فقهاء المددنة المشهكردف آنذاؾ فررؾ األمر ل  كحدر  كلندما اعرشار معاكد     

)ابف  عأل  لف رأد  فم ابن  دزدد رد للد  بأن  رأل من  شبابان كنشاطان كجلدان كمزاحان 
 (.507ـ ص1965األثدر 
مر اعرخبلؼ ابن  قرر معاكدة كأل مدة المددنة المنكرة أف دعجؿ لها زدارة خا ة إلببلغ أ لها بأ      

ـ كلرض األمر أكالن للى ألداف 684/ػ 44عرفة أرائهـ فم  ذا األمر  فزار ا عنة مدزدد مف بعدر ل
لرحمف بف أبى بار لبد المطلب كلبد ا بفالمددنة لندما اجرمع بهـ  رحدث منهـ لبد اهلل بف جعفر 

بدنما ااف رأل لبد الرحمف لدـ  لبد اهلل أف ررجع الخبلفة آلؿ البدت بعد معاكدة  مال ددؽ  ااف رأ
ح ر الخبلفة فم أعر معدنة ألف ذلؾ رشبدهان باألااعرة كالقدا رة  كااف مف الطبدعم أف ر در  ذر 
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بار ألف الخلفاء الراشددف لـ دشر كاحد منهـ إلى  ماآلراء مف أبناء ال حابة خا ة لبد الرحمف بف أب
راء كدافع لف قرارر بقكل : "...قد ذ ب اآلباء كربقى رعددف أحد أبنائ  بعدر. رد معاكدة للى رلؾ اآل

األبناء" ك ك دشدر بذلؾ إلى أف الذدف ااف دنبةم أف دنزؿ ل  األمر قد مضكا إلى ربهـ كلـ دربؽ إال 
 (.153-149 صػ 1382)ابف قردبة   أبناؤ ـ  ك ذا ابن  دزدد كاحد منهـ فجاء اخردارر ل 

ة كلـ درطرؽ لمكضكع البدعة البن  دزدد  ثـ لاد مرة أخرل غادر معاكدة المددنة المنكر       
ـ بعد أف ضمف كالء كمكافقة أ ؿ الشاـ إذ ااف البد مف مكافقة أ ؿ الحجاز كخا ة 669/ػ 49عنة

المددنة مركاف بف الحاـ بأخذ البدعة مف أ لها  لان  لـ دعرطع فرـ  مأ ؿ المددنة  فارب إلى كال
لذم فشؿ أدضان األمر الذم جعؿ معاكدة دحضر بنفع   فخرج أ ؿ اعربدال  بععدد بف العاص كا

مقدمرهـ لبد اهلل بف لمر بف الخطاب كلبد اهلل بف لباس األمر  مالمددنة للمرة الثاندة العرقبال  كف
كلبد اهلل بف الزبدر اانا فم طردقهما إلى  ممما أفرح  أدضان أف الحعدف بف للالذم أفرح معاكدة  ك 

ـ  1955)ابف لبد رب    دا بمعاكدة فم الطردؽ رجعا مع  إلى المددنة فقدر لهما ذلؾماة فلما الرق
 (.  373ص

دخؿ معاكدة المددنة المنكرة فزار العددة لائشة فحثر  للى االقرداء بالرعكؿ  لى اهلل للد          
الرالم بعد أف خص كعلـ كالرفؽ مع الذدف ضد البدعة البن  دزدد  ثـ دلا الناس إلى اجرماع فم الدكـ 
ألمر اعرخبلؼ ابن   ابالدلكة الحعدف بف للى كلبد اهلل بف الزبدر ألنهما أاثر معارضة مف غدر م

فااف أكؿ دزدد. ارعـ االجرماع بطابع الشكرل إذ ألطى معاكدة الجمدع الحؽ فم إبداء آرائهـ  
أما لبد اهلل بف الزبدر فقد كالذم أكضي أف عبب رفض  دعكد لعلكؾ دزدد   مالمرحدثدف الحعدف بف لل

الررض للى طردقة االخردار. جاء رد معاكدة للى الحعدف بمثابة رد للى رعاؤالت الاثدردف غدرر 
كأكرد مناقب دزدد كأن  لك دعرؼ شخ ان خدران مف ابن  دزدد لكالر كاخرارر للخبلفة بعدر  ثـ أضاؼ 

جاز. لند ا ظهر فردؽ مؤدد ل  كقاـ برقددـ معاكدة بأف اؿ المناطؽ قد بادعت دزدد كلـ ربؽ إال الح
البدعة دكف إارار للى رأعهـ لبد اهلل بف لمر كلبد اهلل بف لباس  بعد ا غادر معاكدة المددنة بعد أف 

كرفض   مقاـ بركزدع األلطدات للى الجمدع بما فدهـ بنم  اشـ بالرغـ مف لدـ مكافقة الحعدف بف لل
بن  دزدد بالخبلفة مف بعدر أدخؿ باخردار معاكدة إل .(163-161 ص ػ 1382البدعة لدزدد)ابف قردبة  

نظامان جدددان فم الحاـ اإلعبلمم ك ك نظاـ الركردث األمر الذم جعؿ دزدد دكاج   عكبات جمة لند 
 ركلدر  الخبلفة.

ـ كبكدع دزدد بالخبلفة  فجاء ررادزر للى منطقة الحجاز  خا ة 680/ػ 60ركفى معاكدة عنة        
لمددنة المنكرة لكجكد بعض الشخ دات الرم ررل لدـ أحقدر  بالخبلفة فارب إلى كالد  بالمددنة الكلدد ا
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كلبد اهلل بف الزبدر  اعرشار الكلدد مركاف بف  مبف لربة ألخذ البدعة منهـ خا ة الحعدف بف لل
 ةؿ للى حدزبدر االحاـ الذم ااف مقدمان فم المددنة آنذاؾ  فأشار للد  باعردلاء الحعدف كابف ال

أرعؿ أكالن إلى الحعدف كانرهى اللقاء بمكافقة الكلدد للى دلكة الناس جمدعان للبدعة  إلقنالهما بالبدعة.
 (.   17-15ـ  ص1965األمر الذم لـ درض مركاف بف الحاـ)ابف األثدر  

ادة  فخرج ف كالحمقرر الحعدف بعد دلكة الكلدد الخركج مف المددنة كالركج  نحك ماة حدث األما       
)ابف    حدث رأل ال خدر فم الخركج للى دزدد فبادع ئ  محمد بف الحنفدة كأبنادبرفقة أ ؿ بدر  لدا أخ

 (.21ص  ق1284 خلدكف 
انرهز الشدعة بالاكفة خركج الحعدف مف المددنة كارفقكا للى دلكر  للحضكر إلى الاكفة        

اعلكن  حرى بلةت رعائلهـ مائة كخمعدف رعالة  الحعدف مف كاخردارر خلدفة بعد لزؿ دزدد  كأخذكا در 
طالب العرطبلع األمر  فكجد ألداد الشدعة دقدركف  مكفدان بقدادة معلـ بف لقدؿ بف أبجانب  أرعؿ 

  ـ1960الددنكرل  ) بحكالم ثبلثدف ألفان  لند ا قرر الحعدف الخركج مف ماة كالركج  للاكفة
 (.    230-229ص

 تابل لحة العامة كرفادل الفرنة كالمشالاثدركف إقناع الحعدف لدـ الخركج مف أجؿ المحاكؿ         
  ئي  فخرج مف ماة درافق  جمدع أبنابدف أبناء األمة الكاحدة كحفاظان للى أركاح المعلمدف لاف لـ رفل

 ـ681/ػ 61ء   كانرهى األمر بمعراة ارببلئ خكان  ما لدا ابف الحنفدة كأبناكأبناء أخد  الحعف كاؿ إ
 )الاكفة(. ( كلعؿ ذلؾ دشاب  خركج أبد  مف قبؿ كركجه  نحك العراؽ190ـ  ص1966)ابف اثدر  
 م:682/ـى63ثورة المدينة 

قاـ بها مجمكلة مف أبناء المددنة المنكرة فم لهد دزدد بف معاكدة لندما طالبكر برةددر الكالم         
اان  لثماف بف محمد بف أبى عفداف كالذم بدأ لهدر بالرأادد الكلدد بف لربة لعدـ مقدرر  فعزل  كلدف م

مف كالء الناس لندما أرعؿ مجمكلة منهـ إلى دمشؽ لرجددد البدعة ندابة لف اآلخردف  فأارمهـ دزدد  
لاف لندما لادكا إلى المددنة أللنكا ل دانهـ للى دزدد نااثدف البدعة  كأرجعكا العبب فم أنهـ شا دكا 

)ابف  ات ال ررناعب كمقام  اخلدفة مثؿ اعرمال  للمكعدقى كالةناء كلعب  بالابلبمف دزدد ر رف
 (.113ـ   ص1965األثدر  
حاكلت المجمكلة اعرقطاب محمد بف الحنفدة إال أن  رمعؾ ببدعر   كمما زاد مف حدة المكقؼ       

دزدد للى  مردر لكالخركج لبد اهلل بف الزبدر مف المددنة كذ اب  إلى ماة كرمردر للى الحاـ بط
ماة األمر الذم شجع ثكار المددنة للى طرد كالدهـ لثماف بف محمد كح ار ـ لؤلمكددف بالمددنة 
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داخؿ منزؿ ابدر ـ مركاف بف الحاـ فاعرنجدكا بدزدد طالبدف من  الردخؿ إلنقاذ حدارهـ)ابف قردبة   
 (. 9ق  ص1382
برا      ربدعة  م دـ بف نعدـ كلبد الرحمف بف لبد اهلل بف أبركلى قدادة الثكرة لبد اهلل بف مطدع كا 

كرمانكا مف اعرمالة الاثدردف كقامكا برح دف المددنة لف طردؽ رجددد حفر الخندؽ كرشددد بعض 
 (. 132  ص1965الحدطاف)ابف األثدر  

 ف جعفر بفللـ دزدد بالثكرة كلـ درعرع بالر دم لها بالقكة كرقبؿ االقرراح الذم قدم  لبد اهلل ب      
طبلؽ عراح األمكددف بفؾ الح ار لنهـ  رفض  مأب طالب بالعفك لف الثكار مقابؿ كقؼ الثكرة كا 

الثكار االقرراح فقرر دزدد مكاجهة األمر بالقكة فأرعؿ جدشان بقدادة معلـ بف لقبة المرل كالح دف بف 
لجدش  لند ا دخؿ معلـ نمدر. أ ر قادة الثكرة للى رأدهـ رغـ النداءات كبادركا بالهجكـ للى ا

 (.51ـ ص1965المددنة فاانت المكاجهة الرم انرهت بهزدمة الثكار حدث قرؿ الاثدركف)أحمد شلبم 
لبدعرهـ لدزدد كللى رأس  ؤالء لبد اهلل بف  لـ دشارؾ أاثر أ ؿ المددنة المنكرة فم الثكرة امرثاالن        

رر بالقكة درجع لعبب ددفم قلب النظاـ كرة لمر بف الخطاب كلبد اهلل بف لباس. لعؿ فشؿ الثكرة
الرماد ـ للى أنفعهـ فقط كلدـ كجكد عند عداعم خارجم فضبلن لف أف مبررات الثكرة لـ راف مقنعة 

 للاثدردف.
لخبلفة ركلى مركاف بف الحاـ الخبلفة بعد كفاة دزدد كرنازؿ معاكدة بف دزدد كااف ذلؾ انرقاؿ ا      

األمر الذم أحدث بعض الفراغ العداعم فاعرفاد لبد  مت المركانإلى البد مناألمكدة مف البدت العفدا
اهلل بف الزبدر مف ذلؾ فقاـ بركعدع دائرة حام  فى الحجاز فامرد مف ماة إلى المددنة ثـ الطائؼ 

 (.20ـ  ص1960مرخذان ماة مرازان ل  كبذلؾ أ بحت المددنة جزءان مف نفكذ ابف الزبدر) الطبرم  
لبد الملؾ بف مركاف الخبلفة بعد أبد  فعمؿ خطة للى القضاء للى ما ربقى البف الزبدر مف ركلى     

نفكذ مف أجؿ الكحدة للدكلة اإلعبلمدة باالعردبلء للى الحجاز أكالن  فأرعؿ حملة بقدادة الحجاج بف 
لزبدر دكعؼ رمانت مف دخكؿ المددنة كأخذ البدعة مف أ لها لعبد الملؾ  بعد القضاء للى ابف ا

ثـ جمع الحجاج ماة كالمددنة فم كالدة كاحدة باعـ الحجاز رحت إدارر  كظلت اذلؾ   ـ692/ػ 73عنة
ـ حدف نقؿ الحجاج إلى العراؽ فعادت الحجاز كالدردف اما اانت مف قبؿ فأخرار 694/ػ 75حرى عنة 

بف إعمالدؿ  لبد الملؾ لكالدة المددنة دحدى بف لبد الملؾ كمف بعدر أباف بف لثماف ثـ  شاـ
 (.42ـ  ص1969المخزكمم)ابف خلااف  

ركفى لبد الملؾ بف مركاف فخلف  ابن  الكلدد  دعربر لهدر لهد األمف كالرخاء كاالعرقرار        
العداعم فم الحجاز ألن  أزاؿ الخبلؼ بدف األمكددف كالهاشمددف لف طردؽ الم ا رة  كاخرار لكالدة 
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فؽ مع أ ؿ الحجاز  ك لمر بف لبد العزدز كالذم نجي فم الحجاز شخص بمكا فات خا ة  رركا
لذم اكن  اعب كد كثقة أ ؿ المددنة فعمي لهـ بالمشاراة فى إدارة كالدرهـ لف طردؽ مجلس الشكرل ا

ها لرقددـ الن ي كاإلرشاد كالربلد  الفكرم إذا ما حدث أم ظلـ مف لمال . ئمف فقهاء المددنة كللما
ار  رجددد بناء المعجد النبكم رنفدذان لؤلمر ال ادر مف الخلدفة الكلدد. رماف اانت أشهر ألمال  كانجاز 

لمر بف لبد العزدز بحعف إدارر  مف إلادة المددنة المنكرة إلى عدررها األكلى أمنان كاعرقراران حرى لقب  
حدة أ لها بالرجؿ ال الي  األمر الذم جعؿ الكلدد دضـ إلد  ماة كبذلؾ أ بحت الحجاز كالدة كا

خبار  الرم ك لت إلد  بقدـك ـ بعبب األ712/ػ 93رحت إدارر  كاعرمر حرى ألفار الكلدد عنة
دكائهـ بالحجاز. أرجع الحجاز كالدردف اما اانرا مف قبؿ فعدف  العراقددف الفاردف مف عداعات الحجاج كا 

 (.410 صػ 1356لكالدة المددنة خالد بف لبد اهلل القعرل )الفاعى 
لهدر  مـ إلى أخد  علدماف بف لبد الملؾ كف715/ػػ 96خبلفة بعد كفاة لبد الملؾ عنةآلت ال       

للدكلة فكا ؿ المشكار لمكاجهة ألداء اإلعبلـ فعدر جدشان ابدران  اعرمر الهدكء كاالعرقرار طابعان 
لح ار القعطنطدندة شارؾ فد  الاثدر مف أ ؿ الحجاز  اما لمؿ للى االعرفادة مف العلماء فم 

عمؿ العداعم حرى درحقؽ العدؿ بدف الناس فأعند إلدهـ الاثدر مف المهاـ كرفع بعضهـ إلى درجة ال
الكالة حدنما اخرار قاضى المددنة أبا بار محمد بف لمرك بف حـز كالدان للى المددنة  اما قاـ بزدادة 

  ـ1965ثدر  اؿ كاحد منهـ)ابف األألطدات بنم  اشـ ب فة خا ة برفعها إلى أربعة آالؼ در ـ ل
 (.   12ص

ـ فخلف  لمر بف لبد العزدز كقد جاء للى غدر 717/ػ 99 ركفى علدماف بف لبد الملؾ عنة       
العادة إذ ااف دركلى األبناء بعد اآلباء فخالؼ علدماف ذلؾ باخردارر لعمر بف لبد العزدز اللربارات 

لهدر بثكرة ر حدحدة لاؿ ما كقع قبل  اثدرة كمناقب لدة ار ؼ بها لمر بف لبد العزدز  كالذم بدأ 
مف أخطاء  فأرجع الحقكؽ إلى أ حابها الحقدقددف اما قاـ برقعدـ الخمس للى بنم  اشـ حدث لـ 

الرقكل عفداف. أما كالر  للى المددنة فقد لرفكا ب مذلؾ مف الخلفاء عكل معاكدة بف أبدعبق  للى 
 ـ 1966 كالدان للى المددنة )ابف اثدر بار بف محمد بف حـز  مكال بلح  كقد أبقى للى أب

    .(200ص
خلؼ دزدد بف لبد الملؾ ابف لم  لمر بف لبد العزدز  فدما درعلؽ باألحكاؿ فم المددنة         

المنكرة فقد قاـ بعزؿ كالة الحجاز كجعؿ المنطقة كالدة كاحدة ككلى للدها لبد الرحمف بف قدس بف 
درة فار   الناس كشاكر إلى دزدد فعزل  كلدف ماان  لبد الكاحد الع مءالضحاؾ الفهرم كالذم ااف ع

النضرم كااف حعف العدرة اعب ثقة الناس فأحبكر فقد اقردل بعمر بف لبد العزدز فجعؿ ل  
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معرشاردف مف فقهاء المددنة خا ة عالـ بف لبد اهلل كالقاعـ بف محمد  كبذلؾ لادت المددنة فم لهد 
ز بعد أف اانت كالدة لكحد ا فم لهد لمر بف لبد العزدز)ابف األثدر  دزدد جزءان مف كالدة الحجا

  .(54ـ  ص1965
ـ  اعرمرت خبلفر  لشردف 723/ػ 105 ركلى الخبلفة بعد دزدد أخكر  شاـ بف لبد الملؾ عنة      

ران عداعدان دعنة  بدأ لهدر بإ بلحات فم مجاؿ الزرالة كأكلى منطقة الحجاز لنادة خا ة كأجرل رةد
فم الحجاز بعزؿ الكالم لبد الكاحد النضرم كرعددف إبرا دـ بف  شاـ المخزكمم  اما شهد لهدر ثكرة 

ـ فم الاكفة بدلكة مف الشدعة لر فدة 752/ػ 125عنة  مبف الحعدف بف لل مقاـ بها زدد بف لل
مف المددنة  حعابارهـ مع األمكددف فارفقكا للى دلكة زدد إلى العراؽ إللبلف الثكرة  ناؾ  رحرؾ زدد

الاكفة فلـ دبؽ مع   مكلـ دعلف ثكرر  بعد  كلندما قرب مف الاكفة كجد أف الشدعة قد رفرقكا بأمر كال
إال لدد قلدؿ لذلؾ فشلت كلـ رحقؽ أ دافها لعدـ كجكد عند قكل بجانبها. إذف المددنة لـ داف لها أم 

رج منها لاف أحداثها جرت خارجها  كلعؿ دكر فم  ذر الثكرة كقد جاء ذار ا ألف قائد ا أحد أبنائها كخ
مكقؼ زدد  ذا دشاب  مكقؼ الحعدف بف للى كقبلهما للم بف أبى طالب  أدضان المددنة ظلت فم لهد 

 (. 125ص  ػ 1382 شاـ إحدل أقعاـ كالدة الحجاز كلدعت كالدة قائمة بذارها)ابف قردبة  
  ابف أخد  الكلدد بف دزدد كالذم قكبؿ ـ كخلف742/ػ 125ركفى  شاـ بف لبد الملؾ عنة         

عارضة شدددة مف داخؿ أعرر  لعكء عدرر  فرـ اغردال  قبؿ أف درـ لام  األكؿ لذلؾ ال ركجد أحداث مب
ف الخلؿ ر ابن  دزدد فكجد أدضان معارضة ألفم المددنة المنكرة رذار فم لهدر  ركلى الخبلفة بعد

  الاثدركف فبذؿ جهكدان إلخضالهـ لاف كفار  المفاجئة كالر دع بدأ ددب فم جعد الدكلة فخرج للد
بعد عرة أشهر حالت دكف ذلؾ.أما أحكاؿ المددنة المنكرة فم لهدر فقد ظلت رابعة لكالدة الحجاز كرـ 
اخردار لبد العزدز بف لمر بف لثماف بف لفاف كالدان للدها ثـ خلف  لبد العزدز بف لمر بف لبد 

اص ألطدات جند الحجاز الرم ااف زاد ا الكلدد حرى أطلؽ للد  لقب العزدز  اما قاـ دزدد بإنق
 (. 125ـ  ص1965الناقص)ابف األثدر  

خر الخلفاء األمكددف  كقد قكبؿ بمعارضة قكدة حرى اضطر لنقؿ آركلى مركاف الخبلفة كدعربر        
رج رحت عرار مراز الدكلة مف دمشؽ إلى الجزدرة. فم لهدر رعرضت الحجاز إلى غزك مف الخكا

ـ بقدادة المخرار 746/ػ 129لكدة الخبلفة إلى البدت العلكم كذلؾ لندما دخلرها قكات الخكارج عنة 
الحجاز لبد الكاحد بف علدماف الر دم لهـ فهرب  مبف لكؼ أبك حمزة الخارجم  فلـ دعرطع كال

لخلدفة جدشان بقدادة لبد الملؾ فعاث الخكارج فعادان فم المددنة إذ قرلكا ألداد ابدرة مف أ لها   فألد ا
بف محمد الععدم فرماف مف رحردر الحجاز كرعقب قائد ـ حرى قرل   فاعررد بذلؾ مركاف الحجاز 
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ككلى للدها محمد بف لبد الملؾ بف مركاف  كلعؿ ذلؾ مف أابر حعنات مركاف كأفضال  للى أ ؿ 
دنة فقد ظلت جزءان مف كالدة الحجاز لامة كالمددنة المنكرة للى كج  الخ كص. أما كضع المد

 (. 186-166ـ ص1965الحجاز)ابف األثدر  
 

 الخالصة:
ردف مف خبلؿ مرابعة األكضاع العداعدة فم المددنة المنكرة فم الع ر األمكم كما عبق  فم الع   

 رم:آلالنبكم كالراشدم نخلص إلى ا
ثر  جرة الرعكؿ إداعدة كلعاردة /  أخذت المددنة المنكرة رظهر فم مجرمع الجزدرة العربدة اقكة ع1

 لى اهلل للد  كعلـ إلدها  حدث أ بحت بعد ذلؾ العا مة كالقالدة اإلداردة كالععاردة  كبقدت اذلؾ 
خبلؿ فررة الخلفاء الراشددف حرى ااف لهد الخلدفة للم بف أبى طالب حدف غادر ا كأرخذ الاكفة مقران 

ال دكجد ما دثبت أف ااف الخلدفة للم عدرخذ الاكفة  ل  خبلؿ  رال  مع معاكدة بف أبى عفداف  لاف
 (.49-48ـ  ص1993لا مة للدكلة اإلعبلمدة لك أن  انر ر للى معاكدة) نجدة الخماش  

/ لند قداـ الدكلة األمكدة بالشاـ كارخاذ ا دمشؽ لا مة أ بي الحجاز إقلدما مرربطان اررباطان 2    
مردازات الرم ااف درمرع بها مف قبؿ فم المجاالت العداعدة  مباشران بالخلدفة   كفقد الاثدر مف اال

نات ر در مف الخلدفة فم دمشؽ كالذم ألطى كالر  للى دكاإلداردة كاالقر اددة  فقد أ بحت الرعد
األم ار  بلحدات كاععة  كبما أف المددنة المنكرة فقدت مراز ا اقالدة رئدعة فإف كالرها اانت لهـ 

 (.343ـ  ص1993الباعط بدر    ) لبد  بلحدات محددة
 بلحدات كالة المددنة فم رعددف القضاة كالعماؿ للى النكاحم  كقبض ال دقات   ت/ انح ر 3   

مامة المعلمدف  اما ااف لكال المددنة ماانة رفكؽ أقران  مف كالة ماة  مكالعماؿ للى األعكاؽ كا 
 األمكم أك مف دنكب لن  مف أمراء البدت كالطائؼ إذ ااف دح  بالناس إذا لـ درأس الخلدفة كفد الح 

 (.240ـ  ص1960) الطبرم 
انرقاء شخ دات لها كزف عداعم ك لة كثدقة بالبدت األمكم إف  ى/ حرص الخلفاء األمكدكف لل4   

 لـ راف مف أفرادر.
ر ر / كالدة المددنة المنكرة فم الع ر األمكم اانت ررعع أحدانان فرضـ ماة كالطائؼ  كأحدانا رق5   

 للى منطقة المددنة المنكرة كحد ا.
ـ(  691-684) ق(72-65/ خرجت المددنة المنكرة مف إدارة الدكلة األمكدة فررة عبع عنكات )6     

 كربعت لعبد اهلل بف الزبدر فم ماة إباف ثكرر  ضد الدكلة األمكدة.
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-76باف ابف لثماف)/ أز ى فررة لاشرها المددنة المنكرة فم الع ر األمكم فم كالدرم إ7    
 ـ 1993 ـ( ) لبد الباعط بدر 711-705) ق(93-87) كلمر بف لبد العزدز ـ(695-702()83
 (.451ص
الفر ة إللادة مراز المددنة المنكرة بنقل  الثكرة خارج الحجاز كذ اب   م/ أضاع الحعدف بف لل8   

خلدفة للمعلمدف كأف رعكد إلى العراؽ  اما أضاع لبد اهلل بف الزبدر فر ة العمر فم أف د بي 
العدادة للحجاز كالمددنة المنكرة للى العالـ اإلعبلمم مرة أخرل ذلؾ لندما مات دزدد بف معاكدة 

 كلرض للد  الكالم الح دف األشرر الذ اب مع  لدمشؽ لمبادعر .
 / ثكرات أ ؿ المددنة المنكرة ضد الحاـ األمكم فشلت لعدـ اقرناع الناس بها كضعؼ العند9  

 العداعم الخارجم.
رعـ بطابع المعالمة لدا لهدم المددنة المنكرة فم الع ر األمكم /  الكضع العداعم فم ا10    

 دزدد بف معاكدة كمركاف بف محمد.
مف مكارد ا  ان /  انرقاؿ مراز الثقؿ العداعم مف المددنة المنكرة إلى دمشؽ علبها اثدر 11      

فم الع ردف النبكم كالراشدم بعبب رحكؿ الطرؽ الرجاردة. بالمقابؿ االقر اددة الرم اانت ررد إلدها 
حافظت للى ماانرها الركحدة فم قلكب المعلمدف فأ بحت ملجأ لمعرزلم العداعة كطالبم الراحة  
كازد رت بها العلكـ الددندة كاللةكدة  كنب  بها لدد مف العلماء الذدف احرلكا ماانة مرمكقة كنالكا احرراـ 

 كاألمراء كالكالة. الخلفاء
 

 المصادر والمراجع
 أوًل : المصادر:

ـ  1965ابف األثدر  أبك الحعف للى بف أبى الاـر محمد بف لبد الاردـ: الاامؿ فى الرارد   بدركت   .1
 .4 ج3 ج2 ج1ج

ابف حجر  شهاب الددف أبك الفضؿ أحمد بف للى بف مجد الانانى الععقبلنم: اراب اإل ابة فم رمددز  .2
 .2ق  ج1328  القا رة   مطبعة الععادة   ال حابة

 .3 ج2 ج1ق ج1284ابف خلدكف  لبد الرحمف بف محمد:  اراب العبر  القا رة  طبع بكالؽ   .3
ابف خلااف   أحمد بف محمد بف أبى بار: كفدات األلداف كأنباء أبناء الزماف رحقدؽ إحعاف لباس  بدركت   .4

 ـ .1969دار الثقافة  
 .1ـ  ج1955أحمد بف محمد: العقد الفردد  شرح كر حدي أحمد أمدف   القا رة    ابف لبد رب   أبك لمر .5
ابف قردبة  أبك محمد لبد اهلل بف معلـ: اإلمامة كالعداعة   رحقدؽ ط  محمد المزدنم  مؤععة الحلبم للنشر  .6

 .2 ج1ق  ج1382  
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 ـ.1966 هادة فى الرارد    الرداض ابف اثدر  لماد الددف أبك الفداء إعمالدؿ بف لمر الدمشقم: البدادة كالن .7
 ـ.1960د: األخبار الطكاؿ  رحقدؽ لبد المنعـ لامر  القا رة  ك الددنكرل  أبك حندفة أحمد بف دا .8
   نكر الددف للى بف لبد اهلل بف أحمد: كفاء الكفاء بأخبار دار الم طفى  القا رة  الماربة العلمدة مالعمهكد .9

 .2 ج1ـ  ج1955
محمد بف جردر: رارد  األمـ كالملكؾ  رحقدؽ محمد أبك الفضؿ  م ر  دار المعارؼ  الطبرم  أبك جعفر  .10

 .7ج-2ـ  ج1960
الددف محمد بف أحمد بف للى : شفاء الةراـ بأنباء البلد الحراـ   ماة المارمة    م  أبك الطدب رق الفاعم .11

 ق.1356
 ـ.1993ماربة دار الهبلؿ   المععكدم   أبك الحعف للم بف الحعدف: الرنبد  كاإلشراؼ  بدركت   .12
  البةدادم: معجـ البلداف  بدركت داقكت  شهاب الددف أبك لبد اهلل داقكت بف لبد اهلل الحمكم الركمم .13

 .5ج—1ـ  ج1975
 -ثانيًا: المراجع :

 ـ.1967 لى اهلل للد  كعلـ  القا رة   -أحمد إبرا دـ الشردؼ: ماة كالمددنة فى الجا لدة كل ر الرعكؿ .14
 .2 ج1ـ  ج1966  قا رة: مكعكلة الرارد  االعبلمى  المأحمد شلب .15
 ـ.1981أحمد لمر الزدلعى: ماة كلبلقارها الخارجدة   الرداض   جامعة الرداض  لمادة شؤكف الماربات   .16
 ـ.1971ت  دار العلـ للمبلددف  ك : المف ؿ فى رارد  العرب   بدر ٌجكاد للم .17
راعات فى أحكال  العمراندة كاإلداردة  بدركت   مؤععة د – الي أحمد العلم: الحجاز فى  در اإلعبلـ  .18

 ـ.1990الرعالة  
 .1ـ ج1993لبد الباعط بدر: الرارد  الشامؿ للمددنة المنكرة  المددنة   .19
 لبد الحادـ حعف إبرا دـ: األكضاع اإلداردة كالعداعدة كاالقر اددة فى المددنة المنكرة فى الع ر األمكم .20

 ـ.2006ة( الخرطـك  جامعة الندلدف )رعالة داركرار غدر منشكر 
 لى اهلل للد  كعلـ  لمادة شؤكف -لبد اهلل لبد العزدز بف إدردس: مجرمع المددنة فى لهد الرعكؿ .21

 ـ.1992الماربات  جامعة الملؾ ععكد  
 ـ.1985 الدار الععكددة للنشر كالركزدع  جدة  فرحدة النبراكل: رارد  النظـ كالحضارة اإلعبلمدة  .22
 ق.1402ي البلدهشى: المددنة الدـك  المددنة المنكرة   منشكرات نادم المددنة المنكرة األدبم  محمد  ال .23
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 الحوكمة والسياسة العامة ،القيادة

 اشمكردة بلقاعـ العد. د

  جامعة األمدرة نكرة بنت لبد الرحمف الدة اإلدارة كاأللماؿبمعالد العراذ األ

 المملاة العربدة الععكددة

Abstract: 

The importance of the study: 

Administration deviations, resort to deception, corruption and many unethical 

practices exercised by lead to exposing State capabilities to risk, and loss and 

depletion of resources and have a negative impact on the process of achieving 

sustainable development based on the use of political power and the exercise 

of control  and governance In the community to apply the principles of good 

governance on its resources. 

Also to draw attention to focus on the study of the concept of 

governance as a mechanism to combat corruption and activating the role of 

leadership in determining public policy to face challenges (constraints) calls  

to support new intellectual trends adopted by governments and their effects 

are reflected in the development policies and programs seeking participation 

and include  all segments of society in the making of public policy based on 

accountability and transparency and bearing responsibility for the waste of 

public money and depletion of State resources and ignoring the demands of 

the poor. 

 مقدمة

المفهكـ  مخرلؼ مجاالت العلـك  رماـ القدادة فم العالـ بمفهكـ الحكامة  حدث ا رـ بهذا القد رزادد  
اما إ رـ ب  العددد مف اقر اددات الدكؿ  قر اد كللـ العداعة  كللـ اال جرمالدة  للـ اإلدارة اال

ا إلى الرضلدؿ كالفعاد كالاثدر مف نحرافات اإلدارة كلجكئهاكرلؾ النامدة  كذلؾ لما لكحظ مف المرقدمة 
مما دعرض مقدرات الدكلة للخطر كالضداع  الممارعات البلأخبلقدة أكغدر العكدة الرم دمارعها القادة 

عرنزاؼ مكارد ا  كالرأثدر علبان  للى لملدة رحقدؽ الرنمدة المعردامة  الرم ررراز للى اعرخداـ  كا 
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كامة فم المجرمع لرطبدؽ مبادئ اإلدارة الرشددة للى العلطة  العداعدة كممارعرها العدطرة كالح
 مكارد ا. 

 رماـ الرأم العاـ كال حافة كالمشرلدف كالحاكمات بالك كؿ إلى اإلدارة الرشددة أك اك ذا ما أدل إلى  
رها العامة لف طردؽ االحكامة الرم رهدؼ إلى رعظدـ كرعزدز دكر كأداء الدكلة مرمثلة بمخرلؼ مؤعع

عرراردجدة اعداعة لامة مبندة للى أعس كخطط  اإلدارة كالجهات ذات العبلقة فم إطار إلادة  دالة
 رحاام كاقع المجرمع كذلؾ ععدا إلى رحقدؽ المزدد مف الشفافدة كالنزا ة. 

 أ مدة الدراعة:

 رماـ نحك دراعة مفهكـ الحكامة اآلدة لماافحة الفعاد كرفعدؿ دكر القدادة  فم رحددد إف ركجد  اال  
العداعات العامة لمكاجهة رحددات الحكامة )المعكقات( دعردلم دلـ الركجهات الفاردة الجدددة الرم 
رربنا ا الحاكمات كرنعاس آثار ا فم برام  كعداعات رنمكدة رععى للرشارادة كرضمدف اافة فئات 

عرنزاؼ مكارد اك لمعؤكلدة لف إ دار الماؿ العاـ المجرمع فم  نع العداعة العامة ررراز للى معاءلة ا
 الدكلة كرجا ؿ مطالب الفقراء.

 أ داؼ الرئدعم:

ات النظردة الرم رجا كاال درحدد الهدؼ الرئدعم للدراعة فم رعـ خردطة لرطكر مفهكـ الحكامة 
عرفادة مف رلؾ الخبرات النظردة فم حاالت الدكؿ النامدة مف خبلؿ لرض نماذج ثـ اال ررناكلها 

 قدادة لمفهـك الحكامة.ناجحة فم رفعدؿ كرطبدؽ ال

 اإلشاالدة:

 ردة:الدراعة أف رجدب للى األعئلة اآل لرحقدؽ  ذا الهدؼ  ااف للى

 مامفهـك الحكامة كما م أ ـ األعباب الدافعة إلى ربنم المفهـك مف قبؿ الدكؿ النامدة؟ -
 رماـ المؤععات الدكلدة فم دلـ اإل بلحات العداعدة الرم دماف أف رعا ـ فم اما مدل  -

 فعدؿ دكر القدادة فم رحددد العداعات العامة لمكاجهة رحددات الحكامة؟ر
  ؿ دماف أف دعالد رطبدؽ مبادئ الحكامة بشاؿ فعلم للى رحقدؽ الرنمدة فم الدكؿ النامدة. -
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حدكد البحث:مف خبلؿ الرعرؼ للى مشالة الدراعة كأ مدرها   عدرـ الررادز للى أ مدة  -
ة لماافحة الفعاد كدكر القدادة فم رحددد العداعات العامة الرعرؼ للى مفهكـ الحكامة اآلد

 لمكاجهة رحددات الحكامة.
أعلكب البحث: عرعرمد الباحثة للى أعلكب الدراعة الماربدة كالربط بدف الفار العربم كالةربم  -

لرطبدؽ أعالدب اإلدارة الرشددة )الحكامة( مف خبلؿ ماافحة الفعاد كحمادة النزا ة كفم  ذر 
الجددد للقدادة كالحكامة كالعداعة مف  ة العلمدة عنحاكؿ رعلدط الضكء للى المفهكـو الكرق

فم بناء الكطف كرحقدؽ الرنمدة  ان ابدر  ان خبلؿ المرةدرات المحلدة كالدكلدة الرم رلعب دكر 
 المعردامة بمخرلؼ مجاالرها  كذلؾ كفؽ الخطة الدراعدة المبدنة ألبلر.

 

 اآلدة لماافحة الفعادالف ؿ األكؿ: مفهـك الحكامة 

 المبحث األكؿ: الرطكر الراردخم لنشأة الحكامة

أكؿ ظهكر للحكامة ااف فم الرععدنات مف القرف العشردف  فقد عا مت منظمة الرجارة 
العالمدة كالدكؿ األلضاء بها فم لملدة ربنم معاددر رعالد المؤععات للى رحقدؽ النمك كالركعع 

عرثمار بثقة فم دكلهـ أك فم المنطقة دف أن  دمانهـ االمعرثمردف كالدائنلبر الحدكد لف طردؽ إقناع ال
ف للى األنظمة المحاعبدة الدكلدة مف أجؿ رحقدؽ ك الرم دعدشكف فدها  كفم ضكء ذلؾ كضع القائم

 (1رلؾ األ داؼ.)

كفم العنكات األخدرة حمؿ البنؾ الدكلم للى لارق  قضدة الحكامة  كعالد لدد مف المؤععات    
المر لة باأللماؿ الدكلدة مثؿ مراز المشركلات الدكلدة الخا ة الرابع للةرفة الرجاردة األمردادة   ذا 

مكف بمراجعرها ك كقد دفع الاثدركف للمناداة بعدـ إعرثمار المراجعدف ألمكالهـ فم الشراات الرم دق
 عرقبلؿ المحاعبدف كالمراجعدف(.المبدأ  )رطبدقان 

لشراات العالمدة العمبلقة كانهدار بعض ا شرؽ أعدا )األزمة األعدكدة( كفم ظؿ انهدار جنكب    
انهدار شراة إنركف األمردادة  كالذم إلربركر اإلنذار األحمر فم  ذا الم در كفم  ذا  اكأشهر 

كدلـ  عرثمارجرذاب االة مف أف الحكامة  م مطلب رئدعم الرأادت المجرمعات ال نالدة المرقدم
ركل الدكلم  كمف ثـ قامت اثدر مف اللجاف كالهدئات المخر ة بإ دار إرشادات المنافعة للى المع

 :مت  كمف  ذر اللجاف كالهدئات مادلجدددة لحكامة الشراا
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 لجنة اادبكرم بالمملاة المرحدة. -
 لجنة فدنك بفرنعا. -
 قر ادم كالرنمدة.منظمة الرعاكف اال -
 لجنة ادن  بشأف حكامة الشراات بجنكب افردقدا. -

ركبم لرقددـ المعالدات للشراات مف أجؿ رطبدؽ ك رأعدس المعهد اال ـ رـ2003اـ كفم ل
 (2عدكدة لدلـ رطبدؽ حكامة الشراات.)م نفس العنة رـ رأعدس الجمعدة االالحكامة كف

فم لاـ  قر ادم كالرنمدة كالرم رـ كضعهارـ رعددؿ مبادئ منظمة الرعاكف االـ 2004كفم لاـ 
  (3ـ.)1999

كدؤاد ذلؾ  اافدة  ألف القكالد الرم رـ كضعها غدر لؾ مازاؿ العمؿ فم بدادر  نظران كبالرغـ مف ذ
 مازالت الفضائي المالدة معرمرة. -مادلم:

 .رهردب رؤكس األمكاؿ إلى الخارج 
لذا كجب النظر إلى القكالد الرم كضعرها منظمة الرعاكف اإلقر ادم كالرنمدة بإلربار ا ماكف 

 .ضركرم كلان  غدر ااؼو 
 

 المبحث الثانم: الحكامة:رعردفها  مبادئها أ دافها
رااز لمؿ الحاكمات للى أعس مف ر اإف المق كد بالحكامة الرشددة  ك  رعردفها: -أكال
الفاللدة كالمعاءلة أماـ الشعب. اما رراز الحاكمة الرشددة  أك عرجابة للمطالب الشعبدة اال

عة مف الجكدة. كفم إطار مف المشاراة راكف لملدة  نع القرارات بمعركدات مررف للى أف
العداعدة.كرنطكم الحكامة الددمقراطدة للى إعراماؿ لعملدة الرمثدؿ الددمقراطم الرم رجرم 

 (4لف طردؽ اإلنرخابات كاألحزاب العداعدة  مما دجعؿ الممارعة الددمقراطدة فعالة.)
 شاراة كالثأثدر رراح للمكاطندف كلممثلدهـ مف الجمالات الضةط كالم الي فرص الم

نما فدما بدف  نرخاباتفم لملدات  نع القرار كال داكف ذلؾ خبلؿ فررات اال فحعب كا 
 .نرخابدة أدضان الدكرات اال

 .دركافر للمعؤكلدف الرعمددف المنرخبدف الكعائؿ كالحكافز لرنفدذ المهاـ المكالة إلدهـ 
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  عدادر   كدرمرع عرقبلؿ القضاء للى رعزدز حداددة القانكف كالحفاظ للى ادعمؿ
المكاطنكف بفرص مرعاكدة مف الحمادة فم ظؿ القانكف  كالدرـ الرعامؿ مع الحاكمة 

 بك فها فكؽ القانكف. 
  كاذا  بالخضكع  للمعاءلة أماـ ررفاع معركدات المهندةاالمدندة بررعـ أجهزة الخدمة  

 المعؤكلدف الرعمددف المنرخبدف.
  لى إراحة لمزادا كمنافع رعاؽ.اما رنطكم لكاال ررعـ القكاندف كاللكائي بالكضكح

 جرمالدة رفكؽ مادقررف بها مف راالدؼ.ا
 .اإلجراءات الحاكمدة ك داغة القكاندف كرطبدقها فم أطر شفافة 
  أما فدما دخص المنظكر الةربم للحكامة فقد لرفها مف خبلؿ المنظمات الدكلدة

 (5بمادلم:)
 كارد الدكلة كددمقراطدة الحاـ   حدث لرؼ ربط البنؾ الدكلم بدف اإلدارة الرشددة لم

حرراـ حقكؽ اإلنعاف العمء للى أن  شخ نة العلطة كلدـ البنؾ الدكلم الحاـ ا
 عرشراء الفعاد ككجكد حاكمات غدر منرجة كغدرممثلة.اك 

 ارعة العلطة فم إدارة كلرؼ الحاـ الجدد للى أن  الطردقة الرم ررـ مف خبللها مم
 كجعؿ للحاـ الجدد ثبلثة أبعاد: جرمالدة للدكلة القر اددة كاالمكارد اال

 .)الهدااؿ كالمؤععات( شاؿ النظاـ العداعم . أ
رخاذ القرارات مف أجؿ اعرةبلؿ مكارد الدكلة لرحقدؽ الرنمدة ا) إدارة العملدة العداعدة . ة

 .(المعردامة فدها
 قدرة الحاكمة للى الرخطدط كرنفدذ العداعات المناعبة. . ث
 كاأللـ فااف رعردؼ برنام  األمـ المرحدة حدث لرؼ الحاـ بأن   أما الرعردؼ األشمؿ

قر اددة كالعداعدة إلدارة اافة شؤكف الدكلة  ك ك دشمؿ ممارعة  العلطة اإلداردة كاال
اآللدات كالعملدات كالمؤععات الرم دعبر مف خبللها المكاطنكف لف م الحهـ 

 (6).لرزامارهـاكدمارعكف حقكقهـ القانكندة كدكفكف ب
 أشمؿ كألـ للحاـ الجدد ك ك مف  نا ربنى  برنام  األمـ المرحدة اإلنمائم مفهكمان  نطبلقان اك 

لرمد منه  برنام  األمـ المرحدة اك اذا  مف الدكلة  مفهكـ الرنمدة اإلنعاندة إذ دراز للى اإلنعاف بدالن 
كالحردة الضركردة  اإلنمائم أاثر للى مفهكـ الرمادف .مف خبلؿ ضماف ركفدر أدكات الددمقراطدة
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  حدث ة للى جدكؿ أكلكدات البنؾ الدكلملؤلبعاد العداعدة كالمدندة مف الحاـ كالرم رحرؿ المرربة الثاند
 . للى رحقدؽ النمك كالافاءة رمثؿ كعائؿ معالدر

ك اذا رحكؿ البرنام   مف الررادز للى رحعدف اإلدارة كرحقدؽ البلمرازدة كرطكدر الخدمات  
حلدة إلى المجاالت األاثر حعاعدة مف قبدؿ حقكؽ اإلنعاف كالدلـ الرشردعم كاإل بلح المدندة كالم

ك ك مادماف أف درحقؽ مف خبلؿ رنمدة بناء قدرات المجرمع المدنم كالقطاع  القضائم كماافحة الفعاد 
درها الخاص. كمما عالد البرنام  للى إحداث مثؿ  ذر النقلة ردالم ال رالات األدددكلكجدة الرم شه

العاحة العالمدة إباف الحرب الباردة كرعارع كردرة العكلمة كرزادد القبكؿ لؤلفاار الددمقراطدة لبر أنحاء 
 .(7العالـ.)

إذف دجب أف راكف الحكامة مكجهة نحك رحقدؽ الرنمدة البشردة كلدس فقط النمك    
لحاامة دجب أف داكف قر ادم كبالرالم فإف الهدؼ الرئدعم مف رطكدر المؤععات كالقكالد ااال
د ررقاء بحداة األفراد. كفم عبدؿ ذلؾ فإف الرطكرات دجب أف راكف حرد ة للى م لحة األفرااال

ذلؾ ألف لملدات الرطكدر  قر ار للى الررادز للى المخرجات خبلؿ لملدات الرطكدر مع لدـ اال
 ذر الرحكالت حرى دظلكا  أطكؿ مف مجرد بدئها فدجب أف دشعر األفراد بأ مدة كقدمة رعرةرؽ آجاالن 

 (8حرد دف للى إرماـ لملدات الرحكؿ.)
أما فدما دخص الباحثدف العرب فقد أشاركا إلى مفهكـ الحكامة ضمف ألماؿ البنؾ 

جرمالدة قر اددة كاالها العلطة إدارة مكارد الدكلة االالدكلم كلرفك ا للى أنها :" الطردقة الرم رباشر ب
 (9(.بهدؼ رحقدؽ الرنمدة"

المحلدة كمؤععات  إف  ذا المفهكـ درعع ألجهزة الحاكمة اما دضـ غدر ا مف المؤععات   
كأعالدب العمؿ المرلدة    مدة قكالد العلكؾ كشاؿ المؤععات  اما دثدر  ذا المفهكـ أالمجرمع المدنم

 بما ررضمن  مف حكافز للعلكؾ.
الؿ بدف الدكلة كالقطاع الخاص أدضا لرفت الحكامة بأنها "الحاـ ال الي كالذم دعنم الرف   

 (10كمؤععات المجرمع المدنم")
لربارر منظكمة مرااملة ماكنة اابات األخرل إلى مفهكـ الحكامة باما أشارت بعض الار   

مف مجمكلة مف المبادئ كالمفا دـ المرربطة  فالمفهـك درضمف مجمكلة مف لبلقات بدف الحاكمة 
مؤععات عداعدة كاجرمالدة كاقر اددة  اما رناكؿ المفهكـ فعالدة أك  كالمكاطندف عكاء اانكا أفرادان 

 (11المؤععات كالقدـ الرم رحركدها المؤععات مثؿ المعاءلة كالرقابة كالنزا ة.)
 ردة:كب فة لامة شملت الارابات العربدة العنا ر اآل   
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: ررجـ المفهـك إلى أاثر مف لشر ررجمات  م:إدارة الحاـ  -1 لكب عأ -ررجمة المفهـك
 –الحاامدة  -حعف الحاـ -اإلدارة الرشددة للحاـ -إدارة شؤكف الدكلة كالمجرمع -الحاـ

 الحاـ المكعع . –الحاـ الجدد –الحاـ الرشدد  –الحاـ الشراام  –الحكامة  –الحاماندة 
المؤععات : بدأت  الدكؿ العربدة فم ربنم الرعردؼ الذم طرحر  ربنم المفهكـ إعمدان  -2

 .عمدة خا ة بهااكرة مفا دـ بل  ثـ أخذ البعض فم الحكامة الدكلدة لمفهكـ
 ررمدز الحكامة بعدة خ ائص ررمثؿ فدمادلم: خ ائص الحكامة: -ثاندا

المركنة فم الرطبدؽ: حدث د عب إخضالها لقكالب إجرائدة جامدة كالدكجد لها قالب نمطم  .1
شاط حعب طبدعر   ها كللى اؿ نر مـ فم ضكئ  كبالرالم رطبؽ للى اؿ دكلة حعب ظركف

 الحكامة للى فارة النماذج الشخ دة. ىربن
مدخؿ بشرم: دعرمد للى العن ر البشرم الذم درمرع بثقافة رنظدمدة رناعب  ذا الفار  .2

 كدجب اإلشارة إلى أف الحكامة ركج  بالعن ر البشرم رعرمد للى األخبلؽ كالمثؿ العلدا  
 لدرجة أف البعض دذار أف: )الحكامة=األخبلؽ(.

  بؿ إذا بدأنا بأحد المجاالت رطبدقها للى مجاؿ محدد دكف غدرر نرشار الذارم:ال دمافاال .3
أنها  نرشرت مف رلقاء نفعها إلى مخرلؼ المجاالت كاافة القطالات  كدماننا القكؿاركععت ك 

مرداد لمخرلؼ المجاالت كبالرالم إذا  طبقت فلف داكف  ناؾ ارحراج إلى مناخ دعمي لها ب
 .(12طبؽ فد  الحكامة)رمجاؿ ال 

نرراجع ك م ذات لبلقة  عرطدع أفنلملدة معرمرة: بمعنى أننا إذا بدأنا برطبدؽ الحكامة فبل  .4
 نرشار.بعملدة اال

ة بناء كدعركجب  ذا ضركر  عرمرار عرراردجم: ك ذا ددلـ لملدة االارعبر لف مدخؿ أك ركج   .5
لمرغكب كالذم درمثؿ فم األ داؼ عرراردجدة لرحقدؽ النجاح اارعالة كأ داؼ ككضع بدائؿ 

 المراد رطبدقها.
)ربنى للى فارة  جؿ: كرعمؿ للى رطبدؽ النطاؽ بدف القرار كالنرائ ررربط بالمنافع ق درة األ .6

خرراؽ. كبالرالم بدكرر دؤدم إلى منع اال ك ذا إجرائم(  -ماانم-رضددؽ النطاقات:زمنم
 .(13دف الرنفدذ كالمرابعة كالمعاءلة.)الفا ؿ الزمنم بدف القرار كالنرائ  كاذا ب ؽدضد

حدث رعركجب رحقدؽ الشفافدة حرى ر ؿ  ذر المنافع لاافة  كضكح المنفعة المباشرة: .7
 األطراؼ ذات العبلقة )ربنى للى فارة اإلدارة للى الماشكؼ(.
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أك  (أثناء األداء-)قبؿ األداء الرقابة المانعة -:ضمف الرقابة بمعركدارها المخرلفة: عكاء اانترر .8
 )الرقابة الم ححة(. الرقابة البلحقة –

 

حركائها للى العددد مف اامة مف خبلؿ أنشطرها كممارعرها ك رععى الحك  / أ داؼ الحكامة:ثالثان 
 الضكابط الداخلدة كالخارجدة إلى محاكلة الرك ؿ إلى األ داؼ الرالدة:

 إلادة الرعردؼ بدكر الدكلة فم إدارة الم الي العامة. -1
 دكؿ رحظى برأددد كرلادة المنظماتات كبرام  جدددة للشرااة داخؿ الرشجدع عداع -2

حرراـ حقكؽ  الدكلدة  كذلؾ فم إطار عداؽ مجرمع قائـ للى الددمقراطدة كالمعاءلة كا 
 اإلنعاف.

 رعزدز قدرات المكاطندف للى المشاراة كالمبادرة. -3
نمدة مة فم نشاطات الررمادف منظمات المجرمع المخرلفة مف مشاراة الحاك  -4

جرمالدة  عكاء ااف ذلؾ للى المعركل الالم)القطاع الخاص  كاال قر اددةاال
 الجمعدات األ لدة كالنقابات( أك للى المعركل الجزئم )المكاطنكف(.

 رحعدف معركل األداء اإلقر ادم كزدارة قدرة الشراات للى إنراج الثركة.  -5
 عرثمار.عرثمارم فم مناخ االرحعدف معركل األمف اال -6
 فاع معركل األداء فم مخرلؼ األنشطة كالمجاالت للى المعركل القكمم.إرر -7
 عرةبلؿ أمكاؿ الشراة أك حرى إعاءة إداررها(.اعرةبلؿ الماانة )امنع إعاءة  -8
عرثمارات ) الرأاد مف عبلمة ك حة بدئة األداء للحاـ للى اال بناء معدار -9

 اإلعرثمارم(.
افعدة للقطالات كبالرالم رررفع القدرة قر اد الكطنم كرنمدة القدرات الرندلـ اال  -10

 (14الرنافعدة للدكلة.)
عرثمارم للى معركل الشراة كللى معركل رخاذ القرار االاغرس الثقة كدلـ   -11

 المعا مدف كأ حاب الم لحة.
 رخاذ القرارات.ارحعدف لملدة  نع ك   -12
 الكطنم. قر اد خبلؿ اررفاع القدرة الرنافعدة لبلعرثماردة مف رنمدة المكاطنة اال  -13
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بناء معدار رقابم حدكم دعرمد للى الرقابة الذاردة ) الرقابة المعرمدة للى القدـ   -14
 (15كالمبادئ كالمثؿ العلدا لؤلفراد فم مخرلؼ المعركدات اإلداردة.)

 

 المبحث الثانم: أبعاد الحكامة الرشددة
الذم دمدز حكامة الحاكمة لف : دعد  ذا البعد مف أ ـ األبعاد المرربطة بالحكامة  فهك البعد العداعم

حكامة الشراة لند رعلؽ األمر بالعداعة العامة للى معركل الحاكمة أك الدكلة كدرعلؽ  ذا البعد 
بطبدعة العلطة العداعدة كشرلدرها كقدررها للى الرمثدؿ الحقدقم لرنكع أفاار ـ كانرماءارهـ مف جهة 

 كرحقدقا لرغبارهـ مف جهة أخرل.
دكلدة للى ربنم  ذا البعد كجعل  أحد شركط الرعامؿ أك الرعاكف معها  كاإل بلح كرعمؿ المنظمات ال

 (16العداعم  ك أعاس اإل بلح المجرمعم بجكانب  اافة.)
 قر ادم ببعض المنظمات الدكلدة مثؿ:: درربط البعد االقر ادمالبعد اال

 (.International Monitory Fundدكؽ النقد الدكلم )ن  .1
-Organisation for Economic Co)كالرنمدة  القر ادلا الرعاكف منظمة .2

operation and Development). 
 (Asian Development Bankعدكم )بنؾ الرنمدة األ .3

عرثمار مف جهة  كالقضاء قة الكاضحة بدف الحاامدة كحجـ االقر اددة كذلؾ للعبلإذ درعلؽ بالرنمدة اال
ة. إذ قر اددة مف جهة ثالثاال (  كرحقدؽ الرنمدة45 2004علكم للى الفعاد مف جهة أخرل )حعف ال

ضعاؼ البندة الرحردة.إف الفعاد دعهـ فم ردنم اال  عرثمار العاـ كا 
: إف مفهكـ الحكامة دربلكر حكؿ مقكمات اإلدارة الناجحة كأف مف أ ـ الرحددات البعد اإلدارم

نرقاؿ بفار اإلدارة كالحاـ مف ك االقر ادم كالعداعم  النظاـ االالمعا رة الرم ركاج  اإلدارة فم ظؿ 
(  كرؤاد مخرلؼ األدبدات كالدراعات العابقة للى أف اإل بلح اإلدارم 17) ة إلى الحكامةالحاكم

 لئل بلح المجرمعم. أعاعدان  دعد مرطلبان 
ررباط الحكامة ببعض : لهذا البعد أ مدة بالةة فم الدكؿ النامدة كذلؾ الالبعد اإلجرمالم

العداعدة كبالمنظكمة الفاردة الةربدة الرم رزلـ نشر  ذا المفهـك  كنبلحظ  ذا البعد مف  األدددكلكجدات
خبلؿ ربند  لمنظمة علكادة مبندة للى مبادئ  محددة  كذلؾ ألف مضامدف قدـ الحكامة ررعلؽ 

ما أف ( ا18باألنماط العلكادة المربناة كالرم رحدد ا  فات المعاءلة كالمشاراة كالشفافدة فم العمؿ.)
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 القطاع الخاص  ماكنات الحكامة فم المجرمع كالرم رنعاس مف خبلؿ الرفالؿ بدف )الحاكمة 
 جرمالدة رهدؼ إلى ركجد  ف الحكامة االإل فة اإلجرمالدة لذلؾ البعد  إذ المجرمع المدنم( رجعدد ل

نجاز ا.)  (19األ داؼ الجمالدة كا 
لدة فم زمات المالدة الرم رظهر فم األعكاؽ الما: دظهر  ذا البعد بكضكح مف خبلؿ األالبعد المالم

  إذ دماف مبلحظر  مف خبلؿ نشأة النظامدف المحاعبم كالمالم كرطكدر ما مف خبلؿ أكقات مخرلفة
إذ رعمؿ الحكامة للى رنظدـ العبلقة كرحددد ا  رطبدؽ الحكامة فم القطاع الخاص )حكامة الشراة(

 (20كنرائجها المالدة مف أ حاب الم الي كحملة األعهـ.)بدف األطراؼ المؤثرة بقرارات الشراة 
  كدعد البعد لدر  ك م أبعاد مرداخلة كمرفاللةإف أبعاد الحكامة  م ثكابث اإل بلح المجرمعم كقكا

األعاس فم اإل بلح المجرمعم  إذ مف خبلل  درـ اإل بلح  اإلدارم الذم درداخؿ  معها جمدعان 
 المجرمعم مف جمدع جكانب .

: كرحركم  ذر المجمكلة مف الدراعات للى رقاردر المعركدات كالرم رناكلت عد المؤععم للحكامةالب
قر اددة أك أك اال امة مف منظكر مؤععم معرخدمة المداخؿ المخرلفة عكاء العداعدة ك مفهكـ الح

مااندة رطبدق  للى اافة ال معركدات اإلداردة  كأادت  ذر الحزمة مف الدراعات للى مركنة المفهكـ كا 
. كقاـ البرنام  اإلنمائم دارها أ مدة البلمرازدة فم الحاـ( فقد أادت المؤععات الدكلدة فم أدب21)

لؤلمـ المرحدة بكضع البلمرازدة امجاؿ ذم أكلكدة فم برام  إدارة الحاـ كرعزدز الحاـ الرشدد فم 
 الدكؿ النامدة.

رازدة اإلداردة بالحاـ الرشدد كمدل معا مة أكضحت الاثدر مف الدراعات العربدة لبلقة البلم أدضان 
البلمرازدة اإلداردة فم رحقدقها  مف خبلؿ دكر البلمرازدة فم رخطدط كرنفدذ الرنمدة المحلدة  كدكر ا 

حلدة مع ضركرة مرالاة جملة مف اذلؾ فم ركعدع قالدة المشاراة الشعبدة كررعد  الددمقراطدة الم
رازدة  لضماف رفادم أم آثار علبدة قد رنجـ لف رطبدؽ مثؿ  ذا لربارات لند رطبدؽ عداعة البلماال

 (22النكع مف نظـ اإلدارة.)
 دلم: كدماف رحددد أبعاد الحكامة مف منظكر البرنام  اإلنمائم لؤلمـ المرحدة فدما

  الرحفدز للى المشاراة العداعدة لجمدع أفراد المجرمع: فالحاكمة دجب أف رشجع المعا مة
معركدات فم لملدة  نع القرار كذلؾ مف خبلؿ مؤععات حرة كمرعامحة رعمؿ الفاللة لاؿ ال

 للى  داغة العداعات العامة الرنمكدة.
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   ردلدـ الشراات بدف القطالدف الخاص كالعاـ: مف خبلؿ رقعدـ فعاؿ للعمؿ رراامؿ فد
كأاثر مجهكدات المنظمات غدر الحاكمدة مع الجهاز اإلدارم للدكلة بهدؼ رقددـ خدمات أافأ 

 اعرجابة لرغبات أفراد المجرمع.
  رعهدؿ الرخطدط الرشارام: مف خبلؿ رطكدر أدكات الركا ؿ لرلقم رغبات ككجهات نظر

 المكاطندف حكؿ ما درغبكف فم الح كؿ للد  مف خدمات.
  ضماف المحاعبدة كالشفافدة باؿ المؤععات: بما فم ذلؾ مؤععات القطاع الخاص كالمدنم

 لمبلاها أك حملة أعهمها. فم المجرمع لدس فقط
  قر اددة فم المجرمع: للحفاظ للى حداددة القائمدف للى العمؿ الف ؿ بدف القكة العداعدة كاال

 العداعم فم المجرمع كرقلدؿ فرص الفعاد كالمحاباة كالمحعكبدة.
 .حردة الح كؿ للى المعلكمات: مف خبلؿ مؤععات إلبلمدة معؤكلة 
  :م  قضاء معرقؿ دراقب أداء مؤععات المجرمع.دلدرطكدر إطار قانكنم فعاؿ 
  عرفادة نظامهـ العداعم كالرعامؿ مع  كاالدلـ الرعلدـ المدنم:ك ك المحفز لؤلفراد للى فهـ

 (23من  كالحرص للى عبلمة أدائ .)
إف  ذا المنظكر اإلنعانم فم الرعامؿ مع الحكامة الذم دربنار برنام  األمـ المرحدة اإلنمائم أراح 

اإلنعاف فم الرنمدة البشردة  إفعاح المجاؿ أماـ الحددث  لف قضادا مف قبدؿ مرازدة حقكؽفر ة 
  رماـ بالمعاكاة النكلدة.كاال

 المبحث الثالث: مؤشرات الحكامة كدكر ا فم رطبدؽ اإل بلح المجرمعم
 قررت لجنة  نع العداعات فم مجلس محافظم  ندكؽ النقد الدكلم فم كثدقة أعمرها "إلبلف   

حكؿ الشرااة مف أجؿ النمك العالمم المعرداـ" أ مدة رعزدز الحاـ الجدد فم جمدع جكانب   بما فم ذلؾ 
ضماف عدادة القانكف  كرحعدف الافاءة كالمعاءلة فم القطاع العاـ  كالر دم للفعاد  اعنا ر أعاعدة 

 (24قر اددات")الذم دماف أف رزد ر مف خبلل  اال إلطار العمؿ
ل ندكؽ للى ق ر دكرر فم األبعاد اإلقر اددة كالفندة فقط للحاـ الجدد ك ما باألعاس: أاد ا كقد   
 بلحات الرم رشمؿ مؤععات القطاع العاـ إدارة المكارد العامة مف خبلؿ االرحعدف -

كالمؤععات العامة كمؤععات الخدمة المدندة للى عبدؿ المثاؿ  كرحعدف  )االخزانة كالبنؾ المرازم
دارة المدزاندة كرح دؿ اإلدرادات للى عبدؿ المثاؿ اإلجراءات ا كدلـ  إلداردة مف قبدؿ مراقبة النفقات كا 

قر اددة معرقرة كشفافة كرنظدمدة مكاردة لرحقدؽ افاءة أنشطة القطاع االرنمدة كالحفاظ للى بدئة 
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ة  للى كأععار ال رؼ كنظـ الرجارة كالنظـ الم رفدة كاللكائي ذات ال ل الخاص انظـ األععار 
 (25).عبدؿ المثاؿ
-الفعالدة –برنام  األمـ المرحدة اإلنمائم لمؤشرات ثماندة للحاـ الجدد ك م: الافاءة  اما أشار
 المشاراة كحاـ القانكف: -الشفافدة -المحاعبدة -المعاكاة -الرضمدف
 نما درـ الافاءة كالفعالدة كالرم رعنم أف المؤععات كالعملدات رؤدم إلشباع رغبات المجرمع بد

 عرخداـ المكارد المراحة ألق ى  كرة ممانة.ا
 ال عدما أ كات  عرماع لاؿ األ كات فم المجرمع الرضمدف كالمعاكاة بما دضمف اال

 المهرمدف.
  المحاعبة كالشفافدة كالرم رعنم أف القرارات المرخذة كطردقة رطبدقها رربع القكالد كاإلجراءات

كرحقدؽ الركافؽ  عرجابة لرغبات المكاطندف   كاالماتا درأعس للى حردة ردفؽ المعلك ك ك م
 كاإلجماع بدف مخرلؼ الفاللدف كالم الي فم المجرمع بما دحقؽ الم لحة الالدة للمجرمع.

 .المشاراة لجمدع أفراد المجرمع عكاء مباشرة أك مف خبلؿ ممثلدف لبر مؤععات كعدطة 
  بحداددة بما دحمم حردات كحقكؽ األفراد قانكندة درـ إنفاذ ا  حاـ القانكف الذم درضمف أطران

 فم ظؿ كجكد قضاء معرقؿ.
كأادت الاثدر مف الدراعات أف ممارعة  ذر المبادئ دنبةم أف رربع لددا مف القدـ البلزمة لضماف 
اعرقرار كددمكمة اإل بلح  كالرم ررراكح درجارها بدف المجرمعات بإخربلؼ الظركؼ. كدأرم للى 

 رأعها:
 ة القانكف كالرم ررحقؽ فم حالة لدالة اإلطار القانكنم المطبؽ فم الدكلة كلدـ لرزاـ بعداداال

 رحدزر مع أك ضد أم جمالة بعدنها.
  رخاذ القرارات لرغبات كرطلعات المكاطندف.اإعرجابة القائمدف للى  نع ك 
  اذر رخاذ القرار أك ادفدة إنفامعاءلة  ناع القرارات أماـ الجما در عكاء فدما درعلؽ بادفدة

 كرطبدق .
عرراردجدة للرمرع بالقدرة للى الحاـ للى الحاـ بالرؤدة اال دجب أف درمرع أطراؼ لملدة-

 (26ربعات القرارات كآجالها.)
كرؤاد مؤععة محمد فرحم إبرا دـ للى خمعة مؤشرات أعاعدة للحكامة فم إفردقدا كررمثؿ فدما 

 (27دلم:)
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ؿ فدها الحاكمة  معدالت الجرائـ  العنؼ  عهكلة : لدد النزالات المعلحة الرم رردخالعبلمة  -1
 الح كؿ للى األعلحة.

لدكلدة  قكاندف الفعاد: الر ددؽ للى معا دات حقكؽ اإلنعاف ا عدادة القانكف  الشفافدة   -2
  لمؤععات القكمدة فم رنفدذ العقكدافاءة المحااـ  افاءة ا عرقبلؿ القضائم حقكؽ الملادة  اال
 فعاد القطاع العاـ.

نرخابات رنفدذدة ررعـ بالنزا ة كالمنافعة  انرخابات رشردعدة االمشاراة كحقكؽ اإلنعاف    -3
قر اددة كالعداعدة حقكؽ المرأة اال حرراـ الحقكؽ المدندة حردة ال حافة ا  رنافعدة 

 جرمالدة.كاال
 م داقدة المؤععات المالدة قر اددة معردامة: العجز الفائض فم مدزاندة الحاكمة ارنمدة  -4

  معدؿ الرضخـ.
ركقع الحداة لند  لدد األفراد الذدف دعدشكف رحت خط الفقر  الرنمدة البشردة: معدالت الفقر  -5

 (28المدبلد  الرلادة ال حدة  نعبة العااف.)
كبالمقارنة مع مؤشرات البنؾ الدكلم  فقد رـ رطكدر لدد مف المؤشرات للحاـ الجدد )الحكامة( لدل 

 المرحدة ك م: البرنام  اإلنمائم لؤلمـ
حاـ القانكف: ؿ رربع  نالة القرارات قكالد معرقرة درا ا المكاطنكف من فة  -1

 كمكضكلدة مف حدث ركافر ا  ككجكد قنالة بعدالرها.
جراءات لقبلندة مف ارخاذ القرارات :مدل خضكع ارشادة لملدات  -2 رخاذ القرار لقكالد كا 

العاـ كركفدر معلكمات حدث لاس المكضكع حاجة أك رغبة لامة طرحها للنقاش 
اافدة كمركازنة مف خبلؿ كعائؿ اإللبلـ  مدل افاءرها بالمقارنة بالبدائؿ األخرل 

 المراحة  مدل رمثدلدة القرار المرخذ لرغبات كم الي المعنددف.
لطات مني مف حدث الف ؿ بدف الع البلمرازدة:لدـ رراز العلطة كركزلها  دالدان  -3

 القرارات.رخاذ االعلطات المحلدة علطات 
رخاذ امدل ركافر قكالد حاامة لمجاؿ  رخاذ القرارات االشفافدة:مف حدث كضكح قكالد  -4

 القرار كعهكلة فهمها كخضكلها للرقابة.
قها كمدل إعرقبلؿ القضاء كالعلطة دالمعاءلة: لمرخذم القرارات مف حدث ركافر ا كرطب -5

 الرشردعدة فم مراقبة العلطة الرنفدذدة.
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مدل رشارؾ أفراد المجرمع فم مخرجات لملدة الرنمدة كرحملهـ الراافؤ: مف حدث  -6
 أللبائها كمدل لدالة كركزدع المكارد فم المجرمع.

عرراردجدة كالفعالدة: مف حدث امربلؾ الحاكمة لرؤدة لما دنبةم رحقدق  الرؤدة اال -7
 كادفدة رحقدق  كرمانها  مف رحقدق .

 
الرنمدة اإلنعاندة دعنم حاـ الناس ألنفعهـ مف  مرزاج الحاـ الددمقراطم بالحكامة لرحقدؽاإف 

خبلؿ حاكمة درـ اخردار ا بنزا ة كشفافدة كحردة  راكف مهمرها بالرالم الحفاظ للى معركدات الرنمدة 
خبلف االمرحققة. فراكف المشاراة العداعدة  م ما دمدز الحاـ الددمقراطم لف الحاـ الجدد ك ما درد

 ؽ الرنمدة.دنم البلـز لرحقمف حدث المضمكف المؤععم كالف
الحاـ  -ن  برطبدؽ المعركدات الثبلثة )الحاـ اإلنعانمأ Chandhokeكدرل  شاند كؾ 

زدة الدكلة  ك ذا ما دنظر إلد  لحد مف مراااـ الددمقراطم( ناكف ب دد لملدة الح -الجدد)الحكامة(
اردة للدكؿ النامدة كمف رـ لدـ رشادة للخركج مف دائرة رضخـ  دااؿ األحهزة اإلد مقبكالن  لربارر رطكران اب

 عرجابة كالعرلة فم الرعامؿ مع القضادا المخرلفة.لقرارات بما دحقؽ المزدد مف االك عكبة  نع ا
كذلؾ مف خبلؿ رفعدؿ راائز أعلكب البلمرازدة المرمثلة فم البلمرازدة اإلداردة كالرفكدض كالنقؿ 

 (29()54 ص2003الفعلم للعلطة.)جكف عكلدفاف 
مؤشرات الحكامة ك م نفس بعض رفقت للى ابالذار أف معظـ األبحاث العربدة كالجددر 

 -المبادئ أك الخ ائص أك العمات األعاعدة الرم كردت فم الارابات الةربدة ك م:عدادة القانكف
ؤدة الر  -عرجابة كالركافؽاال -كالفاللدة الافاءة - العدالة المشاراة   المحاعبدة -الرعدددة كالشفافدة

حرراـ حقكؽ اإلنعاف كمبادئ العكؽ كآلدار  كركجد مؤشرات أخرل ااإلعرراردجدة كالمعاءلة العامة ك 
 ذاررها دراعات كأغفلرها أخرل ك م:

 رخاذ القرارات.االرشادة فم  .1
 الفعالدة كالافاءة. .2

ة كلبلقرهما أك الررادز للى البلمرازد  الدهما معاو  أك أدضا  ناؾ مف راز للى الشفافدة أك المعاءلة 
 (30كرحعدف األداء المؤععم. ) بالحاـ الرشدد كالرنمدة 

 
 الف ؿ الثانم: دكر القدادة فم رحددد العداعات العامة لمكاجهة رحددات الحكامة
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إف النظـ العداعدة الرم رةدب لنها جكدة الحاـ ركجد فدها  كر مخرلفة للرمددز المرعلؽ بالنكع  
الددف أكحرى الركج  العداعم كالفركؽ فم النكع رشدر إلى الفركؽ بدف  أكالنكع أك اللكف أك العرؽ أك

األدكار اإلجرمالدة لاؿ مف الرجؿ كالمرأة ك م فركؽ مارعبة كرخرلؼ بإخربلؼ اإلطاردف الثقافم 
فم أنحاء العالـ المخرلفة مف حدث لدـ  ككضكحان  كالزمنم   كلعؿ الرمددز النكلم  ك األاثر بركزان 

. ك ذا الرمددز رعبدر لف الرأمداعدة فم الحؽ فم الرمثدؿ الندابم أك الر كدت أك حردة الالمعاكاة الع
نما دمرد إلى مخرلؼ مجاالت الحداة العامة مف حدث قدرة  ال دقر ر للى المجاؿ العداعم فقط كا 
 المرأة  للى الح كؿ للى الخدمات كمعركل رنافعدرها.كمف  نا رامف أ مدة الحكامة الرشددة الرم

دف الرجاؿ كالنعاء مف رهدؼ إلى رحقدؽ الراافؤ النكلم كالعدالة فم ركزدع المنافع كالمعؤكلدات ب
اة حررامها فم الرعامؿ مع الحداباألعاس اإللرراؼ بحقكؽ النعاء ك درطلب  جرمالدة. ك ك ماالناحدة اال

اكم فم الفرص بدف مف رحقدؽ الرع مهـ كؿ كالرمرع بالعلطة اجزء ك لل فالعامة كالعمؿ للى رمانده
الرجاؿ كالنعاء مف خبلؿ إراحة الفرص كرفع الكلم كدرجات الثقة بالنفس كركعدع نطاقات الخدارات 

 (31).جرمالدة بما دضمف رحقدؽ الراافؤ النكلملادة رشادؿ الهدااؿ كالمؤععات االالمراحة كا  
د العداعة العامة كالعؤاؿ المطركح  نا  ك ادؼ دماننا رحددد دكر الدكلة اقدادة فم رحدد

 لئلدارة الرشددة للحاـ؟
عهام جرمالم ارها كأ مدة دكر ا فم الرةددر االررعدد أدكار القدادة فم المجرمع كررعع أ مدرها كا 

كرحقدؽ األ داؼ المكضكلة كخا ة بالنعبة لقضادا اإل بلح كالرم رهدؼ إلى البحث للى اؿ العبؿ 
شرراؾ االم كالذم ال درحقؽ إال مف خبلؿ ؾ اإلجرمكالطرؽ للعمؿ الجمالم مف أجؿ رحقدؽ الحرا

رحردؾ الجما در نحك قبكؿ القدـ المشرراة كالمكاقؼ الجدددة  ك ةدرة راكف قادرة للى مجمكلات ابدرة
كالرم ال دماف رحقدقها إال مف خبلؿ إلرفاؼ الجمالة نحك نمط مف الرفادر اإلدجابم لرحقدؽ األ داؼ 

 المرفؽ للدها.
لعداعة اأف دراعات البنؾ الدكلم حددت أدكار رئدعدة للدكلة اقدادة فم رحددد كدماف القكؿ 
 العامة كررمثؿ فدمادلم:

: كالرم رراز باألعاس للى خفض اإلنفاؽ العاـ كركازف أكال/ مهمة كضع الخطط كالعداعات العامة
كالمعكقات كحمادة عرثمار مف القدكد خفدض الضرائب كرحردر الرجارة كاالالمكازنة العامة كا  بلح كر

مجاالت دماف مف خبللها رطكدر القطاع  ة. ك ناؾ أربعفعدة كخ خ ة مؤععات القطاع العاـالرنا
 العاـ فم الدكؿ النامدة:

 رطكدر القدرة للى  نع العداعات. .1
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 رطكدر كعائؿ رقددـ الخدمات. .2
 إلادة رأ دؿ القائمدف للد  كالعاملدف ب . .3
ات القطاع العاـ كغدر ا مف المؤععات المجرمعدة لكضع رفعدؿ الركابط كالعبلقات بدف مؤعع .4

 (32ر كرات أفضؿ للخدمات المطلكبة كادفدة رقددمها.)
 

 ثاندا/ الكظدفة اإلقر اددة للدكلة:كالرم رحددت فم القداـ بأربع مهاـ أعاعدة:
 كضع كرطبدؽ القكالد القانكندة الرم رحاـ لمؿ العكؽ. .1
 ر .عرقرار العكؽ كرعامبلاالحفاظ للى  .2
 جرمالدة المطلكبة.ر فم الخدمات كالبندة الرحردة االعرمرااال .3
 ركفدر الحمادة للبدئة كالمعرضدف للمخاطر. .4

 ستراتيجيات المتخذة إلرساء معاييرىاالمبحث األول: تحديد معوقات بناء الحوكمة وال

لنكاف "رعزدز الحكامة الرم نظمرها جمعدة الشفافدة الاكدردة بالرعاكف مع البنؾ الدكلم رحت  فم الندكة
فردقدا فم إكماافحة الفعاد" أاد مددر قطاع الحكامة كالقطاع العاـ لمنطقة الشرؽ األكعط كشماؿ 

الرم ركاج  الحكامة كمف أبرز ا  تابل" كجكد الاثدر مف المعكقات كالمشالبنؾ الدكلم"غكنرر ادد نهكؼ
 (:33مادلم)
 الفعاد اإلدارم كالعداعم. .1
 المعلكمات.فقداف الك كؿ إلى  .2
 ضعؼ البندة المؤععاردة. .3
 اإلنفاؽ غدر الفعاؿ. .4

المرغكب  كالمق كد  نا  ك الفعاد المالم كاإلدارم حدث لرفر  الاثدر مف الدراعات بأن  الرةددر غدر
للقكاندف  أكخرقان  للثقة العامة  فد  فم المعاملة بدف القطاع العاـ كالقطاع الخاص  الذم دمثؿ رقكدضان 

نافع الشخ دة للى إلجراءات الرم ركضع مكضع الرنفدذ لل الي العاـ  لةرض رحقدؽ المكالعداعات كا
مردازات  كذلؾ بإعاءة اعرعماؿ العلطة كالنفكذ ذلؾ بإلطاء أك أخذ الرشاكم أك اال  ك حعاب المجرمع

 فم المؤععات الرعمدة.
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 :محاكر رئدعدة ررمثؿ فدمادلم ةكدؤاد "غكنرر  ادد نهكؼ" أف للحكامة عر

 المحاعبة العداعدة. .1
 نظاـ الركازف كالرقابة. .2
 إدارة فعالة للقطاع العاـ. .3
 إدارة المجرمع المدنم كاإللبلـ. .4
 الركا ؿ مع القطاع الخاص .5
 البلمرازدة. .6
 المشاراة المحلدة. .7

عرثمار كالنار  ناحدرم االقر اد مف اكمة الرشددة منافع ابدرة للى االف للحإ :" كأضاؼ قائبلن 
 (34جرمالدة مؤععاردة مرنكلة".)اإلى منافع    إضافةالمحلم

ـ فم منطقة الشرؽ األكعط إلى معركدات 2012كأشار إلى أف معركل الحكامة قد ك ؿ فم لاـ 
اث العداعدة األخدرة )الربدع العربم( دأف األح فردقدا  مؤادان ا  مردندة  مقارنة بقارة أمرداا الجنكبدة ك 
 مرةدرات للى  عدد الشفافدة كالمحاعبدة كالمشاراة.عكؼ داكف لها رأثدر ابدر كدنر  لنها 

كفم  كمف خبلؿ دراعة كرحلدؿ لملدة بناء الحكامة كرطبدقها لحمادة النزا ة كماافحة الفعاد     
عرخبلص أ ـ المعكقات اعرطعنا امف م ادر كمراجع لمكضكع الدراعة ضكء ما ركفر للباحثة 

 كرضعؼ أدائها حدث ررجعد أ مها فدما عرراردجدة الكطندة الرم دماف أف رقؼ أماـ رنفدذ اال كالعقبات
 دلم:

أل مدة البرام  الركلكدة كالرثقدفدة كمالها مف   عكبة رنفدذ البرام  الركلكدة كالرثقدفدة: نظران  -1
لدة لامة كخا ة  ك كخا ة مف دحمؿ معؤ  دكر فالؿ فم ركلدة اإلنعاف كركجد  علكا  إدجابان 

 رم:ام  كما دجب مرلار  مف لقبات ررمثؿ فم اآلفم رنفدذ كرطبدؽ  ذر البر 
 :كدبرز  نا دكر العرؼ فم رفض ما دكج  للفرد مف  األلراؼ اإلجرمالدة العلبدة

 برام  ركلكدة كرثقفدة  الهدؼ منها رةددر علكا  إلى علكؾ حمدد:
  كال دحؿ شرلدان  الؼ دلدبلن العرؼ ال حدي:  ك مارعارؼ للد  الناس  كال دخ -

 . دبطؿ كاجبان   كالمحرمان 
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ع   فدحؿ المحـر كالعرؼ الفاعد:  ك ما رعارؼ للد  الناس  كلان  دخالؼ الشر   -
 .أك دبطؿ الكاجب

 طةداف النظرة الماددة: ك ذا ما دكلد لند الفرد شرا ة فم حب الماؿ كجمع . -
ؤلدة: لكحظ ضعؼ الرربدة للى رحمؿ ك لدـ الرربدة للى اإلحعاس بالمع -

 مف جانب مؤععات المجرمع المدنم. حاضر كخ ك ان لدة فم كقرنا الك المعؤ 

لدة بةض ك :إف رح دف ابار المكظفدف كمف فم مكقع معؤ قر اددة فم المجرمعال عكبات اال -2
لف درجر  أك معركار الكظدفم مف إغراءات رجاؿ  األلماؿ المحلددف كاألجانب مف  النظر

دؽ الماؿ  أمر ال بد أف رعررؼ ر جر ـ إلى م ددة الفعاد   عكاء بشراء الذمـ  أك بإعرخداـ ب
)) لدـ قبكؿ الهددة  الةدر مشركلة  عرراردجدة بكجكدر حؽ دماف لها ماافحر  بفاللدة.اال

قر اددة لدعدكا بها النقص المادم النار  مف ة رحت لدة معمدات بعبب الظركؼ االاالرشك 
 ضعؼ أك لدـ افادة الرارب((.

