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 مقدمــة: 

  ْ هجمة جاهعة دىقٛ لمبحث العمهْ هجمة تصدر عف كمٓة الدراسات العمٓا بجاهعة دىقٛ، ٌك
هجمة ىصؼ سىكٓة عمهٓة هحكهة، تسٍـ فْ تكسٓع دائرة العمـ كالهعرفة، كذلؾ هف خٛؿ ىشر 

ة البحكث كاٖكراؽ العمهٓة، التْ تتكافر فٍٓا اٖصالة  كالهىٍجٓة كالفائدة العمهٓة  ككفؽ ٌذي الرٓؤ
ترحب الهجمة بإسٍاهات اٖساتذة الباحثٓف هف داخؿ كخارج الجاهعة كالتْ تتكفر فٍٓا كؿ أساسٓات 
البحث العمهْ، شٓرطة أف ٚ تككف ا٘سٍاهات قد ىشرت هف قبؿ أك تحت إجراء الىشر فْ أم هجمة 

 .رلأخ

 قواعد النشر:

  كرؽ  ِكجً كاحد عم ِث فْ ثٛث ىسخ هطبكعة عمترحب الهجمة بالبحكA4  بفراغات
كاهش  أف ٚ ٓٓزد حجـ البحث عف أربعٓف صفحة شاهمة  ِسـ، عم 5.2هزدكجة ٌك

ككف حجـ الحرؼ ) ( كترقـ الصفحات 41الهمخصٓف كالهكضكع كالهراجع كالهٛحؽ. ٓك
 فْ اٖسفؿ عمِ الجاىب آٖسر بشكؿ هتسمسؿ.

 ِ( أسطر بالمغة اٖصمٓة لمبحث 41همخص بحدكد ) ٓجب أف ٓحتكم البحث عم
ىجمٓٓزة إذا كاف البحث هكتكبان (. با٘ضافة إلِ همخصو كاؼو بالمغة ا٘ا٘ىجمٓٓزة)عربْ، 

 ىجمٓٓزة.بالمغة العربٓة، كهمخصو كاؼو بالمغة العربٓة إذا كاف البحث هكتكبان بالمغة ا٘
  الباحث، القسـ، الكمٓة، الجاهعة، الهدٓىةٓكتب فْ بدآة البحث: عىكاف البحث، كاسـ، 

 بالمغتٓف العربٓة كا٘ىجمٓٓزة.  Keywordsالبمد، كالكمهات الهفتاحٓة 

 لعرض البحث أك الكرقة هف حٓث الخٛصة  ِٓجب أف تتبع الطٓرقة العمهٓة الهثم
كهىاٌج ككسائؿ البحث، كعرض الهكضكع  كتحمٓمً، كالىتائج التْ تـ التكصؿ إلٍٓا، 

 كالتكصٓات الهقدهة، كقائهة الهراجع كفؽ الهىٍج الهتبع.

 ترقٓـ الجداكؿ كاٖشكاؿ كالرسكهات كالصكر الهرسكهة بالحبر اٖسكد،  ِٓجب أف ٓراع
، عمهع ا٘ٓضاح اله  أف تككف كاضحة عىد إعادة إىتاجٍا.  ِقابؿ لكؿو

 .تخضع البحكث الهقٌدهة لمىشر، لمتقكٓـ هف قبؿ هختصٓف فْ هكضكع البحث 

  ،فْ حالة البحكث كاٖكراؽ الهستمة، ٓجب تكضٓح الدرجة التْ هىحت لمرسالة  كزهاىٍا
  كالجاهعة التْ قدهت لٍا، كالمجىة التْ قكهتٍا.
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 كمهة العدد

 بسـ اهلل الرحهف الرحٓـ

اٖخكة الكراـ أعضاء ٌٓئة التدٓرس كالباحثٓف السٛـ عمٓكـ كرحهة اهلل كبركاتً تشرؽ عمٓكـ 
ِ تضـ فْ جعبتٍا عددالٓكـ هجمة جاهعة دىقٛ لمبحث  هف اٖكراؽ العمهٓة  ان العمهْ بثكبو جدٓد ٌك

 ٓهؿكاضعة فْ اٚعتبار الترتٓب السمس بحٓث ٚ لعدد هقدر هف الباحثٓف فْ شتِ ضركب العمكـ 
 .القارئ هف قراءة كؿ اٖكراؽ العمهٓة التْ حظٓت بالىشر بٍذا العدد

كد ؿ الٓىا لىشر أكراقٍـ العمهٓة كىؤ رسأك أأف تشكر كؿ الذٓف اتصمكا بىا تحب ٌٓئة التحٓرر 
ٍرت جمٓان هف ظلمىشر ك  كالدافعٓةكتشٓد بركح الحهاسة  اٖكراؽلٍـ أف الهجمة تكلْ كؿ اٌٚتهاـ لكؿ 

كثر عزهان لهكاجٍة أتباعد فترة الىشر كلكف ٌذا ٓجعمىا  إلِ أدلا العمهٓة هه اٖكراؽخٛؿ تدفؽ 
 تسٍؿ عهمٓة الىشر. كالتفكٓر ٘ٓجاد طرؽ بدٓمةالتحدم 

ٍهكا فْ إخراج ٌذا اس فكهستشارك التحٓرر الذٓالتحٓرر  كؿ الكد كاٚحتراـ ٖعضاء ٌٓئة
 فْجزلً لكؿ الباحثٓف كالهٍتهٓف بالعهمٓة البحثٓة داخؿ السكداف كخارجً ٚك ٓسعىا العدد كالشكر أ

كاتؼ عبر  طمباتكـهستعدكف ٚستقباؿ  أىىاىقكؿ  أفالختاـ  الهجمة أعٛي أك عبر هكقع بٓرد ٌك
 الجاهعة أك عبر صفحة كمٓة الدراسات العمٓا جاهعة دىقٛ.
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 التعصب القبمي فى دارفور وأثره عمى السمطة السياسية

م(2006-2004) دراسة تطبيقية عمى والية غرب دارفور   

 د. ادم محمد حسن ابكر                      د. الطاىر حاج النور أحمد

جامعة نياالبكمية التربية جامعة زالنجي             األستاذ المساعد بكمية التربية األستاذ المشارك   

 المستخمص

ٓة غرب دارفكر كىهكذج لمكقكؼ عمِ التعصب القبمْ كأثري ع مِ السمطة تىاكلت الدراسة ٚك
ٓة كذلؾ بغرض التكصؿ إلِ رؤٓة هتكاهمة لمهكضكع كالهساٌهة   طرح الحمكؿ. فْالسٓاسٓة بالٚك

 كفِ ٌذا الهىطؽ فالدراسة تٍدؼ إلِ أتْ:الدراسة:  أىداف

 هعرفة أسباب التعصب القبمْ كأثري عمِ هظاٌر الحٓاة العاهة كبخاصة الهظٍر السٓاسْ. -

ا. فْىفض الغبار عف هفٍـك القبٓمة الهتجذرة  -  الهىطقة بأسٌر

 كافة الهجاٚت. فْىشر ثقافة قبكؿ أخر  -

استخدهت الدراسة الهىٍج الكصفْ كالتآرخْ كذلؾ لمتعرؼ عمِ تآرخ غرب دارفكر هف الىاحٓة 
 تقدٓـ الحمكؿ. فْاٚجتهاعٓة كالثقافٓة كالهساٌهة 

 ىميا:توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أ

 غرب دارفكر أثر سمبان عمِ السمطة السٓاسٓة كالتىفٓذٓة كالتشٓرعٓة. فْإف التعصب القبمْ  -

تخفٓؼ حدة التعصب القبمْ كذلؾ لٛستقرار الىسبْ الذل  فْإف هؤتهرات الصمح ساٌهت  -
ٓة.  شٍدتً الٚك

رة إف التعصب القبمْ هف أجؿ الكصكؿ إلِ السمطة السٓاسٓة أثر سمبان عمِ دكر ا٘دا -
 تحقٓؽ السمـ اٚجتهاعْ. فْاٌٖمٓة 

 من أىم التوصيات:

 تىفٓذ براهج تىهٓة هتكاهمة تشهؿ جهٓع ىكاحْ الحٓاة. -
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العهؿ السٓاسْ عمِ هختمؼ الهستكٓات كالتخمْ عف هبدأ  فْاٚلتزاـ بالثقافة الدٓهقراطٓة  -
 فرؽ تسد.

 ٌجرت كتشجٓع العكدة الطكعٓة لمىازحٓف كالٛجئٓف. التْإعادة إعهار القرل كالهىاطؽ  -

Abstract 

This study was conducted in West Darfur to assess the intolerance of 

tribal and its impact on political power in the state in order to reach on 

integrated vision to solve the problem and study aimed to find out the causes 

on intolerance tribal and its effects on the life. And remove perceptions 

negative towards the concept of tribe and promote a culture of acceptance of 

others in all areas. 

Been using descriptive and historical approach to learn about the history of 

West Darfur in terms of social cultural and on the current situation and 

contribute to providing solution. 

The study found the following results:- 

- The tribal intolerance in order to retch political power had a negative 

impact on the role to civil administration in achieving social peace. 

- The reconciliation conferences have contributed to the easing of tribal 

intolerance unity and the relative stability of state. 

The most important of recommendation and suggestion; 

- Implementation of integrated development programs include all 

walks. 

- Commitment to democratic culture in political action at various levels 

and the abandonment of principle of divide and rule. 

- Reconstruction of villages and areas abandoned and encourage the 

voluntary return of displaced persons and refugees. 
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 مقدمة:

تؤدم إلًٓ ٖىً ٓعزز هبدأ  التْإف التعصب صفة هذهكهة هٍها كاىت اٖسباب كالدكافع 
 التعصب لمرأم الذل ٓحتهؿ الخطأ كالصكاب، كبالتالْ فإف ها ٓترتب عمًٓ هصٓري الفشؿ الدائـ.

كالتعصب القبمْ أكثر كأعهؽ خطران هف بقٓة أىكاع التعصب اٖخرل ٖىً ٓعكس الكبٓراء 
ٓىتهْ إلٍٓا الهرء، كٓهىحً شعكران باٖفضمٓة عمِ القبائؿ اٖخرل. هها ٓؤدم  التْكالشعكر لمقبٓمة 

ـ ٖسباب ىٍِ عىٍا دٓىىا  لمتحاهؿ عمِ أخٓرف كاضطٍادٌـ كا٘ساءة إلٍٓـ كالتقمٓؿ هف قدٌر
 الحىٓؼ. 

ٓة غرب دارفكر بصفة خاصة هرحمة هف تآرخٍا  لقد عاشت دارفكر بصفة عاهة كٚك
ـ( ، خاصة فترة سمطىة 1916 -1546اٚجتهاعْ الزاٌْ إباف عٍد سمطىة الفكر ا٘سٛهٓة)

تطرأ هف كقت  التْالهسالٓت حالة هف العٛقات الطٓبة سادٌا التعاكف كالتعآش ككاىت الخٛفات 
تىظـ حٓاة الهكاطىٓف كاستهرت اٖحكاؿ عمِ ٌذا الهىكاؿ  التْإطار اٖعراؼ  فٌْا ؤ ٔخر ٓتـ احتكا

لعقكد عدٓدة، إٚ أف العقد اٖخٓر شٍد هشكٛت بمغت حد اٚقتتاؿ القبمْ بٓف الكثٓر هف قبائؿ 
عمِ هجاٚت هختمفة أٌهٍا كذلؾ ىتٓجة لمتىافس حكؿ الهكارد كالتعصب الذل ألقِ بظٛلً  دارفكر،

ا التعصب السٓاسْ.  كأخطٌر
الهكركث ا٘سٛهْ ٌك العهكد الفقرم لمعادات كالتقالٓد السائدة فِ هجتهع دارفكر  أفرغـ 

فض الىزاعات كلٍذا ىٛحظ بأف الفرؽ لٓس شاسعان بٓف أعراؼ  فْكلٍا كظائفٍا اٖساسٓة 
ٚ تتىافِ هع تعمٓـ الشرع  التْلعادات كالتقالٓد الهجتهعات اٖخرل خاصة كأف ا٘سٛـ أقرَّ بعض ا

تبحث عف  التْا٘سٛهْ كتبغض العصبٓة. لذا جاءت ٌذي الدراسة هركزة عمِ أٌدافٍا اٖساسٓة 
هعرفة أسباب التعصب القبمْ كأثري عمِ الحٓاة اٚجتهاعٓة ك اٚقتصادٓة بدارفكر بغٓة التكصؿ إلِ 

ؤل تسٍـ   حؿ الهشكمة. فْري
 دراسة:أىمية ال

إدارة شؤكف الدكلة كتحقٓؽ  فْالهىكط بٍا  ٌْتكهف أٌهٓة الدراسة بأف السمطة السٓاسٓة  -1
التىهٓة كالرفآٌة كالسٛـ لذا ٚبد أف تككف هجردة هف التعصب لقبٓمة كعرقٓة هعٓىة إٚ أف 
العقد اٖخٓر كها صاحبً هف أحداث كصراعات جعؿ التعصب القبمْ ٌك القائد كالهعكؿ 

 غرب دارفكر. فْلمههارسة السٓاسٓة  الٍداـ
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أصبحت الحهٛت كالدعآات الهصاحبة لٛىتخابات ٚختٓار الههثمٓف لمهجالس الىٓابٓة عمِ  -2
الصعٓد الهحمْ كالقكهْ تتـ عمِ أساس قبمْ، ككثٓران ها تىشأ صراعات بٓف القبائؿ كداخؿ 

 القبٓمة الكاحد.

ٚن عف عهؽ التىافس السٓاسْ استجابة التىظٓهات  -3 السٓاسٓة كخضكعٍا لمهعٓار القبمْ بد
 الكفاءة .بٍدؼ تحقٓؽ الهكاسب السٓاسٓة عمِ حساب العٛقات اٚجتهاعٓة.

 أىداف الدراسة:

هعرفة أسباب التعصب القبمْ كأثري عمِ الحٓاة العاهة بدارفكر كهىطقة الدراسة عمِ كجً  -1
 الخصكص.

ح أداة اجتهاعٓة لمتكاصؿ كالتعارؼ كعهراف إزالة الشكائب السالبة ىحك هفٍكـ القبٓمة لتصب -2
 اٖرض.

 كافة الهجاٚت السٓاسٓة كاٚجتهاعٓة كاٚقتصادٓة. فْىشر ثقافة قبكؿ أخر  -3

إذكاء العصبٓة  فْ الطكلْلٍا الٓد  التْكضع دكر التىظٓهات السٓاسٓة  فْالهساٌهة  -4
 القبمٓة.

 حؿ الهشكمة هكضكع البحث. فْالتكصؿ إلِ أطركحات تساٌـ  -5

الكقكؼ عمِ الكضع الجغرافْ كاٚجتهاعْ لغرب دارفكر كأثري عمِ القضٓة هكضكع   -6
 الدراسة.

 مشكمة البحث:

أدل التعصب القبمْ لمتكالب عمِ الكظائؼ السٓاسٓة كتقمد الهىاصب عمِ أسس عرقٓة  
ئؿ بغض الىظر عف الكفاءة ا٘دآرة كالسٓاسٓة كالخبرة ، كأصبح ٌىالؾ شعكر عاـ بأف ٌىالؾ قبا

الهشاركة السٓاسٓة اٖهر الذل بات  فْأكثٓرة كأخرل أقمٓة ،كعمِ ضكء ذلؾ ٓتـ تكٓزع الحصص 
اجبات كلٓس عمِ أساس ٓتساكل فٍٓا الجهٓع عمِ أساس الحقكؽ كالك  التٍْٓدد هفٍكـ دكلة الهكاطىة 

 ثىْ.اٚىتهاء ا٘
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لٍجاتٍا كعاداتٍا كتقالٓدٌا كعاشت ٌذي القبائؿ  فْدارفكر قبائؿ كثٓرة تختمؼ  فْتعٓش  
مة  أهف كسٛـ كاستقرار فتصاٌرت كتهازجت دهان كلحهان كتقالٓدان كأعرافان، كقد ترؾ ٌذا  فْلفترات طٓك

ٛن هف عكاهؿ أزهة  اٖهر أثاران عهٓقة أدت إلِ هكجات هف الصراعات القبمٓة إلِ أف صار عاه
ٓة غرب دارفكر بصفة  ا دارفكر كٚك خاصة، كتسعِ ٌذي الدراسة لمكقكؼ عمِ أبعاد الهشكمة كأثاٌر

كدكافعٍا كأسبابٍا عمِ كافة اٖصعدة اٚقتصادٓة كالثقافٓة كاٚجتهاعٓة ، كبغٓة  الكصكؿ إلِ ىتائج 
 الحؿ.  فْكهقترحات لعمٍا تسٍـ 

 أسئمة الدراسة:

ف اٚجتهاعْ كالثقافْ الذل ٓشكؿ هجتهعات غرب دارفك  -1  ر؟.ها ٌك التكٓك

ٓة غرب دارفكر؟ فْأسباب التعصب القبمْ  ٌْها  -2  ٚك

ٓة غرب دارفكر؟ فْآثار التعصب القبمْ عمِ السمطة  ٌْها  -3  ٚك

 ها هدل درجة الكعْ بهخاطر ٌذي الهشكمة عمِ هستكل الىخب السٓاسٓة كالهكاطىٓف عاهة؟  -4

أىكاع أثار  كٓؼ ٓتـ تكظٓؼ التىظٓهات السٓاسٓة لمقبٓمة فِ العهؿ السٓاسْ كأم ىكع هف -5
 السٓاسٓة ترتبت عمِ عهمٓة التكظٓؼ السٓاسْ؟ 

ٌؿ التعصب السٓاسْ بغرب دارفكر ٓظٍر ىتٓجة ٚختٛؼ العادات كالتقالٓد أك التعدد  -6
 القبائؿ كاٖعراؼ ؟ فْكالتىكع 

ٓة غرب دارفكر؟  -7  ٌؿ ٓعْ الساسة خطكرة ٌذي الظاٌرة عمِ هستقبؿ ٚك

 المفاىيم والمصطمحات:

قبمْ ٌك الشعكر الىاتج عف اٚعتقاد بؿ اٚىتهاء لعرؽ هعٓف ٓبرر السمكؾ أك التعصب ال -
 الرأم أك الهكقؼ الهعٓف كلك كاف خطأ.

ض  ٌْالسمطة  - الكٓاف الذل ٓهتمؾ حؽ إدارة اٖهكر اٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة سكاء كاف بتفٓك
 هف الىاس أك دكىٍـ.

 .السٓاسٓة كاٚجتهاعٓةع الهجاٚت جهٓ فْإدارة شؤكف الهجتهع  ٌْالسٓاسة  -
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ٓة غرب دارفكر. فْالسمطة السٓاسٓة ٓقصد بٍا  -  ٌذي الدراسة الجٍاز التىفٓذم كالتشٓرعْ لٚك

ٓات دارفكر الكاقعة  ٌْغرب دارفكر:  - ٓة هف ٚك أقصِ غرب السكداف عمِ الحدكد هع  فْٚك
 دكلة تشاد.

ٓة غرب دارفكر. -  الهجتهع: ٓقصد بً إىساف ٚك

 عرقْ بٓف هجهكعة هف الىاس تربطٍـ أكاصر الدـ .القبٓمة ٌِ تىظٓـ  -

تهارس العهؿ السٓاسْ فِ غرب  التٌْذي الدراسة اٖحزاب  فْالتىظٓـ السٓاسْ : ٓقصد بً  -
 ـ.2008السكداف لسىة  فْدارفكر كفؽ قاىكف اٖحزاب السٓاسٓة 

اب ٓز بٓف الخطأ كالصك ٌٓذي الدراسة القدرة عمِ اٚختٓار كالته فْالكعْ ٓقصد بً  -
 . السمٓـ كالتصرؼ

 كٓاف ا٘دارة  اٌٖمٓة لقبٓمة الهسالٓت.  فْالسمطاف ٌك أعمِ سمطة  -

ان لمعهدة أك  - تبعكف إدآر العهدة هرتبة تأتْ بعد الفرشة كٓىضكم تحتٍا عدد هف الشٓكخ ٓك
 اٖهٓر.

الىزاع: عىؼ لفظْ أك جسدم ىاشئ عف عدـ التكافؽ بٓف اٖطراؼ بسبب تعارض الهصالح  -
 هجاٚت الحٓاة اٖخرل.  فْىافس أك الت

 الصراع ٌك هفٍكـ هعىكم ٓدؿ عمِ حالة عدـ التكافؽ قد ٓككف إٓجابٓان أك سمبٓان. -

 منيج البحث:

تستخدـ الدراسة الهىٍج التآرخْ كالهىٍج الكصفْ كذلؾ لمتعرؼ عمِ تآرخ غرب دارفكر هف الىاحٓة 
 اٚجتهاعٓة كالثقافٓة كذلؾ عمِ اٖكضاع الراٌىة.

 دوات البحث:أ

 ٌذي الدراسة ثٛث أدكات: فْتستخدـ  

 الهقابمة. -أ
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 الهٛحظة. -ب

 مجتمع الدراسة:

ٓة غرب دارفكر.    ٓقصد بهجتهع الدراسة هكاطىْ ٚك

 عينة البحث وطريقة اختيارىا:

ٓة   تستخدـ الدراسة أسمكب العٓىة العشكائٓة الهىتظهة هف قكائـ أعضاء الهجمس التشٓرعْ لٚك
ـ ههثمٓف لمهجتهع. غرب دارفكر  باعتباٌر

 حدود البحث:

ٓة غرب دارفكر.  الحد الهكاىْ ٚك

 ـ.2006 -2004الحد الزهاىْ: الفترة هف 

 صعوبات الدراسة:

 صعكبة الكصكؿ إلِ أفراد العٓىة ٖسباب تتعمؽ بظركفٍـ الهٍىٓة . -1

 تدٌكر الحالة اٖهىٓة فِ غرب دارفكر. -2

 كتكجسٍـ ٖسباب أهىٓة.تردد أفراد العٓىة فِ قبكؿ اٚستبٓاف  -3

 مفيوم التعصب القبمي وأسبابو وآثاره:

ٓعرؼ التعصب القبمْ بأىً تشكٓؿ رأم ها دكف أخذ كقت كاؼ أك عىآة لمحكـ عمًٓ 
تـ القىاعة بً دكف اعتبار لمدٚئؿ الهتاحة، كٓعىْ  بإىصاؼ كقد ٓككف ٌذا الرأم إٓجابٓان أك سمبٓان ٓك

جاي أفراد ٓىتهكف إلِ هجهكعة اجتهاعٓة هعٓىة حٓث ٓتجً اٖفراد بالتعصب أٓضان، الرأم السٓاسْ ت
ً الحقائؽ، بؿ تجاٌؿ الكقائع  تتعارض هع آرائٍـ الهحددة سمفان.  التْالهتعصبكف إلِ تحٓرؼ كتشٓك

ٛن بأف جهٓع اٖفراد الهىتهكف إلِ سف هعٓىة أك   ، أك أصؿ قكهْفقد ٓعتقد الشخص الهتعصب هث
بمد ها ، كسالِ أك عىٓفكف، أك أغبٓاء، أك غٓر هستقٓرف عاطفٓان أك  فْ دٓىْ أك جىس أك هىطقة

 (1جشعكف. )
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 فْإف هشكمة التعصب العىصرم بأشكالً الهختمفة هازالت تشٍد ىهكان كبٓران كتعاظهان هستهران  
ىالؾ ها بٓف اٖفراد الذٓف ٓجدكف هصرعٍـ تحت تأثٓر الغارات كالحركب  الهستكل ا٘ىساىْ، ٌك

كثٓر هف بمداف العالـ عمِ سبٓؿ  فْالطائفٓة كالسٓاسٓة كهف الحركب اٌٖمٓة كالعرقٓة كالحزبٓة 
تأخذ هف  التْالهثاؿ ٚ الحصر: كسكفك، الشٓشاف، الكىغك، السكداف، الجزائر كالصكهاؿ، فالحركب 

ٚن دٓىٓة طائفٓة كعرقٓة تىتشر  ٛن  فْحٓث الهظٍر أشكا بقاع كاسعة هف العالـ ، كتشكؿ تحدٓان هتكاص
البمداف  فْىجد لٍا هكاىان  التْعمِ الحٓاة البشٓرة ، كٓضاؼ إلِ ذلؾ كمً هكجة التعصب العرقْ 

هجتهعاتىا العربٓة  فْسمطة العالـ، كال فْتٍدد الهٛٓٓف هف البشر كاٖطفاؿ  كالتْالغربٓة الٓكـ 
عدـ  فْخمؽ العزلة كالتعصب كالتباعد بٓف الجهاعات كالهعضمة تتجسد  فْكاٖفٓرقٓة ، لـ تكفؽ 

ظؿ غٓاب  فْٓىتهْ إلٍٓا  التْقدرة السمطة عمِ خمؽ أىهكذج كطىْ ٓكحد بٓف الجهاعات الفرعٓة 
( 2رجة عالٓة هف العزة بالذات.)أهف الهجتهع كالدكلة، فأعضاء الجهاعة تهتاز بقكة ركابطٍا بد

تىظٓـ عرقْ بٓف هجهكعة هف الىاس تربطٍـ أكاصر الدـ، كالبىاء القبمْ تتشكؿ هف  ٌْفالقبٓمة 
اٖسرة الصغٓرة كاٖسرة الههتدة الىكاة اٖساسٓة لمرباط العشائرم ثـ تشكؿ اٖسرة الههتدة كٓاف الغربة 

رة الكبٓرة كالفركع داخؿ القبٓمة كبالىسبة لمعدٓد هف أفراد أك الفٓرؽ كهف ٌذي اٖسرة الههتدة تشكؿ اٖس
ؤي كىشاطً اٚجتهاعْ قؿ أف ٓتعدل ٌذا  الهجتهع التقمٓدم فإف القٓرة أك الفٓرؽ ٌك عالهً كٚك

 فْالىطاؽ الجغرافْ كاٚجتهاعْ، كداخؿ ٌذا الىسٓج اٚجتهاعْ فإف اٖسرة تمعب الدكر اٖساس 
عدادي لٓمعب ذاتٍا  الىشءٓقكـ بٍا  التْهقبؿ أٓاهً. إف اٖدكار  فٌْك أخر دكري  تىشئة الطفؿ كا 

، ٓتعمهف القٓـ كثقافة ذلؾ الهجتهعبسٓطة كهحددة ٖف اٖطفاؿ ٓقمدكف آبائٍـ كا٘ىاث ٓقمدف أهٍاتٍف ك 
ك شعكر ىاتج عف اٚعتقاد كاٚىتهاء لعرؽ ء التاـ لمقبٓمة كالتعصب لٍا ٌك  فٓىتج عف تمؾ الثقافة الٚك

 السمكؾ أك الرأم أك لهكقؼ هعٓف حتِ إف كاف خاطئان. فْهعٓف 

 -:ىيتؤدي إلى التعصب القبمي  التيالعوامل 

 ىكآا أخٓرف. فْالٓربة كالشؾ  -1

 العصبٓة العشائٓرة. -2

 العىؼ بكؿ أىكعً . -3

 الضجر كا٘حباط العاـ. -4
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 التىافس القٓادم كالسٓاسْ. -5

 نوايا اآلخرين: في/ الريبة والشك 1

سبقت إلٍٓا ا٘شارة إلٍٓا، فالىاس أعداء لها جٍمكا  التْٓشكؿ ٌذا الشعكر هف كاقع اٚىعزالٓة  
عف الهجتهعات اٖخرل كتجٓئ التىشئة لتغذم ٌذي  شْءالهجتهع التقمٓدم ٓجٍمكف كؿ  فْكاٖفراد 

ك ٓتعاهؿ هع أخٓرف كتركل لً قصص القتا ٛن ٌك ؿ هع العداكة . فالطفؿ ٓحذر هف أف ٓككف غاف
ا. كتىشب الهعارؾ هف  فْالهجهكعات اٖخرل كالىاس هىقسهكف دائهان بٓف )ىحف( ك )ٌـ(  إطاٌر

ـ العداء كها سبقت ا٘شارة إلًٓ.  هجرد تٌك

 / العصبية والعشائرية:2

تىشأ هف صمة الدـ كالىسب تقكم  التْٓصفٍا الهفكر العربْ ابف خمدكف بأىٍا الحالة الىفسٓة  
ت ٌذي الصم ِ تعكد هف جاىب آخر إلِ الهجتهع التقمٓدم كمها قٓك ة كتضعؼ كمها ضعفت الصمة ٌك

ترسٓخ هفآٌـ  فْكحاجة الفرد إلِ حهآة اٖسرة كالعشٓرة لٍا هف اٖغراب كتمعب التىشئة دكران ٌاهان 
قتص لٍا هف اٖغراب كبهركر الزهف تصبح العصبٓة  العصبٓة فٍٓرع الفرد لىصرة العشٓرة ٓك

 اجتهاعٓة. العشائٓرة قٓهة

 / الضجر واإلحباط:3

ٓؤدٍٓا أفرادي كاضحة كهحددة بالهقارىة  التْٓكصؼ الهجتهع التقمٓدم بأىً بسٓط كاٖدكار  
إلِ كاقع الهجتهع الحدٓث ذم التعقٓدات كالتحدٓات الجساـ. إٚ أف ذلؾ ٚ ٓعىْ خمك ٌذا الهجتهع 

تحكؿ إلِ هف هرحمة الرتابة كالبساطة ٌذي  هف هسببات الضجر كا٘حباط الذل ٓقكد إلِ التكتر ٓك
 لتصبح هرض ىفسْ عضاؿ قد ٓصعب عٛجً .

 / العنف:4

تسكد الهجتهع التقمٓدم تقكد باتجاي اٚستعداد الىفسْ  التْالعىؼ ٌك حالة عدـ اٖهاف  
ٍب لىصرة  كالبدىْ لهجابٍتٍا فصارت الشجاعة كا٘قداـ قٓهة اجتهاعٓة خاصة لدل الذككر ٓك

 أخٓرف هتِ ها طمب هىً ذلؾ.

 التنافس القيادي:
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لٓست  جتهعات التقمٓدٓةالهكاقع القٓادٓة ٓكجد حٓثها كجد بىك البشر فاله لتبكءالتىافس  
، ٌىالؾ هكاقع قٓادٓة عمِ هستكل القٓرة أك البادٓة أك الرقعة الجغرافٓة القبمٓة، إٚ أف التىافس استثىاءان 

الهستكٓات الدىٓا) شٓخ القٓرة أك البادٓة(. فغالبان ها ٓتـ التعٓٓف بالكراثة. لكف  فْٚ ٓككف حادان 
الكصكؿ إلِ  فْلعصبٓة العشائٓرة دكران ٌاهان الهكاقع القٓادٓة كتمعب ا فْالصراع ٓحتدـ بٓف القبائؿ 

 (3السمطة كفِ فقداىٍا عىدها تتراجع العصبٓة.)

سجؿ السكداف بركز قٓادات قبمٓة استطاعت بقكة عصبٓتٍا إىشاء سمطىات إقمٓهٓة عرفت  
ِ عمِ كجً العهـك هف أشكاؿ الغالب القبمْ  بالسمطىات ا٘سٛهٓة )الفكىج كالهسبعات كالفكر( ٌك

ل استطاع قٍر بقٓة القبائؿ كتأسٓس ههالؾ داهت لفترات زهىٓة بالذات. كترل الدراسة أف التداخؿ الذ
ة كالقبٓمة ٌك الهشكمة اٖساسٓة  السكداف كذلؾ بسبب التىكع الثقافْ كالعرقْ كتعدد  فْبٓف الٍٓك

ر بصفة القبائؿ الذل لـ ٓكآزً تكاصؿ كتعآش بٓف هككىات الشعب السكداىْ عاهة كغرب دارفك 
تىظـ ٌذي العٛقات بٓف اٖفراد  التْخاصة كعدـ اٌتهاـ بعض القبائؿ باٖعراؼ كالتقالٓد كالقكاىٓف 

الهتحركٓف أك الهىتقمٓف كالهستقٓرف ، هها أدل إلِ شعكر بعض الهجهكعات العرقٓة بأىٍا أعمِ شأىان 
ذا أدل بدكري إلِ عدـ احتراـ أخر كبركز الصراعات ال  (4قبمٓة.)هف أخٓرف ٌك

 أسباب التعصب القبمي:

فٓة، فها أف  فْلقد أصبح الصراع القبمْ أف هف السهات البارزة   شتِ هىاطؽ السكداف الٓر
رل بعض الباحثٓف أف التىكع  ٓتـ الصمح بٓف قبٓمتٓف هتىافرتٓف ٓىشب ىزاع آخر هع قبائؿ أخرل ، ٓك

 (5العرقْ لبمكغ غآاتٍا كتحقٓؽ أٌدافٍا.)

بد هف هعرفة كلهعرفة ال  فرازاتٍا عمِ الهجتهع الهحمْ كالقكهْ، ٚك قكاسـ الهشتركة بٓىٍا كا 
ٓة غرب دارفكر بصفة خاصة فىجد ٌىالؾ أسباب هباشرة  أسباب الصراع القبمْ بصفة عاهة كٚك

 (6دارفكر.) فْكغٓر هباشرة لمصراعات القبمٓة 

 األسباب المباشرة لمصراعات القبمية :

 متعاقبة وسياستيا تجاه الصراعات:اإلدارات الحكومية ال

تىتٍجٍا  التْ اٚستراتٓجٓة ٌْدارفكر  فْهف اٖسباب الرئٓسة لتجدد الصراعات القبمٓة  
ظمت تىفذ سٓاساتٍا دكف هراعاة لشكاكم كهظالـ الهكاطىٓف، كهف اٖهكر  كالتْالحككهات الهتعاقبة 
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ٓبتٍا ) ٌْتٓزد اٖحكاؿ سكءن  التْ  فْأجٍزتٍا الىظاهٓة كاٖهىٓة الهختمفة( عدـ كجكد الحككهة ٌك
تصمٍا )التقآرر اٖهىٓة( أك عدـ تقدٓر الهسئكلٓف  التْهكقع اٖحداث أك التفاعؿ الجٓد هع اٖخبار 

تحسبٍا بعض القبائؿ ضدٌا،  التْٓصدركىٍا أك هحاكلة فرض بعض القرارات  التْلبعض القرارات 
بادئ اٖهر ٓعد هف اٖخطاء الجسٓهة حٓث أف الحسـ  فْهٍدٌا  فْكها أف عدـ حسـ الهشاكؿ 

 ٓهكف أف ٓقمؿ التكالٓؼ كالكقت. 

السىكات اٖخٓرة  فْىفسٍا الهستٍدفة  ٌْتطكرت ٌذي اٖسباب حتِ أصبحت الحككهة   
حهمت بعض اٖطراؼ الهتصارعة الحككهة  كالتْـ 2006كفِ أكىة اٖخٓرة حدثت صراعات عاـ 

ئٓة الهسئكلة ع  ف اٖحداث بسبب الغٓاب عف هكقع اٖحداث كقمة ا٘هكاىٓات كعدـ تكفر اٖهف.الٚك

 المسارات والرعي:

إف الصراع التقمٓدم بٓف الهزارعٓف كالرعاة كالتىافس حكؿ هكارد الهٓاٌػ الشحٓحة كاٖرض  
 فْأدت إلِ تكتر اٖكضاع كالصداـ الهسمح بٓف الجهاعات الهختمفة  التْ ٌْالصالحة لمزراعة 

الٓرؼ السكداىْ كىتٓجة لمجفاؼ الذل ضرب هعظـ هىطقة الساحؿ ا٘فٓرقْ هىذ أكاخر الستٓىٓات 
ت البٓئٓة  كد كبرؾ  فْىجهت عىٍا، اىحصر ىطاؽ الهراعْ كالهكارد الهائٓة  التْكالتحٚك كدٓاف كٌر

 التْ جٓكب كأحزهة ضٓقة كمها قمت الرقعة الزراعٓة ىتٓجة ٚىحراؼ التربة بكاسطة التعٓرة فْ
ٌذي الظركؼ  هجْءسىٓف الجفاؼ بعد إزالة الغطاء الىباتْ كهها زاد اٖهر سكءان  فْىشطت 

ادة  فْالهأساكٓة  الكقت الذل ٓزداد فًٓ الطمب عمِ الهكارد الطبٓعٓة الشحٓحة ٓكهان بعد ٓكـ ىتٓجة لمٓز
الظركؼ البٓئٓة  فْبْ عدد السكاف كىزكح أعداد كبٓرة هف الرعاة بهكاشٍٓـ لمتحسف الىس فْالطبٓعٓة 

ٛن  ادة الضغط عمِ الهكارد الشحٓحة أص خٛؿ اٖعكاـ القمٓمة الهاضٓة ككاف هحصمة ٌذا كمً ٓز
كاىت  كالتْكالتىافر الحاد بٓف الهزارعٓف كالرعاة كلتهكٓف الرحؿ هف استغٛؿ الهكارد الطبٓعٓة 

سمهْ بٓف القبائؿ فقد تـ اٚتفاؽ ستذٌب ٌدران كهىعان لٛحتكاؾ كالحفاظ عمِ أفضؿ صٓغ التعآش ال
رحمتٍـ  فْبٓف الرعاة كالهزارعٓف عمِ فتح هراحٓؿ أك هسارات هحددة ٓتبعٍا رعاة ا٘بؿ كالهاشٓة 

 الهكسهٓة.

 ممكية األرض وديار القبائل:

السكداف بصفة  فْلقد أصبحت همكٓة اٖراضْ كدٓار القبائؿ هف اٖسباب الرئٓسة لمصراع  
ٓات دارفكر عمِ كجً الخصكص، كىجد أف الحكاكٓر كدٓار القبائؿ جزء أصٓؿ هف  عاهة كٚك
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الهكركثات الثقافٓة ٌٖؿ السكداف كصارت حقكقان هكتسبة هىذ القدـ كأصبحت ذات أبعاد سٓاسٓة 
ذلؾ ٖف كؿ قبٓمة  خطٓرة لذا ٓىبغْ أف ٓقؼ عىدٌا السٓاسْ كا٘دارم كثٓران قبؿ أف ٓقرر شٓئان بشأىٍا

ِ رقعة جغرافٓة هعركفة هىحت لفئة هعٓىة  فْهف القبائؿ الكبرل  السكداف تهمؾ داران أك حاككرة ٌك
دار الرٓزقات ، دار  فْهىذ قدٓـ الزهاف بكاسطة سمطة هركٓزة قابضة كسهٓت باسهٍا كها ٌك الحاؿ 

 لحهر كدار الكبابٓش.الجعمٓٓف ، دار الهسالٓت ، دار الهٓدكب ، دار الفٛتة ، دار ا

 مفاىيم العصبية والقبمية وسط القبائل جراء التنافس السياسي: تفشي

تفشْ هفآٌـ العصبٓة كالقبمٓة كسط بعض القبائؿ ىتٓجة لمتىافس السٓاسْ خاصة كأف  
هجتهع دارفكر ٓهاثؿ غٓري هف بٛد السكداف اٖخرل حٓث ٓضـ هجهكعات كبٓرة هف القبائؿ الهختمفة 

 القرل كالبكادم كالهدف كرغـ فْالذٓف تهازجكا كتصاٌركا كشكمكا الىسٓج اٚجتهاعْ الهكجكد حالٓان 
ـ هف الذٓف  ٌذا التجاىس الهتعارؼ إٚ أف ٌىاؾ تعاهؿ لكؿ أٌؿ هىطقة )دار( ٓتعاهمكف بً هع غٌٓر

فترات اٚىتخابات ، كبركز  فْ اٖثىٓةٓسكىكف هعٍـ لذلؾ شٍدت دارفكر الصراعات كالتكتٛت 
ىً ٓىتهْ لمهىطقة أك  ظٍر أٌؿ الهىطقة أك القبٓمة ٓحاكلكف فرض هرشحٍـ ، ٖك القبٓمة الهرشحٓف ٓك

تطكر اٖهر  أغمب اٖحٓاف إلِ صراع ٓظٍر  فْهع عدـ كضع اعتبار لٕخٓرف كالهستقٓرف هعٍـ ٓك
ككف الحاؿ ىفسً   الهجالس الهحمٓة كالهكاقع السٓاسٓة. فْالطكائؼ الهتباغضة ٓك

أبرزت الدراسات الهٍتهة بشؤكف القبائؿ أف الصراع السٓاسْ القائـ عمِ عصبٓة القبٓمة  
تكلْ الهىاصب الدستكٓرة كحرص بعض الهثقفٓف لتحقٓؽ تطمعاتٍـ السٓاسٓة كطهكحاتٍا كالرغبة ل

تىشأ بٓف القبٓمة كاٖخرل  التْالشخصٓة بأسرع السبؿ هف أٌـ أسباب الصراعات كالحركبات القبمٓة 
كعات أرجاء دارفكر الهختمفة. عمهان بأف السكداف ٓتهٓز بكثرة قبائمً كأعرافً ،كالىهاذج بٓف الهجه فْ

ب كؿ تمؾ الهجهكعات الهختمفة خاصة   فْالساهٓة كالحاهٓة اٖفٓرقٓة بىسب هتفاكتة كقد ساعد تذٓك
 هىاطؽ التهاس.

 ضعف إمكانات القوات النظامية:

ة لتجدد الصراعات عدـ تهكف القكات الىظاهٓة هف حسـ الهشاكؿ   ىجد أف هف اٖسباب القٓك
ٓات دا رفكر هف عدـ جآٌزة العدٓد هف هراكز كىقاط الشرطة كقمة القبمٓة بصكرة جذٓرة كقد عاىت ٚك

تحدث ،كأف أغمب هؤتهرات  التْبعض الهىاطؽ، كعدـ قدرتٍا عمِ هكاجٍة الحكادث  فْعددٌا 
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ر أسمحة القكات لتكاكب  الصمح تكصْ بدعـ الىقاط بالعربات كالرجاؿ كاٖجٍزة الٛسمكٓة كتطٓك
 التطكر لحسـ الخارجٓف عف القاىكف.

 يب المسمح:الن

ٓعتبر الىٍب الهسمح الهتطكر الهسبب لكثٓر هف الصراعات الهؤدٓة ٚشتباكات القبائؿ هع  
غٓاب السمطات كعدـ هقدرتٍا  فْبعضٍا البعض فقد كجد الىٍب الهسمح الهىاخ الهىاسب الهتهثؿ 

لكثٓرة إٚ أف عمِ حسهً سىٓف عددا رغـ التقآرر الرسهٓة ككتابات الهٍتهٓف كقراراتٍا كتكصٓاتٍا ا
 الىٍب الهسمح قد استشرل ٖسباب هىٍا:

 غٓاب القكة العسكٓرة الرادعة. -أ

 اعتقاد البعض أىً طٓرقة لكسب العٓش. -ب

 الفراغ الكبٓر كغٓاب البراهج الٍادفة كالهشآرع الهىتجة. -ج

 حؿ ٌذي ا٘شكالٓات. فْاتساع رقعة اٖراضْ كعدـ هقدرة السمطات الهحمٓة كالهركٓزة  -د

 البعد التاريخي:

ٚ ٓخفِ عمِ أحد كٓؼ أف البعد الخارجْ ٓمقْ بظٛلً عمِ اٖكضاع اٚجتهاعٓة  
 فْالبٛد ، كلذلؾ ٓعتبري البعض هف أٌـ أسباب عدـ اٚستقرار كتأجٓج الحركب القبمٓة  فْكالسٓاسٓة 

العدٓد هف الدكؿ كثٓر هف هىاطؽ السكداف كالذل ٓىظر إلِ خٓرطة السكداف الٓكـ ٓٛحظ أىٍا تجاكر 
عٍد اٚستعهار ٖغراض  فْتفصؿ بٓىٍا كبٓف ٌذي الدكؿ تـ رسهٍا  التْاٖفٓرقٓة كأف ٌذي الحدكد 

هؤتهر برلٓف  فْاتفقت عمِ تقسٓـ القارة الحدٓثة فٓها بٓىٍا  التْتخدـ هصالح الدكؿ الهستعهرة 
قٓا  كاٖثىٓةكهحاكلة هؿء الفراغ بالقبٓمة  د خركج اٚستعهار كأصبح اٖهر كضع بع فْهها جعؿ أفٓر

 (8فٓها بعد أسكأ هها كاف عمًٓ قبؿ دخكلً. )

ٌذي الهىطقة  فْكاىت تعٓش  التْىتج عف ذلؾ إلِ تقسٓـ العدٓد هف الكٓاىات القبمٓة  
قٓة الحدٓثة كلـ تراع هصالح ٌذي الجهاعات القبمٓة عىد رسـ تمؾ  اٖفٓرقٓة عشكائٓان بٓف الدكؿ اٖفٓر

 فْف الىاتج الطبٓعْ لتمؾ السٓاسة أف كحدت الكٓاىات القبمٓة ىفسٍا تحت سقؼ كاحد الحدكد. ككا
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إطار الدكلة السكداىٓة الحدٓثة هع العدٓد هف الكٓاىات القبمٓة كالعرقٓة اٖخرل عمِ الرغـ هف كجكد 
 (9دكؿ الجكار اٖفٓرقْ أك العربْ. ) فْفركع أك جذكر لٍا 

أم دكلة هف الدكؿ الهجاكرة لمسكداف أثر سمبان عمِ  فْسْ كلٍذا فإف عدـ اٚستقرار السٓا 
السكداف زاد اٖهر سكءان خاصة كأف القبائؿ السكداىٓة الحدكدٓة ٚ تتردد البتة  فْاٖكضاع اٖهىٓة 

ٓؽ عمٍٓا الخىاؽ  فْتقدٓـ الدعـ الىفسْ كالهادم لبطكىٍا  فْ ربت  فْدكؿ الجكار إذا ها ضي دكلٍا ٌك
ٛن عف ٌذآٌزهتٍا هف الطرؼ أخر حٓث تكفإلِ السكداف إثر  ، أف ٌذا ر لٍا الهٛذ أهف فض

ا  فْالتداخؿ القبمْ  الهىاطؽ الحدكدٓة كعدـ كجكد هكاىع طبٓعٓة لمفصؿ بٓف البطكف السكداىٓة كغٌٓر
شجع العدٓد هف القبائؿ الحدكدٓة الهشتركة لمعبكر إلِ داخؿ اٖراضْ السكداىٓة لىصرة فركع القبٓمة 

ٛن  فْالكقكؼ هعٍا ك  ىزاعاتٍا ضد القبائؿ اٖخرل، خاصة قضآا اٖرض كالحكاكٓر هها شكؿ عاه
ٓة غرب دارفكر.) فْالهىاطؽ الحدكدٓة  فْهف عكاهؿ عدـ اٚستقرار   (10ٚك

 ثانيًا: األسباب غير المباشرة لمصراعات القبمية:

 غياب التنمية: -1

لقد اتفؽ هعظـ الهٍتهٓف بشؤكف القبائؿ أف غٓاب التىهٓة قاسـ هشترؾ بٓف هعظـ الهىاطؽ  
السكداف فإف ضعؼ شبكة اٚتصاؿ عمِ  فْشٍدت كظمت تشٍد العدٓد هف الصراعات القبمٓة  التْ

هعظـ أٓراؼ السكداف كبكادًٓ ٚ ٓؤدٓاف إٚ إلِ تكٓرس  فْسبٓؿ الهثاؿ هع تفشْ اٖهٓة كالتخمؼ 
قكد إلِ سكء تفسٓر ىكآاٌـ لذلؾ ٚ ٓتبادؿ الهرء هعٍـ إٚ العىؼ ٚك اله فآٌـ الخاطئة هف أخٓرف ٓك

ذا ها ٓحكؿ دكف تحقٓؽ الكحدة الكطىٓة، ككها أف الحركب بٓف  ٓحهؿ لٍـ إٚ الحقد كالكرآٌة ٌك
د اٖهر سُّكءن، دارفكر ككردفاف ألقِ بظٛلً عمِ اٖهف كاٚستقرار كزا فْالقبائؿ الهختمفة خاصة 

ٓات الهعىٓة لتحقٓؽ اٚستقرار اٖدىِ ٚ تهكف  حٓث أف استهرار تكجًٓ هعظـ اٚعتهادات الهالٓة لمٚك
ٓات  ٓات كالهحمٓات هف كضع استراتٓجٓات عاهة لتىهٓة الٚك ٓتـ تىفٓذٌا لهدل زهىْ  التْالٚك

 (11.)هحدد

ٓات ٚ ٓقكد إلِ شاهمة لتىهٓة  استراتٓجٓةكترل الدراسة أف غٓاب خطط   سكل  شْءالٚك
لف تتكقؼ لتدكر  التْإٌدار الجٍكد كبعثرتٍا لتعطؿ التىهٓة كتصبح الهىطقة بؤرة لمصراعات القبمٓة 

ٓة تدكر  هؤتهرات تٍدئة  فْحمقة هفرغة هف صراعات قبمٓة  فْعجمتٍا هف جدٓد كأصبحت الٚك
 خكاطر، هؤتهر صمح، دفع دٓات كغراهات كحرب قبمٓة أخرل.
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 لقصور اإلداري والتنفيذي:ا

ت كالتقآرر الختاهٓة لمعدٓد هف هؤتهرات الصمح بكضكح إلِ أف      لقد أشارت العدٓد هف الهداٚك
تأجٓج الصراعات القبمٓة، فعمِ الهستكل ا٘دارم ساعد غٓاب  فْالقصكر ا٘دارم ساعد بقدر كبٓر 

مة هف هكاطىٍٓـ  ٛن. كبعدـ التدخؿ اىفج فْرؤساء ا٘دارة اٌٖمٓة لفترة طٓك ار اٖكضاع الهتكترة أص
الكقت الهىاسب طكر الحكادث الفردٓة كالهشكٛت الشخصٓة إلِ أزهات كصراعات قبمٓة، كأها  فْ

ٌذا الصراع لـ ٓكف إٚ بالقدر الذل ٓقرر  فْعمِ الهستكل ا٘دارم فىجد أف البعد ا٘دارم السٓاسْ 
ذلؾ سٓاسة الهكازىات  فْالعمٓا هف قبؿ الحككهة هستخدهان  تعٓٓف القٓادات  فْاتخاذ القرار السٓاسْ 

(، فٓتضح أف بعض 12إطار سعْ الحككهة ٚحتكاء ىزاع هعٓف) فْاٚجتهاعٓة كا٘رضاءات القبمٓة 
ء كثٓران ها ٓخفقكف  قراءة الهؤشرات اٚجتهاعٓة قراءة صحٓحة ، كلٍذا ٚ ٓتعاهمكف  فْالهعتهدٓف كالٚك

حتدـ الصراع فقد كضح هف دراسة أسباب  فْأحٓاىان هع اٖحداث  حٓىٍا بجدٓة حتِ ٓطفح الكٓؿ ٓك
بعض الهىاطؽ أف غٓاب بعض الهسئكلٓف فٍٓا لفترات كفِ أكقات عصٓبة  فْاٖهىٓة  تاٚىفٛتا

اصات إلِ أف اٖكضاع السٓاسٓة كاٖهىٓة  الهىطقة كأف القبائؿ عمِ  فْتشٓر فٍٓا كؿ الدٚئؿ كاٌ٘ر
ٓة ترؾ اٖهر لٗقدار لتىزلؽ  فْرب ضد بعضٍا البعض ىتٓجة لمفراغ ا٘دارم كشؾ إعٛف الح الٚك

هٍدي بٓسر لك تكفر الشخص الهسئكؿ كتـ التعاهؿ  فْبسرعة ىحك الٍاكٓة كربها ٓهكف احتكاء الىزاع 
 (.13حٓىً بها ٓستحقً هف اٌتهاـ كفرض لٍٓبة الدكلة.) فْ

 غياب ىيبة الدولة:

هىاطؽ هختمفة ٓتضح أف إحساس الجهٍكر  فْسباب الصراع القبمْ بالرجكع إلِ تحمٓؿ أ 
بغٓاب ٌٓبة الدكلة كاىت أحد اٖسباب الهباشرة عف اٚىفٛت اٖهىْ ، كاٚقتتاؿ بٓف أفراد القبائؿ 

ف ٌذي الذٌىٓة عىد إىساف الهىطقة  ىكرد بعضٍا  فْالهختمفة كقد هرت أحداث كثٓرة ساٌهت  تكٓك
 بإٓجاز فٓها ٓمْ:

 فْهقدرة اٖجٍزة الرسهٓة لمدكلة عمِ سحؽ ككسر شككة عصابات الىٍب الهسمح  عدـ -أ
ٓات حتِ كادت أف تأخذ عصابات الىٍب بزهاـ الهبادرة  صراعٍا هع قكات  فْبعض الٚك

زحفت  التْالشرطة كقد لقْ العدٓد هف جىكد كقادة الشرطة حتفٍـ عمِ أٓدم ٌذي العصابات 
 لفٓافْ الىائٓة.إلِ الهدف بعد أف كاىت تجكب ا
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مة أصابت  فْتراكـ القضآا كعدـ تهكف اٖجٍزة العدلٓة البت   -ب الكثٓر هىٍا لفترات طٓك
 (14الهظمكهٓف با٘حباط كالٓأس هف تحقٓؽ العدالة.)

كهف كاقع اٖحداث كتحمٓؿ أسباب الصراع القبمْ ٓتضح أف السمطات الرسهٓة لمدكلة ترل  -ج
ْ القبض عمًٓ كتقدٓهً لمعدالة خاصة إذا ها ارتكب جٓرهتً الجاىْ كلكىٍا ٚ تستطٓع أف تمق

كاستطاع بذكاء أف ٓمبسٍا ثكب الصراع القبمْ. كلٍذا استهر بعض ٌكاة ا٘جراـ ارتكاب الجرائـ 
صراعات داهٓة  فْدكف أف تطالً ٓد السمطة كدكف أف ٓتحهؿ كزر أفعالً كلٍذا تدخؿ القبائؿ 

ـ  غٓر هسئكلة عىٍا. ٌْلتغطٓة جرائـ  ها لـ تتبرأ القبائؿ هف أكلئؾ الذٓف ٓستهرؤكف جٌر
ا هف القبائؿ  فْلهشكٛت قبمٓة كتقدٓهٍـ لمعدالة لف تٍدأ لٍا باؿ كستظؿ  صراع هع غٌٓر

 الهىطقة. فْاٖخرل 

 وسائل فض النزاعات:

حؿ الهشاكؿ القبمٓة بأىكاعٍا هىذ ىشأتٍا  فْلمصراعات القبمٓة أدكات كهؤسسات تساٌـ   
ا كهف اٖسالٓب الهتبعة.)  (15كحتِ كقؼ إطٛؽ الىار إف تطكر أهٌر

 الحمول العاجمة: -1

ِ تككف  بدآة حدكث الهشكمة كتحؿ غالبان أثىاء كجكد فعالٓة القٓادات التقمٓدٓة كاٌٖمٓة  فٌْك
 عىد ىشكب الىزاعات.

 الراكوبة: -2

كتككف عادة بٓف قبٓمتٓف أك أكثر عىد حدكث ىزاع فردم أك جهاعْ كتحدث بعد أف تتطكر 
ك  فْالهشكمة كلكىٍا تككف بدرجة أقؿ هف الحدة. كتكصؼ  ٌذي الحالة بأىٍا )هؤتهر هصغر( ٌك

ض. فْىظاـ ٓدخؿ   هسائؿ الدٓة كالتعٓك
 الجودية: -3

د كتككف  ٓسهح فٍٓا بسهاع آراء اٖطراؼ  التْاٖكضاع  فْتعقد بتدخؿ الكسطاء كاٖجآك
ِ كسٓمة لحؿ الىزاع بٓف طرفٓف هتىازعٓف.  ٌك

 
 



 

جم1028جج-جينميرججالرابعجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 41th edition January 2018 

 

1
7

 

 اإلدارة األىمية: -4

حسـ الىزاعات القبمٓة هثؿ الىزاع داخؿ القبٓمة الكاحدة أك بٓف القبائؿ اٖخرل  فْلٍا دكر 
 كتسعِ لمحؿ حسب اٖعراؼ السائدة كالصٛحٓات الههىكحة.

 لجان األمن المحمية والوالئية: -5

ا هىذ كصكؿ أىباء عف الىزاعات ثـ تتطكر إلِ اشتباكات هسمحة كتضع  تقكـ بدكٌر
 (16تجٍٓز القكات الىظاهٓة.) فْالهعالجات كالطرؽ الكفٓمة لحسـ الىزاع ثـ تبدأ 

 المؤتمرات القبمية الدورية: -6

تحدث بٓف القبائؿ كتىفذ ها  التْالسابؽ تعقد سىكٓان كفِ هكاقع هختمفة لتىافس الهشاكؿ  فْكاىت    
كضع  فْهٍدٌا كها ىجحت  فْتـ اٚتفاؽ عمًٓ كقد استطاعت أف تحسـ صراعات عدٓدة 

 الهعالجات لبعضٍا.

 مؤتمرات الصمح القبمي: -7

 ِ حسـ  فْالفترات السابقة كلٍا القدح الهعمِ  فْتعقد بعد العجز لمكصكؿ لمحؿ  التٌْك
 التىفٓذ. فْبعضٍا ٓأتْ لعدـ الجدٓة  فْلخمؿ حدثت إٚ أف ا التْالصراعات القبمٓة 

 آثار التعصب القبمي:

ٓعتبر السكداف هف أكبر دكؿ العالـ تأثران بالىزاعات القبمٓة كذلؾ ىسبة لمتىكع الثقافْ كالعرقْ  
عتبر السكداف خمٓة هصغرة لمقارة اٖفٓرقٓة هف حٓث الهجهكعات العرقٓة  كالهىاخْ الذل ٓذخر بً. ٓك

با٘ضافة إلِ تبآف الهىاخ بىفس القدر الذل تتبآف فًٓ الهجهكعات العرقٓة إذ ىجد فًٓ  كاٖثىٓة
ذي التكلٓفة  الهىاخ الصحراكم كشبً الصحراكم كالسافىا الغىٓة كالسافىا الفقٓرة كالهىاخ اٚستكائْ ٌك

عآش السمهْ بٓف الت فْالهىاخٓة كالعرقٓة الثقافٓة كاٚقتصادٓة بٓف الهجهكعات لٍا التأثٓر الكبٓر 
شتد  فْ( كلقد بدأ الصراع القبمْ 17القبائؿ.) دارفكر هىذ أكثر هف عقد هف الزهاف كظؿ ٓحتدـ ٓك

ضراكة هع كؿ فجر جدٓد هها أقمؽ أبىاء دارفكر، كقد اٌتهت الحككهة اٚتحادٓة بٍذي الهشكمة كأصبح 
دارفكر  فْر كأكثر ها ٓثٓر الدٌشة ربكع دارفك  فْإرساؿ الكفكد تمك اٖخرل لتحقٓؽ اٖهف كاٚستقرار 

سرعة تطكر  الىزاعات الفردٓة أم حركبات قبمٓة ٓسقط فٍٓا الهئات هف القتمِ كالجرحِ كقد ترؾ أثران 
 سالبان عمِ الىكاحْ اٚقتصادٓة كالتعمٓهٓة كاٚجتهاعٓة كالسٓاسٓة.
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 المجال االجتماعي: فياآلثار المؤثرة 

ٌذا الهىحِ أكثر غهكضان  فْإف أثار الهترتبة عمِ الجاىب اٚجتهاعْ لمحركب القبمٓة  
ا كأبعد تأثٓران كتتهثؿ ٌذي الهؤثرات عمِ سبٓؿ الهثاؿ ٚ الحصر:  هف غٌٓر

ٓة لتكرار فشؿ هؤتهرات الصمح السابقة ، كفقد  -أ اىتشار ركح الٓأس كا٘حباط بٓف أبىاء الٚك
الهستقبؿ القٓرب ٓحقف الدهاء كٓحقؽ اٖهف كاٚستقرار  فْدائـ  الكصكؿ إلِ حؿ فْاٖهؿ 

 ربكع دارفكر. فْ

 التْأكساط اٖقمٓات  فْاىتشار ركح الٍمع كالخكؼ كالتكتر كالقمؽ كالتكجس كالترقب كالحذر   -ب
 كىؼ القبائؿ اٖخرل. فْتعٓش 

قابمٓة أكبر لمغٓاب  كترل  الدراسة أف الذٓف ٍٓاجركف إلِ الهدف هف أبىاء الٓرؼ تككف لدٍٓـ
مة كذلؾ هقارىة بالذٓف ٍٓاجركف لمعهؿ  الهشآرع الزراعٓة إذ أف الىكع اٖخٓر هف  فْلفترات طٓك

الٍجرة غالبان ها ٓتسـ بالهكسهٓة فهف الىاحٓة اٚجتهاعٓة ىجد أف طكؿ غٓاب رب  اٖسرة قد ٓؤدم 
ا إلِ تعطٓؿ تعمٓـ اٖطفاؿ كتدٌكر تربٓتٍـ اٖهر الذل ٍٓدد كٓ قكض أساس استقراٌر اف اٖسرة ٓك

ىتج عف ذلؾ تدٌكر اٚستقرار اٚجتهاعْ كارتفاع هعدٚت الىزاعات ذات الطابع القبمْ. كقد ٚحظ  ٓك
ان ٓصبحكف كقكدان لمصراعات القبمٓة   التْالكثٓر هف الهراقبٓف أف الشباب الذٓف ٓهثمكف فاقدان تربٓك

ا إلِ تفاقـ أكبر لٗزهات.) كقد ٓدفعٍـ الشعكر بعدـ اٚطهئىاف عمِ أركاحٍـ ( 18تؤدم بدكٌر
ـ  فْالٍجرة العكسٓة لٓعٓشكا  فْدٓار القبائؿ اٖخرل لمتفكٓر  فْكههتمكاتٍـ كهستقبؿ أطفالٍـ  دٓاٌر

دـ  ذا ٓعىْ سقكط جدار الثقة بٓف هكاطىْ دارفكر كالقضاء عمِ ركح التساهح كالتكاتؼ ٌك آهىٓف ٌك
 بىاٌا اٖجداد عف طٓرؽ الهصاٌرة كالهؤاخاة. التْقات اٚجتهاعٓة كؿ جسكر اٚتصاؿ الهتٓىة كالعٛ

ء  -ج ىجد هف أثار السالبة إف لمىزاعات القبمٓة تؤدم إلِ تكٓرس التعصب القبمْ كخمؽ الٚك
ة حتِ عمِ هستكل اٖسرة كهستقبؿ اٖطفاؿ كذلؾ ٖف  عطاء اٚىتهاء القبمْ اٖكلٓك الهطمؽ لمقبٓمة كا 

 لقبمٓة تؤدم إلِ إىٍاء العٛقة الزكجٓة.ٌذي الىزاعات ا

قراٌـ الىائٓة كىزكحٍـ إلِ أطراؼ الهدف بحثان عف اٖهف كاٚستقرار الىفسْ  فٌْجرة الهكاطىٓف  -د
قضِ ذلؾ عمِ ركح ا٘ىتاج كحب العهؿ كرفع الٍهة كاٚضطرار لٛعتهاد عمِ ا٘عاىات كا٘غاثات  

 لطالة.اٖجىبٓة هها أكرثٍـ الذلة كالخىكع كبا
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الهعارؾ القبمٓة  فْكثٓران ها ٓترؾ أعدادان كبٓرة هف آٖتاـ كاٖراهؿ كالهشردٓف الذٓف ٓفقدكف ذكٍٓـ  -ق
ء ٚ ٓجدكف هخرجان إٚ الىزكح إلِ الهدف لٓعٓشكا عمِ ٌاهش الحٓاة بعد حرؽ قراٌـ كهزارعٍـ  ٚؤ ٌك

لـ ٓعٍدٌا إىساف  التْ لٛأخٛقٓةاكقد ظٍرت ىتٓجة لٍذي الظركؼ الهأساكٓة بكادر بعض السمككٓات 
لـ ٓألفٍا إىساف الهىطقة هثؿ  بركز ظاٌرة تسكؿ  التْدارفكر هف قبؿ كبعض الهظاٌر اٚجتهاعٓة 

 (20الرجاؿ كالىساء.)

 التعصب القبمي وأثره عمى األوضاع االقتصادية :

حٓث أف ٌىاؾ أبعاد كأسباب اقتصادٓة لهشكمة دارفكر عاهة ككاقع غرب دارفكر خاصة   
جهٓع القبائؿ كبدكف استثىاء تهارس هٍىتْ الزراعة كالرعْ كلكف بدرجات هتفاكتة هها أدل إلِ تبآف 
ف اهتٍاف هٍىتْ الزراعة كالرعْ كاىتا  درجات الكعْ كاىتشار التعمٓـ كالحصكؿ عمِ الكظائؼ ، كا 

ات الرعْ عبر تخضعاف تحت ا٘دارة اٌٖمٓة كالسمطات العاهة لتىظٓـ دقٓؽ ٓىسؽ بٓف هقتضٓ
ٚن  هسارات هتعددة هىٍا الهراعْ كهكارد هٓاي كبٓف هتطمبات الزراعة كقد اختؿ ٌذا الىظاـ اختٛ

 تدٓرجٓان لعكاهؿ شتِ هىٍا:

ادة السكاف كالهكاشْ. -أ  تىاقص الهكارد أهاـ ٓز

 الحصكؿ عمِ أكبر قدر هف الهكارد. فْكالرغبة  بالثاراتالىزاعات القبمٓة الهتعمقة    -ب

 شأف الٛجئٓف كالىازحٓف. فْاتخذت  التْرتٓبات ا٘دآرة الت -ج

 (21الحككهة الهركٓزة.) فْأثار السالبة لمصراع كالتىافر الحزبْ  -د

هطمع السبعٓىات أدل إلِ فراغ إدارم كأهىْ كظٍكر الىعرات القبمٓة  فْحؿ ا٘دارة اٌٖمٓة  -ق
ا التقمٓدم هها أدل إلِ ضٓاع ٌٓبة  الحادة كاٚستقطاب السٓاسْ ك خركج الىزاعات هف إطاٌر

 (22القاىكف.)

ٓة دارفكر الكبرل فالهكاطف بالهىطقة هارس الىشاط الزراعْ  فْأها عف اٖكضاع اٚقتصادٓة  ٚك
ىاؾ القمٓؿ هف الرعاة الذٓف ٓربكف الهكاشْ ا لٛكتفاء لذاتْ إلِ جاىب تربٓة القمٓؿ هف الهكاشْ ٌك
كا٘بؿ( . هع هزاكلتٍـ لمىشاط الزراعْ دكف اٚكتفاء حٓث ٓقكهكف بسد حاجاتٍـ هف  كالهاعز)اٖبقار 

قٓا ع تشالهحاصٓؿ الغذائٓة بالشراء هف اٖسكاؽ الهحمٓة، كالهىطقة لدٍٓا ىشاط تجارم برم ه اد كأفٓر
ا  .الكسطِ كىٓجٓٓر
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ٓة غرب دارفكر فشٍدت أسكاؽ   كؿ هف هدٓىة  فْلقد اىتعشت التجارة بالهراكز الحضٓرة بٚك
ا تصدر الهكاشْ إلِ أـ درهاف كدكؿ ، قارسٛ، ٌبٓٛالجىٓىة، زالىجْ ، كيمبس، فكربرىقا كالطٓىة كغٌٓر

ا هف  الشام، السكر، لعطكر،الجكار الهذككرة تستكرد اٖقهشة الهختمفة كاٖحذٓة، ا البف كغٌٓر
 احتٓاجاتٍـ الهحمٓة.

ٓة غرب دارفكر   ٓات دارفكر الكبرل اقتصادٓان كرغـ ذلؾ  ٌْالجدٓر بالذكر أف ٚك أفقر ٚك
لـ تستغؿ اٚستقٛؿ اٖهثؿ ٖف الصراعات القبمٓة ألحقت  كالتْتذخر بهكاردٌا الغابٓة كالزراعٓة 
ٓة. )  (23ضرران بالغان باقتصادٓات الٚك

ان بٓف   كترل الدراسة أف ٌذي الهكارد رغـ هحدكدٓة حجهٍا إٚ أىٍا قد أحدثت حكلٍا تىافسان قٓك
 فْاصة الهجهكعات العرقٓة الهختمفة بسبب التصحر كالجفاؼ الذل ضرب الكثٓر هف الهىاطؽ خ

الشهاؿ هها أدل إلِ ٌجرة بعض القبائؿ كبالتالْ أصبح التىافس عمِ الهكارد الهحدكدة ، كتطكرت 
إلِ صراعات قبمٓة حٓث تـ تكظٓفٍا سٓاسٓان. كها جاء الصراع عمِ الهكارد اٚقتصادٓة بدعاكم 

ر تارة أخرل أضاؼ الفاش فْرئاسة ا٘قمٓـ  فْتٍهٓش ا٘قمٓـ هف قبؿ الهركٓزة تارة كتركٓز التىهٓة 
 بعدان سٓاسٓان جدٓدان لمصراع.

كهفٍكـ التٍهٓش حسب عمهاء العٛقات اٚجتهاعٓة ٌك ) عبارة عف عٛقة بٓف طرفٓف قائهة  
ِ سٓطرة تستهد شرعٓتٍا هف اهتٛؾ الهٍٓهف بكؿ كسائؿ القٍر كا٘لزاـ  عمِ الصراع كالسٓطرة ٌك

ا ٓشرع لً اعتهاد العىؼ الهادم كالهعىكم لحهؿ اٚقتصادم كاٚجتهاعْ كالسٓاسْ كالثقافْ هه
 (24الهقصْ( .)

كبىاءن عمِ ها تقدـ كحتِ ٚ ٓؤدم ا٘حساس بالتٍهٓش إلِ صراعات قبمٓة ٚبد هف إعادة  
ا أحد عىاصر التىهٓة اٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة إذ ٚ  فْالىظر  تىهٓة الهكارد البشٓرة الهتاحة باعتباٌر

ف كجكد العىصر البشرم بالعدد الكافْ كالىكعٓة الهٛئهة القادرة عمِ الىٍكض ٓهكف تحقٓؽ التىهٓة دك 
 كالتْتعىْ القدرات كالهكاٌب كالهٍارات كالهعرفة لدل اٖفراد  التْبعهمٓة التىهٓة كالهكارد البشٓرة 

 العهمٓة ا٘ىتاجٓة. فْتدخؿ كهستمـز 

ث أف ا٘ىساف ٌك غآة التىهٓة عهمٓة التىهٓة حٓ فْتمعب الهكارد البشٓرة دكران هٍهان  
ىفس الكقت ككذلؾ غآة التىهٓة لذلؾ فإف الٍدؼ الىٍائْ لٍا ٌك رفع هستكل هعٓشة  فْككسٓمتٍا 
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ىفذٌا  فْا٘ىساف حٓث أف ا٘ىساف ٌك  ذات الكقت  فْذلؾ الكقت كسٓمة لمتىهٓة فٍك الذل ٓرسهٍا ٓك
 (25. أف ثهار التىهٓة ىاتجة عف الىشط ا٘ىساىْ.)

حظت الدراسة أف قضٓة التىهٓة بهفٍكهٍا الشاهؿ كالذل ٓبدأ با٘ىساف عمهان كثقافة كهعرفةن ٚ 
السكداف عاهة كفِ هىطقة الدراسة بصفة خاصة ، هها أدل إلِ استغٛؿ  فْ ضعٓفةها زالت 

الهشكمة اٚقتصادٓة كالصراع عمِ الهكارد هف قبؿ السٓاسٓٓف كتكظٓؼ القبٓمة كهكاردٌا تحقٓقان 
 دافٍا السٓاسٓة.ٌٖ

 الخاتمة:

 النتائج والتوصيات والمقترحات

 أواًل : النتائج:

 تكصمت الدراسة لمىتائج أتٓة:

 دارفكر أثر سمبان عمِ السمطة السٓاسٓة كالتشٓرعٓة. فْالتعصب القبمْ  -

ٛت  فْإف الهضطمعٓف هف القبائؿ الهختمفة بالعهؿ السٓاسْ  - غرب دارفكر تىقصٍـ الهٌؤ
 العمهٓة كالخبرات القٓادٓة.

 الىخب السٓاسٓة كظفت القبٓمة لهكاسب سٓاسٓة. -

 فْالتعصب القبمْ هف أجؿ الكصكؿ لمسمطة السٓاسٓة أثر سمبان عمِ دكر ا٘دارة اٌٖمٓة  -
خفض حدة  فْتحقٓؽ السٛـ اٚجتهاعْ رغـ أف بعض هؤتهرات الصمح قد أسٍهت 

 قبمْ ىسبٓان.التعصب ال

تأجٓج الىعرات القبمٓة كهف ثـ  فْالتىظٓهات السٓاسٓة لغرب دارفكر ساٌهت بصكرة كبٓرة  -
ادة التعصب القبمْ .  ٓز

 ثانيًا: التوصيات والمقترحات:

 هف خٛؿ الىتائج السابقة تكصمت الدراسة إلِ التكصٓات التالٓة:
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الحرب  فْىبذ العىؼ بكؿ أشكالً كاٚعتراؼ بالهشكمة هف قبؿ كؿ اٖطراؼ الهشاركة  -1
 كالهكافقة عمِ هبدأ الحكار السمهْ هف أجؿ الكصكؿ لمهصالحة الدائهة.

ٓهكف  التْاتخاذ التدابٓر الٛزهة لمحٓمكلة دكف تجدد الصراع كتعٓزز كتفعٓؿ الكسائؿ الهثمِ  -2
ِ العرؼ كالتقالٓد الهكركثة لدل أٌؿ دارفكر عاهة حالة ىشكب ال فْالمجكء إلٍٓا  خٛفات ٌك

 كغرب دارفكر خاصة.

 الطرؽ الهعبدة كتحدٓث الهسارات. فْتىفٓذ براهج تىهٓة هتكاهمة هتهثمة  -3

ف آلٓة تحت هسهِ الهجمس اٖعمِ لمعرؼ بدارفكر ٓضـ ٌرهاف رئٓسٓاف ٌها ٌـر   -4 تكٓك
ـر الركاكٓب كذلؾ بيغٓة إعادة  بىاء قٓـ التعآش السمهْ كأسالٓب التراضْ القدٓهة اٖجاكٓد ٌك

 الهتكارثة.

إعادة ٌٓكمة ا٘دارة اٌٖمٓة بهفٍكهٍا السابؽ )قبؿ ىهٓرم( حتِ تتهكف هف إعادة اٖهف  -5
 كاٚستقرار فإف فعمت الحككهة ذلؾ حتهان سٓككف لذلؾ هردكد إٓجابْ.

ادة كفاءة القكات الىظاهٓة لتقـك بد -6 ٛن.فرض ٌٓبة الدكلة كٓز ا كاه  كٌر

تكصٓات ك قرارات هؤتهر الدكحة ٚبد أف تىزؿ ٖرض الكاقع حتِ ٓتهكف الٍاربكف العكدة  -7
 لقراٌـ آهىٓف هطهئىٓف.

 المصادر والمراجع:

الكطف العربْ ، عالـ  فْعمِ أسعد كطفة كعبد الرحهف اٖحهر ، التعصب هآٌتً كاىتشاري  -1
ت، الهجمد الفكر ، هجمة دكٓرة تصدر عف الهجمس الكطىْ ل   30مثقافة كالفىكف كأداب ، الكٓك

 92ص  –

 .85الهرجع ىفسً ص  -2

السكداف، هعٍد الدراسات  فْآدـ الٓزف هحهد كالطٓب إبرآٌـ كادم، رؤل حكؿ الىزاعات القبمٓة  -3
ة، الخرطـك ،   .40-39ـ ،ص 1998اٖفٓرقٓة كأسٓٓك
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ة( هجمة  فْأراؽ سعٓد: ) هدارات الهىفتح كالهتعمؽ  -4 التشكٓٛت لدٚلتً كالتآرخٓة لهفٍكـ الٍٓك
ت الهجمد  الثقافة كالفىكف كاٖدب ، تصدر عف الهجمس الكطىْ لمثقافة كالفىكف كاٖدب الكٓك

 .217ـ ص 2008أبٓرؿ ٓكىٓك 36

 .119ـ ص 1998هارس  11 اٚستراتٓجٓةهىِ هحهد طً أٓكب ، هجمة الدراسات  -5

دارفكر، أسبابً كتداعٓاتً كعٛجً ، شركة  فْصراع القبمْ التجاىْ هصطفِ هحهد صالح ، ال -6
 .89،ص 1هطابع السكداف لمعهمة لهحدكدة ، السكداف ،الخرطـك ط

الخرطكـ ،  كاٚستراتٓجٓةالهىتدل ، أكراؽ تكثٓقٓة تصدر عف هركز الراصد لمدراسات السٓاسٓة  -7
 .14ـ ، ص 2009هارس  10شركة هطابع السكداف لمعهمة ، ط 

قٓا ، لبىاف ، بٓركت ، فْزركعْ كهآكؿ تكىدم ، القكهٓة الدكلٓة الجدٓدة عمِ اله -8 ـ 1977أفٓر
 .9ص 

 .167التجاىْ هصطفِ هحهد صالح هرجع سابؽ ص  -9

 .122الهرجع ىفسً ، ص   -10

 .142آدـ الٓزف الهرجع السابؽ ، ص  -11

 .142آدـ الٓزف هحهد ، الهرجع ىفسً ،ص  -12

 .172 التجاىْ هصطفِ هحهد صالح ، هرجع سابؽ ، ص -13

 .176الهرجع ىفسً ، ص  -14

 .176التجاىْ هصطفِ هحهد صالح ، هرجع سابؽ ،  -15

، الخرطكـ ، شركة  كاٚستراتٓجٓةالهىتدل . أكارؽ تكثٓقٓة تصدر عف هركز الدراسات السٓاسٓة  -16
 ـ.2009هطابع السكداف لمعهمة ، هارس 

 .129آدـ الٓزف هحهد كالطٓب إبرآٌـ ، الهرجع السابؽ ، ص  -17
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دارفكر، هركز دراسات السٛـ  فْبد الجمٓؿ كآخركف ، التىهٓة هفتاح السٛـ هكسِ آدـ ع -18
 .192، ص 2003كالتىهٓة ،جاهعة جكبا ، الخرطـك / 

 .69التجاىْ هصطفِ هحهد صالح ، الهرجع السابؽ ، ص  -19

 .219آدـ الٓزف هحهد كالطٓب إبرآٌـ كادم ، الهرجع السابؽ، ص  -20

 ـ.2008ئؽ عف أزهة دارفكر، دفع اهلل الحاج ٓكسؼ ، تقآرر ككثا -21

 .187عمِ أحهد حقار ، الهرجع السابؽ ، ص  -22

ة تحمٓمٓة هف هىظكر بىٓكم ( هجمة عالـ  فْعهر الزعفكرم ) التٍهٓش  -23 الهدٓىة الهعاصرة ، رٓؤ
ت  36الفكر ، الهجمد  أبٓرؿ ٓكىٓك تصدر عف الهجمس الكطىْ لمثقافة كالفىكف كأداب ، الكٓك

 .186ـ ، ص 2008

 فْحهد سمٓهاف عبد الحْ ، هقاؿ بعىكاف: هخططات كهعكقات التىهٓة اٚقتصادٓة فتحْ ه -24
ر دكٓرة عمهٓة ثقافٓة هحكهة تصدر عف  الدكلة الىاهٓة هع ا٘شارة الخاصة بالسكداف هجمة التىٓك

ر الهعرفْ ، العدد   .14ـ،ص2012ٓىآر  12هركز التىٓك
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محو األمية وتعميم الكبار بالسودان من وجية نظر المنظمات الدولية ودورىا في دعم برامج 
 الخبراء والمختصين في المجال بوالية الخرطوم

 د.بانقا طو الزبير حسين     الرشيد حبوب محمد الحسن  د.
 جامعة الخرطوم-كمية التربيةبمساعد ال األستاذ                     جامعة الخرطوم-كمية التربيةبمشارك ال األستاذ

 الطيبخالد  . أ
 جامعة الخرطوم-محاضر بكمية التربيةال 

 مستخمص
ٌدفت الدراسة إلِ اٚجابة عف سؤاؿ البحث الرئٓس العاـ الهتهثؿ فْ: ها دكر الهىظهات 
الدكلٓة فْ دعـ براهج هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار بالسكداف هف كجٍة ىظر الخبراء كالهختصٓف فْ 

ٓة ا  لخرطكـ. هجاؿ هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار بٚك

هف الهختصٓف  150اتبع الباحثكف فْ ٌذي الدراسة الهىٍج الكصفْ ؛ كشهؿ هجتهع الدراسة 
فْ هجاؿ هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار باٖهاىة العاهة لهحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار بهحمٓات أـ بدة، شرؽ 

، باٚضافة إلِ الخبراء فْ الهجاؿ ه ٓة الخرطـك ف ذكم العٛقة الىٓؿ، كررم، جبؿ أكلٓاء بٚك
هف الهختصٓف فْ هجاؿ هحك اٖهٓة  60عٓىة عشكائٓة بمغت  كفبالهىظهات الدكلٓة. اختار الباحث

( هف الخبراء الهختصٓف فْ هجاؿ الهىظهات الدكلٓة. استخدـ الباحثكف ىكعٓف 11كتعمٓـ الكبار، ك)
ج الحزهة ا٘حصائٓة لمعمـك هف اٖدكات؛ استباىة كهقابمة. كلتحمٓؿ البٓاىات استخدـ الباحثكف برىاه

، الكسط الحسابْ، اٚىحراؼ الهعٓارم، الىسبة الهئكٓة. 2هطبقان اختبار كا SPSSاٚجتهاعٓة اؿ
ف الهىظهات الدكلٓة تدعـ براهج تدٓرب العاهمٓف فْ تكصمت الدراسة إلِ العدٓد هف الىتائج، أٌهٍا: إ

%. إف 56هجاؿ هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار فْ السكداف دعهان هادٓان كبىسبة هتكسطة حكالْ 
الهىظهات الدكلٓة تدعـ تخطٓط براهج هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار فْ السكداف دعهان هادٓان كلكف بىسبة 

الهككف الهحمْ ٓعتبر هف أحد الهشاكؿ التْ تكاجً العهؿ  %. ككذلؾ  عدـ تكفر43ضعٓفة حكالْ 
فْ ٌذا الهجاؿ. كأٓضان أف الهىظهات الدكلٓة تدعـ تصهٓـ هىاٌج هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار فْ 

%. كفْ ضكء ٌذي الىتائج ٓكصْ الباحثكف ب: 59السكداف دعهان هادٓان كبىسبة هتكسطة حكالْ 
ؿ  لمعهؿ فْ هجاؿ هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار؛ كضركرة حرص ضركرة تكفٓر الكادر البشرم الهٌؤ

الجٍات ذات الصمة بتخطٓط براهج هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار عمِ تبىْ هشركعاتٍا ٘ٓجاد هٓزد هف 
ؿ لٍا؛ ككذلؾ ضركرة اٚالدعـ  لتزاـ بدفع الهككف الهحمْ الذم تمتـز بً الدكلة فْ اتفاقٓاتٍا هع كالتهٓك

 . الهىظهات
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Abstract  

         The study aims at realizing the  role of international organizations in 

boosting literacy and adult education programmes in  sudan from the 

perspective of experts and specialists in the domain of literacy and adult 

education in Khartoum state. 

   The descriptive/ analytic method was used by the researchers. The study 

population consisted of 150 specialists in the domain of literacy and adult 

education in the general secretariat of literacy and adult education at 

Umbadda, East Nile, and Jabal Awliya localities. Beside experts with 

connections with international organizations. Out of the population, a 

random sample was selected to include 60 experts and specialists. Two tools 

were used for the purpose of gathering the required data. A questionnaire 

directed to specialist, and interviews Conducted with experts with 

connections with international organizations. As for data analysis, the 

statistical package for social sciences programme (SPSS) was used applying 

chi square, mean, standard deviation, and percentage. The study has come up 

with the following main results the majority of respondents see that 

international organizations financially support literacy and adult education 

programmes of training at an average percentage:%56. The majority of 

respondents see that international organizations financially support literacy 

and adult education at a low percentage: %43. The lack of the local 

component is considered to be one of the main obstacles. International 

organizations financially support literacy and adult education curricula 

design at an average percentage %59. In view of the result, it is 

recommended that: The necessity of making available the skilled manpower 

to work in the sector of literacy and adult education. The sectors concerned 

with literacy and adult education programmes planning should be so keen on 

adopting their programmes in order to attract more financial support. 

Besides, the necessity of the state keeping its obligation of paying the local 

component when signing agreement with the international organizations.  

 
 مقدمة

 بصفة خاصة  اٖهٓة هحك هجاؿ كفْ عاهة بصفة  التربٓة  هٓداف فْ  الهستهر البحث إف
ان؛ ٓبدك  أصبحت فقد التكىكلكجْ، الهٓداف فْ خاصة التغٓٓر عسٓر عالـ فْ كسط ىعٓش ٖىىا ضركٓر

 غرابة ٚك كسٓاستٍا ٌٖدافٍا كفقا العالـ، دكؿ هف كثٓر فْ إستراتٓجٓة أبعادان  تكتسْ التربٓة قضآا
مٓف أصبحكا الهتعمهٓف اٖفراد ٖف ذلؾ، فْ  فْ كالتطكر التىهٓة فتحقٓؽ رابحة، أسٍها ٓشكمكف الهٌؤ
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ف اٌٚتهاـ عمِ ٓعتهد الحٓاة ٚ هجاٚت كؿ ٖيطر بتكٓك ىها فحسب، الهتخصصة العمٓا ا  ٓتطمب كا 
دٌـ كتعمٓهٍـ كتدٓربٍـ، اٖفراد أهٓة كهح أٓضان   كاٚتجاٌات التْ كالهٍارات بالهعمكهات كتزٓك

ر عمِ تساعدٌـ  بهجتهعاتٍـ الىٍكض فْ الفعالة الهساٌهة هف كتهكىٍـ أىفسٍـ، كترقٓة قدراتٍـ تطٓك
ك أهر دٓىْ أهر بً اهلل رسكلً الكٓرـ هحهد صمِ اهلل عمًٓ كسمـ.     ٌك

كفْ السكداف تهثؿ أهٓة الكبار هشكمة حقٓقٓة تحكؿ كتقدـ الهجتهع السكداىْ، حٓث تقكؿ  
% هع ارتفاع ىسبة اٖهٓة كسط الهرأة 57% إلِ 37خر ا٘حصائٓات إف ىسبة اٖهٓة ارتفعت هف آ

% كأف عدد الٓافعٓف كالٓافعات الذٓف ٓعاىكف هف اٚهٓة فْ سف الهدرسة إرتفع إلِ ثٛثة 72إلِ 
 همٓكف كهائة كخهسة كعشٓرف كألؼ" حسب إحصائٓات الهجمس القكهْ لهحك اٖهٓة لمعاـ الهاضْ"،

ت عدٓدة حكؿ براهج هحك اٖهٓة كعمِ رأسٍا ها الجٍكد التْ تب لٍا الجٍات الهختصة ذفٍىالؾ تساٚؤ
 فْ ٌذا الهجاؿ؟

 مشكمة الدراسة 
ما دور المنظمات كفْ ضكء ها ذكر سابقان تتهثؿ هشكمة الدراسة فْ السؤاؿ الرئٓس التالْ: 

ودان من وجية نظر الخبراء والمختصين الدولية في دعم برامج محو األمية وتعميم الكبار في الس
 في المجال بوالية الخرطوم؟ 

 كتتفرع هىً اٖسئمة التالٓة:
ػ ها كاقع دعـ الهىظهات الدكلٓة فْ تدٓرب العاهمٓف فْ هجاؿ هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار فْ 1

 السكداف؟ 
 ْ السكداف؟ػ ها هدل دعـ الهىظهات الدكلٓة لتخطٓط براهج هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار ف2
 ػ ها الدعـ الذم تقدهً الهىظهات الدكلٓة لتصهٓـ هىاٌج  هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار فْ السكداف؟3
ـ براهج هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار فْ السكداف؟4  ػ كٓؼ تساٌـ الهىظهات الدكلٓة فْ تقٓك
عمٓـ الكبار فْ ػ ها الهشكٛت التْ تكاجً الهىظهات الدكلٓة فْ دعهٍا لبراهج هحك اٖهٓة كت5

 السكداف؟
 أىداف الدراسة

 تسعِ الدراسة إلِ التعرؼ عمِ:

 ػػ دكر الهىظهات الدكلٓة فْ دعـ براهج هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار بالسكداف؟1
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 ػ هدل دعـ الهىظهات الدكلٓة لتخطٓط براهج هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار فْ السكداف.2
ت الدكلٓة لتصهٓـ هىاٌج هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار فْ ػ التعرؼ عمِ الدعـ الذم تقدهً الهىظها3

 السكداف. 
ـ براهج هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار فْ السكداف.4  ػ الطٓرقة التْ تساٌـ بٍا الهىظهات الدكلٓة فْ تقٓك
 ػ الهشكٛت التْ تكاجً الهىظهات الدكلٓة فْ دعهٍا لبراهج هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار فْ السكداف.5

 الدراسةأىمية 
ػػػػػ أىٍا تتىاكؿ العكاهؿ التْ تساٌـ فْ تعٓزز خبرات العاهمٓف فْ الهىظهات الدكلٓة فْ السكداف لها 1

 لٍا هف أٌهٓة فْ الهجتهع السكداىْ.
ػػػػػ تحتؿ أٌهٓة ككىٍا أداة هساعدة لهتخذم القرار فْ الهىظهات الدكلٓة لمعهؿ جدٓان بها ٓىاسب 2

 التغمب عمِ هشكمة اٖهٓة .
 ػػػػػ أىٍا قد تساعد الباحثٓف كالهٍتهٓف فْ ٌذا الهجاؿ.3
ػػػػػ سكؼ تضٓؼ ٌذي الدراسة لمهٍتهٓف فْ هجاؿ هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار هعرفة جدٓدة حكؿ 4

 أٌهٓة الدكر الذم تمعبً الهىظهات الدكلٓة فْ ٌذا الهجاؿ هف حٓث ألٓات كالطرؽ الهتبعة.
 مصطمحات الدراسة

 ــ الدور1
ٖيطر السمككٓة التْ تحقؽ هاٌك هتكقع فْ هكاقؼ ٌك  هجهكعة هف اٖىشطة الهرتبطة أك ا

 ـ(.1997هعٓىة)هرسْ: 

ْ )الٓكىسكك، ا٘ٓسٓسكك، اٖلكسك( فْ دعـ براهج  إجرائياً   ٓيقصد بٍا هساٌهة الهىظات الدكلٓة ٌك
ْ: )تدٓرب العاهمٓف، التخطٓط، تصهٓـ اله ـ(.هعٓىة لهحك اٖهٓة فْ السكداف ٌك  ىاٌج، التقٓك

  ــ المنظمات الدولية2
الهىظهة الدكلٓة ٌْ: ٌٓئة دائهة لٍا إرادة ذاتٓة هستقمة ٓتـ التعبٓر عىٍا فْ الهجتهع الدكلْ كفْ 
هكاجٍة الدكؿ اٖعضاء، كتقكـ عمِ أساس التعاهؿ اٚختٓارم بٓف الدكؿ فْ هجاؿ أك هجاٚت 

ات التْ ٓتضهىٍا هٓثاؽ إىشائٍا بكاسطة أجٍزة ٓحددٌا اٚتفاؽ الهىشئ لٍا، كتباشر اٚختصاص
 ـ(.1993دائهة خاصة بٍا) عبدالسٛـ:

 ٓيقصد بٍا هىظهات ) الٓكىسكك، كا٘ٓسٓسكك، كاٖلكسك(.إجرائيًا   
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 ـــ برامج3
ْ دارتٍا هعان لتحقٓؽ هجهكعة  هفردٌا برىاهج ٌك عدد هف الهشركعات كاٖىشطة التْ ٓتـ تخطٓطٍا كا 

 .(http:/www.almaany.comكالىتائج اٖخرل الهترابطة. )هف اٌٖداؼ 
جرائيًا  ٓقصد الباحثكف بكمهة براهج أىشطة تدٓرب العاهمٓف فْ هجاؿ هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار، وا 

ـ براهج كتخطٓط براهج هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار، كتصهٓـ هىاٌج هحك اٖهٓة كتعمٓـ الك بار، كتقٓك
 هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار.

 ــ محو األمية 4
ٌْ الىشاطات التعمٓهٓة كالتثقٓفٓة لهرحمة اٖساس الٍادفة إلِ إٓصاؿ اٖهْ إلِ الهستكل الكظٓفْ 

ٓصاؿ الدارسٓف إلِ هستكل ا  فْ القراءة كالكتابة كالحساب كهبادئ التربٓة ا٘سٛهٓة كالثقافة العاهة، ك 
ٓجابٓة فْ بىاء الهجتهع، كالقٓاـ بالهسؤكلٓات عمٓـ اٖساسْ لتحقٓؽ الهشاركة ا٘الرابع هف التالصؼ 

 ـ(.2006التْ تقتضٍٓا الهكاطىة الصالحة )كفاء: 
جرائياً   ٓيقصد بٍا هحك اٖهٓة طبقان لهدخؿ الكفآة ) تعمٓـ اٖهٓٓف القراءة كالكتابة كالحساب(. وا 

 الدراسات السابقة
 م( 2003خوجمي أحمد محمد ) دراسة: محمد

هٓة لهدل إستفادة الىظاـ التعمٓهْ فْ السكداف هف الدعـ كاٖىشطة  عىكاف الدراسة: دراسة تقٓك
التعمٓهٓة لمهىظهات الدكلٓة كا٘قمٓهٓة. كاستخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ. ككاىت أٌـ الىتائج: تقـك 

ر الىظاـ التعمٓهْ فْ السكداف كذلؾ هف خٛؿ دعه ٍا لمتعمٓـ الهىظهات بدكر كبٓر فْ دعـ كتطٓك
الهتهثؿ فْ الدعـ الهادم الهباشر بالعهٛت اٖجىبٓة كالهحمٓة كتدٓرب الهعمهٓف كدعـ الهدارس 
قاهة اٖىشطة العمهٓة الهتهثمة فْ الهؤتهرات كالىدكات ككرش العهؿ  بالهعدات كاٖجٍزة كاٖدكات كا 

هات فْ دعهٍا كأىشطتٍا عمِ كالسهىارات كالهشاركة فْ الفعالٓات الداخمٓة كالخارجٓة. كتركز الهىظ
ها هف أكثر الجكاىب حاجة لمدعـ فْ الهجاؿ التعمٓهْ.  التعمٓـ اٖساسْ كتدٓرب الهعمهٓف باعتباٌر
كتكجد العدٓد هف الخطط كالبراهج التعمٓهٓة الهستقبمٓة لٍذي الهىظهات كالتْ تسعِ فٍٓا بغرض 

ر الىظاـ التعمٓهْ.   تطٓك
 م(2006دراسة: إبراىيم أحمد إبراىيم )

عىكاف الدراسة: (:التخطٓط ا٘ستراتٓجْ لهشركعات تعمٓـ الكبار، آفاؽ جدٓدة فْ تعمٓـ الكبار.  
كاستخدـ الباحث الهىٍج الهسحْ. ككاىت أٌـ الىتائج: التعاكف الدكلْ كا٘قمٓهْ هٍـ فْ عالـ الٓـك 

http://www.almaany.com/
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دٓة هف الخطط كعمِ كجً الخصكص فْ الهجاؿ التربكم. كاستفادة الىظاـ التعمٓهْ فْ السعك 
هٍا لمهىظهات الدكلٓة كا٘قمٓهٓة أقؿ هف الهتكسط.  التربكٓة كتقٓك

 م(2011دراسة: ياسر فتحي الينداوي ونسرين صالح محمد )
ـ براهج هحك أهٓة الكبار فْ هصر  عىكاف الدراسة: دكر الهىظهات غٓر الحككهٓة فْ تخطٓط كتقٓك

الهقارىة. ككاىت أٌـ الىتائج: تختمؼ ىشأة كتطكر  هىٍجدراسة هقارىة". كاستخدـ الباحث كباكستاف "
الهىظهات غٓر الحككهٓة فْ هصر عف باكستاف؛ حٓث ارتبطت ىشأة الهىظهات غٓر الحككهٓة فْ 
هصر بالتطكر اٚجتهاعْ كاٚقتصادم فْ الدكلة، بٓىها فْ باكستاف ارتبطت ىشأة الهىظهات غٓر 

ا، كقد ٓفسر ذلؾ فْ  الحككهٓة بالجاىب الدٓىْ )ا٘سٛهْ( لمحفاظ عمِ الٍكٓة ا٘سٛهٓة كتعٓزٌز
ة الثقافٓة. كتختمؼ الهىظهات غٓر الحككهٓة فْ هصر عف باكستاف فْ  ضكء هفٍكـ الٍٓك
ختمؼ عدد  استقٛلٓتٍا كحٓرتٍا فْ إدارة شئكىٍا فٍْ ضعٓفة فْ هصر هقارىة بباكستاف. ٓك

عددٌا فْ باكستاف؛ كقد ٓرجع ذلؾ إلِ الهىظهات غٓر الحككهٓة فْ هصر عف باكستاف، حٓث ٓٓزد 
ا فْ باكستاف.  تعاظـ دكٌر

 التعميق عمى الدراسات السابقة
لقد تعددت الهكضكعات التْ تىاكلتٍا ٌذي الدراسات كتىكعت أٌدافٍا كهىاٌجٍا كأدكاتٍا التْ   

ايستخدهت فْ الحصكؿ عمِ الهعمكهات، إضافة إلِ أف ها تكصمت إلًٓ هف ىتائج اتسـ أٓضان بالتىكع 
ٌذي  كالتكافؽ كالثراء كها اتسـ بالتبآف فْ بعض اٖحٓاف، كحتِ تتضح الصكرة سكؼ أيكرد فْ

ة هجهمة عف هحتكاٌا كهىاٌجٍا كأدكاتٍا كىتائجٍا كربط ذلؾ بالدراسة الحالٓة لمتعرؼ  الهىاقشة رٓؤ
 ختٛؼ كها استفادي الباحث هىٍا فْ هكضكع دراستً.لتقاء كاٚعمِ ىقاط اٚ

تعرض جزء كبٓر هىٍا إلْ كصؼ الدكر التعمٓهْ لمهىظهات كشرح حالتً الراٌىة كها تقدهً هف   
ا تقكـ بً هف أىشطة لعٛج كثٓر هف الهشكٛت التْ تكاجً الىظاـ التعمٓهْ داخؿ كخارج دعـ كه

ك ها اتفقت فًٓ تمؾ الدراسات هع الدراسة الحالٓة. أها جاىب تهٓز ٌذي الدراسة فٓظٍر  السكداف، ٌك
ك هجاؿ تعمٓـ الكبار كفْ داخؿ ٌذا الهجاؿ الرحب تىا كلت فْ تىاكلٍا إلِ أكثر الهجاٚت ىدرة ٌك

ْ فئة اٖهٓٓف، إضافة إلِ ذلؾ إف عدد الهىظهات التْ تىاكلتٍا الدراسة  الفئة اٖكثر حرهاىان ٌك
الحالٓة ٌْ ثٛث هىظهات كذلؾ ٓعتبر كبٓران هقارىة هع الدراسات الهطركحة كالتْ تىاكؿ أغمبٍا 

ا الدراسات ىشاط هىظهة أك هىظهتٓف. ٌذا فٓها ٓتعمؽ بالهكضكعات كاٌٖداؼ التْ سعت لتحقٓقٍ
 السابقة.
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ػػػ أها فٓها ٓختص بالهىٍجٓة العمهٓة التْ اتبعٍا الباحثكف فْ هكضكعاتٍـ كهعالجة الفعالٓات 
الهختمفة فْ تمؾ الدراسات، فٓهكف القكؿ بأف العدٓد هف هىاٌج البحث العمهْ ايستخدهت كذلؾ حسب 

عتبر الهىٍج  الكصفْ اٖكثر شٓكعان هف قبؿ ىكع كؿ دراسة كاٌٖداؼ التْ تسعِ إلِ تحقٓقٍا، ٓك
الباحثٓف فْ ٌذي الدراسات. كقد اتفقت الدراسة الحالٓة هع بعض تمؾ الدراسات باستخداهٍا لمهىٍج 

 الكصفْ التحمٓمْ كها اختمفت هع البعض أخر ٚستخداهٍا لهىاٌج غٓر ذلؾ.
صكؿ عمِ الهعمكهات ، ػػػ كفٓها ٓتعمؽ بأدكات جهع الهعمكهات التْ اعتهد عمٍٓا الباحثكف فْ الح

ىاؾ بعض  فٓهكف القكؿ بأف اٚستباىة كالهقابمة كاىتا أٌـ اٖدكات التْ ايستخدهت ثـ الهٛحظة، ٌك
الدراسات التْ اعتهدت عمِ الكثائؽ كالتقآرر الخاصة بتمؾ الهىظهات لمحصكؿ عمِ الهعمكهات كها 

أتْ  لدراسة الحالٓة هع بعض الدراسات تفاؽ اافْ دراسة، هحهد حبٓب بابكر، شاىتْ جاقىاثاف. ٓك
ختٛؼ السابقة فْ أىٍا استخدهت اٚستباىة كاتفقت هع البعض أخر فْ استخداهٍا لمهقابمة، أها اٚ

ك ها لـ تعتهد عمًٓ الدراسة الحالٓة.  فٓأتْ فْ اعتهاد بعض هف الدراسات السابقة عمِ أداة كاحدة ٌك
ها اٚستباىة، كالهقابمة، فْ حٓف أف كذلؾ فإف تهٓز ٌذي الدراسة ٓظٍر فْ اعتهاد ٌا عمِ أداتٓف ٌك
 أغمب الدراسات السابقة استخدهت أداة كاحدة.

