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 مقدمــة: 

مجلة جامعة دنقال للبحث العلمي مجلة تصدر عن كلية الدراسات العليا بجامعة دنقال، وهي  
العلم والمعرفة، وذلك من خالل نشر  مجلة نصف سنوية علمية محكمة، تسهم في توسيع دائرة

البحوث واألوراق العلمية، التي تتوافر فيها األصالة والمنهجية والفائدة العلمية  ووفق هذه الرؤية 
ترحب المجلة بإسهامات األساتذة الباحثين من داخل وخارج الجامعة والتي تتوفر فيها كل أساسيات 

ت قد نشرت من قبل أو تحت إجراء النشر في أي مجلة البحث العلمي، شريطة أن ال تكون اإلسهاما
 أخرى.

 قواعد النشر:

  ترحب المجلة بالبحوث في ثالث نسخ مطبوعة علي وجه واحد على ورقA4  بفراغات
سم، على أن ال يزيد حجم البحث عن أربعين صفحة شاملة  2.5مزدوجة وهوامش 

( وترقم الصفحات 14ف )الملخصين والموضوع والمراجع والمالحق. ويكون حجم الحر 
 في األسفل على الجانب األيسر بشكل متسلسل.

 ( أسطر باللغة األصلية للبحث 10يجب أن يحتوي البحث على ملخص بحدود )
، اإلنجليزية(. باإلضافة إلى ملخٍص واٍف باللغة اإلنجليزية إذا كان البحث العربية)

إذا كان البحث مكتوبًا باللغة  مكتوبًا باللغة العربية، وملخٍص واٍف باللغة العربية
 اإلنجليزية.

  ،يكتب في بداية البحث: عنوان البحث، واسم الباحث، القسم، الكلية، الجامعة، المدينة
 باللغتين العربية واإلنجليزية.  Keywordsالبلد، والكلمات المفتاحية 

 صة يجب أن تتبع الطريقة العلمية المثلى لعرض البحث أو الورقة من حيث الخال
ومناهج ووسائل البحث، وعرض الموضوع  وتحليله، والنتائج التي تم التوصل إليها، 

 والتوصيات المقدمة، وقائمة المراجع وفق المنهج المتبع.
  ,يجب أن يراعى ترقيم الجداول واألشكال والرسومات والصور المرسومة بالحبر األسود

 عادة إنتاجها. مع اإليضاح المقابل لكٍل، على أن تكون واضحة عند إ
 .تخضع البحوث المقّدمة للنشر، للتقويم من قبل مختصين في موضوع البحث 
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  ،في حالة البحوث واألوراق المستلة، يجب توضيح الدرجة التي منحت للرسالة  وزمانها
  والجامعة التي قدمت لها، واللجنة التي قومتها.

  بعد التحكيم يطلب من الباحث تسليم البحث في قرص مدمج(CD.) 
  يحق لهيئة التحرير إجراء التغيرات التي تراها ضرورية ألغراض الصياغة أو تصويب

 األخطاء النحوية، أو الترقيم.
  .يرجي من الباحثين إرفاق سيرتهم الذاتية 
  .يحق لمن ينشر له بحث في المجلة نسختين من العدد المعني 
 لنشر، وترسل إفادة بعدم النشر المجلة غير ملزمة برد األوراق التي لم يتم اعتمادها ل

 للكاتب. 
 :ترسل األوراق إلى المجلة على العنوان التالي 
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 كلمة العدد

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث   
 …رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

يا السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ال اجد ما أعزائي قراء مجلة كلية الدارسات العل  
يجيش في خواطري وما اصف به مقدار سعادتي ألضع بين أيدي قراء ومحبي مجلة كلية الدراسات 

في ظل االهتمام اإلقليمي والعالمي بعملية  العشرينرها جامعة دنقال في عددها العليا التي تصد
ة التحرير جاهدًا أن يلبس المجلة طابع جديد يتوافق مع النشر المقروء والمرئي حيث يحاول فريق هيئ

عصر التقنية والتقدم العلمي لتحقيق أهداف النشر المنهجي من خالل توسيع المنافذ للوصول ألكبر 
عدد من الباحثين عن المعرفة والنشر وتبادل اآلراء واألفكار لما يخدم مصلحة الباحثين وتقويم وتقييم 

ها في هذا المجال من خالل تقييم الناشر والقارئ لها وهى حتمًا تصب في المجلة مع بعض قرينات
معين واحد إيًا كانت إيجابًا فهي تسعدنا وتثلج صدورنا فاذا كانت سالبًا فالمؤمن مرآة أخيه والكل 

 يعزز مسيرة تجويد عملية النشر. 

ل أن تجد منكم ونحن إذ نضع بين أيديكم العدد العشرين من مجلة جامعة دنقال وكلنا أم
بكم له السبق األكبر في تجويد  الترحيب واإلطراء وال شك أن تواصلكم مع قراؤنا الكرام وكعهدنا

سهامكم في تطوير الب سهامنا وا  ، وعسى أن يكون هذا حث العلمي لصالح اإلنسانية جمعاءمسيرتنا وا 
  والمعرفة . العدد استكماالً للتطوير وتحفيزاً  لمزيد من اإلنجاز في مجال العلم 

 .وفق اهلل الجميع لما فيه الخير ألمتنا   

 

 رئيس هيئة التحرير  
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التحليل اإلحصائي إلنتاج الكهرباء من سد مروي بالوالية الشمالية يف الفرتة من 
 م(2018 -2009)

 د. إقبال عبد هللا عبد العزيز حاج محمد

 األستاذ المساعد بكلية العلوم اإلدارية رومي البكري
 مستخلص ال

العوامل  ىان والوقوف علتحليل محددات إنتاج الطاقة الكهربائية بسد مروي بالسود ىهدفت الدراسة إل
، وكذلك بناء نموذج إلنتاج الكهرباء والتنبؤ اء من سد مروي بالوالية الشماليةإنتاج الكهرب ىالمؤثرة عل

حصائية لتحديد أهم المتغيرات التي تحدد إنتاج الطاقة  باإلنتاج المستقبلي، واستخدام  نماذج قياسية وا 
د والسالسل الزمنية ونماذج بوكس وجنكيز لنمذجة البيانات في االنحدار المتعد المتمثلةالكهربائية و 

 والتنبؤ باإلنتاج المستقبلي .
تم التأكد من استقرارية السلسلة وغياب التكامل المشترك ، ونموذج السلسلة الزمنية المستخدمة هو     

ARMA ط ذاتي تقع داخل فترة الثقة عدا ثالثة ارتباطات وهي ارتبا اتولوحظ أن معظم االرتباط
واحد وارتباطين جزئيين ، وعليه كان التوصيف األمثل للنموذج الخاص بإنتاج الطاقة الكهربائية هو 

 MA(1)والمتوسطات المتحركة من الرتبة األولي  AR(1)نموذج االنحدار الذاتي من الرتبة األولي 
، ووجدت أن جميع  ARMA(1.2)، وعليه كان النموذج المقترح للتحليل هو   MA(2)والرتبة الثانية 

معامل النموذج لها القدرة علي تفسير المتغيرات في المتغير التابع أي إنتاج الكهرباء وكانت جميع 
داللة توضيحية للتغيرات الن إحصاءه  والمعامالت معنوية، ووجد أن النموذج ككل نموذج معنوي ذ

F  00.وهي قيمة ذات داللة إحصائية ألن قيمة  ،46.4تبلغ)P.value=(0   0.634. بلغت قيمة 
من التغيرات التي تحدث في كمية اإلنتاج سببها متغيرات الدراسة  (%63)وهذا يشير إلي أن  =

من التغيرات التي تحدث في كمية اإلنتاج سببها المتغيرات العشوائية كما يستمتع  (%37)وأن 
بدرجة  44.128ختبار جودة النموذج تبلغ ال Fحيث أن قيمة ، النموذج بدرجة المعنوية الكاملة 

 .(0.00)معنوية 
 
Abstract 
  The study aimed to determining the factors that affect the production of electricity 

from the Merowe dam in the Northern State, as well as building a model for the 

production of electricity and predicting future production, and the use of 

econometrics and statistical models to determine the most important variables that 

determine the production of electric energy which is represented in the multiple 

regression and time series to model data and predict future production. 

  It was observed that most of the correlation lies within the confidence interval 

except for three links, one self-correlation and two partial correlations. Therefore, 

the optimal characterization of the model for the production of electric energy was 
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the auto-regression model of the first order AR (1) and MA (1) and MA (2). The 

proposed model for analysis was ARMA (1.2) and found that all model coefficients 

have the ability to interpret the variables in the dependent variable which is the 

electricity production. The coefficients are significant and the model as a whole 

was significant with attest value of F = 46.4. It is a significant statistical value 

because the value of P.value = (0.00). The value of R2 = 0.634 which indicates that 

(63%) of the changes in the quantity of production were caused by the variables of 

the study. 37% of the changes in the quantity of production are caused by the 

random variables. The quality test of the model is 44.128 with a significant value 

(0.00). 

 تمهيد
في لكن أحدًا لم يفكر  سنة 2000عرف اإلنسان القدرة التي تعرف باسم كهرباء منذ أكثر من        

استغاللها إال في النصف األول من القرن الثامن عشر، وتستخدم الطاقة الكهربائية في المجاالت 
دم في التبريد في المزارع كما تستخ أم المختلفة سواء كان قوة محركة إلدارة وتشغيل المصانع

والتكييف، واإلنارة في األنشطة المختلفة. ودخول الكهرباء كمصدر جديد للقدرة وللخصائص التي 
حداث تعديالت بارزة على تركيبها القائم ،تتميز بها أحدث ثورة في ميدان الصناعة فقد ظهرت  ، وا 

. إن  ى الفحم أو البترولإلى الوجود صناعات جديدة كثيرة لم يكن من المحتمل ظهورها اعتمادًا عل
، كذلك  ، ومن ثم زيادة االستهالكي مة الطاقة الكهربائية ناتجة من الزيادة في النمو الصناعز أ

، وتعتبر درجة استغالل  التوسع األفقي في المشاريع الزراعية والزيادة في النمو السكاني والخدمات
 .%9الكهرباء كطاقة محركة للصناعة حوالي

كما  ، ، وتلعب دورًا رئيسيًا في التغيير االجتماعي واالقتصادي ة من أهم عوامل التنميةتعتبر الطاق  
التنمية وبين التنمية واإلنتاج ولتحسين  ىأن هنالك عالقة مباشرة ما بين استهالك الطاقة ومستو 

م إلى ضرورة التنمية 1987( في عام Open Shawالمستوي المعيشي في الدول النامية أشار)
، والتي تقاس بمستوي الدخل القومي الذي يعتمد على زيادة في استهالك الطاقة والعالقة  تصاديةاالق

أما في المناطق  ، ، واضحة في الدول المتقدمة وخاصة في المدن التنمية االقتصاديةو  بين الطاقة
مدة من حيث يعتمد السكان على الطاقات المست ،الريفية خاصة في دول أفريقيا فإن الوضع يختلف

ذا أخذنا السودان كمثال لتوضيح عالقة الطاقة بالتنمية نجد أن العائد االقتصادي  الكتلة الحية ، وا 
كان . سد مروي  لكثير من الطاقات االقتصادية الرئيسية في السودان يعتمد على توفير الطاقة بانتظام

،  لبنية التحتية التنموية المهمةأنتظره أهل السودان ردحًا من الدهر بحسبان أنه من مشاريع ا حلما ً 
دراكهم أن الكهرباء هي  وقد تحول الحلم إلى حقيقة بتمويل عربي صيني وعزيمة أهل السودان وا 

 أساس التنمية البشرية واالقتصادية.
( وحدات 10) تمتلك شركة كهرباء سد مروي المحدودة محطة توليد كهرباء سد مروي التي تتكون من

( ميقاواط طاقة إجمالية وبحسب التصميم 1250) ميقاواط وقد صممت إلنتاج( 125) كل وحدة تنتج
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اني مما يسهل عملية صا موقعها كجزء أصيل من السد الخر نجد أنها قد تميزت بميزات خاصة أهمهم
،  تمرير الطمي أسفل مدخل التوربينات واستخدام التوربينات من نوع فرانسيس يتناسب ووضعية السد

كثفات التزامنية ألول مرة في التوليد المائي لضبط القوة الدافعة الكهربائية في الشبكة وتم استخدام الم
. كما يتم استخدام تقنيات حديثة في التوليد مثل المحطة المعزولة بالغاز والتي صممت  القومية

 . للحماية والتشغيل في بيئة عرفت بشدة الحرارة والعواصف الترابية
لتكون من الشركات والمؤسسات االقتصادية الكبيرة في العالم التي تهتم  رةً كبي اً تبذل الشركة جهود

،  الفقر بالمجتمعات اإلنسانية ولها دور مهم في المعالجات التي تستهدف محاربة الظواهر السالبة )
معيشة اإلنسان وذلك بالتركيز على روح اإلنتاج واإلبداع والنشاط والفاعلية  ى( وتحسين مستو ةطالبال
 ين المواطنين.ب

تحرص الشركة على ديمومة جودة خدماتها وتطورها لتمكين عمالئها من االستفادة الكاملة منها وخلق 
وألهمية الطاقة في التصنيع ستقوم  . عالقة جيدة مع العمالء والكيانات االقتصادية الوطنية والعالمية
ية بما سيكون عليه الوضع في المستقبل هذه الدراسة للمساعدة في عملية تقدير إنتاج الطاقة الكهربائ

 .  ووضع الخطط المستقبلية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
 مشكلة البحث :

و ميقاواط 1250  إنشاء سد مروي بطاقة قصوى تبلغهي مشكلة النقص الحاد في الكهرباء رغم      
يقاواط فقط مما يترك فجوة كبيرة م 900-850تتدنى هذه اإلنتاجية في موسم حصاد المياه لحوالي 

، ومن المشاكل أيضًا مشاكل  في اإلمداد الكهربائي تحدث بسببها القطوعات العشوائية أو المنتظمة
من طاقتها  %59)قيام التوربينات في أنهار مياهها صافية وال تتعرض للطمي  الطمي ونوعية المياه

نتاج الكهرباء بسد مروي ومعرفة العوامل ، ومن المشاكل عدم وجود نموذج قياسي إلالتصميمية(
 إنتاج الكهرباء . ىالمؤثرة عل

 أهمية البحث:
(  اإلنتاج ) تتمتع الطاقة الكهربائية بأهمية عظيمة وميزة فريدة إذ نجد أن نموذج التغير في المنتجات

ين من (، فعند بلوغ نقطة اإلشباع في صنف معSعدا الكهرباء يمكن التعبير عنه بمنحني الحرف)
، أو يهبط اإلنتاج بسبب ظهور سلع من  اإلنتاج، فإن الزيادة في إنتاجه تتوقف على عدد السكان

أما النمو في توليد الكهرباء فهو على . الصنف نفسه مع اشتمالها على خصائص استهالكية متفوقة
، إن  جتماعيالعكس ال يمكن أن يبطئ أو يوقف إال بالتباطؤ أو الهبوط في نمو مجموع اإلنتاج اال
، وهذا االتجاه  توليد الكهرباء يجاوز نسبة النمو في اإلنتاج المادي بجملته وسوف يستمر في تجاوزه

منها أن الكهرباء تجد دائمًا مجاالت جديدة لالستعمال في الصناعة وفي  ، مهم يتحدد بعدة عوامل
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وجعل اإلنتاج على أساس  ، عن العمل كما تعد الكهرباء أساسًا إلدخال المكائن بدالً  ، الحياة اليومية
 .  التحرك الذاتي

إضافة إلى أن قوتها المحركة ال يحل  ، واحد وفوق ذلك تمثل الكهرباء وقودًا وقوة محركة في آنٍ    
كما أنه ال يوجد  ، مهمةمحلها مورد آخر للوقود أو القوى المحركة في بعض الصناعات الكيميائية ال

بائية إذ تظل من بين أنماط الطاقة المختلفة األجود واألسرع واألنظف بديل كامل للطاقة الكهر 
. مما سبق يتضح لنا أهمية الكهرباء وجدارتها باإلخضاع للبحث  واألسهل واألرخص في االستخدام

 . العلمي والتخطيط السليم إلنتاجها واستهالكها
دور رائد في تسريع وتأثير النمو مما ال شك فيه أن القطاع الصناعي في السودان يمكن أن يكون له 

دخال بعض  االقتصادي وذلك بإطالق كل القدرات الكامنة والتأهيل واالهتمام بالصناعات التحويلية وا 
، ومن هنا تأتي أهمية البحث الذي يبرز أهمية  الصناعات اإلستراتيجية الجديدة واالرتقاء باإلنتاج

 . االرتقاء  باإلنتاج
 أهداف البحث :

سد مروي بالوالية الشمالية  مننتاج الكهرباء بناء نموذج إل في دراسةل الهدف الرئيسي لليتمث 1/
   .ساعد في وضع الخطط واتخاذ القراراتلي وتحليله

علي الكمية  (، نسبة الرطوبة ، درجة الحرارة ، درجة التشغيل العمالة)  العوامل المؤثرة معرفة 2/
 المنتجة من الكهرباء . 

 .ونماذج بوكس وجنكيير  نتاج بواسطة السالسل الزمنيةنمذجة اإل 3/
 من سد مروي . التنبؤ بإنتاج الكهرباء 4/
 فروض البحث :    
، درجة التشغيل ، درجة الحرارة ونسبة الرطوبة (  العمالةمعنوي للمتغيرات المستقلة ) تأثير هنالك/ 1
 دالة إنتاج الكهرباء أي الكمية المنتجة من الكهرباء. ىعل
معنوية وبالتالي يعتبر كل من المتغيرات المستقلة من المحددات األساسية و  / المعالم المقدرة مستقلة2 

 .  لدالة إنتاج الكهرباء من سد مروي بالوالية الشمالية
 منهج البحث :  

هذه الدراسة ذات طابع وصفي تحليلي حيث ستتبع المنهج الوصفي في توضيح ووصف      
المنهج التحليلي المتمثل في تحليل  ، كذلك مساهمته في التنمية ىج الكهرباء ومدالمتغيرات إلنتا

 االنحدار والسالسل الزمنية ونماذج بوكس وجنكيز.
 مصادر البيانات :
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البيانات من إدارة  ىهذه الدراسة طبقت علي إنتاج الكهرباء في سد مروي لذلك تم الحصول عل      
دارة و ، العمالة ودرجة التشغيل  ، إدارة التشغيلمن الخزانات  كميات المياه الواردة البحيرة دارة التوليد وا  ا 
ومن إدارة األرصاد الجوي درجة الحرارة ونسبة الرطوبة وذلك  ، الكميات المنتجة من الكهرباء التحكم

 . 2018وحتى  2009للفترة من 
 حدود البحث : 

 :  الحدود الموضوعية
تصاديات الحجم في الكهرباء في سد مروي بالوالية الشمالية من عدمه تقيس الدراسة مدى تحقق اق   

 باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة. 
 . الدراسة إنتاج الكهرباء في سد مروي شملت:  الحدود المكانية
: اعتمدت الدراسة البيانات الواردة لدليل سجل إدارة شركة كهرباء سد مروي للفترة   الحدود الزمنية

3/2009 - 3/2018 . 
 خطة الدراسة :

 لخدمة أهداف الدراسة فقد تم تقسيمها إلى :
 اإلطار النظري والدراسات السابقة . 1/
 الدراسة الميدانية وتحليل البيانات . 2/
 ملخص النتائج والتوصيات . 3/

 أواًل : اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة :
 يةوتطور قطاع الطاقة الكهربائ ةنشأ

 (  1995) تقرير الهيئة القومية للكهرباء        
مرت صناعة الكهرباء في السودان بعدة مراحل منذ أن عرف السودان الكهرباء عبر الحكم        

في  ت ديزلم إنشاء شركة النور برأس مال أجنبي )قـطاع خاص( بمولدا1908الثنائي إذ شهد العام 
، واستمر قطاع الطاقة الكهربائية في التوسع  كيلووات 855ة منطقة بري وذلك بتركيب مولدات بطاق

 كيلوات .  500باألقاليم وبتيار مستمر ثم رفعت الطاقة إلى  في المدن المتباعدة
ميقاوات   15بسعة  رتشغيل أول محطة توليد مائية لتوليد الكهرباء بخزان سنا تم م1962في العام    

 110بكة القومية للكهرباء بشبكة النيل األزرق بالخط الناقل حيث بدأت الخطوط األولى إلنشاء الش
م وعلى الضفة الغربية من 1970. وفي العام  مدني والخرطوم –كيلو فولت ليربط بين قطاع  سنار 

النيل األزرق تم أنشاء أكبر محطة توليد مائية بعد بناء خزان الروصيرص فكان دخول أول وحدة 
م وحتى 1978في األعوام  تميقاوا 30 م بسعة1971خريين في العام وتلي ذلك دخول الوحدتين األ
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ميقاوات  40التوالي بسعة  ىم دخلت الوحدات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة التشغيل عل1987
 .  لكل وحدة

أكملت وزارة الكهرباء والسدود العمل في مشروع سد مروي والذي تبلغ  2010في العام            
جملة أحمال  من  %60ب أضيفت للشبكة القومية وليساهم  وات( ميقا1250لتصميمية )طاقته ا

تنفيذ مجمع سدي  ىفي اإلمداد الكهربائي وقد عملت الوزارة عل ويحدث استقراراً  ، الشبكة القومية
يتم االستفادة منها في  تاواقمي 320أعالي أتبره وستيت والذي يقع في واليتي كسال والقضارف لينتج 

، إاّل أن الدولة  تاواقمي 30000ورغم أن السعة التصميمية للتوليد تقترب حاليًا من . وقت الذروة
تدرك وتعمل لمزيد من إنتاج الكهرباء وتمديد الشبكة القومية ، وذلك لتحقيق النهضة التنموية في 

 . قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات ، وزيادة الناتج القومي
 ئية في سد مرويتوليد الطاقة الما

 م (2014) تقرير شركة كهرباء سد مروي  :المحدودة كهرباء سد مروى  عن شركةنبذة قصيرة   
في  1925 لعام   أنشئت شركة كهرباء سد مروي المحدودة الحكومية بموجب قانون الشركات      
لسد ، وهى تمتلك وتدير سد مروى المكون من جسم ا م2009 من شهر مارس سنة   19  يوم

  كيلو فولت الملحقة مع محطة التوليد 220كيلو فولت وال  500  ومحطة التوليد والمحطات الفرعية
 وقد تم إنشاء هذه الشركة لتحقيق جملة من األهداف اإلستراتيجية تتلخص في :.

  .إدارة بحيرة سد مروى وفق نظم المياه المقررة1/ 
  .مته وطول عمره التشغيليتشغيل السد وصيانته بالكيفية التي تضمن سال2/ 
وتطوير التقنية الحديثة في صناعة الكهرباء وترقية األداء وبناء القدرات  المساهمة في توطين 3/

  . والبشرية  الفنية
  . سد مروى  إنتاج وترويج وبيع وتسويق الكهرباء المنتجة من محطة توليد 4/
 علىن اإلنتاجية والمحافظة على أزيادة الدخل القومي من خالل زيادة اإلنتاج وتحسي 5/

  .الجودة  مستويات
متر و يبلغ أقصى  9,659( كلم من شمال مدينة كريمة ويبلغ طوله 27يقع السد على بعد )       

بعد   (CCMD) الصينية  الشركات  نفذت األعمال المدنية بواسطة تجمع  ( متراً 74ارتفاع له )
  . ستشاري  المير األلمانيةاختيارها عبر منافسة عالميه بأشراف اال

وامتد ليشمل مراحل مهمة كانت   15/6/2003في   عقد األعمال المدنية  بتوقيع  بدا العمل       
تم  م2005وفي ديسمبر  2003 األولى من نوعها مرحلة التحويل األول لمجرى النهر في ديسمبر 

زئيا ليبدأ العمل في السد الركامي ذي التحويل الثاني لمجرى النهر ليمر عبر سد المفيض المكتمل ج
أنجزت مرحلة التحويل الثالث لمجرى النهر  م ،2008متر في منتصف  840النواة الطينية بطول 
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عام   بعد أن وصلت أجزاء السد إلى ارتفاع يسمح ببدء التخزين في بحيرة سد مروى مع إطاللة
المياه عبر التوربينات  لتبدأ  مرحلة  بدأت الخطوات المهمة لبدء المرحلة األخيرة بدخول م2009

 .التوليد الكهربائي
 :نبذة تعريفية عن محطة توليد كهرباء سد مروي   

 ) 1250تمتلك شركة كهرباء سد مروى المحدودة محطة توليد كهرباء سد مروى التي تنتج )        
همها موقعها كجزء اوات طاقة إجمالية وبحسب التصميم نجد أنها قد تميزت بمميزات خاصة أقمي

اني مما يسهل عملية تمرير الطمي أسفل مدخل التوربينات واستخدام اصأصيل من السد الخر 
استخدام المكثفات   وتم ، كمن نوع فرانسيس يتناسب ووضعية السد من حيث السم  التوربينات

. كما يتم  القومية في التوليد المائي لضبط القوة الدافعة الكهربائية في الشبكة ةالتزامنية ألول مر 
المحطة المعزولة بالغاز والتي صممت للحماية والتشغيل في   استخدام تقنيات حديثه في التوليد مثل

اكتملت مرحلة  2003بدأ العمل منذ نهاية عام   .بيئة عرفت بشدة الحرارة والعواصف الترابية
 2009لتشغيل التجريبي في فبراير ا  وبدأ 2008االختبارات للوحدتين األولى والثانية في نهاية عام 

 .2009خر وحدتين الخدمة في ديسمبر آوتوالى إدخال الوحدات المتبقية حيث أدخلت 
 الدراسات السابقة : 
 الطاقة إلنتاج اإلحصائية القياسية بعنوان النماذج ( 2007 )الشيخ إدريس الطيب الشيخ إدريس  

  . السودان في الكهربائية
الدراسة  أهمية وجاءت ، السودان في الكهربائية الطاقة إلنتاج اإلحصائي القياس ةالدراس  تناولت    
 القطاعات لمختلف واستهالك إنتاج من الكهربائية الطاقة لواقع التحليل والدراسة المستمرة أهمية من
  . احتياجاتهم توفير القرار من متخذ مخطط على يسهل مما
 من اإلنتاج ونمذجة القومية الشبكة في الكهربائية الطاقة اجإنت وتحليل وصف إلي الدراسة  هدفت  

 الخطط ووضع الظواهر تحليل في يساعد إحصائي نموذج أفضل إلي للتوصل إحصائية نماذج خالل
  .المستقبلية

 قبل من تأثير وهنالكة . مستقر  غير الكهربائية الطاقة إلنتاج الزمنية الدراسة السلسلة افترضت وقد  
 إنتاج على والطلب الكهرباء إنتاج على النسبية والرطوبة ودرجة الحرارة القصوى حميلالت معامل
 اإلحصائي القياسي التحليلي االستداللي يالوصف المنهج الدراسة   اتخذت. مستمر في تزايد الكهرباء
  .اإلحصائية الفروض واختبار

 السودان خالل في للكهرباء القومية بكةبالش المنتجة الطاقة أن : يوه ، النتائج توصلت الدراسة ألهم 
 ، للزمن تعزىالكهرباء  إنتاج من التغيرات في % 83 نسبة أن.  بالزمن معنويا تتأثر فترة الدراسة 

معامل  في من التغيرات %   94 ةنسي وان بالزمن معنويا فترة الدراسة يتأثر خالل الكهرباء وعامل
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 81 و % 64  على التوالي ونسبتهم بالزمن تتأثر الحرارة   ودرجة والرطوبة.  للزمن تعزي التحميل
%. 
بالصيانة  توصي كما الطلب لمواجهة الكهربائية الطاقةإنتاج  يف الزيادة إلي الدراسة توصي   

 والترشيد ، السودان مناطق كافة ىعل وانتشاره الكهربائي باإلمداد واالهتمام لماكينات التوليد المستمرة
 .رباءالكه استهالك من

 الكهرباء على للطلب القياسي م( بعنوان النموذج 2008دراسة نصر الدين إدريس مساعد يوسف ) 
 السودان في

 بتفسير يقوم الذي االنحدار نموذج باستخدام الكهرباء على الطلب تقدير ىإل الدراسة هدفت     
 النماذج على والتعرف.  ستقبلالم في به والتنبؤ الكهرباء ىعل الطلب في تؤثر التي الظواهر والعوامل
 اإلحصائي المنهج واستخدمت الدراسة ، المستقبل في صياغتها لالستشراف بها القياسية وطريقة

 . الكهرباء علي دالة الطلب لتقدير قياسي نموذج بناء في التمثيلي والتحليل الوصفي
 العالقة أي الكهرباء على الطلب زاد  الدخل كلما زاد  انهأالدراسة   هذه إليها توصلت التي النتائج  

 على والطلب السعر بين عكسية عالقة هناك وان ء.(الكهربا ىعل والطلب الدخل ( طردية بينهما
   معنوية وذو متسق النموذج فان اإلحصائية الناحية أما من . الكهرباء

 الكميات يرلتقد القياسية النماذج استخدام أهمها التوصيات من عدد إلي وتوصلت الدراسة    
 وعلى.  الكهربائية الطاقة إلنتاج التخطيط في تساعد علمية طريقة تعتبر ألنها  من الكهرباء المطلوبة
 متغير يعتبر السعر الن المستهلك تناسب للكهرباء تعريفة أو أسعار وضع القومية للكهرباء الهيئة
 الفرد دخل مراعاة تحديد مسؤولةال الجهات وعلى.  الكهرباء من المطلوبة تحديد الكميات في رئيسي

 وتبويبها اإلحصائية المعلومات وتوفير ، الضرورية الحياة متطلبات زيادة أسعار مع يتماشى ما مع
  .السليم التخطيط رسم في حتى تساعد صحيحة بصورة وتنظيمها
 : السودان في الكهربائية الطاقة إنتاج (2015)محمد علي إدريس  هدراسة البل
 -1995) سنوات  العشر خالل ، السودان في الكهربائية الطاقة إنتاج لت الدراسة معرفةتناو       

 النيل مياه ومنسوب المائي التوليد بين العالقة ومعرفة والحرارة  المائي التوليد لكل من ،م  (2004
 لطاقةا إنتاج دالة تقدير ىإل الدراسة  هدفت كما  ، بالطن والوقود المستخدم حراريوالتوليد ال
  .القومية الشبكة عبر للكهرباء القومية تقدمها الهيئة سنوات التي العشر خالل السودان في الكهربائية
  اإلحصائي التحليلي الوصفي المنهج هو البحث هذا بيانات لتحليل المستخدم المنهج        

 ، التوليد الحراري ، ائيالم التوليد)  اآلتية استخدمت الدراسة المتغيرات  فقد ، واختبارات الفروض
توصلت  وقد  .اإلنتاج ظل في تلك المتغيرات بين الدراسة  تقارن وقد  )الوقود بالطن ، النيل منسوب
 ووجود ، والتوليد المائي النيل مياه منسوب بين طردية عالقة وجود أهمها النتائج من عددى إل الدراسة
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 النمو على عملية يؤثر الكهرباء إنتاج تضاؤل راري . الح  والتوليد المستخدم الوقود بين طردية عالقة
  .والتقدم
 الكهربائي اإلمداد مشاريع تحسين ، النتائج بهذه متعلقة عديدة الدراسة توصيات  هذه وتضمنت   

 تشجيع . التنمية بمشاريع تهتم والتي الشاملة التنموية الخطط بإتباع وذلك خطة التنمية ضمن
زيع تو  . المجال هذا في للدخول الخاص القطاع بدعوة وذلك الكهربائية اقةمجال الط في االستثمار
  .المختلفة االقتصادية القطاعات تتأثر ال حتى للكهرباء توزيعها بالتساوي في الكهربائية الطاقة

 الدراسة الميدانية:
 ( SPSSتقدير دالة إنتاج الكهرباء ) برنامج 

ة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة التي تفترض الباحث تقيس تحليل االنحدار العالقة السببي  
عتمد علي إعطاء وزن نسبي تفسيري يمتغير الدراسة التابع ، حيث أن تحليل االنحدار  ىأنها تؤثر عل

أساس مجموعة من اإلحصاءات تبدأ  ىلنوعية العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة عل
الخاصة بمتغيرات الدراسة وتتمثل في قياس المتوسط الحسابي ، واالنحراف اإلحصاءات الوصفية 

 .ويوضح الجدول التالي نتائج اإلحصاءات الوصفية  Sdالمعياري 
 (1جدول رقم )

 االنحراف المعياري المتوسط المعامالت
 151586.25898 478321.7615 التابع المتغير
 27.53610 106.6239 العمالة

 14628. 7891. التشغيل درجة
 63687.23554 25900.4495 االطماء

 2782.29787 9260.0000 المياه مناسيب
 7082.69020 7241.9817 المياه كميات
 5.31382 30.2018 الحرارة درجة
 11.47220 25.3945 الرطوبة نسبة
 3.17432 11.4037 الرياح سرعة

 (spssدام برنامج )المصدر: الباحثة من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخ
 478321.8يبلغ  ()كمية اإلنتاج من الجدول أعاله نجد أن المتوسط الحسابي للمتغير التابع

بانحراف معياري  106.6والمتوسط الحسابي للعمالة يبلغ  ،151588.3بانحراف معياري يبلغ  
والمتوسط  ، 0.14628بانحراف معياري  0.7891، المتوسط الحسابي لدرجة التشغيل يبلغ  27.5

والمتوسط الحسابي لنسبة  5.31382بانحراف معياري  30.2018الحسابي لدرجة الحرارة يبلغ 
، حيث تبلغ درجة التشتت بين المركز والقيمة  11.47220بانحراف معياري  25.3945الرطوبة 

 . في المتوسط %24الخاصة بالمتغير 
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 االرتباط (2)جدول رقم 
عالتاب المتغير معامل االرتباط لالتشغي درجة العمالة   المياه كميات المياه مناسيب االطماء 

 251. 031.- 165. 642. 435. 1.000 التابع المتغير   
 114.- 135. 234.- 150. 1.000 435. العمالة

لالتشغي درجة  .642 .150 1.000 .383 -.088 .480 
 586. 042.- 1.000 383. 234.- 165. االطماء

هالميا مناسيب  -.031 .135 -.088 -.042 1.000 -.038 
 1.000 038.- 586. 480. 114.- 251. المياه كميات
 487. 041.- 370. 440. 042.- 491. الحرارة درجة
 677. 136.- 608. 378. 169.- 087. الرطوبة نسبة
 296.- 236. 182.- 091.- 193. 059.- الرياح سرعة

Sig.  
(1-tailed) 

ابعالت المتغير  . .000 .000 .043 .374 .004 
 119. 081. 007. 060. . 000. العمالة
لالتشغي درجة  .000 .060 . .000 .182 .000 
 000. 331. . 000. 007. 043. االطماء
 348. . 331. 182. 081. 374. المياه مناسيب
 . 348. 000. 000. 119. 004. المياه كميات
 000. 337. 000. 000. 331. 000. الحرارة درجة
 000. 080. 000. 000. 040. 183. الرطوبة نسبة

 001. 007. 029. 174. 022. 272. الرياح سرعة
 (spssالمصدر: الباحثة من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج )

االرتباط درجة االرتباط بين متغيرات الدراسة حيث نجد أن درجة معامل  (2)ويوضح الجدول رقم  
أي ارتباط طردي متوسط ،  0.435بين المتغير التابع ) كمية اإلنتاج ( والمتغير المفسر )العمالة ( 

وتوجد ارتباط طردي قوي  بين المتغير التابع والمتغيرات المفسرة  درجة التشغيل ودرجة الحرارة  
ابع والمتغيرات المفسرة التوالي ، بينما توجد ارتباط عكسي بين المتغير الت ىعل 0.491و 0.642

علي التوالي كما توجد ارتباط طردي ضعيف  – 0.059و 0.031-مناسيب المياه وسرعة الرياح 
و  0.251و  0.165بين المتغير التابع والمتغيرات المفسرة االطماء ، كميات المياه ونسبة الرطوبة 

 .التوالي ىعل 0.087
 تابع لالرتباط (3)جدول رقم  

 الرياح سرعة الرطوبة نسبة الحرارة درجة 
Pearson Correlation 059.- 087. 491. التابع المتغير 

 193. 169.- 042.- العمالة
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 091.- 378. 440. التشغيل درجة
 182.- 608. 370. االطماء
 236. 136.- 041.- المياه مناسيب
 296.- 677. 487. المياه كميات
 349.- 376. 1.000 الحرارة درجة
 353.- 1.000 376. الرطوبة نسبة
 1.000 353.- 349.- الرياح سرعة

Sig. (1-tailed) 272. 183. 000. التابع المتغير 
 022. 040. 331. العمالة
 174. 000. 000. التشغيل درجة
 029. 000. 000. االطماء
 007. 080. 337. المياه مناسيب
 001. 000. 000. المياه كميات

رجةد  000. 000. . الحرارة 
 000. . 000. الرطوبة نسبة
 . 000. 000. الرياح سرعة

 (spssالمصدر: الباحثة من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج )
 

 ملخص عملية التقدير (4)جدول رقم 
   F Change df1 df2 Sig. F Change  D . W 
1 .642a .412 75.107 1 107 .000  
2 .728b .530 26.435 1 106 .000  
3 .778c .606 20.182 1 105 .000  
4 .793d .629 6.653 1 104 .011 1.228 

 (spssالمصدر: الباحثة من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج )
 

 ( تحليل التباين5جدول رقم )
Model Sum of Squares Mean Square F Sig. 

1 Regression 1023525069750.279 1023525069750.279 75.107 .000b 

Residual 1458141472807.519 13627490400.070   

Total 2481666542557.798    

2 Regression 1314579719939.471 657289859969.735 59.698 .000c 

Residual 1167086822618.327 11010253043.569   

Total 2481666542557.798    

3 Regression 1502735517768.773 500911839256.258 53.728 .000d 

Residual 978931024789.025 9323152617.038   

Total 2481666542557.798    
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4 Regression 1561593597687.242 390398399421.811 44.128 .000e 

Residual 920072944870.555 8846855239.140   

Total 2481666542557.798    

 (                    spssالمصدر: الباحثة من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج )
  

 معالم النموذج المتدرج (6)جدول رقم 
 B Std. Error T Sig 
 449. 760.- 61615.722 46801.851- الثابت 1

التشغيل درجة  665486.267 76788.785 8.666 .000 
ابتالث 2  -207586.120 63602.617 -3.264 .001 

التشغيلة درج  611580.576 69813.907 8.760 .000 
 000. 5.141 370.884 1906.893 العمالة

 000. 5.422- 69805.520 378496.461- الثابت 3
 000. 6.460 72026.251 465274.875 التشغيل درجة
 000. 6.095 343.869 2095.814 العمالة

الحرارةة جدر   8814.504 1962.097 4.492 .000 
 000. 5.554- 67999.814 377663.872- الثابت 4

التشغيل درجة  521395.044 73458.434 7.098 .000 
 000. 5.519 343.727 1896.964 العمالة

الحرارةدرجة   9982.712 1964.249 5.082 .000 
الرطوبةنسبة   -2331.053 903.740 -2.579 .011 

 (spssالمصدر: الباحثة من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج )
طريقة اإلدخال المتتالي  ىيوضح الجدول أعاله إدخال أحداث النموذج حيث تم االعتماد عل      

 الختيار أفضل نموذج ويوضح الجدول اآلتي :
أربع متغيرات وهي  : ثير هيأن المتغيرات التي تستطيع تفسير النموذج وتوضح عالقات التأ1/ 

 درجة التشغيل ، العمالة ، درجة الحرارة ونسبة الرطوبة. 
( هو أفضل نموذج وذلك الحتوائه علي أكبر عدد من المتغيرات التي  Bolk 4النموذج في ) 2/ 

 Fستمتع النموذج بدرجة المعنوية الكاملة حيث أن قيمة قد او  %63تستطيع تفسير المتغيرات بنسبة 
 ( . 0.00بدرجة معنوية ) 44.128تبار جودة النموذج تبلغ الخ

 هذا الشكل : ىالنموذج النهائي عل
 Elect = -377663.8 + 521395 DM + 1896.9 L + 9982.7 Temp – 2331 

Humid 
 يمثل الكمية المنتجة من الكهرباء  Electحيث أن 
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DM               يمثل درجة التشغيل           وL مالةيمثل الع 
Temp       يمثل درجة الحرارة         وHumid ةيمثل نسبة الرطوب 

 
 ملخص عملية التقدير (7)جدول رقم 

Mo

del 

R R 

Squa

re 

Adjus

ted R 

Squar

e 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics D.WS 

R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .796a .634 .604 95362.18742 .634 21.612 8 10

0 

.000 1.209 

 
 جدول تحليل التباين (8)جدول رقم 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1572271863642.936 8 196533982955.367 21.612 .000b 

Residual 909394678914.862 100 9093946789.149   

Total 2481666542557.798 108    

 (spss)من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج  المصدر : الباحثة
 

 ( معالم النموذج المباشر(9م جدول رق
 .T Sig المعامالت النموذج

B Std. Error 
 001. 3.500- 94506.053 330749.909- الثابت 1

 000. 5.502 363.904 2002.089 العمالة
 000. 6.476 78871.531 510788.920 التشغيل درجة
 442. 772. 198. 153. االطماء
 488. 697.- 3.461 2.411- المياه مناسيب
 867. 168.- 1.991 336.- المياه كميات
 000. 4.542 2147.719 9754.196 الحرارة درجة
 024. 2.288- 1201.992 2750.314- الرطوبة نسبة
 766. 299.- 3347.883 1000.335- الرياح سرعة

 (spss)من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج  المصدر : الباحثة
 

 اآلتي : ، نتائج التحليل بالطريقة المباشرة أنيتضح من الجداول السابقة 
في حين يتمتع النموذج بدرجة معنوية كاملة حيث أن قيمة  %63أن نسبة المتغيرات المفسرة تبلغ  1/
F 21.612ودة النموذج تبلغ الختبار ج . 



جم2021جج-جينميرججونةشرالالةدنججالةةلميةل جامعة جنق الجلةلبحثججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 20th edition Junuary 2021 
 

1
4

 

النموذج المكون ليست جميع متغيراته يتمتع بدرجة داللة إحصائية كما أنه يعاني من مشكلة  2/
 . DW = 1.209ارتباط ذاتي حيث أن 

 النموذج يأخذ الشكل التالي :
Xt = -330749.9 + 2002.08L + 510788.9 + 0.153 

T =  (- 3.500)       (5.502)       (6.476)     (0.772) 
P.vules = (0.001)    (0.000)      (0.000)     (0.442) 

- 2.411- 0.336 + 9754.19 – 2750.31- 1000.33 
t = (-0.697)  (-0.168) (4.542)    (-2.288)   (-0.299) 
P.Vules(0.488)  (0.867) (0.00)     (0.024)    (0.766)  

 E.views 10السالسل الزمنية ) برنامج تحليل 
 

 ( اإلحصاءات الوصفية للمتغير التابع المشاهد1شكل رقم )
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0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

Series: X
Sample 1 115
Observations 109

Mean       478321.8
Median   492549.0
Maximum  736023.0
Minimum  14247.00
Std. Dev.   151586.3
Skewness  -0.561549
Kurtosis   3.223253

Jarque-Bera  5.955000
Probability  0.050920

 
 (E.views)المصدر : الباحثة من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج 

      
وذلك برسم السلسلة ودراسة  السلسلة يةاستقرار  نتائج ىعند تحليل السالل الزمنية يتم االعتماد عل

 14247وأقل متوسط بلغ   736023متوسط بلغت  ىاءات الوصفية لها ، كما نجد أن أعلاإلحص
( - ( 0.5615لتواء ( وجود قمة للسلسلة ، ويظهر معامل اإل   3.22وأيضًا يظهر معامل التفلطح )

وجود ميل نحو جهة اليمين . وبعد التأكد من استقرارية السلسلة الزمنية باختيارات مشاهدة دالة 
 .(2تباط الذاتي ودالة االرتباط الذاتي الجزئي الموضحة بالشكل رقم )االر 
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 طريقة اختيار النموذج األمثل (2)الشكل رقم 

 
 (E.views)المصدر : الباحثة من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج 

تالي ال حاجة ألخذ وبال (0)نالحظ من الشكل أعاله أن السلسلة الزمنية مستقرة عند الدرجة       
وذلك ألن جميع معامالت االرتباط كانت تتبع لقيمة تناقصية ولها داللة احتمالية  االفروق أو تحويله

وتعطي  Dickey – Fullerصحة هذه النتائج نستخدم اختبار  ىوللتأكد عل (Prob =0)تعطي 
 طبيعة االختبار كما يلي :

          𝑡𝑐 =  
∅

𝜕∅
 

 المستخدمة في االختبار وهي : بعد صياغة النماذج
 Yt = ∅ Yt-1 + ∈t                   بدون حد ثابت  
 Yt = ∅ Yt-1 +C + ∈t               مع حد ثابت  

 Yt = ∅ Yt-1 +C +𝛽t + ∈tمع حد ثابت واتجاه زمني      
 ( مع قيمتها الجدولية الختبار الفرضياتtc) اتوتقارن فيه اإلحصاء

 الفرضيات
                                H0 = ∅ = 1 

H1 = ∅ ≠ 1 
تقع داخل فترة الثقة الخاصة بها عدا ثالثة ارتباطات  اتنالحظ من الشكل أن معظم االرتباط    

وهي ارتباط ذاتي واحد وارتباطين جزئيين األمر الذي يحدد شكل النموذج من خالل منهجية التعرف 
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والمتوسطات  ARًا وتتضح رتبة النموذج من االنحدار الذاتي االرتباطات تتناقص هندسي ىالقائمة عل
ذلك فإن التوصيف األمثل للنموذج الخاصة بإنتاج الطاقة  ىعليه ، وعل بناءً  MAالمتحركة  

والمتوسطات المتحركة من الرتبة  AR(1الكهربائية هو نموذج االنحدار الذاتي من الرتبة األولي )
  ARMA(1.2) هو عليه فإن النموذج المقترح بغرض التحليل ، MA(2)والثانية  MA(1)األولي 

 النموذج العام (10)جدول رقم 
             t-Statistic Prob.* 
          Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.827470 0.0001 

Test critical values:s 1% level  -3.491928  
 5% level  -2.888411  
 10% level  -2.581176  
          *MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 (E.views)المصدر : الباحثة من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج 
 ىبالتالي يتم قبول الفرضية البديلة األمر الذي يدل عل tc = -4.82من الجدول أعاله نجد أن قيمة 

مستويات القياس التي تمت بالتالي تأكد فرضية غياب التكامل المشترك ، أن السلسلة مستقرة عند 
ولدراسة عملية التعرف علي النموذج نستخدم  ARMAعليه فإن نموذج السلسلة الزمنية المستخدم هو 

 .(2)الموضح بالشكل رقم  AFD & PACFشكل دالة االرتباط الذاتي 
 ( تقدير النموذج11جدول رقم )

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
          C 562904.2 16449.56 34.22001 0.0000 

AR(1) 0.955645 0.012163 78.56856 0.0000 
MA(1) -0.514591 0.086406 -5.955498 0.0000 
MA(2) -0.484757 0.086006 -5.636295 0.0000 

          R-squared 0.572124 Mean dependent var 482618.8 
Adjusted R-squared 0.559781 S.D. dependent var 145470.8 

S.E. of regression 96518.42 Akaike info criterion 25.82919 
Sum squared resid 9.69E+11 Schwarz criterion 25.92853 

Log likelihood -1390.776 Hannan-Quinn criter. 25.86947 
F-statistic 46.35360 Durbin-Watson stat 1.895708 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Inverted AR Roots .96   
Inverted MA Roots 1.00 -.48 

 (E.views)المصدر : الباحثة من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج 
في تقدير النماذج تم التوصل إلي النتائج التالية   طريقة المربعات الصغرى العادية ىباالعتماد عل 

 (11رقم )كما موضح بالجدول 
 من الجدول نجد أن :

 النموذج المفسر يأخذ الصيغة التالية :
Xt = 562904.2+ 0.96 AR(1) – 0.51MA(1) – 0.48 MA(2) 
Std E ( 16449.6 )        (0.01 )         ( 0.09 )         (0.09 )  
t.s        ( 34.2 )         ( 78.7 )         (- 5.9 )         (-5.6)  
P.Values   ( 0)               (0)                 (0)                (0)  

إنتاج   Xtتفسير المتغيرات في المتغير التابع  ىنجد أن جميع معامل النموذج لها القدرة عل        
قيمة الظاهرة في الفترات السابقة تؤثر بصورة طردية  في قيمة الظاهرة  حيث أن ، الطاقة الكهربائية

ويتضح ذلك من  ةبالموجب بينما تأثيرات األخطاء كانت سلبي  ARالحالية وذلك ألن معامل 
 . MAمعامالت 

وذلك يدل علي أن هذه المعامالت لها تأثير  ، نجد أن جميع معامالت النموذج كانت معنوية      
تفسير التغيرات التي تحدث في هذا المتغير،   ىولها القدرة عل  Xtقيمة المتغير التابع  ىواضح عل

وذلك    %57حيث أن قيمته تبلغ  𝑅2ويتضح ذلك جليًا عند دراسة وتحليل قيمة معامل التحديد 
ألساسي إنتاج الطاقة الكهربائية  سببها ا Xtمن التغيرات التي تحدث في المتغير  %57أن  ىيؤكد عل

معامالت النموذج المقدر الواضح أن هذه النسبة  ولكن ما يؤكد صحة أنها نسبة جيدة جدًا قيمة 
وهي تشير إلي سالمة النموذج 1.90 للكشف عن االرتباط الذاتي حيث نجد أن قيمته  D.Wاختبار 

تفسير  وهذا يعكس مصداقية  معامل التحديد وسببية النموذج في ،من مشكالت االرتباط الذاتي
 التغيرات.

داللة توضيحية للتغيرات  و( كذلك نجد أن النموذج ككل هو نموذج معنوي ذ11من الجدول )    
الختبار صالحية   Fلمعنوية النموذج حيث نجد أن إحصائية  Fوذلك عند دراسة نتيجة اختبار 

   P. value (0.00)وهي قيمة ذات داللة إحصائية ألن قيمة  46.6 ومعنوية النموذج تبلغ 
 Akaikeمعايير  ى( لدراسة جودة المطابقة في النتائج والتحليل يتم االعتماد عل11من الجدول )    
حيث يتم اختيار النموذج الذي يوفر أكبر قدر من المعلومات التقديرية  Hannanو  Schwarzو

نجد أن قيم هذه المعايير علي أول قيمة لهذه المعايير بين النماذج األخرى التي يتم تقديرها حيث  بناءً 
 .كانت
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AR MA (1,1) AR MA (1,2)  
25.92802 25.82919 Akaike 
26.00253 25.92853 Schwarz 
25.95823 25.86947 Hannan 

وهو أقرب نموذج للنموذج   ARMA(1,1)بالنموذج  ARMA(1,2)حيث تمت مقارنة النموذج
أقل من النموذج  ARMA(1,2)ر للنموذج المدروس من حيث التعريف نجد أن جميع قيم المعايي

ARMA(1,1) جودة المعلومات المتوفرة في النماذج األخرى وأن النموذج يوفر  ىاألمر الذي يدل عل
                  أقل جزء من المعلومات المتوفرة . ُيهمل  أكبر قدر من المعلومات بالتالي

 متنبأاإلحصاءات الوصفية للمتغير التابع ال (3)شكل رقم 
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200000 300000 400000 500000 600000 700000

Series: XF
Sample 1 115
Observations 109

Mean       487036.2
Median   512958.3
Maximum  715367.3
Minimum  125860.5
Std. Dev.   108961.6
Skewness  -0.995993
Kurtosis   3.803715

Jarque-Bera  20.95509
Probability  0.000028

              
 

   تحليل البواقي  (4)رقم شكل
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Series: RESID
Sample 1 115
Observations 108

Mean      -3686.051
Median   1637.969
Maximum  336942.3
Minimum -468573.3
Std. Dev.   95083.65
Skewness  -0.810424
Kurtosis   8.006039

Jarque-Bera  124.5941
Probability  0.000000

 
 (E.views)المصدر : الباحثة من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج 
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،  (1)عند دراسة مخرجات التحليل والتوزيع الوصفي للمشاهدات والمقدرات واألخطاء في األشكال 
 نجد أن  : السابقة (4( ، )3)

P.Values Jarque-Bera Std Dev Mean  

0.05 5.955 151586.3 478321.8 Observations 

0.00 20.956 108961.6 487036.2 Estimated 

0.00 124.594 95083.6 -3686.05 RESID 

فات ال تكاد تكون المالحظ من الجدول أعاله أنه عند مقارنة القيم المشاهدة بالمتنبأ بها فإن  االختال
الجودة العالية  ىويشير ذلك إل  4357.2موجودة حيث أن متوسط االختالف بين المتوسطات بلغ   

، نالحظ كذلك أن جميع قيم المشاهدات والمقدرات  Xtالمتوفرة في النموذج لقياس قيم الظاهرة 
   P.valuesمة حيث أن قي   Jarque-Beraواألخطاء يتبع التوزيع الطبيعي بداللة اختبار 

اعتدال  ىأو أقل منها األمر الذي يدل عل0.05 االختبار لكل العناصر تبلغ  اتالخاصة بإحصاء
 في قياس التغيرات عالية مما سبق فإن النموذج المقدر ذات مصداقية  وفعالية التوزيع الخاص بها .

 . Xtالتي تحدث في المتغير 
 م2024م حتى 2019التنبؤ للفترة 

مسار الظاهرة في  ىإذ بموجبه يتم التعرف عل ئيد األهداف الهامة في االقتصاد اإلحصايعتبر أح  
المستقبل ليساعد في عملية التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وهو تنبؤ مشروط بصحة القيم التي 

ضافة أن العالقة الهيكلية المقدرة بين المتغير ، تأخذها المتغيرات المفسرة في فترة التنبؤ التابع  وا 
والمتغيرات المفسرة يجب أن تبقي ثابتة خالل التنبؤ كما يجب أن نوضح إلي أن مدى دقة التنبؤ 

أن النتائج التي سوف  ىتعتمد علي دقة وشمول البيانات المتاحة أمام الباحث ومن هنا يلزم التنبؤ إل
 امنا من بيانات .توصل إليها ستكون محكومة في دالالتها بمدى صدق ودقة ما يتوافر أميتم ال
علي ما هو  يمكن تعريف التنبؤ بأنه تقدير كمي للقيم المتوقعة للمتغير التابع في المستقبل بناءً       

 متاح لدينا من معلومات عن الماضي والحاضر .
حيث نجد أن  (5رقم )الشكل  ىتم االعتماد عل ARMA(1,2)لدراسة فعالية التنبؤ للنموذج       

زمنية للمقدرات تقع داخل المدى المحدد لفترات الثقة الخاصة لها وتوضح معايير شكل السلسلة ال
 Theil Inequality Coefficent مؤشر ىوكذلك تم االعتماد عل ،جودة التنبؤ مدى فعالية النموذج

االقتصادية والظواهر االقتصادية األخرى . معامل ائي يستخدم لقياس عدم المساواة وهو مؤشر إحص
Theil  قدر ممكن من األنتروبيا للبيانات ناقص  ىهو نفس التكرار في نظرية المعلومات وهو أقص

األنتروبيا المرصودة . ويمكن اعتباره مقياسًا للتكرار ، وعدم التنوع ، وعدم العشوائية . وتعطي صيغة 
 االختبار كما يلي :

Ti = tα-1 = 1/n ∑ xi/µ ln (xi /µ) 
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 الثقة لمقدرات النموذج المقدرشكل يوضح حدود  (5)شكل رقم 
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1,000,000

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

XF ± 2 S.E.

Forecast: XF

Actual: X

Forecast sample: 1 109

Adjusted sample: 2 109

Included observations: 108

Root Mean Squared Error 94714.17

Mean Absolute Error      69649.99

Mean Abs. Percent Error 21.70845

Theil Inequality Coefficient 0.094509

     Bias Proportion         0.001515

     Variance Proportion  0.145289

     Covariance Proportion  0.853197

Theil U2 Coefficient         0.577249

Symmetric MAPE             15.49080

 (E.views)المصدر : الباحثة من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج 
وهي قيمة ممتازة تعبر عن  0.09بلغ   Theil Inequality Coefficentحيث نجد أن معامل   

مقدرة كذلك نجد أن معيار الجذر التربيعي لمتوسط جودة عالية في التنبؤ مقارنة مع بقية النماذج ال
وهي أقل قيمة مقارنة مع بقية النماذج وبذلك يتضح  94714.17بلغ  RMSEمربعات األخطاء 

 . مدى فعالية النموذج في جودة القياس والتنبؤ
 توزيع أخطاء التقدير (6)شكل رقم 
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 (E.views)تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج المصدر : الباحثة من واقع 
 ات )سنوات(فتر  6يوضح المقدرات لمدة  (13) جدول رقم

  Lower 95.0% Upper 95.0% 

Period Forecast Limit Limit 

2019 564004.0 357645.0 770363.0 
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2020 561153.0 314593.0 807713.0 

2021 559559.0 295329.0 823789.0 

2022 558668.0 284624.0 832711.0 

2023 558169.0 277593.0 838746.0 

2024 557891.0 272312.0 843469.0 

 (E.views)المصدر : الباحثة من واقع تحليل نموذج الدراسة باستخدام برنامج 
 الخالصة :

ة متغيرات درج ةأن المتغيرات التي تستطيع تفسير النموذج هي أربع ىخلصت الدراسة إل      
 ىأفضل نموذج الحتوائه علهنا التشغيل ، العمالة ، درجة الحرارة ونسبة الرطوبة . ويعتبر النموذج 

. وعند توصيف بيانات السلسلة  %63أكبر عدد من المتغيرات التي تستطيع تفسير المتغيرات بنسبة 
،  (Prob = 0)طي الزمنية نجد أن السلسلة مستقرة وجميع معامالت االرتباط لها داللة احتمالية تع

ولدراسة  ، ARMAكذلك نجد غياب التكامل المشترك لذلك فإن نموذج السلسلة الزمنية المستخدم هو 
.أوضحت الدراسة أن إنتاج  PACFو ACFالنموذج تم استخدام شكل االرتباط  ىعملية التعرف عل
 توفر مجاري مائية ذات شروط طبيعية معينة . ىالكهرباء يعتمد عل

قطاع الطاقة  الكهربائية في السودان مشاكل عدة كان لها بالغ األثر في محدودية واجهت    
استعمالها كطاقة محركة في التصنيع من أهمها طبيعة التوليد المائي الموسمية بالبالد باإلضافة إلي 

اسات سياسات الدعم لمستهلكي الطاقة الكهربائية ، وعلي سي ىاعتماد البالد طوال الفترات السابقة عل
تعطل الوحدات الكهربائية ،  ىتحكمية في التعريفة لدواعي وحيثيات اجتماعية واقتصادية باإلضافة إل

هذه المشكلة وخاصة بعد تشييد لفضل األووقوفها عن العمل لفترات طويلة . لهذا هدفت الدراسة تقديم 
ل المشكلة ، وتأتي سد مروي ودمج إنتاجها مع الشبكة القومية للوقوف علي مدي مساهمتها في ح

 .أهمية هذه األطروحة من أهمية الكهرباء لما لها من مميزات تختلف من مصادر الطاقة األخرى
  :نتائج 
 عدة نتائج أهمها :إلى الدراسة  توصلت

أن المتغيرات التي تؤثر في النموذج وتوضح عالقات التأثير هي أربع متغيرات درجة التشغيل ،  1/
 ارة ونسبة الرطوبة .العمالة ، درجة الحر 

ويستمتع النموذج بدرجة المعنوية الكاملة حيث  %63المتغيرات المدروسة تفسر التغيرات بنسبة  2/
 . (0.00)بدرجة معنوية  44.128الختبار جودة النموذج بلغت  Fأن قيمة 

م معنوية من خالل القيعالقة إنتاج الكهرباء بالمتغيرات المدروسة عالقة طردية وقوية و  3/
 .االحتمالي

 tc= -4.82وقيمة  I(0)بتحليل السالسل الزمنية تم التأكد من استقرارية السلسلة عند الدرجة    4/
 .    ARMAواتضح أن النموذج األنسب للتحليل هو  ،رك والتأكد من فرضية غياب التكامل المشت
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ارتباط ذاتي واحد وارتباطين رتباط تقع داخل فترة الثقة الخاصة عدا ثالثة ارتباطات هي معظم اإل 5/ 
 ARMAأي  MAوالمتوسطات المتحركة  ARجزئيين ، واتضح أن رتبة النموذج من االنحدار الذاتي 

(1,2) . 
أن جميع معامل النموذج لها القدرة علي تفسير المتغيرات في  ىمن تحليل النموذج تم التوصل إل 6/

رة في الفترات السابقة تؤثر بصورة طردية في قيمة المتغير التابع ) إنتاج الكهرباء( وأن قيمة الظاه
 . AMموجبة وتأثير األخطاء سلبية ويتضح ذلك من معامالت  ARالظاهرة الحالية ، ألن معامل 

حيث بلغ قيمته  (𝑅2)جميع معامالت النموذج كانت معنوية عند دراسة وتحليل معامل التحديد  7/
تي تحدث في المتغير التابع )إنتاج الكهرباء( سببها من التغيرات ال %57وذلك يؤكد أن  57%

معامالت النموذج المقدر، هذه النسبة تعتبر جيدة جدًا ألن النموذج خالي من مشكلة االرتباط الذاتي 
وهذا يعكس مصداقية معامل التحديد وسببية النموذج في تفسير  1.89بلغت  D.Wألن قيمة 
 التغيرات .

داللة  ذولمعنوية النموذج ووجد أن النموذج ككل هو نموذج معنوي  F تم دراسة نتيجة اختبار 8/
وهي قيمة ذات داللة إحصائية ألن قيمة  (F= 46.4)توضيحية للتغيرات ، حيث بلغت إحصائية 

P.value(0.00)  . 
من حيث التعرف واتضح  AR MA (1,2)والنموذج   AR  MA(1,1)تم المقارنة بين النموذج  9/

األمر الذي يدل  AR MA (1,1)أقل من النموذج  AR MA (1,2)لمعايير للنموذج أن جميع فيم ا
  . منها  ً قليال ا ً علي جودة المعلومات ، ويوفر أكبر قدر من المعلومات وُيهمل جزء

مقارنة القيم المشاهدة بالمتنبأ بها ووجد أن االختالف ال تكاد تكون موجودة ألن متوسط  تتم 10/
الجودة العالية المتوفرة في النموذج لقياس  ىويشير ذلك إل 4357.2وسطات بلغ االختالف بين المت

 . Xtقيم الظاهرة 
 Jarque - Beraجميع قيم المشاهدات والمقدرات واألخطاء يتبع التوزيع الطبيعي بداللة اختبار 11/

  (0.05)الخاصة بإحصاءة االختبار لكل العناصر بلغت  P.valuesحيث أن قيمة 
دراسة فعالية التنبؤ ووجد أن جميع المقدرات تقع داخل المدى المحدد لفترات الثقة الخاصة تم  12/

 Theil Inequalityلها وأوضحت معايير جودة التنبؤ مدى فعالية النموذج حيث نجد أن معامل 
Coeff icent   كذلك نجد أن معيار الجذر التربيعي لمتوسط مربعات األخطاء  (0.09)بلغ ،

RMSE  النموذج في  وهي أقل قيمة مقارنة مع بقية النماذج وبذلك أتضح فعالية 94714.17غ بل
 .جودة القياس والتنبؤ

مشاهدة ) شهر( ويالحظ  109فترة ) سنة ( كما تم التنبؤ للمشاهدات وهي  12تم التنبؤ لمدة  13/
 تناقص و تأرجح اإلنتاج بين الصعود والهبوط خاصة بالنسبة للمشاهدات . 
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 صياتالتو 
 ساعد في وضع الخطط واتخاذ القرارات .يبناء نموذج إلنتاج الكهرباء من سد مروي وتحليله التي  1/
 نمذجة اإلنتاج بواسطة السالسل الزمنية ونماذج بوكس وجنكيز للتنبؤ باإلنتاج المستقبلي.  2/
ء لذلك البد من أتضح من النتائج أن الظروف المناخية تتحكم في اإلنتاج والطلب علي الكهربا 3/

عمل التحوطات الالزمة لمواجهتها مثل التخزين الكافي للمياه في البحيرة لالستفادة منها في فترة 
 الجفاف . كما يجب دراسة اآلثار البيئية .

تعدد األغراض من إنشاء السدود لذلك البد من ترتيب األولويات الطاقة أواًل ثم الماء ثم الزراعة  4/
 . من فائض البحيرة 

يجب علي الدولة االهتمام بصناعة الكهرباء ألن هنالك فرص مشرقة في البالد لهذه الصناعة ،  5/
كما أن هذه الصناعة تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية كبرى ، كما يجب التوسع في الشبكة ألن ذلك 

 يؤدي إلي زيادة اإلنتاج .
ادي ( وكذلك التعدد في أنواع التوليد اقتص –اجتماعي  –يجب االستقرار في الدولة ) سياسي  6/

للنهوض بالتنمية اإلنتاجية والصناعية وكذلك االستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لزيادة اإلنتاج وبالتالي 
 المساهمة في الثورة الصناعية والزراعية .

تخزن طبيعة االستهالك سكني مما يؤدي إلي فائض في الكهرباء وكما هو معلوم الكهرباء ال  4/
لذلك يكون هنالك تحكم من إدارة التحكم المركزية في تحديد الكمية التي تدخل في الشبكة القومية من 
إنتاج سد مروي ، لذلك نوصي بجذب المستثمرين في المجاالت الصناعية لالستفادة من فائض 

 بالدولة والخروج بها من خط الفقرالكهرباء في الصناعة للنهوض 
 قائمة المراجع

النماذج القياسية اإلحصائية إلنتاج الطاقة الكهربائية  (2007)لشيخ إدريس الطيب الشيخ إدريس/ ا1
 .جامعة السودان –قسم اإلحصاء  -ماجستير –في السودان 

تقرير فجوة الطلب علي الطاقة الكهربائية علي  (2010)أنمار أمين حاجي ويسري حازم جاسم  2/ 
 جامعة الموصل. –كلية االقتصاد واإلدارة  –القطاع السكني في محافظة نينوي 

  ،( . المدخل إلي تحليل االنحدار ، دار الكتب للطباعة والنشر1987خاشع محمود ) الراوي ،3/ 
 جامعة الموصل ، العراق .

النماذج القياسية ومدى فعاليتها في التخطيط االقتصادي  (2011)احمد محمد بالل فضل 4/
 جامعة السودان. –دكتوراه  -االستهالك للطاقة الكهربائية في السودانبالتطبيق علي دالتي الطلب و 

( . مقدمة في التحليل اإلحصائي الحديث ، مركز النشر العلمي ، 2005سمير مصطفى شعراوي )5/
 جامعة الملك عبد العزيز ، السعودية .
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 الجزائر . ، ة( . طرق االقتصاد القياسي، الحامد للنشر، جامعة ورقل2011شيخي محمد )6/ 
طرق التنبؤ اإلحصائي ، جامعة الملك سعود ،  ( .2002عدنان ماجد عبد الرحمن بري ) 7/

 السعودية .
 . 2018حتى العام  2009التقارير السنوية إلنتاج الكهرباء من شركة سد مروي من العام  8/
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 بني املوروث واملشروع ختان اإلناث
 د. ميادة محمد الحسن

 أستاذ الفقه واألصول المشارك في جامعة الملك فيصل في السعودية
 المستخلص

 ،والمال ،والنسل  ،والعقل  ،والنفس ،راعت الشريعة اإلسالمية خمسة مصالح لإلنسان هي: الدين 
 حيث جاءت األحكام بإيجادها وحفظها على مستوى الضرورة ثم الحاجة ثم التحسين . 

ومدارها على  ،ندرج تحت حفظ مصلحة النسل على وجه السنة واالستحبابومسألة ) ختان األنثى ( ت
 ظهور الحاجة واختالف أعراف البلدان.

وقد دار البحث حول بيان صورة الختان عند اإلناث من الناحية التشريحية، ثم سرد أقوال الفقهاء 
كِمه هل هو واجب أو وبيان أن ختان اإلناث مشروع في الجملة، وأن الخالف وقع بين الفقهاء في حُ 

اف البلدان واحتياجات الناس سنة و مكرمة، و رجح البحث أن ختان األنثى سنة، وهو متعلق بأعر 
 .فيها

وال يجوز استئصال أي جزء من  ،والصورة المسموح بها شرعا هي :أخذ الجلدة التي تغطي البظر فقط
عادة خياطتها محرم وأي ختان يتم باستئصال األعضا ،البظر، أما الختان الفرعوني ء التناسلية وا 

 شرعًا.
ذا كان البظر لدى األنثى ضامرًا فال يسن الختان، وال يشرع   بل يحرم. ،وا 

وعلى ضوء البحث جاءت التوصية بأن ينظم والة األمر في البلدان التي تتوارث فيها عادة ختان 
األطباء ومن في حكمهم وفي فال يسمح بإجرائها إال على يد المختصين من  ،األنثى عملية الختان

 بيئة معقمة نظيفة بحيث ال تتعرض المختونة للضرر .
 الكلمات المفتاحية :

 الخفاض-تشويه -األعضاء التناسلية -الختان
 

Abstract 

     The Islamic law always considers five interests for human beings in all its  

laws, which are: religion, life, mind, reproduction (generation) and finance 

furthermore, it tries to consider and protect them under the light of necessity 

then needs then improvement at the best. This research puts the issue of 

“female circumcision”, which is one of the concepts that goes under the 

reproduction interest protection, under the spot due to the arising need and 

the cultural differences.      

     In this research, female circumcision was explained first from anatomical 

point of view then jurists' opinions where listed to clarify that female 
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circumcision is allowed in agreement and the disagreement came from that is 

it a must or only recommended?. 

     The researcher concluded that female circumcision is recommended and it 

depends on cultures and its people needs. In addition, female circumcision 

must be done ,under Islamic law, by excising only the skin overlying the 

clitoris thus, excising any genitalia including the clitoris and reshaping it 

,which is called “pharaonic circumcision”, is forbidden. 

     Furthermore, the researcher recommends that female circumcision ,in 

allowed cultures and countries, must be regulated by the government as to be 

done by specialized surgeons under aseptic techniques to avoid any adverse 

effects. 

Key words: 

Circumcision – Female circumcision – Genital organs – Female genital 

mutilation.   

 

 :  المقدمة
وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم األتمان األكمالن على سيد المرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 أما بعد:  ،ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين  ،أجمعين
ت فحو  ،وسالكة بهم الطريق القويم  ،فإن اهلل تبارك وتعالى أنزل الشريعة هادية البشر إلى جنات النعيم

 وتفاصيل الجزئيات . ،ما فيه صالحهم في الدنيا والدين من خالل شمول الكليات
 ،واتفقت كلمة فقهاء األمة على أن المصالح الكبرى التي روعيت في شريعتنا الغراء خمس : الدين 

حيث جاءت األحكام بإيجادها وحفظها على مستوى الضرورة  ،والمال ،والنسل  ،والعقل  ،والنفس
 فالتحسين . فالحاجة 

ومدارها على  ،( تندرج تحت حفظ مصلحة النسل على وجه السنة واالستحبابومسألة )ختان األنثى
 ظهور الحاجة واختالف أعراف البلدان .
ال تَنهِكي : » امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي  وقد ورد أنه كان على عهد رسول اهلل 

 أخرجه أبو داود( .« ) َحبُّ إلى الَبْعلِ وأَ  ،فإن ذلك َأحَظى ِللَمْرَأةِ 
حتى خرجت  ،إذ الفقهاء على مشروعيته من حيث الجملة ،ولم يكن ) ختان األنثى( موضع جدل

وتخفي في جوانبها حواشي  ،صيحات مناهضة العنف ضد المرأة التي ترتدي رداء المصلحة 
 المفسدة.

وانبرى عدد من المعاصرين  ،لألعضاء التناسلية فرأت منظمة الصحة العالمية أن في الختان تشويهًا 
وهو ما يتناقض تمامًا مع نصوص الفقهاء المستندة إلى نصوص ،فكتبوا في تحريم ختان اإلناث 

 شرعية 
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وكان منطلق معارضي )ختان األنثى( ما رأوه من عادات الختان الموروثة التي تستأصل األعضاء 
يال ،التناسلية   ن .ام شديدوقد يكون فيها تعذيب وا 

ورسم  ،وذلك لتجلية حقيقة المقصود بختان األنثى شرعاً  ،من هنا تبرز أهمية الكتابة في هذا الموضوع
ورفض كل األشكال التي تحكمها عادة بعض الشعوب  ،الصورة الصحيحة له استقاًء من األدلة

 الموروثة في الختان مما لم ينزل اهلل به سلطانًا .
بيان وظيفة الختان الشرعي لإلناث، وبيان مدى توافق األعراف الموروثة مع فمشكلة البحث تظهر في 

 المشروع في ختان اإلناث   .
 أهداف البحث :
 بيان عناية اإلسالم بمصلحة النفس والنسل وجودًا وحفظاً  -1
توضيح واقعية اإلسالم في تشريعاته التي تهذب الغرائز وتجعلها محمومة لإلنسان   -2

 ال حاكمة عليه 
 ن أن األعراف والعادات معتبرة ما لم تناقض نصًا أو مقصدًا .بيا -3

 أسئلة البحث: يجيب البحث عن األسئلة التالية :
 ما مدى عناية اإلسالم بمصلحة النفس والنسل ؟ -1
 إلى أي حد تتجلى واقعية اإلسالم في أحكامه التي تهذب الغرائز ؟ -2
 ( في أحكام الشريعة؟ ما حدود اعتبار العرف والعادات ) ومنها ختان األنثى -3

 واالستنباط. ،ثم التحليل ،وقد اتبعت المنهج العلمي القائم على االستقراء للنصوص والواقع 
 وذلك على النحو التالي :  ،ورسمت خطة البحث على مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة 

 المقدمة : وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج الدراسة 
 عريف الختان وأنواعهالمبحث األول : ت

 المبحث الثاني: التوصيف الشرعي للختان
 المبحث الثالث: شبهات حول الختان 

 الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات 
وأسأل اهلل تبارك وتعالى أن يوفقني لمسالك الصالحين، وأن يكتبني في ركب العاملين، إنه ولي ذلك 

 والقادر عليه .
 تعريف الختان وأنواعه

 تعريف الختان 
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إحداهما : ختن الغالم  ،الخاء والتاء والنون: كلمتان»أواًل : في اللغة جاء في معجم مقاييس اللغة : 
وهو الذي  ،وهو الصهر ،والكلمة األخرى : الختن   ،والختان موضع القطع من الذكر ،الذي يعذر

 . ( 1)« يتزوج في القوم 
لَخاِتِن الُغاَلَم . يقال : خَتَنُه يختُُنُه َختنًا ، فهو َمخُتوٌن ، والِختَاَنُة الَخْتُن : ِفعُل ا:» وفي تهذيب اللغة 

َصنَعَتُه . والِخَتاُن ذلك االمُر كّله وعالجُه . والِخَتاُن موضُع القطع من الّذَكِر . قلت : وكذلك الِخَتاُن 
ع . وأما اْلخَتُن _ بفتح التاء _ ...: من األنثى َموِضُع الَخْفِض من نَواِتها ....... وأصل اْلخْتِن الَقطْ 

األْحماُء من قبَل الّزْوج واألْختَاُن من ِقبِل المرأة والّصْهُر يجمُعهما . وقال ابن األعرابيِّ : اْلخَتَنُة : أمُّ 
 ( 2)«امرأة الّرُجل قال : وعَلى هذا الترتيب يقال : أبو بكر وعمر : خَتَنا رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم

وختان  ،ويسمى ختان الرجل: إعذارًا بالعين المهملة والغين المعجمة والراء» وجاء في طرح التثريب: 
 . ( 3)«المرأة :خفضًا بالخاء المعجمة والفاء والضاد المعجمة أيضا

و الخاِفضُة : الخاِتنُة . و َخَفَض » وقد جاء في لسان العرب:  ،الخفاض يطلق على ختان اإلناث
ِفُضها َخْفضًا : وهو كالِختان للغالم وَأْخَفَضْت هي وقيل : َخَفض الصبيَّ َخْفضًا َختََنه الجارية َيخْ 

وللغالِم  ،فيقال للجارية: ُخِفَضتْ ،والِختاَن للصبّي  ،واأَلْعَرُف َأن الَخْفَض للمرَأة ،فاستعمل في الرجل
عطيَّة : ِإذا َخَفْضِت فَأشمِّي َأي َختَْنِت وليس بالكثير. وقال النبّي أُلم  ،وقد يقال للخاتن: خافض ،ُخِتنَ 

 ( 4)« الجاريَة فال َتْسَحتي الجاريَة . والَخْفُض: ِختاُن الجارية
وختان قوله )» ولذلك جاء في رد المحتار:  ،والخفاض خاصاً  ،فعلى هذا يكون لفظ الختان عاماً 

نما  ،ألنه ال يقال في حق المرأة :ختان ،( الصواب خفاضالمرأة  (5)«يقال خفاضوا 
  ثانيًا في االصطالح:

وعبارات الفقهاء تؤكد أنه :  ال يختلف المعنى االصطالحي للختان عند الفقهاء عن المعنى اللغوي
 .قطع مخصوص من عضو مخصوص

ْتُن ِبفْتِح ثمَّ واْلخَ  اْلُمْعجَمِة وَتْخِفيِف اْلُمثنَّاِة مْصَدُر خَتَن أْي قَطعَ  الخاء اْلِختاُن ِبكْسرِ : » قال الشوكاني 
 .(6)«َقطُع َبعِض َمْخصوٍص من عْضٍو َمْخصوصٍ : سُكونٍ 

واتفق الفقهاء في تفسير بعض العضو المبهم في ختان الذكر على أنه :  قطع الجلدة التي تغطي 
: خَتاُن الّذَكِر َقطُع اْلجْلَدِة التي تَغطِّي الَحَشَفةَ :» الحشفة، قال الشوكاني  َواْلمْسَتَحبُّ أْن  ،قال اْلَماَوْرديُّ

ِل الَحَشَفةِ  وقال إماُم  ،وَأَقلُّ ما يْجِزُئ أْن ال َيبَقى منها ما يَتَغشَّى بهِ  ،تْسَتْوَعَب من َأْصلَها عْنَد أوَّ
                                                           

 ( .245/ 2( مقاييس اللغة )(1))
 ( 2/10( (, والنهاية في غريب األثر138 -13/137( , وينظر : لسان العرب )133 -132/ 7( تهذيب اللغة )2)
 ( .70/ 2( طرح التثريب في شرح التقريب )3)
 ( .7/146( لسان العرب )4)
 ( .751/ 6( حاشية ابن عابدين )5)
 ( 1/137(  نيل األوطار )6)
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ْلجْلَدِة الَحَرَمْيِن: اْلمْسَتَحقُّ في الّرَجاِل َقطُع اْلقْلَفِة َوهَي اْلجْلَدُة التي تَغطِّي الَحَشَفَة حتى ال يْبَقى من ا
 .(1)«شْيٌء يَتَدلَّى

 وختان األنثى فيه قوالن : 
من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج  ،قطع ما يطلق عليه اسم ) الخفاض(  -1

 البول .
 ،أو كعرف الديك ،فوق مدخل الذكر كالنواة ،قطع جلدة تكون على فرج األنثى -2

 . (2)تئصالها والواجب عند الشافعية : قطع الجلدة المستعلية منه دون اس
 أنواع ختان اإلناث 

 أواًل : مكونات الجهاز التناسلي عند المرأة 
 توضيح الجهاز التناسلي للمرأة من وجهة نظر التشريح الطبي .  تتطلب دراسة ختان اإلناث

 تتكون أعضاء المرأة التناسلية من قسمين : داخلي وخارجي. 
بل من األمام قناة مجرى ويوازي المه ،ي الرحم والمهبلالقسم الداخلي: ويشمل  المبيضين والرحم وقنات

 من الخلف المستقيم.و  ،البول
و توجد فوقها فتحة  ،القسم الخارجي :ويشمل فتحة المهبل )الفرج( و يغطيها غشاء البكارة قبل الزواج

 بينما يوجد الشرج تحت فتحة المهبل . ،قناة مجرى البول
عند  على جانبي فتحة المهبل وفتحة مجرى البول. ويقع البظر لكبيراناويوجد الشفران الصغيران و  

 التقاء الشفرين الصغيرين فوق فتحة قناة مجري البول.
والبظر عضو انتصابي صغير يقابل القضيب عند الرجل. وطرف )حشفة ( البظر حساس جدًا  

تغطي حشفة وتغطي حشفة البظر جلدة تسمى )القلفة( تشبه الجلدة التي  ،للمس كحشفة القضيب
 . (3)وتسمى قلفة البظر )عذرة( أما قلفة القضيب فتسمى )غرلة(  ،القضيب

إذا »وتوضح الطبيبة "ست البنات خالد " تطور جهاز التناسل األنثوي وتمايزه عن الذكري فتقول: 
( أسابيع يكون مصدر تكون 8رجعنا إلى تكوين الجنين داخل رحم األم نجد أنه في الفترة قبل)

( أسابيع، وبعدها يبدأ  10-8التناسلية واحدا في الذكر واألنثى ثم يكون متطابقًا تمامًا من)  األعضاء
تحور جهاز الذكر تحت تأثير بعض هرمونات الحمل وهرمون الذكور، وتستمر األنثى على نفس 

ضح ( يمكن التمييز الكامل للذكر واألنثى، ولكن هناك تطابق وا12الشكل األولي. وبعد األسبوع ) 
  (4)« بين الجنسين في الجهاز التناسلي الخارجي

                                                           

 ( 1/137(  نيل األوطار )1)
 ( 1/137(  ينظر: نيل األوطار )2)
 .  ,the health of women and children WHO( و12(  ينظر: ختان األنثى في الطب واإلسالم )3)
 ( . 6(  ينظر: ختان اإلناث رؤية طبية  )4)



جم2021جج-جينميرججونةشرالالةدنججالةةلميةل جامعة جنق الجلةلبحثججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 20th edition Junuary 2021 
 

3
0

 

عبارة عن جلدة تبدأ من الفاصل الموجود بين رأس و جسم البظر  :» أما القلفة في اإلناث فهي 
مكونة من سطحين وبطانة بينهما  األعلى جلد عادى والجزء الذي يواجه البظر غشاء زهامي يفرز 

لزهامية عندما تتجمع تسمى اللخن. يكون اللخن مجال غنى مادة زهامية من غدد تايسون و المادة ا
جدا لتكاثر البكتريا والفطريات والفيروسات مما يؤدى  إلى حدوث التهابات والتصاقات وحكة وروائح 
مزعجة  . كما إن حجم القلفة و طولها متفاوت بشكل ملحوظ من شخص آلخر. إن قطع القلفة 

ذين يلتقيان  بالجزء األسفل من البظر و الليين الصغيرين يكشف رأس البظر وال يفصله عن الشفر 
 .  (1)«بالتالي فإن المعاشرة الزوجية ال تتضرر بل تتحسن 
 ثانيًا : أنواع ختان األنثى تبعًا للممارسات البشرية 

 رجحت الدكتورة "مريم هندي" أن ختان اإلناث يتم في الواقع بأربع درجات هي : 
 البظر .  قطع الجلدة التي فوق -أ
 قطع جزء من البظر وجزء من الشفرين الصغيرين .  -ب
 قطع كل البظر وكل الشفرين الصغيرين . -ج
 (2)وهو المسمى ) الخفاض الفرعوني( ، قطع كل البظر وكل الشفرين الصغيرين والشفرين الكبيرين -د

 وهو الموروث في معظم مدن مصر والسودان . 
 عن الختان: المطلب الثالث :  نبذة تاريخية

وختن :» لقد وردت في اليهودية ما ينص على مشروعية ختان الذكور واإلناث، ففي سفر التكوين 
   . (3)«إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن ثمانية أيام كما أمر اهلل 

 ولذلك نجدهم يختنون أبناءهم الذكور في اليوم الثامن بعد الوالدة. 
رتبط عند اليهود بالقربان، فقد كان اإلنسان نفسه يقدم قربان من أن الختان ا:» يذكر "د. أحمد شلبي" 

قبل، ثم اكتفت اآللهة بجزء من اإلنسان، ذلك الجزء هو ما يقتطع في عملية الختان، وقد كان الختان 
سنة شائعة عند المصريين األقدمين، ووجد عندهم للوقاية من األقذار التي تتعرض لها األعضاء 

تبسه اليهود من المصريين، وجعلوه مرتبطًا بالقرابين والضحايا التي تقدم لغفران التناسلية، وقد اق
رضاء اآللهة، وبمرور الزمن أصبح الختان فريضة يحتمها الوالء الجنسي، فعلى اليهودي أن يقوم  وا 

   . (4)«بعملية الختان ليبرهن على أنه يهودي، وقبيل عهد المكابيين كان الختان يجري للذكور واإلناث 
وكان اليهود األقدمون هم الذين يضعون قواعد الوقاية من » وفي قصة الحضارة يذكر "بول ديورانت":

المرض، ولكن يلوح لهم أنهم لم يكونوا يعرفون من الجراحة غير عملية الختان، ولم تكن هذه السنة 
                                                           

 ( . 7(  ينظر: ختان اإلناث رؤية طبية  )1)
 (  . 126(  ينظر: ختان اإلناث بين علماء الشريعة واألطباء ) 2)
 (. 46-42, وينظر: ختان الذكور واإلناث )4الفقرة  21سفر التكوين االصحاح  –(  العهد القديم 3)
 ( .  1/297(  اليهودية، د. أحمد شلبي )4)
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هلل وفريضة يفرضها  الدينية الشائعة بين المصريين األقدمين وبين الساميين المحدثين مجرد تضحية
 .(1)«الوالء للجنس، بل كان فوق هذا وقاية صحية من األقذار التي تتعرض لها األعضاء التناسلية 

أما عن الختان عند النصرانية: فالمسألة عندهم ليست مسألة شرعية بقدر ما هي مخالفة لليهود 
ح في أقوالهم، فعلى حين تعتبر والمسلمين الذين يقومون بعملية الختان، ولذلك نجد التناقض الواض

الكنيسة األرثوذكسية األثيوبية المرأة غير طاهرة إذا لم تختن وترفض دخول النساء غير المختتنات 
 للكنائس، فإن الكنيسة الكاثولكية الرومانية رفضت الختان لإلناث  .