   كمف أبرزرشجدع الفعادلمف بدف أحد األعباب عربر : رلدـ رحددث كرفعدؿ آلدات دكر الرقابة -3
  كر لدـ رحددث كرفعدؿ آلدات دكر الرقابة أك ضعفها:

 خر اص بدف الجهات الرقابدة.رداخؿ اال 
 .البطء فم العمؿ كلدـ الكضكح 
  لدـ رطكدر آلدات لمؿ الجهات الرقابدة كخا ة فم المجاؿ الرقنم الحددث حرى ركااب

رطكرات  ك ك العبب الرئدعم الذم دعركجب معادرة األجهزة كرعادر ما اعرجد مف 
عرحداث أدكات كرقندات ركفر الجهد  كرعرع األداء  امف  الرقابدة لما رك ؿ إلد  العلـ
 كرعالد للى محاربر  بشمكلدة.

 :رك لت الاثدر مف الدراعات إلى:اثرة كنكلدة العمالة المعرقدمة -4

  فقد   الجرائـ  ك حب الماؿ كطلب الاعب العردعررااب العمالة الكافدة اأف مف أعباب
 % رقردبان 50حرلت  ذر الظا رة المرربة األكلى للى العدنة الرم شملرها كشالت حكالم ا

 مف حجـ العدنة.



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  120 

  

 م شملرها الدراعة   م أحد أعباب اما أف الحالة الرعلدمدة للجناة مف العمالة الكافدة الر
ك)فئة مف دقرأ كدارب( فقط  مم( المرربة األكلى )فئة األ حرلتاررااب الجرائـ  فقد ا

 المرربة الثاندة.

لدـ قداـ اإللبلـ بدكرر الفالؿ:إف قداـ اإللبلـ بدكرر الفالؿ مف خبلؿ جمدع مؤععار  المرئدة  -5
  اما أف ل  قدرة للى محاربة الممارعات قركءة ل  أثرر فم الحد مف الفعادكالمعمكلةكالم

أك رفكؽ  در مةناطعم عردعة النفاذ إلى لقكؿ الناس رامؿ أحدانان الخاطئة كل  قكة ذات  رأث
 رأثدر الرربدة كالرعلدـ.

 رعكد المكظفدف للى رعطدؿ األلماؿ بجمدع أشاالها.  -6

لدـ رفعدؿ مبدأ المحاعبة:البد أف ددرؾ لند ركلد  المعؤكلدة أف الجددة فم آلدة المحاعبة  -7
كاجبار     اما أن  ل  أف دعرؼ معبقان الكظدفة مف أعس رأددة مهاـ مهـس كالعلندة فدها أعا

 كمعؤكلدار   حرى رعكغ محاعبر .

 

 المبحث الثانم: أعس كلكامؿ رعزدز الحكامة كماافحة الفعاد

 لخص " اددنهكؼ" أعس رعزدز الحكامة فدمادلم:

 بناء كرطكدر مؤععات ذات م دقدة. -

 رعزدز المحاعبة فم القطاع العاـ. -

 رجار الشفافدة كرحعدف عدادة القانكف.ادلـ اإل بلحات ب -

كحكؿ بناء المؤععات أشار" اددنهكؼ" إلى أف القطاع العاـ حجم  ابدر كلان  غدر فعاؿ 
درات كركفدر دلـ مركا ؿ للمبا كدماف مقارنة  ذر األكلكدة مف خبلؿ ركضدي دكر القطاع العاـ 

 للحاكمة. معالجة كضع المؤععات الرابعةك الهادفة إلى بناء المؤععات 
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كأاد " ا ددنهكؼ" أف المحاعبة فم القطاع العاـ رعاس كجكد علبدات حدث رشدر المؤشرات 
لدات ااألمر الذم دعاس حدكث رد فم  ذا المجاؿ إلى ضعؼ  ذا الجانب فم المنطقة الةربدة ك ك

 للى نكلدة كفعالدة الخدمات المقدمة.

لكضع إ بلحات فم إدارة اإلنفاؽ  " اددنهكؼ" إلى العمؿ للى مخرلؼ األ عدة اكقد دل
لادة النظر فم مرازدة  للرحكط مف النفاذ كاذلؾ رأعدس قالدة للعمؿ للى جكدة الخدمات العامة  كا 

 القطاع العاـ لمعالجة  ذا الخلؿ.

 عدد الشفافدة: أكضي " اددنهكؼ" أف المؤشرات فدما أما فدما دخص اإل بلحات للى 
شفافدة المكازنة كالحردات بشاؿ لاـ رشدر إلى رأخر المنطقة دخص الك كؿ إلى المعلكمات  كال

 عدا إلى جنكب أمرداا. كذار " اددنهكؼ" فم عداؽ محاضرر آرؽ العربدة لف اافة المناطؽ مف ش
"المبادرة العالمدة للحاكمة الشفافة" كالرم رعمؿ رحت إشراؼ مشررؾ للحاكمات كمنظمات المجرمع 

 المدنم. 

 ةالدكلم ددلـ  ذر المبادرة للدكؿ الراغبة فم العضكدة مشدرا أف  ناؾ أربعكأاد للى أف البنؾ 
 شركط البد للدكلة الراغبة فم العضكدة مف رحقدقها لام ر بي لضكا كمنها:

 .إرعاء أ كؿ الشفافدة المكازنة 

 .الك كؿ للمعلكمات 

 .دلـ كرحعدف األداء باأل كؿ كالممرلاات كالمشاراة 

ف الفعاد مشالة رئدعدة فم المنطقة لذا كجب الررادز كالعمؿ إأضاؼ قائبل  فدما درعلؽ بالفعاد أما
ردـ الهكة بدف القانكف كالرطبدؽ   دلـ اإل بلحات لئلطار القانكنم  للى أاثر مف  عدد منها مثبلن 

نشاء  دئات معرقلة.  ماافحة الفعاد كالةش لبر عف قكاندف ل ردة فعالة كا 

اقرراح أاثر مف مشركع قانكف د ب فم رعزدز  لدكلم عا ـ لبركالجددر بالذار أف البنؾ ا    
الشفافدة كالحكامة الرشددة مثؿ "الك كؿ إلى المعلكمات" ك"الر ردي لف الممرلاات كالمدخكؿ" اما 
دعمؿ للى لدد مف المشاردع اإل بلحدة فم مجاؿ دلـ اإلطار المؤععم كالقدرات المحلدة بهدؼ 

دارة القطاع   العاـ ك ذا بالرعاكف مع الاثدر مف الدكؿ العربدة.رحعدف فعالدة كا 
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ذا أردنا رف دؿ أاثر بخ كص أعس كمرطلبات الحكامة الرم مف خبللها درـ اإل بلح      كا 
 المجرمعم كماافحة الفعاد دماننا لرض أ مها فدمادلم:

 لربارات قانكندة كأخبلقدة اخبة كشرلدة رمارس  بلحدارها كفؽ كجكد علطات عداعدة منر
 معرمدة مف العادات كالرقالدد المجرمعدة.

  كجكد ف ؿ بدف العلطات الرشردعدة كالقضائدة كالرنفدذدة بحدث رعرؼ اؿ علطة دكر ا
 كطبدعة العبلقات بدنها ب دةة مركازدة.

  رعزدز حاـ القانكف كلدـ كجكد جهات رعد نفعها خارج إطار الرشردعات القانكندة العائدة فم
 المجرمع.

 عرثناء أحد مهما راف  فر  العداعدة االمحاعبة كالمعاءلة للجمدع دكف  رعزدز مبادئ
 جرمالدة كمهما داف مكقع  فم الدكلة أك المنظمة.كاال

  مجلس محلم افؤ كفالؿ دضع برامج  كدناقشها كدنفذ ا فم ضكء حرص راـ للى م الي
 المجرمع كدكف رحدز أكمحاباة.

 ألفراد دكف حجب أكرشكد  ما درربط باافة أكج  شفافدة رامة كنشر كاعع للمعلكمات لجمدع ا
 العمؿ فم الدكلة أك المجرمع المحلم.

 جرثات حاالت الفعاد كرجفدؼ م ادرر للى  عدد األفراد كالمنظمات.ا 

  مشاراة كاععة للى مخرلؼ األ عدة  دكف اعرثناء بعبب الجنس أك الفئة أك الطائفة أك
 األقلدة أك المجمكلة العداعدة.

  راردجدة ررحدد فم إطار ا الخدارات حعب األكلكدات بما دعزز قدرة النهكض  عرارؤدة
 بالمجرمع المحلم.

  لربارات الشخ دة كالقدادات كمهما اانت لف اال رعزدز مفهكـ رنفدذ القانكف كالمؤععات بعددان
  ذر القدادات كمهما ااف دكر ا.
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  ض خدمة المجرمع كرلبدة عرجابة المؤععات كالمنظمات فم إطار آلدات شفافة لةر احعف
 عرثناء.امرطلبار  دكف 

 عرراردجدة الكطندة لحمادة النزا ة كماافحة الفعاد:كعائؿ الرةلب للى معكقات رنفدذ اال

 جرمالدان اللى إلداد ا فردؽ مف المخر دف ) ر مدـ برام  ركلدة رثقدفدة مناعبة للمجرمع دقكـ -1
 ع.( رعمؿ للى رشخدص كاقع المجرمكرربكدان  كنفعدان 

 .أك األاثر رأثدران  لربار ا الطبقة األاثر لددان اركجد  اإل رماـ بالطبقة الكعطى فم المجرمع ب -2
خر ا ات بدف األجهزة الرقابدة ات دكر الرقابة مف خبلؿ رنظدـ االرفعدؿ كرحددث آلد -3

 المخرلفة.
 قر اددةاال -العداعدة -)الددندة قداـ اإللبلـ بدكرر  الفالؿ الذم دنطلؽ مف ثكابت  المجرمع -4

 جرمالدة(.اال -
 .كاجباتظهر مف خبللها الحقكؽ كالردجاد عداعة إداردة شفافة الرماد إ -5
 كالعمؿ للى رطكدر ا بشاؿ دكرم.  األجهزة الحاكمدة   كلدـ رعقدد اربعدط اإلجراءات فم  -6
مراقبة كرنظدـ لملدة إرخاذ القرارات كركزدع العمؿ للى المكظفدف بشاؿ مدركس مع رطكدر  -7

 ـ المعاءلة بهدؼ الحد مف ممارعات الفعاد كرحعدف أداء الخدمات الحاكمدة.نظ
ررفاع فم معدالت الرماد عداعةالردكدر الكظدفم فم األجهزة الحاكمدة الرم رعانم مف ا -8

 الفعاد.
 رشجدع أفراد المجرمع للى المعالدة للى الاشؼ لف الفعاد كالرعاكف مع األجهزة. -9

م كالمنظمات غدر الحاكمدة للى المشاراة النشطة فم رشجدع مؤععات المجرمع المدن -10
 حمادة النزا ة كماافحة الفعاد.

 دص لام درحقؽ مبدأ المعاءلة لرزاـ مبدأ الشفافدة فم جمدع األجهزة الحاكمدة بدكف رخا -11
لرزاـ الكضكح فم اك  عرراردجدة الكطندة لحمادة النزا ة  كماافحة الفعاد أادت للد  اال الذم

اإلداردة  كركفدر حردة الك كؿ إلى المعلكمات مف قبؿ الجمهكر  لمؿ األجهزة
 كالمهرمدف مما دعا ـ فم دلـ الثقة بف اإلدارة كالجمهكر.

كللى اافة المعركدات كرطبدقها بشاؿ  رطكدر األنظمة المرعلقة بماافحة قضادا الفعاد لمكمان  -12
راكف نكادار فم  ذا المجاؿ  للمفعددف كلمف  ألف إدجاد مثؿ  ذر األنظمة داكف رادلان   اـر 

 كمف  نا دعرؼ المكاطف حدكد  بلحدر   كلقكبة خركج  لف النظاـ.
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الفعاد اإلدارم باؿ  كرر الركعع فم إنشاء المحااـ اإلداردة المعرقلة للنظر فم قضادا  -13
   الرم ررمثؿ فم ددكاف المظالـ بدكائرر اإلداردة.كأشاال 

كالرعامؿ مع أم شاكل أك ببلغ بجددة   العالة للى مدار لفري خط عاخف لرقبؿ الشااك  -14
 ككفؽ آلدات لمؿ. كعردة رامة 

قر ادم عرقرار االة درررب للدها إلادة الركازف كاالإحبلؿ عداعة نقددة كعداعة مالدة مناعب -15
 فم المجرمع.

فم رحقدؽ اإل بلح  أعاعدان  فهذا دعد لن ران   ددؿ نظـ إلداد المكظفدف كردردبهـضركرة رع -16
 كمف رحقدؽ أ داؼ اإلعرراردجدة الكطندة لحمادة النزا ة كماافحة الفعاد. م اإلدار 

ررعع لرشمؿ األبعاد مف باقم الجرائـ. فآثار ا  كفراان  كدماف القكؿ أف جردمة الفعاد رعد أشد خطران 
دة فم كالم الي القكمدة كالقدـ األخبلق فهم رهدد األمف  جرمالدة كاإلنعاندة قر اددة كاالالعداعدة كاال

 الكطف.

 

المبحث الثالث: أىمية دور القيادة الرشيدة في تفعيل آليات القضاء عمى الفساد بمختمف 
 أشكالو

درطلب رحقدؽ اإل بلح كالقضاء للى الفعاد بمخرلؼ أشاال  فم اؿ دكلة حعف رنفدذ العملدات 
رقاف ألنها األعاس المادف لئل بلح اإلدارم كررمثؿ فم ا  رم:آلاإلداردة باؿ دقة كا 

 .الرخطدط اإلدارم 

 .الرنظدـ 

 . الركجد 

 .الرقابة 

فبل بد لاؿ مددر أك  عرعداد فم الحاضر للمعرقبؿ : إف الرخطدط  ك اإللداد كاالالرخطدط -1
شخص قدادم مهما ااف أف دعلـ ادؼ دخطط إلدارر  كمعرقبلها  اما أف الرخطدط  ك 

 .أك لعاردان  أك ثقافدان  أك إجرمالدان  أكعداعدان  العملدة األكلى باؿ إ بلح مهما ااف إداردان 
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كدماف رعردؼ الرنظدـ للى   ك العملدة الثاندة مف العملدات اإلداردة  الرنظدـ اإلدارم:  -2
أن  رقعدـ العمؿ )الخطة( إلى الجزئدات القردبة مع بعضها البعض ثـ ركزدع رلؾ الجزئدات 

 للى العاملدف حعب الرخ ص الدقدؽ للعاملدف كنكع العمؿ.

ك م العملدة الثالثة مف األعس كالقكالد اإلداردة لاؿ مددر كررمثؿ فم  كجد  اإلدارم:الر -3
إلى رحقدؽ أ داؼ العمؿ كدرطلب  إرشاد كركجد  المددر للعاملدف لام د لكا جمدعان 

إذا أردت  لرزاـ بقالدة"قدكة حعنة فم اؿ أمر د درر مع االالركجد  مف المددر أف داكف 
"المكظؼ المناعب للكظدفة  اع" كالقالدة المهمة فم الركظدؼ  م:أف رطاع فأمر بالمعرط

 (35المناعبة".)

مف ركجدهات القرآف الاردـ فم الركجد  اإلدارم مادلم قكل  رعالى:"ادع إلى عبدؿ ربؾ بالحامة 
"كلك انت فظا غلدظ القلب النفضكا مف  كالمكلظة الحعنة")عكرة النحؿ( كقكل  رعالى:

 لمراف(.آؿ -159حكلؾ")اآلدة

إف لملدة الركجد  اإلدارم فم اإلدارة المعا رة رشررط أدكات ككعائؿ لنجاحها كالحؽ أف  ذر 
 دلم: مثؿ  ذر الكعائؿ فدماركر كرطبدقان  الكعائؿ الحددثة لرفت فم اإلدارة اإلعبلمدة فاران 

 الحكافز ك م نكلاف: -1

 مثؿ زدادة الرارب أك ماافأة ماددة مقطكلة. حكافز ماددة: . أ

بما دعر كدفرح مف القكؿ أك  ررمثؿ فم إشباع النفس البشردة للمكظفدف معنكدة: زحكاف . ب
 الفعؿ كمف ذلؾ اإلشادة بعمؿ ارابة خطاب أك فعبل أماـ الزمبلء.

 الردردب: معنار إاعاب المكظؼ المزدد مف العلـ كالمعرفة حكؿ كظدفر  إلرقانها. -2
ع مكظفد  كلها فم اإلعبلـ ن دب ابدر فم العبلقات اإلنعاندة: ك م الكعدلة الثالثة للمددر م -3

 .مؿ مع الفار كالرطبدؽ كررمثؿ فم حعف الخلؽ كالعلكؾ ما بدف المددر كمف دع
الرقابة اإلداردة:ك م العملدة الرابعة مف العملدات اإلداردة الرم دجب للى اؿ معؤكؿ إرقانها  -4

لعكر الذم دحمم إف الرقابة  م الح ف كا .دقها للى جهازر لام دعكد اإل بلحكرطب
العملدات الثبلث العابقة مف أنكاع الفعاد لهذا نجد أف الجمدع دحرص للى جعؿ الرقابة قكدة 

 (36دف األشخاص األقكداء المؤرمندف للى  ذا الجهاز.)دك ارمة كرع
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 أما اإلدارة فم الدكؿ اإلعبلمدة  فإف فدها ثبلثة أنكاع ك م: -*     
مف اهلل رعالى  كخكفان  عرشعاران اقبة كمرابعة المكظؼ نفع  بنفع  االرقابة الذاردة: كرعنم مر  -1

 كلدس مف أجهزة الرقابة الداخلدة أك الخارجدة ك ذر أ ـ أنكاع الرقابة.
 الرقابة الداخلدة: ك م رقابة المددر أك نائب  للى العاملدف مع  لرحقدؽ أ داؼ العمؿ.-2
دمها اؿ دكلة للرقابة كالمرابعة للى جمدع الرقابة الخارجدة: ك م رقابة أجهزة رئدعدة رق-3

 أجهزة الدكلة.
كال دقرب مف  م لحان   الحان  إف المكظؼ الذم دطبؽ للى نفع  الرقابة الذاردة د بي مكظفان 

 الفعاد ألن  رح ف باإلدماف الكاقم.
بالذار أن  الما أرقنت رلؾ العملدات كأحعنت اإلدارة فم الرطبدؽ فإف ذلؾ دعنم  كالجددر

 دؽ اإل بلح اإلدارم الذم رععى إلد  الحاكمات فدما دخص اإلدارة العامة )اإلدارة الحاكمدة(رطب
 كدععى إلد  القطاع الخاص )إدارة األلماؿ الربحدة(.

نرفاء الفعاد فم اؿ دكلة درطلب رنفدذ ا لعملدات اإلداردة باؿ دقة اما أف رحقدؽ اإل بلح كا 
رقاف لرحقدؽ الم الي  مع العلطات الثبلث فم اؿ دكلة فران كرضا كلمبلن    ك ذا درطلب جهدان كا 

قر اددة كالرعلدمدة  كررمثؿ  ذر العلطات ف الدكلة العداعدة كاإلداردة كاالكاإل بلح فم جمدع شؤك 
 الثبلث الرم رحمم اإل بلح فدمادلم:

  العلطة الرشردعدة: كالرم مف أ ـ كظائفها عف النظـ )القكاندف( الرم رعدر شؤكف الدكلة
لداخلدة كالخارجدة  حدث دقكـ بها مجلس الشكرل أك ما دعرؼ بالبرلماف أك مجلس الشعب أك ا

 مجلس األمة.
 عرقبللدة كلدـ الـ  م إقامة العدؿ كمادمدز ا االالعلطة القضائدة: كظدفرها فم جمدع دكؿ الع

 خضكلها للنظاـ العداعم الحااـ.
 عدة أك رحاـ بها ااـ الرم رضعها العلطة الرشردالعلطة الرنفدذدة: كظدفرها رنفدذ القكاندف كاألح

. كرعرؼ العلطة الرنفدذدة بأنها كظدفة عداعدة كدقكـ بها مجلس الكزراء فم العلطة القضائدة
 اؿ دكلة.

مما عبؽ فإف للقدادة برطبدقها للحكامة بمبادئها كأبعاد ا الدكر الفالؿ فم اإل بلح  إنطبلقان 
 عدة الرالدة:المجرمعم مف خبلؿ القكالد األعا



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  127 

  

المحافظة للى أمكاؿ الدكلة لف طردؽ المعاءلة:إف ضماف حقكؽ الملادة عكاء اانت لامة أك 
اد كالدكلة أم ما خا ة دعرند إلى الرشردعات النافذة لرنظدـ العبلقات بدف األفراد فدما بدنهـ أك بدف األفر 

 جرمالم.دعمى بالعقد اال

شددة دعد كعدلة ناجحة إلجراء إ بلحات إداردة شاملة فم إف رطبدؽ الدكلة )القدادة( للحكامة الر 
رجار رطكدر الرشردعات بما دضمف مكاابة اأجهزة الدكلة كقد داكف مف المناعب راثدؼ الجهكد ب
رجار الحفاظ للى ممرلاات كمكارد الدكلة االرطكرات الحا لة كبما د ب فم المح لة النهائدة ب

ف مف أبرز مهاـ إلف رفعدؿ دكر المؤععات الرقابدة. إذ  فضبلن كرطكدر ا كاعرخدمها بالشاؿ األمثؿ 
 ذر الرشادبلت  ك الحفاظ للى الممرلاات العامة كبالرالم فإف رفعدؿ دكر ا كدلمها كضماف 

اما ال دفكرنا فم  ذا  رجار الحفاظ للى الماؿ العاـ كرنمدر  اقبللدرها كمهندرها دعنم الرطكر بإعر
المجرمع المدنم كاإللبلمم فم الرقابة إذ أف اإلررقاء بثقافة المجرمع دجعؿ المجاؿ الرأادد للى دكر 

 (36من  خدر رقدب للى الماؿ العاـ.)
 كا بلحان  إف نظاـ الحكامة الرشددة بما دمثل  مف قكاندف كرعلدمات كأعس دمثؿ فم حقدقر  ارجا ان 

دكفر  ذا األعاس ضمانا خرلفة بحدث كثقة ااملة للمرعاملدف مع مؤععات الدكلة الم ثابران  دكفر أعاعان 
لبدئة قر اددة المعرهدفة مف رعامبلرهـ المخرلفة.إف الرأثدر المربادؿ بدف مؤععات الدكلة كاللجدكل اال

جرمالدة النارجة لف لمؿ المنظمات للى األبعاد اال  رماـ كالررادزالرم رعمؿ ضمنها دعركجب اال
ة مف لملها كرحقدؽ أ دافها كرقلدؿ اآلثار العلبدة الرم قد أداخؿ المجرمع بهدؼ رعظدـ الفائدة المركخ
 رنر  لف ذلؾ إلى أدنى الحدكد الممانة.

اما أف نظاـ الحاامدة بما دافل  مف ركفدر المعاملة المراافئة لجمدع أفراد الشعب دمثؿ فم حقدقر  
م كالكالء لعمكـ أفراد مف خبلؿ رحددد الحقكؽ كالكاجبات  كبما دنمم الشعكر الكطن إ بلحدان  ارجا ان 
 الشعب.

أشارت إلدها المعاددر المحاعبدة الدكلدة بمثابة رطكدر  دعد اإلف اح مف المبادئ األعاعدة الرم
األعس كالقكالد المعرمدة فم الردقدؽ كالرم أشارت إلدها مبادئ الحكامة الرشددة ك ك ما درعلؽ 

لنهائدة األ داؼ الرم ر ب فم المح لة الف إلبلف  باإللبلف لف نرائ  األلماؿ بشاؿ لاـ فضبلن 
قر اددة كاإلجرمالدة العلدا حدث أف مف المبادئ الرئدعدة الرم دجب اإلرفاؽ رجار رحقدؽ األ داؼ االاب

كدماف رحقدؽ ذلؾ مف خبلؿ إلبلف البدانات المالدة  ( للدها كالعمؿ لرحقدقها  م )مبدأ الشعب أكالن 
أكقارها المحددة باإلضافة إلى المؤشرات اإلح ائدة األخرل  كالمراز المالم لرلؾ المؤععات كفم

عنددف كالمهرمدف بخ كص مكحعب خ ك دة اؿ نشاط كبما دؤدم إلى راكدف  كرة كاضحة لدل ال
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اإلف اح لف جمدع المزادا العدندة كالنقددة الرم قد  رجار أدضان . اما دعركجب  ذا االرلؾ المؤععات
لذلؾ رقـك المنظمة باإلف اح لف اإلجراءات كالهدااؿ  كرعزدزان   معلنةال حكؿ دكف رحقدقها أل دافهار

رجار رطبدؽ مرطلبات الحاامدة كللمرحلة الرم رـ الك كؿ االرم إلرمدرها للعدر بخطى كاضحة كثابرة ب
 إلدها.

اطبلع الشعب للى اافة المعلكمات كالكثائؽ الخا ة بعمؿ أجهزة الدكلة  أما الشفافدة فهم رضمف
نمم فر ة جدددة لراكدف  كرة كاضحة لف لملها كاأل داؼ الرم رععى إلى رحقدقها  كمما بما د

نما  رجدر اإلشارة إلد  أف اإلف اح كالشفافدة ال رشمؿ اافة المعلكمات لف المؤععات كالعاملدف فدها كا 
بها أك  الجزء الذم ال درعارض مع خ ك دة لمؿ  ذر المؤععات الرم مف شأنها إلحاؽ أضرار

العاملدف فدها  لذا نرل أف اإلف اح لنها لرجنب عكء اعرخدامها مف قبؿ الجهات األخرل كاألخطاء ب
 (37الرم قد رقع نردجة إلبلف  ذر المعلكمات.)

رعمؿ فد  مخرلؼ أجهزة الدكؿ العربدة مف دكائر حاكمدة أك شراات لامة قد رـ  ذمإف الكاقع ال
كفم الرا الحالردف فإف اإلدارة عكاء اانت   إلدارةمجالس ارحددد إداررها مف جهة معدنة االمددر أك 

داؼ الشراة لمبل بالمبدأ األكلى لف درجة رحقدؽ أ  عراكف  م المعؤكلة ان أك مجلع ان محدد ان شخ 
قر اددة كافاءرها بمدل رحقدقها   كدماف قداس مدل نجاح الكحدة اال"اإلدارة بالنرائ " :اإلدارم

ف أعلفنا أف المؤععة أمبلحظة الرأثدر للى الجكانب األخرل حدث عبؽ ك لؤل داؼ المرجكة منها مع 
 أثر بها بإعرمرار.رظاـ رعمؿ ضمف بدئة معدنة رؤثر كران

إف رطبدؽ البلمرازدة اأعلكب مف أعالدب اإلدارة النارجة لف رفعدؿ الحكامة الرشددة 
أ حاب كمبدأ المعاءلة أماـ  قر اددةكالمطالبة المرزاددة بالرنمدة االكاإل بلحات الددمقراطدة 

لف  رلؼ اثدران لدات جدددة رخك   ركاج  مؤععات الدكلة المحلدة معؤ الم لحة المحلددف كاألجانب
قر اددة كالرنافعدة اإلقلدمدة مفا دـ مثؿ الحكامة كالرنمدة اال   بؿ إف الرعامؿ معأدكار ا  الرقلدددة

المقاربات المحلدة كاإلقلدمدة الرااملدة للرنمدة  ك م  كالرنمدة المعردامة كالشاملة  درطلب قدرات رناعب
 (38.)قدرات لدعت مركافرة دائمان 

 
 خارمة:
كرعكزر المعاءلة  فإف النردجة راكف معاناة اغلبدة مهمشة ل الي  لندما دةدب لف الحاـ الشفافدة     

للمكاطندف. فالنمك أقلدة معدطرة كمعرفددة لف ركج  ا رمامها لركفدر الرعلدـ كالرلادة ال حدة 
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قر ادم المعرداـ مف ال عب أف درحقؽ دكنما الررادز للى رنمدة رأس الماؿ اإلنعانم كمحاربة اال
 الفقر.
كالحكامة الرشددة ركفر المناخ المكارم كالمكارد كاإلطار المؤععم الذم دماف فد  رحقدؽ النمك      

ة المرمثلة فم القضاء للى الفقر كالجكع كنشر المكج  للفقراء كالرمادف   أم رحقدؽ األ داؼ الرنمكد
 الرعلدـ كرحعدف ال حة كرحقدؽ المعاكاة النكلدة كاحرراـ البدئة كرحقدؽ شرااة بدف أفراد المجرمع.

ي بمقدكر المكاطندف القداـ بررقاء بمعركل الشفافدة كالمؤععدة فم المجرمع  فإن  د الكمع ا
 عرراردجدات  المكجهة لرحقدؽ رلؾ األ داؼ. ف رنفدذ االفم كضع كضما بدكر أاثر فعالدة كنشاطان 

ك اذا فإف الحكامة الرشددة بإلرماد ا للى قدـ كمبادئ الراافؤ كلدـ الرمددز كالمشاراة 
لرحقؽ األ داؼ اإلنمائدة كالحكامة الرشددة  عد جك ردان ررمادف كالشرااة كبناء الرحالفات كالشفافدة كال

 المراحة للبشر. ك م ركعدع نطاؽ الخدارات 
 التوصيات: 

إاماؿ المظلة الرشردعات الرم رعرهدؼ رطبدؽ مفهـك الحكامة فم مخرلؼ أجهزة الدكلة لهذا -1
 النظاـ مف أ مدة لرحقدؽ الهدؼ األعاعم فم الحفاظ للى الماؿ العاـ كرنمدر .

شادبلرها لرماد أنظمة الجكدة الشاملة كرأ دؿ راإلزاـ اافة الكحدات الرنظدمدة فم الدكلة ب-2
 للح كؿ للى المكا فات العالمدة.

 لرةدرات اؿ مرحلة. إجراء رقددـ دكرم لمبادئ الحاامدة ربعان -3
 دلـ األجهزة الرقابدة مف خبلؿ اإلجراءات الرالدة:-4
    عرقبللدرها.اضماف 
 .رعزدز ال بلحدات الممنكحة لها بمكجب القكاندف المخر ة لاؿ منها 
 مرطلبات المرحلة الرا نة.ـ مع ءرطكدر القكاندف بما دربل 
 .إلرماد مخرجات ألمالها اأحد أدكات رقددـ اإلدارات 
 إلزاـ اافة أجهزة الدكلة برحددد مرطلبات الحاامدة كالععم لرطبدقها كالعمؿ بمكجبها.-5
قداـ الجمعدات المهندة كمنظمات المجرمع المدنم ككعائؿ اإللبلـ بالرعردؼ بمبادئ الحكامة -6

 ـ البنى الرحردة مؤععات الدكلة المخرلفة.كمدل رأثدر ا فم دل
ركعدع رجربة )مجلس اإلدارة( لرشمؿ اافة األجهزة اإلداردة للدكلة كال دقر ر للى الشراات -7

عرراردجدة ا ة فدما درعلؽ ب نع القرارات االالعامة لةرض رعمدؽ ركح العمؿ الجمالم كخ
 در العاـ بشاؿ دقدؽ. كرحددد المهاـ كال بلحدات لاؿ مف مجالس اإلدارة كالمد
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لرض مخرجات لملها للى الجمهكر  إلزاـ اافة أجهزة الدكلة بمعاددر اإلف اح كالشفافدة ك -8
 لربارر الهدؼ األكؿ الذم رععى لخدمر  اافة رلؾ األجهزة.اب
 إنشاء  دئات أك مؤععات كطندة معرقلة لماافحة الفعاد كحمادة النزا ة.-9
 للى رحقدؽ أ دافها. ـ اإلدارات بناءن لذم دمثؿ بإخر ار رقددإلرماد "مبدأ اإلدارة بالنرائ " كا -10

 قائمة اليوامش:

 .القرأف الاردـ 

لبد العزدز للى مرزكؽ   دراعات إداردة معا رة  المملاة العربدة الععكددة   الرداض   خكارـز العلمدة    -(1)
 .98ـ.ص 2012الطبعة األكلى   عنة

(2 )–fukuyama,francis, state-building:governance and world order in the 21st 
century.ithoca,cornell university, press,2004,p43. 

ماجد شكقم  حكامة الشراات عهلة المناؿ لؤلعكاؽ المرقدمة ك عبة المناؿ بالنعبة لؤلعكاؽ الناشئة  مجلة  –( 3)
 .30ص  2002اإل بلح اإلقر ادم  العدد العابع  

: الطردؽ نحك الرنمدة الكطندة المرااملة  كرقة مقدمة إلى اللقاء الفارم للشراة الشراة المنرجة للى العلمم  -(4)
 .43ـ  ص2003المنرجة  الخرطـك  

اؽ )دراعة حالة(  أطركحة شردؼ أثدر أنكر  دكر الحاامدة فم لملدة إلداد المكازنة العامة للدكلة فم العر  -(5)
 .43ـ ص2008  قر ادرة كاال  الدة اإلداجامعة بةداد  داركرار

ص  ـ 2004 دراعات الكحدة العربدة  بدركت  مراز   مجلة المعرقبؿ العربم اردـ حعف  مفهـك الحاـ ال الي -(6)
74. 

(7)- Matheson.alex, models public of budgeting and accounting reform, oecd,journal on 
budgeting,vol 02,2004,p23. 

قر ادم كالرنمدة فم الفعاد كالحاـ ال الي فم الببلد العربدة  بدركت  مراز رج  لكامؿ كأثار النمك االالعبد جك  -(8)
 .82ـ  ص 2004دراعات الكحدة العربدة 

علعلة دراعات ماافحة  مرحدة جرمالدة كماافحة الفقر  األمـ القر اددة كاالشعراكم علكل  الحاـ كالرنمدة اال -(9)
 .65ـ ص 2004  ندكدكرؾ 41 عالفقر
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(10)- litha.robert, financial sector governance: the role of public and private sectors, 
brookings, institution press washington.d.c,2002,p19. 

شاالدات كحاالت  القا رة  م -(11) راز نبدؿ لبد الفراح كآخركف  المنظمات األ لدة العربدة كالمحاكمدة: قضادا كا 
 .54ص ـ 2004 عرراردجدة األ راـ للدراعات العداعدة كاال

 .45ص  2004  حعف العلكم -(12)

 .54ص ـ 2003قر اددة النشرة اال -(13)

القا رة  مجمكلة الندؿ العربدة  قر اد إدارة ل ر البلدكلة ا  العكلمة مقدمة فم فار ك محعف أحمد الخضدرم -(14)
 .87ص  ـ 2000 

 ـ.2008-06-10عرثمار مكعكلة اإل -(15)

 .68ص  ـ2003عنة    الحاماندة قضادا كرطبدقات  القا رة المنظمة العربدة للرنمدة اإلداردة ز در الاادد -(16)

ؽ  فم دكلة   الحكامة كدكر ا فم رحعدف األداء المؤععم للجهاز اإلدارم كمرطلبات الرطبدلدد فالي العدكانم -(17)
 .68ص ـ 2009    العدد الرابعالاكدت  مجلة النهضة  القا رة

  إدارة الحاـ المكعع فم المنظمات غدر الحاكمدة الم ردة مع دراعة رطبدقدة للى بعض رندا الزغبم -(18)
ـ 2007قر اد كالعلـك العداعدة   الدة اال  جامعة القا رةالجمعدات األ لدة بجمهكردة م ر العربدة  رعالة داركرار

 .64 ص

بحكث كمناقشات الندكة الفاردة  شفافدة كمراقبة الفعاد  الفعاد كالحاـ ال الي  فم الببلد العربدة لماد الشد   ال -(19)
 .43ـ  ص  2004الرم نظمها مراز دراعات الكحدة العربدة بالرعاكف  مع المعهد العكددم باإلعاندردة  عنة

  عرشارات اإلدارة العامةادراعات ك قا رة  مراز لدلى البرادلم  المعاءلة فم إطار فهـ إدارة الدكلة كالمجرمع  ال -(20)
 .58ـ  ص 2001جامعة القا رة  

مراز  ررجمة عمدر اردـ  كاشنطف  حكامة الشراات فم القرف الحادم كالعشردف  جكف عكلدفاف كآخركف  -(21)
 .54ص   ـ2003عنة   عم –دم   المشركلات الدكلدة الخا ة

جراءات الحاامة للشراات فم المملاة العربدة الععكددة  المجلة العربدة لبدد بف ععد المطدرم  رطبدؽ اإل -(22)
 .54ص  ـ 2003 عنة 03 لدد10للعلـك اإلداردة  مجلد 
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رها: حالة منقد محمد داغر  لبلقة الفعاد اإلدارم بالخ ائص الفرددة كالرنظدمدة لمكظفم الحاكمة كمنظم -(23)
ص   ـ2003  الطبعة األكلى  عنة عرراردجدةالارات للدراعات كالبحكث ا  مراز اإلمدراعدة مف دكلة لربدة  أبكظبم

213. 

  12بدركت  دار الطلدعة  المجلد  حعنم لادش  الفعاد لكامل  كلبلر  كعبؿ الر دم ل   دراعات لربدة  -(24)
  ػ .1418 عنة  23العدد

  عربدة للدراعات األمندة كالردردب  المجلة المت كمهارات ماافحة الفعاد اإلدار لبد الرحمف الهدجاف  اعرراردجدا-( 25)
 .60  ص  ػ1418  23العدد   12دة  نادؼ العربدة للعلـك األمندة  الرداض  المجلد أااددم

: األعباب كالنرائ  كطرؽ العبلج  مجلة العلـك اإلجرمالدة  جامعة دكعؼ خلدؿ دكعؼ  الفعاد اإلدارم كالمالم-(26)
 .23  صـ2002  عنةالاكدت  02  العدد30  المجلد الاكدت

  مر العربم الدكلم لماافحة الفعادمحمد أحمد ال الي   الرعردؼ بالفعاد ك كرر مف الكجهة الشرلدة  المؤر -(27)
 .23ـ  ص 2003عنة 

الشرطة فم ماافحة   الندكة العلمدة حكؿ دكر رر للى الجهازدف األمنم كالقضائمفادزة فكزم محمد  الفعاد كأث -(28)
 .157 -155  ص ص  مراز البحكث كالدراعات األمندة   أبكظبمفعاد اإلدارمال

 ـ.2003-10-31رفاقدة األمـ المرحدة لماافحة الفعاد المعرمدة بكاعطة الجمعدة العامة لؤلمـ المرحدة فم ا -(29)

(30) the world bank , anticorruption in transiction: acontribution to the policy debate , 
washington,d,c. 2000 .                                                    

(31 ) pope jeremy , confronting corruption : the elementes of a national integrety system, 
berlin:transparency international source book,2000,p32.                                                                                              

(32)  williams ed , explaining corruption , elgar references collection,uk, 2006,p45.                                                                  

(33 ) global corruption report,executive summary,2006.    

لعلكانم حعف    نع القرار المحلم فم إطار مفهـك إدارة شؤكف الدكلة كالمجرمع: دراعة للكحدات المحلدة    –( 34)
 ـ.2001مراز دراعات كاعرشارات اإلدارة العامة   جامعة القا رة   

 48أشرؼ لبد الحمدد مرجع عابؽ ذارر  ص  -(35)

 52 حعنم لادش مرجع عابؽ ذارر ص –( 36)

 45شردؼ أثدر أنكر   مرجع عابؽ ذارر  ص  -(37)
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 48لماد الشد    مرجع عابؽ ذارر   ص  –( 38)

 قائمة المراجع والمصادر:
 

 أول /المراجع العربية:
 ف الاردـ.آالقر  -*

 الدة أشرؼ لبد الحمدد:"الحكامة كالرقاردر المالدة المنشكرة للشراات الم ردة" مجلة البحكث الرجاردة المعا رة   .1
   .2002  العدد الثانم 16الرجارة بعك اج  جامعة جنكب الكادم  المجلد 

قر ادم كالرنمدة فم الفعاد كالحاـ ال الي فم الببلد العربدة" بدركت مراز ثار النمك االآالعبد جكرج :"لكامؿ ك  .2
 ..2004دراعات الكحدة العربدة 

م كالعشردف"  ررجمة عمدر اردـ كاشنطف مراز خركف:" حكامة الشراات فم القرف الحادآك  جكف عكلدفاف  .3
 .ـ2003عم -مشركلات الدكلدة الخا ة دمال

  العدد 12حعنم لادش:"الفعاد: لكامل  كلبلر  كعبؿ الر دم ل   دراعات لربدة"  بدركت دار الطلدعة  المجلد  .4
  جرم.1418  23

دة مع دراعة رطبدقدة للى بعض الجمعدات رندا الزغبم:" إدارة الحاـ المكعع فم المنظمات غدر الحاكمدة الم ر  .5
 .2007قر اد كالعلـك العداعدة جامعة القا رة  الدة اال األ لدة بجمهكردة م ر العربدة رعالة داركرار 

 ـ2003ز در الاادد:"الحاماندة قضاداكرطبدقات" القا رة  المنظمة العربدة للرنمدة اإلداردة   .6
دة كاإلجرمالدة كماافحة الفقر" األمـ المرحدة  علعلة دراعات ماافحة الفقر شعراكم علكل:"الحاـ كالرنمدة اإلقر اد .7

 ـ.2004ندكدكرؾ   41
عة حالة  أطركحة شردؼ أثدر أنكر:" دكر الحاامدة فم لملدة إلداد المكازنة العامة للدكلة فم العراؽ" درا .8

 .ـ2008جامعة بةداد  قر اد  دارة كاالداركرار الدة اال
زكؽ:"دراعات إداردة معا رة"  المملاة العربدة الععكددة الرداض  خكارـز العلمدة  الطبعة لبد العزدزللم مر  .9

 .ـ2012األكلى 
كرقة مقدمة إلى اللقاء الفارم للشرااة  "الشرااة المنرجة:الطردؽ نحك الرنمدة الكطندة المرااملة"  العلمم: ملل .10

 .ـ2003 المنرجة  الخرطـك 
كدكر ا فم رحعدف األداء المؤععم للجهاز اإلدارم كمرطلبات الرطبدؽ فم دكلة "الحكامة  لدد فالي العدكانم: .11

 .ـ2009الاكدت"  مجلة النهضة  القا رة العدد الرابع  
لماد الشد :"الشفافدة كمراقبة الفعاد  الفعاد كالحاـ ال الي فم الببلد العربدة"  بحكث كمناقشات الندكة الفاردة  .12

 .ـ2004 دة العربدة بالرعاكف مع المعهد العكددل باإلعاندردة الرم نظمها مراز دراعات الكح
لبدد بف ععد المطدرم:"رطبدؽ اإلجراءات الحاامة للشراارفم المملاة العربدة الععكددة"  المجلة العربدة للعلـك  .13

 .ـ2003  03 لدد10اإلداردة مجلد 
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فقدان المناعة المكتسب بولية الخرطوم وعالقتو  ىالثقة بالنفس لدي مرض ىمستو 
 )دراسة ميدانية(ببعض المتغيرات 

 د . آدـ بشدر آدـ اجكر                    د . منر ر اماؿ الددف محمد مكعم                             

 ماـ المهدم            ماـ المهدم اإلجامعة اإل -أعراذ مشارؾ  ماـ المهدم   قعـ للـ النفس جامعة  اإل –معالد أعراذ 

 مستخمصال

 فقداف المنالة المارعب بكالدة ىمرض لالثقة بالنفس لد لمعرك  ى دفت الدراعة للرعرؼ لل    
طم كفم عبدؿ ذلؾ اعرخدـ الباحث المنه  الك فم االرربا .الخرطكـ كلبلقر  ببعض المرةدرات

( منهـ 131  )( مفحك ان رـ اخردار ـ بالطردقة العشكائدة233رراكف العدنة مف ). لرحقدؽ ذلؾ الهدؼ
فقداف المنالة المارعب مف  ىمرض لقة بالنفس لدث. كرـ رطبدؽ  مقداس الناثإ( 102ذاكر ك)

. اعرخدـ الباحثاف برنام  112(1997) ر مدـ الباحثاف مقربعان مف مقداس لادؿ لبد اهلل محمد
(SPSS) اخربار )ت( لمركعط ةكاحد مجمكلةانات مثؿ اخربار )ت( لمركعط لرحلدؿ البد  

   رحلدؿ الربادف األحادم لمعرفة داللة الفركؽ.دؿ الربادف اآلحادم. اخربار شدفم  كرحلمجمكلردف

 النرائ :ك قد رك ؿ الباحثاف إلم  ذر 

 .االررفاعبكالدة الخرطكـ ب فقداف المنالة المارعب ىمرض لالثقة بالنفس لد لدرعـ معرك 

فقداف المنالة المارعب بكالدة الخرطـك  ىمرض لالثقة بالنفس لد لفم معرك  ةكجكد فركؽ ذات دالل 
 .الرعلدمم لالمعرك الحالة االجرمالدة ك  العمر  لمرةدرات النكع   لرعز 

 كفم نهادة الدراعة قاـ الباحث بكضع لدد مف الرك دات كالمقررحات. 

Abstract 

    This research aimed at investigating self-confidence among AIDS patients 

at counseling center – Omdurman teaching hospital Khartoum state and its 

relationship with, and attributed to gender and age, educational levels and 

marital status.  The sample was randomly selected consisting of  (233) AIDS 

                                                           
   محمد ، عادل عبد اهلل  : مقياس الثقة بالنفس ، مكتبة النجمو المصرية ، القاىرة.112.1997
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patients in Omdurman teaching hospital Khartoum state (131) Males and 

(102) Females . The following scales were used as data collecting devices: 

Self-confident. In addition to the primary information form which included: 

gender, age, Educational level and marital status. After the field study and 

data collection process was statistical analysis by computer program 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) The collected data were 

analyzed by using the following statistical tests: T-test for one sample, T-test 

for two independent sample. One way Analysis of variance to determine the 

significance of differences, Scheffe Test. 

The present research reached at the following results: The general 

feature of Self-confident among AIDS patients was positive , there were 

significant statistical differences on Self-confident among AIDS patients 

attributed to the following variable : gender, age, marital status and 

educational level. At the end of this research there were some 

recommendation and suggestions for future studies.   

 المقدمة:  

حاالت للمرضم   تعجلأنها فم اؿ دكؿ العالـ  113(2008رشدر منظمة ال حة العالمدة )    
فراد الم ابدف    كلهذر النرائ  لكاقب مؤذدة لؤلكالم ابدف  أ بحكا مكضع لار كك مة كمعزكلدف

كالخجؿ أس فقداف الثقة بالنفس كالد ىكأعر ـ  مما رعبب بالشعكر بالخجؿ كالذنب مما دؤدم بهـ إل
 . دجابدة كالبناءةت االجرمالدة اإلكالعار كالرمددز كاالنعحاب مف المشاراة فم النشاطا

دفرضي أمر ـ  الذم  دشعركف بحرج شددد مف أففقداف المنالة المارعب  كالاثدر مف مرضى     
 فقط  كبالرالم دعدش المردض فم دنظر لهذا المرض للى أن  مارعب لف طردؽ العلكؾ الخاطئ

للثقة فم  كدنعاس ذلؾ للى ر رفار   ألن  أ بي فاقدان  ةنفعدة عدئة رزدد مف معانار  ال حد ظروف
درراب بعض المخالفات فم حؽ فقداف المنالة المارعب بعض مرضى  اآلخردف ك ذا العبب دجعؿ
ظركف  ال حدة مراجعة طبدب األعناف أك لبلج جرح أك  إذا رطلبت نفع  كمجرمع   خ ك ان 

فقداف المنالة المارعب  كددر م ابة  كأفضؿ طردقة نخرج فدها مردض  ة أك م افحة أحد ـالحبلق

                                                           
113
 -4ـ المجمس التنفيذي ـ الدورة الرابعة والعشرون بعد المائة ـ البند  اليدز والعدوى بفيروسو والصحة النفسيةالعالمية : منظمة الصحة  
 . 2008.اإلسكندرية .3
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 1430  إدجابا )الهػرار باألماف أف نمنح  الثقة فم نفع  كأف نرعادش مع  مف حالر  النفعدة كنشعرر
 . 114ق(

 فم الرعامؿ مع كالثقة بالنفس  م مفراح النجاح فم الحداة  إذ بدكنها لف دعرطدع الفرد أف دنجي    
  بؿ دجد اإلحباط كفركر الهمة كالركانم بددؿ الرحمس كاإلبداع الناس كلف دعرطدع رحقدؽ األ داؼ

  كالثقة بالنفس راعب الحدكدة كال حة كالذااء كالشجالة كررادز الرفادر كالح افة لمخاطرةكركح ا
  كمرانة الخلؽ كالركاضع لنفساب الحاـ للى األشداء كضبط اكالرحمس كاإلبداع كركح المخاطرة  ك ك 

 .115(2001كالرعامي كالشعكر بالرضا النفعم كاالطمئناف )االق رم   

 مشكمة الدراسة:

فقداف المنالة المارعب  ىمرض لالثقة بالنفس لد لررحدد مشالة الدراعة فم العؤاؿ لف معرك 
  كررلخص مشالة راتد النفعم كلبلقر  ببعض المرةدرشاأمدرماف لئل ىمراز معرشفد ىالمرردددف لل

 الدراعة فم الرعاؤالت الرالدة:

 ىز معرشففقداف المنالة المارعب المرردددف للم مرا ىمرض لالثقة بالنفس لد لما معرك  - أ
 ؟رشاد النفعمأمدرماف لئل

فقداف المنالة  ىمرض لالثقة بالنفس لد لح ائدة فم معرك إ ؿ ركجد فركؽ ذات داللة  - ب
 ؟لمرةدر النكع لشاد النفعم رعز ر ماف لئلأمدر  ىرشفالمارعب المرردددف للم مراز مع

فقداف المنالة  ىمرض لالثقة بالنفس لد لح ائدة فم معرك إ ؿ ركجد فركؽ ذات داللة  - ت
 لمرةدر العمر؟ لرشاد النفعم رعز أمدرماف لئل ىمراز معرشف ىالمارعب المرردددف لل

 ىالمارعب المرردددف لل فقداف المنالة ىمرض لالثقة بالنفس لد ل ؿ ركجد فركؽ فم معرك  - ث
 لمرةدر الحالة االجرمالدة؟ لرشاد النفعم رعز أمدرماف لئل ىمراز معرشف

 ىفقداف المنالة المارعب المرردددف لل ىالثقة بالنفس لدم مرض ل ؿ ركجد فركؽ فم معرك  - ج
 ؟.و لمرةدر المعركل الرعلدمم لرشاد النفعم رعز أمدرماف لئل ىمراز معرشف

 

                                                           
114
 ، جده          الجية حكايات بدموع األلم والندم مرضى اإليدز المنـــــبـــوذون:محمد ، اليتار  

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101120/index.htm.0341 ىـ. 

 .2001: دار المطائف لمنشر والتوزيع ، القاىرة.الثقة بالنفسيوسف : ، ألقصري  115

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101120/index.htm.1430


 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  139 

  

  أىداف الدراسة :

 ردة :الم رحقدؽ األ داؼ اآل الدراعة ىعرع

ز مرا ىفقداف المنالة المارعب  المرردددف لل ىمرض لالثقة بالنفس لد لالرعرؼ للم معرك  - أ
 .رشاد النفعمأمدرماف لئل ىمعرشف

فقداف المنالة المارعب المرردددف  ىمرض لالثقة بالنفس لد لالفركؽ فم معرك  ىالرعرؼ لل - ب
 لمرةدر النكع. لرشاد النفعم رعز ئلأمدرماف ل ىللم مراز معرشف

دددف فقداف المنالة المارعب المرر  ىمرض لالثقة بالنفس لد لالرعرؼ للم الفركؽ فم معرك  - ت
 لمرةدر العمر. لرشاد النفعم رعز للم مراز معرشفم أمدرماف لئل

فقداف المنالة المارعب المرردددف  ىمرض لالثقة بالنفس لد لالرعرؼ للم  الفركؽ فم معرك  - ث
 لمرةدر الحالة االجرمالدة. لرشاد النفعم رعز أمدرماف لئل ىم مراز معرشفلل

فقداف المنالة المارعب المرردددف  ىمرض لالثقة بالنفس لد لالرعرؼ للم  الفركؽ فم معرك  - ج
 لمرةدر المعركل الرعلدمم. لرشاد النفعم رعز أمدرماف لئل ىللم مراز معرشف

 
 ىمية الدراسة:أ

 :جانبدف رامف أ مدة الدراعة فم

  ىمرض لالثقة بالنفس لد لالنظرم المرمثؿ فم ػندرة البحكث كالدراعات الرم رناكلت معرك 
أنها اكؿ دراعة رناكلت  -حدكد للـ الباحث -فقداف المنالة المارعب بكالدة الخرطكـ  كفم 

فقداف المنالة المارعب كلبلقر  ببعض المرةدرات بكالدة  ىمرض لالثقة بالنفس لد لمعرك 
 رطكـ.الخ

 :اما الرطبدقم فدرمثؿ فم 

فقداف المنالة  ىمرض لالثقة بالنفس لد لنرائ  الدراعة قد رعالد المعئكلدف فم زدادة معرك  
 المارعب.

o ط كرركد  ثقافة ماافحة مرض االددز.درنش 
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o جراء المزدد مف البحكث كالدراعات فم مجاؿ مرض فقداف المنالة إ ىرشجدع الباحثدف لل
 المرةدرات النفعدة األخرل فم مجرمعات كبدئات أخرم.المارعب كلبلقة ب

 الدراسة:فروض 

 ىمراز معرشف ىفقداف المنالة المارعب المرردددف لل ىمرض لررعـ الثقة بالنفس لد - أ
 رشاد النفعم باالنخفاض.أمدرماف لئل

فقداف المنالة  ىمرض لالثقة بالنفس لد لح ائدة فم معرك إركجد فركؽ ذات داللة  - ب
 لمرةدر النكع.  لرشاد النفعم رعز أمدرماف لئل ىمراز معرشف ىرردددف للالمارعب الم

فقداف المنالة  ىمرض لالثقة بالنفس لد لح ائدة فم معرك إركجد فركؽ ذات داللة  - ت
 لمرةدر العمر. لرشاد النفعم رعز المارعب  المرردددف للم مراز معرشفم أمدرماف لئل

 ىفقداف المنالة المارعب المرردددف لل ىمرض لالثقة بالنفس لد لركجد فركؽ فم معرك  - ث
 لمرةدر الحالة االجرمالدة.  لرشاد النفعم رعز أمدرماف لئل ىمراز معرشف

 ىفقداف المنالة المارعب المرردددف لل ىمرض لالثقة بالنفس لد لركجد فركؽ فم معرك   - ج
 لمرةدر المعركل الرعلدمم.و  لرشاد النفعم رعز أمدرماف لئل ىمراز معرشف

 

 دراسة : حدود ال

 .إناث ( النكلدف )ذاكر  أ. مف حدث النكع :شملت الدراعة ابل
 .ـ2013مف حدث الفررة الزمندة ب. 

 رشاد النفعم.أمدرماف لئل ىكالدة الخرطـك  محلدة أمدرماف. مراز معرشف :ت. مف حدث المااف
 :مصطمحات الدراسة

 :الثقة بالنفس
  ك م المة ردؿ للى العقؿ كاألحااـ  كللى م كثؽثمف الفعؿ الثبل ةالثقة مشرقلتعريف المغوي: ا

 م المعا دة  ة  كالمدثاؽ  ك العهد المحاـ  كالمكاثقأحامر  مءالقكة كالرماف ككثقت الشالضبط ك 
أف الثقة  م إحااـ األمر كاالطمئناف إلد  كضبط  بحدث دماف االنرفاع ب  كاالعرفادة من   ىبمعن

لؾ النفس مشرقة فم اللةة مف النفس ك ك الردي الذم دخرج  كعمم ذكالبناء للد  .أما   كااللرماد للد
  ك ك ذلؾ النفس كالردي الذم رأخذر مف الهكاء كرخرج  كالذم دعربر ألف النفس  م الركح أم الحداة
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  لذلؾ رطلؽ النفس للى اإلنعاف ال ركقف  ركقؼ للحداة . كلذا قالكا فم رعردفها النفس  م الركح  ك 
الركح الرم   نفس  م العقؿ الذم دمدز ب   ك األخرل  م نفس باس لاؿ إنعاف نفعافابف ل اما ذار
  ك م كجكد الحراة كالقكة الفاللة  كالنفس دبدف أف النفس رطلؽ للى الحداة    فإن  أراد أفبها الحداة

. كالثقة سنف  كالمدراة كابل ما دطلؽ للد  م القدرة الفاللة كالمرحراة  ثـ النفس ك م القكة العاقلة
بالنفس  ك المنه  الذم دعكس اإلنعاف ب  نفع   ثـ طبؽ  ذا المنه  ثـ اعرمر للد  )ععدالددف   

2004)116. 

ر بالقدرة كالافاءة إلى الشعك  : الثقة بالنفس بأنها طبع الفرد كنزلر  الثابرة نعبدان التعريف الصطالحي 
  كفم مكاجهة أة فم ارخاذ القراراتالمبادرة كالجر   كدرجلى  ذا الشعكر كدنض  فم المبادأة ك كاالعرقبللدة

  الجما در كالمشاراة فم النشاطات الرنافعدة كالرعبدر لف اآلراء كاألفاار بعهكلة كدعر ككضكح 
كدنبع  ذا الشعكر مف إدراؾ الفرد بأن  دمرلؾ قدرات كمهارات جددة كبأن  دفهـ علكا  كر رفار  فهما 

 .117( 2002جددان )المركاؿ  

 لمقداس الثقة بالنفس .   ةرم دح ؿ للدها المفحكص فم اعرجاب ك الدرجة الجرائي : إلتعريف اال

نثم (  العمر فقد قعـ ألربع أرةدرات الدراعة مثؿ النكع )ذار  : كدق د  بها مالديمغرافية  المتغيرات
مالدة ة االجر  بدنما مرةدر الحالفما فكؽ[ 46]  [45-36[  ]35-26  ][25- ىإل -15فئات ربدأ ب]

: مرزكج  لازب  أرمؿ  مطلؽ  أما مرةدر المعركل الرعلدمم فقعـ إلى أربعة معركدات  م ىفقعـ إل
 .ثانكم  جامعم كفكؽ الجامعم أربعة معركدات  م: أمم  أعاس 

 : طار النظري لمدراسةاإل

دش فد  الفرد  الثقة بالنفس فضدلة دراز فدها للى المظهر الخارجم الذم دعتعريف الثقة بالنفس: 
ك ذر الفضدلة لبارة لف نعد  مررااب مف  فات لاطفدة كركحد   ك م إدراؾ الذات أم الرقددـ 

  كااللرماد للى الذات ك م القدرة الذات أم قبكؿ النفس باؿ ما فدهاالدقدؽ للنفس كاال رماـ كقبكؿ 

                                                           
116
 . http:// www. Al3ez. Com/ vb/ show post .2004، منتديات العز الثقافية ،  الثقة بالنفساحمد: ، سعد الدين   

117
، بحث منشور كمية التربة جامعة أم درمان اإلسالمية. الخرطوم  تفنين وتطوير الخرطوم سمات الشخصيةمييد محمد : ، المتوكل   

.2002. 
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أك لدـ قبكؿ اآلخردف  للى اعرخداـ ما دعرؼ لف النفس كالح كؿ للى نرائ  درغب فدها دكف قبكؿ
 . 118(2008)لبد ال ادؽ    

بعدد مف العمات مان فم رماعؾ الشخ دة كررربط مهرلعب الثقة بالنفس دكران أىمية الثقة بالنفس : 
امفهكـ الذات كرقددر الذات كالافادة االجرمالدة كالرحاـ بالذات كركادد الذات  كأف   كالعكامؿ البارزة

هـ  ـ أاثر فاللدة فم مكاجهة الظركؼ الطارئة كأاثر قدرة للى حؿ األفراد الكاثقدف مف أنفع
  قكاعمة كالفرح  كأاثر انفراحان للى اآلخردف )ثر مشاراة فم األنشطة االجرمالدةالمشابلت  كأا

1996)119. 

 ةمعركل در ؿ بذارد ف  نالؾ معركددف للثقة بالنفس:إإلى  120(1980) اععد :مستويات الثقة بالنفس
 :قؼ الذم دكجد ب  الشخص كرفعدر ماكل درعلؽ بالمك الشخص كمعر

فم الحداة   ة: شخ دة رااملت مقكمارها الداخلدة فاعرطالت أف راكف لنفعها فلعفالمستوى األول 
  كلاف نفس رلؾ الشخ دات الكاثقة بذا فإنها قد أحرزت الثقة بالنفسرعرند إلدها كاطمأنت إلدها. ك 

أف رعكد إلى    كلانها ما رفران ةفم مكاقؼ معدن ثقة بالنفس مؤقران  بنفعها قد ربدم ارربااان أك لدـ
 طمأندنرها الرم الرادت للدها بمجرد زكاؿ المكقؼ الةردب الذم عبب فقداف الثقة المؤقت.

للشخص بالرمرس    درأرىؼ االجرمالدة الرم دجابهها الشخص: درعلؽ بالمكاقالمستوى الثاني
شخ دات لردضة كشخ دات ضدقة  العردضة  م رلؾ الرم  ذا  نالؾ  كءكااللرداد  كفم ض

اعرطالت أف رعراد للى مجمكلة ابدرة مف المكاقؼ بحدث  ارت رحس بالثقة بالنفس فدها جمدعان. 
كمف   مجمكلات قلدلة مف المكاقؼأما الشخ دات الضدقة فهم رلؾ الشخ دات الرم ال ررمرس إال ب

 .الرم لـ ررمرس للدها كلـ رعرد ا النفس فم العددد مف المكاقؼثـ فإنها رحس باالررباؾ كفقداف الثقة ب

 

                                                           

   
 .2008.، الجيزة ى، مكتبة النافذة ، الطبعة األول الثقة بالنفس ـ العزيمة واإلرادةاحمد: ، عبد الصادق  118

119
. القاىرة 49—36ص ص  2-1، المجمة العربية لمتربية ، العددان  تطوير مقياس الثقة بالنفسعدنان : ،احمد و الفرح ، قواسمة  

.1996. 

120
 .1980، دار نيضة مصر لمطبع والنشر،  القاىرة .  ى، الطبعة األول الثقة بالنفسيوسف ميخائيل :  ، اسعد   
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 فوائد الثقة النفس:

   كمنها:ئد الرم رعدن  فم الحداة الناجحةمف الفكا ان رعطد  اثدر   إف معرفة الفرد بنفع  كاإلدماف بها    

 رشعر الفرد أف حداة اؿ إنعاف مرمدزة لف عكا ا ذات خ ائص فرددة. - أ
 رمامان إلماانار  كقدرار  ربدف ل  نقاط القكة كالضعؼ. رجعؿ الفرد مدراان  - ب
 رعطد  االعرعداد أف درخذ قدكة  كأف دخرار النمكذج المناعب فم الحداة. - ت
 دكافع للك كؿ لؤل داؼ كم در الطاقة الدافعة.الركضدي األ داؼ المناعبة ك  - ث
 .121(2006   رضاالثقة رجذب الفرد مف براثف العجز كالعلبدة كالهزدمة النفعدة ) - ج

  :تنمية الثقة بالنفس

 ذار منها:نالقكالد الارعاب الثقة بالنفس   أف  ناؾ لدد مف

ل فات العلبدة لعاؼ فم نفس الكقت إض م. ك دجابدة الرم رؤ ؿ للنجاح فات اإلرنمدة ال - أ
 ألنها رضع الفرد للى طردؽ اإلخفاؽ كالفشؿ.  كالرخلص منها

  كأف الفشؿ دائمان  م البدادة باألفعاؿ الممانةفرد. ك الرداؿ األ داؼ فم إطار قدرات كماانة ال - ب
 كأبدان دبدد ثقة اإلنعاف بنفع .

الذدف جددان مع األشخاص  . إذ درعامؿ الناس دائمان ادفدة الرعامؿ الجدد مع اآلخردف رعلـ - ت
جك ر ـ كمع الععداء   كمع األشخاص الذدف دهرمكف بمظهر ـ ك دعطكنهـ ا رمامان كرقددران 

 .فكالمرفائلد
االلرناء بالمظهر: ك ك الحرص للى ال كت الجدد المعمكع  كحعف اإلشارات كالرعبدرات  - ث

  كأف العمات الخارجدة الطدبة لجلكس كالكقكؼ كاألناقة كاللداقةكطردقة الابلـ كطردقة ا
 كالمظهر الجدد دبث الثقة بالنفس.

  جددر بأف درفع ثقة . فكجكد اإلنعاف الذم دثؽ بنفعلفردرخدر األ دقاء الذدف دثقكف با - ج
 .122(2001)األق رم  اآلخردف

 
 

                                                           

  .http: // forum .resala . org / archive/ index. Php .2006 لذات كيف تكسب الثقة في نفسك ؟إدارة اأكرم : ، رضا 121   

 مرجع سابق 122
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 :ات النفسية المفسرة لمثقة بالنفسالنظري

 نظرية التحميل النفسي:

دلمان للشخ دة فم كج  الرحددات ك م أشب  بعبلح  إف الثقة بالنفس رشاؿ«: فركدد»دقكؿ     
نحراؼ كرجارب اال مف مرا اتمعنكم دمثؿ قكة خفدة رحمم اإلنعاف مف شر نفع  أكالن  كرقد  رالدان 

حد ألضاء بدن  أاما دشدر )ادلر( إلى أف الشعكر بالق كر العضكم لدم الفرد كالنقص فم الفشؿ. 
ة الشخص النفعدة  ألن  دقلؿ للى حدا ددفع  إلى النشاط كالعمؿ  ككجكد األلضاء القا رة دؤثر دائمان 

  العنزمدحفزر إلى العمؿ كاإلنراج )  ك ذا فم نظر نفع   كدزدد شعكرر بعدـ األمف ن أمف ش
1999)123     . 

 : الثقة بالنفس من منظور إسالمي

  كن ي المعلـ أف داكف كاثقان مف نفع  بأعباب القكة كررؾ العجز كالركاؿدلا اإلعبلـ إلى األخذ     
 للد  اهلل ى: قاؿ رعكؿ اهلل  لالعقبات فعف أبم  ردرة قاؿ حرد ان للى مكا لة كاجبار  مهما اانت

كعلـ ) المؤمف القكم خدر كأحب إلى اهلل مف المؤمف الضعدؼ كفم اؿ الخدر. احرص للى ما دنفعؾ 
ف أ ابؾ شمعرعف باهللكا   كما شاء فبل رقؿ لك إنم فعلت اذا كاذا  كلاف قؿ قدر اهلل ء  كال رعجز  كا 

قة فم رب  كفم اؿ أمكر حدار  لك رفري لمؿ الشدطاف(. إف ثقة المعلـ فم نفع  رقكم الث فإفَّ   اهلل فعؿ
( َوالَِّذي ُىَو 78)الَِّذي َخَمَقِني َفُيَو َيْيِديِن )دقكؿ اهلل رعالم للى لعاف نبم اهلل إبرا دـ للد  العبلـ 

َذا َمِرْضُت َفُيَو َيْشِفيِن ) (79) ُيْطِعُمِني َوَيْسِقينِ  ي َأْطَمُع َوالَّذِ  (81) ( َوالَِّذي ُيِميتُِني ُثمَّ ُيْحِيينِ 80َواِ 
  فالثقة رمرد إلى حداة البرزخ  )عكرة الشعراء82- 78دات األ.)82َأن َيْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي َيْوَم الدِّيِن 

كأف بعض الناس قد دخطئكا فم رفعدر ـ لمفهكـ الثقة بالنفس منحرفدف بذلؾ لف المدلكالت ال حدحة 
  مهنا الجعـ نكع مف الثقة بالنفس )الثقة  فنجد مف دعربر الرابر كاإللجاب بالنفس ك  ىلمعن

2005)124. 

                                                           
123
 . 1998، مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع ، الطبعة األولي ، الكويت. عمم نفس الشخصيةفرج عويد   : ، العنزي     

التوافق النفعالي والجتماعي والمدرسي وسمت الميل لمسيطرة والثقة بالنفس مفيوم الذات الجسمي وعالقتو بىنادي عيسي : ، مينا  124
 .2005، جامعة أم درمان اإلسالمية كمية التربية ،رسالة دكتوراه غير منشورة . لدي الطالب وطالبات المرحمة الثانوية
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  كلملت للى رخلد   لنبكدة زادت مف ثقة المعلـ بنفع إلى أف الرربدة ا 125(1989)نجارم دشدر     
مف الشعكر بالنقص كالضعؼ كالخكؼ  كحث  للى االلرزاز بالنفس كللى الشجالة فم إبداء الرأم 

اهلل للد   ى  فعف ععدد الخدرم أف الرعكؿ  للناسفاارر كمشالرر دكف خشدة مف اكالرعبدر لف أ
هلل للد   كعلـ قاؿ: )ال دحقر أحداـ نفع  قالكا: دا رعكؿ اهلل ادؼ دحقر احدنا نفع ؟ قاؿ درل أمران 

مقاؿ  ثـ ال دقكؿ فد    فدقكؿ اهلل لز كجؿ ل  دكـ القدامة : ما منعؾ أف رقكؿ فم اذا كاذا ؟ فدقكؿ 
 إدام انت أحؽ أف رخشى(.خشدة الناس   فدقكؿ : ف

فالركبة إلى اهلل   كدمدنا القرآف بأعلكب فردد كناجي فم لبلج الشعكر بالذنب  أال ك ك الركبة    
رةفر الذنكب كرقكم فم اإلنعاف األمؿ فم رضكاف اهلل فرخفؼ حدة قلق . ثـ إف الركبة  ىعبحان  كرعال

مرة أخرل فم األخطاء كالمعا م  كدعالد ذلؾ ردفع اإلنعاف إلى إ بلح الذات كرقكدمها حرى ال دقع 
للى زدادة رقددر اإلنعاف لنفع   كزدادة ثقر  فدها كرضائ  لنها كدؤدم ذلؾ إلى بث الشعكر باألمف 

رَّْحَمِة  ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَمى َأنُفِسِيْم َل َتْقَنُطوا ِمنفم نفع . دقكؿ اهلل رعالى:  ةكالطماندن
. )َوَمن َيْعَمْل ُسوءاً  53الزمر أدة  (53ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم ) ۚ   َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميعاً  ِإنَّ المَّوَ  ۚ   المَّوِ 

 . 126(1990( )المهدم   110)الّمَو َغُفورًا رَِّحيمًا  َأْو َيْظِمْم َنْفَسُو ُثمَّ َيْسَتْغِفِر الّمَو َيِجدِ 

  يدز:مرضى األ ىالثقة بالنفس لد

ددز باأل ى  بأن  اثدر مف المرضثدر مف كعائؿ اإللبلـ فم العكدافكمف المبلحظ كما رناقلر  ا    
 تمشابل  لندما درعرضكف إلى دجابدةلثقة بالنفس كالمعادشة اإلمف الذدف ك لكا إلى درجة لالدة مف ا

ال مت بالرحدث ب راحة مع   اثدران ما داعركف حاجز العملدات الجراحدة  حدة ررربط بإجراء
كذلؾ إلجراء الرحكطات الكقائدة لؤلطباء كالمرضى   طباء المرخ  دف بإ ابرهـ بالمرضاأل

ف ااف  نالؾ العلكؾ العلبم كالرافض الرعامؿ مع المرضى كدعربر  ؤالء قلة ك نشازان  إال  اآلخردف  كا 
نعاند ان ادجابد أف بعضهـ رعامؿ معهـ رعامبلن  ؼ مف الرحمة كاإلنعاندة كالعط لاؿو للى معركل  ان كا 

دجابم لعب دكران ابدران فم اعر حاجز ال مت لدل اؿ مف الاكادر الطبدة الشفقة   ذا الجانب اإل
طباء ب راحة للرعامؿ مع األ ىاثدر مف المرض لالمخرلؼ كاذلؾ زدادة الثقة بالنفس كالشجالة لد

اثدر مف  ددز لرفادمة لمرضم األلرخ دص زمف كلدادة خا ككضكح  مما دفع بعض األطباء 

                                                           
 .1989لي ، القاىرة . ،  دار الشروق ، الطبعة األو  الحديث النبوي وعمم النفسمحمد عثمان :  ، نجاتي  125
، دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة األولي ، المنصورة.  العالج النفسي في ضوء اإلسالم :الميدي ، محمد عبد الفتاح  126

1990 . 
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  خا ة أطباء النعاء كالركلدد الذدف دقكمكف بركلدد م ابات اإلددز ال حدة كالك مة تالمشابل
 درفادل إ ابر  مف خبلؿ الكالدة. ى  مع اال رماـ بالطفؿ حرجراءات  حدة رحفظ للم ابة حقكقهابإ

 مرض اإليدز فقدان المناعة المكتسب :

بأن   127(1993: ذارت منظمة ال حة العالمدة  )فقداف المنالة المارعب AIDS ددزرعردؼ األ    
فد بي لرضة لؤلمراض القارلة   مرض دنجـ لف فدركس ددمر الجهاز المنالم فم جعـ اإلنعاف

كاألكراـ الخبدثة العرطاندة كمربلزمة العكز المنالم المارعب كدشرح مف اللفظ باللةة اإلنجلدزدة 
Acquired Immune Deficiency Syndrome. 

ف الاثدر مف أ 128(1988أاد ) الق دمم ك نبدؿ( المذاكرأف فم )العبدد  : يدزاريخي لألالجانب الت
العالـ ألكؿ مرة فم القرف العشردف   ىالبشردة   كجاء إل ىددز مرض جددد للالناس دعرقدكف أف األ

كاؿ  فهك مكجكد منذ بدء البشردة إال كلاف االلرقاد األرجي أف المرض لدس جدددان بأم حاؿ مف األح
% مف عااف 60ن  ااف معررران فم لائؿ حدكانم خبلؼ اإلنعاف  كأظهرت األبحاث الفرنعدة أف أ

 ددز منذ العبعدندات. دكغندا لهـ احرااؾ بفدركس األ

ددز  ك فدركس  كبذلؾ ررازت باحثكف أف العامؿ المعبب لمرض األردقف العلماء كال يدز:فيروس األ
رعنى دراعر  ر ذا الفدركس كلزل  حرى  ىالرعرؼ لل ىجهكد البحث فم اؿ مف أمرداا كفرنعا لل

جراء الرجارب العلمدكمعرف   كبعد علعلة طكدلة مف االفرراضات كالنظردات كاألبحاث ةة خ ائ   كا 
ػ 1981لكاـددز كااف ذلؾ مابدف األاارشاؼ المعبب لؤل ىفم مرااز مخرلفة رك ؿ العلماء إل

ددز فم معهد بأن  قد لزؿ فدركس األ (Luc Mantagnier )  حدث ذار لكؾ مكنرند  ـ1984
  Lymghaadnopathy Associated  ك م اخر ارات    A.V.Lباعركر فم فرنعا كعمار 

Virus ركبرت جالك(  ثـ ربلر  Robert Galloحدث أللف لف لزؿ فدركس األ ) ددز فم مخربرات
  Lymphotropic)  ك م باخر ار (HTLVطاف فم أمرداا كعمار )المعهد القكمم ألبحاث العر 
Virus Human T.cell)كشالت لجنة للمدة دكلدة ىنهما اعماف لنفس المعمأدما بعد   كقد ربدف ف  

لدراعة االعـ كرحددد المارشؼ كاانت النردجة أف رعجؿ االارشاؼ باعـ العالمدف لكؾ منرند  كركبرت 
 Human Immuno Deficiency ك م اخر ار  (HIV)كحؿ ماانها  ىكلجالك كألةدت األعماء األ

                                                           
 –يدز ، العدد العاشر سمسمة  األ – مراض المنقولة جنسياً يدز  واألية لموقاية من األالتربية الصحية  المدرسمنظمة الصحة العالمية :  127

 .1993الطبعة العربية اإلسكندرية.
 . 1988.  ، دار النشر ، الطبعة  األولى ، الخرطوم يدز بين اليأس واألملداء األالفاضل: ، العبيد  128
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Virus  لائلة رعرؼ باعـ ردرركفدركس ) ى  كبالرعرؼ للم  ذا الفدركس كجد أن  دنرمم إلRetro 
virus   الحفار  130(1988)أبك العبل   129( 2006(  كرعنم الفدركس المرراجع أك القهقرم )القضاة(

  1992)131. 

الفدركس  بكجكد دنرقؿ بها الفدركس كالها لها لبلقة ة نالؾ طرؽ معدنيدز :األطرق انتقال عدوى 
  إذا انرقؿ أم نكع منها بأم كاعطة  حدث درراز فم عكائؿ الجعـ المخرلفة  فداخؿ جعـ الم اب

 لند ا رحدث العدكل  ك ذر الكعائط  م:

جدا مف  ذا الفدركس  فإذا انرقؿ  ابدرة ددز دحمؿ ألدادان : الم اب بفدركس األعائؿ المنكمأكالن : ال
 بالمرض )الشذكذ الجنعم  الجنس الطبدعم  ة اببأم مف الكعائؿ الرالدة دعبب اإل لطرؼ آخر

المخدرات بكاعطة الحقف.  ىالمحاقف الملكثة مثؿ ) اإلدماف للو (الرلقدي ال نالم كالجنس الفمم
 كاعرعماؿ إبرة المحاقف طبدان أاثر مف مرة دكف رعقدمها(.

 الدراسات السابقة:

 العكداف 132(2004( دراعة الرشدد إعمالدؿ الطا ر البدلم )1)

بعنكاف : النظرة إلى الحداة كالمدؿ إلى الافاح لدل الطبلب الم ابدف بمرض نقص المنالة المارعبة 
  .)اإلددز( كلبلقرها ببعض عمات الشخ دة كالمعركل االجرمالم االقر ادم الددمةرافم

  كبعض عمات ة بدف النظرة إلى الحداة كالافاحالدراعة الى الاشؼ لف العبلق دفت  ذر     
لمنالة كالمعركل االجرمالى االقر ادل الددمةرافى لدل الطبلب الحاملدف لفدركس نقص ا الشخ دة

   فى كالدة الخرطكـ.المارعبة )اإلددز(

كبل   الخرطكـجامعات بكالدة إعرخدـ الباحث المنه  الك فى  كرمثؿ مجرمع الدراعة فى طبلب ال   
 ( طالبة.16( طالبان ك)27( م ابان منهـ )43)حجـ المجرمع 

                                                           
 . 2006. ، مديرية  المكتبات الوطنية . الردن مراض الجنسية  عقوبة  إلييةاألعبد الحميد عبد العزيز  : ، القضاة  129
 .1988،  القاىرة .  v. I p، مطابع  الطاعون األبيضمحمد محمود:  ، أبو العال  130
131
 .1992، دار الفكر  المعاصر ،  بيروت. وباء اإليدز مشكمة بيئية عالميةسعيد  محمد: ، الحفار  

بين بمرض نقص المناعة المكتسبة )اإليدز( النظرة إلى الحياة والميل إلى الكفاح لدى الطالب المصاالرشيد اسماعيل الطاىر : ، البيمي  132
. ، جامعة النيمين كمية اآلداب ،رسالة دكتورة غير منشورةوعالقتيا ببعض سمات الشخصية والمستوى الجتماعي القتصادي الديمغرافي

2004. 
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 كرك لت الدراعة إلى النرائ  الرالدة:

أاثر مف  للحداةكرعلك لند اإلناث النظرة العلبدة  .نظرة إدجابدة للحداةددز األ منظرة م اب     
  ابى االددز للحداة  حعب معركدات الدخؿ. كالركجد فركؽ ذات داللة إح ائدة فى نظرة م .الذاكر

الضبط االنفعالى. كالركجد ررباطدة دالة  بدف نظرة الم ابدف للحداة كالثقة بالنفس ك اكركجد لبلقة 
ررباطدة دالة بدف النظرة إلى الحداة لدل الم ابدف  كالثقة باآلخردف كالشعكر بالمعؤكلدة كالمدؿ البلقة 

ددز  حعب األ مفركؽ ذات داللة إح ائدة فى النظرة للحداة لم اب إلى القدادة الرشددة. كركجد
فقداف   بدف معركل رعلدـ األعرة كاال ابة ركجد لبلقة ذات داللة إح ائدةالمعركل االجرمالم. ك 

 م  فى نظرة م ابمان بدف الجنس كالمعركل االجرمالكالدكجد رفالؿ داؿ إح ائد .المنالة المارعب
  فى نظرة إح ائدان بدف الجنس كمعركل الدخؿكالدكجد رفالؿ داؿ  للحداة.ب فقداف المنالة المارع

 للحداة.فقداف المنالة المارعب م ابى 

Nirmal . B.  Divya .K R .Dorairaj (2008 ) دراسة : ديفاي  و نورمال . ب وآخرون
 جنوب اليند133

 .ددزاة لدل المرعادشدف بفدركس األلنكاف الدراعة: نكلدة الحد

 ددز.كس العكز المنالم البشرم األرقددـ نكلدة الحداة بعد الرعرض لئل ابة بفدر  ىالدراعة إل دفت 

 .ددزكمردضة بفدركس األ ان مردض 60أجردت الدراعة لعدد 

ت أشارت نرائ  الدراعة إلى أف نكلدة الحداة المرعلقة بالنكاحم البدئدة عجلت أللى نعبة مف الدرجا  
ف المرضى الذدف رلقكا رعلدمان لالدان أقؿ نعبة لنكلدة الحداة  ك أجلف ككجد أف النعاء الم ابات ع

الذدف رنخفض نعبة  )جامعم مثبلن( كجد أف النكاحم النفعدة كالعاطفدة لددهـ اانت أاثر اعرقراران مف
 .الدالمة قد رعا ـ فم زدادة الكلم  كجد أف األعر الرعلدـ لددهـ

                                                           

24.  sectional study in -. AcrossQuality of life in HIV/ AIDS patientsDivya . l . B.. .  2008:  

south India Indian Journal Sexually Transmitted Diseases. Volume : 29  |  Issue : 1  |  
Page : 15-17 

133        
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. اما أف الرعلدـ الجدد كالكلم دعالد مرااز  حدة جددة نظاـ ىجة إلاالحكأظهرت الدراعة مدل   
المرضى فم الرعامؿ مع مراحؿ رطكر المرض كبطرؽ جددة   خا ةن إذا ركفر الدلـ األعرم للمردض 

 مما دعالد فم إدجاد بدئة  حدة ممرازة.