 إجراءات الدراسة الميدانية
 الكصفْ.المنيج: 

  مجتمع الدراسة
ٓتككف هجتهع ٌذي الدراسة هف الهختصٓف فْ هجاؿ هحك اٖهٓة )هعمهٓف، هكجٍٓف، 
دارات تعمٓـ الكبار  هشرفٓف، هدٓٓرف، فىٓٓف، هدربٓف( فْ اٖهاىة العاهة لهحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار كا 

. ٌذا كبا٘ضافة إلِ الخبراء الهختصٓف فْ هجاؿ هحك اٖهٓة  ٓة الخرطـك هف ذكم بهحمٓات ٚك
 قة بالهىظهات الدكلٓة. العٛ

 عينة الدراسة 
قد تهثمت فْ ) الهعمهٓف، ، كالهشرفٓف، كالهدٓٓرف، كالفىٓٓف، كالهدربٓف ( فْ كؿ هف اٖهاىة 
العاهة لهحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار كادارات تعمٓـ الكبار بهحمٓة شرؽ الىٓؿ كهحمٓة جبؿ أكلٓاء كهحمٓة 

 ، ٓة الخرطـك ككذلؾ الخبراء الهختصٓف فْ هجاؿ هحك اٖهٓة هف ذكم كررم كهحمٓة أـ بدة بٚك
 العٛقة بالهىظهات الدكلٓة.
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 طريقة اختيار عينة الدراسة
لها كاف حجـ الهجتهع اٖصمْ لمدراسة هحدد بصكرة كاضحة قاـ الباحث باختٓار عٓىة عشكائٓة  

ْ تهثؿ ىسبة   % هف الهجتهع اٖصمْ لمدراسة.40بسٓطة ٌك
بالىسبة لعٓىة الخبراء فْ هجاؿ هحك اٖهٓة هف ذكم العٛقة بالهىظهات الدكلٓة فقد اختار ػػػػػػ أها 

الباحث هىٍـ أحد عشر شخصان كعٓىة هقابمة؛ كذلؾ بىاءن عمِ الهعمكهات التْ تمقاٌا الباحث عىٍـ 
 هف ىائب اٖهٓف العاـ لمهجمس القكهْ لهحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار.

 وصف العينة
 كضح تكٓزع العٓىة حسب هتغٓر الىكع( 1ٓجدكؿ )

 النسبة % التكرار النوع
 48.3 29 ذكر
 51.7 31 اىثِ

 100.0 60 الهجهكع
ٛن عمِ ىسبة الذككر حٓث 2ٓتضح هف الجدكؿ ) ( أعٛي أف ىسبة ا٘ىاث فْ العٓىة قد تفكقت قمٓ

اٚختٓار ٓقؿ فٍٓا عدد % كربها ٓعكد السبب فْ ذلؾ إلِ أف اٖهاكف التْ كقع عمٍٓا 51.7بمغت 
 الذككر.
 ( ٓكضح تكٓزع العٓىة حسب هتغٓر العهر2جدكؿ )

 النسبة % التكرار العمر
 3.3 2 سىة 25 هف أقؿ
 43.3 26 سىة 26-40
 31.7 19 سىة 41-50
 21.7 13 فأكثر 50

 100.0 60 الهجهكع
 

( سىة بىسبة 40-26ها بٓف ) ٓتضح هف الجدكؿ أعٛي أف ىسبة الفئة العهٓرة ٖفراد العٓىة تتراكح
% 21سىة فأكثر بىسبة  50% كالفئة العهٓرة 31.7( سىة بىسبة 50-41% كالفئة العهٓرة )43.3

شٓر ذلؾ إلِ جٍكدٌـ فْ  هها ٓؤكد أف ىسبة عالٓة هف الهختصٓف فْ الهجاؿ فْ الفئة الهىتجة ٓك
 ترقٓة كتطكٓر ٌذا الهجاؿ.
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ؿ ( ٓكضح تكٓزع العٓىة حسب3جدكؿ )  العمهْ هتغٓر الهٌؤ
 النسبة % التكرار المؤىل العممي

 23.3 14 ثاىكم
 56.7 34 جاهعْ

 16.6 10 هاجستٓر
 3.3 2 دكتكراي
 100.0 60 الهجهكع

مكف كأف أعمِ ىسبة ٌْ ىسبة حهمة 4ٓتضح هف الجدكؿ ) ( أعٛي أف غالبٓة أفراد العٓىة هٌؤ
% كهف ثـ الهاجستٓر بىسبة 23.3ف بىسبة ك الثاىٓك% كهف ثـ ٓمٍٓا 56.7ىسبة البكالكٓركس ب

%. كلذلؾ ٓعتبر الباحث أف ٌذي العٓىة ٌـ خبراء فْ كؿ جزئٓة هف 3.3% كالدكتكراي بىسبة 16.6
 تعمٓـ الكبار بصفة عاهة كهحك اٖهٓة بصفة خاصة.

ؿ4جدكؿ )  الهٍىْ ( ٓكضح تكٓزع العٓىة حسب هتغٓر الهٌؤ
 % النسبة التكرار المؤىل الميني

 90.0 54 تربكم
 10.0 6 تربكم غٓر

 100.0 60 الهجهكع
 

عمِ البكالكٓركس التربكم ٌـ الذٓف حصمكا  اهف الجدكؿ السابؽ ٓتضح أف أفراد العٓىة الذٓف حصمك 
 ْ ٓف فحصمكا عمِ ىسبة 90عمِ أعمِ ىسبة ٌك  % فقط.10% أها غٓر التربٓك

 هجاؿ هحك اٖهٓة فْ ( ٓكضح تكٓزع العٓىة حسب هتغٓر الكظٓفة5جدكؿ )
 النسبة % التكرار الوظيفة

 45.5 27 هعمـ
 15.0 9 هكجً
 6.7 4 هشرؼ
 6.7 4 هدرب
 13.3 8 فىْ
 13.3 8 هدٓر

 100.0 60 الهجهكع
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اؿ حٓث ( أف ىسبة كظٓفة الهعمهٓف قد تفكقت عمِ بقٓة الكظائؼ فْ الهج6ٓتضح هف الجدكؿ )
% لكؿ فئة 13.3% ثـ ٓمٍٓا فئة الفىٓٓف كالهدٓٓرف بىسبة 15ف بىسبة ك % ثـ ٓمٍٓا الهكج45ٍبمغت 

% لكؿ فئة. كربها ٓعكد السبب فْ ذلؾ إلِ أف ٌذا الهجاؿ 6ثـ ٓمٍٓا فئة الهدربٓف كالهشرفٓف بىسبة 
 ٓفتقر كثٓران لمقٓادات العمٓا.

 هجاؿ هحك اٖهٓة فْ الخبرة ( ٓكضح تكٓزع العٓىة حسب هتغٓر هدة6جدكؿ )
 النسبة % التكرار الخبرة

 38.3 23 سىكات 10 هف أقؿ
 26.7 16 سىة20-11 هف
 28.3 17 سىة 21-30
 6.7 4 سىة 30 هف أكثر

 100.0 60 الهجهكع
ٛن ٖغمبٓة أفراد  10ٓتضح هف الجدكؿ أعٛي أف هدة الخبرة فْ ٌذا الهجاؿ ٖقؿ هف  سىكات تٓزد قمٓ

% ثـ تمٍٓا هدة الخبرة 28.3( سىة بىسبة 30-21) % ثـ تمٍٓا هدة الخبرة38.3العٓىة حٓث بمغت 
ىالؾ هف اٖفراد ها تٓزد خبرتً فْ ٌذا الهجاؿ عف 26.7( سىة بىسبة 20 -11) سىة  30% ٌك

%. كٓشٓر ٌذا الجدكؿ بصفة عاهة إلِ أف هعظـ أفراد العٓىة تٓزد خبراتٍـ 6.7حٓث بمغت ىسبتٍـ 
الهجاؿ كثرائٍا هها ٓىعكس إٓجابٓان عمِ  عف عشرة سىكات هها ٓدؿ عمِ طكؿ خبرتٍـ فْ ٌذا

 إجاباتٍـ ٖسئمة الدراسة.
بٓة ع العٓىة حسب هتغٓر الدكراتٓ( ٓكضح تكز 7جدكؿ )  التدٓر

 النسبة % التكرار عدد الدورات
 1.7 1 ٚ تكجد

 20.0 12 دكرة
 18.3 11 دكرتاف
 60.8 36 أكثر

 100.0 60 الهجهكع
بٓة ٖفراد العٓىة تتراكح ها بٓف أكثر هف دكرة بىسبة ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف ىسبة  الدكرات التدٓر

% كلذلؾ ٓرل الباحث أف هعظـ أفراد 60% كأكثر هف دكرتٓف بىسبة 18.3% كدكرتاف بىسبة 20
مٍـ فْ هجاؿ هحك اٖهٓة هها ٓىعكس إٓجابان عمِ  بٓة التْ تٌؤ العٓىة قد ىالكا حقٍـ فْ الدكرات التدٓر

بٓة إجابة أسئمة الد ْ ىسبة ضئٓمة جدان.1.7راسة. بٓىها بمغت ىسبة الذٓف لـ ٓىالكا دكرات تدٓر  % ٌك
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 اٖهٓة هحك هجاؿ التْ شارككا بٍا فْ ( ٓكضح تكٓزع العٓىة حسب هتغٓر الكرش8جدكؿ )
 النسبة % التكرار عدد الورش

 6.7 4 ٚ تكجد
 28.8 17 كرشة

 10.0 6 كرشتاف
 55.0 33 أكثر

 100.0 60 الهجهكع
بٓة ٖفراد العٓىة تتراكح ها بٓف أكثر هف كرشة بىسبة 9ٓتضح هف الجدكؿ ) ( أف ىسبة الكرش التدٓر

ذا ٓشٓر إلِ أف هعظـ أفراد 55% كأكثر هف كرشتٓف بىسبة 10% ككرشتٓف بىسبة 28.3 %. ٌك
مكف تهاهان فْ ها ٓختص بهجاؿ هحك اٖهٓة. كبمغت ىسبة الذٓف لـ ٓشارككا فْ الكرش  العٓىة هٌؤ

بٓة   % فقط.6.7التدٓر
 بٍا شارككا التْ اٖهٓة هحك هجاؿ فْ ( ٓكضح تكٓزع العٓىة حسب هتغٓر الهؤتهرات9جدكؿ )

 النسبة % التكرار عدد المؤتمرات
 16.6 10 ٚ ٓكجد
 28.3 17 هؤتهر

 13.3 8 هؤتهراف
 41.7 25 أكثر

 100.0 60 الهجهكع
ٓتضح هف الجدكؿ أعٛي أف ىسبة الهؤتهرات التْ شارؾ بٍا افراد العٓىة تتراكح ها بٓف أكثر هف 

ذا ٓىعكس 41.7% كأكثر هف هؤتهٓرف بىسبة 13.3% كهؤتهٓرف بىسبة 28.3هؤتهر بىسبة  %. ٌك
 %. 16.7بدكري عمِ إجابة أسئمة الدراسة. كلكف بمغت ىسبة الذٓف لـ ٓشارككا فْ الهؤتهرات 

 ت الدراسة أدوا
 أػػػ اٚستباىة
 ب ػػػ الهقابمة

 المعالجات اإلحصائية 
 (. SPSSلهعاجة البٓاىات الخاصة بالدراسة استخدـ الباحثكف البرىاهج ا٘حصائْ )

 عرض وتحميل ومناقشة النتائج:
 عرض وتحميل ومناقشة نتائج محاور االستبانة
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استجابات أفراد العٓىة حكؿ جهٓع عبارات الهحاكر لٙجابة عف أسئمة الدراسة قاـ الباحثكف بفحص 
( الهحسكبة 2(، كقاـ بهقارىة كؿ ىتٓجة لقٓهة )كا2فْ اٚستباىة، كهف ثـ استخدـ الباحثكف اختبار)كا

 0.05(  كتحت هستكل دٚلة 4( الهقركءة هف الجداكؿ اٚحصائٓة أهاـ درجة حٓرة )2كابقٓهة )
 لجهٓع الهحاكر كها أكردٌا فْ الجداكؿ التالٓة:، لعٓىة الدراسة 9.488كالتْ تساكم 

لكاقع دعـ الهىظهات الهحسكبة كالتفسٓر كالىتٓجة بالىسبة  2( ٓكضح التكرارات كقٓهة كا12جدكؿ)
 الدكلٓة فْ تدٓرب العاهمٓف فْ هجاؿ هحك اٖهٓة فْ السكداف.

 اإلستجـابات العبارات
 2قيمة كا
 المحسوبة

بدرجة  النتيجة التفسير
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة

 جداً 
تدعـ الهىظهات الدكلٓة تدٓرب العاهمٓف فْ هجاؿ هحك 

 اٖهٓة فْ السكداف فْ جهٓع جكاىب التدٓرب
 هتكسطة دالة 30.500 6 18 26 5 5

ٚ تدعـ الهىظهات الدكلٓة هرحمة ا٘عداد لتدٓرب العاهمٓف 
 اٖهٓة فْ السكداف فْ هجاؿ هحك

 هتكسطة دالة 15.500 1 16 19 12 12

تدعـ الهىظهات الدكلٓة تدٓرب العاهمٓف فْ هجاؿ هحك 
 اٖهٓة فْ السكداف دعهان هادٓان 

 هتكسطة دالة 11.500 6 13 17 16 8

تدعـ الهىظهات الدكلٓة تدٓرب العاهمٓف فْ هجاؿ هحك 
 اٖهٓة فْ السكداف دعهان عٓىٓان 

بدرجة  دالة 11.667 5 17 8 19 11
 ضعٓفة

تدعـ الهىظهات الدكلٓة البٓئة التعمٓهٓة لتدٓرب العاهمٓف فْ 
 هجاؿ هحك اٖهٓة فْ السكداف

 هتكسطة دالة 11.500 2 12 17 14 15

ٓتأثر دعـ الهىظهات الدكلٓة لتدٓرب العاهمٓف فْ هجاؿ هحك 
 اٖهٓة فْ السكداف بىكعٓة الككادر فْ هحك اٖهٓة

9 10 16 12 13 2.500 
غٓر 
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

ٓعتبر دعـ الهىظهات الدكلٓة لتدٓرب العاهمٓف فْ هجاؿ هحك 
 هتكسطة دالة 11.000 5 9 20 15 11 اٖهٓة فْ السكداف دعهان كافٓان 

تدعـ الهىظهات الدكلٓة تدٓرب العاهمٓف فْ هجاؿ هحك 
 اٖهٓة فْ السكداف دعهان هستهران 

13 16 15 11 5 6.333 
غٓر 
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

تدعـ الهظهات الدكلٓة التدٓرب الداخمْ لمعاهمٓف فْ هجاؿ 
 هحك اٖهٓة فْ السكداف

10 18 9 16 7 7.500 
غٓر 
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

ٚ تدعـ الهىظهات الدكلٓة التدٓرب الخارجْ لمعاهمٓف فْ 
 هجاؿ هحك اٖهٓة فْ السكداف

 هتكسطة دالة 10.333 3 16 17 13 11
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تدعـ الهىظهات الدكلٓة تدٓرب القٓادات العمٓا العاهمة فْ 
 دالة 14.167 22 13 4 10 11 هجاؿ هحك اٖهٓة فْ السكداف

بدرجة 
 ضعٓفة

تدعـ الهىظهات الدكلٓة تدٓرب القٓادات الكسٓطة العاهمة فْ 
 هجاؿ هحك اٖهٓة فْ السكداف

13 17 13 11 6 5.333 
غٓر 
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

دعـ الهىظهات الدكلٓة فْ تدٓرب القٓادات العمٓا ٓتركز 
 العاهمة فْ هجاؿ هحك اٖهٓة فْ السكداف

12 14 16 10 8 3.333 
غٓر 
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

 
" الهقركءة هف الجداكؿ ا٘حصائٓة   2الهحسكبة أكبر هف ""كا"  2ٓتضح هف الجدكؿ أعٛي أف قٓهة "كا

(  12فْ هعظـ العبارات. كبالرجكع إلِ الجدكؿ) 0.05كتحت هستكل دٚلة  4أهاـ درجة حٓرة 
قد كاىت اجاباتٍـ   ىٛحظ أف ٌىاؾ دٚلة إحصائٓة لصالح التكرار اٖكبر، أم أف أفراد العٓىة 

ظهات الدكلٓة فْ تدٓرب العاهمٓف فْ كاقع دعـ الهىبالهكافقة عمِ أف ها ذكر هف عبارات  ٓكضح 
هكف هىاقشة ٌذي العبارات بصكرة تفصٓمٓة كها ٓمْ: هاذكر فْ  هجاؿ هحك اٖهٓة فْ السكداف، ٓك

( ٓشٓر إلِ أف هعظـ الهفحكصٓف هف أفراد العٓىة ٓركف أف الهىظهات 7، 5، 4، 3، 2، 1العبارات )
الدكلٓة هكضكع الدراسة تدعـ تدٓرب العاهمٓف فْ هجاؿ هحك اٖهٓة فْ جهٓع جكاىب التدٓرب 

مة ا٘عداد لٍذا التدٓرب، كأف ٌذا الدعـ دعهان هادٓان، حٓث أف ٌىالؾ كبدرجة هتكسطة، كلٓس فْ هرح
تهثؿ فْ البٓئة التعمٓهٓة  دعهان عٓىٓان كبدرجة ضعٓفة كربها ٓككف ٌىالؾ ىكع آخر هف أىكاع الدعـ"، ٓك

؛ 2.9766لمتدٓرب، كأف ٌذا الدعـ لٓس كافٓان كلكف بدرجة هتكسطة. كذلؾ بهتكسطات حسابٓة بمغت 
ف ها ذكر فْ العبارات عمِ التكالْ. إ 2.7000؛ 2.6550؛ 2.4000؛ 2.8833؛ 2.7800

ف هف أفراد العٓىة ٓركف أف ٌذي الهىظهات الدكلٓة ك ( ٓشٓر إلِ أف هعظـ الهفحكص11ٓ، 10)
هكضكع الدراسة  تدعـ تدٓرب القٓادات العمٓا، كالكسٓطة كبدرجة ضعٓفة كربها ٓعكد السبب فْ ذلؾ 

تدعـ تدٓرب العاهمٓف فْ هجاؿ هحك اٖهٓة فْ جهٓع جكاىب التدٓرب دكف  إلِ أف ٌذي الهىظهات
عمِ التكالْ.  1.2210؛ 2.7833التركٓز عمِ جاىب دكف غٓري. حٓث بمغت الهتكسطات الحسابٓة 

 ( هها ٓدؿ عمِ تجاىس أفراد العٓىة.1.31؛ 1.00كأف اٚىحراؼ الهعٓارم ٓتراكح ها بٓف )
هدل دعـ الهىظهات الهحسكبة كالتفسٓر كالىتٓجة بالىسبة ل 2كقٓهة كا( ٓكضح التكرارات 13جدكؿ)

 الدكلٓة لتخطٓط براهج هحك اٖهٓة فْ السكداف.
 اإلستجـابات العبارات

 2قيمة كا
بدرجة  النتيجة التفسير المحسوبة

كبيرة 
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة
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 جداً  جداً 

الدكلٓة تخطٓط براهج هحك اٖهٓة فْ تدعـ الهىظهات 
 السكداف

 دالة 18.333 7 16 23 9 5
بدرجة 
 هتكسطة

تدعـ الهىظهات الدكلٓة جهٓع أىشطة تخطٓط براهج هحك  
 دالة 25.833 9 20 22 8 1 اٖهٓة فْ السكداف

بدرجة 
 هتكسطة

تدعـ الهىظهات الدكلٓة تخطٓط براهج هحك اٖهٓة فْ  
 السكداف دعهان هادٓان 

 دالة 15.167 16 17 17 8 2
بدرجة 
 هتكسطة

ٚ تدعـ الهىظهات الدكلٓة تخطٓط براهج هحك اٖهٓة فْ  
 السكداف دعهان عٓىٓان.

6 13 16 17 8 7.833 
غٓر 
 دالة

ٚتكجد 
 اجابة

ٓعتبر دعـ الهىظهات الدكلٓة لتخطٓط براهج هحك اٖهٓة  
 فْ السكداف دعهان هستهران 

 دالة 17.833 18 17 17 4 4
بدرجة 
 ضعٓفة 

ٓعتبر دعـ الهىظهات الدكلٓة لتخطٓط براهج هحك اٖهٓة  
 فْ السكداف دعهان ثابتان 

بدرجة  دالة 16.167 18 15 18 4 5
 ضعٓفة 

تقـك الهىظهات الدكلٓة بتخطٓط براهج هحك اٖهٓة فْ 
 السكداف

 دالة 13.167 19 16 14 7 4
بدرجة 
 ضعٓفة 

تدعـ الهىظهات الدكلٓة قٓاـ الهؤتهرات التْ تٍتـ بتخطٓط  
 براهج هحك اٖهٓة فْ السكداف

 دالة 9.500 12 10 21 10 7
بدرجة 
 هتكسطة

تدعـ الهىظهات الدكلٓة قٓاـ السهىارات التْ تٍتـ بتخطٓط 
 دالة 24.500 7 24 18 7 4 براهج هحك اٖهٓة فْ السكداف

بدرجة 
 ضعٓفة

الهىظهات الدكلٓة بهشاركة الجٍات ذات الصمة  تقـك
 بتخطٓط براهج هحك اٖهٓة فْ السكداف هف خٛؿ الدعـ

 دالة 34.500 8 12 29 9 2
بدرجة 
 هتكسطة

تدعـ الهىظهات الدكلٓة تخطٓط براهج هحك اٖهٓة فْ 
 السكداف

 دالة 18.333 7 16 23 9 5
بدرجة 
 هتكسطة

 
ٓتضح هف الجدكؿ أعٛي أف ٌىالؾ فركؽ دالة إحصائٓان فْ كؿ العبارات كٓهكف هىاقشتٍا كهآمْ: إف 

( ٓشٓر إلِ أف هعظـ الهفحكصٓف هف أفراد العٓىة ٓركف 6، 5، 4، 3، 2، 1ها ذكر فْ العبارات )
رجة أف الهىظهات الدكلٓة هكضكع الدراسة تقكـ بدعـ تخطٓط براهج هحك اٖهٓة فْ السكداف بد

ك ٓعتبر دعهان هادٓان، كأف درجة استهرار،  هتكسطة، كأف ٌذا الدعـ ٓككف لجهٓع أىشطة التخطٓط، ٌك
؛ 2.7863؛ 2.8966؛ 2.9770أك ثبات ٌذا التهكٓؿ ضعٓفة جدان. كبهتكسطات حسابٓة بمغت 



 

جم1028جج-جينميرججالرابعجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 41th edition January 2018 

 

3
9

 

( ٓشٓر إلِ 10، 9، 8، 7عمِ التكالْ. إف ها ذكر فْ العبارات ) 1.1102، 1.2500؛ 2.3461
هعظـ الهفحكصٓف هف أفراد العٓىة ٓركف أف ٌذي الهىظهات تقـك بتخطٓط براهج هحك اٖهٓة أف 

كبدرجة ضعٓفة جدان، كلكف ٓتهثؿ ٌذا الدعـ فْ اٌتهاهٍا بدعـ قٓاـ الهؤتهرات، كالسهىارات التْ تٍتـ 
ج بتخطٓط براهج هحك اٖهٓة، ككذلؾ هشاركة الجٍات ذات الصمة فْ كؿ ها ٓتعمؽ بتخطٓط براه

عمِ  2.6755؛ 2.3300؛ 2.7800؛ 1.2260هحك اٖهٓة. حٓث بمغت هتكسطاتٍـ الحسابٓة 
 ( هها ٓدؿ عمِ تجاىس أفراد العٓىة. 1.18؛0.96التكالْ. كأف اٚىحراؼ الهعٓارم ٓتراكح ها بٓف )

الهحسكبة كالتفسٓر كالىتٓجة بالىسبة لدعـ الذم تقدهً  2( ٓكضح التكرارات كقٓهة كا14جدكؿ)
 الدكلٓة لتصهٓـ هىاٌج  هحك اٖهٓة فْ السكداف.ىظهات اله

 اإلستجـابات  العبارات
 2قيمة كا
بدرجة  النتيجة التفسير المحسوبة

كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة

 جداً 
تدعـ الهىظهات الدكلٓة تصهٓـ هىاٌج هحك اٖهٓة فْ 

 التصهٓـالسكداف فْ جهٓع هراحؿ 
 دالة 12.610 16 14 17 10 2

بدرجة 
 هتكسطة

تدعـ الهىظهات الدكلٓة تصهٓـ هىاٌج  هحك اٖهٓة فْ 
 السكداف فْ الهراحؿ الىٍائٓة هف التصهٓـ

 دالة 9.661 17 12 15 13 3
بدرجة 
 ضعٓفة

ٓعتبر دعـ الهىظهات الدكلٓة لتصهٓـ هىاٌج هحك اٖهٓة 
 فْ السكداف دعهان ثابتان 

بدرجة  دالة 21.333 7 23 15 13 2
 ضعٓفة

تدعـ الهىظهات الدكلٓة تصهٓـ هىاٌج هحك اٖهٓة فْ 
 السكداف دعهان هادٓان 

 دالة 12.600 9 11 18 15 7
بدرجة 
 هتكسطة

ٚ تدعـ الهىظهات الدكلٓة تصهٓـ هىاٌج هحك اٖهٓة فْ 
 السكداف دعهان فىٓان 

8 16 11 16 9 4.833 
غٓر 
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

تدعـ الهىظهات الدكلٓة تصهٓـ هىاٌج هحك اٖهٓة فْ 
 السكداف دعهان عٓىٓان 

 دالة 12.667 9 18 19 9 5
بدرجة 
 هتكسطة

ٓعتبر دعـ الهىظهات الدكلٓة لتصهٓـ هىاٌج فْ هحك 
 اٖهٓة دعهان هستهران 

 دالة 12.667 13 18 17 9 3
بدرجة 
 ضعٓفة

لتصهٓـ هىاٌج  ٓعتبر الدعـ الذم تقدهً الهىظهات الدكلٓة 
 هحك اٖهٓة فْ السكداف غٓر كاؼو 

8 12 20 11 9 7.500 
غٓر 
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

تقـك الهىظهات الدكلٓة بتصهٓـ هىاٌج هحك اٖهٓة فْ 
 السكداف

 دالة 10.500 12 19 16 7 6
بدرجة 
 ضعٓفة
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تشارؾ الهىظهات الدكلٓة الجٍات ذات الصمة فْ دعهٍا 
 دالة 12.176 10 17 19 10 4 فْ السكدافلتصهٓـ هىاٌج هحك اٖهٓة 

بدرجة 
 هتكسطة

تدعـ الهىظهات الدكلٓة تصهٓـ هىاٌج هحك اٖهٓة فْ 
 السكداف فْ جهٓع هراحؿ التصهٓـ

 دالة 12.610 16 14 17 10 2
بدرجة 
 هتكسطة

 
: كاٖتْٓتضح هف الجدكؿ أعٛي أف ٌىالؾ فركؽ دالة إحصائٓان فْ هعظـ العبارات كٓهكف هىاقشتٍا 

( ٓشٓر إلِ أف هعظـ الهفحكصٓف هف أفراد العٓىة ٓركف 7، 5، 4، 3، 2، 1ها ذكر فْ العبارات )
أف الهىظهات الدكلٓة هكضكع الدراسة تدعـ تصهٓـ هىاٌج هحك اٖهٓة فْ السكداف فْ جهٓع هراحؿ 

ٓفة جدان كربها التصهٓـ كبدرجة هتكسطة، كأف دعهٍا  لمهراحؿ الىٍائٓة هف التصهٓـ ٓككف بدرجة ضع
ٓعكد السبب فْ ذلؾ إلِ أىٍا تدعـ جهٓع هراحؿ تصهٓـ الهىاٌج دكف تخصٓص، كأف ثبات ٌذا 
تهٓز ٌذا الدعـ  الدعـ ٓككف بدرجة ضعٓفة، كها أف ٌذا الدعـ هادٓان، كعٓىٓان كبدرجة هتكسطة، ٓك

؛ 2.8156؛ 2.8911؛ 2.4567؛ 1.1755؛ 3.0890با٘ستهرار. كذلؾ بهتكسطات حسابٓة 
( ٓشٓر إلِ أف هعظـ الهفحكصٓف هف أفراد 10، 9عمِ التكالْ. إف ها ذكر فْ العبارات ) 2.7760

العٓىة ٓركف أف ٌذي الهىظهات الدكلٓة هكضكع الدراسة تقكـ بتصهٓـ هىاٌج هحك اٖهٓة بدرجة 
ضعٓفة؛ كلكىٍا تقكـ بهشاركة الجٍات ذات الصمة بتصهٓـ هىاٌج هحك اٖهٓة كذلؾ هف خٛؿ الدعـ 

عمِ التكالْ. كأف اٚىحراؼ  2.9431؛ 2.3554تقدهً لٍذي الجٍات. كقد بمغت هتكسطاتٍا  الذم
 ( هها ٓدؿ عمِ تجاىس أفراد العٓىة.1.30؛ 1.06الهعٓارم ٓتراكح ها بٓف )

الهحسكبة كالتفسٓر كالىتٓجة بالىسبة لكٓفٓة هساٌهة الهىظهات  2( ٓكضح التكرارات كقٓهة كا15جدكؿ)
ـ  براهج هحك اٖهٓة فْ السكداف. الدكلٓة فْ تقٓك

 اإلستجـابات العبارات
 2قيمة كا
بدرجة  النتيجة التفسير المحسوبة

كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة

 جداً 
ـ براهج هحك اٖهٓة فْ  تقـك الهىظهات الدكلٓة بدعـ تقٓك

ٛن هادٓان   السكداف تهٓك
بدرجة  دالة 13.500 9 19 18 10 4

 ضعٓفة
ـ براهج هحك اٖهٓة فْ  تدعـ الهىظهات الدكلٓة تقٓك

 السكداف دعهان عٓىٓان 
 دالة 25.833 10 24 17 8 1

بدرجة 
 ضعٓفة

ـ براهج  الدعـ الهادم الذم تقدهً الهىظهات الدكلٓة لتقٓك
 هحك اٖهٓة فْ السكداف ٓعتبر دعهان كافٓان 

 دالة 24.167 15 21 18 4 2
بدرجة 
 ضعٓفة
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ـ براهج هحك اٖهٓة فْ  تدعـ الهىظهات الدكلٓة تقٓك
ـ  دالة 16.000 13 19 18 7 3 السكداف دعهان هادٓان لجهٓع اىكاع التقٓك

بدرجة 
 ضعٓفة

ـ القبمْ لبراهج هحك اٖهٓة  تدعـ الهىظهات الدكلٓة التقٓك
 فْ السكداف دعهان هادٓان 

 دالة 14.167 16 19 10 13 2
بدرجة 
 ضعٓفة

ـ براهج  ـ البىائْ)أثىائْ( لتقٓك تدعـ الهىظهات الدكلٓة التقٓك
 هحك اٖهٓة فْ السكداف 

 دالة 16.000 13 19 18 7 3
بدرجة 
 ضعٓفة

ـ البعدم فقط لبراهج هحك  تدعـ الهىظهات الدكلٓة التقٓك
 اٖهٓة فْ السكداف 

 دالة 25.167 12 20 21 6 1
بدرجة 
 هتكسطة

ـ براهج هحك اٖهٓة فْ تقـك الهىظهات الدكلٓة  بتقٓك
 السكداف

 دالة 19.333 11 22 17 7 3
بدرجة 
 ضعٓفة

ـ  تشترؾ الهىظهات الدكلٓة هع الجٍات ذات الصمة بتقٓك
 براهج هحك اٖهٓة فْ السكداف

 دالة 20.167 13 20 19 4 4
بدرجة 
 ضعٓفة

ـ براهج هحك اٖهٓة فْ  تقـك الهىظهات الدكلٓة بدعـ تقٓك
ٛن هادٓان السكداف   تهٓك

 دالة 13.500 9 19 18 10 4
بدرجة 
 ضعٓفة

 
: ٓتضح هف الجدكؿ أعٛي أف ٌىالؾ فركؽ دالة احصائٓان فْ جهٓع العبارات كٓهكف هىاقشتٍا كهآمْ

( ٓشٓر إلِ أف هعظـ  الهفحكصٓف هف أفراد العٓىة 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1إف ها ذكر فْ العبارات )
ٓركف أف الهىظهات الدكلٓة هكضكع الدراسة تقكـ بدعـ تقكٓـ براهج هحك اٖهٓة فْ السكداف دعهان 

ٓفْء بالغرض الهطمكب،  هادٓان، كعٓىٓان كلكىٍها بىسبة قمٓمة)ضعٓفة(، كٓعتبر ٌذا الدعـ غٓر كاؼو ٚك
ـ براهج هحك اٖهٓة )القبمْ، كالبىائْ، كالبعدم( هع التركٓز بدرجة هتكسطة عمِ  كلجهٓع اىكاع تقٓك

ـ البعدم لبراهج هحك اٖهٓة. كذلؾ بهتكسطات حسابٓة  ؛ 2.4667؛ 2.4333؛ 2.4833التقٓك
( ٓشٓر 9، 8عمِ التكالْ. كأف ها ذكر هف العبارات ) 2.9876؛ 2.4667؛ 2.4000؛ 2.4333

ـ  إلِ أف هعظـ الهفحكصٓف هف أفراد العٓىة ٓركف أف ٌذي الهىظهات ىادران ها تقكـ لكحدٌا بعهمٓة تقٓك
ـ براهج  ـ هع الجٍات ذات الصمة بتقٓك براهج هحك اٖهٓة فْ السكداف، كلكىٍا تشارؾ فْ عهمٓة التقٓك

بمغت هتكسطاتٍـ الحسابٓة هحك اٖهٓة كذلؾ عف طٓرؽ الدعـ الذم تقدهً لٍذي العهمٓة. حٓث 
( هها ٓدؿ 1.19؛ 0.97عمِ التكالْ. كأف ا٘ىحراؼ الهعٓارم ٓتراكح ها بٓف ) 2.2833؛ 2.4833

 عمِ تجاىس أفراد العٓىة.
الهحسكبة كالتفسٓر كالىتٓجة بالىسبة الهشكٛت التْ تكاجً  2( ٓكضح التكرارات كقٓهة كا16جدكؿ )

 حك اٖهٓة فْ السكداف.الدكلٓة فْ دعهٍا براهج هالهىظهات 
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 اإلستجـابات العبارات
 2قيمة كا
بدرجة  النتيجة التفسير المحسوبة

كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة

 جداً 
ٓتأثر دعـ الهىظهات الدكلٓة لبراهج هحك اٖهٓة فْ  

 السكداف بالسٓاسات الهحمٓة.
 كبٓرة جدان  دالة 17.667 3 7 17 12 21

ٓتأثر دعـ الهىظهات الدكلٓة لبراهج هحك اٖهٓة فْ  
 كبٓرة جدان  دالة 16.167 5 4 16 16 19 السكداف بالسٓاسات ا٘قمٓهٓة.

ٓتأثر دعـ الهىظهات الدكلٓة لبراهج هحك اٖهٓة فْ  
 السكداف بالسٓاسات العالهٓة.

18 16 12 9 5 9.167 
غٓر 
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

تكاجً الهىظهات الدكلٓة أم هعكقات فْ دعهٍا لبراهج  ٚ 
 هحك اٖهٓة فْ السكداف.

11 10 15 17 7 5.333 
غٓر 
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

ضعؼ التىسٓؽ بٓف الهىظهات كالجٍات الحككهٓة ذات  
 الصمة.

7 18 21 6 8 9.167 
غٓر 
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

صعكبة الحصكؿ عمِ الهعمكهات التْ تساعد فْ إىجاز  
 العهؿ.

غٓر  8.668 6 9 19 11 15
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

مة فْ هجاؿ هحك   عدـ تكفر الخبرات السكداىٓة الهٌؤ
 اٖهٓة.

8 7 19 16 10 9.167 
غٓر 
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

كحركتٍا فْ  قكاىٓف كلكائح الدكلة هقٓدة لحٓرة الهىظهات 
 العهؿ.

13 10 13 18 6 6.500 
غٓر 
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

 عدـ ا٘ستقرار السٓاسْ فْ السكداف. 
14 13 12 15 6 4.167 

غٓر 
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

 إستخداـ هكارد الهشركع فْ أغراض أخرل. 
11 15 9 17 8 4.167 

غٓر 
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

 عدـ إلتزاـ الحككهة بشركط تكجًٓ دعـ الهىظهات الدكلٓة. 
7 12 14 17 10 4.833 

غٓر 
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

عدـ تكفر الخبرات السكداىٓة فْ التخطٓط فْ هجاؿ هحك  
 اٖهٓة. 

10 9 13 15 13 2.000 
غٓر 
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

ا٘دآرة التْ تقـك بتىفٓذ براهج هحك  ضعؼ الكحدات 
 اٖهٓة بالسكداف.

غٓر  6.000 13 7 13 18 9
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

ٚ تكجد غٓر  5.500 7 13 10 12 18عدـ إلتزاـ الحككهة بدفع الجزء هف تكمفة البرىاهج بالعهمة  
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 إجابة دالة الهحمٓة  عىد إتفاقٍا هع الهىظهات.
ـ براهج هحك  عدـ تكفر  الخبرة السكداىٓة فْ هجاؿ تقٓك

 اٖهٓة.
بدرجة  دالة 11.176 10 13 20 13 4

 هتكسطة
عدـ كجكد البىٓات اٖساسٓة )طرؽ، كٍرباء، هٓاي( التْ  

 تقـك عمٍٓا البراهج.
13 18 13 10 6 6.500 

غٓر 
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

إىعداـ دكر السمطات الهحمٓة فْ الهشاركة هع الهىظهات  
 أثىاء تىفٓذ البراهج.

11 14 14 13 8 2.167 
غٓر 
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

 تدخؿ الحككهة فْ عهؿ الهىظهات. 
11 15 14 11 9 2.00 

غٓر 
 دالة

ٚ تكجد 
 إجابة

الهىظهات الدكلٓة لبراهج هحك اٖهٓة فْ  ٓتأثر دعـ 
 السكداف بالسٓاسات الهحمٓة.

 كبٓرة جدان  دالة 17.667 3 7 17 12 21

 
حصائٓان فْ بعضان هف العبارات كٓهكف هىاقشتٍا إلجدكؿ أعٛي أف ٌىالؾ فركؽ دالة ٓتضح هف ا

(  قد حصمت عمِ دٚلة إحصائٓة كأف ها ذكر فٍٓا ٓشٓر إلِ أف 15، 2، 1: إف العبارات )كأتْ
هعظـ أفراد العٓىة هف الهفحكصٓف ٓركف أف الهىظهات الدكلٓة هكضكع الدراسة ٓتأثر دعهٍا لبراهج 

د ها هحك اٖهٓة بالسٓاسات الهحمٓة، كا٘قمٓهٓة كبدرجة كبٓرة جدان. ككذلؾ ٓتأثر ٌذا الدعـ إلِ ح
)بدرجة هتكسطة( بعدـ تكفر الخبرة السكداىٓة الكافٓة فْ هجاؿ هحك اٖهٓة. كذلؾ بهتكسطات 

، 8، 7، 6، 5، 4، 3عمِ التكالْ. أف العبارات ) 3.0243؛ 4.0573؛ 4.2566حسابٓة بمغت 
( لـ تصؿ عمِ دٚلة إحصائٓة كبالتالْ فإف ها ذكر 18، 17، 16، 14، 13، 12، 11، 10، 9

فٍٓا ٓشٓر إلِ أف أغمبٓة أفراد العٓىة هف الهفحكصٓف ٓركف أىً ٚٓهثؿ عائؽ أك هشكمة ٓقؼ أهاـ 
ٓة فْ السكداف، كربها ٓككف ٌىالؾ عكائؽ أخرل طٓرؽ ٌذي الهىظهات فْ دعهٍا لبراهج هحك اٖه

ـ. كأف ا٘ىحراؼ الهعٓارم ٓتراكح ها بٓف ) ؛ 1.16غٓر التْ ذكرت فْ العبارات هف كجٍة ىظٌر
 ( هها ٓدؿ عمِ تجاىس أفراد العٓىة.1.41

 مناقشة نتائج المقابمة
هات الدكلٓة فْ تدٓرب العاهمٓف ػػػػػػػػ فٓها ٓختص بسؤاؿ الدراسة اٖكؿ كالذم تىاكؿ: ها كاقع دعـ الهىظ

فْ هجاؿ هحك اٖهٓة فْ السكداف؟ اتفؽ جهٓع أفراد عٓىة الهقابمة هف الخبراء الهختصٓف فْ الهجاؿ 
% عمِ أف الهىظهات الدكلٓة هكضكع الدراسة تدعـ 100هف ذكم العٛقة بالهىظهات الدكلٓة بىسبة 

% عمِ أف ٌذا 72ا ٓؤكد هعظهٍـ كبىسبة تدٓرب العاهمٓف فْ هجاؿ هحك اٖهٓة فْ السكداف، كه
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% ٓركف أف ترتٓب 81الدعـ ٓككف بدرجة هتكسطة. ككذلؾ ىسبة كبٓرة جدان هف أفراد عٓىة الهقابمة 
ٌذي الهىظهات هف حٓث دعهٍا لبراهج تدٓرب العاهمٓف فْ هجاؿ هحك اٖهٓة ٓككف كأتْ: 

 الٓكىسكك، ا٘ٓسٓسكك، اٖلكسك.   
اؿ الدراسة الثاىْ كالذم تىاكؿ: ها هدل دعـ الهىظهات الدكلٓة لتخطٓط براهج ػػػػ كفٓها ٓختص بسؤ 

هحك اٖهٓة فْ السكداف؟ ككذلؾ ٓرل هعظـ افراد عٓىة الهقابمة هف الخبراء الهختصٓف فْ هجاؿ 
% أف الهىظهات الدكلٓة هكضكع الدراسة 63هحك اٖهٓة هف ذكم العٛقة بالهىظهات الدكلٓة كبىسبة 

% أف 27ط براهج هحك اٖهٓة فْ السكداف بدرجة ضعٓفة، كها ٓؤكد بعض هىٍـ كبىسبة تدعـ تخطٓ
جدان هف  ٌذا الدعـ ٓتهثؿ فْ أقاهة الكرش التْ تٍتـ بتخطٓط براهج هحك اٖهٓة. ككذلؾ ىسبة كبٓرة

% ٓركف أف حجـ العهؿ الذم تقـك بً ٌذي الهىظهات فْ تخطٓط 81أفراد عٓىة الهقابمة هف الخبراء 
  اهج هحك اٖهٓة الٓكـ أكبر هف حجـ عهمٍا سابقان كلكىً لـ ٓزؿ غٓر هىاسب هع احتٓاجات الٓكـ.بر 

ػػػػ كفٓها ٓتعمؽ بالسؤاؿ الثالث كالذم ٓتىاكؿ: ها الدعـ الذم تقدهً الهىظهات الدكلٓة  لتصهٓـ هىاٌج 
هختصٓف فْ هجاؿ هحك هحك اٖهٓة فْ السكداف؟  كقد أكد جهٓع أفراد عٓىة الهقابمة هف الخبراء ال

اٖهٓة هف ذكم العٛقة بالهىظهات الدكلٓة أف الهىظهات الدكلٓة هكضكع الدراسة تدعـ تصهٓـ هىاٌج 
% أف ٌذا الدعـ هادم كبدرجة هتكسطة، 54هحك اٖهٓة فْ السكداف حٓث ٓرل هعظهٍـ كبىسبة 

ٓؼ. ككذلؾ ىسبة كبٓرة % أف ٌذا الدعـ عٓىْ كلكىً قمٓؿ أك ضع36كها ٓرل البعض أخر كبىسبة 
% هف أفراد عٓىة الهقابمة ٓركف أف هىظهة الٓكىسكك تعتبر أكثر دعهان فْ ٌذا الهجاؿ هف بٓف 54

 الهىظهات الدكلٓة هكضكع الدراسة. 
ـ براهج هحك  ػػػػػػ كفٓها ٓتعمؽ بالسؤاؿ الرابع كالذم ٓتىاكؿ: كٓؼ تساٌـ الهىظهات الدكلٓة فْ تقٓك

كذلؾ تؤكد عٓىة الهقابمة هف الخبراء الهختصٓف فْ هجاؿ هحك اٖهٓة هف ذكم اٖهٓة فْ السكداف؟ ك 
ـ براهج هحك 90العٛقة بالهىظهات الدكلٓة بىسبة  % أف الهىظهات الدكلٓة هكضكع الدراسة تدعـ تقٓك

ـ براهج هحك اٖهٓة ككذلؾ تحهمٍا  مٍا لمكرش كالهؤتهرات الهٍتهة بتقٓك اٖهٓة فْ السكداف كذلؾ بتهٓك
ـ براهج هحك اٖهٓة. ككذلؾ ٓتفؽ جهٓع أفراد عٓىة ل تكمفة إعداد الكثائؽ كالتقآرر الهتعمقة بتقٓك

ـ براهج هحك 100الهقابمة هف الخبراء بىسبة  % أف دعـ الهىظهات الدكلٓة هكضكع الدراسة لتقٓك
حتاج إلِ الهٓزد.  اٖهٓة فْ السكداف غٓر كاؼ ٓك

الذم ٓتىاكؿ: ها الهشكٛت التْ تكاجً الهىظهات الدكلٓة فْ دعهٍا ػػػػػ كفٓها ٓتعمؽ بالسؤاؿ الخاهس ك 
لبراهج هحك اٖهٓة فْ السكداف؟ ككذلؾ ٓتفؽ بعض هف أفراد العٓىة هف الخبراء الهختصٓف فْ هجاؿ 

% أف الهشكٛت التْ تكاجً الهىظهات 36هحك اٖهٓة هف ذكم العٛقة بالهىظهات الدكلٓة كبىسبة 
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اسة فْ دعهٍا لبراهج هحك اٖهٓة فْ السكداف تتهثؿ فْ السٓاسة ككذلؾ عدـ الدكلٓة هكضكع الدر 
رل بعض هىٍـ كعددٌها ) ( أف ٌذي الهشكٛت تتهثؿ فْ عدـ إلتزاـ الدكلة 2تكفر الهككف الهحمْ، ٓك

ؿ، كعدـ تطبٓؽ هعآٓر الجكدة الشاهمة فْ عهؿ هحك اٖهٓة. كها ٓرل  بتكفٓر الكادر البشرم الهٌؤ
كعدـ  ( أف ٌذي الهشكٛت تتهثؿ فْ عدـ الكعْ الهجتهعْ بخطكرة اٖهٓة2كعددٌها )بعض هىٍـ 

ة . بٓىها ٓىفرد البعض اٖخر بالهشكٛت التالٓة: تىفٓذ الخطط كالبراهج الهتفؽ عمٍٓا عدـ كضكح الرٓؤ
كتكٓزع اٖدكار كتكظٓؼ الدعـ حسب ها ٌك هخطط لً لٛستفادة هىً، كعدـ تىفٓذ الخطط كالبراهج 
الهتفؽ عمٍٓا، كصعكبة ا٘جراءات التىسٓقٓة هع الجٍات اٚهىٓة كالسٓاسٓة، كعدـ الكعْ الهجتهعْ 
ات فْ الدكلة، الهشكٛت الهالٓة بالىسبة  بخطكرة اٖهٓة كذلؾ عدـ اعتبار اٖهٓة أكلِ اٖكلٓك

ْ البٓئة لمهىظهة ىفسٍا، ككذلؾ الهشكٛت التْ تعكؽ تىفٓذ البراهج "ضعؼ حكافز العاهمٓف، تدى
ر  التعمٓهٓة ككؿ ها ٓشكؿ الهككف الداخمْ لمبرىاهج"، كالهٓؿ إلِ التكجً التقمٓدم كقمة اٌٚتهاـ بتطٓك

 الهىٍجٓات.  
 أىم النتائج

ػػػػ ٓرل غالبٓة الهفحكصٓف هف أفراد العٓىة أف الهىظهات الدكلٓة هكضكع الدراسة تدعـ براهج تدٓرب 1
كتعمٓـ الكبار فْ السكداف دعهان هادٓان كبىسبة هتكسطة حكالْ العاهمٓف فْ هجاؿ هحك اٖهٓة 

(56.)% 
ػػػػ ٓرل غالبٓة الهفحكصٓف هف أفراد العٓىة أف الهىظهات الدكلٓة هكضكع الدراسة تدعـ تخطٓط 2

 %(.43براهج هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار فْ السكداف دعهان هادٓان كلكف بىسبة ضعٓفة حكالْ )
لهفحكصٓف هف أفراد العٓىة أف الهىظهات الدكلٓة هكضكع الدراسة تدعـ تصهٓـ ػػػػ ٓرل غالبٓة ا3

 %(.58هىاٌج هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار فْ السكداف دعهان هادٓان كبىسبة هتكسطة حكالْ )
ـ براهج 4 ػػػػ ٓرل غالبٓة الهفحكصٓف هف أفراد العٓىة أف الهىظهات الدكلٓة هكضكع الدراسة تدعـ تقٓك

 %(.40كتعمٓـ الكبار فْ السكداف دعهان هادٓان كلكف بىسبة ضعٓفة حكالْ ) هحك اٖهٓة
ػػػػ ٓرل غالبٓة الهفحكصٓف هف أفراد العٓىة أف ٌىالؾ العدٓد هف الهشكٛت التْ تكاجً الهىظهات 5

الدكلٓة هكضكع الدراسة فْ دعهٍا لبراهج هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار فْ السكداف بصكرة أهثؿ كأٌهٍا 
ؿ فْ: السٓاسة كعدـ تكفر الهككف الهحمْ با٘ضافة إلِ عدـ إلتزاـ الدكلة بتكفٓر الكادر البشرم ٓتهث

ؿ، ككذلؾ عدـ تطبٓؽ هعآٓر الجكدة الشاهمة فْ عهؿ هحك اٖهٓة.  الهٌؤ
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 التوصيات
مة لمعهؿ فْ هجاؿ هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار، كبها أ1 ف التدٓرب ػػػ ٌىالؾ قمة فْ ا٘هكاىات البشٓرة الهٌؤ

ٓهثؿ العىصر اٖساسْ فْ تهكٓف اٖطر البشٓرة هف ا٘سٍاـ كالهشاركة بفعالٓة فْ تحقٓؽ اٌٖداؼ 
 لذلؾ ٚ بد هف التدٓرب الهكثؼ لمعاهمٓف هف الفئات الهستٍدفة.

ػػػ ضركرة حرص الجٍات ذات الصمة بتخطٓط براهج هحك اٖهٓة كتعمٓـ الكبار عمِ تبىْ هشركعاتٍا 2
ؿ لٍا.٘ٓجاد هز   ٓد هف الدعـ كالتهٓك

لتزاـ بدفع الهككف الهحمْ ) الجزء هف تكمفة البرىاهج بالعهمة الهحمٓة  الذم تمتـز بً الدكلة ػػػ ضركرة ا3ٚ
فْ اتفاقٓاتٍا هع الهىظهات( ٘ثبات جدٓة الدكلة هها ٓحفز ٌذي الهىظهات عمِ استهرآرة الدعـ لٍذا 

 الهجاؿ.
ات الدكلة.ػػػ ضركرة الكعْ الهجتهعْ 4 ا أكلِ أكلٓك  بخطكرة اٖهٓة كاعتباٌر

 المقترحات
ػػػ إجراء دراسة عف دكر الهىظهات السكداىٓة "هىظهات الهجتهع الهدىْ" فْ دعـ براهج هحك اٖهٓة 1

 كتعمٓـ الكبار بالسكداف.
اهج هحك ػػػ إجراء دراسة هقارىة عف الدعـ الهقدـ هف الهىظهات الدكلٓة كهىظهات الهجتهع الهدىْ لبر 2

 اٖهٓة كتعمٓـ الكبار بالسكداف.
 المراجع

 ، القاٌرة: عالـ الكتب.اإلدارة التعميمية أصوليا وتطبيقاتياـ(: 1997/ هحهد هىٓر هرسْ)1
دراسة مقارنة في تعميم الكبار ومحو األمية بين المممكة العربية ـ(: 2006/ كفاء هحهد عثهاف)2

 كمٓة التربٓة، رسالة هاجستٓر )غٓر هىشكرة(.جاهعة الخرطـك ػػػ  السعودية والسودان،
، هصراطة، لٓبٓا: الدار 1، طالمنظمات الدولية واإلقميميةـ(: 1993/ عرفة عبد السٛـ صالح)3

 الجهآٌٓرة لمىشر كالتكٓزع كا٘عٛف.
دور المنظمات غير الحكومية في تخطيط ـ(: 2010/ ٓاسر فتحْ الٍىداكم كىسٓرف صالح هحهد)4

جاهعة عٓف شهس، بحث هىشكر  برامج محو أمية الكبار في مصر وباكستان " دراسة مقارنة "،وتقويم 
 بهؤتهر هركز تعمٓـ الكبار .

 مشكالت جمع المعمومات التربوية وأثرىا عمى التخطيط التربوي،ـ(: 1998/ هحهد خكجمْ أحهد)5
 (.ـ، رسالة هاجستٓر )غٓر هىشكرة1998جاهعة الخرطـك ػػ كمٓة التربٓة، 

التخطيط اإلستراتيجي لمشروعات تعميم الكبار، آفاق جديدة في ـ(: 2006إبرآٌـ هحهد إبرآٌـ)/ 6
 ، العدد الرابع، هركز تعمٓـ الكبار ػػ جاهعة عٓف شهس.تعميم الكبار
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( في تعزيز ونشر ثقافة السالم في دارفور UNAMIDدور بعثة األمم المتحدة واإلتحاد األفريقي )
 2016إلي  2007في الفترة من 

 أبكر حسين أبكر عبد اهلل . أ
 جامعة نياال - مركز أبحاث ودراسات السالمالباحث ب

 مستخمصال
 بالٓكىاهٓد ) ٌذي الكرقة تتىاكؿ دكر بعثة اٖهـ الهتحدة كا٘تحاد اٖفٓرقْ الهعركفة اختصاران 

UNAMID كفقان لمقرار اٖههْ ( فْ ىشر كتعٓزز ثقافة السٛـ فْ دارفكر ، فهىذ هجٓئٍا لٙقمٓـ
ـ كالذم تـ استبداؿ بعثة اٚتحاد اٖفٓرقْ بقكات ٌجٓف 2007فْ ٓكلٓك  1769لهجمس اٖهف رقـ 

هككىة هف اٖهـ الهتحدة كاٚتحاد ا٘فٓرقْ ، حٓث تـ هىح ٌذي القكات تفكٓضان هحددان ٌك أف تقـك 
كتشجٓع العهمٓة السمهٓة بٓف أطراؼ ٌذي البعثة الٍجٓف بكقؼ العىؼ كحهآة الهدىٓٓف كعهاؿ ا٘غاثة 

 الىزاع .
هف أجمٍا   قد تـ استبداؿ بعثة ا٘تحاد اٖفٓرقْ بالٓكىاهٓد ىتٓجة لفشؿ اٖكلْ فْ هٍهتً كالتْ

ْ كقؼ العىؼ كحهآة الهدىٓٓف كعهاؿ ا٘غاثة ٖسباب شتْ هىٍا قمة ا٘هكاىٓات  ِأت لٙقمٓـ أٚ ٌك
ا . كالهتهثؿ فْ الدعـ المكجستْ كالفىْ  كغٌٓر

ٓز كىشر ثقافة السٛـ فْ هىذ قدـك بعثة الٓكىاهٓد فْ ا٘قمٓـ قد قاهت بىشاط همهكس فْ تعز 
تحاكؿ أف تتىاكؿ  لحؿ ىزاعاتٍـ بالكسائؿ السمهٓة، كتارة أخر  ِ، تارة تقكـ بتدٓرب الىاس عما٘قمٓـ

قضآا الىكع كتهكٓف الهرأة فْ هجتهع دارفكر با٘ضافة لقضآا رتؽ الىسٓج اٚجتهاعْ كالهصالحات 
 قافْ فْ حؿ الىزاعات .ثبٓف هككىات هجتهع دارفكر كاٚستفادة هف إرث دارفكر ال

Abstract 

The African Union/UN Hybrid operation in Darfur, referred to by its 

acronym UNAMID, was established on 31 July 2007 with the adoption of 

Security Council resolution 1769. UNAMID has the protection of civilians 

as its core mandate, but is also tasked with contributing to security for 

humanitarian assistance, monitoring and verifying implementation of 

agreements, assisting an inclusive political process, contributing to the 

promotion of human rights and the rule of law, and monitoring and reporting 

on the situation along the borders with Chad and the Central African 

Republic (CAR). 

This paper highlights the role of United Nation and African Union in 

Darfur Mission ( UNAMID ) in prompting culture of peace in Darfur 

Region.  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1769%282007%29
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Since this mixed mission has received its mission was to carry out a 

very tangible work in prompting culture of peace in Darfur Region such as: 

Training people how to solve their dispute peacefully. Genders issues and 

empowering women in Darfur community. Encouraging Peace coexistence 

and reconciliation in region. Facilitate Darfur internal dialogue and 

consultation meeting in the region. Encouraging Darfur‟s heritage and 

culture solving conflict and dispute. 
 مقدمة :

ـ ، كالذم ىتج عىً كارثة 2003إف اىدٚع الىزاع الهسمح فْ دارفكر كالذم بدأ فْ عاـ 
، ت أٚؼ إلْ هدف ا٘قمٓـ الكبرلإىساىٓة فظٓعة، حٓث قتؿ أٚؼ كأحرقت  آٚؼ القرل، كىزح هئا

كالسمب كالىٍب صفة كلجأ أٓضان أٚؼ إلْ دكر الجكار كاىفرط عقد اٖهف فًٓ ، حٓث أصبح القتؿ 
ٓقاؼ ٌذي الفكضِ   .ٚزهة فًٓ ٘ك

بدأت " البعثة اٖفٓرقٓة بالسكداف ") أهٓس( بعثة تقمٓدٓة صغٓرة لهراقبة كقؼ إطٛؽ الىار . 
كلكىٍا كاجٍت هشاكؿ كبٓرة ، ىتجت عف هٓؿ اٖطراؼ السكداىٓة ٚىتٍاؾ شركط اتفاؽ أىجهٓىا لكقؼ 

ككاف حجـ كصٛحٓات ٌذي البعثة ٚ ٓتفؽ  اهضة فْ حد ذاتٍا.كالتْ كاىت كثٓقة غ إطٛؽ الىار،
ك ال هع تهاهان  هطمب الذم كاف ٓتصاعد بشدة فْ هع ىطاؽ الصراع، كضركرة حهآة الهدىٓٓف، ٌك

ىجاح  ِككاف أعظـ شٍادة عم تحاد اٖفٓرقْ كاٖهـ الهتحدة ، كهف جاىب الدبمكهاسٓٓف كالىشطاء.اٚ
السكداف تتهثؿ فْ تراجع العىؼ عف الهعدٚت العالٓة التْ شٍدتٍا الفترة بٓف البعثة اٖفٓرقٓة الهعىٓة ب

 ( .311،ص2013( ألكس دك فاؿ )1ـ )2004كهارس  2003ٓكلٓك 
كلـ تكف ٌىاؾ جدٓة كافٓة هف قبؿ لجىة كقؼ إطٛؽ الىار أك البعثة اٖفٓرقٓة فْ السكداف 

، كها أف البعثة كاىت ءات بشأىٍاتخاذ إجرااىتٍاكات كقؼ إطٛؽ الىار أك ا ِهف حٓث ا٘بٛغ عم
ذلؾ  ِأحساف الهاىحٓف. أضافة إل ِىٍا كاىت تعتهد عمتعاىْ باستهرار هف أزهة التدفقات الىقدٓة، ٚ

كاف ٌىاؾ تقصٓر هستهر هف تحقٓؽ التكقعات هف حٓث كفاءة العهؿ كا٘دارة كالتقآرر الهالٓة. 
. قٓة بالسكداف كاىت تفتقد اٌٖمٓةأف بعثة ا٘تحاد اٖفٓر ِكخٛؿ شٍكر قمٓمة ، تبمكر إجهاع دكلْ عم

اتٍا  ِكقد ساٌهت اٚىتقادات الهستهرة فْ اٖعٛـ كتقمٓؿ الدبمكهاسٓٓف هف شأىٍا إل ض هعىٓك تفٓك
 (. 312، ص 2013( ألكس دكفاؿ ) 2ككفاءة البعثة )

زاء ٌذي اٖكضاع تـ التفكٓر فْ تأسٓس العهمٓة الٍجٓف لٙتحاد اٖ فٓرقْ كاٖهـ الهتحدة فْ كا 
ـ عبر اعتهاد القرار  2007ٓكلٓك  31دارفكر)ٓكىاهٓد ( بصفة رسهٓة بكاسطة هجمس اٖهف فْ 

تحت الفصؿ السابع لهٓثاؽ اٖهـ الهتحدة . كقد تسمهت الٓكىاهٓد هف البعثة اٖفٓرقٓة فْ  1769
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ك 292،ص 2013قاضْ )( فتح الرحهف ال3ـ )  2007دٓسهبر / كاىكف اٖكؿ  31السكداف فْ 
 ( . كقد كمفت بأتْ : 293ص 
 حهآة الهدىٓٓف . -
 الهساٌهة فْ اٖهف لتقدٓـ الهساعدات ا٘ىساىٓة . -
 الهراقبة كالتأكد هف تطبٓؽ اتفاقٓات السٛـ  -
 الهساعدة فْ العهمٓة السٓاسٓة الشاهمة . -
 الهساٌهة فْ تعٓزز حقكؽ ا٘ىساف كحكـ القاىكف .  -

كالذم تهت هراجعتً أربع هرات، ٓسهح لبعثة حفظ السٛـ الهؤلفة هف  1769 بعد اعتهاد القرار
قٓة )كها أشترط السكداف بالتفاٌـ هع اٚتحاد اٖفٓرقْ( استخداـ جهٓع الكسائؿ الههكىة،  أكثٓرة افٓر
 كهف بٓىٍا المجكء إلِ القكة فْ الهىاطؽ التْ سٓىتشر فٍٓا الجىكد كأفراد الشرطة، لضهاف سٛهة أفراد
البعثة كحهآة الهدىٓٓف كالبعثات ا٘ىساىٓة كعهاؿ ا٘غاثة كلهصادرة أك جهع اٖسمحة. كها ٓرهْ إلِ 
قٓا  ٌيجِّركا هف الهىطقة بسبب القتاؿ إلِ دكؿ هجاكرة كتشاد كأفٓر إعادة أكثر هف همٓكىْ ىازح، 

تكقع أف تصؿ تكمفة ٌذي العهمٓة فْ السىة اٖكلِ كحدٌا إلِ همٓارم شكؿ  الكسطِ. ٓك ر. ٓك دٚك
ٖىً ٓسهح لمبعثة  صعبان  صدكر القرار بهكجب الفصؿ السابع هف هٓثاؽ اٖهـ الهتحدة اهتحاىان 

ا « باستخداـ كؿ السبؿ الٛزهة» ك ها ٓعىْ استخداـ القكة فْ هىاطؽ اىتشار قكاتٍا كبحسب تقدٌٓر ٌك
قرار بشكؿ صاـر بسبب فْ إطار قدراتٍا. كتتكٌقع الحككهة السكداىٓة، التْ كاىت قد عارضت ال

ازدكاجٓة الصٛحٓات، فْ الصٓغة الجدٓدة أٚ ٓككف ٌىاؾ تعارض بٓف عهؿ القكات الٍجٓف كبٓف 
القكات السكداىٓة، أم أف العهؿ سٓككف هىسقان بٓف الجاىبٓف ٚك ٓىتقص هف صٛحٓات القكات 

بالىظر إلِ أف الجهع بٓف  السكداىٓة فْ فرض الىظاـ كالقاىكف. كستشكؿ ٌذي الهعادلة تحدٓان حقٓقٓان 
قكة دكلٓة هفكضة بهكجب الفصؿ السابع كقكات كطىٓة عمِ رقعة هف اٖرض ىفسٍا لف ٓككف سمسان 

العدد  -اٖخبار -1/8/2007( ىزار عبكد )4بأم حاؿ هف اٖحكاؿ، إٚ إذا تىازلت إحداٌا لٗخرل)
 ، ب ص(292

ىص القرار عمِ ىشر القكة الهختمطة )الٍجٓف( هبد عاهان. كستتألؼ ٌذي القكة هف  12ئٓان لفترة ٓك
كحدة لتدٓرب الشرطة. كسٓتـ تأهٓف القكات هف الدكؿ  19رجؿ شرطة ك 3772عسكٓران ك 19555

، كهف دكؿ أخرل فْ حاؿ تعذَّر تأهٓف كاهؿ القكة هف القارة  ؿ الٛـز قٓة بعد ترتٓب التهٓك اٖفٓر
قٓة. كستضـ القكة هٍىدسٓف كفىٓٓف هف دك  ٓات الهتحدة، التْ اٖفٓر ؿ خارج القارة، بعضٍـ هف الٚك

تحاشت إرساؿ أفراد إلِ الهىطقة، كحصرت هساٌهتٍا بتأهٓف الدعـ المكجستْ هثؿ كسائؿ الىقؿ 
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حدد القرار ىٍآة تشٓرف اٖكؿ الهقبؿ كهكعد أخٓر لبىاء الهقر  كالهساٌهات الهادٓة الباٌظة. ٓك
مً هف اٖ هـ الهتحدة. كأخٓرا، ٓطمب القرار هف اٖهٓف العاـ لٗهـ الرئٓسْ لمقكة الذم سٓتـ تهٓك

ٓكها ٓشرح تقدـ العهمٓة عمِ  30الهتحدة ا٘بٛغ عف التطبٓؽ فْ تقٓرر ٓقدـ لهجمس اٖهف كؿ 
ٓف العسكرم كالسٓاسْ. كها ٓتـ العهؿ لعقد هؤتهر هصالحة بٓف الدكلة كالقكل السكداىٓة  الهستٓك

 292العدد  -اٖخبار -1/8/2007( ىزار عبكد )5لكافة الفصائؿ. )الهتصارعة بعد تكجًٓ الدعكة 
 ب ص(.

ك كقؼ حدة العىؼ  كهىذ هجْ ٌذي البعثة إلْ ا٘قمٓـ الهضطرب با٘ضافة لتفكٓضٍا اٖساسْ ٌك
 ِة بٓف اٖطراؼ الهتحاربة عهمت عمالهسمح كحهآة الهدىٓٓف كعهاؿ ا٘غاثة كرعآة العهمٓة السمهٓ

ـ فْ ا٘قمٓـ هف خٛؿ هبادرتٍا كرعآتٍا لكؿ اٖىشطة التْ تٍدؼ إلْ تعٓزز كىشر تعٓزز ثقافة السٛ
 ثقافة السٛـ فْ ا٘قمٓـ . 

 مشكمة البحث :
تدكر هشكمة الكرقة  بأف اٖىشطة التْ تقكـ بٍا بعثة اٖهـ الهتحدة كا٘تحاد اٖفٓرقْ فْ 

 ِ، كاىعكس ىشر ٌذي الهفآٌـ إٓجابان عمدارفكر قد لعبت دكران كبٓران فْ ىشر كتعٓزز ثقافة السٛـ 
تساهحكا هف أجؿ أف تعكد لٍذا ا٘قمٓ ـ سٓرتً اٖكلْ أٌؿ ا٘قمٓـ بأف ٓىبذكا العىؼ كأف ٓتضاهىكا ٓك

 كها ٓىتج هف ذلؾ ٘ٓجاد حؿ لهشكمة ا٘قمٓـ .
 أىمية الورقة :

فٍـ  أىشطة بعثة اٖهـ  ِترجع أٌهٓة ٌذي الكرقة فْ السعْ إلْ الكصكؿ لىتائج تساعد عم
الهتحدة كا٘تحاد اٖفٓرقْ ىشر كتعٓزز ثقافة السٛـ فْ دارفكر كذلؾ هف خٛؿ هبادراتٍا كدعهٍا 

 تمفة كالتْ تقدح فْ تعٓزز كىشر ثقافة السٛـ فْ دارفكر .لٗىشطة الهخ
 أىداف الورقة :

/ تٍدؼ ٌذي الكرقة إلْ إبراز دكر بعثة اٖهـ الهتحدة كا٘تحاد اٖفٓرقْ فْ ىشر كتعٓزز ثقافة 1
ٓة جىكب دارفكر.  السٛـ بٚك

سٛـ كرتؽ تداهة ال/ تٍدؼ ٌذي الكرقة ٘براز أٌهٓة ىشر كتعٓزز ثقافة السٛـ فْ  دارفكر اس2
 .الىسٓج اٚجتهاعْ فٍٓا

 / تٍدؼ ٌذي الكرقة إلْ إبراز الهجاٚت التْ ٓهكف تساٌـ فْ ىشر كتعٓزز ثقافة السٛـ فْ دارفكر 3
 فرضيات الورقة 

 / ساٌهت بعثة اٖهـ الهتحدة كا٘تحاد اٖفٓرقْ فْ دارفكر فْ تعٓزز كىشر ثقافة السٛـ بدارفكر .1
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ف شأىٍا تعٓزز اٖهـ الهتحدة كاٚتحاد اٖفٓرقْ فْ دارفكر برعآة كدعـ اٖىشطة التْ ه/ تقـك بعثة 2
 .كىشر ثقافة السٛـ

/ تقكـ بعثة اٖهـ الهتحدة كاٚتحاد اٖفٓرقْ فْ دارفكر برعآة الهبادرات كالهصالحات بٓف القبائؿ 3
 كرتؽ الىسٓج اٚجتهاعْ.

 منيج البحث
 تٓفٓٓف أأتبعت فْ ٌذي الكرقة الهىٍج

 ، ها ٓتعمؽ بالهكضكع هف هظاىً. الكصفْ كدراسة الحالة كالتآرخْالهىٍج  -1
 الهىٍج التحمٓمْ: حٓث قهت بتحمٓؿ ها تـ جهعً  فْ ذلؾ. -2

 حدود الورقة  
 .الهكاىٓة إقمٓـ دارفكر . أ

 ـ 2016 – 2007الزهاىٓة هف   . ب
  مفيوم ثقافة السالم

عىدها ٓعتقد البعض بأىٍا كسٓمة لتحقٓؽ الهكاسب السٓاسٓة فشمكا فْ  تىدلع الحرب دائهان 
إم هجتهع هف الهجتهعات تىدلع  ِتحقٓقٍا بالكسائؿ السمهٓة ك ٓككف لٍا تأثٓراتٍا كأفرازتٍا السالبة عم

فًٓ ، حٓث تؤدم إلْ تكقؼ عهمٓة التىهٓة كتدهٓر هشركعاتٍا القائهة كلهشآرع البىٓة التحتٓة كتىتج 
تٛشْ حكـ القاىكف كٓكثر الفساد الهالْ كا٘دارم  عىٍا حركة ىزكح كلجكء كبٓرة كتعـ الفكضِ ٓك

ة كتهزؽ الىسٓج اٚ ثقافة السٛـ  ِكتسكد ثقافة الحرب عم  جتهاعْكظٍكر الىعرات القبمٓة كالجٍٓك
ا هف السمبٓات.  كغٌٓر

فْ المغة العربٓة ٓعىْ اٖهاف كالعافٓة   السالمعبد الرحهف هحهد أغبش  أف  ِٓعرؼ عم
كالتسمٓـ كالتحٓة كفْ اٚصطٛح ٓعىْ اٚطهئىاف كاٖهاف كاٚستقرار ، السٛـ ٌك أسـ هف أسهاء اهلل 

 (  62ص ،2011( ) 6الحسىْ )
أها ثقافة السٛـ عرفتٍا الٓكىسكك كأتْ: "تتككف ثقافة السٛـ هف القٓـ كالهكاقؼ، كطبٓعٓة 
السمكؾ ا٘ىساىْ التْ ترتكز عمِ عىاصر عدـ العىؼ كتحتـر الحقكؽ اٖساسٓة لٙىساف كحٓرات 

 أخٓرف. كلقد تـ تحدٓد ٌذي الحقكؽ فْ هٓثاؽ حقكؽ ا٘ىساف".
كها أكردت الٓكىسكك التعٓرؼ التالْ لثقافة السٛـ "ثقافة السٛـ كٓاف هككف هف قٓـ، هكاقؼ  

كسمككٓات هشتركة ترتكز عمِ عدـ العىؼ ك احتراـ الحقكؽ اٖساسٓة لٙىساف بالتفاٌـ كالتساهح 
 عمكهات".كالتهاسؾ كؿ ذلؾ فْ إطار التعاكف الهشترؾ كالهساٌهة الكاهمة لمهرأة، كاقتساـ تدفؽ اله
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كها أكردت الٓكىسكك التعٓرؼ اٖشهؿ لثقافة السٛـ: )هجهكعة هف القٓـ كالهكاقؼ كالتقالٓد كالعادات 
كأىهاط السمكؾ كأسالٓب الحٓاة بحٓث تجسد فْ هجهكعٍا تعبٓران عىٍا ، كطهكحان إلِ : احتراـ الحٓاة 

ة لمرجؿ كالهرأة ، كاحتراـ البشر كحقكقٍـ هع رفض العىؼ بكؿ أشكالً ،كاٚعتراؼ بال حقكؽ الهتسآك
كاٚعتراؼ بحؽ كؿ فرد فْ حٓرة التعبٓر ،كا٘عراب عف الرأم كالحصكؿ عمِ الهعمكهات ، كالتهسؾ 
بهبادئ الدٓهقراطٓة كالحٓرة كالعدالة كالتىهٓة لمجهٓع كالتساهح كالتضاهف كالتعددٓة كقبكؿ اٚختٛفات 

ا هف الفئات.كالتفاٌـ بٓف اٖهـ كبٓف الفئات العرقٓة ك   الدٓىٓة كالثقافٓة كغٌٓر
أها هحهد الهبٓض فٓعرؼ ثقافة السٛـ هف كجٍة ىظر إسٛهٓة كها ٓمْ: ) هعرفة عهمٓة 

تجمْ فْ  ِجاىب هعٓارم هستهد هف شٓرعة ا٘سٛـ كهؤسس عم ِهكتسبة تىطكم عم عقٓدتً ، ٓك
ىحك هجهؿ ٓشهؿ  ِعمسمكؾ ا٘ىساف الكاعْ فْ تعاهمً فْ الحٓاة اٚجتهاعٓة هع الكجكد 

 ِالحرب، كالكسائؿ السمهٓة عم ِالهىطمقات كاٖسس الهبادئ كالكسائؿ الكفٓمة بتغمٓب حالة السمـ عم
 ، ب ص(. 2012ٓكىٓك 2( )7الكسائؿ العىٓفة ( )

 تحاد األفريقي:اال 
ْ تتككف هف ا٘تحاد اٖفٓرقْ ٌك عبارة عف أحد الهىظهات ا٘قمٓهٓة الهكج كدة  فْ العالـ ٌك

قٓة كقد تأسس ا٘تحاد فْ عاـ ٓف كخهسٓاثى ٚن عف هىظهة الكحدة اٖفٓرقٓة. 2002ف دكلة إفٓر  ـ بد
جتهع ا٘تحاد فْ هقر  قٓة أدٓس أبابا فْ دكلة أثٓكبٓا، ٓك ٓقع هقر ا٘تحاد اٖفٓرقْ فْ الهدٓىة اٖفٓر

سهْ باٚجتهاع ىصؼ السىكم ) هكضكع ا٘لكتركىْ ( هكقع ال8الجهعٓة العاهة لٙتحاد اٖفٓرقْ ٓك
mawdoo3.com . 

 األمم المتحدة:
ىظران لمصٛحٓات الهخكلة فْ هٓثاؽ الهىظهة كها تتهتع بً هف طابع دكلْ فٓرد ، فإف 

، هثؿ قضآا السمـ كاٖهف 21قضآا تكاجً ا٘ىساىٓة فْ القرف اؿ ِبإهكاف اٖهـ الهتحدة  العهؿ عم
اب كحاٚت الطكارئ الصحٓة كتغٓٓر الهىاخ  كالتىهٓة الهستداهة كحقكؽ  ا٘ىساف كىزع السٛح كاٌ٘ر

ا كثٓر. ىتاج الغذاء كغٌٓر  كا٘ىساىٓة كالهساكاة بٓف الجىسٓف كالحككهة كا 
ـ هف خٛؿ الجهعٓة العاهة كهجمس اٖهف  كتتٓح اٖهـ الهتحدة هىتدل لمتعبٓر عف كجٍات ىظٌر

ا هف اٖجٍزة كالمج  اف .كالهجمس اٚقتصادم كاٚجتهاعْ كغٌٓر
هف خٛؿ تسٓٓر الحكار بٓف أعضائٍا ، كاستضافة الهفاكضات كذلؾ ، أصبحت الهىظهة آلٓة 

 .تفاؽ كحؿ هشاكمٍا هع بعضٍا بعضان لمحككهات ٘ٓجاد هجاٚت اٚ
 un.org( هكقع اٖهـ الهتحدة 9هكظؼ إدارم لٗهـ الهتحدة اٖهٓف العاـ )  ِأعم
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 األمم المتحدة وتعزيز ثقافة السالم :
الجهعٓة العاهة لٗهـ الهتحدة اختارت الٓكىسكك كككالة رائدة فْ العدٓد هف الهبادرات  أف

تعهؿ الٓكىسكك هىذ إىشائٍا هف أجؿ حركة عالهٓة  العالهٓة البارزة فْ هجاؿ تعٓزز ثقافة السٛـ حٓث
كؿ حقٓقٓة لتعٓزز ثقافة السٛـ كالٛعىؼ فْ العالـ أجهع. كذلؾ  هف خٛؿ أىشطة  تتهحكر ح

 اٌٖداؼ التالٓة :
ج ككسائؿ ا٘عٛـ، بها فْ ذلؾ استخداـ  - تعٓزز السٛـ كالٛ عىؼ هف خٛؿ التعمٓـ كالترٓك

 تكىكلكجٓات الهعمكهات كاٚتصاٚت كشبكات التكاصؿ اٚجتهاعْ.
ر استخداـ التراث كا٘بداع الهعاصر بكصفٍها أداتٓف لبىاء السٛـ هف خٛؿ الحكار. -  تطٓك
ـ اٚجتهاعْ كا٘سٍاـ فْ الىٍضة اٖفٓرقٓة عف طٓرؽ ضهاف استخداـ "تآرخ تعٓزز التٛح -

قٓا العاـ" فْ بٓئات التعمٓـ الىظاهْ كغٓر الىظاهْ.  أفٓر
 تعٓزز التعاكف العمهْ كالثقافْ هف أجؿ إدارة الهكارد الطبٓعٓة العابرة لمحدكد؛ -
شراكٍـ. - ٚن، كا   تهكٓف الشباب، ىساءن كرجا

بأفٓرقٓا، حٓث تكاجً القارة الكثٓر هف التحدٓات، بها فْ ذلؾ احتهاؿ  كقد اٌتهت الٓكىسكك
الكقكع فْ حالة خطٓرة هف اىعداـ اٚستقرار كالىزاع. كفْ ٌذا السٓاؽ، تشجع الٓكىسكك عمِ 
قٓا استىادان إلِ القٓـ الهشتركة بٓف البمداف  تعٓزز ثقافة السٛـ كالٛعىؼ فْ أفٓر

قٓة)   ar.unesco.org( 10اٖفٓر

قٓا الذم ىظهتً  قٓا عدد هف الهبادرات الٍاهة هثؿ هىتدل عهـك أفٓر كىفِّذ حدٓثان فْ أفٓر
الٓكىسكك كاٚتحاد اٖفٓرقْ كحككهة أىغٚك بصكرة هشتركة تحت عىكاف "الهصادر كالهكارد هف أجؿ 

عداد تكجٍات هىسَّقة بالتشارؾ هع2013آذار/هارس  -ثقافة السٛـ" )لكاىدا، أىغٚك  الجهاعة  (، كا 
قٓا بشأف تعمٓـ حقكؽ ا٘ىساف كثقافة السٛـ كالهكاطىىة كالدٓهقراطٓة  اٚقتصادٓة لدكؿ غرب أفٓر
كالتكاهؿ ا٘قمٓهْ كالتىهٓة الهستداهة فْ الهدارس، ككضع إطار ٘دارة هكارد حكض بحٓرة تشاد عبر 

 . ar.unesco.org( 11الحدكد )

 فة السٛـ فْ العالـ هىٍا كلمٓكىسكك هجهكعة هف الهحاكر لتعٓزز ثقا

  / الحوار من أجل السالم1
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تعتهد الٓكىسكك اعتهادان كبٓران عمِ الحكار بكصفً أداةن هٍهة لتحقٓؽ السٛـ، كذلؾ اىطٛقان 
هف فكرة أف تكىكلكجٓا الهعمكهات كاٚتصاٚت ككسائؿ ا٘عٛـ تهثؿ أدكات هٍهة لتعٓزز الحكار 

سٛـ كالهصالحة. كتكاصؿ الٓكىسكك دعـ اٖىشطة الهضطمع بٍا فْ كالتفاٌـ كالتعبٓر عف الذات كال
ٌذا الهجاؿ عمِ الصعٓد العالهْ، هع التشدٓد عمِ أٌهٓة هشاركة الشابات كالشباف. كتيعد شبكة قكة 

 السٛـ هىبران هٍهان فْ ٌذا الصدد.
لبمداف كسٓيضطمع بأىشطة جدٓدة تركز عمِ الهراسمٓف العاهمٓف فْ أكضاع الىزاع، كفْ ا

التْ تهر بهرحمة اىتقالٓة، كفْ أكضاع ها بعد الىزاع. كتقٓـ الٓكىسكك تعاكىان كثٓقان هع اٖكساط 
ادة الكعْ بالتقآرر الصحفٓة الهراعٓة ٖكضاع الىزاع كالتغطٓة  اٖكادٓهٓة كالههارسٓف الهٍىٓٓف لٓز

 ي.ا٘عٛهٓة لٛىتخابات، ٚك سٓها فْ اٖكضاع كالبمداف الهذككرة أعٛ
 / وسائل اإلعالم في أوضاع النزاع وما بعد النزاع، وفي البمدان التي تمر بمرحمة انتقالية2 

تقكـ الٓكىسكك هىذ سىكات عدٓدة بدعـ كسائؿ ا٘عٛـ الهستقمة فْ أكضاع الىزاع كها بعد 
إلِ أف الىزاع لتهكٓىٍا هف جهع الهعمكهات الهكضكعٓة كتكٓزعٍا. كتجدر ا٘شارة فْ ٌذا السٓاؽ 

، كهىطقة  الهساعدة الهقدهة إلِ كسائؿ ا٘عٛـ الهستقمة فْ دكؿ جىكب شرؽ أكركبا، كأىغٚك
قٓا، كالشرؽ اٖكسط، كتٓهكر  لٓشتْ، كأفغاىستاف، أسٍهت فْ بىاء السٛـ  -البحٓرات الكبرل فْ أفٓر

  orgWWW.unesco.(12كفْ عهمٓات الهصالحة  )
  / شبكة قوة السالم3

تهثؿ شبكة قكة السٛـ إطاران تفاعمٓان ٓسعِ إلِ تسخٓر آلٓات هبتكرة هف أجؿ تعٓزز ثقافة 
السٛـ كالحكار باستخداـ كسائؿ ا٘عٛـ كتكىكلكجٓات الهعمكهات كاٚتصاٚت، هع الحرص بكجً 

  WWW.unesco.org(13خاص عمِ إسىاد دكر ٓرادم إلِ الشباب فْ إطار ٌذي الجٍكد)
فْ الدكرة الثاىٓة كالستٓف، شجعت الجهعٓة العاهة الدكؿ اٖعضاء عمِ الىظر، هتِ كاف 

، فْ الهبادرات التْ تحدد هجاٚت ٓتعٓف أف تتخذ فٍٓا إجراءات عهمٓة فْ جهٓع ذلؾ هىاسبان 
هف أجؿ تشجٓع الحكار كالتساهح كالتفاٌـ كالتعاكف القطاعات كعمِ جهٓع الهستكٓات اٚجتهاعٓة، 

بٓف اٖدٓاف كالثقافات، بكسائؿ هىٍا اٖفكار التْ طرحت خٛؿ الحكار الرفٓع الهستكل عف التفاٌـ 
السىة الدكلٓة لمتقارب  2010كالتعاكف بٓف اٖدٓاف كالثقافات هف أجؿ السٛـ؛ كقررت إعٛف سىة 

 تىفٓذ القرار ف العاـ أف ٓقدـ إلٍٓا فْ دكرتٍا الثالثة كالستٓف تقٓررا عف بٓف الثقافات؛ كطمبت إلِ اٖهٓ

ك القرار الذم ٓدعك إلْ تشجٓع الحكار كالتفاٌـ بٓف اٖدٓاف كالثقافات هف أجؿ السٛـ. )90/62(  ٌك

http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/62/90
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/62/90
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قررت الجهعٓة العاهة فْ دكرتٍا الحادٓة كالستٓف الهستأىفة، الهعقكدة فْ حٓزراف/ٓكىًٓ 
هف الدكرة  تشٓرف اٖكؿ/أكتكبر هف كؿ سىة، اعتباران  2بالٓكـ الدكلْ لٛعىؼ فْ  ، اٚحتفاؿ 2007

الثاىٓة كالستٓف، كطمبت إلِ اٖهٓف العاـ أف ٓتخذ، فْ حدكد الهكارد الهتاحة، ها ٓمـز هف تدابٓر هف 
الدكلْ لٛعىؼ، كأف ٓطمعٍا فْ دكرتٍا الثالثة كالستٓف عمِ تىفٓذ  أجؿ احتفاؿ اٖهـ الهتحدة بالٓكـ 

 271/61تىفٓذا لمقرار ) هة اٖهـ الهتحدةالقرار الهتعمؽ باٚحتفاؿ بالٓـك الدكلْ لٛعىؼ داخؿ هىظك 
(14 )un.org  

 أنشطة اليوناميد في نشر وتعزيز ثقافة السالم في دارفور 
لقد قاهت البعثة بىشر كتعٓزز ثقافة السٛـ هف خٛؿ دعهٍا لٗىشطة كالهبادرات التْ ٓقـك 

ـ، بؿ ىجدٌا أحٓاىان ٌْ بٍا ىشطاء أك هىظهات هجتهع هٍتهة بىشر كتعٓزز ثقافة السٛـ فْ ا٘قمٓ
هف تبادر بٍذي الهٍهة كالفقرات التالٓة تكضح جاىبان ها قاهت بً فْ ا٘قمٓـ هف أجؿ كتعٓزز ثقافة 

 السٛـ فْ ا٘قمٓـ.
/ قاهت البعثة بعهؿ لقاءات هع الفىاىٓف كاٖدباء كبعض الشخصٓات الهٍتهة بتراث دارفكر 1

عادة ها تستخدـ تراث ا٘قمٓـ الزاخر بهثؿ ٌذي اٖىشطة  كالهٍتهة بىشر كتعٓزز ثقافة السٛـ كالتْ
كالتْ تدعك إلْ التضاهف كالتساهح كىبذ العىؼ، كقد جهعت ٌذي المقاءات فْ كتاب باسـ ثقافة 
السٛـ بالمغة العربٓة كا٘ىجمٓٓزة ) الصفحة الكاحدة هقسكهة لشقٓف، الشؽ آٖهف بالمغة العربٓة 

ٓٓزة ترجهة لمشؽ آٖهف(،  كقد تـ ىشري  فْ هجمة صكت دارفكر كالتْ كالشؽ آٖسر بالمغة ا٘ىجم
ا  .البعثة تصدٌر

ٓات دارفكر الخهس كقد تـ  140شاركت أكثر هف  2014ىكفهبر  22/ فْ 2 اهرأة ههثٛت لٚك
ك خاص بالٓكـ العالهْ الهفتكح الذم ىظهتً البعثة فْ ِإشراؾ بعض الىازحات فْ ٌذا الهمتق ، ٌك

ٓة شهاؿ دارفكر احتفاء بقرار هجمس اٖهف هدٓىة الفا تحت  2000لسىة  1325شر حاضرة ٚك
ف صاحبات  شعار" الهرأة كعىصر فاعؿ فْ السٛـ كاٖهف "كالذم ٓدعك إلْ تضهٓف الىساء باعتباٌر
تٍف لحؿ  هصمحة فْ هجاؿ درء الصراعات كحمٍا، كالغرض هف ٌذا الهمتقْ ٌك السهاع لٍف كرٓؤ

 اقشة قضآا الهرأة فْ دارفكر كحقكقٍف.هشكمة ا٘قمٓـ كهى
ٓة شهاؿ دارفكر  20/5/2014/ فْ 3 أقاهت البعثة حدث ثقافْ كٓراضْ فْ هىطقة السٓرؼ فْ ٚك

فْ إطار حهمتٍا لىشر كتعٓزز ثقافة السٛـ فْ ا٘قمٓـ كالتْ كاىت تحت شعار " ىحف ىٓرد السٛـ 
ت تراث ا٘قمٓـ كالتْ تدعك التضاهف أف"، حٓث شارؾ طٛب الهدارس بتقدٓـ أغاىْ كرقصا

 كالتساهح كىبذ العىؼ كقبكؿ أخر.
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شخص حضركا الحدث الثقافْ الكبٓر الذم أقاهتً البعثة فْ  700ـ حكالْ 2014/ فْ دٓسهبر 4
الحدكد السكداىٓة التشادٓة لىشر كتعٓزز ثقافة السٛـ تحت شعار"  ِهىطقة الطٓىة بشهاؿ دارفكر عم

ٔف" حٓث تـ تجهٓع طٛب الهدارس فْ هىطقة الطٓىة السكداىٓة كالطٓىة التشادٓة ىتحدث عف السمـ ا
هف أبىاء الٛجئٓف السكداىٓٓف، حٓث أف بعضٍـ ٓدرس فْ الطٓىة السكداىٓة ٓقكـ باكران فْ هسافة ٚ 

ف ك ب السكداىْ ، ككذلؾ ٓفعؿ الهكاطىاٖقداـ لحضكر الهدرسة فْ الجاى ِعم تٓزد عف الساعة سٓران 
رقصات التراث الشعبْ كالهسرح كبعض العركض  ِكؿ ٓكـ، كقد أشتهؿ ٌذا الحدث عم لتجارا

الثقافٓة، ككاىت فرصة ٘تحاؼ الحضكر باستخراج ركح السٛـ كالتهاسؾ اٚجتهاعْ الذم كاف سائدان 
 هف قبؿ فْ ا٘قمٓـ قبؿ الىزاع اٖخٓر.

 2014دٓسهبر  18، حٓث إىً فْ / كها حدث فْ هىطقة الطٓىة حدث أٓضان فْ هىطقة همٓط 5
شخص الحدث الثقافْ الكبٓر الذم أقاهتً البعثة ٌىاؾ تحث شعار" دارفكر  7,000شارؾ حكالْ 

تتحدث عف السٛـ أف(، حٓث تـ تجهٓع الشباب كاٖسر هف هختمؼ قبائؿ الهىطقة، حٓث قاهكا 
أجؿ أشاعً جكان هف السٛـ  بأداء الرقصات كاٖغاىْ الشعبٓة با٘ضافة حهؿ الحضكر لمحهائـ هف

 المحهة اٚجتهاعٓة التْ سادت جك اٚحتفاؿ.  ِكالتعبٓر عم
ء الشباب ة تدٓربا هٍىٓان / أٓضا فْ همٓط تـ تدٓرب الشباب فْ الحم6ٓ ، الٍدؼ هىً أف ٓكسب ٌٚؤ

 الهٍارات الهطمكبة التْ تحكلٍـ إلْ عهاؿ هٍرة هها ٓسٍـ فْ ٓزادة دخمٍـ ٚك ٓضطركف لٛىضهاـ
 ٖطراؼ الصراع كهقاتمٓف.