نه بها إبراهيم خليله الختان من الخصال التي ابتلى اهلل سبحا:» وفي تحفة المودود بأحكام المولود 
فأتمهن وأكملهن، فجعله إماًما للناس، فقد ورد في الصحيحين أنه أول من اختتن وهو ابن ثمانين سنة 
واستمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم حتى في المسيح فإنه اختتن والنصارى تقر بذلك وال تجحده 

»(2).  
 التوصيف الشرعي لختان األنثى

وجعله على رأس خصال الفطرة البشرية، وبيَّن أنها ملة  ،ختان دعوة صريحةدعا اإلسالم إلى ال
ن  ،إبراهيم عليه السالم ولذلك جاء إجماع علماء األمة وفقهائها على مشروعية الختان في الجملة وا 

 والفرق بين النساء والرجال فيه. ،وقع خالف بينهم في الحكم التكليفي له
 أدلة الختان 

 ي الختان على نوعين :األدلة الواردة ف
 أواُل: األدلة العامة في الختان ) للذكر واألنثى (

چ ُثمَّ َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا  َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ چ : قوله تعالى  الدليل األول
  ١٢٣النحل: 

أن الختان من الكلمات التي ابتلى بها  اهلل بن عباس  والختان من ِملَّة إبراهيم، وقد روي عن عبد
 .(3)إبراهيم ربه بهن فأتمهن وأكملهن فجعله إمامًا للناس

وأول من قص  ،وورد في األثر أن  إبراهيم عليه السالم  أول من اختتن ، وأول من رأى الشيب
 . (4)وأول من استحد    ،شاربه

وقال أكثرهم: الختان من مؤكدات  ،ن إبراهيم أول من اختتنوأجمع العلماء على أ» قال في التمهيد: 
 . (5)«الرجال ومن فطرة اإلسالم التي ال يسع تركها في  ،سنن المرسلين

                                                           

 ( . 2/371(  قصة الحضارة ، ديورانت )1)
 ( .  138(  تحفة المودود بأحكام المولود )2)
 (.1/81(, أحكام القرآن, الجصاص ) 1/524(  ينظر: جامع البيان ,الطبري ) 3)
     (1/428(  أخرجه من كالم سعيد بن المسيب البخاري في األدب المفرد )4)
  (   21/59(  التمهيد لما في الموطأ ,ابن عبد البر)5)
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الفطرة خمس : الختان واالستحداد ونتف » قال :  أن النبي  : عن أبي هريرة  الدليل الثاني
 . (1)«اإلبط وتقليم األظفار وقص الشارب 

: )ألق عنك شعر الكفر فقال: قد أسلمت فقال النبي  : جاء رجل إلى النبي لثالدليل الثا
 . (2) واختتن(

 ثانيًا: األدلة الخاصة بختان اإلناث 
 . (3): ) الختان سنة الرجال، ومكرمة للنساء(   :  قول النبي  الدليل األول

وفي رواية ) إذا جاوز الختان  (4)«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل: » : قوله  ليل الثانيالد
 . ( 5)الختان فقد وجب الغسل ( 

ومعنى التقاء الختانين: اإليالج بتغييب الحشفة في فرجها، فإن المس فقط من دون إيالج ال يوجب 
 .(6)الغسل باإلجماع، فال بد يتحاذى الختانان، ولن يتحاذيا إال باإليالج 

 تون ، مما يدل على أن المرأة تختن.وموضع الشاهد : وصف فرج المرأة بأنه مخ
: حديث أم عطية  رضي اهلل عنها  قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي الدليل الثالث

  ِ(7)وَأَحبُّ إلى الَبْعِل(  ،: )ال َتنهِكي فإن ذلك َأحَظى ِللَمْرَأة. 
فإنه أسرى للوجه وأحظى  ،هكيوال تن ،)إذا خفضت فأشمي ولفظ البيهقي : عن أنس عن النبي 

 . (1) عند الزوج (
                                                           

( , وصحيح مسلم , كتاب الطهارة, باب خصال الفطرة, 5/2209(  , )5552(  صحيح البخاري, كتاب اللباس, باب إعفاء اللحى , رقم )1)
  ( .1/221(,)257رقم )

  (.3/415(,)15470( , مسند أحمد , حديث أبي كليب, , رقم )1/98, ) ( 356(  سنن أبي داود, باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل , رقم )2)
رواه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى : عن عثيم بن كثير بن كليب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال : أتيت النبي ) » قال المقدسي عنه : 

كنى عنه هو إبراهيم هذا ، وهو ضعيف جدا . وهو رواه عن  فأسلمت فقال . . . وهذا رواه ابن جريج قال : أخبرت عن عثيم . والرجل الذي
 ( 457/ 1ذخيرة الحفاظ )« , عثيم بن كثير بن كليب 

سناده ليس بقوي ، ألن عثيما وكليبا ليسا بمشهورين وال وثقا ، لكن أبا داود رواه ولم يضعفه ، » وقال النووي فيه  :  رواه أبو داود والبيهقي وا 
 (173/ 2المجموع )« , ر حديثا ولم يضعفه فهو عنده صالح ، أي صحيح أو حسن ، فهذا الحديث عنده حسن وقد قال : إنه إذا ذك

هذا إسناد » ( . قال البيهقي :  5/317(, )26468( , وابن أبي شيبة في مصنفه , رقم )5/75(  , )20738(  مسند أحمد, رقم )3)
وهو يدور على حجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج بما » ( , وقال ابن عبد البر : 324/ 8سنن البيهقي الكبرى )«  ضعيف والمحفوظ موقوف 

أخرجه أحمد والبيهقي من رواية أبي المليح بن أسامة عن أبيه بإسناد ضعيف »( , وقال العراقي : 59/ 21التمهيد البن عبد البر )«, انفرد به 
 ( .142/ 1إحياء علوم الدين )« 
م عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى األشعري سَأَل عاِئَشَة عن الِتَقاِء الِخَتاَنْيِن فقالت عاِئَشُة رضي الّلُه عنها قال (  رواه الشافعي في األ4)

باب ما ( ,وابن ماجه, 1/159( ,وكذا في مسند الشافعي )1/36إذا اْلتَقى اْلِختاَناِن أو مسَّ اْلِختاُن اْلِختاَن فَقْد وَجَب اْلغْسُل  )  رسول الّلِه 
 ( . 1/199(, )608جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان, رقم )

 (, 1/182(, )109(  سنن الترمذي, كتاب أبواب الطهارة, باب ما جاء إذا التقى الختانان, رقم )5)
 ( . 359/ 1(  ينظر: شرح العمدة ) 6)
قال أبو داُود: روي عن » ( . جاء في سنن أبي داود : 4/368) (,5271(  سنن أبي داود, كتاب األدب, باب ما جاء في الختان, رقم )7)

, وقد روي ُمرَساًل .قال أبو د سَناِدِه. قال أبو داُود: ليس هو ِبالَقِويِّ اُود: وُمَحمَُّد بن حسَّاَن َمجُهوٌل, عبيد الّلِه بن َعمٍرو عن عبد الَمِلِك ِبَمعَناُه َواِ 
 (4/368د )سنن أبي داو « وَهَذا الَحِديُث ضِعيفٌ 
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والنهك  ،أشمي وال تنهكي: شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة» قال في نهاية غريب الحديث : 
 (2)« بالمبالغة فيه أي اقطعي بعض النواة وال تستأصليها 

وز واإلسراف في القطع. ومعنى "ال تنهِكي": من النَّهك، وهو المبالغة في كلِّ شيء. ينهاها عن التجا
قال في )النهاية( في تفسير "ال َتنَهِكي": أي ال تأخذي من البظر كثيرا، شبَّه القطع اليسير بإشمام 

 الرائحة، والنَّهك بالمبالغة فيه
وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إلى ختان النساء، ونهيه عن 

عجاز، فقد أوتي جوامع الكلم، فقال االستئصال، وقد علل هذا ف فإنه أسرى للوجه، : » ي إيجاز وا 
 «.وأحظى عند الزوج
 حكم ختان األنثى  

 اختلف فقهاء المذاهب في حكم ختان األنثى على ثالثة اتجاهات :  
 االتجاه األول : ختان النساء مكرمة  

 ورواية راجحة عند الحنابلة  ،والمالكية  ،وهو مذهب الحنفية 
ففي المذهب الحنفي: الختان للنساء مكرمة فلو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم اإلمام ألنه 

 من شعائر اإلسالم.
والختان للرجال سنة وهو من الفطرة ، وهو للنساء مكرمة ، فلو اجتمع أهل مصر » قال الموصلي : 

 .  (3) «على ترك الختان قاتلهم اإلمام ألنه من شعائر اإلسالم وخصائصه
ُن أَلذُّ عْنَد وُهَو أْي اْلختَاُن ُسّنٌة للرَِّجاِل، وَمْكُرَمٌة للنَِّساِء، ألَنََّها تُكو » وجاء في درر الحكام: 

 .(4)«اْلُمواَقَعةِ 
 .(5)«اْلِختاَن ُسّنٌة في حقِّ الرِّجاِل مْكُرَمٌة في حقِّ النِّساِء فاَل ُيْترُك » وفي العناية : 

والختان للرجال سنة، والخفاض للنساء » كي : قال ابن زيد القيرواني في رسالته:وفي المذهب المال
 (6)« مكرمة 

الختان واجب على الرجال »  أما في المذهب الحنبلي : فقد قال ابن قدامة في الشرح الكبير : 
 (7)«  ومكرمة للنساء وليس بواجب عليهن وهذا قول كثير من أهل العلم 

 ان النساء سنة ومستحباالتجاه الثاني : خت
                                                                                                                                                                               

 (. 8/324(, )17340(  سنن البيهقي , كتاب األشربة, باب السلطان يكره على االختتان, رقم )1)
 ( . 2/503(  النهاية في غريب الحديث ) 2)
 ( . 4/178(  االختيار لتعليل المختار ) 3)
 ( . 232/ 8(  درر الحكام شرح غرر األحكام )4)
 . (234/ 14(  العناية شرح الهداية )5)
 (. 156/ 1(  رسالة القيرواني )6)
 ( .1/109( الشرح الكبير ) 7)
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 وهو قوٌل عند الحنفية والمالكية .
َواْخَتَلفوا في اْلختَاِن قيَل إّنُه سنٌَّة وهو الصَّحيُح ... اخَتَلَفْت الّرَواَياُت في :» جاء في الفتاوى الهندية 

اعلم أن » هاج( : ونقل ابن عابدين عن )السراج الو  ، (1)«  ختَاِن الّنَساِء ذِكَر في َبْعضَها أنَُّه سنَّةٌ 
  (2)« الختان سنة عندنا للرجال والنساء

وخفض األنثى مستحب أي قطع جزء من الجلدة  ،الراجح أن ختن الذكر سنة»قال في منح الجليل : 
فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج  ، بأعلى الفرج وال تستأصل لخبر أم عطية اخفضي وال تنهكي

وأحظى أي ألذ عند الجماع ألن الجلدة تشتد مع الذكر  ، لون الوجهوأسرى أي أشرق ل ، أي ال تبالغي
 (3)« مع كمالها فتقوي الشهوة لذلك 

 استدل أصحاب هذين االتجاهين بما يلي : 
 . (4): ) الختان سنة الرجال، ومكرمة للنساء(   قول النبي  -1

ستحسان وهو دون ختان النساء بالمكرمة وهو لفظ صريح في اال وجه الداللة : وصف النبي 
 االستحباب فضاًل عن الوجوب.

مدلس، وقد  -وهو ابن أرطأة  -فيه الحجاج  ،ونوقش االستدالل بهذا الحديث بأن إسناده ضعيف
رواه أحمد في مسنده والبيهقي ورواه البيهقي من » عنعن، وقد اضطرب فيه، قال في طرح التثريب : 

إنه يدور على الحجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به  رواية أبي أيوب وابن عباس قال ابن عبد البر
 »(5) 

الفطرة خمس : الختان واالستحداد ونتف » قال :  أن النبي  حديث أبي هريرة  -2
 .(6)«اإلبط وتقليم األظفار وقص الشارب 

ويأخذ  ،فكان غير واجب ،وجه الداللة : أن الختان قرن بقص الشارب وغيره مما ليس بواجب
 ه من السنة واالستحباب حكم ما قرن ب

حديث أم عطية  رضي اهلل عنها  قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها  -3
 .(7)وَأَحبُّ إلى الَبْعِل(  ،: )ال تنهِكي فإن ذلك َأحَظى ِللَمْرَأةِ  النبي 

باب وأسرى للوجه يدل على االستح ،ختان المرأة بأنه أحظى للزوج وجه الداللة : تعليل النبي 
 ال الوجوب  .

                                                           

 (. 357/ 5(  الفتاوى الهندية )1)
 ( .751/ 6(  حاشية ابن عابدين )2)
 ( .2/492(  منح الجليل شرح مختصر خليل  )3)
 ( .11(  سبق تخريجه ) 4)
 ( .71/ 2(  طرح التثريب في شرح التقريب )5)
  ( .11(  سبق تخريجه ) 6)
 (  . 12(  سبق تخريجه ) 7)
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ونه بظهور فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج أي يحسن وجهها بل» قال القرافي في الذخيرة : 
 .(1)«الدم وجماعها بهيئته 

أشبه بقص  ،فيكون مستحبًا  ،(2)القياس : فالختان قطع جزء من الجسد ابتداًء  -4
لقاء الشعر عن المكلف .  األظافر وا 

 لنساء واجب االتجاه الثالث : ختان ا
 ورواية عند الحنابلة  ،وهو مذهب الشافعية

الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، وبه قال كثيرون من السلف ، » قال النووي في المجموع : 
 (3)«  كذا حكاه الخطابي ، وممن أوجبه أحمد

ق الرجال حاصل ما في الختان أن يقال : إن الختان واجب في ح:» وجاء في حاشية البجيرمي 
وختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة .  ، والنساء على الصحيح

وأما المرأة فقطع اللحمة التي في أعلى الفرج فوق مخرج البول وتشبه تلك اللحمة عرف الديك فإذا 
نما يجب الختان )قال األصحاب :  ، قطعت بقي أصلها كالنواة ويكفي أن يقطع ما يقع عليه االسم وا 

بعد البلوغ ، ويستحب أن يختن في السبع من والدته إال أن يكون ضعيفًا ال يحتمله فيؤخر حتى 
 (4)«  يحتمله 

 (5)«   وفيه رواية أخرى أنه يجب على المرأة كالرجل»  قال ابن قدامة في الشرح الكبير : 
يخف على نفسه فيختن ذكر خنثى ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم » وجاء في اإلقناع : 

وزمن صغر أفضل إلى التميز بأخذ جلدة حشفة  ، مشكل وفرجه وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه
ذكر فإن اقتصر على أكثرها جاز وأخذ جلدة أنثى فوق محل اإليالج تشبه عرف الديك وال تؤخذ كلها 

 (6)« من امرأة نصا ويكره يوم سابع ومن الوالدة إليه 
 . (7)« ويجب ختان ذكٍر، وأنثى » ال البهوتي : و ق

 واستدل أصحاب هذا االتجاه بما يلي : 
چ ُثمَّ َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا  َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ چ چ قوله تعالى :  -1
  ١٢٣النحل: چ 

                                                           

 ( . 280/ 13(  الذخيرة )1)
  (  المراد باالبتداء : عدم وجود سبب سابق يوجبه , كالسرقة التي توجب قطع اليد .2)
 (  .367-366/ 1(  المجموع )3)
 (.261/ 5(  تحفة الحبيب على شرح الخطيب )البجيرمي على الخطيب( )4)
 .( 1/109( الشرح الكبير ) 5)
 (.22/ 1( اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل )6)
 (.22/ 1( اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل )7)
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اْخَتَتَن ِإْبَراِهيُم النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ):  ال  َقال َرُسول اللَِّه قَ  َجاَء ِفي َحِديِث َأِبي ُهَرْيَرَة  
 ( . َوُأِمْرَنا ِباتَِّباِع ِإْبَراِهيَم َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َوُهَو اْبُن َثَماِنيَن َسَنًة ِباْلَقُدوِم 

فالختان  (1)أكثر العلماء: الختان من مؤكدات سنن المرسلين وقال ،وقد سبق أن إبراهيم أول من اختتن
 . من ملة إبراهيم عليه السالم

ويمكن أن يناقش بأن المراد بالملة أصل الشريعة دون فروعها للمخالفة في الفروع في كثير من 
 .(2)الصور

 حديث )َأْلِق َعْنَك َشْعَر اْلُكْفِر َواْختَِتْن(  -2
واألمر يشمل المكلفين  ،وال توجد قرائن صارفة له عنه ،في الحديث للوجوب وجه الداللة : لفظ األمر 
 جميعًا من رجال ونساء.

 لألحاديث التي فرقت بين ختان المرأة والرجل .   ،ويمكن أن يناقش بأن الحديث خاص بالرجال
 حديث ) إذا التقى الختانان ... (    -3

 اء كن يختتن .فالنس ،وجه الداللة : تسمية فرج المرأة ختانًا 
ال يحتمل الندب فضاًل  وكالم النبي  ،ويمكن أن يناقش بأن الحديث يصف ما كان عليه الحال 

 . (3)ألنه يصف وال يكلف ،عن الوجوب
حديث أم عطية  رضي اهلل عنها  قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها  -4

 .(4)َأَحبُّ إلى الَبْعِل( و  ،: )ال تنهِكي فإن ذلك َأحَظى ِللَمْرَأةِ  النبي 
 عن الزيادة في القطع دليٌل على وجوب األقل منه . وجه الداللة كما يظهر للباحثة: نهُي النبي 

كان لبيان  وكالم النبي  ،ويمكن مناقشة الدليل : بأن الحديث ال داللة فيه على الوجوب مطلقاً 
 . الهيئة ال لبيان الوجوب

 القياس : من وجوه : -5
 .(5)قطع عضو صحيح من البدن يتألم بقطعه فلم يقطع إال واجبا كاليد والرجل  أنه -أ
 ،فتجب إزالتها ،أن هناك فضلة في فرج المرأة ) القلفة (تحبس النجاسة وتمنع صحة الصالة -ب    

 قياسًا على الرجل .
 .(6)وليست واجبة  ،ويتألم بقطعها ،ونوقش : بأن السرة تقطع عند الوالدة

 الرجل يختلف عن فرج األنثى من حيث احتباس البول خلف قلفة الرجل دون المرأة وأن فرج 
                                                           

  (   21/59(  ينظر : التمهيد لما في الموطأ ,ابن عبد البر)1)
  (    13/280(  ينظر : الذخيرة ) 2)
  (    13/280(  ينظر : الذخيرة ) 3)
 ( . 10(  سبق تخريجه )4)
 ( . 9/150ينظر: المغني ) (  5)
  (    13/280(  ينظر : الذخيرة ) 6)
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المعقول : أن الختان يستوجب كشف له العورة والنظر إليها، وكشف العورة والنظر  -6
 .(1)إليها محرم ، فلما كشفت له العورة وجاز النظر إليها في الختان دل على وجوبه 

 وليس بواجب . ،ةونوقش بأن التداوي تكشف له العور 
 الرأي الراجح في حكم ختان األنثى : 

يظهر من مجموع األدلة أن الراجح في ختان األنثى كونه سنة في حق من تحتاج له، ومباح لغيرها، 
 وأن الوجوب ال تنهض عليه أدلة صحيحة .

 وذلك لما يلي : 
يفيد  أن تعليل ختان األنثى بأنه ) مكرمة( و) أحظى للزوج( و) أسرى للوجه( -1

 وكمال االستمتاع ليس واجبًا قطعًا. ،االستحباب لتعلقه بكمال االستمتاع
أن تخفيف الشهوة من المقاصد التحسينية للنكاح، فأشبه األمر بالصيام لمن ال يجد  -2

من اْستَطاَع اْلباَءَة فْلَيَتَزوَّْج فإنه أَغضُّ لْلَبَصِر : »  مؤونة النكاح حيث قال النبي 
ْوِم فإنه له وَجاٌء وَأْحَصُن للْ   .(2)« َفْرِج وَمْن لم َيْسَتطْع فَعَلْيِه بالصَّ

فال يتعلق  ،فهي ال تحبس النجاسة وراءها ،أن قلفة األنثى تختلف عن قلفة الرجل  -3
 واليشترط الختان لصحة الصالة . ،حكم الختان بها على الوجوب والتأكيد كالرجل

 سئل عن المرأة هل تختتن أم ال؟ » في الختان فقد  وبين ابن تيمية الفرق بين الرجال والنساء
قال رسول اهلل  ،وختانها: أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك ،نعم تختتن  ،فأجاب: الحمد هلل

يعني: ال تبالغي  ،للخافضة: )وهي الخاتنة(:  أشمي وال تنهكي فانه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج
والمقصود من  ،بختان الرجل:  تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة  وذلك أن المقصود ،في القطع

 (.  3« )ختان المرأة : تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة 
 وحيث كان ختان األنثى مسنونًا فإنه إنما يدور مع االحتياج بحسب العرف وعادة البالد .   

واختلف في حقهن هل يخفضن مطلقا أو يفرق بين :» ري الفاسي حيث قال  وهذا ما أشار إليه العبد
أهل المشرق وأهل المغرب فأهل المشرق يؤمرون به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة، وأهل 

 .(4)«  المغرب ال يؤمرون به لعدمها عندهن 
منعًا من تضييع مصلحة  وأما إذا شاع استعمال الختان الفرعوني، فالبد من نشر الفتوى بالتحريم،

 النسل على األنثى .
 

                                                           

 ( . 9/150(  ينظر: المغني ) 1)
 (  . 2/673(, )1806(  صحيح البخاري , كتاب الصوم , باب من خاف على نفسه العزوبة, رقم )2)
 ( .  114/  21(  مجموع الفتاوى )3)
 ( .  296/  3(  المدخل ) 4)
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 مقدار القطع في ختان األنثى ووقته وحكمته 
 أواًل : مقدار القطع في ختان األنثى  

وأن المقدار هو : أقل ما  ،اتفق الفقهاء على أن القطع في ختان المرأة هو: قطع جلدة تغطي البظر
 تنهكي .  للخاتنة: ال  لقول النبي  ،يقع عليه اسم القطع 
وهو مخرج الولد  ،ومن المرأة موضع قطع جلدة كعرف الديك فوق مدخل الذكر» قال الطحطاوي : 

 . (1)«ويقال له أيضا خفاض  ،والمني والحيض وتحت مخرج البول
 َقطِع َشيٍء من َبظِر الَمْرَأِة الِخَفاض أْي اللَّحَمِة التي في َأعَلى الَفْرِج َفوقَ » وفي أسنى المطالب  

 .(2)« َمخَرِج الَبْوِل ُتشِبُه ُعرَف الّديِك َوتَقِليُلُه َأفَضُل 
وأما خفض المرأة فهو قطع جلدة تكون في الفرج فوق »  وشرح الماوردي القطع بوضوح فقال : 

 . (3)« مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة تؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها 
ب في المرأة قطع ما ينطلق عليه االسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق والواج: » وقال النووي 

مخرج البول ، وصرح بذلك أصحابنا واتفقوا عليه . قالوا : ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء 
 .(4)«يسير وال يبالغ في القطع 

يَطاِن ِبَثالَثِة أْشَياء : ثُْقَبٌة في وأما ِختَاُن المْرأِة َفَشْفَران ُمحِ » وجاء في اللباب في علوم الكتاب :   
ِر وثُْقَبُة  أْخَرى  َفْوَق  هذه  مثل إْحِليِل الذَّكَ  ،أْسَفِل الَفْرِج وهو َمْدَخُل الذََّكِر وَمْخَرُج الَحْيِض والولِد 

قيَقٌة َقاِئَمٌة ِمْثل ُعْرف الدِّيك وُهَناَك ِجْلَدٌة رَ  ،وفوق ثُْقَبة الَبْول َمْوِضُع ِختَاِنَها  وهي َمْخرُج الَبْوِل ال غير،
 .(5)«وَقْطُع هذه الِجْلدِة ُهو ِختَاُنها  ،

كل النصوص السابقة تدل على أن الختان قطع قلفة البظر فقط .هذا في الفقه المستند إلى النص 
 أما في العادات الموروثة عند الشعوب فقد سبق أن الدكتورة "مريم هندي "رجحت أن ختانالشرعي . 

 اإلناث يتم في الواقع بأربع درجات هي : 
 قطع الجلدة التي فوق البظر .  -أ
 قطع جزء من البظر وجزء من الشفرين الصغيرين .  -ب
 قطع كل البظر وكل الشفرين الصغيرين . -ج
و المسمى ) الخفاض الفرعوني ( وه ،قطع كل البظر وكل الشفرين الصغيرين والشفرين الكبيرين  -د
 . (6)ن اإلسالم أقر الدرجة األولى والثانية وذكرت أ. 

                                                           

 (. 64/ 1على مراقي الفالح ) (  حاشية الطحطاوي1)
 ( . 164/ 4(  أسنى المطالب في شرح روض الطالب )2)
 ( . 433/ 13(  الحاوي الكبير )3)
 (  . 192/ 1(, وتحفة المولود )340/ 10( , وينظر : فتح الباري )367/ 1( المجموع )4)
 ( . 234/ 7(  اللباب في علوم الكتاب )5)
 (  . 126ماء الشريعة واألطباء ) (  ينظر: ختان اإلناث بين عل6)
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بينما رأت الطبيبة "آمال أحمد البشير" أن ختان السنة )الختان الشرعي( هو: قطع قلفة البظر فقط 
 ،و لكي تعطي المرأة حقها الكامل في التمتع بالمعاشرة الزوجية ،وترك الحشفة مكشوفة لتسهل نظافتها
من البظر او من الشفرين الصغيرين او الكبيرين( تكون مخالفة  وأن أي زيادة في ذلك )سواء كانت

وتعتبر أن إزالة جزء من البظر من الختان غير  ،لختان السنة و تضر بصحة المرأة وال تنفعها
 .(1)الشرعي 

وما ترتب عليه من نصوص   ،والواقع أن نصوص السنة في النهي عن اإلنهاك واألمر باإلشمام 
 . واهلل أعلم ،بأن الختان قطع قلفة البظر فقط  للفقهاء تؤيد القول

 ثانيًا :  وقت ختان األنثى
 فكالمهم عن وقته يتناول الجنسين. ،لم يفرق الفقهاء في األحكام المتعلقة بالختان بين الذكر واألنثى

ب وقد اتفق الجمهور على عدم ثبوت وقت معين للختان، لكن الشافعية والحنابلة الذين ذهبوا إلى وجو 
 الختان جعلوا البلوغ  والعقل واحتمال الختان شروطًا للوجوب.

نََّما يِجُب ِبالُبُلوِغ واْلَعْقِل واْحِتَماِل اْلِختاِن :» قال في أسنى المطالب   وقال العراقي في طرح ،(2)« واِ 
 .(3)«إذا قلنا بوجوب الختان فمحل الوجوب بعد البلوغ على الصحيح من مذهبنا :» التثريب 

قالوا وال يجب الختان قبل البلوغ ألن الصبي ليس أهال » فقال :  ،ختار ابن القيم أنه قبل البلوغوا
لوجوب العبادات المتعلقة باألبدان .... وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ 

 .(4)« بحيث يبلغ مختونا فإن ذلك ال يتم الواجب إال به 
 فقد اختلفوا في وقته المستحب على التفصيل التالي : ،ة الختانأما الجمهور القائلين بسني

ووقته من » جاء في حاشية الطحطاوي: ،وعلق وقته بالطاقة ،فقد توقف أبو حنيفة في وقت الختان
واختلف فيه  ،ولم يرد عنهما فيه شيء ،جملة المسائل التي توقف فيها اإلمام ورعًا منه لعدم النص

 .(5)«ر الطاقةالمشايخ واألشبه اعتبا
نََّما » وأكد في البحر الرائق اعتبار الطاقة فقال  وَأْكَثُر اْلَمَشايِخ على أنَُّه ال اْعتَباَر للسِّنِّ فيِهَما َوا 

 .(6)« اْلُمْعتَبُر الّطاَقُة 
هو زَمُن األمر » ففي الفواكه الدواني: ،وعند المالكية أن وقت الختان المستحب هو سن السابعة 

َوُيكَرُه يوم الّساِبِع َوَأحَرى َيوُم الِواَلَدِة أِلنَُّه من باِب ِفعِل الَيُهوِد إاّل إذا كان يَخاُف على   ،ةِ ِبالّصاَل 
ِرِه ِلزَمِن اأَلْمِر ِبالّصاَلِة   .(1)« الّصِبيِّ منه ِعنَد تَأخُّ

                                                           

 (. 13(  ينظر: ختان األنثى في الطب واإلسالم )1)
 (   . 164/ 4(  أسنى المطالب في شرح روض الطالب )2)
 ( . 71/ 2(  طرح التثريب في شرح التقريب )3)
 ( . 182/ 1(  تحفة المولود )4)
 (. 1/64(  حاشية الطحطاوي  )5)
 ( . 128/ 3(  البحر الرائق )6)
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ال ،ورأى الشافعية استحباب الختان اليوم السابع من الوالدة     ال فسن  ،عين منهافاليوم األرب وا  وا 
ويندب تعجيله ( أي الختان ) في سابعه ( أي يوم الوالدة لما :» ) جاء في مغني المحتاج  ، السابع

رواه الحاكم عن عائشة رضي اهلل عنها أنه صلى اهلل عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من 
وألن اليهود يفعلونه ...وقال الماوردي  والدتهما .... وقيل ال يجوز في السابع ألن الصغير ال يطيقه

ولو أخره عن السابع استحب أن يختن في األربعين فإن أخره عنها ففي السنة السابعة ألنه الوقت 
الذي يؤمر فيه بالطهارة والصالة ) فإن ضعف ( الطفل ) عن احتماله ( في السابع ) أخر ( حتما 

 . (2)«إلى أن يحتمله لزوال الضرر 
 وقت ختان األنثى  : الراجح في 

وهو  ،عضو االنتصاب عند الرجل مثلمر في ذكر تشريح جهاز المرأة التناسلي أن البظر هو   
 وال يستبين حجمه إال بمرور السنين. ،عادة ال يظهر عند الوالدة

على تفسير الطاقة بأنها )بروز  ،فيكون قول الحنفية بأن الطاقة هي مدار ختان األنثى هو الراجح
فاألصل في تحديد وقت ختان األنثى نمو   (دون استئصاله ،ر بشكل يسمح بقطع القليل منهالبظ

ذلك أن  عدم بروز العضو المقصود ختانه يؤدي إلى  ،األعضاء التناسلية لتعرف حاجتها إلى الختان
 اقتطاع جزء كبير من نواة البظر، مما يحدث الضرر بعد ذلك، فال يشرع القيام بالختان حتى يبرز

 ذلك الجزء ليستطيع من يجريه التحكم في حجم الجزء المقتطع من العضو.
 وال يسن، وال يشرع .  ،وأما إذا كان الجزء ضامرًا فال يجب الختان

أن يكون في السن التي يسهل فيها » وقد قالت الطبيبة "آمال أحمد البشير" في وقت ختان اإلناث:   
لقلفة عن حشفة البظر وقطعها دون أن تأخذ معها أي جزء آخر على الطبيبة أو القابلة المدربة فصل ا

لذلك يجب أن يكون هناك كشف على العضو ، من المنطقة المجاورة. ويختلف ذلك بين طفلة وأخرى 
 .  (3)«التناسلي لكل طفلة بواسطة الطبيبة المختصة قبل تحديد وقت ختانها

 ثالثًا: حكمة ختان األنثى 
 ختان المرأة كما وردت بها النصوص: ذكر الفقهاء أن حكمة  

يعني مكرمة » فقد قال:  ،وفسر الطحطاوي المكرمة بأنها للرجل ،الختان مكرمة -1
 .(4)«  للرجال ألن جماع المختونة ألذ

                                                                                                                                                                               

 ( . 394/ 1(  الفواكه الدواني )1)
 ( . 203/ 4(  مغني المحتاج )2)
 ( . 38(  ختان األنثى في الطب واإلسالم بين اإلفراط والتفريط )3)
 ( . 64/ 1( حاشية الطحطاوي  )4)
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وفي قوله : ) أسرى للوجه وأحظى :» قال الماوردي  ،أحظى للزوج وأسرى للوجه -2
لثاني : ما يحصل لها في نفس الزوج من عند الزوج ( تأويالن : أحدهما : أصفى للون . وا

 .(1)«  الحظوة بها 
هوة ومعنى هذا أن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان ضعفت ش» وقال ابن القيم : 

ا ازدادت المرأة فقلت حظوتها عند زوجها كما أنها إذا تركتها كما هي لم تأخذ منها شيئ
 غلمتها فإذا أخذت منها وأبقت كان في ذلك تعديال للخلقة والشهوة « )2(.

بقاء بعض النواة » ) وساق في عون المعبود نصًا بديعًا :  فإن ذلك ( أي عدم المبالغة في القطع وا 
والغدة على فرجها ) أحظى للمرأة ( أي أنفع لها وألذ ) وأحب إلى البعل ( أي إلى الزوج وذلك ألن 

اة إذا دلكا دلكًا مالئمًا باإلصبع أو بالحك من الجلد الذي بين جانبي الفرج والغدة التي هناك وهي النو 
الذكر تلتذ كمال اللذة حتى ال تملك نفسها وتنزل بال جماع فإن هذا الموضع كثير األعصاب فيكون 

 حسه أقوى ولذة الحكة هناك أشد.
ة معها ولهذا أمرت المرأة في ختانها إلبقاء بعض النواة والغدة لتلتذ بها بالحك ويحبها زوجها بالمالعب 

ليتحرك مني المرأة ويذوب ألن منيها بارد بطيء الحركة فإذا ذاب وتحرك قبل الجماع بسبب المالعبة 
يسرع إنزالها فيوافق إنزالها إنزال الرجل فإن مني الرجل لحرارته أسرع إنزاال وهذا كله سبب الزدياد 

 .(3)«  الطب  المحبة واأللفة بين الزوج والزوجة وهذا الذي ذكرته هو مصرح في كتب
فانظر إلى جزالة  ،أي أكثر لماء الوجه ودمه وأحسن في جماعها» وجاء في إحياء علوم الدين : 

لى إشراق نور النبوة من مصالح اآلخرة التي هي أهم مقاصد النبوة إلى مصالح  لفظه  في الكناية وا 
لغفلة عنه خيف ضرره الدنيا حتى انكشف له وهو أمي من هذا األمر النازل قدره ما لو وقعت ا

 .(4)« فسبحان من أرسله رحمة للعالمين 
وهذا التوجيه النبوي إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة، فأمر بخفض الجزء الذي يعلو 
مخرج البول، لضبط االشتهاء، مع اإلبقاء على لذات النساء، واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن 

صاله، وبذلك يتحقق االعتدال، فلم يعدم المرأة مصدر االستمتاع إبادة مصدر هذا الحس واستئ
لى التحكم في نفسها عند واالستجابة، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى االستهتار وعدم القدرة ع

 اإلثارة.
 شبهات حول ختان األنثى

 الشبهة األولى : الختان شكل من أشكال العنف ضد المرأة.
                                                           

 ( . 433/ 13(  الحاوي الكبير )1)
 ( . 189/ 1(  تحفة المولود )2)
 ( . 125/ 14(  عون المعبود )3)
 (  . 143 -1/142(  إحياء علوم الدين )4)
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م( في المؤتمر الذي عقد في جنيف 1931صبة األمم المتحدة عام ) بدأ الكالم عن الختان في ع
لكن المؤتمر رفض توصيات تقدمت بها الدول األوربية بخصوص  ،لمناقشة وضع األطفال األفارقة

 .(2)م( أدانت الختان الفرعوني لإلناث1976لكن منظمة الصحة العالمية عام ) ،(1) منع ختان اإلناث
وأنه مخالف  ،الصحة العالمية للختان واعتبرته تشويهًا لألعضاء التناسليةثم تتالت إدانات منظمة 

 وطالبت بسن القوانين لمنعه . ،ولذلك صنفته عنفًا ضد المرأة  ،لحق النساء في سالمة الجسد
 ورد هذه الشبهة من وجوه :

تأصل فيه أو الذي يس ،إن الذي ينطبق عليه تعريف منظمة الصحة العالمية هو :الختان الفرعوني -1
 ،والفقهاء المسلمون على رفض اإلنهاك واالستئصال ،من الفرج أكثر مما يقع عليه اسم القطع 

 أمر باإلشمام . والنبي 
وبه  ،بل هو وسيلة من وسائل اإلعانة على ضبط الجسد ،إن الختان الشرعي ال يعد من العنف -2

 قد تتحقق سالمة الجسد وحسن اإلفادة منه. 
واألذن تثقب وليست من  ،فالسرة تقطع من المولود وليست من العنف في شيء ،وليس كل قطع عنفاً 

 العنف في شيء .  
فالمربون يضبطون للطفل حاجته من الطعام  ،إن ضبط الغرائز إذا احتيج إليه أمر مشروع -3

فالختان عند الحاجة إليه ال يخرج عن هذه التصرفات  ،ويهذبون فيه نزعة حب التملك ،والشراب
 وبة عقاًل . المرغ

 الشبهة الثانية : الختان يسبب البرود الجنسي، ويصيب األنثى بصدمة نفسية.
والحقيقة أن من على ضرر الختان بالنسبة لألنثى.  ادعى أصحاب هذه الشبهة أن األطباء أجمعوا

ة ي حالوأن البرود الجنسي يتحقق ف،األطباء من يرى أن الختان لألنثى أمر محمود لتهذيب شهوتها 
والضرر الذي يتكلم عنه من يرفض الختان هو ما يسمى ) الختان االستئصال الكامل للغرلة. 

 الفرعوني( .
تتضح الحكمة الصحية من الختان عند الرجال أكثر منها عند » قال الطبيب محمود ناظم النسيمي : 

يرها من البالد النساء ، ونستطيع القول : إنه في البالد ذات الطقس الحار كما في السودان وغ
اإلفريقية وفى مصر والجزيرة العربية وغيرها ، فإنه يغلب أن يكون للنساء بظر ناٍم مما يزيد في 
الشهوة الجنسية لدى احتكاكه بما جاوره من بدن وثياب أثناء المشي ، وقد يكون شديد النمو إلى درجة 

هذه الظروف لتعديل الشهوة ،  يستحيل معها الجماع ، ومن هذا وجب استئصال مقدم البظر في مثل
 . (3)«ولجعل الجماع ممكنًا في الحالة الثانية 

                                                           

 (. 113(  ينظر: ختان اإلناث, دراسة مقارنة في الفقه والقانون الوضعي) 1)
 (. 114-113(  ينظر: ختان اإلناث, دراسة مقارنة في الفقه والقانون الوضعي) 2)
 ( .  1/383(  الطب النبوي والعلم الحديث )3)
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ني أرى فائدة الختان للبنات تتلخص » وقال الدكتور حامد الغوابي مبينًا فوائد ختان األنثى :  هذا وا 
 فيما يأتي : 

زء من البظر في : اإلفرازات الدهنية المفرزة من ) الشفرين الصغيرين ( إن لم يقطعهما مع ج أوالً 
الختان تتجمع وتترنخ ، ويكون لها رائحة غير مقبولة ، وتحدث التهابات قد تمتد إلى المهبل بل إلى 

 قناة مجرى البول . 
 . (1)«: هذا القطع يقلل الحساسية للبنت  ثانياً 

ذا كان الهدف من ختان الذكور هو تعديل الشهوة ، ومنع اإل» وقال الدكتور أحمد خفاجي :  فرازات وا 
الصادرة من الحشفة ، فإن الختان لإلناث مرتبط أساسًا بتقليل الشهوة أو تعديلها ، فأكثر أعضاء 
اإلناث استثارة البظر ، ويأتي من بعده الشفران الصغيران ، ثم الكبيران ، ولذلك فإن من يختنون 

هبها اهلل لهن . بل إن البنات بإزالة كل هذه األجزاء الحساسة إنما يظلمونهن ، ويمنعونهن نعمة و 
بضيق في فتحة البول ،  –أحيانًا  –األمر يتعدى ذلك إلى ما هو أخطر منه ، حيث تصاب األنثى 

أو في المهبل ، ينتج عنه مشاكل بولية ، أو مشاكل في الوالدة بعد ذلك ، ونحن نتفق كلية مع الذين 
زالة جزء معين من البظر ، فإنه تعديل يحاربون الختان بهذه الطريقة البشعة المشوهة لألنثى، أما إ

لهذه الشهوة التي قد تؤذى األنثى وترهقها ، وتكون سببًا في عدم إشباعها من الطرق الطبيعية عن 
 . (2)«طريق زوجها ، وحافزًا لها على تكملته من طرق أخر

ال الختان غير فاالدعاء بإصابة المرأة بالبرود الجنسي ينبغي تخصيصه بالختان الفرعوني وباقي أشك
كما أن الطب ال يحكم على ،وما ينبغي للممارسات الخاطئة أن تكون حجة على الشرع  ،المشروعة 

 الشرع، فالشرع حاكم وليس محكومًا عليه.
 ولم يثبت في الختان حديث صحيح. ،الشبهة الثالثة: الختان عادة جاهلية كانت موجودة قبل اإلسالم

أقر بعض عادات من الجاهلية وسكت عنها، كصورة النكاح التي في ورد هذه الشبهة : إن اإلسالم 
ولم يأت اإلسالم بهدم  ،فليس كل ما كان في الجاهلية خطأ ،زماننا والكرم وحفظ العهد وحفظ الجوار

وكما كان في عدد  ،بل هذبها وضبطها كما فعل بتعدد الزوجات إذ ضبط عدده ،كل عادات الجاهلية
 ،.والعادات التي أبطلها اإلسالم من شأن الجاهلية ورد بشأنها نصوص الطالق ومراجعة الزوجة

ال فما معنى السكوت عن عادة خاطئة ،  ،فسكوت الشرع عن عادة جاهلية هو إقرار بها . كالتبني وا 
وغرضه: أن القرآن لم يذكر حرمة ما نفعل فاعتبر  ، (3) : ) كنا نعزل والقرآن ينزل( وقد قال جابر
 فكذا الشأن في ختان األنثى..وأنه إقرار واضح  ،لمرفوعذلك بمثابة ا

                                                           

 ( .  51-50سالم من كتـاب الختـان ألبى بكر عبد الرازق )(  ختان البنـات بين الطب واإل1)
 (  .  27(  حكم اإلسالم في الختان للشيخ عبد الرحمن حسن محمود )2)
 (  .  5/1998( , )4911(  صحيح البخاري, كتاب النكاح, باب العزل , رقم )3)
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لكن  ،فمجموع ما ورد يؤكد المشروعية والندب في الجملة  ،أما كونه لم يرد فيه نصوص صحيحة  
 وهو عين ما رجحناه في حكمه . واهلل أعلم . ،ال يساعد على الوجوب

 نتائج البحث :  
 : خرج البحث بعدد من النتائج أهمها

ة ختان اإلناث في الجملة، وأن الخالف وقع بين الفقهاء في ُحكِمه هل هو واجب أو مشروعي -1
 سنة و مكرمة.

 وتدور حسب االحتياج وباختالف أعراف البلدان. ،الراجح أن ختان األنثى سنة  -2
وال يجوز استئصال أي جزء من  ،أن ختان األنثى يكون بأخذ الجلدة التي تغطي البظر فقط -3

 البظر .
عادة خياطتها محرم  ،ن الفرعونيأن الختا -4 وأي ختان يتم باستئصال األعضاء التناسلية وا 

 شرعًا.
على تفسير الطاقة بأنها  ،أن قول الحنفية بأن الطاقة هي مدار ختان األنثى هو الراجح -5

 دون استئصاله(  . ،)بروز البظر بشكل يسمح بقطع القليل منه
 بل يحرم. ،لختان، وال يشرع إذا كان البظر لدى األنثى ضامرًا فال يسن ا -6

 وعلى ضوء البحث أوصي بما يلي : 
فال يسمح  ،أن ينظم والة األمر في البلدان التي تتوارث فيها عادة ختان األنثى عملية الختان   -1

بإجرائها إال على يد المختصين من األطباء ومن في حكمهم وفي بيئة معقمة نظيفة بحيث ال 
 تتعرض المختونة للضرر .

القيام بعملية الختان إال بعد فحص طبي لألنثى المراد ختانها للوصول إلى تحديد حاجتها عدم  -2
 للختان من عدمها .

وسائل اإلعالم المختلفة بأن الختان ليس واجبًا وال ضروريًا لألنثى، وأنه  ريجب نشر الوعي عب -3
 مكرمة وسنة .

لفرعوني مناقض لشرع اهلل تبارك يجب نشر الوعي عبر الفتاوى والدروس واإلعالم بأن الختان ا -4
 وتعالى، وأنه محرم لما يجر إليه من حرمان األنثى من االستمتاع الطبيعي .

 المراجع
، دار النشر: دار إحياء التراث مد بن علي الرازي الجصاص أبو بكرأحكام القرآن، اسم المؤلف: أح

 ، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي1405 -بيروت  -العربي 
 -: دار االمعرفة ، دار النشر، اسم المؤلف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامدم الدينإحياء علو 

 بيروت د ت 
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االختيار لتعليل المختار، عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، دار النشر: دار الكتب 
للطيف محمد م ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : عبد ا 2005 -هـ  1426 -بيروت / لبنان  -العلمية 

 عبد الرحمن
عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ، دار النشر : دار الكتب  ، االختيار لتعليل المختار

م ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : عبد اللطيف محمد  2005 -هـ  1426 -بيروت / لبنان  -العلمية 
 عبد الرحمن

 البخاري الجعفي ، دار النشر : دار البشائر اإلسالمية األدب المفرد ، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل
 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي 1989 - 1409 -بيروت  -

أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، اسم المؤلف:  زكريا األنصاري ، دار النشر : دار الكتب 
 ولى ، تحقيق : د . محمد محمد تامر، الطبعة : األ 2000 -ه  1422 -بيروت  -العلمية 

شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي  ، اع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ، اإلقن
 : عبد اللطيف محمد موسى السبكي، الطبعة : تحقيقبيروت  -دار النشر : دار المعرفة 

 -بيروت  -، دار النشر : دار المعرفة  األم ، اسم المؤلف:  محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل
 ، الطبعة : الثانية 1393

بيروت ،  -البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زين الدين ابن نجيم الحنفي ، دار النشر : دار المعرفة 
 الطبعة : الثانية

تحفة الحبيب على شرح الخطيب )البجيرمي على الخطيب( ، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي 
م ، الطبعة : األولى 1996-هـ1417 -بيروت/ لبنان  -لشافعي ، دار النشر : دار الكتب العلمية ا

 ، تحقيق : ال يوجد
تحفة المودود بأحكام المولود ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ، دار النشر : مكتبة دار 

 عبد القادر األرناؤوط ، الطبعة : األولى ، تحقيق : 1971 - 1391 -دمشق  -البيان 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر النمري ، دار 

، تحقيق : مصطفى بن أحمد  1387 -المغرب  -النشر : وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 محمد عبد الكبير البكري،العلوي 

 -نصور محمد بن أحمد األزهري  ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي تهذيب اللغة  ، أبو م
 م ، الطبعة : األولى  ، تحقيق : محمد عوض مرعب2001 -بيروت  

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، اسم المؤلف:  محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر 
 1405 –بيروت  -، دار النشر : دار الفكر 

محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي ، دار النشر : دار ابن ، الجامع الصحيح المختصر 
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 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا 1987 - 1407 -بيروت  -اليمامة  ،كثير 
ار الجامع الصحيح سنن الترمذي ، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ، دار النشر : د

 ، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون -  -بيروت  -إحياء التراث العربي 
حاشية على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح ، أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي ، دار 

 هـ ، الطبعة : الثالثة1318 -مصر  -النشر : المطبعة الكبرى األميرية ببوالق 
اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ، علي بن محمد بن حبيب الحاوي الكبير في فقه مذهب 

-هـ  1419 -لبنان  -بيروت  -الماوردي البصري الشافعي ، دار النشر : دار الكتب العلمية 
 الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -م ، الطبعة : األولى ، تحقيق : الشيخ علي محمد معوض  1999

 بد الرحمن حسن محمود ، مكتبة اآلداب بالقاهرة .حكم اإلسالم في الختان للشيخ ع
 ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،عالء نصر  ،دراسة مقارنة في الفقه والقانون الوضعي ،ختان اإلناث

 م.2008
 منشور على الشبكة العنكبوتية  ،سامي عوض الذيب ساحلية ،ختان الذكور واإلناث

رمضان  ،مقالة في  مجلة حضارة اإلسالم  ،زار الدقر د . محمد ن ،الختان بين الطب واإلسالم 
 هـ( .1393)

خلق اإلنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد على البار ، الدار السعودية للنشر والتوزيع بالمملكة 
 م1995 -هـ 1415العربية السعودية ، جدة ، الطبعة العاشرة 

شهير بمنال خسرو  ، دار النشر : مطبعة أحمد درر الحكام شرح غرر األحكام ، محمد بن فراموز ال
 الطبعة :  ، تحقيق : يوسف ضيا *  -القاهرة  -كامل 

 -بيروت  -الذخيرة ، اسم المؤلف:  شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، دار النشر : دار الغرب 
 م ، تحقيق : محمد حجي1994

-هـ  1416 -الرياض  -: دار السلف  محمد بن طاهر المقدسي ، دار النشر  ،ذخيرة الحفاظ 
 م ، الطبعة : األولى ، تحقيق : د.عبد الرحمن الفريوائي1996

 –عبد اهلل بن أبي زيد القيرواني أبو محمد ، دار النشر : دار الفكر   ،رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
 بيروت

 فله، مكتبة الخانجي ، القاهرة .الزواج المثـالي للدكتور محمد فتحي ، النص الكامل للكتاب ، قان د
،  -  -بيروت  -سنن ابن ماجه ، محمد بن يزيد أبو عبداهلل القزويني ، دار النشر : دار الفكر 

 تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي
بيروت  -سنن أبي داود ، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي ، دار النشر : دار الفكر 

 ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد  ، الطبعة :  -  -
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سنن البيهقي الكبرى ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ، دار النشر : مكتبة دار 
 ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا 1994 - 1414 -مكة المكرمة  -الباز 

م بن الحسيني العراقي  ، دار زين الدين أبو الفضل عبد الرحي  ،طرح التثريب في شرح التقريب  
 م  ، الطبعة: األولى  ، تحقيق : عبد القادر محمد علي2000،بيروت  ،النشر : دار الكتب العلمية 

 هـ( ، دار النشر :786العناية شرح الهداية ، محمد بن محمد البابرتي )المتوفى : 
م المؤلف:  الشيخ نظام وجماعة من الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان ، اس

 م1991 -هـ 1411 -علماء الهند ، دار النشر : دار الفكر 
الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ، أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ، دار النشر 

 ، الطبعة : األولى ، تحقيق : كمال يوسف الحوت 1409 -الرياض  -: مكتبة الرشد 
ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ، دار  كتب

النشر : مكتبة ابن تيمية ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
 النجدي

ار النشر : دار اللباب في علوم الكتاب ، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي ، د
م ، الطبعة : األولى ، تحقيق : الشيخ عادل 1998-هـ  1419 -بيروت / لبنان  -الكتب العلمية 

 أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض
بيروت ،  -محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ، دار النشر : دار صادر   ،لسان العرب 

 الطبعة : األولى
 م1997 -بيروت  -وي ، دار النشر : دار الفكر المجموع ، النو 

المدخل ، اسم المؤلف:  أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن 
 م1981 -هـ 1401 -الحاج ، دار النشر : دار الفكر 

 –: مؤسسة قرطبة مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، أحمد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباني ، دار النشر 
 مصر

   -بيروت  -مسند الشافعي ، محمد بن إدريس أبو عبد اهلل الشافعي ، دار النشر : دار الكتب العلمية 
المسند الصحيح المختصر ، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ، دار النشر : دار 

 محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة :  ، تحقيق :   -بيروت  -إحياء التراث العربي 
 -بيروت  -معجم مقاييس اللغة ، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، دار النشر : دار الجيل 

 م ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : عبد السالم محمد هارون1999 -هـ 1420 -لبنان 
النشر : دار الفكر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، محمد الخطيب الشربيني ، دار 

 بيروت –
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 -بيروت  -، محمد عليش.  ، دار النشر : دار الفكر سيد خليلمنح الجليل شرح على مختصر 
 م.1989 -هـ 1409

موقف األطباء من ختان اإلناث ، الدكتورة آمال عبد الهادي ، والدكتورة سهام عبد السالم ، نشر  
 رة بدون طبعة وال تاريخ .مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ، القاه

النهاية في غريب الحديث واألثر ، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ، دار النشر : المكتبة 
 محمود محمد الطناحي -م ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوى 1979 -هـ 1399 -بيروت  -العلمية 

بن علي بن محمد الشوكاني ،  نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ، محمد
 1973 –بيروت  -دار النشر : دار الجيل 

 
 المراجع األجنبية 

Stedman's Medical Dictionary, 24th edition. 23- Traditional practices 

affecting the health of women and children WHO, 1987 
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 ية العملية بكلية الرتبية دنقال جامعة دنقالدراسة تقوميية لربنامج الرتب
)دراسة حالة طالب كلية التربية دنقال(   

 الماجد الصادق عنان حاتم عبد   د
 مساعد بكلية التربية دنقال، بجامعة دنقالالستاذ األ

 : المستخلص

ــــــــال،  ــــــــال جامعــــــــة دنق ــــــــة دنق ــــــــة التربي ــــــــة بكلي ــــــــة العملي ــــــــامج التربي ــــــــويم برن ــــــــي تق هــــــــدفت  الدراســــــــة  ال
ن وجهـــــــــــــــة نظـــــــــــــــر الطـــــــــــــــالب المعلمـــــــــــــــين المتـــــــــــــــدربين، واســـــــــــــــتخدمت المـــــــــــــــنهج  الوصـــــــــــــــفي مـــــــــــــــ

ــــــــــــي، واالســــــــــــتبانة أداة لجمــــــــــــع المعلومــــــــــــات والتــــــــــــي تكونــــــــــــت مــــــــــــن ) ( فقــــــــــــرة، موزعــــــــــــة 31التحليل
( 150مـــــــــــن جملـــــــــــة ) طالبـــــــــــاً ( 50محـــــــــــاور، تـــــــــــم توزيعهـــــــــــا علـــــــــــى عينـــــــــــة مـــــــــــن ) ةعلـــــــــــى أربعـــــــــــ

أهـــــــــــم النتـــــــــــائج  م، وخلصـــــــــــت الدراســـــــــــة  الـــــــــــي2017/2018طالـــــــــــب معلـــــــــــم تـــــــــــدربوا فـــــــــــي العـــــــــــام
التاليــــــــــة:  أن أفــــــــــراد العينــــــــــة أجــــــــــابوا علــــــــــى محــــــــــاور الدراســــــــــة: مــــــــــدى فعاليــــــــــة أهــــــــــداف برنــــــــــامج 
ــــــــــــدربين،  ــــــــــــي المت ــــــــــــامج ف ــــــــــــر البرن ــــــــــــه، وأث ــــــــــــامج ألهداف ــــــــــــق البرن ــــــــــــة، ومــــــــــــدى تحقي ــــــــــــة العملي التربي
ومراعــــــــــــــاة البرنــــــــــــــامج للعولمــــــــــــــة ومســــــــــــــتجدات العصــــــــــــــر، بالموافقــــــــــــــة حــــــــــــــول غالبيــــــــــــــة عبــــــــــــــارات 

ت داللـــــــــــة إحصـــــــــــائية بـــــــــــين أعـــــــــــداد المـــــــــــوافقين والمحايــــــــــــدين المحـــــــــــور، كمـــــــــــا توجـــــــــــد فـــــــــــروق ذا
ّن أهــــــــــداف برنــــــــــامج التربيـــــــــــة  وغيــــــــــر المــــــــــوافقين لصــــــــــالح المــــــــــوافقين أي األغلبيـــــــــــه للمــــــــــوافقين، وا 
العمليــــــــــة تتســــــــــم بالفاعليــــــــــة، وتتميــــــــــز بالوضــــــــــوح، والواقعيــــــــــة والتعبيــــــــــر عــــــــــن حاجــــــــــات المجتمــــــــــع 

يحقــــــــــق أهدافــــــــــه، وأثــــــــــر برنــــــــــامج والطــــــــــالب المعلمــــــــــين والمتعلمــــــــــين، وبرنــــــــــامج التربيــــــــــة العمليــــــــــة 
ســـــــــــهم فـــــــــــي اكســـــــــــاب المعلومـــــــــــات و المهـــــــــــارات أالتربيـــــــــــة العمليـــــــــــة علـــــــــــى المتـــــــــــدربين إيجابيـــــــــــًا، و 

والقــــــــــيم المرغــــــــــوب فيهــــــــــا وطــــــــــرق التفكيــــــــــر، ويتماشــــــــــي مــــــــــع التطــــــــــورات الحديثــــــــــة فــــــــــي التــــــــــدريب 
 والمناهج وطرق التدريس. 

 ة الكلمات  المفتاحية :  برامج التربية العملية ، دراسة تقويمي
Abstract 

The study aimed to evaluate the practical educational program at university 

of Dongla in dongla Faculty of education from the point of view of the 

student trainer.  

The researcher used the descriptive analytical method, the study sample (50) 

a member of student trainers, The researcher used the questionnaire as a tool 

for the study. 

The most important findings were: 

The study confirmed that the members of student trainers responded to the 

objectives of the school and the center of the school and the focus of the 

program in the students on the approval of the majority of the terms of the 

axis, and there are significant differences between the numbers of approvers 
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and neutral and non-approval for the approval of the majority of the 

approvers. 

The respondents answered the following topics: the effectiveness of the 

objectives of the practical education program, the extent to which the 

program achieved its objectives, the impact of the program on the trainees, 

and taking into account the program. For globalization and new 

developments of the times, BA There are statistical differences between the 

numbers of approvers, neutrals and non-consenters in favor of the majority, 

ie the majority of the approvers. The objectives of the practical education 

program are effective, characterized by clarity, realism and expression of the 

needs of the community and students and teachers and learners. The practical 

education program has a positive impact on the trainees, and contributed to 

the acquisition of information and skills and desirable values and ways of 

thinking, and in line with recent developments in training, curricula and 

teaching methods. 

 

key words:Evaluation, Practical educational program, Faculty of eduation. 

 
 االطار العام للدراسة 

 المقــدمة 
التربية والتعليم بشكل أساسي منوط بها التقدم العلمي والتقني، ولهذا فإن القطاع التربوي مؤسسات   

بحاجة إلى معلم مبدع ومبتكر ونافذ البصيرة قادر على التكيف مع البيئة المحيطة بكل ما فيها من 
اخ التربوي تحوالت وتغيرات وفق القيم السائدة واألهداف المرغوبة، لذلك فإن التنوع التربوي والمن

المنشود ال يمكن أن يؤتيا ثمارهما إال من خالل معلم يمتلك المعرفة والمهارات والقيم واإلتجاهات التي 
تسهم في استنهاض قدرات المتعلمين، ويعتبر إعداد المعلم وتهيئته بتوفير االحتياجات الالزمة المهنية 

وأصبح من  ، ميع النظم التعليميةومقتضيات العصر من األمور التي تحظى باهتمام مستمر في ج
القواعد المسلم بها أن التعليم الجيد هو أساس المجتمع المتقدم وال يتم التعليم الجيد إال بمعلم مؤمن 

 بمهنته، ُأحسن إعداده وتربيته ألنه العمود الفقري في إنجاز العملية التربوية.
  : مشكلة الدراسة

التربية إهتمامًا واسعًا من قبل الدول األجنبية والعربية في يشهد برنامج التربية العملية بكليات  
إعداد المعلمين وتأهيلهم وتمثل التربية العملية اللبنة األساسية لهذه البرامج كونها تشكل الجانب 

ومن خالل عمل الباحث في التدريس الجامعي عمومًا والتربية العملية على وجه  ، التطبيقي
توظيفه في دعم البرامج التعليمية هدٌف تسعى إليه مؤسسات التعليم الخصوص وجد أن التدريب و 

العام والعالي في السودان لذا كان البد من إجراء الدراسات التقويمية للتربية العملية باستمرار للوقوف 



جم2021جج-جينميرججونةشرالالةدنججالةةلميةل جامعة جنق الجلةلبحثججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 20th edition Junuary 2021 
 

5
1

 

على حقيقتها ومعرفة مواطن القوة لتعزيزها ومواطن الضعف لتقويتها، وبناًء على ذلك جاءت هذه 
 تقويم برنامج التربية العملية بكلية التربية جامعة دنقال.الدراسة ل

 أسئلة الدراسة:
التربية  ةتحاول الدراسة الحالية اإلجابة على السؤال الرئيس التالي: ما واقع برامج التربية العملية بكلي 

 جامعة دنقال من وجهة نظر الطالب المعلمين المتدربين ؟ 
 :والذي تتفرع منه األسئلة التالية

ما مدى فاعلية أهداف برامج التربية العملية، من وجهة نظر الطالب المعلمين  .1
 المتدربين؟

تحقيق برامج التربية العملية ألهدافه، من وجهة نظر الطالب المعلمين  ىما مد .2
 المتدربين؟

المتدربين ، من وجهة نظر الطلبة  البالط ىما أثر برنامج التربية العملية عل .3
 المتدربين؟

مراعاة برنامج التربية العملية للعولمة ومستجدات العصر، من وجهة نظر  ما مدى .4
 الطالب المعلمين المتدربين.

 أهداف الدراسة :  
 : ىتهدف الدراسة ال

التعرف على واقع برنامج التربية العملية بكليات التربية دنقال، جامعة دنقال من وجهة  .1
 نظر الطالب المعلمين المتدربين.

 ى تحقيق برنامج التربية العملية ألهدافه.التعرف على مد .2
 الكشف عن أثر برنامج التربية العملية على الطالب المعلمين المتدربين. .3
 الوقوف على مدى مراعاة برنامج التربية العملية للعولمة ومستجدات العصر. .4

 أهمية الدراسة:
 جاءت أهمية هذه الدراسة على النحو التالي:

ملية بكليات التربية من خالل الكشف عن مواطن الضعف لمعالجتها تطوير برنامج التربية الع
 ومواطن القوة لتعزيزها.

 وقد تسهم هذه الدراسة في زيادة االهتمام بالتربية العملية من جهات االختصاص.
 حدود الدراسة:

 ة دنقال.الحدود الموضوعية: تحديد مواطن الضعف والقوة ببرنامج التربية العملية بكليات التربية جامع
 الحدود البشرية: الطالب المعلمين المتدربين بكلية التربية دنقال، جامعة دنقال.
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 م.2018الحدود الزمانية: العام 
 اإلطار النظري:

 التقويم التربوي: 
 (1)التقويم لغًة: جاء من كلمة قوم الشىء، أي أزال االعوجاج، والقيمة جمع قيم أي الثمن.  

 ، اصطالحًا: بأنه عملية منظمة لجمع البيانات وتفسيرها وتقييمها والحكم عليهاويعرف التقويم التربوي 
 التطوير. و وبالتالي الشروع في اتخاذ إجراءات عملية في شأنها بهدف التغيير

كما أنه عملية تربوية تتطلب الدراسة المستفيضة والبحث والنظر واإلمعان والتحقيق للموضوع المراد 
 تقويمه .
ب العمل المنظم لجمع البيانات والمعلومات بطريقة صادقة وموضوعية ومن ثم تحليلها وهذا يتطل

وبيان ، وتفسيرها وتبويبها لهدف التوصل إلى نتائج يمكن الحكم بواسطتها على قيمة الموضوع 
 (2)حسناته وسيئاته بهدف اتخاذ القرار واإلجراءات الفعلية الالزمة لسد النقص واإلصالح.

احث بأنه: العملية التي يسبقها القياس والتقدير، وتعتبر إصدار حكم أو قرار على ويعرفه الب 
 القياس والتقويم.
 (3)أنواع التقويم : 

التقويم القبلي: يهدف للحكم على مدى استعداد الفرد قبل تعرضه لتغييرات سلوكية  .1
 مخطط لها حسب مادة دراسية معينة.

 نهائي على كل أجزاء العملية التربوية.التقويم التجميعي : يهدف إلى الحكم ال .2
التقويم الالمنهجي :هو التقويم الذي يقوم على الذوق الشخصي واالدراكات الفردية في  .3

 وهذا النوع من التقويم ال يستخدم في مجال التربية والتعليم.، الحكم على البدائل 
عرفة مدى إتقان المتعلم التقويم البنائي : ويسمى أحيانا بالتقويم المستمر وهو يهدف إلى م .4

 لما درسه من قبل ، وبالتالي إعادة تدريس ما لم يتم إتقانه من قبل الطالب .
التقويم الختامي: هو التقويم الذي يأتي عادة في نهاية المقرر أو المنهج الدراسي على  .5

 هيئة االختبارات النهائية.
ية نفسها من قبل العاملين التقويم الداخلي: هو الذي يستخدم في داخل المؤسسة التربو  .6

 فيها .

                                                           

 .664، دار المشرق لبنان، ص:40م، ط 2003المنجد في اللغة واالعالم،  (1)
   18-17م صـ2012رافده الحريري التقويم التربوي ،دار المناهج للنشر والتوزيع ،عمان  (2)
قاســـــــــــــم علـــــــــــــي الصـــــــــــــراف ، القيـــــــــــــاس و التقـــــــــــــويم فـــــــــــــي التربيـــــــــــــة والتعلـــــــــــــيم ، الكويـــــــــــــت ، دار الكتـــــــــــــاب الحـــــــــــــديث ،  (3)

 240-23م.صـ2002
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ؤسسة التربوية التي تخضع التقويم الخارجي: هو الذي يقوم به أشخاص من خارج الم .7
 .للتقويم
 (1)أهمية التقويم: 

يعد التقويم مهما لدى المتعلمين، ألنه يلقي الضوء على مدى تحصيلهم للمواد الدراسية و توضيح 
 مدى التقدم الذي أحرزوه أول بأول.

 يقل التقويم أهمية لدى المعلمين :فهو يلقي الضوء على كفاياتهم التدريسية و بالتالي يساعد في ال
 تحديد نقاط القوة و جوانب الضعف لديهم .

للتقويم أهمية خاصة لدى اآلباء : فعن طريقه يمكن التذويد بمعلومات عن درجة التقدم الذي أحرزه 
يهم و اكتشاف قدراتهم وميولهم و تحديد الطرق و األساليب أبناؤهم وتوضيح جانب القصور والقوة لد

 التي يمكن بواسطتها مساعدة أبنائهم.
يمثل التقويم عملية غاية في األهمية بالنسبة لمطوري المناهج وذلك ألنه يعرفهم على فعالية البرامج 

يساعد وزارة التربية  الدراسية، إضافة إلى أنه يساعد مؤلفي الكتب الدراسية على تحسين مؤلفاتهم كما
على اتخاذ القرارات الصائبة في ضوء المعلومات التي يقدمها عن الظروف التي تحيط بالعملية 

 التعليمية .
يساعد التقويم في الحكم على قيمة األهداف التعليمية التي تتبناها المدرسة،والتأكد من مراعاتها 

 لخصائص المتعلم و طبيعته .
 ي :  أهـداف التقويم التربو 

يهدف التقويم التربوي إلى تحقيق  أهداف متعددة ووظائف عامة في توجيه العملية التعليمية و مدى 
  (2)نجاحها ويمكن إيجازها فيما يلي

 اتخاذ القرارات التربوية و التعليمية المناسبة للمواقف التربوية و التعليمية .
اسب مع مستويات المتعلمين على أساس صياغة األهداف السلوكية و لتعديلها باستمرار بما يتن

التجارب العقلية و الخبرة و التطبيق الذي يكشف  عادة عما إذا كانت األهداف ممكنة التحقيق أم 
 بحاجة إلى تعديل صياغة تجعلها ممكنة التطبيق .

بما  التعرف على المناهج  والمقررات الدراسية وطرق التدريس والعمل على تحسينها وتعديلها وتحديثها
 يحقق الهدف المنشود .

 الوقوف على مدى التقدم الذي تصل إليه المدرسة في تحقيق أهدافها وذلك عن طريق التعرف على: 
 نمو المتعلمين و مدى  إمكانياتهم .

                                                           

 م 2010لنشر، حسن جعفر الخليفة المنهج المدرسي المعاصر ،الرياض ،مكتبة الرشد ل (1)
 169-168،صـ
   34ـ33م. ،صـ2005الجميل محمد عبد السميع ،التقويم التربوي للمنظومة التعليمية ، اتجاهات وتطلعات ،القاهرة ،دار الفكر العربي   (2)
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 نجاح المعلم في عمله وسالمة طرق التدريس ووسائلها .
 نواحي  القوة و الضعف  في النشاط المدرسي.

 .ومحاولة وضع الحلول المناسبة لهاعلم والمتعلم و المدرسة من صعوبات تشخيص ما يصادف الم
تحليل خبرات المتعلمين و اكتشاف ميولهم وقدراتهم وأخطائهم و تالفى هذه األخطاء مستقبال و زيادة 

 دافعيتهم للتعلم .
لى تعديل التأكد مما يطرأ من تغيير على سلوك المتعلمين حيث أن التعلم الحقيقي هو الذي يؤدي إ

 السلوك.
 الكشف عن مدى التوافق مع القيم األخالقية التي أقرها المجتمع .

انتقاء المتعلمين و تصنيفهم و نقلهم بين الصفوف و المراحل الدراسية المختلفة على أسس علمية 
 سليمة .

 خطوات التقويم: 
 (1)يمكن تلخيص الخطوات اإلجرائية للتقويم بمفهومه الشامل فيما يلي : 

 تحديد الهدف أو موضوع التقويم و تحليله إلى أهداف سلوكية.
عداد أدوات التقويم المناسبة للحصول على نتائج نستدل بها على مدى تحقق األهداف و  اختبار وا 

 في هذه األدوات مالءمتها و صالحيتها لتقويم نتائج التعلم المختلفة . ىيراع
يلها و إدخالها إلى الحاسب اآللي .تمهيدا لتحليلها .تطبيق أدوات التقويم لجمع البيانات و تسج

 الختبار صحة الفروض الموضوعة مسبقا.
 تفسير النتائج و تقديم التفسيرات المالئمة و الصحيحة لهذه النتائج و استخالص دالالت معينة لها.

  . اتخاذ القرارات بناء على النتائج التي توصل إليها
 مجاالت التقويم:
 (2)م كثيرة لكن أهمها  كما ذكرته مجاالت التقوي

يعتبر التقويم من األمور التي تعمل على تفعيل دور المعلم من خالل عقد الدورات التدريبية  -المعلم:
لتمكنه من خالل ذلك من قيادة الصف وضبطه وتوجيه الطلبة إليه.وعلى المعلم أن يتبع األساليب 

 . بح للطالالجيدة والتي تتناسب مع أهداف المنهج المطرو 
للتقويم التربوي أهمية كبيرة في تفعيل دور المتعلم ،ومن خالله يمكن أن نتعرف على  -المتعلم :

مستويات الطلبة ، وقدراتهم وميولهم ، وذلك عن طريق االختبارات و اإلجراءات الصحيحة التي تتم 
 طبقا لمواصفات االختبارات الجيدة .

                                                           

 32م. ،صـ2007بة عادل سعد يوسف:تطورات معاصرة في التقويم التربوي ،بنوك األسئلة بين النظرية والتطبيق ،القاهرة ،دار السحا (1)
 م.2011إيمان محمد شاكر أبو غريبة ، القياس والتقويم التربوي ، دار البداية  (2)

 .59-56صـ 2011
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امل وسيلة لتحقيق األهداف التربوية وحتى تؤدي هذه الوسيلة إن المنهاج بمفهومه الش  -المنهج :
دورها الفعال البد أن تتصف بالوضوح والشمول والتنوع باألهداف و األساليب ، وبالتكامل للمفاهيم 
األساسية واألفكار بحيث تنبه حاجات الفرد والمجتمع .ومن الخصائص التي تميز المنهج أن تكون 

مصوغة بشكل سلوكي، وأن تراعي طبيعة المادة المطروحة في المنهاج وأن األهداف واضحة ودقيقة و 
شتمل على تقويم جميع تعزز االرتباط بتراث المجتمع وأن تقترح أساليب تقويم مناسبة لألهداف، وت

 .جوانب النمو
ري اإلدارة التربوية:يتضمن هذا المجال تقويم اإلدارة التربوية من حيث نمط اإلدارة والسلوك اإلدا

للمدراء والكشف عن مدى فاعلية األداره في تحقيق األهداف التربوية المنشودة للمؤسسة التربوية 
في إطار المسؤوليات والمهمات اإلدارية باستخدام  يرين،وتقويم الممارسات اإلدارية والفنية للمد

لتربويين وفق معايير أو من تقويم المعلمين أو الطلبة أو المشرفين ا يرينللمد ذاتيصحائف التقدير ال
 (1)وأدوات تصمم لهذا الغرض .

في اللغة تقويم الشْى أى إصالحه، وفي المؤسسات التربوية: ال يقتصر على إصدار حكم على قيمة 
األشياء، ولكن يتجاوز ذلك قياس الهدف  ومعرفة نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف وعمل خطط  

 (2)تشخيصية عالجية وقائية. بعالجها التخاذ القرارات، فهو عملية:
عملية جمع ، وتبويب، وتصنيف، وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة ببرنامج التربية العملية، بغية 

 االستناد عليها في إتخاذ قرار حول مدى مراعاته للمعايير المطلوبة.
 التربية العملية: 

 مفهوم التربية العملية.
 Practical studentلتدريب الطالبي، وفي اللغة االنجليزية: هي: التربية الميدانية، ا لغًة 

 teaching or Education, Teaching Practice(3) 
صطالحًا: هي الجانب التطبيقي من برنامج إعداد المعلم قبل الخدمة وتأهيلهم وتدريبهم أثناء  وا 

عداد والتأهيل والتدريب الخدمة، وتتم داخل الصف وخارجه من قبل الطالب المعلم وباشراف هيئة اإل
في الجامعة ومعلم متعاون ومدرسة متعاونة وفقًا لعدد من المراحل وهي: المشاهدة والمشاركة ثم 

 .(4)الممارسة ولها عدد من المكونات هي: المعرفي واألدائي والوجداني

                                                           

 (41م،صـ2008)عزت جرادات وآخرون ، (1)
 .3م( التقويم التربوي واالختبارات التحصيلية، التوجية الفني العام للحاسوب،ص:2014وزارة التربية، دولة الكويت)  (2)
، معجم المصطلحات التربوية المعّرفة في المناهج وطرق التدريس، القاهرة، عالم الكتب، 1999أحمد حسين اللقاني، على أحمد الجمل، (3)

 2ط
 .7(.  مقرر التربية العملية، جامعة القدس المفتوحة، عمان، األردن أم السماق، ص 1996جامعة القدس المفتوحة ) (4)
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ية ويعرف الباحث التربية العملية بأنها: البرنامج الذى يتم فيه إعطاء المتطلبات المهن 
 واألكاديمية للطالب المعلمبن بكليات التربية ميدانيًا بإحدى مدارس التدريب، لمدة فصل دراسى كامل.

 أهمية التربية العملية:
تعتبر التربية العملية جزءًا مهمًا في برامج اإلعداد التربوي التي تقدمها كليات التربية في جميع أنحاء 

 ل الخبرات النظرية التي حصل عليها الطالب المعلم.العالم، فهي البوتقة التي تنصهر فيها ك
تمثل مختبرًا تربويًا يقوم فيه الطالب المعلمون بتطبيق معظم المبادىء والنظريات التربوية بشكل 
أدائي وعملي في الميدان الحقيقي لها وهو المدرسة، وبذلك يتحقق الربط بين النظرية والتطبيق، 

 (1)ملية في النقاط التالية:ويمكن تحديد أهمية التربية الع
تتيح الفرصة للطالب المعلم الكتساب العديد من المهارات األساسية للتدريس مثل: مهارة  .1

التخطيط للدروس ومهارة عرض الموضوعات الدراسية ومهارة إدارة المناقشة داخل الفصل ومهارة 
 خرى الالزمة للمعلم الناجح.ضبط البيئة الصفية ومهارة التقويم وغيرها من المهارات التربوية األ

 تتيح الفرصة للطالب المعلم للتعرف على المجتمع المدرسي ومكوناته المختلفة، البشرية والمادية. .2
أنها الفرصة الفريدة التي يختبر فيها الطالب المعلم نفسه ويختبر رغبته الحقيقية وميوله الصادقة  .3

يكون فيها معلم المستقبل اتجاهات إيجابية لكي يصبح معلمًا بالفعل، وبالتالي فهي فرصة لكي 
 نحو مهنة التدريس.

تعطي التربية العملية صورة حقيقية عن مهنة التدريس للطالب المعلمين والتي سوف تكون  .4
 مهنتهم المستقبلية وما يترتب على ذلك من أعباء ومسؤوليات.

الفصل األكثر خبرة ومع  تمثل فرصة جيدة أمام الطالب المعلم لتنمية عالقات مباشرة مع معلم .5
 الهيئة االدارية للمدرسة.

لطالب المعلم ، حيث يتحول خالل فترة قصيرة من ل الشخصية سماتالأنها تحدث تغييرات في  .6
 دور الطالب إلى دور المعلم والقائد المسؤول.

اقف تتيح الفرصة للطالب المعلم، للتفاعل مع التالميذ وكذلك مع كل العاملين في المدرسة في مو  .7
 تعليمية حقيقية.

تعد المحك الرئيسي لتأكيد الصفة المهنية للتعليم وأنها ليس حرفة يسهل إكتسابها بل مهنة لها  .8
 أصولها ومقوماتها ودستورها األخالقي.

 تعمل على تطوير مهارة الطالب المعلم الخاصة بالتقويم الذاتي لقدراته ومدى تقدمه في التدريس.  .9
 أهداف التربية العملية:

                                                           

ه(. دليل التربية العملية لطالبات الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة، جامعة شقراء، كلية 1434سبيعي)نوف، الغريبي وهيا، ال (1)
 .2التربية بالمزاحمية، قسم أصول التربية واإلدارة، المملكة العربية السعودية، ص
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 (1)وهي على النحو التالي:
 اكتساب الطالب المعلم المهارات األساسية الالزمة التي تتطلبها طبيعة عمل المعلم. .1
إتاحة الفرصة أمام الطالب المعلم لتطبيق ما تعلمه من مبادىء ونظريات تربوية في الميدان  .2

 الواقعي.
 في الواقع المدرسي. إتاحة الفرصة للطالب المعلم للتعرف على عناصر الموقف التعليمي .3
مكاناته التدريسية. .4  إتاحة الفرصة للطالب المعلم الكتشاف قدراته وا 
 التعرف على البيئة المدرسية عن قرب واالنخراط في المجتمع المدرسي. .5
 التعرف على الجو االجتماعي في المدرسة وتحقيق التكامل األكاديمي والمهني. .6
جابية نح مهنة التدريس، مثل: الصبر والتحمل إكساب الطالب المعلم بعض االتجاهات االي .7

 والقدرة على إتخاذ القرار واإلخالص والصدق وغيرها.
 إكساب الطالب المعلم مهارات التقويم الذاتي. .8
 أهداف التربية العملية على النحو التالي: (2)وحددت .9

 تعرف مكونات النظام المدرسي والتفاعل المنظومي بين هذه المكونات .10
دارة الفصل.إكتساب الكف .11  ايات الالزمة لتخطيط الدروس اليومية وتنفيذها وتقويمها وا 
 اكتساب اتجاهات موجبة نحو المدرسة ومهنة التدريس والتالميذ. .12
 اكتساب بعض الصفات الشخصية الالزمة لمهنة التدريس. .13
 اكتساب بعض الكفايات الالزمة لخدمة البيئة. .14

 مراحل التربية العملية:
 (3)ية بعدة مراحل هي: تمر التربية العمل

 مرحلة التهيئة المعرفية للطالب المعلم:  .1
ويتم في هذه المرحلة تهيئة الطالب المعلمين ذهنيًا ونفسيًا قبل الخروج لمدارس التدريب ويعقد كل 
مشرف مع طالبه عدة إجتماعات، حيث يتم خاللها تعريفهم بطبيعة التربية العملية وأهميتها وأهدافها 

ي يقوم بها الطالب المعلم خالل فترة التدريب، وكذلك أدوار كل من المشرف ومدرس والمهام الت
الفصل ومدير المدرسة في التربية العملية، كما يتم في هذه االجتماعات مناقشة بعض األمور 

                                                           

فرقة الرابعة، جامعة شقراء، كلية ه(. دليل التربية العملية لطالبات الفرقة الثالثة وال1434نوف، الغريبي وهيا، السبيعي) (1)
 .3التربية واإلدارة، المملكة العربية السعودية، ص أصول التربية بالمزاحمية، قسم

 34-33م، 1992حسان محمد حسان، (2)
عداده، مع دليل التربية العملية، القاهرة: دار الفكر، ص: 1996على راشد،) (3)  122(. إختيار المعلم وا 
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والقضايا التي قد يتعرض لها الطالب المعلم في مدرسة التدريب، كما تتاح الفرصة لإلجابة عن 
 لمختلفة التي يطرحها الطالب المعلمون.التساؤالت ا

 مرحلة المشاهدة: .2
وهي مرحلة أخرى من التهيئة للطالب المعلم ولكنها أعمق من المرحلة األولى، وهي مرحلة التهيئة    

 Video( والفيديو كاسيت)Instructional Televisionالمعرفية، حيث يعد التلفزيون التعليمي)
Cassetteثة في العملية التعليمية التي لها مقدرة فائقة على جذب إنتباه ( من التقنيات الحدي

المشاهدين ونقل األفكار والمفاهيم والتعبير عنها بوضوح، وفي هذه المرحلة تتاح الفرصة للطالب 
المعلم لمشاهدة نماذج تدريسية متنوعة بواسطة أجهزة الفيديو والتلفزيون التعليمي، بما يمنحه قدرًا جيدًا 

 رة يمكن االستفدة منها قبل أن يبدأ تجربة التربية العملية الميدانية.من الخب
 MicroTeaching مرحلة التدريس المصغر: .3
يمثل التدريس المصغر أداة متقدمة تهدف إلى إتاحة الفرصة للطالب المعلم، للتدريب على األنشطة   

كساب المهارات التدريسية المنشودة، وكذلك إمداده بال عن طريق  feedbackتغذية الراجعةالتعليمية وا 
الوسائل السمعية البصرية، قبل خوض هذا الطالب المعلم تجربة التدريس الفعلي في المدارس، وفكرة 
التدريس المصغر حديثة العهد نسبيًا وقد تبناها بعض رجال التربية في جامعة ستانفورد بوالية 

لتدريب طلبة التربية الميدانية وتهيئتهم للحياة م، 1960كاليفورنيا بالواليات المتحدة المريكية عام 
 المدرسية التي سيعملون في جوها.

ويمكن تعريف التدريس المصغر بأنه: ممارسة حقيقية للتدريس على مقياس مصغر في حجم  
 (1)الصف وفي وقت التعليم وهو مصمم لتنمية مهارات جديدة وتطوير مهارات سابقة. 