 -التعميق عمي الدراسات السابقة :

قة بدف النظرة إلى الحداة كالافاح  كبعض الاشؼ لف العبلبشملت دراعة عكداندة كاحدة ا رمت     
لدل الطبلب الحاملدف لفدركس  نقص  مالددمةراف ماالقر اد معمات الشخ دة كالمعركل االجرمال

رقددـ  ى دفت الدراعة إلكاذلؾ  دراعة أجنبدة كاحدة    فى كالدة الخرطكـددز(منالة المارعبة )األال
. الدراعراف العابقراف العكز المنالم البشرم االددز نكلدة الحداة بعد الرعرض لئل ابة بفدركس

ت فم رمثل ان ( فرد60ك) ( فردان 47رهما بدف )ا  كرراكحت لدنعرخدمرا المنه  الك فم االررباطما
 . ىللم الركال ىالطبلب كالمرض

 ذر  اعرفاد الباحثاف مف الدراعات العابقة فم اخردار منه  الدراعة كاقرباس أداة دراعرهما. رمدزت   
ددز كالدة الخرطكـ العا مة األ ىرجرم كعط مرض –فم حدكد للـ الباحث  –بأنها أكؿ دراعة الدراعة

 كشملت القطالات المخرلفة مف المجرمع. 

  -إجراءات الدراسة :

 منيـج الدراسة:

 134(1989  حمدافرندرج  ذر الدراعة ضمف أعالدب البحث الك فم االررباطم  الذم ك ف  )    
م دقكـ بركضدي كاقع الحكادث كاألشداء لادة  كال دركقؼ ركضدي أك ك ؼ الكاقع للى رقردر بأن  الذ
الحاضرة اما  م  بؿ درناكلها بالرحلدؿ كالرفعدر بةرض اجررار االعرنراجات المفددة لر حدي  حقائق 

عحم كبحث   كأعالدب   م البحث الم  أك اعرحداث معرفة جدددة ب  ذا الكاقع أك رحددث  أك اعرامال 
 . كبحث الحقائؽ المقررة )األعباب( النمك كالرطكر كبحث الحالة الحقلدة  كبحث االررباط

 

 
                                                           

134
 .1989، دار التربية الحديثة، عمان، األردن. البحث العممي كنظاممحمد زياد : ، حمدان  
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 مجتمع الدراسة:

أف المجرمع  ك لبارة لف مجمكلة مف األشخاص محددة رحدددا  ىإل 135(2002دشدر لطفدة )   
 .كاضحا كدهرـ الباحث بدراعرها  كرقددـ نرائ  البحث بالرجكع إلدها

 

 الدراسة وطريقة اختيارىا:  عينة

دق د بالعدنة مجمكلة أك )مجمكلات( مف األفراد مشرقة مف المجرمع األ لم  كدفررض فدها أنها     
رمثؿ المجرمع األ ؿ رمثدبلن حقدقدان ) ادقان(  كدق د برمثدؿ العدنة للمجرمع رمثدبلن  ادقان أف ررمثؿ 

 . كدارها الرم ركجد بها فم المجرمعفم العدنة المرةدرات مكضكع الدراعة بنفس معر

  فقد اخرار الباحث لدنة البحث المددانم مف مرضى فقداف كفدما درعلؽ بمكضكع البحث الحالم    
. أالمنالة المارعب  بمعرشفم   ـ درماف الرعلدمم بكالدة الخرطـك

م بكالدة ـ درماف الرعلدمأ ىدشمؿ البحث لدنة مف مرضى فقداف المنالة المارعب بمعرشف    
ك رـ رحكدلهـ مف مرااز أ  كالذدف ثبت رشخد هـ باإل ابة بمرض فقداف المنالة المارعب الخرطكـ

اك معرشفدات أخرل لمرابعة العبلج اك اإلرشاد النفعم  كرـ اخذ لدنة لشكائدة نعبة لابر حجـ العدنة 
ن  ان ككقر ان لب ذلؾ جهدؼ المالدة الابرل كدرطنعبة للراالد  ك عكبة الرطبدؽ للم العدنة الالدة  طكدبلو

 جدان.

 وصف مجتمع عينة الدراسة : 

أم درمان التعميمي ،  ى( يوضح توزيع عينة مجتمع البحث في مركز اإلرشاد النفسي والعالجي بمستشف1جدول رقم )
 عمى حسب متغيرات البحث الرئيسية .

 النعبة% المجمكع اإلناث الذاكر معركدات الرةددر مرةدرات الرك دؼ

 العمر
15- 25 9 18 27 12% 

26- 35 66 53 119 51% 

                                                           
، دار النشر لمجامعات ، الطبعة األولى الدراسات التربوية والنفسية منيجية البحث العممي وتطبيقاتيا في حمدي أبوالفتوح : ، عطفية   135

 .2002، القاىرة .
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36- 45 42 27 69 30% 

 %7 18 4 14 فما فكؽ 46

 %100 233 102 131 المجمكع

 الكضع االجرمالم

15- 25 9 18 27 12% 

26- 35 66 53 119 51% 

36- 45 42 27 69 30% 

 %7 18 4 14 فما فكؽ 46

 المعركل الرعلدمم

 %15 36 26 10 أمم

 %29 67 33 34 أعاس

 %41 96 29 67 ثانكم

 %15 34 14 20 جامعم كفكؽ

 %100 233 102 131 المجمكع

 النكع

 %56   131 ذاكر

 %44   102 اإلناث

 %100   233 المجمكع

 

 أدوات الدراسة :

 اآلردة:األدكات  ىالرمد الباحثاف فم  ذر الدراعة لل

 .عاعدةاعرمارة المعلكمات األ

 مقداس الثقة بالنفس.
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 أول :استمارة المعمومات األساسية:

خمعة مرةدرات أعاعدة  م )النكع /العمر /الحالة االجرمالدة /المعركل  ىاالعرمارة لل اشرملت
 ى اح لل (( للم المفحكص كضع لبلمة)ى)ذار  أنث  الرعلدمم( فالنكع اشرمؿ للم معركددف

[   35-26[   ]25-إلم  -15] فقد قعـ ألربع فئات ربدأ ب   أما العمرالخدار الذم دنطبؽ للد 
  : مرزكجأربعة معركدات  م ىإلة فما فكؽ[  بدنما رـ رقعدـ مرةدر الحالة االجرمالد 46[  ]36-45]

   أعاس ل الرعلدمم إلى أربعة معركدات  م: أمملازب  أرمؿ  مطلؽ  بدنما رـ رقعدـ مرةدر المعرك 
 عم.  جامعم كفكؽ الجامثانكم

 مقياس الثقة بالنفس:

 مقياس الثقة بالنفس لدى مرضى فقدان المناعة المكتسب:

  مف مقداس الثقة بالنفس الذم ألدر لادؿ لبد اهلل محمد  الثقة بالنفس اقربس الباحثاف مقداس    
حدث   كاعرخدـ الباحثاف فم ر حدي المقداس طردقة لدارت كألدا لبارار  لف طردؽ الرقردر الذارم.

( 4( لدائمان )5: )ؿ خدار مف خدارات االجابة ااآلرملطم العبارات المكجبة أكزاف لبلجابة للم اأ
حدث ألطى   لاعدة فم حالة العبارات العالبة . كأكزاف( لبلدحدث1( لنادران )2حدانان )( أل3لةالبان )

  للى المحامدف الذدف رركرـ لرض لبا .( لبلدحدث5( لنادران )4حدانان )( أل3( لةالبان )2( لدائمان )1)
رأاد مف ال دؽ الظا رم هـ حكؿ مناعبة العبارات للبحث  كقد ارفقكا للى ذلؾ. كللئإلبداء آرا
عرخدـ الباحثاف راافؤ رقددرات المحامدف للعبارات ارارارات مشا دة كالرارارات المركقعة اللمحامدف 

م رربدع لمعرفة ـ الباحث اخربار اا( اعرخد( SPSSلحعاب    كبعد إدخاؿ البدانات فم برنام  اؿ
 .لعبارات كحذؼ أخرل  فقد أك ى المحامكف برعددؿ بعض ارقددرات المحامدف

 عرض وتحميل ومناقشة فروض الدراسة

جراءات تحميل بياناتو ونتيجتو   :عرض الفرض األول وا 
 ىلدل مرضفس عـ الثقة بالن:" ررمف فركض البحث الحالم كالذم ن   لئلجابة لف الفرض األكؿ    

ؿ فقداف المنالة المارعب باالررفاع"  قاـ الباحثاف بإجراء اخربار )ت( لمركعط مجرمع كاحد  كالجدك 
 :الرالم دكضي نرائ   ذا اإلجراء
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فقدان  ى( يوضح نتيجة اختبار )ت( لمتوسط مجتمع واحد لمحكم عمى درجة الثقة بالنفس لدى مرض2جدول رقم )
 .المناعة المكتسب

الكعط  ثقةأبعاد ال
 الحعابم

انحراؼ 
 معدارم

قدمة 
 محادة

قدمة )ت( 
 المحعكبة

داللة  د ح
 إح ائدة

 اعرنراج

 اررفاع 000. 232 7.884 18 5.20201 20.6867 خردفالرحدث مع اآل

 انخفاض 016. 232 -2.438- 21 4.70215 20.2489 الرفالؿ االجرمالم

 اررفاع 000. 232 7.814 12 3.57140 13.8283 المظهر الجعمم

 انخفاض 000. 232 -12.379- 9 2.90002 6.6481 ةدالعبلقات العاطف

 اررفاع 000. 232 4.331 15 3.85733 16.0944 العمؿ

 اررفاع 000. 232 21.441 9 2.97914 13.1845 دجابدة كالرفاؤؿاإل

 اررفاع 000. 232 6.197 84 16.48115 90.6910 الالدة

عرخداـ اخربار )ت( لمركعط مجرمع كاحد لمعرفة درجة الثقة بالنفس ( كبا2درضي مف الجدكؿ )    
فقداف المنالة المارعب  بمراز اإلرشاد النفعم بمعرشفم اـ درماف الرعلدمم اف المركعط  ىمرض للد

( درجة كبمقارنر  16.48115( درجة كبانحراؼ معدارم )90.6910الحعابم للعدنة قد بل  )
( 6.197  كاف القدمة الرائدة المحعكبة قد بلةت )( درجة131قدمر )لفرضم الذم بلةت بالمركعط ا

 ( كررعـ باالررفاع.000.) لدرجة ك م قدمة دالة لند معرك 
فقداف المنالة  ىأظهرت نردجة  ذر الفرضدة مف خبلؿ الدراعة أف الثقة بالنفس لدم مرض    

دجابدة فم معظـ باالررفاع كاإل أـ درماف ررعـ ىالمارعب بمراز اإلرشاد النفعم كالعبلجم بمعرشف
 دجابدة كالرفاؤؿ كالعمؿ.خردف كالبعد الجعمم كاإلس كالرم رشمؿ الرحدث أماـ اآلأبعاد المقدا

دجابدة  إبالثقة بالنفس بدرجة  ىنردجة الفرض إلم رمرع  ؤالء المرض تشار أبناءا للم اؿ ذلؾ     
دجاب المقاددس الرم رناكلت األبعاد  ىلل درها بناءن كرعاس  ذر النردجة اررفاع درجة الثقة بالنفس كا 

  .كالرم رمس شخ دارهـ بأبعاد ا المخرلفة ى ؤالء المرض لالمخرلفة للثقة بالنفس لد
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المنالة إف نظرة م ابم فقداف  ىإل 136(2004  مع دراعة )البدلم النردجة رمامان  كررفؽ  ذر    
 .كالثقة بالنفسدجابدة المارعب للحداة ررعـ باإل

الثقة بالنفس  م مف مخرجات شعكر الشخص بالحؽ فم مكاجهة رحددات الحداة كاعرحقاؽ العدش     
بأحقدر  فم العدش كبععادة ال دمرلؾ الثقة بالنفس. كالذم دثؽ  لال در  لف الشخص الذأبععادة. ك 

كلدد  الدقدف حباطات كم ائب الد ر كالزماف باإل بنفع  مع اؿ مطبات الحداة كعلبدارها كال درأثر اثدران 
دجابدة كرحمؿ للمعئكلدة بكلم إلف ضةكط الحداة كبأفاار كقنالة راعخة  كالقنالة بالعدش بأماف بعددان 

نكلدة حداة الفرد  ىلؾ للالما اانت الثقة بالنفس لالدة كذات داللة الما انعاس ذ كحامة ثاقبة. إذان 
 . كجكدرها

ف الثقة بالنفس ردؿ لل     فرد بإماانار  كقدرار  للم مكاجهة األمكر المخرلفة فم الشعكر الذارم لل ىكا 
الحداة. كرنمك  ذر الثقة مف خبلؿ رحقدؽ األ داؼ الشخ دة الرم ربدأ اأفاار فم ذ ف الفرد كرجد 

 . طدط كاالعرفادة مف مخزكف الخبراترض الكاقع بالرخأ ىطردقها لل
الفرد كالثقة ررأثر  لالعلكؾ الدفالم لد لرك الثقة مفراح لملدة الركا ؿ ألنها رؤثر مباشرة فم مع     
اآلخردف  لفم لبلقار  باآلخردف اما ررأثر بمعركم  دؽ الندة لد ةندنأشعكر الفرد بالطم لبمد

الفرد كبدرجة المقاكمة الرم دبددها   لالشعكر بالرهددد لد لكبالرالم فاف الثقة رؤثر فم رحددد معرك 
 لالمنخفض مف الثقة دزدد الدافعدة لدىلعلكؾ الدفالم بدنما المعرك العالم مف الثقة دقلؿ مف ا لفالمعرك 

 الفرد ك ذا بدكرة دؤدم إلم  عكبات فم لملدة الركا ؿ.
اآلخر  كدؤاد الثقة فم الذات كدزدد الرغبة  ىكالشعكر بالطمأندنة دحقؽ رغبة الفرد فم االنفراح لل   

ف أف الفرد ال دشعر إلم الدفاع كأل كءجلفض الن  دخأفم رطكدر العبلقات االجرمالدة باإلضافة إلم 
 ناؾ مكقفا دهدد كجكدر الشخ م كمف ثـ ر بي ال عكبات الرم ركاجه  مكقفا ددفع  للرحدم ال 

ف الشعكر الشخ م بالطم فم  ف الفرد د بي راغبان دعهؿ ركا ؿ الفرد باآلخردف أل ةندنألئلحباط كا 
اآلخردف بشاؿ أفضؿ)قنددؿ  ىن  دقدـ فارر إلأاما ا د در لف اآلخردف بشاؿ أدؽ االعرماع إلم م

1999)137 . 
 

                                                           
 مرجع سابق 136
، المؤتمر السادس لمركز اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس، التفاعل اإلنساني كمدخل لتحسين األداء التربويشاكر: ، قنديل  137

  .1999القاىرة.
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جراءات تحميل بياناتو ونتيجتو   :عرض  الفرض الثاني وا 

: "ركجد فركؽ ذات داللة إح ائدة الثانم مف فركض البحث كالذم ن   للرحقؽ مف  حة الفرض    
قاـ الباحثاف أكالن الة المارعب رعزل لمرةدر النكع "فقداف المن ىالنفس  لدل مرضفم درجات الثقة ب

بحعاب الكعط الحعابم كاالنحراؼ المعدارم لاؿ مجمكلة مف  اردف المجمكلردف للى حدة  كمف ثـ 

الكعط  المجمكلة أبعاد الثقة
 الحعابم

االنحراؼ 
 المعدارم

قدمة )ت( 
 المحعكبة

 درجات
 الحردة

القدمة 
 االحرمالدة

 االعرنراج

الرحدث اماـ 
 خردفاآل

 

 4.83641 22.0382 ذاكر

4.693 231 .000 

 ركجد فركؽ ل الي الذاكر

 5.16151 18.9510 إناث

الرفالؿ 
 االجرمالم

 4.41703 21.4427 ذاكر
4.577 231 .000 

 ركجد فركؽ ل الي الذاكر

 4.63174 18.7157 إناث

المظهر 
 الجعمم

 

 3.37729 13.8702 ذاكر
.203 231 .840 

 ال ركجد فركؽ

 3.82257 13.7745 إناث

العبلقات 
 ةدالعاطف

 2.87878 7.3969 ذاكر
4.662 231 .000 

 ركجد فركؽ ل الي الذاكر

 2.64381 5.6863 إناث

 العمؿ

 

 3.52788 17.0153 ذاكر
 ركجد فركؽ ل الي الذاكر 000. 231 4.281

 3.95545 14.9118 إناث

االدجابدة 
 كالرفاؤؿ

 2.65200 13.8321 ذاكر
 ركجد فركؽ ل الي الذاكر 000. 231 3.872

 3.17679 12.3529 إناث

 الالدة
 13.81124 95.5954 ذاكر

 ركجد فركؽ ل الي الذاكر 000. 231 5.458
 17.52574 84.3922 إناث
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الرالم دبٌدف نرائ   قاـ الباحثاف برطبدؽ اخربار )ت( للفرؽ بدف مركعطم مجمكلردف معرقلردف  كالجدكؿ
 : ذا اإلجراء
( دكضي نردجة اخربار )ت( للفرؽ بدف مركعطم مجمكلردف معرقلردف لمعرفة داللة 3جدكؿ رقـ )

 .الفركؽ فم درجات الثقة بالنفس  لدل مرضم فقداف المنالة المارعب كالرم رعزل لمرةدر للنكع
ف المنالة فقدا ىمرض لان  ركجد فركؽ فم الثقة بالنفس لد ىأشارت نردجة  ذر الفرضدة لل   

خردف كالرفالؿ االجرمالم كالعبلقات مؿ الرحدث أماـ اآلالمارعب فم معظـ أبعاد المقداس كالرم رش
 .كبعد العمؿ ك االدجابدة كالرفاؤؿالعاطفدة 

نهـ  أكدفعر الباحثاف ذلؾ    ف الذاكر  ـ  أاثر جرأة كمبادرة فم الرعبدر لف ذارهـ فم الحداة كا 
هـ كمناقشرها رر فم اثدر مف مناحم الحداة بالظهكر كالرعبدر لف مشابلدرمرعكف بفرص كخدارات أاث

 بطردقة كاضحة  ك ـ أاثر رحمبل للضةكط كمعالجرها اما رردي العكامؿ البدئدة كالثقافدة للذاكر فر ان 
  ك ذا حد ابدر نا دة القرارات الشخ دة ىرائهـ كارجا ارهـ  مع امربلؾ الذاكر إلآابر للرعبدر لف أ

 مف األمؿ كالرفاؤؿ نحك المعرقبؿ ال عدما فم مجرمعنا الشرقم كغالبان  ال شؾ فد  دخلؽ لددهـ نكلان مما 
  ألنهـ دمرلاكف القرار فم رحددد ثر مف رلؾ الرم ررمرع بها اإلناثما درمرعكف بفرص كخدارات أا

 فمالدة الرم  دشاراك األدكار االجرم در ـ عكاء مف ناحدة اعرمرار الرعلدـ كاخردار المهنة المناعبة ك 
 .فدها كاألنشطة الحداردة المخرلفة

نهـ  أف الذاكر  ـ  أاثر جرأة كمبادرة فم الرعبدر لف ذارهـ فم الحداة ك أكدفعر الباحثاف ذلؾ     
هـ كمناقشرها رابلمش درمرعكف بفرص كخدارات أاثر فم اثدر مف مناحم الحداة بالظهكر كالرعبدر لف

رحمبل للضةكط كمعالجرها اما رردي العكامؿ البدئدة كالثقافدة للذاكر فر ا    ك ـ أاثربطردقة كاضحة
حد ابدر نا دة القرارات الشخ دة  ك ذا  ىرائهـ كارجا ارهـ  مع امربلؾ الذاكر إلآاابر للرعبدر لف 

ا مما ال شؾ فد  دخلؽ لددهـ نكلا مف األمؿ كالرفاؤؿ نحك المعرقبؿ ال عدما فم مجرمعنا الشرقم كغالب
  ألنهـ دمرلاكف القرار فم رحددد ثر مف رلؾ الرم ررمرع بها اإلناثما درمرعكف بفرص كخدارات أا

م در ـ عكاء مف ناحدة اعرمرار الرعلدـ كاخردار المهنة المناعبة كاألدكار االجرمالدة الرم  دشاراكا 
 .فدها كاألنشطة الحداردة المخرلفة

االجرمالدة رحد مف ذلؾ لند ف كدعاندف مف لدـ االعرقبللدة ما اإلناث فما زالت بعض الرقالدد أ    
كالحردة فم رعددر دفة حدارهـ كلدـ مشارارهف فم  نع القرارات الشخ دة  كشعكر المرأة بالدكندة 

ما رطلع ب  اإلناث مف معئكلدات لدددة كما  ىباإلضافة إل غلب األحداف فم مجرمعارنا الشرقدة.أفم 
رحجدـ اثدر  ىـ كمرطلبات منزلدة ازكجات كأمهات فم المنزؿ مما قد دؤدم إلدقمف ب  مف ألباء كمها
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مف أدكار ا مع إ ابرها بمرض فقداف المنالة المارعب الرم رفرض للدها ربعات أخر  لاف  ذا ال 
 الذاكر. لدعنم انخفاض معركم الطمكح كالرفاؤؿ بدرجة ابدرة لددهف لاف الرفكؽ دظهر لد

 الي الرجاؿ باف الرنشئة االجرمالدة كالنظـ العائدة فم المجرمع  ىالفركؽ إلدعزك الباحث  ذر     
قكة شخ دة الذاكر كقكامرهـ فم المجرمع كرربدرهـ برحمؿ المعئكلدة كال بر  ىالعكدانم دعضد لل

حعاع   ىكرحمؿ الشدائد ك ذا ما دؤثر لل حدارهـ بادجابدة أاثر مف النعاء كاف ضعؼ الرجؿ كا 
ف الرجاؿ دائما ما درعمكف أعؼ كالرذلؿ كاالناعار دعربر عمة علبدة فم شخ دة الرجؿ ك بالدكندة كالض

بالثقة العالدة أاثر مف النعاء كدشعركف بالقكة كالرحاـ فم أحداث الحداة المخرلفة كالعدادة فم مجرمعهـ 
د مكاجهة فم حدف أف النعاء أاثر مدبل للضعؼ كاالنهزاـ كالحاجة للمعاندة كالمعالدة كالدلـ لن

 المكاقؼ الحداردة ال عبة االمرض كالضةكط المخرلفة.
 
جراءات تحميل بياناتو ونتيجتو      :عرض الفرض الثالث وا 

للرحقؽ مف  حة الفرض الثالث  مف فركض البحث كالذم ن  : " ركجد فركؽ ذات داللة     
قاـ لمرةدر العمر " لرعز فقداف المنالة المارعب  ىمرض لإح ائدة فم درجات الثقة بالنفس لد

 :الرالم دبٌدف نرائ   ذا اإلجراء الباحثاف برطبدؽ رحلدؿ الربادف األحادم  كالجدكؿ
 ل( دكضي نردجة رحلدؿ الربادف األحادم لمعرفة داللة الفركؽ فم درجات الثقة بالنفس لد4جدكؿ رقـ )

 فقداف المنالة المارعب كالرم رعزل لمرةدر العمر ىمرض
ر م د أبعاد الثقة

 الربادف
مجمكع 
 المربعات

مركعط  د ح
 المربعات

النعبة 
 الفائدة

قدمة 
 احرمالدة

 االعرنراج

الرحدث اماـ 
 خردفاآل

 

بدف 
 المجمكلات

668.967 3 222.989 

9.104 

 

.000 

 

ركجد فركؽ 
ل الي 
المجمكلة 
داخؿ  الرابعة

 المجمكلات
5609.162 229 24.494 

  232 6278.129 الالم

 الرفالؿ
 االجرمالم

بدف 
 المجمكلات

282.005 3 94.002 4.441 .005 
ركجد فركؽ 
ل الي 
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داخؿ  
 المجمكلات

المجمكلة    21.168 229 4847.557
 الرابعة

  232 5129.562 الالم

المظهر 
 الجعمم

 

 

بدف 
 المجمكلات

60.234 3 20.078 

1.586 

 

.194 

 

 ال ركجد فركؽ

داخؿ 
 المجمكلات

2898.899 229 12.659 

  232 2959.133 الالم

العبلقات 
 العاطفدة

بدف 
 المجمكلات

56.380 3 18.793 

2.271 

 

.081 

 

 ال ركجد فركؽ

داخؿ 
 المجمكلات

1894.761 229 8.274 

  232 1951.142 الالم

 العمؿ

بدف 
 المجمكلات

93.976 3 31.325 

2.136 

 

.096 

 

 ال ركجد فركؽ

داخؿ 
 14.664 229 3357.947 المجمكلات

  232 3451.923 الالم

دجابدة اإل
 كالرفاؤؿ

 

بدف 
 المجمكلات

67.982 3 22.661 

2.606 

 

.053 

 

ركجد فركؽ 
ل الي 
المجمكلة 
داخؿ  الرابعة

 المجمكلات
1991.082 229 8.695 

  232 2059.064 الالم
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 الدرجة الالدة

بدف 
 المجمكلات

4898.893 3 1632.964 

6.434 

 

.000 

 

ركجد فركؽ 
ل الي 
المجمكلة 
داخؿ  الرابعة

 المجمكلات
58118.858 229 253.794 

  232 63017.751 الالم

 

م ابم فقداف المنالة المارعب الما زاد  لزدادة درجة  الثقة بالنفس لد ىكرشدر  ذر النردجة إل    
أـ درماف  ىشاد النفعم كالعبلجم بمعرشففقداف المنالة المارعب بمراز اإلر  ىمرض لالعمر لد
 الرعلدمم.

كلمعرفة الفركؽ ذات الداللة اإلح ائدة لند إجراء المقارنات بدف مركعطات مرةدر العمر  فم     
بعاد الثقة بالنفس   قاـ الباحثاف بإجراء ) اخربار شدفم( حدث ارفقت نرائ   ذا اخربار للى أدرجات 
كاانت مركعطات  لمرةدر العمر . لبعاد الثقة بالنفس الرم رعز أ فم مركعطات درجات فركؽكجكد  

( ك م ا ةر 99.2222(  ك )25-15اخربار شدفم أدنى مركعط ) كءض ىلل ةالفركؽ العمرد
بر أللى مركعط المجمكلة الرابعة ( كدعر114.1765فما فكؽ(  ك) 46ك) ىكلااللمار المجمكلة األ

 لمار.ابر األأ

ن  لندما درقدـ اإلنعاف فم لمرر دبدأ بالرادؼ مع الظركؼ المعرجدة  أالنردجة  دفعر الباحثاف  ذر    
حدة كنفعدة كاجرمالدة ك رغـ ال عكبات الرم ركاجه  أثناء لملدة الرادؼ مف م الب مرعددة  

 . اقر اددة

دقضكف عنكات فم معرفة اافة الجكانب العلمدة الرم رثرم  ىف المرضأكاذلؾ دماف رفعدر ذلؾ     
دجابم مع كالرعادش اإل لقكلهـ بالمعرفة رجار المرض كررطكر لددهـ المعرفة كالخبرة فم ادفدة الرعامؿ 

االجرمالدة كالمنظمات كالجهات الرم ف الخدمات العبلجدة كاإلرشاددة ك   كعبؿ االعرفادة م ذا المرض
 .كركفر لهـ اؿ  ذر الفرص المرعددةرقكـ بركفدر الدلـ االقر ادم للمرضم  
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الددندة  ئالقدـ كالمباد ىفة فم حدار  رقـك للفلع ىما دربن الما رقدـ اإلنعاف فم لمرر غالبان  كدائمان     
 ان كقدم ان الف دحقؽ أ داف ى  دععحدار  ةدلعب  فم بقد ان كدكر  ان ل  نهجكاالجرمالدة كاألخبلقدة الرم رشاؿ 

 . ىنبدلة كعامدة فم حدار   رشعرر بالقنالة كالرض

ف نرائ  البحكث االررقائدة للم الكجداف الحالم مخرلطة فهناؾ مدؿ للدراعات أالرغـ مف كللم     
بزدادة العمر    Emotionalityف راشؼ لف رناقص االنفعالدةأ ىإل 1970الرم أجردت قبؿ لاـ 

. كفم الحقدقة فاف البحكث ؾ لف اعرقرار االنفعالدة كثبارهاكلاف أعفرت البحكث الرم أجردت بعد ذل
 .138(1998  األن ارمف  ذا القرف راشؼ لف كجداف مكجب درزادد بمركر العمر)م

جراءات تحميل بياناتو ونتيجتو   :عرض الفرض الرابع وا 
للرحقؽ مف  حة الفرض الرابع  مف فركض البحث كالذم ن  : " ركجد فركؽ ذات داللة     

ب رعزل لمرةدر الحالة فقداف المنالة المارع ىمرض لإح ائدة فم درجات الثقة بالنفس لد
 :الرالم دبٌدف نرائ   ذا اإلجراء االجرمالدة "  قاـ الباحثاف برطبدؽ رحلدؿ الربادف األحادم  كالجدكؿ

 ل( دكضي نردجة رحلدؿ الربادف األحادم لمعرفة داللة الفركؽ فم درجات الثقة بالنفس لد5جدكؿ رقـ )
 االجرمالدةفقداف المنالة المارعب رعزل لمرةدر الحالة  ىمرض

 

                                                           

  األنصاري ، بدر محمد : التفاؤل والتشاؤم المفيوم والقياس والمتعمقات ، الطبعة األولى ، جامعة الكويت .138.1998  

  

م در  أبعاد الثقة
 الربادف

مجمكع 
 المربعات

مركعط  د ح
 المربعات

النعبة 
 الفائدة

قدمة 
 احرمالدة

 االعرنراج

الرحدث مع 
 خردفاآل

 

بدف 
 المجمكلات

235.554 3 78.518 

2.976 

 

.032 

 

ركجد فركؽ 
ل الي الحالة 

 األكلم
داخؿ 

 المجمكلات
6042.575 229 26.387 

  232 6278.129 الالم

الرفالؿ 
 االجرمالم

بدف 
 078. 2.299 49.994 3 149.983 المجمكلات

 ال ركجد فركؽ
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داخؿ  
 المجمكلات

4979.579 229 21.745   

  232 5129.562 الالم

المظهر 
 الجعمم

 

 

بدف 
 المجمكلات

55.911 3 18.637 

1.470 

 

.223 

 

 ال ركجد فركؽ

داخؿ 
 المجمكلات

2903.222 229 12.678 

  232 2959.133 الالم

العبلقات 
 ةدالعاطف

بدف 
 المجمكلات

145.400 3 48.467 

6.146 

 

.000 

 

ركجد فركؽ 
ل الي الحالة 

 الثاندة
داخؿ 

 المجمكلات
1805.742 229 7.885 

  232 1951.142 الالم

 العمؿ

بدف 
 المجمكلات

97.659 3 32.553 

2.222 

 

.086 

 

 ؽال ركجد فرك 

داخؿ 
 14.647 229 3354.264 المجمكلات

  232 3451.923 الالم

االدجابدة 
 كالرفاؤؿ

 

بدف 
 المجمكلات

121.252 3 40.417 

4.776 

 

.003 

 

ركجد فركؽ 
ل الي الحالة 

 األكلم
داخؿ 

 المجمكلات
1937.812 229 8.462 

  232 2059.064 الالم
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كلمعرفة الفركؽ ذات الداللة اإلح ائدة لند إجراء المقارنات بدف مركعطات مرةدر الحالة االجرمالدة  

( حدث ارفقت نرائ   ذا اخربار مفهشـ الباحثاف بإجراء ) اخربار بعاد الثقة بالنفس  قاأفم درجات 
 لمرةدر الحالة االجرمالدة. لبعاد الثقة بالنفس الرم رعز أللى كجكد  فركؽ فم مركعطات درجات 

( 93.0000 م المجمكلة مرزكج ) شفهماانت مركعطات الفركؽ االجرمالدة للم ضكء اخربار 
كجكد  ىدنم مركعط مما ددؿ للأ( المجمكلة الرابعة ك ك 84.4286للم مركعط  ثـ مطلؽ )أك ك 

 لمرةدر الحالة االجرمالدة  ل الي المرزكجدف. لفركؽ فم درجات الثقة بالنفس رعز 
الجمالة ألن  بالطبع اائف اجرمالم ال دعرطدع أف دعدش بمعزؿ لف  ىف اإلنعاف دععى إلإ    

 .139(1997رماء )ز راف   االن ىالجمالة  ك ك دلرمس فدها إشباع حاجر  إل
االجرماع  دنشأ نردجة رفالؿ  ىف المدؿ إلأ  كدرضي ؿ كاالحرراـ كالماانة االجرمالدةالرقددر كالقبك     

الفرد ك ك دنمك كدزداد شعكرر بادان  االجرمالم كبرغبر  فم الرفالؿ كالرعاكف مع غدرر مف األفراد مف 
ما  لمنالة المارعب بمراز اإلرشاد النفعم غالبان خبلؿ المبلحظة الدائمة أف معظـ مرضم فقداف ا

 كدائمان  عردان أف لبلقر  االجرمالدة قكدة أدأركف مع ذكدهـ كالعمة الةالبة فم الشعب العكدانم معركؼ ب
ف المردض دحظى برلادة معرمرة ك ذا أما راكف  نالؾ الشفقة كالرعاطؼ مع اؿ مردض فم األعرة ك 

كالرفالؿ المر الد مف  ر كاالرجا ات العلبدة نحك  ذا المرض لالمدان ما دشا د بالرغـ مف ك مة العا
القنكات العكداندة  ىفم الفررة األخدرة دطلكف لل ىقبؿ المجرمع كالمردض بحدث أ بي المرض

كالعالمدة كخا ة قناة الجزدرة كالعربدة كالعكداندة ك ذا الدكر جعؿ الحاجز النفعم للك مة داعر 
عظـ الدكرات الردردبدة كالمحاضرات نجد إف  نالؾ فقرة ثابرة ررناكؿ رجربة مرعادش كاف م ركددان  ركددان 

مع الفدركس كدرفالؿ الجمهكر مع  ذا العدناردك للمرعادش مف خبلؿ رجربر  كربما دجد الدلـ 

                                                           
   زىران ، عبد السالم حامد  : الصحة النفسية والعالج النفسي ، عالم الكتب ، الطبعة الثالثة ،  القاىرة .139.1997

 الدرجة الالدة

بدف 
 المجمكلات

2838.809 3 946.270 

3.601 

 

.014 

 

ركجد فركؽ 
ل الي الحالة 

 ىاألكل
داخؿ 

 المجمكلات
60178.942 229 262.790 

  232 63017.751 الالم
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أف الرحدم الذم دكاج  إلى  140(  Christ .H 1988كالمعاندة مف قبؿ الجمهكر كدشدر )ارعدت  ا  
االعرجابة لهذا المرض كألكلئؾ المعرضدف للخطر كألكلئؾ الذم غمر ـ خكفهـ مف المرض  الجمدع  ك

كللذدف ر دكا للمرض ب فاء الرفادر كبالرمدز العلمم كالمثؿ األخبلقدة العالدة كالعاطفة اإلنعاندة 
 ( أف أفراد أعرةWaller 2001)كدلر  ف راكف لحدارهـ معنم كأادت دراعةألدعدش الناس فم لز ك 

لمردض فقداف المنالة المارعب أاثر  اجرمالدان  فقداف المنالة المارعب دقدمكف دلمان  ىكأ دقاء مرض
بالرادؼ  طرددان  ف اؿ مف الدلـ األعرم كدلـ األ دقاء درربطاف كبقكة اررباطان أمما  ك مركقع ك 
 النهائم  للمردض.

 
جراءات تحميل بياناتو ونتيجتو   :عرض الفرض الخامس وا 

: " ركجد فركؽ ذات داللة الخامس  مف فركض البحث كالذم ن  ؽ مف  حة الفرض للرحق   
إح ائدة فم درجات الثقة بالنفس لدم مرضم فقداف المنالة المارعب الرم رعزل لمرةدر المعركم 

 :الرالم دبٌدف نرائ   ذا اإلجراء الرعلدمم "  قاـ الباحثاف برطبدؽ رحلدؿ الربادف األحادم  كالجدكؿ
( دكضي نردجة رحلدؿ الربادف األحادم لمعرفة داللة الفركؽ فم درجات الثقة بالنفس لدم مرضم فقداف 6رقـ )جدكؿ 

 .الرعلدمم لالمنالة المارعب الرم رعزل لمرةدر المعرك 
 

                                                           
140   Christ. H . 1988:.Psychosocial issues for patients with AIDS-related cancers.Department of 
Social Work, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Recent Results Cancer Res. 1988;112:84-
92 New York, NY 10021 

م در  أبعاد الثقة
 الربادف

مجمكع 
 المربعات

مركعط  د ح
 المربعات

النعبة 
 الفائدة

قدمة 
 احرمالدة

 االعرنراج

اماـ الرحدث 
 االخردف

 

بدف 
 المجمكلات

1377.834 3 459.278 

21.463 

 

.000 

 

ركجد فركؽ 
ل الي المجمكلة 

 الرابعة
داخؿ 

 المجمكلات
4900.295 229 21.399 

  232 6278.129 الالم
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الرفالؿ 
 االجرمالم

 

بدف 
 المجمكلات

893.940 3 297.980 

16.110 

 

.000 

 

ركجد فركؽ 
ل الي المجمكلة 

 ةالرابع
داخؿ 

 المجمكلات
4235.623 229 18.496 

  232 5129.562 الالم

المظهر 
 الجعمم

 

 

بدف 
 المجمكلات

164.394 3 54.798 

4.490 

 

.004 

 

ركجد فركؽ 
ل الي المجمكلة 

 الرابعة
داخؿ 

 المجمكلات
2794.739 229 12.204 

  232 2959.133 الالم

العبلقات 
 ةدالعاطف

بدف 
 اتالمجمكل

170.465 3 56.822 

7.307 

 

.000 

 

ركجد فركؽ 
ل الي المجمكلة 

 الرابعة
داخؿ 

 المجمكلات
1780.677 229 7.776 

  232 1951.142 الالم

 العمؿ

بدف 
 201.148 3 603.445 المجمكلات

16.171 

 

.000 

 

ركجد فركؽ 
ل الي المجمكلة 

 الرابعة
داخؿ 

 12.439 229 2848.478 المجمكلات

  232 3451.923 الالم

االدجابدة 
 كالرفاؤؿ

بدف 
 المجمكلات

168.611 3 56.204 
6.808 

 

.000 

 

ركجد فركؽ 
ل الي المجمكلة 

 الثالثة
داخؿ 

 المجمكلات
1890.454 229 8.255 
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فقداف المنالة المارعب بمراز  ىمرض مركجد فركؽ ذات داللة إح ائدة فم الثقة بالنفس لد    
لمرةدر المعركم  لأـ درماف الرعلدمم بكالدة الخرطكـ رعز  ىاإلرشاد النفعم كالعبلجم بمعرشف

 الرعلدمم.

 لعرفة الفركؽ ذات الداللة اإلح ائدة لند إجراء المقارنات بدف مركعطات مرةدر المعرك كلم   
 ذا  نرائ بعاد الثقة بالنفس  قاـ الباحثاف بإجراء ) اخربار شدفم( حدث ارفقت أالرعلدمم  فم درجات 

 للمرةدر المعرك  لبعاد الثقة بالنفس الرم رعز ألى كجكد  فركؽ فم مركعطات درجات اخربار ل
)جامعم( المجمكلة الرابعة  ك  اخربار شدفم كءاانت مركعطات الفركؽ الرعلدمد  للم ض الرعلدمم.

كجكد  ىمما ددؿ لل ى(  المجمكلة األكل95.2778مم( )أللم مركعط ك )أ( ك ك 117.6200)
 لمرةدر المعركم الرعلدمم. لفركؽ فم درجات الرفاؤؿ كالرشاؤـ رعز 

للمعركدات الرعلدمدة لمرضم  لالدة بكجكد فركؽ فم الثقة بالنفس رعز كأشارت نردجة الدراعة الح    
ل فقداف المنالة المارعب  كرعنم النردجة أف ذكم الرعلدـ العالم دائما ما درمرعكف بثقة بالنفس بمعرك 

كدرجة الرعلـ الرم ك ؿ إلدها مردض فقداف  لأف  نالؾ اعرفادة ق كل مف معرك  ىكددؿ ذلؾ لل لاؿو 
دجابدة مع مخرلؼ إالعلمم كالمعرفة العلمدة كالرعامؿ ب لمارعب كذلؾ لرطكدع المعرك المنالة ال

مرطلبات الحداة كظركؼ اإل ابة كالرعامؿ معها بفعالدة برنفدذ اؿ الرعلدمات ال حدة الطبدة كالنفعدة 
 الرم درلقا ا مف اؿ الاكادر ال حدة .

لرأثدر العبلج الطبم كاإلرشاد النفعم كالعبلجم  فعاالن  ان ثر أكدفعر الباحثاف  ذر النردجة باف  نالؾ   
لمرضم فقداف المنالة المارعب ك نالؾ قبكؿ كا رماـ مرزادد مف قبؿ ذكم الرعلدـ المرقدـ باإللماـ 
المعرفم كالعلمم لاؿ مرطلبات العبلج كادفدة الرعامؿ مع المرةدرات ال حدة مف جراء اإل ابة 

مع اؿ المرةدرات  فعاالن  ان ثر أالحداردة المخرلفة كاف للمعركم الرعلدمم كالرعامؿ بادجابدة مع المرةدرات 
 كأعر ـ. ىالشخ دة كاالجرمالدة كاألعردة كال حدة للمرض

  232 2059.064 الالم

 الدرجة الالدة

بدف 
 المجمكلات

15965.232 3 5321.744 
25.900 

 

.000 

 

ركؽ ركجد ف
ل الي المجمكلة 

 الرابعة
داخؿ 

 المجمكلات
47052.519 229 205.470 
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الرعلدـ دعربر مف ضركردات الحداة لئلنعاف فم العقكد األخدرة ك ك دعالد فم رطكر اإلنعاف كرعمؿ    
لضةكط الرم ركاجه  فم  الحداة كللد  فقد زكد اهلل كا تعهكلة رعامؿ اإلنعاف مع اافة المشابل ىلل

اإلنعاف باعرعداد فطرم للرعلـ كاارعاب المعرفة كالمهارات كال نالات مما دزدد مف  ىعبحان  كرعال
األرض كلمارر  ) محمد لثماف نجارم كلبد  ىقدررها لام دمان  مف رحمؿ معئكلدر  فم الحداة لل

 .141(2005 الفراح جبلؿ ػ المذاكر فم محمددف

فم رةددر الاثدر مف المفا دـ العلبدة الرم رظهر جراء اإل ابة بالمرض  ف الرعلدـ دؤثر اثدران أك     
فم بدادة حدارهـ المرضدة كعرلاف ما رربدؿ  ذر المفا دـ  ىكالركقعات الخاطئة الرم دركقعها المرض

أقلـ مع اإل ابة بالمرض كدكعع كاالرجا ات  كدعهؿ بعضها الرأقلـ مع المكاقؼ المعرجدة كادفدة الر
الرعلدـ مدارؾ الفرد كفهم  كردردب  فم رعددؿ العلكؾ كاألفاار  حدث أشارت نرائ  دراعة اؿ مف 

( مثبلن  ان )جامعد ان لالد ان الذدف رلقكا رعلدم ىإف المرض 142(2008كآخركف  ) Divya . l . Bددفام. ب 
ر اعرقرارا مف الذدف رنخفض نعبة الرعلدـ لددهـ   كجد إف النكاحم النفعدة كالعاطفدة لددهـ اانت أاث

ف الرعلدـ الجدد كالكلم دعالد المرضم فم الرعامؿ مع مراحؿ رطكر المرض بطرؽ جددة أاما 
 كخا ة إذا ركفر الدلـ األعرم للمردض مما دعالد فم إدجاد بدئة  حدة ممرازة .

 النتائج والتوصيات:

 كدماف رلخدص نرائ   ذر الدراعة:

الثقة بالنفس لدل مرضى فقداف المنالة المارعب بمراز اإلرشاد النفعم كالعبلجم  ررعـ .1
 .لرعلدمم بكالدة الخرطكـ باإلدجابأـ درماف ا ىبمعرشف

اد النفعم  كجكد فركؽ فم الثقة بالنفس لدل مرضى فقداف المنالة المارعب بمراز اإلرش .2
   الفررة الزمندة لئل ابة.الرعلدمم لرك   المع  العمر  الحالة االجرمالدةرعزل لمرةدرات النكع

 وبناًء عمى ما توصل إليو الباحثان من نتائج قاما بوضع عدٍد من التوصيات:

                                                           
،  تصميم مقياس لضغوط الحياة في المجتمع السوداني من المنظور الجتماعي والثقافي والدينيحسين عبداهلل احمد: ، محمدين  141

 .2005ورة.جامعة ام درمان السالمية كمية الداب ، رسالة دكتورة غير منش
 مرجع سابق  142 
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ركفدر خدمة اإلرشاد النفعم فم اؿ المرافؽ ال حدة للمعالدة فم رحعدف الثقة بالنفس  . أ
 لمرضى فقداف المنالة المارعب.

ة كالرمددز الرم رجاب  مرضى فقداف المنالة نشر الكلم كالرثقدؼ ال حم لمحاربة الك م   . ة
 المارعب.

اال رماـ   للى المؤععات الحاكمدة كالمنظمات الرالدة لمرضى فقداف المنالة المارعب . ث
 رعالد فم رفع الركح المعنكدة لمرضى فقداف المنالة المارعب. مبالعكامؿ النفعدة الر

ة بالنفس لدل مرضى فقداف المنالة العمؿ للى زدادة العكامؿ الرم  رعا ـ فم زدادة الثق . د
 المارعب.

للى اؿ األقعاـ ال حدة الرم درردد للدها مرضى فقداف المنالة المارعب اال رماـ بمعاملرهـ  . س
 معاملة إنعاندة اردمة.

ر مدـ برام  إرشاددة لبلجدة مرااملة رهدؼ إلى زدادة الثقة بالنفس لدل مرضى فقداف  . ط
 المنالة المارعب.
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 العاممة بالولية الشمالية بالمصارف خاطرفي إدارة المدور المراجعة الداخمية 

 د.مها حعف حمزة    د. راج الخرـ محمد للم نكرم

اإلداردة معالد بالدة االقر اد كالعلـك عراذ الاأل    داردةمشارؾ بالدة االقر اد كالعلـك األعراذ الاأل
 جامعة دنقبل     جامعة دنقبل

  المستخمص

راجعة الداخلدة فم رقددـ أداء إدارة المخاطر بالم ارؼ العاملة رهدؼ الكرقة إلم معرفة دكر الم     
بالكالدة الشمالدة  حدث ررمثؿ المشالة الرم رعالجها الكرقة فم:  ؿ للمراجعة الداخلدة دكر فم رقكدـ 
أداء إدارة المخاطر بالم ارؼ  كرمثلت فرضدة الكرقة فم: رعالد المراجعة الداخلدة فم رقكدـ أداء 

الرمدت الكرقة للى بدانات امدة كنكلدة رـ جمعها بكاعطة المبلحظة  .اطر بالم ارؼإدارة المخ
كالمقابلة الشخ دة كاالعربداف  إضافة للم ادر الثانكدة  اما رعرخدـ الكرقة المنه  الك فم الرحلدلم 
 كالرحلدؿ اإلح ائم باعرخداـ الرارارات كالنعب كرحلدؿ مربع اام  كبعد لرض  كرحلدؿ كمناقشة

أدكات الكقادة لها القدرة  أف ا:هنرائ  الدراعة كاخربار الفرضدات  رـ الرك ؿ إلى لدد مف النرائ  أ م
ررعرض لها الم ارؼ.  نالؾ اعرخداـ أنظمة معلكمات حددثة أف للى اارشاؼ المخاطر الرم دماف 

المراجعة   نالؾ رحعدف فم أداء إدارة المخاطر مف خبلؿ إجراءات.ك إلدارة المخاطر بالم ارؼ
اما رعالد المراجعة .الداخلدة حدث درـ الرأاد مف مهاـ قداس المخاطر كر د ا كضبطها بالم ارؼ

للى اارشاؼ المخاطر كرحلدلها  كقداعها كرحددد كعائؿ مجابهرها  مع اخردار أنعبها لرحقدؽ الداخلدة 
رعمؿ للى اشؼ المخاطر  ة الرماال رماـ بأدكات الرقاب :كأ ـ الرك دات.الهدؼ المطلكب بالم ارؼ

 .عرلة اارشاؼ األخطاء مف خبلؿ ركظدؼ دكر المراجعة الداخلدة بالم ارؼالعمؿ للى بالم ارؼ.ك 

Abstract 

The paper aims to know the role of internal audit in assessing the 

performance of risk management in banks operating in the North state of 

Sudan, where the problem is addressed in the paper: internal audit role in 

evaluating the performance of risk management in banks and was the paper's 

premise: the internal audit assists in evaluating the performance of risk 

management in banks, the paper adopted a quantitative and qualitative data 

collected by observation, interview and questionnaire, as well as for 

secondary sources, the paper also used descriptive analytical and statistical 
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analysis using iterations and descent and Chi-squared analysis, to present, 

analyses and discuss the results of the study and test hypotheses, reached a 

number of conclusions utopia: That prevention tools have the ability to detect 

the risks of banks. There is the use of modern information systems risk 

management banks. There is improvement in the performance of risk 

management through internal audit procedures so as to ensure that the tasks of 

risk measurement, monitoring and controlling banks. The internal audit also 

assists risk detection and analysis, measurement and identification of the 

means to meet them, choose the one most suitable for achieving the objective 

sought by the banks. the main recommendations: pay attention to oversight 

tools to detect the risks banks. And speed discovery of errors through the role 

of internal audit in banks. 

 

 المقدمة

ف مف طبدعة اإلنعاف ك ذا اإلنعاف الـز اإلنعاف لبر رطكر حدار   كألإف لملدة المراجعة أمر 
الاائف البشرم النظر كالرةددر كالرعددؿ بةدة الك كؿ الى أحعف النظـ فم اؿ المجاالت المرعلقة 

فم المجاؿ ما  ك  بحدار  كاعرقرارر كأفضلها فإن  ال دعرقر للى حاؿ  بؿ دنظر كدعدد النظر كدضدؼ
حدث إف ركفر المراجعة الداخلدة بالم ارؼ رضمف االلرزاـ باافة العداعات  كدشمؿ نظاـ  أفضؿ.

المراقبة الداخلدة الاؼء لملدة رحددد كرقددـ األنكاع المرعددة للمخاطر كنظـ معلكمات اافدة اما دجب 
جراءات درـ الرقأف راك  ؿ  ذر العداعات كاإلجراءات للى دد بها بانرظاـ  كرشرمف  ناؾ عداعات كا 

ة   كا  دار رقاردر دكردة منرظمة مف قبؿ جهشاط الم رفمإجراء المراجعة الداخلدة لاافة مراحؿ الن
 . معرقلة بةرض رحددد مكاطف الضعؼ

. كالم ارؼ ةجة كالمح لة النهائدة غدر معركفدنشأ الخطر لندما داكف  ناؾ احرماؿ ألاثر مف نرد
. إدارة المخاطر  م اإلجراءات كالعداعات الرم مف المخاطر نظران لطبدعة نشاطها  ةركاج  أنكالان خا

رقـك بها اإلدارة الم رفدة الى حمادة البنؾ مف المخاطر المخرلفة المحدطة ب  كذلؾ لرحددد مكاقع 
داررها لرجنبها أك العدطرة للدها أك رحكدلها كذلؾ مف خبلؿ نظاـ ش رة امؿ إلداالمخاطر كقداعها كا 

 .المخاطر
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 المشكمة التي تعالجيا الورقة:

ررمثؿ مشالة الكرقة فم أف المراجعة الداخلدة لبارة لف نشاط رقكدمم كاعرشارم  مكضكلم  
كمعرقؿ د مـ بةرض إضافة قدمة كرحعدف لملدات الم رؼ. كرعالد المراجعة الداخلدة الم رؼ 

فاللدة إجراءات الرقابة بالم رؼ. ك ذا للى رحقدؽ أ دافها مف خبلؿ رطبدؽ مدخؿ منظـ لرقكدـ 
 ؿ رعالد المراجعة الداخلدة فم رقكدـ أداء إدارة المخاطر  درطلب اإلجابة للى العؤاؿ الرالم:

 بالم ارؼ؟

  الورقة: أىمية

رنبع أ مدة الكرقة مف الدكر المرعاظـ الذم دماف أف رلعب  المراجعة الداخلدة فم رقكدـ أداء 
 ارؼ  نردجة للرطكر الابدر فم مجاؿ إدارة المخاطر بالم ارؼ.إدارة المخاطر بالم 

 أىداف الورقة :

 . الرعرؼ للى كضع المراجعة الداخلدة بالم ارؼ.1

 . رحقدؽ المراجعة الفعالة كرحعدف إدارة المخاطر برالفة معقكلة .2

 . الرأاد مف االلرزاـ بالعداعات كاإلجراءات كالخطط كالنظـ كاللكائي.3

 لورقة:فرضيات ا

 الكرقة الخربار الفرضدة الرالدة: ىرعع

 .رعالد المراجعة الداخلدة فم رقكدـ أداء إدارة المخاطر بالم ارؼ

 مناىج الورقة:

 المنه  الك فم كالرحلدلم مع االعربانة كاألعالدب اإلح ائدة. 

 قعمت  ذر الكرقة إلى ثبلثة محاكر  م: خطة الورقة:

 قة.اإلطار النظرم كالدراعات العاب -1
 الدراعة المدداندة.  -2
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 . الخارمة -3

 اإلطار النظري لمورقة:

 مفيوم المراجعة الداخمية:

(. المراجعػػة الداخلدػػة بأنهػػا فحػػص كرقدػػدـ مػػدل عػػبلمة 14ص ـ 1991دعرؼ.)لبػػد العػػمدع الدعػػكقم 
كم داقدة المعرندات الرم رثبت حدكث لملدات المنشأة كرعجدبلرها  كررضػمف أدضػان الرفعػدرات للرأاػد 

ف أف القكائـ المالدة مكضكع المراجعػة كالرػم رػـ إلػداد ا مػف  ػذر العػجبلت رعبػر ب ػدؽ كلدالػة لػف م
النرائ  أك المراز المالم. كقد لرؼ مجمع المراجعدف الداخلددف األمردام المراجعة الداخلدة بأنها:نشاط 

ات مالدػػة لػػئلدارة مػػم معػػرقؿ دكجػػد فػػم منظمػػات األلمػػاؿ المحاعػػبدة كالمالدػػة مػػف أجػػؿ رقػػددـ خػػدمدرقد
 (.64ص   ـ2006رقابة )أمدف احمد لطفم   ك م نكع مف الرقابة  دف  فحص كرقددـ فعالدة كعائؿ ال

 :أدت الى تطور المراجعة الداخمية األسباب التي

 أف المراجعة الداخلدة رطكرت لؤلعباب الرالدة:( 14ص  ـ2008دكضي)مام ادردس محمد 

أ داؼ اإلدارة كذلؾ مػف أجػؿ الرأاػد مػف لػدـ كجػكد أخطػاء  ك م أكلى اارشاؼ األخطاء كالةش: .1
هػػػذا الػػػدكر ك ػػػم عػػػردلى رخ ػػػدص إدارة معػػػرقلة للقدػػػاـ با المالدػػػة  ممػػػافػػػم الػػػدفارر كالمعػػػرندات 

 .المراجعة الداخلدة
محاعػػبدة  –الحاجػػة الػػى الرقػػاردر الدكردػػة: رحرػػاج اإلدارة ب ػػفة دكردػػة إلػػى البدانػػات كالمعلكمػػات  .2

داردة   درطلب كجكد نظاـ للمراجعة الداخلدة. كذلؾ –كا 
ظهكر المنشآت ذات الفركع كانرشار ا: ك ذا درطلب دكمان طمأنة اإلدارة العلدا إلػى  ػحة كعػبلمة  .3

 العمؿ فم الفركع الرابعة لها لف طردؽ نظاـ للمراجعة الداخلدة.
العملدػػات  : كدرطلػػب ذلػػؾ كجػػكد مراجعػػة معػػرمرة كدقدقػػة قبػػؿ كبعػػد حػػدكثظهػػكر المنشػػآت الابدػػرة .4

 .إدارة معرقلة للمراجعة الداخلدة للرأاد مف عبلمرها كدقرها كبالرالم دحراج ذلؾ الى رخ دص
 
 

 : أىداف المراجعة الداخمية
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 (2ـ  ص1997)مرشد المراجعة الداخلدة ألجهزة الدكلة   ررمثؿ أ داؼ المراجعة الداخلدة فدما دلم:

راءات كمعػػػػائؿ الرقابػػػػة الداخلدػػػػة الم ػػػػرح بهػػػػا فػػػػم لرػػػػزاـ بالعداعػػػػات كاإلجػػػػ. الرحقػػػػؽ مػػػػف مػػػػدل اال 1
 المعركدات اإلداردة المخرلفة.

 . الرحقؽ مف مدل افاءة كفعالدة أداء اإلدارات كاألقعاـ المخرلفة. 2

 كلرحقدؽ الهدفدف ألبلر فبل بد للمراجع الداخلم مف القداـ باآلرم:

ؾ مػػف أجػػؿ اارشػػاؼ نقػػاط الضػػعؼ أك . مرابعػػة رنفدػػذ الخطػػط كالعداعػػات المرعػػكمة كرقددمهػػا  كذلػػ 1
 النقص فم النظـ أك اإلجراءات بق د الرعددؿ كالرحعدف.

 . الرحقؽ مف قدـ األ كؿ كمطابقرها مع الدفارر  كذلؾ مف أجؿ حمادة أمكاؿ المشركع. 2

. الرحقػػؽ مػػف  ػػحة كدقػػة البدانػػات المحاعػػبدة كرحلدلهػػا  كدرطلػػب ذلػػؾ مػػف المراجػػع الػػداخلم القدػػاـ  3
 مراجعة معرنددان كحعابدان كب كرة معرمرة . بعملدة

 . رفع الافاءة لف طردؽ الردردب  مع الرزاـ العاملدف بالعداعات كاإلجراءات المرعكمة.4

 : مكانة إدارة المراجعة الداخمية في التنظيم

 ( أف المراجع الداخلم معرقؿ فم لمل  مف ناحدردف  ما:16ـ ص 2008دبدف)مام إدردس محمد 

الرنظػػدـ الػػكظدفم كارربػػاط لملػػ  بالمعػػؤكلدات العلدػػا  حدػػث نجػػد أف رعضػػدد اإلدارة لػػ   ماانػػ  فػػم .1
فػػػرئدس إدارة المراجعػػػة الداخلدػػػة  دحقػػػؽ االعػػػرقبللدة فػػػم لملػػػ  كرحقدػػػؽ مػػػا دكاػػػؿ الدػػػ  مػػػف لمػػػؿ 

معػػئكؿ أمػػاـ المعػػركدات العلدػػا لػػئلدارة نظػػران ألف مػػا عدارشػػف  أثنػػاء رأددرػػ  لمهامػػ   ػػك مػػف ا رمػػاـ 
 رة العلدا.اإلدا

أف المراجػػػع الػػػداخلم دقػػػـك بكظدفرػػػ  الرػػػم رشػػػمؿ الفحػػػص كالرقدػػػدـ كمراقبػػػة الرنفدػػػذ لجمدػػػع أنشػػػطة  .2
 .المنشأة أك المؤععة كلهذا ال دجب أف دعهد إلد  ام مهاـ رنفدذدة أك ررعلؽ برعجدؿ العملدات
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 مفيوم الخطر:

   مماارات أثناء حدار  الدكمدةالخطر  ك ظا رة أك حالة معنكدة  ربلـز الشخص لند ارخاذ القر 
 ـ 1980 )عػػػبلم  لبػػػد اهلل  .أك لػػػدـ الرأاػػػد مػػػف نرػػػائ  قرارارػػػ  درررػػػب للدػػػ  حالػػػة الشػػػؾ أك الخػػػكؼ 

 ..(8ص

 الخطر في المفيوم المالي:

الخطر فم المفهػكـ المػالم  ػك ضػرر مباشػر مركقػع للنشػاط المػرربط  بكحػدة اقر ػاددة  بعػبب 
نػر  لنػ  خعػائر ركفػم حالػة حدكثػ    .دػة أك عداعػدة  أك بفعػؿ بشػرمأك طبدع كقػكع أحػداث اقر ػاددة 

مػػػػػؤثرة  قػػػػػد رػػػػػؤدم إلػػػػػى لػػػػػدـ اعػػػػػرمراردة الكحػػػػػدة االقر ػػػػػاددة فػػػػػم النشػػػػػاط الممػػػػػارس  كخركجهػػػػػا مػػػػػف 
 (2ص ـ 1998 الرمدمم  داعدف لبد اهللالعكؽ)

ردػؼ للمخػاطر كالم ارؼ ركاج  أنكالان  خا ة مػف المخػاطر نظػران لطبدعػة نشػاطها  كدماػف إلطػاء رع
البنادػػػة بأنهػػػا " حالػػػة لػػػدـ الرأاػػػد فػػػم اعػػػررجاع رؤكس األمػػػكاؿ المقرضػػػة أك رح ػػػدؿ أربػػػاح معػػػرقبلدة 

 .(23ص   ػ1423طارؽ اهلل خاف كحبدب احمد مركقعة .)

ـــة بالمؤسســـات المصـــرفية ـــواع المخـــاطر المتعمق : دماػػػف رقعػػػدـ المخػػػاطر الرػػػم ركاجػػػ  المؤععػػػات أن
 (32  ص ػػ1421محمد  اماؿ الم رفدة إلى ما دلم:)دكعؼ 

 :/ مخاطر مالية1

 :مخاطر االئرماف ك ررمثؿ فم اآلرمك م 

ك م مف المخاطر الرئدعدة الرم ركاجهها الم ارؼ كدق د بها: المخاطر الرم  :مخاطر االئرماف - أ
أك لدـ مقدرة  رنشأ بعبب لدـ العداد بالاامؿ كفم الكقت المحدد مما دنر  لن  خعارة مالدة 

لفائ  كفقان للشرك العمدؿ ا  .ط المرفؽ للدها لند مني االئرمافلمقررض مف عداد القرض كا 
كللدػ  فػإف المخػػاطر االئرماندػة:  ػػم خعػارة محرملػة ناجمػػة مػف لػػدـ قػدرة العمدػؿ المقرػػرض للػى عػػداد 

 .لبنؾ المقرض لند رارد  االعرحقاؽقدمة القرض كفكائد ا
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افادة العدكلة لمرطلبات الرشةدؿ العاددة كرقلػؿ مػف مخاطر العدكلة: كرنشأ  ذر المخاطر مف لدـ  -ب
لػػدـ قػػدرة البنػػؾ للػػى رعػػددد الرزامارػػ  ق ػػدرة األجػػؿ لنػػد مكالدػػد اعػػرحقاقها  كقػػد رنػػر  لػػف عػػكء إدارة 

 .لح كؿ للى العدكلة برالفة معقكلةالعدكلة فم الم رؼ أك  عكبة ا

الدػة ألعػباب اقر ػاددة أك عداعػدة :  م المخاطر الرم رطػرأ للػى عػكؽ األكراؽ الممخاطر العكؽ -ج
أك اجرمالدة أك أمندة  كمف أمثلرها ما حدث فم أكربا الشرقدة فم الثماندندات مف القرف العشػردف  كفػم 

 :كدماػػػف رقعػػػدـ مخػػػاطر العػػػكؽ إلػػػى ـ.2001  كالعػػػالـ ااػػػؿ لقػػػب أحػػػداث عػػػبرمبر الكالدػػػات المرحػػػدة
عار الفائػدة فػػم الم ػارؼ الرقلدددػة ك ػػامش   مخػػاطر أعػعار العػلع  مخػػاطر أعػمخػاطر أعػعار األعػهـ

 .رؼ اإلعبلمدة  مخاطر أععار ال رؼالربي فم الم ا

 :/ المخاطر غير المالية2

 رضـ المخاطر غدر المالدة ما دلم:

 : ك ػػػػػػػػم مخػػػػػػػػػاطر لرفرهػػػػػػػػػا لجنػػػػػػػػة بػػػػػػػػػازؿ للرقابػػػػػػػػػة الم ػػػػػػػػرفدة للػػػػػػػػػى أنهػػػػػػػػػا:أ/ المخػػػػػػػػاطر الرشػػػػػػػػػةدلدة
افادػة أك انخفػاض العملدػات الداخلدػة أك األشػخاص أك  )مخاطر الرعرض للخعائر الرم رنجـ لػف لػدـ

 كرنقعـ المخاطر الرشةدلدة إلى اآلرم: .نظمة الرم رنجـ لف أحداث خارجدةاأل

ة اعرعماؿ الممرلاػات أك الرحادػؿ للػى القػانكف كاللػكائي ء.مخاطر االحرداؿ الداخلم مثؿ الةش أك أعا1
 .خؿ البنؾالرنظدمدة مف أشخاص دا

 الخارجم: لمبلء البنؾ.. االحرداؿ 2

. ممارعػػػػات العمػػػػؿ كاألمػػػػاف فػػػػم ماػػػػاف العمػػػػؿ: ك ػػػػم األلمػػػػاؿ الرػػػػم ال ررفػػػػؽ مػػػػع طبدعػػػػة الكظدفػػػػة 3
 كاشرراطات قكاندف ال حة كالعبلمة.

 ركقؼ العمؿ كالخلؿ فم األنظمة بما فم ذلؾ أنظمة الامبدكرر. . األضرار فم الكحدات الماددة:4

أك مػف خطاء فم نص العقكد أك مف رأخر ارخاذ اإلجراءات القانكندة ب/ المخاطر القانكندة: رنر  مف أ
 .مخالفة لبعض قكاندف الدكلة
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الم ػارؼ اإلعػبلمدة دكف  نػاؾ مخػاطر كرحػددات رنفػرد بهػا المخاطر الخاصة بالمصارف اإلسالمية: 
 :غدر ا ك م

 / مخاطر فقداف الثقة فم العمؿ الم رفم اإلعبلمم:1

رقاد الفهـ العلدـ لرعالة الم ارؼ اإلعبلمدة كمضامدف القالدردف األعاعدردف رنشأ  ذر المخاطر مف اف
 ك ما: الةنـ بالةـر كالخراج بالضماف.

 :علؽ ب د  الرمكدؿ اإلعبلمم كمنها/مخاطر رر2

 )غالػب لػػكض الرفػػالم  نلخػص مخػػاطر المرابحػػة فػم اآلرػػم:أف دماػػف  أ/ مخػاطر الرمكدػػؿ بالمرابحػة:
 .(15ـ  ص2007فد ؿ  ادؽ لارضة  

. رعرض أمػكاؿ الم ػرؼ للخطػر فػم حالػة لجػز العمدػؿ لػف العػداد كلػدـ الح ػكؿ للػى ضػمانات 1
ف الرنفدػػػذ للػػػى  ػػػذر إاافدػػػة حرػػػى مػػػع اللجػػػكء الػػػى القضػػػاء ككجػػػكد ر ػػػف لقػػػارم للػػػى عػػػبدؿ المثػػػاؿ إذ 

كاؿ مػػ  ك ػػذا دعنػػم أف الم ػػرؼ دفقػػد لائػػدان للػػى األةدرػػدي مػػدة طكدلػػة ر ػػؿ ألاثػػر مػػف عػػنالضػػمانات 
 .طدلة الفررة حرى رعررد من 

. ثبػات أربػاح البنػؾ طػكاؿ مػدة المرابحػة  ففػم بدػػكع المرابحػة لآلمػر بالشػراء دػرـ رحددػد نعػبة المرابحػػة 2
  كامػػا  ػػك معػػركؼ مػػدة الرعػػددد المرفػػؽ للدهػػا معػػبقان كرضػػاؼ إلػػى رأس المػػاؿ كدػػرـ ركزدػػع المبلػػ  للػػى 

 .العاس مما  ك مطبؽ فم إذا ما ح ؿأـ رأخر للى ثبات قدمة العقد عكاء رقدـ العمدؿ بالعداد 

 :جار البضالة كذلؾ مف ناحدردف  ما. رحمؿ البنؾ المعؤكلدة ر3

  فمػف الناحدػة الشػرلدة دجػب للػى  ػبلؾ العػلعة المشػرراة أك غدػر ذلػؾأ/ عكاء مف ناحدػة رحمػؿ البنػؾ 
للعمدػؿ  فػإذا مػا ح ػؿ أف حػدثت   كمػف ثػـ الرنػازؿ دها للعمدػؿ كحدازرهػاالبنؾ رملؾ العلعة الرم عدشرر 

مكانػػع رحػػكؿ دكف رحكدػػؿ ملادػػة العػػلعة المشػػرراة للعمدػػؿ  فربقػػى ملادرهػػا للم ػػرؼ الػػذم قػػد ال دعػػرطدع 
 .فم حالة رلفها أثناء  ذر العملدةبدعها ثاندة  كبالرالم درحمؿ خعارة قدمة  ذر البضالة  أك 

 :الرمكدؿ بالمضاربة ب/ مخاطر

لمضػػاربة فػػم مخػػاطر لجػػز العػػدكلة كخطػػر ال ػػرؼ إذا رػػـ الرعامػػؿ بالعملػػة ررمثػػؿ مخػػاطر الرمكدػػؿ با
 .رربط بالنشاط الرجارم مثؿ الاعاداألجنبدة كمخاطر ر
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 :ج/ مخاطر الرمكدؿ بالمشاراة

 (64ص ـ 2005)لاشكر لبد الجكاد لبد الحمدد   :رمكدؿ بالمشاراة المخاطر الرالدةد احب ال

  بػرأس المػاؿ مػع أفػراد أك مشػركلات ف البنػؾ دػدخؿ اشػردؾإ : إذ.مخاطر فقداف رأس الماؿ ذارػ 1
 .ركع أك الفرد الحا ؿ للى الرمكدؿفمبل  الرمكدؿ  نا داكف معرضان للخعارة فم حالة اخفاؽ المش

حداف داكف االعرثمار بطردقة المشاراة الدماف رحكدل  الى عدكلة بعرلة اما فػم .فم بعض األ2
لػػـ راػػف  األعػػهـ إلػػى طػػرؼ آخػػر األمػػر الػػذم د ػػعب رحقدقػػ  مػػااالعػػرثمار فػػم األعػػهـ إال ببدػػع 

 .األعهـ معجلة فم البكر ة

 .اانت المشاراة بالعمبلت األجنبدة.الرعرض لرقلبات فم ععر ال رؼ إذا 3

 :د/ مخاطر الرمكدؿ باإلجارة

)غالػػب لػػكض الرفػػالم  فد ػػؿ   ػػذر ال ػػدةة ال رخلػػك مػػف المخػػاطر الرػػم دماػػف أف نكجز ػػا امػػا دلػػم:
 .(16ص ـ 2007دؽ لارضة   ا

/ مخػػاطر رعػػكدقدة: ررمثػػؿ فػػم أف شػػراء األجهػػزة كالمعػػدات مػػف قبػػؿ البنػػؾ دحرػػاج إلػػى حملػػة رعػػكدقدة 1
منظمة مف قبؿ البنػؾ لجػذب العمػبلء  لػذلؾ ال بػد مػف األخػذ بعػدف االلربػار احرداجػات العػكؽ كالطلػب 

ال رعرض البنؾ لمخاطر ررمثؿ فم رجمدد   رأس الماؿ.للى  ذر المعدات   كا 

 :نرظاـ دفع األجرةا/ مخاطر لدـ 2

أك مػػف حدػػث إلػػادة كدعنػػم ذلػػؾ رعطدػػؿ رأس المػػاؿ العامػػؿ للبنػػؾ عػػكاء مػػف حدػػث رشػػةدؿ رأس المػػاؿ 
 .اعرثمار األمكاؿ

: خا ة فم الع ر الحالم الذم دشهد رعارلان مرزاددان فم األعالدب الرانكلكجدة/ مخاطر الرةددر فم 3
ألمػر الػذم دعػركجب أف دػرـ اخردػار مػكاد الرػأجدر بعنادػة فائقػة كحػرص شػددد خكفػان الرقدـ الرانكلػكجم  ا

 مف رعرض البنؾ لمخاطر ابدرة.

 

 



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  179 

  

 : ػ / مخاطر الرمكدؿ باالعر ناع

 ػػة لنػػدما دقػػدـ البنػػؾ الرمكدػػؿ كفػػؽ لقػػد االعر ػػناع  فإنػػ  دعػػرض رأس مالػػ  لعػػدد مػػف المخػػاطر الخا
 .(69 ػ  ص1423اهلل خاف كحبدب احمد  ) طارؽ :بالطرؼ اآلخر ك ذر رشمؿ اآلرم

  حدث دماف أف دفشػؿ الطػرؼ اآلخػر فػم رعػلدـ برعلدـ العلع المبالة اعر نالان  . المخاطر الخا ة1
 .عة فم مكلد ا أك راكف علعة رددئةالعل

 . مخاطر العجز لف العداد مف جانب المشررم.2

اػكف  نػاؾ مخػاطر عػض اآلراء الفقهدػة فقػد رلربر لقد االعر ناع لقدان جائزان غدر ملـز كفؽ با. إذا 3
 .الرراجع لف العقد

 :مفيوم إدارة المخاطر

دارة المخاطر  ػم رنظػدـ مراامػؿ دهػدؼ إلػى الرك ػؿ إلػى كعػائؿ محػددة للػرحاـ فػم الخطػر  إ
كالحػد مػف راػػرار رحقػؽ حكادثػ   كالرقلدػػؿ مػف حجػـ الخعػػائر بأفضػؿ الكعػائؿ كأقػػؿَّ الراػالدؼ لف طردػػؽ 

خػػػاطر كرحلدلهػػػا  كقداعػػػها كرحددػػػد كعػػػائؿ مجابهرهػػػا  مػػػع اخردػػػار أنعػػػبها لرحقدػػػؽ الهػػػدؼ اارشػػػاؼ الم
 (.71ص   IIالمطلكب)دلدلؾ إلى إدارة المخاطر الم رفدة مكعكلة بازؿ

كدماف رعردؼ إدارة المخػاطر أدضػان بأنهػا: اإلجػراءات كالعداعػات الرػم رقػكـ بهػا اإلدارة الم ػرفدة  مػف 
داررهػػا أجػػؿ حمادػػة البنػػؾ مػػف المخػػ اطر المخرلفػػة المحدطػػة بػػ  كذلػػؾ لرحددػػد مكاقػػع المخػػاطر كقداعػػها كا 

دارة المخػػػاطر )مفرػػػاح  ػػػالي لرجنبهػػػا أك العػػػدطرة للدهػػػا أك رحكدلهػػػا كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ نظػػػاـ شػػػامؿ إل
 (.1ص  ـ2009 

 :المتطمبات الضرورية إلدارة المخاطر

منهػػا أف راػػكف مرػػكفرة  نػػاؾ مرطلبػػات ضػػركردة فػػم أم مؤععػػة م ػػرفدة كخا ػػة اإلعػػبلمدة 
 :حرى دمانها مف اإلدارة الجددة للمخاطر ك م

 :أ. كضكح محركل إدارة المخاطر
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إف حعػػف إدارة المخػػػاطر فػػػم البنػػكؾ اإلعػػػبلمدة للػػػى أنػػ  نظػػػاـ شػػػامؿ كرشػػررؾ فدػػػ  جمدػػػع المعػػػركدات 
 ـ(.2009اإلداردة بالبنؾ كدشمؿ ا لمركر بأربع مراحؿ أعاعدة: )محمد علدـ ك بة  

 .ردؼ المخاطر الرم درعرض لها نشاط ال درفة اإلعبلمدة. رع1

 .. القدرة للى قداس المخاطر ب فة معرمرة مف خبلؿ نظـ معلكمات مبلئمة2

 ..اخردار المخاطر الرم درغب الم رؼ فم الرعرض لها  كالرم دماف لرأس الماؿ رحملها3

القػرارات ال ػحدحة فػم الكقػت المناعػب  .مراقبة اإلدارة لرلؾ المخاطر كقداعها بمعاددر مناعػبة كارخػاذ4
 لرعظدـ العائد مقابؿ رخفدض انعااعات المخاطر.

 :ب. ركظدؼ الافاءات المؤ لة كالمؤمنة برعالة الم رؼ اإلعبلمم

قػػد الدػػكلم بعػػض القػػائمدف للػػى الم ػػارؼ اإلعػػبلمدة إلػػى  ػػذا العن ػػر أ مدػػة ابدػػرة كرارفػػم بركظدػػؼ 
 دؤمنكف برعالة الم رؼ اإلعػبلمم كلدعػت مرحمعػدف إلنجاحػ   اكادر قد دحملكف مؤ بلت كلانهـ  ال

ك ك ما دضعؼ االارشاؼ المبار للمخاطر  لذلؾ فإف الركظدؼ دجب أف دخضع لمعاددر الافاءة كدمر 
 دجب المحافظة للدها بالرحفدز. ان بمراحؿ االارعاب للافاءات ثـ رقكدرها بالردردب كأخدر 

 :اطرج.إنشاء إدارة معرقلة إلدارة المخ

فرض رطكر النشاط الم رفم ركفدر إدارة معرقلة إلدارة المخاطر معرقلة لف اإلدارات األخرل للرعرؼ 
المبار للى م ادر المخاطر كركقع حدكثها لبلحرداط كرحددد حجـ رأثدر ا كالرخطدط المعػبؽ للعػدطرة 

أف حعػػػف إدارة ى إلػػػكنشػػػدر فػػػم  ػػػذا ال ػػػدد . للدها امػػػا دجػػػب أف ررػػػكفر لددػػػ  المعلكمػػػات بشػػػاؿ دائػػػـ
 المخاطر بالبنكؾ دعركجب االلرزاـ بالمبادئ األعاعدة الرالدة:

بإلػداد العداعػة العامػة  أمػا  رهػرـ "المخػاطرلجنػة إدارة  " .أف داكف لدل اؿ بنؾ لجنػة معػرقلة رعػمى1
اإلدارة المرخ  ػػة إلدارة المخػػاطر فررػػكلى رنفدػػذ رلػػؾ العداعػػات  امػػا رقػػكـ بمراقبػػة كقدػػاس المخػػاطر 

 .دكرمبشاؿ 

 لاؿ نكع مف المخاطر الرئدعدة راكف لدد  خبرة اافدة فم المجاؿ البنام.  "معئكؿ مخاطر .رعددف2



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  181 

  

.كضػػػػع نظػػػػاـ محػػػػدد لقدػػػػاس كمراقبػػػػة المخػػػػاطر فػػػػم اػػػػؿ بنػػػػؾ كرحددػػػػد األعػػػػقؼ االحررازدػػػػة لبلئرمػػػػاف 3
 .كالعدكلة

 كالربحدة..رقددـ أ كؿ اؿ بنؾ كخا ة االعرثماردة امبدأ أعاعم لقداس المخاطر 4

 . .اعرخداـ أنظمة معلكمات حددثة إلدارة المخاطر ككضع ضكابط أماف مبلئمة لها5

.ضػػػػركرة كجػػػػكد كحػػػػدة مراجعػػػػة داخلدػػػػة معػػػػرقلة بػػػػالبنكؾ رربػػػػع مجلػػػػس اإلدارة بالبنػػػػؾ مباشػػػػرة كرقػػػػـك 6
 .المخاطربالمراجعة لجمدع ألماؿ البنؾ بما فدها إدارة 

 : المرازدةد. بناء العبلقة الشرلدة مع الم ارؼ 

ال رعػػػرطدع أف رعػػػرفدد الم ػػػارؼ اإلعػػػبلمدة مػػػف كظدفػػػة المقػػػرض األخدػػػر الرقلدددػػػة للم ػػػرؼ 
المرازم ألن  ال دفرؽ بدف لمؿ الم ارؼ اإلعػبلمدة كغدر ػا ك ػذا دجعلهػا فػم كضػع غدػر مراػافئ مػع 

رؼ لعجػػػػز فػػػػم العػػػػدكلة  كلهػػػػذا دجػػػػب أف رعمػػػػؿ الم ػػػػالالبنػػػػكؾ الرقلدددػػػػة فػػػػم حالػػػػة رعرضػػػػ  نظدررهػػػػا 
دجػػػاد بػػػددؿ جددػػػد شػػػرلم حرػػػى رػػػرماف الم ػػػارؼ  اإلعػػػبلمدة جا ػػػدة إلدجػػػاد مخػػػرج لهػػػذر الكضػػػعدة كا 

 . المرازدة مف معالدرها لركفدر العدكلة لند الحاجة

 عالقة المراجعة الداخمية بإدارة المخاطر:

 ( دجػب أف ررػكفر للم ػارؼ كعػائؿ المراقبػة الرػم73 ػػ ص1423دبدف )طارؽ اهلل خػاف كحبدػب احمػد 
رضػػمف االلرػػزاـ باافػػة العداعػػات   كدشػػمؿ نظػػاـ المراقبػػة الداخلدػػة الاػػؼء لملدػػة رحددػػد كرقدػػدـ األنػػكاع 
جػػراءات دػرـ الرقدػد بهػػا  المرعػددة للمخػاطر كنظػـ معلكمػػات اافدػة  امػا دجػػب أف راػكف  نػاؾ عداعػات كا 

ة مراحػػػؿ النشػػػاط بانرظػػػاـ   كرشػػػرمؿ  ػػػذر العداعػػػات كاإلجػػػراءات للػػػى إجػػػراء المراجعػػػة الداخلدػػػة لاافػػػ
الم رفم   كا  دار رقاردر دكردة منرظمة بةرض رحددد مكاطف الضعؼ  كالعن ر المهـ فم مكضػكع 

كضػػبطها مف ػػكلة الكاحػػدة لػػف المراقبػػة الداخلدػػة  ػػك الرأاػػد مػػف اف مهػػاـ قدػػاس المخػػاطر   كر ػػد ا 
 .األخرل

لرقابػػػة الفعالػػػة  برقػػػددـ اػػػذلؾ فػػػإف كجػػػكد مراجعػػػة داخلدػػػة فػػػم الم ػػػارؼ مػػػف شػػػأن  أف دعػػػزز لملدػػػات ا
الرقػػػاردر المالدػػػة كاإلداردػػػة ذات الجػػػدارة لػػػف مخػػػاطر االئرمػػػاف كااللرػػػزاـ باألنظمػػػة كالعداعػػػات كالخطػػػط 
كالرعلدمات الداخلدة كاذلؾ اإلجراءات  مما دافؿ عػبلمة كفاللدػة لملدػة إدارة المخػاطر فػم الم ػارؼ  

 كدعا ـ فم رحقدؽ الربحدة طكدلة األجؿ.