كالتْ صههت   Quick Impact Projects –هشركعات سٓرعة اٖثر  –/ فْ أطار براهجٍا 7
أساسان لدعـ الهجتهعات الهحمٓة كىشر كتعٓزز ثقافة السٛـ هف خٛؿ الكساطة كاٚستشارة 

اٌٖمٓة، حٓث تـ تسمٓـ هبىْ تـ إىشاؤي لٓككف هبىْ لٙدارة  31/3/2016كالهفاكضات، إىً فْ 
صعٓد آخر إىً فْ شرؽ دارفكر تـ  ِهكتبٓف كقاعة اجتهاعات كهىافع، كعم ِٓشتهؿ الهبىْ عم

، كفْ كسط دارفكر تـ تسمٓـ أربعة فصكؿ ككاحد ـ فْ هىطقة أبك كارىكاتسمٓـ هبىْ هركز السٛ
ٓةكم 15هكتب فْ هىطقة زقك داهارا كالتْ تبعد   .ـ هف هدٓىة زالىجْ عاصهة الٚك

قاهت البعثة فْ شهاؿ دارفكر برعآة حكار بٓف الهزارعٓف كالرعاة  فْ  2012دٓسهبر  18فْ  /8
ٓهكف أف ٓؤدم شهاؿ دارفكر كالذم كاف ٓطهح هف خٛلً أف ٓؤدم إلْ تخفٓؼ حدة التكتر كالذم 

ذا الحكار قد تـ إجراؤي فْ عدد هف الهحمٓات، فْ كبكابٓة ك شىقؿ طكبامإلْ ىزاع هسمح ههٓت  ، ٌك
حتِ العشٓرف هىً كٓـك  2012كسرؼ عهرة كالسٓرؼ كهمٓط ككتـ، كقد بدأ هىذ الخاهس هف سبتهبر 

 ختاهْ، كالذم صهـ لخمؽ أرضٓة لٛتصاؿ كالحكار البىاء كالسهاح لطرؼ ثالث هحآد لمكساطة.
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أقاهت البعثة كرشة عهؿ فْ كتـ  2012ف هف دٓسهبر عاـ ٓكهف جاىب  آخر فْ الحادم كالثٛث
ف هف هحمٓة الكاحة كهحمٓة كتـ، حٓث تـ تبادؿ كجٍات الىظر حكؿ جذكر الصراع ك ا ههثمحضٌر

بٓف الهجهكعتٓف با٘ضافة حكؿ جذكر الصراع بٓف الهجهكعتٓف با٘ضافة إٓجاد السبؿ ٘حٛؿ 
 هستكم الهجتهعات.  ِالسٛـ كالتهاسؾ اٚجتهاعْ كتعٓزز ثقافة السٛـ عم

البعثة اجتهاع بٓف قبٓمتْ البىْ حسٓف كالرٓزقات اٖبالة ، حضري  ـ رعت2014ٓكىٓك  4/ فْ ٓكـ 9
ك اجتهاع هصالحة هف القبٓمتٓف فْ هدٓىة كب ان شخص 250كلهدة ٓكهٓف  ٓة شهاؿ دارفكر ٌك كابٓة بٚك

، كقد حضر الجمسة لتْ كاىت تسبب التكتر فْ الهىطقةكذلؾ لهىاقشة القضآا العالقة بٓف القبٓمتٓف ا
ٓة كبعض الهسئكلٓف الحككهٓٓف اٚفتتاحٓة لٛ ٓة كلجىة أهف الٚك جتهاع أعضاء ا٘دارات اٌٖمٓة بالٚك

 (.ٓمة الهحاهٓد ) أحد بطكف اٖبالةباٖضافة لمشٓخ هكسْ ٌٛؿ زعٓـ قب
 30شخصان ٓهثمكف رجاؿ الدٓف كالهتعمهٓف هىٍـ  80ـ حضر حكالْ  2014/ ٓكىٓك 4/ فْ 10

 ٍِا البعثة بالتعاكف هع هحمٓة ىٓاٚ شهاؿ  تـ فٍٓا تدٓرب الحضكر عمأهرآة  كرشة كلهدة ٓكهٓف أقاهت
دارة الصراع.  هفٍكـ حؿ الىزاعات كأٌهٓة الهصالحات فْ إىٍاء الصراع كالحؿ السمهْ كا 

ـ أقاهت البعثة بالتعاكف هع كزارة الرعآة اٚجتهاعٓة  2014ىكفهبر عاـ  13ك  12/ فْ ٓكهْ 11
ٓة جىكب دارفكر فْ هد ا بٚك ادة  77ٓىة ىٓاٚ كرشة حضٌر هف قٓادات الهجتهع، كالتْ كاىت تىاقش ٓز

 هشاركة الهرأة فْ ا٘دارة اٌٖمٓة. 
شابان  25ـ أف البعثة قاهت باختٓار أربعٓف شابان ) 30/7/2015/ ذكرت إذاعة البعثة فْ ٓكـ 12
كٓمكهتران هف هدٓىة الفاشر عاصهة  55بعد  ِشابة (هف الجىسٓف هف قٓرة لهباتٓا كالتْ تقع عم 15ك

ٓة شهاؿ دارفكر كتدٓربٍـ عم هاكٓىات الطكب الهثبت ككٓفٓة إىتاج الطكب ككٓفٓة البىاء  ِٚك
أتْ ٌذا التدٓرب ضهف هشآرع العهالة الهجتهعٓة الهكثفة التْ تىفذٌا  باستخداـ الطكب كالحجر،ٓك

لمخطر كالشرائح الضعٓفة اٖخرل بدارفكر، ٘تاحة  البعثة كالتْ صيههت لهساعدة الشباب الهعرضٓف
ٓجاد أىشطة هدرة لمدخؿ،  ع زلى لاهج هكٌهىركبفرص عهؿ أكبر كتحسٓف سبؿ كسب العٓش كا 

ء الشباب بها اكتسبكي هف قاـ ، كقد الهجتهع ناهج أهىرح َإعادة ا٘دهاج َبٓرالسٛح َالتس ٌٚؤ
 ف أربعة عٓكف . هعرفة  كهٍارة ببىاء ثٛث فصكؿ كهكتب كحهاهات ه

ٓة 2015/ أىً فْ الثالث هف ىكفهبر 13 ـ أقاهت البعثة بالتعاكف هع كزارة الرعآة اٚجتهاعٓة بٚك
الهرأة ) 1325لعالهْ لمقرار اٖههْ رقـ جىكب دارفكر كرشة كلهدة ٓكهٓف بقاعة شهكس بالٓـك ا

ذ كتطبٓؽ القرار اٖههْ فْ تىفٓالتقدـ الذم تـ إحرازي  لسٛـ كأهف ( ككاىت الكرشة تٍدؼ لهعرفة هد
اهرأة  فْ هدٓىة ىٓاٚ كهعسكرات الىازحٓف حكؿ هدٓىة  80، حٓث تـ تجهٓع أكثر هف 1325رقـ 
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ىٓاٚ با٘ضافة لههثمٓف لبعض الهىظهات الكطىٓة ، كقد حضر أٓضان ههثمٓف لهكتب اٖهـ الهتحدة 
 بجىكب دارفكر.  بعض هف هكظفْ البعثة لبالسكداف كحككهة السكداف با٘ضافة 

قاهت البعثة بإعادة تأٌٓؿ هكتبة الفاشر هف خٛؿ الهشآرع السٓرعة اٖثر  2016/ فْ هارس 14
Quick Impact Projects   ْحٓث تعتبر الهكتبة هكاىان جاذبان لمترفًٓ كالتعمٓـ كالتطكٓر الهعرف ،

حٓاء ا٘ كعان آخر لتكفٓر أجٍزة الحاسكب ، كها هكلت هشر رث الثقافْ كالفكرم ٌٖؿ دارفكركالتٛقْ كا 
كتاب جدٓد بغرض  20,000أكثر هف تكفٓر لات لٍذي الهكتبة با٘ضافة كالهعدات البصٓرة كاٖثاث

إحٓاء اٖىشطة الثقافٓة كسبٓؿ لهخاطبة جذكر العىؼ ،كاىعداـ اٚستقرار فْ دارفكر كتعٓزز السٛـ 
 كترقٓة التعمٓـ كتكسٓع الفرص أهاـ أٌؿ دارفكر.

هجاؿ هف هجاٚت ثقافة السٛـ أك باٖحرل  ِج كؿ هىٍا ٓشتهؿ عمذتـ رصدي عبارة عف ىهاها 
ا فْ الهجتهعات كافة  ِالهكاضٓع التْ تٍتـ بٍا ثقافة السٛـ كالتْ تسعْ دائهان عم ا كتعٓزٌز ىشٌر

ا هف  تتدرج هف ىبذ العىؼ كحؿ الخٛفات عف طٓرؽ الحكار كالتعآش السمهْ اٚجتهاعْ كغٌٓر
 هكاضٓع.ال
 النتائج :  
/ أسٍهت بعثة الٓكىاهٓد فْ ىشر كتعٓزز ثقافة السٛـ  فْ دارفكر هف خٛؿ هبادرتٍا كدعهٍا 1

لٗىشطة التْ تعزز هف ىشر ثقافة السٛـ كىابع ذلؾ هف فٍهٍا العهٓؽ لجذكر الهشكمة كلطبٓعة 
دعك لمحكار.إىساف الهىطقة كها ٓحتكًٓ هف تراث إىساىْ زاخر ٓدعك لمتساهح كىبذ ا  لعىؼ ٓك

ا عاهؿ هٍـ فْ ىشر كتعٓزز ثقافة السٛـ فْ الهىطقة، 2 / اٌتهت بعثة الٓكىاهٓد بالهرأة باعتباٌر
بالتالْ فقد كجدت ىصٓبٍا هف الرعآة كرفع قدراتٍا فْ الهجاٚت ، حتِ إىٍا طالبت بأف ٓتـ 

 هشاركتٍا فْ ا٘دارة اٌٖمٓة .
الثقافٓة ٌٖؿ الهىطقة كذلؾ هف خٛؿ رعآتٍا لٗىشطة الثقافٓة  / اٌتهت بعثة الٓكىاهٓد بالجكاىب3

كالتْ عادة ها ٓستخدـ التراث الهحمْ فْ عركضٍا فقاهت بىشر ٌذي اٖىشطة التراثٓة كالتْ تدعك 
 التعآش السمهْ كىبذ العىؼ كالحكار.  ِإل دائهان 
الهٍارات الضركٓرة  ِتدٓربٍـ عمٍـ ، فقاهت برعآتٍـ ك / اٌتهت بعثة الٓكىاهٓد بالشباب كطهكحات4

ٚن هف ٛن  ان ٓككف شباب أف كالتْ تهكىٍـ هف بىاء هؤسسات هجتهعاتٍـ الخدهٓة، بد قد ٓتحكلكف  هتعط
 إلْ هقاتمٓف أك هجرهٓف.

/ اٌتهت بعثة الٓكىاهٓد بالعٛقة بٓف الرعاة كالهزارعٓف فقد قاهت برعآة هؤتهراتٍـ كالتْ تدعك إلْ 5
 لسمهْ بٓىٍـ .الحكار كالتعآش ا
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/ اٌتهت بعثة الٓكىاهٓد بقضٓة التعآش السمهْ بٓف القبائؿ كذلؾ هف خٛؿ رعآتٍا لهؤتهرات 6
 الصمح بٓف ٌذي القبائؿ .

 التوصيات:
، ٖىً لمهىطقة تآرخ  / ٚبد هف اٌتهاـ  الجهٓع فْ دارفكر بىشر كتعٓزز ثقافة السٛـ فْ الهىطقة1
الجهٓع سكاء الجاىب الرسهْ أك اٌٖمْ أك هىظهات  ِعمك رث زاخر بهككىات ثقافة السٛـ، ا  ك 

ٛن فْ هكقعً، الطالب فْ  الهجتهع استرجاع ٌذي الهككىات كجعمٍا تىداح فْ هجتهع دارفكر ك
مـ جرائهدرستً كالتاجر فْ سكقً كالراعْ فْ خٛ  .ً  كالهزارع فْ هزرعتً ٌك

 المراجع : 
كرقة بعىكاف "الدكر ا٘قمٓهْ فْ اٖزهة كابتكارات خٛقة كصراعات هعطمة"  فْ  –اؿ/ ألكس دكف1

 . 2013هركز الجٓزرة لمدراسات  –حصاد اٖزهة بعد عقد هف الزهاف  -كتاب دارفكر
كرقة بعىكاف " الدكر ا٘قمٓهْ فْ اٖزهة كابتكارات خٛقة كصراعات هعطمة "   –/ / ألكس دكفاؿ2

 . 2013هركز الجٓزرة لمدراسات  –حصاد اٖزهة بعد عقد هف الزهاف  -فْ كتاب دارفكر 
دركس كعبر " فْ  –كرقة بعىكاف "هبدأ التدخؿ ا٘ىساىْ كأزهة دارفكر  –/ فتح الرحهف القاضْ 3

 .2013هركز الجٓزرة لمدراسات  –حصاد اٖزهة بعد عقد هف الزهاف  -كتاب دارفكر 
 .1/8/2007 – 292العدد  –اٖخبار  –/ىزار عبكد 4
 .1/8/2007 – 292العدد  –اٖخبار  –/ /ىزار عبكد 5
عبد الرحهف هحهد أغبش . أطركحة لىٓؿ درجة الدكتكراي بعىكاف :دكر التىهٓة فْ تعٓزز  ِعم /6

ٓة غرب دارفكر ىهكذجان  2010إلْ  2000السٛـ بدارفكر فْ الفترة هف  . جاهعة السكداف . ٚك
 .2011لمعمكـ كالتكىكلكجٓا 

 .2012ٓكىٓك  2 هؤلفات ىبْ السٛـ  – /هحهد الهبٓض7
  Mowdoo3.com/ هكقع 8
  un.org/ هكقع 9

   ar.unescoc.org/ هكقع 10
   ar.unescoc.org/ هكقع 11

 www.unesco.org/ هكقع 12
 www.unesco.org/هكقع 13
 un.org/ هكقع 14

http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
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 موقف السكاكي من الشاىد القرآني

 سعد بن عبدالعزيز الدُّرييم

 بالحرس الوطني األستاذ المشارك بكمية الممك خالد العسكرية

 المستخمص

ِّْ الذم  إىً هف ٓتأهؿ فْ البٛغة العربٓة هف خٛؿ تأٓرخٍا سٓجد أف ىيقمتٍا هف الجاىب اٖدب
ِّْ ػ رحهً ٓستىد عمِ  َّهة أبْ ٓعقكب السكاك الىظـ إلِ الجاىب التقعٓدم التعمٓهْ؛ كاف عمِ ٓد الع

ٛن (المٍػ، كذلؾ هف خٛؿ القسـ الثالث هف كتابً القٓـ الجاهع الشاهؿ )هفتاح العمكـ ، كهف ٓتقدـ قمٓ
ك الىظر فْ تأٓرخ البٛغة سٓمحظ أف ٌذي الشخصٓة التْ كاف لٍا قد ـ السَّبؽ فْ فْ ٌذا الهسار ٌك

ا، حٓثي قيكًبمىت بٍجـك هف أرباب الفف  التىظٓر البٛغْ التعمٓهْ، قد ىالت هف الىقد ها لـ ٓىمً غٌٓر
ِّْ كاد ٓقمب إحساىً إساءة، ككاد ٓيًطٓح بٍذا السبؽ الذم حققً. فبٛغة السكاكْ عىد أكلئؾ  البٛغ

لت البٛغة هف السٛسة إلِ التعقٓد، كجعمتٍ ٛىب، ككادت ا فْ قكالب تشبً الصـ الصِّ الىىقىدىًة حكَّ
 اي اهلل ٌذي المغة فْ سمسمة هف التٍـ ٚ زالت تٛؾ.بتعصؼ بالجهاؿ الذم ح

Abstract: 

He who contemplates the Arab rhetoric through its history will find 

that the spreading in the literary depend on the traditional education systems, 

which established by the scholar  Abu Yacoub al-Sakaki  God have mercy 

on him in his valuable book (Miftah Alaloom) in the third chapter, and if 

you seek deeper in  rhetoric history, you notice the personality which has 

leadingship  in educational rhetorical theorizing, which had criticize more 

than other, and faced the critics of owner of rhetoric rhythm which almost 

nearly to turned his charity abuse and overthrew them upside-down. Al-

Sakaki  rhetoric in sight of critisms save the rhetoric from complications and 

made it in its mold resembling the solidity which strengthen the beauty the 

Arabic language that God has given to it among a series of accusations still 

attack.   

 

 مقدمة

ِّْ رحهً اهلل التقعٓدٓة ٌا حسىة قيدِّهت لمبٛغة ؛ لكجدىا كلك تأهمىا كأىصفىا بٛغة السكاك
ْ هف هقتضٓات كة تدفع بٍا ٖكاء السىٓف كشدتٍا، كخطكةن أدت إلِ تهاسكٍا كأعطتٍا قالعربٓة ، ٌك

الزهف كلكؿ زهف هآىاسبً ، فعىدها كاىت الىفكس ذات قكة عمِ الىظر كالغكص عمِ كجكي ا٘عجاز 
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عيفىت كاف التقعٓد ٌك خٓر الكسائؿ ، كلٌْ الخٓركاىت طٓرقة عبدالقاٌر كهىٍف تقدَّهً  كف عىدها ضى
 .دراؾ بٛغة القرآف كهكركث العرب٘

َّْ رحهً اهلل لـ ٓخرج عف هشكاة عبدالقاٌر ٚ فْ قكاعدي أك  كهٍها ٓكف هف شْء فإف السكاك
ٛن رائقان، ٚك عجب شكاٌدي الهختمفة بؿ زاد عمًٓ، بؿ ٌك ٓهتح هف هعٓىً ، ثران لٓقدهً لمىاس سٍ

ُّْ كهف خٛؿ تعاهمً هع فالسَّ  ك أبكبجدتٍا تقعٓدان تمحظ هىً ٌضهان لمهادة البٛغٓة كَّاًك فىكف البٛغة ٌك
ا عبدالقاٌرػ رحهً اهلل؛ لذا صرَّفٍا عمِ اٖقساـ البٛغٓة كاٖبكاب ٚ ٓكاد ٓىد عىً شْءه  التْ قرٌر

لتدقٓؽ تمحظ أىٍـ لـ ٓأتكا بجدٓد، هىٍا، حتِ أكلئؾ الذٓف افتاتكا عمًٓ؛ فابتدعكا أبكابان أخرل عىد ا
ك هها ابتمٓت بً البٛغة العربٓة.  لكىٍا الرغبة فْ التقسٓـ كا٘طالة ٌك

َّْ احتذل هسمؾ عبدالقاٌر فْ التركٓز عمِ قضٓة ا٘عجاز تمؾ  كهها ٓدؿ عمِ أفَّ السكاك
بىِ قكاعدي  ، ككمٍا بسبب هف عبدالقاٌر، كعمٍٓاْ استشٍد بٍا السكاكْ فْ الهفتاحأٓات الت

البٛغٓة ككقؼ هع كثٓر هىٍا، كفْ بحثىا ٌذا الهقدـ لٍذي الهؤتهر سىقؼ هع الشكاٌد القرآىٓة التْ 
 .؛ إىً جكاد كٓرـٌْ أس تمؾ القضٓة، كاهلل أسأؿ أف ٓمٍهىْ الصكاب

 الحديث عن السكاكي وكتابو:   

َّْ ػ رحهً اهلل ػ هف الهؤثٓرف  فْ الحقؿ المغكم كالبٛغْ هىً ٚ ٓختمؼ اثىاف عمِ  أفَّ السكاك
، حٓث ىقمٍا هف الطكر  ِّْ خاصة ، كهف هظاٌر ٌذا التأثٓر تمؾ الىقمة التْ أحدثٍا فْ الحقؿ البٛغ

 اٖدبْ ههف تقدهً إلِ الطكر التقعٓدم، كاٖجٓاؿ التْ تمتً هدٓىة لً بٍذا السبؽ.

 هف اسـ كلقب بؿ كراءةالكثٓر ٓتردد عىدي الهسهِ ) السكاكْ(، كلكىً لٓس عمِ عمـ بها 
العمـ الكبٓر ككتابً هحؿ ، كهف التهٍٓد الهستحب ا٘شارة كلك بأسطر لحٓاة ٌذا الىشأة كالسٓرة

ك كها فْ كتب التراجـ: أبك ٓعقكبى ٓكسؼي بف أبْ بكر هحالدراسة ُّْ  ِهد بف عم، ٌك ، كلد فْ السكاك
ٍىري أفَّ ، فْ عٍد أٓؿ أرسٛف ٌػ 555ـ ثالث جهادل اٖكلِ سىة: خكارز  بف آتز كهف هسهاي ٓىٍظ

، ككاىت تيعىِ بصىع كهف ثـ شىاعى لٍا لقب )السكاكْ( أسرتً كاىت تحترؼ صىاعة الهعادف كسكٍِّا،
ـى لً ٓذكر أىًَّ ظؿ عمِ ٌذي الًحرفة  ْ حدٓدة هىقكشة تيٍضرىب بٍا الدراٌـ، ككؿ هف تىٍرجى السكة، ٌك

ذحتِ ىٍآة العقد الثالث هف حٓاتً ؛ حتِ قيذً  ا ٌك ٓيٍقًبؿي عمًٓ ؼى فْ قمبً حيبُّ العمـ كالتفرغ لً، كا 
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 .(1)، كقد ساعدي تمؾ البٓئة العمهٓة التْ عاش فْ كىفٍاحفظان كدرسان 

  :شيوخو ومؤلفاتو

ـ أىً تتمهذ عمِ عدد هف الشٓكخ هىٍـ: سدٓد ا لدٓف الخٓاطْ، كابف صاعد ذىكىرىٍت كتبي التراجي
ـ جهٓعا هف فقٍاء الهذٌب الحىفْ. كأشاد فْ هباحثً ، كهحهد بف عبد الكٓرـ االحارثْ لتركستاىْ، ٌك

، كٓظٍر أىً كاف هشتٍران فْ (البٛغٓة بأستاذي الحاتهْ، كلً هصىفات هختمفة، أٌهٍا )الهفتاح
ك (2)عصري شٍرة كاسعة، حتِ إفَّ ٓاقكتى الحهكم لٓقكؿ عىً: فقًٓ هتكمـ هتفىف فْ عمـك شتِ ، ٌك

ـ الرُّكباف، كقد تكفْ رحهً اهللالذٓ أحد أفاضؿ العصر  بخكارـز سىة ست كعشٓرف ف سارت بذكٌر
 .(3)، كقٓؿ: سبع كعشٓرف كستهائة لمٍجرة رحهً اهلل رحهة كاسعةكستهائة

  : أثر السكاكيِّ في البالغة العربية

ٛن  كافر العقؿ، حاد الذٌف ، كاسع  ٚ ٓخفِ عمِ هف لً أدىِ هعرفة أف أبا ٓعقكب كاف رج
الثقافة، هشاركان فْ عمكـ كثٓرة ، كقد كاىت الهباحث البٛغٓة تيدرَّس قبمً، عمِ ٌاهش العمكـ اٖخرل 
ا ٓد التىظـ كالتىسؽ،  ختمؼ ترتٓب ٌذي الهسائؿ هف كتاب ٔخر قبؿ أف تهتد ىحٌك هسائؿ هتفرقة، ٓك

ذا ظاٌر فٓها كتبً ا٘هاـ عبد القاٌر، كف ٓها ىثري الزهخشرم فْ الكشاؼ، ىعـ كاف ٌىاؾ إحساس ٌك
ة بٓف الفىكف الهتصمة بدراسة الصكرة البٓاىٓة، فكاف ٓجهع التشبًٓ هع الهجاز كالكىآة فْ  بأكاصر قٓك

، كقد ٓتخمؼ فتختمط الهسائؿ كها ٌك الحاؿ فْ كتاب غائهان  ىظاـ كاحد إٚ أف ٌذا كاف إحساسان 
 دٚئؿ ا٘عجاز.

زهخشرم لعمهْ الهعاىْ كالبٓاف، إشارة بٓىة إلِ تهٓٓز ٌذي الهسائؿ كتصىٓفٍا فْ ككاف ذكر ال
، أف تضبط هسائؿ  ُّْ ف كاف ذلؾ لـ ٓتـ عمِ ٓدًٓ، ككاف هف الخٓر كها ٓرل السكاك ٌذٓف العمهٓف، كا 

أبكاب  ، فكاف ٌك أكؿ هف فعؿ ذلؾ فحددبٓىان، كأف تهَّٓز تهٓٓزان كاشفان  العمهٓف كأف تحدد تحدٓدان  ٌذٓف
ا ا فأتـ بذلؾ ها بدأ بً الزهخشرم.)عمـ الهعاىْ(، كحصٌر  ، كحدد أبكاب )عمـ البٓاف(، كحصٌر

 : منيجو في كتابو مفتاح العموم 

ُّْ كتابً ثٛثة أقساـ، تحدث فْ القسـ اٖكؿ هىٍا عف عمـ الصَّرؼ، كها  لقد قسَّـ السَّكَّاًك
                                                           

؛ الفكائد  122/  5/  5؛ شذرات الذٌب :  364/  2؛ بغٓة الكعاة :  245/  2؛ الجكاٌر الهضٓئة :  2846/  6(  هعجـ اٖدباء : 1)
 . 231البٍٓة : 

 2846/  6(  هعجـ اٖدباء : 2)
 231(  الفكائد البٍٓة : 3)
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 ٓتصؿ، كجعؿ القسـ الثاىْ لعمـ الىحك. 

القسـ الثالث فخصَّ بً عمـ الهعاىْ كعمـ البٓاف، كألحؽ بٍها هقدهة فْ الفصاحة أها 
حظ أف عمـ الهعاىْ ٓحتاج إلِ هف ٓتأهؿ سىات البدٓعٓة المفظٓة كالهعىكٓةكالبٛغة، كدراسة لمهح ، ٚك

لِ الكقكؼ عمِ الحد كاٚستدٚؿ أك بعبارة أخرل، إلِ الكقكؼ عمِ عمـ الهىطؽ ففتح لً  فًٓ، كا 
أحاط فًٓ بهسائمً كها كجد أٓضان أف هف ٓتدرب عمِ عمهْ الهعاىْ كالبٓاف ٓحتاج إلِ  هبحثان 

الكقكؼ، عمِ عمهْ العركض كالقافٓة ؛ فأفرد لٍها الهبحث اٖخٓر فْ الكتاب كبذلؾ اشتهؿ الهفتاح 
دٓهً لً عمِ عمكـ الصرؼ كالىحك كالهعاىْ كالبٓاف كالهىطؽ كالعركض كالقكافْ، كىراي ٓصكر فْ تق

، فٓقكؿ: )كها ضهىت جهٓع ذلؾ كتابْ ٌذا إٚ بعد ها هٓزتي البعض عف (4)طٓرقتً فْ تصىٓفً
البعض التهٓٓز الهىاسب، كلخصت الكٛـ عمِ حسب هقتضِ الهقاـ ٌىالؾ، كهٍدت لكؿ هف ذلؾ 

ٚن  ٍ السمؼ. ، كقررت ها صادفتي هف أراءٚئقة، كأكردت حججان هىاسبة أصك ـ ػ بقدر قدَّس اهلل أركاحى
ٓراد لطائؼ هفىَّىة كب هباحث قمٍَّت عىآة السمؼ بٍاها احتهمت هف التقٓرر، هع ا٘رشاد إلِ ضر  ، كا 

  .(5)ها فىتىؽ بٍا رىٍتؽ أذف(

كشٍرةي السَّكاكْ إىها ذاعت بسبب القسـ الثالث هف الكتاب الخاص بعمهْ الهعاىْ كالبٓاف 
البدٓعٓة المفظٓة كالهعىكٓة، فقد أعطِ لٍذا كمًِّ الصٓغة كلكاحقٍها هف الفصاحة كالبٛغة كالهحسىات 

الىٍائٓة التْ عكؼ عمٍٓا العمهاء هف بعدي ٓتدارسكىٍا كٓشرحكىٍا هراران؛ إذ استطاع أف ٓىفذ هف 
راء، كها استطاع أف آخصو دقٓؽو لها ىثري أصحابٍا هف خٛؿ الكتابات البٛغٓة قبمً إلِ عهؿ هيمى 

كصاغ ذلؾ كمً صٓاغة هضبكطة هحكهة استعاف فٍٓا بقدرتً الهىطقٓة فْ ٓضٓفً إلٍٓا هف أفكار 
التعمٓؿ ، كفْ التجٓرد كالتحدٓد، كالتعٓرؼ كالتقسٓـ، كالتفٓرع كالتشعٓب، ككاف قائدىي فْ ذلؾ كتابا 

الكشاؼ( لمزهخشرم، ك) ىٍآة ا٘ٓجاز فْ از(، ك)أسرار البٛغة(، ك)عبد القاٌر ) دٚئؿ ا٘عج
،  رحـ اهلل الجهٓع، الذم لخص فًٓ كتابْ ا٘هاـ عبد القاٌر الدٚئؿ كاٖسرارم از( لمراز درآة ا٘عج

كهف الحؽ كا٘ىصاؼ أف تمخٓصً أدؽ هف تمخٓص الفخر الرازم، ككأىها كاف عقمً أكثر دقة 
، بؿ لقد كاف أكثر تىظٓهان كأسدَّ تقسٓهان هع ترتٓب الهقدهات، كضبطان لمهسائؿ فْ ٌذا الفف خاصة

حكاـ الهقآٓس كصحة البرآٌفك  ىها (6)، بحٓث ٚ ىجد فًٓ عكجا ٚك أهتان ، كبذلؾ استقاـ تمخٓصًا  ، كا 
ب كا٘حاطة الكاهمة باٖقساـ كالفركع، غٓر أف ذلؾ عىدي لـ  ىجد فًٓ الدقة كالقدرة البارعة عمِ التبٓك

                                                           

 . 326(  اىظر : الهباحث البٛغٓة فْ ضكء قضٓة ا٘عجاز : 4)
 . 6(  هفتاح العمكـ : 5)
 327ضٓة ا٘عجاز القرآىْ : (  اىظر : الهباحث البٛغٓة فْ ضكء ق6)
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ىفكس، إعجابا كبٍجة ٓشفع بتحمٓٛت الشٓخ عبد القاٌر، كالعٛهة الزهخشرم، التْ كاىت تهٗ ال
 كأٓرحٓة، كلك فعؿ لحاز السبؽ هف أطرافً. 

 الشاىد القرآني عند السكاكي:

الشاٌد ٌك: ذلؾ الىص الىثرم أك الشعرم، الذم بمغ درجة عالٓة هف الفصاحة كالبٛغة؛ فٓيقىدَّـ 
ا، فها لمباحثٓف ٘ثبات قضٓة فْ شتِ هىاحْ المغة ىحكٓةن كاىت أك صرفٓة أك بٛغٓة ٘ثباتٍا  كتقٓرٌر

كافؽ الشاٌد فصحٓح، كلً حكهً فْ الفصاحة كها خالؼ الشاٌد فخطأ، كبٍذي الشكاٌد حفظ العمهاء 
لزلؿ، كجعمًت ا٘ىسافى الهتأخر ٓتحدث بالمغة كها تحدث بٍا اٖكؿ، ااٖثبات رسكـ المغة هف الخطأ ك 

 .اهعة هاىعةأدؽ القكعد، فكاىت ج كهف أجؿ ٌذا الحرص عمِ الشاٌد كاحتذائً بىٓت

كلك تأهمىا فْ الشكاٌد الذم تخٓرٌَّا الهتقدهكف ٘رساء قكاعدٌـ؛ ىجدٌا ٚ تتعدل القرآف الكٓرـ 
ف كاىت بعض العمكـ تتجكز  ة ككذلؾ الشعر العربْ الفصٓح فْ أكقات اٚحتجاج؛ كا  كالسىة الىبٓك

ف ك ف كاف خارج عصكر اٚحتجاج، كا  اىت تمؾ الشكاٌد تؤخذ فتتخٓر هف الهىثكر كالهشعكر أجكدىي كا 
كهعززات لمشكاٌد القدٓهة ٚ هؤسسة، كهٍها ٓكف هف أهر فالشاٌد ٌك تكأة المغكم كالبٛغْ فعف 
صىع هف خٛلً أعذب  الهقطكعات ، فٍك القائد كهف كاف لً قائد  طٓرقً ٓبصر هكاطف الجهاؿ، ٓك

 فٍك إلِ الغآة أقرب.

، فعمـ الىحك كالصرؼ ٓتعاهؿ هع قضآا ثابتة كلٓست كؿ العمكـ سكاء فْ التعاهؿ هع الشاٌد 
ٚ تتغٓر، بؿ ٌْ ٚزهة هابقْ المٓؿ كالىٍار، بخٛؼ الشاٌد البٛغْ كالبٛغة عهكهان فٍْ ذكقٓة 
، فحٓثها حصؿ ا٘هتاع فثهة بٛغة، كها أف تبادؿ  فعمِ ٌذا ٓجب أف تخرج عف التحدٓد الهمـز

 .الهتعة بٓف اٖهـ ٌدؼ هف أٌدافٍا كشكاٌدٌا

كالشاٌد البٛغْ ٚ ٓىظر فًٓ إلِ آحاد الكمهات كها عىد الىحاة كالصرفٓٓف ، بؿ إلِ الشاٌد 
بداعٓة، كها أف الىظرة إلِ الشاٌد البٛغْ  ٛن هف أكلً إلِ آخري كها فًٓ هف أكجً بٛغَّةو كا  كاه

جب ، د حدكد اٖكؿأٚ ٓقؼ الهتأخر عى ٓىبغْ أف تككف هتجددة هع كؿ ىظرة إلِ الشاٌد البٛغْ، ٓك
، ككـ ترؾ اٖكؿ لٕخر.  بؿ عمًٓ أف ٓؤسس لهعآٓر أخرل ربها أكحت بٍا ىظرتًي

كف كالىحاة أىفسٍـ هف اٚستشٍاد بعصر دكف لكالبٛغٓكف لـ ٓمزهكا أىفسٍـ بها أ ـز بً المغٓك
ًرمه بأف ٓىظر فًٓ، كىظراتىا ف ، رداءةًٓ ٌْ هف تحدد الجكدة أك العصر ، بؿ كؿُّ هىثكر كهشعكر حى

ذا ٌك الحؽ، فكجكد صاحب الىص فْ العصر الهىتخب ٚ ٓ عطْ شٍادة كلٓس العصر كالهصر، ٌك
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ذي ىظرة كالهكاف ٚ ٓمغًٓ أك ٓمغْ هقكلً ، كها أف خركجً هف حدكد الزهافعمِ صحة ها قاؿ ، ٌك
ا هف أٌؿ البٛغة عهٓقة، كها أىً تساهح هع الىص ٚستجٛب عهقً الجهالْ الرآؽ، كها أف ٌذ

الفضاء الكاسع الرحب لمشاٌد البٛغْ عمِ اختٛؼ تكجٍاتً أبعد الشاٌد البٛغْ عف الجهكد 
ف البٛغة الكبرل لكجدتٍا تتبآف، فبعضٍا  كالىهطٓة الغارقة فْ أكحاؿ التكرار، كلعمؾ لك تتبعت دكآك

 .باط هىٍا هختمؼ جدان كاٌد كاٚستىٚ ٓكرر بعضان ٚك ٓأخذ هىً حذك القذة بالقذة، بؿ الشكاٌد غٓر الش

ىؾ لك تأهمت فْ الشاٌد البٛغْ قرآىان  ا بالجهاؿ  كا  كسىة كشعران ، لكجدتٍا تهتاز فْ اختٓاٌر
كالركعة ككثرة الهاء كالركاء كالجزالة كالقكة كالتجدد كالحٓكٓة ، كدراستىا ٌىا ستجعؿ هف تمؾ الرؤل 

عجازان، بؿ لـ تيسف  حقٓقة كستككف هتكجٍة لمشكاٌد هف كتاب اهلل، كحسبؾ بكتاب اهلل بٛغة كا 
ك ساحةه تبارل ؿ القرآف ٌك هجاؿ البٛغة اٖرحبالبٛغة إٚ لمكشؼ عف إعجاز القرآف الكٓرـ، ب ، ٌك

اٖقدهكف كالهتأخركف فٍٓا لحٓازة السبؽ فْ الكشؼ عف إعجاز القرآف، كقد كاف لٍـ بعض ها أرادكا 
ىٍـ هستكثر، كلعؿ عمِ رأس هف أكلِ الشاٌدى ؛ لذا ىمحظٍـ ٓهتحكف هف هعٓىً فهىٍـ هقؿ كه

َّْ أكلكٓة كبرل ٌك أبكٓعقكب السكاكْ رحهً اهلل، حٓث حشد فْ الهفتاح كفْ القسـ الثالث هىً  البٛغ
ذا العدد ٚ ىجد هثمً عىد عبدالقاٌر فْ كتابًٓ الدٚئؿ كاٖسرار؛ هها  ها ٓٓزد عمِ خهسهائة آٓة ، ٌك

ك كذلؾ ٓفكؽ الشعر الذم  ٓدؿ عمِ اٚحتفاؿ الكبٓر عىد السكاكْ با٘عجاز القرآىْ الكٓرـ، ٌك
ضهىً الكتاب، حٓث ٚ تتعدل الشكاٌد الشعٓرة فْ الهفتاح هئتٓف كخهسٓف بٓتان ، بؿ إىؾ عىدها 
تتصفح بعض اٖبكاب فْ الهفتاح تكاد تهر بؾ الصفحات تمك الصفحات ٚ تجد فٍٓا إٚ القرآف 

ة كذلؾ ا٘كثار ظمت تٍهة جفاؼ اٖسمكب كطغٓاف الهىطؽ، تٛحؽ ، كرغـ ٌذي الكثاف(7)كآٓاتً
السكاكْ حتِ عصرىا ٌذا، ربها كاف دافعٍـ لمحكـ عمًٓ بذلؾ لٓس لكثرة شكاٌدي، كلكف لطٓرقة 
ـ فْ حكهٍـ ٌذا ٚ ٓىظركف  تعاهمً هعٍا، التْ تختمؼ عف طٓرقة عبدالقاٌرػ رحهً اهلل ػ ٓفعؿ، ٌك

، كرفعكا عىً سكاكْ، كلك فعمكا لربها أىصفكا العث التألٓؼ بٓف الرجمٓفٚك لبكا ٚختٛؼ الهدارس
 غائمة المكـ.

ٍف تقدَّهً هف البٛغٓٓف فْ كثرة الشكاٌد القرآىٓة التْ ربها زادت  ذا الفرؽ بٓف السكاكْ كهى ٌك
ذا ٓجعمؾبٍا السكاكْ فْ شكاٌدي القرآىٓة عف الضعؼ؛ تعطٓؾ هؤشران عمِ الجدة التْ ٓهتاز  ، ٌك

تدرؾ أف السكاكْ لـ ٓجعؿ بٓىً كبٓف كتاب ربًِّ كسٓطان ٓأخذ هف خٛلً تمؾ الشكاٌد، ففْ هكضع 
، كقد كافؽ آٓة، كاستشٍد السكاكْ بست عشرة آٓة ةالشٓخ عبدالقاٌر باثىتْ عشر  الحذؼ استشٍد

                                                           

 . 317ػ  308،  246ػ  231(  اىظر : الهفتاح :7)
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ف أخ(8)السكاكْ عبدالقاٌر فْ آٓتٓف كاىفرد بأربع عشرة آٓة إف أخذي ذ السكاكْ هف قبمً ف، حتِ كا 
خذان إٓجابٓان لـ تخفت فًٓ شخصٓتً. بؿ كاىت جمٓة إذ طكع الهىٍج اٖدبْ لٓىساؽ فْ الطكر أكاف 

 التقعٓدم الذم أخذ ىفسً بتقٓرري كقد كاف. 

كالسكاكْ لهف تتبع هىٍجً ٓمحظ أىً ٓهٍد لمهكضكع بهقدهة ٓجمْ فٍٓا اٖغراض كالهقتضٓات 
تبع ذلؾ بأ هثمة هف عىدي، ثـ ٓتبعٍا بسكؽ الشكاٌد عمِ ها قاؿ. ٓقكؿ: ثـ ٓىاقشٍا هىاقشة عقمٓة ٓك

ٚن ٚئقة، كأكردت حججان  ، كاٌد القرآىٓة ٌْ الهقدهة غالبان ، كالش(9)هىاسبة ( )كهٍدت لكؿ هف ذلؾ أصك
ك ٚ ٓكاد ٓذكر هف أٓات إٚ هحؿ الشاٌد هىٍا، بعد ذلؾ عمِ البقٓة هف شعر كغٓريثـ ٓمكم  ، ٌك

قدٓـ كبعض هف أسراري أكرد آٓات عددان هجتزأة ركز فٍٓا عمِ بغٓتً هىٍا ، فقد فعىد حدٓثً عف الت
َوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَصى ، ككذلؾ قكلً تعالِ: (10) َوَجَعُموا هلِل ُشَرَكاء أكرد قكؿ اهلل تعالِ 

الَمِدْيَنةِ 
َوَجاَء ِمْن َأْقَصى الَمِدْيَنةِ ، كقكلً: (11)

ؿُّ شكاٌدي  ، كغٓر ٌذي أٓات(12) كثٓر جدان، بؿ جي
فْ الكتاب عمِ ٌذي الشاكمة، ٚك ٓرب أف اختزاؿ أٓة بكمهات هىٍا ٚ ٓحقؽ الغرض اٖسهِ هف 

ك هعرفة أكجً ا٘عجاز كأسرار الىظـ  .(13)الدراسات البٛغٓة ٌك

ك ٓعالج أكجً البٛغة كا٘عجاز هف خٛؿ شكاٌدي هف أٓات، ٓعقد بعض  كالسكاكْ ٌك
ىات بٓف بعض أٓات التْ بٓىٍا اختٛؼ فْ الىظـ كلك كاف ٓسٓران، كهىٍا ها كاف فْ ىظـ الهكاز 

حاطتً عمِ لطائؼ قهت بإٓرادٌها سمفان، حٓث ٓقكؿ أٓتٓف التْ : ) كهلل در أهر التىٓزؿ، كا 
ِ اٚعتبارات فْ إٓراد الهعىِ عمِ أىحاء هختمفة بحسب هقتضٓات اٖحكاؿ، ٚك ترل هىٍا شٓئان ٓراع

، إٚ عثرت عمًٓ هراعِ فًٓ هف ألطؼ كجكي، كأىا ألقْ عمٓؾ هف ف كجً لطٓؼفْ كٛـ البمغاء ه
ا إذا أحببت أف  القرآف عدة أهثمة هها ىحف فًٓ لتستضْء بٍا ، فٓها عسِ ٓظمـ عمٓؾ هف ىظائٌر
تتخذٌا هسارح ىظرؾ، كهطارح فكرؾ، هىٍا أف قاؿ عز هف قائؿ فْ سكرة القصص فْ قصة 

ك هكضعً، كقاؿ فْ ٓس ِمْن َأْقَصى الَمِدْيَنةِ َوَجاَء َرُجٌل هكسِ:  ، فذكر الهجركر بعد الفاعؿ ٌك
، فقيدِّـ لها كاف أٌـ، ٓبٓف ذلؾ: أىً حٓف َوَجاَء ِمْن َأْقَصى الَمِدْيَنةِ   :فْ قصة رسؿ عٓسِ 

 أصركا عمِأخذ فْ قصة الرسؿ اشتهؿ الكٛـ عمِ سكء هعاهمة أصحاب القٓرة كالرسؿ أىٍـ 
                                                           

 . 229(  اىظر : الهفتاح : 8)
 . 6(  الهفتاح : 9)
 . 100(اٖىعاـ : 10)
 .  20(  القصص : 11)
 .  20(  ٓس : 12)
 . 239،  238،  237(اىظر الهفتاح : 13)
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، كاىٍهككا فْ غكآتٍـ هستشٓرف عمِ باطمٍـ، فكاف هظمة أف ٓمعف الساهع عمِ هجرل العادة تكذٓبً
ٛن فْ فكري أكاىت تمؾ الهدرة  ٛن: ها أىكدٌا تربة! كها أسكأٌا هىبتان! كٓبقِ هجٓ ٛن تمؾ القٓرة قائ هجٓ

؟ ، ٌؿ ٓمـ بذكريان لهساؽ الحدٓث، أـ كاف ٌىاؾ قطر دافو أك قاص هىبت خٓر، هىتظر بحافاتٍا كذلؾ
 .(14)فكاف لٍذا العارض هٍهان فكها جاز هكضع لً صالح ذكر(

كلـ ٓكتؼ السكاكْ فْ ٌذا الهكضع بٍذي الهقارىة كالهكازىة، بؿ أكرد بعضان هف أٓات هىٍا 
َلَقْد ِوِعْدَنا َنْحُن َوآَباُؤَنا َىَذا قكلً تعالِ : 

َلَقْد ِوِعْدَنا ، كعقد الهكازىة بٓىٍا كبٓف قكلً تعالِ: (15)
َأِئَذا ُكنَّا ُترَابًا َوآَباُؤَنا َأِئنَّا لُمْخَرُجونَ  ، ككذلؾ بٓف قكلً تعالِ:  (16)َىَذا َنْحُن َوآَباُؤَنا

، كقكلً: (17)
  ًَأِئَذا ِمْتَنا َوُكنَّا ُترَابًا َوِعَظاما

لهبثكثة فْ الهفتاح كتعاهؿ هعٍا الهؤلؼ كهثؿ ٌذي الهكازىات ا (18)
بالدراسة كالتحمٓؿ لتكقفؾ عمِ بدٓع هف الىظـ عظٓـ، كها أىٍا تكقفؾ عمِ فٍـ ثاقب كهراس عجٓب 

 فْ الجهع بٓف الهختمفات فْ ىظـ كاحد كتكجٍٍٓا الكجٍة الهكحٓة.

حٓث ٓغكص كالسكاكْ إلِ جاىب ٌذي الهكازىات تمحظ فْ كتابً الجاىب التحمٓمْ لٕٓات، 
عمِ لطائفٍا كطرائفٍا، كأىت تىظر فْ ذلؾ التحمٓؿ ٓتراءل لؾ ككأىؾ ٖكؿ هرة تقرأ ٌذي أٓة أك 
هكف أف ىقكؿ: إف تحمٓمً ٓتصؼ بالسٍؿ الههتىع، ٚ ٓعطٓؾ  تمؾ ، كتمحظ فْ ذلؾ التحمٓؿ العهؽ، ٓك

ك ٓتحدث عف اٚ لتفات فْ سكرة بعض الفائدة حتِ تعطًٓ اٌتهاهؾ كفٍهؾ، فمعمؾ تىظر إلًٓ ٌك
َّٓاؾى ىىٍستىًعٍٓفه الفتحة فْ قكلً تعالِ :  ًإَّٓاؾى ىىٍعبيدي كىاً 

 آورالق يفالتفات َارد  ل)َك، حٓث قاؿ: (20)
 كعمٓ للٓت مثساهعًٓ فأصخ  نه ريأو تص تَإذا أحبب، قعًوها ه كفرساهعًٓ ع نت هرص ىته
َّٓاؾى ىىٍستىًعٍٓفه  : ىللً تعاوق شٍادة ها  نٓغىًٓ ع ثٓحباو دجولً ال دٓشٍ ممن كفمعم ًإَّٓاؾى ىىٍعبيدي كىاً 
ٛن فٍٓا ع يف ذء إذا أخملراي  أو اوس  نه دَج،  لالتفصٓإلِ اؿ مجا٘ ناستحضار جىآات جاوو هتىق

هع  حدٓث يف كىتاك إذا رأَ ها ت، اهلحالً ٌىاك أَ ربٓىا ٚ ٓكاد ٓشبً آخ، اؿ حلا يفىفسً تفاَتا 
 ذَتأخ، كَجٍالجاىْ  نؿ عحتو؟ تصىع  فكٓ كحق يفلً جىآات  نمسكها هجم رحض دَق، إىساو
ذلؾ كاجد  بٓففٓها  كأىت، ةداحوة فددان جىآاتً َاحدُ هعوالشكثً تب كصاحبإلِ الشكآة عىً  يف

 لَتشافًٍ بكاىْ جلا كذل ةاثوك عمِ أو توعدغضبٓة ت كك حالة لحير، دآزهِ عمِ تحي هزاجؾ
                                                           

 .  238(  هفتاح العمكـ : 14)
 . 83( الهؤهىكف : 15)
 . 68(  الىهؿ : 16)
  . 67( الىهؿ : 17)
  .  16(الصافات : 18)
 . 4(  الفاتحة : 19)
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لجاىْ اإلِ جع رإٓاي َت كَهباثت ةهع الصاح ثٓحلدع اطفتق ةأو تغمإلِ  ةٓجتٚ  تَأى، ءوس
أها ؟ تا فعمممأ وأس، ر هعاهمةوٓتص لٌ؟ عاهمةملي اذٌ لهث دأح لعاه ل: ٌيل لق، هشافٍا لً باهلل

 كعمٓ مذا ىعلهجمسكها  راضحلَإذا كاو ا؟ اذٌ نع كدعرَءة تره كل تأها كاى؟ كىعميحٓاء  ككاو ل
ىٍا الة كأحب كىفس نه تأحسس، ان لتفاصٓمٍارهستحض كصاحب دىعهً عى دٓدتع يفت ذفإذا أخ، ةريكث
 كهمحت ىتح، ىعهً دٓدتع يف تها ده دآزاؿ تتزَٚ ت، كذل كل نٓزَت، كبا٘قباؿ عمِ هىعه كالبطت
ؿ : بأّ لساو ولً َتق وعدعمًٓ َت، تثىْ الكٛن يفهعً  تك َأىجتدرّ عمِ أو دٚ ت ثحٓ نه

َإذا ، ُ الهجر كُ ذلرَها ج؟ َارف ذال كارفوع رَبأٓة عبارة أحص؟ َائعرال كصىائع رأشك
يَّاَك َنْسَتِعْينٌ  يفاٚلتفات  تَتأهم كها قصصتً عمٓ تَعٓ  نا قبمً همل كتَٛت دبع ِإيَّاَك َنْعُبُد َواِ 

الَحْمُد هلِل َربِّ الَعاَلِميَن الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم َماِلِك َيْوِم الدِّْينِ لً: وق
: وٌَ جيبّ ذجً الوعمِ ال (20)

ىً هىبٍا عمِ أو ولك؛ البٛغة  لهفص قبطَ، زحملأصاب ا فقعً َكٓوها ه تعمه، يبالقم لالتأه
حقً إذا  نه، ٚي وّ هدٓ نيب لر أىً هاثدإذا ق، ران الفائتة لمحصظالع مالىع كعمًٓ بتم مىعملا دالعب
، دهحي نك عمِ ا٘قباؿ عمِ هحمرىفسً شبً  نهعٍا ه جيداءتً عمِ َجً رو قواءة أو تكرالق يف ذأخ

ؿ ملرتباقٍا عمِ اطعٓة اىدهست، الصفات  مخت دعى كاب ذلجيحالة شبٍٓة بإإلِ اءة رأثىاء الق يف رصائ
 ةقم نو افتتاحً عوأو ٓك دإذا افتتح التحهٓ وجً ٌوَال، قارئان نتك ملَإٚ ، عمًٓ  وعمِ ها ٌ

و والصفات أو ٓكإلِ  دالتحهٓ نه لفإذا اىتق، وٌ نه دَعى، وٌ مفٓ لة ٓعقرذاك سَىف، رحاض
الَحْمُد  ٓا عمِ لساىًجمر تفرّ عذجً الوافتتح عمِ ال ىتفإىً ه، َ اٚفتتاحذَان بً ححمذاىتقالً 

 ربالثىاء َالشك قحقٓ؟ الشأو  مٓظد عوهعب نه دهحي نكا لٙقباؿ عمِ هحمر جيدهلل أفٛ  دهحلا هللِ 
لً  صفاناَ ......َربِّ الَعاَلِميَن لً: وقإلِ اٚفتتاح  وحنعمِ  لإذا اىتق مث؟  لمعبادة  قهستح؟ 
ْء هخيرٚ ، قلمخم هالكان ىً ربانوبك إذا  مث، ُ وك ٚ ٓقرحملا كُ ذلرفت، أبٓتًوتً َربوهمك نج ش
: جٛئمٍا  ماع الىعوبأى قمخلاعمِ ىً هىعها وك نعٓىبئ بها صفً وف الرَّْحَمِن الرَِّحْيمِ ، قاؿ

إلِ  رإذا آؿ اٖه مث؟ ا ذٌ دك عىرحملا كة ذلوق فأفٛ تتضاع، َفرهع لبك مإٓاٌ هصٓبان، َدقائقٍا
ن والعاقبة ٓ يفكمً  رلٗه ىً هالكانوىادٓة عمِ كملا َماِلِك َيْوِم الدِّْينِ  ي الصفات ٌَْ ذة ٌمتخا
 كعمٓ ةجوٓ دعمِ ح ريأو ٚ ٓص كأٓسع ذٌى؟ كرحملا كلذب كىظفها ، اب َالعقابولمث رشحلا

 ِإيَّاكَ  ؿ وأو ٚ تق ٓعطرت فتستوها تص دالتحهٓ تافتتح ذهعً هى كشأو ىفس ىلوا٘قباؿ عمِ ه
 . (22)( عمًٓ وٌ ها عمِ ؿملرتاعمِ  قبطك فٛ ٓىريٚ غ نيَىستع دي صفاتً ىعبذٌ نٓا ه

                                                           

  . 3،  1(  الفاتحة : 20)
ادة اىظر : الهفتاح :  203ػ  201( الهفتاح : 21)  . 232،  218،   108. كلمٓز
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تىصب فْ البحث عف  .كجهٓع ىظرات السكاكْ فْ الشكاٌد الهدرجة فْ كتابً ػ كها أسمفت
ك فْ فحكاي ٚ ٓخرج عف أربعة  كجكي ا٘عجاز القرآىْ، كها قالً ٚ ٓكاد ٓخرج عها قالً اٖقدهكف، ٌك

ْ: كجكي  ، ٌك

أف القرآف قد بمغ الغآة القصكل فْ الكٛـ العربْ الفصٓح ، فٛ ٓىبغْ لكٛـ أف ٓبمغ شأكي أك 
بان  هىً، ٚ فْ الىظـ، ٚك فْ دقة الهعاىْ، ٚك تمؾ المطائؼ فْ لفظً كهعىاي.  قٓر

ْ ىظـ الكٛـ، لها لـ ٓكف هعٍكدان فْ كالكجً الثاىْ: ها أبدعً القرآف هف أفاىٓف  التصرؼ ف
 أسالٓب العرب، كلكىً غٓر خارج عها تسهح بً المغة.

كالكجً الثالث: ها أكدع فًٓ هف الهعاىْ الحكٓهة، كا٘شارات إلِ الحقائؽ العقمٓة كالعمهٓة، هها 
 لـ تبمغ إلًٓ عقكؿ البشر فْ عفْ عصر ىزكؿ القرآف، كفْ عصكر بعدي هتفاكتة .

رابع: ٌك ها اىطكل عمًٓ هف ا٘خبار عف الهغٓبات، هها ٓجؿ عمِ أىً هىزؿ هف كالكجً ال
 .(22)عٛـ الغٓكب

 الخاتمة 

بعد ٌذا التطكاؼ كالحدٓث عف السكاكْ كشكاٌد أجدىْ همزهان بتسطٓر أٌـ الىتائج التْ 
ِ اٌٖـ ـ(، كسأركز ٌىا عمهفتاح العمك كتاب السكاكْ )تكصمت إلٍٓا هف خٛؿ الشاٌد القرآىْ فْ 

 .هىٍا

ٚن: القرآف الكٓرـ ٚ زاؿ عمِ اختٛؼ الهدارس البٛغٓة ٌك الهعٓف اٖكؿ فْ استمٍاـ  أك
الفصاحة كالبٛغة ، ٚك عجب فٍك الكتاب الذم ٚ ٓأتًٓ الباطؿ هف بٓف ٓدًٓ ٚك هف خمفً تىٓزؿ هف 

 .حتِ فْ احتذاء ىظهً ٓرع فقد، بؿحكٓـ حهٓد؛ لذا هف أخذ بً ٌدم إلِ صراط هستقٓـ، ٚ فْ التش

: الشاٌد القرآىْ عىدها ٓطرح فإىً ٓحقؽ ا٘جهاع، فٛ ٓهكف أف تختمؼ عمًٓ أك عمِ ثاىٓان 
ذا هآفعمً  فصاحتً العقكؿ؛ لذا جعمً فْ هقدـ الشكاٌد كبىاء القكاعد عمًٓ ٌك فعؿ الحكٓـ، ٌك

 السكاكْ فْ كتابً هفتاح العمكـ.

ذا هٛحظ فْ كثرة شكاٌدي هقارىة ً لكتاب اهللٓة السكاكْ فْ التكج: استقٛلثالثان  ، ٌك

                                                           

 . 331ػ  329(  اىظر : الهباحث البٛغٓة فْ ضكء قضٓة ا٘عجاز القرآىْ : 22)
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، كفْ ذلؾ قاٌر ٚ تتجاكز الثٛثهائة شاٌدبعبدالقاٌر، حٓث تبمغ شكاٌدي الخهسهائة شاٌد بٓىها عبدال
 دٚلة عمِ قكة استىباطاتً.

غمبً عمِ  رابعان: عظـ هىزلة القرآف فْ ىفس السكاكْ لذا ىراي ٓقدهً كٓكثر هىً فْ كتابً، ٓك
ذا خٛؼ هاعمًٓ أٌؿ المغة كأٌؿ البٛغة عمِ كجً الخصكص.  الشعر، ٌك

، كلك أكثر بعض أكجً ا٘عجاز فْ بعض أٓات : استخدـ السكاكْ التحمٓؿ لتجمٓةخاهسان 
ٛن ٖثرل البٛغة العربٓة كلخدـ ال  .كتاب العٓزز ، لكف ذلؾ لـ ٓكفهىً كجعمً شاه

هتحسادسان: شكاٌد السكاكْ القرآىٓة ظمت تد ىاؾ كر فْ فمؾ البٛغٓٓف كؿ ٓأخذ هىٍا ٓك ، ٌك
ٛن   ، فٍْ همٍهة الهمخصٓف كالشارحٓف، كهف كاف بسبب كىسب لمبٛغة.هف تفاعؿ هعٍا تحمٓ

ك شكاٌد القرآىٓة رأٓان فْ ا٘عجاز: بىِ هف خٛؿ السابعان  ، كقد أشرت إلًٓ فْ ٌذا البحث، ٌك
 لـ ٓشر لً صراحة، لكف هفٍـك كٛهً ٓفصح عىً.

 فيرس المراجع
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 (2013 -2005دليل الرسائل الجامعية المجازة بجامعة دنقال )

 د. محمد عمى محمود الزين

 االستاذ المساعد بكمية اآلداب والدراسات اإلنسانية

 الهستخمص

عف الٍٓئات أك  بٓاىاتهف أٌـ هصادر الهعمكهات التْ تعطْ  تعتبر اٖدلة عهكهان 
ٍٓدؼ ٌذا  .الِ تمؾ الهعمكهاتكالكصكؿ السٓرع  عمٍٓااٖشخاص إلِ غٓر ذلؾ، بغرض التعٓرؼ 

تكراي( الهاجستٓر كالدك ،الهاجستٓر التكهٓمٓةكاقع الرسائؿ الجاهعٓة ) الكشؼ عف  الدلٓؿ إلِ تحقٓؽ
 ا قد هضِ عمِ تأسٓسٍا عشرة أعكاـٚ سٓها كأف كمٓة الدراسات العمٓ، التْ ىكقشت بجاهعة دىقٛ

  .تحدٓد اٚتجاٌات الهكضكعٓة التْ تىاكلتٍا البحكث فْ هختمؼ كمٓات جاهعة دىقٛك 

Abstract  

 Guide is generally one of the most important sources of information 

that give data on bodies or persons, etc., for the purpose of quickly accessing 

the data. The purpose of this guide is to explore the reality of thesis (master's 

and master's degrees) discussed at the University of Dongola, since the 

College of Graduate Studies has been established for ten years to 

identification of the objective, and the directions the research discussed in 

the various faculties of Dongola University. 

 :هقدهة

حسب  الدلٓؿ عمِ البٓاىات الببمٓكجرافٓة اٖساسٓة لمرسائؿ الجاهعٓة هرتبة ٌجائٓان ٓشتهؿ          
ٚن  الهاجستٓر   تمٍٓا رسائؿ العىاكٓف، حٓث ٓتـ عرض رسائؿ الهاجستٓر كالدكتكراي بالمغة العربٓة أك

( ، كأكد أف ىتاجان حسب اٖكثر إ لكمٓات جاهعة دىقٛ ) هرتبة تىازلٓاو  كفقان   بالمغة اٚىجمٓٓزة  كالدكتكراي
أشٓر ٌىا إلِ أف كؿ الرسائؿ التْ تقدـ بٍا الباحثكف فْ كمٓات التربٓة الهختمفة )ىسبة لكجكد أكثر 

الجاهعة( أدرجتٍا تحت اسـ كمٓات التربٓة؛ كذلؾ لعدـ تحدٓد الباحثٓف لمكمٓة التْ  هف كمٓة تربٓة فْ
اء بفحص الرسائؿ هف اٖرفؼ هباشرة ٚستق ٓىتهكف إلٍٓا هف بٓف كمٓات التربٓة الهختمفة، كقد قهت

، كحتِ تعـ الفائدة ألحقت ٌذا الدلٓؿ كشاؼ بأسهاء الباحثٓف هرتب الهعمكهات الببمٓكجرافٓة هىٍا
 ٌجائٓان  ، ككشاؼ باٖقساـ التْ ىكقشت فٍٓا الرسائؿ )الهجاؿ الهكضكعْ لمرسالة( رتبتٍا أٓضان ٌجائٓان 

  .كلٓس حسب اٖقساـ اٖكثر إىتاجان 
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 تتهثؿ أٌهٓة ٌذا الدلٓؿ فْ عدة ىقاط أٌهٍا:

 ٓكشؼ الهجاٚت الهكضكعٓة التْ تىاكلٍا الباحثكف بالبحث  .1
ٓة خاصة فٓها ٓتعمؽ بهجاؿ الزراعة  .2 ٓبٓف إلِ أم هدل أسٍهت جاهعة دىقٛ فْ خدهة الٚك

 كاٚقتصاد كالعمـك ا٘ىساىٓة عهكها.
 هكضكعات لـ تدرس هف قبؿ  ٓساعد فْ تكجًٓ البحكث هستقبٛ لتىاكؿ  .3
الهسئكلٓف كهتخذم القرارات لتبىْ بعض الدراسات التْ تتعمؽ بالهىطقة خاصة  ٓمفت ىظر  .4

ٓجاد الحمكؿ لبعض الهشكٛت فْ الهجاٚت التْ عالجتٍا البحكث  فْ هجاؿ اٚستثهار   كا 
 صة بالرسائؿ الجاهعٓة الهجازة بجاهعة دىقٛٓساعد فْ إىشاء قاعدة البٓاىات الخا .5
ٓبرز حجـ العطاء اٖكادٓهْ الذم قدهتً جاهعة دىقٛ، كها اىً ٓعرؼ برسالتٍا العمهٓة  .6

 كالبحثٓة.
 الىتائج التْ كشؼ عىٍا الدلٓؿ:

 تـ التكصؿ هف خٛؿ ٌذا الدلٓؿ إلِ عدة ىتائج أٌهٍا ها ٓمْ:

 285( 2013 - 2005بجاهعة دىقٛ خٛؿ الفترة )ٓبمغ إجهالْ عدد الرسائؿ الهجازة  .1
 هائتاف كخهس كثهاىكف رسالة

%( هف إجهالْ 75( هئتاف كأربعة عشر رسالة أم بىسبة )214عدد رسائؿ الهاجستٓر بمغ ) .2
( كاحد كسبعكف رسالة أم بىسبة 71العدد الكمْ، فْ حٓف بمغ عدد رسائؿ الدكتكراي )

(25.)% 
هف حٓث عدد الرسائؿ الهجازة  ٘دآرة ٌْ أكثر الكمٓات إىتاجان أف كمٓة اٚقتصاد كالعمكـ ا .3

( هائة رسالة فْ هجاؿ 100، هىٍا )( هائة كستة كعشركف رسالة126ٌا )حٓث بمغ عدد
 ( ستة كعشركف رسالة فْ هجاؿ الدكتكراي26الهاجستٓر، ك)

ؿ حٓث بمغ ٓعتبر قسـ الهحاسبة )بكمٓة اٚقتصاد( أكثر اٖقساـ التْ ىكقشت فٍٓا الرسائ .4
( تسع رسالة 9( أربعكف رسالة هاجستٓر ك)40( تسع كأربعكف رسالة هىٍا )49عددٌا )

( تسع كثٛثكف رسالة هىٍا 39دكتكراي، ٓمًٓ قسـ إدارة اٖعهاؿ حٓث بمغ عدد الرسائؿ )
حٓث  ( ست رسالة دكتكراي، ٓمٍٓها قسـ اٚقتصاد 6( ثٛث كثٛثكف رسالة هاجستٓر ك)33)

( تسع 6( ثٛثكف رسالة هاجستٓر ك)30( ست كثٛثكف رسالة هىٍا )36سائؿ )بمغ عدد الر 
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بكمٓة اٚقتصاد فقد كاف قسـ العمكـ السٓاسٓة حٓث  رسالة دكتكراي ، أها اٖقؿ اٖقساـ إىتاجان 
 ( فقط رسالتاف فْ هجاؿ الدكتكراي.2بمغ عدد الرسائؿ )

ٓة ال .5 فْ الهجاٚت أعٛي  كهان شهالٓة عهإجهالْ الرسائؿ التْ تىاكلت هكضكعات تخص الٚك
  .( سبعكف70، إدارة اٖعهاؿ، اٚقتصاد( بمغت ))الهحاسبة

بان 56رسالة أم بىسبة ) .1 هف إجهالْ رسائؿ كمٓة اٚقتصاد كالعمكـ ا٘دآرة هها ٓعىْ  %( تقٓر
ٓة الشهالٓة   .التركٓز الكاضح عمِ دراسة قضآا الٚك

، ( رسالة كاحدة1: قسـ البساتٓف )الرسائؿ فٍْ كأتْقؿ اٖقساـ التْ ىكقشت فٍٓا أأها  .2
، كها بكمٓة العمكـ الزراعٓة  Animal Productionككذلؾ قسـ الٍىدسة الزراعٓة كقسـ 

ىكقشت رسالتاف باٖقساـ التالٓة : الفكلكمكر، الٓراضٓات، كالفٓٓزاء، ككقآة الهحاصٓؿ. حٓث 
ىدسة ٓٛحظ قمة الرسائؿ فْ هجاؿ العمكـ البحتة ك  عدـ كجكد رسائؿ فْ هجاؿ الطب ٌك

   .الحاسكب
( 24ٌْ كمٓة العمكـ الزراعٓة حٓث بمغ عدد الرسائؿ التْ ىكقشت بٍا ) قؿ الكمٓات إىتاجان أ .3

سبع رسائؿ دكتكراي،  ( 7( ستة عشر رسالة هاجستٓر ك)17أربع كعشركف رسالة هىٍا )
ٓة الشهالٓة )  %( تقٓربا.70ة أم بىسبة )( سبعة عشر رسال17تركز هعظهٍا حكؿ الٚك

( خهسة عشر رسالة 15( سبع كعشركف رسالة هىٍا )27بمغ عدد الرسائؿ بالمغة اٚىجمٓٓزة ) .4
 بكمٓة العمـك الزراعٓة كحدٌا.

 : كمٓة اٚقتصاد كالعمـك ا٘دآرة -1

ٚن   : رسائؿ الهاجستٓر  أك

أثر أىظهة الرقابة الداخمٓة عمِ كفاءة اٖداء الحككهْ )دراسة حالة الكحدات الحككهٓة   .1
ٓة الشهالٓة ( / هحهد هبارؾ هحهدم حسف؛  قسـ  – مِتاج الختـ هحهد ع إشراؼبالٚك

 ـ.2013الهحاسبة، 
ٓات بالسكداف: دراسة حالة هكتب رئاسة ضرائب    .2 أثر أىكاع الضرائب عمِ إٓرادات الٚك

ٓة الشهالٓة / ىجراء عبد الهىعـ هحهد أحهد؛  قسـ  –حهف البكرم هىصكر عبد الر  إشراؼالٚك
   )بحث تكهٓمْ(.  -.ـ2008، الهحاسبة
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بىا  –)هشركعْ البرقٓؽ  ستراتٓجٓة فْ تحقٓؽ أٌداؼ الهىظهة: دراسة حالةأثر ا٘دارة اٚ .3
ٓة الشهالٓة / ىقد هحهد ىقد الىكر؛  قسـ  –عادؿ هحهد الهمؾ  إشراؼالزراعٓٓف( بالٚك

 .) بحث تكهٓمْ( -.ـ2011ٚقتصاد، ا
ٓة الشهالٓة )دراسة حالة  .4 أثر اختٓار هدٓرم الهدارس عمِ أداء الهؤسسات التعمٓهٓة بالٚك

قسـ إدارة  –هدثر حسف سالـ  إشراؼهر شاطر؛ هكتب التعمٓـ بكحدة فرنٓؽ( / عهر هحهد ع
 .ـ2009اٖعهاؿ، 

ٓة الشهالٓة / هجدم عمْ فضؿ اهلل بادم؛  .5 ر القطاع الخدهْ بالٚك أثر اٚستثهار عمِ تطٓك
اب بكب عصا إشراؼ  )بحث تكهٓمْ(  -.ـ2008، قسـ اٚقتصاد –ـ عبد الٌك

أثر استخداـ أسالٓب التحمٓؿ الهالْ فْ ترشٓد قرارات اٚستثهار فْ القطاع الهصرفْ  .6
ٓة الشهالٓة / هبشر حسٓف هحهد احهد؛  قسـ  –ج الختـ هحهد عمِ تا إشراؼبالٚك

 )بحث تكهٓمْ(. -.ـ2009، الهحاسبة
ٓة الش .7 ـ اٖداء الهالْ لمهصارؼ بالٚك ة / فقٓر عبادم هالٓأثر استخداـ التحمٓؿ الهالْ فْ تقٓك

 .ـ2011قسـ الهحاسبة،  –تاج الختـ هحهد عمْ  إشراؼهحهد عبادم؛ 
ٓة الشهالٓة فْ الفترة هف  .8 - 2005أثر استخداـ صٓغة الهرابحة فْ أداء الهصارؼ بالٚك

، قسـ اٚقتصاد –اهٓر هحهد دٓاب  إشراؼبك ىكح؛ أ/ هعتصـ احهد عثهاف  2009
 )بحث تكهٓمْ(. -.ـ2011

ٓة أثر استخدا .9 ـ الهعمكهات الهحاسبٓة فْ اتخاذ القرارات اٚستثهآرة فْ الهصارؼ بالٚك
 -.ـ2009قسـ الهحاسبة،  –الشهالٓة / هىِ هصطفِ عبد الهجٓد؛ تاج الختـ هحهد عمْ 

 )بحث تكهٓمْ(.
قٓة فْ تحسٓف أداء الهشآرع الزراعٓة: دراسة حالة هشركعْ  .10 أثر اٚستراتٓجٓات التسٓك

ٓة الشهالٓ)البرقٓؽ كبىا(  ة سعٓد  إشراؼة / الصادؽ الطٓب اٚهٓف ٓكسؼ ؛ بالٚك عمٓك
 .ـ2008إدارة اٖعهاؿ،  –عثهاف 

ٓة  .11 قٓة فْ تطكر السٓاحة )دراسة حالة قطاع السٓاحة بالٚك أثر اٚستراتٓجٓات التسٓك
قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –عمكٓة سعٓد عثهاف  إشراؼالشهالٓة ( / فاطهة ٌاشـ هحهد عثهاف؛ 

  . ـ2009
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ٓة الشهالٓة )دراسة حالة شركة  .12 ـ اٖداء لمشركات بالٚك أثر ا٘فصاح الهحاسبْ عمِ تقٓك
قسـ  –تاج الختـ هحهد عمْ  إشراؼمخدهات( / صدٓؽ حسف صدٓؽ ادٓرس؛ الشهالٓة ل
 .ـ2009الهحاسبة، 

ٓات السكداف : )دراسة  .13 تطبٓقٓة أثر إعداد الهكازىة العاهة عمِ اٖداء الهالْ كالرقابْ بٚك
ٓة الشهالٓة فْ الفترة هف  ( / الىكر ادٓرس الىكر ادٓرس؛ ـ2008 – 2000عمِ حككهة الٚك

 .)بحث تكهٓمْ( -.ـ2008قسـ الهحاسبة،  –عبد الرحهف البكرم هىصكر  إشراؼ
ا عمِ أداء الهؤسسات بالتطبٓؽ عمِ شركة تارقت لٙىشاءات بالسكداف /  .14 إدارة الكقت كأثٌر

 .ـ2013قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –هدثر حسف سالـ  إشراؼ؛ بادم حسٓف طً عمْ
ٓة  .1 استقطاب الهكارد البشٓرة كدكري فْ أداء الهىظهة بالتطبٓؽ عمِ شركات اٚتصاٚت بالٚك

قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –هدثر حسف سالـ  إشراؼالشهالٓة / سمكل شٓخ الدٓف هحهكد دٓاب؛ 
 .ـ2012

ؾ الخرطكـ الهركزم / بسكداف: دراسة حالة هسإشكالٓات كحمكؿ استٓعاب التقىٓة فْ ال .2
 .2008قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –هدثر حسف سالـ  إشراؼفٓصؿ هحهد احهد فضٓؿ؛ 

ٓة الشهالٓة فْ الفترة هف  .3 )دراسة ـ 2011 – 2000اقتصادٓات القطاع السٓاحْ بالٚك
اٚقتصاد، قسـ  –هٓر هحهد دٓاب أ إشراؼبكبكر ٓس هصطفِ اسهاعٓؿ؛ أهٓداىٓة( / 

 .ـ2013
ٓة الشهالٓة )دراسة حالة الطرؽ( /  .4 ر القطاعات اٚقتصادٓة بالٚك أثر البىٓة التحتٓة عمِ تطٓك

اب بكب عصا إشراؼهحهد صابر هحهد احهد؛   -.ـ2008، قسـ اٚقتصاد –ـ عبد الٌك
 )بحث تكهٓمْ(.

عمـ لمتىهٓة أثر البٓع بالتقسٓط عمِ رأس الهاؿ الهستثهر: دراسة حالة عمِ شركة اله .5
قسـ  –رحهف الحسف هىصكر فتح ال إشراؼكاٚستثهار الهحدكدة / هعتز عبد الرحٓـ الزاكْ؛ 

 .ـ2008، الهحاسبة
ٓة أثر التجارة ا٘ .6 ؽ بٚك لكتركىٓة عمِ ىظـ الهعمكهات الهحاسبٓة: دراسة حكؿ هراكز التسٓك

قسـ الهحاسبة،  – تاج الختـ هحهد عمْ إشراؼالخرطكـ / ىعٓهة عبد الرحهف عثهاف عمْ؛ 
 .ـ2013
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أثر تحدٓد صافْ رأس الهاؿ العاهؿ عمِ كعاء زكاة عركض التجارة )دراسة حالة دٓكاف  .7
ٓة الشهالٓة  ىاٌد عبد  إشراؼهحمٓة دىقٛ( / ىاصر هحهد سٓد احهد الشٓرؼ؛  –الزكاة الٚك

 .ـ2013قسـ الهحاسبة،  –الهطمب عثهاف 
ٓة الشهالٓة ( / سهٓة عبد الٚك –حالة دٓكاف الضرائب أثر التحفٓز عمِ ترقٓة اٖداء )دراسة  .8

ة سعٓد عثهاف  إشراؼحهد ادٓرس؛ أالحْ   ـ.2012قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –عمٓك
ٓة  .9 ر السٓاحة بالسكداف )دراسة حالة ا٘دارة العاهة لمسٓاحة بالٚك أثر التخطٓط عمِ تطٓك

قسـ إدارة  –هدثر حسف سالـ  إشراؼالشهالٓة ( / الصادؽ عكض هحهد عبد الرسكؿ؛ 
                     . ـ2009، اٖعهاؿ

ٓة الشهالٓة / ٌاجر عبد .10  أثر التدٓرب فْ تغٓٓر سمكؾ الهدٓٓرف بهدارس هرحمة اٖساس بالٚك
 .) بحث تكهٓمْ( –. ـ2011قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –هدثر حسف سالـ  إشراؼ؛ اهلل فقٓر عمِ

ة فْ تىهٓة الهشركعات السٓاحٓة )دراسة حالة عمِ قطاع أثر التدفقات الىقدٓة السٓاحٓ .11
ٓة الشهالٓة ( / ابتٍاؿ هىصكر احهد هحهد؛   –تاج الختـ هحهد عمْ  إشراؼالسٓاحة بالٚك

 )بحث تكهٓمْ(. –. ـ2009قسـ الهحاسبة ، 
ٓة الشهالٓة فْ الفترة هف  .12 أثر ترشٓد ا٘ىفاؽ العاـ عمِ الهكازىة )دراسة تحمٓمٓة لحالة الٚك

قسـ اٚقتصاد،  –أهٓر هحهد دٓاب  إشراؼحهد هحهد عمْ؛ أبكبكر أ( / ـ2009 – 2005
 )بحث تكهٓمْ(. –. ـ2010

ٓة الشهالٓة ( أثر الترقٓة عمِ كفاءة أداء العاهمٓف )دراسة حالة كزارة الهالٓة كاٚقتصا .13 د بالٚك
 .ـ2010قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –هدثر حسف سالـ  إشراؼ/ أهٓر هحهد عمْ الهؤهف؛ 

ج عمِ سمكؾ الهستٍمؾ: دراسة حالة شركات الٍاتؼ السٓار )ٓزف، سكداىْ (  .14 أثر الترٓك
ة  إشراؼ/ بٍجة بشٓر هحهد صالح ؛ ـ2011 – 2000بهدٓىة دىقٛ فْ الفترة ها بٓف  عمٓك

 . ـ2011قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –هاف سعٓد عث
لكتركىْ لمبٓاىات عمِ فاعمٓة الىظـ الهحاسبٓة باٖجٍزة الحككهٓة )دراسة أثر التشغٓؿ ا٘ .15

ٓة الشهالٓة ( /اشرؼ ابرآٌـ شٓرؼ فضؿ؛  تاج الختـ هحهد  إشراؼحالة كزارة الهالٓة بالٚك
 )بحث تكهٓمْ(.  -. 2011قسـ الهحاسبة،  –عمْ 

هعدٚت ا٘قراض عمِ أسعار الصرؼ فْ السكداف )دراسة تحمٓمٓة لمفترة هف أثر التضخـ ك  .16
قسـ  -أهٓر هحهد دٓاب  إشراؼ( / سعٓد جٛؿ سعٓد هحهد عمْ؛ ـ2011 – 2005

 .ـ2013اٚقتصاد، 
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ٓة  .17 أثر تطبٓؽ أسالٓب الهراجعة الهستهرة عمِ الرقابة كاٖداء الهالْ لٗجٍزة الهصرفٓة بالٚك
قسـ  –عبد الرحهف البكرم هىصكر  إشراؼالشهالٓة / كعاظ الدٓف إبرآٌـ عبد الرحهف؛ 

 .ـ2008الهحاسبة، 
ة بهدٓىة الصىاعٓ ةلٓؼ عمِ كفاءة اٖداء فْ الهىشئاأثر تطبٓؽ أسس كهبادئ هحاسبة التكا .18

قسـ الهحاسبة،  –تاج الختـ هحهد عمْ  إشراؼ؛ ىقٛ / عكض احهد عبد الهجٓد هحهدد
 .ـ2009

ٓة الشهالٓة )دراسة حالة  .19 أثر تطبٓؽ الهحاسبة اٚجتهاعٓة عمِ الربح الضٓربْ فْ الٚك
عبد  إشراؼلمشركة السكداىٓة لٛتصاٚت الهحدكدة سكداتؿ( / هختار حسف هحهد ىكر؛ 

 . ـ2008قسـ الهحاسبة  –بكرم هىصكر الرحهف ال
أثر تطبٓؽ هعآٓر ا٘فصاح الهحاسبْ عمِ هصداقٓة القكائـ الهالٓة بالتطبٓؽ عمِ شركة  .20

دىقٛ / قهر الىعهة حهزة هحهد بٓمك؛ تاج الختـ هحهد عمْ   -الشهالٓة لمخدهات الزراعٓة 
 .ـ2012قسـ الهحاسبة،  –
فصاح عف الهعمكهات الهحاسبٓة فْ القكائـ الهالٓة أثر تطبٓؽ الهعآٓر الهحاسبٓة عمِ ا٘ .21

ٓة الشهالٓة / فتحٓة لفركع الهصارؼ ا٘سٛ ح فت إشراؼحهد عبد القادر احهد ؛ أهٓة بالٚك
 .ـ2008، الهحاسبة –الرحهف الحسف هىصكر 

عمِ كفآة رأس الهاؿ بالهصارؼ السكداىٓة )دراسة  ││ك │أثر تطبٓؽ هعٓارم بازؿ  .22
 –فتح الرحهف الحسف هىصكر  إشراؼ؛ ٓة( / رفعت عبد العٓزز شٓرؼ حسفهحاسبٓة تطبٓق
 .)بحث تكهٓمْ( –. ـ2008قسـ الهحاسبة، 

لكتركىٓة عمِ العهمٓات الهصرفٓة بالسكداف: دراسة حالة بىؾ أثر تطبٓؽ الهقاصد ا٘ .23
قسـ  –فتح الرحهف الحسف  إشراؼالسكداف الهركزم / هحهكد هصطفِ خالد خمٓؿ؛ 

 .ـ2008الهحاسبة، 
ر التىظٓهْ عمِ تحسٓف اٖداء بالهؤسسات )دراسة حالة كزارة التربٓة  .24 أثر التغٓٓر كالتطٓك

ٓة الشهالٓة( / هحهد إبرآٌـ الزبٓر عبد الهاجد؛  قسـ  –هدثر حسف سالـ  إشراؼكالتعمٓـ بالٚك
 . 2008إدارة اٖعهاؿ ، 

ؿ القطاع الزر  .25 ٓة الشهالٓة : دراسة حالة البىؾ أثر تهٓك اعْ عمِ التىهٓة اٚقتصادٓة فْ الٚك
اب بكب  إشراؼالزراعْ / عهاد جهعة عمْ احهد؛  قسـ اٚقتصاد،  –عصاـ عبد الٌك

 )بحث تكهٓمْ(. -.ـ2008
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ٓة  أثر التىظٓـ ا٘دارم عمِ كفاءة  .26 اٖداء ا٘دارم )دراسة حالة ا٘دارة العاهة لٗراضْ بالٚك
قسـ إدارة  –عمكٓة سعٓد عثهاف  إشراؼ؛ ىكاؿ عبد المطٓؼ ادٓرس عبد اهلل ٓة( /الشهال

 .ـ2008اٖعهاؿ، 
العاهمٓف الكظٓفٓة عمِ كفاءة أدائٍـ )دراسة حالة جاهعة دىقٛ ( /  أثر حركة كأكضاع  .27

 . ـ2011إدارة اٖعهاؿ،  –هدثر حسف سالـ  إشراؼشذل عطا عثهاف هحهد؛ 
داء الهؤسسات: دراسة حالة هستشفِ البرقٓؽ / عمْ هحهد عمْ أثر الحكافز فْ تحسٓف أ .28

 .ـ2009قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –هدثر حسف سالـ  إشراؼحهد ؛ 
اثر السمكؾ القٓادم هف هىظكر إسٛهْ فْ رفع كفاءة أداء العاهمٓف بالهصارؼ )دراسة  .29

هدثر  شراؼإ؛ صٛح الدٓف إبرآٌـ شٓخ إبرآٌـ حالة القطاع الهصرفْ بهدٓىة دىقٛ( /
 .ـ2009قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –حسف سالـ 

ٓة  .30 أثر الشكرل عمِ اتخاذ القرارات ا٘دآرة: دراسة حالة ا٘دارة العاهة لٗراضْ بالٚك
قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –هدثر حسف سالـ  إشراؼالشهالٓة / عبد الرحهف صافْ الدٓف عثهاف؛ 

 .ـ2009
أثر الضٓربة عمِ القٓهة الهضافة ك ا٘ٓرادات الضٓربٓة كأسعار السمع كالخدهات فْ  .31

اب بكب  إشراؼالسكداف / عبد الرحهف هحهد عثهاف؛  قسـ  –عصاـ الدٓف عبد الٌك
 . ـ2008اٚقتصاد، 

ٓة  .32 أثر ضغط العهؿ عمِ كفاءة أداء العاهمٓف: دراسة حالة اٖهاىة العاهة لحككهة الٚك
، قسـ إدارة اٖعهاؿ –ثر حسف سالـ هد إشراؼفاطهة شٓرؼ ساتْ هحهد صالح؛  الشهالٓة /

 .ـ2009
- 1990أثر العكاهؿ اٚقتصادٓة الكمٓة عمِ التدفقات الرأسهالٓة اٖجىبٓة الِ السكداف  .33

قسـ  –ْ فضؿ اهلل الحاج عمْ الجٓٛى إشراؼ/ اشراقة هحهد صالح إبرآٌـ؛  2006
 .ـ2008، اٚقتصاد

ٓة أثر قٓاس  .34 ٌٛؾ اٖصكؿ الثابتة عمِ القكائـ الهالٓة فْ الشركات الزراعٓة بالٚك تكمفة كا 
قسـ الهحاسبة،  –عبد الرحهف البكرم هىصكر  إشراؼالشهالٓة / إكراـ هحهد احهد ابكٓزد؛ 

 . ـ2008
ادة إٓراداتٍا / هٓهكىة خمٓؿ عبد اهلل خمٓؿ؛  .35 أثر كفاءة كفعالٓة كسائؿ جبآة الزكاة عمِ ٓز

ة سعٓد عثهاف  ؼإشرا  .2010 قسـ إدارة اٖعهاؿ، –عمٓك
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أثر الهحددات التىظٓهٓة لمسمكؾ عمِ كفاءة أداء العاهمٓف: دراسة حالة ا٘دارة العاهة  .36
ٓة الشهالٓة / سمهِ إبرآٌـ هحهد عبد المطٓؼ؛   –هدثر حسف سالـ  إشراؼلٛستثهار بالٚك

 . ـ2009قسـ إدارة اٖعهاؿ، 
أثر الهحددات الخارجٓة لسمكؾ الفرد فْ الهىظهة عمِ كفاءة أداء العاهمٓف )دراسة حالة  .37

ٓة الشهالٓة ( / سٓؼ الدٓف عبد اهلل هحهد حهد؛  ثر حسف هد إشراؼدٓكاف الضرائب بالٚك
 .ـ2010، قسـ إدارة اٖعهاؿ –سالـ 

ٓة : دراسة حالة بآرة عمِ ىكعٓة تقآرر الهراجعةأثر الهراجعة اٚخت .38 دٓكاف الهراجعة بالٚك
، قسـ الهحاسبة –ج الختـ هحهد عمْ تا إشراؼالشهالٓة / ىاجْ حسف هصطفِ إبرآٌـ؛ 

 .ـ2013
ٓة الشهالٓة )دراسة حالة  .39 أثر هعالجة التعثر الهصرفْ عمِ اٖداء الهالْ لمهصارؼ بالٚك

حهف البكرم الر فتح  إشراؼفرع دىقٛ( / هحهد عهر هحهد عمْ؛  –البىؾ الزراعْ السكداىْ 
 .ـ2008، قسـ اٚقتصاد –هىصكر 

أثر الهعآٓر العاهة لمهراجع الداخمْ فْ الرقابة عمِ الكحدات الحككهٓة : دراسة حالة  .40
ٓة الشهالٓة / رضاء الدٓف عبد الحمٓـ هحهد؛   إشراؼا٘دارة العاهة لمهراجعة الداخمٓة بالٚك

 .ـ2008قسـ الهحاسبة،  –فتح الرحهف الحسف هىصكر 
أثر ىظاـ الرقابة الداخمٓة عمِ أداء الهراجع الخارجْ باٚحٍزة الحككهٓة: دراسة حالة  .41

ٓة الشهالٓة / سكٓىة عثهاف عمْ إبرآٌـ ؛  كزارة  رحهف البكرم عبد ال إشراؼالهالٓة بالٚك
 .ـ2009، قسـ الحاسبة –هىصكر 

ٓؽ عمِ ا٘دارة العاهة أثر ىظاـ الرقابة الكقائٓة فْ تحقٓؽ كفاءة أداء الهىظهة )بالتطب .42
ٓة الشهالٓة( / أساهة احهد سعٓد احهد،  -لٗراضْ قسـ إدارة  –هدثر حسف سالـ  إشراؼالٚك
 .ـ2013اٖعهاؿ، 

ـ اٖ .43 ٓة الشهالٓة عمِ الرقابة كتقٓك داء )دراسة أثر الىظاـ الهحاسبْ بالهشآرع الزراعٓة بالٚك
عبد الرحهف البكرم  إشراؼحالة هشركع البرقٓؽ الزراعْ( / رشٓقة حسٓف ٓاسٓف عٓسِ؛ 

 . ـ2008، قسـ الهحاسبة –هىصكر 
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 )ت(
التدٓرب كأثري عمِ كفاءة أداء العاهمٓف بشركات اٚتصاؿ )دراسة حالة شركات اٚتصاؿ  .1

ة سعٓد عثهاف  إشراؼبهدٓىة دىقٛ( / هحهد صٛح الدٓف هحهد هصطفِ؛  قسـ إدارة  –عمٓك
 .ـ2010، اٖعهاؿ

ٓة الشهالٓ .2 ة تحمٓؿ اقتصادم ٖثار هعكقات الصادر فْ اٚقتصاد السكداىْ )دراسة حالة الٚك
قسـ  –أهٓر هحهد دٓاب  إشراؼ( / هحهد هجذكب حاهد؛ 2009 - 2005فْ الفترة هف 

 )بحث تكهٓمْ(. –. ـ2010، اٚقتصاد
تحمٓؿ اقتصادم ٘دارة السٓكلة فْ الىظاـ ا٘سٛهْ )دراسة حالة بىؾ السكداف الهركزم  .3

 –أهٓر هحهد دٓاب  إشراؼ؛ ( / أهاىْ شٓخ الدٓف احهدـ2007 – 2000خٛؿ الفترة هف 
 .ـ2010قسـ اٚقتصاد، 

ٓة  .4 التضخـ الىقدم كأثري عمِ القكائـ الهالٓة )دراسة حالة قطاع الهصارؼ العاهمة بالٚك
قسـ  –ج الختـ هحهد عمْ تا إشراؼالشهالٓة ( / عٛء الدٓف عبد الدائـ إبرآٌـ احهد؛ 

 . ـ2013، الهحاسبة
ٓة الشهالٓة: اٚسباب، الىتائج / هحهد  التعثر فْ القطاع الزراعْ بهصارؼ هدٓىة .5 دىقٛ الٚك

اب بكب   .2008قسـ اٚقتصاد ،  –ابىعكؼ هحهد طً؛ عصاـ عبد الٌك
صدٓؽ ىاصر  إشراؼتقدٓر دالة إىتاج الكٍرباء فْ السكداف / إقباؿ عبد اهلل عبد العٓزز؛  .6

 .ـ2007قسـ اٚقتصاد،  –عثهاف 
ـ اٖداء الهالْ فْ الهصارؼ باستخد .7 اـ الىسب الهالٓة )دراسة حالة بىؾ الشهاؿ تقٓك

فتح الرحهف الحسف هىصكر  إشراؼدىقٛ( / هحهد عبد الكٓرـ فقٓر عبد الكٓرـ؛  -ا٘سٛهْ 
 ) بحث تكهٓمْ(. –. ـ2010قسـ الهحاسبة،  –

ـ إجراءات كقكاعد الهحاسبة الحككهٓة  .8 ٓة الشهالٓة )دراسة حالة كزارة الزراعة  تقٓك بالٚك
 –حهف البكرم هىصكر عبد الر  إشراؼحٓكاىٓة كالرم ( / سٓد عمْ عثهاف طاٌر؛ كالثركة ال

 .2008، قسـ الهحاسبة
ٓة الشهالٓة )دراسة حالة كحدة عبرم  .9 ـ ىظاـ الرقابة الداخمٓة فْ الكحدات الحككهٓة بالٚك تقٓك

قسـ ا  –فتح الرحهف الحسف هىصكر  إشراؼا٘دآرة ( / ىادرة هحهد حسف عبد الهجٓد؛ 
 .2008هحاسبة، ل
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ـ ىظاـ الرقابة الداخمٓة فْ الهؤسسات الحككهٓة )دراسة حالة جاهعة دىق .10 ٛ( / ٓرسة عبد تقٓك
 .2009 قسـ الهحاسبة،  –تاج الختـ هحهد عمْ  إشراؼ؛ القادر عثهاف عمْ

سعد الدٓف عبد الحْ  إشراؼرؤٓة إسٛهٓة / جٍٓاف هٓرغىْ عابدٓف؛  –التىهٓة اٚقتصادٓة  .11
 .2008سـ اٚقتصاد، ق –هحهكد 

 )د(

دكر إدارة الجكدة الشاهمة فْ تحسٓف الخدهات الهصرفٓة بالبىؾ الزراعْ السكداىْ بالتطبٓؽ  .12
ٓة الشهالٓة لمفترة هف  / عكض عبد اهلل  2012 – 2010عمِ قطاع كفركع البىؾ بالٚك

 .2013قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –هدثر حسف سالـ  إشراؼعثهاف حاج احهد؛ 
دكر استراتٓجٓات التغٓٓر فْ تحقٓؽ أٌداؼ الهىظهة بالتطبٓؽ عمِ هحطة البحكث كا٘رشاد  .13

قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –هدثر حسف  إشراؼالزراعْ بدىقٛ / ىاٌد عكض احهد عبد اهلل ؛ 
2013. 

دكر ا٘فصاح الهحاسبْ عف هعمكهات الهكارد البشٓرة فْ اتخاذ قرارات اٚستثهار بالتطبٓؽ  .14
أٓهف عبد اهلل  إشراؼاٚستثهار الهالْ الخرطكـ / هحهد إبرآٌـ احهد حافظ؛ عمِ بىؾ 

 .2012قسـ الهحاسبة،  –هحهد ابكبكر 
ٓة الشهالٓة: دراسة حالة أثر السمع الكاردة عبر  .15 دكر التجارة فْ الىشاطات اٚقتصادٓة بالٚك

هؿ إبرآٌـ حسٓف؛ عمِ تىافسٓة السمع الهحمٓة / قائد كا –حمفا  –هٓىاء الشٍٓد الزبٓر 
اب بكب  إشراؼ  ) بحث تكهٓمْ(. –. 2008قسـ اٚقتصاد،  –عصاـ عبد الٌك

ر الٍٓكؿ التىظٓهْ عمِ جكدة الخدهة بالشركات السكداىٓة لتكٓزع الكٍرباء  .16 دكر تطٓك
إدارة تكٓزع  –الهحدكدة : دراسة تطبٓقٓة عمِ الشركة السكداىٓة لتكٓزع الكٍرباء الهحدكدة 

قسـ إدارة  –ثر حسف سالـ هد إشراؼ؛ اهلل هحهد الشهالٓة / الطٓب دفع ٓة كٍرباء الٚك
 .2012، اٖعهاؿ

دكر دٓكاف الزكاة فْ هحاربة الفقر: دراسة تطبٓقٓة فْ هحمٓة دىقٛ / حاتـ عبد الرحٓـ  .17
اب بكب إشراؼ هحهد كرار؛   .2008قسـ اٚقتصاد،  –عصاـ عبد الٌك

/ ٌىد هحهكد  2004 – 1990فْ السكداف فْ الفترة  دكر الصىاعة فْ التىهٓة اٚقتصادٓة .18
 .2006، قسـ اٚقتصاد –فرج عمْ فرج  إشراؼاحهد هصطفِ؛ 
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دكر ضٓربة القٓهة الهضافة فْ ىهك ا٘ٓرادات العاهة فْ السكداف )بالتطبٓؽ عمِ ضٓربة  .19
 إشراؼ( / كراؽ عبد الحهٓد هحهد عمْ؛ 2007 - 2000القٓهة الهضافة فْ السكداف 

 .2009قسـ اٚقتصاد،  –ٓزف احهد هحهد هحهد 
ٓة الشهالٓة لمفترة هف  .20 دكر القطاع الزراعْ فْ تحقٓؽ التىهٓة اٚقتصادٓة )دراسة حالة الٚك

قسـ  –أساهة هعاكٓة بخٓت  إشراؼ( / عبد الرحهف الطٓب حهزة عمْ؛ 2010 - 2005
 .2011اٚقتصاد، 

دكر قٓاـ هىظهات اٖعهاؿ بهسؤكلٓاتٍا اٚجتهاعٓة فْ تحسٓف صكرتٍا فْ الذٌىٓة لدم  .21
ٓة الشهالٓة( / ىاجْ عبد الكٓرـ هحهد  الهكاطىٓف )بالتطبٓؽ عمِ شركات اٚتصاٚت بالٚك

 .2012قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –هدثر حسف سالـ  إشراؼاحهد ؛ 
ٓة الشهالٓة الفترة هف دكر الهحمٓات فْ التىهٓة اٚقتصادٓة )دراسة  .22  - 2005حالة الٚك

ة بخٓت   إشراؼ( / عبد الهطمب هحهد عثهاف عبد الهطمب؛ 2010 قسـ  –أساهة هعآك
 .2012اٚقتصاد، 

ـ كفاءة أداء هىشآت اٖهكاؿ : دراسة حالة سكؽ الخرطـك  .23 دكر الهراجعة اٚلكتركىٓة فْ تقٓك
قسـ  –تاج الختـ هحهد عمْ  اؼإشر لٗسكاؽ الهالٓة / أهاىْ حسٓف هحهد عثهاف؛ 

 .2012الهحاسبة، 
دكر الهراجعة الخارجٓة فْ تقٓٓـ كفاءة كفعالٓة ىظـ الرقابة الداخمٓة فْ الهؤسسات  .24

ٓة الشهالٓة / فاطهة تاج  الحككهٓة بالتطبٓؽ عمِ كزارة الهالٓة كاٚستثهار كالقكل العاهمة بالٚك
 . 2013قسـ الهحاسبة،  –هٍا حسف حهزة الىصرم  إشراؼالسر هحهد طً؛ 

دكر الهراجعة الداخمٓة فْ الرقابة عمِ اٖداء الهالْ بالكحدات الحككهٓة: دراسة حالة كزارة  .25
ٓة الشهالٓة / هكْ ادٓرس هحهد احهد؛  –التعمٓـ العاـ  فتح الرحهف الحسف  إشراؼالٚك

 .2008قسـ الهحاسبة،  –هىصكر 
ٓة الشهالٓة  .26 دكر هساٌهة الدعـ اٚتحادم فْ تحقٓؽ التىهٓة اٚقتصادٓة )دراسة حالة الٚك

، قسـ اٚقتصاد –رىدا عبد الرحٓـ  إشراؼ؛ حسف هحهكد حسف( / هجدم 2009 - 2003
 .)بحث تكهٓمْ( –. 2010

فٓة بهحمٓة دىقٛ بالتطبٓؽ عمِ بىؾ الشهاؿ كالب .27 ىؾ دكر الهصارؼ فْ تحقٓؽ التىهٓة الٓر
قسـ  –أهٓر هحهد دٓاب  إشراؼالحفٓر / أهٓف هكسِ هحهد هحجكب؛  الزراعْ فرعْ 

 .ث تكهٓمْ() بح –. 2010، اٚقتصاد
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دكر الهصارؼ فْ رفع هستكل الهعٓشة كالحد هف الفقر )بالتطبٓؽ عمِ عٓىة هف  .28
أهٓر  إشراؼ( / ابتساـ عبد الكٓرـ عبد الفراج؛ 2010 - 2005 الهصارؼ بهحمٓة دىقٛ 

 .2011قسـ اٚقتصاد،  –هحهد دٓاب 
 - 1994دكر الهكارد البشٓرة فْ ا٘بداع كاٚبتكار فْ الهؤسسات )دراسة تطبٓقٓة لمفترة  .29

قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –هدثر حسف سالـ  إشراؼ( / سعدٓة هصطفِ عبد الحهٓد؛ 2010
2011. 