تقدمة تهدف إلى إتاحة الفرصة للطالب، ويمكن تحديد مراحل خطوات يمثل التدريس المصغر أداة م
 التدريس المصغر كما يلي:

، التتخطيط للتدريس، التدريس والمالحظة من قبل المشرف والزمالء والتسجيل بالفيديو مع المشاهدة 
عادة التسجيل والمشاهدة)إذا لزم األم ر( حتى يتمكن والنقد من قبل المشرف والزمالء والمتدرب نفسه وا 

 المتدرب من توظيف التغذية الراجعة توظيفًا سليمًا يمكنه من تحسين أدائه وتجاوز أخطائه.
ومن المهارات التي يمكن تنميتها لدى الطالب المعلم عن طريق أسلوب التدريس المصغر ما يلي: 

(2) 
 مهارة تهيئة الموقف التعليمي. .أ
 مهارة شرح وعرض الدرس. .ب

                                                           

م( برنامج مقترح العداد مشرفي التربية العملية في كلية التربية بجامعة)إب(، المؤتمر 2000خ، يحي عبداهلل الشيخ )عبدالغني الشي  (1)
 م191(،ص179العلمي الثاني، الدور المتغير للمعلم العربي في مجتمع الغد)رؤية عربية(المجلد األول كلية التربية جامعة أسيوط، ص:

 138م،1995حسن يحى، سعيد المنوفي، (2)
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 ئلة.مهارة استخدام األس .ج
 مهارة التفاعل اللفظي. .د
 مهارة التعزيز. .ه
 مهارة استخدام الوسائل التعليمية. .و
 مهارة إنهاء أو غلق الدرس. .ز

  مرحلة المشاهدة الحية داخل مدرسة التدريب: .4
وفيها يطلب من الطالب المعلم القيام بعملية المشاهدة قبل البدء في عملية التدريس الفعلي، وتتم 

رسة التدريب وفقًا لخطة معينة، لها أهدافها ولها خطواتها التي من خاللها المشاهدة الحية داخل مد
تتحقق هذه األهداف وباستخدام بطاقات مالحظة معينة تتضمن الخبرات العملية التي يكتسبها الطالب 
المعلم، من مالحظة الحياة المدرسية بصفة عامة، والخبرات التعليمية التي تدور في مواقف تعليمية 

 ة بصفة خاصة.متنوع
تنقسم المشاهدة الحية داخل مدرسة التدريب إلى قسمين: مشاهدات خارج الفصل وتشمل  

النظام المدرسي والحياة المدرسية وأنشطتها ومشاهدات داخل الفصول وتشمل مالحظة المعلم 
 المتعاون)معلم الصف( في المدرسة أثناء قيامه بأدواره التدريسية والتربوية.

 يس الفعلي: وتشمل الخطوات التالية:مرحلة التدر   .5
المرحلة األولى: وفيها يقوم الطالب المعلم بمشاركة المعلم المتعاون في تنفيذ بعض المهام التعليمية 
عداد بعض الوسائل  كتحضير الدروس وتنفيذ بعضها ومناقشتها مع التالميذ وتصحيح الواجبات وا 

د كبير في تنفيذ الدروس، وفي هذه المرحلة ال يتولى التعليمية والتعاون مع المعلم المتعاون إلى ح
الطالب المعلم المسؤولية كاملة على التدريس ولكنه يشارك المعلم األساسي في بعض المهام فقط، 

 مما يجعله أكثر طمأنينة وأقل توترًا.
ة، حيث يكون المرحلة الثانية: وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل في برنامج التربية العملية الميداني

الطالب المعلم مسؤواًل مسؤولية كاملة عن تنفيذ جميع المهام والنشاطات التعليمية التي يتطلبها 
الموقف التعليمي، ومن هنا يجب على الطالب المعلم أن تكون لديه على األقل الخبرات والمهارات 

 ه.والكفايات التدريسية األساسية للقيام بالتدريس الفعلي للتالميذ بمفرد
 الدراسات السابقة:

م، بعنوان:واقع برنامج التربية العملية في مؤسسات التعليم العالى، في 2013دراسة حنان أحمد فوزى 
الضفة الغربية فلسطين، من وجهة نظر الطلبة المعلمين، هدفت الدراسة إلي التعرف على واقع التربية 

لسطين، من وجهة نظر الطلبة المعلمين/ العملية في مؤسسات التعليم العالى في الضفة الغربية ف
( 62تعليم العلوم، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلى، واستخدمت استبانة مكونة من )
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مجاالت، وتكون مجتمع الدراسة من كافة طلبة التربية العملية برنامج تعليم  ةفقرة موزعة على أربع
لتعليم العالى بالضفة الغربية التي تقدم برنامج العلوم، مستوى سنة رابعة في جميع مؤسسات ا

بكالوريوس التربية تخصص تعليم العلوم للمرحلة األساسية ،وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج 
التالية : أن متوسطات مجاالت الدراسة ترتبت تنازليًا كما يلى: فاعلية المشرف الجامعى، مناسبة 

ريب، تقييم واقع التقويم، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة المحتوى النظرى، تعاون مدرسة التد
إحصائيًا بين متوسطات استجابة أفراد العينة تعزى لمتغيرى الجنس والمؤسسة التعليمية، وأهم  

 التوصيات: زيادة الساعات المعتمدة للتربية العملية.
شكالت التربية العملية التي م، بعنوان: م2010دراسة مصطفى فنخور خوالدة، وفتحى محمود احميدة 

تواجه الطالب المعلمين في تخصص تربية الطفل بكلية الملكة رانيا للطفولة بالجامعة الهاشمية، 
دمشق، وهدفت هذه الدراسة إلي التعرف على مشكالت التربية العملية التي تواجه الطالب المعلمين 

معة الهاشمية، واستخدمت الدراسة المنهج في تخصص تربية الطفل بكلية الملكة رانيا للطفولة بالجا
الوصفي التحليلي، واالستبانة كأداة للدراسة، وأهم النتائج: أن مشكالت التربية العملية التي تواجه 
الطالب المعلمين هي بالترتيب: مشكالت متعلقة بالروضة المتعاونة، وبرنامج التربية العملية، 

تربية العملية، وتخطيط الدروس، وأظهرت النتائج وجود وشخصية الطالب المعلم، واالشراف على ال
 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مشكالت التربية العملية تعزى للجنس.

م، بعنوان: تقويم برنامج التربية العملية لطالبات كلية التربية فرع 2001دراسة محاسن، إبراهيم شمو 
ن وجهة نظر بعض مديرات مدارس التدريب بالمرحلة جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، م

المتوسطة، وهدفت الدراسة إلى تقويم برنامج التربية العملية لطالبات كلية التربية فرع جامعة الملك 
( عبارة تمثل أربعة محاور تدور حول 42 ) عبد العزيز بالمدينة المنورة، اشتملت االستبانة على

ب حول: الطالبة المتدربة، ومدرسة التدريب، والموجهات، وجهات نظر مديرات مدارس التدري
ومشرفات الجامعة، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وأهم النتائج: تقارب وجهات نظر مديرات 
مدارس التدريب بالرغم من تفاوت خبراتهن، وكانت اآلراء إيجابية نحو المتدربات بصفة عامة، وبصفة 

تعليمية، ومساهمة مدارس التدريب في توفير الجو االيجابى، واهتمام خاصة في استخدام الوسائل ال
شراف الجيد والمتابعة المعلمات المتعاونات في تقديم المساعدة للمتدربات، والتزام الموجهات باإل

الدورية، وكانت سلبية في ضبط الصف، وأشارت النتائج إلى االستفادة من المتدربات لسد العجز 
معلمات األساسيات، بينما كانت اآلراء متعارضة في كفاية إشراف مشرفات الناجم عن نقص ال

 الجامعة، ومشاركة المتدربات في تحضير وتصحيح االختبارات.
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 التعليق على الدراسات السابقة:
م،  تشابهت  في الهدف 2001م، ودراسة محاسن، إبراهيم شمو 2013دراسة حنان أحمد فوزى 

حليلى، وأداة الدراسة، واختلفت دراسة مصطفى فنخور خوالدة، وفتحى ومنهج الدراسة الوصفي الت
م، في أنها ركزت على مشكالت التربية العملية التي تواجه الطالب المعلمين  2010محمود احميدة 

واختلفت أيضًا في التخصص حيث تناولت تخصص تربية الطفل، كما أنها تشابهت فى المنهج 
 كأداة للدراسة. الوصفي التحليلي، واالستبانة
 إجراءات الدراسة الميدانية

يتناول هذا الفصل وصفًا مفصاًل لإلجراءات التي اتبعتها الدراسة ومن ذلك المنهج الذي اتبعته        
الدراسة، مجتمع الدراسة، عينة الدراسة واألدوات التي استخدمت لجمع البيانات والطرق اإلحصائية 

 التي تمت لمعالجتها.
 اسة: إختار الباحث المنهج الوصفي التحليلي منهج الدر 

 (.150م والبالغ عددهم )2017مجتمع الدراسة: يمثل الطالب المعلمين ببرنامج التربية العملية للعام 
من الطالب المعلمين  طالباً  (50عينة الدراسة: بلغ حجم عينة الدراسة والتي اختارها الباحث،)

 م.2017ة دنقال للعام المتدربين بكلية التربية دنقال جامع
 الجزء األول: البيانات الشخصية.

 ( يوضح أفراد العينة الشخصية حسب النوع1الجدول رقم)
 النوع التكرارات النسب المئوية

 ذكر 36 72%
 انثى 14 28%

 المجموع 50 100%
من  %28من الذكور ونسبة  %72( نجد أن العينة أشتملت على نسبة 1من الجدول رقم )    
 ناث، ويتضح أن نسبة االناث أعلى من نسبة الذكور.اال

 تصميم االستبانة: 
 قام الباحث بتصميم االستبانة وتكونت من البيانات األولية: )االسم،النوع( ثم أربعة محاور:  

المحور األول: مدى فعالية أهداف برنامج التربية العملية، والمحور الثاني: مدى تحقيق البرنامج 
محور الثالث: أثر البرنامج في المتدربين، المحور الرابع: مراعاة البرنامج للعولمة ألهدافه، وال

 ومستجدات العصر.
 ثبات أداة البحث:

قام الباحث باستخراج معامل ثبات االستبانة باستخدام معامل كرونباخ ألفا، وفقا لكل بعد من أبعادها 
  0.90تبانة واالطار الكلي لها، حيث بلغ معامل الثبات الكلي لالس
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 : األسلوب اإلحصائي
تم تفريع استجابات عينة البحث على جهاز الحاسوب باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم   

 (.SPSSاالجتماعية )
وتم تحليل البيانات باستخدام النسب المئوية والتكرارات لوصف عينة الدراسة، وايضا استخدام 

ما االنحرافات أالترتيب لكل عبارة من عبارات محاور البحث،  المتوسطات الحسابية الستخراج متوسط
( يعني 1المعيارية فتقيس مدى التشتت في إجابات المبحوثين لكل عبارة، فإن كان االنحراف أقل من)

 تركز االجابات وعدم تشتتها مما يدل على أن هناك تقاربًا بين استجابات المبحوثين.
 ت المتوسط الحسابي وفق التدرج الثالثي على النحو اآلتي:كما تم تفسير النتائج وقياس درجا
 ( يدل على مستوى تقدير جيد 2.5 -3إذا كان الوسط الحسابي من )

( يدل على مستوى تقدير متوسط و إذا كان الوسط 1.5 –2.4أما إذا كان الوسط الحسابي من )
 يدل على مستوى تقدير ضعيف . 1.5الحسابي أقل من 
 ائج ومناقشتها:عرض وتحليل النت

تناولت الدراسة في هذا الفصل عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية، ويتضمن أربعة 
 م.2017محاور، تمثل استجابات أفراد عينة الدراسة من الطالب المعلمين المتدربين للعام

ة عن السؤال األول االجابة عن السؤال األول: ما مدى فاعلية أهداف برنامج التربية العملية؟ وإلجاب
للدراسة، تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة والجدول أدناه 

 المحور األول: الجدول يوضح أهداف برنامج التربية العملية: :يوضح ذلك
 (6جدول رقم )

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 فقرةترتيب ال الفقرة نسبة االجابات
 أوافق محايد الأوافق 

 6 تتميزاألهداف بالوضوح %67 %8 %25 2.42 86.

 5 تعبر األهداف عن حاجات المجتمع %62 %14 %24 2.38 85.

 4 تتميز األهداف بالواقعية %54 %4 %42 2.12 98.

ـــــــر األهـــــــداف عـــــــن حاجـــــــات الطـــــــالب  %42 %18 %40 2.02 91. تعب
 المعلمين المتدربين

2 

 1 تقيس األهداف الجوانب المعرفية %22 %2 %76 1.46 83.

 3 تقيس األهداف الجوانب الوجدانية %17 11% %72 1.44 77.

  إجمالي الوسط الحسابي     1.98 0.49
كانـــت أجوبـــة الطـــالب المعلمـــين للمحـــور األول)أهـــداف برنـــامج التربيـــة العمليـــة( علـــى النحـــو  

، وتعبـــر األهـــداف عـــن حاجـــات %67تتميـــز بالوضـــوح بنســـبة التـــالى: أهـــداف برنـــامج التربيـــة العمليـــة 
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، وتعبر األهـداف عـن حاجـات الطـالب 54%، وتتميز األهداف بالواقعية بنسبة %62المجتمع بنسبة 
ـــدربين، بنســـبة  ـــة  42%المعلمـــين المت ، و تقـــيس األهـــداف  %22و تقـــيس األهـــداف الجوانـــب المعرفي

 .%17الجوانب الوجدانية بنسبة 
اعاله نستنتج أن تقديرات المبحوثين لكل المحور)أهداف برنامج التربية العملية(  ومن النتائج

 حازت على التقدير العالى مما يدل على فاعلية أهداف برنامج التربية العملية .
  االجابة عن السؤال الثاني: ما مدى تحقيق البرنامج ألهدافه؟ 

 تربية العملية ألهدافه:المحور الثاني: الجدول يوضح مدى تحقيق برنامج ال 
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 ترتيب  الفقرة الفقرة نسبة االجابات
 اوافق ال أدري ال أوافق

 7 يعتبر محتوي وخبرات البرنامج هادفة %94 %2 %4 2.90 41.

 13 تتوافق االنشطة مع األهداف %90 %8 %2 2.87 38.

وخبرات البرنامج مرتبطة  يعتبر محتوي 92% ـــ  %6 2.87 48.
 بأهداف البرنامج

9 

 8 تسهم االنشطة في تحقيق اهداف البرامج %88 %8 %4 2.84 46.

 12 تتالءم الوسائل مع البيئة االجتماعية %80 %18 %2 2.78 46.

 11 تتالءم االنشطة مع قدارت التالميذ %86 %6 %8 2.78 58.

 15 يمية الفئة العمريةتناسب الوسائل التعل %69 %4 %26 2.42 88.

تتوافق الوسائل المستخدمة مع أهداف  %56 %24 %20 2.36 80.
 المقرر

10 

حاجات المتعلمين  ىيراعي المحتو  %24 %61 %15 2.08 62.
 وميولهم

14 

 16 يتم التنويع في االنشطة التعليمية 50% ـــ  %50 2.00 1.01
  االجمالي    2.59 220.

ب المعلمين للمحور الثانى)مدى تحقيق برنامج التربية العملية ألهدافه( على كانت أجوبة الطال    
وخبرات البرنامج  ى، ويعتبر محتو  %94وخبرات البرنامج هادفة، بنسبة ى النحو التالى: يعتبر محتو 

، و يتم التنويع في  90% ، تتوافق االنشطة مع األهداف%92مرتبطة بأهداف البرنامج بنسبة 
 24% حاجات المتعلمين وميولهم ى، ويراعي المحتو %50ليمية، بنسبة االنشطة التع

،  %94ومن النتائج اعاله نستنتج أن الفقرات: )يعتبر محتوي وخبرات البرنامج هادفة، بنسبة 
، تتوافق االنشطة مع %92ويعتبر محتوي وخبرات البرنامج مرتبطة بأهداف البرنامج بنسبة 

ير عالى، بينما الفقرات )يتم التنويع في االنشطة التعليمية، ، قد حازت على تقد 90% األهداف
 حازت على تقدير متوسط.24%) ، ويراعي المحتوي حاجات المتعلمين وميوله%50بنسبة 
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 االجابة عن السؤال الثالث: ما أثر برنامج التربية العملية على الطالب المعلمين المتدربين؟  
 رنامج التربية العملية في الطالب المعلمين المتدربين: المحور الثالث: الجدول:  يوضح أثر ب

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

  نسبة االجابات
 الفقـــــــــــــــرة

ترتيب  
 أوافق ال ادري ال اوافق الفقرة

يسهم البرنامج في إكساب مهارة تحليل الدروس  %48 %16 %34 2.14 91.
 وتخطيطها

1 

 9 يسهم البرنامج في إكساب مهارة تقويم السلوك %50 %16 %34 2.16 91.

 2 يسهم البرنامج في إكساب مهارات طرق التدريس %46 %26 %28 2.18 84.

 7 يسهم البرنامج في إكساب مهارة إدارة الصف %58 %18 %26 2.32 86.

 5 يسهم البرنامج في إكساب القيم المرغوب فيها %62 %10 %28 2.34 89.

 8 يسهم البرنامج في ربط الجانب النظري مع التطبيقي %62 %14 %24 2.38 85.

 4 يسهم البرنامج في إكساب االتجاهات والميول والقيم %65 %8 %26 2.38 88.

 3 يسهم البرنامج في إكساب طرق التفكير %62 %16 %22 2.40 83.

يسهم البرنامج في إكساب مهارة حل مشكالت  62% %16 %22 2.40 83.
 ب بطريقة إيجابيةالطال

6 

  اإلجمالي     2.30 47.

 
كانت أجوبة الطالب المعلمين للمحور الثالث: )أثر برنامج التربية العملية في الطالب المعلمين     

، %65المتدربين( على النحو التالى: ويسهم البرنامج في إكساب االتجاهات والميول والقيم، بنسبة 
، يسهم البرنامج في ربط الجانب  %62م المرغوب فيها ، بنسبة ويسهم البرنامج في إكساب القي
، ويسهم البرنامج في إكساب مهارات طرق التدريس ، بنسبة %62النظري مع التطبيقي بنسبة 

 .%48، يسهم البرنامج في إكساب مهارة تحليل الدروس وتخطيطها، بنسبة 46%
مج في إكساب االتجاهات والميول والقيم، عاله نستنتج أن الفقرات: ) يسهم البرناأومن النتائج 

ويسهم البرنامج في إكساب القيم المرغوب فيها ويسهم البرنامج في ربط الجانب النظري مع 
التطبيقي، قد حازت على تقدير عالى، بينما الفقرات )ويسهم البرنامج في إكساب مهارات طرق 

وتخطيطها( حازت على تقدير التدريس، ويسهم البرنامج في إكساب مهارة تحليل الدروس 
 متوسط.
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 جابة عن السؤال الرابع: ما مدى مراعاة البرنامج للعولمة ومستجدات العصر؟اإل
 المحور الرابع: الجدول: يوضح مراعاة البرنامج للعولمة ومستجدات العصر:

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 رقم الفقرة الفقـــــــــــــــــــرة         نسبة االجابات
 اوافق ال ادري ال اوافق 

ينمي البرنامج قيمة اإلحساس باآلخرين  94% 4% 2% 2.91 34.
 ورعايتهم

7 

يساهم البرنامج في بث قيم التسامح بين  86% 10% 4% 2.82 48.
دارة المدرسة  الطالب المعلمين وا 

 والمتعلمين 

8 

وضرورة  يبرز البرنامج قيمة المدرسة 88% 4% 8% 2.80 57.
 الحفاظ عليها

13 

يساعد البرنامج في تنمية روح الفريق  78% 18% 4% 2.74 52.
 بين الطالب المعلمين والمتعلمين

6 

يوائم البرنامج بين الدعوة إلى ترسيخ  82% 8% 10% 2.72 64.
الهوية اإلسالمية واالنخراط في الثقافة 

 العالمية

2 

ور كل من الكلية يعرض البرنامج د 76% 14% 10% 2.66 65.
 ومدرسة التدريب والمجتمع

5 

  اإلجمالي     2.77 0.29
كانت أجوبة الطالب المعلمين للمحور الثالث: )مراعاة البرنامج للعولمة ومستجدات العصر( على     

، يبرز البرنامج قيمة %94النحو التالى: ينمي البرنامج قيمة اإلحساس باآلخرين ورعايتهم، بنسبة 
، ويعرض البرنامج دور كل من الكلية ومدرسة التدريب %88وضرورة الحفاظ عليها ، بنسبة  المدرسة

 .%76والمجتمع، بنسبة 
عاله نستنتج أن الفقرات: )ينمي البرنامج قيمة اإلحساس باآلخرين ورعايتهم ويبرز أومن النتائج 

، بينما الفقرات )ويسهم البرنامج قيمة المدرسة وضرورة الحفاظ عليها، قد حازت على تقدير عالى
البرنامج في إكساب مهارات طرق التدريس، ويعرض البرنامج دور كل من الكلية ومدرسة التدريب 

 والمجتمع( حازت على تقدير متوسط.
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 النتائج والتوصيات والمقترحات
 في هذا الفصل قام الباحث بتلخيص النتائج والتوصيات والمقترحات على النحو التالي:

 ئج: النتا
وخلصت الدراسة  إلي النتائج التالية:  أن أفراد العينة أجابوا على محاور الدراسة: مدى فعالية أهداف 
برنامج التربية العملية، ومدى تحقيق البرنامج ألهدافه، وأثر البرنامج في المتدربين، ومراعاة البرنامج 

ر، كما توجد فروق ذات داللة للعولمة ومستجدات العصر، بالموافقة حول غالبية عبارات المحو 
 إحصائية بين أعداد الموافقين والمحايدين وغير الموافقين لصالح الموافقين أي األغلبيه للموافقين.

 ويستنتج الباحث التالى:
إّن أهداف برنامج التربية العملية تتسم بالفاعلية، وتتميز بالوضوح، والواقعية وتعبر عن حاجات  .1

 ن والمتعلمين، وتقيس األهداف الجوانب المعرفية، والوجدانيةالمجتمع والطالب المعلمي
إّن برنامج التربية العملية يحقق أهدافه، وأثره على المتدربين إيجابيًا، ويسهم في اكساب  .2

المعلومات والمهارات والقيم المرغوب فيها وطرق التفكير، ويتماشي مع التطورات الحديثة في 
 . التدريب والمناهج وطرق التدريس

 يعتبر محتوي وخبرات البرنامج هادفة، وتتوافق مع األنشطة واألهداف، ومرتبطة بأهداف البرنامج .3
هداف البرامج، وتتالءم الوسائل مع البيئة االجتماعية، وتتالءم أتسهم االنشطة في تحقيق  .4

هداف االنشطة مع قدارت التالميذ، وتناسب الوسائل التعليمية مع الفئة العمرية، وتتوافق مع أ
 حاجات المتعلمين وميولهم، ويتم التنويع في االنشطة التعليمية. ىالمقرر، ويراعي المحتو 

كساب مهارة تقويم السلوك،  .5 يسهم البرنامج في إكساب مهارة تحليل الدروس وتخطيطها، وا 
كساب مهارة إدارة الصف، وربط الجانب النظري مع التطبيقي، ويسهم  ومهارات طرق التدريس، وا 

امج في إكساب االتجاهات والميول والقيم، وطرق التفكير، ومهارة حل مشكالت الطالب البرن
 بطريقة إيجابية.
 نتائج الدراسة يوصي الباحث بالتالي: ىاالتوصيات: بناًء عل

دراة الصف وحل مشكالت المتعلمين بطريقة إيجابية من  تقوية الجوانب المهارية التطبيقية لتدريس وا 
والتدريب على برنامج التنشئة ، لقاء والخطابة ب المعلمين على التقديم واإلخالل تدريب الطال

 االيجابية في التعامل مع المتعلمين. 
 تي : المقترحات: في ضوء النتائج يقترح الباحث اآل

بية وأخرى من عمل دراسات مماثلة من وجهة نظر المشرفين على برنامج التربية العملية بكليات التر 
ارات مدارس التدريب.وجهة نظر إد  
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 المصادر والمراجع
 عمـــــــان، الجامعيـــــــة، ابراهيم،مـــــــروان عبـــــــد المجيـــــــد: اســـــــس البحـــــــث العلمـــــــي العـــــــداد الرســـــــائل .1

 م.2000، مؤسسة الوراق
 م.2011إيمان محمد شاكر أبو غريبة: القياس والتقويم التربوي ، دار البداية  .2
لقـــــدس المفتوحـــــة، عمـــــان، األردن جامعـــــة القـــــدس المفتوحـــــة: مقـــــرر التربيـــــة العمليـــــة، جامعـــــة ا .3

 .1996أم السماق. 
الجمبالطـــــــي، علـــــــي: األصـــــــول الحديثـــــــة لتـــــــدريس اللغـــــــة العربيـــــــة و التربيـــــــة الدينيـــــــة، القـــــــاهرة  .4

 م.1971
ــــــويم التربــــــوي للمنظومــــــة التعليميــــــة ، اتجاهــــــات وتطلعــــــات  .5 الجميــــــل محمــــــد عبــــــد الســــــميع: التق

 م.2005،القاهرة ،دار الفكر العربي  
يفــــــــة: المــــــــنهج المدرســــــــي المعاصــــــــر ،الريــــــــاض ،مكتبــــــــة الرشــــــــد للنشــــــــر، حســــــــن جعفــــــــر الخل .6

 م. 2010
حســـــن، علـــــى حســـــين: اســـــتراتيجيات وبنـــــى جديـــــدة فـــــي تـــــدريب المعلـــــم أثنـــــاء الخدمـــــة، دراســـــة  .7

ميدانيــــــــــة فــــــــــي اإلنمــــــــــاء التربــــــــــوي، المــــــــــؤتمر العلمــــــــــي الثــــــــــاني، إعــــــــــداد المعلــــــــــم التراكمــــــــــات 
 م1990والتحديات، المجلد الثالث، األسكندرية، 

خليــــــــف، الطراونــــــــة وحســــــــن، أحمــــــــد: االحتياجــــــــات التدريبيــــــــة لمعلمــــــــي تربيــــــــة لــــــــواء األغــــــــوار  .8
الجنوبيـــــة بـــــالبحرين، مـــــن وجهـــــة نظـــــرهم، والمشـــــرفين التربـــــويين ومـــــديري المـــــدارس الحكوميـــــة، 

ــــــــالبحرين، العــــــــدد، ســــــــبتمبر، ــــــــة ب ــــــــوم النفســــــــية والتربوي ــــــــة العل ــــــــد2003بمجل ، بحــــــــث 4، المجل
 منشور.

ـــــــار المع .9 ـــــــى: اختي ـــــــاهرة: دار الفكـــــــر راشـــــــد، عل ـــــــة، الق ـــــــة العملي ـــــــل التربي عـــــــداده، مـــــــع دلي ـــــــم وا  ل
 م.1996العربي،

 م.2012رافده الحريري: التقويم التربوي، دار المناهج للنشر والتوزيع ،عمان  .10
ـــــة  .11 ـــــين النظري ـــــوك األســـــئلة ب ـــــوي ،بن ـــــي التقـــــويم الترب عـــــادل ســـــعد يوســـــف: تطـــــورات معاصـــــرة ف

 م.2007والتطبيق ،القاهرة ،دار السحابة 
ــــ .12 ــــي عب ــــة ف ــــرح العــــداد مشــــرفي التربيــــة العملي ــــامج مقت ــــداهلل الشــــيخ: برن دالغني الشــــيخ، يحــــي عب

ــــــي  ــــــم العربــــــي ف ــــــدور المتغيــــــر للمعل ــــــاني، ال كليــــــة التربيــــــة بجامعــــــة)إب(، المــــــؤتمر العلمــــــي الث
 م.2000مجتمع الغد)رؤية عربية(المجلد األول كلية التربية جامعة أسيوط،

ـــــــوي .13 ـــــــاس و التق ـــــــي الصـــــــراف: القي ـــــــاب قاســـــــم عل ـــــــت ، دار الكت ـــــــيم ، الكوي ـــــــة والتعل ـــــــي التربي م ف
 م.2002الحديث ، 
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اللقـــــاني، أحمـــــد حســـــين والجمـــــل، علـــــى: معجـــــم المصـــــطلحات التربويـــــة المعّرفـــــة فـــــي المنـــــاهج  .14
 م.1999، القاهرة، عالم الكتب،2وطرق التدريس،ط

 م.2003، دار المشرق لبنان، 40المنجد: في اللغة واالعالم، ط  .15
عـــــــداده، مـــــــع دليـــــــل التربيـــــــة العمليـــــــة، القـــــــاهرة: دار الفكـــــــر، علـــــــى، راشـــــــد: إختيـــــــار  .16 المعلـــــــم وا 

 م1996
نـــــــوف، الغريبـــــــي وهيـــــــا، الســـــــبيعي: دليـــــــل التربيـــــــة العمليـــــــة لطالبـــــــات الفرقـــــــة الثالثـــــــة والفرقـــــــة  .17

ــــــة واإلدارة، المملكــــــة  ــــــة، قســــــم أصــــــول التربي ــــــة بالمزاحمي ــــــة التربي الرابعــــــة، جامعــــــة شــــــقراء، كلي
 م.2012العربية السعودية، 

ـــــــة ال .18 هشـــــــامي، رحمـــــــة بنـــــــت عبـــــــد اهلل: االحتياجـــــــات التدريبيـــــــة الالزمـــــــة لمعلمـــــــي اللغـــــــة العربي
ـــــة فـــــي ســـــلطنة عمـــــان، جامعـــــة الســـــلطان قـــــابوس، مســـــقط، رســـــالة ماجســـــتير  بالمرحلـــــة الثانوي

 م.2003غير منشورة، 
الفنـــــي العـــــام  هوزارة التربيـــــة، دولـــــة الكويـــــت: التقـــــويم التربـــــوي واالختبـــــارات التحصـــــيلية، التوجيـــــ .19

 م2014للحاسوب، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



جم2021جج-جينميرججونةشرالالةدنججالةةلميةل جامعة جنق الجلةلبحثججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 20th edition Junuary 2021 
 

6
9

 

 نظر وجهة من االبتدائية املرحلة تدريس يف الرتبوية جوجل أدوات استخدام هميةأ
 املعلمات

 م.هناء عبداهلل مدخلي      د. إشراقة ارباب حمد عبدالكريم                                      
 العلوم والدراسات اإلنسانية الباجثة بكلية               جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصلمساعد ستاذ الاال

 
 :مستخلصال

وجهـة نظـر  م أدوات جوجـل التربويـة فـي التـدريس مـناعلـى أهميـة اسـتخد هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف
األهميـة و  حـول راسـةةالد نظـر عينـة وجهـات بـين اخـتالف يوجـد هـل و ،معلمـات المرحلـة االبتدائيـة 

التالية )متغير العمر، ،سنوات الخبـرة، الـدورات التدريبيـة( ، ولتحقيـق ذلـك تـم  تغيراتللم تبًعا االستخدام
( معلمــة ، وجــرى 30ينــة تكونــت مــن )ع، وتطبيــق الدراســة علــى التحليلــياســتخدام المنهجــي الوصــفي 

 .   برنـامج  باسـتخدام اآللـي الحاسـب طريـق عـن البيانـات و تحليلهـا لجمـع اسـتخدام االسـتبانة أداة
spss  دوات جوجـل التربويـة فـي تـدريس المرحلـة االبتدائيـة بالجبيـل أأظهـرت النتـائج بـأن درجـة أهميـة

( ، ودرجـة االسـتخدام لهـذه األدوات كـان %6.33حسب رأي المعلمات كان مرتفعًا بمتوسـط عـام بلـغ )
 (0.05داللـة ) مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق جـدتو  ( .%1.3متوسـطًا بمتوسـط عـام بلـغ )

دوات جوجـل التربويـة فـي تـدريس أ اسـتخدام أهميـة درجـة تحديـد فـي العمـر لمتغيـر لعبـارات االداة تبًعـا
( لعبـارات 0.05داللـة) مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق جـدالتو المرحلـة االبتدائيـة بالجبيـل ، 

ربويـة فـي تـدريس دوات جوجـل التأاسـتخدام  أهميـة درجـة تحديـد لمتغيـر سـنوات الخبـرة فـي داة تبًعـااأل
( لعبـارات 0.05داللـة) مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق جـدالتو بتدائيـة بالجبيـل ، و المرحلة اإل

دوات جوجـل التربويـة فـي تـدريس أاسـتخدام  أهميـة درجـة تحديد لمتغير الدورات التدريبية في داة تبًعااأل
 المرحلة االبتدائية بالجبيل . 

 جوجل التربوية ، المرحلة االبتدائية . أدوات  الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

The study aimed to identify the importance and use of Google's educational 

tools in teaching from the point of view of primary school teachers. Is there a 

difference between the views of the study sample about the importance and 

use according to the following variables (age, years of experience, training 

courses), To achieve this, the descriptive analy was used, and the study was 

applied to a sample of (30) female teachers. A questionnaire was used as a 

tool for collecting and analyzing data using spss program. The results showed 

that the degree of importance of Google’s educational tools in teaching 

elementary school in Jubail, according to the opinion of teachers was high. 

With a general average of (6.33%), and the degree of use of these tools was 

average with a general average of (1.3%).  There are statistically significant 
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differences at the level of significance (0.05) of the instrument phrases 

according to the age variable in determining the degree of importance and use 

of Google's educational tools in teaching elementary school in Jubail. . There 

are statistically significant differences at the level of significance (0.05) of 

the instrument phrases depending on the age variable in determining the 

degree of importance and use of Google's educational tools in teaching 

elementary school in Jubail.   And the absence of statistically significant 

differences at the level of significance (0.05) of the instrument phrases 

according to the variable of years of experience in determining the degree of 

importance and use of Google’s educational tools in primary education in 

Jubail, And the absence of statistically significant differences at the level of 

significance (0.05) of the instrument phrases according to the variable of the 

training courses in determining the degree of importance and use of Google 

educational tools in the teaching of the elementary stage in Jubail. 

 : المقدمة

نجاح خطـط    أصبح االهتمام بالتعليم في الوقت الحاضر ضرورة تفرضها مساهمته الفعالة في دعم وا 
وقد أصبح تقدم  ، نمية االقتصادية واالجتماعية التي ترمي إلى تحسين مستويات المعيشة للمواطنينالت

األمم ورقيها يقاس بمـدى التقـدم التكنولـوجي فيهـا والـذي يـؤدي فيـه التعلـيم بمختلـف فروعـه دوًرا أساسـًيا 
كلــف الدولــة مبــالغ فـي تحقيــق ذلــك. فــالتعليم بشــكل عــام لــيس مجـرد عمليــة اســتهالك وتــوفير لخــدمات ت

نما هي عمليـة اسـتثمار إذ أن التعلـيم يسـاهم فـي إعـداد القـوى البشـرية العاملـة والكفـؤة والمدربـة  طائلة وا 
 .( 2012 ،التي تتطلبها عملية التنمية بكل جوانبها. )جبر

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 
أن البحـث والتقصـي  حثتـانالبا سـابقة وجـدتالمما سـبق، ومـن خـالل اطـالع الباحثتـان علـى الدراسـات 

اسـتخدام أدوات  أهميـة مـا في هـذا الموضـوع مهـم ومطلـب لإلجابـة علـى السـؤال الرئيسـي وهـو كـاآلتي:
  بتدائيةنظر معلمات المرحلة اإل بتدائية من وجهةجوجل التربوية في تدريس المرحلة اإل

 لتالي:الدراسة في السؤال الرئيسي ا مشكلةتتلخص : وتساؤالتها الدراسة مشكلة
واستخدام أدوات جوجل التربوية في تدريس المرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمات  أهمية ما

  ؟المرحلة االبتدائية
 ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:         

وجهــة نظـر معلمــات  اسـتخدام أدوات جوجــل التربويـة فـي المــنهج المدرسـي مــن أهميـة درجـة مـا-1
 ة ؟المرحلة االبتدائي

وجهـة نظـر  المعلمـة مـن أدوار اسـتخدام أدوات جوجـل التربويـة فـي التـدريس فـي أهميـة درجـة مـا-2
 معلمات المرحلة االبتدائية ؟
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التعليمـي، سـنوات  الدراسـة تعـزى لمتغيـر )العمـر، المسـتوى عينـة اسـتجابات بـين اخـتالف يوجـد هـل-3
 الخبرة، الدورات التدريبية( ؟ 

 االتي: منية الدراسة تنبع أهم:أهمية الدراسة 
المرحلـة االبتدائيـة فـي لتعرف على أهمية استخدم أدوات جوجـل التربويـة فـي التـدريس قد يتم ا .1

الدراسـة  ينوالتـي تعـد بحسـب علـم البـاحثتالمرحلـة اإلبتدائيـة وجهـة نظـر معلمـات  الجبيـل مـن
 األولى من نوعها .

دوات جوجـل أاالبتدائيـة بادخـال منـاهج المرحلـة  مطـوري تسـهم هـذه الدراسـة  فـي مسـاعدةقـد  .2
التربويــة ضــمن أهــم الوســائل التعليميــة نســبة لســهولة اســتخدامها ، ودورهــا فــي تحقيــق التحــول 

 الرقمي 
توجيـــه اهتمـــام المعلمـــين لالســـتفادة مـــن األدوات التقنيـــة لمواكبـــة النمـــو المتالحـــق فـــي مجـــال  .3

 التعليم ، ومساعدتهم للتطوير المهني 
 ميذ وتحفيزهم للتعليمتسهم في مساعدة التال .4
تكون ذات فائدة للباحثين في المجال التربـوي وقد تكون نواة لبحوث مستقبلية إن شاء اهلل. قد  .5

 والمهتمين 
 تحقيق إلى الحالية الدراسة في الباحثتان تسعى وأهميتها الدراسة مشكلة ضوء في:أهداف الدراسة : 

 التالية: األهداف
م أدوات جوجـل التربويـة فـي تـدريس المرحلـة االبتدائيـة مـن اسـتخدا أهميـة درجـة علـى التعـرف .1

 نظر معلمات المرحلة االبتدائية ؟ وجهة
 اسـتخدام أدوات جوجـل التربويـة فـي تـدريس المرحلـة االبتدائيـة مـن وجهـة مـدى علـى التعـرف .2

 نظر معلمات المرحلة االبتدائية ؟
اسـتخدام  أهميـة درجـة لحـو  الدراسـة عينـة اسـتجابات بـين اخـتالف وجـود مـدى علـى التعـرف .3

 المرحلــة االبتدائيــة يعــزى لمتغيــر )العمر،المســتوى فــي أدوات جوجــل التربويــة فــي التــدريس
 التعليمي،سنوات الخبرة، الدورات التدريبية(

 حدود الدراسة
 تتحدد نتائج هذه الدراسة في ضوء المحددات التالية: 

لتربويــة فـــي التــدريس المرحلـــة اســتخدم أدوات جوجـــل ا وهـــي أهميــة و: الحــدود الموضــوعية  .1
 .المرحلة اإلبتدائية  وجهة نظر معلمات االبتدائية من

معلمـات المرحلـة االبتدائيـة بمنطقـة  علـى الحاليـة الدراسـة عينـة اقتصـرت : الحـدود البشـرية  .2
 الجبيل



جم2021جج-جينميرججونةشرالالةدنججالةةلميةل جامعة جنق الجلةلبحثججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 20th edition Junuary 2021 
 

7
2

 

 .هـ 1440والتي شملت عام  : الحدود الزمانية  .3
 يل والتي اقتصرت على منطقة الجب: الحدود المكانية  .4

 لمالءمته للدراسة الحاليةالتحليلي تعتمد الباحثتان المنهج الوصفي  منهج الدراسة
لتدريس االبناء  علمًيا تأهيلها تم الذي الشخص المعلمة: هي.1 المصطلحات:متغيرات الدراسة 

 هيلهاتأ تم التي هي أنها إجرائًيا على المعلمة الباحثتان ( وتعرف م١٩٩١بالمرحلة االبتدائية )الريس،
 نموهم نواحي بالتلميذات بمختلف وكفاءة لالهتمام المرحلة االبتدائية بفاعلية لتدريس وتربوًيا علمًيا

بتدائية المرحلة األولى التي يدخل إليها الطالب للتعّلم، وهي تعتبر المدرسة اإل المرحلة االبتدائية:.2
ات االجتماعية أو االقتصادية مرحلٌة إلزامّية، حيث يجب على كافة الطالب ومن مختلف الطبق

االلتحاق بها، وتتكون عادًة من خمسة إلى ستة صفوف، حسب الدولة، كما وتعتبر من أهم المراحل 
 في حياة الطالب

جرائيا على أنها المرحلة األولى التي يدخلها التالميذ بمختلف مستوياتهم وتتكون إوتعرفها الباحثتان 
 عدها للمرحلة المتوسطة من ست صفوف حيث ينتقل التالميذ ب

مجموعة من األدوات ووسائط التخزين السحابي على االنترنت ، و التي  دوات قوقل التربوية :.أ3
منها عبر المتصفح دون الحاجة لتثبيتها على جهاز الحاسوب ، وتشمل أدوات ة يمكن االستفاد
تاجية مستندات ( ، و أدوات اإلنGmail, Google Talk , Google calendarاالتصال   )

 (،  (Google docs جوجل
( ، و مواقع    (presentations ( ،  العروض التقديمية    (spreadsheets جداول البيانات 

لبناء صفحات الويب ، وتقدم هذه الخدمات بشكل مجاني كما يمكن   ( google sites)قوقل 
 Educause) أخرى إضافية للمستخدم دفع ثمن مادي لزيادة المساحة التخزينية و مميزات 

Learning Initiative, 2008 ) 
وتعرفها الباحثتان اجرائيًا على أنها حزمة من األدوات المقدمة من شركة جوجل و المعتمدة على 
التخزين السحابي على االنترنت ، يمكن االستفادة منها في العملية التعليمية من قبل معلمات المرحلة 

 ب التدريس التقليدية و تسهيل عملية التحول الرقمي في التدريساالبتدائية لتطوير أسالي
 الدراسات السابقة 

ــتعلم التشــاركي  التعــرف علــىإلــى الدراســة (  هــدفت  2013دراســة ) حســن ،  .1 أثــر اســتخدام ال
القائم على تطبيقات جوجل التربوية في تنمية مهارات تصميم المقـررات االلكترونيـة و االتجـاه نحـوه . 

مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس بجامعـــة أم القـــرى ، ولتحقيـــق  اً ( عضـــو 30نـــة الدراســـة  مـــن )تكونـــت عي
أهداف الدراسة تم استخدام المنهج بعرض المحتوى التعليمي علـى العينـة و السـماح بالعمـل التشـاركي 
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علـــى شـــبكة جوجـــل االجتماعيـــة . أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن أدوات جوجـــل التربويـــة تســـهم فـــي زيـــادة 
 المعرفية و المهارية لمهارات تصميم المقررات االلكترونية لدى األعضاء الجوانب 

( هــــدفت دراســـة إلـــى تحديــــد فاعليـــة برنـــامج قــــائم علـــى النظريــــة  2016دراســـة  ) جـــرجس ،  .2
االتصالية باستخدام بعض تطبيقات جوجل التفاعلية في تنمية المهارات الرقمية و االنخراط في التعلم 

رياضــيات بكليــة التربيــة المــن طــالب الفرقــة الثانيــة شــعبة  اً ( طالبــ 35مــن )  ، تكونــت عينــة الدراســة
بجامعــــة أســــيوط ، ولتحقيــــق أهــــداف الدراســــة تــــم اســــتخدام المــــنهج التجريبــــي مــــن خــــالل بنــــاء قائمــــة 
بالمهارات الرقمية و تطبيقات جوجل المناسبة لها وموقع تفـاعلي لعـرض تلـك المهـارات ، و باسـتخدام 

و بطاقـة تقيـيم المنتجـات الرقميـة الموجـودة ، لتقييم أداء الطـالب فـي المهـارات الرقميـة  أداء المالحظة
بملــف اإلنجــاز الرقمــي للطالــب ومقيــاس االنخــراط فــي تعلــم المهــارات الرقميــة . توصــلت الدراســة إلــى 
 وجود فروق ذات دالة إحصائية بيت متوسطات درجات الطالب بين التطبيق القبلي و البعدي لبطاقة
مالحظــة األداء فــي المهــارات و بطاقــة تقيــيم المنتجــات الرقميــة ومقيــاس االنخــراط فــي الــتعلم لصــالح 

 التطبيق البعدي 
أثـر اسـتخدام بعـض تطبيقـات  التعـرف علـىدراسـة إلـى ال( هدفت  2017دراسة ) الضلعات ،  .3

م التربــوي فــي مقــرر جوجــل التربويــة فــي تنميــة مهــارات تصــميم االختبــارات االلكترونيــة لطالبــات الــدبلو 
( طالبة  ، وقـد  54الحاسب في التعليم بجامعة االمام محمد بن سعود  . تكونت عينة الدراسة من ) 

استخدمت الدراسة المنهج التجريبي حيث تم تقسيم العينة إلى مجموعتين احداهما تجريبية درسـت فـي 
األخــرى ضــابطة درســت بالطريقــة بيئــة الــتعلم المــدمج باالســتعانة بــبعض تطبيقــات جوجــل التربويــة و 

التقليديـة بأسـلوب المناقشـة و المحاضـرة . توصـلت الدراسـة إلـى أن تطبيقـات جوجـل التربويـة لهــا درو 
 فعال في تنمية مهارات تصميم االختبارات االلكترونية . 

مسـتوى توظيـف أدوات جوجــل  التعـرف علـىدراسـة إلــى ال( هـدفت  2019دراسـة ) المبحـوح ،  .4
ة . تكونـت عينـة الدراسـة مـن ) كنظام تعلم الكتروني بجامعة األقصـى تحقيقـًا للمعرفـة الرقميـالتعليمية 

( عضــو هيئــة تــدريس ، ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي التحليلــي لجمــع 153
البيانـــات مـــن أفـــراد العينـــة . توصـــلت الدراســـة إلـــى أن نســـبة مســـتوى توظيـــف أدوات جوجـــل التعليميـــة 

 ام الكتروني في جامعة األقصى لبناء واكتساب ونشر المعرفة الرقمية ضعيف جدًا .كنظ
 التعقيب على الدراسات السابقه 

يالحـــظ مـــن خـــالل اســـتعراض الدراســـات الســـابقة الخاصـــة باســـتخدام ادوات جوجـــل  , أن ثالثـــة منهـــا 
الجـراء هـذه  ينالبـاحثتتوصلت إلـى أن تطبيقـات جوجـل التربويـة لهـا درو فعـال فـي التـدريس ممـا حـدا ب

( بـــاختالف مجتمـــع البحـــث  2019الدراســـة لمعرفـــة مـــدى اســـتخدامها متفقـــة مـــع دراســـة ) المبحـــوح ، 
 والحدود المكانية والزمانية 
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كمـــا لـــوحظ وجـــود إخـــتالف فـــي المـــنهج المســـتخدم للدراســـات الســـابقة حيـــث اســـتخدم حســـن وجـــرجس 
استخدم المبحوح  المنهج الوصفي التحليلـي ، وكـان والضلعات المنهج التجريبي في الدراسات ،  بينما 

 االتفاق في جميع الدراسات على استخدام ادوات قوقل في التدريس .
 اإلطار النظري 

يكاد يجمع كافة المهتمين والعاملين بشؤون التربية والتعليم على أن الركيزة األساسية ألي نظام    
حداث تغيير 2000 ،الكواري ،بتدائي) أبو سماحةتعليمي تتمثل في مدى االهتمام بالتعليم اال ( وا 

إيجابي في اتجاهات الطالب ومعلميهم حول الحاسوب واستخدامه كمصدر تعليمي ووسيلة تعليمية 
 ،فاعلة تلعب دوًرا كبيًرا في تحسين وتطوير أساليب التدريس التي تنادي بها المدرسة الحديثة. )الهرش

التعليمية التعلمية كغيرها من مجاالت الحياة إلى التطوير والتجديد ( . وتحتاج العملية 2004 ،يعقوب
ويتم ذلك من خالل المراجعة المستمرة لألساليب والوسائل والطرق الضرورية الكفيلة بتوفير بيئة 

التعلم الذي يؤدي بالمتعلم إلى أن يصبح  ،تعليمية تعلمّية مناسبة تساعد على التعلم الفعال ذي المعنى
بتدائية من (.ومن المعلوم أن المرحلة اإل2012 ،نشًطا في اكتساب المعرفة وتوظيفها)براهمهعنصًرا 

أهم المراحل التي يمر بها التلميذ والتي تعتبر كمرحلة جوهرية والتي توليها الدول اهتماما لكي تبني 
ز أهمية المرحلة كما تبر  ،مواطًنا صالًحا قادًرا على اإلنتاج والمساهمة في التنمية الشاملة للوطن

لصلتها بما يتبعها من مراحل التعليم وتلك الصلة توجب الدقة في تخطيط مناهجها بحيث تتالءم تلك 
( . "إن المرحلة االبتدائية 2008 ،المرحلة مع مختلف األهداف التي وضعت لها )عبد الرحمن

لتالميذ يتأثرون بما أضحت في الوقت الحاضر أكثر التصاقا بالعمل التربوي من غيرها  حيث أن ا
 ،فيها تتم تنمية كافة أبعاد الشخصية عند التلميذ ،يتلقونه في المدرسة أكثر ما يتأثرون به في سواها

لذلك كان حجر الزاوية في التطوير والتجديد التربوي هو تجديد وتطوير التربية في المرحلة االبتدائية" 
 ،ة للمرحلة االبتدائية هي العصر الذهبي  للتثقيف( .  وتعد مرحلة الطفولة المقابل2002 ،)السالم 

ففي هذه المرحلة يكون من السهل على المؤسسات التربوية المختلفة إكساب األطفال العادات والقيم 
(. ومن المؤكد  يشهد العالم اليوم تطوًرا كبيًرا وتقدًما سريًعا في 2008 ،والتقاليد واالتجاهات)بلجون

ويالحظ أن الدول المتقدمة تخطو خطوات سريعة بينما تتقدم الدول النامية  ،يامجالي العلم والتكنولوج
وهذا التقدم  ،مما أدى إلى زيادة الفجوة العلمية والتكنولوجية بينهما ،في هذا المجال بشكل بطيء

العلمي والتكنولوجي الذي يشهده عصرنا الحالي هو نتيجة ثورة علمية ناجمة عن انفجار معرفي 
حيث أصبحت الحضارة اإلنسانية المعاصرة تتسم بالثورة العلمية التكنولوجية وتسمى هذه  ،وسكاني

إذ أن الحاسوب تقنية تختلف عن جميع التقنيات إذ طور ليسهل  ،الفترة من العصر بعصر الحاسوب
 ،أعباء اإلنسان العقلية بينما طورت التقنيات األخرى لتسهل أعباء اإلنسان الجسدية )المواجدة

( . وقد أتسم العصر الحالي بالتقدم العلمي السريع  ما أدى إلى ظهور تقنيات وتكنولوجيا 2010
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حديثة والتي أثرت بدورها على مجال التعليم حيث ظهرت تبعًا لذلك أساليب و استراتيجيات تدريس 
جزءًا  من غيرت دور كل من المعلم و المتعلم . وأصبحت ركنًا أساسيًا من أركان العملية التعليمية و 

النظام التعليمي الشامل ، مما دفع المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية إلى األخذ بها 
( .  وعلى الرغم من  2003لتحقيق أهدافها ثم مواجهة التحديات المحلية و العالمية ) الشرهان ، 

ا عن االستراتيجيات التي ذلك لوحظ في كثير من األحيان استمرار الطرق التقليدية القديمة عوضً 
مراعية للفروق الفردية بين الطالب وتاركة المجال لهم كي يكتشفوا أساليبهم ، تتمحور حول الطالب 

الخاصة حتى تمكنهم من التوصل إلى أدوات يمكن أن تستخدم في تحقيق األهداف التربوية بمستوى 
باستخدام ادوات قوقل في التعليم ( . وهذا المستوى قد يتحقق 2009 ،مطلوب من الجودة ) جامع

والتنويع في االستراتيجيات التي تعتمده كأساس لها أو مسانًدا لعملية التعليم أو التعلم التي يخوضها 
الطالب.  ويعد التطور التقني و انتاج البرمجيات و األدوات التربوية على االنترنت مجااًل واسعًا 

(.   وتعد أدوات جوجل التربوية من بين تلك الوسائل 2002 ،يحدث التطور فيه بخطوات هائلة )الفار
الوظائف التي تؤديها من فباإلضافة إلى إمكانية قيامها بالعديد  ،واألساليب المهمة في هذا الشأن

الوسائل واألساليب األخرى ، فإنها تقوم بوظائف تعجز تلك الوسائل عن تحقيقها.  فهي يثير دافعية 
التعلم الذاتي ،  وتوفر الصوت والصورة والحركة واللون مما يجعل التعلم أكثر المتعلم للتعلم وتعزز 

متعة ، فيمكن تلقي المادة العلمية بالطريقة التي تناسب الطالب فمنهم من تناسبه الطريقة المرئية 
وبعضهم تتناسب معه الطريقة العملية ) الموسى،  ،ومنهم من تناسبه الطريقة المسموعة أو المقروءة

( .  فالتعلم باستخدام ادوات قوقل تتيح إمكانيات أكثر للتلميذ وللمعلم .  إن جوهر التعليم 2002
المدعوم بواسطة الكمبيوتر يتضمن نشاط التلميذ في العملية التعليمية مع وجود مسؤولية المتعلم عن 

مال وسيط يسمح عمليته التعليمية الخاصة. حيث يشغل التلميذ بالتفاعل مع الدرس التعليمي باستع
عطا البإرسال واستقب الفرصة لتلقي التعليم على شكل مراحل بسيطة  ئهالمعلومات من الكمبيوتر وا 

قابلة لإلنجاز، كما يّمكن التعليم المدعوم بواسطة ادوات قوقل التلميذ من أن يتفاعل مع البرنامج 
ادوات قوقل تستطيع أن تستعمل  التعليمي بشكل فردي وفعال ، فالوسائل التعليمية الحديثة بما فيها

( .  كما أوصت كثير من الدراسات 2004كموصل للوظائف التي ينفذها المعلمون. ) خياطة، 
مكاناتها في برمجة مختلف المواد التعليمية  ،العلمية بضرورة االستفادة من ادوات جوجل التربوية وا 

في زيادة التحصيل ، كما في دراسة) بعد أن أثبتت تلك الدراسات فعاليتها  ،على مختلف التخصصات
( تكوين اتجاهات  2017( وتنمية العديد من المهارات  كدراسة ) الضلعات ،  2013حسن ، 

وأثرها في برامج التعلم الذاتي في مراحل التعليم المختلفة فركزت الدراسة  ،إيجابية نحو المادة الدراسية
نشئة التالميذ وصقل شخصيته العلمية والفكرية الحالية على المرحلة االبتدائية ألهميتها في ت

ولألهمية البالغة التجاهات الفرد نحو ما يستخدمه في عمليتي التعليم والتعلم  ، والوجدانية واألدائية
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يجب على المعلمين استخدام هذه االدوات حتى يتمكنوا من تنمية االتجاهات اإليجابية للتالميذ والعمل 
(. وما دمنا قد آمنا 2004السلبية في حال وجودها )الهرش، يعقوب، عل تعديل بعض االتجاهات 

ما  تمنحفإنه من الواجب  أن  ،بأن المرحلة االبتدائية هي جواز المرور في الحياة لغالبية المواطنين
في توفير الوسائل التقنية الحديثة لمواكبة التطور  ؤنايمكنها من العمل واإلنطالق. وقد يتمثل عطا

يصال التعليم وخاصة المرحلة االبتدائية إلى معايير تتناسب مع المعايير الذي وصل  إليه العالم وا 
العالمية للتعليم بمقارنته مع الدول األخرى واالستفادة من أبحاثهم التربوية في ذلك.لذلك جاء هذا 

وجهة  ناستخدم أدوات جوجل التربوية في تدريس المرحلة االبتدائية م البحث للوقوف على أهمية و
 . فبرزت مشكلة الدراسةنظر المعلمات  

 مـن يجعـل المختلفـة، الحيـاة نـواحي فـي طـرأ الـذي والتغيـر اليـوم العـالم يواجههـا التـي التحـديات إن  
 أضـاف وقـد أهدافها، لتحقيق الحديثة التعليمية بالتقنيات تأخذ أن التعليمية على المؤسسات الضروري
 الخبـرة مجـاالت تهيئـة فـي منهـا االسـتفادة يمكـن التعليميـة التـي اتالتقنيـ مـن كثيـراً  العلمـي التطـور
 وفـي هـذا .التحـديات لمواجهـة هـذه تؤهلـه التـي الكفاءة من عالية بدرجة الفرد إعداد يتم حتى للدارسين
ليحل  كثيرة أحيان في ُأستخِدم قلياًل؛ أكثر أو الزمان من عقدين نحو منذ المصطلح هذا انتشار أعقاب
 والمشـتغلين المعلمين من كثير تفكير على غُلب قد أنه درجة إلى التعليمية الوسائل حاتمصطل محل
 الوسـائل لمصـطلح مـرادف  إال هـو مـا التعليميـة التقنيـات مصـطلح والتعلـيم أن التربيـة مجـال فـي

 أو التعليميـة الوسـائل مصـطلح فـي تطـوير المـربين رغبـة هـو المصـطلح هـذا مصـدر وأن التعليميـة،
 إليهـا نتيجـة التوصـل أمكـن التـي الحديثـة، التعليميـة الوسـائل مـع لتتماشـى البصـرية السـمعية لالوسـائ
 األجهـزة صـناعة مجـال فـي المتقدمـة، العلميـة المعـارف تطبيـق عـن النـاتج والتكنولـوجي العلمـي التقـدم
 وأشـرطة الضـوئي العـرض وأجهـزة والتلفزيـون، واإلذاعـة الحاسـوب ميـادين خاصة فـي التعليمية والمواد

( وتـوفر ادوات 2008 واسـماعيل، التعليميـة الحديثـة )شـمي واألجهـزة المـواد مـن ذلـك وغيـر التسـجيل
جوجـــل كـــل تلـــك االمكانيـــات للمعلـــم والتلميـــذ والعمليـــة التعليميـــة كاملة.لـــذلك اتجـــه التعلـــيم فـــي المملكـــة 

م بــالمعلم الرقمــي حيــث يتمتــع العربيــة الســعودية الــى ذلــك النــوع مــن التعلــيم والــتعلم فتمثــل ذلــك باالهتمــا
 بعدة مهارات منها : 

 ن: يالمهارات الرقمية لمعلم القرن الواحد و العشر 
فاعـــل فـــي نجــاح العمليـــة التعليميـــة وبــذلك ينبغـــي تهيئتـــه وتدريبــه بصـــورة مســـتمرة لالرتقـــاء  للمعلــم دور

ن والتــي تأخــذ يالعشــر  حــد وات الالزمــة لمعلــم القــرن الوابالمســتوى التعليمــي وتزويــده بــالخبرات و المهــار 
بعــين االعتبـــار اســـتخدام تكنولوجيـــا الحاســـب اآللـــي وجميــع ادوات جوجـــل فـــي التـــدريس ، ليكـــون علـــى 

تسـجيل وتحريـر مقـاطع -أانسجام مع التالميذ الرقميين بامتالك المهارات الرقمية الالزمـة لـذلك وهـي : 
، نية إنشاء العروض التقديمية الجذابة إنشاء محتوى فيديو تفاعلي إنشاء ملصقات وسوم بيا ،الصوت 
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إنشـــــــــاء االختبـــــــــارات  ، تنظـــــــــيم مشـــــــــاركة المـــــــــوارد الرقميـــــــــة،إنشـــــــــاء ملفـــــــــات اإلنجـــــــــاز االلكترونيـــــــــة 
بنـــاء شـــبكة تعلـــم ذاتيـــة لالتصــــال  ،االلكترونيةاســـتخدام المـــدونات إلنشـــاء مســـاحة لمشـــاركة الطالبــــات

  (Educators technology, 2016) والتطور المهني
خاصـة بـالمعلم   (LMS ) كنظـام إدارة تعلـم   Google Classroomستعانة بمنصة جوجـل اال -ب

ـــارات  ـــات كمواعيـــد االختب ـــات للطالب ـــة : نشـــر اإلعالن رفـــع  وحيـــث تقـــدم هـــذه المنصـــة الخـــدمات التالي
إنشاء األسئلة االلكترونية سواء ،(   pdfالمحتوى الرقمي ) مقاطع فيديو ، عروض بوربوينت ، ملفات 

يوجــد مســاحات للنقــاش و التعليقــات مــا بــين الطالبــات و  كمــا مفتوحــة أو أســئلة االختيــار مــن متعــددال
جيجـا  15الخـاص بـالمقرر تصـل إلـى   Drive المعلمـة . يتـيح مسـاحة تخزينيـة لرفـع الملفـات علـى 

 ت.باي
بالصـــفحة  ينربـــط أدوات جوجـــل المقترحـــة لتفعيـــل المهـــارات الرقميـــة لمعلـــم القـــرن الواحـــد و العشـــر  -ج

الخاصة بالمعلم والتي يمكن االنتقال إليها بمجرد النقر على تبويب حول الموجودة في صـفحة المعلمـة 
( إلـى فاعليـة اسـتخدام تطبيقـات جوجـل فـي   ( James & Petersen,2013، حيث أشارت دراسة 

تــوى الرقمــي ، و لــدى المعلمــين والتــي تمكــنهم مــن انتــاج المح ينتطــوير مهــارات القــرن الواحــد و العشــر 
 استخدام التطبيقات المختلفة في التعاون و التواصل مع اآلخرين . 

تســعى المعلمــة إلــى تنميــة مهاراتهــا الرقميــة مــن خــالل توظيــف األدوات  فــي ممارســاتها التدريســية 
 مثل: 

داف استراتيجية التعليم المصغر : والتي تعتمد على تحويل هدف التعلـيم الرئيسـي إلـى سلسـلة مـن األهـ
،   (pandey,2017) ( دقـائق  2-5الفرعيـة ُتمثـل كمجموعـة كتـل تتـراوح الكتلـة الواحـدة مـا بـين ) 

حيـث تقـوم المعلمـة باالسـتفادة مـن تطبيقـات جوجـل المتـوفرة إلنشـاء كتـل الوسـائط المتعـددة ورفعهـا فـي 
لمقلـوب : خـارج استراتيجية الصف ا.صفحة المقرر مع تحديد زمن إكمال هذه المراحل لتحقيق الهدف 

الفصل الدراسي يتم تصميم محتوى رقمي تفـاعلي للـدرس مـن خـالل أدوات جوجـل ورفعـه علـى صـفحة 
المقرر ، ليتم طرح األنشطة المتعلقة داخل الفصـل الدراسـي . اسـتراتيجية الـرحالت عبـر الويـب  حيـث 

ات عالقـة بموضـوع يتم ربط مصادر معرفـة خارجيـة ) مقـاطع يوتيـوب ، مقـاالت علميـة ، ... الـخ ( ذ
الـــدرس بصـــفحة المعلـــم وبـــذلك تقضـــي  الطالبـــة رحلـــة علميـــة لتحقيـــق أهـــداف الـــدرس . توســـيع نطـــاق 
القــــائمين علــــى التقيــــيم : مــــن األكــــاديميين فــــي المجــــال فــــي المــــدارس  أو المعلمــــات ذوات الخبــــرة فــــي 

التغذيــة الراجعــة لهــن  المـدارس األخــرى مــن خــالل مشــاركة ملفــات اإلنجـاز االلكترونيــة للطالبــات لتقــديم
عمـل اسـتفتاء باسـتخدام  نمـاذج التقيـيم  ( Wiburg, 2003 ) وذلـك لزيـادة فـرص الـتعلم و التقيـيم 

حـــول المقــرر ، أو لقيــاس اتجـــاه وميــول التلميــذات لفاعليـــة  Google Formsاإللكترونيــة مثــل :   
 تدريس مستخدمة .
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تعـد التلميـذة فـي بيئـة الـتعلم االلكترونيـة محـور : دور التلميذة لالسـتفادة مـن أدوات جوجـل التربويـة  
الــدخول  : التــي تقــوم بهــا  ومــن هــذه األدوار العمليــة التعليميــة مــن خــالل األدوار النشــطة و اإليجابيــة

متابعة التحديثات بشكل مستمر -على صفحة المعلمة من خالل موقع المدرسة  وذلك للقيام بالتالي : 
التفاعـــل مـــع لوحـــات -واجبـــات المطلوبـــة الكترونيـــًا فـــي الوقـــت المحـــددرفـــع ال-علـــى صـــفحة المعلمـــة . 

عداد ملـف اإلنجـاز الكترونيـًا إ –النقاش المفتوحة بتقديم األفكار البناءة واحترام وجهات نظر اآلخرين. 
 الخاصة بالمقرر . وغيرها من المهام التدريسية الخاصة بها Drive ورفعه على صفحة 

 
 الدراسة الميدانية

 هج الدراسة من 
حيــث تــم جمــع البيانــات عبــر المــنهج  ،فــي هــذه الدراســةالتحليلــي اعتمــدت الباحثتــان  المــنهج الوصــفي 

وجهـة نظـر  الوصـفي لمعرفـة  أهميـة اسـتخدم أدوات جوجـل التربويـة فـي تـدريس المرحلـة االبتدائيـة مـن
 .المعلمات

 : تتضمن الدراسة الحالية المتغيرات التالية :متغيرات الدراسة  
المتغيــر المســتقل : وبقصــد بــه العامــل الــذي يــراد أن يقــاس مــدى تــأثيره علــى المتغيــر  .أ

 التابع وفي هذا البحث المتغير المستقل هو ) ادوات جوجل التربوية (
 المتغير التابع : وهو العامل الذي ينتج عنه العامل التابع ، وهو ) األهمية واالستخدام (ب..

 الدراسة  اةأد
ان بتصــــميم اســــتبيان عــــن أهميــــة اســــتخدم أدوات جوجــــل التربويــــة فــــي قامــــت الباحثتــــ .1

وجهــة نظــر معلمــات المرحلــة االبتدائيــة ولمعرفــة حجــم العينــة  بتدائيــة مــنالتــدريس المرحلــة اإل
قامــت الباحثتــان بتنســيق هــذه  ئهدوات جوجــل التربويــة فــي التــدريس  وعلــى ضــو أالتــي تســتخدم 

 األداة.
 (1فقرات كما في الجدول رقم ) 10ي الدراسة ، يتكون من نموذج االستبيان المستخدمة ف

 االستخدام درجة العبارة األهمية درجة
متوس  كبيرة

 طة
 قليلة متوسطة  كبيرة م قليلة

      Gmailامتالك حساب بريد الكتروني على  1   
اســـتخدام أدوات تســــجيل مقـــاطع الصــــوت عبـــر جوجــــل  2   

 لتسهيل التعلم 
   

م أدوات انشاء فيديو تفاعلي عبر جوجل لتبسيط استخدا 3   
 المعلومة للطالبة 

   

ـــــر جوجـــــل  4    ـــــة عب    اســـــتخدام أدوات انشـــــاء الرســـــوم البياني
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 لتحليل البيانات في العملية التعليمية 
اســتخدام أدوات انشــاء العــروض التقديميــة عبــر جوجــل  5   

 لتقديم معلومات متكاملة للطالبة 
   

أدوات انشــاء ملفــات االنجــاز االلكترونيــة عبــر  اســتخدام 6   
 جوجل لجمع مخرجات الطالبات وحفظها 

   

  Pocketاســــتخدام ملــــف انجــــاز رقمــــي باســــتخدام  7   
 لالحتفاظ بما أعده من منتجات تعليمية 

   

ـــر تطبيقـــات جوجـــل  8    توظـــف االختبـــارات االلكترونيـــة عب
 لمتابعة تقدم الطالبات 

   

المــدونات عبــر جوجــل لتــوفير مســاحة للنقــاش  اســتخدام 9   
 مع الطالبات 

   

ـــــى شـــــبكة جوجـــــل لتبـــــادل  10    امـــــتالك مجموعـــــة عمـــــل عل
 األفكار و االستفادة من الخبرات في التطوير المهني

   

 
 تطبيق أداة الدراسة 

قامـــت الباحثتـــان بتطبيـــق أداة الدراســـة علـــى مجتمـــع الدراســـة فـــي ثـــالث مـــدارس وهـــي المدرســـة  .1
 ومدرسة الفيحاء االبتدائية بمدينة الجبيل .  البسام االبتدائية الخامسة ومدرسة  بتدائيةاال

تم توضيح أهداف اداة الدراسة ، وبيان أهميتها ، والفائدة المرجـو منهـا ، كمـا تـم توضـيح طريقـة  .2
 اإلستجابة من خالل التعليمات المضمنة في أداة الدراسة . 

أن تعمم عليه نتائج البحث سواء كانت مجموعة أو أفراد وذلك طبقًا كل مايمكن  :مجتمع الدراسة  
(. وعليه فقد تمثل مجتمع الدراسة في  91،ص1995للمجال الموضوعي لمشكلة البحث ) العساف 

معلمات  المرحلة اإلبتدائية بمدينة الجبيل الالتي يعتبرن  وحدة متجانسة من حيث البيئة اإلقتصادية 
 ة الجغرافية  في الجبيل يدرسن نفس المرحلة . واإلجتماعية والبيئ

توصف العينة بأنها جزء من وحدات المجتمع األصلي المعني بالدراسة والذي يشمل  :عينة الدراسة
صفات المجتمع المشتركة والممثله له. تم اختيار هذه العينات بطريقة عشوائية حيث تتميز بقلة 

سنة (  ، 15إلى 5انت سنوات خبراتهم قد انحصرت من )تكاليف اختيارها بتوفير الوقت والجهد وك
( معلمة من 30وقد اتبعت الباحثتان االجراءات التالية عند اختيار العينة فقد تم تحديدها وعددهم )

  (   2معلمات المرحلة اإلبتدائية  . جدول )  
 الدراسة عينة على الموزعة االستبانات عدد

 االستبانات المكتملة بانات المستبعدةاالست االستبانات المطلوبة العينة
 30 0 30 المعلمات
 %100 %0 %100 النسبة
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 العمر : لمتغير تبًعا الكلية الدراسة لعينة التكراري التوزيع
 (3جدول رقم ) 

 النسبة التكرار العمر
 %33.3 10 فاقل سنة 30
 %50 15 سنة40إلى 31من
 %16.7 5 سنة فاكبر  41من 
( من   %50نسبته ) ما يمثلن الدراسة عينة مفردات (  من 15( أن )    3رقم )  الجدول من نالحظ
الفئة  وهن سنة ٤٠ من أقل إلى سنة ٣١ من   أعمارهن    حتتراو  الدراسة عينة مفردات إجمالي

 مفردات إجمالي ( من %33.3نسبته) ما يمثلن ( منهن 10األكثر من عينة الدراسة، في حين أن ) 
 ( من %16.7) نسبته ما يمثلن منهن (   5مقابل) سنة ، 30 من أعمارهن أقل التيال الدراسة عينة

 . فأكبر سنة ٤١ من أعمارهن الدراسة عينة مفردات إجمالي
 الخبرة:  لسنوات تبًعا لكلية hالدراسة لعينة مفردات التكراري سنوات الخبرة:التوزيع

 (4جدول )
 النسبة التكرار سنوات الخبرة

 %33.3 10 ت ثالث سنوا
 %30 9 اقل من خمس سنوات
 %23.3 7 اقل من عشر سنوات

 %13.3 4 سنه15سنه أو أقل من  10اكثر من 
 إجمـالي ( مـن %33.3يمـثلن مانسـبته) الدراسـة عينـة مفـردات ( مـن  4رقـم)  الجـدول مـن نالحـظ
مـس سـنوات.في يمثلن اقل من خ ) %30ثالث سنوات ،ومانسبته) خبرتهن سنوات عدد عينةال مفردات
 (منهن عدد4( من سنوات خبرتهن أقل من عشر سنوات  بينما) %23.3(يمثل مانسبته)  7أن)  حين

 ( مـن %13.3نسـبته) مـا سـنة يمـثلن ةخبـرتهن أكثـر مـن عشـر سـنوات واقـل مـن خمـس عشـر  سـنوات
  .  عينةال مفردات إجمالي

 جدول الدورات التدريبية :  الدورات التدريبية
 (5جدول رقم )

 النسبة التكرار المستوى
 %10 3 واحدة دورة

 %16.7 5 دورتان
 %63.3 19 دورتان فأكثر

 %10 3 والدورة
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 إجمـالي ( مـن %10( مـن مفـردات العينـةيمثلن مانسـبته)  3( أن )  5رقـم)  الجـدول مـن نالحـظ
( .وتسـعة %16.7( مـنهن اخـذن دورتـان )5الدراسة اخذن دورة تدريبية واحدة ، ومنهن ) عينة مفردات

ن . بينمــا ثــالث مــنهن ال تــي لــم يتلقــين دورة ي( اخــذن اكثــر مــن دورتــ%63.3عشــر مــنهن ومانســبته)
 (. %10تدريبية يمثلن مانسبته) 

 الدراسة أداة
اسـتخدام ادوات جوجـل التربويـة فـي  و أهمية درجة على التعرف إلى تهدف الحالية الدراسة ألن نظًرا  

 الوصـفي المـنهج الدراسـة وجهة نظر معلمـات المرحلـة االبتدائيـة وإلتبـاع تدريس المرحلة االبتدائية من
خطــــوات بنــــاء األداة وقيــــاس صــــدقها وثباتهــــا  كانــــتاالســــتبانة كــــأداة للدراســــة ،ف الباحثتــــان اســــتخدمت

 وخطوات تطبيقها:
 بناء االستبانة:قامت الباحثتان من أجل بناء االستبانة بالخطوات التالية:

 خاصة التي تناولت التربوية  و عام تناولت ادوات جوجل بشكل التي ياتلألدب نظرية دراسة
 وتطبيقها في التدريس

 الصلة بالدراسة. ذات األجنبية و العربية الدراسات من على عددللباحثتان  طالعا  من
 (  1األولية ملحق رقم )  صورتها في الدراسة أداة الباحثتان ببناء قامت سبق ما خالل من و

علـى قسـمين درجـة  موزعـة النهائيـة صـورتها نقـاط فـي 10 دعـد مـن االسـتبانة الدراسـة اةأد تكونـت
–متوسـطة -األهميـة واألسـتخدام )كبيـرة االهميـة واألسـتخدام وقـد تمثـل أمـام كـل نقطـة الخيـارات درجـة

 قليلة(
 الصدق والثبات : الدراسة أداة صدق

(.وقــــد 2004ل قياســــه )عبيــــدات،صــــدق االســــتبيان: هــــو اإلختبــــار الــــذي يقــــيس ماوضــــع لــــه مــــن أجــــ
الباحثتــان لحسـاب صــدق االداة الطريقــة التاليـة :صــدق األداة :للتحقــق مـن صــدق محتــوى مت   اسـتخد

أداة الدراســة وهــي االســتبيان، والتأكــد مــن أنــه يخــدم أهــداف الدراســة ، تــم عرضــها علــى مجموعــه مــن 
ــــة ، ــــوي ، وبعــــض التخصصــــات التربوي ــــي مجــــال البحــــث الترب ــــوم  المحكمــــين ف ــــة العل مــــن دكــــاترة كلي

بـداء رأيهـم مـن حيـث : منهموالدراسات االنسانية بالجبيل ، وطلب  مـدى مناسـبة الفقـرة -دراسة األداة، وا 
مـدى شـمولية أداة الدراسـة للموضـوع . تنـوع -للمحتوى . مدى كفاية أداة الدراسة من حيث عدد الفقرات
والمالحظــات التــي يرونهــا بالتعــديل أو -األداة محتــوى األداة . تقــويم مســتوى الصــياغة اللغويــة إخــراج

التغييــر وفـــق مــايراه المحكـــم.  وقامـــت الباحثتــان بدراســـة مالحظـــات المحكمــين ، واقتراحـــاتهم ، وأجرتـــا 
ـــل : تعـــديل بعـــض محتـــوى الفقـــرات  ـــان األخـــذ بمالحظـــات  فهاذوحـــالتعـــديالت مث وقـــد اعتبـــرت الباحثت

جــراء التعــديالت المشــار إليهــ الصــدق الظــاهري وصــدق المحتــوى لــألداة ،  لا أعــاله بمثــالمحكمــين ، وا 
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واعتبرت الباحثتـان أن األداة صـالحة لقيـاس أهميـة اسـتخدم أدوات جوجـل التربويـة فـي تـدريس المرحلـة 
 .وجهة نظر المعلمات االبتدائية من

 عينـة علـى بتطبيقهـا الباحثـة قامـت الدراسـة أداة صـدق مـن التأكد بعد :لألداة الداخلي االتساق صدق
 االسـتطالعية العينـة اسـتجابات نتـائج علـى ( مـن أفـراد مجتمـع الدراسـة وبنـاء5من) مكونة استطالعية

 ( 6بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي لألداة . جدول رقم )  االرتباط معامل قامت الباحثتان بحساب
 ادوات جوجل التربوية في التدريس استخدام أهمية) لعبارات بيرسون ارتباط معامل

 درجة األستخدام رقم العبارة األهمية درجة
 معامل االرتباط معامل االرتباط

63،0** 1 47,0** 
55,0** 2 47,0** 
86,0** 3 44,0** 
75,0** 4 41,0** 
66,0** 5 52,0** 
81,0** 6 35,0** 
47,0** 7 37,0** 
48,0** 8 57,0** 
86,0** 9 40,0** 
74,0** 10 50,0** 

االستخدام بالمتوسط الكلي كانت جيدة ،  و األهمية عبارات درجات ارتباط(  6)رقم لجدو  من يتضح
 (٠,٠١) مستوى عند إحصائية داللة ذات الجدول في الواردة اإلرتباطية القيم يعني ذلك أن

 من للتأكد( كرونباخ ألفا )معامل استخدمت الباحثتان الدراسة أداة ثبات مدى لقياس:الدراسة أداة ثبات
 ثبات معامالت ( يوضح7الكلية جدول رقم )  العينة على المعادلة طبقت حيث الدراسة، أداة اتثب

 الدراسة أداة
 الدراسة أداة لمحاور ألفاكرونباخ الثبات معامل قيم

 قيمة الثبات الجانب محاور االستبانة م
استخدام أدوات تسجيل مقاطع الصوت  Gmailامتالك حساب بريد الكتروني على  1

 بر جوجل لتسهيل التعلم ع
 ٨٤,٠ األهمية

 ٨9,٠ االستخدام
استخدام أدوات انشاء فيديو تفاعلي عبر جوجل لتبسيط المعلومة للطالبة استخدام  2

 نشاء الرسوم البيانية عبر جوجل لتحليل البيانات في العملية التعليمية إأدوات 
 91,٠ األهمية

 ٨8,٠ االستخدام
شاء العروض التقديمية عبر جوجل لتقديم معلومات متكاملة نإاستخدام أدوات  3

   Gmailللطالبة امتالك حساب بريد الكتروني على 
 90,٠ األهمية

 71,٠ االستخدام
 77,٠ ألهميةااستخدام أدوات تسجيل مقاطع الصوت عبر جوجل لتسهيل التعلم استخدام أدوات  4
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 92,٠ االستخدام انشاء فيديو تفاعلي عبر جوجل لتبسيط المعلومة للطالبة 
استخدام أدوات انشاء الرسوم البيانية عبر جوجل لتحليل البيانات في العملية  5

 التعليمية 
 75,٠ األهمية

 ٨8,٠ االستخدام
استخدام أدوات انشاء ملفات االنجاز االلكترونية عبر جوجل لجمع مخرجات  6

لالحتفاظ بما   Pocketباستخدام الطالبات وحفظها استخدام ملف انجاز رقمي 
 أعده من منتجات تعليمية 

 93,٠ األهمية
 93,٠ االستخدام

توظف االختبارات االلكترونية عبر تطبيقات جوجل لمتابعة تقدم الطالبات استخدام  7
 المدونات عبر جوجل لتوفير مساحة للنقاش مع الطالبات 

 91,٠ األهمية
 80,٠ االستخدام

جموعة عمل على شبكة جوجل لتبادل األفكار و االستفادة من الخبرات امتالك م 8
استخدام أدوات انشاء ملفات االنجاز االلكترونية عبر جوجل  في التطوير المهني

 لجمع مخرجات الطالبات وحفظها 

 ٨٤,٠ األهمية
 ٨9,٠ االستخدام

من منتجات لالحتفاظ بما أعده   Pocketاستخدام ملف انجاز رقمي باستخدام  9
 تعليمية توظف االختبارات االلكترونية عبر تطبيقات جوجل لمتابعة تقدم الطالبات 

 91,٠ األهمية
 89,٠ االستخدام

10 
 استخدام المدونات عبر جوجل لتوفير مساحة للنقاش مع الطالبات 

 90,٠ األهمية
 78,٠ االستخدام

 93,٠ األهمية ثبات االستبانه الكلي 
 90,٠ داماالستخ

 درجات عن الدراسة ككل تعبر كرونباخ( أداة ( أن قيمة معامل الثبات)ألفا 7رقم) الجدول من يتضح
( وهذا يدل على أن اداة الدرسة 90,٠( لألهمية وكذلك االستخدام )93,٠تساوي) و ، عالية ثبات

 عليها في التطبيق الميداني للدراسة. االعتماد تتمتع بدرجة ثبات عالية يمكن
 النسب و التكرارات-اآلتية: اإلحصائية األساليب الباحثتان استخدمت :اإلحصائية المعالجة أساليب
 المعياري االنحراف و الحسابي المتوسط-العينة خصائص لوصف المئوية

 أداة كرونباخ( ثبات معامل الثبات)ألفا -الداخلي االتساق صدق لقياس بيرسون ارتباط معامل-
 الدراسة

 الفروق لدراسة (ANOVA) األحادي التباين تحليل اختبار -لدراسة فروق المتوسطات t-testاختبار-
 للمحاور الكلية المتوسطات في

 :نصه الذي و األول السؤال إجابة عرض وتحليل نتائج الدراسة وتفسيرها
لمرحلة استخدام أدوات جوجل التربوية في تدريس المرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمات ا أهمية ما

 االبتدائية ؟ 
 المعيارية والترتيب الستجابات واالنحرافات الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات حسابتم 

أدوات جوجل التربوية في تدريس المرحلة استخدام  و أهمية درجة محور عبارات على الدراسة مفردات
 االبتدائية من وجهة نظر معلمات المرحلة االبتدائية ؟ 
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 أ(-8رقم)  الجدول يوضحها كما النتائجوجاءت 
أهمية ادوات  درجة المعلمات لتحديد من الكلية الدراسة عينة الستجابات التكراري التوزيع يوضح  أ(-8رقم)  الجدول

 المرحلة االبتدائية بالجبيل جوجل التربوية في تدريس
 درجة األهمية العبارة 
استخدام   Gmailامتالك حساب بريد الكتروني على  1

 أدوات تسجيل مقاطع الصوت عبر جوجل لتسهيل التعلم 
ترتيب  قليلة متوسطة  كبيرة

 االهمية
21 4 5  

 3 %16.7 %13.3 %70  النسبة% 
استخدام أدوات انشاء فيديو تفاعلي عبر جوجل لتبسيط  2

المعلومة للطالبة استخدام أدوات انشاء الرسوم البيانية 
 لبيانات في العملية التعليمية عبر جوجل لتحليل ا

16 10 4  

 10 %13.3 %33.3 %53.3 النسبة% 
استخدام أدوات انشاء العروض التقديمية عبر جوجل  3

لتقديم معلومات متكاملة للطالبة امتالك حساب بريد 
 Gmailالكتروني على 

19 7 4  

 4 %13.3 %23.3 %63.3 النسبة% 
وت عبر جوجل استخدام أدوات تسجيل مقاطع الص 4

لتسهيل التعلم استخدام أدوات انشاء فيديو تفاعلي عبر 
 جوجل لتبسيط المعلومة للطالبة

17 5 8  

 8 %26.7 %16.6 %56.7 النسبة% 
استخدام أدوات انشاء الرسوم البيانية عبر جوجل لتحليل  5

 البيانات في العملية التعليمية 
23 5 2  

 1 %6.7 %16.7 %76.7 النسبة % 
استخدام أدوات انشاء ملفات االنجاز االلكترونية عبر  6

جوجل لجمع مخرجات الطالبات وحفظها استخدام ملف 
لالحتفاظ بما أعده من   Pocketانجاز رقمي باستخدام 

 منتجات تعليمية

19 4 7  

 5 %23.3 %13.3 %63.3 النسبة% 
توظف االختبارات االلكترونية عبر تطبيقات جوجل  7

دم الطالبات استخدام المدونات عبر جوجل لمتابعة تق
 لتوفير مساحة للنقاش مع الطالبات

18 4 8  

 7 %26.7 %13.3 %60 النسبة% 
امتالك مجموعة عمل على شبكة جوجل لتبادل األفكار  8

استخدام  و االستفادة من الخبرات في التطوير المهني
18 12 0  



جم2021جج-جينميرججونةشرالالةدنججالةةلميةل جامعة جنق الجلةلبحثججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 20th edition Junuary 2021 
 

8
5

 

أدوات انشاء ملفات االنجاز االلكترونية عبر جوجل 
 مخرجات الطالبات وحفظها لجمع

 6 %0 %40 %60 النسبة% 
لالحتفاظ   Pocketاستخدام ملف انجاز رقمي باستخدام  9

بما أعده من منتجات تعليمية توظف االختبارات 
 االلكترونية عبر تطبيقات جوجل لمتابعة تقدم الطالبات

17 2 11  

 9 %36.7 %6.7 %56.7 النسبة% 
ونات عبر جوجل لتوفير مساحة للنقاش مع استخدام المد 10

 الطالبات
22 8 0  

 2 %- %26.7 %73.3 النسبة% 
  %1.6 %2.1 %6.33 متوسط حسابي 

األهميـة بصـورة كبيـرة  درجـة متوسـط أن األهميـة درجـة حيـث مـن أ(-8)رقـم الجـدول مـن يتضـح   
( مقارنـة بمانسـبته  %2.1بة )بدرجة متوسطة كـان ماتمثلـة نسـ ه( بينما ماتمثل%6.33مايمثل نسبته )