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  182 

  

 سابقة:الدراسات ال

بعنكاف:رقكدـ أعالدب المراجعة فم المؤععة المالدة  ان ـ( بحث1997أجرل أشرؼ إبرا دـ أحمد )
:دراعة حالة بنؾ الرضامف اإلعبلمم  حدث رمثلت مشالة البحث فم رضارب رعردفات المراجعة بكج  

ة كالرطبدؽ لاـ بدنما رربادف فم مظا ر ا مف حدث الممارعة كالرطبدؽ العملم ررعدد نظـ الممارع
للمراجعة فم المؤععات  مف أ داؼ البحث إدجاد مررازات مرعددة كرؤل مرااملة لف إطار المراجعة 
فم المؤععات المالدة.أ ـ النرائ  الرم رك ؿ إلدها البحث:أف الجهد المبذكؿ فم إدارة الرفردش 

د بعض األخطاء كالمراجعة عا ـ ب كرة مباشرة كغدر مباشرة فم رفع افاءة البنؾ كأدضان ركج
كاالنحرافات المراررة كالمرمثلة فم الرعامؿ المربادف فم المؤععات المالدة فم البدئة الكاحدة.كأ ـ 
رك دات البحث:ضركرة إلرماد مبادئ مكحدة لكظدفة الردقدؽ كالمراجعة الداخلدة للمؤععات المخرلفة 

 .إلرماد قكالد كأعس محاعبدة مكحدةمع 

ـ( دراعة بعنكاف:الردقدؽ كالرقابة الداخلدة فم 2002محمد )قدمت محاعف لبد العزدز 
ارشاؼ كر حدي األخطاء كالمخالفات: دراعة حالة بنؾ الخرطـك  كرلخ ت االم ارؼ كدكر ا فم 

كعبب مشالة البحث فم أن  دكجد اثدر مف المخالفات كالربللب كالرزكدر فم حعابات العمبلء كغدر ا 
خربلؿ نظاـ الرقابة الداخلدة كالردقدؽ الخاص بالجهاز الم رفم اما أف إدارة انار  لف  تابل ذر المش

البنكؾ ال رعطم الردقدؽ الداخلم األ مدة البلزمة مف حدث دلم  بالاكادر المؤ لة كالخبدرة  كاذلؾ 
الرقاردر ال رعطم األ مدة كالعرلة فم معالجة أكج  الخلؿ ألف أغلب إدارات الردقدؽ رربع مباشرة 

دارة الرنفدذدة مما دنعاس علبان للى رقاردر أدائهـ. كمف أ ـ أ داؼ البحث مرابعة كرحلدؿ نظـ لئل
الرقابة الداخلدة المربعة حالدان مف حدث طرؽ العمؿ  الهداؿ الكظدفم  نكع الاكادر مف حدث المؤ بلت 

لدـ كجكد بدف البحث  ذا كقد  كالخبرة ككضع المراجعة الداخلدة كربعدرها فم الهداؿ اإلدارم للبنؾ.
ك ناؾ ق كر فم ردقدؽ المراجع الداخلم ألن  ردقدؽ الحؽ مما دعنم لدـ  .عرراردجدة عنكدة للبنؾا

اارشاف  لبلنحرافات فم حدنها ربعدة الردقدؽ الداخلم لنائب المددر دجعل  أقؿ فعالدة كاذلؾ لدـ اخردار 
كالمبلحظات.كمف أ ـ الرك دات دجب اخردار العاملدف ذكل الافاءة كالخبرة كبالرالم ضعؼ الرقاردر 

الافاءة كالمؤ ؿ العلمم المناعب للعمؿ بالبنؾ  إلادة النظر فم الهداؿ اإلدارم  مكرعددف المكظفدف ذك 
زالة الخلؿ  كلقد دكرات ردردبدة للعاملدف بإدارة الردقدؽ.  للبنؾ كا 

مة الرقابة الداخلدة فم الجهاز ـ( دراعة بعنكاف: رقكدـ أنظ2005أجرل الطردفم البشدر المهدم )
الم رفم  دراعة حالة القطاع الم رفم العكدانم  حدث رمثلت مشالة البحث فم رزادد حاالت 
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االخربلس كالرزكدر فم كحدات القطاع الم رفم العكدانم  كذلؾ بالرغـ مف كجكد أنظمة للرقابة 
االخربلس أك الرزكدر كدعزل  الداخلدة دماف بكاعطرها حمادة أ كؿ  ذر الم ارؼ مف العرقة أك

الخلؿ فم الرقابة الداخلدة فم القطاع الم رفم العكدانم الى كجكد الخلؿ فم الهداؿ الرنظدمم أ ـ 
النرائ  الرم رك لت إلدها الدراعة: لدـ كجكد دلدؿ للحعابات مما أدل الى ضعؼ معركل اإلجراءات 

دؤثر علبان للى أداء الرقابة الداخلدة  كلدـ  فم  ذر الم ارؼ  الدكجد نظاـ للمراجعة الداخلدة مما
االلرزاـ بالضبط القاضم بكجكد شخ دف لند فري الخزدنة المكدع بها النقددة أك االلرمادات.كأك ت 
الدراعة بضركرة لمؿ  دااؿ منظمة كك ؼ كظدفم كلمؿ نظـ للمحاعبة كالمراجعة كشؤكف العاملدف  

 إداررها كمرابعة األداء كالرقدد بالعداعات كاللكائي.كضركرة اال رماـ بدكر الرفردش كرفعدؿ 

(: أعػػػس كمقكمػػػات نظػػػـ المراجعػػػة الداخلدػػػة فػػػم 2006رناكلػػػت دراعػػػة لبػػػد اهلل مكعػػػى لثمػػػاف )
حدػث رمثلػت البحػث فػم الرعػاؤالت القطاع الم رفم  دراعػة حالػة بنػؾ الرضػامف اإلعػبلمم العػكدانم  

لعن ػر الافػاءة كالرأ دػؿ  عػبلمم كفقػان اإلاخلدػة ببنػؾ الرضػامف خردػار أفػراد المراجعػة الداردة:  ؿ دػرـ اآل
عػػػبلمم أعػػػس كمقكمػػػات نظػػػـ المراجعػػػة العلمػػػم   ػػػؿ رربػػػع إدارة المراجعػػػة الداخلدػػػة ببنػػػؾ الرضػػػامف اإل

الداخلدة المرعارؼ للدها مهندان ك ؿ كاابت إدارة المراجعة الداخلدة ببنؾ الرضامف الرطكرات الرقندة. مف 
لرعػػػرؼ للػػػى معػػػركل األعػػػس كالمقكمػػػات الرػػػى رنطبػػػؽ للػػػى المراجعػػػة الداخلدػػػة ببنػػػؾ أ ػػػداؼ البحػػػث ا

الرضامف االعبلمم أ ػـ النرػائ  الرػم رك ػؿ إلدهػا البحث:ضػعؼ أعػس كنظػـ كمقكمػات نظػـ المراجعػة 
الداخلدػػة دعػػػد مؤشػػران للػػػى ضػػعؼ االدارة بالمنشػػػأة  رعربػػر المراجعػػػة الداخلدػػة أداة رقكدمدػػػة فاللػػة لػػػنظـ 

الداخلدػػة المخرلفػػة كبػػدكنها رعربػػر نظػػـ الرقابػػة الداخلدػػة غدػػر فاللػػة كغدػػر اافدػػة لرحقدػػؽ أ ػػداؼ  الرقابػػة
 رماـ برطبدؽ مقكمات نظـ المراجعة الداخلدة لضماف جكدة لملدة لمنشأة .كأ ـ الرك دات: ضركرة االا

أعػس كمقكمػات نظػـ المراجعة الداخلدة كجكدة الرقاردر المالدة ببنؾ الرضامف اإلعبلمم  ضركرة ركحدػد 
المراجعة الداخلدة للم ارؼ العكداندة امدرعة كاحدة كذلؾ لف طردؽ إشراؼ مراز رػدردب مكحػد لاػؿ 

 رحاد الم ارؼ العكداندة كالبنؾ المرازم.االم ارؼ العاملة بالعكداف كرحت إشراؼ 

إحاػاـ ـ( كرقػة بعنػكاف: دكر نظػـ كرانكلكجدػا المعلكمػات فػم 2013ألد رػاج الخػرـ محمػد للػى )
معرفػػػة دكر نظػػػـ كرانكلكجدػػػا المعلكمػػػات للػػػى افػػػاءة لملدػػػات الرقابػػػة  ىرؼ   ػػػدفت إلػػػالرقابػػػة بالم ػػػا

. ك رامػػػػػػػف مشػػالة الكرقػػة فػػم أف إدخػػاؿ البدانػػات مباشػػرة للحاعػػب اآللػػم فػػم ظػػؿ رانكلكجدػػا بالم ػػارؼ
دكدػػة الرقلدددػػة ممػػا المعلكمػػات دػػؤدم الػػى لػػدـ كجػػكد الػػدلدؿ المػػادم المرعػػارؼ للدػػ  فػػم ظػػؿ الػػنظـ الد

درطلػػب ضػػركرة رطػػكدر أعػػالدب الرقابػػة للػػى إدخػػاؿ البدانػػات. كلحػػؿ  ػػذر المشػػالة رػػـ كضػػع الفرضػػدة 
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خل ػت  .بالم ػارؼافػاءة لملدػات الرقابػة الرقابة للى نظـ كرانكلكجدػا المعلكمػات رػؤدم الػى الرالدة: 
كأف  ة الرػػم قامػػت للدهػػا الكرقػػة العددػػد مػػف النرػػائ   كالرػػم ررمثػػؿ فػػم إثبػػات  ػػحة الفرضػػد إلػػىالكرقػػة 

ررعرض لها الم ارؼ.كرشدر الكرقة الى أف أدكات الكقادة لها القدرة للى اارشاؼ المخاطر الرم دماف 
اال رمػػاـ بػػأدكات الرقابػػة الرػػم   . كقػػد أكردت الكرقػػة لػػدة رك ػػداترحعػػدف أمػػف المعلكمػػات بالم ػػارؼ

ركل أداء نظػػػػػػػػـ المعلكمػػػػػػػػات كضػػػػػػػػركرة رحعػػػػػػػػدف معػػػػػػػػ رعمػػػػػػػػؿ للػػػػػػػػى اشػػػػػػػػؼ المخػػػػػػػػاطر بالم ػػػػػػػػارؼ.
بالم ػػارؼ.كالعمؿ للػػى معػػادرة الرقػػدـ الرانكلػػكجم للمعلكمػػات فػػم ألمػػاؿ الرقابػػة بالم ػػارؼ.كالبد مػػف 
كجػػػكد رػػػأمدف للػػػى دخػػػكؿ األطػػػراؼ المخرلفػػػة لقكالػػػػد البدانػػػات كذلػػػؾ لرجنػػػب فقػػػد أك عػػػرقة أك رػػػػدمدر 

 المعلكمات.

 الدراسة الميدانية:

ة كالرعردػػػؼ بمجرمػػػع ة )فػػػم  ػػػذر الكرقػػػة( بػػػدء إجػػػراءات الدراعػػػة المدداندػػػركضػػػي الدراعػػػة المدداندػػػ       
  األداة المعػػػػرخدمة فػػػػم جمػػػػع البدانػػػػات األكلدػػػػة للدراعة كأعػػػػالدب المعالجػػػػة اإلح ػػػػائدة كلدنػػػػة الدراعػػػػة

 لم رحلدؿ البدانات كاخربار الفرضدات.إالمعرخدمة فم رحلدؿ البدانات  إضافة 

رمػع البحػث مجمكلػة الم ػارؼ بالكالدػة الشػمالدة ػ دنقػبل. أمػا العدنػة مجرمػع كلدنػة الدراعػة: دمثػؿ مج 
فهم جزء مف مجرمع الدراعة رـ اخردار ا للرعرؼ للى خ ائص مجرمع الدراعػة العػرنباط النرػائ  لػف 
 ذا المجرمع  كنعبة لعدد مف العكامؿ االقر اددة كالجةرافدة فعػكؼ رعػرهدؼ الدراعػة فػركع الم ػارؼ 

الزرالػػػم كمجمكلػػػة بنػػػؾ الندلػػػدف للرنمدػػػة ال ػػػنالدة كبنػػػؾ الرنمدػػػة الرعػػػاكنم كبنػػػؾ ك ػػػم رشػػػمؿ البنػػػؾ 
الخرطكـ كالبنؾ اإلعػبلمم كبنػؾ الشػماؿ اإلعػبلمم كبنػؾ البراػة كم ػرؼ االدخػار للرنمدػة االجرمالدػة 

% مػف  50حدػث رمثػؿ العدنػة حػكالم نعػبة  ةاعػربان 36كم ػرؼ المػزارع كبنػؾ األعػرة .رػـ ركزدػع لػدد
 ملدف برلؾ الم ارؼ إذ رعربر مقبكلة فم مجاؿ الدراعات االجرمالدة.جملة العا

  وسائل جمع البيانات: 

قاـ الباحث بر مدـ االعربان  ب كررها المبدئدة كرـ لرضها للى لدد مف األعارذة 
كالمخر دف )محامدف( بقضادا العلكـ الم رفدة كالمحاعبدة  إلبداء رأدهـ حكلها كقد رـ األخذ 

  كقاـ الباحث بإضافة كرعددؿ كدم  بعض الفقرات الرم أشار إلدها المحامكف حدث بمبلحظارهـ
كج بنرائ  مكضكلدة كدقدقة قدر كللخر  عؤاالن. 34أ بحت األعربانة فم  كررها النهائدة ماكنة مف 
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مااف حرص الباحث للى أف راكف العدنة ممثلة لمجرمع الدراعة باؿ رفا دلة كذلؾ مف حدث اإل
 الخ ائص الرالدة: شمكلها للى

 المؤ ؿ العلمم .1
 ( المؤىل العممي1جدول )

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

 5.6 5.6 5.6 2 ثانكم 

 72.2 66.7 66.7 24 جامعم

 100.0 27.8 27.8 10 فكؽ الجامعم

Total 36 100.0 100.0  

 م2012من بيانات الستبانة، دنقال،  المصدر:

كردكس حدث بلةت فراد العدنة مف حملة الباالأ( أف غالبدة 1دبلحث الباحث مف بدانات الجدكؿ )
" فراد العدنة  كللدة دماف القكؿ بأف لدنة الدراعة مف العدنات المؤ لة للمدان أ% مف 66.7نعبرهـ 
 ء مكضكلدة حكؿ مكضكع الدراعة.آلى الح كؿ للى ار إذلؾ  معكؼ دؤد مكبالرال

 العلمم الرخ ص .2
 ( التخصص العممي2جدول )

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

  1 2.8 2.8 2.8 

 38.9 36.1 36.1 13 محاعبة

 63.9 25.0 25.0 9 إدارة ألماؿ

 83.3 19.4 19.4 7 اقر اد
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 86.1 2.8 2.8 1 م ارؼ كبنكؾ

 100.0 13.9 13.9 5 أخرل

Total 36 100.0 100.0  

 م2012المصدر:من بيانات الستبانة، دنقال، 

فراد العدنة  ك رخ ص المحاعبة حدث أ( أف الرخ ص العلمى لةالبدة 2ؿ )دبلحظ مف بدانات الجدك  
% مف العدنة اما دبلحظ الركزدع المناعب ألفراد لدنة الدراعة بدف الرخ  ات 36.1بلةت نعبرهـ 

 بمكضكع الدراعة. ابكا للى أعئلة االعربداف أاثر فهمان المخرلفة بالرالم فاف الذدف أج

 .عنكات الخبرة3

 ( سنوات الخبرة3جدول )

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  2 5.6 5.6 5.6 

 22.2 16.7 16.7 6 عنكات 5أقؿ مف 

 30.6 8.3 8.3 3 10كأقؿ مف  5

 36.1 5.6 5.6 2 15كأقؿ مف 10

 100.0 63.9 63.9 23 عنة فأاثر 15

Total 36 100.0 100.0  

 م2012المصدر:من بيانات الستبانة، دنقال، 

. عنة فأاثر( 15فراد العدنة لهـ عنكات خبرة ابدرة )أ( أف غالبدة 3دبلحظ مف بدانات الجدكؿ )
اامة بالرالم رأثدر ا مما ددؿ للى أف إجابات المبحكثدف للى أعئلة االعربانة معضدة بخبرات مرر 

 اإلدجابم للى مكضكع الدراعة.
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 وسائل تحميل بيانات الدراسة: 

( أف برنام  حـز الرحلدبلت اإلح ائدة للعلـك 132ـ  ص 2006دذار )لبدالعزدز  
مف البرام  الشائعة  Statistical Packages for Social Sciences( SPSSاالجرمالدة )

انات فم الدراعات اإلنعاندة الرم رحراج إلى رف دؿ كلمؽ أابر إلثبات االعرخداـ فم مجاؿ رحلدؿ البد
مدل معنكدة النرائ  كالخربار الفرضدات. حدث رـ رحلدؿ بدانات الدراعة لف طردؽ برنام  الحـز 

( فاألاثر 0.05)  5%اإلح ائدة للعلكـ االجرمالدة باعرخداـ طردقة مربع اام لند معركل معنكدة 
اام المحعكبة لند معركل  ن  إذا اانت قدمة مربعأؾ لعلكـ االجرمالدة دعنى ذلاما  ك مربع فم ا

أابر مف قدمرها فم جدكؿ ركزدع مربع اام   95%( أك درجة ثقة 0.05)  5%قؿ مف أمعنكدة 
درفض  حة فرض العدـ كداكف الفرض البددؿ )فرض البحث(  حدحان أما إذا اانت قدمة مربع اال 

( فذلؾ معنار 0.05) 5%أك لند معركل معنكم أابر مف  مؿ ركزدع مربع اااقؿ مف قدمرها فم جدك 
 .لفرض البددؿ )فرض البحث(غدر  حديقبكؿ فرض العدـ كبالرالم داكف ا

 اخربار فرضدة الكرقة:

 اربع الباحث الخطكات الرالدة فى اخربار فرضدة الكرقة: 

 .  داغة فرضدة الكرقة فم لبارات. 1

مرربطة بالفرضدة ثـ اخربار ا باعرخداـ اخربار اآم رربدع لمعرفة داللة الفركؽ فم . رحددد العبارات ال2
 إجابات أفراد لدنة الدراعة للى لبارات الفرضدة. كفدما دلى مناقشة كاخربار فرضدة الكرقة:

 ( يوضح عالقات الفرضية4جدول رقم )

قدمة مربع  الػػعػبػػػػػارة
 اآم

درجة 
 الحردة

معركل 
 المعنكدة

 قةالعبل

  نظػػاـ محػػدد لقدػػاس كمراقبػػة المخػػاطر نالػػؾ العبلقػػة بػػدف أف 
  ناؾ إدارة للمراجعة الداخلدة بالم رؼك  بالم رؼ

 ركجد لبلقة معنكدة 0.026 4 11.016

أدكات الكقادة لهػا القػدرة للػى اارشػاؼ المخػاطر  العبلقة بدف أف
 نػاؾ إدارة للمراجعػة الداخلدػة ك  الرم دماف ررعرض لها الم رؼ

 الم رؼب

 ركجد لبلقة معنكدة 0.013 6 16.069
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 م2013المصدر : إعداد الباحث من بيانات الستبانة ، 

 : م(  ما دل4درضي مف الجدكؿ رقـ )

( 11.016فراد لدنة الدراعة للعبارة االكلى )أالمحعكبة لداللة الفركؽ بدف  م.بلةت قدمة مربع اا1
ؾ دشدر الى %( كللدة فأف ذل5قؿ مف قدمة معركل داللة )أالقدمة ( ك ذر 0.026عركل معنكدة)بم

 ان جابات أفراد العدنة كل الي المكافقدف للى أف  نالؾ نظامإح ائدة بدف إكجكد فركؽ ذات داللة 
   ناؾ إدارة للمراجعة الداخلدة بالم رؼ.ك  لقداس كمراقبة المخاطر بالم رؼ ان محدد

( 16.069فراد لدنة الدراعة للعبارة الثاندة )أداللة الفركؽ بدف المحعكبة ل م.بلةت قدمة مربع اا2
فأف ذلؾ دشدر الى   %( كللد5ؿ مف قدمة معركل داللة )( ك ذر القدمة اق0.013بمعركل معنكدة)

لبلقة بدف   نالؾ ف للى أفدبات أفراد العدنة كل الي المكافقكجكد فركؽ ذات داللة اح ائدة بدف اجا
 ناؾ إدارة ك  رعرض لها الم رؼأف دها القدرة للى اارشاؼ المخاطر الرم دماف أدكات الكقادة ل أف

 للمراجعة الداخلدة بالم رؼ.

أدكات الرقابػػػػػة رعمػػػػػؿ للػػػػػى اشػػػػػؼ المخػػػػػاطر العبلقػػػػػة بػػػػػدف أف 
  ناؾ إدارة للمراجعة الداخلدة بالم رؼك  بالم رؼ

الركجد لبلقة  0.878 6 2.417
 معنكدة

 نالػػػؾ اعػػػرخداـ أنظمػػػة معلكمػػػات حددثػػػة إلدارة أف العبلقػػػة بػػػدف 
 للمراجعة الداخلدة بالم رؼ ناؾ إدارة ك  المخاطر بالم رؼ

 ركجد لبلقة معنكدة 0.000 8 38.452

 نػػاؾ ك عػػرلة فػػم اارشػػاؼ األخطػػاء بالم ػػرؼ العبلقػػة بػػدف أف 
 إدارة للمراجعة الداخلدة بالم رؼ

الركجد لبلقة  0.670 8 5.797
 معنكدة

درـ اارشاؼ المخاطر كرحلدلها  كقداعها كرحددد العبلقة بدف أف 
 اخردار أنعبها لرحقدؽ الهدؼ المطلكب كعائؿ مجابهرها  مع

أدكات الكقادة لها القدرة للى اارشاؼ المخاطر  كأف بالم رؼ
  رعرض لها الم رؼأف دالرم دماف 

 ركجد لبلقة معنكدة 0.021 6 14.944

العبلقة بدف أف درـ الرأاد مف مهاـ قداس المخاطر كر د ا 
أمف كضبطها بالم رؼ ك نالؾ رحعدف فم افاءة إجراءات 

 المعلكمات بالم رؼ

 ركجد لبلقة معنكدة 0.001 6 23.959
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( 2.417فراد لدنة الدراعة للعبارة الثالثة )أالمحعكبة لداللة الفركؽ بدف  ماا.بلةت قدمة مربع 3
فأف ذلؾ دشدر الى   %( كللد5ر مف قدمة معركل داللة )( ك ذر القدمة أاب0.878بمعركل معنكدة)

ف للى أف  نالؾ دجابات أفراد العدنة كل الي غدر المكافقإح ائدة بدف إلدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
 ناؾ إدارة للمراجعة الداخلدة ك أدكات الرقابة رعمؿ للى اشؼ المخاطر بالم رؼ لبلقة بدف أف 

 بالم رؼ.

( 38.452اد لدنة الدراعة للعبارة الرابعة )فر أالمحعكبة لداللة الفركؽ بدف  م.بلةت قدمة مربع اا4 
ؾ دشدر الى فأف ذل  %( كللد5( ك ذر القدمة أقؿ مف قدمة معركل داللة )0.000بمعركل معنكدة)

لبلقة بدف أف  نالؾ ف إف دجابات أفراد العدنة كل الي المكافقإح ائدة بدف إكجكد فركؽ ذات داللة 
 ناؾ إدارة للمراجعة الداخلدة ك ة المخاطر بالم رؼ  نالؾ اعرخداـ أنظمة معلكمات حددثة إلدار 

 بالم رؼ.

( 5.797فراد لدنة الدراعة للعبارة الخامعة )أاال المحعكبة لداللة الفركؽ بدف .بلةت قدمة مربع 5 
در الى فأف ذلؾ دش  %( كللد5( ك ذر القدمة أابر مف قدمة معركل داللة )0.670) بمعركل معنكدة

 نالؾ  أفف للى دجابات أفراد العدنة كل الي غدر المكافقإح ائدة بدف إلة لدـ كجكد فركؽ ذات دال
  ناؾ إدارة للمراجعة الداخلدة بالم رؼ.ك عرلة فم اارشاؼ األخطاء بالم رؼ لبلقة بدف أف 

( 14.944فراد لدنة الدراعة للعبارة الثالثة )أ.بلةت قدمة مربع اال المحعكبة لداللة الفركؽ بدف 6
فأف ذلؾ دشدر الى   %( كللد5( ك ذر القدمة اقؿ مف قدمة معركل داللة )0.021) دةبمعركل معنك 

درـ اارشاؼ أن ف للى دكجكد فركؽ ذات داللة اح ائدة بدف اجابات أفراد العدنة كل الي المكافق
المخاطر كرحلدلها  كقداعها كرحددد كعائؿ مجابهرها  مع اخردار أنعبها لرحقدؽ الهدؼ المطلكب 

 رعرض لها الم رؼ.أف دأدكات الكقادة لها القدرة للى اارشاؼ المخاطر الرم دماف  كأف بالم رؼ

( 23.959فراد لدنة الدراعة للعبارة الخامعة )أالمحعكبة لداللة الفركؽ بدف  م.بلةت قدمة مربع اا7
ى ؾ دشدر الفأف ذل  %( كللد5( ك ذر القدمة أاقؿ مف قدمة معركل داللة )0.001بمعركل معنكدة)

ف للى أف درـ الرأاد مف دجابات أفراد العدنة كل الي المكافقإبدف  ح ائدةإكجكد فركؽ ذات داللة 
مهاـ قداس المخاطر كر د ا كضبطها بالم رؼ ك نالؾ رحعدف فم افاءة إجراءات أمف المعلكمات 

 بالم رؼ.
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دة الرػػم لقػػد اشػػفت الدراعػػة االعػػرداللدة اإلح ػػائدة الرػػم أجردػػت بهػػدؼ اخربػػار  ػػحة الفرضػػ
أف فرضػدة الكرقػة  ػحدحة ك  .رعالد المراجعة الداخلدة فم رقكدـ أداء إدارة المخػاطر بالم ػارؼرقكؿ 

 مجرمع الدراعة. ىدماف رعمدـ  ذر النردجة لل

 

 الخاتمة 

 أوًل: النتائج 

 . نالؾ نظاـ محدد لقداس كمراقبة المخاطر بالم ارؼ .1
 مخاطر الرم دماف ررعرض لها الم ارؼ.أدكات الكقادة لها القدرة للى اارشاؼ ال أف .2
 . نالؾ اعرخداـ أنظمة معلكمات حددثة إلدارة المخاطر بالم ارؼ .3
 نالؾ رحعدف فم أداء إدارة المخاطر مف خبلؿ إجراءات المراجعة الداخلدة حدث درـ الرأاد مف  .4

 .مهاـ قداس المخاطر كر د ا كضبطها بالم ارؼ
المخاطر كرحلدلها  كقداعها كرحددد كعائؿ مجابهرها   للى اارشاؼرعالد المراجعة الداخلدة  .5

 .مع اخردار أنعبها لرحقدؽ الهدؼ المطلكب بالم ارؼ
 ثانيًا: التوصيات

 بأدكات الرقابة الرم  رعمؿ للى اشؼ المخاطر بالم ارؼ. .الىتمام1    

 .لم ارؼ عرلة اارشاؼ األخطاء مف خبلؿ ركظدؼ دكر المراجعة الداخلدة باالعمؿ للى . 2   

 .ضركرة اال رماـ بدكر الرفردش كرفعدؿ إداررها كمرابعة األداء كالرقدد بالعداعات كاللكائي.3

لرماد مبادئ مكحدة لكظدفة الردقدؽ كالمراجعة الداخلدة للم ارؼ المخرلفة مع إلرماد ا. ضركرة 4   
 قكالد كأعس محاعبدة مكحدة .
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 قائمة المراجع

 الكتب:

 .ـ2006  الدار جامعدة للات :اإلعاندردة المراجعة بدف النظردة كالرطبدؽ   أمدف احمد لطفم .1
 .ـ1991ار النهضة العربدة القا رة   دعدات المراجعةلبد العمدع الدعكقم  أعا .2
 .ـَُٖٗ الخطر كالرأمدف  األ كؿ العلمدة كالعملدة  ماربة النهضة العربدة  لبد اهلل  ةعبلم .3
 ـ.ُٖٗٗ مارات العربدة المرحدة: دف   اإل1ت إدارة الخطر طمدمم أعاعداداعدف لبد اهلل الر .4
  ػ.1423إدارة المخاطر  جدة  المعهد اإلعبلمم للبحكث كالررجمة   حمدأطارؽ اهلل خاف كحبدب  .5
 الموائح:

 (.1997قر اد الكطنم مرشد المراجعة الداخلدة ألجهزة الدكلة  كزارة المالدة  كاال .1
  بدركت  الم ارؼ العربدة رحادا  ررجمة نبدؿ حشاد   IIفدة  مكعكلة بازؿدلدلؾ إلى إدارة المخاطر الم ر  .2

 ـََِٓ لبناف 
 المجالت العممية:

 8  العدد دنقبل بالم ارؼ  الرقابةنكرم  دكر نظـ كرانكلكجدا المعلكمات فم إحااـ  مراج الخرـ محمد لل .1
: مجلة المددر  نكفمبر  ـ(.2013)الخرطـك

الكعاطة كالم ارؼ اإلعبلمدة  مجلة جامعة الملؾ لبد العزدز  االقر اد دكعؼ اماؿ محمد  حكار حكؿ  .2
 . ػُُِْ  مراز النشر العلمم  جامعة الملؾ لبد العزدز  جدة ُّاإلعبلمم  ـ

 
 الرسائل الجامعية:

 أشرؼ إبرا دـ أحمد للم  رقكدـ أعالدب المراجعة فم المؤععة المالدة  دراعة حالة بنؾ الرضامف االعبلمم  .1
 ـ.1997  الدة الدراعات العلدا  جامعة الندلدف  ةلة ماجعردر فم المحاعبة غدر منشكر رعا

 دراعة حالة القطاع الم رفم الم رفمالطردفم البشدر المهدم  رقكدـ أنظمة الرقابة الداخلدة فم الجهاز  .2
  ـ2005ف  رعالة ماجعردر فم المحاعبة غدر منشكر  الدة الدراعات العلدا  جامعة الندلد العكدانم 

عحؽ  أعس كمقكمات نظـ المراجعة الداخلدة فم القطاع الم رفم  دراعة حالة بنؾ إلبد اهلل مكعى لثماف  .3
  الدة الدراعات العلدا  جامعة ةرعالة ماجعردر فم المحاعبة غدر منشكر الرضامف اإلعبلمم العكدانم  

 ـ.2006العكداف للعلـك كالرانكلكجدا  
ارشاؼ كر حدي األخطاء االردقدؽ كالرقابة الداخلدة فم الم ارؼ كدكر ا فم محاعف لبد العزدز محمد   .4

  الدة الدراعات العلدا  ةرعالة ماجعردر فم إدارة األلماؿ غدر منشكر  كالمخالفات  دراعة حالة بنؾ الخرطـك 
 ـ.2002جامعة العكداف للعلـك كالرانكلكجدا  

فم الكحدات الحاكمدة  رعالة  المالمابة للى األداء مام إدردس محمد دكر المراجعة الداخلدة فم الرق .5
 ـ.2008ماجعردر فم المحاعبة غدر منشكرة  جامعة دنقبل  الدة الدراعات العلدا  
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 أخرى:

األكؿ حكؿ:األزمة المالدة االقر اددة  العلمم  الملرقى رة المخاطر فم الم ارؼ اإلعبلمدة.مفراح  الي إدا .1
 ـ.2009 الجزائر   امعة فرحات لباسكامة العالمدة  جالدكلدة كالي

فم الم ارؼ اإلعبلمدة  المؤرمر العلمم  المخاطرإدارة  غالب لكض الرفالم  فد ؿ  ادؽ لارضة  .2
 ـ.2007إدارة المخاطر كاقر اد المعرفة  جامعة الزدركنة  األردف  :الدكلم العنكم العابع

اإلعبلمدة  مؤرمر المؤععات المالدة  ععاتالمؤ لاشكر لبد الجكاد لبد الحمدد  الرمكدؿ بالمشاراة فم  .3
 ـ.2005   اإلمارات العربدة المرحدة المرحدةاإلعبلمدة: الكاقع كآفاؽ المعرقبؿ  جامعة اإلمارات العربدة 

 اإلنترنت:

 // :httpمحمد علدـ ك بة  إدارة المخاطر فم الم ارؼ اإلعبلمدة  مقاؿ منشكر للى المكقع االلارركنم) .1
www. 4 eqt. com. ( siteconsulté le: 1/7/2009 
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 اجتماع سقيفة بني ساعدة  وأثره  على اختيار  الخلفاء  

 بكالقاعـ خلدفة الرهاممأد.                 د. اماؿ الحاج الحعدف

 اندةكالدراعات اإلنعالدة اآلداب بمعالد عراذ الاأل  الدة اآلداب كالدراعات اإلنعاندة ب مشارؾاالعراذ ال

 جامعة دنقبل     جامعة دنقبل

 المستخمص:

  األمػر الػذم جعػؿ دكف أف دخرار خلفان ل  لقب كفارػ أامؿ الرعكؿ )ص( بناء الدكلة اإلعبلمدة       
بػػأنهـ األن ػػار دعػػارلكف إلػػى عػػقدفة بنػػم عػػالدة لمناقشػػة أمػػر مػػف دخلػػؼ الرعػػكؿ )ص( كاػػانكا دػػركف 

لحضػػػكر ـ أثػػػر فػػػم رجػػػاكز رلػػػؾ   كاػػػاف دة المهػػػاجردفذلػػػؾ االجرمػػػاع بعػػػض قػػػا  خػػػؼ إلػػػى ؽ بػػػذلؾحػػػأ
 .األزمة

الذم أجمع للد   –ااف الجرماع العقدفة أثرر فم لملدة اخردار الخلفاء مف بعد أبم بار ال ددؽ      
األن ػػػار كالمهػػػاجركف فػػػم ذلػػػؾ االجرمػػػاع . لرجنػػػب ال ػػػراع حػػػكؿ الخبلفػػػة اػػػاف أف اخرػػػار ابػػػك باػػػر 

. أمػا اخردػار لثمػاف بػف لفػاف فجػاء لبػر نظػاـ اعػرحدث  للى الدكلػةلمر بف الخطاب لدخلف  ال ددؽ 
الخلدفة لمر بف الخطاب برحدددر لعر  مف ابار ال حابة لدخراركا خلدفة مف بدنهـ  كنجد اف للم بف 

قػب اغردػاؿ الخلدفػة أبم طالب جػاء للخبلفػة نردجػة للظػركؼ العداعػدة الرػم شػهدرها الدكلػة اإلعػبلمدة ل
 .لثماف بف لفاف

جاء األمكدكف بنظاـ كراثة الحاـ كربما ااف فم ذ ف معاكدة ال راع االكؿ ك رال  مع للػم بػف      
أبػػم طالػػب. عػػار العباعػػدكف للػػى ذات الػػنه  كأحػػدث ذلػػؾ نزالػػان بػػدف العباعػػددف كالعلػػكددف الػػذدف دػػركف 

 . ة آؿ للم بف أبم طالب فم الخبلفةأحقد

 

Abstract 

       The prophet Mohammed (peace be upon him) completed the 

establishment of the Islamic state , but he did not chose any one to become a 

khalifa after his death, therefore the Ansar called for a meeting at the Sagifa 

of Bani Saida to discuss the problem of choosing a new Khalifa. the presence 

of the of some leaders of the Mohagreen in that meeting led to an agreement. 
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      The Sagifa meeting overshadowed the choice of the  coming Khalifas, in 

that respect, and so as not to happen a political vacuum, the Muslims  quicken 

selection of the Kalifas in order to avoid conflicts, similar to which was due to 

happened after the death of the prophet. so Abubaker suggested Omar 

Ibnalkhatab, the selection of Osman ibn Afan was through a new system 

ordered by Omar Ibn Alkhatab , but the selection of Ali was due to a political 

conditions appeared after the assassination of the Khalifa Osman. 

       During the Omayyad and Abasayyed eras the system of Khalifas choice 

changed, although Bani Hashim ( the relatives of the prophet ) continued 

seeking it. 

 

   ػم . كا ػطبلحان   أم قػاـ مقامػ  فػدهـالخبلفة لةة م در خلؼ  دقاؿ خلؼ فبلف فبلنػان فػم قكمػ     
 .بة لف الرعكؿ  لى اهلل للد  كعلـرئاعة لامة فم أمكر الددف كالدندا ندا

  كأكؿ الشػرلدة كفػم رئاعػة الدكلػة خلدفػة لذا فقد أطلؽ للى مف خلػؼ الرعػكؿ )ص( فػم رنفدػذ األحاػاـ
عػػراع فػػم ن ػػار أكؿ مػػف رأل ضػػركرة اإل  كاػػاف األ   ػػك أبػػكبار ال ػػددؽلػػؽ للدػػ   ػػذا اللقػػبمػػف أط

ناقش  ذا المكضكع انرخاب خلؼ للرعكؿ )ص( األمر الذم أدل إلى اجرماع عقدفة بنم عالدة الذم د
 .أعباب  كنرائج 

لـ دعدف شخ ان الذم  –اهلل للد  كعلـ  ىالخبلفة نظاـ معرحدث فم اإلعبلـ حرمر  كفاة الرعكؿ  ل
بناء دكلة المددنة ككضع لها أعاعان قكدان قكام   اعرامؿ بعدن  دخلف  فم قدادة الدكلة اإلعبلمدة  فهك

الشكرل كالعدؿ   لذلؾ نجدر لـ دخرار مف دخلف  كررؾ األمكر بدد المعلمدف لممارعة الشكرل الرم حث 
  اآلدة ) عكرة الشكرل بدنهـ " كأمر ـ شكرلللدها القرآف الاردـ فم أاثر مف مكضع كدقكؿ اهلل رعالى: 

38). 

 :م632 -ه11ة األول أبوبكر الصديق اختيار الخميف

إال بعد نزاع ابدر  –اهلل للد  كعلـ  ى ل –بار ال ددؽ خلدفة للرعكؿ م أب اخردارلـ درـ        
  فانقعـ المعلمكف ةدددكلرهـ الكلبنداف شب بدف المهاجردف كاألن ار ااد دفرت كحدة المعلمدف كد رع 

ة رؤدرها فم الخبلفة كمف اؿ مجمكللمجمكلات   إلى ثبلث – ؿ اهلل للد  كعلـ  –بعد كفاة الرعكؿ 
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لمناقشة أمر الخبلفة. درناكؿ  ذا  لالرعكؿ )ص( الثر دكارل جثماف األن ار قبؿ أف  اجرمع. دعرحقها
 مدة.اإلعبلكنرائج  كأثرر للى الدكلة  االجرماعالمقاؿ طبدعة ذلؾ 

اف فعدي دقع فم دار عقدفة بنم عالدة " كعقدفة بنم عالدة مافم   لبلجرماعبادر األن ار      
زرج للى كج  الخ كص " ) خ  ك م مخ  ة لمناقشة الشؤكف العامة لؤلن ار   كالععد بف لبادة

 ؿ   جرماعاال" دربادر إلى الذ ف  نا مف الذم ررب لقداـ  ذا  149:  ـ2007العدد لبدالعزدز عالـ  
دلت األن ار للحضكر إلى العقدفة لمناقشة  ذا األمر ؟  أـ أف  نالؾ جهة ما ااف  ذا اللقاء لفكدان 

  ربما ااف الدافع لهذا الذم جعؿ األن ار درشحكن  خلدفة ك ؿ ااف ععد بف لبادة كراء  ذا الررردب
أنهـ  الرباركؿ )ص( للى مف قبؿ األن ار لشعكر ـ بأنهـ أ حاب الحؽ فم خبلفة الرع االجرماع

بعبب خكؼ األن ار  االجرماع ـ الذدف نا ركر حدف أبعدر أ ل  مف ماة كضدقكا للد   كقد داكف 
 .لدكلة الناشئة كرربص األلداء بهاللى ا

الذم خرج  "ععد بف لبادة"زلدـ الخزرج   بخبلفةدكا نابنم عالدة ك  ةاألن ار فم عقدف اجرمع      
معشر األن ار  لاـ  أف رؤكؿ  الخبلفة إلدهـ فقاؿ: " دا كمبدنان أحقدة األن ار اعاجرملمخاطبة  ان مردض

 –اهلل للد  كعلـ  ى ل -  كفضدلة فم اإلعبلـ   لدعت لقبدلة مف العرب  إف محمدان  ددفالعابقة فم 
رجؿ    فما آمف ب  إالفكاألكثا د  كخلع األندافم قكم  ددلك ـ إلى لبادة الرحمفلبث بضع لشرة عنة 

ددفعكا لف أنفعهـ كال أف   عكؿ اهلل )ص( كال أف دعزكا ددن   كما اانكا دقدركف للى أف دمنعكا ر قلدؿ
  اـ اهلل اإلدماف ب  كبرعكل ق  حرى إذا أراد باـ الفضدلة  عاؽ إلداـ الارامة كخ اـ بالنعمة فرز ضدمان 
  كأثقل  ـ أشد الناس للى لدكر مناـ  كالجهاد أللدائ   فانر حاب  كاإللزاز ل  كلددن كألل   منعكال

  كركفار ربالع كدانت بأعدافاـ ل العرب ألمر اهلل طكلان كار ان  اعرقامتللى لدكر مف غدراـ حرى 
 ".515 :  اعربدكا بهذا األمر فان  لاـ دكف الناس ( " الطبرم   د.ت اهلل ك ك لناـ راض

) فأجابكر للى ررشدح  خلدفة كأمنكا  جرماعاال فمععد بف لبادة  ما طرح كافؽ األن ار للى       
بأجمعهـ اكقد كفقرنا فم الرأم كأ بت فم القكؿ كلف نعدك ما رأدت كنكلدؾ  ذا األمر فإنؾ فدنا مقنع 

 ".515كل الي المؤمندف رضاء ( " الطبرم   م در عابؽ: 

  لان  لـ غدررلـ دعمع ب  أحد مف ال حابة    الذماالجرماع رـ لمر بف الخطاب بهذا ا      
 مبار ال ددؽ كأبم ارفى بإخبار أباف كدعلمهـ باألمر  فك ر دحرص للى دلكة لدد ابدر مف المهاج

   ألف الظرؼ الكبدف األن ار فم أضدؽ نطاؽ ـلبددة بف الجراح كربما أرادكا معالجة  ذا األمر بدنه
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بار ال ددؽ ااألمر جعلت أبخطكرة ك   دة ل ر اابدفم  إلعبلمدة ادحرمؿ أم فرقة أك خبلؼ كالدكلة 
كدذ ب إلى حدث  -اهلل للد  كعلـ ى ل -ؿ ب  مف رجهدز الرعكؿة ك مشر رضم اهلل لن  دررؾ ما

  أف أرعؿ إلى أبم بارك أرى لمر بف الخطاب الخبر فأقبؿ إلى منزؿ النبم )ص( )  دجرمع األن ار.
مف حضكرر  فخرج إلد    بد لؾر ال  أن  قد حدث أمكؿ  فأرعؿ إلد ة  فأرعؿ إلد  إنم مشأخرج إلىَّ 

  فم عقدفة بنم عالدة درددكف أف دكلكا  ذا األمر ععد بف لبادة اجرمعت: للمت أف األن ار قد فقاؿ
 م در عابؽ:  الطبرم" (ـ  فرماشكا إلدهـ ثبلثرهفمضدا معرلدف نحك ـ  فلقدا أبك لبددة بف الجراح

515. 

فم أمر الخبلفة كاؿ فردؽ  - األن ار كالمهاجردف -دف دار حكار لـ دخؿ مف حدة بدف الطرف       
هلل للد  كعلـ ا ى ل –رعكؿ اهلل ل ـمنا ررهددلمها درل أنهـ أ حابها فاألن ار عاقكا أدلرهـ الرم 

فم الخبلفة قائلدف بأف األمر البد  فك بأحقدة المهاجر المهاجردف حجرهـ  فدما عاؽ  كن ر ـ ددف اهلل –
  اما أف المهاجردف  ـ الذدف  بركا للى الرعذدب لهارددف إال  العرب الأف داكف فم قردش ألف 

. قاؿ أبكبار ال ددؽ رضم اهلل لن  ).. خص ش ك اجركا رارادف أ لهـ كأمكالهـكالذؿ مف افار قرد
 بر مع  للى شدة إدذاء قكمهـ اهلل المهاجردف األكلدف مف قكم  بر ددق  كاإلدماف ب  كالمكاعاة ل  كال

  فهـ أكؿ مف لبد اهلل فم األرض كآمف باهلل كبالرعكؿ ك ـ راذدبهـ إدار  كاؿ الناس ل  مخالفان لهـ  ك 
ص  د.ت: الطبرم دنازلهـ ذلؾ إال ظالـ " )   كال  كأحؽ الناس بهذا األمر مف بعدرأكلداؤر كلشدرر

516) . 

الشخص الذم  خردارال قاـ للى الحجة كاإلقناع حكارالحكار الذم رـ فم عقدفة بنم عالدة       
 .كعداعة الدكلة اإلعبلمدة الناشئةفم قدادة األمة  –اهلل للد  كعلـ  ى ل –الرعكؿ  عدخلؼ

فدها بحاـ  بأحقدرهـ  كقالكا بعد كفاة الرعكؿ )ص(دكر بنم  اشـ فم النزاع حكؿ الخبلفة ظهر        
 –طالب أبم للم بف احر  كقد   بهذا األمر دكف عائر الناسفهـ أكلى مف الرعكؿ )ص(  قرابرهـ

الرعكؿ )ص( ك  دن ب القرابةب  للى األن ار ك م  احرجكللى المهاجردف بما اانكا  –رضم اهلل لن  
 .أبى بار ال ددؽدعة لب الرافضن  أعرمر فم مكقف  أك 

  ددلـ ب  مكقف  أ بحت  نالؾ ثبلث فرؽ رر ارع حكؿ الخبلفة   كاؿ فردؽ ل  مف اآلراء ما      
رجاكز  ذر المحنة كالفرنة الرم اادت رقعـ  فم اشـ ك كبن كمهاجردهـي المعلمكف أن ار ـ فادؼ نج

 فم رهدئة النفكس كالخكاطر كالرفادرأثران  االجرماعبار ال ددؽ لهذا  مالمعلمدف. ااف لمخاطبة أب
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ردخؿ  لاف رغـ ذلؾ. ن ار فم الددف كالدكلةالدكلة كالمعلمدف بعد أف بدف فضؿ األ ردفم م  الجاد
رعمعكا مف مقالة    كالأمراـ للداـ أملاكامعشر األن ار  : ) دافقاؿ األن ارلدلـ الحباب بف المنذز 

ذا   فإن  بأعدافاـ داف لهفأنرـ كاهلل أحؽ بهذا األمر منهـ  بن دباـ مف  ذا األمر فدذ بكا ذا كأ حاب  
ؾ دقرل ا  فقاؿ لمر بف الخطاب: إذجزلان  لنعددنهاما كاهلل لئف شئرـ  أ  الددف مف داف ممف لـ داف دددف

ة . اما رأت مجمكلة مف األن ار أف داكف أمر الدكل"516 د.ت:: بؿ إداؾ دقرؿ( "الطبرم  قاؿ  اهلل
الذم لـ دعجب زلدـ األن ار ععد بف لبادة كرأل أف ذلؾ  الشمء  منا فة بدف األن ار كالمهاجردف

  فقاؿ ععد نا رقكؿ إذا منا أمدر كمناـ أمدر: فإمنهـ  ار فم القضدة ) فقاؿ طائفةدضعؼ مكقؼ األن
 " .516 د.ت: بف لبادة حدف عمعها:  ذا أكؿ الك ف ( " الطبرم 

  إال أف رةدر مكقؼ األكس الذم ـ النقاش بدف األطراؼدكاحر االجرماعربادنت اآلراء فم ذلؾ       
قاـ بشدر بف ععد أبك النعماف بف   ففم رجاكز رلؾ األزمة عا ـ  أ بي دالمان لمكقؼ المهاجردف

المشرادف كعابقة فم  ذا فم جهاد فضؿ  ممعشر األن ار  إنا كاهلل لئف انا أكل دا) بشدر كقاؿ: 
مف قردش  محمدان إال إف   م ب  مف الدندا لرضان ةبرن   الكطالة نبدنارضا ربنا  إال ردنا ب  ما أالددف 

  رنازلك ـ لفك ـ كالخار فارقكا اهلل كال بدان  أنازلهـ  ذا األمر أاهلل ال درانماهلل  كادـ   كأكلى قكم  أحؽ ب 
: ال كاهلل   فقاؿأنفعت للى بف لمؾ اإلمارة نعت   كجؾ إال ماحأ : مابف المنذر حبابفنادار ال

 ."516 : د.ت  الطبرم"أف أنازع قكمان حقان جعل  اهلل إلدهـ(  تار  لانمك 

 –بار ال ددؽ  معة أببدـ مكقؼ المهاجردف كاألن ار للى قؼ بشدر بف ععد فم دلك عالد م      
الع بدة القبلدة الرم اانت عائدة بدف األكس كالخزرج  بدافعكلعؿ مكقؼ بشدر  ذا  –رضم اهلل لن  

   لاف الاألن ار  كجمعهما فم بكرقة – ؿ اهلل للد  كعلـ  –قبؿ اإلعبلـ كالرم أزالها الرعكؿ 
فدما جرل فم العقدفة كرأثدر الشعكر القبلم الذم رملا  األكس كلدـ  نعرطدع أف نبعد رلؾ الع بدة

حدر  حرى للى ل ر  رخمدجد  ذا الشعكر لـ  ن  بؿ مف الخزرج دان األمر أحدلم غبرها فم أف ر 
ر نع  كالخزرج درطاكالف مع رعكؿ اهلل )ص( ال ) إذا ااف األكس – ؿ اهلل للد  كعلـ  –الرعكؿ 

دذ بف بهذر فضبلن للدنا لند رعكؿ اهلل  اهلل )ص( إال قالت الخزرج كاهلل الاألكس شدئان لند رعكؿ 
 .(14 :ـ 1982   1جة   د( " ابف قردب دنرهكف حرى دكقعكا مثلها)ص( فم اإلعبلـ فبل 

لبددة بف  مأحد الرجلدف لمر بف الخطاب كأب بدعة –رضم اهلل لن   –أقررح أبك بار ال ددؽ        
  فقد  رأل آخر للرجلدففم اإلعبلـ كمف  حابة الرعكؿ )ص( لاف ااف  أعبقدةف الجراح لما لهما م

  بؿ إف الرعكؿ )ص( فم الهجرةكرفدؽ بار بهذا األمر  فهك أكؿ مف آمف  مأبأحقدة   ا معان رأد
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دؿ ن  لذلؾ قاؿ لمر كأبك لبددة ) ال كاهلل الخلف  للى ال بلة بالناس لند مرض الرعكؿ )ص( اعر
كخلدفة رعكؿ اهلل )ص( فم   ارةإذ  ما فم ال اثندف  فإنؾ أفضؿ المهاجردف ثانم لدؾ ذا األمر ل

  فلما ذ با لدبادعار عبقهما إلد  م ل  أف درقدمؾة  فمف ذا دنبال بلة  كال بلة أفضؿ ددف اإلعبلـ
 ." 516 د.ت :  الطبرم"بشدر بف ععد فبادع ( 

خا ة ألقبرها بدعة لامة رمت فم المعجد حدث فم دكـ العقدفة بدعة ر با ماانت بدعة أب       
)إف اهلل قد جمع  : دخطاب فقاؿ بعد أف حمد اهلل كأثنى للالجلس أبكبار للى المنبر ثـ رقدـ لمر بف 

  فبادع الناس إذ  ما فم الةار  فقكمكا فبادعكر اثندف   احب رعكؿ اهلل )ص( ثانم خدراـللى أمراـ 
العرار للى  اعدؿ". كبذا  255 :ـ2004  4العقدفة( " ابف  شاـ  ج البدعة العامة بعد بدعة  أبابار

 .بدف المعلمدف فم لهد ـ الباار أكؿ نزاع

فم أكؿ  ل بار ال ددؽ كلدـ مبادعرهـ م بدعة أبمف ذارت بعض الركادات مكقؼ بنم  اشـ       
مف المعجد كلـ الزبدر بف العكاـ  اللم كالعباس كمف معهـ مف بنم  اشـ كمعهم ان رؼاألمر ) 

" بدنما نجد ركادة أخرل رشدر إلى أف  256د.ت: بف  شاـ  ادبادعكا أبا بار حدف بادع  الناس ( " 
  ألن  ااف درل أن  أحؽ مف غدرر بخبلفة الرعكؿ )ص( كأن  ة مف الزمفدلف البدعة م أبطأ للدان 

 اعرمرف الرعكؿ )ص( كأن  م القرابةب  للى األن ار ك م احرجكا للى المهاجردف بما اانكا  اجرمع
كجكر  ان رفتلبدعة أبم بار حرى ركفدت زكجر  العددة فاطمة ) فلما ركفدت فاطمة  رافضفم مكقف  ال

مع   إذ ااف قد جلناس لن  جزع إلى م الحة أبم باركجكر ا ان راؼ  كلما رأل الناس لف للم
فم  ال ؼكضي مكقف  ثـ بادع فم أبم بار دالدان إدار  فرالـ كأ ىحدنذاؾ بنم  اشـ لندر كبعث إل

ر خ.  ذر ركادات ررحدث لف رأ"16 ـ :1982  1ة  ج دالمعجد الجامع  ك كمف مع  (" ابف قردب
بف أبم طالب   لاف شخ ان فم رددف للم كز در كرقكار كجهادر كحر   للى كحدة  مبدعة لل

كقؼ مدافعان كمقاربلن فم  بعد أفدماف أف داكف عببان فم شؽ  ؼ المعلمدف ال المعلمدف كدكلرهـ  
. لذلؾ فالراجي أف للدان عارع إلى بدعة أبم بار ال ددؽ عبلـكنشر اإلعبدؿ دلـ كحدة المعلمدف 

اهلل للد   ى ل –كؿ اهلل عو كفاة ر  أشهدتععدد بف زدد ل  حردثبف  كمخافة أف دبطء لنها ) قاؿ لمر 
قاؿ:  –اهلل للد  كعلـ  ى ل –رعكؿ الات نعـ   قاؿ فمرى بكدع  أبكبار ؟ قاؿ : دكـ مقاؿ :  كعلـ 

أحد مف المهاجردف؟ قاؿ: ال   قعد  قاؿ: فهؿ أف دررد د  أك مف قد ااقاؿ: إال مررد  أحد  دخالؼ للف
بار أبك قد جلس  :جركف للى بدعر  مف غدر أف ددلك ـ  كااف للم فم بدر  إذ قدؿ ل ررابع المها



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  199 

  

  ثـ جلس إلد  أف دبطء لنها حرى بادع  ارا ةلجبلن اء در  للد  إزار كال ماقمدص للبدعة فخرج فم 
 ."511 :2مجلد د.ت  ( " الطبرم  كلـز محل  فرجلل إلى ثكب  فأرار   كبعث

حقدقدان لجمالة  اخرداران ااف الرنازع للى الخبلفة مهددان للدكلة اإلعبلمدة الناشئة اما ااف       
دا ا  اما أف ذلؾ الخبلؼ لـ داف منطكدان للى نك نهـحدف دب الخبلؼ بد كمهاجردهـالمعلمدف أن ار ـ 

ااف حر ان مف الطرفدف للى الددف كالدكلة  ما بقدربالعلطة لطرؼ دكف اآلخر  االنفرادعدئة قكامها 
رجاكز الخبلؼ كمبادعة أبم بار  عهؿ ككحدرها كاؿ درل أن  القادر للى رحقدؽ ذلؾ   ذلؾ الحرص

دكف  ةالعلط النرقاؿفم إدجاد كعدلة  قدان فم لقكؿ الخلفاء ك اددان با االجرماعظؿ أثر ذلؾ  –ال ددؽ 
 . نزاع

 م:534-ه13اختيار الخميفة الثاني عمر بن الخطاب 

ااف فم  ما فدار فم خلدر بدنك كفار     –رضم اهلل لن   –شعر الخلدفة أبك بار ال ددؽ       
أدررؾ   كلـ دحعـ أمر الخبلفة مف بعدردا فارؽ الدن ذا  فماذا عدحدث إعقدفة بنم عالدة مف خبلؼ

ذا ااف اذلؾ فخلدفرهـ اخردارللمعلمدف حردة  مع المعلمكف للى رجؿ كاحد مف بعدر رجدررل  دا هؿ  كا 
 –. لجأ الخلدفة أبكبار ال ددؽ ف داكف مااف إجماع اافة المعلمدف؟ كمف  ك الشخص الذم دماف أ

 .ارجا هـة كمشاكررهـ فم األمر لدعرؼ ابار ال حاب راءآ  اعرقراءرضم اهلل لن  إلى 

لدكلة اإلعبلمدة فم المرحلة ا  أف لمر بف الخطاب  ك األنعب إلدارة رأل أبكبار ال ددؽ       
بار ال ددؽ أف معظـ  مأب قنالة الخلدفةكفم  –رضم اهلل لن   –المقبلة   لما دعرف  لف لمر 

ف داف لهـ بعض الرحفظاتمردكف بعي ان أنهـ عدشدنال حابة عدكافقكف للى ذلؾ ) ااف مكق   فإن    كا 
قد دعرطدع إقنالهـ بالرنازؿ لف رلؾ الرحفظات كلان  إذا مات قبؿ أف دطلع للى رأدهـ كدقنعهـ 

  كراكف الفرنة المدمرة ( " محمد العدد  أحددجرمعكف للى  فإنهـ قد ال لف رلؾ الرحفظاتبالرنازؿ 
 ".  81 ـ :1995 الكادؿ 

فأرعؿ إلى لبدالرحمف بف لكؼ كقاؿ:   بعض ابار ال حابة اعرشارةدفة أبكبار فم بدأ الخل     
 غلظة ك كاهلل أفضؿ مف رأدؾ فد   كلان  فد   –خلدفة رعكؿ اهلل    فقاؿ: دابف لمرإلف أخبرنم )

 محمد العدد )د  األمر لررؾ اثدران مما  ك للد ( لإ أفضى   كلكرقدقان   درانم: ذلؾ ألن  فقاؿ أبكبار
فد   دردد بذلؾ  لدعرؼ رأد لمر  اعـكدلا لثماف بف لفاف كلرض للد   ( 81 :ـ1995  الكادؿ

بف لمر بف الخطاب كأجاب لف  أبا لبداهلل  للى لمر قاؿ لعثماف  ) أخبرنم دا كاالجرماعالشكرل 
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: ؿ لثماف. كقابا لبداهللأ   أنت أخبر ب  منم  فقاؿ أبكبار: للى ذلؾ داخلدفة رعكؿ اهلل : دالثماف
 . 428   د.ت:3  ج( " الطبرم  كأف لدس فدنا مثل إف للمم ب  أف عردرر  خدر مف لبلندر  اللهـ

  للى لبدالرحمف بف لكؼ كلثماف بف لفافق ران بار ال ددؽ م الخلدفة أب اعرشارةلـ راف       
ة المعلمدف الم اجرماعحر ان من  للى  كاألن ارلرشمؿ بعض ال حابة مف المهاجردف  امردت بؿ

بار م أب اعرشارةالناس بخبر  ع. رعامالعقدفة اجرماعحدث فم  دحدث ما   حرى الحكؿ رجؿ كاحد
كخاؼ بعض المعلمدف مف شدة لمر كرأل  ؤالء بعض ال حابة لف لمر بف الخطاب لال ددؽ 

كجهكا كر اهلل   دد) رزلـ الجمالة طلحة بف لبضركرة الذ اب إلى أبم بار لرةددر لمر بف الخطاب 
لربؾ  أنت قائؿ   ماخلدفة رعكؿ اهلل فم الدخكؿ فأذف لهـ   فقاؿ طلحة: دا كاعرأذنكا  إلى بدت الخلدفة

  فادؼ ب  إذا خبل بهـ دلقى الناس من  كأنت مع    كقد رأدت مادناعرخبلفؾ لعمر للالف  عألؾإذا 
 ".82: ـ1995 محمد العدد الكادؿ "بعد لقائؾ ربؾ( 

فم  تالفرنة الرم الح دخمدحاعمان   حرى  –رضم اهلل لن   –بار ال ددؽ م دفة أبجاء رد الخل      
: اللهـ اب مف رذكد مف أمراـ   أقكؿ لربم  خلمكقؼ طلحة كقاؿ ) أباهلل رخكفنم ا كغضب هدم

اهلل  ددأثارر طلحة بف لب ام ( 425 ـ :1982   2أبف األثدر   ج  )للى أ لؾ خدر أ لؾ (  اعرخلفت
أ ؿ لذلؾ  بؿ لدس دعنم أن   حكؿ لمر بف الخطاب  لـ داف شاان فم قدرات لمر كالمف رحفظ 

الخكؼ مف شدة كغلظة لمر بف الخطاب الرم لرؼ بها فم حدار   كربما خشى طلحة أف داكف ذلؾ 
فم للمعلمدف كقد أشار الخلدفة أبك بار ال ددؽ أف شدة لمر  رظهر لندما داكف أبكبار رقدقان  منفران 

ت للى دإذ قض رمقر  فرأدرنم) دا أبا محمد قد  لكؼ  بفمكاقؼ ككضي ذلؾ لعبد الرحمف بعض ال
ذا لنت  شمءرجؿ فم   .(428 :د.ت  3  ج الطبرم )الشدة للد  (  أرانمأرانم الرضا لن  كا 

  مما دفع الخلدفة أف دنقؿ األمر إلى بار ال ددؽم بار كطلحة أثرر للى أبم ررؾ النقاش بدف أب     
ـ ؟ فإنم ا: ) أررضكف بمف اعرخلؼ للدمعكف فم المعجد كقاؿرجمالمعلمدف  فخاطبهـ ك ـ  لامة
نم قد كلدت لمر بف الخطابكلدت ذا قرا   كالالرأممف جهد  ألكتكاهلل     فأعمعكا ل  كأطدعكا   بة   كا 

م أب" حدث اؿ  ذا الررردب مف 82 :ـ1995  نا كأطعنا ( " محمد العدد الكادؿفأجاب الناس عمع
لهـ إنم لـ أرد بذلؾ ) ال :فقاؿ المعلمدف كلدـ الفرنة إف ررؾ األمر لهـمف ارفاؽ بار ال ددؽ حرى دأ

  فكلدت للدهـ خدر ـ لهـ رأدان  كاجرهدت  فدهـ ما أنت ب  أللـ فعملت  كخفت للدهـ الفرنة  إال إ بلحان 
 .لمر بف الخطابان بخبلفة هد" كارب بذلؾ ل 88 ـ:1993  محمد رضاكأقكا ـ للدهـ( " 
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 :م664-ه23عفان اختيار الخميفة الثالث عثمان بن 

 –رضم اهلل لن   –الخلدفة لمر بف الخطاب  طعفعقدفة بنم عالدة أثرر بعد  اجرماعررؾ       
بعض ال حابة أف درشي خلدفة بعدر  خكفان منهـ إلى حدكث نزاع جددد حكؿ الخبلفة  حدث ألي للد 
الخلدفة إلى رمزؽ األمة إذا لـ  اخردارأف دؤدم  اؾ الدكلة  فال حابة خشك ؤدم إلى رفاداألمر الذم 

 اعرخلفت) لما طعف لمر بف الخطاب قدؿ ل  دا أمدر المؤمندف لك  االخردارداف لمر جزءان مف  ذا 
دفة حدان ذح لبددة بف الجراح حدان العرخلفر   كلك ااف عالـ مكلى أبك قاؿ مف اعرخلؼ لكااف أبك

 .(24 :ـ1982  3ج   األثدر ابف( " العرخلفر 

اهلل للد   ى ل –فعؿ الرعكؿ  أدفعؿ مثؿ ما –رضم اهلل لن   –رملات الحدرة كالخكؼ لمر       
رار خلدفة خفعؿ أبكبار ال ددؽ فد   أـ دفعؿ مثؿ ماخلدفة اخردارفدررؾ الناس كشأنهـ فم  –كعلـ 

  قد ررؾ مف  ك خدر منم( " الطبرمف أررؾ ف  كا  عرخلفت فقد اعرخلؼ مف  ك خدر منم)كأنظر فإف ا
 ." 750 :2ـ 

خلدفة مف بعدر رحقؽ فد  الشكرل ك ك  الخرداراعلكبان جدددان  -رضم اهلل لن  –لمر  اعرحدث      
الررشدي ألاثر مف كاحد مف ابار ال حابة للى أف رجمع األمة للى أحد ـ حؽ لدفة القائـ خإلطاء ال

 اخردارطاب قد رأل فم طردقة خبلؼ فم الدكلة ) ااف لمر بف الخدث أم دح كررـ ل  البدعة حرى ال
 ـ1984  داؽ رنظدمم كاضي ( " رضكاف العددألنها لـ ررـ فم ع كقى اهلل شر اأبم بار ال ددؽ فرنة 

الخطاب مف بعدر بعد  فنجاح فارر  فم العهد لعمر ب أمف" لاف نجد أف الخلدفة ال ددؽ قد  24:
 .ا لرؼ ب  لمر مف قكة كشدة مع لدؿ حابة كلممشاكرر  لابار ال

 ان مف بعدر ضمان حدأل –رضم اهلل لن   –عهد لمر بف الخطاب دحرص ال حابة للى أف       
: مدر المؤمندف لك لهدت لهدان  قاؿأ كحدة المعلمدف ) دخؿ ال حابة للى لمر بف الخطاب كقالكا دا

أنرـ  –اهلل للد  كعلـ  ى ل –الذم قاؿ رعكؿ اهلل الر ط بهؤالء ما أردد أف أحملها حدان كمدران للداـ 
لكؼ كععد بف مف أ ؿ الجنة ععدد بف زدد منهـ كلعت مدخل  كلاف العرة للم كلثماف كلبدالرحمف 
  7اثدر   ج ابفبف أبم كقاص كالزبدر بف العكاـ كطلحة بف لبدد اهلل فلدخراركا منهـ رجبلن (" 

 . "1863 :ـ2005

  الخلدفة مف بدنهـ اخردارمع الخمعة الذدف رشحهـ لدرـ  ان خا  اجرمالان ف الخطاب لقد لمر ب     
   كااف خطاب الخلدفة إلدهـ أف دحافظكا للى كحدة المعلمدف   فبل ك طلحة كااف غائبان  عهـكعاد
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رت ظ: أنم نف  كععد كلبدالرحمف كالزبدر كقاؿدلا للدان كلثما لمر أ بيدخرلفكا فدما بدنهـ ) لما 
اهلل للد   ى ل –داكف  ذا األمر إال فداـ  كقد قبض رعكؿ اهلل    كالاـ رؤعاء الناس كقادرهـركجدف

 ما مافد اخربلفاـرـ  كلاف أخاؼ للداـ قمأخاؼ الناس للداـ إف اعر   إنم الك ك لناـ راضو  –كعلـ 
 ".35 :ـ1982  3  جاألثدر ابفبدناـ ( " 

حرى دأمف  االخردارأف داكف لؤلن ار دكران فم  ذا  –ن  رضم اهلل ل–أراد لمر بف الخطاب       
ال راع بدف األطراؼ مرة أخرل   فطلب مف أبم طلحة األن ارم أف دخرار خمعدف مف األن ار 

 ـ لد بي حدأ كاخردار ذر المجمكلة المخرارة للى المضم عردعان فم ررردب األمر  حثمهمرهـ 
حرى فاعرحث  ؤالء الر ط  خمعدف رجبلن مف األن ارخلدفة . ) قاؿ ألبم طلحة األن ارم أخرر 

 ".566 :ـ1988  2( " أبف خلدكف   جدخراركا رجبلن منهـ

الخلدفة  اخردارداكف    كحرى الالخطاب  هدب الركمم لد ؿ بالناس الؼ الخلدفة لمر بف       
 ؿ لحد القرؿ رالدكلة  أ در الخلدفة لمر ل هدب ركجدهات  ارمة  النهدارعببان فم فرنة رؤدم 
لبدة  فإف رفض كاحد اإلجماع   األغد ذر المجمكلة أف دقبؿ بما دجرمع لل على  فلمف دخالؼ اإلجماع

ف قرؿ ) قاؿ ل هدب  ٌؿ بالناس ثبلثة أداـ كأدخؿ للدان  قربلر أثناف للى رأدهما  أربعة كأ ارفؽ  كا 
جبلن ر خمعة كرضكا  اجرمعفإف  عهـك كلثماف كالزبدر كععد كلبدالرحمف كطلحة إذا قدـ كقـ للى رؤ 

ف فأضرب رأع  بالعدؼ كأبى كاحدان  هما ( " دعأفأضرب ر  اثنافرضكا رجبلن منهـ كأبى ك أربعة  ارفؽ  كا 
 ".750  د.ت: 2جالطبرم   

دررفع كحاكؿ أبك طلحة االن ارم  كرهـ  الخمعة للخبلفة لرداكؿ األمر كبدأ اجرمع المرشحكف       
اؿ كاحد منهـ لدـ رغبر  فم األمر فلـ داف در كر أف اف دركقع أف دظهر رهدئرهـ كذار ـ بان  ا

ا انت ألف ن: أالابلـ فقاؿ أبك طلحة فدهـدحدث بدنهـ  راع حكلها ) فرنافس القكـ فم األمر كاثر 
همان مالرحمف بف لكؼ دكران  . ااف لعبد"1669 :7ج  اثدر ابفافعك ا( " رنردفعك ا أخكؼ منم ألف ر

للى  االرفاؽمف خبلؿ المداكلة كالنقاش بدف المجمكلة أف  ارضي ذر األزمة لندما فم معالجة 
درنازؿ أحد ـ لف حق  فم الخبلفة كد بي أف ك ك  باقرراح  رقدـ لبدالرحمف شخص لـ داف عهبلن 

  كلما لـ درقدـ أحد كدخرج نفع  أللف لبدالرحمف أن  دخرج رعمع ل  المجمكلة كرطدع لبلخردارمرجعان 
 الحددةد  لقبكالن مف الجمدع  كأشررط للم بف أبم طالب ل اقرراح   فكجد لبلخردار  كد بي مرجعان نفع

نفع  للى أف دكلدها أفضلاـ فلـ   ها)قاؿ لبدالرحمف بف لكؼ: أداـ دخرج من .ألحد محابار كلدـ 
  كللٌم عااف كقاؿ القكـ قد رضدنا : أنا أكؿ مف رضماؿ: فأنا أخلع منها  قاؿ لثماففق  أحد دجب 
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رخص مكثقان لرؤثرف الحؽ كال رربع الهكاء كال أبا الحعف ؟ قاؿ: ألطنم  قاؿ لبدالرحمف: ماذا رقكؿ دا
  كأف ررضكا مف كغدر بدؿمعم للى مف  اكنكاللى أف ر : لبدالرحمف ألطكنم مكاثدقاـذا رحـ قاؿ

مدثاقان كألطا ـ مثل  ( " الذ بم     فأخذ منهـقرابة كال آلك خص ذا رحـأخررت لاـ للى مدثاؽ اهلل ال أ
 ".204 :ـ1989

  فبدأ عؤاؿ أ ـ همةمان لدجد حبلن لهذر القضدة اللبدالرحمف بف لكؼ منهجان كمعداران دقدق ارخذ     
عؤاالن ك ك لك أف أمر  ما  كعألهقرب لركلم األمر ك ما للم كلثمافكاأل فم مجمكلة الشكرل  اثندف

 حضر ى :إنؾ رقكؿ إنم أحؽ مف لالرحمف لع ؟ ) قاؿ لبدمف أحؽ ب منهما ف أمالخبلفة  رؼ لف 
ت ررل مف  ؤالء   كلاف أرأدت لك  رؼ  ذا األمر لنؾ مف انفم الددف بقرابرؾ كعابقرؾباألمر 

 –رعكؿ اهلل  هرشد  مف بنم لبد مناؼ ك  فقاؿ:عثماف بكخبل  لثماف  قاؿ:؟ الر ط أحؽ باألمر
: للم  ثـ خبل بالزبدر م  ؤالء الر ط ررار أحؽ ب ؟ قاؿك لـ رحضر فأكلاف ل –اهلل للد  كعلـ  ى ل

  2ج" الطبرم  : لثماف(  فقاؿفالم ععد  ب  ثـ خبل للدا كلثماف  فقاؿ: لثمافالـ  ما فالم  بمثؿ 
 ".752 :د.ت

 اعـ. كدعلف عـ األمر فكران أف دح  كااف دماف ل  الرحمف بف لكؼ افة لثماف راجحة كجد لبد    
( " دعرؼ مشالر الناس كدعرشفم رأدهـ للخلدفة ) قبؿ أف اخردارر  لاف لـ دشأ أف دعلف اف خلدفةلثم

. فبلبد لمر فقطال دجعؿ األمر للجمالة الرم حدد ا أ. فأراد "277 :ـ2007  عالـالالعدد لبدالعزدز 
فة لدالخ لبلفإ دأابر قدر مف قدادات الدكلة حرى رجد القبكؿ لن كاشرراؾل  مف ركعدع دائرة الشكرل 

لبدالرحمف  فلـ دخرجكا مف كعأؿ لثماف كللم  ما  فدلؾ خدار االرحمف بف لكؼ أف  ن لعبد كارضي
األ كات داخؿ المعجد ) فلما  اررفاعآخركف للدا مما أدل إلى  كاخراربعضهـ لثماف  اخرار  إذ ذلؾ

كالفضؿ مف األن ار   لكا ال بي جمعكا الر ط كبعث إلى مف حضر مف المهاجردف كأ ؿ العابقة
لى أمراء  أ ؿ األم ار  جعأف در  اجمعكافقاؿ لبد الرحمف أدها الناس إف الناس قد  فاجرمعكا   الجندكا 

  للدان ك دق فبادعكاف  ك ال دخرلؼ المعلمأ: إف أردت لٌى  فقاؿ لمار بف داعرإلى أم ار ـ فأشدركا ل
ادع لثماف ك دق  لبد بت اال رخرلؼ قردشن ف  كقاؿ لبد اهلل بف آبم عرح إف أردالمقداد بف األعكد

". ردخؿ ععد بف أبم  35 :ـ1982  3  جاألثدر ابفاهلل بف أبم ربدعة كأكشؾ القـك أف دخرلفكا ( " 
قبؿ  فرغلبدالرحمف أ : داددع الناس دخرلفكف ) قاؿ ععد كقاص طالبان مف لبدالرحمف حعـ األمر كال

                                             ."755 :د.ت  4  ج " الطبرمأف دفررف الناس(
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أراد لبدالرحمف بف لكؼ أف دشرؾ مع  الحضكر فم اللحظة الحاعمة  ذلؾ بأف دعمعكا رأل للدان     
من  أف دربع النه  الذم علا  أبكبار  دعركثؽعلم كأراد أف  بهمة فبدأ مكلثماف فم بعض األمكر ال

 ؿ اهلل للد  كعلـ  –ب اهلل كعنة رعكل  اد اهلل كمدثاق  لرعملف باركقاؿ ) للدؾ له للم كلمر كدلا
 ـ :2005  ج  اثدر ابفبمبل  للمم كطاقرم ( "  ألمؿكعدرة الخلدفردف مف بعدر   قاؿ أرجك أف  –

ذ  كاضحة " ثـ عأؿ لثماف بف لفاف نفس العؤاؿ فجاءت إجابر 1870 ف عداكف دالشدخمنه  ف إكا 
"  755 د.ت :  2لطبرم  جقاؿ لعلم فقاؿ: نعـ نعمؿ( " ا فقاؿ ل  مثؿ ما ك نهج  ) كدلا لثماف 

عـ الخلدفة   كأللف للمؤل الاؿ مف للم كلثماف األمر بعد اعرمال  الرحمف بف لكؼ  حعـ لبد
ب رأم المعلمدف مع لثماف بف الغأاد ل  بعد  ذر الشكرل الكاععة أف ر  ك الثالث لثماف بف لفاف

فم  ارخذ احمف بف لكؼ أف دجنب الدكلة اإلعبلمدة الخبلؼ بالطردقة الرم . اعرطاع لبدالر لفاف
الك كؿ إلى رعمدة الخلدفة الثالث كرحقؽ إجماع المعلمدف  لاف رحدث بعض المؤرخدف لف مكقؼ 

بف أبم طالب بعد بدعة لثماف بف لفاف فقد أكرد الطبرم أف للدان كجد فم نفع  شدئان كأكشؾ أف للم 
 ثفإنما دنا ثلرحمف بف لكؼ  فمف نا لف بدعة لثماف فقاؿ ل  لبدا رلاأ للمة )درأخر لف البدع

للى نفع  كمف أكفى بما لا د اهلل للد  فعدؤر  أجران لظدمان  فرجع للم دشؽ الناس حرى بادع ك ك 
اثدر فم الركادة الرم ررحدث لف  ابف شاؾ. "754 د.ت :  2خدلة كأدما خدلة(" الطبرم  ج دقكؿ 

  كأن  قاؿ دعرفكف للدان  ال المؤرخدف االطبرم كغدرر مف رجاؿ اثدر مف ذاررد ة للم ) كمارأخر بدع
بال حابة  كالمظنكفكأن  شاؾ فم البدعة فهم مردكدة للى شالها كاهلل اللـ   خدلرنمالرحمف  لعبد

  ج راثد ابف" ا حدي األخبار كضعدفه بدفز لند ـ درمد الذدف ال ما درك ـ اثدر مف الرافضةخبلؼ 
معرقبؿ لدلـ مكقفهـ بالقكؿ بأحقدة للم بف أبم ال. كربما قاؿ بذلؾ الشدعة فم "187 :ـ2007  7

دماف ل  أف داكف عببان فم خبلؼ  أف للدان عارع إلى بدعة لثماف كال األرجيطالب فم الخبلفة لاف 
لخبلفة كدؤاد   كفكؽ ذلؾ أن  فكض لبدالرحمف بف لكؼ فم حعـ أمر ابكحدة الدكلة كالمعلمدف دضر
ابع الناس رر لثماف أكالن  بادعععد ) قاؿ مكلى لمر بف الخطاب أنا رأدت للدان  ابفأكردر   ذا ما
" كظؿ للم بف أبم طالب شرداان أعاعدان فم اؿ الحكادث الرم 46 :ـ1990  3  جععد ابف(" فبادعكر

لثماف  المددنة كاغرالكاكحا ر الثكار ف اعرفحؿ األمر أرمت فم خبلفة لثماف بف لفاف خا ة بعد 
 رضم اهلل لن .  –بف لفاف 

 

 



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  205 

  

 :م661 –ه 35اختيار الخميفة الرابع عمي بن أبي طالب 

الخلدفة الشرلم ) لـ داف أحد در كر مف ال حابة أف ر ؿ الجرأة بهؤالء  لمقرؿركلت المددنة      
ر ال حابة بخطكرة ابا شعر"433: 1995  الخلدفة( " محمد العدد الكادؿ حد قرؿ ىلإاألشرار 

الذدف قرلكا  العابثدفإذ ادؼ راكف الالمة العلدا فم المددنة لهؤالء الثكار للى المددنة ) المكقؼ بعدطرة
 ."48 :ـ1982  1  جالخضرم بؾالخلدفة (" محمد  

اما أف لدـ اخردار خلدفة دعد مؤشران دقكض نظاـ الدكلة  كلـ راف للثكار خطة إلدارة الدكلة بعد       
ابار مقرؿ الخلدفة  بؿ ااف الثكار ددراكف أف أمر الخبلفة دخص ابار ال حابة  فبدأكا االر اؿ ب

الم ردف دلحكف األمر ) ىفم ررشدي مف دركل   كدبدك أف الثكار قد اخرلفكاف بالمددنةال حابة المكجكدد
 ردكف إلى طلحة  كالب  كالاكفدكف إلى الزبدر فبل دجدكن ك ك دهرب منهـ   للى للم بف أبم طالب 

اثدر   " ابفلمر فأبى للدهـ(   ثـ راحكا إلى ابفكا إلى ععد بف أبم كقاص فلـ دقبؿ  فمضفبل دجدبهـ
 . "1934 :ـ2005 7ج 

أ ر الثكار الم ردكف للى للم بف أبم طالب لدقبؿ الخبلفة كلاف ااف درفض ) ددخؿ دارر       
ال حابة فم المددنة للدان كالحكا للد  بضركرة قبكؿ " لـ دررؾ 45: ـ2007" ععدد مراد  كدةلؽ باب (

  فدهـ طلحة كالزبدر المهاجركف كاألن ار الخبلفة لما دعرؼ ب  مف شجالة ك رجاحة لقؿ ) اجرمع
  أنا معاـ فم مف اخرررـ فقد حاجة لم  فم أمراـفأركا للدان فقالكا: دا أبا الحعدف  لـ نبادعؾ  فقاؿ ال 

. قبؿ للم بف أبم طالب ركلم خبلفة "829 :2  ج " الطبرمخرار غدرؾ(فقالكا ما ن رضدت ب  (
المعلمدف رحت ضةط ابار ال حابة كرمت ل  البدعة. كقرر للم أماـ  ذا المكقؼ الر دب الذم 

كة العدؼ رعدش  الدكلة أف دقبؿ البدعة )خشدة أف دهجـ للدها مف لدس افؤان لها كدةر بها اغر ابان بق
. لاف لـ راف بدعة للم بف أبم طالب بدعة "174 :ق1351  كطم" العدددف(الذم بأددم المرمر 

جامعة حدث لـ دبادع  أ ؿ الشاـ كأمدر ـ معاكدة بف أبم عفداف كرعبب ذلؾ فم ال راع بدف الرجلدف 
دكلة اإلعبلمدة انقعمت إلى   الذم مف نرائج  أف البالرحادـ كقرالهـ فم كاقعة  فدف الرم انرهت

  كجزء فم الشاـ للد  معاكدة بف أبم عفداف اؽ كالحجاز للد  للم بف أبم طالبم العر   جزء فجزءدف
 7" ابف اثدر  ج ى معاكدة فعلمكا للد  بالخبلفة() ثـ ان رؼ لمرك بف العاص كأ ؿ الشاـ إل

كضاع  عفداف لركفدؽ األ. دفعت  ذر الظركؼ للم بف أبم طالب أف دراعؿ معاكدة بف أبم "1979:
 ػ 40اف دعلـ ل  بن ؼ الدكلة دحامها حامان معرقبلن ) جرت مهادنة بدف للم كمعاكدة عنة   ك بدنهما

كداكف لعلم العراؽ كلمعاكدة الشاـ ال ددخؿ أحد ما  ـ بعد مااربات للى كضع الحرب بدنهما 660/ 
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للم  . ظؿ  ذا األمر عائدان حرى مقرؿ الخلدفة"193ـ: 1982  3  ج بف األثدربلد اآلخر بةارة (" ا
 .بف أبم عفداف بف أبم طالب كرنازؿ  ابن  الحعف  لمعاكدة

 :م(749 –ه 132) –م ( 661-ه40تولية الخمفاء في الدولة األموية )

أ بي معاكدة بف أبم عفداف خلدفة للمعلمدف بعد أف رنازؿ ل  الحعف بف للم مؤععان بذلؾ       
مف البدت األمكم الذم دنرمم إلد  إلى جهة للدكلة األمكدة فلما ابرت عن  خشم أف رذ ب الخبلفة 

أخرل فهدار رفادرر أف دجعلها فم لقب  كأف درشي ابن  دزدد لداكف الخلدفة مف بعدر فأدخؿ فم اإلعبلـ 
دلا معاكدة الناس إلى البدعة المعلمدف ك ك نظاـ كالدة العهد )أمران جدددان لـ داف مألكفان كال معركفان لند 

" كبذا أ بحت الدكلة 2112: ـ2005   7م لهدر مف بعدر( " ابف اثدر  جكف كللدزدد كلدر لدا
 .جمدعان دنرمكف إلى البدت األمكم اإلعبلمدة رعرؼ بالدكلة األمكدة ألف خلفاء ا

 : ه232 –م( 749-ه132تولية الخمفاء في الدولة العباسية) 

هـ فم الخبلفة   بحاـ قرابرهـ مف عبقت االشارة إلى مناداة بنم  اشـ فم اجرماع العقدفة بأحقدر      
لـ دنس بنم  اشـ كخا ة أفراد البدت العلكم  أمر الخبلفة خبلؿ  – ؿ اهلل للد  كعلـ  –الرعكؿ 

الع ر األمكم   فهبت العددد مف الثكرات العلكدة  ضد العلطة األمكدة   كراح ضحدة رلؾ  الثكرات 
دقؼ  –رضم اهلل لن   – ؤالء الحعدف بنى للم الاثدردف مف رمكز البدت العلكم   دأرم فم مقدمة 

كراء رلؾ المطالب العلكدة الرقاد ـ بانهـ أ حاب الحؽ الشرلم فم الخبلفة   كأف بنم أمدة قد 
ما رعاطفان مع البدت أك معرقددف الدلكة العلكدة بعض المؤدددف   إ   كاجرمع حكؿذلؾ الحؽ اغر بكا

. زلـ العلكدكف عبلـ عبقان كجهادان نة للم بف أبم طالب فم اإلبأحقدرهـ فم الخبلفة اعرنادان للى ماا
ـ أك ى لعلم بعدر بالخبلفة بقكل : ) مف انت مكالر فعلم مكالر الله – ؿ اهلل للد  كعلـ  –أف النبم 

" كأبناء للم كرثكا من  ذلؾ فراكف الخبلفة 218  د.ت: 6" الطبرم  جكالم مف كالر كلادم مف لادار(
دبادع للدان بالخبلفة    كددلمكف  ذا الرأم بأف العباس أراد أفكأحفادر مف العددة فاطمةناء للم فم أب
 " 218: 3  ج خلدكف (" ابف لـ أبادعؾ فبل دخرلؼ للدؾ اثنافبف اخم ) دا ا

إلعقاط النظاـ رطكر  ذا األمر كأدل إلى رحالؼ مؤقت بدف بنم  اشـ  لباعددف كللكددف      
لؼ فم رحقدؽ  دف  معرمدان الدلكة آلؿ البدت دكف رحددد لئلماـ للكم أك   كنجي ذلؾ الحمكماأل

هـ القائمة للى لباعم  مما أاعبهـ العددد مف المؤدددف العاخطدف للى األمكددف بعبب عداعر
. انهار  ذا الرحالؼ ع الفر ة لبلنضماـ لحلؼ اؿ البدتق اء المكالم  مما دفالعن ر العربم  كا  
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( د بف للم بف لبداهلل بف العباس )العفاحة إلى العباعددف بزلامة لبداهلل بف محملندما  ارت الخبلف
حدنها بدأ العلكدكف فم معارضة الحاـ العباعم للى الربار أنهـ قد خدلكا مف العباعددف كأف 

  كدكرد الطبرم ن ان مف اراب محمد بف لبداهلل نها حؽ للعلكددف فقطإذ إالعباعددف اغر بكا الخبلفة ن 
ف الحعف بف للم بف أبم طالب إلى أبم جعفر المن كر دكضي فد  أحقدة آؿ للم فم الخبلفة   ب

نما أ   كخرجرـ ل  بشدعرنا  دلدرـ  ذا الحؽ بناكأف العباعددف قد علبكا ذلؾ الحؽ ) فإف الحؽ حقنا   كا 
:   د.ت6  ج ( " الطبرمكأف أبانا للدا ااف الك م كااف اإلماـ  فادؼ كرثرـ كالدر  ككلدر أحداء

أكاخر  -للكددف كلباعددف  –" كددلمكف  ذا القكؿ بالحؽ فم الخبلفة بخبر اجرماع  بنم  اشـ 196
  كرشاكر بنك  اشـ فم األمر  فاعرقر رأدهـ للى داعم مضطربان الع ر األمكم  حدث ااف الكضع الع

المعركؼ  –هلل لن  رضم ا –مبادعة محمد بف لبداهلل بف الحعف بف الحعف بف للم بف أبم طالب  
  كااف ممف بادع فم ذلؾ اللقاء أبك العباس العفاح كأبك جعفر المن كر الذم أقر بالنفس الزادة

  ك ك فم نفر مف بنم أبد  عفر دقكؿ فم أداـ بنم أمدةبأفضلدة النفس الزادة كبادع ل  ) عمعت أبا ج
كال أحؽ بكالدة األمر مف محمد بف   أللـ بددف اهلل –اهلل للد  كعلـ  ى ل –دقكؿ ما فم آؿ محمد 

 ".253: ـ1946" أبك الفرج األ فهانم  لبداهلل كبادع ل  (

  ك م القضاء للى الحاـ األمكم  عد رحقدق  للةادة العظمىانفض االرحاد العلكم العباعم ب       
بعد أف شابل برا دـ إ  فقضى المن كر للى ثكرة النفس الزادة كأخد  فعرلاف ما أظهر الطرفاف العداء

للم بف أبم ) خرج محمد بف لبداهلل بف الحعف بف الحعف بف  ػ 145خطران للى دكلر  فم لاـ 
  كخرج ابرا دـ بف لبداهلل بالب رة فم أكؿ لدلة مف شهر رمضاف (" ابف طالب بالمددنة فم رجب

رمرار ال راع   خدر دلدؿ للى اعب مف ماة لف أداـ الخلدفة الهادم" كمعراة ف  بالقر 276خداط : 
ابنم لبداهلل بف  دىبدف الطرفدف   كنر  لف رلؾ المعراة فرار اثندف مف العلكددف  ما إدردس كدح

  فهرب إدردس داـ الخلدفة  اركف الرشدد  خا ة فم أفرار ما رهدددان للدكلة العباعدة  كشاؿ الحعف
افلت مف المنهزمدف باعدة )لة معرقلة لف الخبلفة العإلى المةرب  كاكف دكلة األدارعة  اأكؿ دك 

ى  الي بف   مكللى بردد ا كاضي  فأرى م ر كلبداهلل بف الحعف بف الحعف بف للمإدردس بف ل
 ـ:1982  6 " ابف االثدر  ج(فحمل  للى البردد إلى أرض المةربلعلم    من كر كااف  شدعدان 

93." 