مِ هصىع الهٍىدس دكر الهكارد البشٓرة فْ تحقٓؽ الكفاءة ا٘ىتاجٓة )دراسة تطبٓقٓة ع .30
ٓات فْ الفترة هف  ة  إشراؼ( / كصاؿ الرفاعْ عثهاف العجٓؿ؛ 2007 - 2000لمبٌك عمٓك

 .2008قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –سعٓد عثهاف 
دكر ىظاـ الرقابة الداخمٓة فْ ضبط الهبٓعات )دراسة تطبٓقٓة عمِ شركة سىابؿ القكهٓة  .31

ٓ –لمبتركؿ  قسـ  –تاج الختـ هحهد عمْ  إشراؼ؛ دة الشهالٓة( / عهر بشٓر حسف احهالٚك
 )بحث تكهٓمْ(. –. 2010الهحاسبة، 

لكتركىٓة فْ ترقٓة العهمٓات الهصرفٓة: دراسة حالة بىؾ دكر ىظـ الهعمكهات الهحاسبٓة ا٘ .32
 –فتح الرحهف الحسف هىصكر  إشراؼالسكداف فرع دىقٛ / راشد عبد العٓزز هحهد احهد؛ 

 .2010، قسـ الهحاسبة
 )ؼ(                                              
ا عمِ كفاءة العهؿ ا٘دارم : دراسة حالة كزارة الهالٓة كاٚقتصاد  .33 فعالٓة الرقابة ا٘دآرة كأثٌر

دا عبد العٓزز شٓرؼ حسٓف؛  ٓة الشهالٓة / ٌٓك عمكٓة سعٓد  إشراؼكالقكل العاهمة بالٚك
 كهٓمْ( .)بحث ت –. 2011قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –عثهاف 

 )ـ(                                                

ا عمِ القكائـ الهالٓة )دراسة هٓداىٓة عمِ شركات  .34 هحاسبة الهسئكلٓة اٚجتهاعٓة كأثٌر
 –تاج الختـ هحهد عمْ  إشراؼاٚتصاٚت العاهمة بالسكداف( / عمْ بخٓت عمْ هحهد؛ 

 .2013قسـ الهحاسبة، 
ـ اٖداء الهالْ بالهصارؼ )دراسة الهحاسبة عف تكمفة ا .35 ا عمِ تقٓك لهكارد البشٓرة كأثٌر

تاج الختـ هحهد  إشراؼهٓداىٓة عمِ قطاع الهصارؼ بدىقٛ( / ٌدٓؿ كهاؿ ٓكسؼ صالح؛ 
 .2011قسـ الهحاسبة،  –عمْ 
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ٓة  .36 هستقبؿ القطاع الصىاعْ فْ ظؿ تطكر القطاع الزراعْ فْ السكداف )دراسة حالة الٚك
ة بخٓت  إشراؼ( / هحهد الفاتح عصاـ سعٓد؛ 2011 - 2007الشهالٓة هف   –أساهة هعآك

 .2012قسـ الهحاسبة،
ٓة الشهالٓة : دراسة تطبٓقٓة لحكض السمٓـ / هحهد عبد الك .37 ٓرـ هشاكؿ ا٘ىتاج الزراعْ بالٚك

اب بكب  إشراؼهحهد حسف؛   .2008قسـ اٚقتصاد، –عصاـ عبد الٌك
هشكٛت ا٘ىتاج فْ الصىاعات ا لغذائٓة بالقطاع العاـ )دراسة حالة هصىع تعمٓب الخضر  .38

قسـ  –زكْ هكْ إسهاعٓؿ  إشراؼكالفاكٍة بكٓرهة( / عبد الكٓرـ عبد الرحهف هحهد احهد؛ 
 .2010إدارة اٖعهاؿ، 

ٓة الشهالٓة بالسكداف / عمْ الهعمكهات كأثر  .39 بٓة بالتطبٓؽ عمِ كالٚك ٌا عمِ ا٘ٓرادات الضٓر
 .2012قسـ الهحاسبة،  –تاج الختـ هحهد عمْ  إشراؼعبد اهلل هحهد احهد؛ 

ٓة الشهالٓة )دراسة هحمٓة دىقٛ لمفترة هف  .40 هعكقات اٚستثهار الهحمْ الهباشر فْ الٚك
؛ ( / هٓرفت عبد الرازؽ عبد 2010 - 2005 قسـ  –أهٓر هحهد دٓاب  إشراؼالهكـر

 .2012اٚقتصاد، 
عادة التأهٓف  .41 هعكقات تطبٓؽ ا٘دارة ا٘ستراتٓجٓة )دراسة حالة شركة شٓكاف لتأهٓف كا 

إدارة اٖعهاؿ،  –عمكٓة سعٓد عثهاف  إشراؼالهحدكدة( / الطٓب جٛؿ الدٓف هحْ الدٓف؛ 
2010. 

 )ف(                                  .42
ىظاـ ا لرقابة الداخمٓة كأثري عمِ كفاءة اٖداء الهالْ بالكحدات الحككهٓة بالتطبٓؽ عمِ  .43

ٓة الشهالٓة / ابك القاسـ هحهكد فقٓر خمؼ اهلل؛  –كزارة الهالٓة كالقكل العاهمة   إشراؼالٚك
 )بحث تكهٓمْ(. –. 2011قسـ الهحاسبة،  –الكلٓد هصطفْ إبرآٌـ هكسِ 

                            
 )ٌػ(                                    

ٓة  .44 الٍٓكؿ التىظٓهْ كأثري فْ تحسٓف أداء الهؤسسات )دراسة حالة بىؾ السكداف بالٚك
قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –هدثر حسف سالـ  إشراؼدىقٛ( / عمْ أحهد الحاج؛  -الشهالٓة 
2008. 
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 الدكتكراي: رسائؿ ثاىٓان                           
أثر اختٛؼ الحجـ كطبٓعة الىشاط عمِ هتطمبات اٚتجاٌات الهعاصرة فْ ا٘فصاح  .45

هٍدم عبد اهلل  إشراؼالهحاسبْ: دراسة هٓداىٓة هقارىة / الكلٓد هصطفِ إبرآٌـ هكسِ؛ 
 .2010قسـ الهحاسبة،  –حسف 

لقكهٓة )دراسة حالة أثر ا٘دارة ا٘ستراتٓجٓة فْ أداء اٖىدٓة الٓراضٓة الكبرل بالعاصهة ا .46
/ عادؿ هحهد عمْ الهمؾ  2009 – 2000الهكردة ( لمفترة هف  –الهٓرخ  –الٍٛؿ  –أىدٓة 

 .2010قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –بكرم الطٓب هكسِ  إشراؼ؛ 
أثر تخصٓص الهكارد ككفاءة تكٓزعٍا عمِ جكدة الخدهات الصحٓة بالتطبٓؽ عمِ  .47

/ هٍا فضؿ السٓد عمْ عبد اهلل؛  2010 – 2005هستشفٓات هدٓىة دىقٛ فْ الفترة هف 
اب بكب  إشراؼ  .2012قسـ اٚقتصاد،  –عصاـ الدٓف عبد الٌك

ٓة الشهالٓة(  .48 ر خدهات الهٓاي )دراسة حالة ٌٓئة هٓاي الٚك أثر التخطٓط اٚستراتٓجْ فْ تطٓك
ـ عبد العٓزز عبد الرحٓ إشراؼ( / عبد العٓزز هحهد احهد ؛ 2011 – 1994) لمفترة هف 
 .2011قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –سمٓهاف 

ج بهىشات اٖعهاؿ بالتطبٓؽ عمِ شركة  .49 اثر التىبؤ الهالْ عمِ إستراتٓجٓتْ التسعٓر كالترٓك
حسف  إشراؼ ( / هحهد سمٓهاف هحهد ابكصالح ؛2011 - 2006داؿ لمسٓارات )لمفترة هف 

 .2012قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –عباس حسف 
حسف عمْ  إشراؼأثر الدٓف فْ بىاء الكحدة الكطىٓة بالسكداف / أكـر بابكر الشٓرؼ حهد؛  .50

 .2012قسـ العمـك السٓاسٓة،  –الساعكرم 
 إشراؼ/ ٌالة عمْ هحهد صالح؛  السكداف ىهكذجان  –أثر الىفط عمِ العٛقات الدكلٓة  .51

 .2010اٚقتصاد،  –هحهكد حسف احهد 
 –إعادة تكٓزع الدخؿ فْ الفكر اٚقتصادم ا٘سٛهْ )دراسة حالة السكداف فْ الفترة  .52

قسـ  –رالختـ هحهد احهد هحهد س إشراؼ( / إبرآٌـ عمْ بابكر عمْ؛ 2005 – 1989
 .2009، اٚقتصاد

قٓا: دراسة  .53 ( / اشتٓاؽ  2008 – 1956حالة السكداف ) تحدٓات التىهٓة السٓاسٓة فْ افٓر
 .2011العمـك السٓاسٓة ،  –ساعكرم حسف عمِ ال إشراؼ؛ هحهد حسفعبد اهلل 
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ـ أداء الهصارؼ ا٘سٛهٓة فْ السكداف بالتطبٓؽ عمِ عٓىة هف الهصارؼ فْ الفترة  .54 تقٓك
، قسـ اٚقتصاد –هحهد فرح عبد الحمٓـ  إشراؼ/ أهٓر هحهد دٓاب؛  2007 – 2000هف 

2008. 
ج الخدهات الهصرفٓة بالهصارؼ .55 ـ ترٓك السكداىٓة هف كجٍة ىظر العاهمٓف ببىؾ البركة  تقٓك

( / هشاعر حسٓف خمٓفة؛  السكداىْ بالخرطكـ )دراسة حالة بىؾ البركة السكداىْ بالخرطـك
 .2011قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –حسف عباس حسف، هدثر حسف سالـ  إشراؼ

ـ طرؽ تكٓزع اٖرباح بٓف الهصرؼ كأصحاب الكدائع اٚستثهآرة فْ الهصار  .56 ؼ تقٓك
قسـ  –د فرح عبد الحمٓـ هحه إشراؼا٘سٛهٓة السكداىٓة / تاج الختـ هحهد عمْ ىكرم؛ 

 . 2008، الهحاسبة
ؿ اٖصغر لمهشركعات الصىاعٓة الصغٓرة فْ السكداف )دراسة تحمٓمٓة لجاىبْ الطمب  .57 التهٓك

( / هحهد عمْ هحهد احهد؛  ٓة الخرطـك اب  إشراؼكالعرض داخؿ ٚك عصاـ الدٓف عبد كالٌك
 .2011قسـ اٚقتصاد،  –بكب 

ٓة الشهالٓة باستخداـ دالة كرب  .58 دكجٛس بقٓكد خطٓة / عٓد هساعد  –دالة إىتاج القهح بالٚك
 . 2012قسـ اٚقتصاد،  –صدٓؽ ىاصر عثهاف  إشراؼعمِ جابر؛ 

آرع الزراعٓة التكالٓؼ فْ تسعٓر الهىتجات الزراعٓة )دراسة الهش دكر أسالٓب هحاسبة  .59
ٓة الشهالٓة ( / هعتز عبد الرحٓـ الزاكْ دفع اهلل ؛  قسـ  –بابكر إبرآٌـ الصدٓؽ  إشراؼبالٚك

 .2012 الهحاسبة،
ات جكدة الخدهة بالتطبٓؽ عمِ الشركة السكداىٓة  .60 دكر أىظهة اٚتصاؿ فْ تحسٓف هستٓك

 –ز عبد الرحٓـ سمٓهاف عبد العٓز إشراؼلتكٓزع الكٍرباء الهحدكدة / أٓهف طارؽ عزت طً؛ 
 .2011قسـ إدارة اٖعهاؿ، 

دكر التكاهؿ بٓف استخداـ قكاعد حككهة الشركات كفعالٓة ىظاـ الرقابة الداخمٓة فْ الحد هف  .61
اٖزهات الهالٓة )دراسة هٓداىٓة عمِ الهؤسسات اٚستثهآرة الحككهٓة فْ السكداف( / سعد 

 .2013قسـ الهحاسبة،  –م عبد اهلل حسف هٍد إشراؼالدٓف عطٓة اهلل عبٓد اهلل احهد؛ 
ٓة الشهالٓة )بالتطبٓؽ عمِ شرائح الهرأة  .62 ؿ اٖصغر فْ تخفٓؼ حدة الفقر بالٚك دكر التهٓك

سعد الدٓف عبد الحْ  إشراؼ( / عبد ا لرؤكؼ هحهد حسٓف؛ 2012 - 2007بهحمٓة دىقٛ 
 .2012، قسـ اٚقتصاد – هحهكد
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ظاـ الرقابة الداخمٓة بالهؤسسات الحككهٓة السكداىٓة دكر الهراجعة الداخمٓة فْ تفعٓؿ ى .63
ٓة الشهالٓة( / رضاء الدٓف عبد الحمٓـ هحهد ؛  هحهد فرح عبد  إشراؼ)دراسة حالة الٚك

 .2012قسـ الهحاسبة،  –الحمٓـ 
دكر الهعمكهات الهحاسبٓة فْ الحد هف التٍرب الضٓربْ )ضٓربة أرباح اٖعهاؿ فْ  .64

قسـ  –بابكر إبرآٌـ الصدٓؽ  إشراؼ؛ ( / رهضاف حسف احهددراسة هٓداىٓة –السكداف 
 .2012الهحاسبة، 

ٓة الشهالٓة( / رىدا عبد  .65 الفقر كاٖهف الغذائْ فْ السكداف )دراسة حالة هحمٓة دىقٛ بالٚك
 .2009قسـ ا ٚقتصاد،  –سعد الدٓف عبد الحْ هحهكد  إشراؼالرحٓـ ابكبكر هحهد؛ 

ا عمِ رفع كفاءة اٖداء بهؤسسات التعمٓـ العالْ  .66 الهحاسبة عف تكمفة الهكارد البشٓرة كأثٌر
/ أٓهف عبد اهلل هحهد ابكبكر؛  2008 – 2003بالسكداف )دراسة حالة جاهعة دىقٛ( لمفترة 

 .2010قسـ الهحاسبة،  –بابكر إبرآٌـ الصدٓؽ  إشراؼ
الهحاسبة عف عقكد ا٘جارة الهىتٍٓة بالتهمٓؾ فْ الهصارؼ ا٘سٛهٓة )بالتطبٓؽ عمِ عٓىة  .67

 إشراؼ( / هٍا حسف حهزة الىصرم؛ 2009 - 2007هف الهصارؼ ا٘سٛهٓة لمفترة هف 
 .2010قسـ الهحاسبة،  –عبد الهاجد عبد اهلل حسف 

ا عمِ كفاءة اٖ .68 داء الهالْ لصىادٓؽ اٚستثهار هخاطر اٚستثهار فْ اٖكراؽ الهالٓة كأثٌر
بابكر إبرآٌـ  إشراؼ)دراسة حالة بىؾ اٚستثهار الهالْ( / ىاٌد عبد الهطمب عثهاف احهد؛ 

 .2012قسـ ا لهحاسبة،  –الصدٓؽ 
ا فْ رفع كفاءة اٖداء فْ هؤسسات التعمٓـ العالْ بالسكداف  .69 الهدخٛت التعمٓهٓة كأثٌر

/ هدثر حسف سالـ عز الدٓف؛ عبد  2006 – 1994هف )دراسة حالة جاهعة دىقٛ( لمفترة 
 . 2007قسـ إدارة اٖعهاؿ،  –العٓزز عبد الرحٓـ سمٓهاف 

ـ أداء الهصارؼ )بالتطبٓؽ عمِ الهصارؼ  .70 هدل فاعمٓة تطبٓؽ الحككهة كآلٓاتٍا فْ تقٓك
قسـ  –هحهد فرح عبد الحمٓـ  إشراؼالسكداىٓة( / سمكل درار عكض هحهد احهد؛ 

 .2011اٚقتصاد، 
 كمٓات التربٓة )أدبْ + هعمهٓف( .1
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 أٚك : رسائؿ الهاجستٓر

 رسائؿ الهاجستٓر)بالمغة العربٓة( -أ 

ً/ الٍاـ هصطفِ الحسف؛  .1 آراء الخمٓؿ بف احهد الفرآٌدم فْ الجزء الثالث هف كتاب سٓبٓك
 .2011قسـ المغة العربٓة،  -قٓس عبد اهلل إبرآٌـ  إشراؼ

ة بابكر حسف  إشراؼاٖبكة كالبىكة فْ القرآف الكٓرـ / إحٛـ الصاكم أحهد جبٓرؿ؛  .2 هعآك
 .2013قسـ الدراسات ا٘سٛهٓة ،  –الهٍدم 

خالد  إشراؼأثر أشعة قاها عمِ التراىزستكر ثىائْ القطبٓة / ىاجْ عبد اهلل عمْ عبد اهلل ؛  .3
 .2012قسـ الفٓٓزاء ،  –حاهد بٛؿ 

قة العركض العمهٓة عمِ التحصٓؿ الدراسْ لطٛب الصؼ الثاىْ الثاىكم أثر استخداـ طٓر .4
ٓة الشهالٓة  حىاف هحهد  إشراؼهحمٓة دىقٛ / جهاؿ كاهؿ ابكبكر؛  –فْ هادة اٖحٓاء بالٚك

 .2013الهىاٌج كطرؽ التدٓرس،  –قسـ العمـك التربكٓة  –عثهاف الفاضٛبْ 
ة هع الٍٓكد فْ الهدٓىة الهىكرة / كـر اهلل عبد أسالٓب الرسكؿ صمِ اهلل عمًٓ كسمـ التربٓك .5

 .2010قسـ العمـك التربكٓة،  –طً هحهد سعٓد  إشراؼالهطمب هحهد العباس؛ 
شباع دكافع كحاجات اٖبىاء الىفسٓة  .6 أسالٓب التىشئة اٚجتهاعٓة كعٛقتٍا بالسمكؾ العدكاىْ كا 

ٓة الشهالٓة( / هجذكب –)دراسة هٓداىٓة بهحمٓة هركم   إشراؼأحهد هحهد أحهد؛  الٚك
 .2010قسـ عمـ الىفس،  –هحجكب الصدٓؽ هحهد أحهد 

ٓة الشهالٓة( /  .7 كبٓف )دراسة حالة بهدارس اٖساس بالٚك أسالٓب الكشؼ عف التٛهٓذ الهٌك
قسـ عمـ الىفس،  –فضؿ الهكلِ عبد الرضْ  إشراؼازدٌار الرفاعْ عثهاف الحجٓؿ؛ 

2011. 
ٓة استخداـ الكسائؿ التعمٓهٓة  .8 فْ تدٓرس هادة المغة العربٓة بهرحمة التعمٓـ الثاىكم بالٚك

عهر بشارة احهد  إشراؼالبرقٓؽ( / هىاؿ الحاج هحهد عبد اهلل؛  –دىقٛ  –الشهالٓة )القكلد 
 .2011قسـ المغة العربٓة،  –

 –قٓس عبد اهلل إبرآٌـ  إشراؼأسمكب اٚستفٍاـ فْ سكرة اٖىعاـ / هىاٌؿ عثهاف الخضر؛  .9
 .2010ـ المغة العربٓة، قس

أصكؿ الجهاعات ا٘سٛهٓة الحدٓثة كهىاٌجٍا فْ الدعكة كالتربٓة / خالد عثهاف هحهد  .10
 .2009قسـ الدراسات ا٘سٛهٓة،  –هحهكد هحهد احهد عمْ  إشراؼحهزة؛ 
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 )ت(                                    

اىْ فْ هىطقة الهحس / ىبٓؿ عبد تطكر التعمٓـ اٖساس كالعكاهؿ الهؤثرة فْ تكٓزعً الهك .11
 .2009عبد الحفٓظ جعفر عمْ ،  إشراؼالهطمب هحهد ؛ 

تدىْ هستكل تٛهٓذ هرحمة اٖساس فْ ا٘هٛء )دراسة حالة الحمقة الثالثة( / عزاز أحهد  .12
كر حسف الهاٌؿ  إشراؼفقٓر عبد اهلل ؛   .2010قسـ المغة العربٓة ،  –الٌز

تدىْ هٍارة التعبٓر الكتابْ لدل تٛهٓذ الصؼ الثاهف بهرحمة اٖساس بكحدة كٓرهة ا٘دآرة  .13
كر حسف الهاٌؿ ، عهر  إشراؼ)أسبابً كحمكلً( / صفاء عبد الكٓرـ سمٓهاف عهراب؛  الٌز

 .2013قسـ المغة العربٓة ،  -أحهد بشارة 
 )ح(                                     

ٓة حاجة هرضِ الف .14 شؿ الكمكم لٙرشاد الىفسْ: دراسة حالة بهركز الجهٓع لغسٓؿ الكمِ بالٚك
 .2012قسـ عمـ الىفس،  –أحهد حاهد ابك سف  إشراؼالشهالٓة / أزاٌر إبرآٌـ ىقد اهلل صالح؛ 

 )ج(                                   

 –جكب هحهد آدـ هح إشراؼالخصاؿ العربٓة فْ الشعر الجاٌمْ / هتككؿ عثهاف حسٓف؛  .15
 .2008قسـ المغة العربٓة، 

ا عمِ التبٓرد السمبْ لمهباىْ / سعٓد عكض  .16 ائٓة لخمٓط الطٓف كالرهؿ كأثٌر الخصائص الفٓٓز
 .2008قسـ الفٓٓزاء،  –الطٓب هكسِ هصطفِ   إشراؼإبرآٌـ؛ 

طمحة عبد  إشراؼ؛  خمؽ ا٘ىساف فْ القرآف الكٓرـ / أحهد فتح الرحهف أحهد ترتكرم  .17
 .2013قسـ الدراسات ا٘سٛهٓة،  –الحهٓد الحسف 

الخكؼ الهرضْ كعٛقتً بالتحصٓؿ الدراسْ لدل تٛهٓذ هرحمة اٖساس )دراسة هٓداىٓة  .18
ٓة الشهالٓة( / إٓهاف حمهْ السىجؾ هحهد؛  –لهدٓىة دىقٛ  قسـ  –عثهاف عبد اهلل عثهاف  إشراؼالٚك
 .2012عمـ الىفس، 

 )د(                                 

الدٚٚت التآرخٓة كالحضآرة لىقؿ عاصهة الككشٓٓف هف ىبتة إلِ هركم / رحاب عبد  .19
 .2011قسـ التآرخ ،  –هحهد هٍدم إدٓرس  إشراؼالسٛـ عثهاف حاهد ؛ 
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ا عمِ التحصٓؿ / ههدكح  .20 دكر الهفآٌـ الٓراضٓة لدل تٛهٓذ هرحمة تعمٓـ اٖساس كأثٌر
 .2007قسـ الٓراضٓات،  –إبرآٌـ عثهاف حسف  إشراؼإدٓرس هحهد أهٓف؛ 

 )ش(                                

؛  الشعر العربْ فْ هىطقة دىقٛ : أغراضً كخصائصً الفىٓة / عبد اهلل هحهد هحهد صالح .21
كر حسف الهاٌؿ  إشراؼ  .2008قسـ المغة العربٓة،  –الٌز

 )ع(                                

ٓة الشهالٓة )دراسة حالة هحمٓة دىقٛ( /  .22 ا عمِ التىهٓة الزراعٓة بالٚك عٛقة ا٘ىتاج كأثٌر
 .2006قسـ الجغرافٓا ،  –هحهد أحهد حاج عمْ  إشراؼعهاد هحهد حسف أحهد؛ 

ف الكٓرـ كاستخداهاتٍا فْ تدٓرسٍا فْ التعمٓـ العاـ / ىصر الدٓف آٓات فْ القر عمكـ الٓراض .23
 .2008قسـ الٓراضٓات،  –عكض حاج عمْ  إشراؼعبد اهلل عبد القادر؛ 

عكاهؿ تدىْ تحصٓؿ الٓراضٓات لتٛهٓذ الصؼ الثاهف أساس بهحمٓة دىقٛ / إشراقة أرباب  .24
 .2008سـ العمكـ التربكٓة ، ق –عهر بشارة أحهد  إشراؼحهد عبد الكٓرـ؛ 

 )ؽ(                                  

ة لكتاب العمكـ العسكٓرة لمصؼ اٖكؿ الثاىكم كهدل تهثؿ الطٛب لٍا )دراسة  .25 القٓـ التربٓك
ٓات ( / الكىاىْ هحهد هكسِ  ة ،  –تحمٓمٓة هٓداىٓة بالهرحمة الثاىكٓة ببعض الٚك قسـ العمكـ التربٓك

2011 . 
 )ؾ(                                  

ٓة الشهالٓة / عبد  .26 الكفآات الضركٓرة لهعمهْ كهعمهات المغة العربٓة لهرحمة اٖساس بالٚك
اب خضر عمْ هحهد ؛   .2012قسـ العمـك التربكٓة ،  –عهر بشارة أحهد  إشراؼالٌك

 )ـ(                                    

ر ا٘ .27 التربكم فْ الهدارس العربٓة الفرىسٓة بجهٍكٓرة الىٓجر فْ ضكء  ؼشراهتطمبات تطٓك
قسـ العمكـ التربكٓة،  –طً هحهد سعٓد  إشراؼاٚتجاٌات الهعاصرة / حسف أساهة )فقط اسهاف(؛ 

2013. 
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 إشراؼالهجتهع ا٘سٛهْ بالهدٓىة الهىكرة فْ صدر ا٘سٛـ / اىعاـ عبد الهىعـ هحهد عمْ؛  .28
 . 2008قسـ الدراسات ا٘سٛهٓة،  –سف طمحة عبد الحهٓد الح

 إشراؼهقكهات الفرد الهسمـ هف خٛؿ سكرة اٚسراء / هدثر اسهاعٓؿ أحهد اسهاعٓؿ ؛  .29
 .2013قسـ الدراسات ا٘سٛهٓة،  –هحهكد هحهد أحهد عمْ 

ة لحركؼ الجر اٖصمٓة فْ العشر اٖخٓر هف القرآف الكٓرـ  .30 الهعاىْ كالكظائؼ الىحٓك
قسـ المغة العربٓة،  –قٓس عبد اهلل إبرآٌـ  إشراؼ(/ ساهٓة عكض أبشر هحهد؛ )دراسة تطبٓقٓة

2012. 
ة لحركؼ الجر فْ شعر الهتىبْ / حمٓهة هحهد عبد الهاجد؛  .31 الهعاىْ كالكظائؼ الىحٓك

كر إشراؼ  .2008، قسـ المغة العربٓة –حسف الهاٌؿ  الٌز
 )ف(                                 

التربٓة الىبكٓة لمصحابة رضكاف اهلل عمٍٓـ : دراسة عمِ شخصٓة "عمْ بف ابْ ىهاذج هف  .32
 .2013، قسـ أصكؿ التربٓة –هحهد السهٓف  عهر إشراؼ؛ ب رضْ اهلل عىً" / أحهد آدـ هعٛطال

 رسائؿ الهاجستٓر )بالمغة اٚىجمٓٓزة ( : -ب                 

(A) 

33. Analysis of EFL Sudanese Students Writing at the tertiary Level : 

Case Study Open University of Sudan / Aboubiadah Mohamed Ahmed / 

Supervised By: Omer Elsheik Hage – English Department – 2009. 

34. An investigation of Using Critical Thinking in Teaching Writing Free 

Composition (Case Study of Third Secondary School Students ) / Sir 

elkhatim Tag elsir Mohamed/ Supervisor. Abdel galil Abd allah Salih- 

English Department. 2013. 

(D) 

35. Difficulties Encounter Secondary School Students in Reading 

Comprehension (Case Study of the Second Class in Girls Secondary School 

at Dongolo Town)/ Youssif Abdallah Abd elmagid/ Supervisor . Abdel galil 

Abd allah Salih - English Department. 2013. 

)P) 

36. Problems Encountered in Teaching English Language at Basic Level 

Schools A case Study of Dongola Town Northern State – Sudan / Miska 
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Kalil Ali / Supervisor . Abdel galil Abd allah Salih. - English Department . 

2011. 

37. Problems Facing Basic Level School Pupil in Producing Consonant 

Sound  Consonant Clusters A case Study of Dongola Basic Schools -

 Northern State – Sudan / Atif Fadellla Fadlelmawla / / Supervisor . Abdel 

galil Abd allah Salih. - English Department .2011. 

(S) 

38. Significance  Critical Teaching Reading Comprehension (Case Study 

of Third Secondary School Students) / Mustafa Mohamed Ahmed Younos / 

Supervisor . Abdel galil Abd allah Salih. - English Department .2013. 

      ثاىٓا : رسائؿ الدكتكراي                           

    رسائؿ الدكتكراي بالمغة العربٓة   -أ 

                    )أ(                                 

د الزراعْ )أكض .39 ( /  2010 – 1978اع التىهٓة الهستداهة بالقسـ الجىكبْ لهشركع الٌر
 .2010قسـ الجغرافٓا ،  –اشراقة عثهاف هحهد عثهاف ؛ عبد العظٓـ عثهاف 

قسـ  –عبد الىبْ هحهد عمِ  إشراؼابف هالؾ كهىٍجً الىحكم / فاطهة أٓكب احهد ابرآٌـ؛  .40
 .2011المغة العربٓة، 

 )ت(                                

دراسة تطبٓقٓة فْ الجزء اٖكؿ هف القرآف  التطكر الدٚلْ لٗلفاظ بٓف الجاٌمٓة كا٘سٛـ:  .41
 .2012قسـ المغة العربٓة،  –بكرم هحهد الحاج  إشراؼالكٓرـ / عبد اهلل ٓكسؼ هحهد سعٓد؛ 

 )ج(                               

 إشراؼالجٍكد الىحكٓة كالصرفٓة ٚبف السٓد البطمٓكسْ / ٌاجر هحهد حسٓف ىصركف؛  .42
 .2010قسـ المغة العربٓة،  –هحهد غالب عبد الرحهف 

 )د(                                  

قسـ  –الداعٓة بٓف العمـ كالعهؿ / كداد شٓرؼ حسٓف عهر؛ عبد اهلل عبد الحْ ابكبكر  .43
 .2012ة، الدراسات ا٘سٛهٓ
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ة كالهعمهٓف بالسكداف  .44 دكر التربٓة فْ قطاع السٓاحة هف كجٍة ىظر طٛب الهرحمة الثاىٓك
ٓات الخرطـك  ؛ / خالد رحهة اهلل صالح عبد اهلل ىٍر الىٓؿ( – الشهالٓة  –)دراسة هٓداىٓة فْ ٚك

 .2011، قسـ العمـك التربكٓة –سعد هسعكد احهد  إشراؼ
( / هكاكم عمِ أحهد؛ 1955 – 1935طىٓة فْ السكداف )دكر الهحاهٓف فْ الحركة الك  .45

 .2010قسـ التآرخ،  –هحهد عمْ هحهد  إشراؼ
 )س(                                   

ٓة الشهالٓة )دراسة حالة هح .46 ا عمِ اىتاج القهح بالٚك مٓة السٓاسات كالخطط الزراعٓة كأثٌر
 .2012قسـ الجغرافٓا، –حاج عمْ  هحهد احهد إشراؼ؛ دىقٛ( / عهاد هحهد حسف احهد

 )ص(                                   

الصحة الىفسٓة فْ هرحمة التقاعد كعٛقتٍا ببعض الهتغٓرات السٓككلكجٓة / هحجكب  .47
 .2008قسـ عمـ الىفس،  –عبد الرحهف احهد عثهاف  إشراؼالصدٓؽ هحهد أحهد؛ 

 )ض(                                  

ٓة  –الضغكط الىفسٓة كعٛقتٍا بالتكافؽ الىفسْ كاٚجتهاعْ لدل هٍجرم سد هركم  .48 الٚك
 .2011قسـ عمـ الىفس،  –عبد الباقْ دفع اهلل أحهد  إشراؼالشهالٓة / شادٓة عمْ هحهد أحهد؛ 

 )ـ(                                  

تحمٓمٓة هف صحٓح هسمـ / ىاٌد الهفاعٓؿ فْ الحدٓث الىبكم الشٓرؼ : دراسة ىحكٓة كصفٓة  .49
 .2012قسـ المغة العربٓة،  –هحهد غالب عبد الرحهف  إشراؼهحهد أحهد دٓاب ؛ 

ٛت أٌؿ السىة / عثهاف عبد الحفٓظ أحهد  .50 هىٍج الهاتٓردم فْ التفسٓر هف خٛؿ كتابً تأٓك
 .2013قسـ الدراسات ا٘سٛهٓة ،  –طارؽ عثهاف الرفاعْ  إشراؼ؛ 

 رسائؿ الدكتكراي بالمغة اٚىجمٓٓزة  -ب                             

(A) 

51. An Investigation of First Year University Students Writing Errors

 / Abdul galeel  Abd allah Salih /Supervisor. Ibrahim Mohamed Alfaki, 

English Department , 2008. 
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52. Assessing English Language Training Programs at Faculties of 

Education in Sudan / Ammar Mohammad Ahmad , Supervisor. Ibrahim 

Mohamed Alfaki , English Department , 2013. 

(D) 

53. Difficulties in Writing Composition at University of Dongola / 

Elnour Sabit Ebdkarim , Supervisor  . Amna Mohammed 

Ebdkarim , English Department , 2010. 

(I) 

54. Investigation The Effectiveness of Using Multimedia to Teaching 

English as Foreign Language (TEFL) A case Study of  Kufra – Libya 

Secondary Schools  / Mohammed Mohammed Sayid , Supervisor. Ibrahim 

Mohamed Alfaki , English Department ,2009. 

 كمٓة أداب كالدراسات ا٘ىساىٓة  .2
 أٚك : رسائؿ الهاجستٓر

 رسائؿ الهاجستٓر بالمغة العربٓة   -أ                  

 )أ(                                   

ٓة الخرطكـ / عكضٓة هحهد .55  إشراؼعثهاف راشد ؛  أثار الهعهآرة التركٓة كالهٍدٓة فْ ٚك
 .2012قسـ أثار،  –جهاؿ جعفر عباس 

أثر الىشاط الزراعْ فْ حكض السمٓـ بٓف الهقكهات كالهعكقات / اىشراح صالح أحهد ىكرم  .56
 .2011قسـ الجغرافٓا ،  –خالد أحهد الهمؾ  إشراؼ؛ 
أصؿ كتطكر الهدافف الهمكٓة الككشٓة كها تعكسٍا هقبرتا الكرك كىكرم / فخرم حسف عبد  .57

 .2010قسـ أثار،  –عباس سٓد احهد هحهد  إشراؼاهلل ؛ 
طمحة عبد  إشراؼاٖهثاؿ فْ القرآف الكٓرـ : دٚلتٍا كأغراضٍا / عبد اهلل هحهد أحهد؛  .58

 .2008قسـ الدراسات ا٘سٛهٓة،  –الحهٓد الحسف 
دا أحهد عبد  963 – 912/  350 -300اٖىدلس فْ عٍد عبد الرحهف الىاصر ) .59 ( / رٓك

 .2013قسـ التآرخ،  –عبد الحكٓـ حسف ابرآٌـ  إشراؼالرحٓـ هحهد ؛ 
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 عمْ إشراؼاٚتجاي الفمسفْ فْ أدب أبْ العٛء الهعرم / هجدم سمٓهاف حهزة أحهد؛  .60
 .2007، قسـ المغة العربٓة –هحهكد أحهد 

رة هكاقع العصر الىبتْ بإقمٓـ كرهة أثر الهٍددات الطبٓعٓة كالبشٓرة / الرشٓد هحهد إدا .61
 .2007قسـ أثار،  –إبرآٌـ أحهد ؛ كباشْ حسٓف قسٓهة 

ٓة الشهالٓة فْ الفترة  –استخداهات اٖرض فْ كحدتْ كٓرهة كالشٍداء بهحمٓة هركم  .62 الٚك
، قسـ الجغرافٓا –السٓد بخت احهد  إشراؼحْ؛ / ابتساـ الهاحْ خمؼ اهلل الها 2010 – 1961هف 

2012. 
 إشراؼا٘عجاز القراىْ عىد ابف تٓهٓة كالباقٛىْ )دراسة هقارىة( / ٌالة السر عثهاف هحهد؛  .63

 .2009قسـ الدراسات ا٘سٛهٓة ،  –طمحة عبد الحهٓد الحسف 
 )ت(                                  

طركحات الجاهعٓة الهجازة فْ هجاؿ المغة العربٓة بجاهعة تحمٓؿ اٚستشٍادات الهرجعٓة لٛ .64
ٓكسؼ عٓسِ عبد اهلل   إشراؼاـ درهاف اٚسٛهٓة )دراسة ببمٓكهتٓرة( / كهاؿ عٓسِ الحاج هحهد؛ 

 .2010قسـ الهكتبات كالهعمكهات،  –
ٓة الشهالٓة )ا٘هكاىٓات كالهتطمبات( / ابكبكر بمؿ بخٓت  .65 التخطٓط ٘ىشاء هكتبة عاهة بالٚك

 .2011قسـ الهكتبات كالهعمكهات،  –هحهد عزالدٓف عمْ  إشراؼبمؿ ؛ 
 هف سكرة البقرة )جهعان  114ترجٓحات القىكجْ فْ التفسٓر هف أكؿ سكرة الفاتحة الِ أٓة  .66

ة بابكر حسف  إشراؼأحهد هحهد؛  كدراسة( / أبك القاسـ جهعة قسـ الدراسات ا٘سٛهٓة،  –هعآك
2013. 

التغٓر اٚجتهاعْ فْ الهجتهعات الهٍدرة بالتطبٓؽ عمِ هىطقة الحاهداب الجدٓدة / إبرآٌـ  .67
 .2012، قسـ اٚجتهاع –أحهد هكاكم حىاف  إشراؼفتح العمٓـ إبرآٌـ؛ 

 )ح(                                     

ا عمِ الىظاـ اٚسرم )بالتطبٓؽ عمِ هعسكر دٓرج لمىازحٓف  .68 ٓة  –الحرب اٌٖمٓة كتأثٌٓر ٚك
قسـ  –عٓسِ  عز الدٓف دفع اهلل  إشراؼىٓاٚ ( / هحهد أبكر هحهد عمْ؛  –جىكب دار فكر 

 .2011اٚجتهاع ، 
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 )خ(

هحهد  إشراؼمْ أحهد عثهاف ؛ رشٓؼ كالهعمكهات بكحدة سد هركم / أحهد عخدهات ا٘ .69
 .2010قسـ الهكتبات كالهعمكهات،  –عز الدٓف عمْ 

 )د(                                      

دكر أسالٓب الضبط اٚجتهاعْ الرسهْ كغٓر الرسهْ فْ الكقآة هف حكادث الهركر: دراسة  .70
ٓة الخرطـك / بدر الدٓف عبد اهلل هحهد آدـ ؛  قسـ اٚجتهاع  –ساهٓة الباقر هحهد  إشراؼتطبٓقٓة لٚك

 ،2013. 
 – 1994دكر دٓكاف الزكاة فْ التىهٓة اٚجتهاعٓة بالتطبٓؽ عمِ هحمٓة دىقٛ فْ الفترة هف  .71

 .2008قسـ اٚجتهاع،  –خمٓؿ عبد اهلل الهدىْ  إشراؼ/ سر الختـ عبد اهلل إدٓرس؛  2005
: ة بالتطبٓؽ عمِ هكتبات جاهعةدكر العٛقات العاهة فْ الهكتبات الجاهعٓة السكداىٓ .72

، السكداف لمعمكـ كالتكىكلكجٓة كالىٓمٓف( / ٓزىب الزاكْ هحهد عبد )الخرطكـ ، أـ درهاف ا٘سٛهٓة
 .2008عمْ صالح كرار،  إشراؼالجابر ؛ 

ة: حالة دراسة هكقعْ الىقعة كالهصكرات  .73 دكر الىقكش الجدآرة فْ فٍـ الحضارة الهرٓك
 .2007قسـ أثار ،  –كباشْ حسٓف قسٓهة  إشراؼالصفراء / هحهد فتح الرحهف أحهد ادٓرس ؛ 
 )س(                                    

ٓة ىٍر الىٓؿ / .74  إشراؼهحهد ٓس ٓس هحهد أحهد؛  السٓاحة أثآرة التىهٓة الهستداهة فْ ٚك
 .2006قسـ أثار،  –اىتصار صغٓركف الٓزف 

 )ص(                                    

ة / رحاب أهٓف فخر الدٓف؛  .75 طمحة عبد الحهٓد الحسف  إشراؼصحة اٖبداف فْ السىة الىبٓك
 .2008قسـ الدراسات ا٘سٛهٓة،  –

الصكرة الشعٓرة فْ دٓكاف دار الهجاذٓب لمشاعر هحهد الهٍدم الهجذكب )دراسة تطبٓقٓة( /  .76
 . 2011قسـ المغة العربٓة،  –طٛؿ الطاٌر قطبْ  إشراؼإجٛؿ هحهد عهر سمٓهاف ؛ 
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 )ـ(                                    

ف / آف بالقر آف فْ إٓضاح القر هحهد اٖهٓف الشىقٓطْ كآراؤي الفقٍٓة فْ كتابً أضكاء البٓا .77
 .2007قسـ الدراسات ا٘سٛهٓة،  –ٌاجر عمْ عبد اهلل ؛ طارؽ عثهاف الرفاعْ 

ـ( / 350 –ؽ ـ 750الهرتكزات اٚقتصادٓة لمهمكة الككشٓة الثاىٓة )حقبتْ ىبتة كهركم  .78
 .2013قسـ أثار،  –جهاؿ جعفر عباس  إشراؼسكزاف إبرآٌـ ىافع خمؼ اهلل ؛ 

ٓة الشهالٓة : حالة دراسة كحدة هركم ا٘دآرة /  .79 هساٌهة أثار فْ صىاعة السٓاحة فْ الٚك
 .2007قسـ أثار،  –كباشْ حسٓف قسٓهة  إشراؼإسراء بابكر عمْ بابكر؛ 

الهشكٛت اٚجتهاعٓة كاٚقتصادٓة لٗسرة السكداىٓة الهٍاجرة لمهمكة العربٓة السعكدٓة  .80
قسـ  –هحهد خمٓفة هاجدة خمٓفة  إشراؼالٍاـ هحهد عهر تهٓـ؛ )بالتطبٓؽ عمِ طبرجؿ( / 

 .2012، اٚجتهاع
هعدٚت الىهك الكهْ كالىكعْ لهجهكعات الهكتبات الجاهعٓة بالتطبٓؽ عمِ هجهكعات  .81

هٓة / هحهد عمْ هحهكد الٓزف؛  عباس عكض الكٓرـ  إشراؼهكتبات جاهعة دىقٛ: دراسة تقٓك
 .2007، كالهعمكهاتقسـ الهكتبات  –شاذلْ ال

ا اٚجتهاعٓة كاٚقتصادٓة فْ السكداف )بالتطبٓؽ عمِ  .82 هعكقات صىاعة الغزؿ كالىسٓج كآثاٌر
عزالدٓف دفع  إشراؼهصىع الصداقة لمغزؿ كالىسٓج بالحصاحٓصا( / عباس هبارؾ هحهد خمؼ اهلل؛ 

 .2013قسـ اٚجتهاع ،  –اهلل عٓسِ 
عكض السٓد هكسِ  إشراؼثهاف هحجكب عهر؛ هقكهات التراكٓب عىد ابْ تهاـ / عفاؼ ع .83

 .2008قسـ المغة العربٓة ،  –عمْ 
ٓة الشهالٓة  –الهكتبة اٚلكتركىٓة: دراسة تخطٓطٓة هقترحة لهكتبات كمٓات جاهعة دىقٛ  .84 الٚك

قسـ الهكتبات كالهعمكهات ،  –الىسر عبد الفضٓؿ سمٓـ  إشراؼ/ عكاطؼ هحهكد ىصر الٓاس ؛ 
2009. 

اىٓة الدسكقٓة الشاذلٓة )حالة الهاىٓا( /  .85 الهكركث الشعبْ لمتصكؼ فْ السكداف الطٓرقة البٌر
 .2011قسـ الفكلكمكر،  –ىصر الدٓف سمٓهاف عمْ  إشراؼرحاب هحهد عبد الرحهف؛ 

التاج إبرآٌـ دفع  إشراؼهكقؼ الهعتزلة هف تفسٓر القرآف / ٓزىب عبد الرحهف كراؽ إبرآٌـ؛  .86
 .2007لدراسات ا٘سٛهٓة، قسـ ا –اهلل 
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 )ف(                                

عباس سٓد أحهد  إشراؼىحك تأٌٓؿ سٓاحْ لهكاقع جبؿ البركؿ / عفراء عثهاف عبد اهلل ؛  .87
 .2010قسـ أثار ،  –هحهد 

ىظـ الهعمكهات ا٘دآرة بالهؤسسات الحككهٓة )دراسة حالة الٍٓئة القكهٓة لمكٍرباء( / الحاج  .88
 .2011قسـ الهكتبات كالهعمكهات،  –هزهؿ عباس هحجكب  إشراؼأحهد الحاج عابدكف ؛ 

ىهاذج لبعض عادات كتقالٓد البجا كهقارىة اثىكاركٓكجٓة هع هثٓٛتٍا فْ الدكلة الككشٓة /  .89
 .2010قسـ أثار،  –عباس سٓد أحهد هحهد  إشراؼلهاحْ خمٓفة؛ ابكعبٓدة ا

 )ق(                                    

ا عمِ التىهٓة الهحمٓة )دراسة حالة لعٓىة هف أرباب اٖسر الهستفٓدة هف  .90 الٍجرة الداخمٓة كأثٌر
قسـ  –هلل الهدىْ خمٓؿ عبد ا إشراؼهشركع ىكرم الزراعْ( / هحهد أحهد عبد اهلل عبد الجبار؛ 

 . 2007اٚجتهاع ، 

 ثاىٓا : رسائؿ الدكتكراي 

 رسائؿ الدكتكراي بالمغة العربٓة –أ  

 )أ(                                  

السكداف :  –أثر التحدٓث فْ تغٓر بعض القٓـ اٚجتهاعٓة فْ جباؿ الىكبة بجىكب كردفاف  .91
ىكرالدائـ عثهاف هحهد  إشراؼدراسة بالتطبٓؽ عمِ كحدتْ الدلىج كسٛرا / الهاحْ ادكىا أهٓىا ككىِ؛ 

 .2010قسـ اٚجتهاع،  –
ٓة  .92 الخرطـك / هحهد عمْ أثر الىشر اٚلكتركىْ عمِ هجهكعات الهكتبات الجاهعٓة بٚك

 .2013قسـ الهكتبات كالهعمكهات ،  –هحهكد الٓزف؛ اشرؼ هحهد عز الدٓف عمْ 
اٚتجاٌات الهكضكعٓة لمىشر الصحفْ فْ السكداف )دراسة حالة صحٓفتْ الرأم العاـ  .93

قسـ الهكتبات  –حهد عبد اهلل عبد القادر  إشراؼ( / هىصكر أحهد عثهاف ادٓرس؛ 2008كالصحافة 
 .2011كهات ، كالهعم
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استخداـ أكعٓة الهعمكهات بهكتبات جاهعة دىقٛ هف قبؿ أعضاء ٌٓئة التدٓرس كالطٛب /  .94
 .2008قسـ الهكتبات كالهعمكهات ،  –قاسـ عثهاف ىكر  إشراؼحسف عبد الرحٓـ فضؿ هحهد؛ 

 )ت(                                 

سمٓهاف حهزة أحهد ؛ طٛؿ الطاٌر تداخؿ اٖىكاع اٖدبٓة عىد شعراء الهٍجر / هجدم  .95
 .2013قسـ المغة العربٓة،  –قطبْ 

تفسٓر القرآف الكٓرـ عىد الزهخشرم كابف حٓاف اٖىدلسْ )دراسة هقارىة( / ٌالة السر عثهاف  .96
 .2013، قسـ الدراسات ا٘سٛهٓة –سف طمحة عبد الحهٓد الح إشراؼهحهد ؛ 

ة فْ تحمٓمٓة لمتشٓرعات الهكجٍة لىظاـ اٖسر التىظٓـ ا٘سٛهْ لمهجتهع ا٘ىساىْ )دراسة  .97
قسـ اٚجتهاع،  –ىعهة كرار هحهد ، طارؽ عثهاف الرفاعْ  إشراؼ؛ ا٘سٛـ( / حىاف أحهد هكاكم

2008. 
 )ح(                                   

حهآة كادارة الهكاقع اٚثٓرة عمِ ضفةالىٓؿ الٓهىِ بٓف الشٛؿ الثالث كدىقٛ العجكز  .98
 إشراؼأحهد؛  ( "هكاقع هىطقة دىقٛ العجكز ىهكذجا" / الرشٓد هحهد ابرآٌـ 1500 –ؽ ـ  2500)

 .2013قسـ أثار،  –كباشْ حسٓف قسٓهة 

 )ط(                                

ف الهكْ فْ ضكء تفسٓر الكشاؼ لمزهخشرم / هحهد عمْ عبد اهلل آْ القر الطمب البٛغْ ف .99
 .2013، قسـ المغة العربٓة – هحهد أحهد عبد اهلل إشراؼشهٓف ؛ 

 )ع(                                  

اىتصار الٓزف  إشراؼالعهارة ا٘سٛهٓة بهحمٓة هركم / هحهد فتح الرحهف أحهد ادٓرس ؛  .100
 .2013قسـ أثار،  –صغٓركف 

 )ـ(                                 

: دراسة حالة / بمكلة الشآقٓة الشاعر ابرآٌـ بف عكؼ الهبدع فْ الشعر الشعبْ بهىطقة .101
 .2011قسـ الفكلكمكر،  –هحهد الهٍدم بشرل  إشراؼهحهد بمكلة عباس؛ 



 

جم1028جج-جينميرججالرابعجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 41th edition January 2018 

 

1
0
0

 

زىة بٓف ابْ تهاـ كالبحترم / غادة هحهد أحهد أحهد الهىٍج الىقدم لٕهدم فْ كتاب الهكا .102
 .2013قسـ المغة العربٓة ،  –عبد اهلل هحهد أحهد  إشراؼىصر ؛ 

 661 -622ق / 40 -1الهٍددات اٖهىٓة لمدكلة ا٘سٛهٓة فْ العٍدٓف الىبكم كالراشدم ) .103
 .2011 قسـ التآرخ، –كهاؿ الحاج الحسٓف  إشراؼـ( / ابك القاسـ خمٓفة التٍاهْ؛ 

فٓة كالبشٓرة  .104 ٓة الىٓؿ اٖبٓض / السٓد بخت  هٍددات التىهٓة الٓر بٓرفْ هحمٓة ككستْ ٚك
 .2008، قسـ الجغرافٓا –عظٓـ عثهاف أحهد عبد ال إشراؼأحهد بخت؛ 

 رسائؿ الدكتكراي بالمغة اٚىجمٓٓزة –ب              

(G) 

105. Gender Sudanese Literature With Reference to the Image of Woman 

in Contemporary Sudanese Novel / Elsadig Hussein Fadlalla , Supervisor 

Ahmed Gsim Elseed Ahmed - English Department , 2013. 

(P) 

106. Problems of Dongola University Students Spelling / Ahmed Ali Fadul 

Benyo , Supervisor Amna Mohammed Badri - English Department , 2010. 
 كمٓة الشٓرعة كالقاىكف – 4

 أٚك : رسائؿ الهاجستٓر

 )أ(                               

عمْ  إشراؼأحكاـ الجٓرهة الهىظهة )دراسة هىظهة( / الحسف إبرآٌـ حاهد الهاحْ؛  .107
 .2012ٓس ،  بابكر 
أحكاـ تكٓزع اٖرباح كتحهؿ الخسائر فْ الشركات فْ الفقً ا٘سٛهْ كالقاىكف السكداىْ  .108

 –هٍمب بركات أحهد  إشراؼكالهصرم )دراسة هقارىً( / سٓؼ الىصر خكجمْ عبد اهلل خكجمْ؛ 
 .2008قسـ القاىكف الخاص ، 

 إشراؼأساس الهسؤكلٓة الجىائٓة فْ جرائـ الحدكد )دراسة هقارىة( / طٓب إبرآٌـ سمٓهاف ؛  .109
 .2013، قسـ الفقً الهقارف –مْ بابكر ٓس ع
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ا شركة الهساٌهة كاٖحكاـ الهتعمقة بٍا  .110 إكراـ عمْ  )دراسة هقارىة(/  اٖسٍـ التْ تصدٌر
 .2006الخاص،  قسـ القاىكف –هٍمب بركات أحهد  إشراؼهحهد ؛  بابكر 

 )ت(                                      

عبد الكٓرـ  إشراؼتخصٓص العهكـ باٖدلة الهتصمة كالهىفصمة / عبد العظٓـ هحهد ىكر؛  .111
 .2007قسـ الشٓرعة ،  –هحهد عبد الكٓرـ 

 )ج(

ٓهاء هحهد جرائـ الهعمكهاتٓة هقارىة بالتعدم الجىائْ فْ القاىكف الجىائْ السكداىْ الىافذ / ش .112
 .2011قسـ القاىكف العاـ ،  –بابكر عبد اهلل الشٓخ  إشراؼالٓاس صالح ؛ 

بابكر  إشراؼجرائـ تٓزٓؼ العهمة : أسالٓبٍا كطرؽ هكافحتٍا / عاهٓرة فضؿ عثهاف فضؿ ؛  .113
 .2011قسـ القاىكف العاـ ،  –عبد اهلل الشٓخ 

الدكلٓة عىٍا / هحهد حسٓف إدٓرس  الجرائـ الهرتكبة ضد ا٘ىساىٓة كهدل الهسؤكلٓة القاىكىٓة .114
 .2009قسـ القاىكف ،  –بابكر عبد اهلل الشٓخ  إشراؼأحهد ؛ 
 إشراؼالجٓرهة اٚلكتركىٓة فْ قاىكف الهعمكهاتٓة )دراسة هقارىة( / هٍىد أهٓف هحهد ىكر ؛  .115

 .2013، الفقً الهقارف  - عمْ بابكر ٓس 
 )د(                                       

اج؛  دكر هجمس اٖهف الدكلْ فْ إقرار الشرعٓة الدكلٓة )دراسة هقارىة(  .116 / إبرآٌـ حسف أٌك
 .2013عبد الحهٓد ٓكسؼ عباس،  إشراؼ

 )ر(                                      

الرقابة القضائٓة عمِ أعهاؿ ا٘دارة فْ السكداف )دراسة هقارىة( / أهٓر هحهد طً دٓاب؛  .117
 .2009الرازؽ عثهاف،  سعٓد عبد إشراؼ

 )ش(                                     

ا فْ الجاىْ كالهجىْ عمًٓ ٚستٓفاء القصاص )دراسة هقارىة( /  .118 الشركط التْ ٓجب تكافٌر
 .2009قسـ فقً هقارف،  –عادؿ عبد الكٓرـ ابك حسٓف؛ هعاكٓة بابكر حسف 
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ؿ درار السٓد هحهد ؛  .119 قسـ  –هحهد هصطفِ هحهد  إشراؼالشركط فْ عقد الزكاج / الٚز
   .  2012، الشٓرعة

                     )ص(                                     

كالشٓرعة ا٘سٛهٓة /  1991صكر اٚشتراؾ الجىائْ كأحكاهً فْ القاىكف الجىائْ السكداىْ  .120
 .2006 قسـ القاىكف العاـ ، –بابكر عمْ عبد اهلل  إشراؼهحهد حسف هحهد حسف؛ 

 )ض(                                    

/ رحاب فخر الدٓف  1991لقاىكف ا٘جراءات الجىائٓة لسىة  ضبط اٖشخاص كاٖهاكف كفقان  .121
 .2011قسـ القاىكف العاـ،  –بابكر عبد اهلل الشٓخ  إشراؼهحهد عمْ؛ 

 )ع(                                     

قسـ  -التاج إبرآٌـ دفع اهلل  إشراؼالعدة : هفٍكهٍا كأحكاهٍا / هحهد اسحؽ شٓرؼ أكر؛  .122
 .2005،  فقً هقارف 

عقد التأهٓف فْ الفقً كالقاىكف )دراسة تطبٓقٓة عمِ شركة شٓكاف( / ىٍِ ٓكسؼ عمْ هحهد  .123
 .2007قسـ فقً هقارف ،  –أحهد الصادؽ البشٓر  إشراؼ؛ 

أسعد عبد  إشراؼدارم )دراسة حالة( / سمكل إبرآٌـ هحهد عمْ؛ عٓب الشكؿ فْ القرار ا٘ .124
 .2011قسـ القاىكف العاـ ،  –الحهٓد إبرآٌـ 

    )ؾ(                                      

الكفاءة فْ الزكاج )دراسة هقارىة بٓف الفقً ا٘سٛهْ كالقاىكف السكداىْ كالهصرم( / ىٍمة  .125
 .2009قسـ الفقً الهقارف،  –هٍمب بركات احهد سٓؼ الدٓف عبد الحفٓظ ؛ 

 )ـ(                                      

 إشراؼهذاٌب الفقٍاء فْ تفسٓر آٓات اٖحكاـ فْ سكرة البقرة / عٓسِ إبرآٌـ عبد الرحهف؛  .126
 .2010قسـ الفقً الهقارف،  –هحهكد هحهد احهد 

هشركعٓة دفع الصائؿ فْ الفقً ا٘سٛهْ كالقاىكف الدكلْ )دراسة هقارىة )قطاع غزة  .127
قسـ الفقً  –هحهد عبد اهلل عمْ هحْ الدٓف  إشراؼىهكذجا(( / عبد الرحهف ابكبكر هحهد ىكر؛ 

 .2012الهقارف ، 
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 )ك(                                    

ٓة الخاصة عمِ القاصر كالهحجكر عمٓ .128 ً فْ الفقً ا٘سٛهْ كالقاىكف السكداىْ / هحهد الٚك
 .2008، الهقارفقسـ الفقً  –هحهكد هحهد أحهد  إشراؼهحهد عبد الفضٓؿ؛  إبرآٌـ 
ٓة فْ الزكاج فْ الفقً ا٘سٛهْ هقارىا بالقاىكىٓف السكداىْ كالهصرم )دراسة هقارىة( /  .129 الٚك

 .2007الشٓرعة ، قسـ  –هٍمب بركات أحهد  إشراؼفٓردة عكض سٓد أحهد؛ 

 ثاىٓا : رسائؿ الدكتكراي             

 )أ(

الجٓرهة اٚلكتركىٓة : دراسة تطبٓقٓة عمِ السكداف / هحهد الفاتح عبد  ِأثر التشٓرعات عم .130
                          . 2013قسـ القاىكف العاـ،  –سعٓد عبد الرازؽ عثهاف  إشراؼاهلل احهد؛ 

( / شكقْ  2006 – 1956أثر السٓاسة الخارجٓة عمِ اٚهف القكهْ )دراسة حالة السكداف  .131
 .2012قسـ القاىكف،  –هحهكد حسف أحهد  إشراؼعبد الهجٓد عبٓدم ؛ 

أحكاـ الجٓرهة الهخمة بسٓر العدالة فْ القاىكف الجىائْ السكداىْ كاتفاقٓة اٚهـ الهتحدة  .132
 –بابكر عبد اهلل الشٓخ  إشراؼلهكافحة الجٓرهة الهىظهة عبر الكطىٓة / هحهد حسف هحهد حسف؛ 

 .2010قسـ القاىكف العاـ، 
لٓة كبعض التشٓرعات لمهعاٌدات الدك  أحكاـ عقد الىقؿ البحرم لمبضائع كاٖشخاص طبقان  .133

 إشراؼالعربٓة )القاىكف البحرم السكداىْ كالقاىكف البحرم الهصرم( / هحهد عٓسِ الطاٌر عٓسِ ؛ 
 .2009قسـ القاىكف الخاص ،  –بدر الدٓف عبد اهلل حسف 

 )ص(                                      

اب ش .134 عهر  إشراؼهد هحهد أحهد؛ الصحة الغذائٓة الكقائٓة فْ القرأف الكٓرـ / عبد الٌك
 .2009ٓكسؼ حهزة، 

  )ف(                                        

الىٓابة الخاصة عف الغٓر فْ الفقً ا٘سٛهْ كالقاىكف السكداىْ )دراسة هقارىة( / هحهد  .135
 .2012قسـ الفقً الهقارف،  –هعاكٓة بابكر حسف  إشراؼإبرآٌـ هحهد عبد الفضٓؿ؛ 
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 الزراعٓة العمـك  كمٓة  .3
 : رسائؿ الهاجستٓر أٚك

 رسائؿ الهاجستٓر بالمغة العربٓة  .1
 )أ(

ىتاج ىخٓؿ التهر  .136 أثر الىتركجٓف كالفسفكر كالكبٓرت كالعىاصر الغذائٓة الصغرل عمِ ىهك كا 
قسـ البساتٓف،  –تاج السر إبرآٌـ هحهد  إشراؼصىؼ بركاكم / عبد العظٓـ خضر إدٓرس؛ 

2012. 
ٓة الشهالٓة: دراسة حالة هحمٓة دىقٛ هكسـ  –اقتصادٓات إىتاج البطاطس  .137  – 2006الٚك

قسـ اٚقتصاد الزراعْ،  –ابكبكر ابرآٌـ سعٓد  إشراؼ/ عٓسِ حسٓف شٓدم هكسِ؛  2007
2010. 
ٓة الشهالٓة دراسة حالة هحمٓة دىقٛ هكسـ  .138  2010 – 2009اقتصادٓات إىتاج الشهار بالٚك

 –. 2010قسـ اٚقتصاد الزراعْ،  –ابكبكر إبرآٌـ سعٓد  إشراؼلعٓزز هحهد دربْ؛ / السر عبد ا
 )بحث تكهٓمْ(.

ٓة الشهالٓة  .139 السكداف )دراسة حالة هحمٓة دىقٛ( /  –اقتصادٓات إىتاج الفكؿ الهصرم بالٚك
 .2011قسـ اقتصاد زراعْ،  –فكٓزة ٓعقكب فضؿ الهكلِ  إشراؼعطٓات عبد الحمٓـ هحهد أحهد؛ 

؛ ( / هٍاجر ادٓرس هحهد ادٓرس 2011 – 2010اقتصادٓات القهح بهشركع بىا الزراعْ ) .140
 .2012قسـ اٚقتصاد الزراعْ،  –فكٓزة ٓعقكب فضؿ الهكلِ  إشراؼ

 )د(

ٓة الشهالٓة / أىكر عبد الحمٓـ  .141 دراسة بٓكلكجٓا الجراد الصحراكم )التجهعْ( فْ ظركؼ الٚك
 .2009قسـ كقآة الهحاصٓؿ،  – هحهكد حسف عبد ربً إشراؼهحهد ىصر؛ 

 )ـ(

ٓة الشهالٓة / زكْ عكض عبد السٓد  .142 هقارىة بٓف طرؽ التخٓزف التقمٓدم كالحدٓث لمقهح بالٚك
 .2012الزراعٓة،  قسـ الٍىدسة  -فاطهة عز الدٓف هحهد  إشراؼعمْ ؛ 
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هحمٓة دىقٛ  ( Tritcum Aestivum Lفْ هحصكؿ القهح ) هكافحة الحشائش كٓهٓائٓان  .143
ٓة الشهالٓة  قسـ كقآة  –هختار عبد العٓزز هحهد  إشراؼالسكداف / قهر الىعهة آدـ إبرآٌـ؛  –الٚك
 .2012الهحاصٓؿ ، 

ٓة  –( بهحمٓة دىقٛ Vicia Faba Lالهكافحة الكٓهٓائٓة لمحشائش فْ الفكؿ الهصرم ) .144 الٚك
قسـ كقآة  –ار عبد العٓزز هحهد هخت إشراؼ؛ السكداف / عاطؼ خضر عكض اهلل –ة الشهالٓ

 .2013الهحاصٓؿ، 
 رسائؿ الهاجستٓر بالمغة اٚىجمٓٓزة –ب 

145. Assessment of some Leguminous  Crop Crain as Possible Binders in 

processed Meats / Manal Ibrahim Mohammed, Supervisor Abdalla Sid 

ahmed Mohammed – Agricultural Production, 2007. 

146. Comparative Study to Evaluate the Nutritive Value of Feterita  White 

and Yellow Maize Broiler Diets / Amna AbdAlla Mohammed Torab

, Supervisor Mohammed Eltigani Salih – Animal Production , 2008. 

147. Economic Analysis of Garlic Production: Case Study Dongola 

Locality Northern State, Sudan/ Mawahib Abdelghani Ali Abdelseed , 

Supervisor Mohammed Ahmed Tawfeeg - Agricultural Economics ,2011.  

148. Economics of Wheat and Faba Bean Production in Individual Nile 

Schemes in Dongola locality Northern State, Sudan/ Afrah Abdel Rahman

Osman, Supervisor Ala Eldin SidAhmed Mohammed - Agricultural 

Economics ,’2012.  

149. Economics of Wheat Production in Dongola locality Northern State / 

Asma Awad Ahmed , Salah Mohammed Elawad - Agricultural Economics, 

2008. 

150. Effect of Nitrogen Fertilizer and Manure on the  of  Performance of 

two Forage Sorghum Cultivars on Upper Terrace Soil. /AbdElfatah 

Mohammed , Supervisor Eltom Elsadig Ali - Department of Crop Protection 

, 2007. 

151. Efficacy of Neem and Ash against Faba beanBeetle ( Brchidius in

Carnets Boh) in feasting Stored Faba Bean Northern State, Sudan / Amal 

Abdelhaleem Nasur Kheyri, Supervisor Mukhtar Abdel Aziz Mohammed – 

Department of Crop Protection, 2009. 

152. The Impact of Irrigation Frequency and Farmyard  Manure on Asalt 

Effected  Soil in ABU Sabein (Sorghum Bicolor. LMoench) Production in 

Dongola Area / Awadia Awad Ahmed Idris, Saad eldeen Ibrahim 

Mohammed, 20 07.  
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 ثاىٓا: رسائؿ الدكتكراي بالمغة اٚىجمٓٓزة) ٚ تكجد رسائؿ دكتكراي بالمغة العربٓة(

153. Assessment Study of some Poverty Alleviation Projects (2005 - 2009) 

in the Northern State, Sudan / Awadia Ahmed Hashim, Supervisor Musa 

Hagoelfaki – Economics and Rural Community Development .2012.  

154. Ecological Studies on Vicia Faba  L / Orobenche Crenate Forks 

Relations in  Northern State , Sudan / Mohammed Ahmed Mohammed , 

Supervisor Awad  Fageer Farah ,2010. 

155. Economic Analysis of the National Program for Wheat Production 

Case Study. Dongola locality Northern State, Sudan/ Mohammed Ahmed 

Taufeeg, Supervisor Hashim Ahmed Elobeid - Agricultural Production, 

2007. 

156. Effect of Nitrogen Fertilization Sowing Methods and Sowing Dates 

on Yield and Yield Attributes of Wheat (Tritium Aestivum  L) / Ibtihag 

Mohammed Mahamoud,Supervisor Yassien Mohammed Ibrahim, 2012. 

157. Insect Pests of Date Palm and their Natural Enemies in the Northern 

State , Sudan / Awad Elkarim Wahei alla Murad,Supervisor Asim Ali Abdel 

rahman – Crop Production , 2010. 

158. Studies on the Effects of some Botanical and Petroleum Oils for the 

Control of onion thrips (thrips Tabaci  Lind, thysanoptera, thripidae and 

onion yield ) / Wessal Yousif Hassan Adam , Supervisor Hassan Omer 

Kannan , Ahmed Elbashir Mohammed - Crop Protection ,2010.  

159. Studies on Vegetative Propagation of Mango (Magnifier Indica  L ) / 

Abdel latif Elkhair Omar Elkhair, Supervisor Abdel gaffar Elhag Said, 

Tagelsir Ibrahim Mohammed , 2013. 
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 الموارد المائية  فى التنمية الزراعية  بالوالية الشمالية  استخدام
 ( حمل جالدراس :جحمةلي جالدب )

 د. خوجمى سميمان     محمد الشفيع محمد الشيخد. 

 األستاذ المشارك بكمية اآلداب جامعة  النيمين             طالب دراسات عميا                        

 د. صالح عبدالرحمن صالح
 األستاذ المشارك بكمية الزراعة جامعة النيمين

                                                                                      مستخمصال

ٓة الشهالٓة الكاقعة بٓف خطِ طكؿ  2012تهت ٌذي الدراسة خٛؿ عاـ    ـ بهحمٓة الدبة بالٚك
ٚن   18° ك  17° كبٓف خطِ عرض شرقان   35° ك  °30   بحكالْ. تقدر هساحة هىطقة الدراسة شها

ٓة الشهالٓة(. ٓتككف التركٓب  21.6كٓمكهتر هربع )  75456 لهىطقة  الجٓكلكجْ% هف هساحة الٚك
صخكر هعقد اٖساس، الصخكر البركاىٓة كالصخكر  -:ٌْكحدات صخٓرة  الدراسة هف ثٛث

 إلِدرجة هئكٓة خٛؿ فصؿ الصٓؼ كتصؿ  42 إلِ 40.3الرسكبٓة. تتراكح درجات الحرارة هف 
أغمب  فْالٓة الشرقٓة ٓة خٛؿ فصؿ الشتاء. تسكد هىطقة الدراسة الٓراح التجآرة الشهدرجة هئك  11

 إلِٓهكف تقسٓـ التربة بالهىطقة  همٓهٓتر. 6 سىكم. اٖهطار بالهىطقة شحٓحة بهتكسط أٓاـ السىة
 أراضْ، السكاقْ أراضْالجركؼ،  أراضْكأٌهٍا  الفٓضْالسٍؿ  أراضْعدة أقساـ تشهؿ تربة 

ة الرهمٓة.                كاٖراضْالتركس العمٓا   الصحرآك

 فْعهمٓة التىهٓة الزراعٓة  فْالذل تقكـ بً الهٓاي  الحقٓقْتكضٓح الدكر  إلٌِدفت الدراسة 
هكاىٓة  الغٓر هستقمة  اٖراضْ استقٛؿالسكداف بصفة عاهة كفِ هحمٓة الدبة بصكرة خاصة كا 

هكا فْلىٍضة زراعٓة  ٓة كا  زراعة الكثٓر  فْهف الهٓز الىسبٓة لبٓئة كهىاخ الهىطقة  اٚستفادةىٓة الٚك
 هف الهحاصٓؿ الزراعٓة.

 -تكصمت الدراسة لعدة ىتائج هىٍا:

 التْالخصبة كتكافر الهٓاي  كاٖراضْهىطقة الدراسة هقكهات زراعٓة طبٓعٓة  فْ( تكجد  1)
 ٓهكف أف تشكؿ هستقبؿ التىهٓة الزراعٓة إذا استقمت.

التركس العمٓا  أراضْالتكسع حٓث أف  إلِ( هازالت الهشآرع الزراعٓة بالهىطقة تفتقر  2)
                                                                           بطٓئا. استقٛلٍاهازاؿ 
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عمِ هىتجات زراعٓة هحدكدة كالىخٓؿ كالهكالح أفقد الهىطقة  اٚعتهاد(  3)                    
 إهكاىٓة الهساٌهة بهىتجات أخرل ٌاهة.

 الهادمأسعار الكقكد عكاهؿ تقمؿ هف العائد  ارتفاععدـ كٍربة الهشآرع الزراعٓة هع  ( 4) 
 هكاصمة ا٘ىتاج. فْلمزراعة هها ٓقمؿ هف قابمٓة كرغبة الهزارع 

Abstract:-  
This study was conducted during 2012 in Aldaba Locality, North State, 

longitude 30° - 35° E, latitude 17° - 18° N. Approximate area of the study was 

75456 square kilometer (21.6% of the North State area). The geological 

construction of the area consist of three types of rocks:- basement complex, 

sedimentary rocks and extrusive, volcanic rocks. Temperature of the area range 

from 40.3C° to 42C° in the summer and reach 11C° in the winter. There is an 

east north wind throughout the year. The average rainfall during the year is 6 

mm. The soil of the study area was divided into different types:- flood garif  

area, sawagi area, high terrace area and sand desert area. The results of this 

study showed that:-                                                                    

1- The study area replete with agricultural determinants such as, agricultural 

lands, and irrigation water availability, constitute a catalyst for the 

development of agricultural production.   

2- Agricultural projects lacking for vertical expansion, where there are large 

tracts, such as the upper terrace are slowly exploited.    

3- The study area is a good area for growing new food and cash crops. 

4- Pumps in the area are not operated by electricity, but using fuel with high 

cost. This reduce the income and enforced farmer to refuse agricultural 

production.  

 -أدبٓات البحث:

  -هقدهة:

لدل الهتابعٓف كالهعىٓٓف الهحمٓٓف  استثىائٓةٓشكؿ هكضكع الهكارد الهائٓة لمحٓاة كالتىهٓة أٌهٓة 
 فْهف دكؿ العالـ الفقٓرة لمهٓاي لهكقعً  العربْٓعد الكطف  إذبالحٓاة بشكؿ عاـ  ٚرتباطًكالدكلٓٓف 

 فْتذبذب هعدٚتٍا ٌذا ها أثر  إلِ با٘ضافةالهىاطؽ الجافة كشبً الجافة هف العالـ. فاٖهطار قمٓمة 
ك أىٍار دكلٓة تىبع هف خارج أراضٍٓا كها ٌ العربْتغذٓة الهٓاي الجكفٓة، كها إف هعظـ أىٍار الكطف 

 دعْاٖردف هها  فْالعراؽ كسكٓرا كىٍر الٓرهكؾ  فْدجمة كالفرات  مالحاؿ بالىسبة لىٍر الىٓؿ، ىٍر 
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أف تصبح هٓاي ٌذي اٖىٍار هحط ىزاع كصراع بٓف ٌذي الدكؿ فٓها بٓىٍا هف جاىب كبٓف ٌذي الدكؿ 
كدكؿ الهىبع هف جاىب أخر، بعد أف تخمت اٖخٓرة عف العهؿ بالهعاٌدات الدكلٓة لقسهة هٓاي ٌذي 

          اٖىٍار.                          

لمضغط عمِ الشعكب  استراتٓجْالغذاء كسٛح  استخداـأصبحت سٓاسات الدكؿ العظهِ  
تحقٓؽ  إلِجاىب اٌٖهٓة الىقدٓة لمزراعة ٌذا هدعاة أف ٓسعِ السكداف كغٓري هف الدكؿ  إلِالىاهٓة، 

 السكاىٓة. اٚحتٓاجات تزآدظؿ  فْهف الغذاء  احتٓاجًالتىهٓة الزراعٓة لتأهٓف 

  -السكداف: فْهكارد الهائٓة ال 

السكداف تتككف هف هٓاي اٖهطار كالهٓاي السطحٓة كالهٓاي الجكفٓة. تقدر  فْالهكارد الهائٓة 
%( هف الهٓاي 80) 3همٓار ـ 119بأف  ، عمهان سىكٓان  3همٓار ـ 149 بحكالْكهٓة الهٓاي الهتجددة 

ك  الباقْهف الخارج عبر الحدكد هف الدكؿ الهجاكرة،  ٓأتْالسكداىٓة  هف هٓاي  3همٓار ـ 30ٌك
همٓار  30السكداف حكالِ  فْالهستداـ  لٛستخداـاٖهطار. تقدر كهٓة ها ٌك هتاح هف ٌذي الهٓاي 

 3همٓار ـ 4هف أىٍار أخرل كحكالِ  3همٓار ـ 5.5هف ىٍر الىٓؿ،  3همٓار ـ 20.5سىكٓا هىٍا  3ـ
 .   (FAO, 2005) ي الجكفٓة الهتعددة الهكاقع هف الهٓا

اٖف هف ىصٓب دكلة  اٚىفصاؿكاىت تهٓز دكلة السكداف قبؿ  التْهعظـ هٓاي اٖهطار  
،  3همٓار ـ 1093( ب اٚىفصاؿكؿ السكداف )قبؿ  فْجىكب السكداف إذ ٓقدر هتكسط اٖهطار 

% ( كدكلة  75) 3همٓار ـ 800 حكالْبتقدر  كالتْتحظِ دكلة جىكب السكداف بهعظـ ٌذي الهٓاي 
 هكرد اٖهطار. فْ% ( هها أفقدي الهٓزة الىسبٓة  25) 3همٓار ـ 293السكداف 

، أحكاض الشهاؿ  2همٓكف كـ 1.4حكض ىٍر الىٓؿ بهساحة تبمغ  فْٓشارؾ السكداف  
قٓا الكسطِ ، 2كـ 313الداخمٓة تغطِ   ، حكض بحٓرة تشاد عمِ طكؿ الحدكد هع تشاد كأفٓر
با٘ضافة  2ألؼ كـ 96.5عمِ ساحؿ البحر اٖحهر بهساحة  الشرقْ الشهالْحكض الساحؿ 

تٓرا ).  .                                                                                   (Omer, A., 2010لحكض ىٍر القاش كحكض بركة عمِ الحدكد هع إٓر

% هف هساحتً عمِ  50أكثر هف  فْالسكداف غىِ بالهٓاي الجكفٓة العهٓقة كالسطحٓة  
ٚ ٓستخدـ  3همٓار ـ 260 بحكالْـ. تقدر كهٓة الهٓاي الجكفٓة  140 إلِ 40أعهاؽ تتراكح هف 

  -السكداف: فْ. هف أٌـ خزاىات الهٓاي الجكفٓة الحالْالكقت  فْ% 1حكالِ  إٚهىٍا 

ك خزاف غٓر هتجدد  الىكبْ رهمْالخزاف الحجر  - 1  فْ 2ألؼ كـ  376هساحة  فٌْك
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 % هف هساحة الحكض(. 17.1السكداف )  غربْشهاؿ 

ىات أـ ركابة هركزة  -2  جىكب السكداف . فْتكٓك

ىات الحجر  -3 ٓتْالشهالٓة هف  اٖجزاءٓشهؿ  الىكبْ الرهمْتكٓك بحر الغزاؿ كالكحدة  ٚك
ٓات. كردفاف كدارفكر                                                                   كٚك

.(Abu- Zeid, K., 2006) 

  -هصادر الهٓاي بهحمٓة الدبة:

تكفر بالهحمٓة هصادر الهٓاي هف الىٓؿ   تقع الهحمٓة عمِ ىٍر الىٓؿ عىد هىحىِ الىٓؿ ٓك
 الرمة الزراعة بطرؽ ككهٓات كبٓرة هف الهٓاي الجكفٓة الصالحة لمزراعة. هارس سكاف الهحمٓ

كاستعهاؿ الركافع البدائٓة كالطىبكر  الفٓضْ كالرمبزراعة الجركؼ  الهختمفة هىذ قركف هركران 
 كالساقٓة ثـ كابكرات البخار كهضخات الدٓزؿ. كالشادكؼ

عمِ الزراعة هستخدهٓف العهالة  كمٓان  هحمٓة الدبة كجزء هف حكض ىٍر الىٓؿ اعتهدت اعتهادان 
ة  هها حصر الىشاط  هؤخران  إٚالحدٓثة  لٓاتأالبدائٓة هستخدهٓف الحٓكاف إذ لـ تدخؿ  كاٖدكاتالٓدٓك
تعداد السكاف الذل ٚ  فْالفائؽ  اٚزدٓادكهع  عمِ الشٓرط الضٓؽ الهتاخـ لمىٓؿ . كأخٓران  الزراعْ

اف ٚبد هف تفتت الهمكٓة عف طٓرؽ الهٓراث كك إلِ أدلالزراعٓة هها  اٖراضْ فْٓقابمً تكسع 
ادة الرقعة الزراعٓة كاستغٛؿ  إلِالمجكء  التركس العمٓا بكؿ الكسائؿ هف أبار جكفٓة أك شؽ  ضِار أٓز

ٓة الشهالٓة، الرمقىكات هف الىٓؿ ) إدارة   ـ(. 2010، الٚك

الهشآرع الزراعٓة الحككهٓة كاٌٖمٓة الهصدقة هف كزارة الزراعة  رم فْتستخدـ هٓاي الىٓؿ 
ٓة ال  ((. 1شهالٓة، إذ تعتهد ٌذي الهشآرع عمِ الطمهبات الساحبة لهٓاي الىٓؿ ) جدكؿ )الٚك

  -الىتائج كالهىاقشات:

ٓة الشهالٓة كالهقابٛت  أجٓرت هع  التٌْذي الىتائج تحصمىا عمٍٓا هف إدارات الزراعة بالٚك
ٓة با٘ضافة  دارة الضرائب بالٚك الهٛحظات كالقٓاسات  ِإلالهسئكلٓف كالهزارعٓف بهىطقة الدراسة كا 

 قهىا بٍا خٛؿ الٓزارات الهٓداىٓة لمهشآرع الزراعٓة. التْ

 اٖراضْ لرم( ٓكضح أف الهشآرع تعتهد عمِ الطمهبات الساحبة لهٓاي الىٓؿ  1جدكؿ رقـ ) 
هشآرع تـ  6ٓتـ ٓرٍا هف الىٓؿ ، ٌىالؾ  26هىٍا  هشركعان  32الزراعٓة. عدد الهشآرع بهحمٓة الدبة 

ِ هشركع الجابٓرة  تصدٓقٍا كسمهت أراضٍٓا لمسكاف لكف لـ ٓتـ تركٓب الطمهبات حتِ اٖف ٌك
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 10×   12بكعجاج. ٓتراكح حجـ الطمهبات هف أ كا٘ىقاذبحرل، حهكر، الكىج، كرهككؿ، التكاهؿ 
كحدات كالقدرة لمطمهبة تراكحت هف  6 إلِ 1هف بكصة كعدد الكحدات تراكح  20× 24  إلِبكصة 

كٓمككاط ساعة. هف الجدكؿ ٓتضح عدـ كجكد عٛقة كاضحة تربط بٓف الهساحات  236 إلِ 56
 بالهشآرع هع عدد الطمهبات كحجهٍا كالقدرة الهطمكبة.                              

 محمية الدبة فيبالمشاريع الزراعية  الري( طممبات  1جدول ) 

 المشروع حجم الطممبة )بوصة( عدد الوحدات (KWH)القدرة 

 الجابٓرة كسط  12×  14 1 75

 ْالجابٓرة قبم  16×  20 1 157

 الككر الزراعٓة  20×   24 2 236

 مبحر  ْتىقس  10×   12 1 56

 ْبىقىارت  12×   14 1 75

 ترقس التعاكىٓة  10×   12 1 56

 السٛـ التعاكىٓة  10×   12 1 56

 شهاؿ ْأرق 10×   12 1 56

 طٛئع التىهٓة    12×  14 1 75

 التعاكىٓة ْقشاب   20×  24 1 236

 ْتجهع قشاب  20×   24 2 236

 ْجرا قبم  10× 12+  12×  14 2 56+  75

 مجرا بحر   10×   12 1 56

 دبة الفقراء   16×  20 2 157

 مالكرد بحر   10×   12 1 56
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 تىقسِ كسط   10×  12 1 56

 ْالجابٓرة تىقس  16× 20+  20×  24 4 157+  236

 هشركع الحهداب  16× 20+  20× 24 6 157+  236

 العفاض   20×  24 2 236

 الغابة الحككهٓة  20×   24 2 236

 ْالغابة اٌٖم  20×   24 2 236

 هشركع حاج ساٚ   10×   12 1 56

 الكمد  20×   24 2 236

 ْقىت  16× 20+  20× 24 3 157+  236

 ْالساب قىت   12×   14 1 75

 السٓاؿ  10×    12 1 56

 م2011، محمية الدبة، الريالمصدر : إدارة 

هحمٓة الدبة  فْالهشآرع الزراعٓة  فْ( ٓتضح أف حجـ الهٓاي الكمٓة الهستخدهة 2هف جدكؿ )
 لمرمالعاـ، بٓىها حجـ الهٓاي الهتاحة هف الىٓؿ  فْهمٓكف هتر هكعب  63.761هف هٓاي الىٓؿ 
%. هع  22.33أف الهٓاي الهستقمة هف هٓاي الىٓؿ  أمهمٓكف هتر هكعب،  285.5بهحمٓة الدبة تبمغ

الجركؼ كالهساحات القٓربة هف  رم فٌْىالؾ ىسبة هقدرة هف الهزارعٓف تستخدـ هٓاي الىٓؿ  أفالعمـ 
إىً هازالت ٌىالؾ كهٓات هف هٓاي  إٚبكصة  8 – 4حدكد  فْ، الىٓؿ بكاسطة طمهبات صغٓرة الحجـ

 التركس العمٓا.  أراضْ فْالىٓؿ هتاحة لٛستخداـ كلهقابمة التكسع 
 المشاريع الزراعية بمحمية الدبة  في الري في( حجم الماء المستخدم  2جدول ) 

مجموع حجم المياه  أسماء المشاريع
 (   3م 1000المستخدمة)

حجم المياه المستخدم  المشاريععدد 
 ( 3م 1000لممشروع )

ترقس التعاكىٓة        -1
السٛـ التعاكىٓة         -2

4736.88 9 526.32 
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أرقِ شهاؿ             - 3
جرا بحرل           -  4
الكرد بحرل            -5
تىقسِ كسط             -6
حاج ساٚ               -7
السٓاؿ                    -8
 تىقسِ -9

الجابٓرة كسط           -1
بىقىارتِ                  -2
طٛئع التىهٓة            -3
 الكمد  -4

2953.92 4 738.48 

 1264.08 1 1264.08 جرا قبمِ -1

الجابٓرة قبمِ            -1
 قىتِ -2

2808.96 2 1404.48 

 2106.72 1 2106.72 قشابِ التعاكىٓة -1

الككر الزراعٓة          -1
العفاض               -  2
الغابة الحككهٓة        -3
الغابة اٌٖمِ           -4
 الساب قىتِ  -5

21067.20 5 4213.44 

 2808.96 1 2808.96 دبة الفقراء -1

 4222.32 1 4222.32 تجهع قشابِ    -1

 7031.28 1 7031.28 الجابٓرة تىقسِ -1

 10546.92 1 10546.92 الحاهداب -1

 هجهكع حجـ الهٓاي  63761.40 

 م                                                                 2012لمباحث ،  الميدانيالمصدر : العمل 
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رفع الهٓاي  فْطمهبة صغٓرة تستخدـ  9340( ٓكضح أف بالهحمٓة عدد  3جدكؿ رقـ ) 
زعة عمِ الزراعٓة ) الهترات ( هك  اٖراضْ لرم هتران  24 إلِ 9ٓبمغ عهقٍا هف  التْالجكفٓة 

الجكفٓة  أباربالهحمٓة. إٚ أف كهٓة الهٓاي الهستغمة بكاسطة الطمهبات هف  الكحدات ا٘دآرة الثٛث
 162همٓكف هتر هكعب( أكثر هف كهٓة الهٓاي الجكفٓة غٓر الهتجددة بهحمٓة الدبة )  173.2) 
ذا هؤشر لخطكرة هكقؼ الطمهبات الساحبة هف همٓ الجكفٓة كعمِ السمطات  أبارار هتر هكعب( ٌك

 الجكفٓة. أبارإٓقاؼ تصادٓؽ 
 ( عدد الطممبات الرافعة لممياه الجوفية بمحمية الدبة 3جدول )

 الوحدة اإلدارية عدد الطممبات السنة )مميون متر مكعب( فيحجم المياه المسحوبة 

 كحدة الدبة 1435 26.88

 كحدة الغابة 3642 68.19

 كحدة التضاهف 4163 79.13

 الهجهكع 9240 173.2

 ، وزارة الزراعة، الوالية الشماليةلمريالمصدر: اإلدارة العامة   

( ٓكضح هساحات الهشآرع الزراعٓة الهصدقة بهحمٓة الدبة ، هف خٛؿ  4جدكؿ رقـ ) 
، بهجهؿ هساحة زراعٓة هتاحة بمغت  هصدقان  زراعٓان  هشركعان  33الجدكؿ ٓتضح أف بالهحمٓة 

% هف حجـ الهساحة  57.2بىسبة  فداىان  36803.1إٚ أف الهستغؿ هىٍا  فداىان  64311.83
 هشركعان  15كافة أراضٍٓا بمغت  استغمت التْالهتاحة. كها ىٛحظ هف الجدكؿ أف عدد الهشآرع 

لـ تستغؿ كافة أراضٍٓا الهتاحة  التْها الهشآرع %. أ45.5بها ىسبتً  هشركعان  33هف أصؿ 
هشآرع. هف ٌذا ٓتضح أف ٌىالؾ هساحات كبٓرة ٓىتظر أف  6بمغت  الزراعْكالهرخصة لمعهؿ 

 بالهحمٓة.  الزراعْتدخؿ العهؿ 
 ( مساحات المشاريع الزراعية بالفدان بمحمية الدبة  4جدول ) 

 اسم المشروع المساحة الكمية المساحة المستغمة المساحة غير المستغمة

 الجابٓرة كسط 360 360 صفر
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 ْالجابٓرة قبم 696 696 صفر

 الككر الزراعٓة 1106.74 900 206.74

 متىقسِ بحر  224 224 صفر

 بىقىارتِ 397 200 197

 ترقس التعاكىٓة 143.2 115 28.2

 السٛـ التعاكىٓة 172 135 37

 أرقِ شهاؿ 190 190 صفر

 طٛئع التىهٓة  285 285 صفر

 قشابِ التعاكىٓة 511 511 صفر

 ْتجهع قشاب 1500 1500 صفر

 ْجرا قبم 1029.5 350 679.5

 مجرا بحر  352.2 352.2 صفر

 دبة الفقراء 600 600 صفر

 مالكرد بحر  561.94 561.94 صفر

 تىقسِ كسط 138.5 30 108.5

 ْالجابٓرة تىقس 11176 4000 7176

 هشركع الحهداب 29409 13000 16409

 العفاض 2700 2700 صفر

 الغابة الحككهٓة 3000 3000 صفر

 اٌٖمْالغابة  1251 1251 صفر
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 هشركع حاج ساٚ 180 100 80

 الكمد 2004 2004 صفر

 ْقىت 3000 2000 1000

 ْالساب قىت 635 635 صفر

 السٓاؿ 276 276 صفر

 مالجابٓرة بحر  327 صفر 327

 حهكر 438 صفر 438

 الكىج 194.72 صفر 194.72

 كرهككؿ 177.63 صفر 177.63

 التكاهؿ 264 صفر 264

 بكعجاجأ ا٘ىقاذ 185.1 صفر 185.1

 الجهمة 64311.83 36803.1 27508.73

 ، وزارة الزراعة، الوالية الشمالية                                    لمريالمصدر: اإلدارة العامة 

 أراضْالتركس العمٓا الصالحة لمزراعة بهحمٓة الدبة ، إذ تقدر  أراضْ( ٓكضح  5جدكؿ ) 
فداف عف طٓرؽ  101640هىٍا  همٓكف فداف، ٓستغؿ حالٓان  2التركس العمٓا كالكاقعة غرب الىٓؿ ب 

زراعة التهكر، تركل بالطمهبات الصغٓرة هف الهٓاي الجكفٓة . كها أف  فْالهزارعٓف، تستخدـ  اٌٖالْ
 ع تركل بطمهبات هف الىٓؿ بكاسطة ترع.ٌىالؾ هشآر

 التروس العميا بالفدان بمحمية الدبة أراضي( مساحة   5جدول ) 

 اإلداريةالوحدة  المتاحة األراضي المستقمة األراضي غير المستقمة األراضي

 كحدة الدبة 430980 15785 415195

 كحدة الغابة 706620 40062 666558
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 التضاهفكحدة  862400 45793 816607

 الهجهكع 2000000 101640 1898360

 المصدر : إدارة الزراعة ، محمية الدبة                                                                         

ألؼ هتر هكعب  1.73 إلِ( ىٛحظ أف الفداف الهركل هف هٓاي الىٓؿ ٓحتاج  6هف الجدكؿ ) 
العاـ. هف ذلؾ  فْألؼ هتر هكعب  1.70 إلِداف هف الهٓاي الجكفٓة العاـ بٓىها ٓحتاج الف فْ

الفداف الهركل هف الهٓاي الجكفٓة ٓستٍمؾ كهٓة هٓاي أقؿ هف الفداف الذل ٓسقِ هف هٓاي  أفىٛحظ 
بكاسطة  الرمتعتهد عمِ  كالتْتركل هف هٓاي الىٓؿ  التْطبٓعة الهشآرع  إلِالىٓؿ ، ٓعزل ذلؾ 

 عمِ الجداكؿ الصغٓرة.    الرم فْالترع الكبٓرة بٓىها تعتهد الهترات 

 الزراعيالموسم  في( نسبة استيالك الفدان من المياه  6جدول ) 

 األراضينوع  الفدان من المياه )ألف متر مكعب( استيالك

ة هف الىٓؿ )الهشآرع الزراعٓة( اٖراضْ 1.73  الهرٓك

 التركس العمٓا أراضْ 1.70

 م                                                                          2012المصدر : الدراسة الميدانية ، 

 أراضْ فْحٓث تتـ زراعتً  الرئٓسْ الزراعْ( ىجد أف الىخٓؿ ٌك الهىتج  7هف الجدكؿ ) 
% هف الهساحة الهستقمة  86.6هساحً تهثؿ  فْالتركس العمٓا حٓث ٓزرع  كأراضْالهشآرع 

الحبكب فتزرع بىسبة قمٓمة حٓث  أها%.  3.4% ثـ الهكالح  4.6لمزراعة بالهحمٓة، ٓمًٓ البرسٓـ 
هف جهمة  التكالْ% عمِ  2.1% ك  1.5هساحات بمغت ىسبتٍا  فْ الهصرمٓزرع القهح كالفكؿ 

                                 الهستقمة بالزراعة بالهحمٓة اٖراضْ
 م 2010العام  في( المحاصيل الزراعية والمساحات المزروعة بمحمية الدبة  7جدول ) 

 المنتج المساحة المزروعة األراضينوعية  النسبة المئوية

 الىخٓؿ 119893 هشآرع + تركس 86.6

 الهكالح 4514 هشآرع 3.4
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 الهاىجك 318 هشآرع 0.2

 المٓهكف 53 هشآرع 0.04

 القهح 2104 هشآرع 1.5

 الذرة الشاهٓة 1208 هشآرع 0.9

 الهصرمالفكؿ  2871 هشآرع 2.1

 كاٖعٛؼالبرسٓـ  6359 هشآرع 4.6

 الشهار 112.1 هشآرع 0.08

 الفاصكلٓا 171 هشآرع 0.1

 الخضركات 840 هشآرع 0.6

 الجهمة 138433.1  100%

 ، وزارة الزراعة، الوالية الشمالية                                        لمريالمصدر : اإلدارة العامة 

( ٓٛحظ أف البمح ٓتصدر قائهة الهىتجات الزراعٓة بهحمٓة الدبة هف حٓث 8هف الجدكؿ )
رجع السبب  هة ظركؼ الهىطقة لزراعة أشجار الىخٓؿ لذلؾ تكثر زراعتً ءذلؾ لهٛ فْا٘ىتاجٓة ٓك

هثؿ الهحصكؿ   إٚالهىطقة الهكالح كأٌهٍا البرتقاؿ  فْالهحمٓة. هف أشٍر الفكاكً  فْاٖكؿ  الىقدمٓك
الهحمٓة عمِ تجارة الفكاكً.  فْقؿ اٚعتهاد  كبالتالْـ قضِ عمِ هعظـ اٖشجار 1988أف فٓضاف 

كاىت تزرع  التْأف هعظـ الهىاطؽ  إٚغذائٍـ  فْٓعتهد عمًٓ السكاف القهح ٌك الهحصكؿ الذل 
 ٚرتفاع أسعاري.  با٘ضافةلٛكتفاء هف غذاء الحٓكاف  باٖعٛؼتزرع  أصبحت قهحان 

 العام في( متوسط إنتاجية الفدان وعائده  8جدول ) 

 المنتج متوسط إنتاجية الفدان سعر الوحدة  بالجنيو عائد الفدان بالجنيو

 الىخٓؿ جكاؿ 51.4 243 12490.2

 البرسٓـ حشة 124 63.8 7911.2

 الهكالح كرتكىة 327.8 57 18684.6
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 القهح جكاؿ 12.9 207 2670.3

 الهصرمالفكؿ  جكاؿ 8.6 936 8049.6

 م                                                                           2012، الحقميالمصدر: العمل 

هشركع الغابة  ٌْ كأىهكذجهشآرع  3لحساب العائد كالتكمفة بالهشآرع بالهحمٓة تـ اختٓار 
كبر الهشآرع هساحة كفٍٓا تـ أأف ٌذي الهشآرع هف  إذكهشركع الكمد  قىتْ، هشركع الحككهْ

ٌذي الهشآرع تـ هقابمة  فْزراعة الهىتجات الزراعٓة الهختمفة.  فْالهشركع  أراضْاستغٛؿ كافة 
عٓىة عشكائٓة هف كؿ هشركع. هف خٛؿ الدراسة الهٓداىٓة لمهشآرع الهختارة تـ حساب تكمفة 

(. هف الجدكؿ ٓتضح أف تكمفة 9دكؿ )كها ٓكضح الج السكداىْاستٍٛؾ الفداف هف الكقكد بالجىًٓ 
 172.9ك  125.4أخر كتتراكح بٓف  إلِالهشآرع الهختارة تختمؼ هف هشركع  فْاستٍٛؾ الفداف 

جىًٓ. بٓىها ٓقدر استٍٛؾ الفداف هف الطاقة إذا تهت كٍربة  154.4جىًٓ لمفداف ، بهتكسط 
 العاـ.                  فْجىًٓ  100الهشآرع الزراعٓة 

 العام فيوتكمفة المشروع من الجازولين  استيالك(  9دول ) ج

 استيالكتكمفة 
 الفدان )جنيو(

المساحة المستقمة 
 )فدان(

تكمفة استيالك 
 الجازولين )جنيو(

 فياستيالك الجازولين 
 المشروع )جالون(

 المشروع

 الحككهْالغابة  41800 376200 3000 125.4

 قىتِ 55000 495000 3000 165

 الكمد 38500 346500 2004 172.9

 هتكسط اٚستٍٛؾ    154.4

 م                 2012المصدر : الدراسة الميدانية باالعتماد عمى بيانات الوحدة الزراعية بالمحمية ، 

  -:أتْ إلِهف ٌذي الدراسة ىصؿ 

 التْالخصبة كتكافر الهٓاي  كاٖراضْهىطقة الدراسة هقكهات زراعٓة طبٓعٓة  فْ( تكجد  1)
 ٓهكف أف تشكؿ هستقبؿ التىهٓة الزراعٓة إذا استقمت.