( بدرجـــة أقـــل مـــن األهميـــة . وكـــان ترتيـــب عبـــارات األهميـــة للفقـــرات:" اســـتخدام أدوات انشـــاء 1.6%)
مــن األهميــة  %76.7الرســوم البيانيــة عبــر جوجــل لتحليــل البيانــات فــي العمليــة التعليميــة" التــي تمثــل 

احة للنقـاش مـع الطالبـات" وعبـارة "امـتالك وتليها فقرة عشرة "استخدام المدونات عبر جوجـل لتـوفير مسـ
استخدام أدوات تسجيل مقاطع الصوت عبر جوجل لتسهيل التعلم"  Gmailحساب بريد الكتروني على 

عبـــــارات األهميـــــة فكانـــــت العبـــــارة الرابعـــــة "اســـــتخدام أدوات انشـــــاء العـــــروض  ت.فتـــــدرج%70مانســـــبته
ـــة" ثـــم اســـتخدام أدوات انشـــاء ملفـــات االنجـــاز م ـــة النســـبةالتقديمي و" توظـــف االختبـــارات  %63.3اتمثل

كانت تمثله العبارة" استخدام أدوات %56.7ومايمثل نسبة%60االلكترونية عبر تطبيقات جوجل" بنسبة
تســجيل مقــاطع الصــوت عبــر جوجــل لتســهيل الــتعلم اســتخدام أدوات انشــاء فيــديو تفــاعلي عبــر جوجــل 

لالحتفـاظ بمـا أعـده   Pocketنجـاز رقمـي باسـتخدام لتبسيط المعلومة للطالبـة" وعبـارة "اسـتخدام ملـف ا
(كــذلك واخيــرا عبــارة "اســتخدام أدوات انشــاء فيــديو  %56.7مــن منتجــات تعليميــة "التــي كانــت تمثــل )

(وهــي أقـل نســبة لتقيــيم األهميــة بصــورة %53.3تفـاعلي عبــر جوجــل لتبســيط" التـي كانــت تمثــل نســبة )
إلـى صـفر%( ممايـدل علـى أهميـة 36.7ورة قليلـة مـابين )كبيرة. وتراوحت النسب لعبارات األهميـة بصـ

 ادوات جوجل التربوية في تدريس المرحلة االبتدائية.
درجـة  المعلمـات لتحديـد من الكلية الدراسة عينة الستجابات التكراري التوزيع ب( يوضح-8الجدول)
 لادوات جوجل التربوية في تدريس المرحلة االبتدائية بالجبي استخدام

 درجة االستخدام ةالعبار  
 Gmailامتالك حساب بريد الكتروني على  1

استخدام أدوات تسجيل مقاطع الصوت عبر 
ترتيب درجة  قليلة متوسطة  كبيرة

 االستخدام 
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  20 3 7 جوجل لتسهيل التعلم 

 2 %66.7 %10 %23.3 النسبة% 
استخدام أدوات انشاء فيديو تفاعلي عبر  2

طالبة استخدام جوجل لتبسيط المعلومة لل
أدوات انشاء الرسوم البيانية عبر جوجل 

 لتحليل البيانات في العملية التعليمية 

3 6 21  

 7 %70 %20 %10 النسبة% 
استخدام أدوات انشاء العروض التقديمية عبر  3

جوجل لتقديم معلومات متكاملة للطالبة 
 Gmailامتالك حساب بريد الكتروني على 

5 4 21  

 4 %70 %13.3 %16.7 النسبة% 
استخدام أدوات تسجيل مقاطع الصوت عبر  4

جوجل لتسهيل التعلم استخدام أدوات انشاء 
فيديو تفاعلي عبر جوجل لتبسيط المعلومة 

 للطالبة

4 2 24  

 5 %80 %6.7 %13.3 النسبة% 
استخدام أدوات انشاء الرسوم البيانية عبر  5

 يمية جوجل لتحليل البيانات في العملية التعل
8 8 14  

 1 %46.7 %26.7 %26.7 النسبة% 
استخدام أدوات انشاء ملفات االنجاز  6

االلكترونية عبر جوجل لجمع مخرجات 
الطالبات وحفظها استخدام ملف انجاز رقمي 

لالحتفاظ بما أعده من  Pocketباستخدام 
 منتجات تعليمية

3 9 18  

 6 %60 %30 %10 النسبة% 
االلكترونية عبر تطبيقات توظف االختبارات  7

جوجل لمتابعة تقدم الطالبات استخدام 
المدونات عبر جوجل لتوفير مساحة للنقاش 

 مع الطالبات

2 2 26  

 8 %86.7 %6.7 %6.7 النسبة% 
امتالك مجموعة عمل على شبكة جوجل  8

لتبادل األفكار واالستفادة من الخبرات في 
لفات التطوير المهني استخدام أدوات انشاء م

2 5 23  
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االسـتخدام علـى  درجـة متوسـط االسـتخدام أن درجـة حيـث ب( مـن– ١٨ ) رقـم الجـدول مـن يتضـح
بينمــا بدرجــة متوســطة كانــت مــا  ، (بدرجــة كبيــرة%6.7إلــى %23.3ت مــا بــين)مفــردات الدراســة تراوحــ

س ي( وهـي تحتـوي علـى مقــاي%60إلـى 86.7( مـا يقابلهـا بدرجـة قليلـة مـا بـين )%6.7إلـى %30بـين)
( درجـة 5العبارة رقـم ) تدرجة استخدام ادوات جوجل التربوية في تدريس المرحلة االبتدائية .حيث حاز 

ل " استخدام أدوات انشاء الرسوم البيانية عبر جوجل لتحليل البيانات في العملية استخدام ألدوات جوج
(بدرجــة كبيــرة ودرجــة اســتخدام متوســط بلغــت نفــس %26.8علــى متوســط فــي االداة)أالتعليميــة" علــى 

(" امـتالك حســاب بريـد الكترونـي علــى 1(.تليهــا عبـارة )%46.7الدرجـة بينمـا بدرجـة أقــل كانـت بنسـبة)
Gmail خدام أدوات تســجيل مقــاطع الصــوت عبــر جوجــل لتســهيل الــتعلم "بدرجــة كبيــرة مــا نســبته اســت

ــــارة" اســــتخدام 10(.وفقــــرة)%66.7( وبدرجــــة اقــــل مــــا نســــبته)%10(وبدرجــــة متوســــطة)23.3%) (بعب
المـــــــدونات عبــــــــر جوجـــــــل لتــــــــوفير مســـــــاحة للنقــــــــاش مـــــــع الطالبــــــــات "كانـــــــت فــــــــي الترتيـــــــب الثالــــــــث 

ـــر .وبدرجـــة%16.7بنســـبة) (. %76.7( وبدرجـــة أقـــل بنســـبة)%6.7متوســـطة مـــا نســـبته) (بدرجـــة اكب
(" اســتخدام أدوات انشــاء العــروض التقديميــة عبــر جوجــل لتقــديم معلومــات متكاملــة للطالبــة 3والعبــارة )

( %13.3(ودرجـة متوسـطة)%16.7"بدرجة استخدام اكبـر)Gmailامتالك حساب بريد الكتروني على 
" اسـتخدام أدوات تسـجيل مقـاطع الصـوت عبـر جوجـل لتسـهيل (4(.ثم تأتي العبارة)%70وبدرجة قليلة)

نشاء فيديو تفاعلي عبر جوجل لتبسيط المعلومة للطالبة" بنسبة اسـتخدام بدرجـة إالتعلم استخدام أدوات 
( حازت عبارة" استخدام 6(. ففقرة)%80( وبدرجة أقل بنسبة )%6.7(وبدرجة متوسطة)%13.3كبيرة)

اللكترونية عبر جوجـل لجمـع مخرجـات الطالبـات وحفظهـا اسـتخدام ملـف أدوات انشاء ملفات االنجاز ا
لالحتفــاظ بمــا أعــده مــن منتجــات تعليميــة "بترتيــب الفقــرة السادســة   Pocketنجــاز رقمــي باســتخدام إ

( %60(بدرجـــة متوســــطة بمــــا يقابلهــــا بدرجـــة أقــــل مــــا نســــبته)%30(بدرجــــة كبيــــرة بينمــــا)%10بنســـبة)

االنجاز االلكترونية عبر جوجل لجمع 
 مخرجات الطالبات وحفظها

 9 %76.7 %16.7 %6.7 النسبة% 
 Pocketاستخدام ملف انجاز رقمي باستخدام  9

لالحتفاظ بما أعده من منتجات تعليمية 
توظف االختبارات االلكترونية عبر تطبيقات 

 جوجل لمتابعة تقدم الطالبات

2 6 22  

 10 %76.7 %16.7 %6.7 نسبة%ال 
استخدام المدونات عبر جوجل لتوفير مساحة  10

 للنقاش مع الطالبات
5 2 23  

 3 %76.7 %6.7 %16.7 النسبة% 
  %7.1 %1.6 %1.3 م متوسط حسابي 
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وات انشاء فيديو تفـاعلي عبـر جوجـل لتبسـيط المعلومـة للطالبـة اسـتخدام ( " استخدام أد2وتشاركه فقرة)
أدوات انشـــــاء الرســـــوم البيانيـــــة عبـــــر جوجـــــل لتحليـــــل البيانـــــات فـــــي العمليـــــة التعليميـــــة" نفـــــس النســـــبة 

(بدرجــة متوســطة بينمــا اختلــف فــي درجــة االســتخدام بنســـبة %20(كنســبة بدرجــة أكبــر ونســبة)10%)
( بعبــارة" توظــف االختبــارات االلكترونيــة عبــر تطبيقــات جوجــل لمتابعــة 7(.ثــم تــأتي الفقــرة )%70أقــل)

تقدم الطالبات استخدام المدونات عبر جوجل لتوفير مساحة للنقاش مع الطالبات "فـي الترتيـب الثـامن. 
( " امتالك مجموعة عمل على شبكة جوجل لتبادل األفكار و االستفادة من الخبـرات 8واشتركت الفقرة)
المهنــي اســتخدام أدوات انشــاء ملفــات االنجــاز االلكترونيــة عبــر جوجــل لجمــع مخرجــات  فــي التطــوير

لالحتفاظ بما أعده مـن   Pocket( " استخدام ملف انجاز رقمي باستخدام 9الطالبات وحفظها "والفقرة)
منتجــات تعليميــة توظــف االختبــارات االلكترونيــة عبــر تطبيقــات جوجــل لمتابعــة تقــدم الطالبــات "نفــس 

ــــــــــارات مــــــــــن االداة بمناســــــــــبته)درجــــــــــ ــــــــــر %6.7ات االســــــــــتخدام  كــــــــــأخر عب (بدرجــــــــــة اســــــــــتخدام أكب
(بدرجــــــة اســـــتخدام متوســــــطة بينمـــــا كانــــــت نســـــبة درجــــــة اســـــتخدام بدرجــــــة قليلـــــة مــــــا %16.7ونســـــبة)
 المتوسـط الحسـابي لعبـارات األداة ككـل أن عـام بشـكل السـابق الجـدول مـن ( .ويتضح%76.7نسبته)
( كدرجــة اســتخدام %1.6( بدرجــة اســتخدام قليلــة ونســبته )%7.3غــت )بل االســتخدام لدرجــة بالنســبة

 ( بدرجة استخدام أكبر.%1.3متوسطة بما يقابلها ما نسبته )
 داة( يبين ملخص نتائج األ9جدول رقم )

 درجة االستخدام  المحور
 قليلة متوسطة  كبيرة 

 %1.6 %2.1 %6.33 األهمية
 %7.1 %1.6 %1.3 االستخدام

درجة أهمية ادوات جوجل التربوية في تدريس المرحلة االبتدائية  أن ( من9رقم ) جدولال من يتضح
(. بما يقابله من 0.8895( وانحراف معياري )%1.6-%2.1-%6.33تراوحت ما بين ) قد بالجبيل

 (0.7896( وانحراف معياري )%7.1-%1.6-%1.3درجة االستخدام ما بين )
 في ( للفروق(One-Way ANOVA)االتجاه أحادي لتباينا اختبار يبين نتائج( 10)رقم  جدول

 من أهمية كل لتحديد الكلية الدراسة عينة نظر وجهة الدراسة من أداة لمحاور المتوسطات الكلية
العمر والخبرة وعدد  لمتغير تبًعاادوات جوجل التربوية في تدريس المرحلة االبتدائية واستخدام 

 الدورات التدريبية
 مستوى الداللة قيمة ف  المحور الجانب
 د . غ ٥٨٦,٠ ٥٣٦,٠ األهمية العمر

 د . غ0.111 ٢٢٣,٢ االستخدام
 د . غ ٢١٠,٠ ٥٧١,١ األهمية الخبرة

 د . غ ٧٧١,٠ ٢٦١,٠ االستخدام 
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 د . غ ٢٣٤,٠ ٤٦٤,١ األهمية الدورات
 د . غ ٢٠٦,٠ ٥٩٤,١ االستخدام

عدم وجود  إلى دالة وتشير المحاور غير جميع قيمة)ف( في ( أن10) رقم الجدول من يتضح
أهمية  درجة الكلية لتحديد المتوسطات ( بين0.05داللة ) مستوى عند إحصائية داللة اختالفات ذات

 العمر، والخبرة والدورات، ويعني هذا لمتغير دوات جوجل في تدريس المرحلة االبتدائية تبًعاأواستخدام 
 أهمية واستخدام ادوات جوجل في تدريس المرحلة االبتدائية درجة يف الدراسة عينة بين اتفاًقا هناك أن
         باختالف العمر والخبرة والدورات التدريبية. تتأثر ال آرائهن وأن
 

  والمقترحات: والتوصيات  النتائج ملخص
 خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية :  
تربوية في تدريس المرحلة االبتدائية أهمية ادوات جوجل ال لدرجة الحسابية المتوسطات تراوحت .1

درجة أهمية ادوات جوجل التربوية في تدريس  أن إلى يشير ( بدرجة كبيرة وهذا%6.33بالجبيل )
 لدرجة الحسابية المتوسطات كانت بينما ، المرحلة االبتدائية بالجبيل حسب رأي المعلمات

 ات متوسطةلهذه االدو  االستخدام درجة إلى يشير ( وهذا%1.3استخدام )
 لمتغير ( لعبارات االداة تبًعا0.05داللة ) مستوى عند إحصائية داللة ذات اختالفات التوجد .2

واستخدام ادوات جوجل التربوية في تدريس المرحلة االبتدائية  أهمية درجة تحديد في العمر
 بالجبيل

لمتغير  ة تبًعادا( لعبارات األ0.05داللة ) مستوى عند إحصائية داللة ذات اختالفات التوجد .3
واستخدام ادوات جوجل التربوية في تدريس المرحلة  أهمية درجة تحديد سنوات الخبرة في
 االبتدائية بالجبيل

لمتغير  ( لعبارات االداة تبًعا0.05داللة ) مستوى عند إحصائية داللة ذات اختالفات التوجد .4
التربوية في تدريس المرحلة دوات جوجل أواستخدام  أهمية درجة تحديد الدورات التدريبية في

 بما الباحثتان توصي الدراسة لها توصلت التي النتائج على :بناءً التوصيات االبتدائية بالجبيل
استخدام ادوات جوجل التربوية في تدريس المرحلة االبتدائية  مستوى رفع على العمل-1يأتي:

ام ادوات جوجل التربوية في استخد فعالية من تحد التي المعوقات بإزالة االهتمام .2بالجبيل
لمعلمات المرحلة  المناسبة والتأهيل التدريب توفير فرص.تدريس المرحلة االبتدائية بالجبيل

 االبتدائية 
التعليم باستخدام الحاسب اآللي واإلنترنت لالستفادة من ادوات جوجل في  وعي نشر.المقترحات:

 دراسة والتعليم. إجراء التربية وزارة مستوى على كترونياإلل التعليم إلدارة مستقلة إدارة التدريس. إنشاء
  . للدراسة مماثلة
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 بني اجلنادرية وأصيلةيف كتابه الطيب صاحل شخصية 
 (مقاربة سردية)

 د. عثمان محمد عثمان الحاج كنة 
 ستاذ المشارك، جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، جامعة بحري بالسودان.األ
 :المستخلص

الذي يضم  ()للكاتب السوداني الطيب صالح )صيلةفي رحاب الجنادرية وأ(يتناول هذا البحث كتاب  
عددًا من المقاالت التي عكست النشاطات األدبية والثقافية في مهرجان الجنادرية الذي يقام بالمملكة 
العربية السعودية، ومهرجان أصيلة الدولي بالمملكة المغربية الذي يعم جميع المجاالت كاألدب 

حيث تتحول مدينة أصيلة خالل هذا المهرجان إلى معرض فني والموسيقى وفنون الرسم والنحت، 
مفتوح يستقطب الزوار والمبدعين واألدباء من شتى أنحاء العالم، أسباب اختيار الموضوع جدة 
الموضوع الذي يسمح لنا بمقاربة عدد من تقنياته السردية المختلفة، باإلضافة الى عدم اهتمام 

 صالح، وهو تراث ضخم وملئ بالجمال والفكر.الدراسين بالتراث المقالي للطيب 
اختيار المنهج التحليلي المناسب والقادر على مد  يجبوحتى يكون البحث إضافة علمية وأكاديمية، 

الباحث باألدوات اإلجرائية الفعالة التي تعين على سبر أغوار النص والكشف عن خفايا الكتابة 
دراسة، ومن هنا كان اختيار المنجزات النقدية البنيوية وأدواتها عند الطيب صالح من خالل نموذج ال

 في حقل السرديات، وذلك من خالل طرح األسئلة التالية: 
 ما هي األدوات التي استخدمها الكاتب في نسج مقاالته في الجنادرية وأصيلة؟ . .1
 وكيف كانت البنيات التي تشكلت منها مقاالته في الجنادرية وأصيلة؟  .2
 لبناء الزماني والمكاني في الجنادرية وأصيلة؟ما مدى فاعلية ا .3
وقد بنيت الدراسة من مقدمة وتمهيد نتناول فيه مفهومي البنية والسرد، ثم نتناول الجنادرية واصيلة  

وعالقة الطيب صالح بهما، ومن ثم نتناول البنية الزمانية التي تالعب بمسارها الزمني لألحداث فيقدم 
، وذيلت الدراسة السردي النص مكونات أهم تناول البنية المكانية ألنها منويؤّخر حسب مشيئته، كما ن

 بخاتمة ضمت أهم النتائج التي توصلت إليها.
 أصيلة. -الجنادرية  –البنية المكانية  -البنية الزمانية  -السرد الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

This paper deals with the book (fi Rehab al-Janadriya and Asilah) by El-

Tayeb Saleh Sudanese writer, Which includes a number of articles that 

                                                           

   ( في إقليم مروي شمالي السودان بقرية َكْرَمكْول بالقرب من قرية دبة 1929-هـ  1348هو الطيب محمد  صالح أحمد، ولد عام )م
في لندن، وشيع جثمانه يوم  2009 عام فبراير 18 في يوم األربعاء الفقراء وهي إحدى قرى قبيلة الركابية التي ينتسب إليها، وتوفي

في السودان حيث حضر مراسم العزاء عدد كبير من الشخصيات البارزة والكتاب العرب والسودانيين، وخصصت الكثير  فبراير  20 الجمعة
 من النشرات اإلخبارية والبرامج للحديث عنه في التلفزيون واالذاعات السودانية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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reflected the literary and cultural activities at the Janadriya Festival in Saudi 

Arabia, and the Asilah International Festival in the Kingdom of Morocco, 

which covers all fields such as literature, music, painting and sculpture, silah 

is transformed into an open art exhibition that attracts visitors, creators and 

writers from around the world, The reasons for choosing the topic Jeddah 

topic that allows us to approach a number of different narrative techniques, In 

addition to the lack of interest in the study of the patrimonial heritage of the 

good taste, a huge heritage and full of beauty and thought. 

And to be a scientific and academic addition, It is necessary to choose the 

appropriate analytical method and able to provide the researcher with the 

effective procedural tools that have to explore the text and reveal the secrets 

of writing and its tools when the good Saleh through the study model, Hence 

the choice of structural monetary achievements in the field of narrative, by 

asking the following questions: 

1. What are the tools used by the writer in weaving his articles in al-

Janadriyah and Asilah? . 

2. How were the structures from which his articles were formed in al-

Janadriyah and Asilah? 

3. How effective is temporal and spatial construction in al-Janadriyah and 

Asilah? 

The study is based on an introduction and a preface in which we deal with the 

concepts of structure and narration, and then we deal with al-Janadriyah and 

the relationship and the relationship between Tayyib Saleh and then deal with 

the temporal structure that manipulates the chronological course of events 

and progresses and delays according to his will. We also deal with the spatial 

structure because it is one of the most important components of narrative 

text. Including its most important findings. 

 : تمهيد: 1
تقدمة شيء الى –السرد في معناه البسيط، له مفاهيم مختلفة، تنطلق من أصله اللغوي، الذي يعني 
إذا تابعه. وفالن  شيء تأتي به متسقًا بعضه في أثر بعض متتابعا، وسرد الحديث ونحوه يسرده سرداً 

وسردّية )مفرد(: اسم مؤنث  .(1)يسرد الحديث سردًا إذا كان جيد السياق له، كما جاء في لسان العرب
منسوب الى َسْرد "قصة َسْردّية". مصدر صناعي من َسْرد: مباشرو الكتابة والتتابع في الحكاية أو 

 .(2)الرواية "هذا الكاتب يمزج بين السَّرديَّة والحوارية"
د، بمعنى سرَ  narrate التي جذرها narratology ويقابل السرد، في المنجز النقدي الغربي، كلمة

، وروى، لكن مصطلح وهو صفة، ُيترجم إلى قصة )أسلوب( روائي أو الَمروي، أو   narrativeوقصَّ
                                                           

 .195هـ ، ،ص1300 ، المطبعة الميرية ببوالق؛ مصر،6، ج1ط  ابن منظور، لسان العرب.  (1)
 .1055م، ص 2008، عالم الكتب؛ مصر، 1، ط1عمر. أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، مج  (2)
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، وعندما نطلب من الجدَّة، أن تسرد لنا حكاية، فإنها تستخدم مهارتها في القص، وبناء على (1)المحكي
ر الشخصيات تارة أخرى، ذلك، تسرد لنا الحكاية، من مبدئها إلى منتهاها، ُتشوقنا تارة، وتخبرنا بحوا

وعن المكان الذي توجد به هذه الشخصيات، وما إلى ذلك كل ذلك تسرده الجدة، وبالتالي يختلف 
السرد، من جدة إلى أخرى، إال أن مصطلح السرد الحديث، نحا مناحي كونية شاملة، فاألمر تعلق 

طلح نقدي حديث، هو كما يقول بمفهوم مغاير تمامًا للمفهوم السردي القديم المتواضع، فالسرد، كمص
د. عز الدين إسماعيل، في كتابه األدب وفنونه، إنه نقل الحادثة من صورتها الواقعية إلى صورتها 
اللغوية، فالسرد الفني اليكتفي عادة باألفعال، كما يحدث في كتابة التاريخ، بل نالحظ دائما أن السرد 

. ويقول عنه حميد الحمداني أن السرد هو (2)األفعال الفني يستخدم العنصر النفسي الذي يصور به هذه
الكيفية التي تروى بها القصة عن طريق هذه القناة نفسها، وماتخضع له من مؤثرات، بعضها متعلق 

والسرد هو )فعل الحدود له يتسع ليشمل . (3)االخر متعلق بالقصة ذاتها بعضهابالراوي والمروي له، و 
 .(4)غير أدبية( الخطابات سواء كانت أدبية أو

مصطلحًا حديثًا نسبيًا، دخل دائرة االستخدام في فرنسا تحت  (Narratology) ويعّد مصطلح السردّية
 تأثير الُبنيوية، حيث ُيشير إلى الدراسة النظرية وتحليل السرد.
أن يحتوي على قصة ما، تضم أحداثا  : على هذا يقوم مفهوم السرد على دعامتين أساسيتين األولى

أن يعين الطريقة التي يحكى بها تلك القصة وتسمى هذه الطريقة سردا ألن القصة : عينة، أما الثانية م
الواحدة يمكن أن تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي يعتمد عليه في تمييز أنماط 

 .(5)الحكي بشكل أساسي
( حيث (7)وأصيلة (6)ي رحاب الجنادرية)فوعلى ضوء بعض هذه المفاهيم نتناول كتاب الطيب صالح  

 اتهوندوا اتهالمختلفة لفعاليا الفكرية التيارات بدايتها وذلك بدعوة منذ حسنة الجنادرية وأصيلة سنة سّنت
                                                           

(1) Oxford English-Arabic Dictionary, Published by Oxford University Press, Third Edition, 2008.pp804 
 105-104م، ص2013قارنة، دار الفكر العربي، القاهرة؛ مصر، إسماعيل. عز الدين ، األدب وفنونه دراسة م  (2)
 .45م، ص:1991، بيروت، 1لحمداني. حميد ،  بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، ط  (3)
 .19م، ص 1997، 1ء؛ المغرب، طمقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضا -يقطين. سعيد ، الكالم والخبر   (4)
 .45لحمداني. حميد ، بنية النص السردي، ص:  (5)
الجنادرية تعد من المهرجانات الوطنية للتراث والثقافة التي ينظمها الحرس الوطني في كل عام  بمدينة الرياض )المملكة العربية   (6)

سبة وطنية تمتزج في نشاطاتها عبق التاريخ المجيد بنتاج الحاضر الزاهر. ومن السعودية( وهي مناسبة تاريخية في مجال الثقافة،  كما تعد منا
 أسمى أهداف هذا المهرجان التأكيد على الهوية العربية اإلسالمية وتأصيل الموروث الوطني بشتى جوانبه ومحاولة اإلبقاء والمحافظة عليه

  .ليبقى ماثال لألجيال القادمة
كم من جنوب مدينة طنجة، وتبلغ 40جميلٌة، تقع في الّشمال الغربّي لشواطئ المحيِط األطلسّي وعلى بعد أصيلة: مدينٌة تاريخيٌة   (7)

ق.م؛ 1500، وتتمّيز بالّطابع التّاريخي والثّقافي الذي تحّدثت عنه أبرز معالمها التّاريخية. أّسست هذه المدينة التاريخية عام 2كم33مساحتها 
كما .ن ثّم استوطنها الفنيقّيون، والقرطاجنيون، ثّم أصبحت مدينة وقلعة رومانّية ُأطِلق عليها لقب زيليس أو زيليفأّول من سكنها األمازيغ، وم

شهدت هذه المدينة على مدى ثالثة عقود من الزمن، تحوالت هامة على مستوى البنيات التحتية والمرافق   "أزيال، أرزيال، أصيال" اطلق عليها 
ران، واستطاعت أن تتحول إلى قطب ثقافي وسياحي هام، يحج إليها آالف المثقفون كل سنة، وتعد المدينة مركز إشعاع العمومية وأشكال العم
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 من بالرغم اإلسالمية واألفريقية، العربية الثقافية م الساحةته التي األفكار بطرح تميزت المختلفة، فقد
المهرجانات  هذه على القائمين بالحضور والمشاركة، لكن الستئثارا على االتجاهات بعض حرص

 .مشروعهم في نجاح أيما فنجحوا وسعة أفق نظر ببعد كانوا يتمتعون
الجنادرية  من نتعلمه أن يمكن الذي األول فهناك دروس جّمة نتعلمها من الجنادرية وأصيلة الدرس

الندوات  في شاركت سواء التي كريةالف االتجاهات جميع بدعوة التسامح درس وأصيلة هو
 النظر، وبعد األفق، سعة دائًما الجنادرية عن ندوات تشارك، وقد عرف أو التي لم والمحاضرات

 .(1)اآلراء جميع مع والتسامح
سكون  بعد العربي العقل تحريك هو واحد فضل للجنادرية كان عوض: "لو نور يوسف يقول الدكتور

 التضاد تعلو فوق التي التسامح روح أهمها كثيرة فضائل للجنادرية ولكن لها، فخًرا ذلك لكان طويل
 فيه تلتقي العربي الذي العالم في الوحيد الثقافي المهرجان هي الجنادرية أن ذلك واالختالف؛
 (2)"…التوقعات أو أو القول الرأي في إكراه هناك يكون أن ودون حساسية دون المختلفة االتجاهات

 من ضيوف الرياض أو الرياض أهل من إخواننا بعض منازل في تعقد التي اءاتاللق إلى إضافة
 .اإلسالمي األصيل العربي كرمهم إظهار على يحرصون الذين المسلمين العرب إخواننا
 لوصوله أبدى أسفه حينما الكلمات هذه أهمية صالح الطيب المعروف العربي الروائي أدرك وقد

أن  لها بد ال الرائعة الكلمات هذه بأن يقول فكأنه نادرية )الثاني عشر(االفتتاح للج حفلة عن متأخًرا
 حقيقية هويتها عودة إلى األمة معها تعود عمل برامج إلى فتحولها تعيها وقلوًبا وعقوال أذهاًنا تلمس
 .وغرًبا شرًقا واألفكار التيارات تتنازعها أن من بدال

الشمال المغربي أحضانها لضيوف موسمها الثقافي  كما نجد في صيف كل عام تفتح مدينة أصيلة في
الدولي القادمين من شتى أنحاء العالم، وتتحول خالل هذا المهرجان الدولي إلى معرض فني مفتوح 
عالمية، ليشاركوا في فعالياتها المتنوعة،  تستقبل فيه شخصيات سياسية وفكرية وثقافية وفنية وا 

فكرية وورش فنية وعروض موسيقية تستمر على مدى  ويتضمن برنامج المهرجان ندوات وجلسات
أسبوعين، ويهتم القائمون على البرنامج بإبراز وتنمية مواهب البراعم، حيث تحول مهرجان أصيلة 
الثقافي في المغرب ألحد أهم المعالم السياحية والثقافية البارزة على الخريطة المغربية، فضال عن دوره 

 ن أصيلة دورًا في تنمية وتطوير محيطه المحلي.الثقافي والفني، يلعب مهرجا
أو "عبقري الرواية العربية" كما جرى بعض النقاد على  لطيب صالحا: بين الجنادرية وأصيلة: 2

كعادته دائمًا في مختاراته يحلق ويرحل بنا بين عوالمه الجذابة  -لعربي السودانياألديب ا-تسميته 
                                                                                                                                                                               

ي أزقة المدينة وأحيائها، يتمثل ف المغرب ه خاصة وذلك الحتوائها على أكبر معرض فني مفتوح فيجبال عامة وبمنطقة بالمغرب ثقافي كبير
 .األصيل األندلسي كما تتميز بالنمط المعماري

 .7، ص2004/ 1قاني، ط الجنادرية، مهرجان الثقافة والفكر، مالحظات ومشاهدات وانطباعات وذكريات، د. مازن مطب  (1)
 .9-8، ص2004/ 1الثقافة والفكر، مالحظات ومشاهدات وانطباعات وذكريات، د. مازن مطبقاني، ط  الجنادرية، مهرجان  (2)

https://www.abjjad.com/author/6804952/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
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التي ألفها وشكلت جزءًا من تاريخ حياته، وهنا في رحاب الجنادرية وأصيلة، تمتزج الذكريات بالمواقف 
أحيانًا وبالرؤى واألفكار التي صاغتها عبقريته، الذي تمكن من جمع كل األشياء المتفرقة والمتنافرة 

 .في كل منسجم
فعلى مدى الثالثة والعشرين عاما من دورات المهرجان الوطني للتراث والثقافة )الجنادرية(، كان 
الطيب الصالح هو المثقف العربي األبرز الذي يضيء أمسياتها كما يضيء ملتقيات المثقفين العرب 

طيب الصالح مبكرا بالحياة الثقافية الذين تحتضنهم العاصمة السعودية الرياض كل عام، وقد التصق ال
السعودية والخليجية، التي درسها واقترن برموزها، وكان الراحل الشيخ عبد العزيز التويجري أحد أبرز 
أصدقاء الطيب الصالح، الذي كان مجلسه هو اآلخر صالونا للثقافة والفكر يحتفي كل موسم 

الح، ويقول الطيب صالح عنه بأنه وقف على للجنادرية بمناقشات ثقافية ومساجالت مع الطيب الص
أطالل العالم القديم في نجد، ذلك العالم الذي تقوضت أركانه تحت وطأة التقدم والعمران فما من أحد 
بكى بكاءه، وال أحد رثى رثاءه، ليس ألنه اليؤمن بالتقدم والعمران، فهو في أحاديثه وكتبه، مقتنع 

. وقد برز من بين تلك (1)ر بإنجازات الحضارة التكنولوجيةبفوائد العلم، متحمس للتغيير مسحو 
المساجالت مباراة في الذاكرة بين الشيخ عبد العزيز التويجري والطيب صالح بشأن أبيات منسوبة 

 للمتنبي، ومعلوم أن الكتاب األول للراحل التويجري كان )في أثر المتنبي بين اليمامة والدهناء(.
من المسرح الثقافي السعودي خصوصًا والخليجي بشكل عام، وقّل إن يغيب كان الطيب الصالح قريبا 

عن مهرجان أدبي أو احتفالية ثقافية كبرى، وفي حضوره في الرياض كان دؤوبا في االلتقاء بالمثقفين 
السعوديين وزيارة بيوتهم، كما كان يلتقي بالمثقفين وباألدباء الشبان في بهو الفندق كل عام لمناقشة 

 اته بكل أريحية وشفافية، وطالما تقبل النقد، أو راح يفسر شيئا مما يلتبس في الفهم.رواي
وبسبب اقترابه من الهوية الثقافية واألدبية السعودية اآلخذة بالتشكل منذ الثمانينات تنبأ الطيب صالح 

ا نقلت مجلة بما بات يعرف اليوم )تسونامي الرواية النسائية السعودية(، فقبل أكثر من ثالثين عام
إذا كان الخليج عنده أدب حديث »( عن الطيب الصالح قوله: 1981العدد الرابع  –)عالم الكتب 

وأصيل وليس ازدهارا مجبرا فسيكون مكتوبا على يد امرأة ألن النساء هّن اللواتي يعشن تحت ظروف 
هناك رواية خليجية اجتماعية صعبة تجعلهن مؤهالت للكتابة في الرواية والشعر .. وأنه إذا كان 
 «.خالل العشر سنوات المقبلة فإنها سوف تكون رواية امرأة كتبت بالقهر والغضب

غفير من األدباء والمفكرين العرب والعالميين، من بيهم الشيخ  ففي هذه المناسبات التي جمعته بعدد
المتميزة للشعر  عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري، كانت للكاتب خاللها بعض المواقف النقدية

واألدب العربي بشكل عام، أفصح من خاللها عن الهموم التي تشغل المفكرين العرب ودعا فيها إلى 
امتزاج الثقافات واألخذ بالحديث مع عدم النأي بالثقافة العربية عن مصادرها في التراث العربي، ففي 

                                                           

 .1، لندن، ص(، رياض الريس للكتب والنشر2008. الطيب محمد، في رحاب الجنادرية وأصيلة، )صالح  (1)
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تمرها العام احتفاًء بالشاعر أبي احتفال مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري في مؤ 
القاسم الشابي بمدينة فاس التي احتشد لها عدد كبير من األكاديميين، يقول إنه اتضحت له من اليوم 
األول تيارات متباينة في اتجاهات النقد العربي المعاصر، التيار األول متأثر بالمذاهب الفرنسية 

ية وغيرها، والثاني متأثر بالفكر األنجلو سكسوني، والتيار الحديثة مثل البنيوية والتفكيكية والسيميائ
متأصاًل في الموروث العربي،   (Indigenousالثالث يمكن أن يوصف بأنه يرمي إلى أن يكون )

وينوه أن هذه المذاهب والتيارات لم تكن تحدها حدود قاطعة، كما في بعض المذاهب السياسية، بل 
 (.1تئم)كانت تلتقي وتفترق وتتقاطع وتل

 إلى تحولت مقولة الزمن أن على الدارسين أغلب يتفق: البنية الزمانية في الجنادرية وأصيلة: 2.1
المجاالت، وتضاربت بشأنها اآلراء، فمنهم من أنكر الزمن،  شتى في والعلماء الفالسفة شغلت إشكالية

 وهمي، أنه )مظهرومنهم من وصفه بأنه محير، فهذا عبد المالك مرتاض الذي يقول عن الزمن 
الوهمي، غير المرئي غير المحسوس، كاألكسجين يعايشنا في  بمضيه فتتأثر واألشياء، األحياء ُيزمنن

كل لحظة من حياتنا، وفي كل مكان من حركاتنا؛ غير أننا ال نحس به، وال نستطيع أن نتلمسه، وال 
ه إذ ال رائحة له،  إنما نتوهم، أو أن نراه، وال أن نسمع حركته الوهمية على كل حال، وال نشم رائحت

ن الروس من األوائل الذين أدرجوا مبحث الزمن ي، وتجدر اإلشارة  الى أن الشكالني(2)نتحقق أننا نراه(
في نظرية األدب، بارتكازهم على العالقات التي ترتبط بين أجزاء األحداث أن عرضها في الخطاب 

أ السببية فتأتي الوقائع متتابعة ومنطقيا، وهذا ما اسموه األدبي يتم بطريقتين: إما يخضع السرد لمبد
ما أن تأتي هذه األحداث خاضعة لهذا التابع دون أي منطق داخلي ودون االهتمام  بالمتن، وا 

 ، (3)باالعتبارات الزمنية، وهو ما أسموه بالمبنى.
 يتسلط ما لخال من به محسوس؛ ويتجسد الوعي ال مادي، ومجرد ال نفسي مظهر فالزمن، إذن، 

متسلط؛  خفي؛ لكنه وعي ذاته، فهو حد في مظهره من خالل ال الظاهر،  غير الخفي بتأثيره عليه
، فكل حادثة تقع البد أن تقع في مكان معين وزمان (4)سدةلمجا األشياء في ومجرد، لكنه يتمظهر

في  ،(5)عت فيهمابذاته وهي لذلك ترتبط بظروف وعادات ومبادئ خاصة بالزمان والمكان اللذين وق
هذا اإلطار نجد الطيب صالح يحلق بالقارئ من خالل بنية المفارقات الزمانية وبنية االستباقات وبنية 
االسترجاعات ذات المدى القريب والمدى البعيد، فالذكريات والتاريخ وتداخل الماضي بالحاضر والحلم 

هذه الدعوة يقول: )بدا لي المكان بعيدا.  بالواقع فنجده حينما تقبل دعوة غداء وهو في طريقه لتلبية
                                                           

 .28-27، لندن، ص(، رياض الريس للكتب والنشر2008جنادرية وأصيلة، )صالح. الطيب محمد، في رحاب ال  (1)
-172م، ص1988مرتاض، عبد الملك، في نظرية الرواية،)بحث  في تقنيات السرد( المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت   (2)

173. 
 .107ص ، 1990، 1ط، الدار البيضاء، العربي، الثقافي زالشخصية( المرك الزمن، الروائى )الفضاء، الشكل بنية حسن، بحراوي  (3)
 ..173مرتاض، عبد الملك، في نظرية الرواية،، ص  (4)
 108عز الدين ؛ األدب وفنونه دراسة مقارنة، ص إسماعيل،  (5)
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تركنا المدينة بمبانيها العالية وشوارعها الواسعة المزدحمة وأوغلنا في أحياء منقطعة وسط زراعات 
النخل وبيوت الطين ذكرتني بقرى شمال  –ونخيل كأنها بقية من مدينة أخرى. وبعض بيوت الطين 

ا لبن البقر غريضا وأكلنا التمر )البركاوي( رطبًا، فظل السودان، حيث طاردنا أفراس الّصبى، وشربن
. فهذه (1) المذاق عالقًا بأرواحنا، يفسد علينا طعم الحياة بعد ذلك في بالد اهلل على اتساعها(

االسقاطات من الذاكرة ترحل بك الى الزمن الباكر من حياة الطيب صالح التي شكلت حياته األولى 
، ألن هذا االسترجاع لبيوت الطين وزرائب النخيل ألهت الكاتب وأنسته كما شكلت الكثير من وجدانه

همومه والحرج الذي أوقعه فيه ابن عمه الذي يصفه بـ)الفوضوي( ولو لوهلة ألنه ذاهب لدعوة غداء 
 . (2)فأوشكت أن تكون عشاءً 

نما يعمد فيها نجده اليعتمد على ترتيب األحداث في مسار خطي واحد فال يقدم حدثا ويؤخر الثاني،  وا 
إلى التالعب بالمسار الزمني لألحداث فيقدم ويؤّخر حسب مشيئته، فال ترد األحداث متتالية زمنيا، 
ّنما قد تبدأ القّصة من حيث نهايتها، ثم يعود بنا إلى األحداث السابقة. فهي طريقة ينطلق فيها من  وا 

ّنما كما نظمها هو في رؤية فنّية للزمن خّولت له التصّرف في تنظيم األحداث ال  كما وقعت فعال وا 
النّص تنظيما. وهذا الترتيب للزمن من شأنه أن يحدث تنافرا بين ترتيب األحداث في الحكاية وترتيبها 
ذا أنا برجل كالسيف،  في الخطاب، ويظهر ذلك حين يتحدث عن الشيخ عبد العزيز التويجري )وا 

رة عليه وسام كرذاذ المطر خلف زجاج النافذة، لعلة أقرب الى الطول، وأقرب الى النحول، أسمر بحم
في األربعين أو لعله في السبعين يبتسم، ولكن لم يغب عني أنه مثقل باألحزان، ولكنها أحزان نبيله، 

، ووقف كثيرا عند عالقة الشيخ (3)كالتي عاناها الشعراء في هذه الديار منذ عهد النابغة بني ذبيان(
اء خاصة  المتنبي وكأنه يريد أن يكون المتنبي وسيف الدولة في آن واحد التويجري بالشعر والشعر 

وهذا ما بدا للطيب صالح ، ولكن حينما عرفه وجد أنه اليطمح الى ذلك وأن تقفيه أثر المتنبي بين 
الفه وأحبه في طفولته وصباه ثم ضاع منه  ذياليمامة والدهناء، كان بمثابة جري وراء أطياف العالم ال

. وهكذا نجده يختزل الزمن وهذا يعمل على تسريع زمن الحكاية ليتالءم مع تكثيف (4)ير رجعهالى غ
حاضر الزمن السردي، وكذلك نجد هذا االختزال الزمني حينما يتناول استشهاد حامد الخواض بمكتب 
اليونسكو بعمان حيث يقول )ترك حامد الخواض رحمه اهلل، حيا ممتلئا حياة، ضاحكا ابدًا 

 ، حيث يختزل زمن السرد ليتالءم مع تكثيف حاضر الزمن السردي واختزاله.(5)دته...(كعا

                                                           

 .60، لندن، ص(، رياض الريس للكتب والنشر2008الطيب محمد، في رحاب الجنادرية وأصيلة، )صالح.   (1)
 .61-60، صالمرجع السابق  (2)
 ..13-12، صالمرجع السابق  (3)
 .15، لندن، ص(، رياض الريس للكتب والنشر2008صالح. الطيب محمد، في رحاب الجنادرية وأصيلة، )  (4)
 ..141ص المرجع السابق،  (5)
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وحتى في أحالمه نجد تقنية الزمن ظاهرة )ذات ليلة، خالل مهرجان الجنادرية األخير، حلمت أنني 
لك بأرض خالء بالمدينة المنورة. لم تكن المدينة كما أعرفها....... ثم إذا أنا في لندن في حفل من ت

. فاعتمد على معكوسية الزمن  ألن (1)الحفالت التي كنت أرتادها زمان الجهالة، منذ ثالثين عامًا....(
"تقنية الزمن في الحلم " بناء رياضي يخضع لتحويالت تخرق المنطق ، وتؤسس لعمليات زمنية حلمية 

يسمو على الزمان و . وفعل الحلم " إنما (2)تمتثل لنظام الخرق والتركيز على الغيب والكشف " 
، فالتتابع هنا قائم في الالشعور، الى أن يصل (3)المكان مثلما يفعل التفكير المستيقظ سواء بسواء" 

. (4))صحوت من منامي في غرفتي في هوتيل )قصر الرياض( فإذا أنا بعد صالة الفجر بقليل.(
يختزل الزمن أحيانا أخرى من وهكذا نجد الكاتب يلجأ لهذه التقنية فيسرع حينا ويبطئ حينا آخر و 

 خالل النصوص التي حاول بها ان يربط بين التلخيص الحكائي وتكثيف الزمن السردي.
 المکانية في الجنادرية وأصيلة:: البنية 2.2

 يحوي الذي الوعاءك  فهو والزمن، الشخصيات عن أهمية تقل السردي ال العمل أهمية المكان في
 الكون )ك، و، ن( من الجذر تحت مكان لفظة منظور ابن أوردالسردية، ولقد  عناصر البنية
 والجمع الموضع، الجر )مكن( فقال: والمكان، تحت عنه الحديث أعاد سرعان ما نه أ )الحدث( إال

 مكانك، كن تقول العرب الن فعال، المكان، يكون أن ثعلب: يبطل قال مكان، وأماكن جمع ...أمكنة
 .(5)منه موضع أو كان من مصدر انه على هذا دلّ  فقد مقعدك، واقعد وقم مكانك،

السردي ويعد من أهم المحاور، كما له التأثير  النص مكونات أهم من المكان أما اصطالحا يعتبر
 فيعرفه "غاستون المحور األساسي، لهذا المفاهيم والتعاريف تعددت فقد لذلك على نفسية الفرد، 

 بيت فيه، أي ولدنا الذي البيت األليف" وذلك المكان وانه "ه على (Gaston Bashlar) باشالر" 
، ولذلك يكون عالقًا بالذهن مرتبطا بالوجدان، يقول الطيب صالح )عندما زرت أصيلة (6)الطفولة....

منذ أكثر من عشر سنوات، وجدت مدينة أقرب الي القرى منها الى المدن، سوقها مثل أسواق القرى 
مازال عالقًا  الذي، يربط المكان بمكان نشأته األولى (7)ربة.....(في شمال السودان وطرقاتها مت

 بذاكرته.

                                                           

 .18-19المرجع السابق. ص (1)
 .433م، ص2006ؤية للنشر والتوزيع، ، القاهرة: ر 1.  شعيب، الرحلة في األدب العربي، طحليفي (2)
  112م(، 2003)بيروت: دار الفارابي  1فرويد.  سيجموند ، تفسير األحالم، تقديم مصطفى صفوان، ط (3)
 .21صالح. الطيب محمد، في رحاب الجنادرية وأصيلة. ص  (4)
 .83ص ، 1997 .، 1لبنان، ط بيروت، صادر، العرب، دار لسان :منظور ينظر: ابن  (5)
 .6م، ص1984، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، لبنان 2لسا، طھ غالب :المكان، ترجمة باشالر، غاستون: جماليات  (6)
 .149، لندن، ص(، رياض الريس للكتب والنشر2008صالح. الطيب محمد، في رحاب الجنادرية وأصيلة، )  (7)
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ذا الفني العمل في الخالقة أنه: "الجغرافية على أيضا المكان يعرف كما  له السابقة كانت الرؤية وا 
 فهو له، كليا خضوعا الحدث وخاضع من جزء اآلن فهو الجارية، األحداث على باحتوائه محددة
 (.1الحدث") تاريخية على محتوية الحدث، وسيلة في فاعلة وسيلة ولكنها تشكيلية، غاية ال وسيلة
 فحميد"الخيال، والحيز، الفراغ، كالفضاء، تسميات عدة للمكان أن يتبين التعريف هذا خالل ومن

 الدراسات بأن ويرى النص السردي(، كتابه )بنية في للمكان كمعادل الفضاء لفظة يستعمل "لحميداني
 .(2)للفضاء الحكائي تصورات عدة أعطت الموضوع حول النقدية

ومــن األمکنة الهامة التي وصفها الطيب صالح في الجنادرية وأّثرت داللتها في داللة الرواية مدينة 
الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، التي يقول عنها )عاصمة عصرية، ولكنها عربية، ومدينة 

مية. لم تستطع موجات التطور أن تحيد بها عن طريق األصالة، ولم تتمكن كل عالمية، ولكنها إسال
إبهارات العصر أن تخطف ابصار ساكنيها عن أنوار الحق والهدى فظلت وستبقى بحول اهلل مثل كل 
شقيقاتها السعوديات، معقاًل ألصالة العرب، وقلعة صامدة تحمي بعون اهلل ُمُثل ومبادئ اإلسالم 

 المختلفة، وهي الفرد ومستلزمات حاجيات توفر إذ سكاني، تجمع ذو حضاري فهي مكان .(3)العظيم(
الخارجي  المكان تصوير إلى يسعى ال فهو المكان، وصف إلى السارد يعمد األحداث، و حينما مركز
 السردي. المكان تصوير على يعمل و  إنما

ها: )أول مرة زرت أصيلة منذ أكثر من باإلضافة الى مدينة الرياض نجد مدينة أصيلة التي يقول عن 
عشر سنوات، وجدت بلدة أقرب الي القرية، سوقها مثل أسواق القرى في شمال السودان وطرقاتها 
متربة، وماؤها شحيح، والتيار الكهربائي ضعيف متقطع..( ويواصل في مقارنة نفس المكان بين 

ربائي متصال، الطرقات المتربة تغطت الماضي والحاضر )اآلن أصبح الماء دافقًا، والتيار الكه
باإلسفلت..( هذه االستباقات واالنتقاالت من مكان الي مكان من أجل المقارنة واالنتقال عبر الزمن 

 المكان وتسمية الوصف وما الراسي واألفقي قد أكسبته االستفادة من تقنية المكان في بنائه السردي ،
 المتلقي. خيال إلثارة إال

عن مكتب اليونسكو في عمان الذي ترك شرخا في قلبه نتيجة حادث لم يكن في  وحينما يتحدث
الحسبان حيث يقول: )مكتب عمان من أفضل مكاتب اليونسكو، يضم نخبة من جنسيات مختلفة 
رجااًل ونساء، كلهم أكفاء ذوو خلق رفيع، يعملون كأنهم أسرة واحدة. يغلب على المكتب جو التآلف 

مراسم والشكليات، يرجع الفضل فيه الى الدكتور محمد إبراهيم كاظم ثم تعمق في والود والبعد عن ال

                                                           

 .18، ص1986الثقافية العامة، بغداد،  ، دار الشؤون2النصير، ياسين: الرواية والمكان، ج  (1)
 م،1991السردي من منظور النقد األدي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  النص بنية :لحميداني، حميد  (2)

 53 ص
 .6، ص، لندن(، رياض الريس للكتب والنشر2008. الطيب محمد، في رحاب الجنادرية وأصيلة، )صالح  (3)
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وأشرب  -يقصد د. حامد الخواض-، يقول )كنت أمر عليه في مكتبه (1)عهد الدكتور حامد الخواض(
وهي قهوة تركية يضاف إليها اللبن المغلي، أول مرة قدمها لي، قلت له إنها  معه قهوة  الكاسنجر

القهوة التي كنا تشربها في محطة الكاسنجر ونحن في طريقنا بالقطار من الخرطوم الي تذكرني ب
، حيث االنتقال من مكان الى مكان حامال معه الذكريات التي يتم (2)كريمة فاطلق حامد االسم عليها(

ن استرجاعها من خالل ذكر هذه األماكن التي شكلت جزءا من حياته فرحا وحزنا، وحينما يتحدث بحز 
وألم شديد عن هذا المكان المتآلف المملوء بالحب الى حادث هز هذه المؤسسة العالمية العريقة حيث 
وقع فيه اغتيال الدكتور حامد الخواض بواسطة سائقه في داخل مكاتب اليونسكو دون أسباب أو 

اض؟ هل سابق انذار تحول الى حزن ترك في دواخله اثرا كبيرا حيث يقول)ومن أعزي في حامد الخو 
أعزي أسرته وعشيرته األقربين؟ هل أعزي السودان الذي أحبه حامد وأسرف في حبه، هل أعزي 

 (3)منظمة اليونسكو التي لن تجد أحدا مثله؟.....(
 ونخلص الى أن: 

 خاصة االسترجاع السردية التقنيات مختلف على للرواية السردي بنائه في الكاتب اعتمد 
 الكاتب من رغبة وهذا مضتأحداث  لسرد الوراء إلى بالرجوع الشخصية تقوم حيث لألحداث،
  .مجهولة أو غامضة تكون قد أحداث لتوضيح

 الحاضر ومن إلى الماضي متقطعة من كانت مترابطة بل تكن الكتاب لم إن األفكار في 
 اإلفصاح المتراكمة ومحاولته الكاتب وأفكار الموضوع لطبيعة راجع وهذا الماضي، إلى الحاضر

 مهمة. حقائق من تحتويه لما واحدة جملة هاعن
 ت ذات المدى عاالطيب صالح من خالل بنية المفارقات الزمانية وبنية االستباقات وبنية االسترجا

القريب والمدى البعيد، يحلق بالقارئ فالذكريات والتاريخ وتداخل الماضي بالحاضر والحلم 
 بالواقع.

 بتلخيص سمح فقد وتبطيئا، إيقاعه تسريعا في المتحكمة الزمنية السرد توظيفه لتقنيات يخص ما 
 المرتبطة الرئيسية األحداث على للتركيز وطيها جمل، عدة في الثانوية والهامشية األحداث
فيها  جرت التي الطويلة الزمنية المدة في التحكم في استثمرها كما الفنية، وثيقا بالحبكة ارتباطا

 األحداث.
  مكان أكسبته االستفادة  إلىواالنتقاالت من مكان جملة من األماكن كما يستلهم الطيب صالح

 المكان في بنائه السردي. من تقنية
                                                           

 .142، لندن، ص(، رياض الريس للكتب والنشر2008صالح. الطيب محمد، في رحاب الجنادرية وأصيلة، )  (1)
  .منطقة بشمال السودان 
 .141، لندن، ص(، رياض الريس للكتب والنشر2008محمد، في رحاب الجنادرية وأصيلة، ) صالح. الطيب  (2)
 .145، صالسابقالمرجع   (3)
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 بالوالية سالمة االختيار والتعيني جبامعة دنقال ىأثر استخدام الوصف الوظيفي عل
 الشمالية بالسودان

 د. محمد عبدالمعطي هاشم عبدالحميد                                          النور محمد الرحيم عبد. د
 وزارة البنى التحتية الوالية الشمالية                                                باحث بجامعة دنقالال

 المستخلص:
القوى  تعيينوسالمة اختيار و  استخدام الوصف الوظيفيلعالقة بين هدفت الورقة لتبيان ا  

عدم االلتزام بالوصف الوظيفي عند القيام في  حيث تمحورت مشكلة الورقة ،بجامعة دنقال العاملة
قد بينت نتائج التحليل أن درجة إستخدام الوصف الوظيفي . و جامعة دنقالتيار والتعيين بخبعمليات اال

نحراف معياري  2.29منخفضة بمتوسط حسابي  كما تأكد إنخفاض مستوى درجة سالمة  0.781وا 
نحراف معياري عام  2.54االختيار والتعيين بمتوسط حسابي عام  لوجود الدراسة كما توصلت  0.845وا 

حيث  ستخدام الوصف الوظيفي علي سالمة االختيار والتعيين بجامعة دنقالداللة إحصائية الأثر ذي 
. وقد خرجت الدراسة (α ≤ 0.05) داللة معنوية ىعند مستو ( %73.4القوة التأثيرية للعالقة )بلغت 

 .ضرورة استخدام الوصف الوظيفي في عملية االختيار والتعيين بجامعة دنقال تدور حول توصياتب
بوجود يقرون  %49.3مفردة وبنسبة  77عينة الدراسة وبعدد  نصفمن  أقلأن وقد توصلت الدراسة 

مفردة  70عينة الدراسة وبعدد  نصف من أقلأن و  .في جامعة دنقال ملخص يعطي فكرة عن الوظيفة
وانين أن عملية االختيار والتعيين بجامعة دنقال تتم وفق النظم واللوائح والقيرون  %44.9وبنسبة 

 .وتتبع الطرق العلمية السليمة
 .ختيار والتعيين؛ االالوصف الوظيفي الكلمات المفتاحية:

Abstract 
 The paper aimed to illustrate the relationship between the usage of job 
description & the safety of selecting and appointing the working manpower  
at the University of Dongola, the study has cleared that the degree of usage 
of job description is low at arithmetic average 2.29 and standard deviation 
of 0.781 and it has been assured that the level of degree of safety of 
selection and appointment is low at arithmetic average 2.54 and standard 
deviation of 0.845, where the paper is focused on the problem of 
unavailability of job description when they undertake the process of 
selection & appointment. The findings of the study are the existence of a 
moral relationship with statistical indication between job description and 

selection and appointment integrity, at a moral level of (α ≤ 0.05), the study 

has reached that the no. of 77 of the study sample at percentage of 49.3% 
acknowledge that there's report about the job at University of Dongola and 
no. of 70 at the percentage of 44.9% see that the process of selection & 
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appointment at the University of Dongola done according to the laws and 
acts and they follow the scientific and safe ways. The study recommended 
that, there must be a usage of job description when the process of selection 
and appointment takes place at the university of Dongola.  

Keywords: Job Description, Selection & Appointment. 

 مقدمة
 تات والمســـؤولياد وصــف عـــن متطلبـــات الوظيفـــة كالواجبـــالوصــف الـــوظيفي عبـــارة عـــن إعـــدا 

وظــروف العمــل واألدوات المســتخدمة. أمــا المواصــفات الوظيفيــة فتتمثــل فــي تحديــد المهــارات والخبــرات 
 يـةعملأمـا عمليـة االختيـار فهـي  .ت الواجـب توافرهـا فـي شـاغل الوظيفـة )شـروط شـغل الوظيفـة(والقـدرا

ناســب مــع متطلبــات الوظــائف عاملــة تت حساســة ومهمــة تقــوم بهــا اإلدارة فــي أي مؤسســة إليجــاد أيــدي
، حيث تقوم المؤسسات برصد الوظائف المراد ملؤها قبل عملية اإلعالن عن الوظائف الشـاغرة المعلنة

ت ومن ثم فرزها ها في الوسائل المختلفة حيث يتم استالم الطلبابالمؤسسة المعنية ومن ثم اإلعالن عن
الــذين وقــع  لئــكبينمــا تــأتي عمليــة التعيــين بعــد عمليــة االختيــار حيــث يــتم تعيــين أو  ختيــار المناســب.وا

شـاغرة، يـتم مواقعهم المختلفة. هذه تعتبر آخر عملية من عمليات مـلء الوظـائف ال عليهم االختيار في
ت العديــد مــن فقــد أجريــ توقيــع العقــدالمكــان المناســب بعــد المقابلــة النهائيــة و  وضــع الرجــل المناســب فــي

ـــت هـــذه المتغيـــرات بشـــكل أو بـــآخر فقـــد أجـــرى ـــد محمـــد فـــرح،  الدراســـات التـــي تناول )خالـــد عبـــد الحمي
ــــي مجــــال  م( دراســــة هــــدفت2016 ــــي تتبعهــــا الشــــركات العاملــــة ف ــــة األســــس واألســــاليب الت إلــــى معرف

وصلت الدراسة إلي تارها وتعيينها. وقد واختياالتصاالت بالوالية الشمالية في استقطاب الموارد البشرية 
وقـد خرجـت الدراسـة  وظيفـةحسـب متطلبـات ال أنه عند اتخاذ قرار التعيين يتم مراعاة الوصف الـوظيفي

ضــرورة تحديــد مواصــفات شخصــية شــاغل الوظيفــة فيمــا يتعلــق بالوظــائف  دد مــن التوصــيات منهــابعــ
ــــد بمراحــــل وخطــــوات عمليتــــي االختيــــار المطلوبــــة فــــي شــــركات االتصــــاالت الســــودانية وضــــرورة التق ي

هدفت الدراسة إلى التعرف علي عملية  ( دراسةم2011منير زكريا أحمد عدوان، ) يأجر والتعيين. كما 
التحليل الوظيفي المتبعة في المصارف العاملة في قطاع غزة، ومعرفة مهنية اإلجراءات التي تقوم بهـا 

عملية التحليل الوظيفي أن  . وقد توصلت الدراسة إليينالمصارف في عملية االختيار والتعيين بفلسط
المتبعــة فــي المصــارف تعتبــر متحققــة بصــورة جيــدة نوعــًا مــا وتحتــاج إلــى تحســين، كمــا تعتبــر مهنيــة 

ضـــرورة علـــى . وقـــد خرجـــت الدراســـة بالعديـــد مـــن التوصـــيات، منهـــا إجـــراءات االختيـــار والتعيـــين جيـــدة
عــدادها للتحليــل الــوظيفي أن يكــون هــذا التحليــل دقيقــًا إعنــد  المصــارف العاملــة بقطــاع غــزة أن تراعــي

هـدفت إلـى تقيـيم مـدى  ( دراسـةم2010منـي زكريـا محمـود، ) تأجر  .ومفهومًا من قبل جميع الموظفين
عـدم وجـود وصـف  . وقد توصلت الدراسة إلـيتطبيق سياسات االختيار في الخدمة العامة في السودان

. امة، واالكتفاء بالمواصفات المطلوبـة )المؤهـل والتخصـص العلمـي(وظيفي لوظائف مدخل الخدمة الع
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حكـام وقد خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات، منها  ضرورة تحقيق العدالة في التوظيف واالختيار وا 
  .معايير األهلية والكفاءة والجدارة

 مشكلة الورقة
ختيـــار القيـــام بعمليـــات االعـــدم االلتـــزام بالوصـــف الـــوظيفي عنـــد فـــي  تمحـــورت مشـــكلة الورقـــة  

)هنـــاء أزهـــري عبـــداهلل جامعـــة دنقـــال ومـــن بـــين الدراســـات التـــي تناولـــت هـــذه المشـــكلة دراســـة والتعيـــين ب
سياســات اإلختيــار والتعيــين وأثرهــا علــى كفــاءة أداء هــدفت الــي توضــيح الدراســة  م(2014عبدالمجيــد، 

قدمـــة لجامعـــة دنقــال للحصـــول علـــى درجـــة رســالة موهـــى التجاريـــة بالواليــة الشـــمالية  العــاملين بـــالبنوك
فــى تــوفير  الماجســتير فــى إدارة االعمــال وقــد تمثلــت مشــكلة الدراســة فــى وجــود الحاجــة الماســة للبنــوك

العمالة وتوصـيف الوظـائف الشـاغرة، والطـرق التـى يـتم عبرهـا تـوفير الكـوادر العاملـة والجوانـب السـالبة 
هـــم النتـــائج التـــى توصـــلت إليهـــا الدراســـة هـــي أن التحليـــل مـــن أ المتعلقـــة بعمليـــات اإلختيـــار والتعيـــين.

الـوظيفى المكتــوب للوظيفــة الحاليــة يتناســب مــع جميـع الوظــائف ويوضــح الصــفات الواجــب توافرهــا فــى 
وليات لكـل وظيفـة األمـر الـذى يـؤدى بـدوره الـى وضـع الرجـل ؤ شاغلى الوظيفة وتحديد الواجبـات والمسـ
نــه  يــتم إســتخدام الطــرق اإلحصــائية الدقيقــة لتفريــغ بيانــات المرشــحين المناســب فــى المكــان المناســب. وا 

وتـــوفر نظـــم معلوماتيـــة وبيانـــات دقيقـــة حـــول اإلجـــراءات المتبعـــة فـــى عمليـــة اإلختيـــار والتعيـــين لشـــغل 
الوظــائف وتــوفر نظــم معلومــات حــول الوظــائف ومؤهالتهــا األمــر الــذى يــؤدى إلــى دقــة النتــائج وحســن 

ات التـى وضـعتها الدراسـة اإلسـتعانة بـالخبرات الخارجيـة عنـد إجـراء عمليـة مـن أهـم التوصـيو  اإلختيار.
 التعيين وذلك بهدف كسب خبرات أكثر والحصول على األفضل من بين المرشحين للوظيفة.

ـــذي يمكـــن أن   :الدراسة أهمية  ـــدور المتعـــاظم ال ـــة الدراســـة مـــن ال اســـتخدام الوصـــف لعبـــه يتنبـــع أهمي
  وتعيين القوى العاملة بجامعة دنقال.الوظيفي علي سالمة اختيار 

 إلي: الدراسةتهدف   :أهداف الورقة
 .استخدام الوصف الوظيفي بجامعة دنقال التعرف علي .1
 .سالمة االختيار والتعيين بجامعة دنقال درجةتحديد  .2
 .سالمة االختيار والتعيين بجامعة دنقال ىاستخدام الوصف الوظيفي علأثر بيان ت .3

 :دراسة الات فرضيأنموذج و 
 تمثل في الشكل التالي:: الدراسة أنموذج  -أ

 يوضح أنموذج الورقة )1) الشكل رقم
 

 
 
 م، دنقال2019ن، يالمصدر:إعداد الباحث

 المتغير التابع
ينسالمة االختيار والتعي  الوصف الوظيفي 

 المتغير المستقل
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يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام الوصف الوظيفي : تمثلت في الفرضية )الدراسةفرضيات  -ب
 سالمة االختيار والتعيين بجامعة دنقال(. ىعل

 :الدراسة  منهج
المنهج الوصفي التحليلي الذي يعمل علي تفسير الوضع القائم قيد الدراسة،  الدراسة ستخدمت 

ثم تحليل البيانات والوصول إلي نتائج وتوصيات، والتي يمكن أن تساعد في إيجاد الحلول، إضافة 
 إلي استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة.

والمقابلة  ةلكتب والرسائل الجامعية كمصادر ثانوية، إضافة لالستبانا الدراسةتستخدم أدوات الدراسة: 
 لجمع البيانات والمعلومات. ةدر أولياكمص الشخصية
 :الدراسةتنظيم 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة.. 1
 .ةعرض وتحليل ومناقشة بيانات االستبان. 2
 النتائج والتوصيات. .3

 أواًل: اإلطار النظري
الــوظيفي بأنــه ف م( الوصــ2002)محمــد حميــد،  عــرف ي :وأهميتــه وأهدافــه الــوظيفي مفهــوم الوصــف

تتضــمن معلومــات تتعلــق بالوظيفــة المطلــوب تحليلهــا وتصــنيف هــذه المعلومــات للوصــول  العمليــة التــي
إلى وصف تفصيلي لألهداف والخصائص والمهام والمسؤوليات الخاصة بكل وظيفة، وكذلك الظروف 

سيشــغل  لصــفات والخصــائص المطلــوب توفرهــا فــي الفــرد الــذيه الوظيفــة، وأيضــًا االتــي تــؤدى فيهــا هــذ
( م2000ة، أبوشــيخنــادر وبحســب ) .ة والخصــائص الشخصــيةهــذه الوظيفــة مــن حيــث الخبــرة والمهــار 

يعتبـر الوصــف الـوظيفي خطــوة ضــرورية لمسـاعدة المنظمــة علــى إدارة المـوارد البشــرية إدارة ســليمة، إذ 
ل بواجبات ومسؤوليات الوظائف يمكن اإلدرار من تنظيم هذه الموارد، ووضع سياسات أن اإللمام الكام

( أن أهميــة وصــف الوظــائف تكمــن فــي م2001عــادل حســن، التوظيــف علــى أســس ســليمة، ويوضــح )
ي اختيـار وتعيـين التوظيف: كما أن الوصـف الـوظيفي يعتبـر ضـروري فـي عمليتـو  تقييم الوظيفةالقيام ب

ل مـن احتمـاالت الخطـأ عنـد التعيـين شخص المناسـب فـي المكـان المناسـب ممـا يقلـوضع الو  الموظفين
المسـاعدة فــي إعــداد قــوى العاملــة والتـدريب األمثــل لهــا و تســاعد فــي فعاليـة ونجــاح بــرامج تخطـيط الكمـا 

يم أداء وقــدرات األفــراد العــاملين العمــل علــى تقيــالتنظيمــي علــى أســس ومعلومــات دقيقــة وأيضــا الهيكــل 
ألفـراد والمنظمـة، مـن أجـل لتعتبـر مؤشـرًا وبرنامجـًا في تحديد فئات الرواتب واألجـور كمـا أنهـا  دتساعو 

م تســاعد علــى إعــداد وتقســيل علــى تصــحيح االنحرافــات واألخطــاء و تحديــد متطلبــات العمــل، كمــا تعمــ
 تســـاعد علـــى بنـــاء سياســـة ســـليمة للخـــدمات مثـــل الخـــدمات الصـــحيةالعمـــل ليناســـب األفـــراد العـــاملين و 

ويضـيف )عـادل حسـن،   واألمن المهني والصناعي. ومعرفة درجة المخاطرة التي يتعرض لهـا األفـراد.
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عندما تهم المنظمة بكتابة توصيف لعمل أو وظيفة بشرية، يجب أن تتنبه إلـى أهميـة وضـوح ( 2001
تقـدم معهـا، وصف العمل واحتوائه على جميع النقاط الالزم استيفائها للتناسب مـع المتقـدم ويتناسـب الم

وهــذا بالتأكيــد يــوفر علــي المنظمــة وعلــى المتقــدم الوقــت والجهــد والمــال فــال تضــطر الســتقبال مــن ال 
 يتوافق مؤهالته مع التوصيف الوظيفي المطروح.

( أن أهداف الوصف الوظيفي تتمثل في؛ اختيار الفرد المالئم للوظيفـة م2002، ويوضح )محمد حميد
المهارات والخبـرة والقـدرات الواجـب توافرهـا فـي يبين الوصف لترقية ألن ضع األسس السليمة للنقل واو و 

الفرد الذي يشغل كل وظيفة، وبذلك تتضح الوظائف التي تتشابه من حيث خصائصها اإلنسانية، ممـا 
رسـم سياسـة عادلـة لألجـور و  يسهل معه وضع أسس سليمة للنقل من وظيفة إلي أخرى داخـل المنظمـة

وظائف المختلفة أي تحديد األهمية النسبية لكل منهـا وقيمتهـا للمنظمـة، ومـا تتطلبـه على تقويم الللقيام 
تحســين نظــم العمــل بأنــه و  مــن خبــرة وقــدرات خاصــة، ممــا يســاعد علــى وضــع سياســة عادلــة لألجــور

يساعد الوصف علي إعطاء وصف كامل عن الوظيفة، وخطوات إنجازها والترتيب الذي تنجز به هـذه 
ات عـن طريـق حـذف نجازها، وكيفية أدائها، وبذلك يكـون مـن السـهل تبسـيط اإلجـراءالخطوات، ووقت إ

منتجــة التــي ال تشــارك فــي تحقيــق الغــرض مــن الوظيفــة، وبإدمــاج بعــض الغيــر  الخطــوات واإلجــراءات
، كمـا أو تبسـيطها ممـا يـؤدي إلـى تخفيـف التكـاليف وسـرعة األداء وات، أو بإعـادة ترتيـب بعضـهاالخطـ

ة التــي يعمــل فيهــا الفــرد ويبــين النــواحي بكشــف الوصــف عــن البيئــتحســين بيئــة الوظيفــة أنــه يقــوم علــى 
لـــى أداء التـــي ينبغـــي العنايـــة بهـــا وتحســـينها حتـــى يعمـــل األفـــراد فـــي ظـــروف بيئيـــة مناســـبة تشـــجعهم ع

 وظائفهم وترفع معنوياتهم.
  مقومات نجاح الوصف الوظيفي بجامعة دنقال:

يحــدد واجبــات  بجامعــة دنقــال الوصــف الــوظيفيأن  م(،2019، تؤكــد )ســعدية مصــطفى عبــد الحميــد 
ن الشـخص المسـئول عـن ين بالوحدات التنظيمية بالهيكل التنظيمي بالجامعة فـإومسؤوليات موظف مع

 وصـاف وتحديـد واجبـات ومسـؤوليات الموظـف وعـادةً هذه الوحدة هو نفسه القادر على اعتماد األ عمل
ع لمراجعــة واعتمــاد ن يخضــشــرافي األول علــى أالمســتوى اإلمــا يكــون ذلــك الشــخص هــو المشــرف فــي 

ــًا مجــازًا للعمــل بــه فــي الجامعــة فــي شــكل كتيــب، تــم  وأن هنالــك .علــىمســتويات أدرايــة أ وصــفًا وظيفي
الفرد شاغل الوظيفة من أعلى وظيفة في الجامعة إلى م يحوى مهام 2014صياغته وكتابته في العام 

نالك إجراء معين تتبعـه اإلدارة فيمـا يخـتص بالوصـف الـوظيفي وأنـه وأضافت بأنه ليس ه أدنى وظيفة.
يتم إعالن الوظائف عند ملء الشواغر بالجامعة دون ذكر المسؤوليات والواجبات عند اإلعالن بحيـث 
يــتم إخطــار الفــرد الــذي تــم اختيــاره بعــد المعاينــات بالمســؤوليات والواجبــات وأن لــيس هنالــك عالقــة بــين 

والمسؤوليات والواجبات التي سيؤديها المرشح لشـغل الوظيفـة ولـيس هنالـك بطاقـة مخصصات الوظيفة 
المــراد  ة بمســؤولياته وواجباتــه عــن الوظيفــةوصــف وظيفــي معــدة إلخطــار الفــرد المرشــح لشــغل الوظيفــ
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وعــزت عــدم تطبيــق الوصــف الــوظيفي لعــدة أســباب منهــا عــدم تــوافر اإلمكانــات الالزمــة للقيــام  شــغلها.
ـــم تـــولي اهتمامـــا لهـــذا األمـــر. بتطبيـــق الوصـــ في الـــوظيفي وأن اإلدارات التـــي تعاقبـــت علـــى الجامعـــة ل

 وشددت على أنه سيتم تطبيق الوصف الوظيفي حال توفر اإلمكانات للقيام بذلك.
  مفهوم وأهمية وأهداف االختيار والتعيين:

لمتقدمين ( بأنها رحلة تطوير وكشف عن مؤهالت األفراد ام2005أماني المدهون،تعرف ) 
ن لكال الطرفين )المنظمة؛ والفرد( انتهازها ليتعرف كل منهما مكللعمل وهي في الوقت نفسه فرصة ي

اآلخر، ويجب أال ينصرف الذهن إلى التركيز األساسي على اكتساب الجوانب السلبية التي  على
 انتقاء ةسياسأن م(، 2003، على خضر محمديشير )و  يحتمل أن تؤدي إلى فشل الفرد وظيفيًا.

 في تنفيذي مدير كل ومسئوليات كاهل علي تقع التي الهامة السياسات إحدى من تعد العاملين األفراد
 بغية المنظمات إلي العاملة القوى بجلب الصدد هذا في البشرية الموارد إدارة دور ويتمثل. المنظمة
زكريا أحمد عدوان، ويعرف )منير  .بينهم من الحتياجاتها، المالئمة العناصر أفضل انتقاء
الخطوة األخيرة في عملية التوظيف والتي تبدأ من االستقطاب ثم  عملية التعيين بأنهام(2011

 .االختيار وأخيرًا التعيين وخطوات االختيار التي تنتهي عادًة أما بقبول المتقدم للوظيفة أو عدم قبوله
وأن  عاملة قوى تأمين يضمن سليم بشكل االختيار عملية إتمامم( بأن 1979ويضيف )محمد سويلم،

 العمل في لالستمرار الدافعية وبالتالي يكون لديهم عالية إنتاجية تحقيق ىعل يمكنهم القدرة نيالعامل
 علي قادرون العاملونالعمالء. ويكون  رضا تحقق بطرق والسلوك التصرف ويستطيع المنظمة لدى
 المناسبين األشخاص الختيار اإلستراتيجية األهمية يوضح وهذا المنظمة إستراتيجية وتنفيذ وضع
 االقتصاديةأن القيمة  شيري للمنشأة االقتصادية المنفعة تعظيموب المنظمة في الحيوية لألدوار

 والقيمة. الممارسات هذه باستخدام المرتبطة الصافية القيمة إلي والتعيين االختيار لممارسات
 عملية من تحقيقها يتم التي النتائج قيم مجموع قارنةم خالل من وتقديرها تحديدها يتم االقتصادية
 علي العائد احتساب أي الممارسات،تلك  واستخدام تصميم تكاليف ومجموع ،والتعيين االختيار
 .االستثمار

 عالية، تكون ال فقط واحد موظف اختيار قرار من المحققة االقتصادية المنفعة احتساب إن 
 االقتصادية القيم مجموع فإن المختلفة، الوظائف في كبيرة أعداد عيينبت تقوم المنظمة أن طالما ولكن

ن) كبيرة منفعة هذه نتكو  السليم االختيار قرار من المحققة  القرار من االقتصادية القيمة كانت وا 
 سليم بشكل سنوياً  األشخاص من فاآلال تعيين فإن الكبيرة، المنظمات في( ضئيلة السليم الواحد

 السابقة اإلجراءات إكمال بعدأنه و  م(،2002ي، بكري الطيب موسوهنا يؤكد ) جداً  ليةعا نتائج حققي
 وأيضًا العمر. العملية أو الشفهية أو يةالتحرير  االختبارات نتيجة المفاضلة وتتم التعيين قرار ذاخم اتيت
 .الشباب األفراد في مرحلة من االختيار يتم عنصر الشباب في مواصفات تتطلب الوظيفة كانت إذا
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. النساء من التعيين فيتم النسائي العنصر لدى مواصفات تتطلب الوظيفة كانت إذا االجتماعي النوعو 
 كما .الرجال جانب من التعيين تتم عمل وظروف معين جسماني تكوين تتطلب الوظيفة كانت إذا أما
 تناسباً  هنالك يكون وأن المناسب المكان في المناسب الرجل وضع يتم أن التعيين أساسيات من إن
 إذا القادم الموظف بأداء التنبؤ يمكن الحالة هذه وفي الوظيفة، شاغل ومواصفات الفرد مؤهالت بين

 للعمل. وتحفيزه تدريبه أحسن
 :بجامعة دنقال والتعيين االختيارإجراءات 

بأن إجراءات االختيار والتعيين تتضمن  م(،2019)سعدية مصطفى عبد الحميد،  تبين 
 ختباراتوأخيرا اال ةتحري عن طالب الوظيفوالملء طلب االستخدام و المبدئية  المقابلةعن الن اإلع

تأكد من صحة ومن ثم إجراء المقابالت والفحص الطبي وأخيرا تأتي عملية التعيين بعد ال .السلوكية
باع الخطوات أي أنه يجب التأكد من سالمة عمليتي االختيار والتعيين بإت ظيفة.وفاعلية المترشح للو 

 المعروفة إلكمال عمليتي االختيار والتعيين والتأكد أنها تمت بالصورة الشفافة.
 نبذة تعريفية عن جامعة دنقال:

م والتي 1990في إطار ثورة التعليم العالي بالسودان عام م( 2015دليل جامعة دنقال، )  
نشاء مؤسسات تعليمية بالبالد الستيعاب الزيا دة في أعداد الطالب المقبولين، هدفت إلى توسيع وا 

والعمل على تنمية موارد البالد علميًا واقتصاديًا واجتماعيًا ...الخ. حيث تم قيام جامعة وادي النيل 
اك. وتمشيًا ذم ومقرها مدينة الدامر عاصمة تلك الوالية آن14/6/1990بالوالية الشمالية السابقة بتاريخ 

ي ذالوالية الشمالية إلى واليتين هما نهر النيل والشمالية، األمر المع سياسة الحكم االتحادي تم تقسيم 
آنذاك والتي كانت تشمل كليات العلوم الزراعية بدنقال وكلية تبعه تقسيم كليات جامعة وادي النيل 

وقيام جامعتين تضم كل واحدة منها الكليات اآلثار والتراث بكريمة وكلية علوم األرض والتعدين بحلفا 
 ستوطن الوالية الجديدة.التي ت

( الصــادر 67بنــاًء علــى القــرار الجمهــوري رقــم )م  1993ا نشــأت جامعــة دنقــال فــي عــام ذوهكــ 
اك والتـي أصـبحت داخـل الواليـة الشـمالية الجديـدة والتـي تمتـد ذبالكليات الـثالث القائمـة آنـبأمر إنشائها 

شمااًل مع حدود جمهورية مصر العربيـة، حدودها الجغرافية من قرية أمري جنوبًا إلى مدينة وادي حلفا 
السـليم( وكليـة اآلثـار والتـراث بكريمـة والتـي تغيـر الجامعية)مدينـة الوالكليات هـي كليـة العلـوم الزراعيـة ب

ـــا،  ســـمهاأ ـــوادي حلف ـــوم األرض والتعـــدين ب ـــة عل ـــة اآلداب والدراســـات اإلنســـانية وكلي ـــًا لتصـــبح كلي الحق
ـــوالى و  ـــات لتصـــب هاويـــزداد عـــدد الكليـــاتتت بإضـــافة  كليـــات الشـــريعة م 2010حتـــى عـــام ح عشـــر كلي

معلمين بمدينة دنقـال وكليـة –أدبي بمدينة مروي، وكلية التربية  - والقانون برومي البكري وكلية التربية
السـليم( وكليـة ) الجامعيـةمدينـة الوكلية االقتصـاد والعلـوم اإلداريـة ببمدينة دنقال الطب والعلوم الصحية 

إضـافة  وكلية تنمية المجتمع بمدينة دنقال وفروعها المتعددة بأرجاء الواليـة يا بمدينة دنقالالدراسات العل
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ليصــبح فيمــا بعــد كليــة علــوم  لمركــز دراســات وتقنيــة الحاســوب ومركــز الدراســات المحاســبية واإلداريــة
لبكــري وكليــة الحاســوب والتنميــة البشــرية وكليــة التربيــة برومــي البكــري وكليــة العلــوم اإلداريــة برومــي ا

دنقال وكليــة علــوم الحاســوب والتنميــة البشــرية فــرع دلقــو وكليــة بــالهندســة بالدبــة وكليــة التمــريض العــالي 
. عزالــدين الســيد للســياحة والفنــادق بكرمــه وبــذا صــار عــدد كليــات الجامعــة حتــى اآلن ســبع عشــرة كليــة

والتنميـة  االسـتثمارفـي ث العلمـي و والبحـحيث تسهم تلك الكليـات والمراكـز فـي رفـع رايـة التعلـيم العـالي 
المشـاركة فـي قضـايا الدولـة و  البشرية في ربـوع السـودان عامـة والواليـة الشـمالية علـى وجـه الخصـوص،
 والمجتمع في العديد من مناحي التخصصات المختلفة والمتاحة بالجامعة.

دينــة مــروي ي تــم عقــده بمذة الجامعــة والــذمجلــس أســات اجتمــاعلــك فقــد تقــرر فــي ذإضــافة إلــى  
ري والهندسـة والصـيدلة والعديـد مـن يطـم قيـام كليـة الطـب الب10/2/2006أدبـي بتـاريخ  –التربيـة بكلية 

ومركــز النخيــل بكليــة العلــوم الزراعيــة  دراســات ومركــز  دراســات األورام الســرطانيةالمراكــز مثــل مركــز 
كــز دراســات الحــرف العربــي ضــافة إلــى مركــز دراســات الميــاه والتصــحر ومر اث بكريمــة باإلدراســات التــر 

تسهم في النهضة وخدمة الوالية. وهنالك العديد مـن اآلمـال واألفكـار لتوسـيع الجامعـة وزيـادة أنشـطتها ل
 .وتفعيل دورها في المجتمع والتي سترى النور قريباً 

 :أهداف جامعة دنقال
جلــس القــومي تعمــل جامعــة دنقــال فــي إطــار السياســة العامــة للدولــة والبــرامج التــي يضــعها الم 

لــــك بغـــرض خدمــــة الـــبالد وتنميــــة مواردهــــا ذعلـــى تحصــــيل العلـــم وتدريســــه وتطـــوير مناهجــــه ونشـــره و 
بعمـوم مــا تقـدم تعمـل الجامعــة  اإلخـاللونهضـتها فكريـًا وعلميـًا واقتصــاديًا واجتماعيـًا وثقافيـًا ومــع عـدم 

 األمـةتأكيـد هويـة (، م1995قـانون جامعـة دنقـال، التـي يوضـحها لنـا ) اآلتيـة و على تحقيـق األغـراض
جـودة التعلـيم فـي جميـع والعمـل علـي تـوفير  نـاهج التـي تقرهـا الجامعـة وتطبقهـاوتأصيلها من خـالل الم

عتمـاد األكـاديمي التخصصات األكاديمية، وتحقيـق التميـز فـي بعضـها، والسـعي فـي الحصـول علـى اال
جراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاو  الوطني والدولي دة، فـي جات المجتمع المختلفـة والمتجـدا 

ار االهتمـــام بعلـــوم البيئـــة الصـــحراوية والطـــب واألرض والصـــناعة فـــي إطـــو  ســـبيل خدمتـــه واالرتقـــاء بـــه
علـى وجـه االهتمام بالبيئة السودانية عامة وبيئـة الواليـة الشـمالية وأيضا  االهتمام بتنمية السودان عامة

يف بتفهم مشاكله واالعتراف بمعرفته وخبرتـه، والعمـل معـه التفاعل مع المواطن في الر الخصوص كما 
التقنيـة وتوظيفهـا لخدمـة المجتمـع السـوداني،  ابتكـاروالعمل علـي  لى تطوير البيئة وفق حاجته وقيمهع

االهتمـــام وأيضـــا  لي والبحـــث العلمـــي األخـــرى بـــالبالدبالتعـــاون مـــع الجامعـــات ومؤسســـات التعلـــيم العـــا
 العلمية. أجازاتهمإعداد الطالب ومنحهم وأخيرا  والفكر والقيم الدينيةة البشرية بقضايا التنمي

وعليـــه يتمتـــع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس ومســـاعدوهم والطـــالب بالجامعـــة بحريـــة الفكـــر والبحـــث  
ي يمكــن مــن إيجــاد بيئــة مناســبة للخلــق ذالعلمــي وعــدم التمييــز فــي إطــار القــانون والدســتور، األمــر الــ
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ـــداع يســـهم فـــي تحقيـــق تلـــك األهـــداف المبتغـــاة، خاصـــة وأن الجامعـــة تحـــت رعايـــة الســـيد رئـــيس  واإلب
 الجمهورية.