شدعة بمخرلؼ فرقهـ كلقائد ـ أ بي حؽ آؿ البدت فم الخبلفة قضدة أعاعدة ددافع لنها ال      
  بكدعكدكف بجذكر ذلؾ الحؽ إلى مناداة بنم  اشـ بعد كفاة الرعكؿ )ص( بخبلفة للم بف أبم طال



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  208 

  

لى دكمنا  ذا درل الشدعة  ذا الرأم كدقكلكف بأحقدة للم بف أبم طالب فم الخبلفة بعد الرعكؿ   –كا 
 -رضم اهلل لنهما   –أبم بار كلمر  كمف فرؽ  الشدعة  مف دنار خبلفة – لى اهلل للد  كعلـ 

نهما اغر با الخبلفة مف للم   –ة الزدددة ك ـ أاثر الرداالن دقركف خبلفة أبم بار كلمر أما الشدع كا 
  لاف األحكاؿ بف أبم طالب كأحقدر  فم الخبلفة مع إقرار ـ بأفضلدة للم –رضم اهلل لنهما 

ر للم بف أبم طالب كدقكلكف فم ذلؾ رجكز  إمامة العداعدة كقرها اانت ررطلب أف داكف الخلدفة غد
 . فضؿالمفضكؿ  فم كجكد األ

  :ختاماً 

أثار  اله – لى اهلل للد  كعلـ  –دماف القكؿ أف الخبلؼ بدف المعلمدف بعد كفاة الرعكؿ       
كاضحة فم معالجة أمر انرقاؿ العلطة للى أداـ الخلفاء أبم بار كلمر كرةدر الحاؿ بعد اغرداؿ 

لمدف فم الع ردف األمكم لخلدفة لثماف كلاد ال راع مرة أخرل حكؿ أمر الخبلفة بدف المعا
  كأ بي لند الشدعة كحرى اآلف أف للدان بف أبم طالب  ك  احب الحؽ فم خبلفة كالعباعم

 ر.ؤ المعلمدف كمف بعدر أبنا

المعلمدف الشقاؽ دف فم إرباع منه  دجنب ددفع اجرماع عقدفة بنم عالدة الخلفاء الراش      
ـ رخرج جمدعها كالخبلؼ كلضماف انرقاؿ علمم بالعلطة كاؿ علؾ منهجان دخرلؼ لف اآلخر لانها ل

 :لف الشكرل كالبدعة

ف إدعربر اخردار أبم بار ال ددؽ أكؿ رجربة للمعلمدف الخردار القائد األكؿ لدكلرهـ إذ  .1
. نجي المعلمكف فم لمؤدد بالكحمالدكلة ك ك النبم االرعكؿ  لى اهلل للد  كعلـ ااف دقكد 

 ذر الرجربة ل دقهـ كرجرد ـ كحداثة لهد ـ بع ر النبكة  فاخردار أبكبار ال ددؽ بحؽ 
 . ا اما لبر لف ذلؾ لمر بف الخطابفرنة كقى اهلل المعلمدف شر 

لما شعر أبكبار بدنك أجل  أك ى لعمر مف بعدر بعد أف اعرشار أ حاب  ككافقكا للى ذلؾ.  .2
لب األمندة الرم اانت رعدشها الدكلة كال راع بدنها كبدف الفرس كالركـ ااف درطفالظركؼ 

 .عرلة البت فم  ذا األمر الجلؿ
انرخب الخلدفة لمر بف الخطاب عرة مف ال حابة الذدف ركفى رعكؿ اهلل  لى اهلل للد   .3

كرل   ككضع لهـ نظامان دربعكن  فم الشهـ راضو لدخراركا مف بدنهـ خلدفةكعلـ ك ك لن
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. كبذلؾ كعع نطاؽ الشكرل مف دخالؼ رأل الجمالة كاألغلبدة كاالخردار كأمر بضرب لنؽ
 .ابر لدد مماف مف أ ؿ الحؿ كالعقدلدرعع أل

لما قرؿ لثماف بف لفاف انرخب أ ؿ المددنة للدان كبادعكر لانها لـ راف بدعة جامعة للظركؼ  .4
 .رؿ الخلدفةالرم حدثت بعد مق

اؿ العلطة بأخذ البدعة البن  دزدد مف بعدر ك ك للى قدد الحداة ك ك ما لال  معاكدة أمر انرق .5
 .م الرارد  اإلعبلمم بكالدة العهددعرؼ ف

. لند الفرس لمؿ العباعدكف للى  ب  من ب الخلدفة بالقداعة مرأثردف بنظردة الحؽ اإللهم .6
 كالرم رقكؿ بأف حؽ الملؾ معرمد مف اهلل رعالى.

 : قائمة المصادر والمراجع

 .ـ1982  بدركت: دار الفار العربم - 3  ج2ج -ابف األثدر. الاامؿ فم الرارد   .1
ق 1408: دار الفار للطباع كالنشر  بدركت - 3ج  -. رارد  بف خلدكف   لبدالرحمف بف خلدكفابف خلدكف .2

 .ـ1988 –
 –ق 1415: دار الارب العلمدة  بدركت - 1ط  -. رارد  خلدفة بف خداط   ابك لمر خلدفةابف خداط .3

 .ـ1995
بدركت: دار الارب  - 3ج  -دب محمد لبدالقادر رعق -الطبقات الابرل  -  محمد بف ععد ابف ععد .4

 .ـ1990العلمدة  
 ـ.  1981  القا رة: مؤععة كشرااؤر - 1ج  -  اإلمامة كالعداعة ة  محمد لبداهللابف قردبد .5
 .ـ2005ر  ادر    بدركت: دا7  ج  البدادة كالنهادةابف اثدر  اإلماـ الحافظ .6
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 الكناية في القرآن الكريم 
 الشد  الحعف محمد الفاى.د

  لدةاأل مدرمافأداب جامعة عراذ المعالد بالدة اآلاأل
 

الانادة مظهر مف مظا ر الببلغة  كأعلكب مف أعالدب البداف   م غادة ال دعرطدع الك كؿ 
  فبل دذارر باللفظ المعانممف  ىردد اإلنعاف المرحدث إثبات معنإلدها إالَّ البلد  المرمرس  ك م أف د

الرَّجؿ باعـو ركقدران  ىك رالد  كرددف  فدكمئ إلد   كدانمعنم   ىل  فم اللَّةة  بؿ دجمء إلالمكضكع 
 .كرعظدمان 

 ىانادة للى قد رقكـ الانادة مقاـ االعـ  فدعرؼ  احبها بها  اما دعرؼ باعم   كاما رجرم ال
 غدر العاقؿ. ىؿ  اذلؾ رجرم للالعاق

ذار ما  ك ملزكم    ىلمء إ ردي بذار الشكاما لرفها العااام ا طبلحان: " م ررؾ الر
 المرركؾ". ىلدنرقؿ مف المذاكر إل

كردت الانادة فم القرآف الاردـ فم اثدر مف آد   فالقرآف الاردـ ابلـ بلد   لذب األلفاظ  
األعلكب  حرى ال رااد لفظة كاحدة رخلك لف مبلحظة الببلغة  علس الرراادب  أندؽ الرألدؼ  بددع

شمء مف ال كر الببلغدة فم القرآف الاردـ  كقد اخررنا بعض اآلدات  ىكمكاقع الف احة  كلنشر إل
 انماذج كبدَّنا ما فدها مف  كر الانادة.

Metonymy in the Holy Quran 

Abstract 

Metonymy is one appearance of the forms of Rhetoric. It is a style of 

Eloquence. It is a goal unreached except by the experienced eloquent. It is 

also the will of a person to prove a meaning without uttering the term placed 

to it in the Arabic language. So, he/she comes to a meaning subsequent to it 

and combines the term which is pointed to. A man is nickname out  of respect 

and gratitude. 

Metonymy can stand for the Name. Defining the holder by it. At the 

same as with his Name. metonymy runs on the sane as well as the insane 

"AL-Sakaky" defined metonymy term as follows: 
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“It is an remittance of the thing to what it combines. So as it shifts from the 

uttered to the un-uttered. 

Metonymy came in Holy Quran at many "Ayas" because; Holy Quran 

is figurative language, pleasant terms, fluent strictures, hansom writing and 

the best eloquent style. To the degree that any single word has. Metonymy 

apparent together with elequency places. Here, we point to some of the 

metonymy pictures in the Holy Quran; we also selected several "Ayas" as 

samples and explain the metonymy pictures in them. 

 
 نماذج اآليات

   ك رلؾ األلفاظ كالعبارات الرم انى  اهلل انادات الكاردة فى القرآف الاردـكأكؿ ما نذار مف ال
ـ اهلل   ذلؾ ألف ابلفاحش اللفظ كالمعنى   لما فدها مفكرعالى لف غدر ا كلـ رذار  راحة عبحان 

لف فاحش القكؿ كر ردح   كمف  ذر األقكاؿ كاأللفاظ الرم جاء    مررفعجؿ كلبل خاًؿ مف البذاءة
عؿ القرآف الاردـ بالانادة لنها دكف الر ردي بها " فعؿ الجماع " كما  ك فى حام  كقردب من  فى ف

. فالها قد كردت فى القرآف مانى لنها بةدر ا مما أك قكؿ   مثؿ األعرار كالفركج  كاذلؾ قضاء الحاجة
. كمما جاء مانى لن  بةدرر  مباشرة الرجؿ أ ل  كغشدان   حدث لبر اهلل ظ أك معنىمف لفدناعبها 

    الفظ اللمسالذار الحادـ رعالى لف ذلؾ بألفاظ كلبارات لدددة فى مكاضع مخرلفة كمرفرقة فم
 .  كالعرلدخكؿ كالرفث  كالمراكدةكاإلفضاء كالةشداف كالنااح كا

لىى قرآف الاردـ فى قكل  رعالىفى ال فقد جاء لفظ اللمس كالمبلمعة ى أىٍك لى ف اينرـي مٍَّرضى : ))كىاً 
ًعددان طىدِّ  ـٍ رىًجديكا مىاءن فىرىدىمَّميكا  ى ده مِّنايـ مِّفى الةىاًئًط أىٍك المىٍعريـي النِّعىاءى فىلى اءى أىحى بان فىاٍمعىحيكا عىفىرو أىٍك جى

ـٍ كىأىٍدًددايـ.. (( كً اي ًبكيجي
ؿ اللمس المس : المس كقدمنظكر: " اللمس ؿ ابف  قا. كفى معنى اللمس143

. اعرشهد 144  كاذلؾ المبلمعة   لمعها دلمعها المعهالف الجماع: كاللمس انادة بالدد ... إلى قكل 
  .ابف منظكر للى ذلؾ بما جاء فى الرنزدؿ )) أك المعرـ النعاء ((

معنى الجماع  أك  ك بما دكف كاللمس المذاكر فى عكرة النعاء كالمائدة مخرلؼ فد  مف حدث أن  ب
 . كقد ذار ابف جردر الطبرل  ذا االخربلؼكدؿ كالرفعدر إلى مذ بدف مخرلفدفذلؾ  كقد ذ ب أ ؿ الرأ
ٍعريـي النِّعىاءى(( لنار اهلل بقكل  : " ثـ اخرلؼ أ ؿ الرأكدؿ فى اللمس الذمالكارد لنهـ حدث دقكؿ : ))أىٍك المى

                                                           
 . 43عكرة النعاء   اآلدة    -  143
   دار  ادر   بدركت . 209/ ص  6لعاف العرب  إلبف منظكر  ج  -  144
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ثـ ذ ب ابف جردر إلى عرد أقكاؿ كرأكدبلت أ حاب  ذا  145   " لنى بذلؾ الجماع "بعضهـ فقاؿ
  قكل  " إف المس كاللمس كالمباشرة  حدث ذار لن  لباس رضى اهلل لنهما الرأم  كالذدف منهـ ابف

 .146"م" كلاف اهلل دعؼ كدان. كفى لبارة أخرل"ما شاء بما شاء مكلاف اهلل دانالجماع  
: " اللمس كالمبلمعة انادة لف دقكؿفد  " كااف ابف لباس كأكرد ابف منظكر قكالن البف لباس جاء 

. ثـ قاؿ ابف منظكر مؤددان قكؿ ابف لباس: " كمما دعردؿ ب  للى  حة قكل   قكؿ العرب 147الجماع"
قكؿ الفردؽ اآلخر مف أ ؿ . ثـ ذار ابف جردر بعد ذلؾ 148: " ال ررد دد المس"رزف بالفجكر فى المرأة
مطلؽ اللمس كلمكم   ك ك ما دكف الجماع مس المذاكر فى اآلدة: إنما مراد ب    كالقائؿ بأف اللالرأكدؿ

أك بةدر ا مف ألضاء    بدد اافكالمباضعة  حدث قاؿ الطبرل: " كقاؿ آخركف  لنى بذلؾ اؿ لمس
كمما  149"جعدر بشىء مف جعد ا مفضدان إلد    كأكجبكا الكضكء للى مف مس بشمء مفجعد اإلنعاف
ف   مانعب إلى ابف مععكد رضى اهلل لن   كععدد بمالفردؽ مف أ حاب  ذا الرأ لهذا مأكرد الطبر 

  مف أف اللمس كالمبلمعة  ى ما دكف الجماع . كلف نافع لف ابف لمر ااف دركضأ مف جبدر كلطاء
 .150": "  م مف اللماسالقبلة  كدقكؿ

لى  ذا القكؿ كبهذا المذ ب  قاؿ أ ؿ المددنة حدث جاء لف المبرد قكل  : " قاؿ أاثر الفقهاء فى كا 
ٍعريـي النِّ    كلدس األمر لندنا اذلؾ  كما أ ؼ مذ ب عىاءى(( قالكا انادة لف الجماعقكل  رعالى: ))أىٍك المى

نما المبلمعة أف دلمعها الرجؿ بدد أك بإدناء جعد مف جعد لمددنة قد فرغ مف النااح ر ردحان أ ؿ ا   كا 
ٍعريـي   ألن  قاؿ ربارؾ كرعالىالمددنة فذلؾ دنقض الكضكء فى قكؿ أ ؿ   بعد ذار الجنب ))أىٍك المى

 .151النِّعىاءى((
  " كالمبلمعة فى قكؿ أ ؿ المددنة :رة أخرل فى نفس المعنى  حدث قاؿكاذلؾ فقد أكرد المبرد لبا

مالؾ كأ حاب  غدر انادة إنما  ك اللمس بعدن   دقكلكف فى الرجؿ رقع ددر للى امرأر  أك جاردر  
فحجة أ حاب  ذا الرأم  ى أف ذار المبلمعة مع الجنابة دؿ  152أف كضكءر قد انرقض" بشهكة 

 .  كاهلل أللـمعة لدعت الجماع الذم دكجب الةعؿللى أف المبل
                                                           

   دار إحداء الارب العربدة  القا رة . 101  ص 5جامع البداف فم مجاز القرآف  ر ندؼ الشردؼ الرضم  ج  -  145
   دار إحداء الارب العربدة  القا رة . 101  ص 5 ندؼ الشردؼ الرضم  ججامع البداف فم مجاز القرآف  ر    -  146
   دار  ادر   بدركت. 209/ ص  6لعاف العرب  إلبف منظكر  ج -  147
 . 102العابؽ نفع   ص   -  148
   دار إحداء الارب العربدة  القا رة .. 102  ص 5جامع البداف فم مجاز القرآف  ر ندؼ الشردؼ الرضم  ج   -  149
 .6  ص 2العابؽ نفع  ج  -  150
 . 43عكرة النعاء   اآلدة   -  151
 .1951  مطبعة االعرقامة  القا رة  131  ص  2الاامؿ  المبرد  ج  -  152
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الجماع بعدن    حدث جاء لن  ثـ قاؿ ابف جردر مرجحان قكؿ مف قاؿ بأف اللمس المذاكر فى اآلدة  ك 
ٍعريـي النِّعىاءى قكل  (( الجماع دكف غدرر مف المعانم   ل حة الخبر لف رعكؿ اهلل  لى اهلل : ))أىٍك المى

: " أف رعكؿ اهلل ) ما ركل لف أـ علمة رضى اهلل لنها  ثـ ذار الطبرل  ذا الخبر  ك 153للد  كعلـ"
. ثـ أردؼ الطبرل 154"ث كضكء لى اهلل للد  كعلـ ( ااف دقبلها ك ك  ائـ ثـ ال دفطر كال دحد

 الخبر فدما ذارنا لف رعكؿ اهلل )  لى اهلل للد  كعلـ ( الداللة الكاضحة للى أفقكل : " ففى  حة 
" كالرم اذلؾ اللمس. اما أف لبارة "155  ال جمدع معانم اللمس"اللمس فى  ذا المكضع لمس الجماع

انى بها فى القرآف لف الجماع كقد جاء لنها فى ارب اللةة قكلهـ " مععر  بالاعر   أمع  معان : 
 كنقؿ ابف 157  إلى أف قاؿ ابف منظكر: " كاللمس معؾ الشمء بددؾ" 156  كأمعر  الشمء فمع " لمعة

. 158اب فهك فعؿ الرجؿ فى باب الةشداف": " فاؿ شىء مف  ذا الارى قكل دمنظكر لف أحمد بف دح
: ))كىالًَّذدفى . اذلؾ فى قكل  لز كجؿلف الجماع  انادة المس فى آل الذار الحادـ ةت لبار كجاء

قىبىةو ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف دىرىمىاعَّا ((دي  ا قىاليكا فىرىٍحًردري رى ـٍ ثيـَّ دىعيكديكفى ًلمى كفى ًمٍف ًنعىاًئًه  . 159ظىاً ري
  فبل دحؿ للمظا ر كطء امرأر  : " المراد بالرماس المجامعةجاء لف الخازف فى  ذر اآلدة قكل فقد 

 .160الرى ظا ر منها ما لـ دافر" 
  انى   ك ك بذلؾ االمس  انادة لف مباشرة الرجؿ المرأر قكاؿ كفى  ذر اآلداتى اؿ  ذر األفاللمس ف

  الاردـ لف ب  لف غدرر لحعف الرعبدر ب  كفحش لفظ المانى لن . فاما انى اهلل رعالى فى اراب
ك يفَّ كىأى   كذلؾ فى قكل  رعالىبالمباشرة   فقد انى لن  اذلؾالجماع باللمس كالمس نريـٍ : ))كىالى ريبىاًشري
اًافيكفى ًفم اٍلمىعىاًجًد((  لى

 مرأر  مباشرةن كبشارا ااف معهااالرجؿ  : " كباشرمنظكر فى ذلؾ قاؿ ابف 161
اًافيكفى ًفم اٍلمىعىاًجًد(( دعنى المباشرة فى ثكب كاحد فكلدت بشرر  بشررها ك يفَّ كىأىنريـٍ لى   كقكل  ))كىالى ريبىاًشري

. كقاؿ ابف  162ك ك معراؼ   فدجامع ثـ دعكد إلى المعجد " الجماع  كااف الرجؿ دخرج مف المعجد 

                                                           
   القا رة.105  ص  5جامع البداف فم مجاز القرآف   ر ندؼ الشردؼ الرضم  ج -  153
 . 106العابؽ نفع   ص   -  154
 117العابؽ نفع  .ص   -  155
   دار  ادر  بدركت.217  ص 6لعاف العرب   إبف منظكر ج   -  156
 . 117  ص 6العابؽ نفع  ج  -  157
 ..118العابؽ نفع   ص   -  158
 . 3عكرة المجادلة   اآلدة   -  159
   دار الارب العلمدة  بدركت.38  ص 2لباب الرأكدؿ فم معانم الرنزدؿ  ابك الحعف الخازف  ج -  160
 . 187ة عكرة البقرة   اآلد  -  161
   دار  ادر  بدركت.61  ص4لعاف العرب  ابف منظكر  ج  -  162
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 163": المباشرة أدضان " كالبشر:منظكر فى معنى البشر الذل  ك بمعنى المباشرة   كاللذاف  ما الجماع
 -كعاؽ ابف منظكر الشا د للى ذلؾ قكؿ األفكار: 

 مف دكف نهمة بشر ا حدف ارثنى لما رأت عرل رةدر كانثنى
. كمف األلفاظ 164"مباشررى إدا ا ... كقد درد بمعنى الكطء فى الفرج كخارجان من ": منظكر قاؿ ابف

اإلفضاء" فى قكل  رعالى: دة دكف الر ردي لبارة أك اللفظ "الرى لبر بها لف معالجة الرجؿ للمرأة انا
قىٍد أىفٍ  ذيكنى ي كى اىٍدؼى رىٍأخي (())كى ـٍ ًإلىٰى بىٍعضو اي ٰى بىٍعضي :" كأفضى منظكر دقكؿ ابف. كفى معنى اإلفضاء 165ضى
أك لـ   كقاؿ بعضهـ:" إذا خبل بها فقد أفضى غشم المرأة غشدها  كأفضى الرجؿ  دخؿ للى أ ل 

: " أفضى قكل  فى ذلؾ كنقؿ ابف منظكر لف الجك رل 166  كاإلفضاء فى الحقدقة  اإلنرهاء"دةش
ذاكر فى اآلدة  قكل : " كقاؿ فى لفظ اإلفضاء الم م. كلف القرطب167"الرجؿ إلى امرأر  باشر ا كجامعها

  حاار الهركل ك ك قكؿ فضاء إذا ااف معها فى لحاؼ كاحد  جامع أك لـ دجامعبعضهـ اإل
: اإلفضاء أف قكالن لفراء فى معنى اإلفضاء  حدث دقكؿ: " كقاؿ الفراء . ثـ أكرد القرطبى168"مالالب

ف لـ دجامعها إلى أف اإلفضاء المذاكر فى ف ذ ب قكؿ م م. اما ذار القرطب169"دخلك الرجؿ كالمرأة كا 
: اإلفضاء فى كغدر ـ ملباس كمجا د كالعد : " كقاؿ ابف  حدث قاؿ   ك المجامعة كالةشدافاآلدة

. كمثؿ اإلفضاء فى المعنى كالانادة ب  لف غدرر  لبارة " الةشداف" المذاكرة فى 170" ذر اآلدة الجماع
لى  مى ًفدفنا فىمىرٍَّت ًبً  ((قكؿ اهلل رعالى: ))فىلىمَّا رىةىشَّا ىا حى ٍمبلن خى ٍت حى

اؿ الجك رل فى معنى   حدث ق171
 .172غشدت الشىء رةشدةن إذا غطدر  ... كغشدها غشدانان   جامعها": "الةشداف لةةن 

لى  ذا المعنى ذ ب الزمخشر  انادة لف  م: " كالرةش ذر اآلدة  حدث قاؿ  كذلؾ لند حددث  لف مكا 
ع  القرطبم فم ذلؾ حدث جاء لن  اذلؾ قكل  )فىلىمَّا با   كر173"   كاذلؾ الةشداف كاإلردافالجماع

 .174رىةىشَّا ىا( انادة لف الجماع
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كنىهيفَّ اع المة "العر" فم قكل  رعالم: "ف الالمات الرم كردت انادة لف الجمإثـ  ـٍ عىرىٍذايري ـى اللَّ ي أىنَّاي ًل لى
لىًاٍف ال ريكىاًلديك يفَّ ًعٌران ًإالَّ أىٍف رىقيكلي  كفان "كى كا قىٍكالن مىٍعري

175 . 
: الذم دارـ كالجمع اعرار كالعردرة مثل  فقد جاء لف الجك رم قكل  " العر فمف حدث معنم اللةكم

 :كذار الجك رم للم ذلؾ قكؿ الرؤدة.  176كالجمع العرائر كالعر الجماع
 " فعؼ لف أعرار ا بعد الععؽ.

 "قاؿ األفكة": :  مف الشعر حدث قاؿرد الشا د للدثـ قاؿ الجك رم: كالعر: الذار : كأك 

ًة بىٍشًر ا حدفى انثنى  لىمَّا رىأىٍت شىٍدبم رىةىدَّر كاٍنثىنى     ًمٍف دكًف نىٍهمى

كمف للماء الببلغة الذدف قالكا بأف العر المذاكر فم اآلدة الاردمة انادة لف الجماع ابف ك ب   
ا انى لف الجماع بالعر كلف الذار الاارب حدث جاء لن  لند حددث  لف الانادة قكل : "كام

كقاؿ الزمخشرم فم معنم العر المذاكر فم اآلدة:" كالعر كقع انادة لف النااح الذم  ك  177بالفرج"
 مما دعر قاؿ األلشم 

ٍف أٍك رىأىبَّدىا رىاـه فىاٍنًاحى لىٍدؾى حى ارىةو إفَّ ًعرَّ ىا ... لى بىٍف ًمٍف جى  كىالى رىٍقرى

 178لذم  ك العقد ألن  عبب فد "ثـ لبر ب  لف النااح ا  

  ألف قكل  " فاناحف" دؿ لعر  ك الجماع كلاف للى غدر كجهةكدفهـ مف قكؿ األلشى العابؽ إف ا  
: " كقدؿ العر ااح مضبكط. قاؿ اإلماـ القرطبمللى أف المراد مف العر غشداف الجارة مف غدر ن

فم النااح فإف ذار الجماع مع غدر  لهف الجماع أم ال ر فكا أنفعاـ لهف باثرة الجماع ررغدبان 
بها لف غدر ا مع  ىالرم كردت فم القرآف الاردـ دان  ذا كمف الالمات كالعبارات 179الزكجة فحش"
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ـٍ   يفَّ  دىاـً الرَّفىثي ًإلىٰى ًنعىاًئاي ـٍ لىٍدلىةى ال ِّ اخربلؼ فد  لبارة " الرفث" المذاكرة فم قكل  رعالى " أيًحؿَّ لىاي
ـٍ   180كىأىٍنريـٍ ًلبىاسه لىهيفَّ " ًلبىاسه لىاي

عيكؽى في  كىالى  رىفىثى  فىبلى  اٍلحى َّ  ًفدًهفَّ  فىرىضى  فىمىف ۚ  كاذلؾ فم قكل  لز كجؿ )اٍلحى ُّ أىٍشهيره مٍَّعليكمىاته 
 ) كىالى ًجدىاؿى ًفم اٍلحى ِّ

 182قاؿ ابف منظكر فم معنم الرفث لةة :" كرفث رفثا كرفث رفثا ال  أفحش"  181
منظكر " الرفث الجماع كغدرر مما داكف بدف الرجؿ كالمرأة كالرفث أدضا الفحش مف  إلى أف قاؿ ابف

كعاؽ الشا د للى ذلؾ قكؿ الحاج  183القكؿ كابلـ النعاء فم الجماع رقكؿ من  رفث الرجؿ كأرفث"
 184أعراب حجد  اظـ  *   لف اللةك كرفث الرالـ

فاظ عالفة الذار الفظ "العر" حدث ذ ب كقد اخرلؼ اذلؾ لفظ "الرفث" اما اخرلؼ فم غدرر مف األل
  كذ ب آخركف بأن  مادكف الجماع مف كر فم اآلدة  ك الجماع كالمباضعةأف الرفث المذا ىقـك إل

" فبل رفث" قكل "فبل ىفم قكل  رعال م. كجاء لف الزمخشر ش القكؿالفعؿ كالقكؿ االقبلة كالمبلمعة كفاح
  185جماع ألن  دفعدر أك فبل فحش فم الابلـ"

بها لف الكطء  ىكمف الانادات فم القرآف الاردـ لف لفظ المفحش بةدرر لبارة "النااح" الرم دان   
 )ناي(" ناي فبلف امرأة دناحها نااحا إذا رزكجها كناحهان  كالمباضعة حدث قاؿ ابف منظكر رحت مادة

 :" النااح ثـ نعب ابف منظكر إلى الجك رم قكل 186كاذلؾ دحمها كفجأ ا دناحها: باضعها أدضان 
 الكطء كقد داكف العقد".

مف  ف اؿ ما بدف حاجزدف أك أاثرإلند المرأة بالفرج حدث اهلل لز كجؿ لف القبؿ  ى ذا كقد ان    
:" كالرم أح نت فرجها فنفخنا فدها فم الثناء للى مردـ للدها العبلـ: فضاء فهك فرج قاؿ اهلل رعالى

ما جاء  كرأدبان  ظ فم الانادة كالرعبدر لنها بةدر ا رعففان  ذا كما  ك فم حاـ  ذر األلفا 187مف ركحنا"
ٰى أىٍك  ٍف ايٍنريـٍ مىٍرضى مانى ب  لف قضاء الحاجة مثؿ  لبارة " الةائط كالنجك كأاؿ الطعاـ قاؿ رعالى:) كىاً 
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ـٍ ًمفى اٍلةىاًئًط ....(  ده ًمٍناي اءى أىحى لىٰى عىفىرو أىٍك جى لى
عنم بقكل  جؿ : دقاؿ بف جردر فم معنى  ذر اآلدة188

نما لنى بذار مجدئ  من  أثناؤر " أك جاء  حد مناـ مف الةائط " بعد قضاء حاجر  فد  ك ك معافر كا 
ذلؾ إف أ ؿ الةائط الكادم كما ارعع مف األرض فم اللةة فانم ب  لف قضاء  189قضاء حاجر  فد "

انادة لف قضاء الحاجة الحاجة . كقد الربر للماء الببلغة أنما فم قكل  رعالى مف األاؿ للطعاـ 
الذم  ك دلدؿ أف مف دفعؿ ذلؾ مخلكؽ غدر خالؽ اما أف فم ذلؾ دلدؿ العبكددة حدث جاء ذلؾ فم 

لىٍت ًمٍف قىٍبًلً  الرُّعيؿي كىأيمُّ ي ً دِّدقىةه  اىانىا دىأٍ  ـى ًإالَّ رىعيكؿه قىٍد خى ٍردى ا اٍلمىًعديي ابف مى ًف قكل  لز كجؿ )مى ايبلى
) ـى الطَّعىا

القرطبم فم معنم  ذر اآلدة: أم أن  مكلكد مربكب كمف كلدر  مف النعاء كااف دأاؿ  قاؿ 190
 191الطعاـ مخلكؽ محدث اعائر المخلكقدف كلـ ددفع احد منهـ : فمرى د لي المربكب أف داكف ربا"

 : "اانا دأابلف الطعاـ أن  انادة لف الةائط كالبكؿرطبم:" قاؿ بعض المفعردف فم قكل إلى أف قاؿ الق
 .192كفم  ذا داللة للى أنهما بشراف"

 ذا ما ااف مف أمر الانادة لف اللفظ المفحش الذم دارر إجراؤر للى اللعاف العؼ كدحجـ      
أعلفنا  ىكلذا جاءت  ذر األلفاظ كالعبارات الر  احب الخلؽ القكدـ لف النطؽ كالرفكر ب  لفة كرأدبان 

رشادان  رعلدمان  -كرلطفان  ةدر ا لفة كرأدبان القكؿ لنها فم اراب اهلل العزدز مانى لنها ب مف اهلل رعالى  كا 
: كقكل : )فىٍأريكا ملعبادر المؤمندف لدعلاكا  ذا المعلؾ كلام دررفعكا لف كضدع القكؿ كلذا قاؿ الزمخشر 

 ) ـٍ أىنَّى ًشٍئريـٍ ٍرثىاي حى
 مف الانادات اللطدفة كالرعكدضات المعرحعنة ك ذر كأشبا ها. 193

داب حعنة للى المؤمندف أف درعلمك ا كدرأدبكا بها كدرالفكا مثلها فم محاكررهـ فم ابلـ اهلل آ
 194كمااربرهـ.

نما ألجؿ أمر آخر كمق د معدف       كقد رجرل الانادة كرقع كلدس لقبي أك فحش فم العبارة كا 
عردف االانادة لف المرأة بالشاة كالقلكص كاإلزار كالنعجة كغدر ا كللى  ذا فقد لد اثدر مف المف

ًرٍععيكفى اب اللةة كاألدب أف لبارة النعجةكأ ح : المذاكرة فم قكل  رعالى: )ًإفَّ  ٰىذىا أىًخم لى ي ًرٍععه كى
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ةه كىاًحدىةه فىقىاؿى أىٍاًفٍلًندهىا كىلىزًَّنم ًفم اٍلًخطىاًب... اآلدة ًلمى نىٍعجى ةن كى نىٍعجى
حدث ررابعت األقكاؿ للى أف  195

لاردمة كالنعاج  م انادة لف الزكجة كالزكجات غدر أف  نالؾ مف رد  ذا النعجة المذاكرة فم اآلدة ا
القكؿ كذ ب إلى أف اللفظ المذاكر فم اآلدة إنما  ك للى حقدقة ك م النعجة بعدنها كلدس انادة ألف 
ذلؾ درنافم مع أ كؿ الشرائع كقاؿ أ حاب  ذا الرأم إف ما ذار مف قكؿ بأف النعجة انادة لف 

لف المرأة بالشاة كالنعجة  ىقبدؿ اإلعرائدلدات كال درابع  كأما القكؿ بأف العرب رانالزكجة  ك مف 
فم  كالقلكص كنحكر فاثدر كشائع فم لةة العرب كمف ذلؾ ما أكرد ابف لبد رب  مف أف  نالؾ رجبلن 

ن ار حدث اانكا مف الةزك إلى مف األ المددنة دعمى جعدر كدرحؿ شعرر كدرعرض النعاء فارب رجؿو 
 لف النعاء ك ك قكل :   ذا الرجؿ كماندان  معرضان  مر بف الخطاب رضم اهلل لن  شعران ل

ٍفصو رىعيكال    ًفدنل لىؾى ًمٍف أىًخم ًثقىةو ًإزىاًرم  أىال أىٍبًلٍ  أىبىا حى

ارً  ـي زىمىفى اٍلًح ى ٍناي نىا  ىدىاؾى اللَّ ي ًإنَّا      شيًةٍلنىا لى  قىبلًئ ي

ًبٍئسى ميعىقًِّؿ الذٍَّكًد الظُّؤىارً ديعىقِّليهيفَّ أىٍبدىضي شى  ٍدظىًممٌّ      كى
196  

قاؿ ابف لبد رب  لما فم األبدات مف رعردض كانادة "فانى لف النعاء كلرض برجؿ دقاؿ ل         
ر لف المددنة" كجاء فم لعاف العرب لف  ذر الانادة اجعدر  فعأؿ لن  لمر فدؿ للد  فجز شعرر كنف

ل :" أراد أن  درعرض لهف فانم بالعقؿ لف الجماع أم أف أزكاجهف دعقلكنهف المذاكرة فم األبدات قك 
نما انى بالقلص ك م الذكؽ  197ك ك دعقلهف أدضا اأف البدء لؤلزكاج كاإللادة ل  كقاؿ ابف قردبة: " كا 

الشكاب لف النعاء كلرض برجؿ دقاؿ جعدة ااف دخالؼ إلى المةدبات مف النعاء ففهـ لمر رضم 
    .198أراد كجلد جعدة كنفار"اهلل لن  ما 

د للى كخلص ابف قردبة إلى أف الرعرض كالانادة قد جاءا كذارا فم القرآف الاردـ كعاؽ الشا      
ةه كىاًحدىةه.....( اآلدة حدث قكل  ما جاء فم قكل  رعالى ًلمى نىٍعجى ةن كى ًرٍععيكفى نىٍعجى : )ًإفَّ  ٰىذىا أىًخم لى ي ًرٍععه كى
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نما  ك مثؿ ضرب  اهلل عبحان  ل  كلدنبه  للى خطدئر  ب  فدرل لف النعاء بذار " إ:قردبة قاؿ ابف
  .199النعاج اما انى الشالر لف جاردة بشاة كانى اآلخر لف النعاء بالقلص"

إلى أف ما ذار فم اآلدة مف لفظ النعاج  ك انادة لف النعاء ! كقد  لفهذا ابف قردبة دذ ب اما رر     
قردبة الرأم كالمذ ب حدث قاؿ لند حددث  لف  ذر اآلدة " ك ذا ابلـ داخؿ  رابع الشردؼ الرضم ابف

فم حدز االعرعارة ألف النعاج  ا نا انادة لف النعاء كقد جاء فم أشعار ـ الانادة لف المرأة بالشاة 
"200.  

لم نفس  ذا الرأم ذ ب ابف القدـ حدث كردت لن  لبارر  " كاما رداكم ب  داكد للد  العبل      ـ كا 
نما رزكج المرأة كضمها إلى نعائ  لمحبر  لها  كاانت ركبر  بحعب منزلر   كلـ درراب نبم اهلل محرما كا 

كجـز ابف القدـ بقكل   ذا بأف لبارة النعجة  201لند اهلل كللك مرربر  كال دلدؽ بنا المزدد للى  ذا "
كا إلد . ثـ  ذا  ك قكؿ القرطبم فم لةدرر فدما ذ ب المذاكرة فم اآلدة إنما  م انادة لف المرأة مرابعان 

ةن..... اآلدة ًرٍععيكفى نىٍعجى عداؽ شرح  لآلدة الاردمة " ًإفَّ  ٰىذىا أىًخم لى ي ًرٍععه كى
حدث جاء لن :"  202

 ىاكف كالعجزة كضعؼ الجانب كقد دانكالعرب رانم لف المرأة بالنعجة كالشاة لما  م للد  مف الع
 جاء فد  كقاؿ الحعدنم غدر أف القرطبم قد ذار قكال 203ف الاؿ مراكب"لنها بالبقرة كالحجرة كالناقة أل

  كما ااف ضرب كال نعاج للى :  ذا مف الملادف رعردض كرنبد  اقكلهـ ضرب زدد لمران بف الفضؿ
  .204الرحقدؽ اأن  قاؿ نحف خ ماف  ذا حالنا"

اكر فم اآلدة  ك انادة لف ابف الفضؿ نفى لاكف أف لفظ النعاج المذ ىففم  ذا القكؿ المنعكب إل   
 النعاء.

ك اذا فإف األقكاؿ قد ررابعت كربلحقت بالرماد  ذر الانادة لند أ ؿ األدب كالببلغة كالرفعدر    
كأ حاب الفق  كأ حاب الفق  عكاء بعكاء إال مف بعض المعررضدف للى  ذا القكؿ كالمذ ب اأبم 

   كذلؾ أنؾ ال رااد رجد أحدان ات مف غدر ررك كرحفظة اإلعرائدلدحداف. كلعؿ آفة  ذا ال  النقؿ كمرابع
دراد ا شا دا للى ما دقكؿ.  رحدث لف الانادة لف المرأة إال كعارع إلى ذار اآلدة كمكضكع الحددث كا 
                                                           

 .  207العابؽ نفع   ص  - 199
 .1932  2  ط279رلخدص المفراح  القزكدنم  شرح البرقكقم  ص  - 200
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 23عكرة ص آدة  - 202
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كجامع القكؿ فم  ذا األمر كفدما ذ بكا إلد  مف أف العرب رانم لف المرأة بالشاة كالنعجة كالقلكص 
  أما ذ ابهـ إلى أف ما فم اآلدة الاردمة مف الرراض كال شبهة فم ذلؾفنعـ كال كما  ك فم حام  

أف  ذار النعاج  ك انادة لف المرأة ففد  نظر كمردكد اما قاؿ أبك حداف رحمة اهلل :" كدعلـ قطعان 
منها ضركرة  أنا لك جكزنا  مءاألنبداء للدهـ العبلـ مع كمكف مف الخطادا كال دماف كقكلهـ فم ش

مما دذاركف كأن  أكحم اهلل ب  إلدهـ فما حام اهلل  مءمف ذلؾ بطلت الشرائع كلـ نثؽ بشللدهـ شدئا 
. كما حام الق اص مما فد  غض مف من ب النبكة طرحنار  ىإرادة اهلل رعال ىدمر للفم ارابة 
"......205.  

  رعالى:" ًإفَّ فهذا القكؿ كالمذ ب الذم ذ ب إلد  أاثر العلماء مف أف لفظ النعاج لكارد فم قكل     
ةه كىاًحدىةه...." ًلمى نىٍعجى ةن كى ًرٍععيكفى نىٍعجى  ٰىذىا أىًخم لى ي ًرٍععه كى

206.  

 ك انادة لف المرأة أك النعاء فباطؿ كمردكد اما ذار أبك حداف فم قكل  العابؽ: اما أن  مردكد مف 
العزدز للى عبدؿ المدح   لدة أكج  أخرم كذلؾ أف اهلل قد  رح بذار المرأة فم أاثر مف آدة فم اراب

بامرأة فرلكف كمردـ بنت لمراف للدهما  لئلدماف كالمدح مثبلن  ىكالذـ حدث ضرب اهلل عبحان  كرعال
كلـ داف عبحان   207العبلـ اما ضرب جؿ شأن  مثبل للافر كذمة بامرأرم نكح كلكط للدهما العبلـ 

نما ذار لفظ المرأة  راحة ثـ إف  ذا  اآلدة نفعها  القكؿ مبطؿ كمردكد ما فمدذار نعجة أك قلكص كا 
لىٰى بىٍعضو ...." اآلدة فإذا ااف ما فم حدث قاؿ اهلل رعالى ـٍ لى هي لىطىاًء لىدىٍبًةم بىٍعضي فَّ اىًثدرنا ًمفى اٍلخي :" كىاً 

اآلدة كما ذار فدها مف لبارة النعاج انادة لف المرأة كالزكجات اما زلـ أ حاب  ذا الرأم كالمذ ب 
رائع كأم مشاراة كقعت بدف رجؿ كرجؿ فم امرأة أك نعاء؟؟ كفم أم شردعة مف الش فأم مخالطة

  كادؼ أف دقع  ذا مف نبم أمر بربلد  رلؾ الشردعة أك الشرائع المانعة كاكنها كحالها شردعة عماكدة
هـ بذلؾ ؟؟ فهذا ال  درد كدبطؿ رلؾ األقكاؿ كالمزالـ الرم كردت مف أ حابها عكاء أااف ذلؾ لمدا من

طالب رضى اهلل  مبف أب ملف لل أـ خطأ كرك ما كلذا أكرد المحققكف مف ذكم العلـ االزمخشرم أثراي 
لن  دحد فد  مف ذ ب إلم القكؿ بالانادة فم اآلدة كالحددث لف داكد للد  العبلـ بركادة الق اص 

ب رضى اهلل بف أبم طال ملحدث قاؿ الزمخشرم: " كلف ععدد بف المعدب كالحارث بف األلكر أف ل
: " مف حدثاـ بحددث داكد للم ما دركد  الق اص جلدر  مائة جلدة ك ك حد الفردة للى لن  قاؿ

                                                           
 .  166  ص 14العابؽ نفع   ج - 205
 24- 23عكرة ص :  - 206
 .12 – 10اآلدات فم عكرة الرحردـ  - 207
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:" كاللـ إنما دذارر اثدر مف المفعردف فم رفعدر  ذر ىاهلل رعال  الشد  الشنقدطم رحم قاؿ208األنبداء "
  ـ   ال  راجع إلى اإلعرائدلداتبلاآلدة الاردمة مما ال دلدؽ بمن ب داكد للد  كللى نبدنا ال بلة كالع

النبم  لى اهلل للد  كعلـ ال د لي من   ىفبل  ثقة ب   كال معكؿ للد   كما جاء من  مرفكلا إل
 .209مءبش

كفم القرآف الاردـ خا ة الانادة لف  الرم جاءت فم اللةة العربدة لمكمان  ةكمف الانادات المشهكر      
معنا ا بعض األددم كاألنامؿ كلد الح ى كاإلطراؽ فم األرض الحعرة الندـ كالةدظ كالحنؽ كما فم 

 كنات الرراب بالع ا.

كنحكر كما دجرم مجرا ا مف األعالدب كالرعابدر الرم رجرم الانادة فم  ذا الشأف ك ذا الضرب فم 
ـٍ ) :ىرآف  الاردـ جاء فم قكل  رعالالق ًء ريًحبُّكنىهيـٍ كىالى ديًحبُّكنىاي ـٍ  ىا أىنريـٍ أيكالى ذىا لىقيكاي ريٍؤًمنيكفى ًباٍلًارىاًب ايلًِّ  كىاً  كى

ـي اأٍلىنىاًمؿى ًمفى اٍلةىٍدًظ  لىٍداي كا لى لىٍكا لىضُّ ذىا خى نَّا كىاً  ًلدـه  اللَّ ى  ًإفَّ  ۚ   ًبةىٍدًظايـٍ  ميكريكا قيؿٍ  ۚ  قىاليكا آمى  ًبذىاتً  لى
ديكًر( (  ك 210ال ُّ ـي األىنىاًمؿى لىٍداي كٍا لى انادة لف شدة حنقهـ كغدظهـ كلقد ـ فعبر  إف قكل  رعالى: )لىضُّ

:  ذر اآلدة : قكل  رعالى ىنعفم م اهلل عبحان  بعض األنامؿ إظهاران لعداكرهـ قاؿ اإلماـ القرطبم
ذا لقكاـ قالكا آمنا أم بمحمد  لى اهلل للد     اأنرـ أكالء رحبكنهـ " دعنم المنافقدف دلدل  قكل رعالى:" كا 

ذا خلكعلـ كأن  رعكؿ اهلل ) ل : دعنم أطراؼ كا فدما بدنهـ لضك للداـ األنامؿى اهلل للد  كعلـ( كا 
إلم  211: أال رركف إلى  ؤالء ظهركا كاثركا "ظ كالحنؽ للدهـ فدقكؿ بعضهـ لبعضاأل ابع مف الةد
"دعضكف  :رة للى إنقاذر كمن  قكؿ أبى طالب:" كالعض لبارة لف شدة الةدظ مع القدأف قاؿ القرطبم

  .212األنامؿ"غدظا خلفنا 

لة للم . رقلدب الافدف دالم الذار الحادـ لف الحعرة كالندـكمف الانادات الرم كردت فم آ        
كًشهىا ى ذلؾ ك ك قكل  رعال لىٰى ليري اًكدىةه لى ا أىٍنفىؽى ًفدهىا كىً مى خى لىٰى مى ًرًر فىأىٍ بىيى ديقىلِّبي اىفٍَّدً  لى ) كىأيًحدطى ًبثىمى

دىقيكؿي دىا لىدٍ  دنا(كى ـٍ أيٍشًرٍؾ ًبرىبِّم أىحى   .رىًنم لى

                                                           
 .   طبعة دار المعارؼ119  ص 3الاشاؼ  الزمخشرم  ج  - 208
   الشنقدطم. 24  ص 7داف   محمد االمدف بف محمد المخرار  جأضكاء الب - 209
 119عكرة آؿ لمراف آدة - 210
 .   ماربة الركلدة181  ص 4القرطبم  ج  الجامع ألحااـ القرآف  -  - 211
 .  161العابؽ نفع   ص  - 212
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حدث قاؿ المفعركف كأ حاب الببلغة أف رقلدب الافدف المذاكر فم اآلدة مراد ب  الانادة لف الندـ 
كالحعرة إذ  قاؿ ال ابكنم:"دقلب افد " انادة لف الرحعر كالندـ ألف النادـ دضرب بدمدن  للى شمال  

ثـ إف الانادات الرم  213زنان للى مال  الضائع كجهدر الذا ب"أم دقلب افد  ظهران لبطف كأعفان كح
اًدؿي ًفم اللًَّ  ًبةىٍدًر ًلٍلـو كىال  يدنل كىال ًارىابو ارت فم القرآف الاردـ قكل  رعالىذ ًمفى النَّاًس مىف ديجى : )كى

ًردؽً  ثىاًنمى ًلٍطًفً  ًلديًضؿَّ لىف عىًبدًؿ اللًَّ  لى ي ًفم الدٍُّندىا ًخٍزمه  .مًُّندرو  نيًذدقي ي دىٍكـى اٍلًقدىامىًة لىذىابى اٍلحى   214(.كى
: " ثانم ناس كرابرر كرعالد  للى حؽ بقكل حدث انى اهلل عبحان   كرعالى لف  ذا ال نؼ مف ال

لطف  " كفم  ذا رعبدر لف ابرداء كخدبلء  ذا الضرب مف الناس كقد شرح المبرد معنى العطؼ كثند  
  كثانم لطف   كثانم جددر إنما  ذا ال  مف الابرداء قاؿ ع  ابران: مرشاكساؿ مائؿ برأ بقكل :" كدقاؿ

ثـ جاءت الانادة فم القرآف الاردـ لف " الفرار"  215اهلل لز كجؿ " ثانم لطف  لدضؿ لف عبدؿ اهلل"
  اما جاءت الانادة كالرعبدر لف الشؾ بعد الدقدف كالرجكع لف الزحؼ لند القراؿ بركلدة األدبارمف 
ف كالناكص لف الحؽ باالنقبلب للم األلقاب كشا د الفرار المعبر لن  بركلدة األدبار قكل  رعالى الدد

حدث قاؿ ال ابكنم فم قكل   216:" كلك قارلاـ الذدف افركا لكاك األدبار ثـ ال دجدكف كلدان كال ن دران "
كشا د الرجكع  217" للهربف المنهـز دددر ظهرر لعدكر " انادة لف الهزدمة أل األدبار": "لكلك رعالم:

 218اـ فرنقلبكا خاعردف"دبار للى أ : كال ررردكاكطردؽ الحؽ ما جاء فم قكل  رعالمكالناكص لف الددف 
كاذلؾ فقد انى اهلل عبحان  لف شدة الخكؼ كلف ك ؼ الرلب بزكغاف األب ار كرلجل  القلكب 

اؤيكايـ مِّف فىٍكًقاي  بىلىةىًت كحبس األنفس كذلؾ فم قكل  رعالى:" ًإٍذ جى اري كى ٍذ زىاغىٍت األىٍب ى ـٍ كىاً  ًمٍف أىٍعفىؿى ًمناي ـٍ كى
رىظينُّكفى ًباللًَّ  الظُّنيكنى  نىاًجرى كى  كذلؾ فم غزكة األحزاب كح ار ـ للمعلمدف فم المددنة. .219" ااٍلقيليكبي اٍلحى

فم  فبلف إال فبلف إالكأما الانم جمع )اندة( فقد قدؿ إن  لـ درد فم القرآف الاردـ ال  اندة بأبى       
رىبَّ ىقكل  رعال ىأدة كاحدة من  ك   . 220(* :)رىبٍَّت دىدىا أىًبم لىهىبو كى
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   .221كقد جاء لف اإلماـ العدكطم رحت ف ؿ ) ما كقع فم القرآف مف األعماء كالانم كاأللقاب(
ن  حراـ اعم  ألأما الانم فلدس فم القرآف منها غدر أبم لهب كاعم  لبد العزل كلذلؾ لـ دذار قكل : )

 ذا كلعلماء الببلغة كأئمة الرفعدر كأ حاب األدب أقكاؿ  222أن  جهنمم( ىشرلان كقدؿ باإلشارة إل
كمذا ب فم عبب كللة  ذر الاندة الكاردة فم القرآف الاردـ  كقد أكرد ابف قردبدة جانبان مف  ذر األقكاؿ 

لكا إف اانت الاندة للرنظدـ فما بال  انم أبا ) كقا ة:بكل  رد فم ذلؾ حدث قاؿ لبد اهلل بف معلـ بف قرد
اهلل للد  كعلـ ك ك  ى  ك ك لدكر كعمم محمدان  للبد العزل لرؼ باندر  فعمار بها لهب كاعم 
  قاؿ ابف  قردبة فم الرد للم ما عبؽ فم قكؿ القائؿ )كالجكاب لف  ذا أف العرب 223كلد  كنبد (

 .224لاندة  م االعـ(اانت ربما جعلت اعـ الرجؿ اندر   فاانت ا

: ) كقد أكرد فم آلدة الاردمة مكضع الحددث إذ قاؿثـ قاؿ ابف قردبة للة كعببان آخر للاندة فم ا   
اهلل عبحان  بهذا االعـ كفد  الحددث أف اعـ أبم لهب لبد العزل فإف ااف  ذا  حدحان فادؼ دذارر 

  .225الشرؾ كالاذب كالناس جمدعان لبدد اهلل( ىمعن
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 دوجالس بقيود خطية –باستخدام دالة كوب دالة إنتاج القمح بالولية الشمالية 

 لدد معالد للى جابرد.

 جامعة دنقبل الدة الرربدة دنقبلبأعراذ معالد  

 المعرخلص 

دكجبلس بقدكد  –رهدؼ  ذر الدراعة لرقددر دالة إنراج القمي بالكالدة الشمالدة باعرخداـ دالة اكب 
دف رأس الماؿ كالعمؿ كقد أظهرت النرائ  معنكدة خطدة حدث المرةدر الرابع اإلنراج كالمرةدردف المعرقل

. اؿ مف الثابت كمعامبلت اؿ مف رأس الماؿ كالعمؿ. اما رـ رحلدؿ  إنراج القمي ادالة فم المعاحة
العماد كالرعكدؽ باعرخداـ دالة االنحدار المرعدد. حدث قد أظهرت النرائ  أف اؿ مف المرةدرات 

 . 0.05ج بمعركل معنكدة أقؿ مف المعرقلة ذات لبلقة معنكدة داالنرا

 Abstract 

This research aims at estimating the production function of wheat in the 

Northern Province, using the C0bb – Douglas function with linear constraints. 

The dependent variable is wheat production and the independent variables are 

capital and labor. The research results showed that all coefficients as well as 

the constant are significant. Wheat production was also analyzed using 

multiple regression with independent variables area, fertilizer and marketing it 

is found that all three variables are significantly related to wheat production 

with ( p ≤ 0.05 ). 

 

 المبحث األكؿ 

 اإلطار العاـ للدراعة 

 مقدمة ال

فم العكداف بؿ أ مدر  فم رناـ معرمر لاما بعد أخر   القمي مف أ ـ المحا دؿ الزرالدة الةذائدة
مك المجرمعات الحضردة كالرةدرات فم العادات الةذائدة كاررفاع نظرا للرةدر فم النمط االعرهبلام كن

الدخؿ كرعاظـ الطلب للى القمي ابددؿ للذرة مما دؤاد أف القمي عداكف الةذاء الرئدعم فم الببلد فم 
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كقت قردب كما دؤاد األ مدة اإلعرراردجدة للركعع فم إنراج القمي اةذاء رئدعم للمكاطندف كذلؾ 
لرقندة المرااملة لرفع معركم اإلنراج كاإلنراجدة فم القطاع الزرالم بحعباف أف باعرخداـ الحـز ا

الزرالة  م م در الحداة لةالبدة أ ؿ العكداف كالم در الطبدعم لدلـ االقر اد الكطنم مما حدا 
بالدكلة إلرباع عداعة الراثدؼ كالرنكدع الزرالم بهدؼ رقلدؿ االلرماد للى مح كؿ القطف امح كؿ 

كحدد كرحقدؽ قدر مف االارفاء الذارم مف مح كؿ القمي كغدرر مف المحا دؿ األخرل كلقد أدم  نقدم
 700إرباع رلؾ العداعة فم ركعع زرالة مح كؿ القمي حدث بلةت المعاحة المراحة للقمي حكالم 
الع كر ألؼ فداف مكزلة للى المشاردع الابرل بالعكداف كفم الكالدة الشمالدة لرفت زرالة القمي منذ 

الفرلكندة كانح رت زرالر  بالعكداف فم الكالدة الشمالدة حرى األربعدندات . كلاف بعد الرععدندات 
حدثت طفرة ابدرة فم ركعع زرالة مح كؿ  القمي بالكالدة نردجة اال رماـ المرعاظـ مف الدكلة بركطدف 

كفر المدار الجكفدة فم ألماؽ قردبة مف خبرة ابدرة لمزارلدها كخ كبة رربرها كر  القمي فدها لما ررمرع ب
مف عطي األرض كبركدة طقعها فم ف ؿ الشراء كلاف مكعـ الشراء فدها إذا ما قكرف ببقدة مناطؽ 
إنراج القمي فم العالـ دعربر ق درا كذلؾ دحرـ للى منرجم مح كؿ القمي ضركرة رطبدؽ مفردات 

إلنراجدة مف القمي بالكالدة الشمالدة مف خبلؿ الحـز الرقندة رطبدقا اامبل إلحداث طفرة  ابدرة  فم ا
  -العنا ر اآلردة :

رركد  الحـز الرقندة  كعط المزارلدف لف طردؽ العمؿ اإلرشادم الماثؼ الذم دعرخدـ  -1
  .اؿ الكعائؿ الحددثة

اإلنراج مف آلدات كأعمدة كبذكر محعنة كمدار بالامدات المطلكبة فم  تركفدر مدخبل -2
  .المكالدد المحددة

فم الحقؿ بافاءة حدث ررضمف رطبدؽ الحـز الرقندة بدقة لالدة كذلؾ  تمدخبلإدارة  ذر ال -3
 . ة مف العاملدف بالةدط كالمزارلدفمف خبلؿ المرابعة الدكمدة الل دقة لاؿ العملدات الفبلح

الذم لذا رـ اخردار رقددر دالة إنراج القمي بالكالدة الشمالدة بالقدكد الخطدة مكضكلا لهذا البحث  
  -:لنا ر اإلنراج  مجرمعة للدها ك مدهدؼ إلم رقكدـ كرحلدؿ رأثدر 

لن ر الركعع فم المعاحات المزركلة بمح كؿ القمي بالكالدة الشمالدة مف خبلؿ 1 -
مشاردع الركعع الزرالم فم الرركس العلدا البعددة لف الندؿ ذات المعاحات الشاععة 

 للى ألماؽ ق درة.  بعبب ركفر المدار الجكفدة بامدة كافرة
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اجـ عماد دكردا دضاؼ  80لن ر العماد دحراج الفداف بأراضم الرركس العلدا ؿ 2 -
للى جرلردف األكلى مع الرم الثاندة مباشرة كالثاندة مع الرم الرابعة بدنما فم األراضم 
 القردبة مف الندؿ أك الرم رركل بمدار الندؿ راكف الخ كبة فدها لالدة ال رحراج لعماد

 ابدرة. بامدة 

لن ر الرعكدؽ المحافظة للى أععار مجزدة لمح كؿ القمي دحرـ شراء مح كؿ 3- 
القمي مف المزارلدف كقت ح ادر اما دحدث ذلؾ فم أعكاؽ المحا دؿ الرم رددر ا إدارة 

 . رم رربع لكزارة المالدة بالكالدةأعكاؽ المحا دؿ ال

 :مشالة الدراعة -1

كمف  نا  ال رعرخدم  الدكؿ المنرجة ل  للهدمنة للى الدكؿ المعركردة أ بي القمي  عبلحا خطدرا فعا
فاف ركطدف القمي بالعكداف ب فة لامة كفم الكالدة الشمالدة ب فة خا ة أ بي  ما قكمدا ك دفا 
اعرراردجدا كلاف ادؼ درحقؽ فم ظؿ العددد مف العقبات الرم رقؼ حجرة لثرة أماـ رحقؽ ذلؾ الهدؼ 

بي بعدد المناؿ رغـ ركفر اامؿ العكامؿ مف أراضم شاععة كرربة خ بة كمزارلدف المنشكد الذم أ 
  -خبراء كمدار رنعاب طبدعدا ك لاف المشالة رامف فم اآلرم :

  .اعرةبلؿ األراضم الكاععة بزرالة مح كؿ القمي بالكالدة الشمالدة - أ
  .كقت ح ادراإلنراج مف أعمدة كرقاكم محعنة كرعكدؽ لمح كؿ القمي  تركفدر مدخبل  - ب
ـ الرقندة كدلـ األبحاث زدادة اإلنراجدة لمح كؿ القمي بالكالدة الشمالدة باعرخداـ الحز  - ت

 .الزرالدة
  :فركض الدراعة -2

 ناؾ رأثدر للمرةدرات المعرقلة ) المعاحة كالعماد كالرعكدؽ ( مجرمعة للى دالة إنراج  - أ
 القمي بالكالدة الشمالدة ؟ 

ربر اؿ مف المرةدرات المعرقلة مف المحددات األعاعدة لدالة المعالـ  معنكدة كبالرالم دع  - ب
 إنراج القمي بالكالدة الشمالدة ؟ 

 ناؾ فرؽ  معنكم بدف امدات المعاحة المزركلة بالقمي بالكالدة الشمالدة للفررردف    - ت
 ؟ ـ ( 2008 -1990ـ ( ك )  1989 – 1970)
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 – 1970ة الشمالدة للفررردف ) ناؾ فرؽ معنكم بدف معركل اإلنراج مف القمي بالكالد  - ث
 ؟ ـ ( 2008 – 1990ـ ( ك )  1989

 :أ مدة الدراعة -3

رامف أ مدة  ذر الدراعة فم رقددر دالة إنراج القمي بالكالدة الشمالدة مف ثـ رحلدلها لرعالد فم كضع 
ج القمي الخطط كارخاذ القرار المناعب كالرنبؤ باإلنراجدة فم المعرقبؿ اما  ك معلـك كرشمؿ دالة إنرا

 .لمزركلة بالقمي كالعماد كالرعكدؽكررمثؿ فم المعاحة ا بهادد مف المرةدرات ذات  لة كثدقة العد

  :منهجدة الدراعة -4

 ذر الدراعة ذات طابع ك فم رحلدلم حدث أربع المنه  الك فم الرحلدلم فم ركضدي أ مدة إنراج 
فم الدخؿ القكمم كاذلؾ أربع أعلكب  ا كمدل معا مر هزدادة  القمي بالكالدة الشمالدة كركطدن  ب

جبلس فم رقددر دالة إنراج القمي بالكالدة الش –اعرخداـ القدكد الخطدة بدالة اكب   . مالدة كرحلدلهادكا 

  :م ادر البدانات -5

رمثؿ الم در األعاعم لبدانات  ذر الدراعة كزارة الزرالة بالكالدة الشمالدة إداررها المخرلفة ك م إدارة 
نقبل كالبنؾ الزرالم دانة كاإلرشاد كالبنؾ الزرالم فرع قالزرالدة مرمثلة  فم إدارة الرالبحكث الرخطدط ك 

  .المرازم بالمقرف ككزارة الزرالة االرحاددة إدارة الرخطدط كاإلح اء

  .حدكد الدراعة الزماندة ك المااندة -6

رربطة بدكاؿ اإلنراج كطرؽ الحدكد المكضكلدة ررعرض الدراعة فم الجانب النظرم لبعض المفا دـ الم
قداعها كالرعرؼ للى نرائ  بعض الدراعات العابقة فم  ذا المجاؿ كأما الجانب الرطبدقم فرقدس 
الدراعة مدل رحقؽ اقر اددات الحجـ فم إنراج مح كؿ القمي مف لدم  باعرخداـ األعالدب 

. ح كؿ القمي بالكالدة الشمالدةج مأما الحدكد المااندة عكؼ رةطم الدراعة إنرا .إلح ائدة المناعبةا
لدة مف الفررة كأما الحدكد الزماندة الرمدت الدراعة البدانات الكاردة بدلدؿ كزارة الزرالة بالكالدة الشما

 . ـ 2008ـ إلم  1990
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 المبحث الثانم 
 الدراعات العابقة كالمبادئ األعاعدة لدكاؿ اإلنراج 

 أكال الدراعات العابقة 

 رمهدد 

رعراض المرجعم حلقة ار اؿ بدف الدراعة الحالدة كالدراعات العابقة رثرم المعرفة دعد االع
بالجهكد العلمدة كرمثؿ ر دد معرفم مف حدث الاـ كالنكع كرعا ـ أدضا فم رحددد المنا   كاألعالدب 
البحثدة كاألدكات الرحلدلدة كالمجاؿ المعرهدؼ الذم رعرمد للد  أم دراعة للمدة جدددة كدعرهدؼ 
االعرعراض المرجعم فحص دراعات البحكث العابقة كاعرعراض أ ـ النرائ  كالمؤشرات اما فم 

  -الدراعات العابقة اآلردة :

أكال دراعة لف رأثدر الرانكلكجم الحدكم للى إنراج  مح كؿ القمي ) محمد دكعؼ علطاف 
راج مح كؿ القمي لف ـ( اعرهدفت الدراعة قداس أثر رطبدؽ الرانكلكجم الحدكم للى إن 1991لاـ 

طردؽ معرفة انرقاؿ الدالة اإلنراجدة ألللم نردجة اعرخداـ الرقاكم المحعنة كاعرخدمت الدراعة دالة 
اإلنراج الجزئدة كذلؾ للرةلب للى االنرقادات الرم ركاج  دكاؿ اإلنراج الرجمدعدة كلعدـ ركفر البدانات 

دراعة للى بدانات قطالدة أجردت للى مح كؿ الدقدقة الرم درطلبها قداس رلؾ الدكاؿ كالرمدت ال
. كقد بل  حجـ ا الحدكدة للى إنراج مح كؿ القميالقمي كأكضحت دراعة معنكدة رأثدر الرانكلكجد

أدب للفداف كأكضحت الدراعة أن  أماف الرك ؿ إلى  1.13االنرقاؿ فم دالة اإلنراج األللى حكالم 
ألؼ إردب دمثؿ  589.7اكم المحعنة حدث بل  حكالم رقددر الحجـ الذم رحقؽ نردجة اعرخداـ الرق

ملدكف جند  رمثؿ  36.6ـ كبقدمة بلةت حكالم 1989% مف إجمالم إنراج القمي لعاـ  2.875نحك 
ملدكف جند   1787.6% مف إجمالم قدمة اإلنراج مف مح كؿ القمي كالذم بل  حكالم  2.16نحك 
 . لرقاكم المحعنةركعع فم اعرخداـ اـ مما دشدر إلم ال 1989لاـ 

ثاندا دراعة لف بعض مؤشرات الرةدر الرقنم فم قطاع الزرالم الم رم )اماؿ علطاف عالـ 
ـ ( اعرهدفت الدراعة رقددر بعض المؤشرات الخا ة بالرةدرات الرقندة فم القطاع الزرالم  1994

رالم بلةت حكالم ـ ( كربدف مف الدراعة أف مركنة العمؿ الز  1990 – 1987الم رم خبلؿ الفررة ) 
مما دشدر إلم ضعؼ المركنة بالنعبة لقدمة اإلنراج الزرالم الم رم كرشدر المركنة اإلجمالدة  0.43

إلى زدادة نعبة العكائد للعلعة كأكضحت الدراعة المركنة العالدة  3.47للدالة المقدرة بحكالم 
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ضركرة اال رماـ بالعن ر  كالمنخفضة فم المخرجات بالنعبة للعمؿ كاالعرثمارات مما دشدر إلى
 البشرم لزدادة فاللدر . 

كبعد االعرعراض للدراعات العابقة كما رأدنار فدها مف أعالدب الرحلدؿ المخرلفة لدكاؿ اإلنراج 
للمحا دؿ كللى رأعها القمي فم بعض الدكؿ كللى ضكء ذلؾ  عكؼ اعرعرض ما ررضمن  دراعرم 

الشمالدة باعرخداـ القدكد الخطدة. كعكؼ أقكـ بإذف اهلل كلكن   كالرم بعنكاف دالة إنراج القمي بالكالدة
دة الشمالدة امرةدر رابع برقددر دالة إنراج القمي بالكالدة الشمالدة مف خبلؿ جملة إنراج القمي بالكال

 – 1990اإلنراج مف المعاحة كالعماد كالرعكدؽ امرةدرات معرقلة للى مدم الفررة )  تكمدخبل
ر االقر ادم اخردار أنعب دالة باعرخداـ أعلكب القدكد الخطدة كالرم رحقؽ المعدا ـ ( كمف ثـ 2008

 . SPASبها دماف رحلدؿ الفركض باعرخداـ برنام  ك كاإلح ائم كالقداعم 

 ثاندا المبادئ األعاعدة لدكاؿ اإلنراج 
 المعنم اللةكم كاال طبلحم لدكاؿ اإلنراج 

 المعنم اللةكم لدالة اإلنراج  -1

كجمع الدالة   ك من  ن رر كغلب  للد  كأظفرر ب ئ جعل  مرداكال كأداؿ فبلنا كغدرر للى فبلناأداؿ الش
 (.  935دكاؿ كنر  الناقة منرجا كنراجا أكلد ا فهك نار  كأنرجت الناقة حاف نراجها ) المعجـ الكعدط 

 المعنم اال طبلحم لدالة اإلنراج  -2

راجدة كمخرجات النار  لاؿ كحدة زمندة كدكاؿ الخدمات اإلن تا طبلحا  م العبلقة بدف مدخبل
اإلنراج فم  ذا المعنم  م ر ؼ أعالدب أك طرؽ رنظدـ الخدمات اإلنراجدة كررمثؿ مشالة اإلنراج 

األدنى ربعا  الرم عكؼ ر ؿ بالنفقات إلم الحد تفم اخردار أنعب دالة إنراج كفم رحددد المدخبل
الجزئم فهم دالة اإلنراج للمنشأة فم حدف أف دالة اإلنراج فم  لذلؾ كأما دالة اإلنراج فم إطار الرحلدؿ

إطار الرحلدؿ الالم فم دالة  اإلنراج ل نالة ما أك قطاع ما فم االقر اد القكمم أك االقر اد 
 القكمم برمر . ) الم در العابؽ نفع  ( 

 رعردؼ دالة اإلنراج جبردا  -3

  -دعبر لف دالة اإلنراج جبردا للى النحك الرالم :

 (  ف............س 3  س 2  س 1ص = ) س
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 م  فإلم س 1حدث ص  المرةدر الرابع الذم دعبر لف المنرجات مف العلع كالخدمات كراكف س
المرةدرات المعرقلة الرم رعبر لف خدمات لنا ر اإلنراج المعرخدمة فم لملدة إنراج  ذر المنرجات 

 . ( 124القر اددة ص د ) المكعكلة امف العلع كالخدمات خبلؿ فررة محد

 أثر المدة للى دالة اإلنراج  -4

دالة اإلنراج  م دالة مرزاددة للى أقؿ فم مدل معدف كالكاقع أف المدل الذم ر بي فد  الدالة مرزاددة 
أـ اؿ  تعبب فم ذلؾ إلى رةدر أحد المدخبلدركقؼ للى الظركؼ المعببة لذلؾ فهؿ درجع ال

ركقؼ للى طكؿ الفررة الزمندة الرم رؤثر فم  ذر العملدة كذلؾ ؟ كفم الحقدقة  ذا األمر دتالمدخبل
  -للى النحك الرالم :

 اإلنراج فم األجؿ الق در جدا  - أ

دق د باألجؿ الق در جدا رلؾ الفررة الزمندة الرم ربل  مف الق ر جدا ال دعرطدع المشركع أف دةدر 
م العائد كفم  ذر الحالة راكف دالة أبدا مف لنا ر اإلنراج  اما ال دعرطدع أف دةدر الفف اإلنراج

( كدررب للى ذلؾ لدـ حدكث رةددر  تنا ر اإلنراج ال ررةدر ) المدخبلاإلنراج ثابرة بمعنم أف  ل
 . لرم دنرجها المشركع ) المخرجات (فم المنرجات مف العلع كالخدمات ا

 دالة فم األجؿ الق در  - ب

طدع المشركع خبللها أف دةدر كاحد فقط مف لنا ر دق د باألجؿ الق در رلؾ الفررة الزمندة الرم دعر
اإلنراج كال راكف اافدة لرةددر اؿ لنا ر اإلنراج اما ال دعرطدع أف دةدر معركل الفف اإلنراجم 
العائد كللى ذلؾ دماف رقعدـ خدمات لكامؿ اإلنراج مف حدث قابلدرها للرةدر مف خبلؿ األجؿ 

  :الق در إلى قعمدف  ما

 ر اإلنراج المرةدرة ك م رلؾ الخدمات الرم دماف رةددر ا خبلؿ األجؿ الق در األكؿ خدمات لنا
 عكاء بالزدادة أك النق اف كالمثاؿ للى ذلؾ خدمة العمؿ. 