عمِ هىتجات زراعٓة هحدكدة كالىخٓؿ كالهكالح أفقد الهىطقة إهكاىٓة الهساٌهة  اٚعتهاد(  2)
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 بهىتجات أخرل ٌاهة.

 الهادمد أسعار الكقكد عكاهؿ تقمؿ هف العائ ارتفاع( عدـ كٍربة الهشآرع الزراعٓة هع  3)
 هكاصمة ا٘ىتاج. فْلمزراعة هها ٓقمؿ هف قابمٓة كرغبة الهزارع 

التركس العمٓا  أراضْالتكسع حٓث أف  إلِ( هازالت الهشآرع الزراعٓة بالهىطقة تفتقر  4)
 بطٓئا. استقٛلٍاهازاؿ 
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 إدارة األزماتدور القيادة فـي 

 صالح الدين حسن محمد عبد اهللد. 

 بجامعة وادى النيل العموم والتقانة بكميةالمساعد  األستاذ

 ص مخستمال

فْ خضـ اٖزهات العدٓدة التْ اجتاحت العالـ كبشتْ أىكاعٍا هف أزهات بٓئٓة كسٓاسٓة 
الدراسات كالىظٓرات التْ دأبت الهجتهعات ىبعث  ِهىٓة كاجتهاعٓة كألقت بظٛلٍا عمكاقتصادٓة كأ

ا الهفاجئة. ِإدارة كهكاجٍة اٖزهات لمعهؿ عم ِعم  اٚستعداد كالتىبؤ بحدكثً ككٓفٓة هجابٍة أثاٌر

أٌهٓة  لمقٓادة دكر فعاؿ كهحكرم فْ إدارة اٖزهات.: التْ تكصمت إلٍٓا الدراسة كهف الىتائج
ف فرؽ ا .ادةاٌٚتهاـ بتأٌٓؿ كتدٓرب القٓ د الفعاؿ كالكؼء ٌك . القائلعهؿ الهتخصصةأٌهٓة تكٓك

 ِالهجهكعة هعً كتأثٓري عماعؿ إدارة اٖزهة هف خٛؿ هٍاراتً الشخصٓة كتف ِالذم ٓعهؿ عم
 خٓرف.أ

بٍا  :كهف تكصٓات الدراسة  .كتأٌٓمٍا ىفسٓان كذٌىٓان كبدىٓان اٌٚتهاـ بكظٓفة القٓادة كتدٓر
ف فرؽ عهؿ إدارة اٖزهة. العهؿ  اٌٚتهاـ بتكفٓر الهعمكهات كأجٍزة ا٘ىذار الهبكر. اٌٚتهاـ بتكٓك

 تأٌٓؿ القٓادات البدٓمة. ِعم

Abstract : 

In the midst of the many crises that swept the world and all kinds of 

environmental and political crises, economic, security, social and 

overshadowed the communities we send studies and theories that 

consistently manage and respond to crises to work on preparedness and 

forecasting to happen and how to confront raised by surprise. 

It is the findings of the study include: Effective leadership and 

pivotal role in crisis management. The importance of attention to the 

rehabilitation and training of leadership. The importance of formation of 

specialized working groups. Efficient and effective leader who is working 

on crisis management skills through personal and group interaction with 

him and his influence on others. 
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And recommendations of the study: Attention to the function of 

leadership, training and rehabilitated psychologically and mentally and 

physically. Attention to the composition of the work of crisis management 

teams. Interest in providing information and early warning devices. Work 

on the rehabilitation of alternative leaders. 

 المقدمة :

فْ شتْ الهجاٚت  اٖىسافٓعٓش العالـ الٓكـ فْ دكاهة هف اٖزهات التْ تعصؼ باستقرار       
برز ٌىا دكر القٓادة فْ تجاك   ز ٌذي اٖزهات كهكاجٍتٍا كالتغمب عمٍٓا .ٓك

كىسبة لفجائٓة كقكع اٖزهة ٓىبغْ اتخاذ قرار سٓرع كتبىْ سٓاسات عاهة لمهكاجٍة ضهف  
استراتٓجٓات هحددة ، كىسبة ٖف اٖزهة حالة استثىائٓة كفجائٓة فإف القرارات كالسٓاسات التْ تتخذ 

 لهكاجٍتٍا تككف كذلؾ استثىائٓة كطارئة.

لهٍـ فْ هثؿ ٌذي اٖزهات كجكد قٓادة فاعمة كقادرة عمْ العهؿ بركح الفٓرؽ لتجاكز اٖزهة كأف ا
 كالتغمب عمٍٓا.
 مشكمة الدراسة:

تىحصر هشكمة الدراسة فْ الدكر الذم ٓجب أف تطمع بً القٓادة فْ هكاجٍة اٖزهة  
ا كتجاكز كؿآككٓفٓة إدارتٍا بالطٓرقة الهثمْ التْ تعهؿ عمْ تقمٓؿ  العقبات كالصعكبات التْ  ثاٌر

 تحد هف هقدرة القٓادة كفعالٓتٍا.

 :تساؤالت الدراسة

 ٌؿ لمقٓادة دكر كاضح كفعاؿ فْ هكاجٍة ككبح جهاح اٖزهات؟ .1
 هاٌْ اٚستراتٓجٓات التْ ٓجب عمْ القٓادة كضعٍا كاتباعٍا لهكاجٍة اٖزهات؟ .2
 هاٌْ أٌهٓة تدٓرب كتأٌٓؿ قٓادات بدٓمة فْ الهىظهات؟ .3
 قدرات كتأٌٓؿ فرؽ العهؿ؟ صقؿٌؿ لمتدٓرب أثر عمْ  .4

 أىمية الدراسة:

 -تأتْ أٌهٓة الدراسة كفؽ أتْ:
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 تعتبر ٌذي الدراسة هؤشر ٌٖهٓة دكر القٓادة فْ التعاهؿ هع اٖزهات. .1
 قد تسٍـ ٌذي الدراسة فْ تفعٓؿ دكر القٓادة فْ هكاجٍة اٖزهات. .2
العمهْ كالعهمْ حكؿ تطبٓؽ اٚستراتٓجٓات تعد ٌذي الدراسة حمقة هف حمقات التداكؿ  .3

الٛزهة لمتعاهؿ هع اٖزهات ، كها ٓهكف أف تثرم الدراسة الهكتبة بالجاىب الىظرم فْ 
 ٌذا الهجاؿ.

 أىداف الدراسة :

 تٍدؼ الدراسة إلْ تحقٓؽ أتْ:

 الكشؼ عف طرؽ كاستراتٓجٓات هكاجٍة اٖزهات. .1
 اٖزهات.هعرفة أثر القٓادة عمْ التغمب عمْ  .2
 تقدٓـ التكصٓات كالهقترحات التْ تعزز تطبٓؽ طرؽ كأسالٓب هكاجٍة اٖزهات. .3

 فرضيات الدراسة :

ا.آلمقٓادة دكر هؤثر كفعاؿ فْ هكاجٍة اٖزهات كالتقمٓؿ هف  .1  ثاٌر
 ٌىالؾ عٛقة بٓف اٚستراتٓجٓات الهستخدهة كسرعة ككفاءة القٓادة . .2
ف فرؽ عهؿ كتدٓرب قٓادات بدٓمة ٓع .3 لعكاهؿ الهٍهة لٛستعداد تبر هف اتكٓك

 . لٗزهات

 المبحث األول

 المفاىيم األساسية لألزمة:

 : اٖزهة. هفٍـك 1

ثارة كعىؼ إكقؼ أك حدث هفاجئ غٓر هتكقع فًٓ أىٍا ه المْ"ٓشٓر الهفٍكـ العمهْ لٛزهة  
  (1)كهدتً الزهىٓة قصٓرة ىسٓبان".

 . التعٓرؼ المغكم: 2

                                                           

 .  13ـ ( ص 2001 –إدارة اٚزهات ، إٓتراؾ لمطباعة كالىشر ، )القاٌرة  –السٓد عمٓكة  (1)
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ان تعىْ الشدة كالقحط ، كأـز عف الشْء أهسؾ عىً .    (2)اٖزهة لغٓك

 . التعٓرؼ اٚصطٛحْ: 3

( التْ تعىْ لحظة القرار، كها ٓهكف Krisisهف الكمهة الٓكىاىٓة ) اٖزهة"اشتؽ هصطمح  
  (3). تحذٓرم ٓتضهف هجهكعة هف الهخاطر"تعٓرفٍا بأىٍا هكقؼ 

 (4)كالهصطمحات الهرادفة لٗزهة: اٖزهة. هصطمح 4

  -الهشكمة: -أ 

 كتعىْ الفرؽ بٓف ها ٌك كائف كها ٓجب أف ٓككف ، أم بٓف الهستٍدؼ كالكاقع .  

 .  كاٖركاحٌْ حدث هفاجئ ٓىجـ عىً خسائر كبٓرة فْ الههتمكات  -الكارثة: -ب 

 ٌْ ىزاع بٓف طرفٓف حكؿ هكضكع هعٓف.  -القضٓة: -ج 

ر هفاجئ حاد لٙىساف أك الهجتهع لهكقؼ غٓر هتكقع أك غٓر هرغكب شعك  -الصدهة: -د
 فًٓ . 

 حدكث أزهة ها .  إلِخٛؼ أك صراع بٓف طرفٓف ٓؤدم  -الصراع: -ق 

 إدارة األزمات: 

هف خٛؿ عدة هحاكر سٓاسٓة كاقتصادٓة كاجتهاعٓة لذلؾ تختمؼ إدارة  اٖزهاتبرزت إدارة  
 الهتعمقة باٖزهة .  ةاٖكادٓهٓباختٛؼ اٖطر  اٖزهة

 : األزماتتعريف إدارة 

صراع شاهؿ ٚ ٓتضهف التضحٓة  إلِ)تعىْ إدارة اٖزهة العهؿ عمْ تجىب تحكؿ الىزاع  
ٓرة(  (1).بهصمحة كقٓهة جٌك

                                                           

 . 15ـ( ص 1976 –هحهد بف ابْ بكر الرازم، هختار الصحاح ، دار الكتب الهصٓرة )القاٌرة   (2)
 . 13ـ( ص 2004 –( )اٚسكىدٓرة 2هحهد ىصر هٍف، إدارة اٚزهات )  (3)
 ـ( ص 2006إدارة اٚزهات كالىدكات، الٍٓئة الهصٓرة لمكتاب )القاٌرة  هحهد ٌٓكؿ ، هجاٚت (4)
 . 29ـ( ، ص 1999 –فٍد أحهد الشعٛف ، إدارة اٖزهات ، هكتبة الهمؾ فٍد، )الٓراض  (1)
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) إدارة اٖزهة ٌْ عهمٓة إدآرة تٍتـ بالتىبؤ باٖزهات الهحتهمة عف طٓرؽ اٚستشعار كرصد  
 اٖزهةالهتاحة لهىع أك التعاهؿ هع  كا٘هكاىاتالهتغٓرات البٓئٓة الداخمٓة كالخارجٓة كتعبئة الهدارات 

 .  (2)بأكبر قدر هف الكفاءة كالفعالٓة(

 األزمات :  أسباب

عرضٍا لخسائر فادحة فإىً ٓجب التكقؼ عىد ذلؾ كدراسة إذا حدث ها ٍٓدد ال  اٖهرهىظهة ٓك
كالشكاٌد  اٖسباب، كعمْ الجٍاز ا٘دارم الٓقظة كالتىبً عىد ظٍكر اٖزهةكاٚستعداد لهكاجٍة ٌذي 

  (3): اٖسبابكهف ٌذي  اٖزهةالتْ قد تقكد إلْ هعرفة كهكاجٍة 

كالىتائج عف اٚختصار الشدٓد كالسرعة فْ سكء الفٍـ: عدـ تفٍـ البٓاىات كالهعمكهات  .1
ش كعدـ الربط ، ككذلؾ الحالة الىفسٓة كالصحٓة   لهستقبؿ  التكصٓؿ هها ٓؤدم إلْ التشٓك

 الرسالة كؿ ذلؾ ٓؤدم إلْ عدـ الفٍـ .
سكء التقدٓر: تضخٓـ الهعمكهات الكاردة عف اٖزهة، ككذلؾ الثقة الهفرطة أك الشؾ  .2

التحمٓؿ غٓر الدقٓؽ لمبٓاىات حكؿ اٖزهة كؿ ذلؾ ٓؤدم إلْ  ةإضافكاٚستخفاؼ بالهكقؼ، 
 سكء التقدٓر. 

سكء ا٘دارة: عدـ كجكد إدارة فاعمة كهقتدرة ٓؤدم إلْ ضعؼ التخطٓط كالتىبؤ باٖحداث ،  .3
كبالتالْ عدـ اٚستعداد لهكاجٍة  ا٘دارةكحدكث صراعات داخمٓة هها ٓىتج عىً سكء 

 . اٖزهات
ٌداؼ: ٓؤدم تعارض الهصالح كاٌٖداؼ بٓف أفراد العهؿ إلْ الضعؼ تعارض الهصالح كاٖ .4

 . اٖزهاتا٘دارم كتفكؾ التىظٓـ كبالتالْ ضعؼ اٚستعداد ٘دارة 
بسبب عدـ التأٌٓؿ الهٍىْ كالتدٓرب أك تكظٓؼ خاطئ فْ  اٖخطاءالبشٓرة: تىتج  اٖخطاء .5

فراد فْ حدكث اٖخطاء كعدـ كظائؼ غٓر هىاسبة، كها تؤدم الحالة الصحٓة كالىفسٓة لٗ
 اٚىتباي كالتركٓز. 

: عدـ دقة كصحة البٓاىات كالهعمكهات فْ كقت حدكث اٖزهة ٓؤدم إلْ تضارب ا٘شاعات .6
 القرارات كالتخطٓط كسكء ا٘دارة . 

                                                           

 .  30ىفس الهرجع ص   (2)
 . 23ـ(، ص 2006 -أحهد هاٌر، إدارة اٚزهات، الدار الجاهعٓة )اٚسكىدٓرة  (3)
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كالٓأس  ا٘حباطالٓأس: التدٌكر التىظٓهْ الىاتج هف الظمـ كعدـ الهساكاة كالرضا ٓؤدم إلْ  .7
 .اٖزهةدارة كعدـ التفاعؿ ٘

ظٍارالرغبة فْ اٚبتزاز: تعارض الهصالح  .8 عف حدكث  اٖحٓافالقكة ٓؤدم فْ غالب  كا 
جباريإلْ الضغط عمْ هتخذ القرار  اٖزهة عمْ تىفٓذ أجىدة خاصة قد تؤدم إلْ التدهٓر  كا 

 .  اٖزهةكعدـ هكاجٍة 
ة تىتج هف عدـ التكافؽ التىظٓـ ٖسباب عدٓد أفراداىعداـ الثقة : ٓىشأ اىعداـ الثقة بٓف  .9

 الشخصْ كتعارض الهصالح كاٚستبداد. 
ً كاىعداـ  أزهة٘خفاء  اٖزهات: ٌك خمؽ هجهكعة اٖزهاتتعدد  .10 حقٓقٓة كذلؾ هحاكلة لمتهٓك

 كضعؼ التدٓف.   اٖخٛؽ

 :  وأبعادىاأنواع األزمات 

 التصىٓفات الهختمفة لٗزهة:  -أ

 حسب عدة هعآٓر كأتْ:  اٖزهاتٓهكف تصىٓؼ  

اٚقتصادٓة  اٖزهةكفؽ هكضكع ها قبؿ  اٖزهةحسب ىكع كهضهكف اٖزهة : قد تظٍر   -1
 أك اٖزهة السٓاسٓة أك ا٘عٛهٓة أك اٚجتهاعٓة أك البٓئٓة .  

 إقمٓهٓة أزهةهحمٓة أك قكهٓة أك  اٖزهةحسب الىطاؽ الجغرافْ لٗزهة: كذلؾ بأف تككف  -2
 دكلٓة.  أزهةأك 

 . كبٓرة أزهةهتكسطة أك  أزهةرة أك هحدكدة أك صغٓ اٖزهة: قد تككف اٖزهةحسب حجـ  -3
 السٓرعة اٚىفجار كالحرائؽ   اٖزهة: هثاؿ ذلؾ اٖزهةالهدم الزهىْ لظٍكر كتأثٓر  -4
حسب التٍدٓدات فٍىاؾ تٍدٓدات  اٖزهات: تصىؼ اٖزهةطبٓعة التٍدٓدات التْ تخمؽ  -5

 خارجٓة ضد الهعمكهات أك ضد اٚقتصاد. 
الهعٓآرة،  اٖسالٓبالفىٓة أك الفشؿ فْ تحقٓؽ  اٖخطاء: كهىٍا اٖزهات أسبابحسب  -6

التْ تحدث ىتٓجة لمككارث الطبٓعٓة  كاٖزهاتأك اٚتجاٌات العاهة فْ البٓئة الخارجٓة، 
زؿ كالفٓضاىات.   كالٚز
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الخارجٓة،  كاٖزهاتالداخمٓة  اٖزهات: ٓهكف التهٓٓز بٓف (1)اٖزهةراؼ طبٓعة اط -7
فاٖزهات الخارجٓة هتهثمة فْ الحركب كالىزاعات كقطع العٛقات بٓف الدكؿ، أها 

 الداخمٓة كالتفاعٛت السٓاسٓة.

 كفؽ أتْ:  اٖزهاتكها ٓهكف تصىٓؼ  -ب

 اجتهاعٓة ......  –اقتصادٓة  –: سٓاسٓة اٖزهةحسب هجاؿ   -1
 حككهْ. –هشترؾ  –خاص  –حسب القطاع أك الىشاط: عاـ  -2
 . أساتذة – أطباء –حسب ىكع الهٍف: هٍىدسكف   -3
 هحمٓة.  –قكهٓة  –إقمٓهٓة  –الىطاؽ الجغرافْ: عالهٓة  -4
 غٓر هتكررة .  –حسب التكرار: دكٓرة  -5
 اٚىحسار.  –الىضج  -الىهك  –: كاهىة اٖزهةهرحمة  -6
 عهٓقة.  –العهؽ كالتأثٓر: سطحٓة  -7
 عىٓفة.  -الشدة: ٌادئة  -8
 جزئٓة.  –الشهكؿ: عاهة  -9

 هعقدة.  –التركٓب الٍٓكمْ: بسٓطة  -10
مة. –هتكسطة  –الهدة: قصٓرة  -11  (1)طٓك

 خصائص األزمة:

 -تتهٓز اٖزهة بعدة سهات كخصائص أٌهٍا:  

 الفعؿ الهتزآد كردة الفعؿ لهكاجٍة الظركؼ الطارئة. المْىقطة تحكؿ تتزآد فٍٓا الحاجة  -1
 تتهٓز بدرجة عالٓة هف الشؾ فْ القرارات الهطركحة.  -2
 . اٖحداثىقص التحكـ فْ  -3
 ٓسكد عدـ التأكد كىقص الهعمكهات.  -4
 .قرارات صائبة كسٓرعة هع عدـ كجكد هجاؿ لمخطاء المْضغط الكقت كالحاجة  -5
 . كاٌٖداؼالتحدٓد الشدٓد لمهصالح  -6

                                                           

اف ، اٚعٛـ كاٚزهات هحهد ش (1)  .  25ـ( ، ص 2002 –دار الكتب العمهٓة ، )القاٌرة ‘ ٌك
دارة اٚزهات ، دار الخكاجة لمىشر ، )عهاف  (1)  . 25ـ ( ، ص1995 –عزالدٓف حسٓف الزاـ ، التخطٓط لمطكارئ كا 
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 الهفاجأة كالسرعة.  -7
 . اٖسبابتداخؿ كتعدد  -8
 (2)تسكد حالة هف الخكؼ كالٍمع.  -9

 المبحث الثاني 

عتهد ىجاح العهمٓات  ا٘دآرةتعتبر القٓادة هف الكظائؼ   :القيادة  لهد ِعم ا٘دآرةالهٍهة ، ٓك
 كفاءة القائد. 

 اٌٖداؼ)القٓادة ٌْ عهمٓة تحكـ كضبط لمهكجكدات البشٓرة ىحك إىجاز مفيوم القيادة: 
 (1)لتىظٓهٓة(.

 اٌٖداؼالهىظهة ٘ىجاز هٍاهٍـ بصكرة تساٌـ فْ تحقٓؽ  أعضاء)القٓادة ٌْ دفع  : تعريف القيادة
 (2)الهكضكعة(.

بقصد تحقٓؽ الٍدؼ  خٓرفأ)تعىْ القٓادة القدرة الفائقة عمْ التكجًٓ كالتىسٓؽ كالرقابة عمْ  
العاـ لمهىظهة كذلؾ عف طٓرؽ التأثٓر كالىفكذ الذم ٓجعؿ الهدٓٓرف ٓتبعكف قائدٌـ عف رضا 

 (3).(كاقتىاع

 هف أٌـ كظائؼ كأدكار القٓادة ها ٓمْ : القيادة:  وأدواروظائف 

 القائد ٌك أداة التغٓٓر الهجتهعْ.  -
 القائد ٌك أداة لمتخطٓط كهبتكر لمخطط.  -
 القائد ٌك الحكـ فْ الصراعات الهختمفة.  -
 . القائد ٌك ىهكذج كقدكة لمهجتهع -
 القٓادة رهز لمجهاعٓة كالهجتهع.  -
  (1)ٓهثؿ القائد أداة اٚطهئىاف كخمؽ الشعكر كالثقة كالكراهة كتقدٓر الذات. -

                                                           

 .  21ىفس الهرجع  ، ص  (2)
 .  218زكْ هكْ إسهاعٓؿ ، هرجع سابؽ ، ص   (1)
 .  163ـ( ، ص 2004 –، جاهعة السكداف الهفتكحة ، )الخرطكـ  1حهد عثهاف الجعمْ ، هبادم اٚدارة عهر ه  (2)
 .  215ـ( ،ص1980ابرآٌـ عبدالعٓزز شٓحا ، اٚدارة كالهفآٌـ كاٚسس العمهٓة ، دار العمكـ ، )الٓراض   (3)
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  األزمة:تعاظم دور القيادة في إدارة دور 

تعظٓـ دكر القٓادة رغـ الظركؼ الهختمفة سٓاسٓان كاقتصادٓان  إلِ اٖزهةٓؤدم ظٍكر  
ىتج تعظٓـ دكر القائد ٖسباب عدٓدة هىٍا:   كاجتهاعٓان ٓك

 السرعة فْ اتخاذ القرار الهىاسب رقـ ضٓؽ الزهف.  -
 هكاجٍة التٍدٓد عمْ كافة الهستكٓات.  -
 . صالح الهتعارضةالتكفٓؽ بٓف كافة اله -
 ائر. تعظٓـ الهىافع كتقمٓؿ الخس -
 القٓادة البدٓمة بالتدٓرب كالتأٌٓؿ.  إٓجاد ِالعهؿ عم -
تكفٓر أكبر قدر هف الهعمكهات كالعهؿ عمْ تحمٓمٍا كىجاح القائد فْ إدارة  ِاٚعتهاد عم -

 .(2)لهاهً بالهعمكهات الٛزهةإٓعتهد عمْ  اٖزهة

 : واألبداعالقائد 

 ٓجب أف ٓككف القائد هبدعان كخٛقان كهف أكجب هٍاـ القائد الهبدع ها ٓمْ: 

 الرؤٓة الهستقبمٓة كاستشراؽ الهستقبؿ.  .1
 تصهٓـ رسالة الهىظهة.  .2
 خمؽ ركح اٚبتكار ضهف ثقافة الهىظهة كالتعاهؿ الكؼء هع التقىٓات الحدٓثة.  .3
ـ ٓتقمٓؿ اعتهاد الهرؤكسٓف عمْ القادة الرئٓسٓ .4  عمْ الهبادرة . ف كتحفٌٓز
بٓة لتأٌٓؿ البدائؿ هف القٓادات. .5  (3)اقتراح براهج تدٓر

دارة    األزماتالقيادة وا 

قائد؟ )فا٘دارة تعتهد عمْ التخطٓط كاٚرتباط  إلْهدٓر أـ  المْ اٖزهةٌؿ تحتاج إدارة  
 . ددة كهحاكلة تقمٓؿ عىصر الهخاطرةبالقدرات الزهىٓة الهح

                                                                                                                                                                             

 .  99ـ ( ص 2015سمكم حهاد الهٛ ، دكر القٓادة فْ إدارة اٚزهة ، دار الكتب القطٓرة ، )الدكحة  (1)
 .  111ىفس الهرجع ، ص  (2)
 ـ .2013هحهد سمٓهاف حهزة ، ا٘دارة كالقٓادة ، كرقة عهؿ ،  (3)
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كتعتهد القٓادة عمْ التكاهؿ كالتكجًٓ كاٚلتزاـ كالدفع كالتحفٓز عف طٓرؽ خمؽ جك هف الهفاجآت 
 (1)الهستهرة التْ تساعد عمْ تفجر الطاقات الكاهىة(. 

 : األزمةقيادة 

تعىْ تفجٓر طاقات جدٓدة، ٚك تخضع لقٓكد الرقابة كالىظـ الجاهدة بؿ تحتاج  اٖزهةقٓادة  
 (2).ىطٛؽ هف القٓكد كالسٛسؿ التْ تكبؿ اتخاذ القرارالتحٓرر كاٚ إلْ

 : األزماتالقدرات القيادة ودورىا في مواجية 

ادر كفؽ الظركؼ هف عدة هص اٖزهة)كفؽ السمكؾ التىظٓهْ فإف القٓادة تستهد قدرتٍا عمْ هكاجٍة 
بعض الصفات الشخصٓة  ِالسمطة الههىكحة لمقائد كحدكد هعرفتً، كها تعتهد عم لالهكقفٓة كهد

 (3)كالخكاص الذٌىٓة كالخمفٓة اٚجتهاعٓة(.

تتهثؿ فْ  اٖزهةٓجب أف ٓتهتع بٍا القائد تعٓىً عمْ هكاجٍة  أساسٓةكها أف ٌىالؾ هٍارات  
 (4)أتْ : 

  :ا٘ىساىٓةالهٍارات  .1

أثٓر ٓجب عمْ القائد أف ٓتهتع بركح الجهاعٓة كالتفاعؿ هع فٓرؽ العهؿ حتْ ٓتهكف هف الت
 هدخؿ هٍـ فْ كٓفٓة التفاعؿ كتىفٓذ الخطط.  ا٘ىساىٓةكالتأثر فٓهف حكلً، فالعٛقات 

 الهٍارات الفىٓة: .2

، كؿ ذلؾ الكفاءة كالخبرة فْ هجاؿ الىشاط ، كالقدرات هف حٓثالعهؿ كأسالٓبلهاـ القائد بطرؽ إ
اكتجاكز  اٖزهةهعرفة القائد بطرؽ التعاهؿ هع  إلْٓؤدم   . أثاٌر

 

 
                                                           

ر اٚداء كالتىهٓة ، )القاٌرة  (1)  .  141ـ( ، ص2001 -هحهد عبدالغىْ حسٓف ٌٛؿ ،هٍارات إدارة اٚزهات ، هركز تطٓك
 .  142ىفس الهرجع ، ص   (2)
ة ، عالـ الكتب الحدٓثة ،)اربد   (3) دارة اٚزهات التربٓك  .  46ـ( ، ص 2004 –كصفْ الٍزآهة ، القٓادة كا 
 .  231ـ ( ، ص 2005 –بادم اٚدارة ، هطبكعات جاهعة السكداف الهفتكحة ، )الخرطكـ زكْ هكْ اسهاعٓؿ ، ه (4)
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 : ا٘دآرةالهٍارات  .3

ْ هعرفة القائد ك   ا٘حصاءلمهعارؼ الهساعدة هثؿ  إضافة، ا٘دارة كأصكؿلهاهً بهبادئ ا  ٌك
 اٖزهاتكبحكث العهمٓات كالحاسكب، هها ٓعٓف القائد فْ التىبؤ باٖحداث كاٚستعداد لهكاجٍة 

 الهحتهمة.  

 :الهٍارات الفكٓرة

 تتهثؿ فْ الذكاء كقكة الهٛحظة كالبدٍٓة الحاضرة كالتفكٓر الهىطقْ عىد اتخاذ القرارات. 

 (1:)األزمةالتصرفات الالزمة لمقائد لمواجية 

 . كأسبابٍا اٖزهةفٍـ طبٓعة  -
 . اٖزهةفٍـ تشابؾ هحددات  -
 فٍـ التصرفات الخارجٓة ىحك إدارتً.  -
 . اٖزهةهعرفة العكاهؿ الهساعدة عمْ إدارة  -
ت التْ ٓجب أف ٓقدهٍا. -  التعرؼ عمْ حجـ التىاٚز
 . فٍـ الهدم الزهىْ لٗزهة -
 . اٖزهةالتعرؼ عمْ هقدرتً كحدة أك هع فٓرؽ العهؿ عمْ إدارة  -
 دكف قصر.  اٖزهةاٚىتباي لمعىاصر التْ تدعـ  -
 . اٖزهةهعرفة العىاصر الخفٓة التْ تحرؾ  -

 اٖزهةة تستهد قدرتٍا عمْ التصرؼ فْ هكاجٍة فٓها سبؽ هف التصرفات الٛزهة فإف القٓاد
هف الظركؼ الهكقفٓة، كعمْ السمطة التْ ٓهمكٍا القائد، كتعتهد كذلؾ عمْ هدل الهعارؼ 

 التْ ٓهمكٍا القائد.
 . اٖزهاتكهف الهٍـ أف ىدرؾ أف القدرات الذاتٓة ٖم قائد تهثؿ عىصران ٌاهان لمتعاهؿ هع 

 : األزماتالتدريب عمي قيادة 

ٍدؼ التدٓرب اٖزهاتعداد القٓادة ٘دارة الٛزهة ٘ اٖساسٓاتٓعتبر التدٓرب هف   ، ٓك
 الٛزهة كهعالجة ىكاحْ القصكر.  اٖساسٓة٘كساب القٓادة الهٍارات 

                                                           

 . 212ـ( ، ص 2004عبدالمطٓؼ الٍهٓـ ، إدارة اٚزهة كقٓادة الصراع ، دار عهار )عهاف  (1)
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 كطرؽ هكاجٍتٍا.  اٖزهةالهحاكاة لظركؼ  أسالٓبٓعتهد تدٓرب القٓادات عمْ استخداـ  

 ب هراعاة عدة شركط هىٍا: ٓج اٖزهةعىد التدٓرب عمْ إدارة  

 هف إجٍاد كتكتر.  اٖزهةبظركؼ حدكث  ٍةتعٓرض القائد لظركؼ شبٓ -1
 عمْ القائد التدٓرب عمْ العهؿ فْ كؿ صعكبة الحصكؿ عمْ الهعمكهات.  -2
تىكع عهمٓات التدٓرب حسب التخصص كالهجاٚت التْ ٓهكف أف ٓشارؾ فٍٓا أثىاء   -3

 . اٖزهةقٓادة 
ت التْ تتهتع بصحة جسهٓة كذٌىٓة سمٓهة كالرغبة فْ اكتساب أٌهٓة اختٓار الدكرا  -4

 الهٍارات الٛزهة. 
 . ادة هف الخبرات كالتجارب السابقةاٚستف -5
 التدٓرب عمْ العهمٓات البدىٓة كالعقمٓة.  -6
ر كتحدٓث الهعمكهات كالهٍارات الهستخدهة لهكاجٍة  -7  (1).اٖزهاتالعهؿ عمْ تطٓك

 : األزماتالقيادات البديمة في 

زهكم عىد قٓادات البدٓمة لقٓادة الهكقؼ اٖإعداد ال اٖزهاتتفرض استراتٓجٓات التعاهؿ هع  
 عهمً.  أداءهف  اٖساسْحدكث أم هتغٓرات تهىع القائد 

 ا٘جٍادىسبة لعجز القائد أك عدـ فاعمٓتً ىتٓجة  اٖزهةككثٓران ها تحدث خسائر عىد حدكث  
 فٓحدث سكء التصرؼ. 

بٍا لهكاجٍة   ا كتدٓر كلذلؾ فهف الهٍـ جدان فْ ٌذا الهجاؿ إعداد قٓادات بدٓمة كتىشٓط دكٌر
تٓح ٌذا اٖزهات  اٖجزاءلمقٓادات الرسهٓة استثهار كفاءة القٓادات البدٓمة فْ التفاعؿ هع  اٖجراء، ٓك

عهمٓات اٚستراتٓجٓة الفرصة لمقٓادات الرئٓسٓة فْ التفرغ لم اٖجراءالهختمفة لٗزهة، كها ٓعطْ ٌذا 
 (2).اٖخرل كعدـ الخكض فْ الفرعٓات

 : األزمةفريق قيادة 

                                                           

  151هحهد عبدالغىْ ٌٛؿ ، الهرجع السابؽ ، ص  (1)
 .  147هحهد عبدالغىْ ٌٛؿ ، الهرجع السابؽ ، ص   (2)
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ف فٓرؽ لقٓادة  كتحمٓؿ الظركؼ  اٖكضاعهراقبة  ِ، ٓعهؿ عماٖزهاتهف الهٍـ تكٓك
تصدل فٓرؽ إدارة اٖزهات ٚبتكار إفرازات اٖزهة  كا٘هكاىات الهتاحة كاقتراح أفضؿ الحمكؿ، ٓك

ا لصالح الكٓاف.  الجدٓدة كالهتغٓرة كاستثهاٌر
ٓر ٓعهؿ فٓرؽ إدارة اٖزهة هع القٓادة العمٓا كالقٓادة الهٓداىٓة الهباشرة لٗزهة كذلؾ بتكف

 رشاد.، كتقدٓـ الىصح كا٘البٓاىات كالهعمكهات كتحمٓمٍا
 ٌىالؾ شركط ٚختٓار فٓرؽ إدارة اٖزهة:

 أٌهٓة ضـ كافة التخصصات.  -1
 القدرة عمْ التخٓؿ كالتحمٓؿ كاٚستىتاج. -2
 القدرة عمْ التفكٓر العمهْ. -3
 ضبط اٚىفعاٚت. -4
 أٌهٓة اٚىتباي كالحرص. -5
 السرعة فْ اتخاذ القرار. -6
 (1)التفاؤؿ كالطهكح كقكة ا٘رادة. -7

 رة األزمة:القيادة واستراتيجيات إدا

تىاكلت البحكث هىذ فترة استراتٓجٓات هكاجٍة اٖزهات كرغـ الجٍكد الهبذكلة ٚ ٓهكف القكؿ 
، بؿ أصبح ٌىالؾ هىٍج شهكلْ ٓقكـ عمْ عدة ىظٓرات هىٍا الهجاؿ الكسٓط احدأىً ٓكجد اتجاي ك 
 كالتىهٓة الٍٓكمٓة.

 -ها ٓمْ:كهف ضهف اٚستراتٓجٓات التْ ٓتبعٍا القائد ٘دارة اٖزهات 
 استراتٓجٓة ا٘ىذار الهبكر كتكقع حدكث اٖزهة كاٚستعداد لهكاجٍتٍا.  -1
 استراتٓجٓة صىع القرار كاتخاذي. -2
 استراتٓجٓة الهساكهة أك البعد التساكهْ ٘دارة اٖزهة كأٌهٓة الهفاكضة.  -3
 . استراتٓجٓة استخداـ التقىٓات الحدٓثة ) الكهبٓكتر( لمهساعدة فْ تكفٓر القرار كصىعً -4
ر تكىكلكجٓا الخبرة الىظاهٓة. -5  (2)استراتٓجٓة الهحاكاة أك تطٓك

 العقبات والصعوبات التي تواجو القائد في إدارة األزمة:
 عدـ تكفر كسائؿ اٚتصاؿ. -1

                                                           

 . 150هحهد عبد الغىْ ٌٛؿ ، الهرجع السابؽ ، ص  (1)
 .  176ـ ( ، ص2005 –حسف بكر أحهد ، إدارة اٖزهة الدكلٓة ، هركز الدراسات اٚستراتٓجٓة كالسٓاسٓة ، ) القاٌرة  (2)
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 البعد الهكاىْ هع عدـ تكفر كسائؿ الحركة. -2
 .التعرض لٙصابة أك ا٘ٓذاء -3
 عدـ استجابة الهرؤكسٓف لمتكجٍٓات كالتهرد كالهقاكهة. -4
 الخكؼ هف هكاجٍة اٖزهة. -5
 عدـ كجكد القائد البدٓؿ. -6

 نتائج الدراسة :

 القٓادة تهثؿ الهخرج لتجاكز اٖزهات. -1
 أٌهٓة التدٓرب لصقؿ القٓادة كتىهٓة الهٍارات ٘دارة اٖزهة. -2
 ٓجب أف تتكفر فْ القائد عدد هف الهٍارات تهكف هف التعاهؿ هع اٖزهات. -3
إلْ اىفجار اٖزهة حاؿ حدكث أم عارض لمرئٓس عدـ إٓجاد قائد بدٓؿ قد ٓؤدم  -4

 الهباشر.
ف فٓرؽ عهؿ قادر عمْ هعاكىة الرئٓس فْ جهع كتحمٓؿ البٓاىات  -5 ٚ بد هف تكٓك

 كالهعمكهات كتقدٓـ الىصح كالهشكرة.
 اتباع الطرؽ العمهٓة كاٚستراتٓجٓات الهحددة ٓساعد فْ كبح جهاح اٖزهة. -6
كسائؿ اٚتصاؿ كالحركة كالتقىٓات الحدٓثة هف العكاهؿ التْ تعٓؽ قدرة القائد  عدـ تكفر -7

 عمْ إدارة اٖزهة.
قد ٓؤدم التغٓٓر أك عدـ التفاعؿ بٓف القائد كالهرؤكسٓف إلْ ضعؼ أك هقاكهة إدارة  -8

 اٖزهة. 
 

 التوصيات :
 اٌٚتهاـ بتأٌٓؿ القادة كرفع هٍاراتٍـ الشخصٓة كالذٌىٓة كالبدىٓة. -1
بٓة بٍدؼ صقؿ القائد كالهرؤكسٓف.ال -2  عهؿ عمْ إقاهة الدكرات التدٓر
 اتصاؿ كحكاسٓب ككسائؿ ىقؿ. أجٍزةتكفٓر البىٓات اٖساسٓة كالهعدات الٛزهة  هف  -3
 أٌهٓة تأٌٓؿ القٓادة البدٓمة. -4
ف فرؽ عهؿ لهعاكىة القائد عىد ىشكء اٖزهة. -5  تكٓك
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لتىبؤ باٖحداث كاٚستعداد عف طٓرؽ خمؽ اٌٚتهاـ بتكفٓر كتحمٓؿ البٓاىات كالهعمكهات كا -6
 أطر لٙىذار الهبكر.

 المراجع والمصادر :

 (.1980 -العمهٓة، دار العمـك )الٓراض  كاٖسسالهفآٌـ  ا٘دارةعبدالعٓزز شٓحا،  إبرآٌـ -1
 . (2006 – ا٘سكىدٓرةر الجاهعٓة  )، الدااٖزهاتأحهد هاٌر، إدارة  -2
 (. 2001 -، إٓتراؾ لمطباعة )القاٌرة  اٖزهاتالسٓد عمٓكة، إدارة  -3
 -ٓجٓة كالسٓاسٓة )القاٌرة الدكلٓة، هركز الدارسات اٚسترات اٖزهة، إدارة حسف بكر أحهد -4

2005) . 
 . (2005-لسكداف الهفتكحة )الخرطكـ ، جاهعة اا٘دارة، هبادم كْ هكْ إسهاعٓؿز  -5
 (.2015 -تب القطٓرة )الدكحة الك ، داراٖزهة، دكر القٓادة فْ إدارة سمكم حهاد الهٛ  -6
 (.2004 -، دار عهار )عهاف كقٓادة الصراع اٖزهةٓـ ، إدارة عبدالمطٓؼ الٍه -7
دارة  -8  (.1995 -، دار الخكاجا )عهاف اٖزهاتعزالدٓف حسٓف الزاـ ، التخطٓط كالطكارم كا 
 -(، جاهعة السكداف الهفتكحة )الخرطكـ 2) ا٘دارةعهر أحهد عثهاف الهدىْ، هبادم  -9

2014.) 
 (. 1999 -، هكتبة الهمؾ فٍد )الٓراض اٖزهاتفٍد أحهد الشعٛف، إدارة  -10
 .(1976 -الكتب الهصٓرة )القاٌرة  هختار الصحاح، دار‘ بكر الرازم أبْهحهد بف  -11
ر اٖزهاتهحهد عبدالغىْ حسٓف ٌٛؿ، هٍارات إدارة  -12 تىهٓة كال ٖداءا، هركز تطٓك

 . (2001 -)القاٌرة
 (. 2004- ا٘سكىدٓرة) ا٘سكىدٓرة، هطبكعات جاهعة اٖزهاتهحهد ىصر هٍىا، إدارة  -13
 . (2006 -الهصٓرة لمكتاب )القاٌرة ، الٍٓئةالككارثك  اٖزهاتهحهد ٌٓكؿ، هٍارات إدارة  -14
دارة  -15  (. 2004 -التربكٓة، عالـ الكتب )إربد  اٖزهاتكصفْ الٍزآهة، القٓادة كا 
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 أثر التغيير االستراتيجي عمى الميزة التنافسية في المنشآت الصناعية السودانية

 عبد اهلل إبراىيمأ. سعدية        أبو نصيبد. عرفة جبريل              

 كمية االقتصاد والعموم اإلداريةالمحاضر ب         كمية الدراسات التجاريةبستاذ مشارك األ

 جامعة دنقال                                 السودان لمعموم والتكنولوجياجامعة            

 المستخمص 

تٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ قٓاس أثر التغٓٓر اٚستراتٓجْ عمِ الهٓزة التىافسٓة بالهىشآت 
: ٌؿ ٓؤثر التغٓٓر اٚستراتٓجْ أتْالصىاعٓة السكداىٓة ، تهثمت هشكمة الدراسة فْ السؤاؿ الرئٓسْ 

عمِ الهٓزة التىافسٓة بالهىشآت الصىاعٓة السكداىٓة؟ اعتهدت  الدراسة عمِ الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ 
( 345( هف هدراء الهىشآت الصىاعٓة السكداىٓة  أهعٓدت هىٍا )385، تـ تكٓزع اٚستباىة عمِ )

رئٓسٓة لمدراسة، ٓؤثر التغٓٓر  %(، كضعت فرضٓة89.6استهارة صالحة لمتحمٓؿ بىسبة )
اٚستراتٓجْ )الجذرم، الهحدكد(عمِ الهٓزة التىافسٓة ) التكمفة، الهركىة(. كخمصت الدراسة إلِ إف 
ٌىاؾ تأثٓر لمتغٓٓر اٚستراتٓجْ عمِ الهٓزة التىافسٓة بالهىشآت الصىاعٓة  السكداىٓة. كبىاء عمِ ٌذي 

 ات. الىتائج خرجت الدراسة بالعدٓد هف التكصٓ
 : التغٓٓر اٚستراتٓجْ ، الهٓزة التىافسٓة. الكممات المفتاحية

Abstract 

 This study aims to measure the impact of Strategic change on the 

competitive advantage of the Sudanese Industrial enterprises. The study 

problem was represented in the following main question: Does Strategic 

change affect the competitive advantage of the Sudanese Industrial 

enterprises?. The study relied on the analytical descriptive approach, The 

questionnaire was distributed to (385)sample of managers of Sudanese 

Industrial enterprises, a total of (345) valid responses were retrieved with 

response rate of(89.6%). The main hypothesis of the study was that strategic 

change (Limited, and Radical) affect competitive advantage (Cost, and 

Flexibility), the study found that Strategic change affect the competitive 

advantage of the Sudanese Industrial enterprises   Based on these results, the 

study came up with many recommendations. 

 

Key Word : Strategic change, competitive advantage 
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 /المقدمة:1

كاجتهاعٓة، كتىظٓهٓة ىاتجة عف تحدٓات العكلهة تهر الهىظهات الٓـك بهتغٓرات اقتصادٓة، 
عهٓقة فْ سكؽ العهؿ  كاىفتاح السكؽ، كتحدٓات التطكر التكىكلكجْ  كالهعمكهاتْ، كالتْ أحدثت آثاران 

ىا  كأىهاطً، حٓث تسعِ جهٓع الهىظهات ٘عادة التكازف ٖعهالٍا كاقتصادٌا كهكقعٍا فْ السكؽ، ٌك
عد التغٓٓر اٚستراتٓجْ هف  ٓبرز دكر التغٓٓر بسبب البٓئة الدٓىاهٓكٓة الهتغٓرة بشكؿ هستهر، ٓك

ك هظمة كاسعة تشهؿ  الهظاٌر الصحٓة لهىظهات اٖعهاؿ سكاء كاىت صىاعٓة أك خدهٓة، ٌك
اٚىتقاؿ هف كضع إلِ آخر، كهف حالة إلِ أخرل  بها ٓؤدم إلِ تحسٓف أداء الهىظهة، كلٍذا عمِ 
الهىظهات الباحثة عف اٚستهرار كالتطكر الهستهر أف تٍٓئ ىفسٍا لهثؿ ٌذي التحدٓات، كتككف لدٍٓا 

ة الهركىة الكافٓة ٘جراء التغٓرات الهطمكبة لهكاجٍة ٌذي التح دٓات، كلتكف عمِ هستكل الهىافسة القٓك
 .بعد ٓكـ كالتْ تزداد قكتٍا ٓكهان  القادهة،

 :/ مشكمة الدراسة2

ة ف الهىشآت الهعاصرة تحتاج إلِ بىاء كاهتٛؾ الهٓزة التىافسٓأتهثمت هشكمة الدراسة فْ 
ْ عهمٓة صعبة، كها  داهة الهٓزة التىافسٓة أصبح هف بأباستهرار ٌك دٍٓٓات هتطمبات ف هدخؿ بىاء كا 

اؿ ف التهٓز ٌك أحد هفآٌـ ا٘دارة كاٖعهأىجاح الهىظهات التْ تعهؿ فْ بٓئات هختمفة، ك 
عد أحد التحدٓات التْ تكاجً هىظهات اٖعهاؿ، كاف تحقٓقً ٓعىْ تحقٓؽ الىجاح الهعاصرة ، ٓك

سٓها فْ التحكؿ ىحك عالهٓة اٖسكاؽ، كت ادة كالهحافظة عمٍٓا، ٚك ىكع أسالٓب كأدكات كالتفكؽ كالٓر
ٛن عف صدكر تشٓرعات عدٓدة تؤكد ٌذا  الهىافسة كاىتشار هفآٌـ كهعآٓر ضهاف الجكدة، فض

 اٚتجاي.
لمتعرؼ عمِ أثر التغٓٓر اٚستراتٓجْ عمِ الهٓزة التىافسٓة، ٚبد هف ا٘جابة عمِ سؤاؿ الدراسة 

 الرئٓسْ التالْ:

 تىافسٓة  فْ الهىشآت الصىاعٓة السكداىٓة؟ٌؿ ٓؤثر التغٓٓر اٚستراتٓجْ عمِ الهٓزة ال

 :/ أىمية الدراسة3

 أ. األىمية التطبيقية:
تستحؽ اٌٚتهاـ التطبٓقْ إف تطبٓؽ ٌذي الدراسة عمِ الهىشآت الصىاعٓة السكداىٓة 

 ، حٓث إىٍا تساعد فْ:كالعهمْ
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 السكداىٓة.هعرفة هستكٓات التغٓٓر اٚستراتٓجْ السائدة  فْ الهىشآت الصىاعٓة  -1
 هعرفة أبعاد الهٓزة التىافسٓة الهتكفرة  فْ الهىشآت الصىاعٓة السكداىٓة.  -2
 هعرفة أثر التغٓٓر اٚستراتٓجْ عمِ الهٓزة التىافسٓة فْ الهىشآت الصىاعٓة السكداىٓة. -3

 : ب. األىمية العممية
 كصفٍها أحد السهاتتتىاكؿ ٌذي الدراسة هكضكعْ التغٓٓر اٚستراتٓجْ كالهٓزة التىافسٓة ب

ت التْ  ا، كهحاكلة هف الهحاٚك ا  كتطكٌر الرئٓسٓة لمهجتهعات الهعاصرة ، هٍها كاىت درجة ىهٌك
جرت لدراسة تطكر كبقاء الهىظهات، كها تكتسب الدراسة أٌهٓتٍا فْ تقدٓـ إطار عهمْ ٓربط 

اتً هستكٓات التغٓٓر اٚستراتٓجْ بالهٓزة التىافسٓة، إذ إف تىاكؿ عٛقة التغ ٓٓر اٚستراتٓجْ بهستٓك
ٚطٛع الدارستٓف عمِ  الهختمفة فْ الهٓزة التىافسٓة تهثؿ إضافة عمهٓة جدٓرة باٌٚتهاـ، كذلؾ كفقان 

ها الشهكلْ.  ها اجرم هف دراسات فْ ٌذا الهكضكع لـ تتىاكؿ ٌذٓف البعدٓف فْ إطاٌر
 :/ أىداف الدراسة4

 اٚستراتٓجْ عمِ الهٓزة التىافسٓة (كذلؾ هف خٛؿ:تٍدؼ الدراسة إلِ بٓاف )أثر التغٓٓر 
 تحدٓد العٛقة بٓف التغٓٓر اٚستراتٓجْ كالهٓزة التىافسٓة. -1
 .الهىشآت الصىاعٓة السكداىٓةالتعرؼ عمِ هستكٓات التغٓٓر اٚستراتٓجْ السائدة فْ  -2
 .ىٓةالهىشآت الصىاعٓة السكداتحدٓد أبعاد الهٓزة التىافسٓة الهتكفرة فْ  -3

 / نموذج الدراسة:5

هف أجؿ التكصؿ إلِ أٌداؼ الدراسة تـ كضع ىهكذج ٓبٓف التغٓٓر اٚستراتٓجْ كهتغٓر 
 هستقؿ كالهٓزة التىافسٓة كهتغٓر تابع.

 : يوضح نموذج الدراسة المقترح(1الشكل رقم )
 

 

6    
 

 
 م2017المصدر: إعداد الدارستين ،  

 

 
 التغييز االستزاتيجي

التغييز االستزاتيجي المحذود -       

التغييز االستزاتيجي الجذري -    

 

 الميزة التنافسية

التكلفة -  

المزونة -  

نصال
لتاتعالمتغيرا لمستقلالمتغيرا   
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 :فرضيات الدراسة/ 6

:ْ  تكجد فرضٓة رئٓسٓة  كاحدة لهتغٓرات الدراسة حسب الىهكذج الهقترح ٌك

تكجد عٛقة بٓف التغٓٓر اٚستراتٓجْ )التغٓٓر اٚستراتٓجْ الهحدكد، التغٓٓر اٚستراتٓجْ  -1
 :هف ٌذي الفرضٓة الفرضٓات التالٓةالجذرم( كالهٓزة التىافسٓة) التكمفة ، كالهركىة ( كتتفرع 

 تكجد عٛقة بٓف التغٓٓر اٚستراتٓجْ الهحدكد كالتكمفة. -
 اٚستراتٓجْ الهحدكد كالهركىة.تكجد عٛقة بٓف التغٓٓر  -
 تكجد عٛقة بٓف التغٓٓر اٚستراتٓجْ الجذرم كالتكمفة. -
 تكجد عٛقة بٓف التغٓٓر اٚستراتٓجْ الجذرم كالهركىة. - 

 الدراسات السابقة:

واستراتيجيات المنافسة  االستراتيجيةم( دراسة بعنوان )أثر العوامل 2003عثمان ) أجرل
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ هعرفة أثر العكاهؿ عمى الميزة التنافسية لشركات إنتاج األدوية األردنية(: 

ة اٖردىٓة اٚستراتٓجٓة تبٓف إف  -كاستراتٓجٓات الهىافسة عمِ الهٓزة التىافسٓة لشركات إىتاج اٖدٓك
، كالهركىة، كالزهف، دىٓة تتهحكر حكؿ الجكدةدكٓة اٖر اٚستراتٓجٓات التْ تستخدهٍا شركات اٖ

ة.  كالسعر ،كها تبٓف إف ٌىالؾ عٛقة بٓف ٌذي اٚستراتٓجٓات كالهٓزة التىافسٓة لشركات اٖدٓك
م( دراسة بعنوان )دور ممارسة التعمم التنظيمي في ممارسة التغيير 2004أجرى أيوب )

ة ا٘دارة العمٓا :ٌدفت ٌذي االستراتيجي في المنشآت السعودية الكبرى( الدراسة إلِ التعرؼ عمِ رٓؤ
ا فْ دعـ التغٓٓر اٚستراتٓجْ  لدرجة ههارسة التعمـ التىظٓهْ فْ الهىشآت السعكدٓة الكبرل كدكٌر
: تحدٓد أبعاد التعمـ التىظٓهْ التْ تتـ ههارستً فْ الهىشآت  فْ تمؾ الهىشآت. كلتحقٓؽ ذلؾ، تـ أٚك

: التعرؼ عمِ هدل ٚستراتٓجْ، كالبعد التىظٓهْ، كالبعد الثقافْ. ثاىٓان فْ ثٛثة أبعاد تتعمؽ بالبعد ا
تأثر التعمـ التىظٓهْ بدعـ ا٘دارة العمٓا، كىكع الىشاط اٚقتصادم، كىكع همكٓة الهىشآت، كحجـ 

ْ: الهىشآت هقاسا بهبٓعاتٍا. ثالثان  : تـ تحدٓد عهمٓة التغٓٓر اٚستراتٓجْ فْ أربعة  هراحؿ، ٌك
، لتغٓٓر، كالتعمـ هف خٛؿ التطبٓؽاٚستعداد الدائـ لمتغٓٓر، التخطٓط الهستهر لمتغٓٓر، تطبٓؽ خطة ا

: تـ دراسة ها إذا كاف ثـ دراسة العٛقة بٓف أبعاد التعمـ التىظٓهْ كعهمٓة التغٓٓر اٚستراتٓجْ. رابعان 
. كبىاء عمِ تحمٓؿ ىتائج الدراسة ىجاح التغٓٓر اٚستراتٓجْ ٓتأثر بكجكد خطة هحددة لمتعمـ التىظٓهْ

 تـ التكصؿ إلِ التكصٓات العاهة كالتكصٓات الخاصة بالدراسات الهستقبمٓة. 
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م( دراسة بعنوان )العالقة بين األسبقيات التنافسية واألداء 2006أجرى الطويل وسمطان )
اٖداء اٚستراتٓجْ  ثر اٖسبقٓات التىافسٓة فْأسعت ٌذي الدراسة إلِ تحدٓد عٛقة ك االستراتيجي(: 
إذ ٓككف اعتهاد ٌذي الشركات عمِ بعد كاحد هف  لالشركات الصىاعٓة فْ هحافظة ىٓىك فْ عدد هف 

أبعاد اٖسبقٓات التىافسٓة  أك تعتهد عمِ أكثر هف بعد، كلكف بترتٓب غٓر هىاسب لٍذي اٖبعاد أك 
ات لٍذي ا ٖبعاد ٓقكد إلِ تراجع الشركة بعبارة أخرل عدـ اٖخذ بىظر اٚعتبار إف ترتٓب أكلٓك

  كضعؼ أدائٍا .

ف الحاجة ازدادت إلِ دراسة أبعاد اٖسبقٓات التىافسٓة كالهزج بٓىٍا هع إكاعتهادان عمِ ذلؾ ف
ىة الشركة اٚحتفاظ بالركٓزة اٖساسٓة لٍا كالتْ تعكد إلِ تحقٓؽ أٌداؼ الشركات كتعزز هف هكا

 ت أتٓة ٓمقْ الضكء عمِ هضاهٓف ٌذي الدراسة:ف طرح التساٚؤإكأدائٍا، كبصفة عاهة ف

بعادٌا فْ الشركات عٓىة الدراسة؟ -  ٌؿ ٌىاؾ تصكر كاضح عف اٖسبقٓات التىافسٓة كا 

 ٌؿ ٓتحدد اٖداء اٚستراتٓجْ فْ ضكء اٖسبقٓات التىافسٓة؟ -

 ستراتٓجْ؟ها ٌك الترتٓب الهىاسب ٖبعاد اٖسبقٓات التىافسٓة كالتْ تسٍـ فْ تحقٓؽ أداء ا -

ف هىٍجٓة الدراسة تتطمب تصهٓـ ىهكذج فرضْ ٓعكس العٛقات التأثٓٓرة بٓف إتأسٓسان عمِ ها سبؽ ف
ٛن عف تهثٓمً لهجهكعة هف الفرضٓات التْ تعكس  أبعاد اٖسبقٓات التىافسٓة كاٖداء اٚستراتٓجْ فض

 ٌذي العٛقة.

راتيجي وانعكاساتو عمى األداء م( دراسة بعنوان )التغيير االست2008قدم  دوسة وحسين، )
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تحدٓد كهعرفة أثر التغٓٓر اٚستراتٓجْ الهتهثؿ فْ ) الركتٓىْ، التنظيمي(:

عادة التكجً التىظٓهْ( فْ اٖداء التىظٓهْ فْ الشركة العاهة لمصىاعات  الهحدكد، الجذرم، كا 
تصهٓـ استهارة استبٓاف كزعت عمِ عٓىة الكٍربائٓة، كلغرض تحقٓؽ أٌداؼ البحث ، فقد جرل 

ـ ٓهثمكف رؤساء اٖقساـ كهعاكىٍٓـ ، كهسئكلْ الشعب فْ الشركة، حٓث كاىت  ( فردان 31قكاهٍا ) ٌك
%( هف هجتهع البحث. كجرل تحمٓؿ بٓاىات البحث باستخداـ اٖسالٓب 86ىسبة اٚستجابة )

، هعاهؿ اٚختٛؼ، كارتباط بٓرسكفارم، ك ا٘حصائٓة الهٛئهة )اٖكساط الحسابٓة، اٚىحراؼ الهعٓ
كاٚىحدار البسٓط (. كتـ استخٛص عدة ىتائج هف أٌهٍا إف اٖداء التىظٓهْ ٓزداد بازدٓاد التغٓٓر 

 .ٓتطمب إحداث تغٓٓرات شاهمة كبٓرةاٚستراتٓجْ ،ك كها إف اٖداء الفاعؿ 
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 –في التغيير االستراتيجي  اتيجيةاالستر م( دراسة بعنوان )أثر مكونات اإلدارة  2013أجرى عمي،)
 اٚستراتٓجٓة:ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ اختبار أثر هككىات ا٘دارة دور الثقافة التنظيمية كمتغير معدل(

. تكهف ىظٓهٓة كهتغٓر هعدؿ لٍذي العٛقةعمِ التغٓٓر اٚستراتٓجْ، إضافة لهعرفة دكر الثقافة الت
فْ  اٚستراتٓجٓة٘دآرة بالدكر الذم تمعبً هككىات ا٘دارة هشكمة الدراسة فْ عدـ اٌتهاـ القٓادات ا

إحداث التغٓٓر اٚستراتٓجْ بهىظهات اٖعهاؿ هع عدـ اٌٚتهاـ ببىاء الثقافة التىظٓهٓة الداعهة لٍذا 
اٚستراتٓجْ فْ ذاتً، كهع قمة  التغٓٓر، كقد اكتسبت الدراسة أٌهٓة خاصة هف أٌهٓة هكضكع التغٓٓر

ف ٌذي الدراسة تعتبر إضافة لمهعرفة العمهٓة كالعهمٓة بالىسبة لمشركات إذا الهجاؿ فالدراسات فْ ٌ
هحؿ الدراسة بصكرة خاصة كهىظهات اٖعهاؿ بصكرة عاهة، كتهحكرت أٌـ فرضٓات الدراسة حكؿ 

الصٓاغة، التىفٓذ، كالرقابة عمِ اٖداء( ) اٚستراتٓجٓةف هككىات ا٘دارة بٓ إٓجابٓةكجكد عٛقة 
ف الثقافة التىظٓهٓة تتكسط العٛقة بٓف الهككىات أغٓٓر اٚستراتٓجْ )التغٓٓر السمككْ كالهادم (  ك كالت

 أعٛي كالتغٓٓر اٚستراتٓجْ. 

كقد اشتهؿ هجتهع الدراسة عمِ هدراء ا٘دارات العمٓا، كالهدراء التىفٓذٓٓف، كرؤساء اٖقساـ بالشركات 
جابات الهبحكثٓف، كقد ( هفردة، ح155الهبحكثة كالبالغ عددٌـ ) ٓث تـ التحمٓؿ ا٘حصائْ ٔراء كا 

 أسفر التحمٓؿ عف أٌـ الىتائج أتٓة:

فْ إحداث التغٓٓر  ٓةاٚستراتٓجضعؼ الكعْ لدل قٓادات ٌذي الشركات بدكر ا٘دارة  -
 .اٚستراتٓجْ

كهتغٓر هعدؿ لٍذي الغٓاب التاـ لمدكر الفاعؿ لمثقافة التىظٓهٓة فْ إحداث التغٓٓر اٚستراتٓجْ  -
  .العٛقة

التْ تهتمؾ   ا٘دآرة: ضركرة اىتقاء القٓادات كأتْكعمِ ضكء ٌذي الىتائج جاءت أٌـ التكصٓات 
، كاٌٚتهاـ بتدٓرب القٓادات رْ لٛستفادة هف هكاسب ٌذا التغٓٓخاصٓة التفكٓر كالكعْ اٚستراتٓج

ا فْ إحداث التغٓٓر اٚستراتٓجْ تٓجٓةاٚستراا٘دآرة الحالٓة كتثقٓفٍا بأٌهٓة ا٘دارة  ، كدكٌر
بضركرة اٌٚتهاـ ببىاء الثقافة التىظٓهٓة الداعهة لٍذا  بالهىظهات الهبحكثة، كها تكصْ الدراسة أٓضان 

 التغٓٓر. 
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 التعميق عمى الدراسات السابقة:
بعاد كالهتغٓرات التْ تـ التركٓز عمٍٓا هف جاىب كؿ فٓها بٓىٍا هف حٓث اٖ تختمؼ الدراسات السابقة

سراء الجاىب إدراسة، هها ٓجعؿ الهجاؿ هفتكحان ٖم باحث لسد ٌذي الثغرة البحثٓة، كا٘سٍاـ فْ 
، هها أتاح الفرصة لمباحث فْ ر اٚستراتٓجْ كالهٓزة التىافسٓةالهعرفْ أك التطبٓقْ فْ هكضكع التغٓٓ

، كها كاف لمدراسات السابقة فائدة كبٓرة فْ هساعدة الدراسة اسبة لهشكمةاختٓار أكثر الهتغٓرات هى
ف تصكر شاهؿ لهكضكع الدراسة، اٖهر الذم أسٍـ فْ صٓاغة هشكمة الدراسة  الباحث فْ تكٓك

 كفرضٓاتٍا.

الدراسات السابقة ركزت عمِ هىاقشة الهتغٓر الهستقؿ)التغٓٓر اٚستراتٓجْ (كربطً بالهتغٓر 
ٓف هف هستكٓات التغٓٓر التابع)الهٓ زة التىافسٓة(، أها فْ ٌذي الدراسة تـ التركٓز عمِ هستٓك

ها )التغٓٓر اٚستراتٓجْ الهحدكد كالتغٓٓر الجذرم(، كبعدٓف هف أبعاد الهٓزة التىافسٓة  اٚستراتٓجْ ٌك
ها )التكمفة كالهركىة(  ٌك

 اإلطار النظري: 

 : التغيير االستراتيجي:أوالً 

  Change Conceptمفيوم التغيير:

ر بدرجة ها عمِ  التغٓٓر ظاٌرة طبٓعٓة تقـك عمِ عهمٓات إدآرة هتعهدة ٓىتج عىٍا إدخاؿ تطٓك
تً كسمسمة هف الهراحؿ التْ هف خٛلٍا ٓتـ اٚىتقاؿ هف الكضع الحالْ  هكف رٓؤ عىصر أك أكثر، ٓك

إلِ ىقطة التكازف إلِ الكضع الجدٓد، أم" إف التغٓٓر ٌك تحكؿ هف ىقطة التكازف الحالٓة 
الهستٍدفة." أك ٌك اٚىتقاؿ هف هرحمة أك حالة غٓر هرغكبة إلِ هرحمة أك حالة أخرل هرغكبة، ترل 
تطمب التغٓٓر جٍكدان  ٚن لدل أغمبٓة العاهمٓف فْ الهىظهة، ٓك فٍٓا أف تككف أكثر إٓجابٓة كتمقِ قبك

ات التغٓٓر كهجابٍة ردكد اٖفعاؿ هتكاصمة كهضىٓة هف الهىظهات كهف الهدٓٓرف فْ التخطٓط لعهمٓ
 الىاجهة عىٍا الهتهثمة فْ شعكر العاهمٓف بعدـ اٚتزاف كعدـ القدرة عمِ التصرؼ )ثركت،

77:2010) 
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أها إدارة التغٓٓر فتعرؼ عمِ "إىٍا العهمٓة التْ هف خٛلٍا تتبىِ قٓادة الهىظهة هجهكعة هعٓىة هف 
 78 عف قٓـ، كهعارؼ، أك تقىٓات أخرل )ثركت، القٓـ، كالهعارؼ، كالتقىٓات، هقابؿ التخمْ

:2010) 

 Change Objectives أىداف التغيير :

 ترتبط جٍكد القٓادة ا٘دآرة فْ التغٓٓر بهجهكعة كاسعة هف اٌٖداؼ كهف أٌهٍا ها ٓمْ:

  .تغٓٓر القدرة التىافسٓة -

ر هستكل تفاعؿ الهىظهة هع البٓئة الهحٓطة ) هحمٓة، إقمٓهٓة،  -  عالهٓة (.تطٓك

 .الهظهْتغٓٓر الهستكل ا٘دراكْ كالهعرفْ لمهجتهع  - 

ر هٍارات استخداـ الهستجدات الثقافٓة. -  تطٓك

ر الحس التعبكم -   .تطٓك

ر قدرات اٚختراؽ كالهىاكرة فْ السكؽ كالهىتج. -  تطٓك

جراءاتً كأسالٓب العهؿ كالمكائح كالقكاىٓف  - تطكٓر القدرة عمِ تغٓٓر الكضع الحالْ بأىظهتً كا 
ا   .ىحك الكضع الهستقبمْ أك الهستٍدؼكغٌٓر

ر الكٓفٓة التْ ٓحصؿ بٍا التغٓٓر)الهغربْ، -  (.143: 1993تطٓك

مٍا  استراتٓجٓةإف التعاهؿ هع اٌٖداؼ الهشار إلٍٓا أعٛي ٓتطمب قٓادة  قادرة  لمتعاهؿ هعٍا كتحٓك
. كتظٍر أٌهٓة ٌذا الدكر القٓادم بشكؿ جمْ فْ حالة تدٌكر لِ هٍاـ تضطمع بٍا كالتعبٓر عىٍاإ

ٛن عف إىٍا تحتؿ أٌهٓة هكآزة فْ قٓادة الهىظهة  الهظهْاٖداء  عف الهعآٓر الجدٓدة لٗداء. فض
 (.544: 1991ارؾ،ضهف إطار التىافس هع الهىظهات الهىاظرة  )اىدرك كه

ك خطكة  مة اٖجؿ التْ تشغؿ الهؤسسة، ٌك ٓرتبط كٓيعىِ التغٓٓر اٚستراتٓجْ بالقضآا الرئٓسٓة طٓك
، حٓث ٓشهؿ ٌدؼ اٚستراتٓجٓةلمهستقبؿ، كلذلؾ ٓهكف تعٓرفً بصفة عاهة بهصطمح الرؤٓة 

التْ تخص العاهمٓف الهؤسسة كرسالتٍا كفمسفتٍا الهشتركة عف الىهك، الجكدة، اٚبتكار، كالقٓـ 
كاحتٓاجات الفئات الهستفٓدة كالتقىٓات الهستخدهة ، حٓث ٓقكدىا ٌذا التعٓرؼ الشاهؿ إلِ تحدٓد 
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ؽ،  هكاصفات الهراكز التىافسٓة ،إلِ جاىب تدعٓـ ٌذي اٌٖداؼ بالسٓاسات التْ تخص التسٓك
دارة اٖفراد. ؿ كا   كالهبٓعات كالتصىٓع كهعالجة كتطكٓر الهىتجات كالتهٓك

ؿ هكاف أك هٍاـ أك أجزاء عدد هف    التغٓٓر اٚستراتٓجْ ٌك عهمٓة التغٓٓر الهقصكدة لتحٓك
 ( George,1996:59) الهكجكدات هف حالتٍا الطبٓعٓة الهعتادة إلِ حالة جدٓدة غٓر هألكفة

الكضع الحالْ لمهىظهة تجاي حالة هستقبمٓة هرغكبة هف أجؿ تعٓزز الهٓزة التىافسٓة لمهىظهة . 
الىظر إلِ اتساع هدل كحجـ  تأثٓر التغٓٓر اٚستراتٓجْ عمِ الهىظهات ، فقد بات ىجاحٍا كب

كىان بالكٓفٓة التْ تدٓر بٍا تمؾ الهىظهات ٌذا التغٓٓر.  هٌر

حدث التغٓٓر اٚستراتٓجْ فْ ىطاؽ عدة عكاهؿ ٌْ البٓئة الخار  ، جٓة ، كالهكارد الداخمٓة لمهؤسسةٓك
ٛن كتفٍهان كا٘هكاىٓات، كالثقافة كال تطمب التىفٓذ الىاجح لمتغٓٓر اٚستراتٓجْ تحمٓ ٍٓاكؿ كاٖىظهة، ٓك

ف كالتخطٓط. إضافة إلِ ذلؾ فقد  كاهمٓف لٍذي العكاهؿ فْ هراحؿ الهشركع اٖكلِ هثؿ هرحمة التكٓك
ٓر بٓىت العدٓد هف أدبٓات التغٓٓر أٌهٓة إضافة الطابع اٚستراتٓجْ عىد تىفٓذ التغٓٓر، فإدارة التغٓ

ة كاٌٖداؼ  لمهىظهة، حٓث إف عهمٓة التغٓٓر فْ  اٚستراتٓجٓةٓجب أف ٓتـ ربطٍا بشكؿ كبٓر بالرٓؤ
ة البعٓدة الهدل أك الحمـ الذم ٓستحٓؿ تحقٓقً،  اٚستراتٓجٓةظؿ غٓاب   فاٚستراتٓجٓةتشبً الرٓؤ

ة كرسالة الهىظهة، كالخطط  عبارة عف خارطة  اٚستراتٓجٓةعبارة عف أداة أك كسٓمة لتحقٓؽ الرٓؤ
ة هف أجؿ تحقٓؽ اٌٖداؼ الهكضكعة. كتستمـز القٓادة الفعالة القدرة  الطٓرؽ التْ تحتاجٍا الرٓؤ
عمِ البىاء كاٚلتزاـ بالكقت كالهٓزاىٓة الهحددة كالعهؿ لتىفٓذ استراتٓجٓات عقٛىٓة لٗعهاؿ عمِ 

 ( 91: 1996ضكء احتهاٚت هستقبمٓة ٚحتٓاجات الهىظهة )لطٓطْ،

 ستويات التغيير االستراتيجي :م

اتً حسب عهؽ التغٓٓر كحجهً، كعمِ  كفْ هجاؿ هستكٓات التغٓٓر اٚستراتٓجْ، فقد صىفت هستٓك
ٓف ٌها ٓ( التغٓٓر اٚستراتٓجْ إلِ  هستك .Kevin &Gerry,1997ٌذا اٖساس فقد صىؼ )

 التغٓٓر التدٓرجْ كالتغٓٓر الجذرم. أها أكثر التصىٓفات اىتشارا ٌْ:

ك عبارة عف عهمٓات ضبط لمىشاطات التْ تسعِ هف خٛلٍا  -1 التغٓٓر اٚستراتٓجْ الركتٓىْ : ٌك
 الهىظهة جذب الزبكف.
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تضهف عرض هىتجات جدٓدة لٗسكاؽ الجدٓدة داخؿ ىفس  -2 التغٓٓر اٚستراتٓجْ الهحدكد: ٓك
 صىؼ الهىتج  العاـ.

ٓٓر جذرم كهف أهثمة ذلؾ الدهج بٓف الهىشآت التغٓٓر اٚستراتٓجْ الجذرم: إذ تقـك الهىظهة بتغ -3
 .صىاعة كاحدة التْ تعهؿ فْ

عتهد ٌذا الىكع عمِ حجـ اٚختٛؼ فْ الصىاعات، كهركٓزة ا٘دارة  -4 إعادة التكجً التىظٓهْ: ٓك
ذا ٓح اٚستراتٓجٓة تاج إلِ لمهىظهة الجدٓدة، إذ إف التكجً ٚ ٓككف بىفس الصىاعة اٖساسٓة، ٌك
ر الهجهكعة الجدٓدة هٍهة الهىظهةتغٓٓرات فْ   .هف الهٍارات كالتكىكلكجٓا، كها ٓتطمب تطٓك

 أىمية التغيير االستراتيجي:

 : أتْتكهف أٌهٓة التغٓٓر اٚستراتٓجْ فْ 

ة أك هىظهة إلِ الحفاظ عمِ الحٓكٓة الفاعمة، حٓث تكهف أٌهٓة التغٓٓر فْ داخؿ هؤسس -1
عاش كالهقترحات، كها تختفْ السمبٓة كالركتٓف الذم ٓقتؿ ا٘بداع ، كتظٍر ركح اٚىتالتجدٓد كالحٓكٓة

 كا٘ىتاج. 

تىهٓة القدرة عمِ اٚبتكار، فالتغٓٓر ٓحتاج دائهان إلِ جٍد  لمتعاهؿ هعً عمِ أساس إف ٌىاؾ  -2
د التغٓٓر كهىٍـ هف ٓتعاهؿ بالهقاكهة هع ذلؾ التغٓٓر.  فٓرقٓف هىٍـ هف ٓٓؤ

ذكاء الرغبات كالدكافع ىحك التغٓٓر إذكاء الرغبة فْ التطك  -3 ٓر: ٓعهؿ التغٓٓر عمِ التحفٓز كا 
ر كتحسٓف العهؿ.  كاٚرتقاء كالتطٓك

 ( 81:2000الكصكؿ إلِ درجة أعمِ هف القكة كاٖداء .)هشٍكر، -4

 ثانيا : الميزة التنافسية:

   Competitive Advantage Concept مفيوم الميزة التنافسية.

 Relativeلٓحؿ هحؿ الهٓزة الىسبٓة   Competitive Advantageجاء هفٍكـ الهٓزة التىافسٓة 
Advantage الذم كاف سائدان بٓف اٚقتصادٓٓف الصىاعٓٓف كهتخصصْ التجارة الدكلٓة، لذلؾ 

ؿ هٓزاتٍا الىسبٓة إلِ هٓزات تىافسٓة  اجتٍدت هىظهات اٖعهاؿ فْ إطار آلٓات كطرؽ عهؿ فْ تحٓك
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خٛؿ اهتٛكٍا عكاهؿ إىتاج كهٍارات بشٓرة كهعرفٓة،  كفْ البدآة أشٓر لمهٓزة التىافسٓة بككىٍا هف 
الهجاٚت التْ تتفكؽ فٍٓا الهىظهة عمِ هىافسٍٓا، كفْ التسعٓىات هف القرف الهاضْ كصفت بأىٍا 

ا الهىظهة لتتفرد فٍٓا فْ هكاجٍة الهىافسٓف  كالهستىدة إلِ أى هاط بىاء كاستخداـ الهكاىة التْ تطكٌر
 كؼء كفعاؿ لمهكارد.   

رل البعض إف اهتٛؾ الهٓزة التىافسٓة ٌدؼ استراتٓجْ تسعِ جهٓع الهؤسسات باختٛؼ أىكاعٍا  ٓك
لتحقٓقً ، فْ ظؿ التحدٓات التىافسٓة الشدٓدة لمهىاخ اٚقتصادم الراٌف، إذ ٓىظر لمهٓزة التىافسٓة 

ت الهستٍمؾ، أك القٓهة التْ ٓتهىِ الحصكؿ عمٍٓا هف عمِ إىٍا قدرة الهؤسسة عمِ تحقٓؽ حاجا
الهىتج )سكاء كاف صىاعْ أك خدهْ(، هثؿ الجكدة العالٓة، كبالتالْ فٍْ استثهار لهجهكعة اٖصكؿ 
الهالٓة ،كالبشٓرة، كالتكىكلكجٓة بٍدؼ إىتاج قٓهة لمعهٛء تمبْ احتٓاجاتٍـ، كالتهٓز عف 

 ( 113:2010 الهىافسٓف)إدٓرس كالغالبْ،

( عمِ إف الهٓزة التىافسٓة تىشأ هف القٓهة التْ باستطاعة الهؤسسة أف تحققٍا Porterكلقد أكد بكرتر)
لعهٛئٍا، إذ ٓهكف أف تأخذ شكؿ السعر الهىخفض، أك تقدٓـ هىافع هتهٓزة هف الهىتج هقارىة 

ا هجهكعة هف اله بالهىافسٓف،  كعىدها تحصؿ الهىظهة عمِ هٓزة تىافسٓة فأىٍا ستحقؽ زآا أبرٌز
 :أتْ

ء كرضا الزب1 ء كبر تجاي هىتجات الهىظهةأائف / سٓككف ٚك ، كبذلؾ ٓصعب اختراؽ الهىافسٓف لٍٚؤ
 الزبائف.

 / ستحصؿ الهىظهة عمِ حصة سكقٓة أكبر هف خٛؿ قدرتٍا عمِ تقدٓـ قٓهة أعمِ لمزبائف.2

ادة الحصة السكقٓة عمِ ٓزادة حجـ اٖرباح فْ الهىظ3  (. 34:2007هة )بكهدٓف ،/ ستىعكس ٓز

هكىٍا  كتعرؼ الهٓزة التىافسٓة "بأىٍا خاصٓة أك هجهكعة خصائص ىسبٓة تىفرد بٍا الهىظهات ٓك
، أك التْ تحقؽ خٛؿ تمؾ الهدة الهىفعة لٍا مة ىسبٓان، ىتٓجة صعكبة هحاكاتٍااٚحتفاظ بٍا لهدة طٓك

 هىتجات لمعهٛء." )الزغبْ، كتهكىٍا هف التفكؽ عمِ الهىافسٓف فٓها تقدهً هف خدهات أك
61:1999).  

 كباٚستىاد إلِ الهفآٌـ السابقة ٓهكف تحدٓد ها ٓأتْ:
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باف الهٓزة التىافسٓة: ٌْ الطٓرقة التْ ٓقكد بٍا الفكر اٚستراتٓجْ هكارد كقدرات الهىظهة باتجاي  -1
 تحقٓؽ هزآا قٓهة لمزبائف كتتفكؽ بٍا الهىظهة عمِ الهىافسٓف. 

ء  -2 إف ٌذي الهزآا تقكد الهىظهة إلِ تحقٓؽ حصة سكقٓة هرتفعة، أرباح عالٓة، رضا الزبكف، كٚك
 الزبكف. 

ف الهٓزة التىافسٓة لمشركة تعىْ قدرتٍا عمِ فعؿ شْء أفضؿ هف أكاتساقان عمِ ها تقدـ ىرل ب
ذا ٓعىْ قدرة الشركة عطٍٓا تفكؽ تىافسْ عمٍٓـ فْ السكؽ، ٌك عمِ إىتاج كتقدٓـ  الهىافسٓف لٍا .ٓك

 هىتجات )سمع أك خدهات ( إلِ الزبائف بشكؿ هتهٓز عها ٓقدهً الهىافسكف.

  خصائص الميزة التنافسية :

 ف الهٓزة التىافسٓة القكٓة لٍا الخصائص التالٓة:أب Wheel Wrightٓقترح 

 إىٍا تيحدد باٚعتهاد عمِ حاجات كرغبات الزبكف. -

 فْ ىجاح اٖعهاؿ.ٓسٍـ  ان إىٍا تقدـ دعهان ٌاه -

 إىٍا تكفر اٚىسجاـ الفٓرد بٓف هكارد الهىظهة كالفرص فْ البٓئة. -

 إىٍا تتصؼ بالدٓهكهة كالقكة كصعكبة تقمٓد الهىافسٓف لٍا. -

 إىٍا تقدـ أساس لمتحسٓىات الهستقبمٓة. -

 إىٍا تقدـ التحفٓز كالتكجًٓ الهىظهة عاهة.  -

ذا اٖساس هف ، ٌْ تمؾ ف الهىظهة التْ تتفكؽأك  الهىظهة التْ تفٍـ اٖساس الحقٓقْ لمهىافسة. ٌك
لتْ تفٍـ قكاعد الهىافسة الهحتهؿ أف ٓتغٓر فْ الهستقبؿ، كالفائزكف سٓككىكف تمؾ الهىظهات ا

لهستقبؿ سكؼ ٓعتهد عمِ إٓجاد ، ككٓؼ ستتغٓر ٌذي القكاعد فْ الهستقبؿ، كالىجاح فْ االحالٓة
ج جدٓدة لمهٓزة التىافسٓة، ٚف الىهاذج القدٓهة أصبحت هعركفة لمجهٓع )الدكرم ذىها

 (. 208:2009كأحهد،

 



 

جم1028جج-جينميرججالرابعجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 41th edition January 2018 

 

1
4
8

 

 أىمية الميزة التنافسية:

 بشكؿ عاـ تتجسد أٌهٓة الهٓزات التىافسٓة لمهىظهة هف خٛؿ:

ىتائج أداء  ككهٓان كأفضمٓة عمِ الهىافسٓف ، كبالتالْ تتٓح لٍا تحقٓؽ ىكعٓان  تعطْ الهىظهة تفكقان  -
 عالٓة.

  .تجعؿ هف هىظهة اٖعهاؿ هتفكقة فْ اٖداء أك فْ قٓهة ها تقدهً لمعهٛء، أك اٚثىٓف هعان  -

ـ عمِ  ا٘ٓجابْتساٌـ فْ التأثٓر  - فْ هدركات العهٛء ، كباقْ الهتعاهمٓف هع الهىظهة كتحفٌٓز
ر التعاهؿ.   اٚستهرار كتطٓك

ف ٌذا اٖهر ٓتٓح لمهىظهة هتابعة التطكر إاٚستهرآرة، كالتجدد فٓة تتسـ بف ككف الهٓزات التىافسأ -
 كالتقدـ عمِ الهدل البعٓد.

ىظران لككف الهٓزات التىافسٓة هستىدة عمِ هكارد الهىظهة كقدرتٍا كجدارتٍا، لذلؾ فأىٍا تعطْ  -
 (. 115:2010حركٓة كدٓىاهٓكٓة لمعهمٓات الداخمٓة لمهىظهة)إدٓرس كالغالبْ،

 ميزة التنافسية:أبعاد ال

تعد العهمٓات أحد الهرتكزات اٖساسٓة التْ تستىد إلٍٓا الهىظهة فْ تحدٓد اتجاٌاتٍا        
ىا ٚبد هف اٌٚتهاـ بشكؿ خاص  بعاهمٓف هؤثٓرف أساسٓٓف عمِ طٓرقة  اٚستراتٓجٓة كالتىافسٓة، ٌك

الزبائف كتفضٓٛ تٍـ،  كأداء (، حاجات 59:2008) الٛهْ، :حدٓد العهمٓات ٌٖداؼ اٖداء ٌهات
الهىافسٓف كأىشطتٍـ. كتساٌـ كظٓفة العهمٓات فْ تحقٓؽ الهزآا التىافسٓة هف خٛؿ أٌداؼ اٖداء 

كقد الهىظهة إلِ تحقٓقٍا كالتْ تعكس اٖداء الكمْ لمعهمٓات،  ِالهتهثمة باٖسبقٓات التْ تسع
عاد، كهىٍـ هف حددٌا بستة، إٚ إىٍـ ، فهىٍـ هف حددٌا بخهسة أباختمؼ الباحثكف فْ تحدٓدٌا

 كالتسمٓـ. ، الهركىة،مِ إىٍا أربعة أبعاد، ٌْ التكمفة، الجكدةغالبان ها اتفقكا ع

  COST/ التكمفة:1

، ء العهمٓات بتحدٓد تكالٓؼ الهكادتحقٓؽ الهٓزة التىافسٓة عمِ أساس بعد التكمفة ، قٓاـ هدرا ٓتطمب
اٖخرل فْ ٌدؼ تصهٓـ ىظاـ ٓسٍـ فْ خفض تكمفة الكحدة الكاحدة، كالعهؿ، كالطاقة، كالتكالٓؼ 

ؿ كسمطاف، ستمـز ذلؾ الهٓزد هف اٚستثهارات ٖتهتً الهعدات كالتسٍٓٛت )الطٓك  (70:2008ٓك
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ف الشركات التْ تسعِ إلِ الحصكؿ عمِ حصة سكقٓة أكبر كأساس لتحقٓؽ أكهىٍـ هف ٓرل  ب   
 24Aquilano, et .alجاتٍا بتكمفة أدىِ هف الهىافسٓف لٍا )ىجاحٍا كتفكقٍا ٌْ التْ تقدـ هىت

,1996: .) 

ف بعد التكمفة ٓعد بهثابة الركٓزة اٖساسٓة فْ ىجاح الشركة هف خٛؿ أها تقدـ، ىرل  ِكتأسٓسان عم
تهكٓىٍا هف الكقكؼ أهاـ الشركات الهىافسة كالدخكؿ إلِ أسكاؽ جدٓدة كتكسٓع حصتٍا السكقٓة، 
ا كاىسحابٍا هف  ٛن عمِ إف عدـ اٌتهاـ الشركة بتخفٓض تكالٓفٍا قد ٓككف السبب كراء تدٌكٌر فض

فة تهثؿ الهبالغ الىقدٓة التْ تدفعٍا الشركة هف أجؿ حصكلٍا عمِ عكاهؿ ا٘ىتاج اٖسكاؽ، كاف التكم
 الشركة. أجمٍاالضركٓرة لتحقٓؽ اٌٖداؼ التْ قاهت هف 

  Quality/ الجودة : 2

ا التىافسْ. كها تقمؿ  تعطْ الجكدة سهعة طٓبة لمشركة كهىتجاتٍا فْ اٖسكاؽ هها ٓحسف هف هركٌز
طر الدٓكف الهتعثرة كتخفض هف التكمفة كتٓزد هف ا٘ىتاجٓة. كتعرؼ الجكدة الجكدة العالٓة هف هخا

"بأىٍا القدرة عمِ قٓاـ الخدهة أك السمعة بإشباع طمبات كتكقعات الهشتٓرف كالهستٍمكٓف أك تحقٓؽ 
 (126:1997ها ٓٓزد عىٍا." )الىجار،

 (. Lockyer, 1983:62هة لمغرض أك اٚستعهاؿ " )ءكتعرؼ الجكدة بأىٍا "الهٛ

(الخبٓر فْ الجكدة بجاهعة ٌارفارد اٖهٓركٓة خهس ىقاط ٓتكجب عمِ  David Garvinكقد حدد )
ذي الىقاط ٌْ:   الشركة إتباعٍا إذا ها اعتهدت الجكدة كأداة تىافسٓة. ٌك

 ٓجب تحدٓد الجكدة هف كجٍة ىظر الهستٍمؾ . -

 كمفة .ٚبد هف ربط الجكدة هع الربحٓة لكؿ جاىب هف السكؽ كالت -

 ٓجب الىظر إلِ الجكدة عمِ أىٍا أداة تىافسٓة . -

 ٓتـ بىاء الجكدة فْ عهمٓة التخطٓط اٚستراتٓجْ . -

 ٚبد لمجكدة أف تحصؿ عمِ التزاـ الهىظهة بالكاهؿ . -
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كاتساقان عمِ ها تقدـ، ٓهكف القكؿ إف الجكدة تعد إحدل اٖسبقٓات التىافسٓة كالتْ تشٓر إلِ 
 .، كالقادرة عمِ تمبٓة حاجة هعٓىةالخصائص كالهكاصفات التْ ٓهتمكٍا الهىتجهجهكعة هف 

  Flexibility/ المرونة: 3

ْ هقٓاس لهدل سرعة  كتعرؼ الهركىة عمِ إىٍا "قابمٓة الهىظهة عمِ تغٓٓر عهمٓاتٍا بطٓرقة ها، ٌك
ؿ عهمٓاتٍا هف هىتجات الخط القدٓـ إلِ إىتاج هىتجات الخط ا لجدٓد" الهىظهة فْ تحٓك

 (. 24:2008)الٛهْ،

ا عدد هف الكتاب الهعٓار الحقٓقْ لقابمٓة الشركة بعد الهركىة هف اٖسبقٓات الهٍهةٓعد  ، إذ ٓعتبٌر
عمِ اٚستجابة كالتكٓؼ السٓرع لتمبٓة طمبات السكؽ فْ اٚىتقاؿ كالتحكؿ هف هىتج ٔخر كفقان 

ؿ كسمطاف،  (74:2008لحاجات كرغبات العهٛء ) الطٓك

ا فْ       كتأسٓسان عمِ ها سبؽ ىرل إف أسبقٓة الهركىة تعد هفتاحان لىجاح الشركة كبقائٍا كاستهراٌر
السكؽ ، هف خٛؿ تكفٓر القابمٓة لمتغٓٓر كاٚستجابة لحاجات زبائىٍا هف الهىتجات بأقؿ جٍد ككقت 

تـ ذلؾ هف خٛؿ تحمٓؿ كهعرفة تمؾ الحاجات كتكفٓر جهٓع ا٘هكاىات الهادٓة  كالبشٓرة ، ٓك
 كالهعمكهاتٓة لٛستجابة لهتطمبات الزبائف.

  Delivery/ التسميم :4

إف بعد التسمٓـ ٌك بهثابة القاعدة اٖساسٓة لمهىافسة بٓف الشركات فْ اٖسكاؽ هف خٛؿ التركٓز 
عمِ خفض الهٍؿ الزهىٓة كالسرعة فْ تصهٓـ هىتجات جدٓدة كتقدٓهٍا لمزبائف بأقصر كقت 

 . (Brag man ,1990:5ههكف)

كاتساقان هع ها تقدـ ىرل إف بعد التسمٓـ ٓشٓر إلِ تكفٓر الهىتج فْ الهكاف كالزهاف          
ْ تعبر عف قدرة ال ، عهمٓات عمِ هكاجٍة طمبات الزبائفالهطمكبٓف ، كحسب جدكلة زهىٓة هعٓىة، ٌك

 .كتسمٓهٍا لٍـ فْ الكقت الهحدد فْ ظؿ تزآد أٌهٓة الكقت لمزبكف
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جراءاتيا :    منيجية الدراسة وا 
 أداة الدراسة:

لقد اعتهد الباحث فْ جهع بٓاىات الدراسة عمِ أداة اٚستباىة كقد تـ إعدادٌا عمِ الىحك  
 التالْ:

تحدٓد الهقآٓس التْ تـ استخداهٍا لقٓاس كؿ هتغٓر هف هتغٓرات الدراسة هف أكراؽ كبحكث  -
 عمهٓة هىشكرة فْ دكٓرات عمهٓة هحكهة.

 أكلٓة. استباىةستعاىة بآراء بعض اٖكادٓهٓٓف كهف ثـ إعداد اٚ -
كبها إف الكسٓمة الهستخدهة لجهع بٓاىات الدراسة الهٓداىٓة ٌْ اٚستباىة فقد صههت لتشتهؿ عمِ 
أسئمة لمبٓاىات الدٓهكقرافٓة كبٓاىات أساسٓة عف الشركات قٓد الدراسة، كأسئمة تتعمؽ بفرضٓات الدراسة 

 ،  كأبعاد الهٓزة التىافسٓة.الهتهثمة فْ التغٓٓر اٚستراتٓجْرات الدراسة تضـ جهٓع هتغٓ

ؿ العمهْ،   اشتهؿ الهحكر اٖكؿ: البٓاىات الدٓهكقرافٓة عمِ ثٛثة أبعاد هتعمقة بالعهر، الهٌؤ
سىكات الخبرة، أها الهحكر الخاص ببٓاىات الشركة فقد اشتهؿ عمِ أربعة أبعاد هتعمقة بهجاؿ عهؿ 

 فٍٓا الشركة. الشركة، عدد العاهمٓف بالشركة، عدد الهىافسٓف لهىتجات الشركة، كاٖسكاؽ التْ تعهؿ 

بٓىها اشتهؿ الهحكر الثاىْ كالذم ٓتعمؽ بالبٓاىات الهكضكعة عمِ التغٓٓر اٚستراتٓجْ" "  
، اشتهؿ " هتغٓر تابع"( عبارات، أها الهحكر الثالث، الهٓزة التىافسٓة8هتغٓر هستقؿ" اشتهؿ عمِ )

( عبارة بحٓث 18باىة )" عبارات تغطْ بعد التكمفة، الهركىة ككاىت  جهمة عبارات اٚست10عمِ" 
 تهت صٓاغتٍا كتشكٓمٍا لكْ تغطْ كؿ الهتغٓرات الخاصة بالدراسة.

 مقاييس الدراسة: 

لتحدٓد البىكد التْ سكؼ تستخدـ لقٓاس هتغٓرات الدراسة فْ اٚستباىة الهصههة قاهت  
ف قاهكا بىشر الدارستاف  باٚعتهاد عمِ عدد هف الهقآٓس كالتْ تـ استخداهٍا هسبقان هف قبؿ باحثٓ

بحكثٍـ كأكراقٍـ فْ دكٓرات عمهٓة هحكهة كذلؾ لٛعتهادٓة كالهصداقٓة الهتكفرة فْ الهقآٓس 
 الهستخدهة. 