بــالنظر إلــى تلــك األهــداف والغايــات التــي تســـعى جامعــة دنقــال لتحقيقهــا نجــدها متماشــية مـــع  
ــيم العــالي وهــي بــال شــك رائعــة وطموحــة ويمكــن أن تــؤطر لنهضــة الواليــة، لكــن  أهــداف وغايــات التعل

انيـات وتضـافر الجهـود داخـل البيئـة الجامعيـة مـن أعضـاء هيئـة التـدريس واإلداريـين يلزمها تـوافر اإلمك
والمـــوظفين والطـــالب، إضـــافة إلـــى تضـــافر الجهـــود الخارجيـــة رســـمية كانـــت أم شـــعبية والتـــدافع ســـويًا 

 إلنزالها إلى الواقع كل حسب مجال تخصصه.
 مجتمع وعينة الدراسة:ثانيًا: 

 470مفردة منهم  1160لين بجامعة دنقال  والبالغ عددهم العامتكون مجتمع الدراسة من  
تمثلت في عينة قصدية من أعضاء أما عينة الدراسة فقد . عامل 390موظف و 320هيئة تدريس و

دارات جامعة دنقال والبا ( 156لغ عدد مفرداتها )هيئة التدريس والموظفين الذين يعملون في كليات وا 
( وتم اختيار هذه العينة من بين %100بنسبة ) ارة علي المبحوثيناستم (200)تم توزيع وقد مفردة. 

دارة الموارد البشرية  يريعدد كبير من اإلدارات لذا تم استهداف مد الوحدات التنظيمية واألقسام وا 
بنسبة استجابة وقدرها  (170) استلم منها كاملة واالكاديميين الذين لديهم عالقة بالموارد البشرية،

( من االستمارات المستلمة وبنسبة %91.8( بنسبة )156لصالحة للتحليل )(، وا85.0%)
. حيث تعذر علي الباحثين إذ خضعت بكاملها إلي التحليل اإلحصائي ( من العينة،78.0%)

الوصول لجميع مفردات العينة ألسباب مختلفة منها أن بعض الموظفين في إجازاتهم السنوية أو 
 تدريبية خارج الوالية الشمالية أثناء توزيع أداة الدراسة.مرضي أو في مأموريات ودورات 

لغايـــات  انة، تـــم تطـــوير اســـتبالوصـــف الـــوظيفي واالختيـــار والتعيـــين بعـــد تنـــاول أدبيـــاتأداة الدراســـة: 
الثـــاني  نـــات الشخصـــية للمبحـــوثين، أمـــاالبيا األول تنـــاول مـــن جـــزأين، انةاالســـتبحيـــث تكـــون  الدراســـة،

ل تنــاو  .للدراســة محــورين( عبــارة توزعــت علــي 40عية، حيــث اشــتملت علــي )فتنــاول البيانــات الموضــو 
وفيمـا يلــي صــدق أداة  .االختيــار والتعيــينفتنـاول  ثــاني؛ أمـا المحــور الالوصــف الــوظيفيالمحـور األول 
 الدراسة وثباتها:

 الطريقة المستخدمة في تحليل البيانات:
( لمعالجــة بيانــات الدراســة SPSS) اعيــةاالجتمتــم اســتخدام برنــامج الحــزم اإلحصــائية للعلــوم  

مـــــــن خـــــــالل عـــــــدد مـــــــن األســـــــاليب اإلحصـــــــائية، منهـــــــا معامـــــــل كرونبـــــــاخ ألفـــــــا، اختبـــــــار  ،إحصـــــــائياً 
(Skewness)،  ،واختبــار المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــةالتكــرارات والنســب المئويــة ،T 

 البسيط.االنحدار  لعينة واحدة، ونموذج
 



جم2021جج-جينميرججونةشرالالةدنججالةةلميةل جامعة جنق الجلةلبحثججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 20th edition Junuary 2021 
 

1
1
2

 

 :أداة الدراسة وثباتصدق اختبار 
 انةاالســتب، تــم تقيــيم تماســك انةاالســتبلفقــرات  والصــدق الــذاتي الختبــار مــدى الثبــات الــداخلي 

لحســـاب معامـــل  (αقيمـــة )لحســـاب معامـــل الثبـــات الـــداخلي والجـــزر التربيعـــي ل ( ألفـــاαقيمـــة )بحســـاب 
( لكـن مـن Alphaوعلي الرغم من عدم وجـود قواعـد قياسـية بخصـوص القـيم المناسـبة ) الصدق الذاتي

معقــواًل فـي البحــوث المتعلقـة بـالعلوم اإلنســانية، والجـدول التــالي  (α ≥ 0.60)عــد الناحيـة التطبيقيـة يُ 
 )كرونباخ ألفا( لعينة الدراسة الميدانية. انةاالستب يور لمح والصدقيوضح معامل الثبات 

 نباخ ألفا( لعينة الدراسة الميدانيةلمحاور االستبيان )كرو  والصدق الذاتي معامل الثبات الداخلي (1جدول )
 معامل الصدق الذاتي ( ألفاαقيمة ) عدد الفقرات المحور المتغير الرقم
 0.982 0.965 32 الوصف الوظيفي المتغير المستقل 1
 0.936 0.876 8 االختيار والتعيين المتغير التابع 2

 0.984 0.968 40 االستبيان ككل
 دنقال  ،م2019 المصدر: الدراسة الميدانية،

تدل علي تمتع األداة بصورة عامـة بمعامـل ثبـات  الداخلي والصدق الذاتي معامالت الثباتيتضح أن  
الكلـــي  الـــداخلي ، وبلـــغ معامـــل الثبـــاتراض الدراســـةعلـــي قـــدرة األداة علـــي تحقيـــق أغـــ ليينعـــاوصـــدق 
ــذاتي الكلــي ) (0.968) لالســتبيان ين الصــفر والواحــد ويقــع فــي المــدى بــ (0.984ومعامــل الصــدق ال

 .نتيجة تطبيقها ةإمكانية صدق النتائج التي يمكن أن يسفر عنها االستبان ىالصحيح وهو ما يشير إل
 الصدق الظاهري:

تحقـــق الباحثـــان منـــه بعـــرض القائمـــة فـــي صـــورتها األوليـــة علـــي عـــدد ثالثـــة مـــن المحكمــــين  
أكد من مدى صالحيتها لغرض الدراسة، المختصين في مجال إدارة العمل الجامعي والعلوم اإلدارية للت

والتأكد من شمولية المعلومات التي تغطـي أهـداف الدراسـة وموضـوعها، وقـد وردت بعـض المالحظـات 
 التي أخذت بعين االعتبار، ومن ثم تم إجراء التعديالت المناسبة.

 :لصدق البنائيا
عينـــة مـــن  ىتطبيقهـــا علـــقامـــا بو بعـــد أن تأكـــد الباحثـــان مـــن الصـــدق الظـــاهري ألداة الدراســـة،  

( مفـــردة. واســـتهدفت هـــذه 20المجتمـــع المزمـــع إجـــراء الدراســـة عليـــه )العـــاملين بجامعـــة دنقـــال( بعـــدد )
، باســتخدام اختبــار التوزيــع انةالخطــوة التعــرف علــي درجــة التجــانس الــداخلي بــين عبــارات قائمــة االســتب

تــم اســتخدام وقــد لتوزيــع الطبيعـي أم ال؟، معرفــة هــل البيانـات تتبــع ا، وذلـك لةالطبيعـي لبيانــات االســتبان
فرضــــيات ألن معظــــم االختبــــارات ( وهــــو اختبــــار ضــــروري فــــي حالــــة اختبــــار الSkewnessاختبــــار )

 Skewnessباحتســاب قيمــة معامــل االلتــواء  وذلــك تشــترط أن يكــون تــوزع البيانــات طبيعيــًا. يــةملالمع
والجـدول  (.±1قيمة معامل االلتـواء فـي المـدى ) الطبيعي إذا كانتللتأكد من أن البيانات تتبع التوزيع 

 التالي يوضح نتائج االختبار.
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 ( الختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات اإلستبانةSkewnessاختبار ) (2جدول )
 القرار اإلحصائي Skewness عدد الفقرات المحور المتغير الرقم
 الطبيعييتبع التوزيع  0.165+ 32 الوصف الوظيفي المتغير المستقل 1
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.178- 8 االختيار والتعيين المتغير التابع 2

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.082+ 40 االستبيان ككل
 دنقال ،م2019المصدر: الدراسة الميدانية،  

( أي أن ±1محصور في المدى ) Skewnessأن معامل االلتواء ( 2من بيانات الجدول رقم )يتضح 
)األســاليب اإلحصــائية  يــةلالمعملي يمكــن اســتخدام االختبــارات وبالتــا ،بــع التوزيــع الطبيعــيالبيانــات تت

 المستخدمة في تحليل البيانات(.
 :اتالتحليل واختبار الفرضي

 وصف البيانات الشخصية للعينة المبحوثة:
دة بنسبة مفر  84بعدد  كورنجد أن الذ نوععن الف ،فيما يلي وصفًا مفصاًل ألفراد عينة الدراسة  

 في الفئةعمر نجد أن الذين كانت أعمارهم عن الو  .%46.2مفردة بنسبة  72بعدد  واإلناث ،53.8%
بعـدد  (عـام 40 - 31) فـي الفئـة، والـذين أعمـارهم %26.3مفـردة بنسـبة  41بعـدد  (عام 30 - 20)

ــــردة بنســــبة  60 ــــذين أعمــــارهم %60.0مف ــــة، وال ــــي الفئ ــــردة بن 41بعــــدد  (عــــام 50 - 41) ف ســــبة مف
ــــذين أعمــــارهم 26.3% ــــة )، وال ــــردة بنســــبة  14بعــــدد  (م فــــأكثرعــــا 51فــــي الفئ عــــن  أمــــا .%9.0مف

، وحملـــة المؤهـــل %10.3بنســـبة  ةمفـــرد 16حملـــة مؤهـــل الثـــانوي بعـــدد مـــؤهالتهم األكاديميـــة نجـــد أن 
ــــوق الجــــامعي بعــــدد %50.0مفــــردة بنســــبة  78الجــــامعي بعــــدد  ــــة مؤهــــل ف ــــرد 62، وحمل بنســــبة  ةمف

 48بعــدد  (أعــوام 5أقــل مــن ) ســنوات خبــرتهم فــي الفئــةنجــد أن الــذين  ســنوات الخبــرة وعــن. 39.7%
ـــذين %30.7مفـــردة بنســـبة  بنســـبة  ةمفـــرد 24بعـــدد  (أعـــوام 10 - 5) ســـنوات خبـــرتهم فـــي الفئـــة، وال

، والـذين %27.6بنسـبة  ةمفـرد 43بعـدد ( امعـ 15 - 11) في الفئـة سنوات خبرتهم، والذين 15.4%
. وعن الدورات التدريبية نجد %26.3مفردة بنسبة  41بعدد  (م فأكثرعا 16الفئة ) في سنوات خبرتهم

 .%56.0مفردة بنسبة  140أن الذين تلقوا دورات تدريبية داخلية بعدد 
يالحظ الباحثان اهتمام العاملين بجامعة دنقال بالمؤهل العلمي الجامعي وفوق الجامعي، وهذا االهتمام 

تقــان عملهــم، والعمــل علــي تحقيــق رســالة الجامعــة بنســبة كبيــرة. كمــا جــودة و  ىلــه أثــر واضــح علــ أن ا 
( وهـي تمثـل أعلـي النسـب سنة 40 - 31أعمارهم في الفئة ) ةنااالستبالذين أجابوا علي أسئلة غالبية 

وتحمـــل  المتميــزة بالبـــذل والعطـــاء والدافعيـــة الكبيـــرة نحــو التقـــدم فـــي الوظيفـــةوهــي فئـــة الشـــباب والخبـــرة 
ويتبــين أن المتغيــرات الشخصــية والوظيفيــة كــان لهــا أثــر كبيــر فــي فهــم المبحــوثين ألســئلة  ة.المســئولي
 واإلجابة عنه بموضوعية. ةنااالستب
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  :التكرارات والنسب المئوية لمحاور الدراسة
 :بين: حيث تالوصف الوظيفيمحور 
هنالــك  أنن يــرو  %89.1مفــردة وبنســبة  139عينــة الدراســة وبعــدد  ثالثــة أربــاعأن أكثــر مــن  .1

 في جامعة دنقال. مسمي واضح للوظائف
بتحديـد مسـتوي يقـرون  %65.4مفـردة وبنسـبة  102عينـة الدراسـة وبعـدد  نصـفأن أكثر من  .2

 .الوظيفة التنظيمي قبل اإلعالن عنها في جامعة دنقال
بتحديد القسم الذي  يقرون %72.4مفردة وبنسبة  113عينة الدراسة وبعدد  ثلثيأن أكثر من  .3
 في جامعة دنقال. ع له الوظيفةتتب
بتحديد اإلدارة التي  يقرون %73.1مفردة وبنسبة  114عينة الدراسة وبعدد  ثلثيأن أكثر من  .4

 .في جامعة دنقال تتبع لها الوظيفة
بتحديـد مسـتوي أو  يقرون %62.2مفردة وبنسبة  97عينة الدراسة وبعدد  نصفأن أكثر من  .5

 .في جامعة دنقال نطاق األجر للوظيفة
عنـد تعريـف ال يـرون أنـه  %53.8مفردة وبنسبة  84عينة الدراسة وبعدد  نصفأن أكثر من  .6

 .الوظيفة يتم تعريف من الذي قام بإعداد التوصيف في جامعة دنقال
عنـد تعريـف ال يـرون أنـه  %52.6مفردة وبنسبة  82عينة الدراسة وبعدد  نصفأن أكثر من  .7

 .صيف في جامعة دنقالالوظيفة يتم تعريف من الذي اعتمد التو 
عنــد تعريــف ال يــرون أنــه  51.3مفــردة وبنســبة  80عينــة الدراســة وبعــدد  نصــفأن أكثــر مــن  .8

 .الوظيفة يتم تحديد تاريخ إعداد التوصيف في جامعة دنقال
بوجــود ملخـــص يقــرون  %49.3مفــردة وبنســبة  77عينــة الدراســة وبعــدد  نصــفمــن  أقــلأن  .9

 .الفي جامعة دنق يعطي فكرة عن الوظيفة
أهـداف واضـحة مـن  يقـرون بوجـود %66.6مفـردة وبنسـبة  104عينة الدراسة وبعدد  ثلثيأن  .10

 .في جامعة دنقال أجلها ُصممت الوظائف
بشرح طبيعة عمل يقرون  %60.9مفردة وبنسبة  90عينة الدراسة وبعدد  نصفأن أكثر من  .11

 .الوظائف في جامعة دنقال
بتحديـد متطلبـات  يقـرون %58.3فـردة وبنسـبة م 91عينـة الدراسـة وبعـدد  نصفأن أكثر من  .12

 .األداء لمن سيقوم بشغل الوظيفة في جامعة دنقال
بتحديـد طـرق أداء  يقـرون %52.6مفردة وبنسـبة  82عينة الدراسة وبعدد  نصفأن أكثر من  .13

 .الوظائف في جامعة دنقال
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نـد إعـالن بتحديـد الراتـب عيقـرون  %50.0مفـردة وبنسـبة  78عينـة الدراسـة وبعـدد  نصف أن .14
 .الوظيفة في جامعة دنقال

بتحديــد البــدالت يقــرون  %59.0مفــردة وبنســبة  92عينــة الدراســة وبعــدد  نصــفأن أكثــر مــن  .15
 .والعالوات للوظيفة المعلنة في جامعة دنقال

بتحديــد المظهــر العــام  ال يقــرون %50.0مفــردة وبنســبة  78عينــة الدراســة وبعــدد  نصــف أن .16
 .معة دنقالالمطلوب لشاغل الوظيفة في جا

بتحديد المهام التي  يقرون %62.2مفردة وبنسبة  97عينة الدراسة وبعدد  نصفأن أكثر من  .17
 .تؤدي داخل الوظيفة في جامعة دنقال

بتحديـد األنشـطة  يقـرون %55.1مفـردة وبنسـبة  86عينـة الدراسـة وبعـدد  نصـفأن أكثر مـن  .18
 .التي تؤدي داخل الوظيفة في جامعة دنقال

بتحديـــد المـــواد  يقـــرون %51.9مفـــردة وبنســـبة  81عينـــة الدراســـة وبعـــدد  نصـــفأن أكثـــر مـــن  .19
 .المستخدمة ألداء الوظيفة في جامعة دنقال

بتحديــد اآلالت  يقــرون %51.9مفــردة وبنســبة  81عينــة الدراســة وبعــدد  نصــفأن أكثــر مــن  .20
 .الالزمة ألداء الوظيفة في جامعة دنقال

بتحديـد المسـتوي  يقـرون %51.9دة وبنسـبة مفـر  81عينـة الدراسـة وبعـدد  نصـفأن أكثـر مـن  .21
 .اإلشرافي الذي يشرف علي الوظيفة في جامعة دنقال

بتحديـد الوظـائف  يقـرون %51.9مفـردة وبنسـبة  81عينـة الدراسـة وبعـدد  نصفأن أكثر من  .22
 .األخرى التي تشرف عليها الوظيفة في جامعة دنقال

بتحديــد طبيعــة  يقــرون %51.3ة مفــردة وبنســب 80عينــة الدراســة وبعــدد  نصــفأن أكثــر مــن  .23
 .اإلشراف الذي تقوم به الوظيفة في جامعة دنقال

بتحديـــد نطـــاق  يقـــرون %51.3مفـــردة وبنســـبة  80عينـــة الدراســـة وبعـــدد  نصـــفأن أكثــر مـــن  .24
 .اإلشراف الذي تقوم به الوظيفة في جامعة دنقال

 يؤكـــدون علـــي %82.7مفـــردة وبنســـبة  129عينـــة الدراســـة وبعـــدد  ثالثـــة أربـــاعأن أكثـــر مـــن  .25
 .تحديد مكان عمل الوظيفة في جامعة دنقال

بتحديــد كميــة  ال يقــرون %61.5مفــردة وبنســبة  96عينــة الدراســة وبعــدد  نصــف مــنأن أكثــر  .26
 .الضوضاء بمقر عمل الوظيفة في جامعة دنقال

بتحديــد كميــة  ال يقــرون %60.3مفــردة وبنســبة  94عينــة الدراســة وبعــدد  نصــف مــنأن أكثــر  .27
 .عمل الوظيفة في جامعة دنقالالضوء بمقر 
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بتحديـد كميـة  ال يقـرون %64.7مفـردة وبنسـبة  101عينة الدراسة وبعـدد  نصف منأن أكثر  .28
 .الحرارة المنبعثة بمقر عمل الوظيفة في جامعة دنقال

بتحديد المجلس  ال يقرون %51.9مفردة وبنسبة  81عينة الدراسة وبعدد  نصف منأن أكثر  .29
 .المرشح في جامعة دنقال الذي سيجلس عليه الفرد

تحديـد شـكل المقـر يقـرون ب %44.9مفردة وبنسبة  70عينة الدراسة وبعدد  نصف من أقلأن  .30
 .)داخل مكتب أو في ساحة مفتوحة( في جامعة دنقال

بتحديـــد كميـــة األتربـــة  ال يقـــرون %66.7مفـــردة وبنســـبة  114عينـــة الدراســـة وبعـــدد  ثلثـــيأن  .31
 .قالبموقع عمل الوظيفة في جامعة دن

بتحديـد كميـة  ال يقـرون %64.1مفـردة وبنسـبة  100عينة الدراسة وبعـدد  نصف منأن أكثر  .32
 .الغازات المنبعثة بمقر عمل الوظيفة في جامعة دنقال
 يتضح  من نتائج التكرارات والنسب المئوية ما يلي: 

د التوصــيف، / تعريــف الوظيفة)مســتوى الوظيفــة، القســم، االدارة، األجــر، ُمعتمــد التوصــيف، ُمعــ1
التاريخ( تبين أنه لم يتم تعريف الوظيفة بشكل واضح وهذا ما أكدته نتيجة المقابلة الشخصية التي 

 بينت الضعف في تعريف الوظيفة بشكل واضح في جامعة دنقال. 
/ وفيما يختص بتحليل الوظيفة)الوظيفـة المعلنـة، األهـداف، طبيعـة العمـل، األداء، طـرق األداء، 2

دالت والعالوات، المظهر العام( تبين أنه لم يتم اتباع طريقة معينة لتحليل الوظيفة وهذا الراتب، الب
 ما أكدته المقابلة الشخصية التي بينت الضعف في تحليل الوظيفة في جامعة دنقال. 

/ وفيمــا يخــتص بظــروف وبيئــة العمــل) مكــان العمــل، الضوضــاء، الضــوء، الحــرارة، شــكل مكــان 3
لغازات المنبعثة( تبين أنه لم يتم تحديد ظروف وبيئة عمل الوظيفة وهذا ما أكدته العمل، األتربة، ا

 المقابلة الشخصية التي بينت الضعف في تحديد ظروف وبيئة عمل الوظيفة في جامعة دنقال. 
وليات وواجبــات الوظيفــة) المهــام، األنشــطة، المــواد المســتخدمة، ؤ / وأمــا فيمــا يخــص جانــب مســ4

االشرافي، الوظائف األخرى، طبيعة االشـراف، نطـاق االشـراف( تبـين أنـه لـم يـتم  اآلالت، المستوى
ليات وواجبــات الوظيفــة بشــكل واضــح وهــذا مــا أكدتــه المقابلــة الشخصــية التــي بينــت ؤو تحديــد لمســ

  ليات وواجبات الوظيفة المعلنة في جامعة دنقال.ؤو الضعف في تحديد مس
 :بين: حيث تاالختيار والتعيينمحور 
من خـالل جامعة دنقال يؤكدون أن  %66.7مفردة وبنسبة  104عينة الدراسة وبعدد  ثلثي أن .1

ضــمان وجــود مــورد بشــري وافــر المعرفــة يســتوفي حاجــة الجامعــة فــي المواقــع  ىتهــدف إلــ التعيــين
 .المختلفة
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أن عمليـة االختيـار يـرون  %44.9مفـردة وبنسـبة  70عينة الدراسـة وبعـدد  نصف من أقلأن  .2
 .بجامعة دنقال تتم وفق النظم واللوائح والقوانين وتتبع الطرق العلمية السليمةوالتعيين 

بقدرة جامعة دنقـال يقرون  %52.6مفردة وبنسبة  82عينة الدراسة وبعدد  نصف منأن أكثر  .3
 .تنويع وسائل االختيار والتعيينى عل
عمليــــة أن يقــــرون  %64.7مفــــردة وبنســــبة  101عينــــة الدراســــة وبعــــدد  نصــــف مــــنأن أكثــــر  .4

 .ن في جامعة دنقاليالمقابالت عند االختيار تتم بواسطة متخصص
عمليـــة  يقـــرون بـــأن %64.8مفـــردة وبنســـبة  101عينـــة الدراســـة وبعـــدد  نصـــف مـــنأن أكثـــر  .5

 .االختيار والتعيين تتم بعد تحديد االحتياجات الوظيفية في جامعة دنقال
تتعـــدد  ىعلـــ يؤكـــدون %67.9 مفـــردة وبنســـبة 106عينـــة الدراســـة وبعـــدد  ثلثـــي مـــنأن أكثـــر  .6

 .الوسائل والمصادر التي تتبعها جامعة دنقال في الحصول علي القوى العاملة
أن عمليـة  علـي يؤكـدون %69.8مفـردة وبنسـبة  109عينـة الدراسـة وبعـدد  ثلثـي منأن أكثر  .7

االختيــار والتعيـــين بجامعــة دنقـــال تهــدف للتوافـــق بـــين متطلبــات وواجبـــات الوظيفــة وظـــروف عمـــل 
 .وظيفة ومؤهالت الشخص المتقدمال
بوجـود ربــط بــين يقــرون  %57.0مفـردة وبنســبة  89عينـة الدراســة وبعــدد  نصــف مــنأن أكثـر  .8

 .الوصف الوظيفي واختيار وتعيين القوى العاملة بجامعة دنقال
 يتضح  من نتائج التكرارات والنسب المئوية ما يلي:

ن خـالل تعيـين القـوى العاملـة علـي ضـمان تهدف جامعـة دنقـال مـ/ فيما يختص بالمحور اآلتي )5
( تبـين أن علـى الـرغم وجود مورد بشري وافر المعرفة يسـتوفي حاجـة الجامعـة فـي المواقـع المختلفـة

من النتيجة االيجابيـة التـي توضـحها النسـب المئويـة فـي الواقـع ال يوجـد ضـمان وجـود مـورد بشـري 
 وافر المعرفة في جامعة دنقال.

ف عملية االختيار والتعيين للتوافق بين متطلبات وواجبات الوظيفة وظروف تهد/ وكذا المحور )6
( تبين أن على الرغم من النتيجة االيجابية التي توضحها عمل الوظيفة ومؤهالت الشخص المتقدم

النســب المئويــة فــي الواقــع ال يوجــد توافــق بــين متطلبــات وواجبــات الوظيفــة وظــروف عمــل الوظيفــة 
 قدم في جامعة دنقال.الشخص المت تومؤهال

 (العاملــة بجامعــة دنقــال هنالــك ربــط بــين الوصــف الــوظيفي واختيــار وتعيــين القــوى/ أمــا المحــور )7
تبـين أنـه علــى الـرغم مــن النتيجـة االيجابيـة التــي توضـحها النســب المئويـة فـي الواقــع ال يوجـد ربــط 

 بين الوصف الوظيفي واختيار وتعيين العاملين في جامعة دنقال.
( يوضــح 3الجــدول رقــم ) :واالنحــراف المعيــاري العــام لمتغيــري الدراســة العــام وســط الحســابيالمت
 .الدراسةمتغيري ل متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوي األهميةال
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 محوري الدراسةل متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوي األهميةال( 3جدول )

 المحور المتغير 
ط المتوس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 Tقيمة 
 Tداللة 

 اإلحصائية
مستوي 
 األهمية

 الترتيب

 المتغير المستقل
محور الوصف 

 الوظيفي
 2 منخفض 0.000 11.41- 0.781 2.29

 1 منخفض 0.000 6.73- 0.845 2.54 محور االختيار والتعيين المتغير التابع
 دنقال ،م2019المصدر: الدراسة الميدانية، 

االختيـار والتعيـين(، ) سطات الحسابية لمتغيري الدراسـة، وكـان أعالهـا لمتغيـرالمتو ( 3)هر الجدول أظ
 والتـــي( م2010منـــي زكريـــا محمـــود، ) واتفقـــت هـــذه النتيجـــة ودراســـة يليـــه متغيـــر )الوصـــف الـــوظيفي(.

عــــدم وجــــود وصــــف وظيفــــي لوظــــائف مــــدخل الخدمــــة العامــــة، واالكتفــــاء بالمواصــــفات  توصــــلت إلــــي
منيـــر زكريـــا أحمـــد عـــدوان، ) واختلفـــت هـــذه النتيجـــة ودراســـة .لوبـــة )المؤهـــل والتخصـــص العلمـــي(المط

عملية التحليـل الـوظيفي المتبعـة فـي المصـارف تعتبـر متحققـة بصـورة أن  توصلت إلي والتي( م2011
 رف.إجراءات االختيار والتعيين جيدة بتلك المصا جيدة نوعًا ما وتحتاج إلى تحسين، كما تعتبر مهنية

 كمــا األولــي ختبــار فرضــية الدراســةال بســيطالم اســتخدام تحليــل االنحــدار تــ :الدراســة اتاختبــار فرضــي
 يلي:

 مفردة( 156)حجم العينة  أثر استخدام الوصف الوظيفي على سالمة االختيار والتعيين في جامعة دنقال( 4جدول )

 Tقيمة  متغير المستقلال
 Tداللة 

 اإلحصائية
معامل 
 Bاالنحدار 

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 Fقيمة  2Rالتحديد 

 Fداللة 
 اإلحصائية

 0.733 0.000 4.664 الحد الثابت
0.734 0.539 44.084 0.000 

 0.796 0.000 14.591 الوصف الوظيفي
x796 + 0. 0.733=  Y 
 دنقال ،م2019، : الدراسة الميدانيةالمصدر

سالمة ( علي استخدام الوصف الوظيفي) متغيرل( وجود أثر دال إحصائيًا 4) الجدول ظهرأ 
( وبداللة إحصائية T( )14.591حيث بلغت قيمة ) جامعة دنقال،في  عملية االختيار والتعيين

(، 2R( )53.9%( وقيمة معامل التحديد )R( )73.4%) وبلغت قيمة معامل االرتباط (،00.00)
داللة  يذأثر علي وجود ا يدل (، وهذ0.000( وبداللة إحصائية )F( )44.084وبلغت قيمة )

 .جامعة دنقالفي  علي سالمة عملية االختيار والتعيين الستخدام الوصف الوظيفيإحصائية 
أنــه  توصــلت إلــي والتــي( م2016خالــد عبـد الحميــد محمــد فــرح، )دراســة  مــع نتيجــة اتفقـت هــذه النتيجــة

وظيفــة بشــركات االتصــاالت الحســب متطلبــات  عنــد اتخــاذ قــرار التعيــين يــتم مراعــاة الوصــف الــوظيفي
 .بالوالية الشمالية

 النتائج والتوصيات:
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 النتائج: -أ
تحديـد شـكل المقـر يقـرون ب %44.9مفردة وبنسبة  70عينة الدراسة وبعدد  نصف من أقلأن  .1

 .)داخل مكتب أو في ساحة مفتوحة( في جامعة دنقال
أن عمليـة االختيـار ون يـر  %44.9مفـردة وبنسـبة  70عينة الدراسـة وبعـدد  نصف من أقلأن  .2

 .والتعيين بجامعة دنقال تتم وفق النظم واللوائح والقوانين وتتبع الطرق العلمية السليمة
وليات التــي يتضــمنها العمــل والطريقــة المعتمــدة فــي ؤ ُيحــدد الوصــف الــوظيفي الواجبــات والمســ .3

وتعييـنهم حيـث  وضـع نظـام سـليم الختيـار األفـراد ىأدائه والظروف التي يؤدي ضمنها ويساعد عل
 واجبـات الوظيفـة وظـروف عملهـا ومـؤهالتتهدف عملية االختيار والتعيين للتوافق بين متطلبـات و 

 .هاالمتقدم ل
مستوي أهمية استخدام الوصف الوظيفي وسالمة عملية االختيار والتعيين في جامعة  تبين أن .4

فــي عمليــة االختيــار  دنقــال منخفضــًا. ويتضــح أن الوصــف الــوظيفي ال يســتخدم بالشــكل المطلــوب
إدارة جامعة دنقال وضع إستراتيجية جديدة  ىعلمما يوجب  والتعيين للقوى العاملة في جامعة دنقال

 للموارد البشرية مبنية علي االتجاهات الحديثة للموارد البشرية.
أكدت نتائج التحليل أن استخدام الوصف الوظيفي يؤثر علي سالمة عمليـة االختيـار والتعيـين  .5

 .(α ≤ 0.05) عند مستوي( %73.4حيث بلغت القوة التأثيرية للعالقة ) .جامعة دنقالفي 
 التوصيات: -ب

)داخـل مكتـب الـذي سـيعمل بـه المترشـح تحديـد شـكل المقـر توصي الدراسة إدارة جامعـة دنقـال  .1
 .عند القيام بعمليتي االختيار والتعيينأو في ساحة مفتوحة( 

االختيـــار  عنـــد القيـــام بعمليتـــيوتتبـــع الطـــرق العلميـــة الســـليمة  الـــنظم واللـــوائح والقـــوانين إتبـــاع .2
 .والتعيين

 اعتماد الوصف الوظيفي لكافة وظائف هيكلها التنظيمي ُيراعي عند إعدادها التحليل الوظيفي .3
وأن يكـــون هـــذا التحليـــل دقيقـــًا ومفهومـــًا مـــن قبـــل جميـــع العـــاملين وال يحتمـــل فهمـــه أي لـــبس أو  ،

 .ةغموض أو عبارات فضفاض
أسس واضحة في اختيار وتعيين القوى العاملة لـديها، ومراعـاة تنـوع  ىأن تستمر باالعتماد عل .4

المهــارات والقــدرات للمتقــدمين للوظيفــة بنــاًء علــي الشــروط المعلــن عنهــا، وأن يــتم اختيــار الفــرد بمــا 
 .يتالءم مع طبيعة الوظيفة

 قائمة المراجع:ثالثًا: 
 جامعة دنقال:أواًل: 
 م.2015دنقال،  دليل جامعة .1
 م.1995قانون جامعة دنقال،  .2
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 ملرحلة الثانوية مبدينة مروي مستوى الشعور باخلجل لدى طلبة ا
 السودان على ضوء متغري النوع–الوالية الشمالية 

د.محجوب الصديق محمد أحمد المصطفى    
 جامعة دنقال –كلية التربية  قسم علم النفسبمشارك الستاذ األ

 د. مجذوب أحمد محمد أحمد قمر 
 جامعة دنقال –كلية التربية  قسم علم النفسبمشارك الستاذ األ

لخص الدراسة:م  
 -رويهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدينة م

( 150اسة من )، تكونت عينة الدر دراسةلل كمنهج التحليلي الوصفي المنهج الباحثان اعتمدالسودان، 
تيارهم عن طريق العينة ( طالبة. تم اخ75( طالبًا و)75طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية، منهم )

يتكون من  العشوائية الطبقية، المقياس الذي تم استخدامه في هذه الدراسة من إعداد الباحثان وهو
امة ( عبارة تقيس ثالث مجاالت ضعف الشخصية، الحساسية الزائدة، وعدم القدرة على إق31)

يارية االنحرافات المععالقات اجتماعية، تم تحليل البيانات عن طريق المتوسطات الحسابية و 
على من واختبار)ت( لعينة واحدة وكذلك لعينتين مستقلتين، وقد أظهرت الدراسة عن مستوى أ

كثر خجاًل من المتوسط لدى طلبة المرحلة الثانوية في مستوى الشعور بالخجل، كما تبين أن اإلناث أ
 الذكور، وانتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات.

مستوى الشعور بالخجل: مدينة مروي. الكلمات المفتاحية:  
The level of shame among high school students in the northern state of  

Marwi - Sudan in the light of a gender variable 

Abstract 

 This study aimed to identify the level of shyness among secondary 

school students in Marwi, Sudan. The researchers adopted the descriptive 

analytical method as a method for studying. The sample of the study 

consisted of (150) male and female students from the secondary stage, 

including (75) male and (75) male and female students. They were chosen by 

stratified random sample. The scale that was used in this study was prepared 

by researchers. It consists of (31) phrases that measure (3) dimensions (weak 

personality, increased sensitivity, and the inability to establish social 

relations. Data were analyzed by means of arithmetic averages, standard 

deviations and (T) testing for one sample as well as for two independent 

samples, The study showed that a higher-than-average level for secondary 

school students in the level of feeling shy, as it turned out that females are 

more shy than males. The study ended with a set of recommendations. 

Key words: the level of shame: the city of Marwi. 
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 المقدمة:
يختلف سائر الناس فيما بينهم من حيث طبائعهم وأمزجتهم منهم من هو منطوي والصريح، الخجول، 
وكل لديه طابعه الخاص به في الحياة، ويختلفون في مدى حساسيتهم التي يتعرضون لها من بعض 

 عالية نفسية رةقد منه تتطّلب جديدة مواقف يوم كل يواجه الفرد التعثرات في بداية حياتهم. حيث أن
سبيل  في عائقك كونتو  حياته، على تطرأ التي البيئية التغييرات مع والتأقلم التحديات في مواجهة

 عمقها في تتفاوت انفعالية صبغة ذي الشخصية، سمات من سمة الخجل سوي. ويعتبر توافق تحقيق
 شكل تأخذ قد التي اضهأعر  تعدد عن فضالً  وأنواعه ومظاهره، أشكاله تتعدد إلى آخر، كما فرد من

 انفعالية ومعرفية. اجتماعية فسيولوجية بين ما الزملة
 بطريقةيقيم أن  فيخاف ضعفه، نقاط تستطلع بنقصه محملة تكون إليه اآلخرين نظرة أنّ  يقتنع الخجول
 خاصة، يجعله المدرسي ومحيطه حياته في المتمدرس الطفل منه يعاني الذي فالشعور سلبية،
 التي يعاني الخاطئة التربية ألساليب نتيجة إال هو ما الخجل يعتبر لذا باآلخرين، الطاالخت يتحاشى

 .فيه مرغوب وغير منه فائدة ال هبأن يشعر حيث الفرد، منها
مسببات  أقوى من هو الطفل نفسية يعتري الذي بالنقص الشعور ( إن107: 1981يرى الشربيني)

 ما بالنقص إلى الشعور يعود فقد العرج، كالضخامة، ةجسمي حالة بسبب الشعور هذا ويكون الخجل،
 تُشعر  وأحياناَ ، نفسه ومقارنتها بالزمالء  إلى نظر كّلما ذلك له ويتأّكد الشكل، ذميم أنه الطفل يسمعه
 ينال أن وال يستطيع منه، تقلل مشكالت من الظروف فيه توقعه ما نتيجة بالنقص الطفل البيئة

 الكفاية، بعدم يُشعر الطفل مّما عائلته، أفراد وبين أسرته داخل وجدهما يناللذ والتدليل االستحسان
  .خجوال فيصبح بنفسه، ثقته فقدان ثّمة ومن المكانة، تحقيق وفقدان

تدعم  أدلة منذ والدتهم فهناك خجولين ( إن بعض األطفال يبدو164: 2000بينما يرى قاسم و عبيد)
أميل  اآلخر وبعضهم واالندفاع، للضوضاء أميل األطفال ضفبع وراثي، أو تكويني الخجل فكرة أن
ذا بعد، طوال حياتهم فيما األطفال مع النمط هذا مريست وقد والعزلة، للهدوء األطفال  ُعومل وا 

جدًا  المحتمل من فإن األمن بعدم الشعور تحت الموضوعية الطرق من طريقة تكوينيًا بأيّ  الخجولين
تجعل  الظاهرة فاإلعاقة الخجل، إلى الجسمية اإلعاقة تؤدي ما غالباو  لديهم، الشديد الخجل ظهور
 يتجنبون اآلخرين فهم جدا، حّساسين يصبحوا يؤدي بهم ألن قد غيرهم، عن مختلفين األطفال بعض
 أو مشكالت التعلم، على القدرة كعدم الخفية اإلعاقات أما عنهم، يتحّدثوا يحدقوا بهم أو ال حتى

 أطفاال ينجبان ما غالبا الخجولين األبوين كما أنّ  .االجتماعي االنسحاب إلى تؤدي قد اللغوي التعبير
 من نماذج مع والعيش للخجل استعدادا تحمل التي الوراثية القوى إلى مزج ذلك ويؤدي خجولين،
 يكون اآلخرين مع والتحدث األدنى، حدها في تكون االجتماعية الخجولين، فاالتصاالت الراشدين
 .خجوالً  يصبح أن إلى الطفل يقود هذا وكل الثقة، وعدم الخوف ل مصطلحاتباستعما
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 األمن هذا يتحقق األطفال، وحتى لكل األساسية الحاجات من العاطفي األمن إلى الحاجة تعتبر
 قيام خالل من هذا الشعور لديه ويحقق ،ويحميه به يهتم من هناك بأن الشعور إلى الطفل يحتاج
 به المحيطة البيئة من على التقدير والحصول ، وحب وحنان مأكل من األساسية هحاجات بتلبية األهل

 "المدرسية البيئة"
 من الناجمة الوالدين من الزائدة ( إن أساليب التنشئة التي تشمل الحماية34: 2009يرى عبد حسين)

 يجعلها امم سلبي، أطفالهم بشكل شخصية وتشكيل بناء في واألذى الضرر من على أبناءهم خوفهم
 الخجل، أسباب أهم من يعد الذي المفرط التدليل جانب بالنفس، إلى الثقة وعدم والخجل، بالجبن تتسم

 عدم وبالتالي الحاجة، وقضاء والمشرب المأكل في عليها باعتماد الطفل األم كرغبة ذلك ويظهر
 .ومرفوضة بيةسل سلوكيات اكتساب من خوفا يلعب لكي مع أصدقائه بالخروج له الفرصة إتاحة

يعتبر الخجل أحد المشكالت التي يعاني منها الطلبة في مرحلة المراهقة وخاصة طلبة المرحلة 
الثانوية، إذ أن مشكلة الخجل من المشكالت االجتماعية التي تؤثر على حياة الفرد، ويعتبر شكل من 

تثار بواسطة الناس وليس أشكال الخوف يتميز باالضطرابات أثناء احتكاك اإلنسان باآلخرين، وهو يس
باألشياء أو الحيوانات أو المواقف، وقد أشارت الدراسات العلمية على أنه أحد معوقات بناء الذات 

 (.49: 2018للشخص وتنميته لثقته بنفسه)الطواري، 
تتفاوت في عمقها من فرد إلى  التي نفعاليةاالصبغة ال اتيعتبر الخجل سمة من سمات الشخصية ذ

قف إلى آخر ومن عمر إلى آخر، ومن ثقافة إلى أخرى، كما تتعدد أشكاله وأنواعه آخر ومن مو 
ومظاهره فضاًل عن تعدد أعراضه التي قد تأخذ شكل الزمرة ما بين فسيولوجية واجتماعية وانفعالية 
ومعرفية، لذا تعتبر الوحدة النفسية إحدى الظواهر الخاصة بالحياة النفسية، وقد يتعرض لها جميع 

شر في فترة من حياتهم، بجانب الشعور بالحزن والتشاؤم واالنعزال وانعدام قيمة الذات، والبعد عن الب
 (.411: 2018المشاركة أو التفاعل مع اآلخرين)القيسي، 

 مشكلة الدراسة:
والمختصين في المجال التربوي لكونها تقدم  الباحثين من العديد اهتمام محور التربوية العملية تمثل

 مجد زيادة لذلك العملية، لهذه األساسية المحركات من واحد التلميذ ويعتبر عات وتطورها،المجتم
 مساعدته على بغية عليه بالتركيز والنفسية التربوية مختلف المجاالت كالعلوم في الباحثين اهتمام

 من العديد كأدائه، فهنا تحسين على قدرته وزيادة األمثل التعلم تحقيق أجل من إمكانياته جل استغالل
وتطوره،  نموه تعيق التعليمية، بحيث العملية خالل التلميذ تواجه قد التي والسلوكية النفسية المشاكل

 عالقات إقامة من األفراد تمنع داخلية ّقوةك بمثابة النفسية مشكلة الخجل، فهو المشاكل هذه بين ومن
 في صعوبة كبير حدّ  إلى لديه ونيك الخجول فيها، فالشخص االستمرار أو اآلخرين مع اجتماعية
 الشخصية، بناًء عليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية: آرائه عن التعبير
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 ما مستوى الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدينة مروي؟ .1
 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالخجل ُتعزى لمتغير .2

 ؟الجنس
 الدراسة:أهمية 

 تنبع أهمية هذه الدراسة من اآلتي: 
كونها تجرى في بيئة جديدة لها خصائصها ومميزاتها التي تميزها عن البيئات  .1

 .يناألخرى على حد علم الباحث
ال وهي شريحة طلبة الثانوي التي يأمل منها أأهمية الشريحة التي تتناولها الدراسة  .2

 المجتمع تقدمه وازدهاره.
والدراسة على  بالبحث ونيحتويها الباحث حتى المشكلة هذه أهمية لىع الضوء تسليط .3

 الوالية الشمالية.نطاق 
تزويد المختصين والتربويين والمرشدين بنتائج علمية تساعدهم على وضع الخطط  .4

 والبرامج على ضوئها.
 أهداف الدراسة:

 على وجه التحديد تهدف هذه الدراسة إلى: 
 جل لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدينة مروي.الكشف عن مستوى الشعور بالخ .1
ُتعزى لمتغيري التي يمكن أن التعرف على فروق في مستوى الشعور بالخجل  .2

 .الجنس
 التعريفات اإلجرائية:

 والمشاعر على األحاسيس يسيطر اجتماعي، نفسي ( بأنه مرض10: 1980يعرفه غالب) الخجل:
 ويّشل العقلية، اإلبداعية، وقدراته إمكانياته ويشتت ية،الفكر  طاقته فيبعثر الطفولة، منذ الطفل لدى
 . فيه يعيش وتصرفاته اتجاه المجتمع الذي سلوكياته على السيطرة على قدرته

يعرفه الباحثان إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على المقياس المستخدم في هذه الدراسة 
(، وعلى المجال األول" ضعف 93متوسط نظري قدره)( ب155-31حيث تتراوح الدرجة الكلية ما بين)

( درجة، أما في المحور 30( بمتوسط قدره)50-10الشخصية" والثاني "الحساسية الزائدة" ما بين)
( 33( بمتوسط نظري قدره)55-11" تتراوح ما بين)عدم القدرة على إقامة العالقات االجتماعيةالثالث "
 درجة.
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 سابقة:اإلطار النظري والدراسات ال
عتبر الخجل مشكلة نفسية وتستبد بصاحبها إلى درجة تشل تفكيره وتعطل مواهبه وفعاليته وتجعل يُ 

نما  سلوكه االجتماعي ضئيل اإلنتاج عديم الفعالية، وليس الخجل واقفًا على فئة عمرية بذاتها وا 
من الدراسات يصيب جميع المراحل العمرية من الطفولة حتى الشيخوخة وأن هناك عدد غير قليل 

ترى أن الخجل يبدأ في سن الطفولة المتأخرة أو بداية المراهقة المبكرة، وال مناص إذن لكل خجول 
طفاًل كان أم يافعًا، طالبًا أم عاماًل، غنيًا أم فقيرًا عن مقاومة الخجل في نفسه، ومحو أثره في نفسه 

الجرأة في مباشرة الناس وأفادتهم من سيرته االجتماعية كي يتمكن من مواجهة الحياة وأحداثها و 
 (.  11: 1999واالستفادة منهم)خير اهلل،

منهم ينمو خجلهم بسرعة  اً فالخجل ممكن أن يسرق من األشخاص فرصهم في الحياة، إذ نرى كثير 
فائقة ويحملون خجلهم معهم إلى سن البلوغ، ومن ثم تصبح حياتهم سلسلة من فقدان الفرص واحدة 

دراك كل طرف من تلو األخرى، مما  يتطلب المواجهة الناجحة في تفاعالتهم االجتماعية مع اآلخر وا 
أطراف التفاعل كيفية التصرف في المواقف االجتماعية، إذ تبرز مشاعر الخجل بشكل جلي في 

 (.423: 2016المحاورات والمناورات الكالمية التي يتم تبادل اآلراء واألفكار فيها)جميل،
أن األشخاص الخجولين يقيمون أنفسهم تقييمات سلبية في مواجهة المواقف  أشارت الدراسات إلى

االجتماعية فضاًل عن لوم أنفسهم عند إقدامهم على أّي عمل يقومون به وشعورهم بالوحدة 
( كما ترى الدراسات أيضًا أن الخجل من الصفات االجتماعية Berham,2002,p305النفسية)

تسيطر على عقلية الفرد وتحد من سلوكه في المواقف االجتماعية، والنفسية غير المرغوب بها فهي 
فالخجل ترافقه بعض التغيرات الفسيولوجية كاحمرار الوجه، وزيادة دقات القلب واالرتعاش وآالم المعدة 
وجفاف الفم، فضاًل عن األعراض النفسية منها تفضيل العزلة واالبتعاد عن التجمعات، والتركيز الزائد 

ت، والشعور بعدم األمان، أما المواقف االجتماعية التي تستوجب وجود العديد من على الذا
الشخصيات حوله مع عدم القدرة على التحدث أمام الجماعة بشكل فردي وعدم النظر إلى من يتحدث 

( بمعنى أن الشخص الخجول 139: 1994إليه، مع النظر إلى أي شيء آخر بديل)السمادوني، 
ين وأكثر عصبية مما يجعله سهل االستثارة وكثير الحركة يمن األشخاص العاديصبح أكثر حساسية 

: 2001والتشاؤم والحزر، وأن كان أحيانًا يظهر عدم المباالة أو العدوانية ألتفه األسباب)الشربيني، 
90-91.) 

 فسرت نظرية التحليل النفسي الخجل في ضوء انشغال األنا بذاته ليأخذ شكل النرجسية فضاًل عن
( ويعزو منحنى نموذج التعلم Kaplan,1972: P:499الشخص الخجول يتميز بالعدائية والعدوان)

االجتماعي الخجل إلى القلق االجتماعي والذي بدوره يثير أنماط متباينة في السلوك االجتماعي وعلى 
فرصة  الرغم أنه سمة طبيعية لإلنسان يتمثل في خفض معدالت القلق ومن ثم الخجل إال أنه يمنح
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تعلم المهارات االجتماعية، وهو سلوك متعلم من خالل المالحظة والتقليد وهذا ما أكده بندورا الذي 
بأن معظم السلوكيات يمكن تعلمها من خالل النمذجة والتي تلعب دورًا أساسيًا ومهمًا في تعلم  بقوله

دى العوامل اآلتية: الفشل في هذه األنماط أما النظرية السلوكية فترى أن الشعور بالخجل ناتج عن إح
تعلم سلوك مناسب أو تعلم سلوكيات غير المرغوبة وربط استجابات الفرد بمنحنيات جديدة الستثارة 

وترى نظرية السمات بأن الخجل سمة من سمات الشخصية وهذا يعني أننا نشعر  ، االستجابة
لي يرى بأن السمات نوعين، بدرجات مختلفة من الخجل كنتيجة لظروف مهددة فإن التحليل العام

سمات مشتركة والتي يعتقد بوجودها إلى الوراثة والنوع اآلخر السمات المتفردة، فقد أرجعت الخجل 
(..كما قد يرجع الخجل إلى عوامل بيئية أسرية، 138: 2011إلى السمات المشتركة)الدليمي، العزي، 

ائدة والنقد المستمر، إلى جانب التهديد الدائم من أساليب المعاملة، كالحماية الز  الوالداتيمارس فيها 
  بالعقاب الذي من شأنه أن يجعل مشاعر الجبن والخوف تتفاقم لدى الطفل.

يرى يونج أن الشخص السوي هو الذي يمتلك القدرة على التفاعل بين الشعور الجمعي والفردي وهذا 
طر لديه القوى الروحية على السلوك ال يحدث إال عند استخدام الفرد لعملية التسامي عند ذاك تسي

وبمرور الوقت تتمايز ذات الفرد بدون أي صراع، فاالضطراب  يحدث من وجهة نظره نتيجة الخوف 
من سيطرة محتويات الالشعور غير المعقولة فاإلنسان يهتم بتنظيم حياته على أسس 

 .(yung,1938, P:31منطقية)
نمط من السلوكيات المتعلمة التي تدخل في العالقات ما ويرى علماء النفس السلوكيين أن الخجل هو 

بين األشخاص، وتلك السلوكيات ممكن أن تتغير إلى سلوكيات أكثر تأثيرًا إذ بإمكان الشخص 
الخجول أن يتعلم كيف يتصرف بهدوء في المواقف االجتماعية، وأن أفضل طريق كي يتحرر 

ن اآلخرين لكل سلوك اجتماعي، إال أن ما الشخص الخجول من خجله أن يحصل على التعزيزات م
يبرز بغرابة، أن الخجل عمومًا يدور في العائلة والذي يعني بأن الخجل وراثي أو يعود إلى نقص في 
المهارات االجتماعية للوالدين ومن ثم عدم قدرتهم على تعليم الطفل المهارات االجتماعية الصحيحة 

 .(Lawrence, 1999,p173وتطويرها)
( الخجل أنه مفهوم متعدد األبعاد وهو شائع يتضمن أنواع مختلفة من Zimbardoيمباردو)وعد ز 

القلق االجتماعي وصعوبات األداء أمام اآلخرين والقلق من التكلم وأكد بأنه رد فعل شخص ينشأ 
ويتأكد من خالل القيم االجتماعية السائدة المبرمجة الحضارية، ويكون انتشار الخجل في الحضارات 
 ةالموجهة والمركزة نحو الذات أكثر من الحضارات الموجهة نحو الجماعة، وللخجل حسب رأيه أربع

مثل تجنب المواقف االجتماعية التي تثير الخوف للشخص  ، مكونات أساسية وهي المكون السلوكي
الخجول وعدم التقيد عن مشاعره وأفكاره، المكون الفسيولوجي: مثل ضربات القلب وجفاف الفم 
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 , Zimbardo , 1977واالرتجاف، المكون االنفعالي مثل الشعور باالرتباك والخزي واالكتئاب)
pp37 -38 -39). 

( إلى أن الخجل هو االنسحاب الهادي من التجمعات وكبت كثير من المشاعر فضاًل Bussيشير)
ن من اوععن أنه سلوك ناتج من التفاعل االجتماعي للفرد وعلى اختالف مراحل عمره، وهناك ن

والثاني مرتبط بالذات، والنوع األول يرتبط بالخوف الذي ينشأ  ، الخجل، الخجل النتائج من الخوف
من المرحلة األولى ثم يتضاءل عند النضج، أما النوع الثاني فينتج من خجل الذات من مواقف 

 .(Buss,1986,p:45محرجة فالفرد مدرك لذاته بوصفه موضوعًا اجتماعيًا والتدريب عليها)
فقد تمت دراسة الخجل دراسة عملية على يد)داروين( عندما وصف الفرد الخجول بأن لديه درجة 

 , Fittsمنخفضة من الثقة ودرجة مرتفعة من وعي الذات، وأنه يخاف خوفًا طبيعيًا من وجود الغرباء)

Sebby, , R. & Zlokovich, M. 2009). 
والدارسين والمهتمين لدى شرائح مختلفة عليه يفيد  حظي موضوع الشعور بالخجل باهتمام الباحثين

ومن  ، الباحثان أنهما لم يتسنى لهم الحصول على دراسة مشابهة بالوالية الشمالية على حد علمهما
( الخجل االجتماعي لدى المراهقين في 2018تلك الدراسات التي وقف عليها الباحثان دراسة الطواري)

( طالبًا وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية لمنطقتي 858اسة من )دولة الكويت، تكونت عينة الدر 
العاصمة التعليمية للصف العاشر في دولة الكويت، وقد وجدت الدراسة مستوى مرتفع من الخجل لدى 
عينة الدراسة، كما وجدت أيضًا فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في الخجل ولصالح 

 اإلناث.
(العالقة المحتملة بين الخجل والعوامل الخمسة الكبرى للشخصّية لدى 2018صالح)تقصت دراسة ال

( طالبًا وطالبة من كليات التربية بالحسكة، دير الزور 150عينة من طلبة جامعة الفرات بلغ عددها )
 وجود ارتباط إيجابّي دال إحصائّياً  كذلكوالرقة، وقد توصل إلى مستوى مرتفع من الخجل لدى الطلبة 

بين الخجل و العصابية، وسلبّي بين الخجل و)االنبساط، والصفاوة، والطيبة، ويقظة الضمير(، ولم 
وفي االستجابة على مقياس العوامل  ، يجد فروق دالة إحصائّيًا في االستجابة على مقياس الخجل

 .الجنسالخمسة الكبرى )االنبساط، والعصابية، والصفاوة، الطيبة، يقظة الضمير( تعزى لمتغير 
( الخجل وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة الصف األول 2018تناولت دراسة القيسي)

( طالبًا وطالبة، وتوصلت الدراسة إلى أن طلبة المرحلة المتوسطة ال 87تكونت عينة الدراسة من )
فسية، كما لم يعانون من الخجل بدرجة متوسطة، أن طلبة المرحلة المتوسطة ال يشعرون بالوحدة الن

 تجد فروق ذات داللة إحصائية بين الخجل والوحدة النفسية تبعًا لمتغير النوع)ذكور، أناث(.
(. إلى معرفة مستوى الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية 2017هدفت دراسة العواملة)

ينة الدراسة من الموهوبين والفروق فيه وفقًا لمتغيرات الجنس والصف والترتيب الوالدي. وتكونت ع
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( طالبًا وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مدارس الملك عبد اهلل الثاني للتميز في 218)
األردن، وقد أظهرت النتائج أن مستوى الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية يعادل درجة تقدير 

خجل لدى أفراد عينة الدراسة تعزى متوسط، وكشفت النتائج عن وجود فروق في مستوى الشعور بال
لمتغير الصف لصالح فئة طلبة الصف األول الثانوي ومتغير الترتيب الوالدي لصالح فئة الرابع وحتى 

 السادس، في حين لم تظهر فروق تعزى لمتغير الجنس.
 ( الخجل وعالقته بواجهة الضبط لدى عينة من طالب كلية التربية وكلية الطب2016درس أنديجاني)

( طالبًا من طالب كلية 49( طالبًا و)166بجامعة الباحة على عينة مكونة من طالب كلية التربية )
الطب، وتوصلت الدراسة إلى درجة الخجل لدى الطلبة كانت متوسطة. وكذلك لم تجد فروق بين طلبة 

 .الكليتين على مقياس الخجل
ب لدى طلبة جامعة بغداد التي ( التي كانت بعنوان الخجل واالكتئا2016كشفت دراسة جميل)

( طالبًا وطالبة عن وجود مستوى متدني من الخجل ومرتفع من االكتئاب، ولم تجد فروق 214شملت)
 ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالخجل ُتعزى لمتغير الجنس. 

اليب ( بدراسة كانت بعنوان الخجل وعالقته بكل من الشعور بالوحدة النفسية وأس2002قام خوج)
المعاملة الوالدية لدى عينة من طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة، تكونت عينة الدراسة 

( طالبة، وقد توصلت إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الخجل والشعور بالوحدة 484من)
ولم تجد فروق  النفسية. كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في مقياس الخجل ترجع لمتغير العمر،

 ذات داللة إحصائية في مقياس الشعور بالوحدة ترجع لمتغير العمر.
( دراسة هدفت للكشف عن العالقة Henriksen & Murberg, 2009وعلى الصعيد األجنبي أجرى)

بين الخجل والتوتر المرتبط بالمدرسة والدعم االجتماعي لدى عينة من المراهقين في النرويج، تكونت 
( طالبًا في المرحلة الثانوية، وتوصلت إلى أن مستوى الشعور بالخجل جاء 501اسة من)عينة الدر 

 بدرجة متوسطة، كما كشفت عن فروق في الخجل تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث.
يالحظ الباحثان هناك اتفاق بين الدراسات السابقة حول خطورة الخجل على شخصية الطالب من 

فاقها في استخدام المنهج الوصفي، كما أنها اختلفت في البيئات التي جهة ومن جهة أخرى في ات
( في بغداد 2016( في المملكة العربية السعودية ودراسة جميل)2002أجريت فيها كدراسة خوج)

وغيرها، كما تباينت في حجم عيناتها والمراحل التي ُأجريت فيها، عليه شكلت هذه الدراسات نقطة 
الدراسة واالستفادة منها في كتابة اإلطار النظري، وبناء أداة الدراسة، واختيار انطالق في كتابة هذه 

منهج الدراسة واختيار انسب األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات واختلفت هذه الدراسة مع الدراسات 
السابقة في كونها تجرى على بيئة جديدة لم تجرى عليها دراسة هذا الموضوع من قبل على حد علم 

 ن.يالباحث
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جراءات الدراسة الميدانية:  منهج وا 
سوف يقوم الباحثان في هذا الجزء من الدراسة بعرض منهج الدراسة وعينتها وأدوات الدراسة  

 وخصائصها السيكومترية.
 أواًل: منهج الدراسة: اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي.

  ثانيًا: عينة الدراسة:
 الدراسة إلى قسمين على النحو التالي:قام الباحثان بتقسيم عينة 
وهي عينة خارج عينة البحث الفعلية وأجريت عليها أداة الدراسة بهدف التأكد  )أ(.العينة االستطالعية:

 من الخصائص السيكومترية من الصدق والثبات.
( 75نها )( طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية م150تتكون العينة الفعلية من) )ب(.العينة الفعلية:

 ( طالبة، تم اختيارهم عن طريق العينة العشوائية الطبقية بطريقة متيسرة.75طالبًا و)
 أداة الدراسة:

( 2002ن بعد اإلطالع على األدب التربوي والنفسي كدراسة خوج)يهي من إعداد الباحث 
قيس ضعف ( فقرة ت34(، تتكون أداة الدراسة من )2016(، جميل)2018( والقيسي)2017والعواملة)

، عدم القدرة على إقامة العالقات  ات( فقر 10( فقرة، الحساسية الزائدة)13الشخصية وتمثله)
( درجات لكبيرة 5( فقرات. ويتم تصحيح األداة وفقًا لسلم الخماسي حيث أعطيت )11االجتماعية)

 ( متوسطة، درجتان لقليلة، ودرجة واحدة لقليلة جدًا.3( درجات لكبيرة، )4جدًا، )
 صدق أداة الدراسة:لثًا: ثا
تم التحقق من صدق أداة الدراسة عن طريق الصدق الظاهري)المحكمين( واالتساق الداخلي  

 على النحو التالي: ، وصدق البناء التكويني، والصدق الذاتي
تم عرض أداة الدراسة على عدد من المحكمين بكلية التربية للتأكد .الصدق الظاهري)المحكمين(: 1

الفقرات حيث قاموا بتعديل بعض العبارات وحذف عدد فقرتين من المحور األول)ضعف  من سالمة
 ( فقرة.32الشخصية( لتكون أداة الدراسة مكونة من )

تم حسابه عن طريق معامل االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية للمقياس ككل .االتساق الداخلي: 2
 ة)(.حيث تراوحت ما بين)( وجميعها عند مستوى الدالل

( معامل االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية للمقياس ككل1جدول)  
 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة
1 **0.40 9 **0.41 17 **0.70 25 **0.70 

2 **0.34 10 0.17 18 **0.80 26 **0.80 
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3 **0.38 11 **0.59 19 **0.68 27 **0.57 

4 **0.60 12 **0.43 20 **0.57 28 **0.50 

5 **0.50 13 *0.38 21 **0.70 29 **0.78 

6 **0.59 14 **0.56 22 **0.53 30 **0.68 

7 **0.60 15 **0.62 23 **0.43 31 **0.50 

8 **0.43 16 **0.70 24 **0.56 32 **0.61 

 (.a≥0.01دال عند مستوى الداللة)**
 (a≥0.05*دال عند مستوى الداللة)

( غير دالة فقرر الباحثان 10( أن جميع الفقرات دالة إحصائيًا ما عدا الفقرة رقم)1الحظ من الجدول)ي
( 10( فقرة. ليصبح مجال ضعف الشخصية مكون من )31حذفها، بهذا يكون المقياس مكون من )

كون من ( فقرات، وعدم القدرة على إقامة العالقات االجتماعية م10، والحساسية الزائدة من )فقرات
 ( فقرة.11)
وتم حسابه عن طريق معامل االرتباط لبيرسون بين الفقرة والدرجة الكلية .صدق البناء التكويني: 3

 ( يوضح ذلك اإلجراء.2للمجال الذي تنتمي إليه والجدول)
( معامل االرتباط لبيرسون بين الفقرة والدرجة التي الكلية للمجال الذي تنتمي إليه2جدول)  

 الحساسية الزائدة ضعف الشخصية
 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة
1 **0.73 6 **0.88 11 **0.41 16 **0.75 

2 *0.32 7 **0.60 12 **0.42 17 **0.82 

3 **0.61 8 **0.61 13 **0.64 18 **0.78 

4 **0.91 9 **0.76 14 **0.70 19 **0.61 

5 **0.70 10 **0.44 15 **0.75 20 **0.68 

 عدم القدرة على إقامة العالقات االجتماعية
 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة
21 **0.65 24 **0.72 27 **0.60 30 **0.55 
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22 **0.54 25 **0.75 28 **0.83 31 **0.69 

23 **0.61 26 **0.49 29 **0.72   

 (.a≥0.01ستوى الداللة)دال عند م**
 .(a≥0.05*دال عند مستوى الداللة)

إحصائيًا مع  داالً  ًا وقوياً موجب اً ( أن جميع الفقرات ارتبطت ارتباط2يالحظ من الجدول) 
 الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه.

( 3لجدول)وا وتم حسابه عن طريق الجزر التربيعي لمعامل الثبات )ألفاكرونباخ(. .الصدق الذاتي:4
 يبين ذلك.

 ( يوضح الصدق الذاتي لمقياس الخجل ومجاالته3جدول)
الصدق 
 الذاتي

ضعف 
 الشخصية

الحساسية 
 الزائدة

 األداة ككل عدم القدرة على إقامة العالقات االجتماعية

0.93 0.89 0.88 0.92 
دق البناء ( أن أداة الدراسة تميزت بدرجة عالية االتساق الداخلي وص4يالحظ من الجدول) 

 التكويني والّصدق الذاتي.
 ثبات أداة الدراسة: 

( يبين ذلك.4تم حساب ثبات أداة الدراسة عن طريق معادلة ألفاكرونباخ والجدول)   
 ( معامالت الثبات لمقياس الشعور بالخجل ومجاالته4جدول)

ثبات أداة 
 الدراسة

ضعف 
 الشخصية

الحساسية 
 الزائدة

 األداة ككل قات االجتماعيةعدم القدرة على إقامة العال

 0.85 0.78 0.79 0.86 الفاكرونباخ

يالحظ أن أداة الدراسة تمتعت بدرجة عالية من الصدق والثبات وأصبحت جاهزة للتطبيق على عينة 
( بمتوسط نظري 155-31الدراسة، عليه تتراوح الدرجة الكلية فيها على األداة ككل ما بين)

( 50-10" ضعف الشخصية" والثاني "الحساسية الزائدة" ما بين)(، وعلى المجال األول93قدره)
" تتراوح عدم القدرة على إقامة العالقات االجتماعية( درجة، أما في المحور الثالث "30بمتوسط قدره)

 ( درجة.33( بمتوسط نظري قدره)55-11ما بين)
 خامسًا: األساليب اإلحصائية:

 اإلحصائية التالية:تمت معالجة البيانات عن طريق األساليب  
المتوسطات الحسابية واألهمية النسبية والوسط الفرضي واختبار)ت( لعينة واحدة  .1

 لمعرفة مستوى الخجل لدى الطلبة.
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار)ت( لعينتين مستقلتين لمعرفة  .2
 الفروق بين الطلبة )الذكور واإلناث(.

 ستوى الشعور بالخجل:سادسًا: معيار تصنيف م
 االرتكاز على الوسط الفرضي مقارنة بالمتوسط الحسابي. .1
 (.100األهمية النسبية: الوسط الحسابي على الدرجة الكلية في ) .2
( 5تقسيم  1-5الحد األدنى تقسيم عدد الفئات) –طول الخلية: الحد األعلى للمقياس  .3
(، تقدير متوسط، 2.7-1.9( تقدير منخفض، ومن)1.8-1(، وكانت كاآلتي)0.8=)
-%48( منخفض، )%47فأكثر تقدير مرتفع أو أعلى من المتوسط بنسبة) 3.6-2.8ومن
 ( أعلى من المتوسط)مرتفع(.%73( متوسط، أكثر من)73%

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
ومناقشتها على ضوء يقوم الباحثان في هذا الجزء من الدراسة بعرض النتائج ومن ثم تحليلها  

 على النحو التالي:   النظري والدراسات السابقة  اإلطار
 أواًل: عرض ومناقشة نتيجة السؤال األول: 

نص السؤال األول على: "ما مستوى الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدينة مروي؟" تم 
نسبية لمعرفة حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار)ت( لعينة مستقلة واألهمية ال

 ( يوضح ذلك.5مستوى الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية؛ الجدول)
(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار)ت( لعينة مستقلة واألهمية النسبية لمعرفة مستوى 5جدول)

 الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية.
 االنحراف الوسط المجاالت

 المعياري
القيمة 
 التائية

مستوى 
 الداللة

 األهمية النسبية
 الحسابي الفرضي

43.0 10.44 36.71 30 ضعف الشخصية
8 

*0.00 73.42% 

33.2 11.96 32.51 30 الحساسية الزائدة
9 

*0.00 65.02% 

29.3 14.28 34.15 33 إقامة العالقات 
0 

*0.00 62.09% 

51.7 24.46 98.77 93 الدرجة الكلية
6 

*0.00 65.85% 

 (.a≥0.05*دال عند مستوى الداللة)
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بانحراف  (98.77على الدرجة الكلية)أ( أن الوسط الحسابي بلغ 5يالحظ من الجدول) 
(، حيث أن الوسط الفرضي أصغر 0.00( عند مستوى الداللة)51.76نت القيمة التائية)ا( وك24.46معياري)

مية نسبية "ضعف الشخصية"  يالحظ أنه جاء بأه من الوسط الحسابي وبأهمية نسبية متوسطة، وفي مجال
رجة " كان بدعدم القدرة على إقامة العالقات االجتماعيةمرتفعة، أما في "مجال "الحساسية الزائدة" و"

توسط في مما يشير إلى أن مستوى الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية كان أعلى من الممتوسطة، 
ية.جميع المجاالت والدرجة الكل  

يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء الخصائص النمائية التي يمر بها الطلبة وما تتميز به من انفعاالت 
وارتباكات لعدم قدرة الطالب على تحديد أدواره التي يجب القيام بها، كما تتميز هذه المرحلة بالنرجسية 

انشغال األنا لخجل حيث ترجعه إلى في تفسيرها لوالعدوانية، وهذا ما ذهبت إليه مدرسة التحليل النفسي 
اتفقت الدراسة مع  ،بذاته ليأخذ شكل النرجسية فضاًل عن الشخص الخجول يتميز بالعدائية والعدوان

 (Henriksen & Murberg, 2009)ودراسة  (2018الصالح)و ( 2018الطواري)دراسة 
، متوسطةبدرجة ت لدى الطلبة كان التي وجدت أن الخجل( 2016(. أنديجاني)2017العواملة)و 

متدني  التي بينت مستوى( 2016جميل)، و (2018القيسي)وأعلى من المتوسط واختلفت مع دراسة 
 .من الخجل

 عرض ومناقشة نتيجة السؤال الثاني:  ثانياً 
نص السؤال الثاني على: "هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالخجل ُتعزى 

اختبار)ت( لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق بين الجنسين في مستوى تم حساب  لمتغير الجنس ؟"
 ( ذلك اإلجراء.6الشعور بالخجل ويبين الجدول)

لدى طلبة  ( اختبار)ت( لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق بين الجنسين في مستوى الشعور بالخجل6جدول)
 المرحلة الثانوية.

 الجنس 
 المجاالت

القيمة  اإلناث الذكور
 ائيةالت

مستوى 
 االنحراف الوسط االنحراف الوسط الداللة

 0.01* -3.17 10.875 34.09 9.334 39.33 ضعف الشخصية

 0.02* 3.04 10.690 35.40 12.531 29.63 الحساسية الزائدة

 0.01* 510. 13.222 34.75 15.324 33.56 إقامة العالقات االجتماعية

 0.00* 430. 28.599 104.24 19.631 102.52 الدرجة الكلية

 (.a≥0.05*دال عند مستوى الداللة)
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( وجود فروق ذات داللة إحصائية على األداة ككل وجميع المجاالت في مستوى 6يالحظ من الجدول)
الشعور لدى الطلبة يعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث ما عدا محور ضعف الشخصية لصالح 

 الذكور.
الطبيعة الفسيولوجية التي تتميز بها األنثى عن الذكر، )الحياء عند  هذه النتيجة إلى انيفسر الباحث

تفاعلها مع اآلخرين( كما يرجع هذه النتيجة إلى التنشئة االجتماعية والثقافة السودانية وعاداتها بصفة 
( أن الخجل يثير ziller rorer,1985عامة ومنطقة الدراسة على وجه الخصوص، حيث يرى)

ر في ظهور هذه ياك البيئة، أّي أن العوامل البيئية واألسرية كان لها الدور الكبويثار عن طريق إدر 
النتيجة والتي ترجع إلى طريقة اختالف التنشئة االجتماعية بين الذكر واألنثى، اتفقت الدراسة مع 

أيضًا فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في الخجل  ( التي وجدت2018الطواري)دراسة 
كشفت عن فروق في الخجل تعزى  التي( Henriksen & Murberg, 2009)، ومع صالح اإلناثول

فروق ال إلى غيابتوصلت  التي( 2018دراسة القيسي)واختلفت مع  لمتغير الجنس ولصالح اإلناث.
لم التي  (.2017دراسة العواملة)ومع  (.إناثالخجل تبعًا لمتغير النوع)ذكور،  فيذات داللة إحصائية 

تجد فروق ذات داللة  التي بينت أنه ال( 2016دراسة جميل)ومع  ظهر فروق تعزى لمتغير الجنس.ت
 إحصائية في مستوى الشعور بالخجل ُتعزى لمتغير الجنس. 

 النتائج:
 امتالك طلبة المرحلة الثانوية لمستوى من الخجل بدرجة أعلى من المتوسط. .1
 اإلناث أكثر شعورًا بالخجل من الذكور. .2

 يات:التوص
 على ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بتوصيات التالية: 

ضرورة تعين المرشدين النفسيين واالجتماعيين بالمدارس الثانوية لمساعدة اإلدارة  .1
 على التغلب على المشكالت النفسية لدى الطلبة.

 توسيع مجال هذه الدراسة لتغطى الوالية الشمالية. .2
نفسية كالوحدة النفسية جرأ هذا المستوى األعلى من دراسة تربط بين متغير وال اءأجر  .3

 المتوسط من الشعور بالخجل.
 المراجع:

(. مجلة كلية التربية بالزقازيق )دراسات تربوية 2016أنديجاني، عبد الوهاب بن مشرب) .1
 313-249(، 1(، ج)90ونفسية(، ع)

غداد، مجلة البحوث (. الخجل وعالقته باالكتئاب لدى طلبة جامعة ب2016جميل، بيداء هاشم) .2
 .448-421(.50التربوية والنفسية، ع)
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االجتماعي، عمان: دار  القلق و الخجل إدارة (. استراتيجيات2009حسين، طه عبد العظيم) .3
 موزعون. و ناشرون النشر الفكر

(. الخجل والمجاراة وعالقتهما بالتحصيل الدراسي لدى 1999خير اهلل، تيسير حامد محمد) .4
 السودان.-معة الخرطوم، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أفريقيا العالميةعينة من طلبة جا

(. الخجل االجتماعي وعالقته 2011الدلبمي، أميرة مزهر حميد، والعزي، أحالم مهدي عبد اهلل) .5
 .154-134(، 47بالتحصيل الدراسي لدى طالبات معهد المعلمات، مجلة الفتح، ع)

(. الخجل لدى المراهق من الجنسين، دراسة تحليلية لمسبباته 1994السمادوني، السيد إبراهيم) .6
 .201-135(، 3ومظاهر وآثاره، التقويم والقياس التربوي، ع)

 العربي. الفكر دار األطفال، بيروت: عند النفسية (. المشكالت1981الشربيني، ذكريا) .7
 لفكر العربي.(، المشكالت النفسية عند األطفال، القاهرة: دار ا2001الشربيني، ذكريا) .8
(. الخجل وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية، دراسة 2018الصالح، محمد الموسى) .9

ميدانية على عينة من طلبة جامعة الفرات، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، 
 .327-309(،6(، ع)40سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، مج)

خجل االجتماعي لدى المراهق في دولة الكويت، المجلة (. ال2018الطواري، سعود محمد) .10
 .68-48(. 2العربية للعلوم التربوية والنفسية، العدد)

(. مستوى الشعور بالخجل في ضوء بعض المتغيرات لدى 2017العواملة، ورود جمال عواد) .11
مجلة البحث طلبة المرحلة الثانوية الموهوبيين في مدار الملك عبد اهلل الثاني للتميز باألردن، 

 .63-42(.18العلمي في التربية، ع)
النفسية، القاهرة: دار  الموسوعة سبيل في الخجل على (. التغلب1980غالب، مصطفى) .12

 3المعرفة الجامعية، ط
(. االضطرابات السلوكية، عمان: دار الصفاء 2000قاسم، جمال مثقال، وعبيد، ماجدة السيد) .13

 للنشر والتوزيع.
(. الخجل وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة الصف 2018داد)القيسي، جيهان عبد ح .14

 .440-411(،59األول المتوسط، مجلة البحوث التربوية والنفسية، ع)
15. kaplan, pm. (1972) : on shness, International dournal ,of psycho – analysis 

. 

16. Yung,C,G.,(1938). Psychology and religion .New Haven;Yale University 

Press. 

17. Lawrence, B,( 1999) '' Shyness, and Education , The relationship between 

shyness , social class and personality variables in adolescent . Edu 

psycho 
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 مبىن األحكام الشرعية عند اأُلصوليني 
 د. عثمان عمر رحمة اهلل                                   . اشرف إبراهيم عبد اهلل إبراهيم د

 .القاضي بالسلطة القضائية                  جامعة دنقال -الشريعة والقانون بكلية المساعد ستاذ األ      
 المستخلص:  
هدفت الدراسة لتُبّين أن علم ُأصول الفقه من أدق وأجل العلوم الشرعية. وأن معرفة مبنى  

األحكام الشرعية عند اأُلصوليين مما يحتاج إليه الفقيه في فقهه، والمفتي في فتواه، والقاضي في 
يننا الحنيف الوضوح، ُحكمه، في بناء كثير من أحكام النوازل المستجدة عليها، إذ أّن من ُأصول د

لحاق النظير بالنظير، واعتبار المثل بالمثل، وهذه بعض األصول التي ُبنيت  والشمول، والمرونة، وا 
 عليها األحكام الشرعية عند اأُلصوليين.

Abstract: 

The study aimed that the jurisprudence of jurisprudence is the most accurate 

and for the sake of forensic and that the knowledge of the building of Islamic 

rulings when fundamentalists need what the jurist in his jurisprudence and 

mqti in his forces and the judge in his rule in building many of the provisions 

of the new downturns on them as the assets of our true religion clarity 

comprehensiveness flexibility and the consideration of the counterpart and 

the consideration of the work of boredom and these are some of the assets 

upon which the provisions of the Islamic fundamentalists.                         

 

 المقدمة: 
الحمد هلل الذي شرع الشرائع وأقام عليها األدلة القواطع، فأضحى الشرع طريقًا سهل السلوك ُمرجى  

سلم على من ُأرسل رحمًة للعالمين محمد المصطفى األمين صلى اهلل عليه وسلم نصلي و نالُبلوغ. و 
  تسليمًا كثيرًا.

صوليين، من أدق مباحث الحكم الشرعي ولذا من المعلوم أّن مبنى األحكام الشرعية عند األُ  
كانت محط ألبحاث وأنظار كثير من علماء األصول قديمًا وحديثًا، إذ النظر في مبنى هذه األحكام 
فيه إيجاد حلوٍل كثيرة لمستجدات العصر في إطار النصوص الشرعية، وفيه دليٌل واضح على 

حاجات البشر، وأنها مبنية على مصالح العباد في ب افيةصالحية هذا الدين لكل زمان ومكان، وأنها و 
 المعاش والمعاد. 

 من أهم األسباب التي دفعت الباحث الختيار هذا الموضوع ما يلي: أسباب اختيار الموضوع:
/ بيان أّن األحكام الشرعية مبنية على أدلة الكتاب والسنة، وتضم معاٍن وحكم، ُتراعي مصالح 1

 المكلفين.
 عاليم ديننا الحنيف./ نشر أصول وت2
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/ بيان صالحية الشرعية وخلودها وشمولها على مر العصور، على اختالف المعطيات، وتباين 3
 المجريات.