الثانم خدمات لنا ر اإلنراج الثابرة ك م رلؾ الخدمات الرم ال دماف رةددر ا خبلؿ األجؿ الق در 
اآلالت كالمبانم. كفم األجؿ الق در دحاكؿ المشركع  عكاء بالزدادة أك النق اف كالمثاؿ للى ذلؾ

. لك كؿ إلم النعبة المثلى لئلنراجاإلنراجم أف دقكـ  بمزج الخدمات اإلنراجدة الثابرة كالمرةدر بهدؼ ا
كلهذا فإننا فم دراعرنا العملدة لئلنراج للمدل الق در أم فم غضكف عنة أك عنردف أف امدة رأس 
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نراج ثابرة كعنكضي ادؼ ررةدر امدة العمؿ المعرخدمة كرعبر دالة اإلنراج الماؿ المعرخدمة فم اإل
فم األجؿ الق در لف الفررة الزمندة الرم داكف فدها لن ر إنراجم أك رعرمد للى لن رم إنراج فقط 

كعنفررض أدضا أف رأس الماؿ  ك لن ر ثابت بدنما العمؿ   ( K )كرأس الماؿ  ( L )ك ما العمؿ 
  -مرةدر كبالرالم فاف رلؾ  الدالة رارب اما دلم:  ك العن ر ال

Y = f( KL ) 

( بدنما العمؿ  ك العن ر   (Kاما نبلحظ فم  ذر الدالة فاف رأس الماؿ ثابت كنرمز ل  بالرمز
المرةدر الكحدد كالرالم  ك مرحكؿ كاحد  ك امدة العمؿ فقط . اذلؾ فاف المنشأة رعرطدع الح كؿ 

ك ذا دعنم اما زاد  ( L )ردامها للعن ر المرةدكذلؾ بزدادة اعرخ ( Y )راج للى امدات أابر مف اإلن
زاد حجـ اإلنراج الالم . كب فة لامة دماف القكؿ إذا ااف  نالؾ زدادات  ( L )اعرخداـ العن ر 

مرعاكدة مف العن ر اإلنراجم المرةدر فم اؿ فررة زمندة مع رثبدت العن ر أك العنا ر اإلنراجدة 
ف النراج الالم عكؼ دزداد كعنبلحظ أن  بعد نقطة أك حد معدف كأف  ذر الزدادات فم األخرل فا

  .العن ر المرةدر لف رؤدم إلى أم  زدادة فم اإلنراج كلاف قد نجد أنها رعبب فم نق ان 

 دالة إلنراج فم األجؿ الطكدؿ  - ت

لى رةددر حجـ جمدع لنا ر دق د باألجؿ الطكدؿ رلؾ الفررة الزمندة الرم داكف فدها المشركع قادرا ل
 . ةددر معركل الفف اإلنراجم العائداإلنراج لدد  فم ذات الكقت كلان  ال دعرطدع أف دقـك بر

 دالة اإلنراج فم األجؿ الطكدؿ جدا  - ث

دق د باألجؿ الطكدؿ جدا رلؾ الفررة الزمندة الرم دعرطدع المشركع خبللها لدس فقط رةددر اؿ 
أدضا أف دةدر مف معركل الفف اإلنراجم العائد األمر الذم دؤدم إلى لنا ر اإلنراج كلاف دعرطدع 

. أاثر مركنة فم األجؿ الطكدؿ جدا رةدر حجـ النار  النهائم للمشركع كبالرالم راكف دالة اإلنراج
 (  124)المكعكلة االقر اددة ص 

 قانكف النعب المرةدرة  -5

راج المرةدرة إلى لنا ر اإلنراج الثابرة بدفعة دقرر  ذا القانكف ان  إذا أضدفت كحدات مف لنا ر اإلن
مرعاكدة مررالدة فاف النار  الالم عكؼ دزدد بمعدالت  مرزاددة أكال ثـ دزدد بمعدالت مرناق ة ثاندا ثـ 
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فم  ذر الجزئدة أف نفرؽ بدف  بها حدددانا قانكف الةلة المرناق ة كددرناقص كدطلؽ للى  ذا القانكف أح
  -:كالنار  الحدم للى النحك الرالم   المركعطالنار  الالم كالنار

  .النار  الالم  ك إجمالم الامدة المنرجة مف العلعة خبلؿ فررة محددة – 1
النار  المركعط درمثؿ النار  المركعط فم إجمالم اإلنراج الالم مقعكما للى لدد  – 2

 الكحدات المعرخدمة مف لن ر اإلنراج المرةدر. 
لؽ للد  أحدانا النار  اإلضافم أم النار  الذم أضافر  الكحدة المضافة النار  الحدم دط – 3

مف لن ر اإلنراج المرةدر إلم النار   الالى أك النار  الذم أضافر  الكحدة األخدرة 
 .إلنراج المرةدر إلم النار  الالمالمعرخدمة مف لن ر ا

 
 دالة إنراج  اكب _ دك إجبلس  -ثالثا :

 دكجبلس ؟  –كاندف الثبلث للى دالة إنراج اكب ادفدة انطباؽ الق – 1

لقد اشؼ  االقر ادداف اكب كدكجبلس باعرخداـ البدانات للم مدل أربعة كلشردف لاما لف دالة 
(1ف ارابرها رداضدا اما دلم :  )لئلنراج  أابر ممدزارها طكالدرها لرطبدؽ القكاندف الثبلث . كدما

 Y = B0Lᵝ1Kᵝ2 …………………(1) 

ك  B0 1βللنار  ك العمالة ) رجؿ أك عنة (  بالررردب  رأس الماؿ كاذلؾ   Kك   Y   Lحدث ررمز 
2β   ثكابت . كرعربر  ذر الدالة الرم حاكؿ  اكب ك دكجبلس رطبدقها للى  بدانات لف ال نالة

ـ لقداس مدل معا مة العمالة كرأس الماؿ فم اإلنراج مف أ ـ  1922 –ـ  1899األمردادة فم الفررة 
ؿ الرحلدؿ االقر ادم الرم ظهرت حرى اآلف كالرم انرشرت بشاؿ كاعع كما زالت رعرخدـ باثرة فم دكا

مجاؿ الدراعات االقر اددة فضبل لف أف  ذر الدالة رعربر األداة الرم مانت االقر ادددف مف بناء 
ا  ذا نماذج كاارشاؼ دكاؿ أخرل كأدت إلى طفرة كاضحة فم أعالدب الرحلدؿ االقر ادم فم ل رن

  -كرنطبؽ القكاندف الثبلث اما دلم :

كدق د بها درجة الرةدر فم حجـ اإلنراج نردجة الرةدر فم أحد لكامؿ اإلنراج   -أكال مركنة اإلنراج:
 درضي أف  L( بالنعبة للعامؿ 1المعرخدمة بمفاضلة المعادلة )

dy / dL= β1(  B0Lᵝ-1Kᵝ2) = β1(B0 Lᵝ1Kᵝ2) / L = β1Y / L 
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  -دنر  األرم :  Y/L للىكبالقعمة  

dY\ dL.L\Y= β1……(2) 

كبالطردقة العابقة نفعها دماف إثبات أف   Lمركنة اإلنراج بالنعبة للعامؿ  1βكدطلؽ للى 
 - م : Kمركنة اإلنراج بالنعبة للعامؿ 

dY\dK.K\Y= β2……(3) 

( أف 1ا مف المعادلة )ثاندا رناقص الةلة دعنم قانكف رناقص الةلة رناقص اإلنراجدة الحددة كاما كجدن
  - م : Lاإلنراجدة الحددة للعامؿ 

dY  dL= β1.Y/L ……………(4) 

  Kكقداعا للى ذلؾ فاف اإلنراجدة الحددة للعامؿ 

dY dK=β2.Y K……………..(5) 

( ررناقص بزدادة 1Y Lβأم  )  L( رظهراف أف اإلنراجدة الحددة لعامؿ اإلنراج  5( ك ) 4المعادلراف )
ررناقص  م األخرل بزدادة   K (β2Yذلؾ اإلنراجدة الحددة لعامؿ اإلنراج  )كا Lالمعرخدـ مف 
  .Kالمعرخدـ مف 

ك م ربدف نعبة الزدادة فم حجـ اإلنراج الالم النارجة مف زدادة فم معركل النشاط  -ثالثا غلة الحجـ:
  .) أم جمدع لكامؿ اإلنراج المعرخدمة ( بنعبة معدنة فإذا بدأنا بالدالة

Y = B0Lβ1Kβ2 

 فاف  Aإذا قررنا زدادة معركل النشاط بنعبة 

Y =B0 ( AL )β1(AK )β2 = β0Aβ1+β2Lᵝ1Kᵝ2 

Y=Aᵝ1+ᵝ2 (  B0Lᵝ1Kᵝ2 ) = Aᵝ1+ᵝ2 Y ………… (6 ) 

( دماف أف رعالدنا فم 6كالمعادلة ) Aفاف حجـ اإلنراج الالم عدزدد بنعبة  Aحجـ النشاط  زاد أم إذا
 كللى ذلؾ إذا اانت   Returns to scaleرقددر لائد الععة 
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1 – β1 + β2 = 1  إف ذلؾ  ( دعنم ثبات لائد الععةconstant returns to scale ) 

6- β1+β2>1  ( فاف ذلؾ دعنم رزادد لائد الععةincreasing returns to scale ) 
7- β1+β2<1   فاف  ذا دعنم رناقص لائد الععة(decreasing returns to scale) 

 دكجبلس  –خ ائص دالة اكب  – 2
 أف الدالة خطدة فم ال كرة اللكغاردثمدة  أم أف  – 1

Ln Y = Ln  B0+ β1LnL+β2LnK ………………(7) 

 . مارها ك م فم  ذر ال كرة البعدطة( ذات أ مدة خا ة إذ الدالة درـ رقددر معل 7رعد ال دةة )

لمكرد فمثبل النار  الحدم للمكرد دعربر دالة للنار  المركعط فإذا ااف النار  الحدم ل – 2
  ك 

MPL = dY\dL=β1Y\L>0=β1(ApL ) >0 ……..(8) 

أم   Lدشدر إلى النار  المركعط الذم دعاكم النار  الالم مقعكما للى مكرد اإلنراج   APLحدث 
رعاكم نعبة اإلنراج الحدم لمركعط إنراج المكرد نفع    L( ركضي مركنة اإلنراج للمكرد 8المعادلة )
 أم أف 

β1=MpL\ApL 

أف النار  الحدم دظؿ مكجبا ما داـ مكرد اإلنراج اذلؾ اما أف مجمكلة النقاط الرم راكف فدها أم 
اإلنراجدة الحددة للمكرد معاكدة لل فر للى خردطة عكاء اإلنراج رشاؿ الخطكط الحرجة للدالة كالرم 

  .بداخلها ركلدفة المكارد األاثر افاءة

مراحؿ الثبلث لئلنراج الرم راكف فدها اإلنراجدة دكجبلس بظهكر أحد ال –رعمي دالة اكب  – 3
الحددة أما ثابرة أك مرزاددة أك مرناق ة كدظهر  ذا مف خبلؿ الرفاضؿ الثانم للنار  بالنعبة لمعركل 

  -:اما دلم  Lمكرد اإلنراج 

dy2\dL2= β1(β1-1)YL2 ………….(9) 

 1βعالبة إنما رركقؼ للى قدمة  درضي مف الرفاضؿ الثانم أف قدمر  عكاء اانت  فردة أك مكجبة أك
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دكجبلس  م دالة مرجانعة مف الدرجة الثاندة أم درجة الرجانس رركقؼ للى  –دالة اكب  – 4
 حدث  Eمجمكع مركنات  اإلنراج 

E = β1+β2 

اما عبؽ أشرنا فاف درجة الرجانس قد راكف معاكدة للكاحد أك ال فر أك أابر مف الكحدة كذلؾ فم 
ة أك رناق ها أك رزادد ا للى الررردب ك ذا رشدر درجة الرجانس إلى مدل اعرجابة ثبات لائد العع

النار  للرةدر فم القدـ المكجبة لمركنة إنراج المكرددف كالرم رقؿ لف الكحدة فم  ذر الدالة رعنى أف 
 (MRTS )منحى عكاء اإلنراج محدب رجار نقطة األ ؿ مما دعنم رناقص معدؿ اإلحبلؿ الحدم 

  .لمكرددف أم أف لن رم اإلنراج بنعبة كاحدةبدف ا

 دكجبلس  –أ ـ لدكب دالة اكب  – 3 

  - م: ( C – D )دكجبلس  –أف أ ـ لدكب دالة اكب  Redderأكضي ددر  

عادلة ثبات اإلنراجدة الحددة لعنا ر اإلنراج خا ة العمؿ داخؿ المنشأة كالمرح ؿ للد  مف م – 1
  -:دكجبلس كذلؾ اما دلم –اكب 

dy  dL=β1Y/ L 

درعاكل مع اإلنراجدة  wكالذم درفؽ مع النردجة الرم رك ؿ إلدها  دكجبلس مف أف معدؿ األمر 
 الحددة للعمؿ أم أف 

dy  dX= W 

ك ك أمر غدر مماف خا ة إذا كاج  لن ر العمؿ ظركؼ رشةدؿ احراار لقلة العمؿ فم عكق  إذ 
  .دةردفع المنشآت للعمؿ أجرا أقؿ مف اإلنراجدة الحد

دكجبلس فاف ثمنا لهذا درمثؿ  –ـ أف أماـ بعاطة كعهكلة قداس دالة اكب  1956أضاؼ ااررر  -2
  -فم اآلرم :

ثبات المركنة اإلنراجدة للمكارد كاذلؾ ثبات مركنة اإلحبلؿ إذ أف افاءة المكرد قد ررناقص  –أ 
ضافة كحدات    .كمف ثـ انخفاض اإلنراجدة الحددة مررالدة من باعرمرار كا 



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  238 

  

الدالة غدر قادرة للى الرعبدر لف المراحؿ الثبلث معا فم آف كاحد أم أنها غدر للى إظهار  –ب 
  .األحكاؿ الرم رعاس العائد الحدم المرزادد أك المرناقص باإلضافة إلى العائد الحدم العالب

نحبللدة دكجبلس  م دالة رطبدقدة  فقط للمكارد اال –ـ أف دالة اكب  1971فم ذار  دثفلد  – 3
  .كلدس الماملة فم المدل القردب إلى احبللدة فم المدل البعدد

  -:ـ أضافكا األرم 1976كدفرم نكنت  أما دكرر كبكلس كباف – 4

دكجبلس كمعاكارها للكحدة إنما رعنم أف الممر الركععم  –أف ثبات مركنة اإلحبلؿ لدالة اكب  –أ 
لى اإلحبلؿ محؿ بعضها البعض  م مقدرة ثابرة كلدس للمنشأة  ك خط معرقدـ أم أف مقدرة المكارد ل

 ذا فحعب فإذا اشرملت الدالة للى أاثر مف مرةدردف معرقلدف فاف  ذا دعنم أف الممرات الركععدة 
لاؿ لن ردف إنراجدف فم الدالة دجب أف راكف خطدة ك ذا أمر بال  ال عكبة إف لـ داف نادر 

 . مع اعرمرار ا إحبللها محؿ بعضها فاءة نفعهاالحدكث فبل دماف رظؿ جمدع المكارد بالا

دكجبلس ضركرة كجكد اؿ لنا ر اإلنراج حرى ررـ العملدة اإلنراجدة إذ  –رشررط دالة اكب  –ب 
 . د ما دؤدم إلى ربلشم الدالة الدةغداب أح

 

 بدانات النمكذج كرقددرر –المبحث الثالث 

 أكال بدانات النمكذج 

 مف فررردف إلنراج مح كؿ القمي بالكالدة الشمالدة ك م رراكف بدانات  ذر الدراعة 

ـ كالرم رـ جمع بدانارها مف كزارة 1989/  88ـ إلى مكعـ 1971/  70ة األكلى ربدأ مف مكعـ الفرر 
إدارة اإلح اء  –اإلدارة العامة للرخطدط كاالقر اد الزرالم  –الزرالة كالةابات االرحاددة بالخرطكـ 

 (1دكؿ رقـ )الزرالم اما دبدف الج
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 م( 1989 –م  1970( المساحات واإلنتاجية لمفترة األولى ) 1يوضح الجدول )

المعاحات المزركلة  1العنكات 
 بألؼ فداف

المعاحة المح كدة 
 بألؼ فداف

اإلنراج بألؼ طف 
 مررم

اإلنراجدة بألؼ 
 ادلكجراـ

 722 13 18 19 ـ 1971– 1970
 1000 13 13 14 ـ 1972
 786 11 14 15 ـ 1973
 667 14 21 22 ـ1974
 696 16 23 24 ـ1975
 923 24 26 27 ـ 1976
1977 24 23 13 565 
 625 10 16 17 ـ 1978
 417 10 24 25 ـ 1979
 692 9 13 14 ـ 1980
 640 16 25 26 ـ 1981
 889 16 18 19 ـ1982
 1000 16 16 17 ـ 1983
1984 16 15 13 867 
1985 47 45 31 689 
1986 52 50 40 800 
 800 32 40 42 ـ 1987
 789 30 38 40 ـ 1988
 1000 30 30 31 ـ 1989

 إدارة اإلحصاء الزراعي –وزراعة الزراعة التحادية  –المصدر 

 م ( 2008 –م  1990( اإلنتاج و مدخالتو لمفترة من )  2يوضح الجدول )

 الرعكدؽ بالجكاؿ العماد بالجكاؿ الرقاكم بالجكاؿ اإلنراج بالجكاؿ المعاحة بالفداف العنة
 3430 43250 27000 330000 55000 ـ 1990
 3420 31815 19900 280000 40000 ـ 1991
 4598 20500 11669 177527 25361 ـ 1992
 3648 48989 29816 540000 60000 ـ 1993
 5000 79897 49815 1000000 100000 ـ 1994
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 6165 103217 63250 1677000 129000 ـ 1995
 6660 121500 58475 2125816 151844 ـ 1996
1997 159150 2387250 59714 119900 7800 
 408645 81970 38916 920610 102290 ـ 1998
 91701 87985 45000 1403100 112248 ـ 1999
 122830 96575 47669 1567839 120603 ـ 2000
 67728 95787 47517 1447236 120603 ـ 2001
 117360 56850 27957 782760 71160 ـ 2002
 43781 103000 52819 1690000 130000 ـ 2003
 125360 113200 50651 1936920 129128 ـ 2004
 92250 108150 54700 2025000 135000 ـ 2005
 14138 121154 61500 2290395 152693 ـ 2006
 2194074 168500 84295 2318635 210785 ـ 2007
 3748815 125000 62400 1468816 156257 ـ 2008

 إدارات التخطيط والتسويق والبحوث واإلرشاد –وزارة  الزراعة بالولية  –المصدر 

 ( المتغير التابع ) اإلنتاج ( والمتغيرين المستقمين رأس المال والعمل 3الجدول )

 العمؿ رأس الماؿ اإلنراج العنة
 1650000 3370500 33000000 ـ 1990
 1200000 2569050 28000000 ـ 1991
 760830 1894800 1752700 ـ 1992
 1800000 3794030 54000000 ـ 1993
 3000000 6092790 100000000 ـ 1994
 3870000 7840690 167700000 ـ 1995
 4655320 9171000 212581600 ـ 1996
 4774500 9173000 238725000 ـ 1997
 3068700 6146545 92061000 ـ 1998
 3367440 1532905 140310000 ـ 1999
 3618090 19043250 156783700 ـ 2000
 3618090 13477890 144723600 ـ 2001
 2134800 15715500 78276000 ـ 2002
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 3900000 11588100 169000000 ـ 2003
 3873840 20460000 193692000 ـ 2004
 4050000 16795500 202500000 ـ 2005
 4580790 9894580 229039500 ـ 2006
 6323550 231202400 231863500 ـ 2007
 4787710 383631500 146881600 ـ 2008

 ( 2نفس مصدر الجدول رقم ) –المصدر 

  دكجبلس رراكف مف لن ردف أعاعدف ك ما رأس الماؿ ) رحكدؿ العماد بالجكاؿ  –أعاعا دالة اكب 
جند  (  300   10̸ جند  ( كلن ر العمؿ ) المعاحة بالفداف  100  جند  + الرعكدؽ بالجكاؿ  70

( لرحلدؿ  3فداف كللد  دماف اعرخداـ البدانات بالجدكؿ رقـ ) 10للما بأف مركعط الحدازة لاؿ مزارع 
  -دكجبلس كالرم رارب معادلرها االرالم : – ذر الدراعة بكاعطة دالة اكب 

Y = B0Lβ1Kβ2 

 
 Lnبعد تحويميا إلى ( المشاىدات 4الجدول رقم )

Year Lny LnK LnL 
 14.31629 15.03057 17.31202 ـ1990
 13.99783 14.75905 17.14772 ـ1991
 13.54217 14.45462 16.69205 ـ1992
 14.40330 15.14894 17.80449 ـ1993
1994 18.42068 15.62262 14.91412 
1995 18.93669 15.87496 15.16877 
1996 19.17484 16.03156 15.35352 
1997 19.29082 16.03177 15.37880 
1998 18.33796 15.63140 14.93676 
1999 18.75936 14.24268 15.02966 
2000 18.87038 16.76222 15.10146 
2001 18.79034 16.41656 15.10146 
2002 18.17575 16.57016 14.57388 
2003 18.94541 16.26549 15.17649 
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2004 9.08178 16.83398 15.16976 
2005 19.12526 16.63662 15.21423 
2006 19.24941 16.10750 15.33738 
2007 19.36166 19.25880 15.65979 
 15.38156 19.76519 18.80514 ـ2008

 

 المبحث الرابع 

 رحلدؿ النرائ  كاعرخبلص المؤشرات اإلح ائدة  -أكال :

مف  ( L )كالعمؿ   ( K )لدؿ البدانات الماكنة مف رأس الماؿ باعرخداـ نمكذج عالؼ الذار لرح – 1
  -دكجبلس ااألرم  القدكد الخطدة: –( كباعرخداـ دالة اكب  4الجدكؿ )  

y = ALɑKβε……..(* ) 

نار  العمؿ كنار  رأس  ɑ βمعا مة رأس الماؿ ك  Kمعا مة العمؿ ك  Lددؿ للى النار  ك  yحدث 
  -لطرفم المعادلة ) * ( كر در المعادلة االرالم :  Lnط كمف ثـ نأخذ النشا Aالماؿ للى الركالم ك 

Lnỹ  = LnA + ɑLnL + βLnK + ε 

مف خبلؿ  spssدرـ رحلدلها باعرخداـ برنام   Lnكبعد رحكدؿ المعادلة فم شالها الخطم بكاعطة 
  -البدانات مف الجدكؿ أدنار كرظهر النرائ  الرالدة :

 (5الجدول رقم )

Sig F R-2 R2 R 
0.000 181.174 0.952 0.958 0.979 

 

% مف الرةدرات فم حجـ اإلنراج 96أم أف حكالم  R2(  دكضي معامؿ الرحددد 5الجدكؿ ألبلر رقـ )
الالم للقمي بالكالدة الشمالدة رـ رفعدر ا مف خبلؿ  الرةدر فم المرةدردف المعرقلدف ) العمؿ كرأس 

لرةدرات دماف إرجالها إلى مرةدرات غدر مرضمنة فم النمكذج % فقط مف  ذر ا4الماؿ ( بدنما حكالم 
بدنما المرةدرات. للى أف  نالؾ اررباط قكم بدف   (R = 0.98. اما دكضي اذلؾ معامؿ االررباط ) 
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دعرخدـ لنفس الةرض العابؽ كلان  أدؽ . اما ثبت معنكدة  R-2  رعددف مربع معامؿ االررباط المعدؿ 
( ك م أقؿ مف  0.000( كمعركل الداللة )  181.174المقدرة )  Fربار الدالة ااؿ مف خبلؿ اخ

0.05  

 (6الجدول رقم )

SIG T β MODE 
0.015 -2.724 -3.158 constant 
0.052 -2.095 -0.07786 LnK 
0.000 15.826 1.537 LnL 

ل داللر  (  درضي أف الثابت معنكم كرأس الماؿ دعربر معنكم ألف معرك 6مف الجدكؿ ألبلر رقـ )
( كبدنما لن ر العمؿ معنكم ألف معركل داللر  اإلح ائدة أقؿ  0.05اإلح ائدة أابر بقلدؿ مف ) 

. كبرحلدؿ مركنات دالة القمي مف كد لبلقة معنكدة بدنهما كاإلنراج( مما ددؿ للى كج 0.05مف ) 
 دكجبلس بعد رحكدلها  –خبلؿ دالة اكب 

  -إلى الدالة الخطدة درضي ما دلم :

ك م أقؿ مف الكاحد ال حدي كللد  فاف رةدرا قدرر  0.07786لةت مركنة رأس الماؿ ب -1
% فم امدة إنراج القمي فم االرجار 0.7786% فم رأس الماؿ دؤدل إلى رةدر قدرر 10

 المعااس ك ذا دعنم أف أثر رأس الماؿ للى اإلنراج ضعدؼ كغدر مرف 
احد ال حدي ك ذا دعنى أف طلب ك م أابر مف الك  1.537كبدنما بلةت مركنة العمؿ  -2

فم امدة اإلنراج كذلؾ  15.37% دؤدم إلى رةدر قدرر 10العمالة مرف كللد  فاف رةدرا قدرر 
( أقرب إلى الكاحد ال حدي . كمف الجدكؿ ألبلر β+ɑمع ثبات العكامؿ األخرل . اما أف   )
 دماف إدجاد المعادلة المقدرة ك م االرالم

Lnỹ = -3.158 0.07786LnK+ 1.537LnL 
 

 ( المشاىدات الموغاريثمية لممتغير التابع والمتغيرات المستقمة7الجدول رقم )
 لك الرعكدؽ لك العماد لك المعاحة لك اإلنراج العنة
 12.7085 10.20359 10.91509 12.70685 ـ1990
1991 12.54254 10.59663 8.13740 9.89848 
1992 12.08688 10.14097 8.43338 9.36469 
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1993 13.19932 11.00210 8.20193 10.30280 
1994 13.81551 11.51293 8.51719 10.81607 
1995 14.33967 11.76757 8.72664 11.05485 
1996 14.56967 11.93061 8.80387 10.97636 
1997 14.68565 11.97760 8.96188 10.99732 
1998 13.73279 11.53557 12.92060 10.56916 
1999 14.15419 11.62847 11.42263 10.71447 
2000 14.26521 11.10026 11.71556 10.77204 
2001 14.18517 11.70026 11.12326 10.74757 
2002 13.57058 11.17269 11.73001 10.23842 
2003 14.34634 11.77526 10.66996 10.87463 
2004 14.47661 11.76856 11.73895 10.83271 
2005 14.52108 11.81303 11.43226 10.50962 
2006 14.64493 11.93618 9.55662 11.02679 
2007 14.65649 12.25859 14.60127 11.43208 
 11.04132 15.13695 11.95926 14.19997 ـ2008

 
 

 اعرخداـ دالة االنحدار الخطم المرعدد فم  كررها اللكغردثمدة  – 2

ر دماف رقددر المعالـ كذلؾ درـ بعدة  طرؽ كنجد مف أ مها ( ألبل7كمف خبلؿ بدانات الجدكؿ رقـ ) 
حدث نجد أف  ذر رعطى أحعف معادلة خط انحدار  least squareطردقة المربعات ال ةرل العاددة 

 -:ة بعد الرقددر رأخذ الشاؿ الرالمرمثؿ العبلقة بدف المرةدر الرابع كالمرةدرات المعرقلة كأحعف معادل

Logỹ = βˆ0 + βˆ1Logx1 + βˆ2Logx2 + βˆ3Logx3 + u 

 للمعاحة   العماد  كالرعكدؽ للى الررردب  كباعرخداـ x3ك  x1   x2حدث ررمز 

ظهرت نرائ  الرحلدؿ اإلح ائم لدالة إنراج القمي بالكالدة الشمالدة فم  كررها  spssبرنام  
مدة للمرةدر الرابع )اإلنراج اللكغاردثمدة الخطدة المزدكجة حدث رـ اعرخداـ اؿ مف المشا دات اللكغاردث

  -( ااآلرم:الشمالدة( كالمرةدرات المعرقلة )المعاحة كالعماد كالرعكدؽ الالم للقمي بالكالدة
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 (8جدول رقم )
ERROR SIG F R-2 R2 R 

0.1482575 0.000 159.333 0.963 0.970 0.985 
  -ج المقدر ك م ااألرم :(  دحركم للى بعض المقاددس الرم رـ حعابها للنمكذ8الجدكؿ ألبلر )

 .لالم جدا R = 0.985قدمة معامؿ االررباط  -1
مف الرةدرات فم امدة اإلنراج الالم  0.97حكالم  R2اما دبدف الجدكؿ معامؿ الرحددد  -2

للقمي بالكالدة الشمالدة ) المرةدر الرابع ( رعزل إلى المرةدرات الرفعدردة )المعاحة كالعماد 
% فقط مف  ذر الرةدرات ررجع إلى لكامؿ غدر مقادعة فم 3ا كالرعكدؽ ( فم الدالة بدنم

 الدالة ك ذر داللة للى جكدة ركفدؽ المعادلة.
رعرخدـ لنفس   R-2 (adjusted Square)رعددف مربع معامؿ االررباط المعدؿ   -3

  .الةرض العابؽ كلان  أدؽ
ر كالفرض ال فرم ( للى نرائ  رحلدؿ الربادف كاخربار معنكدة االنحدا8اما الجدكؿ رقـ ) -4

االنحدار غدر معنكم ) ال رخرلؼ لف ال فر ( كالفرض البددؿ االنحدار معنكم ) رخرلؼ 
ك م أقؿ مف معركل   SIG = 0.000( نجد أف قدمة 8لف ال قر ( مف الجدكؿ )

كلذا عكؼ نرفض فرض العدـ كنقبؿ الفرض البددؿ ك م داللة للى أف  0.05المعنكدة 
لم العبلقة ما بدف المرةدرات المعرقلة )المعاحة كالعماد كالرعكدؽ( االنحدار معنكم كبالرا

( كنردجة قبكلنا الفرض البددؿ كالذم  لشمالدةكالمرةدر الرابع )اإلنراج الالم للقمي بالكالدة ا
 دنص للى معنكدة االنحدار 

 ( يوضح النتائج التالية9الجدول رقم )
Sig T β Model 

 الثابت 2.671- 3.313- 0.005
 لك المعاحة 2.564 6.362 0.000
 لك العماد -0.05541 0.020 0.016
 لك الرعكدؽ 1.160- 0.427 0.016

 ( ألبلر ررضي النرائ  الرالدة 9مف الجدكؿ )

الالم للقمي بالكالدة الشمالدة قدمة المقدار الثابت عالبة ك ك لبارة لف معركم اإلنراج  -1
المعاحة خبلؼ المرةدرات المعرقلة المذاكرة فم الدالة )( كالذم درحدد بعكامؿ )المرةدر الرابع
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( أم معركل اإلنراج الالم للقمي بالكالدة الشمالدة لندما راكف قدـ المرةدرات كالعماد كالرعكدؽ
الرفعدردة معاكدا لل فر ك ذا درعارض مع فركض النظردة االقر اددة كلاف إنراج القمي 

ث اعبدرات الكابكرات الرافعة للمدار كمدخبلت  اإلنراج مف بالكالدة الشمالدة ذك رالفة لالدة حد
عماد كرقاكم كرحضدر األرض كغدر ا أدل إلى ردنم إنراج القمي بالكالدة الشمالدة لحد الذم 

 دقارب ال فر كدعربر بمثابة خعارة للمزارع ك ذا ما دبرر اإلشارة. 
االقر اددة حدث الما زادت إشارة معامؿ المعاحة مكجبة ك ذا درطابؽ مع كاقع النظردة  -2

المعاحة المزركلة مف القمي رؤدم إلى زدادة اإلنراج من  فم االرجار نفع  ) المعاحة 
 .ددا مع اإلنراج مف مح كؿ القمي(المزركلة ررناعب رناعبا طر 

إشارة معامؿ العماد عالبة ك ذا درعارض مع كاقع النظردة االقر اددة كلاف اعرخداـ العماد  -3
كالدة الشمالدة ل  ما دبرر اإلشارة العالبة حدث أف أغلب  األراضم  المزركلة فم أراضم ال

الجزر كالجركؼ( دررعب بها الطمم بطردقة مباشرة الشمالدة القردبة مف نهر الندؿ )بالكالدة 
. كأراضم الاركات الرم بدف دد مف خ كبرها فبل رحراج للرعمددكدز  ةكخا ة فم كقت الدمدر 

ا الطمم بطردقة غدر همف نهر الندؿ كأراضم الرركس العلدا فدررعب باألراضم القردبة  
مباشرة حدث رركل مف مدار الندؿ فرحراج للقلدؿ مف الرعمدد كبدنما أراضم الرركس العلدا 

انة كاإلرشاد كاإلشارة العالبة لمعامؿ قرحراج إلى امدة مقدرة مف الرعمدد قد رحدد ا إدارة الر
ملدكف فداف مف  14قلة مف أراضم الرركس العلدا قلدلة مقارنة ب العماد ردؿ للى أف المعر

 .كأضؼ إلى ذلؾ أععار العماد لالدةأراضم الكالدة الشمالدة  الحة للزرالة 
إشارة معامؿ الرعكدؽ عالبة درطابؽ ذلؾ مع قانكف الطلب الذم دفررض أف  نالؾ لبلقة  -4

فررة اإلنراج داكف ععر القمي  لاعدة بدف ععر علعة القمي كالامدة المطلكبة من  ففم
منخفض لركفر امدة مقدرة من  فم دد المزارلدف فبلبد مف جهات رعالد فم رعكدق  بأععار 
رحمم إنراج المزارلدف كرعالد ـ فم اإلقباؿ للى زرالة القمي ك ذا الدكر رقـك ب  إدارة أعكاؽ 

 لمجاؿ.ـ فم  ذا اهالمحا دؿ بالكالدة الشمالدة فبلبد مف جهات أخرل رع
غاردثمدة كمف الرحلدؿ رحلدؿ مركنات دالة إنراج القمي بالكالدة الشمالدة مف خبلؿ الدالة اللك  -5

  -:درضي األرم
% 10( كالرالم فاف رةدرا قدرر  2.564بلةت مركنة المعاحة المزركلة مف القمي بالكالدة )  - أ

الالم للقمي بالكالدة  ( فم اإلنراج 25.64فم المعاحة المزركلة قمحا دؤدم إلى رةدرا قدرر )
الشمالدة فم االرجار نفع  ك ذا ددؿ أف الركعع فم المعاحة المزركلة مف القمي دؤدم إلى 
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ملدكف  14زدادة فم اإلنراج من  كخا ة أراضم الكالدة الشمالدة ال الحة للزرالة رقدر ب 
اـ كنرل الركعع فداف فبلبد مف اعرةبلؿ جزء مقدر منها لزرالة  ذا المح كؿ االعرراردجم اله

الحا ؿ بالكالدة فم المعاحة المزركلة قمحا كمف بدانات الفررة الثاندة كفم أخر لاـ منها ) 
الالدة ال الحة للزرالة % مف المعاحة 1فداف رمثؿ نعبة  156257ـ ( إذ بلةت 2008
دف . رغـ ضآلرها كلانها رعدر بكردرة منرظمة إلى األماـ كذلؾ لك الحظنا الفرؽ ببالكالدة

أكاخر الثماندنات كفررة ما بعد الرععدنات إلى  المالمعاحة المزركلة قمحا فم فررة العبعدنات 
 .فدنات مف البدانات المرح ؿ للدهاالعقد األكؿ مف األل

% دؤدم إلى رةدرا قدرر 10( كللد  فاف رةدرا قدرر 0.05541مركنة العماد قدرت ب ) - ب
عااس كرعربر قدمة المركنة  ةدرة جدا ك ذا دعنم ( مف إنراج القمي فم االرجار الم0.5541)

أف اعرخداـ العماد بأراضم الكالدة الشمالدة ل  أثر ضعدؼ للى اإلنراج مما ددؿ للى 
خ كبة األراضم الزرالدة بالكالدة كاذلؾ دعنم قلة المعاحة المزركلة قمحا مف أراضم  

لمالم إلنشاء مشاردع زرالدة لمبلقة الرركس العلدا البعددة مف الندؿ كذلؾ لعدـ ركفر الدلـ  ا
 . عرثمار م رم فم شماؿ غرب الكالدةبال حراء رغـ ظهكر مشركع بكاحة علدمة با

% 10( كبالرالم فاف رةدرا قدرر  1.160مركنة الرعكدؽ لمح كؿ القمي قدرت ب )  –ج 
المعااس مف إنراج القمي بالكالدة الشمالدة فم االرجار  11.60كعكؼ دؤدم إلى رةدر قدرر 

كمما ددؿ للى الضعؼ فم رعكدؽ كلـ دجدكا الرشجدع الاافم كلحمادة مح كلهـ فم كقت 
 . ما دالؼ المزارع مف رالفة لالدة ركفرر أداـ ح ادر دباع بععر ز دد رغـ

 ) المركنات فم الدالة اللكغادثمدة  م نفعها قدـ المعالـ المقدرة(  -ملحكظة:
لدالة إنراج القمي بالكالدة الشمالدة بطردقة رطبدؽ طردقة كمف خبلؿ معادلة الرقددر  –د   

( ألبلر 9ـ ( كمف الجدكؿ رقـ ) 2008 – 1990المربعات ال ةرل العاددة خبلؿ الفررة ) 
  -راكف معادلة االنحدار المقدرة ااألرم :

Logỹ = -2.671 + 2.564Logx1 – 0.05541Logx2 -1.160Logx3 

مقدر اإلنراج الالم للقمي بالكالدة الشمالدة  ỹ= الرعكدؽ ك x3اد ك = العم x2= المعاحة ك  x1حدث 
 كدماف اعرخداـ  ذر المعادلة المقدرة فم الرنبؤ.
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 ثاندا لرض فركض الدراعة كمناقشة نرائجها 

 لرض نردجة الفرض األكؿ  –أ 

عرقلة  ؿ  ناؾ رأثدر للمرةدرات الممف فركض  ذر الدراعة كالذم ن   )الخربار الفرض األكؿ 
المعاحة كالعماد كالرعكؽ مجرمعة للى المرةدر الرابع دالة إنراج القمي بالكالدة الشمالدة؟( قاـ الباحث 

( 8رقـ ) ANOVAلمعرفة رأثدر المرةدرات المعرقلة للى المرةدر الرابع مف جدكؿ  Fبإجراء اخربار 
كقدمة  159.333لمحعكبة رعاكم ا Fللدالة المقدرة فم  كررها اللكغاردثمدة المزدكجة ارضي أف قدمة 

F  إذف قدمة  0.05لند معركل المعنكدة  2.656الجدكلدةF  المحعكبة أابر مف قدمةF  الجدكلدة
كفم  ذر الحالة نرفض فرض العدـ القائؿ معامبلت االنحدار ال رخرلؼ لف ال فر كنقبؿ الفرض 

االنحدار معنكم ك ذا ددؿ للى رأثدر البددؿ القائؿ معامبلت االنحدار رخرلؼ لف ال فر كبالرالم فاف 
 .عرقلة مجرمعة للى المرةدر الرابعالمرةدرات الم

 لرض نردجة الفرض الثانم –ب 

لمات المقدرة ب فة معرقلة  ؿ المعمف فركض  ذر الدراعة كالذم ن   )الخربار الفرض الثانم 
األعاعدة لدالة إنراج القمي ؟ كبالرالم دعربر اؿ كاحد مف المرةدرات المعرقلة مف المحددات معنكدة

لاؿ مرةدر معرقلة للمرةدرات الثبلث اما فم  Tبالكالدة الشمالدة( كقد قاـ الباحث باعرخداـ اخربار 
  -( كدرضي األرم :8الجدكؿ رقـ )

 0.025فهم أقؿ مف  sig = 0.000كقد بل  معركل الداللة اإلح ائدة للمرةدر المعرقؿ المعاحة 
كاذلؾ الحاؿ بالنعبة المرةدر المعرقؿ العماد   للدالة.م مف المحددات األعاعدة إذف  ك معنكم كبالرال
. ربر مف المحددات األعاعدة للدالةفهك معنكم كبالرالم دع 0.025أقؿ مف  0.016داللر  اإلح ائدة 

 فهك معنكم كبالرالم 0.025فهم أقؿ  0.016كأما المرةدر المعرقؿ الثالث الرعكدؽ داللر  اإلح ائدة 
فهك مف المحددات األعاعدة للدالة كمف  نا المرةدرات المعرقلة الثبلث فهم مف المحددات األعاعدة 

 لدالة إنراج القمي بالكالدة الشمالدة.

 نردجة لرض الفرض الثالث  –ج 

كالذم ن   )  ؿ  نالؾ فرؽ معنكم بدف معركل المعاحة المزركلة قمحا بالكالدة الشمالدة خبلؿ 
  .ـ ( كمف خبلؿ رحلدؿ بدانات الفررردف 2008 – 1990ـ ك 1989 – 1970الفررردف ) 
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 ( أدنار 10اما دبدف الجدكؿ ) tكباعرخداـ اخربار 

 independent samples test( بعنوان  10الجدول رقم )

 Levels test For equality 
of variances 

For t test Equality of 
meams 

 

Data 
Equal variances 

assumed 
 

F SIG t df Sig (2) 
tailed 

Not assumed 16.749 0.000 -7.974 
-7.974 

36 
811.02 

0.000 
0.000 

  t( ألبلر دحركم للى اخربارم الرجانس كاخربار 10الجدكؿ )

  dataالعمكد األكؿ دحركم للى اعـ المرةدر  -1
فهم أقؿ  Sig = 0.000العمكد الثانم كالثالث دعاراالجراء اخربار الرجانس كحدث أف قدمة  -2

البددؿ ك ك  لذا عكؼ نرفض فرض العدـ ك ك رجانس المجرمعدف كنقبؿ الفرض 0.05مف 
 .لدـ رجانس المجرمعدف

حدث أف المجرمعات غدر مرجانعة  tالعمكد الرابع كالخامس كالعادس الجراء اخربار  – 3
 عكؼ نهرـ بال ؼ األكؿ مف العمكد العادس حدث أف الفرض البددؿ ك ك أف كعطم
المجرمعدف ال درعاكداف أم أف  ناؾ فركؽ معنكدة بدف امدة المعاحة المزركلة  بالقمي خبلؿ 

  .الفررردف كمف النردجة دربدف أف المعاحة المزركلة بالقمي بالكالدة الشمالدة خبلؿ الفررة الثاندة
 ـ(  نالؾ زدادة معرمرة فدها ك ذر لفررة حقدقة شهدت ركعع فم المعاحة2008 –ـ 1990)

ـ( اانت فررة فدها 1989 – 1970المزركلة مف مح كؿ القمي كبدنما الفررة األكلى )
المعاحة المزركلة مف مح كؿ القمي قلدؿ إذا ما قكرنت بالمعاحة المزركلة من  فم الفررة 
الثاندة ألعباب اثدرة منها الطلب المرزادد للى القمي بؿ  ار المح كؿ االعرراردجم الذم 

لةذاء فددخؿ فم أغلب الم نكلات الةذائدة كال رااد رخلك من  المائدة دعرمد للد  فم ا
  .العكداندة
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 لرض نردجة الفرض الرابع  –د 

الفرض الرابع الذم ن   )  ؿ  نالؾ فرؽ معنكم بدف معركل اإلنراج مف القمي بالكالدة الشمالدة خبلؿ 
 دنار ( أ 11اما دبدف الجدكؿ رقـ ) tالفررردف ( كمف خبلؿ اخربار 

 Independent samples test( بعنوان 11الجدول رقم )
Equality of 

means 
 For t test For equality 

of variances 
Levels 
test 

 

Sig tailed 
(2) 

df T Sig F Data 
Equal variances 

assumed 
0.000 36 -7.173 0.000 34.883 Equal variances 

not assumed 
0.000 18.59 -7.173    

  t( للى اخربارم الرجانس كاخربار 11دحركم الجدكؿ )
  dataالعمكد األكؿ دحركم للى اعـ المرةدر  -1
فهم  Sig = 0.000العمكد الثانم كالثالث دعارا الجراء رجانس المجرمعدف ربدف أف قدمة  -2

لفرض البددؿ لدـ لذا نرفض فرض العدـ رجانس المجرمعدف كنقبؿ ا 0.05أقؿ مف 
 . معدفرجانس المجر

كحدث أف المجرمعات غدر مرجانعة  tالعمكد الرابع كالخامس كالعادس الجراء اخربار  -3
 = sigكعكؼ نهرـ بال ؼ األكؿ مف العمكد العادس كالذم دكضي القدمة الرالدة 

لذا عكؼ نرفض فرض العدـ كنقبؿ الفرض البددؿ ك ك أف  0.025فهم أقؿ مف  0.000
أف  نالؾ فرؽ معنكم فم معركل اإلنراج للفررردف  كعطم المجرمعدف غدر مرعاكددف أم

ك ذا ما دماف مبلحظر  حدث فم الفررة الثاندة فم ا رماـ كاضي بمدخبلت اإلنراج 
لمح كؿ القمي بالكالدة الشمالدة كركعع فم المعاحات المزركلة مما انعاس للى زدادة 

 اإلنراج فم  ذر الفررة مقارنة بالفررة األكلى.

 ثالثا الرنبؤ 

دكجبلس المقددة بقدكد خطدة للرنبؤ بالقدـ الفعلدة لعن رم رأس الماؿ  –دماف اعرخداـ دالة اكب 
ـ إلنراج القمي بالكالدة  2015ـ ك 2014ـ كالقدـ المركقعة لعامم  2010ـ ك 2009كالعمؿ لعامم 



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  251 

  

ؿ كالعمؿ المكضحة ( أدنار باعرخداـ المعادلة المقدرة لرأس الما12الشمالدة بالجند  اما دبدف الجدكؿ )
 أدنار 

Lnỹ = -3.158 – 0.07786LnK + 1.537LnL 
 

 (12الجدول رقم )
القدـ المركقعة  LnK LnL العمؿ رأس الماؿ العنة

 لئلنراج بالجند 
 187854815 15.45577 19.86050 5156490 421994700 ـ2009
 215883743 15.55108 19.95581 5672130 464194200 ـ2010
 247128066 15.64635 20.05112 6239340 510613650 ـ2014
 285111777 15.74170 20.14643 6863280 561675010 ـ2015
 

 ـ 2009القدمة الفعلدة لئلنراج لاـ 
Lnỹ = -3.158 – 0.07786 X 19.86050 1.537 X 15.45577 = 19.05118 

 جند   187854815ـ رعاكم 2009إذف القدمة الفعلدة لئلنراج لاـ 
 ـ 2010مة الفعلدة لئلنراج لاـ القد

Lnỹ = -3.158 -0.07786 X 19.9581 + 1.537 X 15.55108 = 19.19025  
 جند   215883743ـ رعاكم 2010إذف القدمة الفعلدة لئلنراج مف القمي 

 ـ مف خبلؿ المعادلة المقدرة الرالدة 2014القدمة المركقعة لئلنراج لاـ 
Lnỹ = -3.158 – 0.07786 X 20.05112 + 1.537 X  

 جند   247128066إذف القدمة المركقعة لئلنراج لهذا العاـ رعاكم 
 ـ حعب المعادلة المقدرة اآلردة 2015القدمة المركقعة لئلنراج خبلؿ لاـ 

 Lnỹ = -3.158 – 0.07786 X 20.14643 + 1.537 X 15.74170 = 
19.4684  

 جند   28511777ـ رعاكم 2015إذف القدمة المركقعة لئلنراج لعاـ 
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 النرائ  كالرك دات 

 أكال النرائ 

  -دكجبلس اانت اآرم : –نرائ  الرحلدؿ الرم ظهرت مف خبلؿ اعرخداـ دالة اكب  -1
 .R2  =96%بلةت معامؿ الرحددد  - أ
  F  =181.174معنكدة الدالة ااؿ بلةت  - ب
  0.05معنكدة رأس الماؿ كالعمؿ معركل الداللة اإلح ائدة لهما أقؿ مف  –ج 
  -ا اانت نرائ  الرحلدؿ مف خبلؿ دالة االنحدار المرعدد اآرم :ام -2
 % ك ذا داللة للى جكدة ركفدؽ المعادلة R2  =97معامؿ الرحددد  - أ
  .مما ددؿ للى أف االنحدار معنكم F  =159.333اانت   - ب
 معنكدة المعاحة كالعماد كالرعكدؽ إذ بل  معركل الداللة اإلح ائدة لجمدعها أقؿ  - ج

  .داتثاندا الرك 
  -فم ضكء ما قد أعفر لن  البحث مف نرائ  دك م الباحث بالرك دات اآلردة:

الركعع فم إنراج القمي بالكالدة الشمالدة ال بد مف إلطاء أ مدة لبرام  الركعع الزرالم منها  -1
  .البرنام  القكمم للقمي كأخر ا النفرة  الخضراء

الزرالدة محؿ القكل البشردة فم العملدة اإلنراجدة االعرمرار فم احبلؿ القكل اآللدة فم اؿ المراحؿ  -2
  .الزرالدة للقمي حدث  ذا األمر دزدد مف اإلنراج

بأف رردخؿ الدكلة لبر بنكاها الحاكمدة كالرجاردة لررادز ععر رشجدعم للقمي كخا ة كقت ركفرر  -3
  .فم أكاف الح اد

دة حرى  دماف الركعع فم أراضم رحددث كعائؿ الرم بدؿ الكعائؿ الرقلدددة العائدة اآلف بالكال -4
الرركس العلدا كخا ة أعلكب الرم المحكرم الذم أثبت نحاج فم زدادة اإلنراج فم بعض 

  .المشاردع القلدلة القائمة اآلف بالكالدة
  .رشجدع االعرثمارات الكطندة كالعربدة كاألجنبدة فم مجاؿ إنراج مح كؿ القمي بالكالدة -5
دؼ الم رفم للمعا مة فم رطكدر إنراج القمي بالكالدة الشمالدة رطكدر نظاـ الرمكدؿ كالرعل -6

  .كرحددث 
  .رحددث كعائؿ اإلنراج كركفدر المدخبلت الزرالدة مف رقاكم محعنة كأعمدة كغدر ا -7
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اال رماـ مف قبؿ الدكلة باألبحاث الزرالدة كالمعا مة فم رطكدر البحث العلمم فم مجاؿ زرالة  -8
  .كرأ دؿ الاكادر البشردة كرطكدر البندة الرحردة بالكالدةالقمي كاإلرشاد كالرعلدـ 

الركعع فم اعرخداـ الاهرباء فم رم المشاردع بدؿ الجازكلدف كخا ة بعد قداـ عد مركم لرخفدض  -9
  .رالفة اإلنراج العالدة

انشاء ماربة بكزارة الزرالدة بالكالدة الشمالدة رحركم للى اؿ المعلكمات العلدمة كالمكثقة لف  -10
لزرالة كخا ة إنراج مح كؿ القمي كالمعاحة المزركلة من  فم اؿ لاـ حرى رعالد الباحثدف ا

  .فم الح كؿ للى المعلكمة المطلكبة باؿ دعر
أف داكف لددكاف الزااة الدكر الفعاؿ فم الرمكدؿ األ ةر للفقراء فم مجاؿ إنراج القمي بدؿ الدلـ  -11

  .المباشر لهـ
لنفدر العائدة بدف مكاطنم الكالدة القامة المشاردع الابرل لبر  ذا االعرفادة مف قدـ الرعاكف كا -12

  .األعلكب كمعا مة الدكلة معهـ فم  ذا المجاؿ
  .رحددث مطارات الكالدة لرعالد فم رطكدر ال ادرات الزرالدة -13
 رعهدؿ اإلجراءات اإلداردة ككضع خرط لؤلراضم ال الحة فم مجاؿ االعرثمار الزرالم بالكالدة  -14
أس الماؿ الكطنم كالعربم كاألجنبم فم مجاؿ إنراج مح كؿ القمي بالكالدة كخا ة بها جذب ر  -15

  .مخزكف ضخـ مف المدار الجكفدة رعالد فم الركعع فم زرالة مح كؿ القمي
ركطدف إنراج مح كؿ القمي بالكالدة ك م مؤ لة النراج   حدث مناخها الشركم  البارد دعالد  -16

  .للى ذلؾ
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بالتطبيق عمى عينة من  –( لمتنبؤ بالفشل المالي Z – scoreـــوذج آلتمان )تطبيق نمــ
 المصارف المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية

 د. نا ػػػػػػػد لبد المطلػػػب لثمػػػػػػاف أحمػد       د.  باباػػػػػر إبرا ػػػػػدـ ال ػػػػػػددؽ أحمد 

 الػدػة االقر اد كالعلـك اإلداردةعراذ المعالد باأل    الدة االقر ادبمشارؾ  العراذ األ   

 جامعػػػة دنقػػػبل      جامعة العكداف للعلـك كالرانلكجدا    

  ستخمص:الم

 دفت الكرقة إلى إبراز دكر األعالدب الحددثة للرحلدؿ المالم فم ركفدر مؤشرات مالدة رعالد 
لى الرعرؼ للى ادفدة اعرخداـ الرحلدؿ المالم المرقدـ  المعرثمردف فم ارخاذ قرارارهـ االعرثماردة كا 

)نمكذج آلرماف للرنبؤ بالفشؿ المالم لؤللماؿ( فم ركفدر معلكمات مفددة رعا ـ فم إمااندة رقددـ أداء 
مااندة الرنبؤ بالكضع المالم لهذر الشراات فم المعرقبؿ.  الشراات المدرجة بعكؽ األكراؽ المالدة كا 

م لدـ اعرخداـ أعالدب الرحلدؿ المالم المرقدـ كقكالد البدانات حدث رمثلت مشالة الدراعة ف 
المرااملة كالمكاابة لنشاطات الشراات المدرجة بعكؽ الخرطكـ لؤلكراؽ المالدة مما رررب للد  ضعؼ 

 فم الشفافدة كلدـ ركفر المعلكمات المفددة كالمبلئمة للمعرثمردف.

القكائـ المالدة لعدنة مف الم ارؼ المدرجة للك كؿ إلى نرائ  كاقعدة قاـ الباحث برحلدؿ  
بعكؽ الخرطكـ لؤلكراؽ المالدة كذلؾ باعرخداـ أعلكب النعب المالدة كنمكذج آلرماف للرنبؤ بالفشؿ 

 المالم لؤللماؿ.

مف أ ـ النرائ  المرك ؿ إلدها أف اعرخداـ األعالدب الحددثة للرحلدؿ المالم فم رقكدـ أداء  
الخرطكـ لؤلكراؽ المالدة دعالد فم ركفدر معلكمات مفددة كمبلئمة رماف مف الم ارؼ المدرجة بعكؽ 

 رحددد القدمة الحقدقدة لؤلعهـ المدرجة مما دزدد فم افاءة عكؽ األكراؽ المالدة.

كمف أ ـ رك دات الدراعة ضركرة الرعرؼ للى األعالدب الحددثة للرحلدؿ المالم كاعرخدامها  
 جة بالعكؽ.فم رقددـ أداء الشراات المدر 
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Abstract 

 The objective of this research is to highlight the role of the modern 

financial analysis techniques in supporting investors in their investment 

decisions and to explore how the to use of Financial analysis in improving the 

efficiency of the stock exchange.                                                             

       The problem of the research can be summarized as the lack of appropriate 

financial analysis techniques used as well as non-availability of integrated & 

updated databases about the listed companies so as to enable financial 

analysis to carry out the advanced financial analysis techniques and 

consequently resulting in very wide discrepancies & distortions.   In order to 

reached the results, the researcher analyses the financial statement for some 

banks using the simple financial analysis & the Altman model.                                                                         

    The most important result is that the application of advanced financial 

analysis technique improves the level of transparency & provides relevant & 

useful information for the investors.       

 المقدمة:

ديعد مكضكع الرحلدؿ المالم مف الراائز األعاعدة الرخاذ القرارات االعرثماردة  ررزادد أ مدة  
ات المالدة للمشركلات المخرلفة بهدؼ دكرر باعرمرار بالربارر كعدلة للمدة ربحث فم معالجة البدان

رقددـ معلكمات ذات معنى كداللة للمدة فم رقددـ أداء المشركلات  األمر الذم جعؿ الرحلدؿ المالم 
محؿ ا رماـ العددد مف الباحثدف كالدارعدف فم مجاؿ االقر اد كالماؿ كاافة األطراؼ المهرمة 

كالمشركلات كارجا ارها المعرقبلدة فم الكقت  بالح كؿ للى مؤشرات ركضي الكضع المالم للشراات
الحالم كمع ركج  االقر اد الدكلم نحك خ خ ة القطاع العاـ كظهكر العكلمة الرم رهدؼ إلى إلةاء 
الحدكد االقر اددة بدف الدكؿ كرحكدؿ العالـ إلى عكؽ لربادؿ العلع كالخدمات بدف مخرلؼ الدكؿ  

األكراؽ المالدة كما رقدم  مف خدمات لؤلطراؼ المخرلفة  باإلضافة إلى رعاظـ كارعاع دكر أعكاؽ
المرعاملة فدها  كرعدد كرنكع لؤلدكات المرداكلة بها  اؿ ذلؾ أدل رزادد اال رماـ بالرحلدؿ المالم بالربارر 
أفضؿ الكعائؿ المعرخدمة لرقددـ دالالت كمؤشرات مالدة لف أداء المشركلات المخرلفة  رعالد 

 كاؽ األكراؽ المالدة للى ارخاذ قرارارهـ االعرثماردة بدرادة كفعالدة لالدة.المرعاملدف فم أع

لقد رطكرت أعالدب كأدكات الرحلدؿ المالم نردجة لرطكرات الظركؼ االقر اددة كالرانكلكجدة   
فلـ دعد دعرمد الرحلدؿ المالم للى أعلكب النعب المالدة كغدر ا مف األعالدب الرقلدددة  بؿ ظهرت 



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  257 

  

أعالدب حددثة أاثر قدرة للى الرنبؤ باالرجا ات المعرقبلدة للمشركلات  كمف أ ـ  ذر األعالدب  نالؾ 
 نمكذج آلرماف للرنبؤ بالفشؿ المالم لؤللماؿ.

مااندة رطبدق  للى لدنة فم الم ارؼ   لذلؾ جاءت  ذر الدراعة للرعرؼ للى  ذا األعلكب كا 
اف األطراؼ المخرلفة المهرمة برقددـ أداء المشركلات المدرجة بعكؽ الخرطكـ لؤلكراؽ المالدة حرى رم

 لبلعرفادة من  فم ررشدد قرارارهـ االقر اددة.

 مشكمة الدراسة:

رمثلت مشالة الدراعة فم لدـ اعرخداـ أعالدب الرحلدؿ المالم المرقدـ )نمكذج آلرماف للرنبؤ  
لنشاطات الم ارؼ المدرجة بعكؽ بالفشؿ المالم لؤللماؿ(  كقكالد البدانات المرااملة كالمكاابة 

الخرطكـ لؤلكراؽ المالدة  مما رررب للد  ضعؼ فم الشفافدة كلدـ ركفر المعلكمات المفددة كالمبلئمة 
 للمعرخدمدف.

 

 أىمية الدراسة:

رهرـ  ذر الدراعة برطبدؽ نمكذج آلرماف للرنبؤ بالفشؿ المالم لؤللماؿ بالربارر مف األعالدب  
مالم كالرم رلعب دكران مهمان فم ركفدر المعلكمات المبلئمة كالضركردة ألعكاؽ األكراؽ الحددثة للرحلدؿ ال

المالدة كمف ثـ زدادة افاءرها كأثر ذلؾ للى ركجد  حراة االدخار كاالعرثمار نحك المشركلات األاثر 
 ربحدة كاعرقراران للمعرثمردف كاالقر اد القكمم.

 أىداف الدراسة:

 -م:رهدؼ الدراعة إلى اآلر

الرعرؼ للى األعالدب الحددثة للرحلدؿ المالم كادفدة اعرخدامها لركفدر مؤشرات مالدة رعالد  -1
 المعرثمردف فم ارخاذ قرارارهـ المخرلفة.

رعلدط الضكء للى أف لملدة الرحلدؿ المالم دجب أف ررـ بكاعطة خبراء مالددف حرى راكف  -2
لة مع عكؽ األكراؽ المالدة لبللرماد  ذر المعلكمات دلدؿ قكم لؤلطراؼ المخرلفة المرعام

 للدها فم ارخاذ قرارارهـ المخرلفة.
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 فرضية الدراسة:

 -لرحقدؽ رلؾ األ داؼ دععى الباحث إلى اخربار  حة الفرضدة الرالدة: 

اعرخداـ الرحلدؿ المالم باألعالدب الحددثة كالمرقدمة لرقددـ األداء المالم للشراات المدرجة بعكؽ 
 ة دؤدم إلى زدادة معركل الشفافدة بالعكؽ.األكراؽ المالد

 منيج الدراسة:

اربع الباحث اؿ مف المنه  االعرنباطم كالمنه  االعرقرائم كالمنه  الراردخم كالمنه   
 الك فم الرحلدلم.

 أدوات الدراسة:

 رة.البدانات األكلدة: مف خبلؿ المقابلة الشخ دة كالرحلدؿ المالم للقكائـ المالدة للم ارؼ المخرا

 البدانات الثانكدة: مف خبلؿ الرقاردر كالبدانات المركفرة فم الارب كالمراجع كالرعائؿ العلمدة.

 حدود الدراسة:

 ـ 2004 –ـ 2002الحدكد الزماندة: الفررة مف العاـ 

 بنؾ الرنمدة الرعاكنم –بنؾ أـ درماف الكطنم  –الحدكد المااندة: البنؾ اإلعبلمم العكدانم 

 ىيكل الدراسة:

 -لخدمة أ داؼ الدراعة فقد رـ رقعدمها إلى: 

 الدراعات العابقة. -1
 اإلطار النظرم للدراعة. -2
 الدراعة الرطبدقدة. -3
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 أكالن: الدراعات العابقة

 م(:2001/ محمد عبد الحميد محمود )1

ـ( رطبدؽ أعالدب النعب المالدة فم 2001رناكلت دراعة )محمد لبد الحمدد محمكد   
ة  حدث رمثلت مشالة الدراعة فم ضعؼ الرحلدؿ المالم كالردنم فم معركل الرقابة الم ارؼ العكداند

المالدة الشئ الذم أدل إلى االنخفاض فم معدالت الربحدة  كالرم رعربر الحافز األكؿ لدل المكدلدف 
 كالمعا مدف لبلعرمرار فم الرعامؿ مع البنؾ.

 -كقد رك لت الدراعة إلى النرائ  الرالدة: 

 النعب المالدة فم الم ارؼ المخرارة ب كرة كاععة.رعرخدـ  -1
 دعرفاد مف النعب المالدة فم لملدات الرخطدط كالرقابة المالدة فم الم ارؼ المخرارة. -2
بالرغـ مف معالدة أعلكب الرحلدؿ المالم بالنعب المالدة للرخطدط المالم إال أن  غدر اافم   -3

 عنكدة كالرم ريعد فم خطة معدنة.كذلؾ اللرمادر للى بدانات القكائـ المالدة ال
 ركجد بعض ال عكبات ركاج  رطبدؽ النعب المالدة فم الم ارؼ المخرارة. -4

ررفؽ الدراعة الحالدة مع الدراعة العابقة فم أ مدة رطبدؽ أعلكب الرحلدؿ المالم باعرخداـ النعب 
ب المالدة البعدطة  بدنما المالدة لرقددـ أداء الم ارؼ  إال أف الدراعة العابقة ا رمت برطبدؽ النع

 الدراعة الحالدة ا رمت باألعالدب الحددثة كالمرقدمة فم قداس أداء الشراات.

 -م(:2003/ محمد محمود أحمد ربايعة )2

ـ( اعرخداـ الرحلدؿ المالم للرنبؤ برعثر 2003رناكلت دراعة )محمد محمكد أحمد ربادعة  
ت مشالة الدراعة فم رزادد لدد الشراات المرعثرة فم الشراات المعا مة العامة األردندة  كقد رمثل

ـ. رراز  ذا الرعثر 1999ـ حرى 1990الشراات المعا مة العامة األردندة كخا ة منذ بدادة لاـ 
بشاؿ خاص فم قطالم ال نالة كالخدمات  مما حدل بالباحث إلى دراعة  ذر الظا رة فم  ذدف 

 القطالدف.

لنمكذج الذم رـ رطكدرر دمان  الرمدز بدقة بدف الشراات المرعثرة كقد أثبرت نرائ  الدراعة أف ا 
كالناجحة عكاء بالنعبة للشراات فم قطاع ال نالة مرفردان أك قطاع الخدمات مرفردان أك قطالم 

 ال نالة كالخدمات مجرمعدف.
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ت درفؽ الباحث مع الدراعة العابقة فم جانب رطبدؽ األعالدب الحددثة للرنبؤ برعثر الشراا 
 كدخرلؼ معها فم جانب الرطبدؽ كالذم أجرل للى قطاع الم ارؼ.

 ثاندان: اإلطار النظرم للدراعة

 تحميل المكونات )مقاييس المعمومات(:

رحلدػػؿ الماكنػػات  ػػك  ػػكرة مطػػكرة مػػف الرحلدػػؿ الرأعػػم للقػػكائـ المالدػػة  لانػػ  دمرػػاز لنػػ  بعػػمة  
الت الفشػػؿ أك اإلفػػبلس فػػم المنشػػأة المالدػػة  كمػػع أف الددنامدادػػة الرػػم رجعلػػ  أداة مػػف أدكات الرنبػػؤ بحػػا

ػػػاالن العػرخدام   إذ  ػم األاثػر مج باإلمااف رطبدق  للى جمدع القكائـ المالدػة إال أف المدزاندػة العمكمدػة
أثبرت معظـ الدراعات الرطبدقدة الرم أجردت للد  للى فعالدة كاضحة فم ركفدر مؤشرات امدة مناعبة 

أة للى الكفاء بالرزامارها فم األجلدف الق ػدر كالطكدػؿ  كدعبػر لػف  ػذر المؤشػرات فػم لرقددـ قدرة المنش
شػػػاؿ )مقػػػاددس للمعلكمػػػات( دػػػرـ بمكجبهػػػا رقدػػػدـ ارجا ػػػات لنا ػػػر القائمػػػة كذلػػػؾ مػػػف زاكدرػػػدف  قدمرهػػػا 

ـ  2000( )محمد مطػر  1النعبدة مف زاكدة كخا دة ثبارها للى مدار الفررة الزمندة مف زاكدة أخرل.)
 .(80 – 79ص ص 

رخرلؼ طردقة اعرخداـ  ذا األعلكب مف أعالدب الرحلدؿ المالم حعب أغراض معرخدـ 
البدانات المالدة المنشكرة  فمثبل إذا ااف غرض  رقددـ عدكلة المنشأة فم األجؿ الق در  داكف الرحلدؿ 

داكلة  أما إذا ااف حدنئذ جزئدان فقط فدشمؿ مفردات ابلن مف بابم األ كؿ المرداكلة كالخ كـ المر
غرض  رقددـ مبلءة المنشأة أك  دالها المالم لرقددـ قدررها للى الكفاء بالرزامارها طكدلة األجؿ  حدنئذ 
دربع أعلكب الرحلدؿ المالم الشامؿ لمفردات جمدع األ كؿ كالخ كـ لراكف ح دلة الرحلدؿ حدنئذ 

 (80ـ  ص 2000( )محمد مطر  2قداس معلكمات المدزاندة.)

 ماذج التنبؤ بالفشل المالي لممشروعات:ن

نشط الباحثكف فم الكالدات المرحدة منذ بدادة العردنات فم إجراء الدراعات الهادفة إلى رحددد  
المؤشرات الرم دماف االعررشاد بها فم الرنبؤ باحرماالت الفشؿ المالم  كذلؾ برشجدع مف المعهد 

( كذلؾ لحعـ الجداؿ SECئة رداكؿ األكراؽ المالدة )( ك دAICPAاألمردام للمحاعبدف القانكنددف )
الذم احردـ حدنئذ حكؿ مدل معئكلدة مدقؽ الحعابات لف حكادث إفبلس الشراات الرم أخذت ررزادد 

( أكؿ باحث أرخذ Beaver 1966ملحقة أضراران ابدرة بالمعا مدف كالمقرضدف كغدر ـ  كقد ااف )
( فبنم  ك اآلخر Altman 1968رنبؤ برعثر الشراات ثـ ربع  )دراعة فم  ذا المجاؿ  فبنم نمكذجان لل
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( كقد بنم اؿ Z – Scoreفم ذلؾ نمكذج  الخاص كالذم شاع اعرخدام  فدما بعد رحت معمى )
منهما نمكذج  الخاص للى مجمكلة مف النعب المالدة المرابة المرربطة ضمف عبلعؿ زمندة دمرد 

بدة لدشاؿ منها نمكذجان إح ائدان دضفم للى رلؾ النعب أفقها الزمنم للى مدار لدة فررات محاع
ـ  2000( )محمد مطر  1عمة الددنامدادة كبقدر دجعلها أداة  الحة للرنبؤ بالفشؿ المالم للشراات.)

 (365 – 364ص ص 

منذ ذلؾ الحدف كحرى ل رنا الحالم ععى الاثدر مف الباحثدف إلى رطكدر نماذج جدددة  
القدرة الرنبؤدة لها كذلؾ عكاء مف جهة رحددث األعالدب كالمنا   المربعة فم للرنبؤ  كمف ثـ رطكدر 

بنائها أك مف جهة المرةدرات الرم رراكف منها  كذلؾ باإلضافة إلى رحددد كقداس األكزاف النعبدة لاؿ 
 مرةدر مف رلؾ الرم دشمل  النمكذج.

النمكذج  م مف قبؿ رلؾ  مف جانب آخر كبعد أف اانت النعب المالدة المعرخدمة فم بناء 
الرقلدددة المعرخل ة مف القكائـ المالدة المعدة كفقان ألعاس االعرحقاؽ  جمع البعض فم بناء  ذر 
النماذج فدما بدف رلؾ النعب كالنعب األخرل المعرخل ة مف قائمة الردفقات النقددة  كلـ دركقؼ 

ة المعرخدمة فم بنائها  بؿ امرد أدضان إلى الرطكر الحادث فم بناء رلؾ النماذج للى نكع النعب المالد
 طبدعة المرةدرات الرم رشاؿ منها  ذر النماذج كاذلؾ األعالدب المربعة فم بنائها.

دعرعرض الباحث فدما دلم بعض النماذج الرم قاـ ببنائها الباحثدف ألغراض الرنبؤ بالفشؿ  
 (371 – 360  ص ص ـ2000( )محمد مطر  2المالم للشراات كمف أ ـ  ذر النماذج:)

 (:Altman 1968نموذج ) -1
دقـك  ذا النمكذج للى خمس مرةدرات معرقلة دمثؿ اؿ منها نعبة مالدة مف النعب المرعارؼ 

ـ كدعبر لف 1968قد كضع  لاـ  Altman( كقد كضع اعراماالن لنمكذج ااف Zللدها كمرةدر رابع )
  ذا النمكذج فم  كرة رداضدة اما دلم:

Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1X5                        

 كذلؾ حدث:

X1  =درجة العدكلة(     افم رأس الماؿ( 

 مجمكع األ كؿ       
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X2  =نعبة ررربط بعداعة اإلدارة فم ركزدع األرباح(        ر دد األرباح المحرجزة فم المدزاندة( 

 مجمكع األ كؿ               

X3  =نعبة ربحدة(          الفكائد كالضرائب ربي الرشةدؿ قبؿ( 

 مجمكع األ كؿ              

X4  =نعبة رفع مالم(                 القدمة العكقدة لرأس الماؿ( 

 مجمكع المطلكبات           

X5     =نعبة نشاط(                              المبدعات( 

 مجمكع األ كؿ       

Z رمراردة = دلدؿ أك مؤشر االع 

كبمكجب  ذا النمكذج ر نؼ المنشآت محؿ الدراعة فم ثبلث فئات كذلؾ حعب قدررها للى  
 -اما دلم:  2.99( كقدر ا Zاالعرمرار بمكجب نقطة قطع )

 كأابر. 2.99( فدها Zفئة الشراات الناجحة أك القادرة للى االعرمرار كذلؾ إذا اانت قدمة ) - أ
( فدها رقؿ لف Zحرمؿ إفبلعها كذلؾ إذا اانت قدمة )فئة الشراات الفاشلة أم الرم د -ب

1.81. 

فئة الشراات الرم د عب رحددد كضعها كبالرالم رخضع لدراعة رف دلدة كذلؾ لندما  -ج
(  ذا كقد Z  >1.81<  2.99أم حدث ) 2.99كأقؿ مف  1.81( أابر مف Zراكف قدمة )

  للى الرنبؤ بحكادث اإلفبلس اانت أثبرت الحاالت الرم رـ فدها رطبدؽ  ذا النمكذج أف قدرر
 % قبؿ عنردف مف كقكلها.58% قبؿ عنة مف رحقدؽ كاقعة اإلفبلس كبنعبة 82فم حدكد 

 :Kida 1981نموذج   -2
لقد  بنم  ذا النمكذج أدضان للى خمس نعب مالدة رئدعدة لدرخذ فم  كرر  

 الرداضدة الشاؿ الرالم:

Z = 1.042X1 + 0.42X2 + 0.461X3 + 0.463X4 + 0.271X5             
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 كذلؾ حدث:

X1  =نعبة ربحدة(     افم الربي بعد الضردبة( 

 جملة األ كؿ           

X2  =نعبة رفع لالم(       جملة حقكؽ المعا مدف( 

 جملة المطلكبات               

X3  =نعبة عدكلة(          األ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ العائلة( 

 ت المرداكلةالمطلكبا        

X4  =نعبة نشاط(                 المبدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات( 

 جملة األ كؿ       

X5  =ركازف األ كؿ(           النقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددة( 

 جملة األ كؿ          

(Z( كرعربر احرماالت الفشؿ مررفعة حعب  ذا النمكذج لندما راكف قدمة )Z عالبة  كقد أثبت  ذا )
 % قبؿ عنة مف حدكث كاقعة اإلفبلس.90النمكذج قدرة رنبؤدة بحكادث اإلفبلس 

 :Booth 1983نمكذج  -3

أجردت الدراعة الرم اشرؽ منها الباحث نمكذج  الخاص فم بردطاندا  قد مزج  ذا الباحث بدف  
نات القائـ للى مقاددس المعلكمات  كذلؾ أعلكبدف فم الرحلدؿ المالم  ما: النعب المالدة كرحلدؿ الماك 

 % قبؿ عنة مف حدكث كاقعة اإلفبلس.95ما حعف مف القدرة الرنبؤدة للنمكذج لر ؿ إلى حكالم 

 :Campisi and Trotman 1985نمكذج  -4

بندت الدراعة الرم اشرؽ منها النمكذج أدضان للى الشراات البردطاندة كقد اعرخدمت فم 
 دة أعاعدة  م:اشرقاق  خمس نعب مال
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X1  =نعبة ربحدة(         ربي الرشةدؿ قبؿ الفكائد كالضردبة( 

 جملة حقكؽ المعا مدف           

X2  =نعبة ربحدة(     افم ربي الرشةدؿ قبؿ الضردبة( 

 األ كؿ الملمكعة               

X3  =نعبة العدكلة                األ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ المرداكلة() 

 المطلكبات المرداكلة        

X4   =نعبة العدكلة(                  األ كؿ العػػػػػػػػػػػػػائلة( 

 المطلكبات المرداكلة       

X5     =نعبة رفع مالم(         جملة المطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبات( 

 جملة حقكؽ المعا مدف          

 %.73فم حدكث كاقعة اإلفبلس بنعبة  كقد أثبت  ذا النمكذج قدرة رنبؤدة 

 :Argent 1976نمكذج  -5

( بدف A – Scoreدجمع  ذا النمكذج كالذم دعرؼ فم لالـ األلماؿ رحت معمى أعلكب ) 
أعلكب الرحلدؿ المالم كأعلكب رحلدؿ المخاطر  كدعرمد معاددر مخرلفة لرقددـ حالة الشراة المقررضة  

ف ااف دعطم للثاندة كزنان أابر.رجمع بدف المؤشرات المالدة كالمؤ   شرات النكلدة )الك فدة( كا 

 -حعب  ذا النمكذج رمر الشراة الفاشلة لادة بالمراحؿ الرالدة:

 حدكث العدكب الرم رقكد إلى: -1
 حدكث األخطاء كالرم درررب للدها ظهكر: -2
 ألراض الفشؿ كالرم باعرفحالها رؤدم إلى حدكث: -3
 اإلفبلس.الفشؿ الفعلم ممثبلن بالر فدة أك ب -4
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كفم مجاؿ الرطبدؽ الفعلم لهذا النمكذج  رعطى اؿ مرحلة مف المراحؿ الثبلث األكلى المؤددة إلى 
 -الفشؿ لبلمة ررناعب مع كزنها النعبم كالمحدد فم النمكذج اما دلم:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         43 العدكب ككزنها النعبم -1
 45 األخطاء ككزنها النعبم -2
 12 األلراض ككزنها النعبم -3

كقد اقررح مف المؤشرات  Argentiلاؿ لن ر مف العنا ر الثبلث العابقة مجمكلة 
نمكذج فم رقددـ حالة الشراة المفررضة فم مجاؿ الرف دلدة ثـ كضع معداران العرخداـ ال

 -الدراعة كذلؾ كفقان للمقداس الرالم:

 (.18داكف احرماؿ الفشؿ ضئدبلن إذا ااف مجمكع العبلمات دقؿ لف ) -1
 (35( كأقؿ مف )18داكف احرماؿ معقكؿ للفشؿ إذا ااف مجمكع العبلمات أابر مف ) -2
 ( كأاثر.35مات )داكف احرماؿ الفشؿ قكدان إذا ااف مجمكع العبل -3

 
 .ثالثان: الدراعة الرطبدقدة

 / نبذة تعريفية عن المصارف محل الدراسة:1

 م(2004بنك التنمية التعاوني اإلسالمي: )التقرير السنوي لمعام  - أ
/دكندك 11 ك أكؿ بنؾ قطاع لاـ دطبؽ فم معامبلر  الشردعة اإلعبلمدة  أنشئ بقانكف خاص فم 

ـ  حٌكؿ إلى شراة معا مة لامة فم 1983/دكندك 13فم  ـ كباشر ألمال  الم رفدة1981
 ـ برأس ماؿ قدرر ثبلثة ملدار ددنار عكدانم.1925ـ  كحعب قانكف الشراات لعاـ 2001/مارس 24

 النشاط الرئيسي لمبنك:

 دلـ القطاع الرعاكنم كرطكرر. -
 ممارعة اافة األنشطة الم رفدة. -
 ات الرعاكندة.رشجدع االدخار بدف المكاطندف كباألخص الجمعد -
 العمؿ للى دلـ كرطكدر كرنعدؽ الرعامؿ المالم كالرجارم بدف العكداف كالجهات األخرل. -

دباشر البنؾ ألمال  مف خبلؿ مرازر الرئدعم بالخرطكـ كفركل  المنرشرة فم كالدات العكداف 
 ( فركع بكالدة الخرطكـ.9( فرلان منها )30المخرلفة كالبال  لدد ا )
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 م(2003ن الوطني: )التقرير السنوي والبيانات المالية لمعام ب/ بنك أم درما

ـ لخدمة 1993رأعس بنؾ أـ درماف الكطنم فم الثالث لشر مف أغعطس مف العاـ  
األغراض الم رفدة كاالعرثماردة كفقان ألحااـ الشردعة اإلعبلمدة  كذلؾ بمشاراة اؿ مف المؤععة 

لادة الرأمدف كشراة اررم للطبالة كالنشر الرعاكندة كمنظمة الشهدد كشراة شدااف للرأ مدف كا 
 كال ندكؽ القكمم للمعاشات.

للبنؾ رععة لشر فرلان منرشرة للى نطاؽ العا مة كالكالدات  منها فركع مرخ  ة افرع  
ال نالات ال ةدرة للحرفددف كالمهنددف  كفرع نكافذ بنت خكدلد بالخرطكـ كأـ درماف كالعجانة 

م خدمات المرأة  باإلضافة إلى فرع  جلد  كبانردك لخدمة إنراج كالمقرف ك م مرخ  ة ف
 ك نالة البرركؿ العكدانم كفركع المنطقة الحرة كبكررعكداف لخدمات ال ادر كالكارد.

 -دمرلؾ البنؾ الشراات الرالدة: 

رعمؿ فم مجاؿ الرشددد كالمقاكالت كالطرؽ  شركة النصر لإلسكان والتشييد المحدودة: -1
 ردراد كرجارة مكاد البناء.كالجعكر كاع

 رعمؿ فم مجاؿ االعردراد كالر ددر كالرجارة العامة. شركة الخرطوم لمتجارة والمالحة: -2
 .رعمؿ فم مجاؿ خدمات ال ادر كالنقؿ كالرخزدف شركة أمسيسكو: -3

 أىداف البنك:

حشد الجهكد كقبكؿ مدخرات الجمهكر فم جمدع أنحاء كالدات كمحافظات العكداف بةرض  -1
 ركظدفها بما دعد بالنفع للى أ حابها كللى االقر اد الكطنم العكدانم. إلادة

 رجمدع كقبكؿ مدخرات األفراد العاملدف بالخارج. -2
 جذب كرحفدز كقبكؿ حعابات االعرثمار بالعمبلت المحلدة كاألجنبدة. -3
إنشاء فركع فم اؿ كالدات كمحافظات العكداف بةرض المعا مة فم رحقدؽ العدالة  -4

 كالرنمدة المركازنة. االجرمالدة
 إنشاء شراات خا ة أك المعا مة فم إنشاء شراات مع الةدر لخدمة أ داف . -5
رمكدؿ مشركلات الرنمدة االقر اددة مثؿ الزرالة  النقؿ  ال نالة  الرعددف  قطاع الرعاكف  -6

 كالحرفددف كالمهنددف.
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 م(2004ج/ البنك اإلسالمي السوداني: )التقرير السنوي لمعام 

فارة البنؾ اإلعبلمم العكدانم دلمان للنهضة االقر اددة الرم رعرهدؼ ر حدي معار  نشأت 
المجرمع العكدانم لبر مفهكـ شامؿ لئلعبلـ مف أجؿ رحردر االقر اد العكدانم مف الربا امرثاالن لقكل  

  دؽ اهلل العظدـ. دا أدها الذدف آمنكا ذركا ما بقم مف الربا إف انرـ مؤمندف رعالى 

ـ رعجدؿ البنؾ اإلعبلمم العكدانم اشراة معا مة لامة ذات معئكلدة محدكدة بالخرطـك ر 
ـ مارس ألمال  1983/مادك 15ـ  كفم 1925ـ  بمكجب قانكف الشراات لعنة 1982فم مارس 

امؤععة م رفدة إعبلمدة رهدؼ إلى مزاكلة األلماؿ الم رفدة كاالررقاء بها معا مة فم خدمة 
فؽ المبادئ كاأل داؼ الرم أرعرها الشردعة اإلعبلمدة كلبلكرة  ذر اإلعهامات ااف المجرمع كرنمدر  ك 

البد للبنؾ اإلعبلمم العكدانم مف ركعدع مجاالت الرطبدقات اإلعبلمدة فم االقر اد الكطنم كثـ 
 -رحقدؽ ذلؾ برأعدس أربع شراات رعمؿ فم مخرلؼ المجاالت ك م:

 المحدكدة. الشراة العكداندة لئلعااف كالمقاكالت -1
 شراة العبلمة للرأمدف. -2
 الشراة اإلعبلمدة العكداندة للرجارة كاالعرثمار. -3

أما بالنعبة لمجاؿ العمؿ الم رفم فالبنؾ اإلعبلمم العكدانم دقدـ الخدمات الم رفدة المبلئمة 
لف طردؽ أربعدف فرلان  منرشرة فم مخرلؼ المكاقع بالعكداف  منها أحد لشر فرلان بالعا مة 

 ة كلشركف فرلان بالكالدات المخرلفة.كرعع

لضماف  دؽ الرعامؿ حعب أعس الشردعة اإلعبلمدة  فإف للبنؾ  دئة رقابة شرلدة رقـك  
 بالرقابة الشرلدة مف خبلؿ فرؽ الرفردش كررفع رقاردر ا مباشرة لمجلس اإلدارة كاإلدارة الرنفدذدة.