كفٓها ٓمْ الهقآٓس التْ تـ استخداهٍا لقٓاس كؿ هتغٓر، إضافة لذلؾ فقد تـ استخداـ  
 .اٚشتبايهقٓاس لٓكرت الخهاسْ لقٓاس درجة اٚستجابة لكؿ بىد فْ 
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 هصادر فقرات اٚستباىة

ْ كأتْ:  تـ اٚعتهاد عمِ العدٓد هف الدراسات السابقة فْ إعداد أسئمة اٚستباىة ٌك

التغٓٓر اٚستراتٓجْ )ٌك عهمٓة تحٓرؾ الكضع الحالْ لمهىظهة تجاي حالة هستقبمٓة هرغكبة هف  -1
عادة أجؿ تعٓزز الهٓزة التىافسٓة لمهىظهة( ك ٓشتهؿ عمِ ) التغٓٓر الركتٓى ْ، الجذرم، الهحدكد، كا 

كضح الجدكؿ )  ( هصادر عبارات اٚستباىة الهتعمقة بالتغٓٓر اٚستراتٓجْ. 1التكجً التىظٓهْ(، ٓك

 ( مصادر عبارات االستبانة المتعمقة بالتغيير االستراتيجي.1الجدول )

 المصدر العبارة  المحور

 التغٓٓر 

 اٚستراتٓجْ

 الهحدكد

 

دراسة م( 2004دراسة أيوب ) بإحداث تغٓٓرات فْ أسالٓب العهؿ. تقـك إدارة الشركة -1
 ـ(2008دكسة كحسٓف ، )

 ـ(2013دراسة عمْ،)

دراسة ستراند وكومار 
(Strandholm,K.,and 

Kumar،)2003م 

قٓة هختمفة. -2  تسعِ إدارة الشركة إلِ إدخاؿ ىظـ تسٓك

 الكسطاء.تعهؿ إدارة الشركة عمِ تىسٓؽ ىشاطٍا باستهرار هع  -3

 التغٓٓر

 الجذرم

ر ٌٓكؿ إدارم جدٓد . -4  تعهؿ إدارة الشركة عمِ تطٓك

 تتـ تٍٓئة العاهمٓف  بالشركة لتقبؿ ثقافة تىظٓهٓة جدٓدة . -5

 تعهؿ إدارة الشركة عمِ إدخاؿ تقىٓات جدٓدة  -6

تفكر إدارة الشركة عمِ ترؾ ىشاطٍا الحالْ كالتكجً ىحك هجاؿ  -7
 آخر.

تعهؿ  إدارة الشركة تغٓٓر جزرم فْ رسالتٍا كأٌدافٍا تبعان لتغٓٓر  -8
 ىشاطٍا.

 م2017المصدر: إعداد الدارستين ،

 

ؿ اٖهد الذم تطكري الهىظهة هف خٛؿ أداء أىشطتٍا  -2 الهٓزة التىافسٓة :)الهكقع الفٓرد طٓك
بشكؿ ههٓز كفعاؿ ، كاستغٛؿ ىقاط قكتٍا الداخمٓة باتجاي تقدٓـ هىافع قٓهة لزبائىٍا ٚ ٓستطٓع 
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كضح ( 2الجدكؿ ) الهىافسكف تقدٓهٍا ( كتضـ اٖبعاد ) التكمفة ، الجكدة ، الهركىة ، كالتسمٓـ( ٓك
 هصادر عبارات اٚستباىة الهتعمقة بأبعاد الهٓزة التىافسٓة. 

 ( مصادر عبارات االستبانة المتعمقة بأبعاد الميزة التنافسية.2الجدول )

 المصدر العبارة المحور

 

 

 التكمفة

 م(2003عثمان )دراسة  - تستخدـ شركتىا الهكارد الهتاحة بصكرة اقتصادٓة هقارىة بالشركات الهىافسة. -1

دراسة الطويل وسمطان    -
 .م(2006)

 م( 2008دراســة السكارنة، ) -

 

 

 -العجموني  –دراســة الصفار  -
  (م2009جرادات ،)

 م2012دراســة المطيري ، -

دراسة الطويل وسمطان    -
 .م(2006)

 

تعتبر التكالٓؼ الصىاعٓة الهباشرة)الهكاد كاٖجكر( فْ شركتىا هىخفضة   -2
 هقارىة بالشركات الهىافسة.

التكالٓؼ الصىاعٓة غٓر الهباشرة فْ شركتىا هىخفضة هقارىة بالشركات  -3
 الهىافسة.

قٓة فْ شركتىا هىخفضة هقارىة بالشركات الهىافسة..-4  التكالٓؼ التسٓك

 التكالٓؼ ا٘دآرة  فْ شركتىا هىخفضة هقارىة بالشركات الهىافسة. -5

 سٓاسة كاضحة لمجكدة بالشركة  .ٌىالؾ -6

 تسعِ شركتىا إلِ خفض ىسب الهعٓب  فْ هىتجاتٍا.-7

 تعهؿ شركتىا عمِ تحسٓف هستكل تأٌٓؿ العاهمٓف.-8

 تسعِ شركتىا إلِ جعؿ هكاصفات هىتجاتٍا هطابقة هع الهكاصفات القٓاسٓة.-9

تحقٓؽ أفضؿ هستكل العهمٓات ا٘ىتاجٓة بشركتىا هصههة بطٓرقة تسٍـ فْ -10
 لمكحدات الهىتجة.

 

 

 

 الهركىة

 م(2003دراسة عثمان ) - تتصؼ أٚت فْ  شركتىا بأىٍا ذات أغراض هتعددة .-11

دراسة الطويل وسمطان    -
 .م(2006)

 م( 2008دراســة السكارنة، ) -

 -العجموني  –دراســة الصفار  -

ٓهتمؾ العاهمكف فْ شركتىا هٍارات هتعددة تجعمٍـ قادٓرف عمِ أداء أكثر -12
 هف كظٓفة.

لشركتىا القدرة عمِ اٚستجابة السٓرعة لمتغٓرات الهطمكبة فْ تصاهٓـ 13
 هىتجاتٍا.
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الهتزآدة لزبائىٍا كهان ٓهكف لشركتىا تمبٓة الطمبات ا-14   (م2009جرادات ،) .كىكعن

 م2012دراســة المطيري ، -

دراسة الطويل وسمطان    -
 .م(2006)

 

 تمتـز شركتىا بالهكاعٓد الهحددة عىد تسمٓـ الهىتجات إلِ الزبائف.-15

 لشركتىا القدرة عمِ تسمٓـ طمبٓات الزبائف فْ كقت أسرع هف الهىافسٓف. -16

ب اٖعطاؿ فْ الهاكٓىات تعتهد شركتىا براهج صٓاىة دقٓقة لتحمٓؿ ىس-17
 .كالهعدات

 لٍـ القدرة عمِ تىفٓذ جدكلة ا٘ىتاج فْ الكقت الهحدد.العاهمكف فْ شركتىا  -18

 م2017المصدر: إعداد الدارستين ، 

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 

 Statistic Package of (SPSS )تستخدـ الدراسة برىاهج الحـز ا٘حصائٓة لمعمـك اٚجتهاعٓة 
social Science  ٓتـ استخداـ اٖسالٓب ا٘حصائٓة التالٓة: ًلتحمٓؿ بٓاىات الدراسة كداخم 

ة، الكسط الحسابْ، اٚىحراؼ الهعٓارم(  أسالٓب ا٘حصاء الكصفْ: ٓستخدـ ) التكرار الىسب الهئٓك
لهعرفة تكرارات بىكد هتغٓرات الدراسة لكصؼ الخصائص الدٓهكقرافٓة كاٖساسٓة لمعٓىة، كبغرض 

 كصؼ عٓىة الدراسة.

مْ: تستخدـ أسالٓب ا٘حصاء التحمٓمْ فْ ٌذي الدراسة لقٓاس اعتهادٓة أسالٓب ا٘حصاء التحمٓ
 اٖداة كجكدة تكفٓؽ الهتغٓرات كىهكذج الدراسة كاختبار الفرضٓات حٓث ٓستخدـ: 

 / هعاهؿ اٚرتباط لكركىباخ: لقٓاس الكفاءة العهمٓة كاعتهادٓة اٖداء الهستخدهة فْ الدراسة.1

 .ككٓدم : ٓستخدـ ٌذا الىكع ٖجؿ اختبار الفرضٓات الهتعمقة/ أسمكب التحمٓؿ العاهمْ الت2

بكجكد أك عدـ كجكد عٛقة بٓف الهتغٓرات كالعكاهؿ الكاهىة، ككذلؾ تستخدـ فْ تقٓٓـ  قدرة ىهكذج  
العكاهؿ عمِ التعبٓر عف هجهكعة البٓاىات الفعمٓة ،ككذلؾ فْ الهقارىة بٓف عدة ىهاذج لمعكاهؿ بٍذا 

ستخداـ الهصفكفة التْ تتضهف ٌذي اٚرتباطات الجزئٓة فْ اختبار الىهكذج كذلؾ الهجاؿ. كها تـ ا
 .Analysis of moment structure (A Mos23)باستخداـ برىاهج 
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ٛن فْ طٓرقة 3 / أسمكب التحمٓؿ العاهمْ: ٓستخدـ فْ ٌذي الدراسة أسمكب التحمٓؿ العاهمْ هتهث
هتغٓرات  كىهكذج الدراسة . حٓث تجرل  تغٓٓرات فْ الهككىات اٖساسٓة لمكصكؿ إلِ جكدة تكفٓؽ 

 الىهكذج، ككذلؾ تجرم تعدٓٛت فْ الفرضٓات بىاء عمِ ىتائج التحمٓؿ العاهمْ.

/ هعاهؿ ارتباط بٓرسكف: لقٓاس درجة اٚرتباط بٓف الهتغٓرات كالتْ تعكس قكة اٚرتباط بٓف 4
 خرل.الهتغٓرات هف جٍة، كبٓف بىكد الهتغٓر الكاحد هف جٍة أ

: ٓستخدـ تحمٓؿ الهسار فٓها ٓهاثؿ اٖغراض التْ ٓستخدـ فٍٓا  Path Analysis/ تحمٓؿ الهسار 5
تحمٓؿ اٚىحدار الهتعدد حٓث إف تحمٓؿ الهسار ٓعتبر اهتدادان لتحمٓؿ اٚىحدار الهتعدد، كلكف تحمٓؿ 

 The Modeling ofالتفاعٛت  ةجذىهالهسار أكثر فعالٓة، حٓث اىً ٓضع فْ الحسباف 
Interaction   كعدـ الخطٓة Non Linarites ’   كأخطاء القٓاس كاٚرتباط الخطْ الهزدكج

Multicollinearity  بٓف الهتغٓرات الهستقمةJeonghoon)،)2002. 

 الدراسة الميدانية:

  مجتمع الدراسة:

ختمؼ ٌذا اٚسـ   هف شركة ٓتهثؿ هجتهع الدراسة هف هدٓرم الشركات الصىاعٓة السكداىٓة ٓك
إلِ أخرل كالعاهمة فْ هجاٚت هختمفة تشهؿ الصىاعات الٍىدسٓة، الصىاعات الغذائٓة، الٓزكت 

( حسب ٌٓكؿ 900كالصابكف ، الدقٓؽ كهشتقاتً، البتر ككٓهاكٓات ، كالهجاٚت اٖخرل كعددٌا)
 الصىاعة بالغرفة الصىاعٓة.

 حجم  ونوع عينة الدراسة: 

،  الدراسة عمِ هجتهعٍا استباىةالعهدٓة )القصدٓة ( فْ تكٓزع  اعتهدت الدراسة أسمكب العٓىة 
ٓة الخرطـك 385( هفردة )هدٓر( ٓهثمكف عدد )385حجـ عٓىة الدراسة ٓساكم ) ( شركة صىاعٓة بٚك

فْ الهىطقة الصىاعٓة )أـ درهاف، بحرم، الخرطكـ(، كالجدكؿ التالْ ٓكضح تفاصٓؿ الشركات 
 الهبحكثة 
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 ( تفاصيل الشركات المبحوثة .3الجدول  رقم ) 

 العدد هجاؿ عهؿ الشركة

 31 الصىاعات الٍىدسٓة

 66 الصىاعات الغذائٓة

 38 الٓزكت كالصابكف

ات  56 البتر ككٓهآك

 194 أخرل

 385 الهجهكع

 م2017المصدر: إعداد الدارستين ، 

 عرض وتحميل البيانات  

الصىاعٓة  الهىشآتالهكجً لعٓىة هف هدراء  اٚستباىةتـ جهع البٓاىات هف الهٓداف عف طٓرؽ       
هف  استباىة( 365، تهكىت الدارستاف هف الحصكؿ عمِ )استباىة( 385السكداىٓة حٓث تـ تكٓزع) 

هؿ %( . كهف تـ ع5بىسبة ) استباىة(20%( كلـ تسترد )94.8الهكزعة بىسبة ) اٚستباىاتجهمة 
، أصبحت اٚستباىات استباىة( 20تىظٓؼ لمبٓاىات) البٓاىات الهفقكدة كا٘جابات الهتهاثمة(  كعددٌا )

 %(. 89.6(  استباىة  بىسبة استجابة )345الصالحة لمتحمٓؿ)

 الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة:

 (  : الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة4جدول رقم )  

 العامل الديموغرافى  البيان العدد النسبة

  سىة 25أقؿ هف  - -

 35كأقؿ هف   25هف 221 64.1 العمر

   45 -كأقؿ   35هف  86 24.9
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  سىة 45أكثر هف  38 11

 المجموع 345 100

  ثاىكم -    -   

 جاهعْ 170 49.3 المؤىل التعميمي

 فكؽ الجاهعْ 175 50.7

 المجموع 345 100

  سىكات  5اقؿ هف  123 35.7

 

 سنوات الخبرة

 10سىكات كأهقؿ هف  5هف 106 30.7
 سىكات

 سىة 15كأهقؿ هف   10هف  30 8.7

 سىة فأكثر 15 86 24.9

 المجموع 345 100

 (2017المصدر :إعداد الدارستين من بيانات الدراسة الميدانية )

ؿ  احتكت البٓاىات اٖساسٓة عمْ ثٛثة خصائص دٓهكغرافٓة لعٓىة الدراسة ٌْ العهر، الهٌؤ
 إلْ 25% هف عٓىة الدراسة هف 64.1التعمٓهْ،  سىكات الخبرة ،  فٓها ٓتعمؽ بالعهر ىجد أف ىسبة 

ذا هؤشر جٓد إذا ها حاكلت الشركة اٚستفادة 35 ْ الىسبة اٖكبر بٓف أفراد العٓىة ٌك هف  سىة ٌك
ؿ الجاهعْ فىجد إف حٓكٓة الشباب ٖ ف ٌذي الهرحمة العهٓرة تهثؿ هرحمة العطاء ، أها بالىسبة لمهٌؤ

ٛت  50.7% هف أفراد العٓىة ٌـ جاهعٓكف كىسبة %49.3ىسبة  هف أفراد العٓىة ٌـ ٓحهمكف هٌؤ
ذي الىسب تعكس ارتفاع الهستكل التعمٓهْ لهفردات عٓىة الدراسة ، أها فٓها ٓتعمؽ  فكؽ الجاهعٓة ، ٌك

ْ الىسبة اٖكبر، كاف ىسبة 5قؿ هف أ% ٌـ 35.7الخبرة فىجد إف ىسبة بسىكات  % 30.7سىكات  ٌك
 10% هف عٓىة الدراسة خبرتٍـ هف 8.7سىة ، كاف ىسبة  10إلْ  5هف أفراد العٓىة خبرتٍـ هف 

 سىة . 15% خبرتٍـ فكؽ 24.9سىة ، بٓىها ىسبة  15إلِ 
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 :الشركة بٓاىات

 الشركة بيانات(: 5) رقم جدول

  يالعامل الديموغراف البيان            العدد   النسبة  

  الصىاعات الٍىدسٓة 21 6.1

 

 مجال عمل الشركة

 الصىاعات الغذائٓة 56 16.2

 الٓزكت كالصابكف 18 5.2

ات 56 16.2  البتر ككٓهآك

 الدقٓؽ كهشتقاتً 0 -

 أخرم 194 56.2

 المجموع 345 100

  عاهؿ 50اقؿ هف  16 4.6

 عاهؿ 100كاقؿ  هف  50هف  65 18.8 عدد العاممين بالشركة

 عاهؿ 150كأقؿ هف  100هف  68 19.7

 عاهؿ فأكثر  150 196 56.8

 المجموع 345 100

  هىافسٓف 10اقؿ هف  63 18.3

عدد المنافسين لمنتجات 
 الشركة

 هىافس  20كاقؿ هف   10هف  233 67.5

 هىافس 30كاقؿ هف   20هف  49 14.2

 هىافس فأكثر 30 0 -  

 المجموع 345 100
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  هحمٓة 179 51.9

األسواق التي تعمل فييا 
 الشركة

 دكلٓة  120 34.8

 هحمٓة كدكلٓة 46 13.3

 المجموع 345 100

 (2017إعداد الدارستين  من بيانات الدراسة الميدانية)

أربع خصائص لمشركات،  ٌْ هجاؿ عهؿ الشركة ،عدد العاهمٓف احتكت البٓاىات اٖساسٓة عمْ 
بالشركة ،عدد الهىافسٓف لهىتجات الشركة ،اٖسكاؽ التْ تعهؿ فٍٓا الشركة. بالىسبة لهجاؿ عهؿ 

% هف 16.2هف الشركات تعهؿ فْ الصىاعات الٍىدسٓة، ،كىسبة  6.1الشركة ىجد أف ىسبة 
% هف الشركات تعهؿ فْ صىاعة الٓزكت  5.2سبة كى الشركات تعهؿ فْ الصىاعات الغذائٓة،

% هف 56.2% هف الشركات تعهؿ فْ هجاؿ البتر ككٓهاكٓات، كىسبة 16.2كىسبة  كالصابكف،
الشركات تعهؿ فْ هجاٚت هختمفة كالتْ تهثؿ الىسبة اٖكبر لعٓىة الدراسة. أها بالىسبة لعدد 

عاهؿ، بٓىها ىسبة  50اهمٓف فٍٓا اقؿ هف هف الشركات الع 4.6العاهمٓف بالشركة، فىجد إف ىسبة 
% هف 19.7عاهؿ، كاف ىسبة  100كأقؿ هف  50% هف الشركات عدد العاهمٓف فٍٓا هف 18.8

% هف الشركات عدد 56.8عاهؿ، كاف ىسبة  150كأقؿ هف  100الشركات عدد العاهمٓف فٍٓا هف 
ٛن  150العاهمٓف فٍٓا أكثر هف  ْ الىسبة اٖكبر، أها بالى عاه سبة لعدد الهىافسٓف فىجد إف ىسبة ٌك

% هف الشركات 67.5ف ىسبة أ، ك هىافسٓف 10قؿ هف ألهىافسٓف فٍٓا % هف الشركات عدد ا18.3
ْ الىسبة اٖكبر،  كاف ىسبة  ان هىافس 20كأقؿ هف  10عدد الهىافسٓف فٍٓا هف  % هف 14.2ٌك

سبة لٗسكاؽ التْ تعهؿ فٍٓا . أها بالىان هىافس 30كأقؿ هف  20الشركات عدد الهىافسٓف فٍٓا هف 
ْ الىسبة اٖكبر، كاف ىسبة 51.9الشركة فىجد إف ىسبة  % هف الشركات تعهؿ فْ أسكاؽ هحمٓة ٌك

% هف الشركات تعهؿ فْ أسكاؽ 13.3، كاف ىسبة فْ أسكاؽ دكلٓة% هف الشركات تعهؿ 34.8
 هحمٓة ك دكلٓة. 

 Exploratory Factor Analysis التحميل العاممي االستكشافي :

تـ استخداـ حزهة برىاهج التحمٓؿ ا٘حصائْ  التحميل العاممي االستكشافي  لممتغير المستقل :
(SPSS)  فْ إجراء عهمٓة التحمٓؿ العاهمْ اٚستكشافْ لمىهكذج حٓث تـ إعطاء كؿ عبارة هف
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كضح الجدكؿ ) ( ىتائج عهمٓة التحمٓؿ 6العبارات التْ استخدهت لقٓاس كؿ هتغٓرات  اٚستباىة، ٓك
 عبارات( . 8العاهمْ اٚستكشافْ  لمدراسة الهككف هف عدد هف العبارات )العدد الكمْ لمعبارات 

 (345العينة: ( التحميل العاممي االستكشافي لممتغير المستقل )التغيير االستراتيجي()حجم 6الجدول )

 المتغيرات 2 1

قٓة هتىكعة.  895.  تسعِ إدارة الشركة إلِ إدخاؿ ىظـ تسٓك

 تعهؿ إدارة الشركة عمِ تىسٓؽ ىشاطٍا باستهرار هع الكسطاء.  879.

ر ٌٓكؿ إدارم جدٓد . 880.   تعهؿ  إدارة الشركة عمِ تطٓك

 تتـ تٍٓئة العاهمٓف لتقبؿ ثقافة تىظٓهٓة جدٓدة . 889. 

 
 م2017المصدر :إعداد الدارستين من بيانات الدراسة الميدانية:

 التحميل العاممي االستكشافي  لممتغير التابع :)الميزة التنافسية( 
كضح الجدكؿ )    عبارة( . 18( ىتائج عهمٓة التحمٓؿ العاهمْ اٚستكشافْ  لمدراسة الهككف هف )7ٓك

 (345لممتغير التابع:)الميزة التنافسية()حجم العينة: ( التحميل العاممي االستكشافي 7الجدول )

 المتغيرات 2 1

 تستخدـ شركتىا الهكارد الهتاحة بصكرة اقتصادٓة هقارىة بالشركات الهىافسة.  805.

تعتبر التكالٓؼ الصىاعٓة الهباشرة )الهكاد كاٖجكر (  فْ شركتىا هىخفضة    878.
 هقارىة بالشركات الهىافسة .

التكالٓؼ الصىاعٓة غٓر الهباشرة   فْ شركتىا هىخفضة  هقارىة بالشركات   850.
 الهىافسة .

قٓة  فْ شركتىا هىخفضة  هقارىة بالشركات الهىافسة .  689.  التكالٓؼ التسٓك

 التكالٓؼ ا٘دآرة   فْ شركتىا هىخفضة  هقارىة بالشركات الهىافسة .  800.
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هصههة بطٓرقة تسٍـ فْ تحقٓؽ أفضؿ هستكل العهمٓات ا٘ىتاجٓة بشركتىا   773.
 لمكحدات الهىتجة  .

ٓهتمؾ العاهمكف فْ شركتىا هٍارات هتعددة تجعمٍـ قادٓرف عمِ أداء أكثر هف  781. 
 كظٓفة.

 لشركتىا القدرة عمِ اٚستجابة السٓرعة لمتغٓرات الهطمكبة فْ تصاهٓـ هىتجاتٍا.  882. 

 الطمبات الهتزآدة لزبائىٍا كهنا كىكعان ٓهكف لشركتىا تمبٓة  850. 

 تمتـز شركتىا بالهكاعٓد الهحددة عىد تسمٓـ الهىتجات إلِ الزبائف. 725. 

 لشركتىا القدرة عمِ تسمٓـ طمبٓات الزبائف فْ كقت أسرع هف الهىافسٓف. 934. 

 م2017المصدر :إعداد الدارستين من بيانات الدراسة الميدانية:

 االعتمادية  :تحميل 

إلِ أف الهصداقٓة هف  (Nunnally,1967تشٓر ) فْ الهراحؿ اٖكلِ هف البحكث اٖساسٓة
 ,Hair et al)كربها تككف إسراؼ، أها  0.80تكفْ كأف ٓزادة الهصداقٓة ٚ كثر هف  0.50-0.60

كهع ذلؾ، ٓعتبر ألفا كرك ىباخ  0.70اقترح أف قٓهة ألفا كرك ىباخ ٓجب أف تككف أكثر هف  (2010
ا  فْ اٖدب  0.50هف  ( ٓكضح ىتائج 8، كالجدكؿ رقـ ) .(Bowling, 2009)فها فكؽ هقبكلة أٓضن

  ( بعد إجراء التحمٓؿ العاهمCronbach’s alphaْاختبار ألفا كرك ىباخ )

 (345)حجم العينة : االستبانةتمادية ألفا كرونباخ لعبارات ( معامل االع8الجدول )

 Cronbach’s alpha عدد العبارات المتغيرات 

 .902 6 التكمفة الهٓزة التىافسٓة

 .844 4 الهركىة

 704 2 التغٓٓر اٚستراتٓجْ الهحدكد التغٓٓر اٚستراتٓجْ

 .728 2 التغٓٓر اٚستراتٓجْ الجذرم

 (2017الدارستين من بيانات الدراسة الميدانية )المصدر :إعداد 



 

جم1028جج-جينميرججالرابعجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 41th edition January 2018 

 

1
6
2

 

   Confirmatory Factor Analysisالتحميل العاممي التوكيدي 

ٓستخدـ ٌذا الىكع ٖجؿ اختبار الفرضٓات الهتعمقة بكجكد أك عدـ كجكد عٛقة بٓف  
الهتغٓرات كالعكاهؿ الكاهىة، كها ٓستخدـ التحمٓؿ العاهمْ التككٓدم كذلؾ فْ تقٓٓـ قدرة ىهكذج 
ا العكاهؿ عمِ التعبٓر عف هجهكعة البٓاىات الفعمٓة ، ككذلؾ فْ الهقارىة بٓف عدة ىهاذج لمعكاهؿ بٍذ

الهجاؿ . تـ استخداـ الهصفكفة التْ تتضهف ٌذي اٚرتباطات الجزئٓة فْ اختبار الىهكذج كذلؾ 
 .AMOS 23) )analysis of moment structureباستخداـ برىاهج 

تـ استخداـ حزهة برىاهج التحمٓؿ التحميل العاممي التوكيدي  لممتغير المستقل)التغيير االستراتيجي ( 
( ٓكضح 2ْ إجراء عهمٓة التحمٓؿ العاهمْ التككٓدم لمىهكذج. الشكؿ رقـ )ف (AMOSا٘حصائْ )

 التحمٓؿ العاهمْ التككٓدم.

 ( يوضح التحميل العاممي التوكيدي لممتغير المستقل )التغيير االستراتيجي(.3الشكل رقم )

 
 م2017المصدر :إعداد الدارستين من بيانات الدراسة الميدانية:

 اٚستراتٓجْ  الهحدكد*التغٓٓر: التغٓٓر 

 : التغٓٓر اٚستراتٓجْ الجذرم2*التغٓٓر

 (: التحميل العاممي التوكيدي  لممتغير التابع )الميزة التنافسية
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 ( يوضح التحميل العاممي التوكيدي لممتغير التابع )الميزة التنافسية(.3الشكل رقم )

 
 م2017الميدانية:المصدر :إعداد الدارستين من بيانات الدراسة  

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة:

( أدىاي ٓبٓف الهتكسطات كاٚىحرافات الهعٓآرة لكؿ هتغٓرات الدراسة فىجد 8الجدكؿ )                
ذا ٓدؿ عمِ التجاىس بٓف إجابات أفراد  إف اٚىحراؼ الهعٓارم لجهٓع الهتغٓرات أقرب إلِ الكاحد ٌك

 ىة عف جهٓع عبارات الهتغٓرات .العٓ

 (  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة8الجدول رقم  )

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي نوع المتغير  اسم المتغير          

 .63 1.8 كسٓط التغٓٓر اٚستراتٓجْ الهحدكد

 .61 2.1 كسٓط التغٓٓر اٚستراتٓجْ الجذرم

 .50 1.2 تابع التكمفة

 .78 2.4 تابع الهركىة

 (2017المصدر إعداد الدارستين من بيانات الدراسة الميدانية )
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 اختبار الفرضيات:

ك الهعادلة ةجذىه أسمكب عمِ لمبٓاىات ا٘حصائْ التحمٓؿ عهمٓة فْ الدارستاف اعتهدت  البىائٓة  ٌك
كالهشاٌدة  الكاهىة الهتغٓرات هف هجهكعة الهباشرة بٓف كغٓر الهباشرة الخطٓة لمعٛقات هفترض ىهط

 الهفترضة كالىتٓجة السبب عٛقات هف لسمسمة البىائٓة ترجهات الهعادلة ىهاذج تيهثؿ أكسع ، كبهعىِ
 اٖسمكب ٌذا بً لها ٓتهتع الهسار، تحمٓؿ أسمكب استخداـ الهتغٓرات.  كبالتحدٓد هف بٓف  هجهكعة

عرض هختصر لٍذا اٖسمكب  ٓمْ كفٓها البحث، ٌذا فْ الدراسة طبٓعة هع تتىاسب هزآا، عدة هف
 كهبررات استخداهً:

 Path Analysis المسار تحميل

ك  أك أكثر هتغٓر بٓف العٛقات كتحمٓؿ بدراسة تعىْ كالتْ البىائٓة، الهعادلة ىهزجً أسالٓب أحد ٌك
 الهتغٓرات هف أك أكثر كهتغٓر هتقطعة، أك هستهرة الهتغٓرات ٌذي كاىت الهستقمة سكاء الهتغٓرات هف

 هتقطعة بٍدؼ تحدٓد أٌـ الهؤشرات أك العكاهؿ التْ أك هستهرة الهتغٓرات ٌذي كاىت التابعة سكاء
 أسمكب بٓف البىائٓة تجهع الهعادلة ىهزجً أف حٓث التابعة، الهتغٓرات أك الهتغٓر عمِ تأثٓر لٍا ٓككف
 ,Barbara G. Tabachnick and Linda S. Fidell)العاهمْ  كالتحمٓؿ الهتعدد اٚىحدار تحمٓؿ

1996) 

ستخدـ  أف حٓث الهتعدد، اٚىحدار تحمٓؿ فٍٓا ٓستخدـ التْ اٖغراض ٓهاثؿ فٓها الهسار تحمٓؿ ٓك
 أىً حٓث فعالٓة أكثر الهسار، تحمٓؿ كلكف الهتعدد، اٚىحدار لتحمٓؿ اهتدادان  ٓعتبر تحمٓؿ الهسار

كعدـ  The Modeling of Interactionsالهتغٓرات ، بٓف التفاعٛت ىهزجً فْ الحسباف ٓضع
بٓف  Multicollinearity الهزدكج الخطْ كاٚرتباط القٓاس، كأخطاء  Nonlinearities الخطٓة

  Jeonghoon ,2002)الهستقمة ) الهتغٓرات

 :يمي فيما المتعدد االنحدار تحميل عن المسار تحميل يختمف كما

 العٛقات عف لمكشؼ كلٓس هتغٓرات، هجهكعة بٓف هعٓىة، عٛقات ٚختبار ىهكذج أىً -1
 .الهتغٓرات ٌذي بٓف السببٓة

 .الهتغٓرات هف زكج كؿ بٓف البسٓطة الخطٓة العٛقات ٓفترض -2
 .أخر تابع لهتغٓر بالىسبة هستقؿ هتغٓر إلِ ٓتحكؿ أف ٓهكف التابع الهتغٓر إف -3
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 كالهتغٓرات الهستقمة الهتغٓرات إلِ با٘ضافة كسٓطة هتغٓرات الىهكذج فْ ٓككف أف ٓهكف -4
  التابعة

تسٍٓؿ عٛقات التأثٓر بٓف الهتغٓرات بغض الىظر عف ككىٍا هتغٓرات تابعة أك هتغٓرات  -5
 هستقمة ،كالتْ تهثؿ بسٍـ ثىائْ اٚتجاي فْ الشكؿ البٓاىْ لمىهكذج .

 هترابط، ىهكذج شكؿ فْ ككضعٍا هعٓىة ظاٌرة لتمخٓص كسٓمة الهسار تحمٓؿ ىهكذج ٓعد -6
 كاتصاؿ السببٓة، تفسٓر الباحث هف ٓتطمب هها الظاٌرة، ٌذي هتغٓرات بٓف لتفسٓر العٛقات

 .بالهسارات تسهِ كالتْ البعض الهتغٓرات ٓبعضٍا
 .هعٓآرة تككف الىهكذج فْ الهسارات هعاهٛت -7

 بين التغيير االستراتيجي والميزة التنافسية إيجابيةتوجد عالقة  الفرضية الرئيسية  لمدراسة:

 التغيير االستراتيجي والميزة التنافسية( يوضح العالقة بين 4الشكل )

 
 م2017المصدر :إعداد الدارستين من بيانات الدراسة الميدانية:

 

 *التغٓٓر اٚستراتٓجْ: التغٓٓر اٚستراتٓجْ  الهحدكد

 اٚستراتٓجْ الجذرم: التغٓٓر 2*التغٓٓر اٚستراتٓجْ
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ة التأثٓر بٓف الهتغٓرات اعتهد الباحث عمِ    الهعادلة ىهزجًلغرض التعرؼ عمِ هعىٓك
أك  هتغٓر بٓف العٛقات كتحمٓؿ بدراسة البىائٓة كفٍٓا تـ استخداـ أسمكب تحمٓؿ الهسار كالذم ٓعىْ

، كقد تـ اٚعتهاد عمِ هتقطعة أك هستهرة الهتغٓرات ٌذي كاىت الهستقمة سكاء الهتغٓرات هف أكثر
ة التأثٓر.0.05هستكل الدٚلة )  ( لمحكـ عمِ هدل هعىٓك

ك غٓر داؿ إحصائ111ٓىجد إف الهسار هف التغٓٓر اٚستراتٓجْ إلِ الهركىة ٓساكم   ان . ٌك
ك داؿ  -.258.(،  كالهسار هف التغٓٓر اٚستراتٓجْ إلِ التكمفة ٓساكم098عىد هستكم هعىكٓة ) ٌك

ة )***( كلكف إشارة التقدٓر بالسالب، كالهسار هف التغٓٓر اٚستراتٓجْ ان إحصائٓ   2عىد هستكم هعىٓك
ك داؿ إحصائٓة عىد هستكم هعىكٓة )107إلِ التكمفة ٓساكم  .( كالهسار هف التغٓٓر 009. ٌك

ك داؿ إحصائٓ -.170ركىة ٓساكم إلِ اله 2اٚستراتٓجْ ة ) ان ٌك .( كلكف 014عىد هستكم هعىٓك
  ( ٓكضح  قٓـ تحمٓؿ الهسار.10التقدٓر بالسالب، كالجدكؿ رقـ )إشارة 

التغيير االستراتيجي والميزة التنافسية (  يوضح   نتائج الفرضية الرئيسية  :المسار 10الجدول رقم )
(Estimate) 

 الىتٓجة     Estimate S.E. C.R. P الفرضٓات  

 لـ تدعـ 098. 1.653 067. 111. التغٓٓر اٚستراتٓجْ الهحدكد ---> الهركىة

 دعهت *** 6.493- 040. 258.- التغٓٓر اٚستراتٓجْ الهحدكد ---> التكمفة

 دعهت 009. 2.607 041. 107. التغٓٓر اٚستراتٓجْ الجذرم ---> التكمفة

 دعهت 014. 2.457- 069. 170.- التغٓٓر اٚستراتٓجْ الجذرم ---> الهركىة

*. at the 0.05 level.     

 (2017المصدر إعداد الدارستين من بيانات الدراسة الميدانية ) 

 مناقشة نتائج الفرضية الرئيسية لمدراسة: 

تهثؿ الٍدؼ الرئٓسْ لٍذي الدراسة فْ اختبار فرضٓة الدراسة الرئٓسٓة التْ تىص عمِ أىً تكجد 
بٓف التغٓٓر اٚستراتٓجْ كالهٓزة التىافسٓة. تٍدؼ ٌذي الفرضٓة لٙجابة عمِ سؤاؿ  إٓجابٓةعٛقة 

 الدراسة الرئٓسْ ٌؿ ٌىاؾ عٛقة بٓف التغٓٓر اٚستراتٓجْ  كالهٓزة التىافسٓة؟
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ذي  أشارت ىتائج الدراسة باف ٌىاؾ عٛقة إٓجابٓة بٓف التغٓٓر اٚستراتٓجْ كالهٓزة التىافسٓة، ٌك
هع ىتائج دراسة )دكسة كحسٓف(، كالتْ أكضحت إف اٖداء التىظٓهْ ٓزداد بازدٓاد الىتٓجة تتفؽ 

ف اٖداء الفاعؿ ٓتطمب إحداث  تغٓٓرات شاهمة كبٓرة، كاختمفت هع دراسة كؿ هف  اٚستراتٓجْ ، كا 
كتتفرع هف ٌذي الفرضٓة الفرضٓات  )أٓكب(،ك )عمْ(  حٓث ٓهثؿ التغٓٓر اٚستراتٓجْ )هتغٓر تابع(.

 :رعٓة التالٓةالف

 العالقة التغيير االستراتيجي المحدود  والمرونة. .1

ىً تكجد أالغرض هف اختبار ٌذي العٛقة ٌْ اختبار فرضٓة الدراسة الفرعٓة اٖكلِ كالتْ تىص عمِ 
بٓف التغٓٓر اٚستراتٓجْ الهحدكد كالهركىة ، أشارت ىتائج الدراسة إلِ  عدـ كجكد  إٓجابٓةعٛقة 

 ٓٓر اٚستراتٓجْ الهحدكد كالهركىة، كبالتالْ تـ رفض ٌذي الفرضٓة.عٛقة بٓف التغ

 العالقة بين التغيير االستراتيجي المحدود والتكمفة. .2

ىً تكجد أالغرض هف اختبار ٌذي العٛقة ٌْ اختبار فرضٓة الدراسة الفرعٓة الثاىٓة كالتْ تىص عمِ 
بٓف التغٓٓر اٚستراتٓجْ الهحدكد كالتكمفة، أشارت ىتائج الدراسة إلِ كجكد عٛقة بٓف  إٓجابٓةعٛقة 

 التغٓٓر اٚستراتٓجْ الهحدكد كالتكمفة.

 العالقة بين التغيير االستراتيجي الجذري  والمرونة . .3

تكجد  الغرض هف اختبار ٌذي العٛقة ٌْ اختبار فرضٓة الدراسة الفرعٓة الثالثة كالتْ تىص عمِ اىً
بٓف التغٓٓر اٚستراتٓجْ الجذرم كالهركىة، أشارت ىتائج الدراسة إلِ كجكد عٛقة بٓف  إٓجابٓةعٛقة 

 التغٓٓر اٚستراتٓجْ الجذرم كالهركىة.

 العالقة التغيير االستراتيجي  الجذري والتكمفة. .4
تكجد  ىًأتىص عمِ  الفرعٓة الرابعة كالتْ الغرض هف اختبار ٌذي العٛقة ٌْ اختبار فرضٓة الدراسة

بٓف التغٓٓر اٚستراتٓجْ الجذرم كالتكمفة، أشارت ىتائج الدراسة إلِ كجكد عٛقة بٓف  إٓجابٓةعٛقة 
 التغٓٓر اٚستراتٓجْ الجذرم كالتكمفة.
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 النتائج :

أظٍرت الىتائج إف هستكل التغٓٓر اٚستراتٓجْ لمشركات قٓد الدراسة كاف بدرجة هتكسطة، حٓث  .1
ذا هؤشر ٓدؿ عمِ 1.8،2.1رم )ذالحسابْ لمتغٓٓر الهحدكد كالجسط بمغ الك  ( عمِ التكالْ، ٌك

لها لٍا هف أثر كاضح فْ تحقٓؽ الهٓزة  اٚستراتٓجٓةالحاجة ٘جراء الهٓزد هف التغٓٓرات 
   التىافسٓة.

أظٍرت الىتائج إف أبعاد الهٓزة التىافسٓة السائدة لمشركات قٓد الدراسة كاف بدرجة هتكسطة ،  .2
ذا هؤشر ٓدؿ عمِ 1.2،2.4حٓث بمغ الكسط الحسابْ لمهركىة كالتكمفة ) ( عمِ التكالْ، ٌك

   الحاجة ٚعتهاد اٖبعاد اٖخرل لمهٓزة التىافسٓة  كالجكدة كالتسمٓـ.
أشارت ىتائج الدراسة إف التغٓٓر اٚستراتٓجْ الهحدكد ٌك أكثر التغٓرات تجاىسا حسب كجٍة  .3

(، حٓث احتؿ الهرتبة اٖكلِ ٓمًٓ التغٓٓر اٚستراتٓجْ 0.63هعٓارم ) ىظر أفراد العٓىة باىحراؼ
 (.0.60الجذرم باىحراؼ هعٓارم )

أثبتت الدراسة كجكد تأثٓر هعىكم لمتغٓٓر اٚستراتٓجْ فْ الهٓزة التىافسٓة، هها ٓعىْ إف التغٓٓر  .4
 اٚستراتٓجْ بإبعادي أدل إلِ تعٓزز قدرة الشركات التىافسٓة.

ات التغٓٓر أثبتت الدرا .5 سة إف الهٓزة التىافسٓة تتطمب إحداث تغٓٓرات شاهمة ككبٓرة كبكؿ هستٓك
 اٚستراتٓجْ بها فٍٓا إعادة التكجً التىظٓهْ.

 التوصيات:

 ضركرة العهؿ عمِ إٓضاح أىكاع التغٓٓر اٚستراتٓجْ بغرض تسٍٓؿ العهؿ أهاـ الشركة .1
ٓتٛءـ هع كضع الشركة كبٓئتٍا  حكؿ الكٓفٓة التْ تعهؿ بٍا عمِ إجراء التغٓٓر الذم

 الخارجٓة.
.تكلٓد الشعكر لدل إدارة الشركة بالحاجة إلِ دراسة أداء الشركة ، كقىاعة تاهة بأٌهٓة 2 .2

 تعٓزز الهٓزة التىافسٓة.
ـ التكجٍْٓ لتطبٓؽ التغٓٓر اٚستراتٓجْ بٍدؼ 3 .3 . ضركرة أف تعهؿ ا٘دارة العمٓا عمِ التقٓك

. كاف تعهؿ عمِ تحدٓد اطاتٍا الهختمفة، كىشىشأة ، كأكضاعٍااري عمِ هركز الهثآتحدٓد 
 كاستخداـ الهقآٓس الهىاسبة لىتائج التطبٓؽ، كالكقت الىهكذجْ الهطمكب لتطبٓؽ التغٓٓر.
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 الخاتمة:

تىاكلت ٌذي الدراسة أثر التغٓٓر اٚستراتٓجْ عمِ الهٓزة التىافسٓة فْ الهىشآت الصىاعٓة السكداىٓة، 
كؿ هف هستكٓات التغٓٓر اٚستراتٓجْ )الجذرم، كالهحدكد(، كالبٓئة التىافسٓة )التكمفة، حٓث تـ قٓاس 

الهركىة (. أشارت الدراسة إلِ إف الهىشآت الصىاعٓة السكداىٓة تحسف الهٓزة التىافسٓة هف خٛؿ 
ات التغٓٓر اٚستراتٓجْ الهتهثمة . د(ٓر اٚستراتٓجْ الجذرم كالهحدك )التغٓ ههارسة كتبىْ هستٓك

كخرجت الدراسة  بالعدٓد هف التكصٓات عمِ ضكء ىتائج الدراسة التْ تهت هىاقشتٍا هف بٓاىات 
 الدراسة.

 المصادر والمراجع:
 أوال: الكتب:

، ، دار كائؿ لمىشراالستراتيجية اإلدارة، ،هحهد صبحْ كالغالبْ، طاٌر هحسف هىصكر إدٓرس -1
 ـ.2010، عهاف ،اٖكلِالطبعة 

الفكر االستراتيجي وانعكاساتو عمى نجاح منظمات الدكرم، ذكٓرا كصالح، احهد عمْ،  -2
 .2009، الطبعة العربٓة،عهاف ، قراءات كبحكث، دار الٓازكرم لمىشر كالتكٓزع،األعمال

لمىشر كالتكٓزع، الطبعة  إثراء، العمميات إدارة، تقنيات ونظم معاصرة في الٛهْ، غساف قاسـ -3
 ـ.2008، اٖكلِ

، دار ، السموك التنظيمي، مفاىيم وأسس سموك الفرد والجماعة والتنظيمالهغربْ، كاهؿ هحهد -4
 .1993الفكر، عهاف، 

، هكتبة مدخل تكاممي تجريبي –والعمميات والتكنولوجيا  اإلنتاج إدارةالىجار، فٓرد راغب،   - 5
 .1997،، القاٌرةلمىشر ا٘شعاع

، ترجهة خضر أبك القاسـ ءواألداالسموك التنظيمي اىدرك دم. سىر ٚتْ كهارؾ جْ كاٚس،  -6
اب، هعٍد   . 1991، العاهة، الٓراض ا٘دارةاحهد، كهراجعة عمْ هحهد عبد الٌك

،دار  التحديات واالستراتيجيات لممدراء المعاصرين –التغيير  إدارة ،، حضر هصباحلطٓطْ -7
 . 2011الحاهد لمىشر كالتكٓزع، عهاف، 

، عهاف، الطبعة لمىشر كالتكٓزع أساهة، دار اإلدارياستراتيجيات التطوير هشٍكر، ثركت،  -8
 .2010، اٖكلِ
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 ثانيا : الرسائل الجامعية :
ر الهزآا التىافسٓة كتحقٓؽ  -9 الزغبْ، حسف عمْ، أثر ىظاـ الهعمكهات اٚستراتٓجْ فْ بىاء كتطٓك

 أطروحةفْ سكؽ عهاف الهالْ،  اٖردىٓةالتفكؽ عمِ الهىافسٓف ،دراسة تطبٓقٓة فْ الهصارؼ 
 .1999،جاهعة بغداد–كاٚقتصاد  ا٘دارة ،كمٓة دكتوراه

عثهاف، هٍدم صٛح الدٓف، أثر العكاهؿ اٚستراتٓجٓة كاستراتٓجٓات الهىافسة عمِ الهٓزة  - 10
، جاهعة الٓرهكؾ، عهاف، رسالة ماجستير غير منشورة، اٖردىٓة اٖدكٓة جاىتتاالتىافسٓة لشركات 

   ـ.2003
دكر الثقافة  اٚستراتٓجٓة فْ التغٓٓر اٚستراتٓجْ: ا٘دارةعمْ ،ىاٌد عثهاف، أثر هككىات  -11

ٓة ىٍر الىٓؿ ا٘سهىتالتىظٓهٓة كهتغٓر هعدؿ بالتطبٓؽ عمِ قطاع  ، رسالة دكتوراه غير بٚك
، منشورة  ـ.2013، جاهعة السكداف لمعمكـ كالتكىكلكجٓا، الخرطـك

 ثالثا : الدوريات:
ا فْ تحقٓؽ الهٓزة التىافسٓة(، دراسة هٓداىٓة  -12 ادة كدكٌر السكارىة ،بٛؿ خمؼ ) استراتٓجٓات الٓر

بغداد ،العدد)   مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة،، اٖردفعمْ شركات اٚتصاٚت فْ 
 ـ .2008، هارس (17
ادات ، عبد الىاصر أحهد ) أثر كالعجمكىْ ،هحهكد هحهد كجر  إسهاعٓؿالصفار، أحهد عبد   -  -13

كتعٓزز  القدرة  التىافسٓة ) دراسة تحمٓمٓة فْ الهصارؼ  ا٘بداعْ اٖداءالهىاخ التىظٓهْ فْ تحقٓؽ 
( 5، عهاف، الهجمد )األعمال إدارةفي  األردنيةالمجمة العربية الشهاؿ (،  إقمٓـ – اٖردىٓةالتجآرة 
 ـ.2009(  ، هآك ،3العدد )

ؿ، اكـر أحهد، كسمطاف، حكهت رشٓد، العٛقة بٓف اٚسبقٓات التىافسٓة  -14  كاٖداءالطٓك
( لىٓىك اٚستراتٓجْ ) دراسة استطٛعٓة ٔراء الهدراء فْ عٓىة هف الشركات الصىاعٓة فْ هحافظة 

 . 2006(، ٓكىٓك،26( ،هج)1،القاٌرة، ع) المجمة العربية لإلدارة، 
كر ههارسة التعمـ التىظٓهْ فْ هساىدة التغٓٓر اٚستراتٓجْ فْ الهىشآت أٓكب، ىادٓا حبٓب، د -15

 ـ.2004( هارس 44، هج)اٖكؿ، العدد العامة اإلدارة،  دورية السعكدٓة الكبرل
 اٖداءدكسة، طالب أصغر ك حسٓف، سكسف جكاد، التغٓٓر اٚستراتٓجْ كاىعكاساتً عمِ  -16

 ـ.2008(، 69، بغداد ، العدد) واالقتصاد اإلدارة، مجمة التىظٓهْ
(، 5، عهاف، العدد )، دورية الباحثالهتهٓز  كاٖداءالجكدة الشاهمة  إدارةٓكسؼ، بكهدٓف،  -17

2007. 



 

جم1028جج-جينميرججالرابعجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 41th edition January 2018 

 

1
7
1

 

 :األجنبيةرابعا : الكتب 
1- Aquilano,Chase,NicolasJand ,Richared Band Daves , Mark  M 

'Fundamentals of Operations' 7thed ,McGraw-Irwin,Inc ,1996. 

- Bragman,Audi,HLT,Reducing Lead Times for Purchase Time- Based 2 

Competition Concept, Business Horizons ,vol (39) No( 4) ,January ,1990 

3- George ,Li & Rojago Palan, Process Improvement Quality and Learning 

effect, Management Science Journal , Vol,44,No11,1996. 

4- Lockyer , Keith, Production Management, London , Pitman Publishing 

Limited, fourth edition , 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

جم1028جج-جينميرججالرابعجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 41th edition January 2018 

 

1
7
2

 

     م2013 -2007التمويل األصغر في السودان في الفترة من  دعمدور البنك المركزي في 

 حسين محمد الرؤوف عبد. د

 اإلداريةالعموم االقتصاد و كمية بمساعد ال ستاذاأل

 هستخمصال

ؿ  الهركزمالتعرؼ عمِ دكر البىؾ  الدراسة إلٌِدفت  فْ  اٖصغرفْ تفعٓؿ كتشجٓع التهٓك
ؿ  الهركزمتكاجً البىؾ  التْكالتعرؼ عمِ الصعكبات  السكداف ككٓفٓة  اٖصغرفْ تفعٓؿ التهٓك

ؿ  الهركزمالتغمب عمٍٓا. ٓقكـ البىؾ  تهثؿ دكر  اٖصغربتشجٓع كتىشٓط قطاع التهٓك بالسكداف ٓك
ؿ  الهركزمالبىؾ   الهصرفٓة. اٖصغرفْ كضع السٓاسات كالضكابط لهؤسسات التهٓك

اهان فْ تىشٓط قطاع  تهثؿ كحدة التهكٓؿ اٖصغر ببىؾ السكداف الهركزم هركزان أساسٓان ٌك
ؿ اٖصغر كالصغٓر بالسكداف كتقكـ ال بعضٍا البعض فْ  هع كحدة بىشاطات عدة تكاهؿالتهٓك

ؿ  الهصرفٓة كالقٓاـ  اٖصغرالىٍكض بالقطاع تتهثؿ فْ كضع السٓاسات كالضكابط لهؤسسات التهٓك
ؿ  ،بعهمٓة الترخٓص كالتىظٓـ كالهتابعة لمعهمٓات ر هىتجات التهٓك كها تتبىْ الهبادرات كتطٓك

ىشاء هؤسسات تهكٓؿ أصغر هستداه ج لخدهات التهكٓؿ اٖصغر الهبتكرة كا   ةكهؤشرات اٖداء كالترٓك
ؿ اٖصغر كالصغٓر كها تتبىْ تىسٓؽ  ادة اٚىتشار كدعـ البحكث كاٚستشارات الهتعمقة بالتهٓك لٓز

تقدٓـ الدعـ الفىْ كالهساٌهات الرأسهالٓة فْ  رؤكس أهكاؿ الدعـ كهشركعات الشراكة هع الهاىحٓف ك 
مٓة ككذلؾ تقكـ أٓضان بتهكٓؿ التدٓرب كرفع القدرات كأخٓران تقكـ الكحدة بالتىسٓؽ  الهؤسسات التهٓك

كالتعاكف هع الشركاء )كالهصارؼ كالهىظهات غٓر الحككهٓة كالجهعٓات القاعدٓة كشركات التأهٓف( 
ؿ ىهاذج هبتكرة لهشركعات ذات  بتسٍٓؿ تقدٓـ الخدهات مٓة كذلؾ عف طٓرؽ تىسٓؽ كتهٓك غٓر التهٓك

 طابع جهاعْ خاصة فْ الٓرؼ.

ؿ اٖصغر فْ ت ؿ هف جٍكد كها ىتىاكؿ كضع التهٓك ركز الكرقة عمْ ها قاهت بً كحدة التهٓك
مٓة ككذلؾ التحدٓات التْ كاجٍت تجربة دعـ القطاع خا صة سٓاسات بىؾ السكداف الهركزم التهٓك

 فٓها ٓتعمؽ بضعؼ بدكر فرع بىؾ السكداف كأسبابً ككٓفًٓ تفعٓمً.
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The role of the Central Bank in encouraging small funding in Sudan 

from 2007-2013 

Abstract 

The study investigates the role of the Central Bank in activating and 

encouraging small funding in Sudan and identifying the difficulties that face 

the Central Bank in this respect and from these difficulties and how these 

difficulties can be overcome.                                                        

The Central Bank encourages and activates small funding sector in the 

Sudan. The role of the bank is represented in setting the policies and the 

regulations for small funding banking institutions.  

Small funding unit in the Central Bank in Sudan represents a primary 

and significant central in activating the small funding unit in Sudan. 

The unit undertakes a number of integrated activities so as to promote 

the sector and this is represented in setting the policies and regulations for 

small funding banking institutions and undertaking the process of licensing 

and regulating follow-up processes. Also, the unit adopts the initiative and 

the development of funding products and performance indicators and 

publicity for the created small funding services, besides, constructing 

constant small funding institutions for increasing and supporting researches 

related to small and smaller fundings. The unit also adopts coordinating the 

fund and partnership projects with the supporters and offering technical fund 

and capitalist contributions to the funding institutions capitals. The unit also 

supports training and capability promotion. Finally, the unit coordinates and 

cooperates with the partners ( banks, non-government, organizations, 

associations and insurance companies) to facilitate non-funding service and 

this is via coordinating and funding created models for special communal 

projects in the rural areas. 

In this paper, the researcher focuses on the efforts made by the 

funding unit. The researcher also considers setting small funding in the 

Central Bank of Sudan funding policies together with the challenges that 

face the attempt of the sector support particularly in relation to the weakness 

of the bank of Sudan role and the reasons for this weakness and how to 

activate this role.    
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 مقدمو :

اهان فْ تىشٓط قطاع  تهثؿ كحدة التهكٓؿ اٖصغر ببىؾ السكداف الهركزم هركزان أساسٓان ٌك
ؿ اٖصغر كالصغٓر بالسكداف. كتقـك الكحدة بىشاطات عدة تكاهؿ بعضٍا البعض فْ الىٍكض  التهٓك

ؿ بالقطاع تتهثؿ فْ كضع السٓاسات كالضكابط لهؤسسات  الهصرفٓة ، كالقٓاـ بعهمٓة  اٖصغرالتهٓك
ؿ كهؤشرات اٖداء  ر هىتجات التهٓك الترخٓص كالتىظٓـ كالهتابعة لمعهمٓات، كها تتبىْ الهبادرات كتطٓك

ؿ اٖصغر الهبتكرة  ج لخدهات التهٓك ىشاء هؤسسات تهكٓؿ أصغر هستداهكالترٓك ادة اٚىتشار  ةكا  لٓز
ؿ اٖصغر كالصغٓر. كها تتبىْ تىسٓؽ الدعـ كهشركعات  كدعـ البحكث كاٚستشارات الهتعمقة بالتهٓك

الشراكة هع الهاىحٓف كتقدٓـ الدعـ الفىْ كالهساٌهات الرأسهالٓة فْ رؤكس أهكاؿ الهؤسسات 
التهكٓمٓة، ككذلؾ تقكـ بتهكٓؿ التدٓرب كرفع القدرات، كأخٓران تقكـ الكحدة بالتىسٓؽ كالتعاكف هع 

ظهات غٓر الحككهٓة كالجهعٓات القاعدٓة كشركات التأهٓف( بتسٍٓؿ تقدٓـ الشركاء )كالهصارؼ كالهى
ؿ ىهاذج هبتكرة لهشركعات ذات طابع جهاعْ  مٓة كذلؾ عف طٓرؽ تىسٓؽ كتهٓك الخدهات غٓر التهٓك

 خاصة فْ الٓرؼ.

ؿ  ؿ هف جٍكد كها ىتىاكؿ كضع التهٓك فْ ٌذي الكرقة سىركز عمْ ها قاهت بً كحدة التهٓك
مٓة ككذلؾ التحدٓات التْ كاجٍت تجربة دعـاٖصغر فْ س  ٓاسات بىؾ السكداف الهركزم التهٓك

 دكر فرع بىؾ السكداف كأسبابً ككٓفًٓ تفعٓمً.القطاع ، خاصة فٓها ٓتعمؽ بضعؼ 

 -أٌداؼ الدراسة :

ؿ  إلِتٍدؼ الدراسة  (1 السكداف هف خٛؿ  فْ اٖصغرالتعرؼ عمِ الرؤٓة الفكٓرة لمتهٓك
 .ـ(2013-ـ 2007التجربة السكداىٓة فْ القركض فْ الفترة هف )

ؿ  الهركزمالتعرؼ عمِ دكر البىؾ  إلِتٍدؼ الدراسة  (2 فْ  اٖصغرفْ تفعٓؿ كتشجٓع التهٓك
ؿ  الهركزمالسكداف كذلؾ هف خٛؿ تكضٓح العٛقة بٓف سٓاسات البىؾ  كحجـ التهٓك

 .ـ(2013 -ـ  2007فْ الفترة هف ) اٖصغر
ؿ  الهركزمالبىؾ  تكاجً التْالتعرؼ عمِ الصعكبات  إلِتٍدؼ الدراسة  (3 فْ تفعٓؿ التهٓك

 ككٓفٓة التغمب عمٍٓا. اٖصغر
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 -هشكمة الدراسة:

ؿ  الهركزمتتهثؿ هشكمة الدراسة فْ هدل هساٌهة البىؾ  فْ السكداف  اٖصغرفْ تشجٓع التهٓك
 -:التالْكعمٓة  صٓاغة الهشكمة فْ السؤاؿ 

ؿ  الهركزمسٓاسات البىؾ  أثرتٌؿ  فْ السكداف فْ الفترة هف  اٖصغرعمِ ٓزادة حجـ التهٓك
 ـ(؟.2013 -ـ  2007)

 تحاكؿ الدراسة اختبار الفرضٓات التالٓة: -فرضٓات الدراسة :

ؿ  ٌىالؾ (1 السكداف كالتجربة السكداىٓة فْ  فْ اٖصغرعٛقة بٓف الرؤٓة الفكٓرة لمتهٓك
 القركض.

ؿ  الهركزمٌىالؾ عٛقة  بٓف  دكر البىؾ  (2 فْ السكداف  اٖصغرفْ تفعٓؿ كتشجٓع التهٓك
ؿ  الهركزمكذلؾ هف خٛؿ تكضٓح العٛقة بٓف سٓاسات البىؾ   .اٖصغركحجـ التهٓك

ؿ  الهركزمالبىؾ  تكاجً التٌْىالؾ عٛقة  بٓف الصعكبات  (3 ككٓفٓة  اٖصغرفْ تفعٓؿ التهٓك
 التغمب عمٍٓا.

 -اسة:حدكد الدر 

 فْ السكداف.  الهركزمالحدكد الهكاىٓة :البىؾ 

 ـ2013 –ـ 2007الحدكد الزهاىٓة: الفترة هف 

 -هىٍج الدراسة:

هف خٛؿ الجداكؿ كالبٓاىات  التآرخْكالهىٍج  التحمٓمْ الكصفْاستخدـ الباحث الهىٍج 
 الهتكفرة فْ الفترة الهحددة.

 دراسات سابقة مختاره

ٌىاؾ شح فْ الدراسات السابقة فْ ٌذا الهجاؿ ، حٓث ٓعتبر هف الهجاٚت الحدٓثة ىسبٓنا. 
بعض الدراسات التْ لٍا عٛقة بهكضكع البحث كهىٍا دراسة  عمِكقد كجدىا صعكبة فْ الحصكؿ 
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ؿ الهشركعات الصىاعٓة الصغٓرة( حٓث  الزكاة)دكر  كالتْ جاءت بعىكاف 1فخر الدٓف فْ تهٓك
كالتصدم لهشكمة  الدكلةتعتبر كاحدة هف الكسائؿ الٍاهة التْ تقكـ عمٍٓا هجٍكدات  لزكاةاأكضح أف 

 الفقر.

ؿ  الزكاةهساٌهة  إهكاىٓةكقد افترض عدة افتراضات هىٍا، أىً بالرغـ هف  فْ تهٓك
الهشركعات الصىاعٓة الصغٓرة الهكجً لفقراء، إٚ أف ا٘هكاىٓات الهالٓة الهتاحة ٚ تساعد عمِ 

ع ٌذي الهظمة بالصكرة التْ تؤدم إلِ هكافحة الفقر بالصكرة الهطمكبة كها افترض أف الهصرؼ تكسٓ
ؿ الهشركعات الصغٓرة ٚ تساعد عمِ إدخاؿ تكىكلكجٓا كسٓطة  أك الدٓكاف ٓعهؿ عمْ تغطٓة تهٓك

 ، كافترض أف ٌىالؾ الكثٓر هف الهشاكؿ الهرتبطة بالهشركعات الصىاعٓة الصغٓرةلمفقراءهتقدهة 
 الهكجٍة لمفقراء.

كبراهجً عمِ ىحك  هشركعاتًككاىت أٌـ تكصٓاتً رفع رأس هاؿ الهصرؼ حتِ ٓقـك بتىفٓذ 
أكهؿ، كالتشاكر كالتىفٓذ هع دٓكاف الزكاة بضركرة اٚلتزاـ بأف ٓخصص لمفقراء كالهساكٓف كالبالغ 

قدم هراعاة إعفاء الهصرؼ اٚحتٓاطْ الى إهكاىٓةبحث  ٓهكف. تـسرع ها أ%  كب17.5عددٌـ
ىٓة فْ تعاهمً هع   الهجتهع . فقراءلطبٓعة عهمً التهٓك

كٓهٛحظ هف دراسة )فخر الدٓف( تركٓزي عمِ جاىب دٓكاف الزكاة كجٍة كاحدة فْ تهكٓؿ 
ؿ العاهمة فْ  هع العمـ بكجكد عدد كبٓر جداو  الهشركعات الصىاعٓة الصغٓرة، هف هؤسسات التهٓك

ك تقمٓؿ هعدؿ البطالة فْ  الهجاؿ، كأٓضاٌذا  إغفاؿ جاىب هٍـ لمهشركعات الصىاعٓة الصغٓرة ٌك
 السكداف.

( فتىاقش الدكر الهرتقب لمصىاعات الصغٓرة فْ إطار اٌٖداؼ 2) Ibrahimإها دراسة 
كجٍة  الهدفكعات، هفالرئٓسة لبرىاهج ا٘صٛح الٍٓكمْ، الهتهثمة فْ هعدؿ الىهك كالتكازف فْ هٓزاف 

ج ا٘صٛح الٍٓكمْ،  فقد كاف اٚفتراض الرئٓسْ إف هف أٌـ إسٍاهات الصىاعات ىظر برىاه
 الصغٓرة ٌك صغر حجـ رأس الهاؿ كقمة اٚستٓراد ، كترابط الصىاعات الصغٓرة هع القطاعات اٖخ

                                                           

غٓر هىشكري ،جاهعة الىٓمٓف كالخرطـك فخرالدٓف التجاىْ عزالدٓف، دكر الذكاي فْ تهكٓؿ الهشركعات الصىاعًٓ الصغٓري،رسالة هاجستٓر ، 1
 104-4ـ،ص 1999،
2 Ibrahim,Badr-eldain, 1989, An Evaluation of the Emprical studies on handicraft and small- scal 

Industries activities in sudan university of BERMEN, SUDAN Economy Research Group,Discussion paper, 
no,15 
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ؿ اٖصغر تىاكلت  أها دراسة )اىتصار البشٓر عثهاف هحهد( كالتْ جاءت بعىكاف دكر التهٓك
ؿ اٖصغر فْ تىهٓة الهجتهع هف خٛؿ كصؼ كتحمٓؿ الهشركعات ٌذي الدراسة  هشك مة  دكر التهٓك

مٍا كهساٌهتٍا فْ إحداث التىهٓة، فجاءت ٌذي الدراسة لبحث تجربة هؤسسة التىهٓة  التْ تـ تهٓك
ؿ اٖصغر كذلؾ لمهساٌهة فْ الحد هف الفقر كاهتصاص  اٚجتهاعٓة عبر برىاهج اٖهؿ لمتهٓك

كاٚجتهاعٓة عبر تشجٓع فرص التكظٓؼ الذاتْ كتىشٓط  اٚقتصادٓةكتحقٓؽ التىهٓة البطالة الهتزآدة 
الهحمٓة باستغٛؿ الطاقات الكاهىة، خاصة طاقات ذكل الدخكؿ الهحدكدة كهف  اٚقتصادٓةالدكرة 

ـ تكفٓر  كتىطمؽ أٌهٓة الدراسة هف الدكر الهتعاظـ  اٖهكاؿ. رؤكسلدٍٓـ قدرات إىتاجٓة كلكف ٓعكٌز
ؿ اٖصغر  الذم ري. كأفاؽٓمعبً التهٓك  تطٓك

ؿ اٖصغر فْ التىهٓة كالتعرؼ  تىطمؽ أٌهٓة الدراسة هف الدكر الهتعاظـ الذل ٓمعبً التهٓك
ؿ اٖصغر  ٓكاجٍاعمِ الهشكٛت كالصعكبات التْ  ٚن  كأفاؽالتهٓك ىهكذج ٓأخذ  إلِ تطكٓري كصك

إلْ اٌٚتهاـ العالهْ  با٘ضافةالقاعدٓة بعٓف اٚعتبار ا٘هكاىٓات كالقدرات الهتاحة لمهجتهعات 
ؿ اٖصغر كأٌهٓتً فْ التىهٓة. كالتعرؼ عمِ الهشكٛت كالصعكبات التْ   ٓكاجٍاكالهحمْ بالتهٓك
ري كصٚك إلِ ىهكذج ٓأخذ بعٓف اٚعتبار ا٘هكاىٓات كالقدرات ؿ اٖصغر كأفاؽ كتطٓك الهتاحة  التهٓك

ؿ اٖصغر هف حٓث تعٓرفة لمهجتهعات القاعدٓة با٘ ضافة إلِ اٌٚتهاـ العالهْ كالهحمِ بالتهٓك
كهبادئً كتجاربً العالهٓة كالهحمٓة ككذلؾ تىاكلت الدراسة برىاهج هؤسسة التىهٓة اٚجتهاعٓة هف حٓث 

ٓكمٍا  مٍا. اعتهد ا٘دارمالىشأة كاٌٖداؼ ٌك فْ هىٍجٓتً الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ الذم ٓعتهد  كتهٓك
لهسح اٚجتهاعْ عف طٓرؽ العٓىة لهعرفة هدل استفادة الشٓرحة الهستٍدفة هف برىاهج عمِ ا

ة هف الهراجع  ؿ اٖصغر ،كتـ تحدٓد العٓىة إضافة إلِ ذلؾ  تـ اٚعتهاد عمِ الهصادر الثاىٓك التهٓك
ـك كأكراؽ العهؿ ككذلؾ تـ استخداـ برىاهج الحـز ا٘حصائٓة لمعم ا٘ىترىتكاٖكراؽ الهىشكرة فْ 

ؿ اٖصغر أداة فاعمة فْ عهمٓة تحقٓؽ  ت ٌْ :ٌؿ التهٓك قكـ البحث عمِ تساٚؤ اٚجتهاعٓة ٓك
ؿ الدكر الهطمكب هف الدكلة أساس لىجاح  التىهٓة؟ ؿ هشآرعً تساعد فْ تقمٓؿ الفقر كالبطالة؟ ٌك ٌك

ؿ اٖصغر ؟ كها دٓة ؟ككاىت التىهٓة اٚجتهاعٓة فْ التىهٓة اٚقتصا هؤسساتٌك دكر  هشآرع التهٓك
ادة الدخؿ ككذلؾ  أكدت الدراسة  إف  أٌـ الىتائج أف التهكٓؿ اٖصغر ٓمعب دكران فْ التىهٓة كذلؾ بٓز

 عاتٍـ .أٓضان ك الهقترضٓف هسئكلٓف عف سداد قركضٍـ كالحرص الشدٓد هىٍـ عمِ استهرآرة هشر 
غمبٍـ ٓفضمكف الحصكؿ كا إٓجابٓةأكضحت الدراسة إف الغالبٓة العظهِ هف الهقترضٓف أتت تجربتٍـ 

ؿ الهشآرع ذات الطابع  عمِ قرض جدٓد بعد اىتٍاء القرض الحالْ. كصْ الباحث بتهٓك ٓك
مًٓ هتعددة ٓستفٓد هىٍا العهٓؿ ،كدراسة  ا٘ىتاجْ، أكثر هف ذات الطابع التجارم، كابتكار كسائؿ تهٓك
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لمتكرار  ٓمٍا تفادٓان احتٓاجات الشرائح الهستٍدفة كذلؾ بكضع خارطة لمهشركعات الهطمكب تهك 
عبر كسائؿ  ةهكثف ةإلِ القٓاـ بحهٛت إعٛهٓ ةبا٘ضاف تؤدم إلِ ا٘غراؽ السمعْ، التْكالىهطٓة 

ؿ اٖصغر ج بأٌهٓة التهٓك  .3ا٘عٛـ الهختمفة لمترٓك

ىٛحظ أىٍا لـ تتعرض  تعتبر ٌذي الدراسة هف الدراسات الىظٓرة فْ السكداف ،كأٓضان 
لهشكمتْ الفقر كالبطالة بالرغـ هف إىٍها ٓعتبراف هف أسكأ إفرازات سٓاسات ا٘صٛح الٍٓكمْ فْ 

 السكداف.

ؿ اٖصغر لمهشركعات الصىاعٓة ) أها دراسة هحهد عمْ( التْ جاءت بعىكاف )التهٓك
ٓة ال كالتْ جاءت  4(خرطـكالصغٓرة فْ السكداف دراسة تحمٓمً لجاىب الطمب كالعرض داخؿ ٚك

ؿ اٖصغر فْ تىهٓة الهجتهع هف  ؿ اٖصغر تىاكلت ٌذي الدراسة هشكمة دكر التهٓك بعىكاف دكر التهٓك
مٍا كهساٌهتٍا فْ إحداث التىهٓة، فجاءت ٌذي  خٛؿ كصؼ كتحمٓؿ الهشركعات التْ تـ تهٓك

ٓة الخرطكـ كالصىاعات ا ؿ اٖصغر بٚك لصغٓرة  بجاىب الطمب  الدراسة لبحث تجربة هؤسسات التهٓك
 كالعرض  كذلؾ لمهساٌهة فْ الحد هف الفقر كاهتصاص البطالة الهتزآدة كتحقٓؽ التىهٓة اٚقتصادٓة

الهحمٓة باستغٛؿ  اٚقتصادٓةكاٚجتهاعٓة عبر تشجٓع فرص التكظٓؼ الذاتْ كتىشٓط الدكرة 
ـ تكفٓر الطاقات الكاهىة، خاصة طاقات ذكل الدخكؿ الهحدكدة كهف لدٍٓـ قدر  ات إىتاجًٓ كلكف ٓعكٌز

ؿ اٖصغر كالصىاعات  رؤكس اٖهكاؿ. كتىطمؽ أٌهٓة الدراسة هف الدكر الهتعاظـ الذم ٓمعبً التهٓك
ٓة الخرطكـ  ا. كأفاؽالصغٓرة كالطمب كالعرض داخؿ ٚك ٌر  تطٓك

ؿ اٖصغر فْ التىهٓة كالت عرؼ كها تأتْ أٌهٓة الدراسة هف الدكر الهتعاظـ الذم ٓمعبً التهٓك
ؿ اٖصغر  ٓكاجٍاعمْ الهشكٛت كالصعكبات التْ  ٚن إلِ ىهكذج ٓأخذ  كأفاؽالتهٓك تطكٓري كصك

إلِ اٌٚتهاـ العالهْ  با٘ضافةبعٓف اٚعتبار ا٘هكاىٓات كالقدرات الهتاحة لمهجتهعات القاعدٓة 
ؿ اٖصغر كأٌهٓتً فْ التىهٓة. كالتعرؼ عمِ الهشكٛت كالصعكبات ا  ٓكاجٍالتْ كالهحمْ بالتهٓك

ؿ اٖصغر  ٚن إلِ ىهكذج ٓأخذ بعٓف اٚعتبار ا٘هكاىٓات كالقدرات الهتاحة   كأفاؽالتهٓك تطكٓري كصك

                                                           

ٓة الخرطكـ ا 3 ؿ اٚصغر فْ التىهًٓ )دراسة حالة:هؤسسة التىهًٓ اٚجتهاعًٓ ٚك السكداف،رسالة –ىتصار البشٓر عثهاف هحهد،دكر التهٓك
 هاجستٓر هىشكري،جاهعة الخرطكـ

4  ) ٓة الخرطـك ؿ اٚصغر لمهشركعات الصىاعًٓ الصغٓري )دراسة تحمٓمً لجاىب الطمب كالعرض داخؿ ٚك رسالة دكتكراي هحهد عمْ  التهٓك
 غٓر هىشكري جاهعة دىقٛ
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ؿ اٖصغر هف حٓث تعٓرفة  با٘ضافةلمهجتهعات القاعدٓة  إلِ اٌٚتهاـ العالهْ كالهحمِ بالتهٓك
ٚىتْ: كهبادئً كتجاربً العالهٓة كالهحمٓة. كجاءت تكصٓات الدارسة كهقترحاتً  فْ جاىب الطمب كا

 تقمٓؿ ٌاهش أرباح الهرابحات .1
ؿ  .2 ر دكر الهؤسسات فْ تقدٓـ الخدهات لمتهٓك ا ٌك السبٓؿ لتطٓك إلغاء الضهاىات أك تٓسٌٓر

ا هف اٖكلكٓات التْ ٓجب إف تٍتـ بٍا  اٖصغر. كالكاضح إف إلغاء الضهاىات أك تٓسٌٓر
 الهؤسسات كبىؾ السكداف.

ادة فترة السهاح  .3  لسداد القسط اٖكؿ .ٓز
 تبسٓط كسرعة ا٘جراءات . .4
 اٌٚتهاـ بالتدٓرب . .5
 ضركرة إلزاـ أصحاب الهشركعات الصىاعٓة بتأهٓف هشركعاتٍـ. .6
ؿ الهشركعات الصىاعٓة الصغٓرة كعدـ التركٓز  .7 ضركرة استخداـ صٓغ إسٛهٓة أخرل لتهٓك

 عمِ صٓغة الهرابحة كحدٌا.
 ـ2008دراسة جعفر فرح ٓكىٓك 

ٓة تىاكلت  ؿ اٖصغر بالٚك ـ ،هف 2008فْ عاـ  الشهالٓةالدراسة السكؽ الهحتهمة لمتهٓك
كالصغٓرة، كالفئات السكاىٓة  الصغرلجؿ تشجٓع البىكؾ كالهؤسسات الهالٓة عمِ تسمٓؼ الهشآرع أ

ٓة الشهالٓة كحدة تطمىع بهٍهة تقدٓـ العهٛء الجٓدٓف هف  هىخفضة الدخؿ، أىشأت سمطات الٚك
فْ  حككهٓةكالصغٓرة إلِ البىكؾ التجآرة، إضافة إلْ تقدٓـ ضهاىات  الصغرلآرع أصحاب الهش

عهٓؿ. كعمًٓ قررت  2500ـ حكالْ 2008بعض اٖحٓاف. كقد خدهت ٌذي الكحدة حتِ تآرخ 
ٓة الشهالٓة كأساس  ؿ اٖصغر اٚعتهاد عمْ الجٍكد التْ بذلتٍا الٚك الشركة السكداىٓة لتىهٓة التهٓك

ٓة. كقد طًرح ٌذا الهشركع فْ عطاء  إىشاءلدعـ  شركة ىهكذجٓة لخدهات التهكٓؿ اٖصغر فْ الٚك
هع هجهكعة التىهٓة  ةفازت بً شركة) ٓكىٓك كىز( لٛستشارات )بصفتٍا الشركة الرائدة( فْ شراك

ؿ  كالبٓئة. كقد شرعت الجٍة اٚستشآرة بقٓادة )ٓكىٓك كىز( فْ إجراء دراسة سكؽ لخدهات التهٓك
ٓة أضافً إلْ تقٓٓـ هؤسسْ لجٍكد السمطات فْ خدهة ٌذا القطاع. كاىطٛقان هف اٖص غر فْ الٚك

 ةتشغٓمٓة خهسٓ ةٓكىٓك كىز( قدها فْ إعداد خط) سٓهضْ الهستشاركف بقادة ةىتائج ٌذي الدراس
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ؿ اٖصغر. كها سٓتـ ا٘ عمْ التىفٓذ الفعمْ لٍذي الخطة، فْ هراحمٍا  شراؼلشركت خدهات التهٓك
 5، هف قبؿ الجٍات اٚستشآرة الهشتركة.ةالتالٓ

 أٌداؼ الدراسة:

ؿ اٖصغر فْ  ةا/  تٍدؼ ٌذي الدراسة بصكر  أساسًٓ لتقٓٓـ العرض كالطمب الخاص بخدهات التهٓك
ٓة الشهالٓة لتقٓٓـ جدكل إىشاء شرك ؿ اٖصغر. ةالٚك  لخدهات التهٓك

ادة قدرة البىكؾ كالهؤسسات الهالٓة عمِ الكصكؿ إلِ العهٛء هف  إلٍِدؼ الدراسة ب/  ت ٓز
كالصغٓرة، كتعٓزز فرص الفئات الهىخفضة الدخؿ هف السكاف فْ  الصغرلأصحاب الهشآرع 

 الحصكؿ عمْ الخدهات الهالٓة.

لهخصصة % هف هحفظة قركضٍا ا12استخداـ ىسبً  فْهساعدة البىكؾ  إلِج/  تٍدؼ الدراسة 
 لتهكٓؿ اٖصغر بىاءن عمِ تكصٓة بىؾ السكداف الهركزم.

 تىاكؿ الدارس فْ دراستً اٖدكات التالٓة:

ؿ اٖصغر كالخدهات الهتصمة بً.1  / هسح التهٓك

 كالصغٓرة، كالبىكؾ،  كالتعاكىٓات. لصغر التـ كضع اٚستبٓاىات كتطبٓقٍا عمْ أصحاب الهشآرع 

ؿ اٖصغر/ هسح هؤسسات كتعاكىٓات الته2  ٓك

ؿ  تـ استخداـ الهقابٛت شبة الهخططة كحمقات الىقاش الهركز لبحث هؤسسات كتعاكىٓات التهٓك
ٓة الشهالٓة  بمغ العدد ا٘جهالْ لمبىكؾ بالٚك  بىكؾ. 10اٖصغر. ٓك

 :ةمقدم

اهان فْ تىشٓط قطاع  تهثؿ كحدة التهكٓؿ اٖصغر ببىؾ السكداف الهركزم هركزان أساسٓان ٌك
ؿ اٖصغر كالصغٓر بالسكداف. كتقـك الكحدة بىشاطات عدة تكاهؿ بعضٍا البعض فْ الىٍكض  التهٓك

ؿ  الهصرفٓة ، كالقٓاـ بعهمٓة  اٖصغربالقطاع تتهثؿ فْ كضع السٓاسات كالضكابط لهؤسسات التهٓك

                                                           

ؿ اٚصغر ،اعداد ٓكىٓككىزلٛستشارا 5 ًٓ الشهالًٓ،الشركً السكداىًٓ لتىهٓة التهٓك ت فرح جعفر دراسً لسكؽ الهحتهمً لمتهكٓؿ اٚصغر بالٚك
  9ـ،ص2008الهحدكدي، ٓكىٓك 
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ؿ كهؤشرات اٖداء  ر هىتجات التهٓك الترخٓص كالتىظٓـ كالهتابعة لمعهمٓات، كها تتبىْ الهبادرات كتطٓك
ىشاء هؤسسات تهكٓؿ أصغر هستداه ج لخدهات التهكٓؿ اٖصغر الهبتكرة كا  ادة اٚىتشار  ةكالترٓك لٓز
ؿ اٖصغر كالصغٓر. كها تتبىْ تىسٓؽ الدعـ كهشركعات  كدعـ البحكث كاٚستشارات الهتعمقة بالتهٓك

الشراكة هع الهاىحٓف كتقدٓـ الدعـ الفىْ كالهساٌهات الرأسهالٓة فْ رؤكس أهكاؿ الهؤسسات 
التهكٓمٓة، ككذلؾ تقكـ أٓضان بتهكٓؿ التدٓرب كرفع القدرات، كأخٓران تقكـ الكحدة بالتىسٓؽ كالتعاكف هع 

ة كشركات التأهٓف( بتسٍٓؿ تقدٓـ الشركاء )كالهصارؼ كالهىظهات غٓر الحككهٓة كالجهعٓات القاعدٓ
ؿ ىهاذج هبتكرة لهشركعات ذات طابع جهاعْ  مٓة كذلؾ عف طٓرؽ تىسٓؽ كتهٓك الخدهات غٓر التهٓك

 خاصة فْ الٓرؼ.

ؿ  ؿ هف جٍكد كها ىتىاكؿ كضع التهٓك فْ ٌذي الكرقة سىركز عمْ ها قاهت بً كحدة التهٓك
مٓة ككذلؾ التحدٓات التْ كاجٍت تجربة دعـ  اٖصغر فْ سٓاسات بىؾ السكداف الهركزم التهٓك

 .ةىؾ السكداف كأسبابً ككٓفًٓ تفعٓمالقطاع، خاصة فٓها ٓتعمؽ بضعؼ دكر فرع ب

 جيود التمويل األصغر: -2

ؿ اٖصغر بالسكداف: 1-2  الرؤٓة الفكٓرة لمتهٓك

ؿ  أفردت الفكٓرة ههثمة فْ اعتبار  ؤلكثٓران هف الر  اٖصغرالتجربة السكداىٓة فْ التهٓك
ؿ  ك جزء هف هىظكهة اٚستثهار  اٖصغرالتهٓك ككاحد هف التدخٛت لمتخفٓؼ هف حدة الفقر، ٌك

ؿ  فْ كٓفٓة الكصكؿ لمفئات اٖكثر فقران  اٖصغرالهبىْ عمْ التضاهف كها تغٓر الٍدؼ هف التهٓك
ؿ  التجربة السكداىٓة لـ تبىْ عمْ  .صهع تكفر الغر  اٖصغرإلْ كٓفٓة تمبٓة الطمب الهتزآد لمتهٓك

 أفالهدخرات كها  أكالهدخرات كالتكفٓر، كلـ تبدا كثٓر هف الهشركعات باٚئتهاف غٓر الرسهْ 
ؿ  تعهؿ عمْ استداهً الهؤسسات ببعد اجتهاعْ ٚ ٓتجرأ هف الهىظكهة  اٖصغرسٓاسات التهٓك

ؿ هع هتطمبات السكف كالتأهٓف كالعٛج الهالٓة لمدكلة كلكف لـ تحرر الٍكاهش بعد كلـ ٓتكاهؿ التهٓك
ا هف الخدهات غٓر الهالٓة التْ ٓحتاجٍا الفقراء عمْ الرغـ هف اٌتهاـ الدكؿ بٍذي الجكاىب.  كغٌٓر

كهدرسة الدعـ  اٖصغرأٓضاى اختٛؼ الرؤم ىحك فٍـ التهكٓؿ  أفردتالتجربة السكداىٓة  أفكها 
هاج الهشركعات فْ السٓاسات اٚقتصادٓة لتعهؿ غٓر تجآرة كهدرسة  إد أسسكهعالجة الفقر عمْ 

عادة تكٓزع الدخكؿ كٓزادة اٖصكؿ. ادة ا٘ىتاج كالتشغٓؿ كا   بصكرة تجآرة لٓز
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ك جزء هف هىظكهة اٚستثهار  ؿ اٖصغر تدخؿ هف ذات العائد لهعالجة الفقر ٌك التهٓك
ك لٓس هىحً أك الهبىْ عمْ التضاهف حٓث ٓقع تحت هظمة الهسؤكلٓة اٚجتهاعٓة لمهؤسسات ، ٌك

تبرعان أك صدقة، بؿ ٌك فرصة كبٓرة لمهستثهٓرف اٚجتهاعٓٓف لمقٓاـ بعهؿ تجارم ىاجح ٓتضهف ٌدفان 
اجتهاعٓان ٓتهثؿ فْ هساعدة الفقراء الىشطٓف اقتصادٓان لمخركج هف دائرة الفقر اٚقتصادم الٍبة أك 

ؿ  خمؽ حمقة اٚستقٛؿ اٚقتصادم  غراٖصالصدقة تؤدم إلْ حالة اٚعتهاد بٓىها ٓىبغْ لمتهٓك
ؿ اٖصغر كآلٓة  كالهساٌهة فْ الهؤشرات الكمٓة كا٘ىتاج كالتشغٓؿ كالصادر كاٚستثهار الىظرة لمتهٓك

 .ا٘ىتاجلتحقٓؽ 

 ـ(2012 –ـ 2010هشركع ربط صغار الهزارعٓف باٖسكاؽ )

 عدد المزارعين عدد الواليات الموسم الزراعي

ألؼ  3 3 2010  

ألؼ 100 9 2011  

اج تىإألؼ  25زراعْ +  جىتاإألؼ 125ألؼ) 150 7 2012
 حٓكاىْ(

أتْ ٌذا العهؿ ضهف هسؤكلٓة الكحدة  500هؿ أف ٓغطْ ٌذا الهشرع ؤ كهف اله ألؼ هزارع ٓك
ؿ اٖصغر  ٘ضافة ىهاذج كبٓرة الحجـ كجدٓدة كتطبٓقٓة كعهمٓة ٓهكف بهكجبٍا الىٍكض بقطاع التهٓك

ٓات ٌذا  لهشركعات تدٓرب الهرشدٓف الزراعٓٓف كطؽ الصهغ العربْ  با٘ضافةخاصة فْ الٚك
ؿ هشركعات  ا .كتهٓك  حٓاكة الهٛبس كغٌٓر

 وضع التمويل األصغر في السياسات التمويمية : -3

ؿ  القكٓة فْ التىهٓة كتخفٓؼ حدة الفقر حٓث ٓعهؿ  أدكاتٍااحد  اٖصغرتعتبر الدكلة التهٓك
ادة ا٘ىتاجٓة كا٘ىتاج كبالتالْ ٓزادة الدخؿ كتحٓرؾ التىهٓة اٚقتصادٓة كخمؽ فرص عهؿ  عمْ ٓز

 الثركة كتهكٓف الفقراء هف الهساٌهة فْ اٚقتصاد.بكفاءة كتكٓزع 

ؿ الهصارؼ لمهشركعات عمْ الهستكم  اٖكثر حظان  اٖدىِتعتبر التجربة السكداىٓة فْ تهٓك
ؿ ذك البعد اٚجتهاعْ ككذلؾ  ؿ اٖصغر كالصغٓر كالتهٓك بالىظر إلْ عدد الهصارؼ التْ تقدـ التهٓك

ؿ ، حٓ الهتخصص  اٚدخارث بدأ فْ السبعٓىات عف طٓرؽ بىؾ تآرخ بدآة ٌذا الىكع هف التهٓك
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ؿ اٖصغر طٓرؽ الفركع فْ  ؿ الصغٓر كاٖصغر، كفْ حقبة الثهاىٓىات كاف التهٓك بالكاهؿ فْ التهٓك
 .ـ(2006، اربد، عالـ الكتب الحدٓث، ا٘سٛهٓة)فمٓح حسف خمؼ، البىكؾ كالحرفٓٓف  اٖسر

مٓة ك  ؿ الهصرفْ ا٘قمٓهْ كأشارت سٓاسات  بىؾ السكداف التهٓك ٖكؿ هرة إلْ أٌهٓة التهٓك
حدٓثان  أصدرتكفْ الهىاطؽ الهتخمفة اقتصادٓان كلعؿ هف اٌـ سٓاسات بىؾ السكداف الهركزم التْ 

ؿ الههىكح هف  أف اٖصغركالتْ لـ تجد اٌتهاهان ٓذكر هف قبؿ الهٍتهٓف بشاف التهكٓؿ  ٓككف التهٓك
فٓة فْ  % هف 70هف فركعٍا ٚ تقؿ عف  أٓان بكاسطة  اٖكقاتهف كقت  أمالهصارؼ لمهىاطؽ الٓر

 ا٘سٛهْجهمة الكدائع الهستقطبة فْ تمؾ الهىاطؽ ٌذي السٓاسة تجسد ركح الىظاـ الهصرفْ 
ؿ  عمْ اٚىتشار ىظران ٖىٍا تعٓد استثهار  الكدائع فْ ىفس هكقعٍا الجغرافْ  اٖصغركتساعد التهٓك

ؿ لٗفراد كالجهاعات . أكلهصمحة الهجتهع الهحمْ فْ شكؿ خدهات هحمٓة   تهٓك

كلكف أكؿ اعتراؼ صٓرح بالقطاع الصغٓر فْ السٓاسات لبىؾ السكداف الهركزم كاف فْ 
مٓة1990العاـ  ة  ـ، حٓث ضهت السٓاسات التهٓك "قطاع الحرفٓٓف" ككاحد هف القطاعات ذات اٖكلٓك

ؿ هحددة خاصة بالقطاع. كبدأت التجربة السكداىٓة فْ  ؿ الهصرفْ دكف تحدٓد ىسبة تهٓك فْ التهٓك
ؿ الهصارؼ لمهشركعات الصغٓرة  بصكرة أكثر كضكحان عىدها ضهت السٓاسات  كالصغرلتهٓك

مٓة لبىؾ السكداف الهركزم ابتداء هف الع قطاع الحرفٓٓف كالهٍىٓٓف  1994/95اـ الهالْ التهٓك
ؿ الهصرفْ  ة فْ التهٓك كصغار الهىتجٓف، بها فْ ذلؾ اٖسر الهىتجة ضهف القطاعات ذات اٖكلٓك
كأفردت السٓاسات التهكٓمٓة ىسبان تفضٓمٓة لهساٌهات الشٓرؾ فْ صٓغة الهشاركة ككذلؾ الٍكاهش 

ؿ ٌذي القطاعات كىسب الدىٓا لمهرابحات كها حددت السٓاسات التهٓك مٓة كقتٍا أقصْ حد لتهٓك
ؿ فْ الهصارؼ. ؿ هف إجهالْ هحافظة التهٓك  التهٓك

ؿ 1996كفِ عاـ  ٓات الهتحدة اٖهٓركٓة تـ دهج  اٖصغرـ بعد اىعقاد قهة التهٓك بالٚك
ؿ القطاعات صغٓرة الحجـ الهشار إلٍٓا  مٓة لبىؾ السكداف الهركزم  أىفان تهٓك فْ السٓاسة التهٓك

ؿ اٖصغر( ٌك برىاهج لتقدٓـ القركض صغٓرة الحجـ ب هسهٓاتٍا الهختمفة تحت هسهْ )التهٓك
ا لمفقراء لمدخكؿ فْ هشركعات هدرة لمدخؿ هف أجؿ تكفٓر  با٘ضافة لخدهات التأهٓف كاٚدخار كغٌٓر

ـ، كفْ الحقٓقة ها ٓتـ فْ السكداف كفٓها عدا حاٚت فردٓة ٓقع تحت ه سٌر ظمة سبؿ الهعٓشة لٍـ ٖك
ؿ كخدهات اٚدخار كاٚئتهاف كخدهات  ا٘قراض ؿ اٖصغر ٓتككف هف التهٓك الصغٓر، بٓىها التهٓك

ا هف الخدهات  قٓة كغٌٓر ٛت كالخدهات التسٓك  .ـ(1996لعاـ  الدكلْ)تقٓرر البىؾ التحٓك
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كفْ اطار تكجًٓ الهٓزد هف الهكارد لمتخفٓؼ هف حدة الفقر كحفزان لمتىهٓة، كرد فْ السٓاسة 
مٓة لبىؾ السكداف الهركزم لمعاـ ا تخصٓص ىسبة  ِـ بأف ٓعهؿ الجٍاز الهصرفْ عم2008لتهٓك

ؿ اٖصغر، كهتىاٌْ الصغر)12 ؿ فْ أم كقت لقطاع التهٓك %( 6% كحد أدىْ هف هحفظة التهٓك
ؿ ذك البعد اٚجتهاعْ ) ؿ الصغٓر كالتهٓك هكف 6كالتهٓك ؿ  أف%( ٓك تستغؿ ٌذي الىسبة فْ التهٓك

 تىاٌْ الصغر.الصغٓر كه

 الضمانات: 

ؿ اٖصغر كجاء فْ سٓاسات بىؾ السكداف  شكمت الضهاىات كهازالت عقبة فْ تكسٓع التهٓك
كالهركىة فْ الضهاىات  ا٘جراءاتالهصارؼ العهؿ عمْ تبسٓط  ِعم أفـ 2008الهركزم لمعاـ 

كالبحث عف بدائؿ لمضهاىات التقمٓدٓة ، كتكسٓع ىطاؽ استخداـ ضهاف الهؤسسات كطرؼ ثالث فْ 
طٓرؽ هؤسسات الهجتهع الهدىْ كجهعٓات اتحادات العهاؿ كها حث بىؾ السكداف الهركزم فْ 

ـ التأهٓف  كضهاف استخداـ الضهاىات غٓر التقمٓدٓة هع هراعاة استخدا ِـ عم2011سٓاستً لمعاـ 
ؿ اٖصغر كها كجً  ؿ اٖصغر كالشركة السكداىٓة لتىهٓة التهٓك هصاحب عبر الشراكة هع كحدة التهٓك

ؿ اٖصغر بالتىسٓؽ هع الجٍات ذات الصمة كالعهؿ  بإىشاء هؤسسة هجتهعٓة لضهاف هؤسسات التهٓك
،  الهركزمسكداف ، سٓاسة بىؾ ال الهركزم)بىؾ السكداف عمْ جذب خدهات اٚئتهاف الدكلٓة

 .(16ـ، ص 2011

ؿ اٖصغر حدد بىؾ السكداف الهركزم  كفْ سبٓؿ تكسٓع قاعدة الضهاىات لعهمٓات التهٓك
ـ( الضهاىات غٓر 2008|5ـ، هىشكر رقـ)2008بىؾ السكداف الهركزل،)عدة ضهاىات غٓر تقمٓدٓة

ؿ  ، ، الخر الهركزمبىؾ السكداف  اٖصغرالتقمٓدٓة الهصاحبة لعهمٓات التهٓك  (25ـ، ص 2008طـك
ف  أٌهٍاهف  ضهاف الهجهكعة عبر صىادٓؽ الضهاف الهشترؾ ، ضهاف حجز الهدخرات، ٌر

ف الحٓازم لمههتمكات القٓهة  رات كها أضاؼ بىؾ السكداف  كالذٌبالههتمكات الهىقكلة، كالٌر كالهجٌك
 ـ( 7/2012الهركزم هؤخران كثٓقة التأهٓف كضهاف لمتهكٓؿ اٖصغر .)هىشكر رقـ 

ؿ اٖصغر فْ السكداف شهمت الضهاىات التالٓة:ك   الضهاىات الغالبة فْ التهٓك

                                                           

س، بعىكاف : الضهاىات غٓر التقمٓدٓة الهصاحبة لعهمٓات هار  10( بتآرخ 5/2008ـ ، هىشكر رقـ )2008بىؾ السكداف الهركزم، (3)
ؿ اٚصغر ، بىؾ السكداف الهركزم، الخرطكـ .  التهٓك
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ؿ  الضهاف الشخصْ هف أكثر الضهاىات الهستعهمة فْ الىظاـ الهصرفْ بالسكداف فْ التهٓك
كها شهمت اٚحتفاظ بسىد ( 55ـ، ص2007، كأخركفكساكل  أبك)هصطفِ جهاؿ الدٓف اٖصغر

ؿ كض هاف، ككذلؾ الضهاف القاىكىْ بعدـ التصرؼ فْ اٖصؿ الهمكٓة لٗصكؿ هكضكع التهٓك
ف الههتمكات )اٖصكؿ( كالتخٓزف الهباشر )فْ حالة القٓهةالههكؿ حتْ سداد  . كها شهمت أٓضان ٌر

ؿ بصٓغ الهشاركة(، كضهاف الهجهكعات، كضهاف الكدائع الكقفٓة باتفاقٓات إطآرة بٓف  التهٓك
حككهٓة كاىت أـ هىظهات أك جهعٓات أك شركات، كضهاف الهصرؼ كالجٍات الهالكة لمكدائع 

الكاجٍات اٚجتهاعٓة كالعهد كالشٓكخ كضهاف حجز الهدخرات )ضهاف جزئْ(، كضهاف الهرتبات 
ؿ شٓرحة  ؿ العهاؿ كالهكظفٓف هحدكدم الدخؿ، كضهاف الهعاشات الهحكلة لمبىؾ عىد تهٓك عىد تهٓك

كاٚتحادات، كالتأهٓف اٖصغر )كضهاف تاهٓف ضد  الهتقاعدٓف ، كضهاف هىظهات الهجتهع الهدىْ
ؿ  ـ،2007، كأخركفكساكل  أبك)هصطفِ جهاؿ الدٓف تعثر العهٓؿ كتاهٓف العٓف هكضكع التهٓك

ؿ  ا فْ تكسٓع ىطاؽ التهٓك ف. ٓكىٓككىز لٛستشارات السكدا فْ اٖصغرالضهاىات الهصاحبة كدكٌر
كقاـ بىؾ  شاهؿ.كثٓقة التاهٓف كضهاف  خمتأد. كها (18، ص الهركزم السكداف، بىؾ الهحدكدة

ؿ بالجهمة عبر ككالة هقترحة )كفاٚت( كذلؾ لتشجٓع الهحافظ  السكداف بصٓاغة ىظاـ ضهاف لمتهٓك
ؿ الهشركعات الصغٓرة كالهتىآٌة الصغر كتشجٓع الهصارؼ عمْ التهكٓؿ بالجهمة.  اٚستثهآرة لتهٓك

 إجمالي حجم التمويل األصغر والصغير : 3.3

ؿ اٖصغر الهصرفْ فْ كؿ  أفعمْ الرغـ هف  السكداف خطا خطكات كاسعة فْ التهٓك
ؿ التْ  الهصارؼ التجآرة فْ إطار الفركع الهصرفٓة القائهة خاصة فْ الٓرؼ، إٚ أف ىسبة التهٓك
ؿ بالهصارؼ  حددٌا البىؾ الهركزم ٚ زالت طهكحة. الجداكؿ التالٓة تحدد حجـ كىسب التهٓك

 ٓؿ اٖصغر.كهؤسسات التهك 

 % بالمصارف العاممة بالبالد 12أواًل : تنفيذ نسبة ال

 الجنييات : باألفالمبالغ 

%(12المخصص) التمويل الكمي الربع %12حجم التمويل ال   النسبة من 

ـ2009الربع اٖكؿ هف العاـ   18.060.626 201670275 3110858 2%  

ـ2010الربع اٖكؿ هف العاـ   22.647.434 2.717.704 316.406 2%  
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ـ2011الربع اٖكؿ هف العاـ   26.28.379 3.153.645 750.372 3%  

ـ2012الربع اٖكؿ هف العاـ   30.612.211 3.673.465 1.086.051 4%  

 ثانيًا : التمويل األصغر بالمؤسسات التي ال تقبل ودائع : 

 نسبة النمو % النمو في المحفظة حجم التمويل األصغر السنة

2007 29.131.00 - - 

2008 58.437.00 29.306 101%  

2009 120.191.00 61.754 106%  

2010 178.571.00 58.380 49%  

2011 252.981.00 74.410 42%  

2012الربع اٖكؿ هف   304.044.00 51.063.00 17%  

 

 أىم التحديات في تجربة التمويل األصغر :

قدهت التجربة السكداىٓة فْ دعـ كتهكٓؿ الهشركعات الصغٓرة كالهتىآٌة الصغر دركسان غٓر 
ؿ القطاع  ؿ اٖصغر الهستقمة بالبىؾ الهركزم هىاط بٍا تىظٓـ تهٓك هسبكقة هف أٌهٍا قٓاـ كحدة التهٓك

بادرات جدٓدة تتبع لهحافظ البىؾ الهركزم هباشرة. كها قدهت الكحدة )كالتجربة السكداىٓة عهكهان( به
 فْ هجاٚت هف أٌهٍا : 

ٓات 1 الهستكم القكهْ هتهثمة فْ كحدات  أك/ البىاء الهؤسسْ عمْ هستكم الهصارؼ أك الٚك
ؿ  بفركع بىؾ السكداف الهركزم كفركع الهصارؼ كهجالس التىسٓؽ كهجالس تخطٓط  اٖصغرالتهٓك

 الهشركعات بالكزارات ذات الصمة .