تُقدر أهمية البحث بأهمية موضوعه واألهداف المرجوة منه، وتأتي أهمية وأهداف أهمية الموضوع: 
 هذا البحث في كونه: 

 ند األصوليين. / ُيجلي معنى مبنى األحكام الشرعية ع1
/ ُيؤكد اعتبار الشرع لألوصاف الظاهرة المنضبطة، من خالل نصوص الكتاب الظاهرة، و 2

 نصوص السنة الواضحة، على فهم سلف األمة الصالح.
/ التأكيد على أّن األحكام الشرعية إّنما ُشرعت لمقاصد وغايات، وأّن هذه الغايات والمقاصد مبنيٌة 3

 على األحكام الشرعية.
 المبحث األول:بيان معنى األحكام الشرعية لغًة واصطالحًا:

األحكام الشرعية مؤّلفة من موصوف وصفة، فاألحكام موصوف، والشرعية صفة، ومما هو معلوم أّن 
ليك تعريف كل جزء.  تعريف المرّكب متوقٌف على تعريف أجزائه، وا 

 المطلب األول:تعريف األحكام في اللغة واالصطالح: 
األحكام جمع ُحكم، والُحكم في لغة العرب تأتي لمعاٍن كثيرة، ول:تعريف األحكام في اللغة: الفرع األ 

مردها جميعًا إلى معنى المنع، فالحاء والكاف والميم أصٌل واحد، وأّوُل ذلك الُحكم وهو المنع من 
ال: حكمت السفيه الُظلم، وُسمِّت َحكمة الدابة ألّنها تمنُعها، ُيقال: َحكمت الدابة وأحكمتها، ويق

 وأحكمته إذا أخذت على يديه، قال جرير: 
 أبني ُأمية احكموا ُسفاءكم ***** إني أخاف عليكم أن أغضبا

والحكمة من قياسها، ألنها تمنع من الجهل، وتقول: حّكمُت فالنًا تحكيمًا منعته عما يريد) ابن 
 (.140ص12م:ج1993(. ) ابن منظور:91ص 2م:ج1979فارس

األحكام جمع ُحكم، وقد ُعّرف الُحكم في االصطالح  ني:تعريف األحكام في االصطالح:الفرع الثا
العام بأّنه: إسناد أمٍر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا، نحو زيٌد قائم وعمرو ليس بقائم) 

(. وينقسم الحكم بدليل االستقراء إلى ثالثة أقسام: حكم عقلي: وهو ما يعرف 9م:ص2004الشنقيطي:
النسبة إيجابًا أو سلبًا، نحو الُكل أكبر من الُجزء، والجزء ليس أكبر من الجزء سلبًا. وحكم فيه العقل 

عادي: وهو ما ُعرفت فيه النسبة بالعادة مثل النوم مريح للبدن.  وحكم شرعي: وهو المقصود هنا، 
 (.10م:ص2004وهو خطاب اهلل المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلٌف به) الشنقيطي:

 طلب الثاني:تعريف الشرعية في اللغة واالصطالح: الم
والشرعية في اللغة نسبة إلى الشرع، وتحّلت الكلمة بالهاء في الفرع األول:تعريف الشرعية في اللغة:

آخرها ألنها وقعت صفة لموصوف مؤنث وهو األحكام، والشرع والشريعة: تأتي بمعنى الطريقة، 
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من ذلك الشِّرعة في الدين والشريعة، وهي الطريقة المستقيمة كما  والمنهاج، والُسّنة، والدين، واشُتقّ 
. أي على ديٍن وملٍة ومنهاج.) 48قال تعالى:) ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا( سورة المائدة: اآلية:

 (. 270ص1م:ج2001األزهري:
لعباده من الدين، من العقائد والعبادات هو ما شرعه اهلل الفرع الثاني:تعريف الشرعية في االصطالح: 

واألخالق والمعامالت ونظم الحياة في شعبها المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا واآلخرة 
 (.15)القطان:بدون:ص

بالتأليف بين جزأي المركب الوصفي)األحكام الشرعية( الفرع الثالث:تعريف األحكام الشرعية مركبة:
اصطالح األصوليين بأنه: مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال  يكون تعريف الحكم الشرعي في

() 10م:ص2004المكلف من حيث إنه مكلٌف به وضعًا أو تخييرًا)مذكرة الشنقيطي:
فخرج بقوله )خطاب اهلل( خطاب غيره ألنه ال حكم شرعيًا إال هلل وحده (. 71م:ص2000الشوكاني:

)َوَما .27) ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِللَِّه( سورة األنعام: اآليةجل وعال فكل تشريع من غيره باطل، قال تعالى:
َفِإْن تََناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء ).وقال تعالى:10اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإَلى اللَِّه( سورة الشورى:اآلية:

 .59َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل( سورة النساء:اآلية:
)المتعلق بفعل المكلف( ما تعلق بذات اهلل تعالى نحو)اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه( سورة محمد:  وخرج بقوله

. وما 102.وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى:) اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء( سورة األنعام:19اآلية
. وما تعلق بالجمادات 11َناُكْم( سورة األعراف:اآليةيتعلق بذوات المكلفين نحو)َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ثُمَّ َصوَّرْ 

 .47نحو قوله تعالى:)َوَيْوَم ُنَسيُِّر اْلِجَباَل َوَتَرى اأْلَْرَض َباِرَزًة( سورة الكهف: اآلية:
وخرج بقوله )المتعلق بفعل المكلف( خطاب اهلل تعالى المتعلق بفعل المكلف ال من حيث أنه مكلف 

ُموَن َما َتْفَعُلوَن(فأنه خطاب من اهلل متعلق بفعل المكلف من حيث أّن الحفظة به كقوله تعالى)َيْعلَ 
 (.267ص1م:ج1987يعلمونه، ال من حيث أّنه مكلٌف به )نجم الدين:

 المبحث الثاني:بيان بعض مما ُبني عليه الحكم الشرعي عند األصوليين:
شرعي، واألصول التي ُبنيت عليها األحكام لقد سعى علماء األصول قديمًا وحديثًا لبيان معنى الحكم ال

الشرعية عند األصوليين، وأّن هذه األصول تعتبر أهم وأميز ضوابط االجتهاد المقاصدي، إذ من 
خاللها يتبّين معنى مبنى األحكام الشرعية عند األصوليين، وأّن الشارع الحكيم اعتبر األوصاف 

 حرج والمشقة عن المكلفين. الظاهرة المنضبطة، توسعًة وتسهياًل ورفعًا لل
  المطلب األول:األحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها:

فاألحكام الشرعية مبنية على تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، ودرء كل مفسدة عنهم، قال 
كميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأّنها شيخ اإلسالم ابن تيمية:الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وت

ُترجح خير الخيرين، وشر الشرين، وذلك بتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم 
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(. وأّكد ذلك اإلمام ابن قيم 48ص 20م: ج1961المفسدتين باحتمال أدناهما)ابن تيمية الحراني:
الحكم ومصالح العباد، في المعاش والمعاد، وهي الجوزية بقوله: إّن الشريعة مبناها وأساسها على 

عدٌل كلها، وحكمٌة كلها، ومصالح كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى 
ن ُأدخلت فيها  ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وا 

(. 3ص 3م: ج1987ورحمته بين خلقه)ابن قيم الجوزية:  بالتأويل، فالشريعة عدُل اهلل بين عباده،
عدام المفاسد  وقال أيضًا رحمه اهلل تعالى: إّن الشرع والعقل يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها، وا 
وتقليلها، فإذا ُعرض للعاقل أمٌر يرى فيه مصلحٌة ومفسدة، وجب عليه أمران: أمٌر علمي، وأمٌر 

ذا تبّين له الرجحان، وجب عليه إيثار عملي، فالعملي معرفة الراجح م ن طرفي المصلحة والمفسدة، وا 
(. فالشريعة كلها مصالح وهذا ما أّكده ابن عبد 214األرجح له. )ابن قيم الجوزية : بدون تاريخ: ص

 2م: ج1980السالم: الشريعة ُكلَّها مصالح، إّما درء مفاسد، أو جلب مصالح )ابن عبد السالم: 
بي رحمه اهلل تعالى: وضع الشرائع إّنما هو لمصالح العباد في العاجل واآلجل (. وقال الشاط9ص

(. وقد دّلت نصوص كثيرة من الكتاب والُسّنة على أّن أحكام 29ص 2م: ج2003معًا.)الشاطبي: 
اَلَة ِإنَّ الصَّ  اَلَة الشريعة مبنية على مصالح العباد في المعاش والمعاد، فمن ذلك قوله تعالى:) َوَأِقِم الصَّ

. فدّلت اآلية الكريمة على أّن الحكمة من تشريع الصالة، 45َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر( العنكبوت: 
أّنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقوله تعالى:) ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّيِهْم ِبَها( التوبة: 

أّن الحكمة من تشريع الصدقة تطهير للمال، وتزكية، ونماء، وبركة، وأّنه  . فدلت اآلية على103
َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا  سبٌب من أسباب تراحم المجتمع المسلم، وتكاتفه. وكذلك قوله تعالى:)

طبيق القصاص على . ففي اآلية دليٌل واضح على أّن ت179( البقرة: ُأوِلي اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تَتَُّقونَ 
القاتل، فيه حياة لبقية المجتمع، إذ أّن كل من ُتسول له نفسه بقتل أخيه المسلم، يعرف أّنه إن قتل 
أخيه سُيقتل، يرتدع ، ولهذا فالمصلحة من شرع القصاص إّنما هو لحفظ النفوس، ودفع مفسدة 

األحكام الشرعية مبنية على تحقيق االعتداء على النفوس. فاألدلة من القرآن الكريم كثيرة تدل على أن 
المصالح، ودرء المفاسد. واألدلة الشرعية من الُسّنة النبوية كثيرة تدل على أّن األحكام الشرعية مبنية 
على مصالح العباد وتحقيها في المعاش والمعاد، فمن ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم:إّنما ُجعل 

ب االستئذان: باب االستئذان من أجل البصر: االستذان من أجل البصر)صحيح البخاري: كتا
(. وقال صلى اهلل عليه وسلم:)يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 6241: حديث رقم1333ص

، حديث 1018ص 2فليتزوج)مسلم: كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه: ج
وعلى هذا إجماع أهل العلم، ولهذا قال اإلمام (. فالشريعة مبنية على مراعاة مصالح العباد، 1400رقم

م: 2007ابن رجب: فإّن األحكام ُشرعت لمصالح العباد، بدليل إجماع األمة عليه.)الريسوني: 
 (ٍ. 226ص
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  المطلب الثاني:األحكام الشرعية مبنّية على التيسير ورفع الحرج والمشقة عن المكلفين:
ها لم تقصد التكليف بالشاق، واإلعنات فيه، ودليل المتتبع ألحكام الشريعة ُيالحظ بوضوح أنّ 

 ذلك أمور كما قال اإلمام الشاطبي رحمه اهلل تعالى:
النصوص الدالة على التيسير كقوله تعالى:) َوَيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الَِّتي َكاَنْت  األمر األول:

َنا َواَل َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَنا( . وكقوله تعالى:) َربَّ 157َعَلْيِهْم( العنكبوت: 
 . وكقوله تعالى:)185( البقرة: ُيِريُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر واََل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  . وكقوله تعالى:)286البقرة: 

. وكقوله تعالى:) ُيِريُد اللَُّه َأْن ُيَخفَِّف َعْنُكْم َوُخِلَق 78( الحج: َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرجٍ 
ْنَساُن َضِعيًفا( النساء:  . وكذلك السنة النبوية حافلة باألدلة التي تدل على أّن الشريعة اإلسالمية 28اإْلِ

 عنها أّنه مبنية على اليسر ورفع الحرج والمشقة عن المكلفين، فمن ذلك ما روته عائشة رضي اهلل
قالت: ما ُخّير النبي صلى اهلل عليه وسلم بين أمرين إال اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا)ابن 

(. وقال صلى اهلل عليه وسلم: إّن 394ص 4م:كتاب األدب، باب العفو والتجاوز، ج1983األشعث:
نوا بالغدوة والروحة، وشيٍء من الدين ُيسر ولن ُيشاد الدين أحٌد إال غلبه، فسّدووا وقاربوا وبشروا واستعي

 (.23الُدلجة)البخاري:كتاب اإليمان:باب الدين ُيسر،بدون، ص
ما ثبت أيضًا من مشروعية الُرخص، وهو أمٌر مقطوٌع به، ومما ُعلم من الدين  األمر الثاني:

بالضرورة، كرخص القصر، والفطر، والجمع، وتناول المحرمات في اإلضرار، فإّن هذا يدل داللة 
قطعية على مطلق رفع الحرج والمشقة. وكذلك ما جاء في النهي عن التعمق والتكلف والتسبب في 
االنقطاع عن دوام األعمال، ولو كان الشارع قاصدًا للمشقة في التكليف لما كان ّثم ترخيٌص وال 

 تخفيف.
يعة اإلجماع على عدم وقوعه وجودًا في التكليف، وهو يدل على قصد الشر  األمر الثالث:
 (.   91ص-90ص2م:ج2003إليه)الشاطبي:

لحاق النظير بنظيره:   المطلب الثالث: األحكام الشرعية مبنيٌة على التسوية بين المتماثالت وا 
لحاق النظير  ومن األدلة الواضحة على أّن األحكام الشرعية مبنية على التسوية بين المتماثالت وا 

لخطاب رضي اهلل عنه قال: هششت إلى المرأة فقبلُتها بنظيره، ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن ا
وأنا صائم، فأتيت النبي صلى اهلل عليه وسلم فُقلت: يا رسول اهلل أتيُت أمرًا عظيمًا، قّبلُت وأنا صائم؟ 
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقلت: ال بأس، فقال 

م:كتاب الصيام: باب القبلة 1999يه وسلم: "ففيم") اإلمام أحمد بن حنبل: رسول اهلل صلى اهلل عل
(. قال اإلمام ابن القيم الجوزية رحمه اهلل تعالى: ولوال أّن حكم 138: حديث رقم286ص1للصائم:ج

ثباتًا لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى،  المثل حكم مثله وأّن المعاني والعلل مؤثرة في األحكام نفيًا وا 
كر ليدل به على أن حكم النظير حكم مثله، وأّن نسبة القبلة التي هي وسيلة الوطء، كنسبة وضع فذُ 
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الماء في الفم الذي هو وسيلٌة إلى شربه، فكما أّن هذا األمر ال يضر فكذلك اآلخر)ابن قيم الجوزية: 
لمتماثالت (. ومن األدلة على أّن األحكام الشرعية مبنية على التسوية بين ا257ص 3م:ج1987

لحاق النظير بنظيره، ما رّد به النبي صلى اهلل عليه وسلم للرجل الذي سأله فقال: إّن أبي أدركه  وا 
اإلسالم وهو شيٌخ كبير، ال يستطيع ركوب الرحل والحُج مكتوٌب عليه، أفأحج عنه؟ فقال رسول اهلل 

يجزي عنه؟ قال: نعم، قال: صلى اهلل عليه وسلم: أرأيت إن كان على أبيك ديٌن فقضيته عنه أكان 
، حديث 63ص 2فحج عنه) الدارمي: كتاب الحج، باب ماء جاء في الحج عن الغير، ج

(. قال ابن القيم: فقّرب الحكم من الحكم، وجعل دين اهلل سبحانه وتعالى في وجوب 1837رقم
نبي صلى اهلل عليه القضاء، أو في قبوله بمنزلة دين اآلدمي، وألحق النظير بالنظير، والمقصود أّن ال

وسلم يذُكر في األحكام العلل، وربطها بأوصاف مؤثرة فيها، مقتضيًة لها طردًا وعكسًا، وأّنه قد يوجب 
الشيء وُيحرِّم نظيره من وجه، وُيحرِّم الشيء وُيبيح نظيره من كل وجه، وهذا كله يدل على أّنه من 

فهو دليل على تساوي النظيرين، وتشابه  المعلوم الثابت في فطرهم أّن حكم النظيرين حكم واحد،
عطاء أحدهما حكم اآلخر.) ابن قيم الجوزية:  (. وقال أيضًا رحمه اهلل 3ص 3م: ج1987القرينين، وا 

تعالى: أصل الشرع إلحاق النظير بالنظير، فهو شرع اهلل وقدره، ووحيه، وثوابه، وعقابه، كله قائم  
واعتبار المثل بالمثل، ولهذا يذكر الشارع العلل واألوصاف بهذا األصل، وهو إلحاق النظير بالنظير، 

المؤثرة والمعاني المعتبرة في األحكام القدرية والشرعية والجزائية، ليدل بذلك على تعلق الحكم بها أين 
(. وقال 245ص 3م: ج1987وجدت، واقتضائها ألحكامها وعدم تخُلفها عنها.) ابن قيم الجوزية: 

الشرعية األمرية فُكّلها هكذا، تجدها مشتملة على التسوية بين المتماثلين، واعتبار  أيضًا: وأّما أحكامه
النظير بنظيره، واعتبار الشيء بمثله، والتفريق بين المختلفين، وعدم تسوية أحدهما باآلخر، وشريعته 

مفسدة، أو سبحانه وتعالى منزهٌة أن تنهى عن شيء لمفسدٍة فيه ثُّم تُبيح ما هو مشتمٌل على تلك ال
مثلها أو أزيد منها، فمن جّوز ذلك على الشريعة فما عرفها حق معرفتها، وال ّقدرها حق قدرها، وكيف 
ُيظنُّ بالشريعة أّنها تُبيح شيئًا لحاجة المكلف إليه ومصلحته ُثّم ُتحرِّم ما هو أحوج إليه، والمصلحة في 

 (. 259ص 3م: ج1987 إباحته أظهر، وهذا من أمحل المحال.) ابن قيم الجوزية:
 المطلب الرابع: األحكام الشرعية مبنية على الوضوح إذ ال لبس فيها وال ُغموض: 

األحكام الشرعية مبنية على الوضوح لوضوح مصدرها، كما قال تعالى:) َواَل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن تََفرَُّقوا 
. قال 10َلِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم( سورة آل عمران: اآلية َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلَبيَِّناُت َوُأو 

 4م: ج2003الشاطبي رحمه اهلل تعالى: والبّينات هي الشريعة، ال لبس فيها وال غموض) الشاطبي: 
( سورة اْخِتاَلًفا َكِثيًرا َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيهِ  (. وقال تعالى:)70ص

. وقال الشاطبي أيضًا: فنفى اهلل سبحانه وتعالى أن يقع في شرعه اختالٌف البتة، 82النساء: اآلية 
(. وقال صلى اهلل عليه وسلم: تركتكم على 70ص 4م: ج2003وذلك لوضوح شرعه)الشاطبي:
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اختالفًا كثيرًا فعليكم بما عرفتم من  البيضاء، ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، ومن يعش فسيرى
وا عليها بالنواجذ،  ن كان عبدًا حبشيًا، َعضَّ سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، وعليكم بالطاعة وا 
فإنما المؤمن كالجمل األنف كلما قيد انقاد.) ابن ماجة: باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، 

صلى اهلل عليه وسلم ما ترك أمرًا يقرب إلى اهلل إال دلهم عليه، وأنه   (.43، حديث رقم16ص 1ج
وما ترك أمرًا يباعد من اهلل إال حذرهم منه، فشريعته كاملة، وقد تركهم على بيضاء في وضوحها 
وجالئها، من أخذ بها سلم، ومن َيِزيغ عنها هو الهالك, فقد تركنا على محجة بيضاء وعلى طريقة 

نما هي واضحة بيضاء في غاية الوضو  ح وفي غاية الجالء, ليس فيها خفاء وليس فيها غموض، وا 
، 25جلية، فمن أخذ بها سلم ومن أعرض عنها خاب وخسر.) العباد: شرح األربعين النووية: ص

قد تركتكم أيها المخاطبون من أمة  (. وقال األمير الصنعاني مبينًا وضوح الشريعة:26حديث رقم 
ي لفظ "على المحجة البيضاء، وهي جادة الطريق. )ليلها( في إشراقه. اإلجابة. على البيضاء ف

)كنهارها( المراد أنه ال لبس فيها وال ريب بل قد اتضحت إيضاح النهار، ومنه يعلم أنه ال لبس في 
 8م: ج2011دين اهلل وال يحتاج إلى تكلفات المتكلمين وشطحات المتهوكين.)األمير الصنعاني:

. وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: إّن األحكام الشرعية ُكّلها بّينتها النصوص (6078، حديث رقم49ص
ن دّل القياس الصحيح على مثل ما دّل عليه النص داللة خفية، فإذا علمنا أّن الرسول صلى  أيضًا، وا 

م الشيء ولم يوجبه، علمنا أّنه ليس بحرام وال واجب، وأّن األحكام التي  تحتاج اهلل عليه وسلم لم ُيحرِّ
ذا  األمة إلى معرفتها ال ُبّد أن ُيبيُنها الرسول صلى اهلل عليه وسلم بيانًا عامًا، وال بد أن تنقلها األمة، وا 

(. وقال الحافظ ابن رجب 236ص 25انتفى هذا ُعلم أّن هذا ليس من دينه.) ابن تيمية الحراني:ج
ًا، وال حرامًا إاّل ُمبينًا، لكن بعضه كان أظهر الحنبلي: وفي الجملة فما ترك اهلل ورسوله حالاًل إاّل ُمبين

بيانًا من بعض، فما ظهر بيانه واشُتِهر وُعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شٌك وال ُيعذُر 
أحٌد بجهله في بلد يظهر فيه اإلسالم، وما كان بيانه دون ذلك، فمنه ما اشتُهر بين حملة الشريعة 

حله أو ُحرمته، وقد يخفى على بعض ما ليس منه، ومنه ما لم يشتهر خاصة فأجمع العلماء على 
بين حملة الشريعة أيضًا فاختلفوا في تحليله وتحريمه، فالشريعة واضحٌة ُمبّينٌة ال لبس فيها وال 

(. وليس أدل على وضوح هذه الشريعة الغراء 189م: ص2016غموض.) ابن رجب الحنبلي: 
 عليه وسلم في حجة الوداع في تلك الخطبة البليغة، عن أبي بكرة ووضوح أحكامها ما قاله صلى اهلل

، «أتدرون أي يوم هذا؟»رضي اهلل عنه، قال: خطبنا النبي صلى اهلل عليه وسلم يوم النحر، قال: 
قلنا: بلى، « أليس يوم النحر؟»قلنا: اهلل ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: 

، قلنا: اهلل ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال «هذا؟ أي شهر»قال: 
قلنا: اهلل ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه « أي بلد هذا؟»، قلنا: بلى، قال «أليس ذو الحجة؟»

 فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام،»قلنا: بلى، قال: « أليست بالبلدة الحرام؟»سيسميه بغير اسمه، قال 
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، قالوا: نعم، «كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، أال هل بلغت؟
اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فال ترجعوا بعدي  كفارا، »قال: 

حديث ، 364يضرب بعضكم رقاب بعض.) البخاري: كتاب الحج: باب الُخطبة أيام ِمنى،بدون، ص
(. ففي الحديث فوائد جليلة تدل بوضوح على أّن هذه الشريعة الغراء ال لبس فيها وال 1741رقم

غموض، وأّن النهج الذي انتهجه النبي صلى اهلل عليه وسلم في خطبة الوداع، يدل على حرصه 
بعير  الجاد في تبليغ هذا الدين، فمن ذلك:إمساك الصحابي الجليل أبي بكرة رضي اهلل عنه بزمام

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو على راحلته، فيه صوٌن للبعير عن اإلضراب حتى ال ُيشوش 
على راكبه قوله، حتى يكون القول واضحًا على من يسمعه.وخطبته صلى اهلل عليه وسلم وهو قاعٌد 

م إياه. ففيه على ظهر دابته وهي واقفة، ليكون على موضع عاٍل ليكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤيته
ما فيه من وضوح هذه الشريعة. سؤاله صلى اهلل عليه وسلم عن الثالثة) اليوم، والشهر، والبلد( 
وُسكوُتُه بعد كل سؤاٍل منها كان الستحضار ُفهوِمِهم ولُيقِبلوا عليه بُكليتهم وليستشعروا عظمة ما 

تباع كل الوسائل المؤدية يخبرهم عنه. فيه حرصه صلى اهلل عليه وسلم على تبليغ هذا الدين  وا 
 (.   159ص-158ص 1م: ج1980لذلك.)ابن حجر: 

  المطلب الخامس: األحكام الشرعية مبنية على اعتبار المقاصد والنيات:
األحكام الشرعية مبنية على اعتبار المقاصد والنيات وهي مهمة في تصرفات العباد. وأّن أحكام 

تالف نية اإلنسان وقصده، ولهذا قال اإلمام ابن قيم التصرفات الصادرة من اإلنسان تختلف باخ
الجوزية رحمه اهلل تعالى: وقاعدة الشريعة التي ال يجوز هدمها أّن المقاصد واالعتقادات ُمعتبرٌة في 
التصرفات والعبارات، كما هي معتبرٌة في التقربات والعبادات، فالقصد والنية واالعتقاد يجعل الشيء 

صحيحًا أو فاسدًا،وطاعًة أو معصية، كما أّن القصد في العبادة يجعلها واجبًة أو حالاًل أو حرامًا، و 
مستحبًة، أو محرمة، ودالئل هذه القاعدة تفوت الحصر، فمنها قوله تعالى في حق األزواج إذا طلقوا 

ْن َأَراُدوا ِإْصاَلًحا َوَلُهنَّ ِمْثُل ) َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِفي َذِلَك إِ أزواجهم طالقًا رجعيًا، كما قال تعالى:
. وقوله 228الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف َوِللرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم( سورة البقرة: اآلية

َذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُرو  تعالى:) ٍف َأْو َسرُِّحوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َواَل ُتْمِسُكوُهنَّ َواِ 
َمَت اللَِّه َعَلْيُكْم َوَما ِضَراًرا ِلَتْعَتُدوا َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه واََل َتتَِّخُذوا آَياِت اللَِّه ُهُزًوا َواْذُكُروا ِنعْ 

( سورة البقرة: ِة َيِعُظُكْم ِبِه َواتَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ َأْنَزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكتَاِب َواْلِحْكمَ 
. وهذا نٌص واضح في أّن الرجعة إّنما مّلكها اهلل تعالى لمن قصد الصالح دون من قصد 231اآلية

رار. وقوله تعالى الُخلع:) (. سورة وَد اللَِّه َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبهِ َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقيَما ُحدُ  الضِّ
(. َفِإْن َطلََّقَها َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن َيَتَراَجَعا ِإْن َظنَّا َأْن ُيِقيَما ُحُدوَد اللَّهِ  . وقوله تعالى:)229البقرة: اآلية

لع المأذون فيه، والنكاح المأذون فيه، إّنما ُيباح إن . فبّين اهلل تعالى أّن الخُ 232سورة البقرة: اآلية: 
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( سورة النساء: ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوَصى ِبَها َأْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضارٍّ  ظّنا أن ُيقيما حدود اهلل. وقال تعالى:)
رار، فإن قصده ف12اآلية للورثة . فإّنما قّدم اهلل الوصية على الميراث إذا لم يقصد بها الموصي الضِّ

إبطالها وعدم تنفيذها. إلى أن قال: وهذه النصوص وأضعافها تُدل على أّن المقاصد ُتغّيُر أحكام 
(. وقد ذكر اإلمام ابن قيم 81ص-79ص3م: ج1987التصرفات من العقود وغيرها.)ابن القيم:

ل السالح لمن الجوزية أمثلة كثيرة العتبار النية والقصد في العبادات والمعامالت، فمنها: بيع الرج
يعرف أّنه يقُتل به مسلمًا حراٌم باطل، لما فيه من اإلعانة على اإلثم والعدوان، وبيعه لمن يعرف أّنه 
يجاهد به في سبيل اهلل فطاعٌة وقربة. والحيوان يحل إذا ُذبح ألجل األكل ويحُرم إذا ُذبح لغير اهلل. 

ااًل ولم ينو الُقربة لم يكن صائمًا. ولو دار وكذلك الصوم فلو أمسك إنسان من المفطرات عادًة واشتغ
(. 83ص3م:ج1987رجٌل حول الكعبة يلتمس شيئًا سقط منه لم يكن طائفًا وهكذا) ابن قيم الجوزية: 

ثم قال رحمه اهلل تعالى: فالنية روح العمل ولبه وقوامه، وهو تابٌع لها يصح بصحتها، ويفسد بفسادها، 
كلمتين كفتا وشفتا، وتحتهما كنوز العلم، وهما قوله: إّنما األعمال  والنبي صلى اهلل عليه وسلم قال

ّنما لكل امرئ ما نوى) البخاري: كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهلل  بالنيات وا 
( فبّين في الجملة األولى أّن العمل ال يقع إال بالنية، ولهذا 1، حديث رقم 11صلى اهلل عليه وسلم:ص

كون عمٌل إال بالنية، ثّم بين في الجملة الثانية أّن العامل ليس له من عمله إال ما نواه، وهذا يُعم ال ي
م: 1987العبادات والمعامالت واأليمان والنذور وسائر العقود واألفعال) ابن قيم الجوزية: 

 (.  91ص3ج
ضية ألحوال جميع المطلب السادس: األحكام الشرعية مبنية في تكاليفها على الوسطية المقت

فالشريعة مبنية على الوسطية المقتضية ألحوال جميع المكلفين، إذ ال تخلو حالة من المكلفين: 
حاالت المكلف إال وفيه حكم شرعي وسطي، كما قال الشاطبي رحمه اهلل تعالى: الشريعة جارية في 

ميل فيه، الداخل تحت  التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط األعدل، اآلخذ من الطرفين بقسط ال
كسب العبد من غير مشقة عليه وال انحالل، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع 
المكلفين غاية االعتدال، كتكاليف الصالة، والصيام، والحج، والجهاد، والزكاة، وغير ذلك مما شرع 

ريق العمل كما قال ابتداء على غير سبب ظاهر اقتضى ذلك، أو لسبب يرجع إلى عدم العلم بط
وأشباه ذلك. أوال ترى أن اهلل سبحانه  219تعالى:) َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر( سورة البقرة: اآلية

وتعالى خاطب الناس في ابتداء التكليف خطاب التعريف بما أنعم عليهم من الطيبات والمصالح، التي 
عهم التي يقوم بها عيشهم، وتكمل بها تصرفاتهم، كما قال بثها في هذا الوجود ألجلهم، ولحصول مناف

َراِت ِرْزًقا ) الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء ِبَناًء َوَأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثَّمَ تعالى:
ضهم ما يقتضي الرغبة في الدنيا، رغبة . بل لّما آمن الناس وظهر من بع22َلُكْم( سورة البقرة: اآلية

ربما أمالته عن االعتدال  في طلبها، أو نظرًا إلى هذا المعنى، قال لهم صلى اهلل عليه وسلم:إّن مما 
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، حديث 249ص 17م: ج1999أخاف عليكم ما ُيفتح لكم من زهرات الدنيا) ابن حنبل: 
وال مظنته قال تعالى:) ُقْل َمْن َحرََّم  ( وهو حديث صحيح متفق عليه. ولّما لم يظهر ذلك11157رقم

ْزِق ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّ  ْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم ِزيَنَة اللَِّه الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ
ْن تُْبُدوا َما ِفي َأْنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوهُ َوا ِ  . وكذلك لما نزل قوله تعالى:)32اْلِقَياَمِة( سورة األعراف: اآلية

اَل ُيَكلُِّف اللَُّه َنْفًسا ِإالَّ  . شق عليهم، فنزل قوله تعالى:)284( سورة البقرة: اآليةُيَحاِسْبُكْم ِبِه اللَّهُ 
لك . و قارف بعضهم بارتداد أو غيره وخاف أال ُيغفر له، فسأل في ذ286( سورة البقرة: اآليةُوْسَعَها

ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم اَل تَْقَنُطوا ِمْن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأنزل اهلل تعالى:)
نيا ولما ذم الد.53( سورة الزمر: اآليةَرْحَمِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 

ومتاعها، هّم جماعة من الصحابة رضوان اهلل عليهم أن يتبتلوا ويتركوا النساء واللذة والدنيا، وينقطعوا 
إلى العبادة، فرد ذلك عليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "من رغب عن سنتي فليس مني") 

 (1020ص2مسلم:كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه:ج
، 15سورة التغابن: اآلية  )ِإنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلُدُكْم ِفْتَنٌة(بكثرة المال والولد بعد ما أنزل اهلل:  ودعا ألناس

والمال والولد هي الدنيا، وأقر الصحابة على جمع الدنيا والتمتع بالحالل منها، ولم يزهدهم وال أمرهم 
ث تظهر مظنة مخالفة التوسط بسبب ذلك بتركها، إال عند ظهور حرص أو وجود منع من حقه، وحي

وما سواه، فال. ومن غامض هذا المعنى أن اهلل تعالى أخبر عما يجازي به المؤمنين في اآلخرة، وأنه 
جزاء ألعمالهم، فنسب إليهم أعماال وأضافها إليهم بقوله: )َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن( سورة الواقعة: 

.فلما منوا 6يهم في قوله:) َفَلُهْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن( سورة التين: اآلية. ونفى المنة به عل24اآلية
ُكْم َأْن َهَداُكْم بأعمالهم قال تعالى:) َيُمنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل اَل َتُمنُّوا َعَليَّ ِإْساَلَمُكْم َبِل اللَُّه َيُمنُّ َعَليْ 

. فأثبت المنة عليهم على ما هو األمر في نفسه؛ 17يَن( سورة الحجرات: اآليةِلإْلِيَماِن ِإْن ُكْنُتْم َصاِدقِ 
ألنه مقطع حق، وسلب. عنهم ما أضاف إلى اآلخرين، بقوله:) َأْن َهَداُكْم ِلإْلِيَماِن( سورة الحجرات: 

يث ، كذلك أيضًا، أي فلوال الهداية لم يكن ما مننتم به، وهذا يشبه في المعنى المقصود حد17اآلية
فأمره -شراج الحرة حين تنازع فيه الزبير ورجل من األنصار، فقال عليه السالم: "اسق يا زبير 

وأرسل الماء إلى جارك": فقال الرجل: إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول اهلل صلى  -بالمعروف
ساقاة: باب اهلل عليه وسلم، ثم قال: "اسق يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر")البخاري: كتاب الم

(. واستوفى له حقه، فقال الزبير: إن هذه اآلية نزلت في 2359، حديث رقم488َسكر األنهار،ص
ا ِممَّا َقَضْيَت ذلك:) َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ثُمَّ اَل َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرجً 

. وهكذا تجد الشريعة أبدا في مواردها ومصادرها. وعلى نحو 65ِليًما( سورة النساء: اآليةَوُيَسلُِّموا َتسْ 
من هذا الترتيب يجري الطبيب الماهر، يعطي الغذاء ابتداء على ما يقتضيه االعتدال في توافق مزاج 

اء، أم المغتذي مع مزاج الغذاء، ويخبر من سأله عن بعض المأكوالت التي يجهلها المغتذي؛ أهو غذ
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سم، أم غير ذلك؟ فإذا أصابته علة بانحراف بعض األخالط، قابله في معالجته على مقتضى انحرافه 
في الجانب اآلخر؛ ليرجع إلى االعتدال وهو المزاج األصلي، والصحة المطلوبة، وهذا غاية الرفق، 

عى اإلمام (. ثّم س123ص -120ص2م:ج2003وغاية اإلحسان واإلنعام من اهلل سبحانه)الشاطبي:
الشاطبي يؤكد أّن األحكام الشرعية مبنية على الوسطية واالعتدال فقال رحمه اهلل تعالى:فإذا نظرت 
في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط، فإن رأيت مياًل إلى جهة طرف من األطراف، 

ون في التخويف وعامة ما يك-فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف اآلخر.فطرف التشديد 
يؤتى به في مقابلة من غلب عليه االنحالل في الدين.وطرف التخفيف وعامة ما  -والترهيب والزجر

يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد، فإذا لم  -يكون في الترجية والترغيب والترخيص
صل الذي يرجع إليه والمعقل يكن هذا وال ذاك رأيت التوسط الئحًا، ومسلك االعتدال واضحا، وهو األ

الذي يلجأ إليه. وعلى هذا إذا رأيت في النقل من المعتبرين في الدين من مال عن التوسط، فاعلم أن 
النظر في الورع والزهد  ذلك مراعاة منه لطرف واقع أو متوقع في الجهة األخرى وعليه يجري

لعوائد، وما يشهد به معظم العقالء كما في وقد يعرف با لتوسط يعرف بالشرعوأشباههما، وما قابلها. وا
 (. 124ص-123ص2م:ج2003اإلسراف واإلقتار في النفقات.)الشاطبي:

استقرا العلماء المطلب السابع: األحكام الشرعية مبنية على الصور الشائعة الغالبة ال النادرة:
بل تُبنى على الغالب  النصوص الشرعية فوجدوا أن األحكام الشرعية، ال تُبنى على الصور النادرة،

وأّن النادر ال حكم له. بل العبرة بالكثير الغالب وتقديمه على النادر، قال اإلمام القرافي: األصل 
اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة، لما ُيقدم الغالب في طهارة المياه، وعقود 

هو المشقة، وُيمنع شهادة األعداء  المسلمين، ويقصر في السفر ويفطر بناًء على غالب الحال
(. فاألحكام الشرعية ال تُبنى على 170ص4م:ج1999والخصوم ألّن الغالب منهم الحيف)القرافي:

ّنما تُبنى على الشائع الغالب، أي أّن المعتبر في بناء األحكام على العادة والعرف  النادر المغلوب وا 
وال ُينظر إلى األحوال النادرة الوقوع، وهذا فيه داللة  هو النظر إلى األحوال الشائعة الغالبة الوقوع

واضحة العتبار شرعنا الحنيف لعادات الناس وأعرافهم شريطة العمل بذلك العرف وانتشاره، ليكون 
مبنى الحكم على شائع غالب ال نادر مغلوب، فمثاًل: المفقود يحكم بموته إذا أكمل التسعين من 

ان ال يعيش أكثر من ذلك، وخالف ذلك نادٌر أو قليل جدًا. ومثال آخر: عمره، ألّن الغالب أّن اإلنس
ُيحكم بانتهاء مدة حضانة الطفل الذكر ببلوغه سبع سنين، وللبنت ببلوغها تسع سنين، ألّن الغالب أن 
الذكر في ذلك السن يستغنى عن أمه في أكله ولباسه وطهارته، وأّن األنثى بذلك السن تصل إلى 

( ودخول النبي صلى اهلل عليه وسلم بعائشة رضي اهلل عنها في 267م:ص2007)شبير:مرتبة النساء
هذا السن خير دليل. فبناء الشريعة ألحكامها على الصور الشائعة ال النادرة دليل على أّن الشريعة ال 

 لبس فيها وال غموض، ألّن أحكامها مبنية على ما غلب وعم، ال على ما ُخفي وندر.
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من المعلوم أّن الشريعة ُأصواًل وفروعًا مبنيٌة على : األحكام الشرعية مبنيٌة على الفطرة:المطلب الثامن
اعتبار الفطرة ومراعاتها، ولّما كانت الفطرة هي الهيئة السوية التي خلق اهلل الناس عليها، لتحمل 

ِن َحِنيًفا ِفْطَرَت اللَِّه الَِّتي َفَطَر )َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّياألمانة وأداء الرسالة في هذه الحياة، كما قال تعالى:
. وقال صلى اهلل عليه وسلم: ما 30النَّاَس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم( سورة الروم: اآلية

ة بهيمة من مولود إال ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه، كما تنتج البهيم
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء) البخاري: كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل ُيصلى 

(. فمن فطرية الشريعة الغراء 1358، حديث رقم285عليه وهل ُيعرض على الصبي اإلسالم:ص
ذه تضمنها لحفظ جميع ما يحتاجه اإلنسان في حياته، سواء المادية والمعنوية، فلبت الشريعة ه

االحتياجات الفطرية. ونظمت هذه الرغبات الفطرية لدى اإلنسان. ومن أقوم فطرية الشريعة الدعوة 
إلى توحيد اهلل سبحانه وتعالى، وأّن الغاية من الخلق واإليجاد هو عبادته سبحانه وتعالى كما قال 

ْنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدونِ  تعالى:) . فلذا فإّن أحكام ديننا الحنيف ال 56ات: اآلية( الذاريَوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ
يكون مخالفًا أبدًا للعقول والفطر السليمة، ولذا اهتدى بعضهم على معرفة الخالق بما أودعه اهلل 
سبحانه وتعالى من عجائب قدرته، فسئل إعرابٌي كيف عرفت اهلل؟ فأجاب إجابة من هداه فطرته إلى 

المسير، والبعر يدل على البعير، أفال يدل هذا العالم بأسره على  الحق فقال: إذا كان األثر يدل على
 العلٌي القدير. ولذلك قّسم اإلمام ابن قيم الجوزية أّن إخبار الرسل عليهم الصالة والسالم على قسمين: 
أواًل: ما تشهد له العقول والفطر السليمة. ولعلي استدل على هذا بما حدث لقيس بن عاصم المنقري 

م الخمر على نفسه في الجاهلية لما علم أنه لما سكر أراد الوقوع على بعض محارمه فلما حيث حر 
 أفاق ُأخبر بذلك فحرم الخمر على نفسه في الجاهلية فقال: 

 خصاٌل تفسد الرجل الحليما×××× رأيت الخمر صالحًة وفيها 
 وال أشفي بها أبدًا سقيما×××× فال واهلل أشربها صحيحًا 

 وال أدعو لها أبدًا نديما×××× ا ثمنًا حياتي وال ُأعطي به
 وتجنيهم بها األمر العظيما×××× ألن الخمر تفضح شاربيها 

فقوله: ألن الخمر تفضح شاربيها: دليل على أنه أدرك بعقله مناسبة اإلسكار للتحريم كما ال يخفى) 
 (.255ص-254م:ص2004الشنقيطي:

يوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم اآلخر، ما ال تدركه العقول بمجردها، كالغثانيًا: 
وتفاصيل الثواب والعقاب. وال يكون خبرهم محااًل في العقول أصاًل. وكل خبر يظن أن العقل يحيله 

 فال يخلو من أحد أمرين:
إما أن يكون الخبر كذًبا عليهم، أو يكون ذلك العقل فاسًدا، وهو شبهة خيالية يظن صاحبها أنها 

) َوَيَرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك ُهَو اْلَحقَّ َوَيْهِدي ِإَلى ول صريح؛ قال تعالى:معق
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 َأَفَمْن َيْعَلُم َأنََّما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك اْلَحقُّ . وكما قال تعالى: )6ِصَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميِد( سورة سبأ: اآلية
َوالَِّذيَن آتَْيَناُهُم اْلِكتَاَب . وقال تعالى: )19( سورة الرعد: اآليةَكَمْن ُهَو َأْعَمى ِإنََّما َيَتَذكَُّر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ 

َه َواَل ُأْشِرَك ِبِه ِإَلْيِه َيْفَرُحوَن ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوِمَن اأْلَْحَزاِب َمْن ُيْنِكُر َبْعَضُه ُقْل ِإنََّما ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد اللَّ 
َلْيِه َمآبِ   (62ال..) ابن قيم الجوزية:بدون:ص. والنفوس ال تفرح بالمح36( سورة الرعد: اآليةَأْدُعو َواِ 

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على من بشر المجتهد الخاتمة:          
 ر، محمد بن عبد اهلل وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.المصيب بأجرين، والمجتهد الُمخطئ بأج

 وبعـــــــــــــد،،،،        
 خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: النتائج:

 / صالحية الشريعة لكل زمان ومكان.1
 / شمولها لمقتضيات الحياة ومجريات العصر. 2
 عاش والمعاد./ أن األحكام الشرعية مبنية على مصالح العباد في الم3

 فقد خُلصت الدراسة للتوصيات التالية التوصيات:
/ ضرورة تفعيل الفكر اأُلصولي المقاصدي في جميع مجاالت الحياة اقتصادية، وسياسية، 1

 واجتماعية، وثقافية.
/ ضرورة االهتمام بتدريس باب الحكم الشرعي في الجامعات والمعاهد الشرعية، إذ من خاللها 2

 الشريعة و وسطيتها. يتضح ُيسر هذه
 قائمة المصادر والمراجع: 

 لبنان. -بيروت -م، تهذيب اللغة، دار الفكر2001األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد األزهري،  -1
م، سنن أبي داود، مكتبة مصطفى باجي 1983ابن األشعث، أبو داود سليمان بن األشعث،  -2

 القاهرة.  -مصر -الحلبي
 -م، مجموع الفتاوى، مطابع دار العربية1987بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،ابن تيمية، أحمد  -3

 لبنان. -بيروت
م، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار 1980ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، -4

 لبنان. -بيروت -المعرفة
 لبنان.  -بيروت -م، المسند، المكتب اإلسالمي1999ابن حنبل، أحمد بن حنبل الشيباني، -5
م، قواعد األحكام في إصالح 1980ابن عبد السالم، عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم، -6

 لبنان. -بيروت -األنام، دار الكتب العلمية
 -بيروت -م، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر1979ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني،  -7

 لبنان.
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 -بيروت -م، إعالم الموقعين ، دار الفكر1987ة، شمس الدين محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزي -8
 لبنان.

 لبنان. -بيروت -ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر، بدون، الروح، دار الفكر -9
 .لبنان -بيروت -ابن ماجة، محمد بن عبد اهلل بن يزيد القزويني، بدون، سنن ابن ماجه، دار الفكر -10
م، لسان العرب، دار إحياء التراث 1993ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور،  -11

 لبنان.  -بيروت -العربي
البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، بدون، صحيح البخاري، حقوق الطبع محفوظة لشركة دار  -12

 لبنان. -بيروت -األرقم بن أبي األرقم
 -بيروت -بن عبد الرحمن الدارمي، بدون، سنن الدارمي، دار الكتاب العربي الدارمي، عبد اهلل -13

 لبنان.
، نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي، الناشر المعهد العالمي 2007الريسوني، أحمد الريسوني،  -14

 للفكر اإلسالمي.
 -المكتبة العصريةم، الموافقات في أصول الشريعة، 2003الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي، -15

 لبنان. -بيروت -صيدا
م، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالمية دار 2007شبير، محمد عثمان شبير، -16

 األردن. -عمان -النفائس
 -م، مذكرة في أصول الفقه، مكتبة دار العلوم والحكم2004الشنقيطي، محمد األمين الشنقيطي،  -17

 المملكة العربية السعودية.  -المدينة المنورة
م، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، 2000الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني،  -18

 المملكة العربية السعودية. -الرياض -دار الفضيلة للنشر
م، التنوير شرح الجامع الصغير، مكتبة دار 2011الصنعاني، محمد بن إسماعيل الصنعاني، -19

 المملكة العربية السعودية. -الرياض -السالم
 -بيروت -صيدا -م، نفائس األصول ، المكتبة العصرية1999القرافي، أحمد بن إدريس القرافي، -20

 لبنان.
 لبنان. -بيروت -م، صحيح مسلم، دار الفكر2007مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري،  -21
م، شرح مختصر الروضة، مؤسسة 1987لصرصري، نجم الدين، أبو الربيع سليمان بن عبد القوي ا -22

 لبنان.  -بيروت -الرسالة
 

 

 



جم2021جج-جينميرججونةشرالالةدنججالةةلميةل جامعة جنق الجلةلبحثججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 20th edition Junuary 2021 
 

1
5
1

 

ألبي  شعار العرب يف اجلاهلية واإلسالمأأصحاب املراثي يف مجهرة عند مدلوالت الرثاء 
 زيد القرشي

 )دراسة أدبية تحليلية( 
 د. الهادي محمد آدم.                                                ي. قسم اهلل السيد تقالو  ةعلوي

 كلية التربية. جامعة سناراألستاذ المساعد. ب                . جامعة كسال. كلية التربيةقسم الدراسات العليا. 
 
 مستخلص ال

ر خلجات نفسه تصويرا يجعل السامع ويصوّ  ه،بر عن وجدان صاحبالشعر الصادق هو الذي يعّ     
خطرات  ىلإ افيملك مشاعره وحواسه وينقله ،فؤاده ىلإمنها  يسر للكلمة نبضًا ي نّ أو القارئ يشعر بأ

 ئعةبعض المعاني الشا ىنتعرف عل نْ ع أنستطي دراسةال هفمن خالل هذ. المه وآمالهبآ ثفيح هفكر 
والتي يحرص ء في الرثا متداولةالو  العرب رشعاأرة هفي جم ثياصحاب المر أمدلوالت الرثاء عند ل

الوصفي  المنهج لقد اخترت. و لقصائدا لتلك ض النماذجببعستدالل الا ثمّ  ، ومنعليها الجاهلي
في تناول بعض النصوص الشعرية المختارة من كتاب الجمهرة للوقوف على معاني الرثاء  يالتحليل

وتوصي الباحثة  .وطرحها بصورة تبرز معاناة الشعراء في فقد ذوبيهم معددين مناقبهم وحسن خصالهم
عر الرثاء وتضمين بعض القصائد في محتوى المناهج الحتوائه على قيم إنسانية بالتوجه واالهتمام بش

وأخالقية متمثلة في الكرم والحلم والشجاعة والعفة واإلحسان لألرامل واأليتام. وقد احتوت قصائد 
الرثاء على ألفاٍظ واضحة ومؤثرة باإلضافة لسهولة معانيها مع عدم اإلغراق في األخيلة. وأغلب تلك 

السجل أو كقصائد نجدها قد ارتبطت بأيام العرب وما دار فيها من وقائع حربية فأصبحت بمثابة ال
المرجع التاريخي. فإن قصائد الرثاء في الشعر الجاهلي جاءت متشابهة في معانيها وذلك الشتراك 

وت والحزن الشعراء في التعبير عن المعاني اإلنسانية الصادقة الرتباط هذه األحاسيس والمشاعر بالم
على األعزاء وفراقهم، وكذلك خلت تلك القصائد من النسيب أو الوقوف على األطالل وذلك الهتمام 

 المرثي وانشغاله بمصيبته.
 الكلمات المفتاحية: مدلوالت الرثاء، الجمهرة، القرشي  

Abstract 

Truthful poetry is the one that expresses the conscience of its owner, and 

depicts his own thoughts, making the listener or reader feel that the word has 

a pulse that leads to his heart, so he possesses his feelings and senses and 

conveys them to the dangers of his thought, so he feels his mother and his 

hopes. Through this study, we can get to know some of the common 

meanings of the meanings of the lamentation of the owners of the 

lamentations in the majority of Arab poems that are circulated in lamentation 

which the pre-Islamic is keen on, and then infer some examples of those 

poems. I have chosen the descriptive and analytical approach in dealing with 
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some of the poetic texts chosen from the book of the crowd to find out the 

meanings of lamentation and present them in a way that highlights the poets 

’suffering in the loss of their relatives, enumerating their virtues and good 

qualities. The researcher recommends paying attention to the poetry of elegy 

and including some poems in the course of the study because it contains 

human and moral values represented in generosity, dream, courage, chastity 

and charity for widows and orphans. Lamentation poems contain clear and 

influential words in addition to the ease of their meanings without being 

overwhelmed by the imagination. Most of these poems, we find, are related 

to the days of the Arabs and the war facts that took place in them, so they 

became a historical record or reference. The poems of lamentation in pre-

Islamic poetry were similar in their meanings, due to the participation of 

poets in expressing the sincere human meanings of the connection of these 

feelings and feelings with death and grief for the loved ones and their 

separation, as well as the absence of these poems from kinship or standing on 

the ruins due to the interest of the lamentations and his preoccupation with 

his plight. 

Key words: the connotations of lamentation - the population - al-Qurashi 

 

 :المقدمة
عاطفة  نه يمثل التعبير عنأل ىخر غراض الشعر األأهو يختلف عن و الرثاء هو بكاء الميت ومدحه 

، يقال: رثي همدحالميت و  ىالبكاء علو ذويه. وتعريفه في اللغة: أ رت بالشاعزاء مصيبة حلّ إصادقة 
 )ابن منظور، د.ت(. بعد موتهذا بكاُه إ، ةفالن فالنًا يرثيه رثيًا ومرثيّ 

 وحبُل رثّ  : الخلق البالي من كل شئ وتقول ثوب رثّ ثة والرثي: والرثّ الرثّ  وتعريفة في الصحاح:
مرتث هو وال، اخلق ا يلبس والجمع رثاث الثوب أيّ مكثر ما يستعمل فيأالهيئة في لبسه و  ورجل رثّ 

بكاه بعد أذا إًا ثمل من المعركة رثيحُ  فالن أيّ  ثتموت فيقال وار في مقر الذي يحمل المعركة رثيثًا وبه 
)الجوهري،  ة ورثيته مدحته بعد الموت وبكيتهورثيت الميت رثيًا ومرثي :هثيل رثاه يرثيه وتر قيموته، 
 م(.1994

وليس : ابن رشيق وذلك من خالل قولاعر في المش هوالرثاء يوافق المدح في المعاني ويخالف   
و أ "كان"، مثل: تبه ميّ  دقصو منه الأ ىيدل عل يءنه يخلط بالرثاء شأال إبين الرثاء والمدح فرق 

 م(.1955ت )ابن رشيق القيرواني، ينه مّ م أليعل اوما يشاكل هذ "دمنا به كيت وكيتع"
وذلك ما  ،له الحميدة وأفعاله النبيلةوخصا بتعداد محاسن المرثي الرثاءمن حرص في  من الشعراء

ديث عن شجاعة المرثي وكرمه : مدح الميت ويتضمن الحربدب العأ كتابه ذكره مارون عبود في
 م(.1954)مارون عبود،  ثره آ، وتعداد مفعال، وما قام به من جليل األونبله
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اؤنا من رحلوا عن شعر  ىذ طالما بكإ، ن الموضوعات البارزة في شعرناالرثاء م قال شوقي ضيف:
مامه هذا أنسان ووجد ، وهو بكاء يتعمق في القدم منذ وجد اإلالدار اآلخرة ىلإدنياهم وسبقوهم 
ئًا يلم يكن ش نّ أوك يداً ثرًا بعأح ب، فيصليهإن يصير أناء الذي البد فمصير الموت وال ،المصير المحزن

 م(.1955ورا )شوقي ضيف، مذك
حزنة التي لفاظ المُ شجية واألالميت بالعبارات المُ  ىبكاء والنواح علهو ال ندب:ن الُ أيري شوقي ضيف 

قارب، وقد يبكي الشاعر هل واألألا ىدب علتصدع القلوب القاسية وتذيب العيون الجامدة، ويكون النُ 
بيات يصور فيها أ ىلإ زعفنيابه فيأر له عن كشّ وقد  دنو األجلب ثحيُ  ماحتضار حيثنفسه ساعة اال

كوا بفراد فحسب بل الشعراء األ ، ولم يبكِ يرضاألفراق فردوسه  ىحزانه علأيصور ألمه و و أكارثته، 
في الُندب والبكاء  ىخر ، فهي األياديليها األإت وامتدت بزالت والبلدان التي ُخرِّ  يضًا الدول التيأ

 م(1955)شوقي ضيف،  نينواللوعة واأل
اع وأنتشر في العصر الجاهلي ألن حياتهم صنعة وقد ش والرثاء تعبير مباشر ال يشوبه زيف أو 

 .بين الحروبات وأحذ الثأركانت  تدور 
هل ممن يحبهم النفس واأل ةيضًا من ينزلون منه منزلأهله فحسب بل يندب أب نفسه و والشاعر ال يندُ 

الحزن  ىلإالثناء منه  ىلإ ىدنأ، بل هو هذا النحو ى، وليس التأبين نواحًا وال نشيجًا علويؤثرهم
و العملية أشيد به الشعراء منوهين بمنزلته السياسية ي، فم المع من سماء المجتمعجنرُّ ذ يخإ، خالصلا
بين ضربًا من التعاطف أ. ومن هنا كان التيهخسارة الناس ف ان يصور أهم يريدون نّ أ، وكدبيةو األأ

جماعة وما فقدته في عن حزن الر ما يعبنّ ا  و  هو نه، فالشاعر فيه ال يعبر عن حز جتماعيوالتعاون اال
ن يحفرها في أه يريد نّ أ، ولذلك يسجل فضائله ويلح في هذا التسجيل وكفرادهاأهذا الفرد المهم من 
 رىذ نإعقلية فوق مرتبة التأبين  ة. والعزاء مرتبالزمن رّ م ىعل ىنسال تُ  ىذاكرة التاريخ حفرًا حت

. وقد ياةالتفكير في حقيقة الموت والح ىلإددها صذ من حادثة الموت الفردية التي هو بفالشاعر ين
. لسفة الوجود والعدم والخلودوب معه في فنجذا بنا إ، فة عميقةيمعاني فلسف ىلإينتهي به هذا التفكير 

، وما يزال الجاهلي ويحللها الشاعر العباسي الحياة ظل ال يدوم عبارة يرددها الشاعر نّ أهذا كله  ومرد
 م(1955)شوقي ضيف،  .ناءفو عن الأعن الخلود الشعراء يحللون فيها متحدثين 

في الجاهلية  في كتاب جمهرة أشعار العربصحاب المراثي أمدلوالت الرثاء عند  :موضوع البحث
 .واإلسالم

بعض الشعراء ج لذخذ نماأصحاب المراثي و أدراسة بعض المعاني المشتركة بين  :مشكلة البحث
 الجاهليين من كتاب جمهرة أشعار العرب.

في كتاب بعض مدلوالت الرثاء في قصائد المراثي  ىالتعرف عل ىلإتهدف الدراسة  :هداف البحثأ
 .الجمهرة 
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 .المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصف التحليلي :المنهج
ار بعض يختاصحاب المراثي و أتعريف موجز للرثاء ودراسة المعاني المشتركة بين  :هيكل البحث

 .في كتاب الجمهرةاء المراثي ر عج لبعض شذالنما
 :الشاعر لنفسه عند مواجهته للموت بكاء/ 1

، وال يتصور وجوده العدم ىلإنه سوف يصير أعتقاده باحساسه و إ ىلإُيعزى خوف الشاعر من الموت 
 اء.نالبقاء والرغبة في الخلود والخوف من الف ىعل نواع الحرصأو حياته بعد الموت وهو نوع من أ
ملجأ ، وال يجدون لهم الموت ةساع نفسهمأن يندبوا ألهم  ىولأهليهم وذويهم فأعراء قد ندبوا ذا كان الشإ

 .نفسهم وبكوها منذ العصر الجاهليأندبوا  من ، وكثيرٌ وال عاصماً 
من عظم  ىما الق ى، فقد القنفسه ىالشاعر عل هقامأمالك بن الريب مأتمًا من البكاء  ةديصق نّ أنجد 

ما آلت  ى. وقد بكندما كان بين يدي الموتنهيار الحقيقي عااليه حيث البكاء و لإالموقف الذي آل 
 : )ابن الريب، د.ت(ليه حالتهإ

 السيف والرُّمح الُرديني باكياً  ىسو                جد  أفلم  يّ تذكرُت من يبكي عل
 ياساقِ  له الدهرُ  كْ لم يترُ  ءِ الما ىلإ                 هُ انَ ـَـــنعِ  رُّ ـــُيج يذَ نذِ ر خِ ـَـــ ـقَـــ ـشْ أَ و 

 ياــيشة مابِ ــــالع عليُهن زٌ ـــــعزي                    وةٌ ـــمينة نســـالسُ  طرافِ أولكن ب
 ياائِ ضَ ُحمَّ قَ  ي حيثً حدِ لَ  نَ و و ـُُــّـ يس                 فرةٍ ــــبق يدي الرجالِ أَ  ىعل يعٌ رِ صَ 

صاحبيه  ىلإ عفز . ثم يمام النوازل العظامأموت ولذلك ينهار لم الفراق والمرض ومواجهة الأقاسي ه يُ نّ إ
 )ابن الريب، د.ت( :مصيره ىعواطفهما ليبكيا عليه وعلر ليثي

 اــياتِ ـَــ وف تْ انَ ـلَّ بها جسمي وحخـو                   َمنيتي ورْ د مَ نْ عِ  تراءا تَ ولمّ 
 يالِ  ادبَ  لٌ يْ هَ ـــسُ  نْ أَ ي ــِـــ ينــِـعــيــُّر ـــقيَ                 نينّ إي فنِ و عً رفَ اي ابِ حَ صْ ألَ  قولُ أَ 
 ايَ ـــــِـ ماب نَ ــْــيــَـ بـَــ ت دْ ـَــني قْ الجِ عْ وال تُ                     لةٍ يْ ض لَ عْ و بَ أ يومَ الْ  ا عليَّ مَ يقِ أَ 
 ياـــــِـ يا لــــِـ بكأ مّ ثُ  كفانُ واأل قبرُ ال يَ لِ                   ئا هيِّ ي فَ وحِ رُ  ذا ما ٌأستلَّ إا ومَ وقٌ 

كانت تعظم الُمصيبة على الشاعر حين يجد نفسه غريبًا عن وطنه ودياره وينزل به الموت وال يجد    
، فر له لحده، فال يجد أحدًا من أهله ، فليس معه من سيشيعه أو من سيححوله، وينظر همفرًا من لقائ

بن الريب الذي غزا خراسان فلما أحضرته  . ومن خبر من صّور األلم لذلك مالكمن سيبكيه ويندبه وال
 . م(1955) شوقي ضيف،  منيته ناح على نفسه

: هُ يبدو أّن الشاعر ينظر حوله فلم يجد أحدًا ويتمنى لو بكته وشيعته هؤالء النسوة ومعهّن ُأُمه وبنتا
 )ابن الريب، د.ت(

 ِه ِمـــــن عِيوِن الُمؤِنساِت ُمراِعيابِ            ُأقّلُب طرِفي َفوَق َرحـْـــلـِـي َفاَل َأرَى      
 َبكْيَن وفــَــــــَدْين الــــطـِـيَب الُمَداِويا              وبالرَّمِل ِمنا ِنســــــــوةٌ لــَــــو َشِهْدَنِني     
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 ــِــــــيٌة ُأْخري َتهيُج الَبواِكياوبــــــَــــاك              َفِمـــــنهــُـــْن ُأِمــــــي وَأْبنـــــتــــَاَها وخالِتي    
 َذِميمًا وال بالرْمِل ودَّْعُت َقالــِـــِيا               وَما َكاَن َعْهُد الرمِل ِمِني وأهِلي    
  م(1970)المتلمس،  :فسه قبل أن يبكيه اآلخرينلن ئهنجد أن المتلمس قد اشترك مع مالك في رثا

 منـــــــايا كــــــما فيمــا يزحزُحه الدهرُ             وُزحِزحْت      خليلـــي إما ِمتُّ يومـــــــاً 
 وُقواَل َسقَـــــــــاك الَغْيُث والقطُر ياقبرُ             َفُمرَّا َعَلى َقْبِري ، َفُقوَما فَـــسِلمـــَـــــا    
 والدُنيا لَها ورٌق نضرُ  ِمْن الدَّْهـِر ،              كأّن الذي غّيبَت لم َيلُه ساعًة    

، له الُسقياء والغيث يتمنياو  ه لخليليه بأّن بزورا قبرهأسلوب االلتماس في مخاطبت الشاعر استخدم
نَّ   .حياته صارت للزوال فتعجب من حاله الذي آل للزوال وكأّنُه لم يعش يومًا فقد ّغيبه الدهر وا 

    م(1997)البغدادي،  وقال أبو زبيد اللجالج: 
ِعيدِ             ر أنَّ اللْجالج هدَّ جــِــــناِحـــــــــي     َغيَ   يــــَــْوَم فــَــارقـــْتـَُه بأعلى الصَّ

 ِمـــن تـُــرابٍ  وَجـــْندٍل َمْنُضدودِ             ِفي َضـــــــِريٍح َعلـــــــــــيِه ِعبٌّ ثقَـــــــِيٌل      
   م(1997)البغدادي،  :وقوله

 الجالج خـلَّـْيتَني لدهٍر َشديدِ ب               ســـــــناء ُشـِـــــــقَّ َنْفســِـــــــي    ح ابـــــْــنَ  يا 
 وَمن ُيلـــــَف ألهيــــــــــًا فهو ُموِدي            َيْبلغ الُجْهُد ذا الَحَصاِة ِمْن القوِم         
 بسهاٍم ِمن ُمخطئ وسيديدِ                 ُكّل عام ُأْرمي وُيْرَمي أماِمي         

 ِعنــْــَد فـُــقــْـــَدان َسيٍِّد و َمســـُـــوِد                    ثـــــُـمَّ َأوَحْدتِني وَأثْـــلَــَلـَت عـَـْرِشــي                
 م(1965الَهذلي، ( :ه بعاطفة صادقة أليمةب أبناءوئيوقد بكى أبو ذ

 ـــيــْـــُن بعـــــــــَدهـــُــــُم كأنَّ جُفونها              ُسِملْت ِبَشْوٍك َفِهي ُعَوٌر َتْدمـَـعُ فالــــعــَـ
 ِإِني ِلرْيِب الدَّْهِر ال أْتَضْعَضعُ                   م ـــــــــــــــــــــــــــــوَتجَلِدي للَشاِمتين أريه

 م(1997المغوار في قوله:)الغنوي،  أباالغنوي فقد ندب أخاه  محمد بن كعب أّما
 فــَــــْلو كــَــــاَنْت الـــــــدَُّنيا تَُباُع اْشَترْيتُه              ِبما لْم تُكْن عنُه النفوُس َتِطيبُ 
 وبُ ِبْعينيَّ أْو ُيمَنى يــــَـدّي وِقيـــــــَل لــِــــــي              هــُو الَغاِنُم الَجذاَلُن ِحيَن َيؤُ 

 م(1946)الحميري،  :جدن يبكي حمير في قوله ومنهم من بكى المدن واآلثار فها هو ذا علقمة ذو 
 لهَلعْ فــــــــكــــيــــف ال َأْبكــــهــــُـــــــــــم َدائـــــــــــبــــــًا              وكـــــــــيف ال ُيْذِهُب َنْفِسي ا

 بــــنــــا َفْقُدها              َجـــــرََّعـــــَنا ذا المـــــــوت ِمْنها ُجَرعْ  من َنكـْــــــَبة حـــَـــــــــلَّ 
مخلفًا  صّورت األبيات السابقة دواخل الشاعر المحزون الذي حام حوله الموت وجثم على أحبابه

 .الحسرة واأللم
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 : / مآثر الفقيد2
الجاهلية في مدح الميت و تعداد فضائله وهذا  كانت اإلشادة بالمآثر صادقة عند الكثيرين من شعراء

جتماعهم في ر ذلك عند اعلى الميت وتعداد خصاله الحميدة ويكث اللون من الرثاء يتخذ شكل الثناء
: وكثيرًا ما ينحلون جبوري في كتابه الشعر الجاهلي. وذكر ذلك يحي الزيارتهم للقبورالمجالس أو 
من الشجاعة والمروءة والنجدة والوفاء وحماية الجار والحلم والحزم ، الفضائل والُمثل الُعلياالميت جميع 

 .م(1986)الجبوري، والسماحة والسيادة وما إلى ذلك من خصال الخير
نجد أن كعب بن سعيد الغنوي من أكثر شعراء الرثاء تأبينًا في قصيدته التي رثى فيها أخاه هرم عند 

 م(1997)الغنوي،  قوله:
ــــــا ِحْلــــــمـُــــه فــــمــُــــَرّوٌح              علـَــــــــْينا وَأّمـــــــا جـــَــْهــــلُــــه َلقــْـــــــد ك  َفعـَــــــــِزيبُ ــَــاَن أمَّ

 َهبـــُـــــــوبُ  َأْخي، َما َأْخي، اَل َفاِحٌش ِعْنَد َبــْيَتِه              َواَل َوَرٌع عـِـــنـْــــَد الـــــلِّقـــــــــاءِ 
 َأْخي كـَـــاَن يــَــكـْــِفــيـــنــِــي َوَكاَن ُيِعيَننـِـي              َعلـَـــى َناِئباِت الدَّْهِر، ِحيَن  َتُنــوبُ 
 َحِليٌم إذا َماَســـــْوَرٌة الَجْهِل ُأطلقـَـْت              ُحبِّي الشِّيِب، للنَّْفِس اللَُّجوِج َغُلوبُ 

 الَعَســــُل المـَــاِذيُّ ِلينًا وَناِئاًل              ولــَـيـْـــٌث ِإذا َيْلقـــَــــــى الُعــــَداَة َغُضوبُ  ُهوَ 
لم تدر ما  ، كأنّ ذا أنكرت شحوبهما كان من حوار بينه وبين "سلمى" إالشاعر  يروي  هذا خالل

، ثم أبدى أسفه على على خالت الكرام حريصاً ، جموعًا لخالل الخير ، وكان جواداً فجعه به الدهر
لو استطاع فداءه، ثم الم الدهر فيما  ، وتمنىه سوف يلحق بهوعزى نفسه بأنّ  ، الصحبة الطيبة

، يختار منزله خاء، وأّنه رجل حرب وسُه بالجود والعزة والحلم والهيبة، ومدحه بالكرم، ونعت أخاصنع
، كان ربئية قومهأنه  ثم يعود إلى مدحه بالكرم ويذكريب ، وأّنه جميل أدعشيرته في أدني موضع إلى

 ، وعطفه على ذي الحاجةر لنا مكانه في الحيوكان يدعوهم إلى الميسر لغوث الفقير ثّم يصوّ 
 )األصمعي، د.ت(.

اعة د أشكااًل بديعة لهذه الشخصية الفريدة التي تميزت بالحلم والشجيقد رسم كعب بن سع 
، ثم أنه ذو عهد مع الكرم والسماحة ويقابل بين لينه وحلمه وبين اصةغير أن الجهل عنده حالة خ

نه كريٌم وال يهادن في شرفه في موطن الخير ال يخيب سائلهغضبه وقت الشدة والبالء وهو دومًا  . وا 
ن الزوار يستحسنون زيارته لما له من أياد طويلة تم ، وهو دائمًا في الموعد تد لتشمل الجميعوكرامته وا 

وقت الشتاء ، ُمغيث لفعل الخير لفراغ للرجال الذين يتخاذلون ويضنون بما عندهم ، وهو ُمحبٌّ يسد ا
 م(1997)الغنوي،  ارس لكل صاحب حاجة قائاًل:الق

 بُ َأُخـــــــــو َشَتواٍت يـــْعلــَـــُم الَضــيـْـــُف أَنـُّه              َسَيْكثُر ما ِفي ِقْدرِه  ويطـِـــــيــِــــــــ
واِر غـِـــْشـــَياُن بـَــيــْـِته              َجِميُل الُمحيَّا َشبَّ وهــَـــــــــَو أدِيبُ   َحبيِــــٌب إلى الــــزُّ

ْمِح الرُّدْينيِّ َلْم  َيكـُــــْن              ِإذا ابـْــتــــَـدَر الـــَخْيَر  الرَِّجالُ   بُ َيِخي كـَــعــَــالــِـــية الــــرُّ
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َرْت أْيِدي الرَِّجاِل َعِن الُعـــاَل              َتناوَل أْقَصى الُمكُرماِت َشِبيبُ   ِإذا َقصَّ
 َجُموُع ِخاَلِل الَخْيِر ِمْن ُكـلِّ جـَــــاِنٍب              إذا َحلَّ َمكــْــــــــُروه ِبْهّن َذهـــُــــوبُ 

 ِلِفعـــْــل النَّــَدى والمكَرماِت َكُسوب              ُمــفيد ُمَلْقى الَفاِئدات ُمــعــــــّودٌ 
، من إجابة دعوة الداعي عند انعدام ا كان يفخر به العرب ويعتز بفعلهيخبرنا كعب بالروعة كلها بم

المُجيب ، ثم يُرُد عليه بعض السامعين الذين ال حول لهم وال طاقة في البذل ُأدُع  أبا المغوار جهرة 
داد المعارك نريده بصدر رحب،  كل ذلك مقرونًا بشجاعة وبسالة نادرة وقت اشتحتى يلبي ما 
 م(1997)الغنوي،  متابعًا بقوله: .واصطدام القنا

 حـَـــِليـــــُف النَّدى َيْدُعو النَــّـــَدى فيــــُجيُبُه              ســـَـــريعًا وَيــــْدُعوُه النََّدى فُيجيبُ 
 ــنََّدى يا ُأّم عـَــْمٍر وَضجيَعُه              إذا لم يُكْن في الُمْنِقَياِت َحلوبُ َيبــــيـــُت الـــ

 بُ حلــــــــيٌم إذا مــــــــا الِحــــــلّــُم َزيــَـــّــــــَن أهـْـــــَلُه              مع الِحْلم في َعْين العدوِّ َمِهي
 ـــرِّجال عداوةً              بعــــيٌد إذا عــــــــاَدى الرٍّجال َقِريبُ ُمــعـَـــنــَـــّــًى إذا عـــــاَدى الـ

أْن أخاه ذو عهد مع الكرم والسماحة ثم يقابل بين لينه وحلمه وبين ب ،ويخط هنا صورة بيانية رائعة
 الء ثم إنه جواد في موطن الخير، وال يخيب سائله. غضبه وقت الشدة والب

اء أخيه مالك مراٍث حسان مشهورة وهذه المرثية هي المتقدمة فيهن وتعتبر من ولمتمم بن نويرة في رث 
 م(1968:)اليربوعي، عيون المراثي في األدب العربي

 ــــاِت َأْرَوَعــلـَـقـَـْد غــــيَــّـــَب الــِمـــنــِـهاُل َتَحـــت ِرَدائـِــــه              َفتـــــَــى َغيـــْــر ِمْبَطاِن الَعشِّيا
  الشِّتــــاِء َتَقْعَقَعاواَل بــَــَرمــَــــــــًا تــــُهــــْــــِدى الــــــنِّساُء لِعْرِسه              ِإذا الَقشــْـــــــُع ِمـــــْن غـــيمُ 

 َمــا َراِكُب الَجْدِب َأوَضَعالـَــــبــِـــيـــــــبًا َأعـَـــاَن الــلـــــــبَّ ِمنُه َسَماَحٌة              َخِصيبًا ِإذا 
 أغرُّ كَنـــَْصـِل الَســـــيـْــِف َيْهتُز ِللـــــنَّدي              ِإذا َلْم َتِجِد ِعند اْمِرئ السَّــــــْوء َمْطمعـَـا

ــَعاِإذا اِجتزأ القــَــوُم الـــــــقــِـــَداَح وُأوقـــِــــــدْت              َلهُــــم نــاُر َأيْ   ســَـــِار َكفــَـــي َمــــْن ِتَضجَّ
 وَيْومًا ِإذا َما َكظََّك الَخْصُم ِإن َيُكْن              َنِصيـــِـَرك ِمنـــهُــــم اَل َتُكـــْن أنت َأْضَرَعا

 َفْرَث َيْحمـــِـي َلْحَمُه َأْن ُيمزََّغاِبَمْثَنى األََياِدي ُثمَّ لــَــْم َتلــْـــَق مـَـاِلكــَـــــــًا              َلــدَى الــــ
  م(1968)اليربوعي،  :أخاه مالكًا معددًا مآثره قائالً وال ينفك متمم يرثي 

وِع             رْكُضه َسِريعًا ِإلى الدَّاِعي إذ ُهَو ُفزِّعا  َفَتى َكاَن ِمْجذامًا َعلَى الرَّ
 وال طـــــــائشا يــــــــــوم الـــلقــــــــــــاء ُمروَّعـــــا            وما كان وقَّــــــــافًا ِإذا الخيل أحجـــمت  

 ــــــرًا أو ُمَقنـــّــــعاواَل ِبكهَـــــــاٍم نَاِكٍل عــَـــــــــــْن َعـــــــــــــــــــُدوهِّ              ِإذا هــــــــو القــــــــــــى حاسِـ 
 الغـَــــــْزو الرجاَل وَجْدتُه              أخــــــًا الَحرِب ِصدقًا ِفي اللِّقاِء َسمْيَدعا ِإذا ضـَـــــــــــّرس

ن َتْلقه ِفي الشَّرِب ال َتْلق َفاِحشَا              علــــــــَى الشَــّـــــــْرِب ذا قاُذورٍة مــُــتـــربِّعـــــا  واِ 
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ددًا مآثره من النجدة والكرم والسماحة وشجاعتة في فتكه ، مؤبنًا ومعلكاً وهكذا رثي متمم أخاه ما
 .عداءباأل

ورثي أعشى بأهله أخاه المنشر بن وهب الباهلي في القصيدة الثالثة من المراثي ، وهي من المراثي 
 المفضلة المشهورة . والقصيدة جاءت في خمسة وثالثين بيتًا انحصرت ُجلها في تأبين المرثي قائاًل:

  م(1983، )أعشى بأهله
 َتْنِعي امرُأ ال َتغـــــبُّ الحــــــــّي ُجْفنتُه             ِإذا الَكواكـِــــــــُب َخوَّى نواها المطرُ 
 وراحِت الشَــّـــْوُل ُمْغيــَـــّــرًا مناِكُبها             ُشعـــْـثًا َتغــَـيَــّـر منهــــــــا الُّـني والَوَبرُ 

قِيِع ِبه             وضمَّت الَحيِّ ِمْن ُصرَّاِده الُحجـرُ  وَأْحَجر الكـَـلبِ   ُمبيضُّ الصَّ
 ُزرواَعليـِـــــه أوَل زَاد القـَـــــــوِم َقْد َعِلُمــــــوا             ُثمَّ الَمِطيِّ ِإذا َما َأْرَملـــُــــــوا جـَــــــ

وقلة المطر وعندما يصعب األمر حتى  أعشي بأهله يمتدح في المنتشر كرمه الفياض عند الحرب
ه التي تفزع   وتحمله نحر إبلعلى الحيوان فهو يتحمل اإلطعام بكرم فياض وأريحية نادرة تبلغ مداها 

 عندما يهم  بنحرها.
 م(1983)أعشى بأهله،  عتزازه وفخره بأخيه قوله:ا ومن

 َعُنه القميُص َلسيِر الليِل ُمْحتـــَقرُ    ُمَهفـــْهَــٌف َأْهَضــــُم الَكْشَحيِن ُمْنَخرٌق          
 َطاوِي الَمِصيِر َعلــى العزَّاِء ُمنجرٌد             بالــــقــَــــــوِم لـــيلــــــــَة الماٌء واَل شـــجــــرُ 

 الَفْحَشاء يأتمرُ  ال ُيْصــِعُب األمــــَر إالْريَث يـــَـْركبـــــُه             وُكـــــلَّ أمـــــٍر سـِـــــوي
َفرُ   ال َيتأّرى ِلَمـــــا فـــِـــــي الــــِقــــْدِر يـــَـــْرقـَـَبُه             واَل َيُعضُّ َعلـــَــى ُشرُسوَفُه الصَّ

 ـــــــوِم َيْقَتِفرُ ال َيْغِمُز السَّاَق ِمن أْيَن وال َنَصٍب             وال يـَــــــــــــَزاَل َأمـــَـــــاَم الـــقـَـــــــ
 َبه الُغمرُ تــَْكــْفــِــيه فَـــلـَــــــذُة َلــحـْـــــــٍم إْن َألــــــــمَّ ِبَها             ِمْن الشَــّـــــــواِء وَيْروي ُشرْ 

ن لـَــــ  ْم َيغـْـــُز ُيْنَتَظرُ ال يأْمُن الـــــــنَّاُس ُمْمَساُه وُمِصِبَحُه             فــــِي كــُـــــلَّ فٍج وا 
 الُمَعّجــــــِل الــَقوِم أْن َتغلــِـي َمَراِجَلُهم             قــَـــْبَل الصَــّــــَباحِ ولمَّا َيَمســـــُح الَبَصرُ 

، إضافة إلى تحمله للمصاعب بما رىإضافة إلى كرمه فإن المنتشر قوي البنية ال يخشى وال يهاب السُّ 
 . اللقاء والمشجع لهم فف ويكفيه القليل من األكل وهو الُمحفِّز للقوم عندفيها الجوع، متع

السادس  قد قام بتأبين حمير في األبيات من التاسع عشر وحتىفأّما علقمة ذو جدن الحميري  
 م(1946)الحميري،  :والعشرين

 ـــْمـــُر اهلِل مـــا ُيـــْقـــتَــَلــــعْ َبـــَنــــْوا لِمْن ُخلَِّف ِمْن َبْعــدهم             َمْجــــدًا لــــع
قــــــــــــه َأو َرَقــعْ   ِإْن َخــــــرََّق الـــدَّْهـــُر لنا جانبًا             ســــــدُّوا الــــــــذي خــَـــــــرَّ

 ـــايـَــــَنـــــــهـــا النــاِظُر ِمّنا َشُجـــعْ َنــــــْنـــــــُظـــــُر آثــــــاَرُهــــــــــم ُكـــلََّمــــا             عـــ
 يــــــعـــــــَرف فـــــي آثــــارهـم َأنهم             َأْرَبـــــــاُب ُمــْلٍك ليــــــــــس بالــُمْبَتَدعْ 
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 ـِب الَقَلعْ تشَهُد للماِضين ِمـــنَّـــا ِبهـــــــا             نــــالُــــــوا مــن الُمْلِك وَنْقـ
 َهْل ألُناٍس ِمـــــــــْثُل آثاِرهــــــِم             بــــمـــــــْأرب ذاِت الـــبـــــــــــناِء الَيَفعْ 
 َأو ِمْثُل ِصْرَواٍح وما ُدوَنهـــا             مما َبَنـــــْت ِبلــقـــيـْس أو ذو تَُبعْ 

 ٌر             هـَـْيــهَــات َفــاُزوا بالــعـــــُاَل والـرََّفعْ ال، مـــالــحـــــىٍّ مـــثـــله َمْفَخـــ
ن علقمة صّور رفعة شأن حمير تصورًا دقيقًا وعلو مكانتها ببلوغها قمة المجد بل أكثر من   وا 

شهدت له األمم  ذلك حيث وّرثوا أبناءهم صفات المجد والعزة كما أنهم أصحاب ُملك وحكم راسخ
، ويفتخر كذلك بأنهم قوم شجعان ال ح وما بنته بلقيساألمثلة في ذلك بمأرب وصراو ، ضاربًا والركبان

 . يعرف الذل والهوان طريقًا إليهم
   م(1997)البغدادي،  :د الطائي في تأبين ُأحّيه اللجالجبوقد ذكر أبو ز 

 يدِ فــــــلوْت خيـــــلُه عــــليه وهاُبـوا              لْيَث غاٍب مقنعًا في الَحدِ 
 َغْيَر ماناِكــــل يســــيُر ُرَوْيدًا             َسْيَر ال ُمْرَهق وال َمْهـــــــدودِ 

 شاِحيًا باللجام ُيْقِصــــر مــــنه              َعِركا في الَمِضــيق َغْيَر ُشــُرودِ 
ِديـــدِ     ُمســــتـــعــــّدًا لِمْثِلها إن َدَنـــــــــْوا ِمــــــْنــُه            وفي َصْدِر ُمْهيِرة َكالصَّ

 َنَظَر اللَّْيِث َهمُّه في َفِريٍس              َأْقَصـــَدْته َيـــــَدا َمِجــــــــيٍد ُمِفـيدِ 
     م(1997)البغدادي،  :وفي أبيات أخرى من القصيدة

 ُمسَتنِيرًا َكالْبدِر َعاَم الُعُهودِ     َأصــلـــــتِّى َتْسُمو العـــــيــــــون إلـــــيـــــــه          
 ُمْعمِل الِقدِر باِرز النَــّــاِر لِلــْضــــِيِف              ِإذا هـَــمَّ َبْعــــُضـــهـــم بـِـخـُمـودِ 
 َيْعَتِلي الدَّهَر ِإذ َعاَل َعاِجِز الْقوِم              وَيـــَنــمــِــــي للُمستتِم الَحـِمــيـدِ 

 ذا الــــقَـْـــوُم كـَــــــاَن َزاَدُهم اللَّْحــُم              قَـِصــيــِدًا ِمنــُْه وغـَْير َقِصيدِ وا ِ 
ال طرقه من   وقد برع أبو زيد في مدح اللجالج بجمعه الفضائل والمثل العليا ولم يترك جانبًا وا 

 .حميدةيره من الخصال الوالحزم والسيادة والتعطف وغ ةشجاعة ومروءة ونجدة ووفاء والحكم
    :/ الحكمة عند أصحاب المراثي3
، عالم آخر لعل أبسط ما يفكر فيه الشاعر ويشغل باله هو فكرة الموت والفناء والذهاب إلى 

عالم الغيب وعدم الرجوع مرة أخرى للحياة مما جعله يكثر في شعره من الدعوة إلى الصبر وعدم 
 .عالقة وصلة قوية بين الموت والحكمة هناك الجزع مما يجعلنا نالحظ أنّ 

_ أنها تبدأ بالحكمة والتفكر في _وبخاصة القصائد الطويلة الجيدةويالحظ في قصائد الرثاء عامة  
 :الزمان كر الحكمة وتقليب الرأي في أفاعيل، وقد يطيل الشاعر في ذالزمان األيام وصروف

 م(.1986)الجبوري، 
 م(1946)الحميري،  :قوله قصيدته بالحكمة في ستهلقد ا ونجد أن علقمة الحميري
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 ِلُكلِّ َجْنٍب ، ما اْجتََنى ُمضَّطِجُع              والــَمـــــــوُت ال َيْنفع ِمــنـُه الجــْـــزعُ 
 والـــنَــّـفــــُس ال يـــُحـــــــِزنــــك إْتالُقها              لـــْيــــَس َلَها ِمْن َيوُمها ُمرتجعُ 

 ــَمــــــوُت مــَــا لـــيــْــس لـــُه َدافـــِــُع              إذا َحمـِـيـــُم عـَــــِن حـَـِمـــيــــم َدفـْــــعُ وال
 م(1965الَهذلي، ( :ذوئيب الهذلي قائالً  ويظهر صدق العاطفة وجمال الحكمة في أبيات أبي

 ـــــا َتَتوجَــّـــُع              والدَّْهُر ليَس بُمعتٍب َمْن َيْجَزعُ َأمـِـــــــَن الــَمـــــنــــُـــوِن وَريــْبهــــ
 م(1965الَهذلي، ( :رسوقوله في تشبيهه للمنية بالحيوان المفت

ذا المـَـــــنِّــيـــــــــة أنَشــــــبـْت َأْظَفاَرها              أَلَفْيَت ُكلَّ َتميمٍة ال تَْنَفعُ                    واّ 
 م(1965الَهذلي، ( وقوله يدل على حرص الشاعر على التدليل بالحكمة من حيٍن آلخر:

 وَلَقْد َحرْصُت بَأْن ُأَداِفَع عنهُــم             فإذا الــمـــنِــّيُة َأقــــبــــَلـــــْت ال تُـــــــْدَفــــــــــعُ 
 وَلســـــــوَف ُيـــولَـــــــُع بالُبــــَكــــا من ُيْفـــــَجعُ       اَهـــٌة ولــقَـــــــْد َأَرى َأنَّ الـــُبـــــَكــــاَء َسفَ 

 يـــُــْبـــــِكـــــــي َعَلْيَك ُمَقنَّعًا ال َتســــمــــعُ          وليـــــــــأِتَين َعــــلــــيــْــَك َيــــــــْوٌم َمــــــــــــرًَّة 
ــــَبــتهـــــــا الـــَنـــــْفــــُس َراِغـ ذا تُـــــــــــــَردُّ ِإلــــــــــى قَــــــلـــــيـــــٍل تَـــْقــــــــَنعُ         ــَبـــــــٌة إذا َرغَّ  وا 

 الَهَوى َكاُنوا ِبَعْيٍش َناِعٍم َفَتَصّدُعوا             َكْم ِمْن َجِميِع الشَّْمِل ُمْلتَِئِم 
ــــــعُ  فَـــَلئِــــْن ِبهــــمْ  َماُن َوَرْيُبُه            ِإنــــــي ِبَأْهــــــــِل َمَودَّتِـــــــــي ِلُمــــــفَــــجَّ  َفْجَع الزَّ

وهزال  نتشار رأسه بالشيبلته عن إسأوللشاعر محمد بن كعب الغنوي تعبيرًا وتبريرًا ردًا على التي 
 م(1997)الغنوي، : قائالً ه فرد عليها  دجس

 اْبنُة الَعْبِسيَّ َقْد ِشْبَت َبْعَدنا            وكــــلُّ امــــــــــرٍئ َبْعــَد الشباِب يشيبُ  تَُقولُ 
 ومـــا الشَّــْيــُب إالَّ غائٌب كان َجاِئبًا              وما القــوُل إاّل مخِطــــــــــئ وُمِصيبُ 

 كأنَّك َيــْحــِمـــــيــَك الشــــــــــراَب طــــبِـيــــــبُ      تقـــوُل ُسَلْيمـــــى ما لِجْسِمك شاِحبًا          
ـاَلِب َنِصيبُ  مِّ الصِّ  فــقُـــْلـُت ولم أْعَي الجواَب ولم ُأِلْح              وللدَّْهر في الصُّ

ْمـــَن إْخَوتــي              فــشَّـيـْبــــن َرْأسِ   ــــي والخطوُب ُتشيبُ تَــتَـــاَبــــــَع أحداٌث تخـــرَّ
)الغنوي،  :لتأميل وطول الرجاء في قولهفال داعي ل الموت قادم ال محالة ويختم أبياته متيقنا أنّ 

  م(1997
نَّ الـــــــذي َيأتِــــــــي غـــــــدًا لقَــــــريبُ   لَعـــْمُرُكما إنَّ الَبِعيَد َلَما َمَضـى             وا 

نــــــي وَتَأِميل  ـــــي لــقــــاء ُمــؤّمـــــــــل             وقـــــد شـــــَعـَبــتُه عــــن ِلَقاي َشُعوبُ وا 
 ــبَكـــــَداِعــي هــَـــِديٍل ال يزاُل مكلَّفًا             َولـــْيـــــَس َلُه َحَتى المـَـَماِت ُمِجــيِــ 

ل في طول الحياة وتعلق المرء بالرجاء غير مجِد، وأن نجد أن أبا زيد الطائي إستهلَّ مرثيته بأنَّ التأم
 م(1997)البغدادي،  :صابة به وذلك في قولهللموت سهٌم ال بد من اإل

 إنَّ طــُــــوَل الَحــيــــْـاِة غـَـيـْــَر َســُعوِد             وِضاَلِل َتَأِميُل ٌطوِل الُخلــــودِ 
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 ـحــِـــي             َغَرضًا للَمُنوِن َنَصَب الُعودِ ُعلَِّل المرُء بالــرَجاِء ويـُــضـْـ
 ُكــلَّ يــَْوِم تـَرِمـــــيـــه ِمنــْـهــــا ِبسـَــــْهــــٍم             َفُمِصـــيُب َأوَصاف َغْير َبِعيدِ 

 تـــَـــــــراُه  كالَمْبُلودِ مـِــْن حـَـمــِـــيـــِم ُينِسي الَحَياَء َجِليــــد             الـــــقــَــْوم حَتى 
 ُكلَّ َمْيٍت َقْد اغتْفرْت َفاَل َأْجَزُع             ِمــــــــــــْن والــِــــِد واَل مـَـــــــولُــــــــــــــــودِ 

 م(1997)البغدادي،  :بطالب القصاص وذلك في قوله ه للموتيهويختم بتشب
 ُه َطــالُب وْترًا             إلْينا َكالثَاِئِر الُمْستفيدِ كـُـــــــلَّ عــَــــــاِم كـَــــأنَّ 

 :بعض أبياته لم يستهل أعشى بأهله أبياته في مرثيته ألخيه بالحكمة لهول الُمصيبة ونجدها قد تخللت
 م(1983)أعشى بأهله، 

 كذلك الرُمح ذو النصلين ينكسر        عشنا به ُبرهة دهرًا ، فودعنا 
، ويعزي ذلك ا من الحكمةمالك بن الريب ومتمم بن نويرة قد خلت أو تكاد تخلو أبياتهمإال أّن كل من 

  .وتصوير ما أصابهم من فاجعة وجزع إلنشقالهما  بتعداد مآثر من فقدوهم 
رها الكثير من الشعراء الجاهليين وغيرهم الرثاء وصوّ  شعر دار حولها يتلك المعاني السابقة هي الت

ع من نفس حزينة ينبشجيًا  من فقدوهم مصورين ذلك لحناً  ىنهم ولوعتهم علون حز يبثنهم أحيث 
 .راتحسو  لوعةً ومة كلها لوقلوب مك
 :الخاتمة

هرة أشعار تمحورت موضوعات هذا البحث حول بعض مدلوالت الرثاء عند أصحاب المراثي قي جم
حدثين، ثم بكاء الشاعر ، حيث تطرقت لمفهوم كلمة رثاء عند األقدمين والمُ العرب ألبي زيد القرشي

لنفسه عند مواجهته للموت ومن ثّم َتُعدُد مآثر المرثي ومدحه بما يتصف به من صفات مثل الكرم 
أصحاب المراثي ثم التوصيات تمت هذه الدراسة بالوقوف عند الحكمة لبعض  والشجاعة وغيرها ثم خُ 
 والمصادر والمراجع.