مالي لألعمال عمى عينة من المصارف ( لمتنبؤ بالفشل الZ – Score/ تطبيق نموذج آلتمان )2
 المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية:

دعربر نمكذج آلرماف مف أاثر نماذج الرنبؤ بالفشؿ المالم شدكلان كدماف الرعبدر لن  رداضدان  
 -بالمعادلة اآلردة:

Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1X5                                

 حدث أف:
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X1  =افم رأس الماؿ العامؿ      

 إجمالم األ كؿ          

X2  =ر دد األرباح المحرجزة خبلؿ العاـ        

 إجمالم األ كؿ               

X3  =األرباح قبؿ الزااة كالضرائب                 

 إجمالم األ كؿ            

X4  ماؿ المقررض                 = القدمة العكقدة لؤلعهـ/القدمة الدفرردة لرأس ال 

X5     =المبدعات            

 إجمالم األ كؿ        

Z دعربر مؤشر الفشؿ = 

 (:Zكقد  نؼ آلرماف الشراات إلى ثبلث مجمكلات حعب قدمة )

 أاثر احرماالن للفشؿ أك الععر المالم   1.8أقؿ مف 

 مدل لادم  1.8 – 2.99

 مالمأقؿ احرماالن للفشؿ ال  3أاثر مف 

 (:Z – Soreفدما دلم النعب المالدة الرم عكؼ درـ اعرخدامها فم نمكذج آلرماف )

 ( نعبة  افم رأس الماؿ العامؿ إلى إجمالم األ كؿ:1)

  افم رأس الماؿ العامؿ

 إجمالم األ كؿ  
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 يوضح نسبة رأس المال العامل إلى إجمالي األصول لممصارف المختارة (1جدول رقم )

 م2004 –م 2002لمفترة من  

 مركعط النعبة ـ2004 ـ2003 ـ2002 اعـ الم رؼ

 بنؾ الرنمدة الرعاكنم اإلعبلمم

 بنؾ أمدرماف الكطنم

 البنؾ اإلعبلمم العكدانم

0.74 

0.92 

0.54 

0.73 

0.92 

0.64 

0.74 

0.93 

0.68 

0.74 

0.93 

0.62 

 م. 2004 – 2002 المصدر: إعداد الباحث من التقارير السنوية لممصارف المختارة لمفترة من

 –ـ 2002( نجد أف بنؾ الرنمدة الرعاكنم قد حقؽ أللى نعبة فم العاـ 1مف الجدكؿ رقـ ) 
 %.73إلى  2003% بدنما انخفضت فم العاـ 74ـ بلةت 2004

ـ للى الركالم ثـ 2003 –ـ 2002% فم العاـ 92أما بنؾ أمدرماف الكطنم فقد حقؽ نعبة  
 ـ مما ددؿ للى أف عدكلة البنؾ لالدة كرعدر بمعدؿ ثابت.2004% فم العاـ 93زادت النعبة إلى 

% للى الركالم خبلؿ الفررة 68%  64%   54أما البنؾ اإلعبلمم العكدانم فقد حقؽ نعبة  
 %.62محؿ الدراعة كدبلحظ أف  ناؾ زدادة فم  ذر النعبة مما أدل إلى اررفاع مركعط النعبة إلى 

لثبلثة نجد أف بنؾ أمدرماف الكطنم قد حقؽ أللى نعبة بلةت بمقارنة مركعط النعبة للبنكؾ ا 
 %.62% كدلد  البنؾ اإلعبلمم العكدانم 74% ثـ دلد  بنؾ الرنمدة الرعاكنم اإلعبلمم 93

 ( نعبة ر دد األرباح المحرجزة خبلؿ العاـ إلى إجمالم األ كؿ 2)

 ر دد األرباح المحرجزة خبلؿ العاـ=    

 األ كؿإجمالم               
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 يوضح نسبة رصيد األرباح المحتجزة خالل العام إلى إجمالي األصول لممصارف المختارة (2جدول رقم )

 م2004 –م 2002لمفترة من 

 مركعط النعبة ـ2004 ـ2003 ـ2002 اعـ الم رؼ

 0.003 0.003 0.005  فر بنؾ الرنمدة الرعاكنم اإلعبلمم

 0.008 0.008 0.008 1.01 بنؾ أمدرماف الكطنم

 0.07 0.06 0.06 0.08 البنؾ اإلعبلمم العكدانم

 م. 2004 – 2002المصدر: إعداد الباحث من التقارير السنوية لممصارف المختارة لمفترة من 

ـ 2002( دبلحظ أف بنؾ الرنمدة الرعاكنم قد حقؽ نعبة  فر% فم العاـ 2مف الجدكؿ رقـ ) 
% 0.3ـ إلى 2004ـ ثـ انخفضت مرة أخرل فم العاـ 2003% فم العاـ 0.5ثـ اررفعت النعبة إلى 

 ك ذا دعنم أف اإلدارة ال رحرفظ بر دد ابدر مف األرباح بؿ رقـك بركزدع معظـ األرباح.

% ثـ 1ـ حدث بلةت 2002أما بنؾ أـ درماف الكطنم فقد حقؽ أللى نعبة فم العاـ  
أف  نالؾ ردنم ملحكظ فم  ـ. مما دبلحظ2004 –ـ 2003% فم العاـ 0.08انخفضت النعبة إلى 

 النعبة.

% ثـ انخفضت النعبة 8ـ 2002بالنعبة للبنؾ اإلعبلمم العكدانم فقد اانت النعبة فم العاـ 
 ـ للى الركالم.2004 –ـ 2003% فم لامم 6إلى 

كبمقارنة مركعط النعبة للبنكؾ الثبلثة نجد أف البنؾ اإلعبلمم العكدانم قد حقؽ أللى نعبة  
 %.0.3% كدلد  بنؾ الرنمدة الرعاكنم 0.8بنؾ أمدرماف الكطنم  % كدلد 7بلةت 

 ربي الرشةدؿ قبؿ الزااة كالضرائب( معدؿ العائد للى األ كؿ = 3)

 إجمالم األ كؿ                                         

 م2004 –م 2002يوضح معدل العائد عمى األصول لممصارف المختارة لمفترة من  (3جدول رقم )

 مركعط النعبة ـ2004 ـ2003 ـ2002 اعـ الم رؼ

 0.11 0.18 0.10 0.04 بنؾ الرنمدة الرعاكنم اإلعبلمم
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 0.03 0.03 0.03 0.02 بنؾ أمدرماف الكطنم

 0.12 0.07 0.13 0.16 البنؾ اإلعبلمم العكدانم

 م. 2004 – 2002المصدر: إعداد الباحث من التقارير السنوية لممصارف المختارة لمفترة من 

ـ ثـ 2002% فم العاـ 4( نجد أف بنؾ الرنمدة الرعاكنم قد حقؽ نعبة 3مف الجدكؿ رقـ ) 
ـ مما ددؿ للى أف معدؿ 2004% فم العاـ 18ـ ثـ إلى 2003% فم العاـ 10زادت النعبة إلى 

 العائد للى األ كؿ دعدر نحك االررفاع خبلؿ الفررة محؿ الدراعة كبالرالم رحعف فم ربحدة البنؾ.

ـ ثـ اررفعت النعبة اررفالان 2002% فم العاـ 2أما بنؾ أمدرماف الكطنم فقد حقؽ نعبة  
 %.3ـ حدث بلةت 2004 – 2003طفدفان فم العاـ 

% ثـ 16ـ بلةت 2002أما بالنعبة للبنؾ اإلعبلمم العكدانم فقد حقؽ أللى نعبة فم العاـ  
ـ  مما ددؿ للى أف النعبة 2004اـ % فم الع7ـ إلى 2003% فم العاـ 13انخفضت النعبة إلى 

 رعدر نحك االنخفاض خبلؿ الفررة محؿ الدراعة.

بمقارنة مركعط النعبة للبنكؾ الثبلثة نجد أف أللى نعبة قد حققها البنؾ اإلعبلمم العكدانم  
 %.3% كأخدران بنؾ امدرماف الكطنم 11% كدلد  بنؾ الرنمدة الرعاكنم 12حدث بلةت 

 

 عكقدة لؤلعهـ إلى القدمة الدفرردة لرأس الماؿ المقررض:( نعبة القدمة ال4)

 القدمة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقدة لؤلعهـ=     

 القدمة الدفرردة لرأس الماؿ المقررض  

 م2004 –م 2002يوضح معدل العائد عمى األصول لممصارف المختارة لمفترة من  (4جدول رقم )

 ط النعبةمركع ـ2004 ـ2003 ـ2002 اعـ الم رؼ

 1.1 0.8 1.4 1.1 بنؾ الرنمدة الرعاكنم اإلعبلمم

 0.04 0.04 0.04 0.05 بنؾ أمدرماف الكطنم
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 3.4 2.4 3.1 4.8 البنؾ اإلعبلمم العكدانم

المصدر: إعداد الباحث من التقارير السنوية لممصارف المختارة باإلضافة إلى تقارير سوق الخرطوم لألوراق المالية 
 م. 2004 – 2002لمفترة من 

ـ ثـ 2002% فم العاـ 110( نجد أف بنؾ الرنمدة الرعاكنم قد حقؽ نعبة 4مف الجدكؿ رقـ )
ـ مما أدل 2004% فم العاـ 80ـ ثـ انخفضت إلى 2003% فم العاـ 140اررفعت النعبة إلى 

% ك ذا االنخفاض فم النعبة درجع إلى انخفاض القدمة 110إلى رراجع مركعط النعبة إلى 
 ددنار. 1ددنار إلى  1.2قدة للعهـ مف العك 

أما بنؾ أمدرماف الكطنم فقد حقؽ نعبة منخفضة جدان مقارنة بالبنكؾ محؿ الدراعة حدث 
 ـ.2004 – 2003% فم لامم 4% ثـ انخفضت إلى 5ـ 2002بلةت النعبة فم العاـ 

ؿ الدراعة فقد أما بالنعبة للبنؾ اإلعبلمم العكدانم فقد حقؽ معدؿ مررفع مقارنة بالبنكؾ مح
% 240ـ ثـ إلى 2003% فم العاـ 310ـ ثـ انخفضت إلى 2002% فم العاـ 480حقؽ نعبة 
ـ مما دشدر إلى انخفاض القدمة العكقدة للعهـ. بمقارنة مركعط النعبة للبنكؾ 2004فم العاـ 

 %  دلد  بنؾ الرنمدة الرعاكنم340الثبلثة نجد أف البنؾ اإلعبلمم قد حقؽ أللى معدؿ بل  
 %.4% كأخدران بنؾ أمدرماف الكطنم 110اإلعبلمم 

 المبدعػػػػػػػػػػػػػػات( معدؿ دكراف األ كؿ = 5)

 إجمالم األ كؿ                         

 م2004 –م 2002يوضح معدل العائد عمى األصول لممصارف المختارة لمفترة من  (5رقم )جدول 

 مركعط النعبة ـ2004 ـ2003 ـ2002 اعـ الم رؼ

 0.5 0.6 0.5 0.3 بنؾ الرنمدة الرعاكنم اإلعبلمم

 0.10 0.11 0.10 0.08 بنؾ أمدرماف الكطنم

 0.52 0.49 0.53 0.53 البنؾ اإلعبلمم العكدانم

المصدر: إعداد الباحث من التقارير السنوية لممصارف المختارة باإلضافة إلى تقارير سوق الخرطوم لألوراق المالية 
 م. 2004 – 2002لمفترة من 
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مرة فم  0.3( نجد أف معدؿ دكراف األ كؿ فم بنؾ الرنمدة الرعاكنم بل  5مف الجدكؿ رقـ )
ـ مما دعنم 2004مرة فم العاـ  0.6ـ ثـ إلى 2003مرة فم العاـ  0.5ـ اررفع إلى 2002العاـ 

 أف  نالؾ رحعف فم نشاط البنؾ.

مرة فم  0.10ـ ك2002فم العاـ مرة  0.08أما بنؾ امدرماف الكطنم فقد بل  معدؿ الدكراف 
ـ مما دشدر أدضان إلى رحعف فم أداء 2004مرة فم العاـ  0.11ـ ثـ اررفع إلى 2003العاـ 

 البنؾ كنشاط .

أما البنؾ اإلعبلمم العكدانم فقد حقؽ معدؿ مررفع مقارنة بالبنكؾ محؿ الدراعة حدث بل  
حقؽ نفس المعدؿ  أما فم العاـ  ـ2003مرة كاذلؾ فم العاـ  0.53ـ 2002المعدؿ فم العاـ 

 مرة مما دعنم أف  نالؾ رراجع فم أداء البنؾ كنشاط .  0.49ـ فقد انخفض المعدؿ إلى 2004

بمقارنة مركعط النعبة للبنكؾ الثبلثة نجد أف البنؾ اإلعبلمم العكدانم قد حقؽ أللى معدؿ 
 مرة. 0.10امدرماف الكطنم  مرة كأخدران بنؾ 0.5مرة كدلد  بنؾ الرنمدة الرعاكنم  0.52بل  

( أم مؤشر الفشؿ المالم للم ارؼ المخرارة خبلؿ الفررة محؿ الدراعة مف Zإدجاد قدمة )
 ـ:2004 –ـ 2002

 أوأل: بنك التنمية التعاوني اإلسالمي

 ـ:2002

Z = 1.2 X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1X5                                   
        

Z = 1.2X0.74 + 1.4X0 + 3.3X 0.04 + 0.6X 1.1 + 1X 0.3                 
     

Z = 0.888 + 0 + 0.132 + 0.66 + 0.3 = 1.98                                 
 ـ:2003

Z = 1.2X 0.73 + 1.4X 0.005 + 3.3X 0.01 + 0.6X 1.4 + 1X 0.5         
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                             2.55= Z = 0.876 + 0.007 + 0.33 + 0.84 + 0.5 
          

 ـ:2004

Z = 1.2X 0.74 + 1.4X 0.003 + 3.3X 0.18 + 0.6X 0.8 + 1X 0.6         
     

                         2.57Z = 0.888 + 0.0042 + 0.594 + 0.48 + 0.6 = 
           

ـ ثـ رحعنت فم العاـ 2002لعاـ ( اانت ضعدفة فم اZمف الرحلدؿ العابؽ نجد أف قدمة ) 
ـ للى الركالم  مما دعنم أف  نالؾ رحعف فم الكضع المالم للبنؾ  ك ذا دعربر 2004 – 2003

 مؤشر إلى أف البنؾ دعدر نحك النجاح كرحعدف أدائ  المالم.

 

 ثانيًا: بنك امدرمان الوطني

 ـ:2002

Z = 1.2 X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1X5                                   
         

Z = 1.2X 0.92 + 1.4X 0.01 + 3.3X 0.02 + 0.6X 0.05 + 1X 0.08       
                     1.29Z = 1.104 + 0.014 + 0.066 + 0.03 + 0.08 =          

              

 ـ:2003

Z = 1.2X 0.92 + 1.4X 0.008 + 3.3X 0.03 + 0.6X 0.04 + 1X 0.10     
     



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  275 

  

                   1.34Z = 1.104 + 0.0112 + 0.099 + 0.024 + 0.10 =    
          

 ـ:2004

Z = 1.2X 0.93 + 1.4X 0.008 + 3.3X 0.03 + 0.6X 0.04 + 1X 0.11     
     

                      1.36Z = 1.116 + 0.0112 + 0.099 + 0.024 + 0.11 = 
          

( لبنؾ أمدرماف الكطنم خبلؿ الفررة Zلعابؽ دبلحظ الباحث أن  بالرغـ مف أف قدمة )مف الرحلدؿ ا
محؿ الدراعة لـ ر ؿ إلى القدمة الرم ربعدر لف احرماالت مكاجهة الفشؿ المالم إال أف  ذر القدمة فم 

ـ ثـ زادت 2003فم العاـ  1.34ثـ اررفعت  1.29ـ 2002( فم Zرحعف معرمر حدث اانت قدمة )
 ـ. 2004فم العاـ  1.36إلى 

ذا اعرمر البنؾ للى  ذا  ك ذا دعربر مؤشران إلى أف الكضع المالم للبنؾ فم رحعدف ملحكظ كا 
األداء خبلؿ العنكات القادمة عداكف بعددان لف احرماالت الفشؿ المالم  أما إذا حدث رراجع فم أداء 

 ععر مالم.البنؾ خبلؿ العنكات القادمة فإف  ذا ربما دؤدم إلى فشؿ أك ر

 ثالثًا: البنك اإلسالمي السوداني

 ـ:2002

Z = 1.2 X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1X5                                   
         

Z = 1.2X 0.54 + 1.4X 0.08 + 3.3X 0.16 + 0.6X 4.8 + 1X 0.53         
                     4.70Z = 0.648 + 0.112 + 0.528 + 2.88 + 0.53 =          
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 ـ:2003

Z = 12X 0.64 + 1.4X 0.06 + 3.3X 0.13 + 0.6X 3.1 + 1X 0.53          
  

                      3.67Z = 0.768 + 0.084 + 0.429 + 1.86 + 0.53 =    
          

 ـ:2004

Z = 1.2X 0.68 + 1.4X 0.06 + 3.3X 0.07 + 0.6X 2.4 + 1X 0.49         
     

                         3.06Z = 0.816 + 0.084 + 0.231 + 1.44 + 0.49 = 
           

( 3( للبنؾ حققت قدمة لالدة بلةت أاثر مف )Zمف الرحلدؿ العابؽ دبلحظ الباحث أف قدمة ) 
ؿ المالم فم الكقت خبلؿ الفررة محؿ الدراعة مما دنبئ بأف البنؾ بعدد جدان لف احرماالت مكاجهة الفش

 3.06ثـ إلى  3.67ـ إلى 2003ثـ رراجعت فم العاـ  4.70ـ بلةت 2002الرا ف  إال أن  فم العاـ 
ـ مما دشدر إلى أف األداء المالم للبنؾ درج  نحك األعكأ كللد  البد للبنؾ مف رحعدف 2004فم العاـ 

الم للبنؾ للى  ذا النحك قد دعرض  أدائ  المالم خبلؿ الفررات القادمة. لذا أف رراجع األداء الم
 الحرماالت مكاجهة الفشؿ المالم فم الفررات القادمة.

دعرخلص الباحث أف اعرخداـ األعالدب الحددثة للرحلدؿ المالم دكفر لنا معلكمات كمؤشرات  
 دماف مف خبللها قراءة معرقبؿ المنشآت كبالرالم ال شؾ أف  ذر المعلكمات رفدد المعرثمردف فم عكؽ
الخرطكـ لؤلكراؽ المالدة كرؤدم إلى رفع افاءة العكؽ مف حدث ركفر المعلكمات المبلئمة كالضركردة 

 كالمناعبة فم الكقت المناعب.

 اختبار صحة الفرضية:

مف خبلؿ الدراعة الرطبدقدة الرم أجرا ا الباحث للى لدنة الدراعة أرضي أف اعرخداـ  
كمؤشرات رماف مف اعرقراء معرقبؿ الشراات مف حدث  األعالدب الحددثة للرحلدؿ ركفر معلكمات
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قدررها للى االعرمرار كبالرالم فإف  ذر المعلكمات رؤدم إلى زدادة معركل الشفافدة فم العكؽ  كللد  
فإف اعرخداـ األعالدب الحددثة للرحلدؿ المالم فم رقددـ أداء الشراات دزدد مف معركل الشفافدة فم 

 علكمات الهامة كالضركردة لف الشراات المدرجة.العكؽ مف خبلؿ ركفدر الم

 للد  فإف النرائ  العابقة أدت إلى إثبات  حة فرضدة الدراعة. 

 النرائ  كالرك دات:

 النتائج:

 -لقد خرج الباحث مف  ذر الدراعة بالعددد مف النرائ  أ مها ما دلم: 

ت المدرجة بعكؽ الخرطـك اعرخداـ األعالدب الحددثة للرحلدؿ المالم فم رقددـ أداء الشراا -1
لؤلكراؽ المالدة  دعالد فم زدادة افاءة العكؽ فم رحددد القدمة الحقدقدة للكرقة المالدة مف 
خبلؿ ما ركفرت مف معلكمات  امة رفدد فم اعرقرار معرقبؿ الشراة مف حدث قدررها للى 

 االعرمرار.
راات المدرجة بعكؽ الخرطـك اعرخداـ األعالدب الحددثة للرحلدؿ المالم فم رقددـ أداء الش -2

 لؤلكراؽ المالدة  دؤدم إلى زدادة معركل الافاءة بالعكؽ.
ررأثر األععار مباشرة بنرائ  الرحلدؿ المالم ألداء الشراات المدرجة بعكؽ الخرطـك لؤلكراؽ  -3

 المالدة.
دث المعلكمات المركفرة مف رحلدؿ القكائـ المالدة لها رأثدر مباشر للى حراة الرداكؿ مف ح -4
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 إنشاء دائرة مرخ  ة بعكؽ الخرطـك لؤلكراؽ المالدة للرحلدؿ المالم. -2
 

 

 



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  278 

  

 راجـــــعقائمة الم

محمد لبد الحمدد محمكد  رطبدؽ أعالدب النعب المالدة فم الم ارؼ العكداندة  بحث ماجعردر غدر  -1
 ـ.2001منشكر فم إدارة األلماؿ  جامعة العكداف للعلـك كالرانكلكجدا  الدة الدراعات العلدا  

معا مة العامة األردندة  رعالة محمد محمكد أحمد ربادعة  اعرخداـ الرحلدؿ المالم للرنبؤ برعثر الشراات ال -2
ماجعردر غدر منشكرة فم المحاعبة كالرمكدؿ  جامعة العكداف للعلـك كالرانكلكجدا  الدة الدراعات العلدا  

 ـ.2003
محمد مطر  االرجا ات الحددثة فم الرحلدؿ المالم كاالئرمانم )األعالدب كاألدكات كاالعرخدامات العملدة(   -3

 ـ.2003لماف  دار كائؿ  
محمد مطر  الرحلدؿ المالم كاالئرمانم )األعالدب كاألدكات كاالعرخدامات العملدة(  لماف  دار كائؿ   -4

 ـ. 2000
نا د لبد المطلب لثماف أحمد  أثر أعالدب الرحلدؿ المالم الحددثة للى افاءة عكؽ الخرطـك لؤلكراؽ  -5

 ـ.2005عكداف للعلـك كالرانلكجدا  المالدة  بحث ماجعردر فم المحاعبة كالرمكدؿ غدر منشكر  جامعة ال
الرقاردر المالدة العنكدة لبنؾ أـ درماف الكطنم  بنؾ الرنمدة الرعاكنم اإلعبلمم كالبنؾ اإلعبلمم العكدانم  -6

 ـ.2004 –ـ 2003 –ـ 2002للعنكات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  279 

  

 نظرية المعنى السياقية ما بين فيرث اإلنجميزي وابن جني العربي
 ال ادؽ خالد محمد الشد . د

 األعراذ المعالد بالدة الرربدة جامعة كادم الندؿ
 عرخلص:الم

نظردة المعنى العداقدة لند اللةكم اإلنجلدزم فدرث ك م رطكدرا لمقكلة نطؽ بها االنثربكلكجم  
مالدنكفاعم حدف فشؿ فم إخراج رفعدر مقبكؿ لن كص عجلها فم أحدم الجزر النائدة   مفاد ا أن  

رؤدم  ذر الن كص معنى  إال إذا لرفنا الحاؿ الرم ااف للدها المرالـ حدف نطؽ بها  ال دماف أف 
كربنا ا فدرث كطكر ا كجعؿ منها نظردة أاثر دقة كأحاامان  كلاف مراجعة مرأندة فم  فحات رراثنا 

   ألنم أ مدة ػ( قد عبق  إلى  ذر الرؤدة392ت اللةكم  عرظهر لنا أف أبا الفري لثماف بف جنم )
عداؽ الحاؿ كرحلدؿ الحدث الابلمم  كردا ك رفدا كنحكدا مف أجؿ بداف معنى النص اللةكم  كلانها 

 جاءت مبعثرة رفرقر إلى الرنظدـ فم إطار شامؿ مراامؿ أم للى شاؿ نظردة.

Abstract 

Theory of semantic style. A comparative study of the British Firth and the 

Arabic IbnJini 

     Theory of semantic  style, according to Firth, is a development for a say be 

uttered "this the another biologist mynophioc, when he failed some contexts 

which he reported at some of the isolated islounds, that inform the fait that 

these contexts are of no value, unless knowing t he case of the speaker, when 

usttered them. Firth adopted tis statement and developed it. Out of it, he 

formed a well concrete it, he formed a well concrete and accurete thing, but 

we have a linguistic revision is oure linguistic heritage, we'll find that 

Abaliath Osman IbnJinay, "passed away 322", preceeded him in this vision, I 

mean, the importance of  case style and analysis of oral speech from more 

syntactic, semantics and phonological, for the purpose of inalicating the 

linguistics context, but it was scattered, talking for organization.  
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 المقدمــــة
أغلب الاراب الذدف اربكا فم قضدة اللفظ كالمعنم  لـ دعطكا عداؽ الحاؿ أم الظركؼ المبلبعات      

اـ الػذم االجرمالدة الرم ر احب النص اللةكم فم البت فم معانم المفردات كالجمؿ كالعبارات اال رمػ
دعػػرحق   كلػػـ دقكمػػكا بدراعػػة منهجدػػة مف ػػلة كمنف ػػلة لهػػذا المكضػػكع إلػػم أف ظهػػر الةػػكم األنجلدػػزم 

فم أكائؿ القرف العشردف كالذم كضػع نظردػة المعنػم العػداقدة انظردػة مرااملػة للحػدث  ( Firthفدرث  )
 .(1)اللةكم كجاءت أاثر دقة كاحاامان كمبلءمة لمعالجة المشابلت اللةكدة

كلاف بمراجعة مرأندة ب فحات الرراث اللةكم العربم عرظهر لنا أف أبا الفػري لثمػاف بػف جنػم قػد      
عػػبق  إلػػم  ػػذر الرؤدػػة مرحػػدثان فػػم ارابػػة الخ ػػائص لػػف أ مدػػة عػػداؽ الحػػاؿ كرحلدػػؿ الحػػدث الابلمػػم 

ددلؿ للم مػا   كردان ك رفدان كنحكدان مف أجؿ بداف معنم النص اللةكم كأربع ذلؾ بنماذج رطبدقدة لام
  ذ ب إلد .

اللةػػػة نشػػػاط بػػػارز مػػػف النشػػػاطات اإلنعػػػاندة  ك ػػػم لشػػػدة اررباطنػػػا بهػػػا غالبػػػا مػػػا ال نرا ػػػا الرؤدػػػة     
ال حدحة المكضكلدة فنحف نحدث النػاس كن ػةم إلػدهـ ك ػـ دحػدثكننا دكف أف نةدػر الادفدػة الرػم دػرـ 

ء دحرؾ لضبلت النطؽ المعركفػة فد ػدر بها الرخاطب أم ا رماـ أك رفادر  كبددهم أف نقكؿ إف المر 
أ ػػكاران معدنػػة دعػػمعها الشػػخص المخاطػػب فدفهمهػػا  كبنػػاء للػػى فهمػػ  دقػػكـ بػػرد الفعػػؿ المناعػػب  فقػػد 

 دجدب بالابلـ أك الحراة أك دجدب برعابدر الكج  إلى آخر ذلؾ مف أنكاع ردكد الفعؿ المعركفة. 

كف الرك ؿ إلى نظردة محددة رشػرح إدراانػا لرمػكز كلقد ظؿ للماء اللةة كالمنطؽ مدة طكدلة دحاكل    
اللةة كمعاندها  كدطلؽ للػى  ػذر النظردػة ا ػطبلحدا اعػـ )نظردػة المعنػى( كقػد كلػ   ػذا المجػاؿ اثدػر 
مػػف العلمػػاء العػػرب كالةػػربددف قػػدامى كمحػػدثدف  كلاػػف  ػػذر الكرقػػة رراػػز الدراعػػة للػػى فدػػرث اإلنجلدػػزم 

 اـ كافر ككاضي فم  ذا المجاؿ.كابف جنم العربم لما لهما مف إعه

كاللةػػػة نشػػػاط بػػػارز مػػػف النشػػػاطات اإلنعػػػاندة  ك ػػػم لشػػػدة اررباطنػػػا بهػػػا غالبػػػا مػػػا ال نرا ػػػا الرؤدػػػة     
ال حدحة المكضكلدة فنحف نحدث النػاس كن ػةم إلػدهـ ك ػـ دحػدثكننا دكف أف نةدػر الادفدػة الرػم دػرـ 

                                                           
 286  -285(   ص 2) 0مكد الععراف : للـ اللةة   طأنظر مح (1)
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ف المرء دحرؾ لضبلت النطؽ المعركفػة فد ػدر   كبددهم أف نقكؿ إلرخاطب أم ا رماـ أك رفادربها ا
أ ػػكاران معدنػػة دعػػمعها الشػػخص المخاطػػب فدفهمهػػا  كبنػػاء للػػى فهمػػ  دقػػكـ بػػرد الفعػػؿ المناعػػب  فقػػد 

 دجدب بالابلـ أك الحراة أك دجدب برعابدر الكج  إلى آخر ذلؾ مف أنكاع ردكد الفعؿ المعركفة. 

لػػة دحػػاكلكف الرك ػػؿ إلػػى نظردػػة محػػددة رشػػرح إدراانػػا كلقػػد ظػػؿ للمػػاء اللةػػة كالمنطػػؽ مػػدة طكد      
لرمكز اللةة كمعاندها  كدطلؽ للى  ذر النظردة ا طبلحدا اعػـ )نظردػة المعنػى( كقػد كلػ   ػذا المجػاؿ 
اثدػػػر مػػػف العلمػػػاء العػػػػرب كالةػػػربددف قػػػدامى كمحػػػػدثدف  كلاػػػف  ػػػذر الكرقػػػة رراػػػػز الدراعػػػة للػػػى فدػػػػرث 

 ا مف إعهاـ كافر ككاضي فم  ذا المجاؿ.اإلنجلدزم كابف جنم العربم لما لهم

 اإلنجلدزم:نظردة المعنى لند فدرث 
الرم رعربر رطكدرا لمقكلة نطؽ بها  Firth(1)نظردة المعنى العداقدة لند اللةكم اإلنجلدزم فدرث 

حدف فشؿ فم إخراج رفعدر مقبكؿ لن كص عجلها فم  (Malinowsks)األنثركبكلكجم مالدنكفعام
ئدة مفاد ا أن  ال دماف أف رؤدم  ذر الن كص معنى  إال إذا لرفنا الحاؿ الرم ااف احدم الجزر النا

كربنا ا فدرث كطكر ا كجعؿ منها نظردة  Plamersemanties p47للدها المرالـ حدف نطؽ بها 
حاامان  معطدا لعداؽ الحاؿ  أم الظركؼ كالمبلبعات اال جرمالدة الرم ر احب النص أاثر دقة كا 

  مدة الق كل فم البت فم معانم المفردات كالجمؿ كالعبارات.   األاللةكم
فارب  ذر الدراعة فم ذارل  Lyons (2)كاعررلت  ذر النظردة اللةكم البردطانم جكف لدكنز 

كفاة فدرث مبدنا ما لها كما للدها كدعربر ما بث  لدكنز مف آراء كما نب  إلد  مف علبدات أك ادجابدات 
 ؼ إلى جهد فدرث كرعد النقص فم النظردة. فدها  إضافة فاردة رضا

لقد قدؿ: إف  ناؾ رطكردف لةكددف درربطاف باعـ فدرث  ما نظردر  فم عداؽ الحاؿ  أك ب كرة     
كالرحلدؿ البركعكدم قد  (3)أاثر لمكمدة )النظردة العداقدة للمعنى( كالرحلدؿ ال كرم البركعكدم

                                                           
ـ كدعربر  فدرث مؤعس المددنة اللةكدة 1954 – 1944لالـ لةكم انجلدزم  ااف اعراذا لعلـ اللةة بجامعة لندف فم الفررة مف لاـ (1)

  Papers in linguisticsاإلنجلدزدة الحددثة كمف مؤلفار  اراب 
ادنبرر  كقد حاضر فم جامعات بردطاندة مثؿ  امبردج كالدة الدراعات الشرقدة كاألفردقدة بلندف  كعاس    ك أعراذ للـ اللةة فم جامعة(2)

 Languageكاراب اللةة كاأللعندة  The Reticallinguistisكللـ اللةة النظرم  Strueturalsematniesكمف مؤلفار  للـ الداللة الررادبم 
and Linquistics 1978 
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 فهـ لؤلنظمة ال كردة للعددد مف اللةات المخرلفة  كلهذا اعرشهد ل  فدرث كاربال  بأمثلة فم أثناء ك 
العبب أ بي معركفا رماما  كدرل اثدر مف اللةكددف أن  ددعر منهجان أاثر قبكال لك ؼ الررادب 

 ال كرم للةات معدنة أاثر مف النظردة الفكندمدة الرقلدددة.

االجرمالدة. فالعلكؾ اللةكم العادم كبالنعبة لفدرث  فإف أاثر حقائؽ اللةة أ مدة  ك كظدفرها      
فم مجمل  لدس أاثر مف الجهد الداللم أم )الركا ؿ كالرفا ـ( كالذم دق د ب  االعربقاء للى أفضؿ 
العبؿ مبلءمة للرفا ـ خبلؿ أنماط حدارنا المرنكلة  كاؿ رعبدر دقاؿ أك دظهر فم لمؿ ثقافم ل  عداؽ 

مدزة ل  الرم دماف أف داكف لها دكر فم المحافظة للى حاؿ. كداللة الابلـ  ك مجمكع المبلمي الم
أنماط الحداة فم المجرمع الذم دعدش فد  المرالـ  كدمانها اذلؾ رأادد دكر المرالـ االجرمالم 

 (1)كشخ در  فم المجرمع. 

ك ذر المبلمي ال رعطم للى شاؿ حقائؽ كلانها رعرخلص مف الابلـ بالدراعة الدقدقة الكالدة       
قاببلت أك المرناقضات الرم رنشأ بدف العبارات فم  عداقات مخرلفة أك مرفقة  كمف أجؿ بداف للمر

المعنى الالم للمنطكقات دقـك اللةكم باعرخبلص البدانات ردردجدا لف طردؽ الرحلدؿ للى 
المعركدات: ال كردة كالنحكدة كال رفدة كالمعجمدة كالداللدة كد ؼ معنى الكحدات فم اؿ معركل 

المعركدات العابقة خبلؿ كظائفها اعنا ر فم الرراادب  كالبينى العطحدة  م العداقات الرم مف مف 
خبللها داكف للبنى العمدقة كظدفة كمعنى  كدجب أف دنظر للمعنى للى أن  مراب مف العبلقات 
العداقدة كاأل كات كالنحك كال رؼ كالمعجـ  كالداللة  كاؿ منها دكج  لنا رر الخا ة ب  فم 

 (2)الررادب فم عداق  المناعب  ك اذا ررعاكف فركع األلعندة الها فم أداء المعنى.

                                                                                                                                                                                
ركعكدم: دقـك للى دراعة علكؾ األ كات فم مكاقعها عكاء أاانت  ذر األ كات كحدات فكندماردة اال كامت كالعلؿ الرم الرحلدؿ الب (3)

كردة رعمى فم الرحلدؿ الفكندمم: الفكندمات الررادبدة أـ بركعدارفكنماردة ك م المبلمي ال كردة المكعدقدة الممدزة الرم ر احب الكحدات ال 
أك الجمؿ  فرؤدم كظدفة داللدة االنبر كالرنةدـ  ك نا رجدر المبلحظة إن  ال فرؽ بدف الرحلدلدف البركعكدم كالفكندمم فم الالمات المر لة 

 حدث الرعمدة مف حدث االرفاؽ بدنهما للى الكظائؼ كاضي. 
 36(   ص 2(   ط)1أنظر العدكطم   المز ر   ج) (1)
كللـ اللةة النظرم  كآفاؽ جدددة فم للـ اللةة الحددث كللـ الداللة فم مجلددف كاراب اللةة للـ الداللة الررادبم  (Lyons)انظر جكف لدكنز(2)

 . 143( ص 2ـ ررجمة لبد الاردـ مجا د  انظر محمد مندكر   المدزاف الجددد  ط)1987كاأللعندة 
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فالمعنى لند فدرث مرابا مف لبلقات عداقدة  فاعرخدام  للم طلي فم القطعة العابقة  كفم  
قطع أخرل مرطابؽ مع رؤدر  العامة لرحلدؿ المعنى فم أن  رنعدؽ لعلعلة مف حقائقنا  عداقا خبلؿ 

اؿ عداؽ ل  كظدفر   بالربارر لضكا فم  عداؽ ابدر  كاؿ العداقات نجد لها ماانا فدما دماف عداؽ  ك 
 رعمدر  بالعداؽ الثقافم. 

بطردقة مطابقة لهذا  (meaning)إف مف ال عب أف دقاؿ إف فدرث ااف دعرعمؿ  ذا الم طلي    
ذم دعرعمل  فدرث فم ال (meaning)المفهـك  كمف أاثر األعئلة إثارة  ك ما ن دب الم طلي 

  لقد جاء بدف مفراح الم طلحدفالمعنى العاـ كلركضدي ذلؾ للدنا العكدة لنظردة المعنى العداقدة لن
فم أقدـ أكراق  فم  ذا المكضكع ما ن   )اقررح رشقدؽ المعنى أك الكظدفة إلى علعلة مف الكظائؼ 

 (Papers p. 19)ها بعداؽ الابلـ األعاعدة  كاؿ كظدفة رحدد بحعب فائدة ال د  اللةكدة كلبلقر
بالنعبة إلى كظدفة العن ر فم ضكء نظاـ  (meaning)كفم مقاؿ مرأخر ل  درحدث لف كضع المة 

 (1)(papers p. 227)الرخ ص  ك ؿ  م م طلي كحدر أك لضك فم اللةة المدركعة 

مدة ككاضي أف المعنى لندر  ك مجمكع الماكنات ال كردة كالنحكدة كال رفدة كالمعج 
 كالداللدة  كأف أم حددث لداكف راما المعنى دجب أف داكف مقبكال للى جمدع  ذر المعركدات. 

 نقد نظردة فدرث: 

مف العهؿ جدا أف رنرقد نظردة فدرث فم العداؽ بأنها ررعـ بالةمكض كدنق ها الكضكح كقد  
 عجلت للدها المبلحظات اآلردػػة:

  (meaning)اعدة الرم ررحاـ فم ركجد  اعرعماؿ الم طلي أكلها: أنها ال رملؾ شركط الافادة األع

ثاندهان: دبدك أنها ظهرت لرحدط بالرطابؽ بدف اللةة كالنص أك بدف اللعاف كالابلـ كلاف  ناؾ لبلقات 
 أخرل للمعنى غدر لبلقة الركزدع كالم احبة. 

                                                           
  كانظر: إبرا دـ اندس داللة 226س اللةة ص ـ ررجمة لبد الاردـ مجا د  كانظر فندرد1987انظر جكف لدكنز: للـ الداللة الررادبم ط (1)

 . 129( ص 2  كأنظر: م طفى نا ؼ: ال كرة األدبدة   ط)103األلفاظ ص 
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 دقكؿ اكلن  :)إف نقؿ المعنى درـ لف طردؽ الرمكز كللرمكز نكلاف: 
اال طبلحدة كررمرع بمعاف نح ؿ للدها مف العادات البشردة  كلذلؾ فإف رفعدر ا  الرمكز .1

 دحراج لرعلدـ خاص.
الرمكز الطبدعدة )اإلشارات( رشرؽ معاندها مف األشداء الرم رعكد للدها بشاؿ لادم كما  .2

دربعها مف نرائ  اأحداث ماددة  فإف الدخاف لدس مجرد غدمة عكداء مؤلفة مف جزئدات دقدقة 
كجكد النار  كبهذا فإف  –ألم مراقب ذم خبرة معقكلة –معلقة فم الهكاء  بؿ إن  دشدر إلى 

 (1)معظـ الظكا ر الطبدعدة قادرة للى اإلشارة إلى أشداء أبعد منها(
كشب  اللةكدة كغدر اللةكدة  كالرمكز شب  اللةكدة ال دماف  –كنمدز بدف ثبلثة نماذج مف الرمكز اللةكدة 

ةة الشفهدة ألنها رظهر نفعها لبر ال كت )دافئ   بارد   ...ال ( كعرلة الابلـ العامة ف لها لف الل
منفعؿ   كاذلؾ النةـ كطبدعر   باإلضافة إلى الرمكز اللةكدة كشب  اللةكدة   ناؾ  –عردع  –بطئ  –

 كرم  رمكز مرنكلة معرقلة رماما لف النظاـ اللةكم  كدمانها أف رعمؿ بشاؿ ممراز بمفرد ا  بعضها
ارنهدات الدأس   الملؿ  الةضب  االررداح  شهقة الد شة  طقطقة اللعاف المعرنارة  أندف األلـ  
ك مهمة الشؾ  كبعضها غدر  كرم  االبرعامات كالرهجـ  الةمز  اللمز  كالرعابدر الفاحشة  كرجعدد 

 األنؼ داللة لعدـ المكافقة كالعددد مف الرمكز األخرل.
فدرث فم نظردر  )نظردة المعنى( كعمار عداؽ الحاؿ  كغنى لف العلـ  ذا ما عمار كف ل   

دراؾ أبعادر إنما  م  أف األ الة فم بداف ما لعداؽ الحاؿ مف أ مدة ق كل فم رحقدؽ المعنى كا 
 للعرب  كخدر ما دمثؿ ذلؾ ما قدم  العالـ اللةكم ابف جنم فم القرف الرابع الهجرم.

الكظدفة األعاعدة لؤللعندة لند فدرث   م بداف معنى فمف المعلكـ لدم المرخ  دف أف  
الحدث اللةكم  كللد  فالمعنى لندر لدس العبلقة المربادلة بدف اللفظ ك كرة الشمء الذ ندة  بؿ 
المعنى  ك ما رحددر كظدفة الحدث اللةكم مف خبلؿ خضكل  للرحلدؿ ردردجدا للى معركدات اللةة 

ك اذا درعامؿ  Context of situation ة فم ظؿ عداؽ الحاؿ اافة: ال كردة  كالنحكدة  كال رفد
فدرث مع عداؽ الحاؿ رعامل  مع أم معركل لةكم آخر   ذا إذا لـ داف العداؽ  ك المظلة الرم 
                                                           

كما بعد ا  ررجمة  141 ػ   ص 1537انظر  ف  م  اكلن   المكعكلة اللةكدة  النشر العلمم كالطبع  جامعة الملؾ ععكد  الرداض   (1)
 دداف. محم الددف حمددم  كلبد اهلل الحم
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رحرضف  ذر النظـ كررحاـ فدها  ك ك فم نظرر اما دذار بالمر أداة مف أدكات اللةكم بنفس الطردقة 
كم مثبل  ك ك ال در كر للما للداللة دكف اإلحاطة بالعداؽ حدث دقكؿ: الرم دعرخدـ بها النظاـ النح

لذلؾ نرار دحدد العنا ر األعاعدة  (1))إف الر كر األعاعم فم للـ الداللة دقكـ للى عداؽ الحاؿ(
 لعداؽ حاؿ الحدث اللةكم بما دلم:

 ف:كدرضمف أمرد كالعامعدف المظا ر الكثدقة ال لة بالمشارادف  أم المرالمدف  .1
 ابلـ المشارادف: أم الحدث الابلمم ال ادر لنهـ. . أ
الحدث غدر الابلمم لند ـ: كدق د أفعالهـ كعلكاهـ فم أثناء الابلـ )الحراات  . ب

 .الجعددة(
 األشداء الكثدقة ال لة بالمكقؼ. .2
 (2)أثر الحدث الابلمم. .3

أاثر دقة  ك اذا أراد فدرث أف دجعؿ لعداؽ الحاؿ أععا مف أجؿ الطائ  مظهرا للمدا لداكف
 كأحااما كمبلءمة لمعالجة المشابلت اللةكدة. 

كمما دجدر الرنكد  ب  أف مراجعة مرأندة فم  فحات رراثنا اللةكم  عرظهر لنا أف أبا الفري  
 ػ( قد عبق  إلى  ذر الرؤدة  ألنم أ مدة عداؽ الحاؿ كرحلدؿ الحدث 392لثماف بف جنم )ت 

بداف معنى النص اللةكم  كلانها جاءت مبعثرة رفرقر إلى الابلمم  كردا ك رفدا كنحكدا مف أجؿ 
الرنظدـ فم إطار شامؿ مراامؿ  أم للى شاؿ نظردة  كما للى الدارعدف عكل جمع ما رفرؽ مف 
ابلم   كانرشر مف آراءر فم م نفات االخ ائص مثبلن كلننظر مثبلن إلم النص الرالم الذم جاء ؼ 

ر مف أحكاؿ المرالمدف كمبلمي قعمارهـ ممف أردحت ل  رؤدرهـ الخ ائص مدلبلن ب  للى أف ما دشا د
فم أثناء حددثهـ  دعالدر فم اعربداف ما ق دت ب  العرب مف حددثها أك شعر ا حدث دقكؿ: )كالذم 
ددؿ للى أنهـ قد أحعكا ما أحععنا  كأرادكا ما نعبنا إلدهـ مف إرادر  كق در شدئاف  احد ما حاضر 

إال أن  مع أدنم رأمؿ فم حاـ الحاضر معنا  فالةائب ما اانت الجمالة مف  معنا كاآلخر غائب لنا 
للمائنا رشا در مف أحكاؿ العرب ككجك ها كرضطر إلى معرفر  مف أغراضها كق د ا  مف اعرخفافها 
                                                           

 ررجمة لبد الاردـ مجا د.  Pasers: P 17انظر بالمر  (1)
برا دـ أندس. 289. كأنظر ـ . لكدس : اللةة فم المجرمع   ص 82المرجع العابؽ   ص (2)    ررجمة رماـ حعاف   كا 
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شدئا أك اعرثقال  كرقبل  أك إناارر  كاألنس ب  كاالعردحاش من   كالرضا ب  أك الرعجب مف قائل  كغدر 
 .(1)ف األحكاؿ الشا دة بالمق كد  بؿ الحالفة للى ما فم النفكس(ذلؾ م

  دعنم بكضكح كجبلء ال غبار للد  ما دعند  فدرث بمقكلة: )الحدث غدر ك ذا النص فم رأدم 
الابلمم للمشارادف( بؿ إف ابلـ ابف جنم أاثر كضكحا كرف دبل كلمقا حدث دقكؿ: )األحكاؿ الشا دة 

لى ما فم النفكس(  فاأف  ذر الر رفات الرم ربدك كالمبلمي الرم ررشاؿ بالمق كد  بؿ الحالف  ل
للى الكج  ر كر ما فم النفكس ر كدرا ال شؾ فد   فاأنها شا د دقعـ للى  دؽ قكل  حرى ال  

 دررؾ شبهة للى ما دقكؿ. 
ثـ دردؼ ابف جنم معرشهدا لذلؾ بحدث ابلمم ك ك بدت مف الشعر قال  نعدـ بف الحارث  

 دم: العع
 أبعلم  ذا الرحى المرقالس بدمدنها  –ك ات كجهها 

للؽ ابف جنم للى  ذا البدت بقكل : )فلك قاؿ: "دق د الشالر"  حاادا لنها  )أم لف زكجة الشالر( 
أبعلم  ذا بالرحم المرقالس مف غدر أف دذار  ؾ الكج   ألللمنا بذلؾ أنها مرعجبة منارة  لان  لما 

كجهها للـ بذلؾ قكة إناار ا كرعاظـ ال كرة لها  ك ذا مع أنؾ عامع حام الحالة فقاؿ: ك ات 
لحاادة الحاؿ غدر مشا د لها كلك شا درها فانت بها ألرؼ  كدعظـ الحاؿ فم نفس رلؾ المرأة 

 (1)أبدف(
كما اعرشهد ب  أبك الفري فم رأدم درضمف أمردف أكلهما الحدث الابلمم بقكلها: )أبعلم  ذا  

( كالمرقالس  نا دفع ال در أماما كخلفا ب كرة مركالدة  كاأن  اعرناار منها لمثؿ بالرحم المرقالس
 ذا األمر. كثاندهما: الحدث غدر الابلمم كدمثل  قكؿ الشالر: ك ات كجهها بدمدنها  أما قكؿ ابف 

  امع لحاادة الحاؿ  غدر مشا د لهاجنم: )للـ بذلؾ قكة اناار ا كرعاظـ ال كرة لها   ذا مع أنؾ ع
كلك شا درها لانت بها ألرؼ كدعظـ الحاؿ فم نفس رلؾ المرأة أبدف( فأكؿ ما دعند   ك ما لبر لن  
فدرث )أثر الحدث الابلمم كغدر الابلمم(. فخدر ما دمثل  كدعبر لن  قكؿ ابف جنم معرشهدا بقكؿ 

الحاؿ فقاؿ مع قكل : اآلخر: )قلنا لها قفم لنا  قالت قاؼ  لك نقؿ إلدنا  ذا الشعر شدئا آخر مف جملة 
قالت قاؼ. كأمعات بزماـ بعدر ا( أك )لاجرة للدنا( لااف أبدف لما اانكا للد  كأدؿ للى أنها أرادت 
                                                           

 (.1/124ابف جنم  الخ ائص )(1)
 (. 1/241ابف جنم  الخ ائص )(1)
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أكقفت أك ركقفت ك ك إذا شا د ا كقد كقفت للـ أف قكلها )قاؼ( إجابة ل   ال ردا لقكل   كرعجب من  
 (2)فم قكل  )قفم لنا(

البعدر  مف أكضي اإلمارات داللة للى الرغبة فم الكقكؼ   كال دخفى  نا ما لبلمعاؾ بزماـ 
ك ذر ال كرة أشب  ما راكف فم أدامنا درفع الاكابي الددكدة فم العدارة للداللة للى كقكفها كضماف لدـ 

 رحراها. 
ك ذا دكضي إف ابف جنم قد جعؿ إمعاؾ زماـ  العبدر ك ك الحدث غدر الابلمم الكثدؽ ال لة 

ناار ا الذم قد دربادر بابلمها قردنة د زكؿ معها اإلبهاـ كدرضي مكقفها كاعرجابرها ال للى رعجبها كا 
 إلدنا مف قكلها: قاؼ. 

كدرقدـ أبك الفري بنا خطكة أخرل لبداف ما لمعرفة عداؽ الابلـ كالظركؼ مف ضركرة فدضرب مثبل      
ا المعنى بأ كارها الماكنة للى ذلؾ بقكلنا: )رفع لقدرر ( الرم رعنم )رفع ال كت( كلـ رارعب  ذ

لها  أم مف داللرها ال كردة المطردة  بؿ اارعبر  مف العداؽ الذم  احبها كالمناعبة الرم قدلت فدها  
كدذار ما ن  : قكلهـ: )رفع لقدرر ( إذا رفع  كر   فلك ذ بنا نشرؽ لقكلهـ )ع ؽ ر( مف معنى 

نما  ك أف رجبل قطعت إحدل  رجلد  فرفعها ككضعها للى األخرل  ثـ ال كت لبعد األمر جدا  كا 
 (1)نادل ك رخ بأللى  كر  فقاؿ الناس: رفع لقدرر  أم رجل  المعقكرة.

كلـ دارؼ ابف جنم بذلؾ بؿ رأم أف الحاؿ المشا دة أم الحدث غدر الابلمم دماف أف دنكب  
الداللدة اقكل  فم لف اللفظ كداكف ل  رأثدرر فم بداف المعانم النحكدة الرم ررررب للدها المعانم 

الخ ائص: )كمف ذلؾ ما أقدـ مف األحكاؿ المشا دة مقاـ األفعاؿ النا بة مف ذلؾ أف ررل رجبل قد 
عدد عهما نحك القرطاس  ثـ أرعل   فرعمع  كرا فرقكؿ: القرطاس كاهلل  أم أ اب القرطاس  

ف لـ دكجد فم اللفظ  ك اذا داكف إرعاؿ الع هـ  ك ك حدث غدر كأ اب فم حاـ الملفكظ ب   كا 
 (2)ابلمم  قد ناب مناب الحدث الابلمم ألن  جزء مف عداؽ الحاؿ(.

كرأاددان لشدة رعلؽ ابف جنم كا رمام  بهذر الحاؿ العداقدة نجد أف ابلم  جاء للى  كرة  
أمندة لك رحققت لااف فدها الةناء لف اثدر مف الابلـ حدث دقكؿ: )فلدت شعرم إذا شا د أبك لمرك 

                                                           
 (. 1/241المرجع العابؽ )(2)
 ( 1/246جنم  الخ ائص )ابف  (1)
 (.1/248نفع   ) (2)
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  كالخلدؿ  كعدبكد  كأبك الحعف )دق د أبم إعحاؽ كدكنس  كلدعى بف لمرك بف العبلء( كابف)دق د ا
األخفش  كأبك زدد األن ارم  كخلؼ األحمر كاأل معم  كمف فم الطبقة كالكقت مف للما البلددف  
ما كجكر العرب فم ما ررعاطار مف ابلمها كرق د ل  مف أغراضها  أال رعرفدد برلؾ المشا دة  كذلؾ 

رؤدد  الحاادات  كال رضبط  الركادات فرضطر إلى ق كد العرب  كغكامس ما فم أنفعها  حرى لك 
حلؼ منهـ حالؼ للى غرض دلر  للد  إشارة ال لبارة  لااف لند نفع  كلند جمدع مف دحضر حال  

 .(1) ادقا فد   غدر مرهـ  الرأم(
ؿ ب  أبل  لندر مف العبارة  أم   أم الحدث غدر الابلمم كما در فاإلشارة كما ر احبها 

 الحدث الابلمم. 
بعد اؿ ما عبؽ رخرج الدراعة بنردجة كاضحة دكف رحدز أك رجف  إف األ الة فم عداؽ  

الحاؿ إنما  م البف جنم مف اللةكددف العرب كلدس للةكم اإلنجلدزم فدرث  فاألعس الرم أقاـ للدها 
ابلـ ابف جنم  إذ اعرخرجرها الدراعة دكف أف رحملها أنها ركافرت فم  –مف المبلحظ  –فدرث نظردر  

 ما ال رحرمؿ أك رععفت فم الرأكدؿ. 
ذا ااف  عداؽ الحاؿ لند فدرث درعهد بالاشؼ لف مضمكف الابلـ  بمشاراة النظـ النحكدة   كا 

كال رفدة كال كردة  فإف ابف جنم لـ دفر  ذلؾ  بؿ نجد ل  ن ا دشهد ل  بالعبؽ فم الاشؼ لف دكر 
ذر النظـ فم أداء المعنى  أذ دقكؿ: فم باب الداللة اللفظدة كال نالدة كالمعنكدة: )إللـ أف اؿ كاحد  

مف  ذر الدالئؿ معرد مرالم مؤثر إال أنها فم القكة كالضعؼ للى ثبلث مرارب: فأقكا ف الداللة 
 (1)اللفظدة ثـ رلدها ال نالدة ثـ رلدها المعنكدة(

  بعاس فدرث الذم دعمدها الكظدفة   ك م لند ابف جنم أقكا ا كردةكالداللة اللفظدة  م ال   
 مقابؿ كظائؼ النظـ األخرل.   Minor phonetic functionال كردة القا رة أك ال ةرل

كالكاقع إف رأم ابف جنم  ك األقرب إلى الكاقع اللةكم العملم  إذ اللةة فم ظا ر ا أ كات رعبر     
  كالكظائؼ ال رفدة كالنحكدة كالعداقدة رقكد  أك دؤدم معنى الحدثكاؿ فعؿ بأ كار  لف معاف  

رنكل  أك رؤادر أك رنفد   أك رنارر  أك ررعجب من   كما إلم ذلؾ مما رضفد  مف معاف  كدعنم ابف 
  كأما الداللة المعنكدة فما  م إال الداللة ما دؤدد  النظاـ ال رفم مف معانمجنم بالداللة ال نالدة 

                                                           
 (. 1/148ابف جنم  الخ ائص ) (1)
 (.  175 – 150 -235  )1ابف جنم   الخ ائص   ج (1)
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إلى  ك م اما قاؿ ررمثؿ فم داللة الفعؿ للى فالل   أم لبارة لف حاجة الفعؿ الضركردةالنحكدة 
   ك المظهر اللفظم للعبلقات المعنكدة فم الررادب النحكم ) ك اإلبانة الفالؿ  ثـ دقكؿ لف اإللراب

 .(2)لف المعانم باأللفاظ(
ثاؿ حدث دقكؿ: )أال رراؾ حدف كال دررؾ األمر دكف أف دكضي ببعاطة دكر  ذر األنظمة بم      

رعمع ضرب قد لرفت حدث  أم مف خبلؿ  كر  كزمان  )أم مف خبلؿ  دةر  ال رفم ثـ رنظر 
فدما بعد فرقكؿ: ) ذا فعؿ كالبد ل  مف فالؿ.. كداللة المثاؿ للى الفعؿ مف جهة معنار )أم كظدفر  

 (3)النحكدة( ال مف جهة لفظ .
 

 النرائ  كالرك دات: 

 لى الدكر االجرمالم للةة.الرأادد ل .1
 نظردة المعنى لند فدرث جاءت مرااملة. .2
دراؾ أبعادر إنما  م البف  .3 األ الة فم بداف ما لعداؽ الحاؿ مف أ مدة فم رحقدؽ المعنى كا 

 جنم مف العلماء العرب.
رؤدة ابف جنم فم أ مدة عداؽ الحاؿ جاءت مبعثرة رفرقر إلى الرنظدـ فم إطار شامؿ مراامؿ  .4

 رفكقت للى طرح فدرث فم ررردب الدالئؿ مف حدث القكة كالضعؼ كلرض األمثلة.كلانها 
المعنى  ك ما رحددر كظدفة الحدث اللةكم مف خبلؿ خضكل  للرحلدؿ ردردجدا للى معركدات  .5

 اللةة اافة ال كردة كالنحكدة كال رفدة فم ظؿ عداؽ الحاؿ. 

 الرك دات:

 ى لند فدرث. القداـ بدراعة جدددة كمرأندة لنظردة المعن .1
 القداـ بدراعة جدددة كمف لة لرؤدة ابف جنم فم المعنى فم اراب  الخ ائص. .2

                                                           
 . 99 -89  2نفع   ج (2)
  95. كأنظر فق  اللةة   الثعالبم   ط الحلبم   ص 98  ص3نفع    ج (3)
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القداـ بدراعة ركضي مدل كجكد لبلقة بنظردة المعنى العداقدة كبنظردة النظـ لند لبد القا ر  .3
 الجرجانم. 

 الم ادر كالمراجع:

 (.1العدكطم: المز ر فم للـك اللةة كأنكالها  ج) .1

 .1987للـ الداللة الررادبم  -1جكف لدكنز:  .2

 .1987للـ اللةة النظرم  .3

 .1987آفاؽ جدددة فم للـ اللةة الحددث  .4

 .1987للـ الداللة فم مجلددف  .5

 ررجمة لبد الاردـ مجا د. 1987اراب اللةة كاأللعندة  .6

  ػ.1537اكلن : المكعكلة اللةكدة  جامعة الملؾ ععكد   الرداض   .7

 ردـ مجا د.ررجمة لبد الا Papers p17بالمر  .8

 ابف جنم أبم الفرج لثماف بف جنم  الخ ائص. .9

 (.2محمد مندكر  المدزاف الجددد  ط) .10

 فندردس: اللةة. .11

 .(2إبرا دـ أندس: داللة األلفاظ   ط) .12

 (.2م طفى نا ؼ   ال كرة األدبدة   ط) .13

 فق  اللةة: الثعالبم  ط الحلبم. .14

 ـ. لكدس: اللةة فم المجرمع. .15

 ( .2ط)محمكد الععراف: للـ اللةة  .16
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 ارتباط البحث العممي في جامعة دنقال بمشكالت مجتمع الولية الشمالية

 )دراسة وصفية حتليلية لرسائل املاجستري والدكتوراه بكلية الدراسات العليا(

 الدين د. عمر بشارة أحمد بشارة                        د. آمال محمد عز

 األستاذ المشارك بكمية العموم الزراعية      األستاذ المشارك بكمية التربية دنقال      
 جامعة دنقبل     جامعة دنقبل

 المستخمص 
 دفت الدراعة إلى الرعرؼ للى مدل اررباط رعائؿ الماجعردر كالداركرار الرم أجردت فم الدة الدراعة العلدا بمشابلت 

 ـ.2014 -2006مجرمع الكالدة الشمالدة  كذلؾ خبلؿ الفررة 

رعالة  95رعالة ماجعردر ك 260ثاف المنه  الك فم الرحلدلم لرحلدؿ محركل اعرخدـ الباح
 داركرار بةرض الرعرؼ للى مدل اررباطها بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة.

رك لت الدراعة إلى أف مكضكلات رعائؿ الماجعردر كالداركرار بجامعة دنقبل ررربط 
ف االررباط فم رعائؿ الماجعردر أللى مف االررباط فم رعائؿ  بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة  كا 

 الداركرار.

ABSTRACT 

The Study aimed to investigate the relation of the Master and Ph. D 

theses carried out at the post graduate college, University of Dongola during 

the period 2006 - 2014
 
with the problems of the Northern State society. This 

relation is higher in Master Degrees than in Ph. D. 

The researchers used the descriptive analytic method to analyze the 

content of 260 master degree theses, and 95 Ph.D. theses to show their 

relations with the problems of the Northern State.  

The research concluded that the topics of the Master and Ph. D. degrees at 

the University of Dongola are related to the problems of the Northern 

State's Society. 
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 المبحث األول: اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة:

ـك مف أكلكدات العالـ المرحضر باؿ جكانب  كأبعادر  كمف إف بناء مجرمع المعرفة دعد الد 
 . أكلكدات بناء مجرمع المعرفة  ك البحث العلمم باؿ أشاال  ك كرر

للدها بلداف العالـ المرقدمة منها كالنامدة  كررعابؽ الدكؿ  رررازكالبحث العلمم  ك النكاة الرم 
لـ  مما جعؿ رلؾ الدكؿ أف رعٌخػر جمدع فدما بدنها للح كؿ للى ق ب العبؽ فم رملؾ نا دة الع

اإلمااندات المراحة فم خدمة العلـ كالعلماء كر د األمكاؿ البلزمة للدراعات كالبحكث الرم دماف لها 
 أف ررفع مف شأنها. 

العكداندة الرم أكلت البحث العلمم أ مدر   كدعد البحث  الجامعاتكجامعة دنقبل اكاحدة مف 
المحكردة للجامعة  اما درضي ذلؾ مف الخطة االعرراردجدة الرم كضعرها  العلمم أحد أ ـ األ داؼ

 (. 2013الجامعة للعنكات القادمة.)الخطة االعرراردجدة  

أذرع الجامعة فم مجاؿ البحث العلمم فرحت المجاؿ للباحثدف  أ ـكالدة الدراعات العلدا اأحد 
ذر الدراعة للرعرؼ للى مدل اررباط كالدارعدف فم شرى المجاالت كالرخ  ات العلمدة  كرجئ  

البحث العلمم فم الجامعة بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة كالرم رنرشر فم أ قالها الدات  ذر 
 الجامعة.

 مشكمة الدراسة وتساؤلتيا:

ررمثؿ مشالة  ذر الدراعة فم العؤاؿ الرئدعم الرالم: ما مدل اررباط البحث العلمم فم جامعة 
 مجرمع الكالدة الشمالدة؟ كمف العؤاؿ الرئدعم ررفرع األعئلة الرالدة:دنقبل بمشابلت 

أجرم فم الدة الدراعات العلدا بجامعة دنقبل للى  الذم. ما درجة اررباط البحث العلمم 1
 معركل رعائؿ الماجعردر كالداركرار بجامعة دنقبل بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة؟

بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة الرم رناكلرها رعائؿ  رربطةالم. ما أ ـ المجاالت البحثدة 2
 الماجعردر كالداركرار فم الدة الدراعات العلدا بجامعة دنقبل؟

 . ما  م أكلكدات البحث العلمم فم الدة الدراعات العلدا بجامعة دنقبل؟3
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 أىداف الدراسة:

 :إلىرهدؼ  ذر الراعة 

مم الذم أجرم فم الدة الدراعات العلدا بجامعة . الرعرؼ للى درجة اررباط البحث العل1
 دنقبل للى معركل رعائؿ الماجعردر كالداركرار بجامعة دنقبل بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة.

المرربطة بمشابلت مجرمع الكالدة كالرم رناكلرها رعائؿ الماجعردر  المشابلت. رحددد أ ـ 2
 ة دنقبل.كالداركرار فم الدة الدراعات العلدا بجامع

 البحث العلمم فم الدة الدراعات العلدا بجامعة دنقبل. مجاالت. رحددد األكلكدات فم 3

 أىمية الدراسة:

مف أ مدة البحث العلمم فم الع ر الحاضر أ بي البحث العلمم  الدراعةرنبع أ مدة  ذر 
المشابلت الرم  كاحدان مف المجاالت الهامة الرم رجعؿ الدكؿ ررطكر بعرلة  ائلة كررةلب للى اؿ

ركاجهها بطرؽ للمدة كدعزل ذلؾ أف رأثدر البحث العلمم فم حداة اإلنعاف. اما ررمثؿ أ مدة  ذر 
 الدراعة فم:

مف رؤدة كرعالة كأ داؼ الجامعة كمف أ ـ العكامؿ  أعاس. دعربر البحث العلمم جزءن 1
لرماد األااددمم  كدكر ا كلن ر مهـ مف العنا ر المطلكبة للح كؿ للى اال المؤثرة للى عمعرها 

 فم حؿ قضادا كمشابلت المجرمع.

. رزكد القائمدف للى الرخطدط االعرراردجم بالجامعة كالكالدة بالدراعات كالبحكث الرم دماف 2
 أف رفدد فم مجاؿ الرنمدة غلى معركل الجامعة كالكالدة.

العلمم لخدمة مشابلت  فم الجامعة كالكالدة فم ركجد  البحث الرخطدط. رفدد القائمدف للى 3
 مجرمع الكالدة كالجامعة.

البحث العلمم فم الجامعة بحدث ر ب فم حؿ مشابلت  أكلكدات. رعالد فم ررردب 4
 مجرمع الكالدة المحلم فم مخرلؼ المجاالت.
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العلدا بجامعة دنقبل فم مجاؿ البحث العلمم بما دخدـ  الدراعات. لاس ما رقكـ ب  الدة 5
 مع الكالدة الشمالدة.قضادا كمشابلت مجر

 حدود الدراسة:
لؾ ال دعنم البحث العلمم فم جامعة رقر ر الحدكد المكضكلدة لهذر الدراعة للى رعائؿ الماجعردر كالداركرار  الرم رمت مناقشرها فم الدة الدراعات العلدا جامعة دنقبل  كذ

الدبلـك العالم فم مخرلؼ الرخ  ات فم العددد مف الالدات. اما ركجد بحكث الرخرج للى دنقبل دقر ر للى ذلؾ فحعب  إنما  ناؾ البحكث الرامدلدة للى معركل 
فم الندكات أك المؤرمرات   معركل الباالكردكس كالدبلـك  إضافة إلى ذلؾ  ناؾ البحكث الخا ة بألضاء  دئة الردردس الرم نشرت فم المجبلت العلمدة المحامة أك قدمت

الدة ت للمدة  م: مجلة الراعات اإلنعاندة الرم ر در ا الدة اآلداب كالدراعات اإلنعاندة باردمة  كمجلة جامعة دنقبل للبحكث الرم ر در ا كلدل جامعة دنقبل ثبلث مجبل
ردر كالداركرار الرم أجدزت خبلؿ عالدراعات العلدا  كمجلة الدراعات االقر اددة الرم ر در ا الدة االقر اد كالعلـك اإلداردة. فهذر الدراعة رقر ر فقط للى رعائؿ الماج

 ـ. 2014كحرى  2006الفررة   

 منيج الدراسة:
رمت مناقشرها فم الدة الدراعات  دعرخدـ الباحثاف المنه  الك فم الرحلدلم لمناعبر  لطبدعة  ذر الدراعة  كذلؾ لرحلدؿ محركل كمضمكف رعائؿ الماجعردر كالداركرار  الرم

ض الرعرؼ للى درجة اررباط البحث العلمم الذم أجرم فم الدة الدراعات العلدا بجامعة دنقبل للى معركل رعائؿ الماجعردر كالداركرار العلدا جامعة دنقبل  كذلؾ بةر 
 بجامعة دنقبل بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة.

 
 المبحث الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مقدمة:

العلمدة فم دراعة مشالة ما. ك ك كعدلة للح كؿ للى "إف البحث العلمم  ك رطبدؽ للطردقة 
معلكمات مفددة دماف االلرماد للدها  كالح كؿ للى أجكبة ألعئلة ذات معنى ررربط بالمجرمع" 

 (.22  ص 2004)دكنالد آرم كآخردف  

رقكـ رعالة الجامعة فم الع ر الحاضر بدكر مهـ فم حداة األمـ كالشعكب للى اخربلؼ 
االقر ادم كاالجرمالم  إذ "لـ دعد الرعلدـ الجامعم فم البلداف النامدة خدمة اجرمالدة  مراحؿ رطكر ا 

لان  احد مداددف االعرثمار الهامة  اذ درفع مف افاءة الفرد االنراجدة  كدرفع مف ركح  المعنكدة." 
 (. 32  ص 1975)ابرا دـ ل مت مطاكع  

ثة كظائؼ رئدعة  ررلخص الكظدفة األكلى كمف  ذا المنطلؽ فإف رعالة الجامعة رامف فم ثبل
فم قداـ الجامعة فم المشاراة فم رقدـ المعرفة كنشر ا  كذلؾ لف طردؽ الرعلدـ كالردردس كرزكدد 

بمخرلؼ العلـك كالمعارؼ  إضافة إلى إلداد القكل البشردة ذات المهارات الفندة كاإلداردة مف  الطبلب
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م دحراج إلدها المجرمع  كفم مخرلؼ مكاقع العمؿ لرحقدؽ المعركل العالم فم مخرلؼ الرخ  ات الر
 الرنمدة االقر اددة كاالجرمالدة.

كررلخص الكظدفة الثاندة فم قداـ الجامعة بدكر أعاس فم البحث العلمم فم مخرلؼ مجاالت 
فم  دفةالكظالمعرفة اإلنعاندة كرطبدقارها العلمدة كالرانكلكجدة كالعمؿ للى رطكدر ا  كرزداد أ مدة  ذر 

الع ر الحاضر ل ر الثكرة العلمدة  إذ لف طردؽ البحث العلمم الجامعم دماف أف رعهـ الجامعات 
 فم الرشخدص العلمم لمشالة رأخر الرنمدة االقر اددة كاالجرمالدة .

أما الكظدفة الثالثة لرعالة الجامعة فإنها رامف فم خدمة المجرمع لف طردؽ دكر ا الرثقدفم 
فم رقددـ الخدمات االجرمالدة كالركلدة العامػة  كردلدـ االرجا ات االجرمالدة  شاراةكالمكاإلرشادم 

كالقدـ اإلنعاندة المرغكبة. كمف الكاضي أف  ذر الكظائؼ الثبلثة مر لة ببعضها كمرربطة اررباطان كثدقػان 
كد شبانة  بحدث إف أم خلؿ فم إحدل  ذر الكظائؼ دؤثر علبان للى الكظدفردف األخرددف )زام محم

 (. 36 - 34  ص 1973

 أىمية البحث العممي:

فالبحث العلمم دعد لامبل اعاعدا مؤثرا كفالبل فم الرطكدر كالرنمدة  اما أف رقدـ المعرفة 
خدمة للمجرمع كألغراض الرنمدة الشملة كالمعردامة  دعد مف أبرز مهاـ البحث  كنشر اكالرقندة كنقلها 

ات كمرااز البحكث العلمدة أف رطلع بها  فبل بد مف إدبلء قطاع البحث العلمم الرم درعدف للى الجامع
العلمم اال رماـ كالدلـ الضركرددف كالاافددف لف طردؽ االفادة مف رجارب الشعكب المرقدمة فم  ذا 

 (.15  ص 2011المجاؿ )اباشم حعدف قعدمة  

كقت مضى  حدث كأضحت الحاجة إلى البحث العلمم فم الكقت الحاضر أشد منها فم أم 
للك كؿ إلى أابر قدر مماف مف المعرفة الدقدقة المثمرة الرم رافؿ  محمـكأ بي العالـ فم عباؽ 

الراحة كالرفا دة لئلنعاف كرضمف ل  الرفكؽ للى غدرر   كبعد أف أدرات الدكؿي كخ ك ان المرقدمة 
  اثدر مف الدكؿ اال رماـ كقدَّمت أ مدة البحث العلمم كلظـ الدكر الذم دؤدد  فم الرقدـ كالرنمدة. أكلر

ل  اؿ ما دحراج  مف مرطلبات عكاء اانت ماددة أك معنكدة  حدث إف البحث العلمم ديعربر الدلامة 
األعاعدة لبلقر اد كالرطكر   ك ديعد رانان أعاعدان مف أرااف المعرفة اإلنعاندة فم مداددنها اافة اما ديعد 

  فأ مدة البحث العلمم ررجع إلى أف األمـ أدرات أف لظمرها أدضان العمة البارزة للع ر الحددث
كرفكقها درجعاف إلى قدرات أبنائها العلمدة كالفاردة كالعلكادة. كلذا دجب رحقدؽ الهدؼ االعرراردجم 
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( كالمرمثؿ "فم 7الذم مف أجل  اانت فارة الرعلدـ العالم اما درل فرحم محمد خلدفة )د. ت  ص 
 ر أف الرعلدـ العالم كالبحث العلمم  ك ماادنة الرةددر".خدمة المجرمع بالربا

كرامف األ مدة العملدة للبحث العلمم فم " مدل معا مة الدراعة فم رقددـ الحلكؿ للمعرفة 
اإلنعاندة فم مجالها  كمدل الفائدة الرم رعكد مف رطبدؽ الحلكؿ المقررحة فم المجاؿ العملم  أك مدل 

  ص 2009جة المشابلت االجرمالدة فم الكاقع". )حافظ فرج أحمد  ما رعهـ ب  الحلكؿ فم معال
33 .)  

 الدراسات السابقة:

 (:1995. دراسة محمود السيد سمطان )1

ك م دراعة بعنكاف ارجا ات البحث العلمم فم مجاؿ الرعلدـ الجامعم  ك دفت الدراعة للرعرؼ 
 رمامار  فم جامعة لدف شمس.الرم دكلدها البحث العلمم الجامعم ا  االرجا اتللى أ ـ 

كرك لت الدراعة إلى كجكد راامؿ بدف الرخ  ات كالبحكث العلمدة مما دعنم كجكد نظرة 
شاملة للبحث العلمم. كركعلت الدراعة اذلؾ إلى كجكد بدف أجهزة البحث العلمم كمرااز االنراج فم 

 المجرمع.

 (:1996. دراسة مصطفى زايد محمد )2

باط البحث العلمم فم الدات الرربدة بمشابلت المجرمع  ك دفت الدراعة ك م دراعة بعنكاف ارر
إلى الرعرؼ للى مدل اررباط البحث العلمم فم الدات الرربدة بجامعة جنكب الكادم فم م ر 

 بمشابلت المجرمع  كالرعرؼ للى البحكث ذات ال لة بالمشابلت المهمة   الرم دكاجهها المجرمع.

معظـ المشابلت الرم رناكلرها األبحاث بالدراعة ررحدل المجرمع كرك لت الدراعة إلى أف 
ااؿ كبعضها مر ؿ بمجرمع  ذر الالدات بدرجة أابر مثؿ العنؼ كالرطرؼ كاالر اب ك ذا بدؿ للى 

 كجكد اررباط ابدر بدف البحث العلمم كمشابلت المجرمع . 

 (:2001. دراسة محمود محمد عبد اهلل كسناوي)3

ف: ركجد  البحث العلمم فم الدراعات العلدا فم الجامعات الععكددة لرلبدة ك م دراعة بعنكا
مرطلبات الرنمدة االقر اددة كاالجرمالدة  ك دفت الدراعة إلى إبراز عبؿ النهكض بالبحث العلمم فم 
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الدراعات العلدا فم الجامعات لرلبدة مرطلبات الرنمدة   كركضدي معكقات البحث العلمم فم الدراعات 
 لدا. كرحددد العبؿ الافدلة بربط البحث العلمم فم الدراعات العلدا فم الجامعات بمرطلبات الرنمدة.الع

أعفرت نرائ  البحث بأن  ركجد  معكقات لرنشدط حراة البحث العلمم الجامعم ررربط بنكاحم 
رنمدة مالد  كفندة كرنظدمدة   اما ركجد معكقات ك عكبات فم الرعاكف بدف الجامعات كقطالات ال

المخرلفة فم مجاؿ البحث العلمم   اما رـ الرك ؿ إلى أن  مف المماف الرخلص مف معكقات البحث 
 العلمم الجامعم بإدجاد عبؿ الدلـ المػادم كالمعنكم لرنشدط حراة البحث العلمم. 

 (:2004. دراسة عبد الناصر محمد رشاد )4

لبلقر  باعرقبللها. ك دفت الدراعة ك م دراعة بعنكاف: أداء الجامعات فم خدمة المجرمع ك 
 دفت الدراعة إلى الكقكؼ للى الكضع الرا ف ألداء الجامعات الم ردة فم خدمة المجرمع كمدل 
ارفاق  مع اعرقبللدة الجامعة. كاذلؾ الك كؿ إلى ر كر مقررح لرفعدؿ أداء الجامعات الم ردة فم 

 خدمة المجرمع.

امعات الم ردة بكظدفة خدمة المجرمع  كلفررة لدعت كرك لت الدراعة إلى حداثة ا رماـ الج
بالق درة رازت للى الكظدفة الردردعدة كالبحثدة فم مقابؿ ضعؼ اال رماـ بالكظدفة الخدمدة 

 كالمجرمعدة.

 (:2011. دراسة كباشي حسين قسيمة )5

دة ك م دراعة بعنكاف: البحث العلمم كخدمة المجرمع  ك دفت الدراعة إلقاء الضكء للى أ م
البحث فم رنمدة كرطكدر كخدمة الشعكب كالمجرمعات االنعاندة. ك دفت اذلؾ إلى ابراز معكقات 

 البحث العلمم كعبؿ الرخلص منها.

كرك لت الدراعة إلى أف رحقدؽ أ داؼ البحث العلمم كرقكدة لبلقر  بالرنمدة دماف أف درـ 
للى رحكدؿ األ داؼ إلى اعرراردجدات مف خبلؿ رفعدؿ نشاط الجامعات البحثم  الرم دنبةم أف رعمؿ 

 كخطط بحثدة رلبم مرطلبات الرنمدة كالمعرفة ركجهها لخدمة كاحرداجات المجرمع.
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 خالصة الدراسات السابقة:

كدخلص الباحث مف الةرض العابؽ للدراعات العابقة أف اؿ الدراعات العابقة ارفقت للى 
جرمع كضركرة اررباط  بالرنمدة ادراعة )اباشم ا مدة البحث العلمم كضركرة اعهام  فم خدمة الم

(  إال أف معظـ الدراعات رناكلت المكضكع مف الناحدة النظردة حدث لـ ركلم 2011حعدف قعدمة  
(  1996ا رماما للجانب الرحلدلم للدراعات الرم أجردت  باعرثناء دراعة )م طفى زادد محمد  

الدكؿ األخرل ادراعة )لبد النا ر محمد رشاد   كا رمت بعض الدراعات بالمقارنة مع ما درـ فم
2004.) 

كأفاد الباحث مف الدراعات العابقة فم الرعردؼ بأ مدة البحث العلمم فم اإلعهاـ فم حؿ 
مشابلت المجرمع  كاذلؾ رحلدؿ كر ندؼ  ذر المشابلت  كاذلؾ عالدت  ذر الدراعات الباحث فم 

 معة دنقبل بمشابلت المجرمع.رحلدؿ مدل اررباط البحكث الرم اجردت فم جا

 
 المبحث الثالث: الدراسة الميدانية

 منيج الدراسة:

اعرخدـ الباحثاف المنه  الك فم الرحلدلم فم  ذر الدراعة  حدث رـ رحلدؿ كر ندؼ رعائؿ 
ـ  2014كحرى  2006الماجعردر كالداركرار الرم أجردت فم الدة الدراعات العلدا خبلؿ الفررة مف 

 رعرؼ للى مدل اررباط مكضكلارها بمشابلت كقضادا مجرمع الكالدة الشمالدة.كذلؾ بةرض ال

 مجتمع وعينة الدراسة:

رمثؿ جمدع رعائؿ الماجعردر كالداركرار الرم أجردت فم جمدع الدات جامعة دنقبل كالرم بها 
رعالة   355ـ المجرمع الالم للدراعة كالبال  لدد ا 2014 - 2006برام  للدراعات العلدا فم الفررة  

% . كقد رـ اخردار جمدع 26.8رعالة داركرار بنعبة  95%  ك73.2رعالة ماجعردر بنعبة  260منها 
 ذر الرعائؿ اعدنة ق ددة لدرـ رحلدلها كر ندفها حعب اررباطها بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة. 

 ( دبدف ررردب الالدات حعب لدد الرعائؿ الرم أجردت فدها.1كالجدكؿ رقـ )
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 ( يبين ترتيب الكميات حسب عدد الرسائل التي أجريت فييا 1جدول رقم ) 
 النعبة المجمكع داركرار ماجعردر الالدة رقـ
 %41.1 146 32 114 االقر اد كالعلـك اإلداردة 1
 %17.5 62 25 37 اآلداب كالدراعات اإلنعاندة 2
 %13.5 48 12 36 الرربدة دنقبل 3
 %10.4 37 9 28 الشردعة كالقانكف 4
 %8.5 30 8 22 العلـك الزرالدة 5
 %8.2 29 8 21 الرربدة مركم 6
 %0.5 2 0 2 للـك األرض كالرعددف 7
 %0.3 1 1 0 للـك الحاعكب كالرنمدة البشردة 8
 %0 0 0 0 الطب 9
 %0 0 0 0 الرربدة ركمم البارم 10
 %0 0 0 0 الدة العلـك اإلداردة 11

 %100 355 95 260 المجمكع
 (.2014المصدر )بيانات الدراسة، 

كرـ رحلدؿ كر ندؼ االررباط مف خبلؿ دراعة لنكاف الرعالة  ك مف خبلؿ دراعة محركل 
ل اررباط معرخلص الدراعة  كأدضا رـ الرجكع إلى إجراءات الدراعة فم بعض الحاالت للرعرؼ للى مد

الرعالة بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة  كألرمد الباحثاف لهذا الةرض الرعائؿ الرم رناكلت مشابلت 
الكالدة ب فة اعاعدة مف خبلؿ إشارة  ردحة ككاضحة فم العنكاف أك األ داؼ أك اإلجراءات. كبذلؾ 

مثبل كدماف أف رشمؿ الكالدة رـ اعربعاد الرعائؿ الرم رناكلت دراعة مكضكلات ررعلؽ بالعكداف ااؿ 
الشمالدة ضمنا. كاعرخدـ الباحثاف النعب المئكدة لر ندؼ الرعائؿ إلى مرربطة كغدر مرربطة 

 بمشابلت الكالدة الشمالدة.
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 تحميل بيانات الدراسة:

 ( يبين تحميل رسائل كمية القتصاد والعموم الدارية 2جدول رقم ) 

 التخصص رقم
 اجستير والدكتوراهالم دكتوراه ماجستير

غير  مرتبط
 مرتبط

غير  مرتبط مجموع
 مرتبط

غير  مرتبط مجموع
 مرتبط

 مجموع

  37 المحاسبة    1
80.4% 

9 
19.6% 

46 5 
38.5% 

8 
61.5% 

13 42 
71.2% 

17 
28.8% 

59 

 31 إدارة األعمال 2
83.8% 

6 
16.2% 

37 4 
50% 

4 
50% 

8 35 
77.8% 

10 
22.2% 

45 

 22 القتصاد       3
73.3% 

8 
26.7% 

30 4 
50% 

4 
50% 

8 26 
68.4% 

12 
31.6% 

38 

 0 العموم السياسية  4
0% 

1 
100% 

1 1 
33.3% 

2 
66.7% 

3 1 
25% 

3 
75% 

4 

 90 المجموع 
78.9% 

24 
21.1% 

114 14 
43.8% 

18 
56.2% 

32 104 
71.2% 

42 
28.8% 

146 

 .(2014المصدر )بيانات الدراسة، 
 

% مف رعائؿ الماجعردر كالداركرار الرم أجردت 71.2( ألبلر درضي أف 2مف الجدكؿ رقـ )
فم الدة االقر اد كالعلكـ اإلداردة ررربط بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة. كربل  نعبة االررباط فم 

فم مجاؿ % لرعائؿ الداركرار. كرغـ أف الرعائؿ الرم أجردت 43.8% مقابؿ 78.9رعائؿ الماجعردر 
المحاعبة أاثر مف رلؾ الرم أجردت فم مجاؿ إدارة األلماؿ مف حدث العدد  إال أف نعبة االررباط 

% 77.8بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة أللى فم رخ ص إدارة األلماؿ إذ ربل  نعبة االررباط 
 % فم مجاؿ المحاعبة.  71.2مقابؿ  

عد رخ  م إدارة األلماؿ كالمحاعبة بنعبة كدأرم رخ ص االقر اد فم المرربة الثالثة ب
%. كالحظ الباحثاف 25%  أما رخ ص العلكـ العداعدة فدأرم فم المرربة األخدرة بنعبة 68.4اررباط 

قلة المنعكبدف لهذا الرخ ص  كلزكؼ الطبلب لف االلرحاؽ ب  حرى للى معركل الباالكردكس رغـ 
 أ مدر . 
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باط فم رعائؿ الداركرار أقؿ باثدر مف نعبة االررباط فم كالحظ الباحثاف أدضا أف نعبة االرر
رعائؿ الماجعردر  كذلؾ للى معركل جمدع الرخ  ات كفم اؿ رخ ص للى حدر. إذ بلةت أللى 

% فم رعائؿ الداركرار  اما درضي 50% بدنما لـ  ذر النعبة 83.3نعبة اررباط فم رعائؿ الماجعردر 
ذلؾ إلى أف الاثدر مف الباحثدف الما رقدمكا فم دراعرهـ ابرعدكا  (. كدعزك الباحثاف2مف الجدكؿ رقـ )

 لف المحلدة  اما أف غداب اعرراردجدة لركجد  البحث العلمم لخدمة المجرمع المحلم أثر للى ذلؾ.