ؿ اصغر غٓر هصرفٓة خاضعة لسٓاسات البىؾ  بإدخاؿمٓة / تىكٓع الهؤسسات التهٓك2 هؤسسات تهٓك
 الهركزم .

 / إىشاء الهحافظ بهختمؼ أىكاعٍا كالهساٌهة فْ رأسهالٍا كهجالس إداراتٍا .3
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 / دعـ كتىسٓؽ ىهاذج هشركعات صغٓرة ٓرفٓة كبٓرة الحجـ .4

ٛت الصغٓرة  هٓف بالجهمةأهٓف الصغٓر كالتأفرص الت بإدخاؿ/ تىكٓع الهىتجات 5 فْ التهٓك
 .كاٖصغر

ؿ بصٓغة الهضاربة الهقٓدة.6  / تقدٓـ التهكٓؿ بالجهمة لهؤسسات التهٓك

ؿ اٖصغر.7  / تقدٓـ استشارات لمحككهة حكؿ قضآا التهٓك

 كلكف ٌىالؾ بعض التحدٓات التْ تعهؿ الكحدة عمْ تخطٍٓا. ٌذي التحدٓات تتهثؿ فْ التالْ:

 لمتمويل: ضعف االنتشار الجغرافي 1.4

ـ إٚ 2011 –ـ 2005هصرفان لمفترة  32إلْ  29عمْ الرغـ هف ارتفاع عدد الهصارؼ هف 
أف التكٓزع العادؿ لٍذي الفركع )تركٓز الفركع عمْ الهدف التجآرة كالهىاطؽ الحضٓرة( ٓشكؿ عقبة 

ٓة الخرطـك تستحكذ عمْ ىحك  ذا ا  ك  % هف هجهؿ الفركع الهصرفٓة بالدكلة40فْ اٚىتشار. فٚك
ٓات  أضفىا ٓات الشرقٓة كالكسطْ كالشهالٓة )الٚك هؤشرات الهشركعات  إلْتقدهان بالرجكع  اٖكثرالٚك

ة كالبىٓة التحتٓة كهستكم دخؿ الفرد كهستكم الهعٓشة( فاف الىسبة ترتفع إلْ ىحك  بدر ) %82التىهٓك
% لمخرطكـ، 38,9ـ كاىت 1987ـ كحتْ 1979الدٓف عبد الرحٓـ إبرآٌـ اٚىتشار الهصرفْ لمفترة 

% ٘قمٓـ كردفاف 11,9% لٙقمٓـ الشهالْ 4,9% لٙقمٓـ الشرقْ 12,7 اٖكسط لٙقمٓـ% 17,5
 ,Beder EI Din A.Ibrhim, 1992)% لٙقمٓـ الجىكبْ سابقان أىظر8,7% ٘قمٓـ دارفكر ك5,6ك

some Aspects of isiamic Banking in the last Developed Arab countries : 

Reflections on faisal  Islamic Bank, Sudan. A paper published in faffer, 

kunibert and Saleh Mohammed (eds) (1992), The last Developed the Oil – 

Rish Arab countries: Dependence, interdependence or patronage, St, Martin 

press, London, United Kingdom, p. 225) فْ  ا٘سٛهٓةها تتسـ بً الهصارؼ  أف
ؿ   اٖصغرالسكداف  هف بعض الخصائص التكٓزعٓة حاؿ دكف استفادة الهشركعات هف التهٓك

عٛكة عمْ ذلؾ (. درجة الكصكؿ أك اٚىتشار الحالٓة أكدؿ اٚختراؽ )عه ضىخفاٚكالصغٓر ىظران 
ؿ الهعتهدة عمْ البٓكع  ؿ كاعتهادان عمْ  أعاقتفاف كثرة الكدائع قصٓرة الهدم كصٓغ التهٓك التهٓك

ؿ الهعتهدة عمْ  ة لبىؾ السكداف الهركزم فْ الهتكسط فاف صٓغ التهٓك حساباتىا هف التقآرر السىٓك
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ؿ50البٓكع )الهرابحة كالسمـ( تساٌـ بأكثر هف  ـ، بٓىها 1996الكمْ هىذ العاـ  % هف هبمغ التهٓك
 Islamic )%34تستحكذ عمْ ىحك  اٖرباحصٓغ الهشاركة كالهضاربة الهعتهدة عمْ تكٓزع 

Banking and Development and "Tarik, Y (1996)  forum, Vol . 3No.3, 

September" Growth)  كالصكرة فْ السىكات اٖخٓرة ٚ تختمؼ عف سابقتٍا إذ شكمت صٓغة
ؿ الهصرفْ فْ ٓىآر 64.7رابحة ىسبة اله ـ بٓىها كاىت ىسبة 2011% هف إجهالْ هحفظة التهٓك

ؿ 64,7شكمت صٓغة الهرابحة كىسبة ) %6.9% كالهضاربة 14.1الهشاركة  % هف إجهالْ التهٓك
هجمة  % )الهصدر:6,9% كالهضاربة 14,1ـ بٓىها كاىت ىسبة الهشاركة 2011الهصرفْ فْ ٓىآر 

 .(7، هآك ،ص 366ـ، العدد 2011العربٓة الهصارؼ 

 معدالت  التضخم وعدم االستقرار االقتصادي : 2.4

ؿ  الذم ٓستٍدؼ هستكٓات الدخكؿ تغٓر فْ القٓهة الحقٓقة لمدخكؿ  اٖصغرٓكاجً التهٓك
 السكداىْ.عبر الزهف ىتٓجة لٓزادة تكمفة الهعٓشة الهرتبطة بالتضخـ كتدىْ القٓهة الحقٓقٓة لمجىًٓ 

مجلة )ـ 2010% فْ دٓسهبر 15.4ـ إلْ 2009% فْ سبتهبر 9,2ارتفعت ىسبة التضخـ هف ك 

. ٚك زالت فْ ارتفاع (, مصدر سبق ذكره5ماٌو, ص 366, العدد 2111بٌة, اتحاد المصرف العر
تستهر كتٓرة التضخـ كلكف بهعدٚت أقؿ حتْ فْ ظؿ  أفهستهر خٛؿ  العاـ الجارم  كهف الهتكقع 

 أعمىتًـ الذم 2013-ـ 2011 ا٘سعافْهالٓة اٚىكهاشٓة التْ ستصاحب البرىاهج السٓاسات ال
الحككهة لهحاربة التضخـ عف طٓرؽ رفع اٚحتٓاطْ الىقدم القاىكىْ كاستخداـ عهمٓات السكؽ 
لهحاربة التضخـ عف طٓرؽ رفع اٚحتٓاطْ الىقدم القاىكىْ كاستخداـ عهمٓات السكؽ الهفتكحة 

التْ تؤثر عمْ هجٓرات التضخـ هثؿ  اٖخرلٚهتصاص فائض السٓكلة، كذلؾ ىظران لكجكد العكاهؿ 
 كالضرائب كالرسكـ. ا٘ىتاجهضاربات كارتفاع سعر الصرؼ كارتفاع تكالٓؼ ال

 :لمصارف مع شرائح منتشرة جغرافياً وتكمفة المتابعة وتعامل ا اإلداريةارتفاع التكمفة  3.4

 اتٍالجالزراعْ كالٓرفْ كضعؼ  ا٘ىتاجتعتبر تكمفة الهتابعة كبعد الهصارؼ هف هىاطؽ 
 .ؽ الهصارؼ فْ التكسع فْ عهمٓاتٍاشكٛت التْ هازالت تؤر الهتابعة تعتبر هف اٌـ اله
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ؿ  ٓعهؿ عمْ حؿ هثؿ  اٖصغركربها ٓككف تشجٓع ىهكذج السكؽ الحر فْ عهمٓات التهٓك
ؿ  أفٌذي الهشكٛت كها  كالهستقبمٓة بٓزادة حجـ  هةالقائ اٖصغرتكسٓع حجـ هؤسسات التهٓك

ادة فرص التىافس بٓىٍا قد ٓؤدم لخفض التكمفة.  عهمٓاتٍا كٓز

 غياب قياسات الفجوة التمويمية والطمب: 4.4

ؿ  ؿ  اٖصغرالدراسات كالبحكث فْ التهٓك اىحصرت فْ جاىب العرض )طٓرقة تقدٓـ التهٓك
ا( كلـ تغط جاىب الطمب ع ؿ )تقدٓرات حاجة كىكعٓتً كطرؽ السداد كالضهاىات كغٌٓر مْ التهٓك

ؿ  عمْ الرغـ هف كجكد الطمب عمًٓ  اٖصغرالزبائف( ٌىالؾ غٓاب فْ تقدٓر الطمب عمْ التهٓك
مٓة لـ تقس بعد. كربها التكجً الحالْ بالتكسع فْ  أففضٛ عمْ  ؿ  إىشاءالفجكة التهٓك هؤسسات تهٓك

مٓة بعد تحدٓدٌا  . اصغر غٓر هصرفٓة سٓعهؿ عمْ سد الفجكة التهٓك

 ضعف محاوالت تقييم األداء: 5.4

ؿ  استٓفاء هؤشرات كهٓة دقٓقة تقٓس الفعالٓة كالكفاءة  ِعم اٖصغرىجاح هؤسسات التهٓك
ؿ كهف   10000هف بٓف  اٚستداهة الهالٓة أسسٌـ هؤشرات الىجاح اٚعتهاد عمْ أفْ هىح التهٓك

ؿ أصغر عمْ ىطاؽ العالـ بمغت تقدٓرات ىسبة اٚستدا % فقط، 5-3هة الهالٓة الكاهمة هؤسسة تهٓك
ٌْ هؤسسات كبٓرة تعهؿ فْ شركط سكقٓة  اٖصغرعمهان باف الهؤسسات ذات اٚستداهة فْ التهكٓؿ 

 Thomas Dihter and Malcolm Harper, 2007 What is Wrong withهكاتٓة )

Microfinance? Practical Action publisher, UK, p.49)  الٍٓكؿ ا٘دارم  كتأٌٓؿكفعالٓة
ؿ  أف اٖخرلٌـ شركط الىجاح أكهف  ككذلؾ لهقدهْ  اٖصغرتككف الهؤسسة التْ تقدـ التهٓك

ؿ  ؿ هتخصصٓف فْ إدارة كتقدٓـ ٌذي الخدهة كفْ فٍـ الههارسات العالٓة فْ التهٓك  اٖصغرالتهٓك
ؿ كهربح. كىشاط هتخصص  السكداف ببىؾ  اٖصغركتقدـ الهصارؼ بٓاىات شٍٓرة لكحدة التهٓك

ؿ  ؿ الههىكح لهؤسسات التهٓك الهؤسسات غٓر الهالٓة  أك اٖصغرتتضهف الهعمكهات الخاصة بالتهٓك
ٛن حجـ  لٗداءالتحمٓؿ الهالْ  اٖفراد أكالشركات التابعة لٍا  أكهىظهات الهجتهع الهحمْ  أك شاه

العهمٓات كالتكمفة، حجـ  احأربكطبٓعة الدٓكف الهختمفة ، الهؤشرات الهالٓة الهتعمقة بتحفٓز اٚدخار 
ؿ تكٓزع العهٛء كـ ىكعان كجغرافٓا، ك اٖىشطةكطبٓعة  ، أثار اٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة لخدهات التهٓك
ر اٖداء.اٖصغر  ، الضهاىات الهعهكؿ بٍا ، كهقترحات تطٓك
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ذي البٓاىات ٓهكف أف تدخؿ فْ عهمٓة التقٓٓـ. ٌىالؾ  القٓاسات الهكحدة اجة لٛتجاي ىحك سٓاسة حٌك
ادة اٚىتشار  . See Bader Ei Din A)كالتقٓٓـ كالترتٓب ككضع الحكافز الٛزهة لتحسٓف اٖداء كٓز

Ibrahim "some suggestions to Measure the Social Impact of Microfinance in 

Islamic banks of Sudan, Sudan academy for banking and financial studies, 

2010 banking forum, June, 14 Alternative Guarantees for microfinance, 

Sudan Academy for Banking and financial studies, 2011, banking forum no, 

July 7, and suggestion to measure and classify Sudanese Islamic banks in 

microfinance", 2010, Sudan Academy for banking and financial studies, 

2010, banking forum, no, 81, July.)  كهف أٌـ أكلكٓات الكحدة فْ الفترة القادهة إجراء تقٓٓـ
 داخمْ لكؿ الهؤسسات خٛؿ السىكات القادهة لكْ تككف هٍٓأة لمتعاهؿ هع هؤسسات التقٓٓـ الخارجٓة 

 غياب آليات حماية الزبائن: 4.6

عالهٓٓف كبٓٓرف حكؿ أٌهٓة كضركرة حهآة الهستٍمكٓف فْ الخدهات  كاٌتهاهان  ان ٌىالؾ ىقاش
فً التموٌل األصغر " , مذكرة مناقشة  المقترضٌنحماٌة  م,2115سٌجاب ")الهالٓة الهقدهة لٍـ

ؿ اٖصغر ككاضعْ السٓاسات حكؿ أٌهٓة  (. 1, ص27العدد  فْ الحقٓقة تتكافؽ هؤسسات التهٓك
ؿ اٖصغر كلكف ٚ ٓكجد تكافؽ كاهؿ فْ أراء حكؿ التدابٓر الهىاسبة  هستٍمؾ قركض التهٓك
ؿ اٖصغر تشهؿ كافة السبؿ الضركٓرة التْ تهكف  كالهٛئهة كآلٓاتٍا كشدتٍا . كحهآة هستٍمؾ التهٓك

ء الهستٍمك  الهعرفة.هىاسبان هف قرارات فردٓة عمْ ٌدم ٌذي  ها ٓركىًٓف هعرفة حقكقٍـ ٚتخاذ ٌٚؤ
كها تشهؿ اتخاذ قرارات حكٓهة لحهٓاتٍـ تتهثؿ فْ شرط ا٘فصاح عف الهعمكهات كهحظكرات 

ٛن عف تكعٓة الهستٍمكٓف كألٓاتكشركط ههارسات القرض  سٌجاب )هعالجة الشكاكم كالهىازعات فض

(.  2, مذكرة مناقشة  المرجع السابق , ص"فً التموٌل األصغر المقترضٌنم ,حماٌة 2115"
كالسكداف ٚ ٓزاؿ بعٓدان عف كضع آلٓات ٓهكف بهكجبٍا حهآة زبائف التهكٓؿ اٖصغر كالصغٓر، 
كلكف تعهؿ الكحدة عمْ إجراء دراسات تٍدؼ لكضع آلٓات فعالة لحهآة الزبائف ، كها ٓتـ تىسٓؽ 

 حهآة الهستٍمؾ السكداىٓة فْ ٌذا الصدد.بٓىٍا كبٓف جهعٓة 

 ضعف القاعدة المالية المصرفية : 4.7

ضعؼ الهكارد الهالٓة الهصرفٓة فْ السكداف ٓؤدم ذلؾ إلْ ضعؼ الطاقة التسمٓفٓة تهثؿ 
% 103الهكجكدات الهصرفٓة فْ السكداف ىحك ربع قٓهة الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ )هقارىة بىحك 
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م, التقرٌر االقتصادي 2119البٌانات من صندوق النقد العربً,  العربٓة هجتهعة(كهتكسط لمدكؿ 

% هف قٓهة الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ )هقارىة بهتكسط بمغ 15، كها تهثؿ الكدائع ىحك  (الموحد
هثؿ  (, المرجع السابقم2119, أنظر صندوق النقد العربً) % هف كؿ الدكؿ العربٓة(58.2 ٓك

ؿ الهصرفْ ل % هف كؿ الدكؿ 42.9% )هقارىة بهتكسط بمغ 13مىاتج الهحمْ ا٘جهالْ ىحك التهٓك
كتهثؿ الكدائع تحت الطمب ( أىظر صىدكؽ الىقد العربْ، الهرجع السابؽ) ـ2009العربٓة فْ العاـ 

ادة حٓث بمغ هتكسط هساٌهة الكدائع  (17))ىحك ثمث إجهالْ الكدائع هساٌهة الكدائع الجآرة فْ ٓز
% ك 46,4ـ ىسب 2001 –ـ 1997لمفترة  لأخر الجآرة هف جٍة كاٚدخآرة كاٚستثهآرة هف جٍة 

، إٚ  اٖرباحالبىكؾ فْ السكداف الكدائع الجآرة التْ ٚ تشارؾ فْ  س% عمْ التكالْ، كتحب52,6
بان الهتكسط فْ الدكؿ العربٓة هجتهعة كالذم بمغ  (. كدائع غٓر هستقرة أىٍا % فْ 32.7)تعادؿ تقٓر

ؿ كارتفاع ىسب الكدائع تحت  (18)ـ حسب حساباتىا(2009العاـ  تدىْ ىسبة الهكجكدات كالتهٓك
الطمب لمىاتج الهحمْ ا٘جهالْ تشٓر إلْ ضعؼ كعدـ استقرار القاعدة الهالٓة لقطاع الهصرفْ 

 هقارىة هع بقٓة الدكؿ العربٓة.عهكهان عمْ اٖقؿ ب

 والصغير لدي المستفيدين:  األصغرضعف ثقافة العمل والتمويل  4.8

ؿ  فْ غالبٓة  اٖصغرفْ السكداف كغٓري هف الدكؿ العربٓة شكؿ غٓاب ثقافة التهٓك
، ككٓؼ ٓستغؿ، كهتْ ٓؤخذهعضمة كبٓرة. كىعىْ بٍذي الثقافة هعرفة لهاذا ٓؤخذ، ككٓؼ  الهجتهعكف

ؿ   اٖصغرككٓؼ سٓتـ استرجاعً كفْ السكداف ٌىالؾ ضركرة قصكم لىشر الكعْ حكؿ ثقافة التهٓك
فْ اختٓار الهشركعات  اٖفرادكتغٓٓر سمكؾ  اٖهكاؿاسترداد  كأٌهٓةخاصة فٓها ٓتعمؽ بطٓرقة 

 الهىاسبة.

 المتميزة القائمة عمي الشراكة: اإلسالميعدم االستفادة الكاممة من مزايا نظام التمويل  4.9

ؿ  كاٖكبر حجهان عربٓان  اٖفضؿربها تككف  اٖصغرالتجربة السكداىٓة الهصرفٓة فْ التهٓك
ؿ الهصرفْ عمْ الهستكم الصغٓر كاٖصغر. فْ الحقٓقة  فْ استغٛؿ الصٓغ ا٘سٛهٓة فْ التهٓك

ؿ اٖصغر كبأرب اح هجٓزة ، كلكف ٌذي الطرؽ ٌىالؾ عدة أدكات كطرؽ ٓهكف بهكجبٍا هىح التهٓك
ؽ الشٓرؾ بالدٓكف الك  أىٍاالهعتهدة عمْ أسعار الفائدة ٓعكقٍا  ، اجبة السداد فْ حالة فشؿ الهشركعتٌر
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ذي الهعكقات ٓغطٍٓا  لٗصكؿكفْ حالة التضخـ تعهؿ عمْ تدىْ القٓهة الحقٓقٓة  أىٍاكها  الهالٓة ٌك
ؿ الهعتهد عمْ الشراكة   كها ا٘سٛهْلتْ تهثؿ ركح الىظاـ الهصرفْ ا ا٘سٛهٓةىظاـ التهٓك

ٛت عمْ الهستكم  اٖفضؿتهثؿ الصٓغة   ,Badr EI Din A. Ibrahim) اٖدىِلمتهٓك

2004, Banking EI finance to smes in Sudan – Lessons from an Islamic 

financing system, institute of Islamic banking &insurance, UK, 2004 (a book 

forwarded by professor rondney Wilson, University of Durham, UK), p. 91. 

See also Badr EI Din A. Ibrahim , 2006, :The Missing Links" between 

Islamic development Objectives & the Current practice of Islamic banking- 

The experience of Sudanese Islamic Banks", Humauomies , an international 

(Journal of system and Ethics , Canada January vol 22, No. 2 كربها تككف صٓغة ،
ؿ  أفىسب الصٓغ لتكٓزع الهاؿ لمثركة كها أالهشاركة  عف طٓرؽ الشراكة ٚ  ا٘سٛهْىظاـ التهٓك

ة ٖ  .Badr EI Din A) ؿ ضهاىان هف الطرفٓفف ٌذي الصٓغة ىفسٍا تهثٓحتاج لضهاىات قٓك

Ibrahim& Mohammed Osman Khalifa, Why Musbara Mode of finance is 

worth considering? Accepted for publication in the journal banking and 

finance, quarterly publication of the international association of Islamic 

banks, Karachi, September 2011 Issue. Badr EI Din A. Ibrahim, 2005, 

"poverty Alleviation by Islamic Banking finance to Microenterprises in 

Sudan – some Lessons for poor Countries”, in M.A. Choudhury ed. Money e 

Real Economy, wisdom House Academic publication, London, New York 

&Delhi (Chapter 10)  كتهد فكائد صٓغة الهشاركة فْ الهخاطر لتشهؿ براهج ضهاف اٚئتهاف
حٓث تعد هشاركة الهؤسسات فْ الهخاطر هف اٌـ الهقآٓس الفعالة التْ تؤكد  اٖداءهف ىاحٓة 

ؿ   ).دةالهسدالهصمحة الحقٓقٓة لمهقترض كجٍكدي ٚسترداد القركض غٓر  اٖصغرلضهاف التهٓك
م, الضمانات المصاحبة .. مرجع سبق 2117أنظر مصطفً جمال الدٌن أبو كساوي , وآخرون , 

مٓة عدٓدة تىاسب الجٍة الهستٍدفة  ا٘سٛهْالىظاـ  أففضٛ عف  (ذكره . ٓعهؿ بصٓغ تهٓك
شهؿ الزكاة كالقركض الحسىة كالتأهٓف كا٘ ا، ٓك ٓجارة كالهرابحة كالهشاركة كالبٓع أجؿ كغٌٓر
ؿ اٖصغر ٚك تحتاج لكادر هٍىْ أك أصكؿ جدٓدة إذا  أفالتْ ٓهكف  سٛهْا٘ تتكاهؿ هع التهٓك

الذم ٓسخر هكارد الهىطقة الهالٓة فْ الهىطقة الجغرافٓة الهحٓطة فْ شكؿ  ا٘سٛهْ بالهبدأعهمت 
ا  ,Badr EI Din A . Ibrahim, 2011هشركعات كخدهات اجتهاعٓة كتعمٓهٓة كبٓئٓة كغٌٓر

Islamic) Microfinance – Chlleprospects". Accepted for publication in the 

Journal of Islamic Banking and finance quarterly journal quarterly 
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publication of the international Association of Islamic banks, Karachi, Sep. 

2011 Issue. see also Badr EI Din A. Ibrahim and Mohammed Osman Al – 

khalifa Malik , 2011, "why Musbaraka Mode of finance is Worth 

Associations of Islamic banks, Karachi, December 2011 Issue.) عدـ اٚستفادة .
 ا٘سٛهْهف صٓغ الشراكة عمْ حساب صٓغ البٓكع ربها قمؿ هف فرص الىظاـ الهصرفْ  القصكل
ؿ فْ الس  . اٖصغركداف هف تحقٓؽ البعد اٚجتهاعْ لمتهٓك

 غياب المجيودات والدراسات في انتخاب المشروعات : 4.10

ؿ  أجهالْبالهائة هف  12ضعؼ تحقٓؽ ىسبة اؿ ؿ الهصرفْ لمتهٓك قد  اٖصغرحجـ التهٓك
ؿ. ربها هف  أٌهٍاعدة هف  ٖسبابىتٓجة  ٓأتْ ٌـ الهعكقات أعدـ كجكد الهشركعات الهىاسبة لمتهٓك

ؿ  ر كاىتخاب الهشركعات كذلؾ لغٓاب  اٖصغرالتْ تعترض هسار التهٓك فْ السكداف تىهٓة كتطٓك
ٛن عف  ئٓة كالهعارض كالىهاذج الهبتكرة العالهٓة الهىاسبة، فض الدعـ الفىْ كالخرط اٚستثهآرة الٚك

ٓات كالكزارات ذات الصمة، عمْ الر  غـ هف تكجٍٓات الهجمس غٓاب كحدات تخطٓط الهشركعات بالٚك
فْ ٌذا الصدد. كىتٓجة لكؿ ٌذا فقد تكررت الهشركعات / خاصة الخدهٓة هىٍا، هع غٓاب  اٖعمِ

ٓات.  اٚستفادة الكاهمة هف الهٓزات الىسبٓة الهتكافرة فْ كؿ الٚك

كفْ ٌذا الصدد بادر بىؾ السكداف الهركزم بالقٓاـ بٓزارات هٓداىٓة إلْ كؿ هف الٍىد 
شراء بعض هاكٓىات كألٓات كهعدات الهشركعات الصغٓرة لتصبح ىهاذج لهعرض قكهْ كالصٓف ل

 الصغٓرة فْ هشركعات ذات إىتاجٓة غٓر تقمٓدٓة كىهطٓة. الصىاعاتٓستفاد هىً فْ إدخاؿ هفآٌـ 
ٓات هع تكضٓح كٓفٓة تشغٓمٍا  كسكؼ تعرض ٌذي الهاكٓىات كألٓات فْ هعارض هتىقمة تطكؼ الٚك

 ٓة.بصكرة عهم

 ضعف استخدام التقانة الحديثة: 4.11

شٍدت السىكات الهاضٓة تكسعان همحكظان فْ استخداـ خدهات التقاىة فْ التهكٓؿ اٖصغر، 
ؿ اٖصغر التْ ٚ ٓكجد لٍا فركع قائهة هىتشرة فْ  أصبحتكفْ كثٓر هف الدكؿ  هصارؼ التهٓك

ذكٓة ، كالفركع الهصرفٓة الهتحركة كالٍاتؼ كككلكهبٓا، كها اىتشرت البطاقات ال أفٓرقٓاالفمبٓف كجىكب 
ا هها ساعد  الكرتكىٓةالسٓار كحتْ استغٛؿ الشبكة العىكبكتٓة  فْ هىح قركض  صغٓرة الحجـ كغٌٓر

عمْ إٓجاد كسائؿ اتصاؿ سٓرعة كحدٓثة بٓف فقراء الٓرؼ كتسٍٓؿ هٍهة دفع اٖهكاؿ هف قبؿ تجار 
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ؿ الٓرؼ لمفئات الهستٍدفة ىٓابة عف البىؾ.  ٌذي التطكرات أدت إلْ تخفٓض تكمفة عهمٓات التهٓك
 كرفع هعدٚت سداد القركض كسرعة الكصكؿ إلْ زبائف جدد بأسعار فائدة أقؿ.

ا هف التجارب العربٓة ، لـ تستغؿ بعد  ؿ اٖصغر ، كغٌٓر التجربة السكداىٓة فْ التهٓك
شبكة العىكبكتٓة كهىح القركض البطاقات الذكٓة كالفركع الهصرفٓة الهتحركة كالٍاتؼ السٓار كال

. الطرؽ الهتعمقة بالتقاىة التْ طبقت حتْ الٓكـ هعزكلة كلـ ٓتـ تكسٓع قاعدتٍا كاٚستفادة المٓتكىٓا
ؿ  هىٍا بشكؿ جٓد. ٌىالؾ العدٓد هف التقىٓات التْ ٓهكف اٚستفادة هىٍا فْ تقدٓـ خدهات التهٓك

عمْ الرغـ هف التغطٓة العالهٓة لشبكات اٚتصاؿ اٖصغر، هىٍا الصراؼ ألْ كالٍكاتؼ الهتىقمة ك 
بعد. با٘ضافة إلْ التقىٓات الهتعمقة بتكسٓع فرص  الهٓزةهصارؼ لـ تستفد هف ٌذي  أفبالسكداف إٚ 

ىشاء  التهكٓؿ لمزبائف ٌىالؾ أٓضان تقىٓات كبراهج حاسكبٓة هساعدة فْ هجاٚت إدارة القركض كا 
عهٛء كتعاهٛتٍـ التآرخٓة هع الهصارؼ كبٓاىات خاصة بالسداد كتحدٓث قاعدة بٓاىات شاهمة لكؿ ال

اكالتص  .فٓة كالتقآرر اٚجتهاعٓة كغٌٓر

ؿ اٖصغر بإدخاؿ ىظاـ هتابعة القركض فْ هؤسسات  كفْ ٌذا الصدد قاهت كحدة التهٓك
ؿ اٖصغر كتعد لتعهٓـ التجربة لكؿ الهؤسسات كالهصارؼ.  التهٓك

 فروع بنك السودان :ضعف فعالية ومشاركة  4.12

ف  ئٓة استجابت لدعكة الرئاسة فْ تكٓك عمْ الرغـ هف أف بعض فركع بىؾ السكداف الٚك
ؿ أصغر إٚ أف بعضٍا لـ ٓقكـ بذلؾ. كالهٛحظ أف ٌذي الفركع غٓر فاعمة فْ تهثٓؿ  كحدات تهٓك

ؿ اٖصغر فْ الهىاسبات كها أف العٛقة بٓف ٌذي الكحدات ككحدة الرئ اسة فْ الهتابعة كحدة التهٓك
ا  شراؼكا٘ كفْ التىسٓؽ فْ الىشاطات التدٓربٓة فْ تكصٓؿ ىشاطاتٍا لمكحدة بغرض التكثٓؽ كغٌٓر

غٓر كاضحة الهعالـ كفْ اجتهاع بٓف بعض الفركع كرئٓس الكحدة لهىاقشة ٌذا اٖهر تـ تحدٓد أٌهٓة 
 إجراء التالْ:

ادة فعالٓة الفركع فْ هساعدة الكحدة فْ هراجعة  :أوالً  هراجعة الصٛحٓات كالىظر فْ كٓفٓة ٓز
ٓات كالتأكد هف هص ؿ بالٚك ئٓة كهؤسسات التهٓك داقٓة الهعمكهات كهتابعة أداء الفركع الهصرفٓة الٚك

 .التْ ترد لمكحدة
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ؿ اٖصغر كتد :ثانياً  ٓربٍـ كهىاقشة أٌهٓة كىكع تحدٓد الحاجة الفعمٓة لمهكظفٓف فْ كحدات التهٓك
التدٓرب الخاص بهدراء الفركع داخمٓان كخارجٓان فْ هجاٚت التهكٓؿ اٖصغر بالتىسٓؽ هع إدارة تردد 

 لمكحدة.

ؿ اٖصغر  :ثالثاً  ئٓة لمكحدة فْ الهمتقٓات الهتعمقة بالتهٓك ئٓة كهدراء الفركع الٚك تهثٓؿ الكحدات الٚك
ؿ  ٓات كهجالس تىسٓؽ التهٓك ٓات بالٚك ؿ أصغر بالٚك ٓات كتشجٓع قٓاـ هؤسسات تهٓك اٖصغر بالٚك

 .ٓؽ عهمٓات التهكٓؿ اٖصغر هحمٓان كالىظر فْ إهكاىٓة صٛحٓات لهدراء فركع الهصارؼ لتصد

ؿ اٖصغر كالكسائط الهجتهعٓة  :رابعاً  بالتعاكف هىاقشة فرص التدٓرب لمقٓادات كهدراء كحدات التهٓك
ؿ اٖصغر  .هع كحدة التهٓك

ٓات :خامساً  ؿ اٖصغر بالٚك  .تحدٓد ىكع العٛقة بٓف الفركع كهجالس تىسٓؽ التهٓك

ئٓان. كتخصٓص هٓزاىٓات لمكحدات  :سادساً  تحدٓد دكر الكحدات فْ تكسٓع ثقافة التهكٓؿ اٖصغر ٚك
 لتىظٓـ كرش كهىدٓات كبث حمقات عبر ا٘ذاعة كالتمفٓزكف.

ئٓة استشآرة ف :سابعاً  ؿ اٖصغر.إىشاء هؤسسات ٚك  ْ هجاؿ التهٓك

ؿ اٖصغر كالهتابعة  ا٘لكتركىٓةتعهٓـ ىظاـ الركاجع  :ثامناً  عمْ الفركع لٛستفادة هىٍا فْ التهٓك
 كالتفتٓش.

ٓات . 12كضع آلٓة لتطبٓؽ ىسبة  :تاسعاً  ؿ بالٚك  % هف إجهالْ سقؼ التهٓك

 ربط كحدات الفركع بىظاـ اٚستعٛـ كالترهٓز اٚئتهاىْ بالرئاسة كذلؾ لتسٍٓؿ ا٘جراءات. :عاشراً 

 كضع براهج ٚجتهاعات كٓزارات دكٓرة بٓف بٓف الرئاسة كالفركع. عشر: ىأحد

ؿ اٖصغر بالبىؾ الهركزم. اثني عشر:  إعداد كصؼ كظٓفْ لهكظفْ كحدات التهٓك

حٓات الههىكحة لمكحدات بالفركع تجاي هتابعة خدهات هىاقشة حجـ كحدكد الصٛ ثالثة عشر:
ؿ اٖصغر ؿ اٖصغر الهقدهة بكاسطة الهصارؼ التجآرة كهؤسسات التهٓك غٓر  اٖخرل التهٓك

ٓات.   الهصرفٓة بالٚك

ة السكداىٓةخٛؼ بٓف  4.12 ؿ  الرٓؤ  -:اٖصغركالعالهٓة فْ التهٓك
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تىا ك  ىظران  ة العالهٓة الهبىلها سبؽ كلهعالجة الخٛفات بٓف رٓؤ كالتجآرة ٓة عمِ الدراسات الرٓؤ
ؿ  أف، ىرل الىاجحة  اٖهكرتحتاج لمىظر بصكرة جادة فْ  اٖصغرالرؤٓة السكداىٓة فْ التهٓك
 -التالٓة؛

ؿ  ؿ اٖصغر كذلؾ برفع تكمفة التهٓك تشجٓع ىهكذج السكؽ الحر بصكرة هتدرجة فْ عهمٓات التهٓك
 اٖصغر لضهاف اٚىتشار.

  مٓة.القٓاـ  بعهؿ هىظكهة هؤسسات هتكاهمة لتشهؿ بقٓة اٚحتٓاجات غٓر التهٓك
  ؿ ة كالعهؿ  لٙىتاج كألٓة اٖصغرالىظرة لمتهٓك الهكجً ىحك الصادرات أسكة بالدكؿ أسٓٓك

عمْ تحسٓف أداء الهىتج الهكجً ىحك الصادرات فْ هرحمة ها بعد ا٘ىتاج كحتْ البحث عف 
 اٖسكاؽ الخارجٓة.

  ْكضهاف  اٚدخارالىظر فْ  إعادةلمسعْ ىحك استكهاؿ هتطمبات الشهكؿ الهالْ ٓىبغ
ؿ هكهؿ لم لتزأـجزئْ كهؤشر ٚ  ؿ الهؤسسْ الزبائف كهحسف لمسمكؾ اٚدخارم ككتهٓك تهٓك

 .فْ بىاء الهشركعات
  ْأفالىظر فْ تسمسؿ الىهك كاٚئتهاف بحٓث ٓككف الىهك قبؿ اٚئتهاف، بهعىْ  إعادةٓىبغ 

 لطمب عمْ اٚئتهاف ٓأتْ ثاىٓان بٍدؼ التكسع فْ الىشاط كلٓس لقٓاـ الىشاط ىفسً.ا
  كأخٓران ٓىبغْ فٍـ التهكٓؿ اٖصغر عمْ أسس اقتصادٓة عمْ الرغـ هف اىً ٓعهؿ لتحقٓؽ

لهكافحة الفقر . كربها  اٖلٓاتتقع فْ اطار الجاىب اٚجتهاعْ باعتباري كاحدان هف  أٌداؼ
تْ الدعـ هف جٍة كالربحٓة هع اٚستداهة هف جٍة تككف عهمٓة الفصؿ  هع  لخر أبٓف رٓؤ

الهؤسسات الهىاط بً تحقٓؽ أٓان هف الٍدفٓف أهران ٌاهان لمغآة فْ هسٓرة التهكٓؿ  أدكارتحدٓد 
 اٖصغر بالسكداف فْ الفترة القادهة.

 

 -الخاتمة:

فْ دعـ  الهركزمبعض الهٛهح الهتعمقة بدكر البىؾ  إلِ لٙشارةالدراسة هحاكلة هتكاضعة 
ؿ  ؿ  بً ها قاهتفْ السكداف، كركزىا عمِ  كتشجٓعً اٖصغرالتهٓك هف جٍكد  اٖصغركحدة التهٓك

ؿ  ٓضاحبالسكداف،  اٖصغركتشجٓع التهٓك بالبىكؾ  عٛقاتًفْ  الهركزمالغهكض هف سٓاسة البىؾ  كا 
 هدل التزاـ تمؾ البىكؾ فْ عهمٓة تشجٓع بىؾ السكداف. اسِكالِ  سٓاساتًتقـك بتىفٓذ  التْالتجآرة 
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فْ  اٖخرلهحاكلة لربط الكقائع التآرخٓة لسٓاسة بىؾ السكداف هع البىكؾ  أٓضان كالدراسة 
ؿ كتقمٓؿ الفقر بٓف الشرائح الهستفٓدة هف س ؿ عهمٓة تشجٓع التهٓك  .فْ السكداف اٖصغرٓاسات التهٓك

 النتائج والتوصيات:

 ٓة الشهالٓة غٓر هستقؿ إلْ حد كبٓر، ك إ ؿ اٖصغر بالٚك ف الهتطمبات ا  ف ٌىاؾ سكؽ لمتهٓك
تتهثؿ فْ الخدهات الهالٓة كعدد كبٓر هف الهتطمبات  الصغرلٖصحاب الهشآرع  اٖساسٓة
 .اٖخرل

  ًٓؿ اٖصغر هطكلً بصكري عاهً كتتسـ بالبركقراط أف الهعاهٛت البىكٓة فٓها ٓتعمؽ بالتهٓك
كتتطمب استٓفاء عدد كبٓر هف الكثائؽ كالضهاىات الصارهة تىشأ بعض اٚختٛفات فْ 
السٓاسات الهتبعة بٓف البىكؾ، كحتِ فْ داخؿ البىؾ الكاحد ،كاختٛؼ فْ هبمغ ٌاهش 

ٛن  كقعكف  الربح كالسمطة التقدٓٓرة لهدراء اٖفرع، فبعض الهدراء هث ٓصادقكف عمِ القركض ٓك
 ،بٓىها البعض اٖخر ٓسعْ لمحصكؿ عمْ هكافقة رئاسة البىؾ. عمِ العقكد بأىفسٍـ

  هف الهكظفٓف الهخصصٓف  إف هعظـ البىكؾ تركز عمِ العهؿ الهكتبْ بعدد هحدكد جدان
ؿ اٖصغر)هكظؼ أك اثىاف فْ إدارة اٚستثهار(.  لمتهٓك

 ك بٍذي  ٓعهؿ برىاهج الىٓؿ لمخدهات الهشآرع الصغٓرة ككحدة هف كحدات كزارة الهالٓة ٌك
ة قاىكىٓ  هستقمة. ةالصفة ٚ ٓهمؾ أم ٌٓك

 .إف إٓصاؿ خدهات التهكٓؿ اٖصغر لمىساء ٚ ٓزاؿ هحدكدان لمغآة كٓكاد ٓككف هعدهان 
  ؿ اٖصغر كشركط خمصت الدراسة إلِ عدد هف التكصٓات تتعمؽ بخدهات قركض التهٓك

% التْ 3كهراجعة ىسبة اؿ،  كتقدٓـ الهٓزد هف الخدهات الهالٓة كغٓر الهالٓة،  ٌذي القركض
 ِتقبؿ الكدائع ،كتعهؿ عم ٚ، كأف تىشأ شركة البرىاهج بتحصٓمٍاـ الخدهات التْ تهثؿ رسك 

ٓة. ضركرة اٚلتزاـ بتضهٓف التكالٓؼ الفعمٓة لمتشغٓؿ كتكمفة  ِكأٓضان ٓكصْ إل هستكم الٚك
 .أرباحٍاالتضخـ فْ ٌكاهش 
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ا فْ 2007، كأخركفكساكل  أبكهصطفِ جهاؿ الدٓف  .11 ـ،الضهاىات الهصاحبة كدكٌر

ؿ  السكداف. ٓكىٓككىز لٛستشارات الهحدكدة ، بىؾ  فْ اٖصغرتكسٓع ىطاؽ التهٓك
 18، ص الهركزم السكداف

ـ كاىت 1987ـ كحتْ 1979بدر الدٓف عبد الرحٓـ إبرآٌـ اٚىتشار الهصرفْ لمفترة  .12
38,9 ، % لٙقمٓـ 4,9% لٙقمٓـ الشرقْ 12,7 اٖكسط لٙقمٓـ% 17,5% لمخرطـك

% لٙقمٓـ الجىكبْ سابقان 8,7فكر ك% ٘قمٓـ دار 5,6% ٘قمٓـ كردفاف ك11,9الشهالْ 
 Beder EI Din A.Ibrhim, 1992, some Aspects of Islamicأىظر

Banking in the last Developed Arab countries: Reflections on 

Faisal Islamic Bank, Sudan. A paper published in faffer, kunibert 

and Saleh Mohammed (eds 

13. (%Islamic Banking and Development and "Tarik, Y (1996) , 

forum, Vol . 3No.3, September" Growth 

 7، هآك ،ص 366ـ ، العدد 2011هجمة الهصارؼ العربٓة  .14
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15. Thomas Dihter and Malcolm Harper, 2007 What is Wrong with 

Microfinance? Practical Action publisher , Uk , p.49 

16. see Bader Ei Din A . Ibrahim "some suggestions to Measure the 

Social Impact of Microfinance in Islamic banks of Sudan, Sudan 

academy for banking and financial studies, 2010 banking forum, 

June, 14 Alternative Guarantees for microfinance, Sudan 

Academy for Banking and financial studies, 2011, banking forum 

no, July 7, and suggestion to measure and classify Sudanese 

Islamic banks in microfinance", 2010, Sudan Academy for 

banking and financial studies, 2010, banking forum, no, 81, July. 

17. )  Badr EI Din A. Ibrahim, 2004, Banking EI finance to smes in 

Sudan – Lessons from an Islamic financing system , institute of 

Islamic banking &insurance , Uk, 2004 (a book forwarded by 

professor Rondney Wilson , University of Durham , Uk) , p. 91. 

See also Badr EI Din A. Ibrahim , 2006, :The Missing Links" 

between Islamic development Objectives & the Current practice of 

Islamic banking- The experience of Sudanese Islamic Banks", 

Humauomies , an international Journal of system and Ethics , 

Canada January vol 22, No. 2 
ؿ اٖصغر" الهقترضة ةـ، حها2005ٓ“سٓجاب  .18 ، هذكرة هىاقشة الهرجع فْ التهٓك

 .2السابؽ، ص
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Negotiating Form and Meaning as a Tool for Activating EFL Learners 

Zone of Proximal Development  

Dr. Salha Sid Ahmed Abdullah Abuof  

Assistant Professor–Faculty of Education–University of Dongola-Sudan 

Abstract   

The present study aims to investigate the effect of activating learners' ZPD 

through negotiation of form and meaning on the learners' linguistic 

competence. Also The study aims to clarify the  terminology of negotiation 

as a tool for activating learners' zone of proximal development.  Data 

collection tools include pre and posttests, and students' and teacher's 

negotiation of form and meaning. 63 students participated in this study. 

Findings revealed that activating learners' ZPD through negotiation of form 

and meaning improves learners recognition , internalization and production 

of the target forms . The results of the study also showed that negotiation 

strategies need to be practiced and modeled by teachers in order for the 

students to be able to use them effectively. 

Key words: Zone of proximal development (ZPD)/ negotiation/ EFL 

learners/ linguistic competence/ sociocultural theory. 

 

 المستخمص 
لة ٚكتساب التراكٓب كالهعاىْ الهستٍدفة أداة فعا ا٘ىجمٓٓزةٓعتبر أسمكب التفاكض بٓف طٛب المغة 

الطٛب. كذلؾ لها لً هف أثر فعاؿ فْ اٚرتقاء بهقدرات الطٛب  لالقٓرب لدلتىشٓط ىطاؽ التطكر 
إلِ هستكٓات  هتقدهة فْ تعمـ المغة ا٘ىجمٓٓزة. تٍدؼ الدراسة الحالٓة لتقصْ اٖثر الذم ٓحققً 

عبر التفاكض ٚكتساب التراكٓب كالهعاىْ  ا٘ىجمٓٓزةتىشٓط ىطاؽ التطكر القٓرب لطٛب المغة 
، ك ها  ٓترتب عمِ ذلؾ هف تحسف فْ استخداـ الطالب لٍذي التراكٓب كالهعاىْ ،با٘ضافة الهستٍدفة 

. عدد ا٘ىجمٓٓزةإلْ تعٓرؼ هفٍكـ التفاكض كهفٍكـ ىطاؽ التطكر القٓرب بالىسبة لهتعمهْ المغة 
لتطكر ك طالبة . أشارت ىتائج الدراسة إلِ أف تىشٓط ىطاؽ ا طالبان  62الطٛب الهشاركٓف فْ التجربة 

القٓرب لطٛب المغة ا٘ىجمٓٓزة عبر التفاكض ٚكتساب التراكٓب كالهعاىْ الهراد اكتسابٍا  ٓؤدم إلِ 
ىتاج التراكٓب الهستٍدفة بدرجة عالٓة هف الدقة . كها  تحسٓف هقدرات الطٛب الهعرفٓة كاٚستٓعابٓة  كا 

ىْ الهستٍدؼ اكتسابٍا  ٓحتاج أكضحت الدراسة أف استراتٓجٓات التفاكض ٚكتساب التراكٓب كالهعا
إلِ أف تطبؽ كأف تقدـ ىهاذج عمٍٓا هف قبؿ اٖساتذة حتِ ٓتهكف الطٛب هف استخداـ ٌذي 

 اٚستراتٓجٓات بصكرة فاعمة.
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Introduction 

This study takes place within the overarching framework of 

sociocultural theory. In this regard, language development is seen as a social 

process; and social interaction is believed to be essential for learner progress 

to occur. Within this framework, learners are believed to be capable but they 

need assistance in order to succeed. 

This study aims to clarify the terminology of negotiation of form and 

meaning as a tool for activating learners' zone of proximal development, and 

to apply negotiation for form and meaning activities in EFL classroom 

contrasting the teaching of linguistic forms in isolation which have been 

proved ineffective in EFL learning (Pica, 1994).  

Recent literature on second language grammar pedagogy promotes 

the use of tasks which require learners to produce output collaboratively 

(e.g. Swain & Lapkin, 1995). Hence, the researcher, in this study, proposes a 

model for assisted performance in the zone of proximal development, a 

phenomenon that is not a norm in the classroom but regularly occurs in 

everyday context.    

In this study, learners will work in groups and socially interact to do a 

task which is just beyond their present capabilities. In such tasks 

communication breakdowns should not be frowned at. Rather, they should 

be seen as valuable points that draw learner‟s attention to notice the gaps 

(Schmidt and Frota 1986). When learners negotiate for form and meaning, 

they become aware of holes in their interlanguage while constructing a text 

(Swain and Lapkin, 1997). Many linguists and researchers (Lantolf 2000) 

have shown that the zone of proximal development, which was first 

developed by Vygotsky (1978), is one of the best ways to help learners pay 

more attention, internalize new forms and move into the next level. The ZPD 

is the instructional nexus where the expert (teacher or capable peer) enters 

into a "dialogue with the novice (learner) to focus on emerging skills and 

abilities" (Richard, 1988). 

With the rise of communicative methodology in the late 1970s, the 

role of grammar instruction in second/foreign language learning was 

downplayed, and it was even suggested that teaching grammar was not only 
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unhelpful but might actually be detrimental. However, recent research has 

demonstrated the need for formal instruction for learners to attain high 

levels of accuracy. This has led to a resurgence of grammar teaching, and its 

role in second/foreign language acquisition has become the focus of much 

current investigation. 

Statement of the problem 

On the one hand, traditional structure-based teaching approaches 

concentrated on the formal knowledge of language at expense of developing 

functional use of meaningful language; on the other hand, the alternative 

meaning focused instruction, considered as the strong version of the 

communicative approach, presents language forms in numerous 

communicative contexts designed to promote learner awareness of meaning-

form relationships. Communicative language teaching neglected linguistic 

competence with the preference given to the notional and social/functional 

aspects of language. 

The problem to be investigated in this study is that, although EFL 

learners come to university after having gone through years of elementary 

and high school grammar instruction, their output is often seen with quite a 

number of lexical and grammatical deficiencies. To great extent this 

problem is related to the missing of an integration of form-focused and 

meaning–focused instruction. Since the exact nature of this kind of 

instruction and the various forms it can take in second/foreign language 

classrooms are still far from clear, this study investigates how activating 

learners' zone of proximal development through negotiation of form and 

meaning, is necessary for language learners to attain high levels of 

proficiency in the target language. Bearing in mind that scaffolded output is 

an essential condition for acquisition of grammatical forms (Swain, 1985). 

 

Objectives of the study  

This study aims to investigate the effect of activating the students' 

zones of proximal development operationalized through negotiation of form 

and meaning, and how this activation of the students' ZPD can promote the 

students' recognition, internalization, and production of the target forms. 

One possible way to account for the lack of grammatical accuracy is that 

learners are not "pushed" to produce language output (Swain, 1985).Swain 

suggests that when learners are engaged in output (negotiation of meaning 

and talking about language) they are learning the language.  
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When learners work in groups, with a more knowledgeable peer, it is 

believed that they recast, scaffold and help each other in a stress-free 

atmosphere. When they feel secure within their zones of proximal 

development, they can negotiate for meaning and attend to form at the same 

time. Thus, they untie their tongues, shed their inhibitions and move to 

improve their communicative competence. 

There is a consensus among teachers and researchers that the teaching 

process is believed to be effective when it includes both form and meaning. 

Motivated by this belief, the researcher investigates the following research 

questions. 

Research Questions 

1/ how does activating learners' zone of proximal development enable these 

learners to recognize the target language forms? 

2/ how does activating learners' zone of proximal development enhance the 

learners internalization of the target forms? 

3/ how does activating learners' zone of proximal development modify the 

learners' output?  

Hypotheses of the study 

1/ activating learners' zone of proximal development through negotiation of 

form and meaning enable the learners to recognize the target language 

forms. 

2/ Activating learners' zone of proximal development through negotiation of 

form and meaning enhances the learners' internalization of the target forms. 

3/ activating learners' zone of proximal development through negotiation of 

form and meaning modifies the learners' output. 

 

 



 

جم1028جج-جينميرججالرابعجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 41th edition January 2018 

 

5
 

Importance of the Study 

Negotiation of form and meaning, as a tool for activating learners' zone of 

proximal development, is currently receiving an increasing amount of 

attention for its effectiveness in attaining high levels of proficiency in the 

target language.  

           Teachers who deal with the issue of form and meaning separately fail 

to equip their learners with the appropriate procedural knowledge that helps 

them communicate properly. Instead, teachers can enhance learners' 

accuracy of the target language production by involving them in tasks that 

push them to produce the target forms. 

         This study concerns EFL practitioners , teachers , students and 

syllabus designers because it focus on the impact of encouraging learners 

and teachers to use negotiation strategies through interactive tasks in EFL 

communicative classroom as an alternative to the traditional teacher 

centered classroom  .          

Scope and limits of the study     

The study is limited to the investigation of how activating the 

students' zone of proximal development through negotiation of form and 

meaning helps the students internalize and produce language more 

effectively with concentration on subject–verb agreement instances in the 

passive, the third person present simple and the past simple .The study was 

conducted in the University of Dongola – Faculty of Education –English 

Language Department in the academic year 2013-2014.          

Literature review 

The Interaction Hypothesis  

The Interaction Hypothesis is the expansion of the Input Hypothesis 

stating that negotiation of meaning has a facilitating effect on 

comprehension and acquisition.  

According to Long (1996), negotiation of meaning involves more 

than usual frequencies of semantically contingent speech of various kinds 
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such as repetition, extension, rephrasing, and expansion. The negotiation 

work may function to focus the learner on form in similar way that input 

enhancement appears to do in the classroom. The input that has not been 

comprehended, the „+1‟ part of the comprehensible input (i+1) may become 

comprehensible through the process of interaction or negotiation. Long 

(1996) also emphasizes that modifications are likely to occur more in two-

way tasks which oblige native speakers and non-native speakers to 

negotiate for  meaning in order to make their speech more comprehensible 

to their interlocutors.  

Therefore, a two-way exchange of information will provide more 

comprehensible input, and promote acquisition better than one-way 

information flow. Many researchers hold a similar view on the significance 

of input modifications, which result from the negotiation process in 

interaction (Ellis, 1999).  

The assumption that input realized in interaction contributes to 

language development could be usefully applied in language teaching. 

Thus, those new structures are used in interaction to which the learners 

have to directly react unlike in course books activities where learners have 

to use previously established patterns.  

The relationships between input, input modification, negotiation for 

meaning, production and acquisition are not directly observable and have to 

be evaluated in a context. However, acquisition gains do not automatically 

follow from comprehension gains, but among other factors the task, the 

purpose, the situation, and affective factors play a crucial role in the 

process. Therefore, input for comprehension and input for acquisition may 

be alternatives.  

The Interaction Hypothesis does not provide more information about 

the processes between comprehension and acquisition, and research in the 

field remains restricted in its scope. However, the important role of 

interaction and negotiation of meaning in the learning process cannot be 

denied. One of the implications of the interaction hypothesis for foreign 

language teaching is that learners should be exposed to more possibilities of 

interaction and cooperation in the classroom than before.  
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Interactionist/sociocultural models 

The interactionist approach has paid particular attention to the nature 

of the interactions L2 learners typically engage in. It has focused on 

investigating, for example, the role of negotiation of meaning in the context 

of NS-NNS (Native Speaker-Non-Native Speaker) conversations, in order to 

see how interactions are modified by both NSs and NNSs to ensure that the 

input the latter receive is comprehensible. The role of feedback given to 

learners when they make mistakes has also been the object of attention. The 

interactionist found that the most common feedback given to learners when 

they produce incorrect forms are recasts, i.e. a repetition of the learner's 

utterance minus the error; however, they also found that recasts were the 

kind of negative feedback learners were most likely to ignore. 

Researchers adopting a socio-cultural framework, following in the 

footsteps of Vygotsky (1986), who believed that all learning was essentially 

social, have explored the way in which L2s are learned through a process of 

co-construction between 'experts' and 'novices'. Language learning is seen as 

the appropriation of a tool through the shift from inter-mental to intra-

mental processes. Learners first need the help of experts in order to 'scaffold' 

them into the next developmental stages before they can appropriate the 

newly acquired knowledge. This is seen as a quintessentially social process, 

in which interaction plays a central role, not as a source of input, but as a 

shaper of development  

Sociocultural theory 

The sociocultural theory in SLA is based on Vygotsky's studies on 

human mind, learning and development. Vygotsky (1981) argues that 

learning and development are not the same. For him, social factors are the 

major elements of human development whereas cognitive factors are 

considered to have lesser importance. Central to the development of the 

individual is the biological and cultural forces where the former is associated 

with lower level psychological processes, while the latter is associated with 

higher level psychological processes. According to Vygotsky (1981), higher 

level mental functions such as rational thought and learning originate in 

social activities. It is during these social activities that individuals internalize 

the patterns of social activities. Language plays a crucial role in this 

internalization process that it is considered to function as a mediating tool 

for development (Vygotsky, 1978; Wertsch, 1998).   
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Ellis (2006) describes the sociocultural theory introduced by the 

Russian psychologist Lev S. Vygotsky (1896–1934), which emphasizes the 

contributions of the social and cultural world to cognitive development. The 

essay describes the distinction made by Vygotsky between elementary and 

higher mental functions that is important for understanding his approach. It 

then discusses three critical aspects of the approach: the role of mediational 

means in higher psychological functioning, the contributions of social and 

cultural experience in providing and supporting the development and use of 

these mediational means, and the primacy of the developmental or, in 

Vygotsky‟s terminology, genetic method. This article concludes with 

discussion of the contemporary influence of these ideas on the study and 

practice of developmental psychology.  

Teaching implications of the sociocultural theory          

Learning through interaction was proposed as an alternative to 

learning through repetition and habit formation. Interaction and negotiation 

of meaning were seen as central to learning through tasks that require 

attention to form and meaning , transfer of information , and pushed output ; 

the latter triggering the processes of noticing and restructuring which are 

important to learning to take place . Learning came to be seen as both a 

social process as well as a cognitive one. However, sociocultural 

perspectives on learning emphasize that learning is situated; that is, it occurs 

in specific settings or contexts that shape how learning takes place. The 

location of language learning may be a classroom, a workplace, or an 

informal social setting, and these different contexts of learning create 

different potentials for learning. 

  Some SLA researchers drew on Vygotsky's view of the zone of 

proximal development, which focuses on the gap between what the learners 

can currently do and the next stage in learning – the level of potential 

development – and how learning occurs through negotiation between the 

learner and a more advanced language user during which a process known as 

scaffolding occurs. To take part in these processes, the learner must develop 

interactional competence, the ability to manage exchanges despite limited 

language development. Personality, motivation, and cognitive style may all 

play a role in influencing the learner's willingness to take risks, in addition to 

his or her openness to social interaction and attitudes towards the target 

language and users of the target language.  
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Sociocultural thought and language teaching  

Sociocultural approaches to learning and    development were first 

organized and applied by L.S. Vygotsky in Russia in the 1920s and 1930s. 

Theyare based on the concept that learning can developeffectively when 

learners use their minds and available tools while engaged in activities . 

Language is, of course, one of the major tools,but other things like gesture 

can be included aswell. 

There are four essential points related to sociocultural theory: 

mediation, thinking andspeaking, zone of proximal development (ZPD), and 

interaction. 

1/Mediation: Lantolf (2000:1) states that "the mostfundamental concept of 

sociocultural theory is that the human mind is mediated". Mediation takes 

place as long as human beings have anopportunity to consider what they 

are doing orwhat they have just learned. This permits us to connect and 

extend our knowledge and skills for further learning which may affect our 

beliefs,views of the world, identity, and cultural andsocial awareness. 

2/Thinking and Speaking: Vygotsky viewed the initial function of speech 

as a mediator (Minick, 1997). In the process of speaking, speakers check 

whether their words or sentences are appropriate in each situation or not, 

whether their speaking is what they want to tell or not, how much they 

understand what theywant to tell or what they have just listened to or  

learned, what their interlocutor' reaction (e.g. facial expression, verbal 

response) is, and so on. 

3/Zone of Proximal Development (ZPD):In addition, Vygotsky emphasized 

the essential role of zone of proximal development (ZPD) in learning. He 

defined it as the distance between the actual development level as 

determined by   independent problem solving and the level of potential 

development as determined throughproblem solving under adult guidance or 

incollaboration with peers (Vygotsky, 1978: 86).According to the concept 

of ZPD, learners can moveinto their next level with their peers' orteachers' 

assistance while using language as theprimary tool during this activity. 

4/ Interaction in the ZPD: It is indispensable for learners to interact with 

others because the ZPD needs at least more than two people to actively

develop. Vygotsky claimed that speech is the most   widely used and 
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important means employed by humans to organize social interaction, to 

regulate others, and to regulate oneself (Wertsch, 1998). With effective 

interaction, especially   through speaking with their peers or teachers,

learners naturally develop and extend theirlinguistic knowledge. 

Theorists have been emphasizing a renewed vision of English 

language education. However, ifthe vision proposed by those theorists is to 

be realized then, teachers, and teacher-educators may need to approach 

English language teaching from a different perspective that incorporates 

more opportunities for authenticlanguage use during communicative, goal-

orientedactivities in smaller classrooms . It is worth stating that sociocultural 

theory, per se, is not a theory of second language acquisition or second 

language learning. But, it is a theory of general human development, 

interaction, andlearning where we uselanguage to mediate the world around 

us. This, inturn, assists in second language learning. 

What is the zone of proximal development?  

Vygotsky (1978 : 86) defined the ZPD as "the distance between a 

learner's actual developmental level as determined by independent problem 

solving and the level of potential development as determined through 

problem solving under guidance or in collaboration with more capable 

peers." He employed a gardening image to describe the ZPD (Vygotsky, 

1978: 86).  

     The ZPD defines those functions that have not yet matured, but 

are in the process of maturation; functions that will mature 

tomorrow, but are currently in embryonic state. These functions 

could be termed the buds or flowers of development rather than the 
fruits of development. 

In the writings and research of Vygotsky and the neo-Vygotskians such 

as Cole (1997), Lantolf and Appel (1994), and Wertsch (1998) a theoretical 

perspective is found, in which language is understood as a mediating tool in 

all forms of higher-order mental processing, such as attending, planning, and 

reasoning. Furthermore, language derives its mediating cognitive functions 

from social activities, that is to say, not in isolated individual activities. 

While human beings are born with certain abilities, only social, or collective 

and collaborative, behaviors can activate innate abilities through individuals' 

being actively involved from birth in constructing their personal meanings 
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from experiences, and "subsequently [becoming] internalized as the 

individual's own possessions"(Robinson,(2001). So language is not learned 

by the mere memorization of discrete items of grammar, discourse, function, 

or other linguistic aspects. Rather, learners are involved in an active process 

of making sense, of creating their own understanding of the world of 

language that surrounds them. 

Understanding of the social factors in language learning and teaching is 

essential for all language teachers. Language education is not a 

unidirectional information flow from the more knowledgeable to the less 

knowledgeable in a vacuum. It is a dynamic, interactive, and reciprocal 

ongoing progression in and beyond the classroom. The basic theme of the 

Vygotskian sociocultural perspective is that knowledge is social in nature 

and is constructed through a process of collaboration, interaction, and 

communication among learners in social settings. 

Instructional scaffolding is a concept closely related to the idea of ZPD. 

Scaffolding is changing the level of support. Over the course of a teaching 

session, a more-skilled person adjusts the amount of guidance to fit the 

novice‟s current performance. Dialogue is an important tool of this process 

in the zone of proximal development. In a dialogue unsystematic, 

disorganized, and spontaneous concepts of a novice are met with the more 

systematic, logical and rational concepts of the skilled helper (Shamrock, 

2004) 

The ZPD is not fixed. Rather it is an emergent, "open-ended," 

"reciprocal" trait of a learner (Wells, 1999). The ZPD is the place where 

learning and development come together. It is a dialectic unity of learning-

leading-development. "A unity in which learning lays down the pathway for 

development to move along and which in turn prepares ground work for 

further learning" (Dunn & Lantolf, 1998:422). Wertsch (1998:70-71) also 

argues that, for Vygotsky, the ZPD is "jointly determined" by the learner's 

level of development and by the adequacy of the proposed collaboration or 

instructions; "it is a property neither of the learner nor of the 

interpsychological functioning alone". The ZPD is created by social 

interaction, but the learner's current level of development determines the 

type of interaction in which he or she can become involved and from which 

he or she can profit.  
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How can individuals profit from social interactions? In the Vygotskian 

perspective, it is "under guidance or in collaboration with more capable 

peers" that learners move from one lower level to a higher level. This 

guidance or collaboration is "scaffolding" in Vygotskian social interactionist 

constructivism. 

The zone of proximal development and scaffolding  

Vygotskian socio-cultural psychology and the zone of proximal 

development in particular, are commonly referred to as the theoretical 

underpinnings of scaffolding. Guoxing (2004:112) referred to scaffolding as 

"a way of operationalizing Vygotsky's (1978) concept of working in the 

zone of proximal development". Thus, Vygotsky recognized the contribution 

that others, the social medium, make to individual learning. For Vygotsky 

(1978: 90): 

  An essential feature of learning is that it creates the zone of 

proximal development; that is, learning awakens a variety of 

internal developmental processes that are able to operate only when 

the child is interacting with people in his environment and in 

cooperation with his peers. Once these processes are internalized 

they become part of the child's independent developmental 

achievement.  

In connection to the ZPD , Wertsch (1998) has proposed that , in the 

transition from interpsychological to intrapsychological functioning , the 

learner moves through stages of other – regulation to complete self – 

regulation , the stage when he or she is capable of independent problem 

solving.  

The metaphor of scaffolding has been extended in educational 

psychology to refer to the process by which tutors – parents, caretakers, 

teachers, or more expert partners – help someone less skilled solve a 

problem. According to Wood, Bruner, and Ross (1976) tutorial interactions 

are crucial in fostering development in the human being. These authors 

hypothesized that successful scaffolding is characterized by six actions on 

the tutor's part: a) recruiting the tutee's attention, b) reducing degrees of 

freedom in the task in order to make it manageable, c) keeping direction in 

terms of the goals, d) marking critical features, e) controlling frustration, and 

f) modeling solutions. Although probably intuitive, these actions 
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demonstrate a high degree of skill and fine tuning on the tutor's part. To be 

successful, the tutor must operate on an "implicit theory of the learner's acts” 

(Wood, Bruner, and Ross 1976:99). By this, the authors meant that the tutor 

has not only a theory of how the task or problem is to be completed, but also 

a theory of the tutee's performance. These two theories allow the tutor to 

generate effective feedback as the tutee proceeds with the task. It appears, 

then, that successful scaffolding depends on how skillfully the tutor manages 

the interaction between task and tutee's demands.  

The zone of proximal development and scaffolding are two essential 

concepts in sociocultural theory, a system of ideas based on the work of 

Vygotsky and colleagues that looks at learning as a fundamentally social act, 

embedded in a specific cultural environment (Lantolf, 2000). Central to 

sociocultural theory is the idea that human mental activity is rooted in the 

discursive practices of the community. In particular, the development of 

higher forms of thinking and the acquisition of certain complex skills are 

thought to be initiated and shaped by social interaction. Not all social 

encounters lead to development. For intellectual growth to occur, 

interactions need to operate within a ZPD framework, that is, within the 

context of scaffolded mediated assistance.  

Crucial to this type of assistance is semiotic mediation, with language 

as the main semiotic tool of mediation. By means of language and exercise 

of certain fundamental scaffolding behavior, participants in the interactions 

achieve a state of intersubjectivity ,the intermental point of fusion at which 

separate minds come to share a common perspective and  an equal  degree of 

commitment to the task. Establishing and maintaining intersubjectivity are 

essential for development to occur within the ZPD.      

Description of the Levels of the ZPD 

The focus of this section is on a description of the four levels of the 

ZPD during explicit instruction and to the discourse strategies that facilitate 

the development of competence in the learner.  

  Newman, Griffin and Cole (1989) state that progression from one 

level to another in the ZPD relies largely on the learner‟s effort to establish 

and develop coherence between their own actions and the teacher‟s speech.  
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Coherence between speech and action must be established, not 

assumed. When language is dialogic in Bakhtin‟s (1981) sense of the word, 

coherence and involvement are the goals. In this respect then, Vygotsky‟s 

notion of semiotic mediation serves as a tool of both the teacher and learners 

for co-constructing meaning within the ZPD. Through the discourse of the 

teacher, the learners come to share the teacher‟s definition of “the situation”, 

because the learner is afforded the opportunity to carry out the task in the 

ZPD through other-regulation (Wertsch, 1998). As the learner‟s 

understanding of the activity changes, their role within the ZPD changes 

moving from other-regulation to self-regulation, or moving from intermental 

to the intramental plane (Tharp & Gallimore, 1988). 

Level I 

The initial level of the ZPD is characterized by a lack of coherence 

and a lack of involvement in the task. The teacher and learners are not 

consciously trying to be uncooperative; rather the mismatch between the 

teacher's and learners' definition of the task situation is so great that they are 

in fact participating in different activities (Wertsch, 1998). Due to the 

learners' lack of a communicative context, they will frequently misinterpret 

the teacher‟s speech in relation to the specific activity. Consequently, the 

learners will respond in a way that is totally unrelated to the task situation. 

Wertsch (1998) explains that during the first level of the ZPD, the main 

issue is not really one of how the students take over strategic responsibility; 

rather, the issue is how the students begin to develop a definition of the task 

situation that will allow for participation in a new communicative context. 

In an experimental lesson carried out by Donato & Adair (1992), 

examples of the learner‟s lack of definition of the task situation by her very 

frank comments describing her lack of coherence were observed. She 

candidly articulates her disconnectedness with statements such as: “I don‟t 

understand what you‟re saying” and “I, I don‟t barely know most of these 

words” At this stage the teacher tries to establish some sort of coherence or 

communicative context through the use of gestures (deictic or pointing is 

used extensively during the initial stage) and through the use of 

metacognitive statements indicating information for moving through the 

tasks (the teacher explains : “You don‟t have to know every single word you 

read”).    
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Level II 

The division of labor within the ZPD evolves considerably during 

Level II with the learners taking on more of the responsibility for the success 

of the activity. Instructional mediation constructs a bridge between very 

different and previously separate worlds. This bridge will eventually lead the 

learners to independent problem-solving.  

Level III  

In Level III, we see the emergence of intersubjectivity or joint patterns 

of awareness which enables the learners to function quite successfully in the 

task activity. The teacher‟s discourse strategies are now strikingly different 

from those seen initially in the ZPD. The teacher‟s elaborated speech with 

explicit directives (which is particularly evident during Level 1), is now 

supplanted with abbreviated speech and indirect directives indicating that the 

students are moving through the ZPD from teacher or other-regulation to 

self- regulation. Level III is still carried out on the intermental plane 

(between the teacher and the learners). However, the learners are clearly 

taking on more responsibility for the activity since their definition of the 

situation now coincides with the teacher‟s.  

Level IV 

During Level IV, we see movement from the intermental to 

intramental plane, or a transition from other – regulation to self – regulation 

(Wretsch, 1998). The guided assistance of the expert/teacher which enables 

the novice/learner to participate in the problem-solving activity now 

transfers to the intramental plane. Through self-regulation, learner becoming 

his/her own coach by assuming the instructional stance previously assigned 

to the teacher, such as directing attention and holding information in 

memory.  

Methodology  

Participants  

The population of this study is the students of English language 

specialization at Dongola University, Faculty of Education; of the academic 

year 2013/2014. The total number of the students is seventy-two. Sixty-three 
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of them (14 males and 49 females) are the subjects of the study .The 

students‟ ESL proficiency is intermediate to high intermediate, based on the 

requirement of admittance to the department. The subjects mother tongue is 

Arabic .They studied English for seven years as an academic subject at basic 

and secondary levels .Their ages range between 20 and 25.         

A number of sixty-three students have been chosen to represent the 

(72) population of the study. These students underwent a pre-test, after a 

week, they were taught a 90 minute session. Then, the following week they 

underwent the post-test. They were told that these tests were not included in 

their final evaluation. A month later the experiment was repeated with 

parallel forms of tests.  

Material  

Two passages were selected by the researcher, taking in mind the 

following considerations: 1/ It was established by Ellis (2006) that Form-

Focused instruction is any intensive focus on pre-selected or pre-planned 

linguistic form, or extensive incidental attention to form through corrective 

feedback in task-based lessons. The students were given tasks built on the 

reading texts. 2/ the passages are considered an input-flooding in which the 

target forms are introduced in a communicative content. In other words 

subject – verb agreement, which is the focus of the study, is heavily used in 

these texts. 3/ All the seven problematic areas of  SVA are included in the 

passages . 

The post reading tasks are three different tasks which the researcher 

has found suitable for pushing students to develop their interlanguage by 

drawing their attention to form while they are trying to create meaning. The 

tasks selected were role-play built on the information given in the texts 

which draws their attention to the different patterns of subject–verb 

agreement in a communicative task, rational deletion (cloze passage) and 

text reconstruction.  

Collaborative text reconstruction is justified on the grounds that it 

helps students notice the gap between their own output and target input they 

need to access (Spada and Lightbown, 1997). In addition to that, the amount 

of articulated reflection on grammatical choices was the most in text 

reconstruction task compared to the students' reflection in free composition 

writing (Adair, 1994). 
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       The area of subject-verb agreement has been determined as problematic 

after close and continuous scrutiny of frequent errors committed by learners. 

All the language features in the passages, namely subject-verb agreement 

patterns had been presented in the classroom but they frequently cause 

problems to the learners for a variety of reasons. 1/ they may be difficult to 

master through mere input exposure ("s" morpheme of the third person 

singular) .2/ they differ from L1 (the choice of the auxiliary in the passive 

voice and there /here sentences) .3/ they may not be salient enough, or not 

essential for communication (inflectional markers). 4/ There are many 

exceptions to the general rules which need the learners to be attentive to e.g. 

singular nouns ending in s such as  "measles", collective nouns "team" and 

indefinite pronouns "everybody" .   

Instruments of data collection  

The tests: Multiple choice questions, cloze passage, and text reconstruction 

were the components of the pre/posttests.  

A pilot study was used to provide data for calculating tests' reliability. 

Internal consistency reliability has been estimated using the split-half 

method. The correlation between the two halves of the pre-test is +0.93, the 

reliability of the whole test is +0.96, which indicates a very high internal 

consistency of the test.  The correlation between the two halves of the post-

test is +0.68, the reliability of the whole test is +0.69 which also indicates 

internal consistency.       

For the purpose of achieving both face and content validity the 

researcher consulted assessment experts and English language teaching 

experts. The pre/posttests, and the passages and post activities were 

approved in reference to their suitability to the field of investigation.  

Procedure of the experiments 

         The experiments were undergone in mixed abilities classes where the 

learners worked in pairs. Each pair of the students consisted of a capable 

peer in addition to a low performance peer.  

        In the first week the subjects were given a brief explanation about the 

study and the pre-test, in the second week, the researcher applied the 
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designed session. It took the form of a reading text with follow-up activities 

that focus attention on the target structures (Ellis, 1999).  

After the passage was read by the students silently and some titles 

were suggested, the participants were asked to work in pairs and do the role-

play. This activity allowed the students to notice syntactic patterning and 

make judgments and discriminations in reference to subject-verb agreement.  

        Then the students were asked to work collaboratively to solve the cloze 

task. Students worked on all the tasks in researcher's determined dyads. The 

third week was devoted to the text reconstruction activity. The 

reconstruction text was parallel in structure to the main text that they had 

studied at the session. Again the seven problematic areas of subject –verb 

agreement patterns were heavily included in this activity .The students 

worked out all the patterns, while they were filling in the gabs in the text to 

be meaningful and structurally correct. Since the study followed a pre-test 

and post-test format, the fourth week of the experiment was devoted to the 

administration of the post-test. In the following month the same steps were 

repeated with parallel pre-test, session and post-test.      

        The data for this study were the pre/posttests, and the recorded sessions 

and pair work. T-test was used to analyze the data from the pre and posttests. 

The recorded data from the sessions and pair talk were transcribed, and 

subjected to a range of qualitative analysis techniques.  

Observations from the sessions  

After the researcher, very carefully, prepared and taught the planned 

sessions to the students in the second week of the two months of the 

experiment, it was indeed intriguing to sit back and watch the taped video of 

the session in order to observe and follow the natural flow of instructional 

events in the ZPD; since it allows the researcher to sketch a more complete 

picture of the way that responsive instructional assistance causes cognitive 

change. In this section the researcher discusses briefly the major events of 

the sessions concentrating on the levels of progression in the students' ZPD.  

Firstly the researcher used a whole language or integrative discourse 

approach to learning, where the "whole" gives meaning to its parts. By using 

the reading texts as an advanced organizer, the teacher was emphasizing the 

importance of connected or integrative discourse. The sessions which were 
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cyclical in nature progressed from whole language activities to focus on 

form and then back to the whole activities. In other words, the teacher was 

concentrating on using higher level skills and using language to emphasize 

meaning (i.e. thoughts and ideas) before moving to activities which focus on 

form (i.e. the formal systematic properties of the language) . 

 The sessions illustrate that teaching in the ZPD requires a reordering so that 

higher level actions give functional significance to procedural or mechanical 

skills. For example, Activities one and two (read the passage to guess a title, 

and read to answer comprehension questions) emphasize meaning and literal 

comprehension of the text. Once literal comprehension is achieved and 

meaning is understood, then the teacher turns the learners' attention to focus 

on form in activity three (Fill in the blanks with suitable words). Unlike so 

many grammar explanations that emphasize skill-getting before skill-using, 

The ZPD session uses language to operationalize the functional significance 

of the grammatical structure from the very beginning of the session. In other 

words, in the ZPD skill-using precedes skill-getting (Adair, Donato & 

Curno, 1994). 

          In the last stage of the sessions, the teacher completed the cycle 

through extension and integrative activities that focus on meaning (back to 

the "whole" through Role-play and Text-reconstruction activities). Through 

these extension activities, the learners need to use the grammatical 

structure(s) in order to carry out a particular function in a new task. In other 

words, they learn that by exploiting or using a particular grammatical 

structure, they have the ability to complete an assigned activity. This cyclical 

approach is in agreement with Larsen-Freeman's (1991) suggestion that 

meaning, form, and function need to be "interacting dimensions" of 

grammar instruction.  

There are two remarks regarding instruction in the ZPD. First, the 

sessions acknowledge that learning needs to be contextualized. All the 

activities, even discrete-point grammar exercises, relate to the reading text. 

Contextualization allows for a natural flow of instructional events. In this 

way, the activities are integrated and meaning centered rather than being 

fragmented and meaningless. Second, the ZPD sessions highlight that 

learning is a thinking process. The learners are actively engaged in the 

lesson even before they have mastered the necessary sub-skills. In this 

respect, the co-constructed lesson is similar to a "guessing game", since the 
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learners are given the opportunity to hypothesize, take risks, approximate, 

make errors, and self-correct.  

Furthermore, whole language teaching in the ZPD does not allow the 

teacher to respond to the students' contributions by referring to a static 

script. On the contrary, the teacher is also actively thinking, reflecting, 

hypothesizing and reacting to what the students can do alone, and what they 

can do with assistance. In this way, the explanation is truly co-constructed. 

Newman et al. (1989) remind us that elucidating how the teacher and 

students carry out the instructional activities is a critical feature of cognitive 

change. 

Discussion of the observations from the sessions    

The architecture of the dialogue within the ZPD can be characterized 

as having numerous "coordinates" made up of discourse strategies which 

assist in the negotiation of form and meaning between the teacher and 

students. During the initial phase of the ZPD the functional significance of 

the dialogue is to provide a communicative context or definition of task 

situation for the students. To do so, the teacher used discourse strategies 

such as explicit and elaborated speech, metacognitive statements and several 

nonverbal directives or “deictic”. Familiarity with these direct discourse 

strategies helped the students to define the task situation, and therefore laid 

the foundation for more interactive dialogue during subsequent levels. Level 

I is quasi interpersonal in nature, since the teacher and students were still 

grounded in separate “I” and “you” worlds. 

        During the subsequent levels, the functions of the discourse strategies 

changed dramatically with the emergence of a “temporarily established we” 

(Rommetveit‟s term, 1974). Unlike Level I which required direct and 

explicit discourse strategies, in level II the teacher could assist the students 

through indirect discourse strategies, such as presuppositions, indirect 

directions and abbreviated speech. These indirect discourse strategies 

assisted the students to co-construct meaning with the teacher. As a result, 

we saw in level III a change in the division of labor evolving from other-

regulation to self-regulation. Finally, in Level IV the interpersonal plane 

moved to the intrapersonal level. The intramental activity of the students 

was derived, therefore, from their dialogic activity with the teacher. 
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It is argued that the progression from one level to the next in the ZPD 

is largely the result of the communicative interaction that created the 

negotiation of meaning, coherence, and participation between teacher and 

students. Discourse in which the teacher mediated the increasing 

involvement of the students helps to establish coherence within the 

architecture of the dialogue and allows for the filtering of new information 

or new "meaning" through the use of familiar patterns of speech. Tannen 

(1989: 13) describes this dialectic as "the eternal tension between fixity and 

novelty that constitutes creativity". The data which were taken from the role-

play activity revealed that the students were quite capable of self-regulation 

during this language activity. They were indeed working on the intramental 

plane. 

One final consideration that must be addressed is the emergence of 

target language use. The data revealed that the students were capable of 

using the target language during the last stage of the ZPD. The students 

became particularly participating during activity four when the teacher 

engaged the students in the role-playing scenario. The data showed that the 

students were clearly moving from one-word “vertical speech” in Level I to 

a “horizontal” or sentential pattern of speech in Level IV. Clearly their 

participation was qualitatively more challenging in Level IV than in all the 

preceding levels. 

Analysis of data from pre and post tests using T-test    

For analysis of the data, the means and standard deviations of the 

scores in each of the three tasks of the tests were calculated, then the 

inferential question of whether the difference between means was worth 

paying attention to, was answered using  the t-test. 

Hypothesis one: Activating learners' zone of proximal development through 

negotiation of form and meaning improves learners' recognition of the target 

language forms. 

Hypothesis one can be interpreted as follows: There is a statistical difference 

between the results of the pre-tests and post –tests in MCQ. To prove that 

this statement of the hypothesis is accepted, a comparison between the pre-

tests and the post tests of the two experiments is calculated using SPSS 

computer Programme. So, the mean, standard deviation, and t-test were 

calculated for the tests as follows: 
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Table 1.A Mean and Standard Deviation for pre/post MCQ scores in the two 

experiments 

The   

First 

Experiment 

 Number of cases Pre-test Post-test 

Mean 63 68.301 75.352 

Standard 

Deviation 

63 15.122 7.644 

 The 

Second 

Experiment   

Mean 63 49.038 56.801 

Standard 

Deviation 

63 14.3084 10.6207 

   

 
Figure 1. Mean and Standard Deviation for the second experiment pre/post MCQ 

scores  

Table 1.A presents the means and standard deviations of subject‟s scores in 

the pre and posttests. The results show that subjects in the posttests obtained 

higher means than in the pretests. 

Difference between means: applying the T-test procedure for hypothesis 

one   

The results of the T-test applied to the pre and posttests‟ scores are 

summarized in table 1.B below. 
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Table 1.B The T-value and significance of the results in MCQ 

Experiment T-value D.F. Sig. 

1
st
 

Experiment 

11.989 62 .001 

2
nd

 

Experiment 

13.440 62 .000 

From the above table 1.B it is clear that there is difference between 

the pre-test and post-test positively towards the post test for the MCQ. Thus , 

hypothesis one has been proved , while the null hypothesis has been 

rejected. In other words, when students ZPD was activated through 

negotiation of form and meaning their recognition of the target form highly 

increased compared to their recognition of the target form in the pre–test.  

Hypothesis two: Activating learners' zone of proximal development through 

negotiation of form and meaning enhances the learners' internalization of the 

target forms.  

Hypothesis two can be interpreted as follows :There is a statistical difference 

between the results of the pre-tests and post–tests in the cloze task . To prove 

this hypothesis , the Mean , Standard Deviation , and T-test have been 

checked for the differences between the pre-tests and the post-tests of the 

two experiments in the cloze task . 

Table 2.A Means and standard deviation of pre/post cloze test scores 

The  

First 

Experiment 

 Number of cases Pre-test Post-test 

Mean 63 49.753 65.897 

Standard 

Deviation 

63 11.457 8.487 

 The  

Second 

Experiment 

Mean 63 51.0317 75.1746 

Standard 

Deviation 

63 12.8477 10.7786 
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Figure 2. Mean and standard deviation of 2nd Experiment pre/post cloze test scores   

Table 2.A presents the means and standard deviations of subjects' scores in 

the pre and posttests. The results show that subjects in the post test obtained 

higher means than in the pretest. 

Difference between means : applying the T-test procedure for 

hypothesis two   

The results of the T-test procedure to the pre and post tests are summarized 

in table 2.B below . 

Table 2.B The T-value and significance of the results in the cloze test : 

Experiment T-value D.F. Sig. 

1
st
 Experiment 11.919 62 .001 

2
nd

 Experiment 12.440 62 .000 

The above table 2.B shows that there is significant difference between 

the pre-tests and post-tests positively towards the post-tests. This proves that 

hypothesis two is accepted , thus the result is that when students ZPD was 

activated through negotiation of form and meaning their internalization of 

the target forms was highly significant than their internalization in the pre–

test .  

Hypothesis three: Activating learners' zone of proximal development 

through negotiation of form and meaning  modifies the learners' output . 
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Hypothesis three can be interpreted as follows: There is a statistical 

difference in the results of the pre and posttests in the text reconstruction 

task of the two experiments. To prove this hypothesis, the mean, standard 

deviation, and t-value have been applied to show the differences in the 

results of the pre and posttests of the two experiments. 

Table 3.A Mean and standard deviation of pre/post text reconstruction scores  

The  

1st 

Experiment 

 Number of cases Pre-test Post-test 

Mean 63 49.0159 79.3810 

Standard 

Deviation 
63 13.6751 9.2562 

The 

2nd 

Experiment 

Mean 63 49.0159 79.3810 

Standard 

Deviation 
63 14.7759 9.8692 

 

Figure 3. Mean and standard deviation of the Second Experiment pre/post text 

reconstruction scores   

Table 3.A presents the mean and standard deviations of subjects' 

scores in the pre and post tests for the task of text reconstruction. The results 

show that subjects in the post tests obtained higher mean than in the pretests. 

3.4 Difference between means : applying the T-test procedure for 

hypothesis three 

The results of the T-test procedure for the pre and post tests are summarized 

in table 3.B below . 
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Table 3.B The T-value and significance for text reconstruction task  

Experiment T-value D.F. Sig. 

1
st
 Experiment 15.919 62 .001 

2
nd

 Experiment 17.155 62 .000 

         The above table 3.B shows that there is significant difference between 

the pre-tests and post-tests positively towards the post-tests. This proves that 

hypothesis three is accepted, thus the result is that when students' ZPD was 

activated through negotiation of form and meaning their output indicates 

better improvement in comparison to their output in the pretest.  

Findings  

 

The results showed that , when students' ZPD was activated through 

negotiation of form and meaning in communicative classroom ; the students' 

abilities to recognize , internalize and produce accurate forms of language 

are improved significantly compared with their abilities before undergoing 

the negotiations .  

The supremacy of the students' results in the post tests was due to the 

following factors . First , activating learners' ZPD was shown when the 

teacher negotiated with the students to focus on form throughout the session. 

Then , the students were engaged in pair work to reconstruct a text ,while a 

competent peer was assigned to scaffold a less competent peer to write the 

final version of the text .  

Throughout the sessions and the follow-up tasks , negotiation of 

meaning and form between teacher/students and between student/student did 

activate the students' ZPD and successfully resulted in the students' 

improvement of recognition , internalization and eventually production of 

the target forms .  

Based on the qualitative analysis. it can be summarized that 

recognition , internalization and production of the target structures , as a 

result of interaction and negotiation with more competent peers or the 

teacher, can be interpreted in terms of modification in the students' 
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interlanguage. So, this study shows that interaction and negotiation of form 

and meaning with more knowledgeable peers leads to modified output. 

Another finding which is related to students' strategies for scaffolding 

each other is that individual students were differently equipped to provide 

accurate feedback. As mentioned earlier, in peer negotiation of form and 

meaning, students as a general rule used greater metalinguistic terminology 

and typically provided substantive scaffolding. Even so, the amount and type 

of scaffolding students provided was considerably less complete than what a 

trained teacher could provide. In short, scaffolding was sometimes very well 

intentioned but misleading. This study proved that peer scaffolding tasks can 

assist in developing learners interlanguage , but scaffolding received from 

teacher is much more beneficial and has much more positive effect, at least 

until students become acquainted to the effective use of the strategies of 

scaffolding . 

This study also revealed that many factors can affect the relationship 

between interaction and acquisition. First, the negotiation is to take place 

between a competent and a less competent peer. Second , the role of the 

competent peer is to push and scaffold the less competent peer in order for 

the performance of the less competent peer to improve significantly. This 

point has been supported by Long (1996)  who stated that interaction seems 

to take place especially in case of information gap , when learners with 

different levels of L2 proficiency question each other's linguistic information 

and knowledge . 

For less competent learners this information gap is certainly an 

advantage: they are able to profit from the correct solutions proposed by 

more competent learners .The opposite , however , may not always be the 

case : an incorrect structure proposed by a less competent learner may be 

accepted by other learners simply because he or she has a more extrovert 

personality and more social prestige (Storch,1998). This supports the 

researcher claim that teacher's interaction and negotiation for form and 

meaning can result in more accurate performance if we eliminate the 

inhibition of some students who may be affected by the authoritative 

relationship between teacher and students. The teacher can play the role of 

the expert successfully, which is not always guaranteed by a competent peer. 

So, pair work has a subordinate role in the present study, compared to the 

teacher's role in scaffolding and activating learners' ZPD to improve their 

performance in reference to the target forms. The scaffold provider, whether 
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teacher or competent peer, needs firstly to grasp the mechanics used by the 

expert to transfer competence to the novice speaker (Adaire,1994). 

The study attempted to address the role of interaction and negotiation 

of form and meaning: namely, defining what constitutes interaction and 

negotiation of form and meaning, operationalizing, and evaluating different 

levels of interaction and negotiation in relation to Vygotsky‟s (1978) 

sociocultural theory. 

  It carefully attempted to ensure that activating learners' zone of 

proximal development can be established by addressing and exploring the 

levels of interaction and negotiation, and can positively affect the learners' 

EFL performance. The findings shed light on the ZPD, specifically on the 

facilitative role of negotiation of form and meaning and its effect on EFL 

acquisition. 

Recommendations  

1/ Negotiation of form and meaning contribute to more recognition, 

internalization and accurate written production of target forms by activating 

learners' ZPD. This activation appears to permit learners to take-in and 

retrieve the grammatical forms immediately in a more efficient manner 

when compared to their performance before the treatment .  

2/ The findings of this study provide empirical support for the facilitative 

effects of interaction between peers with different proficiency levels or 

between teacher and learners on modifying the learners' interlanguage , in 

which the concept scaffolding is used to highlight the effective role of a 

competent peer or the teacher as an expert in pushing the learner to notice 

the gap between his/her interlanguage and the target language system . This   

has also been advocated by Long (1996) .  

3/ the study recommend that verbal participation plays a major role in 

offering language learners more opportunities to learn new forms and 

improve their performance. 

4/ This study recommends the use of small, heterogeneous groups in peer 

negotiation, since it increases students' involvement in interaction and makes 

them more willing to take risks and to learn new strategies and ideas from 
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their peers. The researcher, however, recommends that the students' 

techniques and strategies of pair and group work needs to be developed. 

5/ Another recommendation is that it is salient for language educators when 

planning classroom activities to keep in mind the importance of creating 

opportunities for teachers to reflect on their practice and experiment with 

different approaches. 

6/ Finally, large numbers of students graduate from Faculties of Education 

all over the country each year, equipping these graduates with modern 

approaches of teaching EFL, and training them to apply the communicative 

techniques properly is a paramount recommendation  that worth taking . 

Conclusion 

Some of the educational implications of this study are that teaching in 

the ZPD is at variance with traditional methodology. Some teachers and 

textbook writers approach the teaching of grammar as sequential tasks 

organized hierarchically from simple to complex. This type of direct mastery 

instruction inevitably leads to an emphasis on rote learning, meaningless 

manipulation of forms at the initial stages of instruction and little 

teacher/student social interaction . By contrast, attempting to teach in the 

ZPD requires a reordering of instructional events so that the student can 

participate in meaningful activities from the very beginning of the lesson . 

Unlike traditional methodology, which is often artificial, rote and 

fragmented, a ZPD lesson engenders authentic, natural and integrated 

instruction. Language serves a functional purpose to co-construct new 

knowledge and skills. Consequently, a ZPD lesson encourages risk-taking 

and experimentation on the part of both the student and teacher. Learners 

should be actively engaged in interactive tasks, i.e. they should be active 

participants not passive recipients . 
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Effect of different colors of Gum Arabic (Acacia senegal) on its 

physicochemical properties 
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Abstract:  

Samples of Gum Arabic (Acacia senegal) different colors were collected 

from different locations and tree ages, North, west and middle Kordofan 

state. Sudan. Sorted to four color categories Mixed, Glassy, Pink and 

Reddish. Samples were prepared by milling and purification. Samples 

subjected to Physicochemical investigations'  and tests carried out and most 

properties were determined, results obtained were( the mean value of 

triplicates)  indicated  no considerable differences between the four samples, 

as follows:  ,moisture content,11.2%, 11.1%, 11.1% and ,11.4% respectively  

. PH value 4.2, 4.3, 4.07, and 4.21 respectively, Electric conductivity EC, 

2.41, 2.40, 2.39, and 2.44. Specific gravity, 1.0078, 1.0057, 1.0599 and 

1.0110. Specific optical rotation readings obtained were all the same, table 

no: 7.the mean value was (-31.9). Refractive index degrees   were all the 

same (1.3453), solubility revealed values were almost the same results, 99.5, 

99.45, 99.50, 99.60. Viscosity, 20.8, 20,0, 19.9, 20.8.  Emulsifying   stability   

, O.9744 , O.9989, O.9685, O.9600 CP respectively, nitrogen content  0.368, 

0.366, 0.369, 0.363   and  protein content = ( N2 *6.25) ,total  ash content in 

the study also showed no considerable  differences between the  four 

samples 2.61,%,   2.62 ,% , 2.58% ,and  2.62%  or even with the mixed one. 