  ت:التوصيا
من قبل الدارسين  والمزيد من الدراسات والبحوث ناية فائقةيجب أن يحظى هذا الغرض بع /1

بصدق العاطفة  واسعة إلنفراده وأن تفرد له مساحة لكي تتجلى صورته وينكشف غموضه والباحثين
 .أغوار النفس البشرية ورقة اإلحساس مما يجعله يسبر في

وعدم الجزع عند المصيبة | تزخر قصائد الرثاء في العصر الجاهلي بالدعوة إلى الثبات والصبر 2
ها ضمن المقرر أو المنهج ، لذا يجب أن يتضمن البعض منالقيم األخالقية الحميدة وغيرها من

 .الدراسي
ملكة | يجب العناية بالمفردات اللغوية التي يزخر بها الشعر الجاهلي واالستفادة منها في تقوية 3

  الخطابة والكتابة.
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 :المصادر والمراجع
الجزء  ،العمدة في محاسن الشعر  ،م(1955، )بو علي الحسن بن رشيقأ قيرواني،الابن رشيق  -1

 .، الطبعة الثانية، مطبعة السعادة، مصرمحي الدين عبد الحميدتحقيق محمد  الثاني
 ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري، )د.ت(، لسان العرب، دار صادر بيروت. -2
الجزء الرابع، الطبعة الرابعة، بيروت،   )د,ت(، البيان والتبين،، بن بحر وعمر  أبو عثمان الجاحظ، -3

 .دار الفكر
األصمعي،عبد الملك بن قريب بن عيد الملك األصمعي، )د.ت(، تحقيق أحمد شاكر، دار  -4

 المعارف، مصر.
بعة، م(، الشعر الجاهلي "خصائصه وفنونه"، الطبعة الرا1986الجبوري، يحي وهيب الجبوري، ) -5

 مؤسسة الدّيالة، بيروت، لبنان.
م(, تحقيق أحمد عبد الغفور عطا، الصحاح تاج اللغة 1994الجوهري، إسماعيل بن حماد، ) -6

 وصحاح العربية، بيروت دار العلم للماليين.
م(،  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، 1997البغدادي، عبد القادر بن عمر البغدادي، ) -7

 م هارون، الجزء التاسع، مكتبة الخانجي، القاهرة.تحقيق عبد السال
اإلسالم، ، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية و م1986زيد محمد بن الخطاب،أبو  القرشي،  -8

 الطبعة األولى، لبنان، بيروت.
م(،خويلد بن خالد بن محرث، تحقيق أحمد خليل الشال، 20114ديوان أبو ذوئيب الهذلي،) -9

 ركز الدراسات والبحوث اإلسالمية بورسعيد، مصر.الطبعة األولى، م
م(، تحقيق حسن عيسى أبو 1983ديوان أعشى همدان وأخباره، أبو قحافة عامر بن الحارث، ) -10

 يسن، دار العلوم للطباعة والنشر. 
م(، تحقيق مقبل األحمدي، مجمع السعيدة، 1946ديوان الحميري، علقمة ذو الجدن الحميري، ) -11

 اليمن.
م(، تحقيق وشرح حسن كامل 1970ديوان المتلمس، جرير بن عبد المسيح الضبعي، ) -12

 الصيرفي، معهد المخطوطات العربية.
م(،شرح األصمعي، تحقيق حسان فالح 1997ديوان طفيل الغنوي، طفيل بن عوف بن كعب، ) -13

 أوغلي، دار صادر بيروت، لبنان.
د.ت(، تحقيق نوري حموي القيسي، الجزء األول، مجلة ديوان مالك بن الريب"حياته وشعره"، ) -14

 المخطوطات العربية.
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م(، صفار إبتسام مرهون، مطبعة اإلرشاد، 1968ديوان مالك ومتمم بن نويرة اليربوعي، ) -15
 بغداد.
م(، الرثاء_ فنون األدب العربي الفن الغنائي_ 1955شوقي ضيف، أحمد شوقي ضيف، ) -16

 لمعارف، القاهرة.الطبعة الثانية، دار ا
م(، أدب العرب "مختصر تاريخ نشأته 1954مارون عبود، مارون عبود بن حنا الخوري، ) -17

 وتطوره وسير مشاهير رجاله وخطوط أولى من صورهم"، دار الثقافة، بيروت. 
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 داء اكحكوميدور تنفيذ املسؤولني للتوصيات الواردة بتقارير املراجعة الداخلية على األ
 )بالتطبيق على إدارة المراجعة الداخلية الوالية الشمالية(

 د. عمر بشير حسن أحمد
 جامعة دنقال   –كلية العلوم اإلدارية بمساعد ال.ستاذاأل

 مستخلص:ال
ولين للتوصيات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية وأثره على ؤ تتمثل مشكلة البحث في دور تنفيذ المس

الوحدات الحكومية بالوالية الشمالية. وتتمثل المشكلة في السؤال اآلتي: هل تنفيذ  لحكومي فياألداء ا
على األداء الحكومي في الوحدات  بتقارير المراجعة الداخلية يؤثر المسئولين للتوصيات الواردة

 الحكومية
الي بالقطاع العام هدفت الدراسة إلي إبراز دور المراجعة الداخلية في مراقبة وتحسين األداء الم

 والمتمثلة في الوحدات الحكومية بالوالية الشمالية.
اعتمد الباحث على المنهج االستقرائي واالستنباطي والوصفي التحليلي والمنهج التاريخي لتتبع 

 الدراسات السابقة.
ا تنظر أن اإلدارة العلي : أهمها ، العديد من النتائج ىمن خالل اختبار الفرضيات توصل الباحث إل

بعين االعتبار لتوصيات المراجعين الداخليين ، تقارير المراجعة الداخلية تتصف بالوضوح وتصدر في 
 وقتها المناسب وبصورة دورية ، تقارير المراجعة تعمل على رفع األداء المحاسبي.

الل تقويم الدور الرقابي من خبأوصت الدراسة على ان تقوم المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية 
 األداء اإلداري الحكومي.

Abstract: 

  The problem of the research represents the role of the authorities in 

operating the internal imported reports, and its effect on the governmental 

performance in the governmental Units in Northern State. The problem 

represents at the following question: Is the authorities’ operation for the 

recommendations by the internal auditor affect the governmental 

performance in the governmental Units? 

    The aim of the study in highlighting the role of the imported 

recommendations by the internal auditors’ reports and its’ effect on the 

governmental performance . 

   The researcher depended on the in deductive, deductive, descriptive 

analytical and the historical method to follow the literature review. 

   Through examining the hypothesis, the researcher found out many results: 

Top demonstration considers for internal auditors recommendations, The 

internal auditor reports describes as an articulateness and publishes in cyclic 

and suitable time , Reports auditor works to raise accountancy performance 
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The study recommended that the internal auditor should be in the 

governmental Units in the censorial role through evaluation of demonstrative 

governmental performance. 
   :مشكلة البحث 

ات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية على األداء تتمثل مشكلة البحث في دور تنفيذ المسئولين للتوصي
الحكومي بالوحدات الحكومية بالوالية الشمالية وتتمثل المشكلة في التساؤل اآلتي : هل تنفيذ 

 ولين للتوصيات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية له دور على األداء الحكومي . ؤ المس
   أهـداف البحث : 

 ::آلتي اتتمثل أهداف البحث في 
 ( معرفة مفهوم المراجعة الداخلية .1
 ( معرفة مفهوم وأهمية تقارير المراجعة الداخلية .2
 ( بيان دور تقارير المراجعة في األداء الحكومي .3

 أهمية البحث :
األهمية العلمية: وجدت تقارير المراجعة االهتمام الكبير من قبل الباحثين وذلك من خالل الدراسات 

 وقد أظهرت هذه الدراسات العديد من اآلثار الناتجة من تقارير المراجعة ،  لت هذا الموضوع التي تناو 
 األهمية العملية: توضيح العالقة بين تقارير المراجعة وجودة األداء الحكومي . 

 منهج البحث :
 المنهج االستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفرضية .

 رضية البحث . المنهج االستقرائي الختبار ف - 
  المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة والتي لها عالقة بموضوع البحث

المنهج الوصفي باستخدام دراسة الحالة لمعرفة الدور الذي تلعبه المراجعة الداخلية في مراقبة  -
  .وتحسين األداء بالوحدات الحكومية بالوالية الشمالية

 فرضية البحث :
 ث في اآلتي :تمثلت فرضيات البح

 ولين للتوصيات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية له دور على األداء الحكومي .ؤ تنفيذ المس
 أدوات جمع البيانات : 

 تم جمع البيانات كاآلتي . 
  -. ةالبيانات األولية باستخدام المالحظة واالستبان

 امعية والتقارير.البيانات الثانوية من الكتب والمراجع والدوريات والرسائل الج
 



جم2021جج-جينميرججونةشرالالةدنججالةةلميةل جامعة جنق الجلةلبحثججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 20th edition Junuary 2021 
 

1
6
6

 

 حدود البحث : 
 دنقال -الحدود المكانية: إدارة المراجعة الداخلية  بالوالية الشمالية

 م . 2014الحدود الزمانية:
 مخطط الدراسة :

 أوال : اإلطار النظري .
 ثانيا : الدراسات السابقة .
 ثالثا : الدراسة التطبيقية .
 أوال : اإلطار النظري :

 لداخلية :  مفهوم المراجعة ا
ظهرت المراجعة الداخلية منذ حوالي ثالثين عامًا ولكن تعتبر حديثة بالنسبة للمراجعة الخارجية وقد 
وجدت المراجعة الداخلية قبوال كبيرًا في الدول المتقدمة اقتصرت المراجعة الداخلية علي المراجعة 

ة  واكتشاف األخطاء إن وجدت المحاسبية في بادئ األمر للتأكد من صحة تسجيل العمليات المالي
ولكن مع تطور المشروعات أصبح من الضروري تطوير  المراجعة الداخلية وتوسيع نطاقها بحيث 
تستخدم كأداة لفحص وتقييم مدي فاعلية األساليب الرقابية ومد اإلدارة العليا بالمعلومات، وبهذا تصبح 

مستويات اإلدارية المختلفة واإلدارة العليا المراجعة الداخلية أداة تبادل معلومات واتصال بين ال
س التطور السابق علي  شكل برنامج المراجعة من العوامل التي ساعدت على تطور المراجعة اوانعك

 (.www.ohewar.org/depat/shaw، )مولود الجزائري الداخلية
 الحاجة إلي وسائل الكتشاف األخطاء والغش.  -1
 لمنتشرة جغرافيًا.ظهور المنشآت ذات الفروع ا -2 
 الحاجة إلي كشوف دورية دقيقة حسابيًا وموضوعيًا.  -3

  4- ظهور البنوك وشركات التامين.
وأدى االعتراف بالمراجعة الداخلية  ، ويجب أن يتمتع المراجع الداخلي باالستقالل في مباشرة مهامه

 م. 1941كمهنة إلي إنشاء معهد المراجعة الداخلية في الواليات المتحدة عام 
 تعريف المراجعة الداخلية: 

قام مجمع المحاسبين بتعريف المراجعة )أداة للحكم والتقييم لتعمل من داخل المشروع  1975في عام  
تخدم اإلدارة في مجال الرقابة عن طريق فحص واختبار مدي كفاية األساليب المحاسبية والمالية 

 (.423، ص  1984)أحمد ،  والتشغيلية في هذا المجال
تعرف المراجعة الداخلية علي أنها أحدي حلقات الرقابة الداخلية التي تعمل علي مد اإلدارة 

  (.205م ، ص 1988)  الصبان ،  بالمعلومات
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 من هذا التعريف يتضح أن المراجعة الداخلية هي أداة لمد اإلدارة بمعلومات.
دمة إدارته وتقوم بها إدارة داخل المنشأة تعرف المراجعة الداخلية بأنها نشاط تقييمي داخل المنظمة لخ

) علي،   تسمي إدارة المراجعة الداخلية ومجالها عمليات ونظم معلومات وأنشطة وأقسام المنظمة ككل
 ( .496م ، ص 2002، شحاتة

متابعة ومراقبة كافة عمليات  ىالمراجعة الداخلية أداة من أدوات الرقابة الداخلية فهي تساعد اإلدارة عل
سام ومراكز وأنشطة المشروع. ومخرجاتها وتقريرها، أو أي تقارير تقدم لمجلس اإلدارة أو لجان وأق

المجلس مباشرة والقائم بها موظف بالمشروع واستقالله استقالل تنظيمي فقط ويتحقق هذا االستقالل 
ادرة عن معهد بتبعية إدارة المراجعة الداخلية لمجلس اإلدارة مباشرة ووفقًا للمعايير المهنية الص
فان المراجعة  ، المراجعين الداخليين في الواليات المتحدة األمريكية الخاصة بالمراجعة الحديثة

الداخلية هي وظيفة تقييم مستقل داخل المؤسسة لفحص وتقييم أنشطتها وذلك لخدمة المؤسسة 
 المعنية.

تنظيم وهو ما يعني وظيفة من خالل هذا التعريف السابق يتضح أن وظيفة المراجعة تنشأ داخل ال
وتعتبر المراجعة الداخلية أيضا أداة من  ، المراجعة الداخلية هي وظيفة رسمية في المنظمات الحديثة

 أدوات الرقابة السلوكية أي الرقابة من خالل األفراد.            
 -تقارير المراجعة الداخلية:

القطاع الحكومي. يجب أن تكون كافة في ظل الدور المتعاظم للمراجعة الداخلية على مستوى 
 .محتويات التقرير موثقة وكافية لتكون قادرة على التعجيل بتفعيل اإلجراءات المرغوب فيها

 اإلغراض الرئيسية لتقارير المراجعة الداخلية:
) جمال،  : تهدف تقارير المراجعة الداخلية إلى تحقيق اإلغراض الرئيسية التالية

alphabeta.argaam.com) 
/ إخبار اإلدارة بما وجده من خالل تحديد وتعريف واضح ومفهوم للمشاكل أو الصعوبات المكتشفة 1 

 وفرص تحسينها.
/ إقناع اإلدارة بقيمة وصحة ما تكشف من مالحظات من خالل العرض المقنع لألثر الحقيقي أو 2

 المحتمل للحالة المكتشفة
اإلدارة نحو التغيير والتحسين عن طريق إيضاح سبب  /التحفيز نحو اتخاذ اإلجراء المطلوب: تحفيز3

 المشكلة وتوفير اقتراحات عملية وبناءة لحل تلك المشكلة
 -المتطلبات األساسية للتقرير:

      (alphabeta.argaam.comهذه المتطلبات تشمل ما يأتي )جمال الشحات، 
 ات واالقتراحات واألفعال الممكنة/ يجب أن يتضمن التقرير أهداف ونطاق المهمة وكذلك االستنتاج1
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جودة التوصيل: يجب أن يكون التوصيل مدقق ، موضوعي ، واضح ومحدد ، متكامل ، وفي  2/
 .التوقيت المناسب

/التقرير عن األخطاء: عندما تتضمن نتائج المهمة أخطاء وانحرافات فإن مدير إدارة المراجعة يجب 3
 .ح المطلوب إلى األطراف المعنيةأن يراجع التقرير ويوصله متضمنا التصحي

 /نشر النتائج: ما لم يتعارض مع النظم والقوانين والتعليمات النظامية السارية .4 
يعد أي تقرير من تقارير المراجعة الداخلية، التى سيتم مناقشتها فيما بعد على كتابة التقرير: 

 :مرحلتين
حظات وتجميع النتائج ، يقوم فريق المراجعة عند االنتهاء من حصر المال األولى : مسودة التقرير: 

المكلف بالمهم الخالصة والتوصيات. وتجدر اإلشارة إلى أن تعديل التقرير فى هذه المرحلة يعد أمر 
ممكن ، ألنه قد يسفر النقاش فى إدارة المراجعة أو مع اإلدارة المعنية عن ضرورة إدخال تعديالت 

 .على الصيغة النهائية للتقرير
اإلشارة هنا إلى أن تقرير المالحظات الذى يرسل إلى اإلدارة أو الجهة التى تمت المراجعة  تجدر

جزءا من التقرير  دعليها يسبق هذه المرحلة ، وأن ردود اإلدارة المعنية بشأن هذه المالحظات سوف تع
 .النهائى

وتتناول هذه المراجعة ما  يجب أن تراجع مسودة التقرير من قبل مدير إدارة المراجعة أو أى نائب له ،
 (: alphabeta.argaam.comيلى) جمال الشحات، 

 .التأكد من دقة وموضوعية النتائج /1
 مراجعة الوثائق المدعمة للتقرير. /2
 /النظر فى أى معلومات أو إيضاحات أو أدلة ممكنة لم تؤخذ فى االعتبار عند توثيق نتائج التقرير3
اء كل المالحظات مع اإلدارة المعنية ، وأن أى مالحظات لم تستوفها التحقق من أنه قد تم استيف /4

 .اإلدارة قد تم الرد عليها بصورة واضحة تعكس وجهة نظر اإلدارة بشأن مالحظات التقرير
 .. /التأكد من موضوعية التقييم النهائى لحالة المراجعة5
ضوء ما تضمنه التقرير من  التحقق من صحة عمليات استخالص النتائج العامة للمراجعة فى /6

 .مالحظات
دخال تعديالت على المسودة  /7 مناقشة مسودة التقرير مع اإلدارة المعنية وأعضاء فريق المراجعة وا 

 .إذا لزم األمر
بصرف النظر عن النتائج التى يتم التوصل إليها من عملية المراجعة ، أو   الثانية: التقرير النهائي:
التقرير أو نوعه ، فإن تقارير المراجعة الداخلية يجب أن تكتب بصورة شبه  المستوى الذى يرفع إليه
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رسمية وتأخذ شكال نمطيا يساعد فى التعرف على محتويات التقرير دون أن يجد اختالفات شكلية 
 .واضحة بين التقارير التى تصدرها إدارة المراجعة الداخلية
ى األقل ، الفقرات اآلتية كحد أدنى ، ودون في هذا الصدد يجب أن يتضمن التقرير ، النمطي عل

 تحديد محدد لمضمون هذه الفقرات وهي :
 :المقدمة /1

دون إخالل ببعض اإليضاحات التى يرى المراجع الداخلى تضمينها فى فقرة المقدمة ، يجب أن 
 : تتضمن هذه الفقرة العناصر اآلتية كحد أدنى

 طبيعة المهمة.    لمراجعة.  ج/الجهة الخاضعة ل محتويات التقرير.    ب/ أ/
 الملخص التنفيذي. /2
/ خلفية المهمة: تتضمن هذه الفقرة بعض المعلومات واإليضاحات عن خلفية مهمة المراجعة 3

 .الداخلية وتطورها، والبيانات ذات الصلة بها، وأى نتائج سابقة تم التوصل إليها بشأن هذه المهمة
 /الهدف والنطاق.  4
 المالحظات. /5
 التوصيات: يجب إعداد فقرة مستقلة للتوصيات التى تقدمها المراجعة الداخلية بناًء على المهمة.  /6

 من خصائص التقارير الجيدة الموضوعية الوضوح والتوقيت المناسب
لقد تعددت مفاهيم األداء بتعدد الباحثين والدارسين في هذا المجال ولم يستطع علماء مفهــــوم األداء: 

ة الوصول إلي مفهوم دقيق وشامل فلكل واحد وجهة نظر خاصة به. نعرض فيما يلي أهم وأكثر اإلدار 
 (www.hrdiscussion.com)ساره نبيل ،  المفاهيم شمواًل لألداء

األداء هو العمل الذي يؤديه الفرد ومدي تفهمه لدوره ومدي إتباعه لطريقة أو ألسلوب عمل ترشد به 
 اإلدارة عن طريق المشرف. 

 األداء هو نتيجة النجاح بمعني أن نتيجة قياس األداء هو تقدير للنتائج المحصلة.
األداء هو الفعل الذي يعبر عن مجموعة من المراحل والعمليات وليس النتيجة التي تظهر في وقت 

 من الزمن. 
 مفهوم تقويم األداء: 

الفرد، ويقصد بها الحصول  تقويم أداء األفراد عملية يجب أن تكون مصاحبة ألي نشاط يمارسه  
على بيانات محددة من شأنها أن تساعد على تحليل وفهم وتقويم أداء الفرد لعمله ومسلكه في فترة 

لذلك يمكن القول: "أن تقويم أداء األفراد يتم عن طريق معيار نية معين زمنية محددة، خالل فترة زم
توكل إليه خالل فترة زمنية معينة، وبشكل معين للحكم على إمكانية كل فرد إلنجاز األعمال التي 



جم2021جج-جينميرججونةشرالالةدنججالةةلميةل جامعة جنق الجلةلبحثججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 20th edition Junuary 2021 
 

1
7
0

 

موضوعي، إضافة إلى سلوكه مع من يعملون معه، وعلى مقدار التقدم الذي حصل على أسلوبه في 
 (.125م ، ص1975)منصور ،  أداء العمل

أختلف الكتاب حول مفهوم تقويم األداء فجاءوا بعدة مفاهيم على النحو التالي التقوي هو عبارة عن: 
واعية ومنظمة لجمع وتحليل المعلومات لتحديد مدى تحقيق األهداف أو التخاذ القرارات "عملية 
 (.107م  ، ص 1994 )  هوانه ، المناسبة"

كما يعرف التقويم بأنه "اختيار مستقل ومنظم للتحديد ما إذا كانت نشاطات الجودة ونتائجها مطابقة 
وأنها مطابقة لتحقيق األهداف )ريتشارد وليامز، للمواصفات الموضوعة، وما الذي تم تطبيقه بفعالية 

 ( .101م ، ص 1999
كما يعرف تقويم األداء على أنه: "قياس األداء الفعلي ومقارنة النتائج المختلفة بالنتائج  

المطلوب تحقيقها أو الممكن الوصول إليها حتى تكون صورة حية لما حدث ولما يحدث فعاًل ومدى 
ف وتنفيذ الخطط الموضوعة بها بما يكفل اتخاذ اإلجراءات المالئمة لتحسين النجاح في تحقيق األهدا

 (.5ص ،  م2004توفيق  ، ) األداء
 مفهــوم قياس األداء الحكومي:

األداء المؤسسي هو المنظومة المتكاملة لنتائج أعمال المنظمة في ضوء   فلسفة قياس األداء:    
م ، ص 2008)مكي ،  رجية وهو يشتمل علي األبعاد التاليةتفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخا

44 .) 
 أداء األفراد في وحدتهم التنظيمية.  -
 أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمنظمة.-
 أداء المؤسسة في إطار  البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية. -

فردي وأداء الوحدات التنظيمية باإلضافة إلي تأثيرات فاالدعاء المؤسسي محصلة لكل من األداء ال
وصواًل إلي التأكد من أن أنظمة  ، البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية ليتم من خاللها تقييم أدائه

العمل ووسائل التنفيذ في كل إدارة تحقق اكبر قدر ممكن من اإلنتاج بأقل قدر من التكلفة وفى اقل 
من المعايير إال أن  ىويقاس أداء كل إدارة بمجموعة أخر  ، ناسب من الجودةوقت وعلي مستوي م

 ىالمقاييس التي تستخدم في اغلب األحيان هي مقاييس فعالية المنشأة لقياس األداء فيها للوقوف عل
ية والخارجية والرقابية مدي قرب المنشأة وتشمل كل مقاييس الفعالية االقتصادية والسياسية والداخل

 بمسؤولية أداء الخدمات.  يئيةوالب
 تقويم األداء في القطاع الحكومي:  

القطاع الحكومي بكونها تمثل البديل  ىإن عملية تقويم األداء تكتسب أهمية خاصة عند تطبيقها عل
 عن الدافع الذاتي الذي يحفز النشاط الخاص ويدعم سعي اإلدارة لتحقيق أهدافها. 
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 علي ثالثة مقاييس أساسية هي: أن عملية تقويم األداء يرتكز  
 الكفاءة ويقصد بها القدرة علي استخدام  الموارد المتاحة النجاز األداء المطلوب كما يجب. -
 تحقيق األهداف التي حددت لها. ىالفاعلية ويقصد بها مستو -
 التأكد من استخدام الموارد المتاحة  للحصول علي المخرجات المطلوبة بالجودة أي االقتصاد -

المناسبة وبأقل تكلفة ممكنة .وقد أشارت العديد من الدراسات والتقارير التي  أجريت حول تقويم األداء 
العديد من الصعوبات التي  ىأن هنالك صعوبة في قياس أداء أي منظمة حكومية ويرجع ذلك إل ىإل

) أكرم ،  لها عالقة بطبيعة العمل في مثل تلك المنظمات الحكومية نذكر منها
www.iugaz.edu.ps/ar/colgupload  :) 

 طبيعة المؤسسات الحكومية  إذا أنها خدمات يصعب إخضاعها للقياس الكمي. -1
تعدد وتعارض األهداف واألولويات عادة ما يوجد بالمنظمات الحكومية أهداف متعددة في الوقت  -2

الوحدة الحكومية يؤدي وبالتالي فان تعدد األهداف في  ، الذي يوجد هدف محدد لكل منشأة خاصة
صعوبة قياس األداء وذلك بعدم إمكانية تحديد الوزن الذي يعطي لكل هدف من األهداف  ىإل

 المتعددة.
غياب التحديد الدقيق لمهام األجهزة الحكومية، عدم وضوح مهام كل وحدة يقود إلي خلق الكثير -3

 ساءلة نذكر منها ما يلي: من الصعوبات التي تؤدي إلي التسيب  في المسؤولية وغياب الم
 التداخل في اختصاصات األجهزة الحكومية. -أ
 االزدواجية والتقارب باالختصاصات في األجهزة. -ب
 غياب التنظيم السليم في األجهزة وعدم التوصيف الدقيق لواجباتها. -ج
االعتماد عليها  كنتيجة طبيعية لغياب المعايير الكمية التي يمكن  :الروتين في األجهزة الحكومية -4

في قياس األداء في ظل غياب األهداف القابلة للقياس الكمي نجد أن اإلدارة اهتمت بتطبيق 
 اإلجراءات  في حين تركز أجهزة المساءلة في المحاسبة علي االلتزام بمتابعة سير تلك اإلجراءات.

 الصعوبات المرتبطة بعنصر العمل:   -5
 تتمثل في اآلتي: و     

 الوظيفي وخلق مستويات تنظيمية غير ضرورية.  التضخم -أ
 ازدواجية وتداخل االختصاصات الوظيفية.  -ب
صعوبة  تحديد ما يلزم من عماله، وذلك لعدم وجود معايير نموذجية ألداء العاملين لتستخدم  -ج

 كمؤشرات  إرشادية في تحديد العمالة. 
 عمل الوظيفي. خلق وظائف جديدة دون أن تصاحبها زيادة في عبء ال -د
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تسود في األجهزة الحكومية حالة من عدم المباالة أو اإلهمال في   :غياب رقابة  الملكية الخاصة -6
 قياس األداء نتيجة عدم توفر الرقابة الفعالة التي تمارس في القطاع الخاص.

رات الضغوط  السياسية: عادة ما تمارس األجهزة الحكومية اختصاصاتها في إطار من القرا -7
ها إلي تعظيم مكاسبها السياسية واالجتماعية أي المردود ئالسياسية التي تسعي الحكومة من ورا

 السياسي واالجتماعي للحكومة الذي  يصعب إخضاعه للقياس الكمي.
 التداخل في تقديم نفس الخدمة بين القطاعين الحكومي والخاص:  -8

إشراف القطاع ة عنداعين الحكومي والخاص خاصلقد أدي التداخل في تقديم نفس الخدمات بين القط
 الحكومية.بة قياس األداء المؤسسي  لألجهزةالخاص ألداء جزء من الخدمة للمواطن إلي صعو 

فهناك  ، في ظل غياب الشفافية نجد أن اإلدارة تتبني ازدواجية في القياس: قياس األداء المضلل -9
وقياس خارجي تقدم اإلدارة فيه صورة غير واقعية  ، قياس داخلي تعتمد اإلدارة فيه علي الحقائق

 لتضليل القياس الخارجي المتمثل في الرأي العام أو المستفيد من الخدمة.
ويتضح ذلك من عدم قابلية أهداف القطاعات الحكومية : غياب المعيار الكمي للمخرجات -10

ادية لقياس نتائج  أداء هذه اجتماعية أو اقتص ىللقياس الكمي إلي جانب عدم األخذ بمعايير أخر 
 القطاعات.

بعد تناول الباحث مفهوم األداء يرى أن عملية األداء هي عملية مستمرة ومرتبطة بالكوادر البشرية 
وأن أجهزة الرقابة المالية لها الدور الكبير في مراقبة األداء ومن  ، المؤهلة في القطاع العام والخاص

والمتمثلة في المراجعة الداخلية في  ، أجهزة الرقابة الداخلية ثم تحسين األداء الحكومي من خالل
وبدأ  ، الوحدات الحكومية بالتعاون مع األجهزة الرقابية األخرى من أجل رفع وتحسين األداء الحكومي
 االهتمام أيضًا بعملية مراجعة األداء والمراجعة اإلدارية في القطاع العام في الدول المتقدمة.

م( هدف توضيح وضع وظيفة المراجعة الداخلية في القطاع Thomas ،2009)تناولت دراسة 
الحكومي إذا ما تم وضعها في الهيكل التنظيمي المناسب ومنحت الصالحيات الالزمة والمطلوبة 

أداء المراجعة الداخلية وعملها كمصدر رئيسي في تطوير  ألداء أعمالها بما يترتب عليه تحسين
 اع الحكومي. حوكمة جيدة ألداء القط

دارة   توصلت الدراسة إلى أن للمراجعة الداخلية دورًا هامًا ورئيسيًا في حوكمة األداء المالي وا 
 مخاطر األداء الحكومي. 
معايير مراجعة إدارة مخاطر األداء في قطاع الخدمات الحكومية  (م2011تناولت دراسة ) رضوه ،

خاطر األداء في قطاع الخدمات الحكومية في مصر. هدف البحث إلى اقتراح معايير لمراجعة إدارة م
 بما يمكن من تحسين األداء الحكومي خالل توفير برنامج كفء وفعال لمواجهة المخاطر. 

 توصل الباحث إلى العديد من النتائج يمكن تلخيصها في النقاط اآلتيـة:  
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من مرحلة المعامالت تزايد االتجاه نحو تحول المراجعة الحكومية إلى المراجعة الشاملة و   .1
 المالية إلى مرحلة كفاءة وفعالية استخدام الموارد المتاحة. 

ضرورة االعتماد على المعايير الدولية عند أداء عملية المراجعة في القطاع الحكومي  -2 .2
 المصري. 

تتم المراجعة في القطاع الحكومي وفقًا لمعايير المراجعة الحكومية الصادرة عن مكتب  .3
 عام. المحاسب ال

 -أوصت الدراسة باآلتي :
يمكن أن يقوم بمراجعة إدارة المخاطر فريق عمل مكون من المراجعين الخارجيين وأعضاء  -1

 الجهاز المركزي للمحاسبات من ذوي االختصاص المحاسبي وغير المحاسبي. 
حاسبين"  يجب أن يتم تدعيم أقسام المراجعة الداخلية بالكوادر المحاسبية والفنية "غير الم -2

 المتخصصة المؤهلة علميًا وعمليًا. 
 -ثالثا : الدراسة الميدانية: 

 -نبذة عن إدارة المراجعة الداخلية  بالوالية الشمالية:
تحت مسمي )قرار تكوين إدارة  15/96أصدر السيد وزير المالية واالقتصاد القرار الوزاري رقم 

وفيه تم توضيح مهام  2/11/1996تاريخ المراجعة الداخلية بالوالية الشمالية( وذلك في 
 واختصاصات وتبعية إلدارة علي أن هذه اإلدارة  تتبع لوزير المالية وتقوم باآلتي:  

 . فحص ومراجعة الحسابات والمستندات الخاصة بها  .1
 جرد الخزائن والمخازن في إطار الجرد الفوري المفاجئ . .2
عداد الحسا .3  بات الختامية.  تساعد في إعداد التسويات الشهرية وا 
 التحقق من أي مخالفات مالية.   .4
 اإلشراف علي إعداد موازنات حسابات البنك شهريًا.   .5
 مراجعة كشوفات المرتبات ومراجعة صرفها.  .6
يشمل عمل المراجعة الداخلية بالوالية كل الوزارات والوحدات والمخالفات والمحليات  .7

 والشركات والمؤسسات للوالية الشمالية. 
 -م(:1999وتكوين إدارة المراجعة الداخلية )الئحة اإلجراءات المالية والمحاسبية، إنشاء 

تنشأ بالوزارة إدارة مستقلة تتبع للوزير تسمي اإلدارة العامة  للمراجعة الداخلية لمباشرة االختصاصات 
 والواجبات وممارسة الصالحيات المنصوص عليها في هذه الالئحة.

يرأس إدارة المراجعة مدير عام يتولي مسؤولية اإلشراف اإلداري  -: مدير عام إدارة المراجعة 
 والمهني والفني ويكون مسؤواًل عن أداء إدارة المراجعة الداخلية أمام الوزير.
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تتكون اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية من مدير عام المراجعة الداخلية ونائبه  -تكوين إدارة المراجعة:
 الداخليين.ومساعديه والمراجعين 
يقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث أن  -مجتمع وعينة الدراسة:

يعمم عليها النتائج ذات العالقة بالمشكلة المدروسة , ويتكون المجتمع األساسي للدراسة من عينة 
والمراجعين الخارجيين ( %40عينة تشمل المراجعين الداخليين بنسبة)200طبقية عشوائية عبارة عن

( %7ماليين( بنسبة ) يرينالحسابات )مد مديري( %30( والمراقبين الماليين بنسبة )%5بنسبة )
استبانة عشوائيًا  130( في الوحدات الحكومية بالوالية الشمالية.وتم توزيع عدد%18واألخرى بنسبة )
انة سليمة تم استخدامها في ( استب116من مجتمع الدراسة. وتم استرجاع ) %65وهي تمثل نسبة 

 (.89التحليل بنسبة استرجاع بلغت )%
ولين للتوصيات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية تؤثر على االداء ؤ فرضية الدراسة :تنفيذ المس

 الحكومي .
 كرنباخ  لمقياس متغير فرضية الدراسة  نتائج الفأ

 (1جدول رقم )
 الفأكرنباخ العبـــــــــــــــارات

 0.76 . لتوصيات المراجعين الداخليين باهتمام اإلدارة العليا بالوحدات الحكومية تنظر -1
 0.79 . اآلراء الفنية للمراجعين الداخليين تجد االهتمام من قبل اإلدارة العليا في الوحدات الحكومية-2
 0.78 . تقرير المراجعة الداخلية يتصف بالوضوح والموضوعية-3
 0.79 ا .المراجعة الداخلية في الوقت المناسب لهتصدر تقارير -4
 0.83 . تصدر تقارير المراجعة الداخلية بصورة دورية-5
 0.79 . تقارير المراجعة الداخلية تعمل على رفع األداء المالي الحكومي-6
 0.78 . تعمل المراجعة الداخلية على التحقق من صحة البيانات المحاسبية والمالية-7
 0.82 . عة الداخلية ترفع األداء المحاسبي في الوحدات الحكوميةالمراج-8
 0.79 . تعمل المراجعة الداخلية على تقويم األداء اإلداري في الوحدات الحكومية-9

 0.80 . إجمالي العبارات
 م.2014المصدر: إعداد الباحث  من بيانات االستبانه 

كرنباخ  لجميع عبارات  الفرضية اكبر من  الفأ ( نتائج اختبار الثبات أن قيم1من الجدول رقم )
( وتعنى هذه القيم توفر درجة عالية جدا" من الثبات الداخلي لجميع العبارات سواء كان ذلك 60%)

حيث بلغت قيمة الفأكرنباخ للمقياس  ، أو على مستوى جميع عبارات المقياسى لكل عبارة على حد
كن القول : بان المقاييس التي اعتمدت عليها الدراسة ( وهو ثبات مرتفع ومن ثم يم0.80الكلى )

لقياس عبارات محور الفرضية  تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكننا من االعتماد على هذه 
 اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها.
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ر المراجعة الداخلية ولين للتوصيات الواردة بتقاريتنفيذ المسؤ  -تحليل بيانات فرضية الدراسة:
 يؤثر على األداء الحكومي في الوحدات الحكومية.

 التوزيع التكراري لعبارات فرضية الدراسة .
 (2جدول رقم )

 العبـــــــــــــــارة
 

الاوافق  الاوافق محايد أوافق أوافق بشدة
 بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد
حدات الحكومية اإلدارة العليا بالو -1

لتوصيات  االهتمامتنظر بعين 
 .  المراجعين الداخليين

12 10.4 41 35.3 26 22.4 33 28.4 4 3.4 

اآلراء الفنية للمراجعين الداخليين -2
تجد االهتمام من قبل اإلدارة العليا 

 . في الوحدات الحكومية

9 7.8 53 43.1 23 19.8 27 23.3 4 3.4 

ية يتصف تقرير المراجعة الداخل-3
 . بالوضوح والموضوعية

24 20.7 50 38.8 26 22.4 15 12.9 1 0.9 

تصدر تقارير المراجعة الداخلية -4
 . في الوقت المناسب لها

30 25.9 45 60.3 17 14.7 19 16.4 5 4.3 

تصدر تقارير المراجعة الداخلية -5
 . بصورة دورية

27 23.3 70 41.4 9 7.8 10 8.6 0 0 

جعة الداخلية تعمل تقارير المرا-6
 . على رفع األداء المالي الحكومي

27 23.3 48 46.6 27 23.3 12 10.3 2 1.7 

تعمل المراجعة الداخلية على -7
من صحة البيانات .التحقق 

 المحاسبية والمالية

41 35.4 54 56.9 10 8.6 10 8.6 1 0.9 

المراجعة الداخلية ترفع األداء -8
 . يةالمحاسبي في الوحدات الحكوم

21 18.1 60 40.5 15 12.9 13 11.2 1 0.9 

تعمل المراجعة الداخلية على -9
تقويم األداء اإلداري في الوحدات 

 . الحكومية

14 12.1 47  20 17.2 31 26.7 4 3.4 

 2.1 22 16.3 170 16.6 173 44.8 468 19.6 205 إجمالي العبارات
 م .2014المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة 
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 ( ما يلي:2يتضح من الجدول رقم )
لتوصيات  بإهتمام أ/ أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن إلدارة العليا بالوحدات الحكومية تنظر 

ن على ذلك ي(   بينما بلغت نسبة غير الموافق% 45.7المراجعين الداخليين حيث بلغت نسبتهم )
 ( .  %22.4دوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )(. أما أفراد العينة والذين لم يب% 31.8)

ب/ أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن اآلراء الفنية للمراجعين الداخليين تجد االهتمام من قبل 
ن ي(  بينما بلغت نسبة غير الموافق% 53.5اإلدارة العليا في الوحدات الحكومية حيث بلغت نسبتهم )

 ( .  %19.8راد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )( . أما أف%26.7على ذلك ) 
ج/ أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن تقرير المراجعة الداخلية يتصف بالوضوح والموضوعية 

( .  أما أفراد %13.8ن على ذلك )ي(  بينما بلغت نسبة غير الموافق%63.8حيث بلغت نسبتهم )
 ( .%22.4م يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )العينة والذين ل

تصدر تقارير المراجعة الداخلية في الوقت المناسب لها  د/ أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن
( .  أما أفراد %20.7ن على ذلك )ي(  بينما بلغت نسبة  غير الموافق%64.7حيث بلغت نسبتهم )

 (  .%14.7ددة فقد بلغت نسبتهم )العينة والذين لم يبدوا إجابات مح
هـ/ أن غالبية أفراد العينة  يوافقون على صدور تقارير المراجعة الداخلية بصورة دورية حيث بلغت 

(.  أما أفراد العينة والذين لم %8.6ن على ذلك )ي(  بينما بلغت نسبة غير الموافق%83.6نسبتهم)
 (  .%7.8يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )

و/ أن غالبية أفراد العينة  يوافقون على أن تقارير المراجعة الداخلية تعمل على رفع األداء المالي 
( .  أما %12ن على ذلك )ي(  بينما بلغت نسبة غير الموافق%64.7الحكومي حيث بلغت نسبتهم)

 (  .%23.3أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )
ية أفراد العينة  يوافقون على أن المراجعة الداخلية تعمل على التحقق من صحة البيانات ز/ أن غالب

(. %9.5ن على ذلك )ي( بينما بلغت نسبة غير الموافق%82المحاسبية والمالية حيث بلغت نسبتهم)
 (.%8.6أما أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )

العينة  يوافقون على أن المراجعة الداخلية ترفع األداء المحاسبي في الوحدات  ح/ أن غالبية أفراد
(. أما أفراد %12.1ن على ذلك )ي( بينما بلغت نسبة غير الموافق75الحكومية حيث بلغت نسبتهم)%

 (.%12.9العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )
على أن المراجعة الداخلية تعمل على تقويم األداء اإلداري في  ط/ أن غالبية أفراد العينة  يوافقون

ن على ي(بينما بلغت نسبة غير الموافق %52.6الوحدات الحكومية حيث بلغت نسبتهم )
 ( .%17.2(. أما أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )%30.1ذلك)
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( %64.4ميع عبارات  فرضية الدراسة  حيث بلغت نسبتهم )ي/أن غالبية أفراد العينة يوافقون على ج
(%. أما أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة 18.4ن على ذلك )يبينما بلغت نسبة غير الموافق

 ( .%16.6فقد بلغت نسبتهم )
 -فرضية الدراسة: / اإلحصاء الوصفي لعبارات 2

ري واألهمية النسبية لعبارات المقياس وترتيبها وفقا" فيما يلي جدول يوضح المتوسط واالنحراف المعيا
 إلجابات المستقصى منهم .

ولين للتوصيات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية ؤ الفرضية )تنفيذ المس( اإلحصاء الوصفي لعبارات 3جدول رقم )
 تؤثر على األداء الحكومي (

 
 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الداللة المتوسط

 9 أوافق 3.19 1.06 . لتوصيات المراجعين الداخليينبإهتمام اإلدارة العليا بالوحدات الحكومية تنظر -1
اآلراء الفنية للمراجعين الداخليين تجد االهتمام من قبل اإلدارة العليا في الوحدات -2

 .  الحكومية
 7 محايد 3.30 1.01

 5 أوافق 3.67 0.967 . تقرير المراجعة الداخلية يتصف بالوضوح والموضوعية-3
 6 أوافق 3.65 1.15 . تصدر تقارير المراجعة الداخلية في الوقت المناسب لها-4
 2 أوافق 3.97 0.810 . تصدر تقارير المراجعة الداخلية بصورة دورية-5
 4 أوافق 3.73 0.985 . المالي الحكومي تقارير المراجعة الداخلية تعمل على رفع األداء-6
 1 أوافق 4.06 0.929 . تعمل المراجعة الداخلية على التحقق من صحة البيانات المحاسبية والمالية-7
 3 أوافق 3.79 0.893 . المراجعة الداخلية ترفع األداء المحاسبي في الوحدات الحكومية-8
 8 محايد 3.29 1.09 . اإلداري في الوحدات الحكوميةتعمل المراجعة الداخلية على تقويم األداء -9

  أوافق 3.63 0.988 مجموع العبارات
 م2014المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة 

 ( ما يلي :3يتضح من الجدول رقم )
أ/ أن جميع العبارات التي تعبر عن عبارات محور )فرضية الدراسة ( يزيد متوسطها عن الوسط 

 وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على جميع عبارات الفرضية.    (3الفرضي )
ب/ أهم عبارة  من حيث مستوى الموافقة من عبارات محور فرضية الدراسة هي العبارة )تقارير 
المراجعة الداخلية تعمل على رفع األداء المالي الحكومي( حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على 

(  تليها فى المرتبة الثانية من حيث الموافقة العبارة )تصدر 0.929( بانحراف معياري )4.06العبارة )
تقارير المراجعة الداخلية في الوقت المناسب لها(حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة 

 (.0.810( وبانحراف معياري )3.97)
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ة هي العبارة )اإلدارة العليا بالوحدات الحكومية ج/  وأقل عبارة  من حيث الموافقة من عبارات الفرضي
( بانحراف معياري 1لتوصيات المراجعين الداخليين(حيث بلغ متوسط العبارة ) بإهتمام تنظر 

(1.06 .) 
( وهذا يدل على أن غالبية 0.988( بانحراف معياري )3.63د/ كما بلغ متوسط جميع العبارات )
 رات فرضية الدراسة .أفراد العينة يوافقون على جميع عبا

 -استخدام اختبار )كاي تربيع لداللة الفروق( : /3
والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعداد الموافقين وغير الموافقين للنتائج أعاله تم 
استخدام اختبار )كاي تربيع(  لداللة الفروق بين اإلجابات على عبارة الفرضية  وفيما يلي نتائج 

 االختبار:
 ( نتائج اختبار )كاي تربيع( لداللة الفروق إلجابات الفرضية :4جدول رقم )

 
 الفرضـــــــــــــــــــــــــــــية

قيمة)كاى 
 تربيع(

مستوى 
 المعنوية

 0.000 40.7 . لتوصيات المراجعين الداخليينبإهتمام اإلدارة العليا بالوحدات الحكومية تنظر -1
 0.000 65.3  الداخليين تجد االهتمام من قبل اإلدارة العليا في الوحدات الحكوميةاآلراء الفنية للمراجعين -2
 0.000 55.9 . تقرير المراجعة الداخلية يتصف بالوضوح والموضوعية-3
 0.000 38.9 . تصدر تقارير المراجعة الداخلية فى الوقت المناسب لها-4
 0.000 85.2 . تصدر تقارير المراجعة الداخلية بصورة دورية-5
 0.000 52.6 . تقارير المراجعة الداخلية تعمل على رفع األداء المالي الحكومي-6
 0.000 90.02 . تعمل المراجعة الداخلية على التحقق من صحة البيانات المحاسبية والمالية-7
 0.000 108.9 . المراجعة الداخلية ترفع األداء المحاسبي في الوحدات الحكومية-8
 0.000 48.2 . المراجعة الداخلية على تقويم األداء اإلداري في الوحدات الحكوميةتعمل -9

 0.000 65.08 . إجمالي عبارات الفرضية
 م.2014المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبانة 

 ( :4يتضح من الجدول رقم ) 
اسة لعبارة الفرضية األولى أ/ بلغت قيمة )كاي تربيع( المحسوبة لداللة الفروق بين إفراد عينة الدر 

فأن ذلك  ه( وعلي%5قل من مستوى الداللة )أ( وهى قيمة 0.000( بمستوى داللة معنوية )40.7)
يشير إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح المحايدين على أن اإلدارة 

 ين الداخليين.لتوصيات المراجع بإهتمامالعليا بالوحدات الحكومية تنظر 
( 65.3ب/ بلغت قيمة )كاي تربيع( المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية )

 ىفأن ذلك يشير إل ه( وعلي%5( وهى قيمة أقل من مستوى الداللة )0.000بمستوى داللة معنوية )
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ن على أن اآلراء الفنية يوافقوجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الم
 للمراجعين الداخليين تجد االهتمام من قبل اإلدارة العليا في الوحدات الحكومية.

( 55.9ج/ بلغت قيمة )كاي تربيع( المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة )
 ىفأن ذلك يشير إل ه( وعلي%5)قل من مستوى الداللة أ( وهى قيمة 0.000بمستوى داللة معنوية )

ن على أن تقرير المراجعة يوجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافق
 الداخلية يتصف بالوضوح والموضوعية.

( 38.9د/ بلغت قيمة )كاي تربيع( المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة )
 ىفأن ذلك يشير إل ه( وعلي%5قل من مستوى الداللة )أ( وهى قيمة 0.000لة معنوية )بمستوى دال

ن على صدور تقارير يوجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافق
 المراجعة الداخلية في الوقت المناسب لها.

( 85.2فراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة )هـ/ بلغت قيمة )كاي تربيع( المحسوبة لداللة الفروق بين أ
 ى( وعلية فأن ذلك يشير إل%5قل من مستوى الداللة )أ( وهى قيمة 0.000بمستوى داللة معنوية )

ن على صدور تقارير يوجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافق
 المراجعة الداخلية بصورة دورية.

( 62.6)كاي تربيع( المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة السادسة )و/ بلغت قيمة 
 ىفأن ذلك يشير إل ه( وعلي%5( وهى قيمة اقل من مستوى الداللة )0.000بمستوى داللة معنوية )

عة ن على أن تقارير المراجيوجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافق
 الداخلية تعمل على رفع األداء المالي الحكومي.

( 90.02ز/ بلغت قيمة )كاي تربيع( المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة السابعة )
 ىفأن ذلك يشير ال ه( وعلي%5قل من مستوى الداللة )أ( وهى قيمة 0.000بمستوى داللة معنوية )

ن على أن المراجعة الداخلية يبين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافق وجود فروق ذات داللة إحصائية
 تعمل على التحقق من صحة البيانات المحاسبية والمالية.

( 108.9ح/ بلغت قيمة )كاي تربيع( المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثامنة )
 ىفأن ذلك يشير إل ه( وعلي%5ن مستوى الداللة )قل مأ( وهى قيمة 0.000بمستوى داللة معنوية )

ن على أن المراجعة الداخلية يوجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافق
 ترفع األداء المحاسبي في الوحدات الحكومية.

( 48.2رة التاسعة)ط/ بلغت قيمة )كاي تربيع( المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبا
 ى( وعلية فأن ذلك يشير إل%5قل من مستوى الداللة )أ( وهى قيمة 0.000بمستوى داللة معنوية )
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح المحايدين على أن المراجعة 
 الداخلية تعمل على تقويم األداء اإلداري في الوحدات الحكومية.

قيمة )كاي تربيع( المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة لجميع عبارات الفرضية  ي/ بلغت 
( وعلية فأن ذلك %5قل من مستوى الداللة )أ( وهى قيمة 0.000( بمستوى داللة معنوية )65.08)

 ن بشدة علىيوجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافق ىيشير ال
 عبارات الفرضية .

ولين للتوصيات الواردة بتقارير ؤ مما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة والتي نصت على: )تنفيذ المس
المراجعة الداخلية يؤثر على األداء الحكومي في الوحدات الحكومية( تم التحقق من صحتها في جميع 

 ي العبارات التالية:(% .بينما لم تتحقق ف64.4عبارات الفرضية بنسبة موافقة بلغت )
 *تعمل المراجعة الداخلية على تقويم األداء اإلداري في الوحدات الحكومية.

  الخاتمة :         
 -أوال" :  النتائج :

 لتوصيات المراجعين الداخليين بإهتمام / اإلدارة العليا بالوحدات الحكومية تنظر 1
 م من قبل اإلدارات العليا./ اآلراء الفنية للمراجعين الداخليين تجد االهتما2
/ تقارير المراجعة الداخلية تتصف بالوضوح والموضوعية وتصدر التقارير في الوقت المناسب 3

 وبصفة دورية حيث تعمل هذه التقارير على رفع األداء المالي الحكومي.
اء المحاسبي / المراجعة الداخلية تعمل على التحقق من صحة البيانات المحاسبية والمالية ورفع األد4

 الحكومي.
 ثانيا" : التوصيات :

/ أن تقوم المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية بالدور الرقابي من خالل تقويم األداء اإلداري 1
 الحكومي.

 / االهتمام بإدارة المراجعة الداخلية بالوحدات الحكومية .2
 -المراجع والمصادر:

 الكتب:   
 ت ، األسكندرية ، الدار الجامعية ، د.ت.أحمد نور ، مراجعة الحسابا -
 م. 2004توفيق محمد عبد المحسن ، تقويم األداء ، القاهرة ، مكتبة النهضة العربية ،  -
 . سم2002، الدار الجامعية، مراجعةلوهاب نصر شحاتة، شحاتة السيد شحاتة ، الرقابة والاعبد  -
 م. 1994، الرياض ، مكتبة الفالح ،  ريتشارد وليامز ، أساسيات إدارة الجودة الشاملة -
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محمد سمير، األصول العلمية للمراجعة بين النظرية والممارسة، اإلسكندرية الدار الجامعية  -
 م .1988،
، الكويت، وكالة المطبوعات  ملة تخطيط وظائفها وتقويم أدائهامنصور احمد منصور، القوى العا -

 م .1975
 م . 1994إلي اإلدارة التربوية ، مكتبة الفالح ، وليد هوانه ، علي تقي ، مدخل  -

 -الدوريات :
رضوه أحمد ماهر ،  ،المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية ، جامعة حلو، معايير مقترحة  -

 م . 2011لمراجعة إدارة مخاطر األداء في القطاع الحكومي ، العدد الثالث ، الجزء األول ، 
 الرسائل الجامعية :

ي إدريس محمد ، دور المراجعة الداخلية في الرقابة على األداء المالي الحكومي ، رسالة مك -
 م . 2008ماجستير في المحاسبة غير منشوره ، كلية الدراسات العليا ، جامعة دنقال ، 

-Asare,Thomas,Intemal Auditing in Public Sector: Promoting Governance 

and Performance lmporement" lnternational) Journal of Gorernmental 

Financial Management, Vol.lx,No.11.2009 

 
 -شبكة االنترنت :

 أكرم إبراهيم حماد ، تقويم اإلدارات في مؤسسات السلطة الفلسفة . -
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 عوارض الرتكيب يف مجل األفعال الناقصة
 ))شعر حسان بن ثابت  نموذجًا ((

 عائشة محمد إبراهيم التوم .د
 جامعة شقراء كلية العلوم والدراسات اإلنسانيةبمساعد الستاذ األ

 المملكة العربية السعودية

 ملخص البحث
مفردة  معناها واستعمالها,  لكلوالتنوع في األلفاظ نجد بية عن سائر اللغات بالثراء تتميز اللغة العر   

شعر   ،ملة األفعال الناقصةالتركيب في جباختالف التركيب والسياق. ويتناول هذا البحث عوارض 
الباحثة أن داللة األفعال الناقصة تدل على الزمان دون   حسان بن ثابت أنموذجًا. واستخلصت

امتناع   أواًل: ،والداللة الثانية نقصانها أي ال تكتفي بمر فوعها. ولخبر كان ثالث حاالت ،الحدث
بين   الخبر ثالثًا: أن يكون توسط ،خبرهاى وثانيًا: جواز األمرين تقديم اسمها عل ،تقديمه على اسمه

 .واالسمالفاعل 
اختصت كان من بين أخواتها أنها تعمل محذوفة فتارة تحذف وحدها وأخرى مع اسمها وتحذف    

 ،عليلعلى أن حرف ت يدخل: أن ثانياً  ،جملة ألن: أن تقع أوالً  ،عدة أحوال في اسمهاوجوبًا دون 
ال يجوز حذف االسم وال حذف   كما النه: أن يحذف الجار. رابعاً   ،علولالم: أن تقع العلة على ثالثاً 

 االسمية تتكون من مبتدأ وخبر فعندما تدخل كانالجملة . أما الذكر كعادة أو اقتصاراً الخبر اختصارًا 
 وأخواتها تغير الحكم اإلعرابي .

 
Abstract   

Arabic language is distinguished other than all language, with richness and 

variety in vocabularies, every word has its own meaning,  usge according to 

structure and cn text.   

This research  discussed opposed  structure ospin the sentence of defecticve 

verb, poetry of Hassan asamodel. In the first chapter discusseded precedence 

and anticence the researcher concluded to: the meaning of  defective verb is 

due to time not action, suffientby nominative. The predicate of defective verb 

has three cases, first: the preeventin of beingpreced to nominal sentena 

defective verb. secondly: it may preceded by predicate of dective verb to 

defective verb nominal sentence thirdly: the predicate can be between 

subject. And defective verb nominal sentence. In the second chapter: 

defective past verb   

Is distinguished among its similiarcties, some times it was deleted alone,  and 

sometime with its  defective past  verb nominal sentence 
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And it was deleted compulsorlay in some cases first. When it wasasentence 

for(inn) (verily). Secondly: when inn (vercly) involved by vowels. Thirdly: 

when the cause involved in the effect. Fourthly: when the preposition is 

deleted but when the predicate is deleted the defective verb nominal sentence 

not allowed to be delted also the predicate limitedly or concisely. But we 

mention it phrase which include when defective past verb and its similarities 

the syntax is change. 

 
 المقدمة
وأصلي وأسلم على أفصح خلق اهلل  ،سلطانهالحمد هلل حمدًا يليق بجالل وجهه وعظيم        

ر شيئًا   ه ويسبغ علينا من فيضه الزاهبسائلة اهلل أن ينفعنا ، مبينالمبعوث رحمة للعالمين بلسان عربي 
صلى اهلل عليه وسلم: )) أنا أفصح العرب بيد أني من  وهو القائل، بيانهوسعة ، لسانهمن فصاحة 
 قريش(( .

المبحث   ،مبحثينفي  (الباحثة موضوع )عوارض التركيب في جمل األفعال الناقصة تناولت   
 .سوخاتمة وفهار  ،ر والمبحث الثاني: الحذف والذكراألول: التقديم  والتأخي

 (1)العارض في االصطالح هو خروج اللغة عن األصل  المتفق عليه لدى النحاة
 أهداف البحث:

محاولة استخالص عوارض الجمل الناسخة تطبيقًا في شعر حسان بن ثابت والتعرف على أنماط  
حثون باالناقصة وبيان المسائل والقضايا النحوية المتعلقة بهذه القضية حتى يستفيد ال الفعليةالجمل 

وقد اعتمد هذا البحث في دراسته التطبيقية على بعض النماذج في شعر  .والدارسون من هذه المسائل
 حسان.
 .الوصفيالمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج التحليلي      

 .تتمثل مشكلة البحث في كيفية التقديم والتأخير والحذف والذكر بالنسبة لجمل األفعال الناقصة
 والتأخير التقديم

 داللة األفعال الناقصة :
 علىأواًل: أنها تدل على الزمان دون الحدث فنقصت داللتها بذلك عن داللة األفعال التامة التي تدل 

 .(2)وهو قول ابن برهان والجرجاني وسيبويه وأكثر البصريينوالحدث الزمان 
واسمها  أي المعنى ال يتم بها، رفوعهابم: داللة نقصانها أن معنى نقصانها أنها ال تكتفي الرأي الثاني

 أي أنها تدل على حدث ناقص وهو قول سيبويه والسيرافي، الخبرالمعنى التام بهما مع  ينعقدإنما 
 .(1)والمبرد وابن مالك وابن هشام

                                                           

 594,ص 1,ج 3م الوسيط , إبراهيم  مصطفى  وآخرون , المكتبة اإلسالمية ,طالمعج  (1)
 35, ص1, ج1963, دار المعارف, 11النحو الوافي: عباس حسن, ط(2)  
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 الرتبة في باب  كان  وأخواتها: 
سم فيتوسط بينه وبين  مبدؤها أن يتقدم الناسخ يتبعه االسم فالخبر ولكن قد يتقدم الخبر على اال

، أنفسهماكان وأخواتها على أسمائها وعليها أخبارويجوز تقديم  ،وقد يتقدم على الناسخ واسمه’ الناسخ
 .(2))ليس قائمًا زيد( و )قائمًا ليس زيٌد(، وكذلكقائمًا زيٌد( و)قائمًا كان زيٌد(  : )كانكقولك

 مع أسمها ثالث حاالت: ويمكن تلخيص هذه المسألة: في أن لخبر كان وأخواتها
امتناع تقديمه على اسمه في موضعين: الموضع األول: أن يكون االسم محصورًا في الحالة االولى: 

 .(3)قوله تعالى: )وما كان صالتهم عند البيت إال ُمكاًء وتصدية( الخبر
( موسى فتاكنحو: )كان  معربين تقديراً  االثاني: أن يكون إعراب االسم والخبر غير ظاهر بأن يكون

 .يكونا تامين نحو قولك )كان هؤالء يجادلونك(أو 
 يكون توسط الخبر بين العامل واالسم واجبًا وذلك في موضعين: أن الحالة الثانية: 

  .(لك : )ليس قائمًا إال زيدٌ األول: أن يكون الخبر محصورًا  في  االسم  نحو  قو 
 لخبر مثل: )كان في الدار صاحبها(.الثاني: أن يتصل باالسم ضمير يعود إلى  شئ في ا

الحالة الثالثة: جواز األمرين تقديم اسمها على خبرها وتأخيره عنه وذلك فيما عدا يجب فيه التوسط أو 
 إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهماقوله: ) ،وسلمالتأخر, من ذلك عن النبي صلى اهلل عليه 

 .جاء يوم القيامة وشقه ساقط(
 أن االسممع جوازًا ( ( واسمه )امرأتان)كان ،الناسخخبر شبه الجملة عند الرجل فتوسط بين تقدم ال

 قدم الخبر للداللة ،مباشرةأن تدخل على النكرة  يجوزوذلك ألن النواسخ  ،الجملةنكرة والخبر شبه 
، مال ألحدهماالشق يوم القيامة بكون المرأتين عنده في عصمة الزواج حيث سقوط على أحقية 

 .(4)واستعمل االسم نكرة للداللة  على عموم من يكون عنده من الزوجات
 الخالف في توسط هذه األفعال:

 : )ما كانتعالى تأخر االسم كقولهاألحسن ذهب أبو حيان إلى أنه واجب فيه حصر االسم إن كان 
 .(5)لو(أن قاحجتهم إال 

مشبهًا له أو سمي في الجر نحو: )كان  وأ : )كان أخاك ابنه(نحووكونه فيه ضمير يعود على الخبر 
 وكون الخبر ظرفًا أو مجرورًا مسوغاً  : )كأنك زيد(نحوفي الدار ساكنها( وكون الخبر ضمير متصاًل 

                                                                                                                                                                               

 .338,ص1990, 1, تحقيق: عبدالرحمن  السيد, دار  هجر للطباعة  والنشر  والتوزيع , ط 1شرح  التسهيل: ابن  مالك, ج(1) 
 12,ص 1م,ج1977,  2بويه, تحقيق : عبد السالم محمد هارون, مكتبة  الخانجي , مصر , طالكتاب :  سي(2) 
 ( من سورة األنفال 35اآلية )(3) 
 . 47,ص 3جامع  الترمزي  , كتاب النكاح  , باب التسوية  بين  الضرائر  ,  محمد بن عيسى , تحقيق : أحمد  محمد شاكر,ج(4) 
 ية.( من سورة  الجاث 25اآلية )(5) 
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ماكان   : )نحووالممتنع ما قصد به حصر الخبر  ،(قائماً : )ما كان زيد إال نحولجواز اال بتدأ بالنكرة 
 .(1)(زيد إال قائماً 
 :رتبة أخبارها

أخبارها مشبهة بالفاعل سماؤها الخبر رتبته التأخير ولما كانت النواسخ شبيهة باألفعال الحقيقية و 
عليها    يجوز تقديم األسماء يجوز تقديم الفاعل وال يجوز في األفعال كما الما  كالمفعول جاز فيها

 .(2)على أسمائهن عليهااألفعال  تقديم أخبار هذهويجوز 
 حسان: وفي شعر

 .(3)جنح الظالميسوق الشول في        ن أبوه بالبلقاء دهراً وكا
 ( ظرف.دهراً ( و ))بالبلقاءتأخر الخبر حيث  كان أبوه بالبلقاء()فيه الشاهد   

 حسان:وأيضًا قول 
 .(4)منتشبًا في برثن األسدأو كان        ُكنت واحده ُأمه منْ    قد ثكلت

الذي كنت الذي  الموصولة )أي قد ثكلت أمه( منْ ) حيث تقدم خبر كان( كنت)من  فيه:الشاهد 
 واحده( وهو جائز.

   تأخيره عنه، وهي العوارض التي أوجبت تقديم المفعولأو  يعرض عارض يوجب تقديم الخبر فإذا لم
بل يجوز )كأن أباه زيٌد الخبر تقديم  فإنه ال يوجب ماعدا اتصال الضمير تأخيره عنه،أو  على العامل

 .(5)(زيدٌ  وكأنه
 )التوسط، التوسط أو التقديم على الناسخ وجواز الثالثة حيث وجوبمن  وشبه الجملة وللخبر المفرد

 التأخير ست حاالت:أو 
كان غالم : )عائد على شيء في الخبر نحو إلى ضمير كان االسم مضافاً إذا  التوسط،وجوب  أواًل:
مانع من التأخير فوجب صدري ( فالحرف المصاحبها يعجبني أن يكون في الدار( و)بعلهاهند 

 .التوسط
 وجوب التوسط أو التقديمثانيًا: 

كان  كان غالم هند بعلها( )وغالم هند) في الخبر نحو:   شيء يعودإلى  االسم مضافاً / إذا كان 
 (.بعلها

                                                           

 85, ص 2,,ج1984, 1ارتشا ف  الضرب من لسان العرب : أبي حيان األندلسي , تحقيق مصطفى  النماس,ط (1)
 113، ص7شرح المفصل: ابن يعيش، توزيع مكتبة المتنبي، القاهرة، بدون تاريخ. ج(2) 
 464م، ص1987شرح ديوان حسان للركوبي، دار األندلس   للطباعة والنشر، بيروت، لبنان , (3) 
 161شرح ديوان حسان، ص(4) 
 95، ص1، ج1المقرب: ابن عصفور، تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري، ط (5)
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في الدار )( أو عندك امرأة كان)( و رجلكان في الدار ) ظرفًا واالسم نكرة نحو:/ إذا كان الخبر 2
 .امرأة()عندك كان ورجل(( كان 
ذا  المفتوحة  إذ لو تأخر الخبر الشتبهت( قائمٌ مع صلتها نحو: )كان عندي أنك  كان االسم أنوا 

 .(1)الشأن في الفعل بالمكسورة على تقدير إضمار
 التأخير  التوسط أو ثالثًا: وجوب

كهل كان زيٌد ) ستفهامكاسم اال   الناسخ ماله حق الصدارة إذا سبق يجب توسط الخبر أو تأخيره،
 .(2)))متى كان زيٌد قائمًا( قائمًا( و
))كان في : تأخير االسم عن الخبر نحو كان الخبر ظرفًا واالسم نكرة وجب التأخير أيإذا  رابعًا:
إال كان زيد  ما)نحو:  إال() واسمه معًا إن دخلت عن )كان(الخبر  ويجب تأخير رجل((، الدار
 لذا وجب تأخيره.هذا المثال  ( فيالبا) ُحصر الخبر (،قائماً 

( زيدٌ )أين كان  :له حق الصدارة نحو يجب التقديم على كان وأخواتها إذا كان وجوب التقديم، خامسًا:
 .(3)(و )كم كان مالك

أي  كان وأخواتها بين اسمها وفعلها،خبر  أجاز البصريون توسط التوسط، جواز التقديم أو سادسًا:
 (4): ))وكان حقًا علينا نصُر المؤمنين(قوله تعالى المبتدأ نحوعلى  م الخبرحيث جواز تقدي خبرها،
 .(5)وجوههكم( أن تولوا: ))ليس البر قوله تعالىونحو 

ذلك أن الخبر فيه في  وبين أسمائها والحجة هذه األفعال يجيزوا توسط الخبر بين أما الكوفيون لم
 .(6)يعود عليه ضمير االسم فال يتقدم على ما

 ثابت:ل حسان بن قو 
 .(7)كان منهم في اللقاء جزوعوما        فيه وضاربواالنجار  وحامي بنو

 في وهذا جائز( جزوع( وخبره )كانبين الفعل )( )منهمهو  الخبر الذيحيث توسط  منهم() الشاهد:
 والكوفيين  مذهب البصريين

  فيها النحاةاختلف  بعض األمور التي

                                                           

 203، ص4م، ج1985, 1شرح كافية ابن الحاجب: للرضي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط(1) 
براهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، حاشية الصبان، على شرح األشموني على ألفية ابن مالك، ضبطه ووضح شواهده، إ (2)

 232، ص1م. ج1977, 1لبنان، ط
 90، ص2م، ج1975همع الهوام، شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، دار البحوث، ط بدون تاريخ , (3) 
 ( من سورة الروم47اآلية )(4) 
 ( من سورة البقرة117اآلية ) (5)
 87، ص2همع الهوام، ج(6) 
 314شرح ديوان حسان، ص(7) 
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عليها  تقديم أخبارها يجوز عند سيبويه والبصريين الوهي حرف النفي  )ما( خبر المنفي ب/ تقديم 1
 هل لها صدر ما(في ) بينهم يجوز وجه الخالفأما عند الكوفيين  زال زيٌد( قائمًا ما) يقال: فال

 .(1)لها صدر الكالم االستفهام، لذا وجب فجرت مجرى لم()لبصريون يشبهونها ب الكالم؟  أم ال؟ فا
 ثابت: ابن وقول حسان

 .(2)ُتراُم ومفخرُ  عز الدعائم   هاشم      من آل اإلسالم زال فيفما 
اإلسالم اسم  و)دعائم( خبر وفي )مازال( حيث لم يتقدم على عامله المنفي )دعائم( فيه:الشاهد 
 )مازال(.

 :حول تقديم خبر ليس عليهااالختالف 
المتأخرين كالسيرافي وأبي على  من وجماعةمن البصريين  ذهب سيبويه والمتقدمون القول األول:

 :الفارسي والفراء إلى تقديم خبرها عليها نفسها نحو
  ((، فاحتجوا لذلك النص والمعنى أما النص في قوله تعالى:زيدٌ  ))قائمًا ليس

 (3)(يوم يأتيهْم ليس مصروفًا عنهم( ))آال
 يجوز وقوعه إال معمول الخبر والالذي هو  مصروف()معمول  يوم()وهو الخبر عليها  فقدم معمول
حكم لم ينقص من  وعدم تعرفها كيدع ويذر()في نفسه فعل  والدليل المعنوي إنه العامل،   حيث وقوع

 هذا الخالف. حسان علىولم يوجد دليل في شعر  عملها
وذلك لعدم تصرفها ولنقصان فعليتها  ما()حرف عندهم ك ألنها  عليها؛ القول الثاني: منع تقديم خبرها

برفع المسُك على  ( ُ إال المسك ليس الطيبُ )) معها وأبطل بعضهم عمل ليس   از ترك نون الوقايةج
 (4)وأبو العباس والسيرافي   هذا رأي الكوفيين والمبرد خبر المبتدأ )الطيب( أنه

 ثالثة أقوال:  مازال إلىخبر  وقد اختلفوا في تقديم
 )الفراء( المنع مطلقاً / 1
 كيسان(وابن    الكوفيونالجواز مطلقًا )/ 2
 (.(مازال زيدٌ  ))قائماً  يقال بما( فال/ مذهب سيبويه انه ال يجوز تقديم خبرها عليها إن نفيت )3

 وفي شعر حسان:
 .(5)حتى دنت لغروبلدن ُغدوًة        جر الكلب منهمفمازال ُمهري مز 

                                                           

 113. ص7شرح المفصل، ج(1) 
 236شرح ديوان حسان، ص(2) 
 ( من سورة هود8اآلية )(3) 
 114، ص7شرح المفصل، ج(4) 
 120شرح ديوان حسان، ص(5) 
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ها وهذا على القول األول )مزجر( علي حيث لم يتقدم خبر )مازال( وهو )مزجر الكلب( الشاهد فيه:
 .والقول الثالث وهو مذهب سيبويه المنع مطلقاً  وهو

 رتبة الخبر الجملة
به عمرو(  زيٌد مر سواء كان جملة فعلية ))كان وكذلك توسطه مطلقاً الخبر  منع تقديمبعض النحويين 

 كان الفعل رافعاً  عصفور إن. ومنع ابن قائم( كان زيد أبوه) اسمية نحو:أو  كان زيٌد يقوم() ونحو:
 .(2)وأجاز ابن عصفور التقديم في غير ذلك (1)ضمير االسم

 حسان: في شعر
 .(3)كان يصعدُ الذي  منبر الهاديبها  دار ُحرمة         اآليات فيتنمحي وال 
أبن والرأي الثاني قول  التأخير،يلزم  قول بعضهمعلى  جملة فعليةالخبر  يصعد( وهوالشاهد فيه:) 
:) تعرفها نقول  المفردة مالم بمنزلتها في األخبارالتقديم والتأخير في األخبار المجملة  ازالسراج، جو 

 .(4)زيد أبوه منطلق( كان)نريد  منطلق كان زيٌد()أبوه 
لغوًا إذا كان  )بفتح القاف( ألنه مضطر إليه وتأخيرهإذا كان مستقرًا  يختار تقديمه الظرف فسيبويهأما 

صفته  منك( )خير كان وهو )أحد( اسمف  منك(، أحد خير))ما كان فيها  نحو: ألنه فضله وذلك
قال  جائز،كان مستقرًا  وتأخيره إذا )فيها( وهو الخبر لذا تقدم على االسم وتقدم الظرف والظرف

 (5)سيبويه:) كل عربي جيد كثير(
 حسان:وفي شعر 

 .(6)يفهاوحف المنادى جرسهايعم              فيها تحولليس  ى وشيكاً وأخر 
 )تحول(. وهو الخبر على االسم )فيها( حيث قدم الظرف: الشاهد فيه

 : الحذف والذكرالمبحث الثاني
مع أسمها  بين أخواتها أنها تعمل محذوفة فتارة تحذف وحدها وأخريمن  اختصت كانحذف كان:  

 .في عدة أحوال دون اسمها وتحذف وجوباً 
 رابعًا: خل على أن حرف تعليل، ثالثًا: أن تقع العلة على المعلول،أن يد ثانيًا: ألن،تقع جملة  أواًل: أن

انطلقت ألن كنت أي  انطلقت(مطلقًا  أما أنت) قولهم: أن يؤتي بما خامسًا: أن يحذف الجار،
 .(1)مطلقاً 

                                                           

 96، ص1م، ج1961, 1، المقرب ابن عصفور، تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري، ط88، ص2ارتشاف الضرب، ج(1) 
 88، ص2شاف الضرب، جارت (2)
 145شرح ديوان حسان، ص(3) 
 88، ص1م، ج1996, 3األصول في النحو: ابن السراج، تحقيق الدكتور عبد الحسن الفتلين، مؤسسة الرسالة، ط (4)
 115، ص7شرح المفصل، ج(5) 
 331شرح ديوان حسان، ص(6) 
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 :شعر حسانوجاء في    
 .(2)الماُء غسان األزُد نسبتنا      نجُب   إنا مْعشرف أما سألت

اسمها وجملة ( )بكانالمتصل  نجب فالضميرفإنا معشر  ألن كنت سألت مها أيواسكان  حيث حذف
 )فإن(. في جملة والفاء للتعليل   في محل رفع   خبرها وهي )سألت(

ثانيًا: أن يكون    بلفظ المضارع، أن تكون وهي: أواًل: كان بشروط تحذف نون: حذف نون كان
)يكنه(،  أال يقع بعده ضمير متصل نحو: ساكن، رابعًا: يقع بعد النون أال ثالثًا: المضارع مجذومًا،

 .(3)وقفاً  أن يكون وصاًل ال خامسًا:
من ))ولم يك  وذلك نحو قوله تعالى:   حذف نون كانجاز    فإذا اجتمعت هذه الشروط

 .(5)(بغيا( ))ولم أك وقوله تعالى: (4)((المشركين
   نون ساكنة ولم تله )بلم( ن وكان مجزوماً )كان( بلفظة المضارع يكو جاء ت  ففي هاتين اآليتين

 وقفًا نرى الشروط المتقدمة قد انطبقت لذا وجب حذف لم يتصل به ضمير وكان وصاًل ال وكما أنه
ن  قوله تعالى:نحو  التامة،أو  الحذف الناقصة ولكن الحذف في سواء ذلك النون،  تك حسنة(())وا 

 .بالرفع
 . (6)ستعمالشاذ وسوغت لكثرة اال وقيل حذف النون

 حسان: وفي شعر
 .(8)في الندامى ملوما (7)ولم أك عضا       وصلت به ركني وواقف شيمتي

 )لم أُك( حيث حذف النون. الشاهد:
  في شعر حسان:وأيضًا  

 (9)الفؤاد المتيموضنت بحاجات       قد نأتك ديارها ليلى فإن تك
  هو قليلكان تامة و في  حيث حذف النون تك()فإن  فيه:الشاهد 

 .(1)المحن اللئام فأن قبيلك        لست منهم تفخر بقوم فال وأيضًا:
                                                                                                                                                                               

ألرب في شرح شذور الذهب، محمد محي الدين، المكتبة العصرية، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب البن هشام، ومعه منتهى ا(1) 
 176م، ص1995, 1صيدا، لبنان، ط

 472شرح ديوان حسان، ص (2)
 176شذور الذهب، ص(3) 
 ( من سورة النحل120اآلية ) (4)
 ( من سورة مريم20اآلية )(5) 
 107/108، ص2همع الهوام، ج (6)
يعض ما يلفت منه شيء وهو الشحيح )معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السالم العض: يقال العض الداهية ويقال هو (7) 

 م( مادة غض.1411,1991, 1محمد هارون، ط
 426شرح ديون حسان، ص(8) 
 450شرح ديوان حسان، ص (9) 
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 .)والتك( حيث حذفت نون كان )تامة( وهو قليل الشاهد:
 حذف أخبارها:

 .(2)افتقاراً  حذف الخبر اختصارًا وال حذف االسم واليجوز عندهم    حيان: ال قال أبو
 وجاء في شعر حسان:

 .(3)جناب ينصفن آل فأفد األولى        توسعًا  م أمرتا يا حار إن كنت
وفي البيت لم خبره    امرءًا()اسمها و التاء()فعل ماضي ناقص و امرءًا( كان: )كنت فيه:الشاهد 
 لالقتصار. والخبر ال لالختصار والاالسم  يحذف

 :شعر حسان وجاء في
 .(4)ليست لها نظام بمكة وهي        منازلها قريشاً  هم أعطوا

 .خبرها المتقدم لها )نظام( والليس  لم يحذف اسمحيث    لها نظام( )ليسلشاهد فيه: ا
بالفاعل والخبر عوض من المصدر ألنه في معناه وقيل الحذف مشبه    وعدم جواز حذف االسم ألنه

 أكنت غبيًا() حذفه لقرينة اختيارًا وذلك في جواب من قال: ومن النحويين من أجاز في الضرورة،
إذا قرينة  خبرها اختيارا ولو بال فمنعه في الجميع إال ليس فأجاز حذف )كنت( وفصل ابن مالك تقول

 . (5)أي هنا فيما حكاه عن سيبويه )ليس أحٌد( عامة تشبيها )بال( كقولهم:نكرة  كان اسمها
 :كقول الشاعر

 (6)الجود منك ليس جودفأما         يا ليل   ويحك بنيناأال
  كائنًا(.جود  )فليس حيث حذف خبر ليس والتقدير د(جو  )فليس الشاهد:

قد  أحٌد(( ألن الكالم ))ليس خاصة أن يقول: ))يجوز في ليس إليه الفراءوما قاله ابن مالك ذهب 
 .(7)أحٌد(من  )ماكقوله:  نكرة، يتوهم تمامه بليس أو

 حسان: وجاء في شعر
 .(8)يقوم ُمحجلكان يصول إذا ما       الفارس المشهور والبطل الذيهو 

 النحويين.بعض  كان لقرينة على رأياسم  حيث حذف

                                                                                                                                                                               

 466شرح ديوان، ص(1) 
 9، ص2ارتشاف الضرب، ج (2)
 115شرح ديوان حسان، ص(3) 
 461ان، صشرح ديوان حس (4)
 116، ص1همع الهوامع، ج (5)
 386، ص1الكتاب: سيبويه، ج(6) 
 116، ص1همع الهوام، ج (7)
 395شرح ديوان حسان، ص(8) 
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وتوجد أدوات  والمسند إليه،   االسمية تتكون من مبتدأ وخبر وهو المسندالجملة  في الذكر كعادةأما  
ناقصة وهي ترفع    والخبر ومن هذه األدوات كان وأخواتها وتسمي أفعال تدخل على جملة المبتدأ

  لخبر.وتنصب ا المبتدأ
  قول حسان بن ثابت:من   

 (1)كد معدن اللْؤم ما   ُعصارة فرخمرددا         لقد كان قيس في اللئام
)قيس  قبل دخول الناسخ )كان( مبتدأ وخبر أصلها )كان قيس مرددا( هذه الجملة في البيتالشاهد 
 ( )قيستغير الحكم اإلعرابي فصار  )كان( فعندما دخلت مردد(،

 ( خبره.ددا)ومر  اسم كان
ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها  وأخواتها من األفعال الناقصة وهيوكان  

في  أفعااًل ألنها تشبه األفعال بمرفوعتها عن منصوبها وسميت لعدم اكتفائها وسميت ناقصة
 ن عبد اهللكا) ويتأخر نحو: فكان فعل متصرف يتقدم مفعوله، كون(، كن، يكون، )كان، التصريف،

ن شئت  )أخاك( أخاك عبد اهلل( ففي المثال األول تأخر معموله وتقدم في الثاني )كان قلت: أخاك(، وا 
 .(2)ومعرفة ويكون نكرة
 بن ثابت: قول حسان

ن أمرتا كانت صفية ُأمهُ   .(3)لُمرفل ومن أسيد في بيتها         وا 
إلى  )صفية( بل تعدت ي بمرفوعهاولم تكتف حيث جاءت كان أمه(، )كانت صفية فيه:الشاهد 

 .   أي خبرهاتأخر مفعولها  متصرفة وقد )كان(أي  منصوبها )أمه( وهي
 :لمجرد التوكيد ولكن بشروط وقد تزاد كان في الجملة

 الشاعرة  على قول ولذلك حكموا بالشذوذ أحدهما: أن تكون بلفظ الماضي،
 .(4)بليل تهب شمألٌ إذا        تكون ماجٌد نبيل أنت

 . بين المبتدأ والخبرزائدة  خبره وتكون )أنت( مبتدأ )وماجد(
التعجب  التعجبية وفعل بين )ما( وتكثر زيادتها الجار ومجروره، متالزمين:شيئين  أن تقع بين ثانيًا:
الفعل ونائب لتأكيد التعجب وبين  فزاد )كان( بين )ما( التعجبية وفعلها كان أحسن زيدًا( ما)نحو 

وشذ زيادتها بين  الفاعل،الفعل ونائب  زيدت )كان( بين مثلهم(كان  )لم يوجد بعضهم: الفاعل كقول
 :قول الشاعر الجار والمجرور في

                                                           

 211، ص1087شرح ديوان حسان، للبرقوقي، دار األندلس   للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، , (1) 
، كتاب 97، ص1عيني الشهير بالخطاب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، جالكواكب الدرية، شرح مقدمة األجرومية، للشيخ محمد الر  (2)

 87، ص4المقتضب، للمبرد، ج
 395شرح ديوان حسان، ص(3) 
 257، ص1أوضح المسالك على ألفية ابن مالك، ابن هشام، تأليف: محمد محي الدين، منشورات دار الكتب العصرية، صيدا، بيروت ج(4) 
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 (1)العراب كان المسومةعلى  تسامي             بني بكرياد ج
 (.على( والمجرور )المسومة)أدخل )كان( بين الجار

 والتوصيات وتشمل: النتائجالخاتمة 
 ائجالنت أواًل:
 / أنا ألفعال الناقصة تدل على الزمان دون الحدث 1
 يتقدم الناسخ ثم يتبعه االسم فالخبر. في مبدئها أن/ 2
االسم  كان األحسن تأخراالسم إن  فيه حصر العلماء واجبتوسط الخبر عند بعض  الخالف في/ 3

 حيان.قول ابن  وهذا
 بعض النحاة ه عنداألسماء علي يجوز تقديم رتبته التأخير وال/ الخبر 4
 وأخرى مع اسمها.وحدها  تعمل محذوفة فتارة تحذف أخواتها أنهابين  كان من/ اختصت 5

 التوصيات:     
نضج    عدم إهمال الدراسات النظرية فالنحو للدراسات التطبيقية معالنحوية  االتجاه في الدراسات

 لكنه يحتاج لكثير من التوضيح واإلبانة.
والنحوية الدراسات األدبية  خصبًا لرواد ربط النحو بالشعر ألنه يعتبر مجاالً ب توصي الباحثةكما 

 واالستفادة من مناهج العلماء.
 المراجع والمصادر

 الكريم أواًل: القرآن
 ثانيًا: المراجع
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 م.1996
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 351، ص1، دار الجيال، بيروت، ج2عراب.  للزمخشري، محمود عمر، جار اهلل، طالمفصل في صنعة اإل(1)
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Abstract  

                The present study was carried out around east and west River Nile 

at Elsheriek area to differentiate the Lithological rock unites and correlating 

the metamorphic facies to utilize the metamorphic grades prevailing in the 

area. For this study rock samples were collected from different locations of 

the study area for identification of the rock types using petrographic 

microscope to examine thin sections.  