كرغـ  ذا االررباط بمشابلت مجرمع الكالدة فإف نعبة االررباط دماف أف رزدد كربما قد ر ؿ 
اؿ إذا رـ حعاب الدراعات الرم رناكلت مشابلت العكداف ااؿ  كبالرالم % فم بعض األحك 100إلى 

رر ؿ بمشابلت الكالدة الشمالدة ضمنا بالربار ا جزءا ال درجزأ مف الكطف الابدر  إال أف الباحثاف لـ 
دضمنا أم رعالة ال ررناكؿ مشابلت الكالدة الشمالدة بطردقة مباشرة عكاء رمت اإلشارة لذلؾ  راحة فم 

 كاف الرعالة أك رمت اإلشارة لذلؾ  راحة ضمف إجراءات الدراعة. لن

 
 ( يبين تحميل رسائل كمية اآلداب والدراسات اإلنسانية 3جدول رقم ) 

 

 التخصص رقم
 الماجستير والدكتوراه دكتوراه ماجستير

 مرتبط
غير 
 مرتبط مجموع مرتبط

غير 
 مرتبط مجموع مرتبط

غير 
 مجموع مرتبط

  7 اآلثار    1
63.6% 

4 
36.4% 

11 2 
100% 

0 
0% 

2 9 
69.2% 

4 
30.8% 

13 

 1 التاريخ 2
50% 

1 
50% 

2 0 
0% 

1 
100% 

1 1 
33.3% 

2 
66.7% 

3 

 1 عمم الجتماع       3
33.3% 

2 
66.7% 

3 4 
50% 

4 
50% 

8 5 
45.5% 

6 
54.5% 

11 

 2 الجغرافيا 4
100% 

0 
0% 

2 0 
0% 

3 
100% 

3 2 
40% 

3 
60% 

5 

 0 المغة العربية 5
0% 

5 
100% 

5 0 
0% 

2 
100% 

2 0 
0% 

7 
100% 

7 

 4 المغة اإلنجميزية 6
80% 

1 
20% 

5 2 
33.3% 

1 
66.7% 

3 6 
75% 

2 
25% 

8 

 0 الدراسات اإلسالمية 7
0% 

1 
100% 

1 0 
0% 

1 
100% 

1 0 
0% 

2 
100% 

2 
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 4 المكتبات والمعمومات 8
50% 

4 
50% 

8 1 
33.3% 

2 
66.7% 

3 5 
45.5% 

6 
54.5% 

11 

 0 س عمم النف 9
0% 

0 
0% 

0 1 
100% 

0 
0% 

1 1 
100% 

0 
100% 

1 

 0 الفولكمور 10
0% 

0 
0% 

0 1 
100% 

0 
0% 

1 1 
100% 

0 
100% 

1 

 19 المجموع 
51.4% 

18 
48.6% 

37 11 
43.8% 

14 
56.2% 

25 30 
48.4% 

32 
51.6% 

62 

 (.2014دراسة، المصدر )بيانات ال
% مف رعائؿ الماجعردر كالداركرار الرم اجردت فم الدة 51.6( أف 3دظهر الجدكؿ رقـ )

% مف  ذر الرعائؿ 48.4اآلداب كالدراعات اإلنعاندة ال ررربط بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة  بدنما 
جعردر أللى مف اررباط ررربط بمشابلت الكالدة. كدرضي مف الجدكؿ اذلؾ أف نعبة اررباط رعائؿ الما

 رعائؿ الداركرار بمشابلت الكالدة الشمالدة.

% إال أف 100كرغـ أف دراعات الفكلالكر كللـ النفس حققت أللى نعبة اررباط ك م 
الدراعات فم  ذدف المجالدف قلدلة  حدث اانت  ناؾ دراعراف فقط فم  ذدف القعمدف  كمع ذلؾ اانت 

 ت الكالدة الشمالدة.الرا الدراعراف مرربطراف بمشابل

%  ثـ رخ ص 75دأرم بعد  ذدف الرخ  دف رخ ص اللةة اإلنجلدزدة بنعبة اررباط بلةت 
%  كدرل الباحثاف أنها نعب لالدة ردؿ للى ا رماـ القعمدف بمشابلت مجرمع 69.2اآلثار بنعبة 

اآلثار بالكالدة الكالدة  ال عدما فم مجاؿ اآلثار حدث ان بت معظـ الدراعات فم دراعة كاعراشاؼ 
 %.100الشمالدة  كاررفعت النعبة فم بحكث الداركرار فم مجاؿ اآلثار إلى 

أما دراعات للـ االجرماع كالماربات كالمعلكمات فاانت نعبها مرعاكدة حدث حققت اؿ منهما 
%. فدما حققت دراعات الجةرافدا كالرارد  أقؿ النعب  حدث بلةت نعبة االررباط 45.5نعبة اررباط 

% للدراعات الراردخدة. كمع ذلؾ ارربطت الدراعات الجةرافدا للى معركل 33.3% للجةرافدا ك40
% بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة  بدنما لـ رحقؽ أم اررباط للى معركل 100الماجعردر بنعبة 
 رعائؿ الداركرار.
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اط  كدعزك الباحثاف كلـ رحقؽ الدراعات فم مجاؿ اللةة العربدة كالدراعات االعبلمدة أم اررب
ذلؾ لطبدعة  ذر الدراعات النظردةػ كمع ذلؾ فإف بعضا منها رناكؿ مكضكلات ررعلؽ بالعكداف ااؿ 

 فدما درعلؽ بشعرر كأدب .   

 ( يبين تحميل رسائل كمية التربية دنقال 4جدول رقم ) 
 

 التخصص رقم
 الماجستير والدكتوراه دكتوراه ماجستير

غير  مرتبط
غير  مرتبط وعمجم مرتبط

غير  مرتبط مجموع مرتبط
 مجموع مرتبط

  9 العموم التربوية 1
64.3% 

5 
35.7% 

14 1 
100% 

0 
0% 

1 10 
66.7% 

5 
33.3% 

15 

 3 المغة العربية 2
60% 

2 
40% 

5 1 
50% 

1 
50% 

2 4 
57.1% 

3 
42.9% 

7 

 0 الدراسات اإلسالمية       3
0% 

3 
100% 

3 0 
0% 

1 
100% 

1 0 
0% 

4 
100% 

4 

 0 الرياضيات 4
0% 

1 
100% 

1 1 
50% 

1 
50% 

2 1 
33.3% 

2 
66.7% 

3 

 1 الفيزياء  5
25% 

3 
75% 

4 0 
0% 

0 
0% 

0 1 
25% 

3 
75% 

4 

 5 المغة اإلنجميزية 6
71.4% 

2 
28.6% 

7 2 
66.7% 

1 
33.3% 

3 7 
70% 

3 
30% 

10 

 1 الجغرافيا 7
50% 

1 
50% 

2 2 
100% 

0 
0% 

2 3 
75% 

1 
25% 

4 

 0 التاريخ 8
0% 

0 
0% 

0 0 
0% 

1 
100% 

1 0 
0% 

1 
100% 

1 

 19 المجموع 
52.8% 

17 
47.2% 

36 7 
58.3% 

5 
41.7% 

12 26 
54.2% 

22 
45.8% 

48 

 (.2014المصدر )بيانات الدراسة، 
ر فم الدة الرربدة دنقبل ( أف مكضكلات رعائؿ الماجعردر كالداركرا4درضي مف الجدكؿ رقـ )

%  كدبلحظ مف الجدكؿ أدضا أف نعبة اررباط 54.2ررربط بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة بنعبة 
رعائؿ الداركرار أللى مف نعبة اررباط رعائؿ الماجعردر  حدث ربل  نعبة اررباط رعائؿ الداركرار 

 % لرعائؿ الماجعردر.52.8% مقابؿ 58.3
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رافدة فم المرربة األكلى مف حدث االررباط بمشابلت مجرمع الكالدة كجاءت الدراعات الجة
%  حدث أف 70%. رلرها فم المرربة الثاندة دراعات اللةة اإلنجلدزدة بنعبة 75الشمالدة بنعبة بلةت 

 الدراعات فم  ذا المجاؿ رن ب للى رحعدف طرؽ ردردس  ذر اللةة.

لعدد فم المرربة الثالثة بنعبة بلةت كجاءت الدراعات الرربكدة ك م األاثر مف حدث ا
%  إذ إف ثلثم الدراعات الرم أجردت فم  ذا المجاؿ رعلقت بمشابلت الرعلدـ فم الكالدة 66.7

 الشمالدة.

كرغـ أف الدراعات فم مجاؿ اللةة العربدة ر طب  بالطبدعة النظردة فم معظمها  إال أف 
 نقبل ارربطت بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة.% مف الدراعات الرم أجردت فم الدة الرربدة د57.1

أما الرداضدات كالفدزداء فقد حققت نعب مردندة فم االررباط حدث بلةت نعبة الرداضدات 
%. كلـ رحقؽ الدراعات اإلعبلمدة كالرارد  اررباط بمشابلت 25%  بدنما بلةت نعبة الفدزداء 33.3

 مجرمع الكالدة الشمالدة.

 تحميل رسائل كمية الشريعة والقانون ( يبين 5جدول رقم ) 
 

 التخصص رقم
 الماجستير والدكتوراه دكتوراه ماجستير

غير  مرتبط
 مرتبط

غير  مرتبط مجموع
 مرتبط

غير  مرتبط مجموع
 مرتبط

 مجموع

 0 القانون العام 1
0% 

10 
100% 

10 0 
0% 

3 
0% 

3 0 
0% 

13 
100% 

13 

 0 الفقو المقارن 2
0% 

15 
100% 

15 0 
0% 

3 
3% 

3 0 
0% 

18 
100% 

18 

 0 القانون الخاص       3
0% 

0 
0% 

0 0 
0% 

2 
100% 

2 0 
0% 

2 
100% 

2 

 0 الشريعة 4
0% 

2 
100% 

2 0 
0% 

2 
100% 

2 0 
0% 

4 
100% 

4 

 0 المجموع 
0% 

27 
100% 

27 0 
0% 

10 
100% 

10 0 
0% 

37 
100% 

37 

 (.2014المصدر )بيانات الدراسة، 
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( أف رعائؿ الماجعردر كالداركرار الرم اجردت فم الدة الشردعة 5رظهر نرائ  الجدكؿ رقـ )
كالقانكف لـ رحقؽ أم اررباط بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة  حدث لـ دجد الباحثاف دراعة كاحدة 

 رة.رناكلت فضدة مف قضادا الكالدة الشمالدة ب كرة مباش

دراعة مف  ذر الدراعات رناكلت مكضكلات ررعلؽ بالعكداف ااؿ كذلؾ  18كمع ذلؾ فإف 
%. إال اف مكضكع الدراعة الحالدة درناكؿ فقط الدراعات المرربطة مباشرة بمشابلت 48.6بنعبة 

 مجرمع الكالدة الشمالدة.

 
 ( يبين تحميل رسائل كمية العموم الزراعية 6جدول رقم ) 

 التخصص رقم
 الماجستير والدكتوراه دكتوراه اجستيرم

غير  مرتبط
غير  مرتبط مجموع مرتبط

غير  مرتبط مجموع مرتبط
 مجموع مرتبط

  7 القتصاد الزراعي    1
100% 

0 
0% 

7 2 
100% 

0 
0% 

2 9 
100% 

0 
0% 

9 

 4 النتاج الحيواني 2
100% 

0 
0% 

4 0 
0% 

0 
0% 

0 4 
100% 

0 
0% 

4 

 1 اليندسة الزراعية       3
100% 

0 
0% 

1 0 
0% 

0 
0% 

0 1 
100% 

0 
0% 

1 

 1 البساتين 4
100% 

0 
0% 

1 1 
100% 

0 
0% 

1 2 
100% 

0 
0% 

2 

 6 وقاية المحاصيل 5
85.7% 

1 
14.3% 

7 3 
100% 

0 
0% 

3 9 
90% 

1 
10% 

10 

 1 التربة 6
100% 

0 
0% 

1 0 
0% 

0 
0% 

0 1 
100% 

0 
0% 

1 

 2 انتاج المحاصيل 7
100% 

0 
0% 

2 0 
0% 

1 
100% 

1 2 
66.7% 

1 
33.3% 

3 

 22 المجموع 
95.7% 

1 
4.3% 

23 6 
85.7% 

1 
14.3% 

7 28 
93.3% 

2 
6.7% 

30 

 (.2014المصدر )بيانات الدراسة، 
الزرالدة ( أف رعائؿ الماجعردر كالداركرار الرم أجردت فم الدة العلـك 6دبدف الجدكؿ رقـ )

حققت نعبة اررباط لالدة بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة  حدث بلةت نعبة االررباط فم رعائؿ 
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% بالنعبة لرعائؿ الداركرار  بدنما بلةت النعبة فم رعائؿ الماجعردر 85.7% كبلةت 95.7الماجعردر 
 %.93.3كالداركرار معا 

% باعرثناء قعـ كقادة 100ة اررباط بلةت كحققت جمدع األقعاـ فم الدة العلكـ الزرالدة نعب 
% ك م نعب لالدة أدضا  كقعـ انراج المحا دؿ الذم 90المحا دؿ الذم حقؽ نعبة اررباط بلةت 

 %.66.7حقؽ نعبة بلةت 

كدرل الباحثاف مف  ذر النردجة اف البحث العلمم للى معركل الماجعردر كالداركرار دعرهدؼ 
 دة الشمالدة.بدرجة ابدرة مشابلت مجرمع الكال

 ( يبين تحميل رسائل كمية التربية مروي 7جدول رقم ) 
 

 التخصص رقم
 الماجستير والدكتوراه دكتوراه ماجستير

غير  مرتبط
 مرتبط

غير  مرتبط مجموع
 مرتبط

غير  مرتبط مجموع
 مرتبط

 مجموع

 0 المغة العربية     1
0% 

8 
100% 

8 0 
0% 

4 
100% 

4 0 
0% 

12 
100% 

12 

 0 ت اإلسالميةالدراسا 2
0% 

8 
100% 

8 0 
0% 

2 
100% 

2 0 
0% 

10 
100% 

10 

 4 عمم النفس 3
100% 

0 
0% 

4 0 
0% 

2 
100% 

2 4 
66.7% 

2 
33.3% 

6 

 1 التاريخ 4
100% 

0 
0% 

1 0 
0% 

0 
0% 

0 1 
100% 

0 
0% 

1 

 5 المجموع 
23.8% 

16 
76.2% 

21 0 
0% 

8 
100% 

8 5 
17.2% 

24 
82.8% 

29 

 (.2015المصدر )بيانات الدراسة، 
 

( ألبلر درضي أف رعائؿ الماجعردر كالداركرار الرم اجردت فم الدة  7مف الجدكؿ رقـ )
% مف  ذر 17.2%  كاف 82.8الرربدة مركم ال ررربط بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة بنعبة 

بلت مجرمع الكالدة الشمالدة. كفدما لدا الدراعات الرم أجردت فم مجاؿ للـ الرعائؿ لها اررباط بمشا
 النفس كالرارد  فإف جمدع المجاالت األخرل لدس لها اررباط بمشابلت كقضادا الكالدة الشمالدة.
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كفم مجاؿ للـ النفس فإف جمدع رعائؿ الماجعردر الرم أجردت فم الدة الرربدة مركم ررربط 
% حعبما دظهر مف الجدكؿ ألبلر. اما أف جمدع 100كالدة الشمالدة كذلؾ بنعبة بمشابلت مجرمع ال

 رعائؿ الداركرار ال ررربط بمشابلت الكالدة. 

 ( يبين تحميل رسائل كمية عموم األرض والتعدين 8جدول رقم ) 
 

 التخصص رقم
 الماجستير والدكتوراه دكتوراه ماجستير

غير  مرتبط
غير  مرتبط مجموع مرتبط

غير  مرتبط مجموع رتبطم
 مجموع مرتبط

 2 المغة العربية     1
100% 

0 
0% 

2 0 
0% 

0 
0% 

0 2 
100% 

0 
0% 

2 

 2 المجموع 
100% 

0 
0% 

2 0 
0% 

0 
0% 

0 2 
100% 

0 
0% 

2 

 (.2014المصدر )بيانات الدراسة، 
 

 رية( يبين تحميل رسائل كمية عموم الحاسوب والتنمية البش 9جدول رقم ) 
 

 التخصص رقم
 الماجستير والدكتوراه دكتوراه ماجستير

غير  مرتبط
غير  مرتبط مجموع مرتبط

غير  مرتبط مجموع مرتبط
 مجموع مرتبط

 0 المغة العربية     1
0% 

0 
0% 

0 1 
100% 

0 
100% 

1 1 
100% 

0 
0% 

1 

 0 المجموع 
0% 

0 
0% 

0 1 
100% 

0 
0% 

1 1 
100% 

0 
0% 

1 

 (.2014در )بيانات الدراسة، المص
( إلى قلة رعائؿ الماجعردر الرم أجردت فم الدرم 9( كرقـ )8دشدر الجدكالف المررالداف رقـ )

للكـ األرض كالرعددف كالدة للكـ الحاعكب كالرنمدة البشردة  كذلؾ لحداثة برام  الدراعات العلدا فم 
الالدردف معا لـ ررجاكز الثبلث رعائؿ اثنراف   اردف الالدردف. حدث أف جمدع الرعائؿ الرم أجردت فم

للى معركل الماجعردر كرعالة كاحدة للى معركل الداركرار أجردت فم الدة للكـ الحاعكب كالرنمدة 
 البشردة.
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كرغـ قلة  ذر الرعائؿ إال أنها جمدعا ررربط بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة  مما دعطم 
الدارعدف بهاردف الالدردف نحك رناكؿ مشابلت ذات  لة بمجرمع  مؤشرا إدجابدا بأف  ناؾ ارجار مف

 الكالدة الشمالدة.

 

 المبحث الثالث: النتائج والتوصيات

مف خبلؿ الرحلدؿ الذم رـ فم المبحث العابؽ  كفم ضكء اعئلة البحث رخلص الدراعة إلى 
 النرائ  الرالدة:

 -2006م جامعة دنقبل خبلؿ الفررة . إف بحكث رعائؿ الماجعردر كالداركرار الرم أجردت ف1
%  اما دظهر مف 55.2رعالة ررربط بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة بنعبة  355ـ  كلدد ا 2014

(  ك م نعبة جددة  خا ة كأن  ال ركجد أم ركجدهات أك رحفدز إلجراء دراعات ررربط 10الجدكؿ رقـ )
 بمشابلت الكالدة الشمالدة.

%  ك م نعبة ابدرة 60.4ط فم رعائؿ الماجعردر  حدث بلةت . اررفعت نعبة االرربا2
 (.  10مقارنة بنعبة اررباط رعائؿ الداركرار بمشابلت مجرمع الكالدة الشمالدة اما دبدف الجدكؿ رقـ )

 

 ( يبين ترتيب الكميات حسب ارتباط الرسائل بمشكالت الولية الشمالية 10جدول رقم ) 

 التخصص رقم
 لماجستير والدكتوراها دكتوراه ماجستير

غير  مرتبط
 مرتبط

غير  مرتبط مجموع
 مرتبط

غير  مرتبط مجموع
 مرتبط

 مجموع

 2 عموم الرض والتعدين 1
100% 

0 
0% 

2 0 
0% 

0 
0% 

0 2 
100% 

0 
0% 

2 

عموم الحاسوب  2
 التنمية البشرية

0 
0% 

0 
0% 

0 1 
100% 

0 
0% 

1 1 
100% 

0 
0% 

1 

 22 ية   العموم الزراع 3
95.7% 

1 
4.3% 

23 6 
85.7% 

1 
14.3% 

7 28 
93.3% 

2 
6.7% 

30 

القتصاد والعموم  4
 الدارية

90 
78.9% 

24 
21.1% 

114 14 
43.8% 

18 
56.2% 

32 104 
71.2% 

42 
28.8% 

146 



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  309 

  

 19 التربية دنقال 5
52.8% 

17 
47.2% 

36 7 
58.3% 

5 
41.7% 

12 26 
54.2% 

22 
45.8% 

48 

اآلداب والدراسات  6
 النسانية

19 
51.4% 

18 
48.6% 

37 11 
43.8% 

14 
56.2% 

25 30 
48.4% 

32 
51.6% 

62 

 5 التربية مروي 7
23.8% 

16 
76.2% 

21 0 
0% 

8 
100% 

8 5 
17.2% 

24 
82.8% 

29 

 0 الشريعة والقانون 8
0% 

27 
100% 

27 0 
0% 

10 
100% 

10 0 
0% 

37 
100% 

37 

 157 المجموع 
60.4% 

103 
39.6% 

260 39 
41.1% 

56 
58.9% 

95 196 
55.2% 

159 
44.8% 

355 

 (.2015الدراسة،  المصدر )بيانات
 

. جاءت الدرم للـك األرض كالرعددف كللـك الحاعكب كالرنمدة البشردة فم المراز األكؿ مف 3
% إال أف الدراعات الرم 100حدث االررباط بمشابلت مجرمع الكالدة  حدث بلةت نعبة االررباط فدهما 

 أجردت فدهما فلدلة جدا.

راعات لدددة  فرأرم الدة العلكـ الزرالدة فم . أما بالنعبة للالدات الرم أجردت فدها د4
%. بدنما رقؿ 54.2% كالرربدة دنقبل بنعبة 71.2%  رلدها الدة االقر اد بنعبة 93.3المقدمة بنعبة 

 %.50نعب اررباط رعائؿ الالدات األخرل لف 

. رشمؿ ا ـ المجاالت ذات ال لة بمشابلت الكالدة الشمالدة  كالرم رناكلرها رعائؿ 5
 جعردر كالداركرار للى:الما

اآلثار  كللـ النفس كاالجرماع كالعلكـ الرربكدة كاللةات كالماربات كالمعلكمات فم مجاؿ  -
 الدراعات األدبدة كالرربكدة. 

إدارة األلماؿ كالمحاعبة كاالقر اد الزرالم كانراج المحا دؿ ككقادرها كاإلنراج الحدكانم  -
 الدة. فم مجاؿ الدراعات االقر اددة كالزر 

. رشمؿ أ ـ المجاالت ذات ال لة بمشابلت الكالدة الشمالدة  كالرم رمثؿ أكلكدات لالدة 6
 الدراعات العلدا  كخلت الدراعات الحالدة منها للى:
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البدئة المدرعدة كردردب المعلـ  طرؽ كاعالدب ردردس اللةات  األدب الشعبم كالرراث فم  -
 مجاؿ الدراعات الرربكدة كاألدبدة.

الرربة كالبدئة كالمدار كالر حر كاعر بلح األراضم كالمعادف  كاالمراض فم مجاالت  -
 الزرالة كالطب كالرعددف.

 توصيات الدراسة: 

اما ارضي مف الدراعة أف  ناؾ ارجا ا رلقائدا ادجابدا مف الباحثدف فم جامعة دنقبل نحك 
 مشابلت الكالدة الشمالدة  لذا دك م الباحثاف بما للم:

كجد  البحث العلمم فم جامعة دنقبل نحك قضادا كمشابلت الكالدة الشمالدة كذلؾ . ر1
 بالرنعدؽ مع إدارة الرخطدط االعرراردجم بالكالدة كالدة الدراعات العلدا.

. نشر معرخل ات الدراعات الرم رجرل فم اؿ الدراعات العلدا عنكدا فم اردب لررماف 2
 جها كرك دارها.الجهات المخر ة مف االعرفادة مف نرائ

. البحث لف م ادر لرمكدؿ البحكث كالدراعات ذات ال لة بمشابلت مجرمع الكالدة 3
 الشمالدة  خا ة الدراعات ذات الجدكل االقر اددة العالدة.

. رشجدع الباحثدف الذدف دقكمكف بدراعات ررربط بمشابلت الكالدة برحفدز ـ كمنحهـ جكائز 4
 رشجدعدة ماددة كرمزدة.

ء كحدات للرخطدط كالبحكث فم الكزارات المخرلفة بالكالدة للى أف درـ الرنعدؽ بدنها . إنشا5
كبدف الالدات ذات ال لة فدما درعلؽ بمجاالت كمكضكلات البحث العلمم  كذلؾ كفؽ مرطلبات 

كالعلـك الرنمدة. اأف درـ الرنعدؽ بدف كزارة الزرالة كالدة العلكـ الزرالدة  كزارة المالدة كالدة االقر اد 
اإلداردة  كزارة الرربدة كالرعلدـ كالدات الرربدة  ك اذا. كدماف للكزارات المعندة أف رربنى كررلى األبحاث 

 االرم راكف ذات  لة كجدكل اقر اددة ابدرة. 

. رفعدؿ دكر الجامعة البحث العلمم كخدمة المجرمع  كبخا ة مجرمع الكالدة الشمالدة  6
 نرشرت فم اؿ محلدات الكالدة.خا ة كاف الدات الجامعة ا
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Abstract 

 This investigation was conducted in an orchard located at Dongola 

locality, Northern State, Sudan, to study the effect of some cultural practices 

on the success of transplanted offshoots of two date palm cultivars 

("Barakawi" and "Mishrig Wad Lagii"). The pre-transplanting cultural 

practices used consisted of dry heating the inside of the planting holes with 

burning plant residues or flaming with benzene, immersing the bases of 

detached offshoots in Clorox (5%) solution, and spot application of ground 

charcoal to the bottom of planting holes, in addition to the control. Fine 

riverbank silt loam, sand and high upper terrace clay were used as backfill 

planting soils. Success of offshoot "take" was evaluated in terms of survival 

percentage, number of newly formed roots and root length. The results 

showed that charcoal treatments were significantly the best among all other 

cultural treatments tested giving an increase of approximately 50% over the 

control in number of roots. An increase of 27.9% and 23.3% from the control 

was also obtained for survival percentage and root length respectively. Sand 

proved to be the best backfill soil for the two cultivars, with significant effects 

in most of the parameters measured, silt soil was second. "Mishrig Wad 

Lagii" outperformed "Barakawi" in all parameters measured with high 

significance. The parameter of number of newly formed roots on transplanted 

offshoots gave more significance than the other two parameters measured 

making it an adequate indicator of the success of transplantation. It also 

provides valid indices to the effectiveness of treatments tested. 

 

Keywords: Pheonix dactylifera L., propagation, date palm, offshoots, 

replanting.  
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 غزخٍصاٌّ

جردت رجارب حقلدة بمنطقة دنقػبل بالكالدػة الشػمالدة لدراعػة رػأثدر أربػع معػامبلت زرالدػة للػم أي 
نعػػبة نجػػاح زرالػػة شػػركؿ  ػػنفدف مػػف أ ػػناؼ نخدػػؿ الرمػػر المنقكلػػة .شػػملت المعػػامبلت الفبلحدػػ  قبػػؿ 

ذلػػؾ لػػف طردػػؽ حػػرؽ المربقدػػات النباردػػ  أك أشػػعاؿ الزرالػػة: معػػحكؽ الفحػػـ النبػػارم  الحػػرارر الحافػػ  ك 
%( " الكراس" كضع معػحكؽ 5)غمس قكالد الشربلت المف كلة فم محلكؿ,البنزدف فم حفر الزرالة 

الفحـ النبارم لند قكالد حفر الزرال  باإلضافة لمعاملة الشا د .أعرخدـ طمم الندؿ كرربة رملدػة كرربػة 
الػػة الشػػركؿ . اعػػرخدمت اػػذلؾ شػػركؿ  ػػنؼ " البراػػاكم"   ك ػػنؼ الرػػركس العلدػػا الطدندػػة ابدئػػات لزر 

"مشػػرؽ كد لقػػام"  امػػكاد نباردػػة فػػم  ػػذر الدراعػػة .رػػـ ر ػػد نعػػبة الشػػركؿ الحدػػة   مركعػػط لػػدد الجػػذكر 
المراكنة كمركعط طكؿ الجذكر للم الفعائؿ المزركلة بعد رععة أشهر مف الزرالة )النقػؿ( .أكضػحت 

لفحـ النبارم اانت  م األفضؿ بدف اؿ المعامبلت المخربػرة برػأثدر معنػكم النرائ  أف معاملة معحكؽ ا
% رقردبػان مػف معاملػة الشػا د كاػذلؾ 50إح ائدا  حدث لكحظت زدػادة فػم مركعػط لػدد الجػذكر بلةػت 

%بالنعػػػبة لقدػػػاس الشػػػركؿ الحدػػػة  23.3% ك 27.9ألطػػػت  ػػػذر المعاملػػػة زدػػػادة للػػػم الشػػػا د قػػػدر ا 
الررردب .بر نت الرربة الرملدة للػم أفضػلدرها ابدئػة رجػذدر ل ػنفم النخدػؿ كمركعط طكؿ الجذكر للم 

كبرأثدر ممدز إح ائدان فم معظـ القداعات المر كدة  بدنما احرلت الرربة الطمدد  المرربػة الثاندػة . فقػد 
رفػكؽ ال ػػنؼ "مشػرؽ كد لقػػام" للػػم "براػاكم" فػػم اػؿ القداعػػات المر ػػكدة باخربلفػات معنكدػػة لالدػػة.  

الجػػددر بالػػذار أف قدػػاس لػػدد الجػػذكر الماكنػػة للػػم الشػػركؿ المزركلػػة دعربػػر مؤشػػر ممرػػاز لنجػػاح ك 
شركؿ نخدؿ الرمر المنقكلة كذلػؾ ألنػ  أظهػر معنكدػة أاثػر مػف القداعػدف األخػرددف المر ػكددف فػم  ػذر 

   .الدراعة

 

 انُمم.,انخكبرش , َخٛم انخًش , انفغبئم., .Phoenix dactylifera L وٍّبد ِفزبد١ٗ:

 

INTRODUCTION 

Date palm (Phoenix dactylifera L.) is a member of the 

monocotyledonous family Palmae (Arecaceae). It is native to tropical Africa 

and Asia. Date palm ranks first in importance among fruits of the Northern 

and constituting by far the main income-generating activity. They are valued 

not only for their fruits but also for their other by-products. Dry dates are 

packed in sacks for longer storage or transport and soft dates are sold 
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immediately. Despite its outstanding agronomic and socio-economic 

significance, date palm remains a vastly under searched subject of fruit trees 

in Sudan. Much of the few published research on date palm had been limited 

to the physical and chemical characteristics of the fruits (Osman and Boulos, 

1977; Nour and Ahmed, 1981; Ali and Sidahmed, 1988). 

Transplanting date palm offshoots for clonal propagation is a very 

common practice in date palm growing regions of the world. Cost of 

transplanting is the largest single factor contributing to total production costs 

of date palm. Very little is known about the factors that affect the survival of 

transplanted offshoots. The timing of transplanting, size, weight, length and 

age of transplantable offshoots are governed more by practical experience and 

traditions rather than by scientific studies.  

Many different methods are used in the production and transplanting of 

date palm offshoots. No one set of rules applies to all date palm growing 

areas. Successful date growers have worked out for themselves the many 

problems particular to their local conditions. Date growers in Sudan 

encourage offshoots to root while still attached to the parent palm by 

surrounding their bases with damp soil in a polyethylene bag or tins. Rooted 

offshoots are then severed and planted out. Detached offshoots are commonly 

stored for few days before planting. The basal cut surfaces are overlaid with 

clay mud or asphalt, and sometimes they are kept with their basal ends in 

running irrigation water until planting. Planting holes are usually prepared for 

planting at the beginning of the hot months of summer. In Tunisia and Libya 

date growers remove offshoots with a piece of tissue from the parent palm 

(Nixon, 1960). It is claimed by date palm growers that these control measures 

decrease the mortality of newly planted offshoots but no substantiating data 

have been published. Deliberate induction of adventitious roots of detached 

offshoots by auxin treatment has been reported (Al-Ghamidi, 1988; El-

Hodairi et al., 1992; Qaddoury and Amssa, 2004). The availability of 

offshoots of desired varieties and poor stands are considered contributing 

factors hindering large-scale date palm planting. 

Rapid establishment of transplanted date palm offshoots is critical for 

their survival. Most of the absorbing roots are lost during digging and 

severing processes or desiccate during handling until transplanting. The 

mechanical damage in detached offshoots caused by rough or careless 

handling is excessive. The primary requisite for successful offshoot-take is a 

careful severance forming a smooth wound of minimal size Most of the soil-

borne phytopathogens require a wound or an injury to initiate infection. Roots 
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could only be initiated on healthy non-infected tissues which have undergone 

secondary differentiation. 

Many transplanted offshoots exhibit retarded early growth or fail to 

“take” (Howard et al.1984). Failure of offshoots to "take" and grow has been 

mostly attributed to basal rot. Diploida and Omophalia fungi were reported to 

infect weakened date palm trees through mechanical wounds and cause rot 

(Al-Shriedi and Al-Shahwan, 2003). Treatment of the basal cut end of 

detached offshoots prior to planting with biocides (Legrand and Toutain, 

1967; Winder, 1968; Hussein and El-Haidari, 1983), chemical disinfestants  

and dry heating of planting holes before planting (Al-Manaa and Said, 1992) 

have been found to be effective. The phytosanitation of the detached offshoot 

and the planting hole have been the core of these experienced cultural 

practices of transplantation. Therefore, this study aimed to evaluate some 

cultural practices that could prevent or minimize infection of transplanted 

offshoots with soil-borne pathogens and consequently improve survivability 

and offshoot-take in two types of date palm under the condition of the 

Northern State, Sudan. 

MATERIALS AND METHODS 

This study was carried out in an orchard, belonging to Dongola 

Corporation for Agricultural Inputs and Services, Dongola, Northern State, 

Sudan, (Latitude 19° 10´ N, Longitude 30° 29 E). Offshoots of two cultivars 

of date palm; namely, "Barakawi", a dry date and "Mishrig Wad Lagii" a 

semi-soft date, were selected for use in this study. Seventy five mature 

offshoots of "Barakawi" of comparable size and shape were collected from a 

small village called "Ertedi" south of Dongola town. "Mishrig Wad Lagii" 

0ffshoots were similarly selected from "Borgeig" village, 60 kilometer north 

of Dongola. Offshoots were carefully pruned by removing old leaves, dead 

roots and leaf bases. The terminal portions of green leaves were cut back to 

50 cm length, and the bases of the offshoots were cleaned from dust, mud, 

soil debris and old injured roots. The offshoots were then kept under shade 

until planting. The volume of each planting-hole was approximately 100 

litres. 

Three types of rooting media were used; namely, sand, silt loam (river 

bank soil) and heavy clay soils (upper terrace soils) collected from non- 

cultivated sites. Five pre-transplanting cultural practices were used for 

treating planting holes or detached offshoots: burning of plant residues, 

flaming by benzene, disinfestation of the base of detached offshoots with 
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(5%)  Clorox solution, application of ground charcoal to the bottom of the 

planting holes in addition to a control. Plant residues were collected from the 

field, placed into the planting holes, pressed until the holes are tightly filled 

and burned to ashes. The basal ends of detached offshoots were directly 

sterilized prior to planting by dipping for 20 minutes into a Clorox (5%) 

solution (5.25% sodium hypochlorite), containing 10 drops of Tween-20 per 

litre. One kilogram of finely ground charcoal was applied directly under the 

root-ball of each transplanted offshoot in direct contact with the cut basal 

surface. 

The planting holes were half filled with either sand, silt loam or clay soil. 

After each offshoot was placed into a planting hole, the hole was backfilled 

with the corresponding soil type under test. An irrigation regime was 

implemented with a 3-4 days interval during summer and once a week during 

winter. For controlling termites, all treatments were sprayed with 

"Endrospan". Weed control was done manually when required. The 

experiment was laid in a split-split-plot design with date cultivars assigned to 

the main plots, whereas soil types and cultural practices were allotted to the 

sub and sub-sub plots, respectively with five offshoots as an experimental 

unit. A total of 150 offshoots were used in this experiment. Data were 

collected on survival percentage of transplanted offshoots, and number and 

length of newly formed roots and were subjected to analysis of variance 

procedures of the SAS Institute, (1990) and Duncan Multiple Range Test was 

used to separate treatment means. 

RESULTS 

The charcoal treatment gave higher percentage (76.6%) of survival rate 

than all other treatments tested, but the differences were not significant 

(Table1), followed by the Clorox (5%) solution treatment, which gave 70% 

survival. The control gave the least survival value (60%).Sand soil gave a 

slight non-significant increase in the percentage of survival over silt soil, 

while clay soil gave a significantly lower survival rate. The survival rate was 

significantly higher with "Barakawi" offshoots planted in sand soil than silt or 

clay soils. A slight increase in percentage of survival in silt soil over clay soil 

was obtained. 

"Mishrig Wad Lagii" gave high values of survival with all treatments and 

soil types tested. Survival percentage of "Mishrig Wad Lagii" offshoots 

ranged from 60% to 96%, while in "Barakawi" it ranged from 36% to 72%. 
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"Mishrig Wad Lagii" had significantly higher percentage of offshoot survival 

(82.6%) than "Barakawi" (52%). 

"Mishrig Wad Lagii" gave 100% survival in sand and silt soils with 

charcoal, Clorox (5%) solution, burnt plant residues and the control 

treatments. In clay soils and with Clorox (5%) solution and charcoal 

treatments, "Mishrig Wad Lagii" gave 80% survival. Sand and silt soil types 

gave significantly higher survival percentages of offshoot of "Mishrig Wad 

Lagii" than clay soil. 

A significantly high survival rate of "Barakawi" offshoots was obtained 

on sand soil; followed by silt soil, while clay soil recorded the lowest survival 

rate. "Mishrig Wad Lagii" gave the highest survival rate from the beginning 

of the experiment and continued to be superior to "Barakawi" which was slow 

to respond to soil treatments. 

The effect of cultural treatments, soil types and cultivars on the number 

of newly formed roots revealed that charcoal resulted in a slight increase in 

number of roots compared to burning plant residues (Table 2). Both 

treatments were significantly different from the other three treatments tested. 

The increase in number of roots with charcoal was 49.7% over the control. 

The number of roots obtained on sand soil was non-significantly higher than 

that obtained on silt or clay soils. A significant difference, however, existed 

between the number of roots produced by "Mishrig Wad Lagii" and 

"Barakawi". "Mishrig Wad Lagii" always produced greater number of roots 

regardless of treatment. The highest number of roots was produced on 

"Mishrig Wad Lagii" offshoots planted in sand soil with the Clorox treatment 

(17.2), while the least value for number of roots was recorded on "Barakawi" 

offshoots planted in silt loam with flamed benzene (0.60). 

Table (3) summarizes the results of the effect of cultural treatments, soil 

types and cultivars on root length. Charcoal treatment produced the longest 

roots on transplanted offshoots (13.1 cm), and Clorox solution produced the 

shortest (7.8 cm). However, there were no significant differences among the 

treatments tested. Sand soil gave significantly high value of root length, and 

the least value was obtained with clay soil in both cultivars. Sand proved to be 

superior to the other two types of soil as transplanting medium for "Barakawi" 

cultivar with significant differences between soil type means. On the other 

hand, no significant differences were recorded in root length among sand and 

silt soil types with "Mishrig Wad Lagii". However, it produced significantly 

longer roots than "Barakawi". The highest value for root length was obtained 
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on "Mishrig Wad Lagii" planted in sand with charcoal (30.3 cm) and the 

lowest values were recorded on "Barakawi" offshoots planted in silt soil and 

treated with Clorox (5%) solution (0.3 cm).  

DISCUSSION 

Offshoots die and fail to survive transplanting because of failure to form 

roots and\or basal rot which is promoted by high humidity. Pre-transplant soil 

sterilization often eliminates or greatly reduces replant problems caused by 

soil-borne pathogens (Traquair, 1984). The beneficial effect of burnt plant 

residues or benzene reported here is attributed to complete or partial 

sterilization of the planting holes. Both treatments produced fire that burnt 

completely inside the planting holes resulting in temperatures lethal to a wide 

spectrum of soil-borne phytopathogens and pests. The increased survival 

percentage of transplanted offshoots appeared to be related to the 

development of vigorous and healthy root systems. The detached offshoots 

were planted in a hygienic environment for a time long enough for wounds at 

the cut basal end to heal and for root initials to grow and elongate. 

Sterilization of soils by burning plant residues (Lal and Ghuman, 1989; 

Gilbert, 1991) or by solar heating (Katan et al., 1976; Hartz et al., 1993) were 

effective in eliminating or minimizing losses due to root diseases caused by 

soil-borne phytopathogens.  

A significant difference between burnt plant residues and benzene in root 

number was found. The burning of plant residues lasted for longer periods in 

the treated planting holes than flamed benzene resulting in a better pathogen 

control. This is in agreement with the findings of Katan et al., (1976). 

Burning plant residues and conversion of biomass to ash may, perhaps,  have 

increased the availability of essential nutrient elements and improved the 

physical properties of the soil (Lal and Ghuman, 1989), thus contributing to 

better growth and development of transplanted offshoots. The preparation of 

planting holes by date growers in the Northern State at the beginning of 

summer, 4 months before transplanting, improved survivability of offshoots 

probably through sterilization of planting holes by solar heating. 

Immersion of the basal ends of detached offshoots in 5% Clorox solution 

resulted in complete or partial surface sterilization and improved survival and 

subsequent growth of transplanted offshoots. This finding is consistent with 

the results of Al-Manaa and Said, (1992) for date palm offshoots; Hall, (1985) 

for bedded sweet potato root tubers and Hartz and Caprile, (1995) for sweet 

corn seeds. Chlorinated compounds, though effective as surface disinfestants, 



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  320 

  

are unsafe to human and should be used with caution. Phytotoxicity is also 

possible if the concentration of these compounds exceeded the pre-determined 

optimal purposely or by accident. 

Ground charcoal has been used routinely to improve stand establishment 

of horticultural crops (Kratky et al., 1970; Wagner and Neal, 1984; Poling 

and Monaco, 1985). The separation of offshoots subjects them to mechanical 

and water stresses which induce the production of ethylene (Yang and Pratt, 

1978; Barker and Corey, 1988). The accumulation of ethylene in the 

rhizosphere of planted offshoots would accelerate senescence of living intact 

cells and increase the permeability of cell membranes. As a consequence, 

leakage of essential metabolites occurs (Chan et al., 1985). Leakage of cell 

sap from wounded cells and tissues, encourage infection by rot-causing 

pathogens and induces the production of more ethylene. The addition of 

ground charcoal, as a spot application treatment at the bottom of planting 

holes, greatly improved survival and growth of transplanted offshoots giving 

significantly high number of roots compared to the control. Many different 

methods are used in the propagation of date palm by offshoots. The 

overlaying of the cut surface of detached offshoots with asphalt or clay mud 

or the removal of offshoots with a portion of tissue from the mother palm are, 

but, means of reducing leakage of essential metabolites, thus, preventing 

direct exposure to rot causing microorganisms .  

The deeper actions and functions of ground charcoal are, however, 

largely unknown and a precise explanation of their beneficial effect(s) is still 

lacking. It is possible that ground charcoals absorbs and/or adsorbs leachate 

solution leaking from injured cells and tissues as well as stress-induced 

ethylene and counteract their deleterious effects on transplanted offshoots.  

The replacement of the original soil with non-orchard planting hole 

backfill soil type, having better physical and chemical properties, is expected 

to significantly improve replanted orchard trees (Peryea and Covey, 

1989;Autio et al., 1991; Neilson et al., 1994). Sand soil backfill favoured 

survival and gave high values in all parameters measured with significant 

difference in root length in "Barakawi" compared to other soil types. These 

backfill soil types were collected from non-orchard sites. Thus, they should 

have contained low levels of micro-organisms that cause rot of transplanted 

date palm offshoots; hence simple physical replacement of the original 

infested orchard soil should have contributed to better offshoot survival. Sand 

soil had some physical and chemical properties that were more desirable from 

a soil management standpoint, including better aeration, higher infiltration 
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rate, higher levels of available soil moisture, organic carbon, mineral elements 

(Lal and Ghuman, 1989; Peryea and Covey, 1989), and/or greater reduction in 

soil-borne pathogens (Stapleton and DeVay, 1986). Silt loam soil was second 

to sand soil as a rooting medium, as was also reported by Tilt and Bilderback, 

(1987). It is rich in organic matter, less porous than sand soil and has a 

comparatively good aeration and good water retaining capacity. Clay soils, on 

the other hand, gave the lowest values for all parameters measured. These 

soils are heavy and sodic with high salt content representing the upper terrace 

soils in the Northern State. Survival of date palm offshoot is difficult in such 

soils. It seems that air and water content of the planting media are more 

deterministic to root initiation than the physical characteristics of planting 

media. Similar observations have been reported by Tilt and Bilderback, 

(1987). 

Offshoot-take is variety dependant. "Mishrig Wad Lagii" gave highly 

significant values for all measured parameters compared to "Barakawi", 

confirming unsubstantiated claims by date palm growers that semi-dry date 

cultivars are easier-to-root than dry-date cultivars."Mishrig Wad Lagii" has 

the highest survival percentage, the greatest number of roots and the longest 

roots compared to "Barakawi". Nine months were required for the formation 

of countable and measurable roots on transplanted offshoots supporting 

earlier observations by El-Hodairi et al., (1992). This is probably a reflection 

of the date palm’s known slow habit of growth and development. 

In conclusion, the amendment treatments of detached offshoots and 

planting holes evaluated in this study consistently enhanced survival and 

subsequent growth and development of transplanted offshoots. Dry heat 

ameliorated stress due to soil pathogens and ground charcoal and sand soil 

substrates had some physical and chemical properties that were more 

desirable for successful offshoot survival and subsequent growth than the 

control. Burning plant residues in the planting holes is an effective 

phytosanitary cultural practice that is non-toxic, cheap and easy to apply. 

Benzene and Clorox, though effective, are hazardous, expensive and difficult 

to apply. Replacement of the original soil of the planting holes with sand as a 

backfill soil is costly, but often an effective means of increasing survivability 

of transplanted offshoots. 
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Table 1. Effect of cultural treatments and soil types on survival of non-rooted, 

detached offshoots of Mishrig Wad Lagii and Barakawi date palm cultivars 

upon transplanting. 

 “Mishrig Wad Lagii”  “Barakawi”  

Treatment Clay Sand Silt  Clay Sand Silt  Mean 

Control 40 100 80  40 60 40 60.00
a 

Plant residue 60 100 100  20 60 40 63.33
a 

Benzene 40 80 80  60 80 60 66.66
a 

Clorox (5%) 80 100 100  20 80 40 70.00
a 

Charcoal 80 100 100  40 80 60 76.66
a 

Soil types  

Mean 

 

60
b
 

 

96
a
 

 

92
a
 

  

36
b
 

 

72
a
 

 

48
b
 

 

Cultivar mean 82.66
a 

 52.00
b 

Means with the same letter in a column are not significantly different at P = 0.05, 

according to Duncan Multiple Range Test. 

Table 2. Effect of cultural treatments and soil types on number of roots of non-rooted, 

detached offshoots of Mishrig Wad Lagii and Barakawi date palm cultivars upon 

transplanting. 

Treatment 

"Mishrig Wad Lagii"  "Barakawi"  

Clay Sand Silt  Clay Sand Silt  Mean 

Control 3.2
 

5.0
 

11.6
 

 1.4
 

7.6 6.2
 

5.83
b 

Plant residue 10.2
 

10.6
 

10.8
 

 0.8
 

9.6
 

1.6
 

7.26
ab 

Benzene 2.0
 

12.8
 

8.8
 

 0.6
 

11.0
 

2.9
 

6.34
b 

Clorox (5%) 6.8 17.2
 

9.6
 

 0.8
 

4.6
 

1.0
 

6.66
b 

Charcoal 6.4
 

13.4
 

9.8
 

 1.8
 

12.0
 

9.0
 

8.73
a 

Soil types mean 5.72
a 

11.80
a 

10.12
a 

 1.08
a 

8.96
a 

4.13
a 

 

Cultivar mean 9.21
a 

 4.72
b 

Means with the same letter(s) in a column are not significantly different at P = 0.05, 

according to Duncan Multiple Range Test. 
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Table 3. Effect of cultural treatments and soil types on root length (cm) of non-rooted, 

detached offshoots of Mishrig Wad Lagii and Barakawi date palm 

cultivars upon transplanting. 

Treatment 

"Mishrig Wad Lagii"  "Barakawi"  

Clay Sand Silt  Clay Sand Silt  Mean 

Control 8.64 13.30 21.62  5.92 8.30 6.14 10.65
a 

Plant residue 13.94 16.86 19.30  2.10 12.24 2.20 11.10
a 

Benzene 2.20 20.26 15.14  4.49 23.94 6.70 12.12
a 

Clorox (5%) 0.82 26.20 4.64  0.30 11.49 3.40 7.80
a 

Charcoal 3.10 30.38 17.70  2.54 16.58 8.46 13.12
a 

Soil types 

mean 

 

5.74
b 

 

21.40
a 

 

15.68
a 

   

3.07
b
 

 

14.51
a
 

 

5.38
b
 

 

Cultivar mean 14.27
a
  7.65

b
 

Means with the same letter in a column are not significantly different at P = 0.05, 

according to Duncan Multiple Range Test. 

 

REFERENCES 

Ali, Kh. T. and O.A. Sidahmed 1998. Physio-chemical evaluation of fruits of some 

Sudanese date cultivars. Tropical Agriculture (Trinidad), 65: 117-120. 

Al-Ghamdi, A.S. 1988. Rooting of date palm offshoots as affected by offshoot size, 

cultivar and indole butyric acid injection. Acta Horticulturae, 226:379-388. 

Al-Manaa, F.A. and A.E. Said 1992. The effect of some preventive cultural practices 

on survival of transplanted date palm offshoots (Rakoob). Bulletin of the Faculty 

of Agriculture, University of Cairo, 43: 1287-1302. 

Al-Shriedi, A.M. and I.M. Al- Shahwan 2003. Black scorch diseases of newly 

transplanted date offshoots in Riyadh, pp. 579-590.  Proceeding of the 

International Congress on Date Palm in Saudi Arabia, King Saud University, 

Qussem Branch, Bureida., Kingdom of Saudi Arabia, Dec. 16-19, 579-590. 

Autio.W.R., D.W. Greene, D.R. Cooley and J.R. Schupp 1991. Improving the growth 

of newly planted apple trees. HortScience, 26: 840-743. 

Barker, A.V. and K.A. Corey 1988. Ethylene evolution by plants under nutrient stress. 

HortScience, 23: 202-203. 



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  324 

  

Chan, H.T. Jr., S. Sanxter and H.M. Covey 1985. Electrolyte leakage and ethylene 

production induced by chilling injury of papayas. HortScience, 20: 1070-1072. 

El-Hodairi, M.H.; A.S. El Fagih and A.A. Amer 1992. The effects of indole acetic acid 

(IAA), indole butyric acid (IBA) and naphthalene acetic acid (NAA) on the 

growth of Taaghiyaat date palm (Phoenix dactylifera L.). Acta Horticulturae, 

321:326-333. 

Gilbert, R.G. 1991. Burning to reduce sclerotia of Sclerotinia sclerotiorum in alfalfa 

seed fields of southeastern Washington. Plant Disease, 75: 141-142. 

Hall, M.R. 1985. Influence of calcium hypochlorite and genotype on plant production 

by bedded sweet potato roots. HortScience, 20: 692-693. 

Hartz, T.K. and J. Caprile 1995. Germination of sh 2 sweet corn following seed 

disinfestation, solid-matrix priming and microbial seed treatment. HortScience, 

30: 1400-1402. 

Hartz, T.K.; J.E. DeVay and J.E. Elmore 1993. Solarization is an effective soil 

disinfestations technique for strawberry production. HortScience, 28:104-106. 

Howard, F.W.; R. Atilano, and D. Williams 1984. Experimental establishment of five 

date palm cultivars in southern Florida. Date Palm Journal, 3: 348. 

Hussein, H.M. and H.S. El-Haidari 1983. Offshoots as a problem facing the expansion 

of date palm cultivation. Proceeding of the First Symposium on Date Palm in 

Saudi Arabia, King Faisal University, Al-Hassa, Kingdom of Saudi Arabia, 

March 23-25, 695-697.  

Katan, J.; A. Greenberger, H. Alon and A. Grinstein 1976. Solar heating by 

polyethylene mulching for the control of diseases caused by soil-borne pathogens. 

Phytopathology, 66: 683-688. 

Kratky, B.A.; D.L. Coffy and G.F. Warren 1970. Activated carbon root dips on 

transplanted strawberries. Weed Science, 18: 577-580. 

Lal, R. and B.S. Ghuman 1989. Biomass burning in windrows after clearing a tropical 

rainforest: Effects on soil properties, evaporation and crop yields. Field Crops 

Research, 22: 247-225. 

Legrand, F. and G. Toutain 1967. The response of date palm offshoot to some 

fumigants. Awamia, 25: 27-31. 

Neilson, G. H.; J. Beulah; E. J. Hogue and R.Utkhede 1994 Planting-hole amendments 

modifying growth and fruiting of apples on replant sites. HortScience, 29: 82-84. 

Nixon, R.W. 1960. Report of the first international technical meeting on date 

production and processing. Annual Date Grower’s Institute Report. 37: 5-7. 



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  325 

  

Nour, A.A.M. and A.R. Ahmed 1981. Physiochemical composition of common 

Sudanese date cultivars and their suitability for jam making. Date Palm Journal, 

1:99-106. 

Osman, A.M.A. and N.N. Boulos 1977. Evaluation of some Sudanese date cultivars. 

Acta Horticulterae, 84: 185-190. 

Peryea, F. J. and R. P. Covey 1989. Replant management strategies influence early 

growth of apple trees in a sand soil. HortScience, 24:947-949. 

Qaddoury, A. and M. Amssa 2004. Effect of exogenous indole butyric acid on root 

formation and peroxidase and indole-3-acetic acid oxidase activities and phenolic 

contents in date palm offshoots. Botanical Bulletin of Academia Sinica, 45: 127-

131. 

Poling, E.B. and T.J. Monaco 1985. Activated charcoal root dips enhance herbicide 

selectivity in strawberries. HortScience, 20:251-252.   

SAS Institute. 1990. SAS/STAT user’s guide, vol.2, version 6, 4
th

 ed. SAS Institute, 

Cary, North Carolina, U.S.A. 

Stapleton, J.J. and J.E. DeVay 1986. Soil solarization: A non-chemical approach for 

management of plant pathogens and pests. Crop Protection. 5: 190-198. 

Tilt, K.M. and T.E. Bilderback 1987. Physical properties of propagation media and 

their effects on rooting of three woody ornamentals. HortScience, 22: 145-147. 

Traquair, J.A. 1984. Etiology and control of orchard replant problems: A review. 

Canadian Journal of Plant Pathology, 6: 54-62. 

Winder, G. 1968. Production and marketing of Medjool dates in Bard, California. 

Annual Date Grower’s Institute Report, 45: 10-11. 

Wagner, D.F. and J.C. Neal 1984. Coal cinders with pine bark as azalea growing 

media. Journal of the American Society for Horticultural Science, 109: 822-826. 

Yang, S.F. and H.K. Pratt 1978. The physiology of ethylene in wounded plant tissues. 

In: G. Kahl, (ed.). Biochemistry of Wounded Plant Storage Tissues pp 595-622. 

De Gruyter, Berlin. 

 

 

 

 

 



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  326 

  

Correlation of Penetration Depth with Body Mass Index for Pregnant 
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ABSTRACT 

Ultrasound examination for pregnant women is related to some 

physical parameters which depend on the ultrasound examination device as 

well as on some physical properties of the examined women. The relation 

between these parameters may help in studying the cause of many variables 

by ultrasound. 

To do this, a sample of 150 women, were examined by using 

ultrasound equipment. The examination was done by changing frequency, 

intensity on non-pregnant women , It was found that the relation between the 

penetration depth and body mass index (BMI) is linear , besides selecting 

women at different pregnant weeks and different body mass index. 

It was found that the penetration depth changes with body mass index, 

pregnant weeks as well as frequency and intensity. These relations conform to 

the theoretical relations and fetus growth pattern.   

Key words : penetration depth, body mass index, ultrasound, week of pregnant 

 

ّغزخٍص اٌ  

صٓبص  نهكشف ببنًٕصبث انفٕق عًعٛت  عاللت ببعض انًعبيالث انفٛضٚبئٛت انخٗ حعخًذ عهٗ

انكشف ببنًٕصبث انفٕق عًعٛت  بُفظ انمذس انزٖ حعخًذ فّٛ عهٗ بعض انخٕاص انفٛضٚبئٛت انًخعهمت 

 



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  327 

  

ٚذ يٍ انًخغٛشاث عٍ طشٚك ببنُغبء انالحٗ خضعٍ نهكشف. ْزِ انًعبيالث سبًب حغبعذ فٗ داسعت انعذ

 انًٕصبث فٕق انغًعٛت.  

أيشآة ببعخخذاو صٓبص انًٕصبث انفٕق عًعٛت , فٙ ْزا  250نخحمٛك رنك حى انكشف عهٙ 

انكشف حى حغٛٛش لٛى انخشدداث ٔشذة انًٕصت عهٙ انُغبء انغٛش حٕايم ٔٔصذ اٌ انعاللت خطّٛ بٍٛ لٛى 

 يعبيم انضغى ٔانكخهتخخٛبس َغبء بسعببٛ  حًم يخببُٚت ٔعًك اَلخخشاق ٔيؤشش كخهت انضغى ببإلضبفت َل

ٔأعببٛ  يعبيم انضغى ٔانكخهت يخخهف ٔلذ ٔصذ أٌ عًك اَلخخشاق نهًٕصت فٕق انغًعٛت حخغٛش ي  

انحًم بُفظ انمذس انز٘ حخغٛش فّٛ ي  انخشدد ٔشذة انًٕصت . ْٔزِ انعاللبث حخغك ي  انعاللبث انُظشٚت 

 ٔيشاحم ًَٕ انضٍُٛ.

ػّك االخزشاق ، ِؼبًِ اٌجغُ ٚاٌىزٍخ ، ِٛجبد فٛق عّؼ١خ ، أعبث١غ اٌذًّبد ِفزبد١ٗ : وٍّ  

 

1. INTROUDACTION 

Sound waves are mechanical waves which pass through materials causing 

molecules to vibrate. (Edman. s. k, 2003).The human year hear sound waves 

in the frequency range of 20 Hz to 20000 Hz. Sound waves having 

frequencies more than 20000 Hz are called ultrasound waves. (Owen. C, 

2007).                                                                                    

Ultrasound waves are now widely used in a wide variety of applications. 

They are used in non-destructive testing, determination of ocean and river 

depths, besides killing some organisms. (Arnez. R. 1998). They are used also 

in medical diagnosis for pregnant test and breaking (damaging) kidney stones. 

(Hagen. L. S, 2004). The medical diagnosis of pregnant is made by ultrasound 

system, the contrast, sensitivity and image quality depends on the physical 

properties of ultrasound. These include intensity, frequency, wave length and 

amplitude. (Tempkin. B. B, 2000). Ultrasound is a form of energy consisting 
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of mechanically produced waves with frequency above the range of human 

hearing. The production of ultrasound waves depends on the phenomenon of 

piezoelectric effect which is the property of certain crystal materials to 

produce ultrasound mechanical wave when they are subjected to electrical 

potential. The reverse effect also occurs when these crystal are subjected to 

mechanical pressure (echo), where electric potential is produced.                                                                             

The piezoelectric effect was described in 1880 by Pierre and Jacques 

Curie. Lead zirconate  titanate or PZT, is the piezoelectric material used in 

nearly all medical ultrasound transducer, it is ceramic ferroelectric crystal 

exhibiting a strong piezoelectric effect and can be manufactured in nearly any 

shape. The most common transducer shapes are the circle for single crystal 

transducer assemblies, and the rectangle for multiple transducer assemblies, 

such as those found in linear and phased arrays. 

Ultrasound imaging system commonly operate at 3.5MHz, which 

corresponds to a wave length of 0.44mm when c = 1540m/sec. (Fredderic.W, 

et al,2002) .    

 There are three  ultrasound imaging modes : 

 A. Mode  

Used in ophthalmology, pediatrics and peripheral blood vessels with 

frequency 5 to 15 MHz, while in abdominal, cardiac and brain with 2 to 5 

MHz( Papadakis P. Emmanual, 1999). 

M. Mode  

Display the A. mode signal corresponding to repeated input pulses in 

separate column of a 2D image, for a fixed transducer position. 
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Motion of an object point along the transducer axis(z) is revealed by a 

bright tract moving up and down a cross the image. 

Often used to image motion of the heart valves, in conjunction with the 

electrocardiography( ECG). (Papadakis P. Emmanual, 1999). 

B. Mode 

Move the transducer in x – direction while its beam is aimed down the 

z – direction, firing a new pulse after each movement. Can be used to study 

stationary and moving structures. (Papadakis P. Emmanual, 1999).The BMI is 

related to the penetration depth according to the formula :  

X = 1/ µ Ln (I0 / I ) ………………………………… (1) 

Where : 

 x = penetration depth , µ = constant parameter 

I0 = threshold of sound intensity    , I = receiving intensity  

The ultrasound imaging can also be made by using Doppler effect. 

The basis of Doppler Ultrasonography is the fact that reflected/scatter 

ultrasonic waves from a moving interface will undergo a frequency shift. In 

general the magnitude and the direction of this shift will provide information 

regarding the motion of this interface. To appreciate this very general fact we 

need to consider the relationship between the frequency, ƒs, of waves 

produced by a moving source and the frequency ,ƒR , of the waves received by 

a moving receiver. (Zacher.J, et al, 1967).  

When ultrasound waves are reflected from a moving structure (e.g. red 

blood cell), the wave length and frequency of the returning waves are shifted, 
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if the red blood cell moving towards the transducer, the frequency increases 

and when the red blood cell is moving away from the transducer, the 

frequency decreases. The frequency change is given by : 

Δƒ = (2ƒ0 v cosθ)/ c. …………………………………………(2) 

Where:  

Δƒ: frequency shift.  

ƒ 0: frequency of transmitted wave.  

V: velocity of the reflector.  

Θ: angle between the incident wave and the direction of the movement 

of the reflector.  

C: velocity of sound in the medium.  

When the frequency shift is maximal, if θ is zero degree, the frequency shift 

absent, if the θ is 90 degree. 

The best transducer orientation for the best B. mode imaging of a blood 

vessel wall is 90 degree to the vessel wall. (Zacher.J, et al, 1967).                                                       

The challenge of the ultrasound diagnosis is to get good image quality 

without causing any biological hazard. This requires determination the 

parameters that causes biological hazard These include the frequency and 

attenuation rate.   

The penetration depth: correlation with body mass index(BMI)  and 

weeks pregnancy were studied by many authors . 
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Correlation between body mass index and penetration depth was also 

talked by ( Ravi k.k.2011) He found that with increase in Body mass Index, 

the distance from skin to the epidural space also increases. The distance from 

the skin to the epidural space does not depend on the age or the sex of the 

patients. 

Evaluating the Effect of Adding pre – Procedural Ultrasonography to 

Traditional Palpation Technique on Efficiency of Epidural Placement in 

Parturient was tackled by many researchers ( Orlando Rivera, Shawn 

Bowdoin, Brad Hazen and Robert Orgill.2007) They founded positive 

correlation between needle penetration depth and BMI for pre – pregnancy. 

This study is also talked by many researchers ( Lee Kyoung , Jung Ryul, Sung 

Sick Shin.2011) ,They founded positive correlation between penetration depth 

and body mass index. However this research cannot applied to Sudan because 

the BMI values does not resemble that in other countries. This situation 

makes it important to investigate the relation between penetration depth and 

BMI for non-pregnant. The relation of penetration depth with pregnant weeks 

is also investigated. This study is exhibited in section (3), section (2) is 

concerned with materials and methods. Section (4) ,(5) are devoted for 

discussion and conclusion.                                                  

2.MATERIALS AND METHODS 

This section is devoted for the equipments and instruments used in 

relating the penetration depth of ultrasound to average of parameters for 

pregnant and non-pregnant women ultrasound test.        

These parameters include the women body mass index BMI, weeks of 

pregnant, ultrasound intensity and frequency.      
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The data is collected at Dongola city in Sudan, the specification of the 

ultrasound system used and the statistical beside mathematical techniques are 

presented in this section. The data collected and the relation between 

penetration depth and other parameters are displayed graphically and in the 

form of tables. The data collection was made during the time period from 

2010 to 2012. 

 Instrumentation  

The ultrasound examination for women was done by using the 

ultrasound system at Dongola Hospital Educational and the Dongola Clinic 

Model with the following specification the model of ultrasound system used 

for the following survey was Mindry – DP3300 with curve linear probe of 

frequency 3.5MHz, 6.5MHz as shown in fig(1) . 

 

Fig (1): Ultrasound System. (Operation manual .Mindry Bio- medical 

electronics Co, ltd.) . 

 

Calibration of the devices  

The ultrasound device in Dongola Hospital starts operation , less than 

two months ago. This means that no calibration is needed. 
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Data Collection: Criteria and Requirements 

The following study was carried out as clinical experimental study in 

the realm of allied medical science inclusively as ultrasound imaging. The 

experiment was applied among married and virgin women, the samples 

subjected for survey was 150, sample were selected according to the 

following equation:                                                                                

Sample size (n) = N/(1+N e
2
). (Israel D.G , 2009)……………...(3) 

N = 240: population size from primary health care, ministry of health. 

e = 0.05: the level of precision when this formula applied.  

Sample size = 240/(1+240х0.0025). 

                      = 240/(1+0.6) = 240/1.6 

                      = 150. 

The study adopted two conditions for the selection of samples: 

a. women pregnant for the first time.                                                     

b. virgins after two weeks of period cycle.  

To achieve these objectives the research was carried out at Dongola 

Hospital Educational and Dongola Clinic Model under the supervisor of 

doctor Ismail Satty who is a specialist Obstetrics and Gynecology. When 

samples are subjected to pregnancy test information such as body mass index 

BMI, age, resident, marital status and beside intensity, depth, frequency, 

weeks pregnancy and exposure time are collected.  
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To reveal the uterus requirement for this study longitudinal and 

transverse technique were utilized. The obtained data related to intensity of 

wave were plotted versus BMI, depth, frequency and weeks pregnancy. The 

acoustic power of the ultrasound device at Dongola Hospital Educational is 

12 watt, while the power at Dongola Clinic Model is 15 watt. The probe is the 

same for both, where it is equal to 6cm
2
.          

    To reveal the uterus requirements for this study longitudinal and 

transverse techniques were utilized. The obtained data related to intensity of 

wave were plotted versus BMI, depth, frequency and week of pregnant. The 

significance relationships are examined by using Statistical Package for 

Social Science version 16(SPSS – 16 ) and word 2010.   

 The researcher found that competent using a device that uses the 

largest value of acoustic impedance is 15 and 12, although the manual of 

manufacturer determined that the value does not exceed 7 watts / cm. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION  

  Tables and Graphs  

Table (1): penetration depth and body mass index BMI. 

ƒ = 3.5 MHz    , I = 2×10-3 watt , exposure duration = 5minute. 

Penetration 

Depth (cm) 

BMI Non pregnant 

(Virgin ) 

Total 

Pregnant & 

Virgin  

16.2 21.3 13 45 

17.1 22.4 6 42 
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18.3 23.3 5 33 

18.3 23.2 1 11 

19.4 24.1 2 9 

20.2 25.5 5 10 

  32 150 

Questionnaire data, Dongola, 2010. 

 

 

 
 

Fig.(2) : Relation between Penetration Depth and BMI 

Table (2): penetration depth and week of pregnant 

ƒ = 3.5 MHz    , I = 2×10-3 watt , exposure duration = 5minute. 

Depth (cm) Weeks Total 

15.6 9 – 14 20 

17.2 15 7 

18.3 16 3 

15.5 17 3 

16.2 18 – 37 39 

  72 

Questionnaire data, Dongola, 2010. 
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Fig (3) : Relation between penetration depth and week of pregnant. 

4. Discussion 

Table (1) and fig(2) which relates the depth and body mass index 

(BMI) for non pregnant shows a linear relation, where the increase of BMI 

increases the depth. This can be explained with the aid of equation (1) where 

the numerical value of the (ln) is related to the depth via the relation:   

                    X = 1/μ │lnI0/I│…………………………………… (4). 

Where : 

X : the penetration depth , µ :constant parameter 

I0 : threshold of sound intensity          , I : receiving intensity  
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Since the increase of BMI decreases I ( BMI α I
-1

 ), thus x should 

increase according to the above relation.  

For pregnancy weeks is found to be related to the depth in the range of 

(9 – 14 ) week 15, 16 and 17 week and (18 – 37) week, [see fig. (3)]The 

reason for this special categorization is related to the fact that the fetus organs 

before 15 week are not formed, during 15 – 17 week organs began to form. 

After 18 week up to 37 week the formed organs growth appreciably and 

considerably. Thus are expects that at a period pre to 15 week the fetus appear 

as a bulk filling the uterus and thus the ultrasound wave does not penetrate 

deep to detect the fetus. But during 15, 16, 17 the fetus organs develop 

themselves more rapidly, thus causing the bulk jelly to shrink towards the 

uterus center to accumulate themselves to form human organs. Thus the 

ultrasound wave should penetrate deeper to find the fetus, where it increases 

gradually till it attains its maximum value at 16 week. After 16 week the fetus 

start growing again stretching itself towards the uterus mucous membrane.    

In this case the waves does not need to penetrate deeper to find the 

fetus. 

The increase of depth till it attains its maximum value at 16 week, then 

decreases again may also be explained in another way. The formation of 

organs in the range (14 – 16 ) week needs the uterus to be very thick to 

protect the fetus during organs formation. After 16 week, there is no need to 

protect fetus thus the uterus thickness decreases again. 
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5. Conclusion 

This study shows that a direct relation between penetration depth, body 

mass index and week of pregnant.  

In this study all cases women pregnant for the first time also virgin 

after two weeks of period cycle.  
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ABSTRACT:  

 The aim of this study to know the concentration levels of some trace 

elements including pb, Fe, Cu, Mn and Zn were measured in air samples from 

Atbara Cement Factory (ACF) and Atbara Railway Foundry (ARF), in Sudan 

Air samples were collected from the two sites (ACF) and (ARF). To assess 

the environmental impact of these industrial complexes , also air samples 

were  collected from an area which is expected to be free from industrial 

emission to serve as control. The samples were analyzed by X-Ray 

Fluorescence (XRF). The effect of emission from both sites is very clear 

when the concentration of the investigated trace elements are compared with 

the respective concentrations at the control  site. The concentration of 

investigated elements in (ARF) site higher than in (ACF) site, while in ACF 

higher than in control site. The enrichment factors relative to average soil and 

crustal rock were done of these trace elements to predict the possible sources 

of these elements in air. 

 Keywords: trace elements; X- Ray Fluorescence (XRF). Air Pollution 

 انًغخخهض :ـ

, ْذفج انذساعت نمٛبط يغخٕٚبث حشكٛض بعض انعُبطش انُزسة ْٔٙ حشًم انشطبص, انحذٚذ      

, انًُغُٛض ٔانضَك فٙ عُٛبث ْٕاء يٍ بٛئت انعًم نكم يٍ يظُ  اعًُج عطبشة ٔيغبك انغكت انُحبط

صًعج عُٛبث ْٕاء يٍ يُطمخٙ انذساعت ٔنخحذٚذ انخسرٛش انبٛئٙ نٓزِ انًعمذاث انظُبعٛت  حذٚذ. فمذ
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. حى ححهٛم د انظُبعٙ كًُطمت ضببطت نهًمبسَتصًعج ابضب عُٛبث يٍ يُطمت ٚخٕل  خهْٕب يٍ اَلَبعب

 انعُٛبث ٔححذٚذ حشكٛض انعُبطش بٕاعطت صٓبص األشعت انغُٛٛت انًخفهٕسة .

ش اَلَبعبد انظُبعٙ فٙ انًُطمخٍٛ عُذ انًمبسَت ببنًُطمت انضببطت , حٛذ ٔصذ اٌ أٔضحج انُخبئش حسرٛ

حشكٛض عُبطش انذساعت فٙ يغبك انغكت حذٚذ اعهٗ يٍ يظُ  اعًُج عطبشة, بًُٛب انخشكٛض فٙ 

يظُ  اعًُج عطبشة أعهٗ يٍ انًُطمت انضببطت . كزنك حى حغبة عٕايم اإلرشاء نٓزِ انعُبطش 

 .انٕٓاءبؤ ببنًظبدس انًًكُت نٓزِ انعُبطش فٙ انُزسة ٔرنك نهخُ

Introduction: 

 Air pollution today is a major problem for modern societies. It has been 

recognized as a potentially lethal form of pollution. Pollution of the natural 

environment by heavy metals is a worldwide problem because these metals 

are in destructible and most of them have toxic effects on living organism. 

While some of these elements are essential for humans, at high levels, they 

can also mean toxicological risks (1).  

 The determination of trace elements in the air is very important to 

identify population in risk of being exposed to some environmental pollutants, 

trace elements are toxic and in high concentration can be harmful for living 

organism, animals as well as vegetation (2). 

 The main input for many elements in the atmosphere is related to 

particulates emission processes (3). Immediate sources of air pollution include 

domestic fires, motor traffic and industrial smoke and fumes (4,5). 

 Cement and other industrial activities are often the origin of 

environmental pollution, although they play a vital role in creating income, 

they also impose a heavy burden of the ecological system (6). 

 Several heavy metals were determined in air samples by several 

researchers in different countries such as: Eltayeld  (7) in Khartoum, Ahmed 
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et al (8) in Bangladesh, Gharaibol et al. in Jordan (3), Pankot and gbadelc in 

Nigeria (9).  

 The objectives of the present study to investigate the level of trace 

elements including pb, Fe, Cu, Zn and Mn in air samples collected from two 

different sites, Atbara cement factory (ACF) and Atbara Railway Foundry 

(ARF) in Sudan. Then compare the level of trace elements in the two sites and 

another site expected to be free from industrial emission, and reduce causes 

for the presence of the trace elements in air of the area study. 

Material and methods: 

 The area of the study, Atbara Cement Factory (ACF) and Atbara 

Railway Foundry (ARF) which are located in River Nile State  Sudan they 

surveyed during Jun to July 2003. 

 Fifteen air samples were collected from the area of ACF. Another 

fifteen air samples were collected from the area of ARF Three air samples 

were collected from the control site. All air were collected on Nuclepore. 

Polycarbonate membrane liters of 0.4mm  pore size and 4.7mm diameter, 

placed in a Millipore filtration. Apparatus. 

 The air was drawn through the filter by a Millipore vacuum pump, and 

gas meter was used to measure the volume of the air samples in each time. 

The collection time per sample was one to two hours, and the samples were 

taken nearly continuously from 5th to 30th June  2003.   

Each sample was irradiated with 109cd rays. The time of collection was 3000 

second. Standard samples were prepared on nuclepore Polycarbonate 

membrane filter. The main part of XRF spectrometer, source in this case 

109cd with energy 22.1 kev. The detection system detector (ORTEC) with 6.4 



 

 

 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 8th edition January. 2015   م1025  - ينبيرالعدد الثبمن  العلميجملت جبمعت دنقال للبحث  343 

  

kev, Amulbi channel analyzer (eamberra 6 pules) to process the spectra. 

Computer was used for the collection of the spectra and their analysis. 

Results and Discussion: 

Summary statistics of air samples. 

 Summary of statistical result for trace elements concentration in air 

samples from each site of the study in ng\ m3 by XRF are in tables (1 to 3). 

Table (1) summary of statistical results for trace elements concentration in air 

samples from ACF 

 Fe Mn Cu Zn Pb 

Mean 317.2 356.50 30.745 38.05 63.25 

Std. 253.4 160.2 37.49 22.88 43.29 

Min 97.69 138.8 4.09 10.21 9.43 

Max 8.79 665.1 140.45 110.2 126.70 

 

Table (2) summary of statistical results for trace elements concentration in air 

sample from ARF 

 Fe Mn Cu Zn Pb 

Mean 3615.4 4841.8 671.9 2037.5 1483.7 

Std. 5680.4 6352.4 653.7 2955 2809.5 

Min 240.2 84.33 17.69 12.75 23.66 

Max 22360 17075 2142 9411 10373 
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Table (3) summary of statistical results for the trace element concentration in 

air samples from control site 

 Fe Mn Cu Zn Pb 

Mean 265.0 43.68 0.683 1.333 0.00 

Std. 79.92 17.39 1.184 2.309 0.00 

Min 196.4 28.20 0.00 0.00 0.00 

Max 339.8 62.50 2.05 4.00 0.00 

 

Table (1) to (3) show the mean concentration, standard deviation and range of 

all elements measured in study sites. It is clear that intense emission sources 

exit for all elements in (ARF). The mean concentrations of the investigated 

elements in ARF higher than in ACF and this may be due to smelting of these 

elements. While the mean concentrations in ACF is higher than in control site 

and this may also due to the emission in ACF. 

Comparison with previous measurements: 

Table (4) comparison of results of air samples analysis with literature data in 

ng/m3 

Element 

This work  

Eltayeb 
(7)

 

Raltigon 

etal (10) 

 

Young (11) py 

ekim (ACF) (ARF) 

Fe 3615.4 317.18 57.00 177.1 36.70 

Mn 4841.8 356.57 91.00 8696 1640 

Cu 671.9 30.745 610.0 834 4 

Zn 2037.5 38.054 109.0 2200 79.10 

Pb 1483.7 63.25 47.0 846 45.50 
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Table (4) shows the comparison between the mean concentration of the 

present study and the literature. The results are compared with data from 

Eltayeb who collected aerosol sample from Khartoum state.  

Concentration of most elements in this study are higher than that of his study. 

This may be due the intense emission in the work environment of (ARF) and 

(ACF). 

Comparison of the mean concentration values of the elements in the present 

study with Raltigan et al (10) data who analyzed elements during fog at 

Lahore, showed that most of elements are in general similar to the values 

from (ARF) and higher than in (ACF). The results reached by many 

investigators (11) in which aerosol composition due to dust storm at gason is 

analyzed indicated that most of the elements are lower in concentration than 

(ARF) and similar to elements in (ACF). 

Enrichment factor for air samples: 

Enrichment factor (EF) has been employed for the assessment of 

contamination in various environmental media by several researchers (1). The 

enrichment factor is the enrichment of the elements in airborne particles 

compared to that of earth's crust using Fe as a reference element.  

An enrichment of unity Indicates soil, derived element. Where elements 

derived from high temperature combustion processes will be more volatile 

and enrichment factors significantly above one. Enrichment factors are 

calculated using the overall mean concentrations of variation elements. 
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Table (5) Average enrichment factors on the average for the elements in air 

sample from ACF, ARF and control site as calculated relative to average soil 

(vinogradov) (12) and average crustal rock (mason) (13): 

Elements 
EF (crustal rock) EF Average soil 

ACF ARF Control ACF ARF Control 

Fe 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Mn 59.0 6.70 8.68 57.9 60.9 7.27 

Cu 97.0 186.0 2.36 18.3 35.9 4.91 

Zn 85.7 402.85 3.57 120 433.8 3.85 

Pb 66.3 1576.9 0.00 663.3 1577 0.00 

 

As can be seen in table (5), the elements Mn, Zn, Cu, and Pb are all 

significantly enriched (enrichment) factor from (52 to 1577 in ARF, and ACF 

site relative to rock and average soil and there form the sources must be 

mainly anthropogenic. Note that the very ligh enrichment for Pb is 1578.92 in 

ARF. Enrichment factor are higher in ARF, than in ACF. Also Mn shows 

enrichment factor near one 6.70 relative to crustal rock, so that Mn of crustal 

origin, in control site all investigated elements are non – enrichment 

indicating a soil dispersion source.  

The enrichment factor for elements in the present study is perhaps 

readily appreciated if they are compared to the literature. Table (6) compare 

average enrichment factor in ARF and ACF relative to Fe and the crustal rock 

composition (Ma - son) (13) to (14) the geometric mean enrichment factor in 

29 cities reported by Rahn and another study from Khartoum aerosol by 

Eltayeb (7). 

In this table the crustal elements show comparable enrichment factors, 

while the element which are associated with an thropgenic activities have 

enrichment factors higher than in khartoum aerosl and moderately less in 

ACF compared to 29 cities. These high enrichment factor in this study are 

explained by the industrial activities. 
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Table (6) Average enrichment factor in air samples relative to crustal rock 

(Mason) (13) as compared to literature data: 

Elements 
This work 

Eltayeb (7) Rahn (14) 
ACF ARF 

Fe 1.00 1.00 1.87 2.20 

Mn 59.0 6.70 1.79 3.20 

Cu 97.0 186 3.25 149.0 

Zn 85.7 402.9 19.70 30.0 

Pb 66.3 1577 63.0 380 

 

Conclusion: 

The main purpose of the present study was to evaluate the concentration 

level of the selected trace elements in air samples from the work environment 

of ARF and ACF. The study has shows that, there is a significant industrial 

emission in ARF and slightly in ACF Efforts should be made to keep the level 

concentration low, especially in Atabra Railway foundry. 
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