On the other hand   Ash   content was measured. All results readings were in 

the acceptable range of FAO/WHO ANS SSMO specifications and of the 

most workers.   Comparing  most of the results and parameters investigated 

no considerable  differences between  the four samples of the different color 

degrees, mixed, glassy, pinky and reddish, regarding the mixed color sample 

as blank as (it represents) the other three samples. So from the results 

obtained we can say no significant or considerable effect for different gum 

colors on physicochemical and functional properties. 
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 المستخلص

السكداف، هف شهاؿ كغرب  فْ( الٍشاب العربْتـ جهع عٓىات هختمفة هف صهغ اٚكاسٓا )الصهغ 
.  كتـ خمطٍا كخمٓط تجارل ثـ لٗشجارالهختمفة  كاٖعهارككسط  كردفاف هف هختمؼ الهىاطؽ  

ا  عادةإ هجهكعات، كؿ هجهكعة تهثؿ لكف هختمؼ كذلؾ بعد التىقٓة كالطحفو  أربعة إلِ باٖلكاففرٌز
 : كاٚتْ

 ) خمٓط ( .كتهثؿ هتكسط صفات العٓىات الثٛث.-عٓىة خمٓط تهثؿ كؿ العٓىات قبؿ الفرز-1

 .زجاجْ -المكف زجاجْعٓىة تهثؿ الصهغ  -2

                                 كردل. -كردل المكف أك بصمْعٓىة تهثؿ صهغ  -3

 بىِ هحهر. أكعٓىة داكىة المكف احهر  -4

لدراسة الكٓهٓائٓة كالفٓٓزائٓة  عمًٓ التحالٓؿ كأجٓرتتـ تجٍٓز العٓىات بالتىقٓة كالطحف 
حٓث تـ تقدٓر الرطكبة  .الخمٓط اٖصمٓةبعضٍا كهع العٓىة الهختمفة كهف ثـ هقارىتٍا ب خكاصٍا

% 11.1،  %11.2 كاٚتْ التكالِْ عم اٖحهرثـ  كالكردم كالزجاجْٓة، ككاىت لمخمٓط كىسبة هئك 
   4.3  4.2 كاٚتْ. آٖدركجٓف ٖٓكفالسالب  المكغآرثـىشاط  قٓـ تقدٓرثـ  %.11.4 11.1، %
با  التكالْعمِ  4.2 4.7 ،  2.41بائْ الكٍر الخمٓط. درجة التكصٓؿ  هطابؽ لقٓهةفالهتكسط لٍا تقٓر

ِ  أٓضا الىكعْ. ككاىت ىتائج الثقؿ التكالْ.عمِ 2.44، 2.39  2.40 هتشابٍة لحد كبٓر  ٌك
 فْكالذل كاف هتطابقا   الىكعْ. ككذلؾ تـ  قٓاس الدكراف 1.0099,1.0110، 1.0078,10057

، كهعاهؿ اٚىكسار   اٖبحاثدرجة (. كهطابؽ لمهكاصفات العالهٓة كهعظـ  31.9-كؿ العٓىات  )
 كالتشابً تقرأكالتقارب  التساكمدرجة(. كبىفس القدر هف  1.3453العٓىات اٖربعة )لكؿ  مالهتساك 
،  0.9741  ْاٚستحٛب، كالثبات  20.6، 19.8ك 19.8ك 20.5 التكالْ المزكجة عمِىتائج 

البركتٓف. ككذلؾ  كبالتالْكالذائبٓة ككذلؾ هحتكل الىٓتركجٓف  0.9600،  0.9685، 0.9980
ا  أظٍرت . كبهقارىة ىتائج 13. ك12ك 11ك 10الهحتكل اىظر الجداكؿ رقـ  فْىتائج الرهاد تسآك

ىجد  غالبٓة الىتائج ٚك فْتاها  تطابقابالعٓىة الخمٓط  اٖصؿ ىجد  أكالعٓىات هع بعضٍا البعض 
 لْكبالتاباقٍٓا  هها ٓدؿ عمِ عدـ تأثٓر المكف عمِ الصفات الفٓٓزائٓة كالكٓهٓائٓة  فْفركقا 

                   .العربْالخصائص الكظٓفٓة  لمصهغ 
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INTRODUCTIN: 

Gum Arabic is a dried exudates obtained from stems and branches of Acacia 

Senegal (L.) wildnow or closely related species of Acacia of a (fam. 

leguminosae). Acacia seyal is closely related species. Gum Arabic consist 

mainly high molecular weight polysaccharides and their Calcium, 

Magnesium and Potassium salts, which on hydrolyses yield Arabinose, 

Galactose, Rhamnose and Glucuronic acid. 

Items of commerce may contain extraneous materials such as sand and 

pieces of bark which must be removed before use in food. Sometimes is 

referred to as acacia seyal (talha) and it takes the INS 414. 

Table no:1 .FAO-JECFA  (1995). Acacia Senegal trees are cultivated in the 

Sudan as a cash crop in Agro forestry systems (Duke, 1981). The 

international specifications used to assess the quality of gum Arabic in the 

world market are based on the Sudan gum obtained from A. Senegal variety 

senegal Merlin, 2002). The international specifications of quality parameters 

of gum Arabic are given in Table 2. 

The physical properties of gum Arabic, established as quality parameters 

include moisture, total ash, volatile matter and internal energy. Gum Arabic 

is a natural product complex mixture of hydrophilic carbohydrate and 

hydrophobic protein components (FAO, 1990). As an emulsifier which 

adsorbs onto surface of oil droplets, while hydrophilic carbohydrate 

component inhibits flocculation and coalescence of molecules through 

electrostatic and steric repulsions in food additives (Anderson and Weiping, 

1990). 96 Afr. J. of Plant Science. Table 2. International specifications of 

quality parameters of gum Arabic*. 

 

Property Range               

Moisture content (%)              13 - 15 

Ash content (%)                        2 - 4 

Internal energy (%)                 30 - 39 

Volatile matter (%)                   51 - 65 

Optical rotation (degrees)      -26 - 34 

Nitrogen content (%)           0.26 - 0.39 

Cationic composition of total ash (550°C) 

Copper (ppm)      Iron (ppm)     Manganese (ppm)              Zinc (ppm) 

   52 – 66               73 – 2490                69 – 117                          45 -111 

Source of Gum Arabic: Kordofan gum belt region, Sudan. Species: 

A.senegal var. Senegal and its varieties.*Ref: FAO (1990). 
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Moisture content facilitates the solubility of hydrophilic carbohydrates and 

hydrophobic proteins in gum Arabic (Elmqvist, 2003). Total ash content is 

used to determine the critical levels of foreign matter, acid insoluble matter, 

salts of calcium, potassium and magnesium (Mocak et al., 1998). The 

cationic compositions of ash content are used to determine the specific levels 

of heavy metals in quality of gum Arabic (FAO, 1990, 1996).Volatile matter 

of gum Arabic determines the characteristics and the degree of 

polymerization contained in sugar compositions (arabinose, galactose and 

rhamnose) which exhibits strong emulsifying properties functioning as 

binders and stabilizers in the making of cough syrups in pharmaceutical 

industry (Phillips and Williams, (2001); Internal energy of gum Arabic is the 

actual energy required to produce the amount of carbon when the gum is 

heated to 500°C to release carbon dioxide gas. Optical rotation is used to 

determine the nature of sugars in gum Arabic obtained from A. Senegal 

variety senegal. The specifications state that the best quality of gum Arabic 

must have negative optical rotation with the range of -26° to -34°  (Table 1). 

Nitrogen content in gum Arabic determines the number of amino acid 

compositions with the range of 0.26 to 0.39% (FAO, 1990). Gum Arabic is 

used as an emulsifier and stabilizer in the food and pharmaceutical industries 

(Osman et al., 1993 a, b). Other  

Industrial products that use technical grades of gum Arabic include 

adhesives, textiles, printing, lithography, paints, paper sizing and pottery 

glazing (Idris et al., 1998). Gum Arabic is produced from natural stands of 

A. senegal varieties in arid and semi-arid lands (ASAL) ecosystem of 

northern Kenya (Chikamai and Gachathi, 1994; Chikamai, 1997). Gum 

Arabic is collected during the dry seasons by herdsmen and women groups 

(pastoralists) from differ-rent botanical sources. The harvested gums are 

mixed and sold to middle businessmen in local trading centers who export 

without standard quality control to world market (Chikamai and Gachathi, 

1994). Kenya is currently a new supplier of gum Arabic in the world market, 

but the country does not meet the competitiveness and adequate supply of 

the commodity to the market (FAO, 1995; 1997). Kenya‟s gum is not able to 

attract premium prices compared with the Sudan gum in the world market, 

because of problems relating to quality (FAO, 1990). The quality of gum 

Arabic must conform to international specifications, which state specific 

optical rotation and nitrogen content (-26°to -34°and 0.26 - 0.39%). The 

quality parameters must be adhered to, by both the producers and the 

processing enterprises (Anderson et al., 1990, 1991).  The main factors 

affecting quality of Kenyan gums are obtained from different botanical 
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sources, poor tapping methods and harvesting period, edaphic conditions and 

climatic factors (Chikamai and Odera, 2002). In addition, gum quality 

problems (as a function of site and location of the tree) may be influenced by 

source of origin, climate, soils, season and age of the tree (Chikamai, 1993). 

Although here are many species of Acacia trees botanically, only two 

species, namely Acacia Senegal and Acacia seyal are acceptable to the 

Codex Alimentarius Commission (AL- Assaf et al., 2003).  

 

Some studies indicate that location influence the quality of gum produced, 

which in turn reflected in emulsification properties of the gum. Factors such 

as oil type, stirring time and gum grade influence emulsion stability Murwan 

Khalid et al (2008) .17 species producing commercial Acacia gum in Sub-

Saharan Africa. Most of these gums are edible and some are used in the food 

and pharmaceutical industries (FAO, 1996). The gum from Acacia Senegal 

is a water soluble polysaccharide of the hydrocolloid group and comprised 

mostly of arabinoglactan and protein moiety, in addition to some mineral 

elements (Williams and Phillips, 2000). It has considerable in variation 

physicochemical, functional and toxicological properties according to 

different locations, type of soil and age of the tree (Anderson et al., 1968). 

Gum Arabic is known by the worldwide food, beverage and pharmaceutical 

industry as a versatile additive with polyvalent functions: Protective colloid, 

film-building and coating agent, encapsulating agent, oxidation inhibitor, 

stabilizer, 

Emulsifier, texturant, clouding and clarifying agent, food adhesive. More 

recently, western countries discovered that acacia gum is also a dietary fiber 

with very interesting nutritional properties (NGARA, 2005). 

Many food products in the markets are in the emulsion state such as cheese, 

milk, salad dressings, sauces, beverages and coconut milk (Gonzalez, (1991) 

and McClements, 1999). An emulsion is a dispersed system 

that consists of two immiscible liquids (usually oil and water), with one of 

the liquids dispersed as small droplets in the other called continuous phase 

(McClements, 1999). The emulsions are thermodynamically unstable 

systems and have a tendency to break down over time (Dickinson, 1992; 

Friberg and Larsson, 1997; McClements, 1999). The breakdown of an 

emulsion may manifest itself through different physicochemical mechanisms 

such a gravitational separation, coalescence, flocculation, Ostwald ripening 

and phase inversion (Friberg and Larsson, 1997; McClements, 2000). 

Therefore, the production of high quality food emulsions that can remain 
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kinetically stable for a certain period of time is necessary. In general, 

emulsifiers are needed for stabilizing emulsions because they decrease the 

interfacial tension between the oil and water phases and 

form a protective coating around the droplets which prevents them from 

coalescing with each other (McClements, 1999). Dickinson and Sainsby 

(1988) distinguished between emulsifier and stabilizer in food components 

having the capacity for promotion emulsion formation and short term 

stabilization by interfacial action while stabilizer is defined as a single 

chemical or mixture of components which can offer long term stability on 

emulsion. 

gum Arabic is also known as Babool gum. And in Unani system of medicine 

it is known as Samagh-e-arabi. it is multipurpose and potent drug and useful 

in diarrhea , dysentery, irritations and ulcers of the stomach and intestine 

Nasreen Jahan et al . (2008) . 

Gum Arabic has wide industrial uses as stabilizer, thickening agent, and 

emulsifier, mainly in the food industry (example in soft drink syrups, 

gummy candies and marshmallows), but also in the textile , pottery 

lithography, cosmetics and pharmaceutical industries Sayeda Khalil ( 2011) . 

It has been approved for use as food additives by US Food and Drug 

Administration and in the list of substances that is a generally recognized s 

safe  (GRAS) with specific limitations (FDA proposed affirmation of GRAS 

status for gum Arabic , 1974 ). In folk medicine , gum Arabic has been 

reported to be used internally for the treatment of inflammation of the 

intestinal mucosa  ,and externally to cover inflamed surfaces ( Gmal Eldin et 

al .,2003.) it is an edible , dried, gummy exudates that is rich in no- viscous 

soluble fiber (Williams and Phillips ,2000). Clinically, it has been to in 

patients with Chronic Renal Failure , and it was claimed that it helps reduce 

urea and creatinine plasma concentrations and reduces the need of dialyses 

from 3 to 2 times per week (Suliman et al.,2000). Despite the fact that gum 

Arabic is widely used as a vehicle for drugs in experimental  physiological 

and pharmacological experiments , and is assumed to be as an ''inert" 

substance , some recent reports have claimed that it possesses anti-oxidant , 

nephroprotectant and other effects (Ali et al., 2008; and Gaml Eldin et al., 

2003).  

Analysis of has gum Arabic indicated that it consists of three distinct 

components .  Fraction 1, which represents 88.4% of the total is an 

arbinoglactan with molecular mass 2.79 x 10 5 and is deficient in protein. 

Fraction 2, which represents 10.4% of the total is an arabinoglactan protein 

complex with a molecular mass of 1.45 x 10 6 containing ~ 50% of the total 
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protein. it is envisaged on average each molecule of fraction 2 consists of 

five carbohydrate blocks of molecular mass ~2.8 x10 5 covalently linked 

through a chain of amino acid residues . fraction three -3- represents only 

1.24% of the total gum but contain ~ 25% of the total protein and has been 

shown to consist of one or more glycoprotein,  whereas proteinaceous 

components of fraction 1, and 2 contain predominantly Hydroxyproline and 

serine This is not for  fraction 3  (Rhandal et al., 1989). Gum Arabic is a 

branched-chain, complex polysaccharide, either neutral or slightly acidic,  

found as mixed calcium ,magnesium and potassium salt of a polysaccridic 

acid .the backbone is composed of 1,3 - linked b-d- glactoperanosyl units the 

side chains are composed of two to five 1,3- linked  b-d- glactoperanosyl 

units, joined to the main chain by 1,6-linkages . (Ibanez and Ferrero, 2003) .  

The uses of gum acacia or gum Arabic date back to about 5000 years 

to the time of the ancient Egyptians, and it is the oldest and best known of all 

the natural gums. Among its many ancient applications, gum Arabic was 

used as a binder in cosmetics and inks. Gum Arabic is usually coloured, and 

the colours present in the gum Arabic are usually referred to as impurities.   

O.S.Azeez (2002) .     Some of the causes of these colours may be due to the 

extraction method, storage atmosphere, temperature and climatic changes. 

The presence of these colours in the gum Arabic reduces the quality of the 

gum, as such; the need to remove these colours arises in order to improve the 

gum Arabic quality to an acceptable standard. Decolourization simply means 

colour removal. To improve colour of gum Arabic solutions, the initial 

colour have to be removed with the aid of decolorizing agent which is the 

activated charcoal. O.S.Azeez (2005)      

Color is an important parameter in determining the uses and 

commercial values of gums, when gums are various in colors from colorless 

to light brown for acacia senegal,(Kadad) gum Dichorta chyscinerea possess  

dark brown,  and Stercula setigera (Tartar) gum is pale yellow to pinkish 

brown nodules .Asma Abu-Bakr  (1998). 

Color is a perceptual phenomenon's that depend on the conditions 

under which is observed. it is a characteristic of  light , which is measurable i 

terms of intensity and wave length A materials color only becomes visible                                                      

when light from a luminous object or source illuminates or strikes the 

surface color is of great importance in the commercial valuation of gums 

with light colors being preferred . More than 80 years ago, the claim was 

made that there are no completely colorless gums, but this is still open to 

question Nussinovitch (2009). for example the color of the finest gum 
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Arabic in the Sudan has been described as color less Blunt (1926). 

Commercial grade of Acacia Senegal from Sudan include the best grade, I, 

e. the hand - picked selected, cleanest  and largest pieces , with the lightest 

color. The second best grade includes that which remains after the hand-

picked selected material and siftings has been removed, this grade comprises 

whole and broken lumps with a pale to dark amber color . the standard grade 

has a light to dark amber color Islam et al (1997). Another example of higher 

gum grades can be found with commercial gum Karaya which contains less 

foreign matter and has a lighter color than the non- commercial gum (FAO, 

1995). Gum colors depend on the plant species, climate and soil.  In its solid 

state gums colors vary from almost transparent white to through various 

shades of yellow, amber and orange to dark brown. Certain gums possess a 

pink red or greenish hue.  

Color is primarily due to the presence of impurities, it often only 

appears ages on the tree and  may be due to substance that have washed on 

to the gum .there is no doubt that old trees give off a dark gum. In addition 

scorching from bush or grass fires darkens gums, and tannin from the sap or 

tissues of the parent plant. Is also believed to account for some of the very 

gums yielded by certain trees Amos Nussinovitch (2009). The best qualities 

of gum Arabic are almost colorless with slight trace of yellow Hirst et al 

(1951) .other grade is sweet dark colored gum called ''Hennawi Anderson 

and Dea (1968). Acacia seyal var. seyal produce gum which varies in color 

from yellowish to light brown ''Red color '' (Abd alkareim, 1992) .Where as 

a gum from Acacia seyal var. Vistula appears as white creamy or yellow or 

between. Acacia polyacantha tree yields a gum which varies in color from 

pale yellow to red brown. Imtinan Salih (1994).   

The colors of gums vary from water- white (colorless) through shades 

of yellow to black Ahmed Adam (2007).the best grades of gum are almost 

colorless with slight trace of yellow; some possess pink likes Siddig (1996). 

On the other hand dark or even black gums sometimes occur e.g. mesquite 

gum the pink color probably due to presence of different quantities of tannin 

materials Omer (2004). When Acacia senegal contain no tannins. 

The Color influences the price of gum considerably, the best gum practically 

colorless, there are also pale rose pink, darker pink and yellowish gum. to 

ascertain extent therefore variability in color is due to the age of the part  of 

the tree that is tapped Kauther  (1999). 
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In many negotiations with many scientists deeply working in gum Arabic 

researches in particular at faculty of science (department of gum researches) 

at University of Sudan for Science and Technology. in Nov 2013. and Nov 

2014.Mohamed E.O. Indicate that ,different colors of gum Arabic Acacia 

Senegal in different  or one samples  is a matter photo oxidation  affected by 

view of sight of the observer  or resulted of bad storage or high temperatures 

and have no any effect on physicochemical properties .regarding this issue 

of different colors in samples from one tree, same forest and different 

samples of the same area in the same season and same tree ages,  Alfatih 

A.H. IN many works and observations it is clear that different colors is a 

matter of inter crystallization arrangements in the solid states of the gum 

fractions due to many probable  physical factors since production on trees 

and during other processes, so in aqueous solutions or powder status all 

colors missed and absent of the view and have no any effect on either 

physicochemical characteristics or functional properties  

Objectives. 

This study aims to investigate the effect and role  of different authentic gum 

Arabic (acacia senegal)  colors in the Physicochemical  characteristics  and 

the influence on functional properties  to enrich the gum Arabic researches 

and information's in different concepts so as to create more new applications 

for  this unique Acacia  gum.  And to highlight its unique properties as a 

product has acceptable wide range in color commercially.  

Materials and methods: 

Twenty four samples of different gum Arabic (Acacia Senegal) we collected 

from different       

 Locations of west middle and north Korodfan state. Nihood, Dammokia 

forest, Awlad Gabralla and Humera respectively, and some was obtained 

from Forestry Research Center Soba, Faculty of Forestry Sciences 

University of Khartoum Shammbat, National Forestry Corporation and Gum 

Arabic Board Khartoum.  Nodules and broken fractions were dried primarily 

under shade inside the lab of Agricultural Research Corporation – Dongola. 

Experiments were curried on at Agricultural Research Corporation Center 

Labs,  City  Water Treatment  Corporation Dongola,  Dongola University  

Labs and SSMO labs  Dongola North Sudan, Khartoum University  Shambat 

,  Faculty of Science Alneelain University, National Research Center 

Khartoum East And Industrial, Consultations Research Center Khartoum 
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North Sudan and College of science and technology Shendi University, 

Sudan. 

Samples were then sorted to four colors degrees, mixed, glassy, pink and 

Reddish. 

Each of them grounded and well milled on mortar  and pestle then sieved  

passing 0.5mm mesh screen to obtain fine powder particles the  screen used 

was. (…Eckard & Sohn  Gmbh-D-59244  Bechum maden in Humburg.  

Weight Balance used is –Adam Equipment –WAG TECH, UK.   Model WL 

1000 sensitivity1000/0.01 gm. and Adam Equipment –co limited Model 

ADA 210 C.  S.N 43936. Max 210 gm -d =0.1mg, power RS-232 C.  UK.., 

the dry powdered sample kept in glassy tight containers According to 

procedure disrobed by Sabah Elkair et al. (2008).  For more accuracy 

samples were purified with distilled water and filtration as a solution 10%.  

M.Awad Alkreem (2013) .Moisture Content of prepared gum Arabic powder 

was measured according to method described by AOAC (1984 ) .  And the 

Method described by Shamatzu- corporation approved by SSMO - SUDAN 

and FAO. Methodology. 

As follows 

-  Two -2- grams of prepared gum Arabic was weighed into previously 

weighed crucible    

W 1 (represents weight of empty crucible + sample:  

e) 

-  The contents were dried in the oven overnight at the 105 ºC. 

The samples after removal from the oven was allowed to cool down in 

dissector 

 -  Samples were weighed till the constant weight was obtained.  W 2 

Calculation: 

 Moisture content %   
         

  
          

.Where   W1 = weight of sample + empty crucible before drying by oven 

 W2 = Weight of sample and crucible after drying by oven.          
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S = weight of original samples. ( 2 g)     

Oven used for drying was Kottermann- serial no: 2718. And weight Balance 

used was Adam Equipment Wag Tech model WL 1000.  UK.    

 Table no: 1. moisture content of acacia gum diff colors samples by oven 

drying 105º C ON March 2013  

Methodology of SSMO BY SHADZU Apparatus   was as follows: 

The Apparatus had been used on this test was SHAMADZU –Moisture 

Balance Content - 120 H –Serial no: D207300404 .made in Shamadzu 

corporation – Japan. 

  - four different  gum powder treated  samples  Mixed ,Glassy , Pink  and 

Reddish was prepared. 

1- calibration- instrument was adjusted   on o.   Its digital screen after 

connection to EC... 

2-   Put apparatus ON, then sample was put inside the   specific central area 

specified for samples, automatic weight happened -1 gram. 

3- Press start .therefore drying began and we had observed temperature 

rising quickly till reached 105 ⁰C. 5-8 minutes. 

4- When temp reached 105 C a bell rang (alarm) as an indicator for complete 

drying of sample. 

5- Moisture content was read directly on the digital screen as a (%) percent 

figure.   

Figures obtained from this instrument were found low than that obtained by 

normal oven drying. The results of both procedures was reported on table 

no: 1 .below, regarding difference in period of time and techniques of 

process 

Table no: 2 

Moisture content of different colors samples of acacia gum determined by 

Shamatzu process on last may 2013. 

Table no: 2.moisture content on May 2013. By MOC-instrument 

SHAMATZU-SSMO Dongola.  
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Ph values.    PH  -  Value  was  measured  according to  method  described  

by  B.p. ( 2003) as follows : 

1/ PH of gum Arabic solution were determined by using Ph meter at room 

temperature. 

2/Ph meter was adjusted by using the suitable buffer solution 

3/ the instrument used determination of Ph was HANNA HI 8820 N made in 

Portugal..

4/ solution of 10% of gum Arabic was prepared after stirring  to have clear 

solution. 

5/ the pH  meter  was adjusted by buffer (7) ,then buffer (4)  .by the buffer 

solution prepared by solving  the tablets of each  in distilled water , the 

adjustment was done  manually helped by screw hand.

6/ the Ph Meter was then inserted into the aqueous gum solution.

7/ After two minutes  max  we have got the  PH  values  directly  from the 

digital screen of the Hanna Instrument   Values of  Ph of the four samples 

was shown in table 1 . Below. PH values of gum acacia samples     

EC (Electric Conductivity) was measured according to method described by 

B.P. (2003). As follows:                                                                                    

1/ the instrument used determination of E C was HANNA HI 8820 N made 

in Portugal. 

2/ solution of 10% of gum Arabic was prepared after stirring  to have clear 

solution  3/  the instrument was adjusted   by the buffer solution  .as in 

previous process. 

4/ the results were obtained directly as figures from the digital monitor of the 

instrument. The results show no significant variances between the four 

samples   A, B, C AND E. And had been issued in table no: I. below. 

Table no 1. E C.  OF the four Gum samples under room temperature 30 ⁰ C. 

Emulsion stability was determined according to method described by 

Karamalla et al(1998).As follows: 
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An aqueous solution of Gum Arabic (20%) was prepared and stirred over 

night at 25 ⁰C 1000 rpm.  Cotton seed oil was used due to its higher stability, 

Sabah Elkhair et al (2008).25ml for each sample, 

A mixer of emulsion (50 ml gum solution to 25 ml oil) was prepared by 

blending for one minute at 18000 rpm. Molinex plender. Then one ml of  the 

pre emulsion diluted in 1000ml distilled water. 

Emulsifying stability was measured by using Analogue spectrophotometer- 

JENWAY ON 520 nm wave length. 

THE EMULSION STABILITY WAS READ DIRECTLY 

FROM THE SPECTROPHOTOMETER DIGITAL SCREEN 

The experiments took place in labs of Faculty of science and technology 

university of Alneelain Khartoum. 2013. 

TABLE: 1 THE RESULTS OF EMULTION STABILITY FOR THE 8 

SAMPLES FOR COMPARISON 

The Nitrogen /Protein Content determination of different colored samples 

treated (purified) and un purified (HPSG) was measured according to semi-

microkildahl method as described by AOAC (1970) . And ASS Official 

Analytical Chemists Methods of Analysis ,11th Ed.p.129(1970) .Bidwell .L. 

and L.E.Bopst,J.ASS of Agriculture (1922).  Eight ( 8) samples of gum 

Arabic  4 of each 1,2,3 and 4 untreated and 5,6,7,and 8 treated (purified), 

weighed carefully 0.2 gram in 8  digestion flasks .the eight flasks  , then 

added  3.5 ml of conc. sulphuric acid and  0.8 gram catalyst (Selenium + 

sodium Sulphate + copper Sulphate), (half tablet in size), then the flasks was 

heated for one and half hour  till colorless liquid appeared. parallel to that 

blank sample was prepared, by put distilled water with conc. sulphuric acid  

with the same catalyst sample then was heated  till boiling.   After cooling 

digested contents diluted with distilled water, then transferred into 

distillation unit, minimum distilled water was added with sodium for 

hydroxide (40%) 20ml,for half an hour ,till all ammonia has-been librated 

and received  in the 10 ml boric acid (2%) + 3-4 drops of  ( cromocrezol 

green ) when other procedures used - methyl red ,Then the distillate  was 

titrated with hydrochloric acid  (0.02 N ) till the end point was reached. 

B ) X N X 100  /  S      –( A Calculation:   Nitrogen content (%) =    

Where: A ml   =    ml of   Hcl of sample,    B ml =    ml of HCL of blank 

N = normality of HCL   (0.02),  S  =  weight  of  sample

Therefore   protein content (%) =   N % X 6.       ( in this procedure ) 

when   SSMO  use 6.6    and AOAC  use 6.72 .As a factor of conversion 
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to protein percent.  According to methodology. The apparatus used was 

Gerhardt Microkjeldahl   made in Germany and the sensitive balance for 

weight used was CHEMATZ- AY 220 d= 0.1 mg.

The results got out were showed in table: 1.below

Table: 1   mls of HCL, Nitrogen content and Protein %. 

Relative viscosity :  8 samples  from no 1  to 4 ( unprocessed samples - 

HPSG- ) and  from no 4 to 8 treated samples prepared and   2 gram of each 

dissolved in distilled water . Relative viscosity of prepared gum Arabic 

solution was measured by using U –shaped viscometer according to method 

described by AOAC (1970). As follows: 

Carbon dioxide in Gum Arabic solution ( 2% ) was removed by transferring  

the solution into large container, the solution was shacked gently at first then  

vigorously 

.- temperature  of the solution was kept at 30  °C by using water bath. 

- I Added the appropriate volume of distilled water to the U-shaped 

viscometer which was held in the water bath at same past  adjusted degree  

30  ºC. 

- then suction was used to draw the distilled water  above the upper mark of 

the U- shaped viscometer  then we allowed the distilled water to fall. 

- initial time started  with stop-watch as the distilled water passed the upper 

mark of Viscometer - final time was noted when the distilled water passed 

the upper mark of the U –shaped viscometer and then we recorded the flow 

time of distilled water  (t◦). 

- The same procedure was carried out for determining flow time of Gum 

Arabic solution =  ( t ) . 

Calculations done were: Relative viscosity = ( T –T₀)÷ (T₀ ) so Relative 

viscosity results of  2%                                           

Values Original untreated   Serial 

20.5 Mixed 1 

19.8 Glassy 2 
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19.8 Pink 3 

20.6 Reddish 4 

 Treated samples  

20.8 Mixed 5 

20 Glassy 6 

19.9 Pink 7 

20.8 Reddish 8 



Where   T = Flow time of Gum Arabic solution ( 1% ) in seconds at  30 ºC . 

To =  flow time of distilled water in seconds at  30 ºC

Specific gravity of gum Arabic (acacia Senegal) experiments was carried out 

at Shambat – Faculty of Agriculture on labs of biochemistry and food 

technology  

It was measured by using specific bottles (Picnometer)   with well-fitting   

ground glass joints (50ml) according to the method described by A.O.C.S. 

(1973).As follows: 

8 samples  of prepared gum Arabic  aqueous solutions  ( 1 %) four of  

original (HPSG)  1-4 and the  four other  of treated purified samples  from 5-

8.table  :1. 

Pure samples cool to 23 ⁰C  

F ill the specific gravity bottle with gum Arabic solution and insert the 

stopper. 

Then specific gravity was immersed and held in the water bath at 25 ⁰C for 

30 minutes. 

Then carefully remove the bottle from water bath and wipe off any solution 

which had come through the capillary opening. Then weight specific bottle + 

sample of gum Arabic solution (w₂), and weight empty specific gravity 

bottle (w₁). 

Therefore weight of gum Arabic = w₂ - w₁. 
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* fill the specific gravity bottle with distilled water and then weight it  (w₃) 

* Therefore wt. of distilled water = w₃ -w₁ 

W₁, W₂   AND   W₃. 

Calculations: Specific gravity = (w₂ - w₁) / s .  

Where:         w₁ = weight of empty bottle. 

w₂ =weight of empty bottle + sample at 25 ⁰C. 

S (W₃ –W₁) = weight of water at   25 ⁰C. 

Specific gravity values 

Eight (8) samples of Gum Arabic Acacia senegal 4 of them the original 

(HPSG) ,  and the other four-4 were  treated samples purified  of impurities . 

Specific Optical Rotation   of prepared Gum Arabic solution (1%) was 

measured according to methodology described by AOAC (1984) As follows: 

-  ( 1% )  aqueous  Gum Arabic solution  prepared by  dissolving one  1 

gram Gum  in 100 ml of distilled water,  - the distilled water was also used 

as blank

-  after well stirring and got clear solution  we put  about 3- 4  drops of the 

solution inside  the instrument tube  of 2 dm length .The apparatus used was 

 Automatic Digital Polari meter  P 3001  RS- Kruss. Made in Germany

-  Degree of rotation of Gum Arabic solution was directly read from the 

scale of the Polari meter

Calculations.

(ɑ ) =  R  ÷   C X L                     where :

ɑ = specific rotation of Gum Arabic solution (degree) ,which depend on 

temperature and source of light . Due to the instrument we had used with 2 

dm length.

-  R = angle of rotation (Polarimeter reading)

-  C = Concentration of Gum Arabic ( g / 100 ml ).

-  Length of the cell (dm). 
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The results of the 8 samples triplicates and the average were recorded below: 

Values of specific optical rotation were in degrees. 

Refractive Index Experiments were carried out in the laboratories of the 

National Researches Center- (Ministry of Science and Technology) 

Khartoum. 

Studies on the parameter Refractive Index of Gum Arabic (Acacia senegal) 

L Wild. As an objective of comparing treated pure samples and untreated 

ones. Treatment which  has been already  carried out  by dissolving in 

distilled water then processed for drying and had gain the same original 

samples .  

 Refractive Index of gum Arabic solution was measured according to method   

described by Karamalla et al (1998).  

Eight   8 samples  of Gum Arabic  1,2,3,4,5,6,7  and  8, were prepared in 

(2%) solution of each  in 250ml flasks . the samples were then shacked for 

2-3 minutes on the  water bath shaker worked till 30  ⁰C. 

1/ the Reflectometer was adjusted with distilled water at room temperature, 

when theoretically value of refractive index of distilled water is 1.3400. 

2/ the double prism of the instrument was opened by the screw head, few 

drops (3) of gum Arabic solution (2%) were placed on the moving prism. 

3/ the two prisms had been (fixing and moving) and were closed firmly by 

tighten the screw head .4/I allowed the instrument to stand for few minutes 

before taking the readings of the instrument.  5/ as the measurements of the 

Refactometer is based on observation of position of the bordline of total 

refraction to the face of the flint glass prism. the bordline was taken into the 

field of vision  of telescope by rotating  the double prism by using alidade  

as follows  the sector was firmly held . The alidade of refractometer was 

moved backward and fore word until the field of vision was divided into 

light and dark area. The bordline which divided field of vision would not be 

sharp line (appeared as bands of color) the color was eliminated by rotating 

the screw head until a sharp colorless bordline appeared. The bordline 

appeared on a point of interaction of cross hairs. 

6/then we had read the refractive index of each sample in triplicates. Directly 

from the scale of the instrument.  
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The double prism refractometer was used in the study and the weight 

balance used was Chematzu AY- 220.  And the water bath used was shaker 

water bath Ultrasonic cleaner and shaker attached with heater 

MODEL 33 KH SR no: 2K10009005.  –Max 55 ⁰C. 

Results read from the scale showed in the below table no: 1. 

Table no: 1 

Refractive Index values for the untreated origin (HPSG) and treated samples 

of gum Acacia solutions.  

Which showed insignificant differences .Table no: 1 

Solubility and purity  

Gum Arabic samples  of four 4 untreated samples  and other four  4 treated 

were  prepared to determine solubility (purity) of each as a comparison study 

to ensure that the processed treated samples were in the range of gum Arabic 

specifications without significant change  even it was treated and processed 

The purity and in low concentration (solubility) was determined according to 

method described by Mobashar (2012) and Karamalla et al and other 

workers as follows: 

-  1 gram of gum Arabic weighed and a solution of (1%) was prepared. 

The balance used was -KERN-ALS 120-4 .sensitivity was max 120g, 

d=0.1mg   

- The eight 8 samples were stirred at 1200 rpm for 2 hrs .the stirrer used was 

- 79-1-Magnatic stirrer with heater. 

- Filter papers was weighed as empty papers each 5 papers weight was 

divided to 5 = the average of the one paper weight which was (0.9594 g)-  

each solution in flask  250 ml  placed on a funnel with filter paper to filter 

the solution under the normal gravity   which took about two hours to 

satisfactory filtration.  

- place each  filter paper with  the impurities in purity dish ,then all was 

weighed . 
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-  The purity dish with its filter paper and precipitates was put in the oven for 

an hour at 105 ºC . The oven used for drying was - Universal Hot Air Oven 

–NAVYUG- India. 

- Contents of the dish were weighed after constant weight by the dedicator. 

 -   Calculations: 

Purity (solubility) % = 1 –( wɪ- w2) x100 , 

Where, Weight of dish content before oven = wɪ. 

Weight of the dish contents after oven = w2 

 Results obtained was in the following table which revealed that treated 

samples showed more high purity than that HPSG samples 

Fiber Determination, four   (4) samples of different colors of Gum Arabic 

mixed, glassy, pink and reddish were tested to determine total fiber.  Results 

showed no significant differences between the four samples  values of total  

fiber as  of the  pure treated samples of  mixed sample ,glassy, pink and 

reddish  0.17%    ,    0.17%,0. 17% and 0.18%   (insoluble fiber percent).  

Therefore we got total     , insoluble and soluble fiber     

  Insoluble and total   Fiber  of  gum Arabic was measured according to 

method described by  Mahjoub .A.M.and  A.H.Khatab  (1996)  , 

FAO no: 49 (1990) . And ASS .Official Analytical chemistry, methods of 

Analysis 11
th

 ed.p.129 (1970).Bidwell, G.L and L.E.Bopst,J. ASS OF Agric 

(1922). 

The three methods gave the same results so the records shown were an 

average of triplicates of each.  the differences  between  the ASS method and 

the other was 1 gram sample for test  where the two other  methods   used   2 

grams with  also difference in sulphuric 1% for  ASS  and 1.25 % for the 

other  two  process, as follows : 

- one  gram of sample -1- was put in the   conical flask  then put carefully 

200  cm ɜ  of conc. sulphuric acid  0.225  then  mixture    was boiled for 30 

minutes  and    

Filtered by puchner funnel with washing 3 times by distilled water. the same 

procedure was  carried  out  and continued  by  adding  sodium hydroxide 
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Noah   40 %  , then washed by  k2so4,then rinsed with distilled water and  

Hcl  2%   v/v . At last with ethanol. 

-   The mixture was then dried by oven on (105º) for half an hour  

-  The crucible then weighed with the dry sample till constant weight = (  

Ash + Fiber)   W1 

-ignition was done  for  three (3) hours in Muffle furnace  at 550 C   till we 

had got grey color , it was  put in the dedicator and weighed   till we had got 

constant weight for each sample , Then weighed   after the oven   considered 

as   W2 

Calculation: 

      Insoluble fiber    
         

 
             

Where:  W1  dry weight of oven                                                                       

    

  W2 = dry weight after ignition    .                    Sample   - 1 gm  

.total fiber   = 100 % - (water content + ash + protein+ lipids (ether extract )  

+ carbohydrates cholesterol  )  . Results   shown on table no: 11  

 Total Fiber value  of gum Arabic was got  by  subtraction  of   moisture 

content  , total Ash, protein content , lipids, and cholesterol respectively = 

1+2+3+4+5  from 100% . when  they  were  found from our  results , but  

cholesterol  and lipids  has been got  as an average   of revealed   by most 

workers . 11 +   2.20 + 2.30 +  0.10  +  0.001   = 15.601 %     

Therefore, total fiber found = 100- 15.601 =   84.399 %

Soluble fiber = total fiber – insoluble fiber     

84.399 % - 0.17 % =   84.229 %   

Refractometer Measurements. Total Soluble Solids and Sugars IN different 

colors of  

Gum Arabic (Acacia senegal). 

Experiments of Brix of gum four samples (Mixed ,Glassy, Pink and 

Reddish) of west middle and west Kordofan were carried out in Laboratories 
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of (SSMO) Sudanese Standards & Metrology Organization .Dongola. North 

State. 

Tests were done by Mohamed Awad Alkreem under supervision of 

Professor Mohamed Osman Ahmed Abujara, on 26.5.2013.at 2:05 pm. 

Instrument used in determinations and Brix measurements was hand long 

type of - Rifractometric Bellingham Instantly 45-1 eclipse sn026831 made in 

UK.  

Procedure: 

Rifractometric measurements were done according to method described by 

Water Organization HACH – LANGE, on collaboration with SSMO. Sudan. 

As follows: 

1/ gum Arabic solution was prepared and stirred for an hour for each sample  

2/ the hand Refractometer was then adjusted by distilled water and dried 

carefully on both sides temp – 29 ⁰C. 

3/ Three drops of the sample was placed on lower side of the prism, and then 

closed. 

4/ Facing a source of light  one eye was used to read directly  the inside 

figures in %.on the half white half dark circle of the Rifractometric  ,as a 

percent of the 4% solution concentrate. 

The results were shown below in table 1.   (TSS %) OR Brix %. 

Table: 1. Tss % of different samples of different colors.    

Ash Determination 

Experiments of Ash determination done by Mohamed Awad Alkareem 

under supervision of professor Mohamed .O.A. Abujara. Dongola University 

post graduate professor. 

The experiments were carried out in laboratories of Sudanese Specifications‟ 

and Metrology Organization – Dongola. On May 2013. 

 The apparatus used for ignition was   ELECTRIC MUFFLE FURANCE   

Model EF – 105   S.  SCOTT SCIENCE – Serial no: 08111214.  UK. 
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Ash content of prepared gum Arabic powder was measured according to 

method described by AOAC (1984).as follows: 

1/ Two gram of gum Arabic powder was weighed accurately (S) in 4 

crucibles. 

2/ Empty crucible was weighed (W₁). 

3/ then the samples were ignited in muffle furnace at 550 C⁰ till alight grey 

color was formed. 

4/ the samples after removed from the muffle furnace was allowed to cool 

down in a desiccators. 

5/ sample was weighed till a constant weight was obtained   (W₂). 

Calculation:  

  Ash content    (%) =   
         

 
  

Where   W₁= empty crucible. 

               W₂= weight of empty crucible + wt of sample after ignition in 

muffle furnace at 550 C⁰ 

S     =   Weight of original sample. 

The results obtained for Ash of different samples was shown in table: 1 . 

Table   no :  1.  Total Ash content  for the different color samples of gum 

Acacia. 

Minerals content 

Ash of gum Arabic samples was determined according to method described 

by  

(Ref) W.J.Adrian 213, (1973) .Using dry aching on Atomic Absorption 

Spectrophotometer  model-210 VGP  Buck Scientific  USA. And Analytical 

Method for Atomic Absorption Spectroscopy. UK (1994)  & Furr K.ed CRC 

.Hand book of laboratory Safety, 3
rd

 ed, the Chemical Rubber 

CO.Press.Florida USA. (1990).And Bertheric L., Hazards in Chemical  

laboratory  3
rd

  ed, Royal society of Chemistry, London  UK. (1981). As 

follows:   
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 1/ From Each one of the 4pure samples M,G,P and R.  One -1 gram Was 

weighed and placed into reweighed clean dry crucible  .   

2/Each sample was marked with a pencil to be distinguished.                                                                                                                            

3/ ignition had taken place for 550 C. in Muffle Furnace for 5 hours. 

4/Samples was then put in tubes and Hcl 20% 5ml has been added and 

dissolved in 

.5/ All Ash the samples was then filtered (the solution should be warming if 

necessary to dissolve the residue.)Through an acid wash filter paper into a 

5o ml volumetric flask . 

6/ the filter papers were then washed, and the solution diluted with deionized 

water to 50ml. 

7/ The four samples solutions was then placed in the analysis tubes of the 

Atomic Absorption  Spectrophotometer  apparatus  of ( 220  -230 

nanometer)  light wave length  and analyzed . 

8/  Analysis was done   for each sample alone due to different standards and 

wave length of each mineral. 

9/  Calcium  Ca , Magnesium Mg, Potassium  k,  Ion Fe and Sodium  Na    

Content  of sample   was obtained in ppm .Results  in table  no: 1. mineral 

content in gum samples   per  ppm.  Conc.  (Mg/l) 

Table no 1. Some FAO specifications of Acacia gum prepared by JECFA 

(1997) PUBLISHED IN FNP 52 Addendum 3 (1995).                                                                                                      

Acacia gum ,Arabic gum  , synonyms 

414INS 

15% (105° – 5 h)    -      10% 

(105° – 4 h ) 
LOSS ON DRYING 

Not more than  4 % Total ash 

Not more than 0.5% Acid insoluble Ash 

Not more than 1% Acid insoluble matter 

Not more than 3 mg/kg Arsenic 
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Not more than 5mg/kg Lead 

Salmonella spp -  negative per test Microbiological criteria 

Negative in  1 g E. coli 

 

Results and discussion. 

From the results obtained in this study of the physical properties of gum 

Acacia Senegal, optical rotation show the same degrees (-31⁰)in average  

that means there is  no  differences between   the four samples   table no 2.                                                                                  

Specific optical rotation readings table no: 2. 

Value in degrees s. description Sample no 

- 31.9⁰ Mixed treated 1 

- 31.8⁰ Glassy treated 2 

- 30.9⁰ Pink treated 3 

- 31.9⁰ Reddish treated 4 

Values of specific optical rotation values were in degrees.

Also Refractive Index of the four samples mixed, glassy, pinky, reddish 

.have the same degrees   (1.345) table no 3. 

serial     Ref   value 

 Treated  purified samples  

1 Mixed 1.345 

2 Glassy 1.345 

3 Pink 1.345 

4 Reddish 1.345 

The solubility characteristic of gum Arabic acacia Senegal figures in water 

as an aqueous solution table no 4  Have the same percentages. And have no 

considerable differences. 

Purity % samples serial  Purity % samples serial 

99.56 Mixed treated 5  97.74 Mixed untreated 1 

99.45 Glassy treated 6  97.20 Glassy untreated 2 
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99.50 Pink treated 7  98.12 Pink untreated 3 

99.60 Reddish treated 8  98.12 Reddish   untreated 4 

 

            Though The moisture content determined with two processes    

Shamatzu instrument on May 2013, and oven drying on March 2013.  The 

results in both methodologies were the almost same, the mean of former was 

10.2 and of the later was 11.2 see table no 5    .regarding difference in time 

and technique. For all four colors differed samples? That means no effect of 

color. 

Table no 5 water content % 

Water content  %  Sham -

instrument on May  

Water content%   oven  

drying on March 

Dried 

samples 

Serial no 

10.2 11.2 % Mixed 1 

10.1 11.1  % Glassy 2 

10.2 11.1  % Pink 3 

10.3 11.4  % Reddish 4 

              

Mean of  PH values  tested within the  work  , and Electric conductivity  

results achieved in the study were due to many former workers  and 

matching the international specifications SSMO  AND JECFA 

(2006),(1995). And show no considerable variances within the different four 

color samples Mixed , Glassy ,Pinky ,Reddish respectively .table no      

Table no 6.   PH values  &  E C .  OF the four Gum samples under room 

temperature 30 ⁰ C . 

Serial Sample   by color Ph  values EC 

1 Mixed 4.2 2.41 

2 Glassy 4.3 2.40 

3 Pink 4.07 2.39 

4 Reddish 4.21 2.44 
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Viscosity: Table no 7. 

20.8 Mixed 5 

20 Glassy 6 

19.9 Pink 7 

20.8 Reddish 8 

 

Specific gravity was determined for the four samples   M, G, P AND R. 

showed no differences between the physicochemical properties of them   

Table no 8. 

serial samples Values 

5 Mixed 1.0078 

6 Glassy 1.0057 

7 Pink 1.0599 

8 Reddish 1.0110 

 

Emulsion stability degrees obtained from the experiments took the average 

means  0.9744,  0.9989  , 0.9685  ,  0.9600  for the 4 sample respectively  

showing that no actual variances between the tested four samples in the 

study.              Table no: 9. 

Serial no Sample Value 

5 Mix treated 0.9744 

6 Glassy treated 0.9989 

7 Pink treated 0.9685 

8 Reddish treated 0.9600 

                                                                                                                                        

                                Table no  10. Nitrogen and Protein content % 

Protein % Nitrogen % Hcl tittered sample   ser 

2.30 0.368 2.628 Mixed treated 5 

2.29 0.366 2.614 Glassy treated 6 

2.44 0.390 2.785 Pink treated 7 

2.27 0.363 2.592 Reddish treated 8 
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Fiber Determination 

Table no 11. 

Insoluble 

fiber % 

Insoluble 

fiber 

quantity  

WT. 

Ash  

content  

WT  after 

ignition 

Ash+ fiber 

        WT  

before 

ignition 

Empty 

crucible  

WT 

samples serial 

.0.17% 0.00173 0.0251 0.02683 50.4922 Mixed 1 

0.17% 0.00170 0.0253 0.02700 51.4780 Glassy 2 

0.17% 0.00169 0.0230 0.02469 51.4284 Pink 3 

0.18% 0.00180 0.0252 0.02700 51.7105 Reddish 4 

 

Refract metric measurements for  TSS %  has showed slight variances  

ensuring the fact that there is no effect of color on the behavior of gum 

Arabic (Acacia senegal) for the tested four samples the small variance in 

sample 4 (Reddish) may be due to experimental error. 

Table no 12 

serial Samples TSS   % 

1 Mixed  83.2  

2 Glassy 83.3 

3 Pink 82.3 

4 Reddish 81.3 

 

Ash  content    : Table no 13 

SER Samples 

 

Sample 

wt 

Empty crucible  

wt-gm 

Wt before 

ignition 

Wt of Ash after 

ignition 

Ash  

% 

1 Mixed 2   gm 30.030 32.030 0.0522 2.61 

% 

2 Glassy 2   gm 30.613 32.613 0.0524 2.62 

% 

3 Pink 2   gm 30.014 32.014 0.0516 2.58 

% 

4 Reddish 2    gm 30.014 32.014 0.0524 2.62 

% 
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Mineral content 

Table no 14. 

serial sample Ca Fe K Na Mg 

1 Mixed 14.30 0.200 15.40 0.851 28.60 

2 Glassy 19.70 0.245 12.80 0.862 33.00 

3 Pink 14.10 0.150 19.90 1.106 24.0 

4 Reddish 10.90 0.300 27.00 0.824 34.20 

 

Conclusion  and recommendations. 

This study concluded that there is   no considerable effect of the different 

origin natural colors appears as a color character of gum Arabic on its 

physicochemical properties. and this   phenomena  is a matter of photo-

oxidation  and arrangements of  crystallization reflections affected by light, 

environment ,tree age, period of sapping  and condition of storing 

specifically in the solid state,  so the researcher recommend that deepest 

work should be implemented for sources of this  phenomena. 
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Abstract 

Experiments were carried out during October - March 2011-2012 and 

2012-2013 seasons. The objective was to study the effects of (0, 2, 4, 6, 8, 

10, 12 ds/m) salinity levels (S) and 0, 75 kg/ha, 150 kg/ha and 225 kg/ha 

NPK fertilizer on the vegetative growth of tomato (lycoperisicon esculentum 

L).  A randomized Complete Block Design (RCBD) with three replicates 

was used for laying out the pot experiments at the green house of Dongola, 

Ministry of Agriculture in Northern Sudan.  Tomato were grown in clay –

loam soil after the soil was analyzed to find out its original salt 

concentration, then NaCl  and NPK fertilizer were added to reach the 

designated salt concentration and fertilizer rates used in this study.  Each pot 

was with 20 kg soil.  Six seeds were sown in each pot, three uniform 

seedlings were left in each pot.  Starting 15 days after emergences 

measurements were collected on plant height (cm), number of 

branches/plant, number of leaves/plant, dry weight of plants (g). 

The results showed that in both seasons increasing the salt 

concentration decreased plant height, number of branches/plant, number of 

leaves/plant, dry weight of plants, whereas those parameters were 

significantly increased with increasing the NPK application rate.  The 

interaction between salt concentration and fertilizer rates was also significant 

in all these vegetative growth traits.  Hence, it seems that the determinate 

effects of salinity could be alleviated by high NPK application rates.   

 المستخمص
 -2011أجٓرت التجربة خٛؿ هكسهٓف فْ هكسـ الشتاء خٛؿ الفترة هف أكتكبر إلْ هارس 

ٓة الشهالٓة  –دىقٛ  –ـ فْ هشتؿ كزارة الزراعة 2013ك 2012 السكداف. بٍدؼ دراسة تأثٓر  –الٚك
عمْ ىهك الطهاطـ، ككاىت هعاهٛت التجربة  NPKتركٓز اٖهٛح كهستكٓات هختمفة هف سهاد 
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 ,S0, S1, S2( (and 12 ds/m 10 ,8 ,6 ,4 ,2 ,0) كٓات هف تركٓز اٖهٛح )سبعة هست
S3, S4, S5 and S6 ْ225كأربعة جرعات هف سهاد  عمِ التكال and 150, 75, 0  كجـ

NPK F0, F1, F2 and F3 ْصههت التجربة باستخداـ القطاعات الكاهمة العشكائٓة  .عمِ التكال
ٓة الشهالٓة.-رة الزراعة دىقٛ بثٛث هكررات فْ أصص بهشتؿ كزا  الٚك

أجٓرت الدراسة عمْ تربة الجركؼ بعد تحمٓمٍا لهعرفة تركٓز اٖهٛح كهف ثـ تـ إضافة 
كجـ هف  20صص بعد خمطٍا بػ الهستخدهة فْ الدراسة فْ  كؿ اٖ تراكٓز الهمح كجرعات السهاد
تٍا شهمت: طكؿ الىبات )سـ( هقآٓس الىهك الخضرم التْ تهت دراس تربة الجركؼ )طٓف لكهْ(.

الرطب لمىبات )جـ( بعد ىٍآة عهمٓة  الجاؼ كالكزفعدد اٖكراؽ كعدد اٖفرع فْ الىبات، كالكزف 
ادة فْ تركٓز اٖهٛح أدت إلْ اىخفاض هعىكم فْ كؿ هف طكؿ  الحصاد.  أكضحت الىتائج أف الٓز

ادة فْ جرعات السهاد الهضافة أدت الىبات، عدد اٖكراؽ كاٖفرع، كالكزف كالرطب لمىبات بٓىها  الٓز
ة فْ جهٓع هعآر الىهك الخضرم التْ درست، التداخؿ بٓف الهعاهٛت كاف لً أثر  ادة هعىٓك لٓز
هعىكم فْ كؿ هعآٓر الىهك الخضرم. عهكها اٖصص التْ لـ ٓتـ تسهٓدٌا كبٍا تركٓز عالْ هف 

الخضرم. ٌذا كقد أدت ٓزادة جرعات السهاد ( سجمت أدىِ قٓـ فْ جهٓع هعآٓر الىهك S6اٖهٛح )
ادة هعىكٓة فْ كؿ هف هعآٓر الىهك الخضرم التْ تهت  الهضافة هع اىخفاض تركٓز اٖهٛح إلِ ٓز

 دراستٍا.

Introduction 

Tomato crop is intermediary in salinity tolerance; it can tolerate salinity 

well up to the range of 2000-2500 ppm, equivalent to 3.1- 3.3 ds/m electrical 

conductivity (EC).  It was also noted that plants can grow well under a higher 

EC up to 10 ds/m. However, the production is economically decreased at such 

higher (EC) levels (Lorenz and May Nar, 1980).  Law and Egharevba (2009) 

found that growing tomatoes at three levels of NPK fertilizer, the plots 

without fertilizer application had the least values of plant height, number of 

leaves and dry weights of the plant. However, as fertilizer application rate 

increases, all measured parameters also increased up to the highest level. 

Salts.et. al (1994) reported that, the total growth of tomato crop 

including the total weight of plant, height, number of leaves and average fruit 

weight is negatively decreased with increasing of soil salinity.  The effect of 

salinity on plant growth has been studied with different tomato cultivars. 

(Adler and Wilcor 1987) found that salinity adversely affected the vegetative 
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growth of tomato, it reduced plant length and dry weight.  Salinity also 

reduced the fresh and dry shoot and root weight of tomato (Shannon et al., 

1987). 

Nitrogen deficiency in the soil can result in stunted spindly growth and 

yellowing of leaves at the base of tomato plants (Needham, 1973).  Younger 

leaves remain small and pale green, and in severe cases, older leaves become 

yellow and die prematurely. Nitrogen, phosphorus and potassium are essential 

elements for tomato growth, without which, tomato plants would not grow 

properly or bear fruits.  For example, N is an essential component of many 

compounds, including proteins, amino acids, and enzymes responsible for 

biochemical changes in tomato growth (Winsor, 1973). 

The reduction of dry weight with increased salinity maybe due to 

combination of osmotic and specific ion effects of CL
-
 and Na

+
 (Al-Rwahy, 

1989).  Abdel Mawgoud et al (2007) Found that the application of Grow-Plax 

SP at the rate of 90g/100% with 75 and 100% NPK increased the number of 

leaves ,fresh and dry weights of plants.  Total and marketable yield showed a 

similar positive trend with the same treatment.  

Due to the importance of tomato and meager information on its growth 

under saline conditions, the present study was undertaken to evaluate the 

effect of salinity and NPK fertilization on its growth in Clay loam soil under 

greenhouse conditions. 

MATERIALS AND METHODS 

Factorial experiments were conducted at the green house of Ministry of 

Agriculture during (2010/2011 and 2011/2012 October to March) seasons to 

investigate the effect of salinity and NPK fertilizer on the vegetative growth of 

tomato plant, (lycoperisicon esculentum cultivar Strain B).  The salinity 

treatments were 0, 2, 4, 6, 8, 10 12 ds/m) prepared by appropriate sodium 

chloride solution and control, 75 kg/ha, 150 kg/ha and 225 kg/ha NPK 

fertilizer.  The experimental design used was Randomized Complete Block 

Design (RCBD), the weight of soil in each pot is 20 kg. The NPK 

(Nitrophoska) used in this study has the following composition: 30% N, 10% 

P, 10% K and (Fe, Cu, Zn, B and MO in ppm). 

Six seeds of tomato were sown in each pot, Three weeks after 

emergence; the seedlings were thinned to three plants per pot.   Before planting 

and for each treatment level, the NPK fertilizer was thoroughly mixed with the 

soil before potting. 
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Irrigation was performed every 6 days. Starting 45 days after 

emergence, measurements comprising plant height, number of leaves, number 

of branches/plant and dry weight/plant were taken every 15 days.  

At the end of each of the two seasons the three plants in each pot were 

weighted to determine the fresh weight, and then the plant samples were put in 

an oven at 70
0
C for two days to determine the dry weight. 

The data collected were subjected to analysis of variance (ANOVA) 

appropriate for Randomized Complete Block Design (Gomez and Gomez, 

1984).  Duncan‟s Multiple Range Test (DMRT) was applied to separate the 

treatment means.  All statistical analyses were performed using SAS program 

computer package.  

Results and Discussion 

The data in Tables 1-2 showed that the plant height was significantly 

decreased with an increase in salinity level and decrease in the NPK fertilizer 

rate at 105 days after emergence, the comparison between the salinity levels 

as shown in Table1 indicated a progressive reduction in plant height with an 

increase of salinity level. Generally, there was a significant difference in plant 

height in response to NPK fertilizer application (Table 2).  At 105 day in the 

first season the application of 225 kg/ha of NPK gave significantly greater 

plant height than the control, whereas in the second season the application of 

75, 150 and 225 kg NPK/ha increased plant height over the control by 32%, 

49% and 56%, respectively, (Table 2).  The results indicated a general trend 

of increase in plant height with an increase in NPK of application and a 

decrease in salinity level.  This could be attributed to elongation of internodes 

stimulated by nitrogen, phosphorus and potassium elements, even under saline 

conditions as reported by to Law and Egharevba (2009). 

The results indicated significant differences in the number of leaves 

among the different fertilizer rates and salinity levels in both seasons (Tables 

3and4). Generally an increase in salt concentration resulted in a significant 

decrease in the number of leaves/plant in both seasons irrespective of 

sampling time Table 3. 

A reduction in the number of leaves per plant in the first season by 

24%, 24%, 21% and 13% was brought about by 12, 10, 8 and 6 ds/m salinity 

level, respectively compared to the control treatment. At 105 DAS, the 

application of the NPK at the rates of 150 and 225 kg/ha significantly 

increased the number of leaves/plant over the control by 20% and 36% 
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respectively.  In the second season the application of 75, 150 and 225 kg/ha 

NPK increased number of leaves over control by 7%, 4.8% and 25% 

respectively (Table 4).  The present results were as reported by Abed 

Mawgoud et al.  (2007) who reported that number of leaves decreases with 

increased salinity and increased with fertilizer rate. 

The data showed that no significance difference was found in number 

of branches per plant in response to salinity levels at 45 DAS in both seasons 

(Table 5).  However, a significant difference in this trait was found between 

the three highest salinity levels and the control in the two seasons irrespective 

of sampling date. Similar result were obtained by salt et al .(1954) and Shanon 

et al. (1987) who concluded that total growth of tomato crop in negatively 

decreased with increasing soil salinity. 

Table 6 showed no significant difference in number of branches 

between the NPK application rate and the control, irrespective of sampling 

date, with the exception of the highest rates at 75 and 90 DAS in the first 

season.  The positive effect of the applied NPK in salty soil could be 

attributed to the beneficial effect of NPK on soil structure and root penetration 

as well as its role supplying the plants with essential nutrient elements. 

There was statistical significant differences in dry weight of plant 

among the fertilizer rates and salinity levels in both seasons (Table 7and 8).  

The dry weight of plant (Table 7) decreased in salt treatments compared with 

the control.  The reduction increased with the increase of salinity level in both 

seasons.  Similar results were reported by AL-Rawahy (1990) who attributed 

the reduction of fresh and dry weight due to increased salinity may have 

resulted from the combination of reduced osmotic potation of the soil solution 

and specific ion effects of Cl
-
 and Na

+
. 

Table 8 indications that increasing the rate of NPK fertilizer application 

resulted in a significant increase in dry weight of plants.  The result of the first 

season showed that the application of 75, 150 and 225 kg/ha NPK gave 29%, 

39% and 71% significant increase in dry weight over the control.  Whereas, 

the application of 75, 150 and 225 kg/ha NPK gave 20%, 34% and 45%, 

respectively, significant increase in the second season.  Similar results were 

obtained by Needham (1975) and Diver (2005).  This increase in dry weight 

with the increase of NPK application rate could be attributed to the positive 

effect of nitrogen, phosphorus and potassium. A correlation between nutrient 

uptake and plant growth and productivity has been emphasized extensively 

(Adb-Alla all et al., 1996 and Winsor, 1973).  Although, the interaction 
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between salt concentrations and fertilizer rates was significantly in all these 

vegetative growth traits.  It seems that the determinate effects of salinity could 

be alleviated by high NPK application rates.   

Ttable 1. Mean plant height (cm) as affected by salinity levels (S) in the two seasons 

(2011/2012 and 2012/2013) 

Season1 Season2 

DAS DAS 

Salinity 

levels 

30 45 60 75 90 105 30 45 60 75 90 105 

s0 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

10.96A 

11.71A 

10.69AB 

9.54BC 

8.83CD 

7.87DE 

7.54E 

19.97B 

23.30A 

21.38AB 

17.01C 

12.56D 

12.53D 

15.16C 

35.06A 

33.37A 

32.05A 

26.86B 

24.98BC 

22.36C 

22.63C 

55.00A 

47.28B 

47.75B 

45.57BC 

41.58CD 

39.08D 

38.17D 

64.9A 

61.09B 

54.76C 

49.86D 

46.03E 

41.42F 

44.36EF 

71.57A 

66.78B 

60.05C 

56.58C 

48.22D 

49.17D 

48.52D 

33.58A 

30.21B 

29.00BC 

26.75CD 

24.58DE 

22.67EF 

20.67F 

40.74A 

38.37AB 

36.88AB 

34.54BC 

32.21CD 

30.00DE 

28.17E 

49.76A 

47.88A 

46.42AB 

44.25ABC 

41.96BCD 

39.50CD 

38.58D 

58.13A 

55.58AB 

53.43BC 

50.27CD 

48.92DE 

45.54EF 

43.88F 

61.76A 

58.65AB 

56.50BC 

53.29CD 

51.17DE 

48.29EF 

46.67F 

63.72A 

60.42B 

58.17BC 

55.33CD 

52.96DE 

50.08EF 

48.46F 

Sig. 

level 

SE± 

* 

0.4231 

* 

0.9152 

* 

1.023 

** 

1.546 

** 

1.078 

* 

1.226 

* 

1.151 

* 

1.353 

* 

1.796 

* 

1.358 

* 

1.255 

* 

1.151 

*DAS= days after seedling. 

*S0, S1, S2, S3, S4, S5 and S6= 0, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 ds/m Levels of 

salinity respectively. 

 *Significant at p≤ 0.05 and ** highly significant at p≤ 0.01.  

 *Means followed by the same letter(s) within each column are not 

significantly different according to DMRT (0.05). 

Table(2).  Mean plant height (cm) as affected by fertilizer doses (F) in the two 

seasons (2011/2012 and 2012/2013) 

Fertilizer 

levels 

Season1 Season2 

DAS DAS 

30 45 60 75 90 105 30 45 60 75 90 105 

F0 

F1 

F2 

F3 

8.81B 

9.51B 

9.36B 

10.69A 

15.38C 

17.06BC 

17.80AB 

19.42A 

25.86C 

27.29BC 

29.12AB 

30.47A 

47.52C 

51.97B 

53.12AB 

54.49A 

47.52C 

51.97B 

53.12AB 

54.49A 

54.28B 

56.22B 

56.87B 

61.70A 

19.64D 

23.14C 

29.24B 

35.10A 

24.38C 

32.42B 

39.56A 

41.31A 

33.33C 

42.08B 

49.23A 

51.55A 

37.89C 

48.94B 

57.19A 

59.27A 

40.02C 

52.79B 

59.80A 

62.43A 

41.41D 

54.55C 

61.83B 

64.57A 

Sig. level 

SE± 

* 

0.3198 

* 

0.6918 

* 

0.7737 

* 

1.169 

* 

0.8151 

* 

0.9268 

** 

0.8697 

** 

1.023 

** 

1.358 

** 

1.027 

** 

0.9489 

** 

0.8697 

*DAS= days after seedling.  
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* F0, F1, F2, and F3 = Control, 75, 150 and 225 kg NPK/ha respectively.  

* Significant   at p≤ 0.05 and ** highly significant at p≤ 0.01.  

* Means followed by the same letter(s) within each column are not 

significantly different according to DMRT(0.05). 

Table(3).  Mean number of leaves /plant as affected by salinity levels (S) in the two 

seasons (2011/2012 and 2012/2013) 

Salinity 

levels 

Season 1 Season 2 

DAS DAS 

30 45 60 75 90 105 30 45 60 75 90 105 

S0 

s1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

3.71A 

3.54A 

3.17AB 

3.29A 

3.25AB 

2.71BC 

2.33C 

7.27AB 

7.67A 

6.86B 

6.22C 

5.69CD 

5.17DE 

4.73E 

9.62AB 

10.05A 

9.29ABC 

8.91BC 

8.28CD 

8.40CD 

7.52D 

12.13A 

11.61ABC 

12.18A 

11.84AB 

10.97BC 

10.72CD 

9.88D 

12.13A 

11.61ABC 

12.18A 

11.84AB 

10.97BC 

10.72CD 

9.88D 

16.68A 

16.42A 

16.13A 

14.44B 

13.16C 

12.63C 

12.61C 

5.76A 

6.06A 

5.38AB 

4.72BC 

4.19CD 

3.66DE 

3.42E 

8.62AB 

9.03A 

8.14ABC 

7.91BC 

7.28CD 

7.48CD 

6.44D 

12.64A 

12.11ABC 

12.60A 

12.34AB 

11.47BC 

11.22CD 

10.43D 

14.10A 

13.60ABC 

13.93AB 

13.71ABC 

12.99BC 

12.72CD 

11.77D 

12.99BC 

14.42A 

14.72A 

14.54A 

13.93AB 

13.14BC 

12.47C 

13.47C 

14.98A 

15.22A 

15.04A 

14.51AB 

13.64BC 

12.98C 

Sig. 

level  

SE± 

* 

0.1864 

* 

0.2147 

* 

0.3558 

* 

0.3429 

* 

0.3267 

* 

0.258 

* 

0.2326 

* 

0.3536 

* 

0.3421 

* 

0.3332 

* 

0.333 

* 

0.3295 

*DAS= days after seedling 

* S0, S1, S2, S3, S4, S5 and S6 = 0, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 ds/m Levels of 

salinity respectively 

* Significant at p≤ 0.05. 

 * Means followed by the same letter(s) within each column are not 

significantly different according to DMRT (0.05) 

Table(4).  Mean number of leaves/plant as affected by fertilizer doses (F) in the two 

seasons (2011/2012 and 2012/2013) 

Fertilizer 

levels 

Season 1 Season 2 

DAS DAS 

30 45 60 75 90 105 30 45 60 75 90 105 

F0 

F1 

F2 

F3 

2.43C 

3.12B 

3.38AB 

3.64A 

5.51C 

5.99B 

6.43B 

6.99A 

7.97C 

8.53BC 

9.01B 

9.97A 

9.92C 

10.80B 

10.66B 

13.95A 

12.17C 

13.37B 

12.82BC 

14.61A 

12.20C 

14.74B 

14.76B 

16.62A 

3.98B 

4.45B 

5.11A 

5.43A 

6.93C 

7.43BC 

8.06B 

8.95A 

10.42C 

11.30B 

11.16B 

14.43A 

11.82C 

11.82C 

12.63B 

15.85A 

12.52C 

13.44B 

13.17BC 

15.85A 

13.05C 

13.99B 

13.67BC 

16.35A 

Sig. level 

SE± 

* 

0.1409 

* 

0.1623 

* 

0.2689 

* 

0.2592 

* 

0.247 

* 

0.1951 

* 

0.1758 

* 

0.2673 

* 

0.2586 

* 

0.2519 

* 

0.2518 

* 

0.2491 

  * DAS = days after seedling. 
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*   F0, F1, F2, and F3 = control, 75, 150 and 225 kg NPK/ha fertilizer doses 

respectively. 

* Significant at p≤ 0.05. 

 *   Means followed by the same letter (s) within each column are not 

significantly different according to DMRT (0.05). 

(Table5). Mean number of branches per plant affected by salinity levels (S) in the 

two seasons (2011/2012 and 2012/2013) 

Salinity 

levels 

Season 1 Season2 

DAS DAS 

45 60 75 9o 45 60 75 9o 

S0 

s1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

1.18A 

1.22A 

1.02A 

1.07A 

1.04A 

1.32A 

1.39A 

2.85A 

2.57AB 

2.65AB 

1.93B 

1.91B 

2.16AB 

2.26AB 

4.06A 

3.77AB 

3.35ABC 

2.66C 

2.93BC 

3.33ABC 

2.62C 

4.92A 

4.87A 

4.08AB 

3.21B 

3.21B 

3.75B 

3.17B 

1.68A 

1.72A 

1.52A 

1.58A 

1.50A 

1.83A 

1.89A 

4.35A 

3.98AB 

4.14AB 

3.43B 

3.41B 

3.58B 

3.80AB 

5.30A 

4.94AB 

5.08AB 

4.42B 

4.33B 

4.53B 

4.75AB 

5.83A 

5.39AB 

5.61AB 

4.93B 

4.86B 

5.05B 

5.41AB 

Sig. level  

SE± 

NS 

0.2062 

* 

0.2477 

* 

0.341 

* 

0.3488 

NS 

0.2064 

* 

0.241 

* 

0.2389 

* 

0.2485 

*DAS= days after seedling. 

* S0, S1, S2, S3, S4, S5 and S6 = 0, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 ds/m Levels of 

salinity respectively. 

*Ns: not-significant, *significant at p≤ 0.05. 

*Means followed by the same letter (s) within each column are not 

significantly different according to DMRT (0.05). 

Table (6).   Mean number of branches per plants affected by fertilizer doses (F) in the 

two seasons (2011/2012 and 2012/2013) 

Fertilizer 

levels 

 

Season 1 Season2 

DAS DAS 

45 60 75 90 45 60 75 90 

F0 

F1 

F2 

F3 

1.10A 

0.98A 

1.34A 

1.28A 

2.30A 

2.47A 

2.22A 

2.33A 

2.82B 

3.56AB 

2.99AB 

3.62A 

3.55B 

3.64B 

3.88AB 

4.48A 

1.61A 

1.49A 

1.82A 

1.78A 

3.78A 

3.92A 

3.72A 

3.82A 

4.75A 

4.89A 

4.66A 

4.76A 

5.23A 

5.39A 

5.21A 

5.21A 
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Sig. level 

SE± 

NS 

0.1558 

NS 

0.1872 

* 

0.2577 

* 

0.2637 

NS 

0.156 

NS 

0.1822 

NS 

0.1806 

NS 

0.1878 

* DAS = days after seedling. 

* F0, F1, F2, and F3 = control, 75, 150 and 225 kg NPK/ha fertilizer doses, 

respectively. 

* Ns: not-significant *significant at p≤ 0.05. 

* Means followed by the same letter (s) within each column are not 

significantly    different according to DMRT (0.05). 

Salinity levels Dry weigh(g) 

Season1 Season2 

S0 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

51.00
A

 

47.75
B

 

46.00
B

 

41.92
C

 

38.75
CD

 

36.33
D

 

32.92
E

 

42.67
A

 

39.17
B

 

36.67
C

 

34.17
D

 

30.83
E

 

28.75
F

 

26.08
G

 

Sig. level 

SE± 

* 

1.12 

* 

0.7048 

Table (7). Mean of fresh weigh (g), dry weigh (g) as affected by salinity 

levels (S) in the two seasons (2011/2012 and 2012/2013) 

* S0, S1, S2, S3, S4, S5 and S6 = 0, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 ds/m Levels of salinity 

respectively. *significant at p≤ 0.05 and **highly significant at p≤ 0.01. 

* Means followed by the same letter(s) within each column are not 

significantly different   according to DMRT (0.05). 
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Table (8).  Mean of fresh weigh (g), dry weigh (g) as affected by fertilizer dose in the 

two seasons (2011/2012 and 2012/2013) 

 

Fertilizer levels 

Dry weight 

Season1 Season2 

F0 

F1 

F2 

F3 

31.24
D

 

40.19
C



43.52
B

 

53.43
A

 

27.24
D

 

32.81
C



36.57
B

 

39.57
A

 

Sig. level 

SE± 

* 

0.847 

* 

0.5328 

* F0, F1, F2, and F3 = control, 75, 150 and 225 kg NPK/ha fertilizer doses 

respectively.  

*significant at p≤ 0.05 and **highly significant at p≤ 0.01. 

**Means followed by the same letter (s) within each column are not 

significantly different according to DMRT (0.05). 
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Correlation and  path coefficient analysis of yield criteria in four bread 

wheat commercial cultivars under various temperatures and different 

seed rates  

Assistant professor: Modather Galal Abdalaim Abdalla Agricultural Research 

Corporation (ARC) 

Professor:Mohamed Salih Mohamed (ARC) 

Abstract 

            Four wheat cultivars were studied at the Gezira Research Station 

farm, Wad Medani, Sudan, for two seasons (2004/05-2005/06) in arranged 

complete block design in split-split plot arranged with four replications.  

Sowing dates were assigned to the  main plots,   seed rates in sub plots and 

cultivars to the sub-sub plots. Data were collected on 10 characters namely; 

leaf area, days to heading, days to maturity, plant height, number of tillers, 

1000 seed weight, grain filling duration, number of seeds per spike, biomass 

and harvest index. The  study was conducted to achieve a clear pictures of 

the inter-relationship between  grain yield and various yield components and 

developmental traits under heat fluctuation and different seed rates in 

Central Sudan. Grain yield was significantly and positively correlated with 

biomass, harvest index and plant height over the two seasons and with 1000- 

seed weight and days to maturity in the first season. Correlation coefficient 

analysis revealed that biomass was the most important character related to 

the final yield. But, the step-wise multiple regression and path analysis 

indicated that leaf area at 40 days was the most important character related 

to yield,  there for the study of correlation  alone   will not give an accurate  

or true picture of the yield associations. The path analysis indicated that 

biomass, harvest index, plant height, thousand seed weight and leaf area (pre 

heading)  had direct influence on grain yield  and can be used  as selection 

criteria across different sowing time with spaced and competitive plants in 

central Sudan conditions. 

Key words: bread wheat, heat fluctuations, seed rate. Selection criteria 

 

 



 

جم1028جج-جينميرججالرابعجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم 

University of Dongola Journal for Scientific Research, 41th edition January 2018 

 

7
7

 

تحت  الطريمن القمح  أصناف أربعة في اإلنتاجيةلمصفات  تحميل معامل االرتباط ومسار االنحدار
 درجات حرارة متباينة ومعدالت بذار مختمفة تأثير

 المستخمص

ٚختبار  2005/2006ك  2004/2005هحطة بحكث الجٓزرة لمهكسهٓف  فٌْذي التجربة  أجٓرت
هف القهح تحت ظركؼ درجات حرارة هتبآىة كهعدٚت بذار هختمفة. استخدـ ىظاـ  أصىاؼ أربعة

القطاعات الرئٓسة ثـ  فْالقطاعات كاهمة العشكائٓة لمقطاعات الهىشقة. كزعت تكآرخ الزراعة 
ة ٓمٍٓا تكٓزع  فْهعدٚت البذر  القطاعات الصغٓرة. تضهىت بٓاىات  فْ اٖصىاؼالقطاعات الثاىٓك

اراعٓد التجربة هك  حبة،  اٖلؼكالىضج، طكؿ الىبات، عدد الخمؼ، فترة اهتٛء الحبكب، كزف  اٌٖز
التجربة بغرض دراسة  ىفذت ٌذي. كا٘ىتاجٓة، هعاهؿ الحصاد الحٓكمالسىبمة، الكزف  فْعدد الحبكب 

لهحصكؿ القهح تحت ظركؼ درجات حرارة هتبآىة كهعدٚت بذر هختمفة بكسط  ا٘ىتاجٓةالعٛقات 
هثؿ الكزف  ا٘ىتاجٓةبعض الصفات ارتبطت ارتباطا هكجبا كهعىكٓا هع  أفالىتائج  أظٍرتسكداف. ال

حبة  اٖلؼكزف  أفالىتائج  أكضحت، هعاهؿ الحصاد كطكؿ الىبات بكٛ الهكسهٓف. كها الحٓكم
. اظٍر تحمٓؿ اٚرتباط باف اٖكؿالهكسـ  فْكهعىكٓا  هكجبان  تأثٓران حتِ الحصاد كاف لٍا  آٖاـكعدد 
بٓىها اظٍر تحمٓؿ هعاهؿ الهسار باف  ا٘ىتاجٓةهف اٌـ العكاهؿ الهرتبطة بتحسٓف  الحٓكمالكزف 

ارهرحمة ها قبؿ  فْهساحة الكرقة  ( تعد هف اٌـ العكاهؿ الهرتبطة  40) اٌٖز . لذلؾ با٘ىتاجٓةٓـك
. اظٍر تحمٓؿ هعاهؿ ا٘ىتاجٓةالعٛقات  فاف تحمٓؿ اٚرتباط فقط ٚ ٓعطِ صكرة حقٓقٓة كاهمة عف

حبة كهساحة الكرقة لفترة ها  اٖلؼ، هعاهؿ الحصاد، طكؿ الىبات، كزف الحٓكمالهسار باف الكزف 
ارقبؿ  ا صفات اىتخابٓة تحت  كبالتالْ ا٘ىتاجٓةهباشر عمِ تحسٓف  تأثٓرذات  اٌٖز ٓهكف اعتباٌر
ذر الهختمفة بكسط السكداف. درجات الحرارة الهتبآىة كهعدٚت الب تأثٓر

Introduction 

        Bread wheat (Triticum aestivum L.) is cultivated in the Sudan along a 

rising thermal gradient extending from the Northern state (Latitude 20 
о
N) 

through the Central State (Latitude 12 
о
N). The winter season (wheat 

growing season) gets shorter and warmer going southwards. In the Central 

State, the long term mean daily temperature is 25
 о

C or more. Wheat is 

considered growing under heat stress if the mean daily temperature is greater 

than 18
 о

C in the coolest months (Fisher and Byerlee, 1991). There for short 

seasonality (90 to 100 days) and high temperatures constitute a major 
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limiting factor to wheat productivity. In addition, fluctuations in 

temperatures during the growing season impose early season, mid-season or 

late season (terminal) heat stresses. Under such hot marginal environment 

for wheat growth, significantly increasing grain productivity formulate a 

challenge to wheat breeding. 

 An experiment was conducted in CIMMYT to determine 

physiological and morphological traits that are associated with heat tolerance 

and high yields in wheat. The results showed that, cultivars which have high 

spikes number per square meter and high number of grains per square meter 

were the highest yielding in a hot environment (Renolds et al., 1994). 

Another experiment conducted in the united states indicated that,  grain yield 

was increasing due to increased aboveground biomass, large harvest index, 

increased number of spikes per square meter, increased kernel per square 

meter and greater spike length due to shorter stature of the genotype 

(Donmes et al.2001). Kelly (2004), reported  that  the screening for key traits 

such as grain fill period, harvest index and leaf width  could significantly aid 

selection of space planted breeding material for yield potential in a single 

seed descent breeding program. All of the above-mentioned experiments 

suggested that there are plant characteristics that are correlated with the final 

grain yield of wheat germplasm. Also Kelly (2004), reported that the most 

important concept is that one trait doesn‟t act alone in producing high grain 

yields, instead many characters work together to produce a high yielding 

variety of wheat. The experiment was conducted in CIMMYT by (Zong and 

Rajram.1993), revealed that simple phenotypic correlation analysis indicated 

that yield was highly and positively correlated with seeds per spike, biomass, 

and harvest index independent of seasons and high temperature. Grain per 

spike, biomass, and test weight and harvest index could be considered 

potential selection criteria for yield under high temperature. Simple 

correlation may not provide a clear picture of the important component, 

determining yield. Path coefficient analysis divides the correlation 

coefficient into direct and indirect effects. It allows, then, the separation of 

the direct influence of each yield component on grain yield from the indirect 

effect caused by the mutual relationships among yield components 

themselves. Many studies were found carried on path coefficient analysis to 

evaluate yield formation in cereals (Garcia del.  Moral et al., 1991).  

 Detailed studies of diverse and adapted commercial wheat cultivars 

may produce useful information to improve the breeding process. The 

research under consideration investigated four agro-morphologically 
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different wheat cultivars to various temperatures and different seed rates.  

Searching for relevant selection criteria associated with yield under heat 

fluctuations and different population densities is of paramount importance.  

Materials and Methods 

              Four agro-morphologically different bread wheat commercial 

cultivars namely: Elneilain, Debeira, Argine and Condor were studied for 

two seasons (2004/5 – 2005/06) under three sowing dates (early, optimum 

and late). Three seed rates (25, 50 and 75 kg/feddan) were used in the 

experiment. The seed rates were adjusted according to the thousand seed 

weight in order to use the same plant populations (densities) for all cultivars. 

The populations were 155, 310 and 415 grains per square meter, 

respectively. A randomized complete block design with four replication in a 

split-split plot arrangement was used. Sowing dates were assigned to the 

main plots, seed rates to the sub-plots and cultivars to the sub-sub plots. The 

sub-sub plot consisted of 6 rows each 6 meter long and 0.2 apart (7.2 m
2
 

growth area). The experimental seeds were treated with the insecticide 

Gausho (at the rate 1 gm/kg) against termites and aphids. The experiment 

was conducted at the Gezira Research Farm. The research land was prepared 

by disking twice, harrowing and leveling. The soil is heavy cracking clay 

and is classified as fine montmorillonitic, isohypermic with pH 8.0 – 803 

and rooting depth of up to about 40cm. This soil had total kjledahi N of 

0.9439/kl, available Olsen P of 3.5mg/kg and exchangeable K of 

0.285cm/kg. Seed planting was done by hand in the first season while was 

made by seed drill in the second season. The experiment received two doses 

of fertilizer nitrogen (80 kg N/feddan) in the form of urea and one dose of 

phosphorus (40 kg P/feddan) in the form of super-phosphate. Both fertilizers 

were applied before planting. The experiment was irrigated every 10-14 

days, depending on growth stages. Weeding was done at least twice. 

Harvesting (4 X 6X 0.2= 4.8 m
2
 net area) and threshing was done by hand.  

Data were collected on  heading and maturity days, plant height, number of  

spikes per square meter (productive tillers), number of  grains per spike, 

biological yield, grain yield and harvest index.  

Results and discussion: 

Inter relationships: 

        The simple linear correlation coefficients among 13 pairs of characters 

in wheat for each season separately and over two seasons (combined) are 
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represented in table 1, 2 and 3.  Yield was significantly and positively 

correlated with biomass, plant height and harvest index in both seasons (r = 

0.46, 0.72, 0.23 in the first season and 0.74, 0.49, 0.36 in the second season, 

respectively). In the first season (normal conditions) thousand seed weight (r 

=0.72) and days to maturity (r = 0.47) were significantly and positively 

correlated with grain yield. Grain yield is significantly correlated with 

biomass for the three sowing dates which is similar of the result reported by 

Tahir (2005). In the second season (hot conditions) days to heading (r =0.43) 

and number of tillers per square meter (r = 0.33) were positively and 

significantly correlated with grain yield.  Number of seed per spike 

correlated not significantly with grain yield in both seasons. In some cases, 

environment affects both the traits simultaneously in same direction or some 

time in different directions. Phenotypic correlation is the net result of genetic 

and environmental correlation (Anwar et al., 2009). In accordance with 

earlier findings the grain yield was significantly correlated with measurable 

agronomic traits, including:  biomass (Zong and Rajram, 1993; Reynold et 

al., 1994 and Tahir  et al., 2005), harvest index (Fisher and Kertez, 1976;  

Zong and Rajram, 1993 and Tahir et al., 2005), number of seeds / spike 

(Fisher and Kertesz, 1976;  Zong and Rajram, 1993, Reynold et al., 1994 

and Tahir et al., 2005), thousand grain weight (Fisher and Kertesz, 1976; 

Tahir et al., 2005),   days to heading and days to maturity (Reynold et al., 

1994). These experiments suggested that one character acting alone may not 

influence yield, rather many characters acting together will confirm high 

yield. The results indicated the great influence of the characters on this 

interrelation ship. Such association would cause selection in one trait 

simultaneously and positively affect the others. Selection for those traits may 

be affective in the improvement to enhance wheat yields, thus biomass, plant 

height and harvest index are suitable traits to be used indicator in selection 

for high yielding lines. Correlation between grain yield and other related 

traits is an important to know which trait can be selected for. This 

knowledge could lead to better selection criteria offered breeders.            

Table 1. Correlation coefficients of grain yield with 12 different traits of four 

cultivars season 2004/05 

 LA 40 D LA 55 

D 

DH DM GFD NO.S 

/SP 

1000 

SW 

NO.T 

/SP 

NO.S 

/SP 

PH HI Bio Yield 

LA 40 D  0.38** 0.01 

ns 
0.17 * 0.02 ns -0.02 

ns 
0.27** -0.10 ns -0.07 ns 0.36** 0.16 ns 0.11 ns 0.19* 
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LA 55 D   -
.3** 

-.07 ns 0.20* 0.08 ns -0.12 ns -0.17* -0.14 ns 0.38** -.03 ns -0.9 ns -0.08 ns 

DH    0.48** -0.08 

ns 

0.03 ns 0.06 ns -0.15 ns -0.17* 0.20* -0.19* 0.08 ns -0.06 ns 

DM     0.12 0.20* 0.53** -

0.35** 

-

0.34** 

0.41** 0.36** 0.18* 0.47** 

GFD      0.05 ns 0.13 ns -0.06 ns -0.5 ns 0.07 ns 0.2 ns 0.02 ns 0.11 ns 

NO.S/sP       -0.06 ns -0.11 ns -0.12 ns 0.20* 0.08 ns -.01 ns 0.06 ns 

1000 SW        -

0.23** 

-0.19* 0.12 ns 0.66** 0.21** 0.72** 

NO.T/SP         0.91** -.32** -.06 ns -.02 ns -.06 ns 

NO.Sp/m          -.33** -0.0 ns 0.02 ns 0.00 ns 

PH           0.04 ns 0.23** 0.23** 

HI            -0.18* 0.72** 

Bio             0.46** 

Yield              

** correlation is significant at the 0.01 level 

*correlation is significant at the 0.05level    

      L A=       Leaf area at 40-55 days   DH=days to heading DM= days to 

maturity 

GLP= grain fill period   NO seed = number of seed 1000 seed= 1000 seed 

weight PH= plant height        

N.S/S=number of spike / m
2
 N.T/S= number of tiller per m

2    
HI= harvest 

index BioM= biomass   

Table 2. Correlation coefficients of grain yield with 12 different traits of four 

cultivars season 2005/06 

 LA 40 

D 

LA 55 

D 

DH DM GFD NO.S 

/SP 

1000 

SW 

NO.T 

/SP 

NO.S 

/SP 

PH HI Bio Yield 

LA 40 D  0.53** 0.26** 0.16* -0.07 ns 0.36** 0.17* -
0.34** 

-0.19* 0.56** 0.03 ns 0.34** 0.24** 

LA 55 D   0.24** 0.31** 0.14 ns 0.49** 0.26** -
0.44** 

-
0.40** 

0.47** -.08 ns 0.16 ns 0.08 ns 

DH    0.66** -

0.22** 

0.22** -

0.22** 

-0.03 0.19* 0.65** -0.08 0.54** .34** 
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DM     0.59** 0.54** 0.24** -0.17* -0.16* 0.31** -0.19* 0.39** 0.15 ns 

GFD      0.46** 0.54** -0.19* -

0.42** 

-.29** -0.16 -0.07 -.018* 

NO.S/sP       0.52** -

0.34** 

-

0.27** 

0.22** -.09 ns 0.21* 0.12 ns 

1000 SW        -0.18* -
0.35** 

-.15 ns -.05 ns 0.04 ns 0.04 ns 

NO.T/SP         0.71** -.12 ns 0.20* 0.07 ns 0.14 ns 

NO.Sp/m          0.11 ns 0.36** 0.24** 0.33** 

PH           -0.04 0.47** 0.36** 

HI            -.02 ns 0.49** 

Bio             0.74** 

Yield              

** Correlation is significant at the 0.01 level 

*correlation is significant at the 0.05level    

      L A=       Leaf area at 40-55 days   DH=days to heading DM= days to 

maturity 

GLP= grain fill period   NO seed = number of seed 1000 seed= 1000 seed 

weight 

N.S/S=number of spike / m
2
 N.T/S= number of tiller per 

m
2 
 

PH= plant height       HI= harvest index BioM= biomass   

 

Table 3. Correlation coefficients of grain yield with 12 different traits of four 

cultivars, two seasons combined 

 LA 40 

D 

LA 55 

D 

DH DM GFD NO.S 

/SP 

1000 

SW 

NO.T 

/SP 

NO.S 

/SP 

PH HI Bio Yield 

LA 40 D  0.46** 0.45** -0.13* -

0.20** 

0.12* 0.30** -

0.37** 

-

0.39** 

-

0.15** 

0.08 ns -

0.18** 

-0.11 

ns 

LA 55 D   0.08 0.04 0.20 0.27** 0.04 -

0.33** 

-

0.31** 

0.22** -0.03 -0.07 -0.08 

DH    0.29** -.21** 0.09 ns 0.09 ns -.23** -.20** -0.01 ns -0.09 

ns 
0.01 ns -0.08 

ns 
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DM     0.24** 0.37** 0.27** -0.12* -0.06 ns 0.48** 0.09 ns 0.10** 0.41** 

GFD      0.10 ns 0.0 ns 8 0.03 ns 0.05 ns 0.19** 0.06 ns 0.14* 0.17** 

NO.S/sP       0.10 ns -.20** -.16** 0.19** 0.00 ns 0.11 ns .010 ns 

1000 SW        -.26** -.29** -0.14 ns 0.48** 0.03 ns 0.39** 

NO.T/SP         0.83** 0.01 ns 0.02 ns 0.16** 0.13* 

NO.Sp/m          0.16** 0.07 ns 0.30** 0.28** 

PH           -0.03 

ns 

0.52** 0.43** 

HI            -0.13 ns 0.57** 

Bio             0.65** 

Yield              

** Correlation is significant at the 0.01 level 

*correlation is significant at the 0.05level    

L A= Leaf area at 40-55 days   DH=days to heading DM= days to maturity 

GLP= grain fill period NO seed= number of seed 1000 seed= 1000 seed 

weight 

N.S/S=number of spike / m
2
 N.T/S= number of tiller per m

2 
 

PH= plant height HI= harvest index BioM= biomass   

Multiple regression analysis: 

      Multiple regression analysis was generated for combined only using final 

yields t/ha as a dependent variable and other characters as independent 

variables. The independent variable were introduced into multiple regression 

equation according to the magnitude of five associations with yield (t/ha) 

(table   4). 

        The multiple coefficient of determination (R
2
) revealed that 42%, 85%, 

85%, 86% and 87% of the variation in the yield was a counted for by 

biomass; biomass and harvest index; biomass, harvest index and plant 

height; biomass, harvest index, plant height and 1000 seed weight; biomass, 

harvest index, plant height, 1000 seed weight and leaf area at 40 days. 

Biomass was introduced first into the equation, flowed by harvest index, 

plant height, 1000 seed weight and leaf area at 40 days respectively. 

Multiple regression analysis was done to final out the most appropriate 
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variable (biomass, harvest index, plant height, and 1000 seed weight and leaf 

area at 40 days) to use in the path coefficient analysis.  

Table .4: Multiple correlations (R) and multiple coefficient of determination (R
2
) 

obtained when the mean yield is used as dependent variable in stepwise multiple 

regression analysis and other's in which independent variables were introduced into 

the equation:            

R
2
 R Characters entering 

multiple regression 

equation 

0.416 0.645 A 1 

0.847 0.921 B 1+2 

0.854 0.924 C 1+2+3 

0.861 0.928 D 1+2+3+4 

0.866 0.931 E 1+2+3+4+5 

    

 1. Biomass 

  2. Harvest index 

  3. Plant height 

  4.1000 seed weight 

  5. Leaf area at 40 days 

Table 5:   Path coefficient analysis of the direct and indirect effect of the 

different Characters and their simple correlation coefficient with yield t/ha: 

Simple 

correlation 

with yield  

t/ha  

                                        Effect via characters 

LA 40D TSW PH HI BM 

0.645** 0.013 0.003 0.059 -0.078 0.648 BM 

0.568** -0.007 0.059 -0.003 0.603 -0.084 HI 

0.434** 0.011 -0.013 0.114 -0.015 0.337 PH 
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0.394** -0.022 0.123 -0.012 0.288 0.017 TSW 

-0.109 -0.109 0.037 -0.017 0.058 -0.113 LA 40 D 

  ** Significant at 0.01 probability level 

The direct effect was under line. 

BH = biomass. 

HI = harvest index. 

PH = plant height 

TSW = 1000 seed weight. 

LA 40 D = leaf area at 40 days. 

Path coefficient analysis: 

       Leaf area at 40 days had negative effect on yield (– 0.074) and it had 

positive indirect effect on yield through 1000 seed weight (0.037). Biomass 

had strong positive direct effect on gain yield (GY) (0.648). Some others 

also indicated the positive direct effect of biomass on GY (Singh and 

Diwivedi, 2002; Ali and Shakor, 2012). The positive indirect effect of GY  

yield was found  due to plant height (0.059), 1000 seed weight (0.003) and 

leaf area at 40 days (0.013), but  negative indirect effect on yield through 

harvest index (– 0.078). The positive direct effect on grain yield was 

exhibited by harvest index (0.603). Similar results had been reported by 

(Leilah and Al-Khateeb, 2005; Fellahi. et al., 2013). Positive indirect effect 

was found through 1000 seed weight (0.288); negative indirect effect 

through biomass (- 0.084), plant height (– 0.003) and leaf area at 40 days (– 

0.007). 1000 seed weight as third character had positive direct effect on 

grain yield (0.123). Similar results had been reported by some others 

(Sharma and Rao, 1989; El-Marakby et al., 1994; Mohamed et al., 2002). 

Positive indirect effect was found through   biomass (0.017) and harvest 

index (0.288); negative indirect effect through plant height (0.012) and leaf 

area at 40 days (0.037). Plant height had positive direct effect on yield 

(0.114). In some of the previous studies this positively direct effect had been 

found (Chaturvedi and Gupta, 1995; Khan et al., 1999; Moghaddam et al., 

1998). Positive indirect effect was found through biomass (0.337), while the 

negative indirect effect was found through harvest index, 1000 seed weight 

and leaf area at 40 days. 
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   The correlation coefficient analysis revealed that biomass was the 

most important character related to the final yield. On the other hand, the 

step wise multiple regression and path analysis studies indicated that leaf 

area at 40 days was the most important character related to the yield, which 

is in consistent with the conclusion of simple correlation analysis in 

identifying an important yield traits; hence, study of correlation alone will 

not give an accurate indication or a true picture of the yield association.  

Conclusions 

Biomass, harvest index, plant height, thousand seed weight and leaf area 

(pre heading) are consider selection criteria across different sowing time in 

spaced and competitive plants under central Sudan conditions. 
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Appendix: 

Climatic conditions (Temperatures) 

         The mean temperatures for season 2004/05 and 2005/06 are given in 

figure (1). The mean temperatures for the two seasons and the long term 

(1994-2005) are given in figure (2). Also the mean maximum and minimum 

are given in (Table 2 and 3). Generally, the mean temperatures for the two 

seasons were warmer than the long-term average mean temperature and the 

first season was cooler than the second one. However, if the mean minimum 

temperatures are considered in the two seasons, it is observed that December 

and January in the first season and February in the second season were 

cooler (Table  3), while November and February in the first season were 

warmer.    

Figure (1). 

 

Figure (2). 

Maximum, minmum, and mean termperature oC (10 days interval) at Wad 

medani seasons 2004/05 & 2005/06
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Maximum, minmum and mean temperature oC (10 days interval) at Wad Meadni, 

seasons 2005/05, 2005/06 and long term average 1994-2005

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Month

T
e

m
p

e
ra

tu
re

 o
C

Max 2004/05 Min 2004/05 Mean 2004/05
Max 2005/06 Min 2005/06 Mean 2005/06
Max 1994-05 Min 1994-05 Mean 1994-05

Oct Nov Dec Jan MarFeb