The area consists of sheared metasidementry and metavolcanic rocks 

including migmatitic grey and pink gneisses, schists and amphibolites facies 

of Basement complexes. Generally these rock types are biotite-hornblende 

gneiss, quartzitic muscovite garnet schist, granitic gneiss, meta andesite, 

biotite metagranite, metabasaltic andesite, quartzfeldspathic metagranite, 

brown and white marble, calc-mica schists, calc-silicate and basic – ultra 

basic rocks intruded by syn and post magmatic intrusions of igneous rocks. 

The Cretaceous Sandstone Formations lie unconformable on the Basement 

Complexes, followed by Cainozoic Volcanic Rocks where are trachyte, 

basalt. The quaternary deposits of loose sediments are covering these units. 

The study indicates that the metamorphic grades are increasing from north to 

south in East Bank of the River Nile (Keraf Shear Zone). However, the high 

grade metamorphic rocks are in the west of the Nile in the Bayuda 

Desert,while low – medium grade metamorphic rocks are reported in NE, SE 

Bayuda. 

 

Keywords: Lithologic unites, metamorphic grades, metasidementry, 

metavolcanic.   

 المستخلص

 نهر النيل عند منطقة الشريك لمعرفة الواحدات الصخرية اً وغرب اً اجريت هذه الدراسة حول شرق
ومضاهاه السحنات المتحولة إلستنتاج درجات التحول المنتشرة في المنطقة. ألجل الدراسة  وتقسيمها

على الفحص الميكروسكوبي أنواع الصخور استنادا ً فة للتعرف على تم جمع العينات من اماكن مختل
 للقطاعات البيتوجرافية.  

تتكون صخور المنطقة من صخور رسوبية متحولة وبركانية متحولة ذات اجهادات قص تشمل النيس 
والشست الرمادي والوردي المجماتيتي وسحنات األمفيبوليت لصخور األساس. وعامة هذه الصخور 

الهورنبلند النيسي والكوارتزيت المسكوفيت الجارنيت الشستي والجرانيت النيسي -بيوتيتهى ال
واألنديسيت المتحول والبيوتيت الجرانيتي المتحول و واألنديسيت البازلتي المتحول والجرانيت المتحول 
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صخور المافية الكوارتيزيتى والرخام البني واألبيض والميكا الكلسية الشستية والسيليكات الكلسية وال
 وفوق المافية ومتداخ ت من الصخور الجرانيتية المتالزمة وبعد التكوين.

تقع تكوينات الحجر الرملي الكريتاسي بعدم توافق اعلى صخور األساس تعلوها صخوربركانية 
 للسينوزوي )تراكيت وبازلت(. وتغطي هذه الوحدات الرسوبيات المفككة للرباعي.

رجة التحول تزداد من الشمال إلى الجنوب شرق النيل )نطاق قص كيراف(. تؤكد هذه الدراسة أن د
متوسطة التحول  -الصخور العالية التحول في غرب النيل في البيوضة مع تواجدات لصخورمنخفضة 

 في شمال شرق وجنوب شرق البيوضة.    
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1. Introduction 

                The area investigated is located in the River Nile State of Northern 

Sudan. It extends between longitudes 33̊ 15' and 34̊ 00'E and latitudes 18̊ 15' 

and 19̊ 00' N, covering a total area about 5867 km2 fig (1).  

This area is divided to two unequal parts by the River Nile, The left bank of 

the River is a part of  Bayuda desert (east Bayuda ) which was studied by 

many geologists, where as the right bank  of the Nile is occupied by Keraf 

shear zone and western  part of Gabgabba terrain.  

The geology of the study area is related to the geology of northern Sudan. It 

is partially a part of the geology of the East Bayuda Desert west of the Nile 

and southern Keraf shear zone east of the Nile.  

This work is based on the fieldwork and previous studies to link and correlate 

the very complicated geology east and west of the River Nile in a unified 

detailed geologic map. The whole area is underlain by metamorphosed 

basement of metasedimentary group called Rahaba Series which belong to 

Bayuda Formation comprised of peletic and semipeletic gneisses, schists, 

marbles and calcareous rocks all of amphibolite facies. These are intruded by 

non – orogenic alkaline ring complexes and dyke swarms and are 

unconformably covered by Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic sediments. 

The metasediments associated with pegmatites and quartz veins occur all 

over the whole area.  

Generally, rocks of in Elsheriek area  are highly deformed with more than 

one phase of deformations. They include gneisses, amphibolites, marble and 

different types of greenschist assemblages, resulted by volcano – sedimentary 

rocks. All were affected by multi phase of deformations (Almond and 

Ahmed, 1987); (Abd Elsalam and et al. 1998).  
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Structurally the area was subjected to three ductile phases of folding reaching 

the amphibolite facies of the regional metamorphism. 

The lithostratigraphic units of east Bayuda desert - southern Keraf shear zone 

based on the previous studies in N and NE Sudan (Barth and Meinhold, 1979 

- iralic 1988 - Abd Elrahman, 1993 - Denkler, 1994- Stern, iralic.1993 - 

David, 2013) and field observations 

 
 

Fig (1): Location map of the study area. 

2. Objectives of the study 

  The purposes of this study are to:   
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 Differentiate between the lithostratigraphic unites.  

 Compare the metamorphic grades of East and West Nile River at 

the study area. 

3. Methodology 

To achieve the objectives of the study the following methods were adopted: 

Field work: 

 Reviewing of the literatures on the study area of regional 

geology. 

 Geologic field work in which, rock samples were collected for 

investigations. 

 GPS field measurements. 

 Geological surveys and mapping of surface rock outcrops. 

 Boring. 

 Sampling. 

Laboratory work: 

 Laboratory tests: Petrography thin sections 

4. Results and Discussion 

4.1. Regional Geology: 

   The area is formed of Precambrian metasediments of basement complex. 

The lithologic units of the area are composed of different types of rocks with 

sharp boundaries each indicate its main genetic origin.  

These are different types of schists, biotite gneisses, garntiferus biotite 

schists, marbles, muscovite plagioclase - sericites schist, hornblende - epidote 

schists, chlorite - quartz schists, slate etc, all metamorphosed in amphibolite 

facies. These formations which were folded and faulted make moderate to 

low relief and undulating topography with different types of intrusive rocks. 

The most dominant intrusive rocks in these metasediments were granitic 

masses, basaltic and gabbroic, acidic dykes; pegmatites and quartz veins.  

The lithological units from older to younger (Fig 2) are: 

4.1.1. Older rocks of Precambrian Basement Complex units 

(metasedimentary and metavolcanic): 

Regionally the area is mainly underlain by amphibolite facies, consisting 

Precambrian metasediment and metavolcanic rocks which include: 

- Gneisses and migmatites: occupying the lower most stratigraphic 

level. They were poly deformed and are in the upper amphibolite 

metamorphism (Vail, 1988 – Abd Elsalam and Stern, 1998).  

- Low - High grade supracrustal metasediments: the high grade 

gneisses are biotite –garnet schist, calc –silicate, quartzo – feldspathic 

gneiss, metapelite, marbles and quartzite, all in amphibolite  facies (Vail, 

1979 - Barth and Meinhold, 1979 - Dawoud, 1980 -  Ries, 1985 ), ( Fig.2). 

The low grade metamorphic rocks (carbonate rich)   covers more than 60% 

of the total surface area of the Nubian shield, trending N- S. They are 
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tectonically emplaced over the high grade rocks (Ries, 1985 - Almond and 

Ahmed, 1987 - Abd Elrahman, 1993). This unit is located in the 

southeastern part of the Bayuda Desert between Wadi Kurmut and Wadi 

Abu Haraz (SW of the study area – W-SW Alabiydia). They are 

characterized by intensive shearing and deformation and are always 

associated with volcanic and volcaniclastic materials that suggest 

formation in turbidity environment (Balio. T, Schandelmeier. H and Stern. 

R. F, 2003). The area is differentiated into Kurmut, Rahaba, Absol Series 

occupying the area from Abu Hamed to south Elshereik up to Dam Eltor 

shear zone (Fig.2). 

- Metasedimentary - Metavolcanic sequences: In SE Bayuda desert, 

Dam Eltor and east of Nile (Elshereik area) the volcano - sedimentary 

rocks: rhyolite, andesite and basalt are intercalated with volcaniclastic 

sedimentary units, which appear as dark and grey patches respectively. 

- Basic – Ultra basic rocks: They comprise a variety of rock types: 

peridotites, pyroxenites and layered gabbros (Ali, 2005) outcrops at Jebel 

Qurun complex (east boundary of the geologic map, Fig. 2). 

- Magmatic rocks: These igneous rocks are in the form of ring 

complex, dyke swarms and pegmatite and quartz veins of Syn - and post - 

orogenic intrusions on the bases of the emplacement time (Vail, 1983); 

(Ries, 1985);   (Harms et al,  1990, 1994). 

4.1.2. Cretaceous – Tertiary Sandstone Sediments: 

The Cretaceous Sandstone Formations are scattered in both east and west of 

the Nile, composed of arenaceous beds, cross bedded with pebbles 

conglomerates, sandstones, sandy mudstones, siltstones and mudstones and 

calcareous and ferruginous horizons are common, that rest uncomfortably on 

the Precambrian basement. This Formation probably Cretaceous (Whiteman, 

1971); (Vail, 1978).  

4.1.3. Cainozoic Volcanic Rocks (trachyte, basalt):  

In east and north central Sudan (Bayuda terraine) whose rocks were 

described by (Vail, 1971, 1973 - ELRabaa, 1976 - Almond, 1977 - Barth and 

Meinhold, 1979 - Dawoud, 1980) occur as flows and plugs of the trachyte, 

basalt, tephrite, phonolephrite, latites and phonolite.  

4.1.4. Younger deposits Quaternary and recent loose sediments (clay, 

silt, sand and gravel): 

The quaternary deposits as superficial dark grey soil in the plains, reddish 

loamy sand in Khors and Wadis as well as debris and talus fans at the 

pediments of steeper slopes and scarps cover part of the Bayuda desert. They 

include gravels, sands, clay, sandy clay and silt. Around the River Nile banks 

deposits of alluvial materials forming very thick accumulation mainly of dark 

clays and clayey silt with fine grained sands. 
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Fig (2): Geological map of the study area compiled from source maps: 

(Meinhold and Barth, 1979 - Bailo, 2000 - Berber sheet (Mohamed - Ibrahim, 2005) 

Ali, 2005 - Hag Elkhidir, 2006). 
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Fig (3): Regional Over-view Arc GIS Geological map of the locations of areas 

(A,B,C,D,E,F,G), Modified after (David, 2013). 

 

A: Absol Area, B: Southern Keraf Shear Zone area- Northern sector ,C: 

Azuma-El Shereikh area ,D: Dam El Tor area ,E: Southern Keraf Shear Zone 
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area- Central sector ,F: Southern Keraf Shear Zone area- Southern sector ,G: 

Wadi Singer-Hagagia area . 

4.2. Detailed Geology of the study area (central-eastern Bayuda Desert 

and Southern Keraf Shear Zone):  

For a detailed understanding of the geology and structure of this area, it is 

divided into: 

4.2.1. Absol Area 

However, the dominant rocks southeast of Absol are biotite gneiss and 

biotite-hornblende gneiss, which were identified mainly in the field. The 

Absol-type granite was not studied but it is reported to be granodioritic and 

intruded at 900±9 Ma (Küster et al. 2008). Regional correlation from satellite 

imagery indicates a continuity and connection between the quartzitic 

muscovite garnet schist at southwest the Absol area and that south in Kurmut 

Terrain (Fig. 3). Metasedimentary rocks in the area are (gneisses and schists).  

Petrographically, thin sections samples (plate 1a,b) show that the 

mineralogical composition are quartz predominates, feldspars alkali 

(orthoclase) and sodic plagioclase, muscovite, biotite, amphibole 

(hornblende). It is medium to coarse grained texture, quartz grains of angular 

edges and wavy extinction. Muscovite shows some alteration to kaoline, 

biotite is foliated and plagioclase is elongated and angular in shape, granitic 

gneiss rock. 

Meta-andesite medium to fine grained rock occurs south of Absol). Minerals 

of the meta andesite include amphibole, orthoclase, garnet, some plagioclase 

and quartz (Plate 2a, b). Opaque oxide is present. The accessory minerals are 

zircon with rare rutile.  

      
Plate (1a): Granitic gneiss-polarizer out.               Plate (1b): Granitic gneiss 

shows cracks-in quartz grains-polarizer in.                                   
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Plate (2 (a) and (b)): Micrograph of meta-andesite. (a) Plain polarized light and (b) 

Cross-nicols. Garnet is light brown and black in both plates respectively within fine-

grained amphibole, plagioclase, quartz and garnet. 

4.2.2. Azuma-El Sheriek area: 

The Azuma-El Shereikh area is bordered in the northwest by the Rahaba 

Series and in the southeast by the volcano-sedimentary and ophiolitic island-

arc assemblages of the Arabian-Nubian Shield (Fig. 3). The rocks at the 

Azuma-El Shereikh area are multiply folded and this area represents an 

interference fold pattern with rock distribution controlled by their position in 

the synclinal or anticlinal part of the folds (Fig. 3). Major intrusive rocks 

(biotite metagranite, medium-grained metagranite and granodiorite) represent 

in most cases the eroded cores of F3 folds. A minor mylonitized meta-quartz-

monzonite dyke occurs at the southeastern part of the area (David, 2013).  

Metasedimentry amphibolites rocks associated with metavolcanic, grayish, 

foliations are abundant and trending N45°E, plate (3).  

 
Plate (3): Foliated grayish amphibolite schist, East bank. 
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The Quartzitic muscovite garnet schist (plate 4a,b) occurs south of Azuma 

fold. It is coarse to medium-grained and composed of muscovite, quartz, 

garnet and plagioclase (albite). There is an alternating layering of medium-

grained muscovite-quartz-garnet with coarse-grained plagioclase and 

orthoclase. 

Biotite-garnet schist (plate 5a,b) is medium to coarse-grained with large 

garnet porphyroblast in medium-ground-mass of biotite, quartz and 

muscovite. The rock is sheared. Many zircon inclusions are found in biotite.  

 
Plate (4a,b): Micrographs of quartzitic muscovite garnet schist. (a) Plagioclase, 

orthoclase and quartz under crossed-nicols and (b) garnet crystals under plain 

polarized light. 

 
Plate (5a,b): Micrographs of biotite garnet schist. (a) Sheared garnet in plain 

polarized light, (b) micro-shear zone with fine muscovite and quartz crystals 

surrounded by coarse biotite in crossed-nicols.  

4.2.3. Dam El Tor area  
The porphyroblastic quartzfeldspathic metagranite occurs north of Dam El 

Tor FTB and extends southwest where it is associated with migmatites, pods 

of migmatite are widely distributed. Faulted pyroxenite is associated with a 

fault in the area. The porphyroblastic biotite-muscovite metagranite forms 

NE elongated pluton surrounded by the migmatite series and intruded by the 

Phanerozoic igneous complex.This structure forms the core of Bayuda domal 

structure and is probably part of the centre of the Bayuda uplift. The meta-

monzo-diorite forms a small dyke north of Dam El Tor FTB associated with 

small slices of serpentinite and cumulate metagabbro, which are likely 

disrupted ophiolite. 
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Petrography thin sections of the gneisses are biotite muscovite gneiss, 

composed of orthoclase, quartz, biotite, muscovite with minor plagioclase 

and microcline (Plate 6a&b) lies southeast of Dam El Tor FTB granitic 

gneiss cutting by rhyolite dyke is abundance (plate 7). It is coarse to medium-

grained and pinkish in colour. The orthoclase and plagioclase form coarse-

grained clusters in a medium to fine-grained groundmass. 

 
Plate (6 a&b): Micrographs of biotite-muscovite gneiss. (a) Biotite flakes (dark in 

plane polarized light) and (b) orthoclase, quartz and muscovite (coloured) in crossed 

nicols of plate (a).   

 
Plate (7): Granitic gneiss intruded by rhyolite, Dam ElTor,west bank. 

The Cumulate metagabbro rock is found north of central Dam El Tor FTB. 

The layered metagabbro occurs south of and within Dam El Tor FTB as well 

as in El Shereikh area interfolded with marble. The Metabasaltic Andesite 

south of central Dam El Tor FTB and at El Shereikh area is reported. 

4.2.4. Wadi Singair-Hagagia area 

The Wadi Singer-Hagagia area is the central part of the Kurmut Terrain and 

has been described as high-grade metasediment of Kurmut Series that include 

quartzites, quartzite-schists, paragneisses, mica schists, graphite schists, calc-

mica schists, calc-silicate, marbles, layered metagabbro, metabasaltic 

andesite with intrusion of metavolcanic rocks in epicontinental shelf (Barth 

and Meinhold, 1979), (Fig. 3). 

These rocks have been thought to conformably overlie the Rahaba Series 

rocks (Barth and Meinhold, 1979). However, the Rahaba Series rocks are 

currently considered the oldest remobilized cratonic crust of the Saharan 
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Metacraton (Küster and Ligeois, 2001- Abd Elsalam,et al. 2002- Küster, et al. 
2008, this study). Using remote sensing techniques and field mapping in the 

current study, the contact relationship of rock units around Wadi Singer and 

Hagagia are updated. 

Marbles are widely distributed, they occur as white and Brown marble 

encountered southwest and east of Nabati central and east of Dam El Tor and 

El Shereikh area (Plate 8). They are coarse-grained composed of calcite with 

minor dolomite (Plate 9a). A layer of amphibole, garnet, plagioclase, quartz 

and titanite is intercalated, possibly an interbeded basic volcanic layer. 

Another brown marble occurs northeast of Dam El Tor. It is medium-grained 

in texture composed of calcite, actinolite and dolomite (Plate 9b). 

 
Plate (8): White Marble, East bank. 

 
Plate (9(a,b)): Micrographs of brown marble under crossed-nicols; (a) calcite and 

dolomite and (b) actinolite crystal associated with calcite. 

4.2.5. Southern Keraf Shear Zone area  

Southern Keraf Shear Zone runs from Amaki area SSE for 100 km before 

bending to the SSW below Um Arifeiba volcanic field where it disappears 

below sedimentary cover (Fig. 3). Because of this long covered distance, the 

southern Keraf Shear Zone has been divided into three parts: the northern 

sector (Fig. 3), the central sector (Fig. 3) and southern sector (Fig. 3). Rock 

units variation along the length of Southern Keraf are described for each part. 

4.2.5.1. Northern sector  
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The northern sector is the continuation of Abu Dis Shear Zone which extends 

from Abu Hamed through the eastern flank of Amaki Series (Fig.3). (Bailo, 

2000) studied this part. In the current study, regional work was also 

conducted to correlate the rock units and structures east of Abu Dis Shear 

Zone and those wests along Dam El Tor FTB. Most of the rock units on the 

western part of Abu Dis Shear Zone have already been described under the 

section of Azuma-El Shereikh area. The dominant rocks are biotite 

metagranite and associated granodiorite and meta-quartz-monzonite, which 

are highly mylonitized. Pyroxenite, metagabbro and metabasalt are probably 

dismembered ophiolitic melange infolded with the metasediments (muscovite 

gneiss, quartzitic muscovite garnet schist, chlorite mica schist, white and 

brown marbles). Association of amphibolite gneiss was observed in the field 

greyish black or dark grey, boulders shape, fractures are common with 2sets 

and rocks are dipping N 50° E, (plate 10). These rocks cross west of the Nile 

and concentrate along Absol and Abu Hamed area mainly structurally 

distributed. On the eastern side of Abu Dis Shear, the biotite metagranite, 

brown marble and metabasalt register a continuity of NE F3 fold trend of 

Dam El Tor FTB. The metabasalt also shows a tight N-S-oriented F5 fold 

related to E-W shortening between Gabgaba and Bayuda Terrain. The Amaki 

Series is considered to represent molasse-type sedimentation of the last 

orogenic phase in the Nubian Shield formed in a pull-apart basin (El Rabaa, 

1976 - Dawoud, 1980 - Ries, et al.1985). 

 
Plate (10): Amphibolite gneiss, northern sector of southern Keraf shear zone.East 

bank 

4.2.5.2. Central sector  

The central sector lies around the Fifth Cataract (Fig. 3). On the western side 

of the Nile, Kurmut Terrain (Series) rocks are characterized by medium-

grained and biotite metagranite with the associated metasediments and 

metabasalt. The metasediments is amphibolites gneiss mainly with minor 

amphibolites schist characterized by foliations (Plate 11). The post-

collisional granitoid pluton of Nabati intruded these rocks. The quartzitic 

musovite schist, white marble, metabasalt and syn-tectonic granite occupy 

the core of a fold. A low angle Fifth Cataract Thrust Fold defines the 
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boundary of biotite metagranite and granodiorite to the eastern Abu Harik 

Terrain and the western Kurmut Terrain (Dawoud, 1980 - Bailo, 2000 - 

David, 2013). The brown marble and quartzfeldspathic gneiss are folded 

along NE F3 and N-S F5 fold axis. Keraf Shear Zone is defined here by a 

narrow Fifth Cataract Stretch characterized by silicified ridges of brown 

marble and mylonitized syn-tectonic granite, granodiorite and biotite 

metagranite. Nubian Sandstone covers both eastern and western part of the 

Nile south of the Fifth Cataract Stretch. 

 
Plate (11): Amphibolite gneiss with foliated amphibolites schist, central sector of 

southern Keraf Shear Zone, West bank. 

4.2.5.3. Southern sector  

The southern sector north of Um Arifeiba volcanic trends N-S, then swings to 

SSW south of the volcanic (Fig. 3). Calc-silicate and metabasalt defines the 

north and mylonite the southern part. The Kurmut Terrain rocks are dominant 

on the western side of the Shear Zone while Abu Harik biotite metagranite on 

the eastern side. The biotite muscovite gneiss covered the whole area. Barth 

and Meinhold (1979) reported the contact between the two Terrains to be an 

imbricate zone. NS F5 fold pattern is exhibited by quartzitic muscovite schist 

(plate 12), brown marble and metabasalt north of the volcanic with F4 E-W 

folds on its western part (David,2013). NE trending F3 fold axial trace is 

prominent south of the Um Arifeiba volcanic. Metagranite of medium 

grained intruded the assemblage.  Ali (2005) correlated the mafic and 

ultramafic rocks in this area to those at the Nakasib Shear Zone. 

 
Plate (12): Quartzitic Biotite Muscovite Schist, Southern sector 

of southern Keraf Shear Zone, West bank. 
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4.3. Economic importance:  

Geological studies yielded some economic mineral occurrences at the study 

area. Mica occurrences are one of the characteristic minerals which scattered 

in many areas. It has different sizes (small to large) with great amounts. 

Another mineral occurrence is the marbles, widely distributed, white and 

Brown in colour. They are pure calcite in composition. White marble is 

predominate and providing the raw material for Atbra cement. Gold 

extraction is the main economic mineral at the present time east of the Nile 

(Gabgaba Terrain).         

5. Conclusions  

The outcome of the results in addition to the pervious geological work and 

present field     geology, interpreted the geology and tectonic setting of the 

site. 

- Most of the study area is underlain by metavolcanic and 

metasediment rocks of Precambrian age (amphibolites schist and 

granitic gneiss).The cretaceous Sandstone is wide spread in the 

northern and southern part of the study area. Red quartz gravel cap the 

low lying amphibolites schist in some parts. 

- The stratigraphic viability of the Absol series has yet to be 

verified, the rock series of Kurmut, Rahaba and Absol are regarded to 

be the geosynclinal of Bayuda Formation.  

- The metavolcanic rocks (amphibolites) were formed under low - 

grade amphibolites facies conditions in the east bank of the Nile and of 

high grade faces in the west bank.  

- The metavolcano-sedimentary rocks have been interpreted as 

turbidites being deposited in an oceanic environment.These rocks were 

subjected to multi phases of successive deformation and 

metamorphism, according to the recent dating of these rocks in Wadi 

Kurmut SE of Bauyda desert ( 806 Ma ) it is a juvenile Neoproterozoic 

rocks. The continuation of the juvenile pan - African crust west of the 

Nile was indicated probably by generated the ophiolitic and 

metavolcanic rocks in arc basin.  

- The syn- tectonic granites which are found east and west of the 

Nile (biotite - muscovite - granite and biotite - foliated granite) are 

considered to be calc - alkaline association of volcanic arc proposed 

subduction environment. 

- The carbonate – rich and silicate turibidites and pelagic 

sediments dominated in Keraf shear zone gives strong evidence for a 

deposition in an aqueous margin to the eastern bank of the Nile craton 

.The high - grade metamorphic rocks are mainly reported in the west 

part of the Nile and in southern sector of Keraf shear zone, this shows 

the variation in the metamorphic conditions from N to S leading to 

different crustal horizons with great crustal thickness. 
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- The metavolcanic rocks (amphibolites) were formed under low - 

grade amphibolites facies conditions in the east bank of the Nile and of 

high grade faces in the west bank.  

- The high - grade metamorphic rocks which are mainly reported 

in the west part of the Nile and in southern sector of Keraf shear zone 

shows the variation in the metamorphic conditions from N to S leading 

to different crustal horizons with great crustal thickness.   

- It is believe that the high grade metasediments belongs to the 

high grade gneisses and migmatites and they have been placed in their 

present stratigraphic level by younger tectonic activities. The low 

grade metamorphic rocks are tectonically emplaced over the high 

grade rocks, Nappe structure of the low grade metasediments have 

been transported from the east and over thrusted on the high grade 

gneiss to the west. The high to medium grade gneiss in the central and 

southern sectors are similar to the high grade metamorphic rocks to the 

west of the Nile in the Bayuda. 

- The dominance of the high grade metamorphic rocks in the 

south characteristic east part of the Nile from south Abu Hamid to 

south of Elshereik till Berber, metamorphic grade increasing from 

northern sector to southern sector. 

- The Dam El Tor FTB can be interpreted as high-grade 

supracrustal rocks (dominantly garnet- and kyanite schist) thrust SE 

over low-grade, greenschist facies volcanosedimentary rocks, found 

that this thrust is partially decorated by talc-carbonate rocks. 

- In the study area, the syn-tectonic granites associated with the 

low - medium grade metavolcanic - sedimentary sequence acidic to 

intermediate in composition. 

- The post - orogenic intrusion are pinkish granites scattered in 

Bayuda desert as ring dykes, batholiths and small stocks which can be 

correlated with the similar younger granite ring complexes in NE 

Sudan for example Sabaloka complexes of 383±14 Ma. 

- Economic mineral occurrences such as gold, mica and marble 

are prevailing as a source of increasing the country income and 

offering hard currency.  
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Diabetic and Non-Diabetic Adult Population of Al-Khannag Village, 

Northern State, Sudan in 2016 
Dr. Mohamed Osman Abdelaziz (MD) 

Associate Prof, Faculty of Medicine & Health Sciences, University of Dongola  

 

Abstract 

Atherosclerosis is a chronic inflammation of arteries with progressive 

occlusion leading to coronary artery disease, stroke and peripheral vascular 

disease. Many risk factors are implicated. Atherosclerotic cardiovascular 

disease is the leading cause of death causing 17.9 million deaths every year. 

The objective of this cross-sectional community based study was to 

determine the prevalence of some cardiovascular risk factors among diabetic 

and non-diabetic adult population of Al-Khannag Village, Northern State, 

Sudan.430 participants were recruited in November 2016 with 53.3% males, 

58.6% from Arakeiyeen tribe and 34.2% diabetic. The study revealed high 

prevalence of cardiovascular risk factors especially among diabetics. Most of 

diabetics (82%) were uncontrolled. Health education and further studies are 

recommended. 

 

 المستخلص

تصلب الشرايين عبارة عن التهاب مزمن في الشرايين مع حدوث انسداد تدريجي مما يؤدي الى    
مرض الشرايين التاجية, السكتة الدماغية وامراض االوعية الدموية الطرفية. توجدعدة عوامل مسببة. 

سنويا.  مليون وفاة 17,9يعتبر مرض تصلب الشرايين القلبية السبب الرئيسي للوفاة عالميا ويسبب 
تهدف هذه الدراسة المقطعية العرضية الى تحديد انتشار بعض العوامل المسببة المراض الشرايين بين 

الوالية الشمالية في السودان. تم  -السكان البالغين المصابين وغير المصابين بالسكري بقرية الخناق
كانوا من قبيلة  %58.6,  %53.3بلغت نسبة الذكور   2016مشاركا في نوفمبر  430اختيار 

مصابون بالسكري. اظهرت الدراسة انتشار مرتفع للعوامل المسببة المراض % 34.3العركيين و
( غير %82الشرايين بين المشاركين وبين المصابين بالسكري خاصة. معظم مرضى السكر )

  .منضبطين في مستوى السكر. يوصى بالتثقيف الصحي ودراسات اضافية
 

Introduction : 

Atherosclerosis is a complex inflammatory process characterized by the 

accumulation of lipids, macrophages and smooth muscle cells in the intimal 

layer of medium-sized and large arteries such as the coronary arteries, 

cerebral arteries, iliac arteries, femoral arteries, and the aorta leading to the 

development of coronary heart disease, stroke, and peripheral arterial disease 

(Camm and Bunce, 2012). It begins in childhood with intimal deposition of 

cholesterol ending up with formation of atheromatous plaques. These lesions 
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increase gradually, leading to progressive narrowing of the lumen of the 

artery leading to reduced blood flow in adult life. Rupture of the plaque leads 

to thrombus formation and complete occlusion of the lumen of the vessel. 

The exact cause of atherosclerosis is not known but many factors trigger the 

process including mechanical shear stresses, biochemical factors, 

immunological factors, genetic factors and inflammation (Camm and Bunce, 

2012). There are many risk factors for atherosclerosis that are divided into 

modifiable and nonmodifiable factors. The common modifiable factors, 

which can be modified by changes in lifestyle or by drugs, include obesity, 

diabetes mellitus, hypertension, hyperlipidemia, tobacco use, insulin 

resistance and lack of exercise. Advanced age, male gender and family 

history are the common nonmodifiable risk factors. Other risk factors include 

dietary factors, excess alcohol, personality traits, genetic factors, hemostatic 

factors and social deprivation (Newby and Grubb, 2018) 

About 17.9 million people die each year with atherosclerotic cardiovascular 

disease (ASCVD) which accounts for 31% of total deaths and thus making 

ASCVD the number one cause of death globally, about 75% of ASCVD 

related deaths occur in low- and middle-income countries (WHO Fact Sheet, 

2017). Cardiovascular disease is the major cause of mortality in type 2 

diabetic patients, accounting for 58% of all deaths (Kalofoutis et al, 2007). 

The aim of this study is to determine the prevalence of some cardiovascular 

risk factors among adult diabetic and non-diabetic rural population of Al-

Khannag Village, Northern State, Sudan which had high rates of 

hyperglycemia in diabetic as well as non-diabetic population as revealed in a 

previous study on the same population (Abdelaziz et al 2018).  

Patients and Methods : 

A cross sectional community-based study was carried out in Al-Khannag 

village, which is located about 5 kilometers south of Dongola, the capital of 

the Northern State, Sudan. The total population of the Northern State was 

estimated as 699065 with 49.4% females (5th Sudan Census, 2008). The 

population of Al-Khannag was about 3000 with a predominant Arakeiyeen 

ethnic group (65%). The study was conducted on November, 2016. Ethical 

approval was obtained from the Ethics Committee of the State Ministry of 

Health and informed consent was taken from each participant. The village 

population was invited to participate in this study by attending the free clinic 

days at the local health center as part of the world diabetes day event carried 

out by the Northern State diabetes program and Dongola Diabetic Center. A 

sample of 430 was selected from those who agreed to come to the village’s 

health center. After explaining the study and taking informed consents, 

demographic data, past history or family history of DM or hypertension as 

well as smoking habits, snuff use and regular exercise were obtained from the 

participants by a structured pretested questionnaire.  
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The weight (with light clothes) and height (without shoes) of the participants 

were measured and the body mass index (BMI), defined as the weight in 

kilograms divided by the square of the height in meters (kg/m2) was 

calculated. The World Health Organization (WHO) classification for obesity 

was used for this study as follows: BMI less than 18.5 indicates underweight, 

BMI of 18.5-<25 indicates normal weight, BMI of 25-<30 indicates 

overweight and BMI of 30 or more indicates obesity (WHO Technical Report 

Series, 2000).   

 The arterial blood pressure (BP) was measured using mercury 

sphygmomanometers. Three consecutive BP measurements with about one 

minute apart were taken from the right arm while the participant is sitting 

comfortably with the arm on the table and the sphygmomanometer, the cuff 

and the arm at the level of the heart and the mean blood pressure was 

estimated. The BP classification of the Joint National Committee on 

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure 

(JNC-7) was used for this study (Chobanian et al, 2003). Participants with 

mean BP of 140/90 mm/Hg or more were considered as either having 

uncontrolled hypertension if they were known hypertensive or newly 

discovered hypertension if they were not known hypertensive. Non-

hypertensive participants with BP of less than 120/80 were considered to 

have a normal blood pressure while those with a BP of 120-139/80-89 were 

considered as having prehypertension. Controlled hypertension was defined 

as a BP of less than 140/90 in known hypertensive participants. 

Capillary blood was obtained by a finger puncture under aseptic conditions to 

measure random blood glucose using a portable electronic glucose monitor 

(CERA-CHEK1070®, Ceragem Medisys,Korea). Random capillary blood 

glucose (RCBG) of 140 mg/dl (7.8 mmol/L) or more was considered 

abnormal, indicating uncontrolled diabetes in diabetic participants. Non-

diabetic participants with abnormal RCBG were considered as having either 

pre-diabetes or diabetes and were advised to perform oral glucose tolerance 

test at the diabetic center. 

 The data was analyzed using the IBM SPSS Statistics software (version 24.0 

from Armonk, NY: IBM Corp, USA). Results were shown as percentages. A 

p-value < .05 was considered statistically significant. 

Results : 

The total number of participants was 430 with 225 (52.3%) males, 252 

(58.6%) from Arakeiyeen tribe and 147 (34.2%) diabetics. Overweight and 

obesity were found in 30.2% and 41.2% of the participants respectively. 

Normal blood pressure was found in 28.8% of the participants while 

prehypertension and hypertension were detected in 44.2% and 27% 

respectively. 

Table 1 shows the demographic characteristics of the participants. The table 

shows significant difference between diabetics and non-diabetics with regard 
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to age, gender, tribe, occupation, education, marital status, social status, 

family history and smoking. There is no significant difference between the 

two groups regarding social status, snuff use and lack of exercise. 

Table 1: Demographic characteristics of the study population from Al-

Khannag village, North Sudan. 

 
Variables Total 

(430) n(%) 

Diabetic 

(147) n(%) 

Non-diabetic 

(283) n(%) 

P.value 

Age     

 <40 years 192(44.6) 23(15.7) 169(59.7) <.00001 

  40-<60 years 171(39.8) 74(50.3) 97(34.3)  

 ≥60 years 67(15.6) 50(34.0) 17(6.0)  

Gender     

 Male 225(52.3) 55(37.4) 170(60.1) <.00001 

 Female 205(47.7) 92(62.6) 113(39.9)  

Tribe     

 Arakeyeen 252(58.6) 98(66.7) 154(54.4) .014 

 Others 178(41.4) 49(33.3) 129(45.6)  

Occupation     

 Farmers 59(13.7) 14(9.5) 45(15.9) .009 

 Labourers 322(74.9) 123(83.7) 199(70.3)  

 Employees 49(11.4) 10(6.8) 39(13.8)  

Education     

 Illiterate 144(33.5) 70(47.6) 74(26.2) <.00001 

 Pre-university 231(53.7) 73(49.7) 158(55.8)  

 University & above 55(12.8) 4(2.7) 51(18.0)  

Marital status     

 Not married 88(20.5) 9(6.1) 79(27.9) <.00001 

 Married 342(79.5) 138(93.9) 204(72.1)  

Marital status     

Social status     

 Poor or supported 16(3.7) 8(5.4) 7(2.5) .112 

 Not poor 414(96.3) 139(94.6) 276(97.5)  

Family History     

 No HTN or DM 60(13.9) 12(8.2) 48(17.0) .0009 

 HTN 31(7.2) 4(2.7) 27(9.5)  

 DM 128(29.8) 55(37.4) 73(25.8)  

 Both HTN & DM 211(49.1) 76(51.7) 135(47.7)  

Smoking     

 Yes 78(18.1) 17(11.6) 61(21.6) <.01 

 No 352(81.9) 130(88.4) 222(78.4)  

Snuff     

 Yes 131(30.5) 36(24.5) 95(33.6) .052 

 No    299(69.5) 111(75.5) 188(66.4)  

Exercise     

 Yes 78(18.1) 27(18.4) 51(18.0) .929 

 No 352(81.9) 120(81.6) 232(82.0)  
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Figure 1 shows the BMI classes among diabetics and non-diabetics. The 

prevalence of obesity was 47.6% among diabetics and 37.8% among non-

diabetics (p= .03). Overweight was also more common among diabetics 

compared to non-diabetic participants. 

 

Figure 1: Body Mass Index distribution of the adult diabetic and non-diabetic 

population from Al-Khannag village, North Sudan 

Figure 2 demonstrates the distribution of normal BP, prehypertension and 

hypertension among the study population. Hypertension, whether newly 

discovered, controlled or uncontrolled was significantly more common in 

diabetics than non-diabetics (p<.00001) while prehypertension was more 

common among non-diabetics. 

 

Figure 2: Distribution of normal blood pressure, prehypertension and 

hypertension among the diabetic and non-diabetic study population from Al-

Khannag. 

Key: BP= Blood Pressure, HTN= Hypertension 

Figure 3 shows RCBG levels in the study group. Abnormal RCBG 

(≥140mg/dl) was significantly more common among diabetics compared to 

non-diabetic participants (P<.00001). 

 

Figure 3: Random capillary blood glucose levels in the diabetic and non-

diabetic population from Al-Khannag village. 

 Key: RCBG = Random capillary blood glucose 

Discussion 

Our Study showed a high prevalence of modifiable cardiovascular risk 

factors, including obesity, hypertension, hyperglycemia, lack of exercise and 

tobacco use, among the participants. Obesity, hypertension and 

hyperglycemia were significantly more common among diabetic participants, 

which increase the risk of cardiovascular disease (CVD) because DM alone 

more than doubles the risk of CVD and co-existence of other cardiovascular 

risk factors increases the risk of CVD to very high levels (Laakso, 2010). 

Hyperglycemia is considered as an independent risk factor for ASCVD even 

before the development of DM as seen in people with impaired glucose 

tolerance and impaired fasting glucose (Pistrosch et al, 2011).Tobacco use 

and lack of exercise were more common among non-diabetic participants but 

the difference was not significant with regards to snuff use and lack of 

exercise. Snuff use was more common than smoking in our study (30.5% and 

18.1% respectively) which may be attributed to the low price and availability 

of snuff compared to cigarettes. The prevalence rates of both types of tobacco 

are high compared to data from Sudan in 2015 (Tobacco Atlas, 2015). The 

importance of these risk factors comes from the fact that they can be 

corrected by lifestyle modification or medications which can reduce the 



جم2021جج-جينميرججونةشرالالةدنججالةةلميةل جامعة جنق الجلةلبحثججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 20th edition Junuary 2021 
 

2
5

 

prevalence of CVD. Considering the nonmodifiable risk factors; old age (60 

years or more) was significantly more common among diabetics whereas 

male gender was more common among non-diabetics.  

Compared to a previous study in Sudan (Suliman, 2011), the prevalence of 

hypertension as well combined prevalence of both overweight and obesity 

were high. The prevalence of hypertension in the above mentioned study was 

23.6% compared to 27% in our study whereas the prevalence of overweight 

and obesity was 53.9 compared to 73.4% in our study. 

Compared to a previous study in Benin (Houehanou et al, 2015), the 

prevalence of hypertension was almost similar (27% vs. 27.5%) but our study 

showed high prevalence rates of both obesity and smoking (41.2% vs. 5.9% 

and 18% vs. 4.3% respectively). Compared to our study, higher prevalence of 

both hypertension (35.7%) and obesity (52.2%) were recorded from Nigeria 

(Oguoma et al, 2015). 

Prehypertension is also associated with increased risk of ASCVD with a 

relative risk of 1.50 for coronary heart disease and of 1.71 for stroke (Huang 

et al, 2013) and 44.2% of our study group had prehypertension. Data from 

observational studies indicate that death from ischemic heart disease and 

stroke increases progressively and linearly from BP levels as low as 115/75, 

every increase of 20mmHg of systolic BP or 10mmHg of diastolic BP 

doubles the risk of death from both ischemic heart disease and stroke 

(Chobanian et al, 2003).  

This study has many limitations; it involves one village and the participants 

were not selected randomly and it does not include urban population which 

makes generalization of the results difficult. The study does not include lipid 

profile, which is an important modifiable risk factor for ASCVD. This is due 

to the high cost of lipid profile testing and because most of the participants 

were not fasting at the time of data collection as fasting is important to test 

lipid profile. 

Conclusion  

Atherosclerotic cardiovascular risk factors are common among adults of Al-

Khannag village; diabetics seem to have a significant increase in most of the 

modifiable factors and some nonmodifiable factors. Most (82%) of the 

diabetics have uncontrolled DM as evidenced by high levels of RCBG.  

Recommendations 

Health education to prevent and control cardiovascular risk factors at the 

community level is highly recommended. Diabetic patients need to have 

regular follow up and advise on dietary control, compliance to treatment and 

search for complications including cardiovascular diseases. Large-scale 

community based studies including rural and urban population to determine 

all cardiovascular risk factors are recommended. 
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Effect of Irrigation Water Regimes on Sunflower Crop (Helianthus 

annuus L.) and Soil Moisture Under Dongola Area Condition, Sudan 
Dr. Abdelrahim Mohamed Sid Ahmed 

Assistant professor Faculty of Agricultural Sciences, University of  Dongola, 

Dongola, Sudan. 

Abstract: A field study was conducted on sunflower crop (Helianthus 

annuus L.) hybrid hysun33at Faculty of Agricultural Science Farm, 

University of Dongola, Northern State in two summer season  (2011, 2012) 

by using different irrigation water levels (100%ETc, 85%ETc and 75%ETc) to 

study the sensitivity of the crop and soil moisture content  to deficit irrigation 

under Dongola area condition. 

A two-year field experiment was carried out using randomize complete block 

design with four replications. Recognized standard methods was used for 

assessing yield, vegetative, soil and field water regimes. Results can be 

summarizing as follows: 

Significant differences (P≤0.05) in yields were obtained at 100%ETc 

irrigation water levels. This indicates the sensitivity of the crop to water 

stress. The number of seed per head was not affected by water stress. 

Sunflower is well known for its empty seeds problem. 100% ETc irrigation 

water level showed no improvement in the reduction of the number of empty 

seeds, but, on the reverse the number of empty increased. This implies that 

the number of empty seeds phenomenon is associated with level of irrigation 

at a certain growth stages of the crop life duration. Full 100%ETc should be 

given to the crop to get maximum yield. Empty seeds should be studied 

under different deficit irrigation levels at mid stage of crop growth. 

 

 المستخلص

( Deficit irrigationأجريت هذه الدراسة  لمعرفة تأثير ثالثة مستويات مياه مختلفة )الري بالعجز    
علي محصول زهرة الشمس  ( من االحتياج المائي للمحصول%75و 85%، 100%)
(Helianthus annuus L. الصنف هاي صن )2011لموسميين صيفيين متتاليين ) 33 ،

بتصميم القطاعات العشوائية  الوالية الشمالية-جامعة دنقال –زرعة كلية العلوم الزراعية (م بم2012
مكررات.تم استخدام طرق قياسية ألخذ قياسات اإلنتاجية، تطور النمو، التربة وكمية  4الكاملة مع 

 ماء الري ويمكن تلخيص النتائج فيما يلي:
من االحتياج  %100تاجية بمستوي ماء ري في اإلن (P≤0.05)أظهرت النتائج فروقات معنوية 

المائي للمحصول وكان ذلك مؤشر واضح لحساسية المحصول للشد الرطوبي، بينما نجد أن عدد 
البذور في القرص لم يتأثر بالمعامالت المختلفة ويبدو أن هذه خاصية محكومة وراثيًا وليس للعوامل 

 البيئية أي تأثير فيها.
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مس به مشكلة البذور الفارغة وأشارت النتائج إلي أن معاملة ماء الري معروف أن محصول زهرة الش
cET100%  لم تظهر أي تحسن في تقليل نسبة البذور الفارغة بل على العكس فقد أعطت نسبة اكبر

مقارنة مع معامالت الري األخرى. وهذا يشير إلي أن مشكلة نسبة البذور الفارغة  مرتبط بكمية مياه 
من االحتياج المائي %100محددة من دورة حياة المحصول. معاملة مياه الري الري في مرحلة 

للمحصول أعطي إنتاجية عالية ويمكن معالجة مشكلة  البذور الفارغة وذلك بدراسة أثر الري بالعجز 
 على مراحل النمو الوسطى للمحصول.   

Introduction:  

Historically, cultivation of sunflower began in Arizona and Mexico about 

3000 B.C. (Putt, 1997). In the 18th century, sunflower was introduced in The 

Soviet Union as an ornamental plant but in 1779 in the proceeding of Russian 

academy the first suggestion of extracting oil from sunflower seeds was 

recorded Gundaev, (1971).  

The properties of the soils in the Sudan are suitable for commercial 

production of sunflower.  Recently sunflower has gained greater importance 

in the Northern State as a promising alternative crop during summer season. 

The crop has become an important crop for both farmers and consumers, it 

fits well in the local cropping system and is considered one of the most 

important potential cash crop in Sudan, grown as both winter and summer 

crop. Fabrizzi, (2005) and Osunbitan, (2005). 

Crop water requirement (ETC) is defined as the depth of water needed to 

meet the water loss through evapotranspiration of a disease free crop growing 

in large fields under non-restricting soil conditions, including soil water and 

fertility and achieving full production potential under the given growing 

environment FAO, (2005). Broner and Schneekloth (2003) reported that 

water requirements of crops depend mainly on environmental conditions. 

Different crops have different water use requirements, under the same 

weather conditions. 

Hess (2005) defined crop water requirements as the total water needed for 

Evapotranspiration, from planting to harvest for a given crop in a specific 

climate regime, when adequate soil water is maintained by rainfall and/or 

irrigation so that it does not limit plant growth and crop yield.  

Net irrigation water requirements (NIWR) in a specific scheme for a given 

year are thus the sum of individual crop water requirements (CWRi) 

calculated for each irrigated crop i. Multiple cropping (several cropping 

periods per year) is thus automatically taken into account by separately 

computing crop water requirements for each cropping period. Dividing by the 

area of the scheme (S. in ha), a value for irrigation water requirements is 

obtained and can be expressed in mm or in m3/ha (1 mm = 10 m3/ha). FAO 

(1992), Smith et al. (1991) and Smith (1992) reported that CROPWAT is 

meant as a practical tool to help agro meteorologists, agronomists and 
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irrigation engineers to carry out standard calculations for evapotranspiration 

and crop water use studies, and more specifically the design and management 

of irrigation schemes. It allows the development of recommendations for 

improved irrigation practices, the planning of irrigation schedules under 

varying water supply conditions, and the assessment of production under 

rainfed conditions or deficit irrigation.  

The main objective of deficit irrigation is to increase the  water use efficiency 

of a crop by eliminating watering that have little impact on yield. The 

resulting yield reduction may be small compared with the benefits gained 

through diverting the saved water to irrigate other crops for which water 

would normally be insufficient under traditional irrigation practices. Before 

implementing a deficit irrigation program, it is necessary to know crop yield 

responses to water stress, either during defined growth stages or throughout 

the whole season Kirda and Nielsen,  (1999).  

The objective of study is: 

1- To estimate the irrigation water savings that can be affected. 

2- To study the effect deficit irrigation on production and empty 

seed problem.  

Materials And Methods : 

The study was conducted in the Northern State that occupies the distant 

northern part of the Republic of Sudan and lies between latitude 16°- 22°N 

and longitudes 20° - 32°E. The State lies in the arid and semi-arid zones, 

where the annual rainfall is less than 100 mm. 

A two-year field experiment was carried out using randomize complete block 

design with four replications during two summer season (2011, 2012). 

Recognized standard methods was used for assessing yield, vegetative, soil 

and field water regimes. The treatment is a three levels of irrigation water; 

75% ETc (W1), 85% ETc (W2) and100% ETc (W3). The irrigation water 

quantity was calculated according to the crop water requirement, which was 

estimated from meteorological data using the modified Penman method 

described by Doorenbos and Pruitt (1977), with help by ETo software 

program. The irrigation interval was 10 days.  

The Parshall flume (2") is the most commonly used as flow measuring device 

in open channel irrigation systems. In this study parshall flume and 

Skogerboe et al, (1967) table together with the general free flow equation 

were used to measure the water discharge. Then the soil moisture  was 

determined.  

Vegetative plant parameters : 

Plant height was measured using meter stick at 90 day after sowing. Three 

plants from each subplot was randomly selected and tagged. The height of 

each plant was measured from the soil surface to the tip of the youngest leaf. 

The mean of each treatment was obtained, and then stem diameters was 

measured at 70 and 90days from sowing using vernia.  



جم2021جج-جينميرججونةشرالالةدنججالةةلميةل جامعة جنق الجلةلبحثججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 20th edition Junuary 2021 
 

3
1

 

Leaf Area Index (L.A.I) was estimated using the punch method Waston and 

Waston, (1953).  

Yield parameters : 

Head diameters (cm) was measured with a meter tape across the center of the 

head. The number of seed per head was obtained by taken three heads from 

each subplot and the total number of seeds was counted, hence the mean 

number of seeds per head was obtained. Thousand seeds was counted from 

the bulk seed yield of each subplot weighting and the mean thousand yields 

per weight was found. Seed yield per feddan was obtained by harvesting all 

heads in an area of 0.7 m2 from the middle ridge or row in each subplot the 

seed was cleanied and weighted and the seed yield per feddan was calculated.   

Analysis of variance was used to analyze the data (ANOVA), appropriate 

randomize complete block design was used according to Gomeze and 

Gomeze (1984). Means separation was carried out using the Duncanʼs 

multiple range test help with MSTATC software program. 

 

Results and Discussion 

Soil parameters 

The effect of irrigation water levels (75%ETc, 85%ETc and 100%ETc) on soil 

moisture content (w.b) in two seasons can be seen in Table 1. The analysis of 

variance explained a significant difference (P≤0.05) due irrigation water 

levels (75%ETc, 85%ETc and 100%ETc) treatments, the level of 100%ETc 

gave the highest value in all soil  depths for both seasons. 
 

Table 1 Effect of applied water levels treatment on soil moisture content for both 

seasons. 

 

Treatment 

I.W.L 

Incremental depth (cm) 

0-20 20-40 40-60 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 

W1 3.76 c 11.99 b 16.62 c 12.24 b 7.98 c 16.01 c 

W2 4.96 b 11.98 b 18.59 b  12.58 b 10.80 b 17.70 b 

W3 7.48 a 13.98 a 20.95 a 15.35 a 14.31a 20.23 a 

C.V% 24.62 23.79 15.16 22.63 5.68 10.68 

LSD 0.67 1.51 0.53 1.52 0.84 0.965 

SE± 0.24 1.22 0.48 1.159 0.42 0.34 

  Key: I.W.L: irrigation water level,   (W1: 75%ETc, W2: 85%ETc, W3:  

100%ETc.)  

 

Vegetable  parameters : 

The irrigation water levels applied were influenced on all vegetative 

parameters except the stem diameters, the analysis of variance showed there 

were significant differences between treatment, the level of 100%ETc gave a 

highest value and the level of 75%ETc gave the lowest value in all 

parameters, in season one (2011) there were no significant differences 
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obtained between 100%ETc and 85%ETc these results is due to water stress 

caused considerable reduction reduced all vegetative parameters this result is 

agreement with  those reported by El-Naim, (1992),  and Badr El Din, (2003) 

. 

Plant height in season one indicated that there were no significant differences 

between 100% ETc and 85% ETc irrigation water levels but there was a 

significant differences (P≤0.05) when compare it with 75%ETc irrigation 

water levels,  in the other hand in season two there were no significant 

differences between 75%ETc and 85%ETC irrigation water levels but there 

was a significant differences when compare it with 100%ETc irrigation water 

levels,  in both seasons the highest value was obtained by 100%ETc level.  

In stem diameters there were no significant differences obtained due to 

irrigation water levels. The same result of plant height was obtained by 

number of leaf per plant and leaf area index (LAI). All these results were 

tabulated in Table 2. 
Table 2: Effect of irrigation water levels treatments on vegetative parameters of sunflower  

for both seasons 

I.W.L  

Plant  height 

(cm) 

Stem diameters 

(cm) 

No of leaf/plant Leaf area index 

(LAI) 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

W1 56.97 b  63.97b 1.47 a 0.99a 15.66b 16.13c  1.35b 1.30c 

W2 66.75 a 67.56b 1.47 a 1.11a 17.59a 18.47b 1.91a 1.99b 

W3 67.84 a 74.69a 1.44 a 1.12a 17.53a 21.22a 1.99a 2.51a 

C.V% 18.64 12.83 12.25 23.99 11.52 20.58 21.83 24.80 

LSD 5.98 4.43 0.09 0.132 0.981 1.925 0.254 0.24 

SE± 2.10 1.56 0.032 0.046 0.344 0.677 0.089 0.085 

  Key: I.W.L: irrigation water level, (W1: 75%ETc, W2: 85%ETc, W3: 100%ETc.)  

 

Yield parameters : 

The significant differences (P≤0.05) were obtained in yield parameters due to 

irrigation water levels in both seasons, except on number of seeds per plant. 

The head diameters result showed significant differences (P≤0.05)  between 

the three water level in season one but in season two the result obtained 

showed no significant differences between 75%ETc and 85%ETc irrigation 

water levels. The significant differences obtained were found when compared 

to 100%ETc irrigation water level, the highest values in both seasons were 

obtained under 100%ETc irrigation water levels (6.2, 9.68) cm respectively 

as show in Fig 1.The head diameter was sensitive to water stress. Similar 

results were found by D-Andria et al, (1995), Mekki et al, (1999) and Bader 

El Din, (2003) who indicated the reduction in head diameters when imposed 

to water stress. 
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Fig 1. Effect of irrigation water levels on head diameter for both seasons 

Figure 2 showed the number of seed per head was not affected by water stress it 

seems that these characters are genetically control rather than environmentally 

affected. This result compares well with those reported by Eljak. (1990). 

 
Fig 2. Effect of irrigation water levels on number of seeds/head for both seasons 

In thousand seeds weight there were no significant differences (P≤0.05) 

between 75%ETc and 85%ETc irrigation water levels. Significant differences 

were obtained with 100%ETc irrigation water level in both seasons. The 

highest values obtained under 100%ETc irrigation water level were (50.5, 

86.03) gms10-3; respectively,as are show in Fig 3. The results of thousand 

seeds weight indicated that thousand seeds weight was highly sensitive to 

water stress. Supporting evidence was reported by many researchers D 

Andiria, (1995); Khan et al. (1996); shouk. (1999) and Bader El Din (2003). 

 
Fig 3. Effect of irrigation water levels on thousand seed weight for both seasons 

 Figure 4 shows the effect of irrigation water levels on yield kg/fed followed 

the same pattern  as manifested in head diameters results. In yield the highest 

values obtained in the two seasons under 100%ETc irrigation water levels 
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were (487.25, 507.83) kg/fed; respectively. Results are in agreement with 

those reported by D Andria et al (1995) who stated that sunflower is both 

sensitive to water deficit and capable of bearing high yield in response to 

irrigation inputs. It clears that sunflower seed yield is positive directly 

affected by irrigation water levels.  

 
Fig 4. Effect of irrigation water levels on yield kg/fed for both seasons 

Significant differences (P≤0.05) were showed due to irrigation water levels 

on percentage of of empty seed per head. The highest percentage in two 

seasons was obtained under 100%ETc irrigation water level. Sunflower is 

well known for its empty seeds problem. 100% ETc irrigation water level 

showed no improvement in the reduction of the number of empty seeds but 

on the reverse the number of empty was increased, as are shown in Fig 5. 

This implies that the number of empty phenomenon is associated with level 

of irrigation at a certain growth stages of the crop life time. This complies 

well with Kirda and D’Amato et al. (1999). 

 
Fig 5: Effect of irrigation water levels on percentage of empty seeds for both 

seasons 

Conclusions: 

• The results obtained from the study, indicated that 100%ETc had 

a significantly better effect on growth and yield attributes, as compared 

to the other treatments.  

• The results of thousand seeds weight indicated that thousand 

seed weight was highly sensitive to water stress.  

• Sunflower is well known for its empty seeds problem. 100% ETc 

irrigation water level showed no improvement in the reduction of the 
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number of empty seeds, but on the reverse the number of empty was 

increased. This implies that the number of empty seeds phenomenon is 

associated with level of irrigation at a certain growth stages of the crop 

life.  
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Abstract: 

   This paper is an attempt to investigate the socioeconomic impacts of 

internal migration to Algenaid Scheme, Gezira state, the Sudan. Simple 

random sample procedure used to select the total of 340 respondents as a 

study sample (by using a specific equation selected out of the total population 

whose were 4505 persons). The primary data collected by the means of the 

questionnaire, and interview of the respondents, the secondary data were 

collected from the previous studies, journals, references and annual reports of 

institutions. The data were collected and coded, and then fed to the computer 

program statistical package for social sciences (SPSS). Descriptive statistics 

(frequencies and percentages) and chi-squire test were used for establishing 

the relationship between the variables of the study. The study revealed that 

most of the respondents migrated to Algenaid industrial area for economic 

reasons more than any other reasons; this indicated that the respondents 

moved from their villages to the study area looking for well paid jobs and 

good living standards. The study confirmed that there is a significant 

improvement in educational level among the respondents after their 

migration in Algenaid area and this considered as a positive indicator for 

migration because there is a positive correlation between educational level 

and human productivity, the study also confirmed that there is a significant 

improvement in social services (drinking water and electricity services) after 

migration to the study area. The study reported a significant improvement in 

the type of buildings the respondents live in, finally the study conducted that 

the internal migration has changes for some socio-economic indicators to 

better and it made positive shifting in human life style after the migration, but 

still the level of this shifting is remain very low. The government of Sudan in 

need to give attention to rural development to stop the rapid rural-urban 

migration in Sudan. The industrial areas management should provide good 

social services like (good education and health care etc…) for the migrants. 

The government in need to encourage the non agricultural activities in rural 

areas to reduce seasonal unemployment and then reduce the rate of migration 

to industrial areas. The civil societies and NGOs should help the migrants 

whose desire to go back to their original land. The researchers should 

conduct more studies in the field of internal migration to examine other 

aspects of migration. The problem of this paper concise in this question, what 

are the socio-economic impacts of migration to Algenaid scheme, Gezira 

state, Sudan. 
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 المستخلص

هذه الورقة محاولة لمعرفة االثار االقتصادية واالجتماعية للهجرة الداخلية لمنطقة الجنيد الصناعية، 
كعينة للدراسة )  مبحوث 340ة العشوائية البسيطة الختيار استخدمت الطريق والية الجزيرة، السودان.

شخص يشكلون مجتمع الدراسة(.  4505وتم ذلك باستخدام معادلة خاصة الختيارهم من بين 
جمعت البيانات االولية باستخدام استبانة محكمة لهذا الغرض قدمت للمبحوثين، البيانات الثانوية 

علمية، المراجع، التقارير السنوية و المؤسسات ذات الصلة. جمعت من البحوث السابقة، المجالت ال
البيانات جمعت و رمزت وادخلت للمعالجة بالحاسوب عن طريق برنامج الحزم االحصائية للعلوم 

االحصاء الوصفى )التكرارات والنسب المئوية( واحصاء مربع كاى، . (SPSSاالجتماعية )
سة. اوضحت الدراسة ان معظم المبحوثين هاجروا استخدمت لقياس العالقة بين متغيرات الدرا

لمنطقة الجنيد الصناعية السباب اقتصادية اكثر من غيرها، وذلك يوضح ان المبحوثين هاجروا من 
قراهم بحثا عن فرص عمل احسن وحياة كريمة، واكدت الدراسة ان هناك تحسن معنوى فى المستوى 

د وهذا مؤشر ايجابى للهجرة، الن التعليم له ارتباط التعليمى للمبحوثين بعد هجرتهم لمنطقة الجني
ايجابى مع االنتاجية للمتعلم. كما اكدت الدراسة تحسن الخدمات االجتماعية )كخدمات المياه 
والكهرباء( بعد الهجرة لمنطقة الجنيد، كما حدث تحسن معنوى فى المبانى السكنية للمهاجرين. 

ية لمنطقة الجنيد احدثت تحسن ايجابى فى الظروف واخيرا اكدت الدراسة ان الهجرة الداخل
االقتصادية واالجتماعية للمهاجرين وتحسن ايجابى لجميع مناحى حياتهم. على الدولة االهتمام 
بالهجرة والمهاجرين والسعى اليقافها لما لها من اثار سالبة فى مناطق الطرد. على المناطق 

لخ...( للمهاجرين. على الدولة تشجيع ودعم الخدمات الصناعية توفير الخدمات )التعليم، الصحة ا
غير الزراعية لتوفير فرص عمل وتقليل العطالة وذلك يؤدى للتقليل من الهجرات. على منظمات 
المجتمع المدنى والمنظمات غيلر الحكومية العمل على تشجيع المهاجرين للعودة الى مناطق 

البحوث فى الهجرات الداخلية. مشكلة هذه الورقة وكذلك توصى الورقة باجراء مزيد من   االصل. 
تتلخص فى السؤال التالى: ماهى االثار االجتماعية واالقتصادية للهجرة الداخلية لمنطقة الجنيد، 

  والية الجزيرة، السودان.

Introduction:  

   Internal migration as a social phenomenon has became more widespread all 

over the developing countries particularly in Sudan.  Sudan is the largest 

country in Africa and Middle East and an independent state since 1956. The 

country has witness profound climatic, demographical, economical and 

political change in the last twenty years. Both had serious implication in the 

environmental and natural resources as well as socio-economic of the country 

with civil conflicts. For all these reasons mentioned above, internal migration 

became clear and widespread phenomenon (Nor, 2003).  
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In 1962 Algenaid scheme was constituted an area about 43816 feddans. It has 

2512 farmers. They are distributed in 20 villages. This scheme attracted more 

people to work as labors in it, in order to improve their situations in 

education, health and other social situations by supported services to improve 

their living standards (Administration of Algenaid sugar factory, 2004). 

   Sudan like other developing countries has experienced rapid shift of 

population from rural areas to urban centers. Though the Sudan is considered 

to be reaching more than 30 millions according to the last population census 

in 1993. The degree of urban growth reached in certain towns has been 

sufficient to bring about some of the problems which accompany rapid 

urbanization (Gumaiz, 1988). 

   The movement of human being among countries, and within the nation 

from place to another seeking for better life or escaping from natural hazards 

such as war, flood, drought and hunger. The internal migration has became a 

widespread phenomenon which was made the researchers and the politicians 

offered more effort to this social topic in the development planning, policies 

and strategies. In fact the migration is an old phenomenon related to 

historical development of man-kind. Availability of water, fertile soil and 

means of life have affected the human mentioned above factors collectively 

affect the rate of migration to wards some places that pull the migrants 

(Ibrahim, 1991). 

One of the major factors that affect migration recently is the easiness of 

transportation and communication between continents as well as population 

in areas of origin as well as pull areas. In addition to that the socio-economic 

features in the destination areas have been affected adversely (Mohamed 

Khair, 1991). 

   The economical situation of Sudanese cities did not give chance for any 

migrants to settle, because there is no enough infrastructure and services for 

those residents nor than migrants. This leads to chronic problems initiated by 

migration. We find that in these bad situations for the cities, the rate of 

migration is increasing due to bad life in Sudan rural areas and always they 

seek for better life in urban centers (Allayala and Taga, 1985).  

    Davis (1974) explains that: "The first world war heralded the rebirth of 

forced migration. But unlike the earlier movements of slaves to the 

Mediterranean empires and to the colonial economies of the American, the 

sending country rather than the receiving one and in the course of ethnic an 

ideological purity rather than economic gain now normally applied the 

force". He elaborates that in the third world ethnic violence and consequent 

expulsions, including for example, many Tutsi from Rwanda and Autu from 

Burundi, have often accompanied the formation of independent states. Ethnic 

conflict on more prolonged basis has also led to the exodus at groups like, 

Srilankan Tamils and Southern Sudanese. There are occasionally explicit 

government policies of expulsion, particularly when a vulnerable and visible 
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minority can be made, the scapegoat for economic problems as in the 

expulsion of Jews from Germany.  These stand as some examples of cases of 

force migration that prevails in the world of today. But, force migration is not 

only, because it might result from natural hazards, wars, floods, winds.  

The methodology:        

This paper follows a descriptive, analytical approach. It is a cross-paper all 

the paper design since the researchers has selected a sample from the 

population to obtain the overall picture as it stands at the time of the study. 

The paper has been conducted to investigate the socio-economic impacts of 

migration to Algenid scheme, Gezira state, Sudan, it is far about 130 km from 

Khartoum to the south, on the Eastern bank of Blue Nile, it occupied about 

43816 Fedan areas, and twenty thousand Feddan area is cultivated. There are 

2512 farmers live and distributed among serviced 28 villages. These villages 

are supplied with many services: educational facilities are available, health 

services are accessible …etc.  For the importance of this study, the paper 

depend on two types of data, namely secondary data, which was collected 

from annual reports of Algenid sugar factory and reports from the official 

offices of local government, and also depend on primary data which was 

collected by means of questionnaire from the respondents in the study area, 

the sample size was determined according the total population of Algenid 

area, they are 4505 persons according to the Central Bureau of Statistics 

(2008). 

 The Cochrane, (1976) formula used for determining the sample size given by 

the following: 

n   =          N  

             1 + N x D2
 

Where  

n: is a sample size  

N: is the incidence of migration 

D2 : is standardized value corresponding  95 percent  level of confidence and 

usually equal (1.96). 

By applying the above formula to obtain the sample size we have  

n     =             4505                =   359 

              1 + 4505 x (0.05)2  

Thus the sample size is 359 respondents from people in the study area. 

- For showing the correlations among the study variables, Chi-

square test has been used, given by the following formula: 

                   R      c 

X 2     =   ∑   ∑   (Orc  - Erc)
2  / Erc 

                r-1     c-1 

Where: 

O: observed frequency  

E: Expected Frequency  
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R: Rows of contingency table (r =.1000 R) 

C: columns of contingency table (c=1000c) 

 

The paper mainly depends on two types of data:  

1. Primary data which were collected by means of a questionnaire, 

which is distributed to a random cluster sample in the study area (340 

persons). 

2. The secondary data which were collected from the annual 

reports and other relevant sources. 

 For the purpose of analyzing data the descriptive statistic frequencies 

and percentages has been used and statistical Chi-square test has been 

used, to show the relationship between the study variables. The 

pertinent approach has been used to measure the respondent's socio-

economic impacts. The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

and Excel software has been used to analyze the data.  

The results and discussion: 

Descriptive Statistics 
Table (1) Distribution of the respondents by sex:  

Sex of  the respondents Frequency Percentage 

 Male 321 94 

Female 019 06 

Total 340 100 

Source: field survey, 2017 

 

As shown in the tables (1) above 94% of the respondents were males, while 

only 6% of them were females. We observe that always males are dominant 

in migration and most of the migrants were males in every migration stream, 

because always men are seeking for livelihood more than women. 
Table (2) Distribution of the respondents by the age group: 

Age 

group  

 

Frequency Percentage  

 Less than 

20 
10 03 

21-40 148 44 

41-60 159 47 

61-80 22 06 

81 over 1 01 

Total 340 100 

Source: field survey, 2017 
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 As indicated in table (2) above the majority of the migrants (93%) in the age 

group less than 60 years, this age group is the productive age group and the 

age of aspiration for better life for the migrant and his family, this may lead 

all the members of this group to decide to migrate in searching for better life 

for their families. 

 
Table (3) Distribution of the respondents by social status:  

Marital Status of the 

respondents  Frequency Percentage 

 Single 104 30 

Married 224 66 

Divorced 006 02 

Widowed 006 02 

Total 340 100 

Source: field survey, 2017 

 

    As shown in table (3) above most of the respondents were mention that 

they have families, so they were more stable in their houses with their wives 

and children and they represented about 66%, where only 30% of the 

respondents were single but they work with their kin relation and they have 

contribution in the production process so as to compose a new families, also 

about 2% of the respondents were divorced and the same part were widowed. 
Table (4) Distribution of the respondents by educational level:  

Educational 

level of the respondents Frequency Percentage 

 Illiterate 010 03 

Khalaw 017 05 

Primary 070 21 

Intermediate 042 12 

Secondary 126 37 

University 059 17 

Post graduate 016 05 

Total 340 100 

Source: field survey, 2017 

 

As clear in table (4) most of the respondent have secondary educational level 

represented by 37% of the sample, and 27% of them have primary 

educational level, where  12% of them have intermediate education level and 

5% of the respondent have Khalowa education level and the same percent 

have university educational level and only 3% were illiterate. We notice that 

people have university education level their size was considerable 



جم2021جج-جينميرججونةشرالالةدنججالةةلميةل جامعة جنق الجلةلبحثججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 20th edition Junuary 2021 
 

4
3

 

represented by 22%, and those educated people can do better in any field of 

production more than others. 
Table (5) Distribution of the respondents by occupational status before migration: 

occupational status of 

the respondents  Frequency Percentage 

Has no work 166 50 

Employee 059 17 

Student 041 16 

Farmer 013 14 

Engineer 005 02 

Others 023 06 

Total 340 100 

Source: field survey, 2017 

 

As cited in table (5) most of the respondents were unemployed before their 

migration to Algenaid industrial area represented 50% of the sample size 

while the others have variety of occupations about 4% were farmers, 2% 

were engineers 12% were students and 6% of the respondents have other 

kinds of occupations. We observed that half of the migrants have no 

occupations before migration and this result confirmed with the result that 

most of them have left their original areas for economic reasons.  

    
Table (6) Distribution of the respondents according to the push factors in their home 

lands: 

Push factor of the  

Respondents Frequency Percentage 

Economical 265 78 

Social 010 03 

Security 042 12 

Environmental 023 07 

Total 340 100 

Source: field survey, 2017 

    As reported in table (6) most of the respondents migrated to the study 

area for economic reasons represented by 78%, while 12% of them 

migrated for security reason and (07%), (03%) of them left their original 

areas for environmental and social reasons, respectively. This means that 

the study area has no availability of job opportunities. 

    
Table (7) Distribution of the respondents by who aid you to make your decision for 

migration: 

Decision making Frequency Percentage 

personal decision 210 62 

3 
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the family 113 32 

Relatives 016 05 

Others 001 01 

Total 340 100 

Source: field survey, 2017 

     As indicated in table (7) we found that the majority of the migrants 

mentioned that they made their decision personally and represented about 

62%, while 32% of them their family help them in decision making, and 

about 5% of them make their decision by helping of relatives and only 1% 

has supporting of others in decision making, we conclude that this due to a 

very hard push factors in the original land of the migrants. 
 

Table  (8) Distribution of the respondents by did you have previous information 

about jobs opportunities in this area (Algenaid ): 

the response Frequency Percentage 

   

Yes 203 60 

No 136 40 

Total 340 100 

Source: field survey, 2017 

     As shown in table (8) more of the respondents mentioned that they have 

previous information about availability of jobs opportunities represented 

about 60% of the sample, while 40% of them have no previous information 

before migration. The availability of jobs may induce them to decide to 

migrate in excess to push factors that are mentioned (economic factors), and 

this may lead them to agree that by 100% their income is better than before 

migration. 
Table (9) Distribution of the respondents by sources of drinking water before and 

after migration:  

Source of 

drinking 

water 

Before migration After migration 

Frequency Percentage Frequency Percentage 

water pipes 160 47 336 99 

Wells 20         06 004 01 

      Hafer 122 36 000 00 

Canal 11 03 000 00 

Others 27 08 000 00 

Total 
340       100 

340 

 

100 

 

Source: field survey, 2017 
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As shown in table (9) most of the respondents have water pipes in their 

houses represented by 47% and 36% of them mentioned that they bring their 

drinking water from Hafers, while, 06% of them bring their drinking water 

from wells, 03% of them bring the drinking water from canals and only 08% 

of them have other sources of the drinking water. We conclude that most of 

them have no hygienic source of drinking water. After migration the 

respondents have water pipes in their houses were represented by 99% while 

only 01% of them are still bring their drinking water from wells. This means 

that the migration to study area has improved the sources of drinking water 

among the respondents, and all of them have a hygienic source for drinking 

water and also water for other purposes in their daily life after their 

migration.   
 

Table (10) Distribution of the respondents according to their opinion about 

availability of electricity before the migration: 

Availability of 

electricity  Frequency Percentage 

Available 121 35.6 

Not available 219 64.4 

Total 340 100.0 

Source: field survey, 2017 

 

   As clear in table (10) above most of the respondents have no electricity 

services in their houses before their migration represented by 65% of the 

sample, and about 35% of them have electricity services before the 

migration, whereas, all the respondent have electricity services in their 

houses after the migration to Algenaid Area. This indicated that the 

migration significantly improved the availability of electricity services 

among the migrants. And also we can say improved their life style.  

Table(11) Distribution of the respondents by their places for medication before and 

after migration: 

Place for medication 

 

  

Before migration After migration 

Frequency  ercentage Frequency  Percentage 

 public hospitals 097 29 335 99 

Private hospitals 001 01 00 00 

Traditional medicine  084 25 05 01 

Others 158 45 00 00 

Total 340 100 340 100 

Source: field survey, 2017 
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    As shown in table (11) above most of the respondents mentioned that they 

have other type of medical treatments when they are sick they represented 

about 45% of the sample, while 29% of them have visited public hospitals, 

25% of them deal with traditional treatments and only 1% of them visited 

private hospitals, this result reflects that there are no enough health services 

in the original land of the migrants, after migration about 99% of the 

respondents visit public hospitals when they are sick and only 1% of them 

deal with traditional medicines treatments, this indicated that the medical  

treatments  situation  has improved among migrants after their migration due 

to availability of public hospitals  in the study area. 

     
Table (12) Distribution of the respondents by house ownership after migration:  

House ownership Frequency Percentage 

own a house 101 30 

Renting house 20 06 

Reside  without rent 185 54 

Reside  with his relatives 34 10 

Total 340 100 

Source: field survey, 2017 

 

  As shown in table (12) about 54% of the respondents mentioned that they 

resided in houses without  rent, and 30% of them live in their own houses, 

10% of them live in houses with their relatives and only 6% of them live in 

renting houses, this indicate that most of the respondents have no problems in 

settlement with their families. 
 

Table (13) Distribution of the respondents by the problems facing them in their work 

areas: 

The problem Frequency Percentage 

Economical 29 09 

Social 6 02 

Security 1                          01 

Others 6 02 

No problems 298 88 

Total 340 100 

Source: field survey, 2017 
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  As shown in table (13) above most of the respondents mentioned that 

they have no problems in their work areas, while 9% of them have 

economical problems, 02% of them have other problems and only 01% 

of them have security problems. This means that most of them have 

solved their problems by migration to Algeniad industrial area. 

  
Table (14) Distribution of the respondents by building materials for their houses 

after migration:  

Building material  Frequency Percentage 

 Red bricks 306 90 

Mud 32 09 

Zink 2 01 

Total 340 100 

     Source: field survey, 2017 

 

    As shown in table (14) above most of the respondents mentioned that 

their houses are made of red pricks and they represented by 90% of the 

sample, while 9% of them mentioned that their houses are made of mud 

and only 1% of them  live in houses made of zink, this indicated that 

most of the migrants were living in a suitable and hygienic houses in case 

of building materials.   

 
Table (15) Distribution of the respondents by the type of toilets in their homes:  

Toilet type Frequency Percentage 

water cycle 118 35 

Hofra 222 65 

Total 340 100 

Source: field survey, 2017 

    

  As shown in table (15) above about 65% of the respondents mentioned 

that they have Hofra toilet in their houses while 35% of them have water 

cycle toilets in their houses, this reflect that most of them have a hygienic 

water cycles to some extent.  

  
 Tables (16) Distribution of the respondents by their opinion about the impact of 

migration on the family                                                                                             

The 

response  Frequency Percentage 

Positive 290 85 

Negative 50 15 

Total 340 100 

 Source: field survey, 2017 
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  As shown in table (16) above the majority of the respondents confirmed that 

the migration has a positive impact on their families and they represented by 

85% of the sample, where, 15% of them mentioned that the migration has a 

negative impacts on their families, according to their agree relatively we 

conclude that migration  has  a positive impacts up on the migrants families.  

 
Table (17) Distribution of the respondents by motivations of migration: 

Migration  

factor Frequency Percentage 

Push 106 31 

Pull 234 69 

Total 340 100 

Source: field survey, 2017 

 

   As shown in table (17) above most of the respondents mentioned they 

moved to Algeniad area because the availability of pull factors in it and they 

represented by 69% of the sample, while 31% of them mentioned that they 

came to the study area because of push factors in their original areas, here in 

this result the pull factors were more dominant. 

  
Table (18) Distribution of the respondents according to their places of origin:  

Area they  came 

from Frequency % 

Khartoum state 17 05 

Gezira state 79 23 

Northern states 39 11 

Eastern states 16 05 

western states 125 37 

southern states 16 05 

Blue Nile 27 08 

White Nile 21 06 

Total 340 100 

Source: field survey, 2017 

 

   As shown in table (18) most of the respondents were came from western 

states represented by 37%, and this due to poor environmental situations in 

western states, their agricultural  sector is rainfed which is affected by 

draught or low rate of rain fall. 

About 27% of the respondents moved to Algeniad area from Gezira State, 

where as the remain came from Northern states Blue Nile, white Nile, 

southern states, Khartoum and Eastern states represented by 11%, 08%, 06%, 

05%, 05%, and 05% respectively.  
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        All the respondents agree that their income has been improved after 

migration more than before it, this may support that most of the respondents 

mentioned they migrated for economic reasons 

Results of Chi-Square test: 
 

 

Table (19) The relationship between the family income after migration and the 

educational level: 

 

Income 

level 

educational level 

Total 

P sig 

Illiterate 

Khalw

a 

Primar

y 

Secondar

y Higher 

Universit

y 

over 

universit

y 

Less 

200 
10 16 66 35 114 53 11 305 

  

201-400 
0 1 4 6 5 5 2 23 

32.5

4 

0.04 

401-600        0 0 0 1 2 1 1 5   

601-800 0 0 0 0 2 0 0 2   

Over80

0 
0 0 0 0 3 0 2 5 

  

            

Total 
10 17 70 42 126 59 16 340 

  

Source: field research, 2017 

 

As clear in table (19) above for showing the relationship between the family 

income after migration and the educational level. The study confirmed that 

there is a significant relationship between educational level and the 

household income after migration to Algenaid area at the significance value 

(0.04) 

 
Table (20) The relationship between the family income and the sources of drinking 

water after the migration: 

 

Income level 

Drinking water source after  migration 

Total 

 

P 

Sig 

 

 water net Will Ditch Canal others 

Less 200 138 18 117 12 20 305   

201-400 14 2 3 0 4 23 23.59 0.019 

401-600 3 0 2 0 0 5   

601-800 1 1 0 0 0 2   

Over800 5 0 0 0 0 5   

Total 161 21 122 12 24 340   

Source: field research, 2017 
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Table (20) above reporting the relationship between the family income and 

the sources of drinking water after the migration to Genaid area, the study 

suggested that there is a significant relation between the two variables at the 

significance value (0.019). 

 
able (21) the relationship between the types of toilet and the family income after the 

migration: 

Income 

level 
Type of toilet 

Total 

P Sig 

water closet Hofra 

 Less 200 96 209 305   

201-400 14 9 23 14.49 .001 

401-600 3 2 5   

601-800 1 1 2   

Over800 4 1 5   

Total 118 222 340   

Source: field research, 2017 

 

   As in table (21) above for showing the relationship between the types of 

toilet and the family income after the migration. The study confirmed that 

there is a significant relationship between the type of toilet and family 

income at the significance value (0.001).  

 
Table (22) the relationship between the family income and availability of electricity 

after migration: 

Income level 
Electricity before migration 

Total 

p Sig 

Available Not available 

 Less 200 101 204 305   

201-400 
13 10 23 

9.73 

 

0.045 

401-600 2 3 5   

601-800 1 1 2   

Over800 4 1 5   

Total 121 219 340   

Source: field research, 2017 

As shown in table (22) above for showing the relationship between the family 

income and availability of electricity after migration the study suggested that 

there is a significant relationship between the viability of electricity and 

family income at the significance value (0.045). 
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Table (23) the relationship between the family income and type of buildings which the 
respondents live in: 

Income level 

what are the building materials in 

your are 

Total 

P Sig 

Red 

bricks Mud straw Zink 

 Less 200 82 134 89 0 305   

201-400 7 11 4 1 23 19.94 .068 

401-600 2 3 0 0 5   

601-800 1 1 0 0 2   

Over800 2 3 0 0 5   

Total 94 152 93 1 340   

Source: field research, 2017 

  As shown in table (23) for showing the relationship between the family 

income and type of buildings which  the respondents live in the study 

suggested that there is no  significant relationship between the type of  

buildings which  the migrants live in and family income after the migration to 

the Algenaid industrial area at  the significance  value  (0.068).  

Conclusion: 

   The paper revealed that most of the respondents migrated to Algenaid 

industrial area for economic reasons more than any other reason; this 

indicated that the respondents moved from their villages to the study area 

looking for well paid jobs and good living standards. The study confirmed 

that there is a significant improvement in educational level among the 

respondents after their migration in Algenaid area and this considered as a 

positive indicator for migration because there is a positive correlation 

between educational level and human productivity, the study also confirmed 

that there is a significant improvement in services of drinking water and 

electricity services after migration to the study area. The paper reported a 

significant improvement in the type of buildings the respondents live in, 

finally the study conducted that the internal migration has changes for some 

socio-economic indicators to better and it made positive shifting in human 

life style after the migration, but still the level of this shifting is remain very 

low. 

Recommendations: 

 The government of Sudan in need to give attention to rural development to 

stop the rapid rural-urban migration in Sudan.  

The industrial areas management should provide good social services like 

(good education and health care) for the migrants.  

The government in need to encourage the non agricultural activities in rural 

areas to reduce seasonal unemployment and then reduce the rate of migration 

to industrial areas. 
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The civil societies and NGOs should help the migrant who desire to go back 

to their original villages.  

The researchers should conduct more studies in field of internal migration to 

examine other aspect of migration.  
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