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قواعد الن�شر
ُتعنى املجلة برتقية البحث العلمي يف جمالت العلوم الإن�سانية والجتماعية وتهتم – على نحو خا�س – بن�سر البحوث والدرا�سات 

ومراجعات الكتب والتقارير العلمية والندوات املتخ�س�سة، كما ترحب باملناق�سات الهادفة واملو�سوعية ملا ين�سر فيها.
قواعد الن�شر باملجلة:

* يقدم املقال اأو الدرا�سة مطبوعًا على ورق 4A  ومرفقًا معه قر�س مدمج 3.5 فيما ل يزيد عن )7500( كلمة )25 �سفحة( 
�سواء باللغة العربية اأو الإجنليزية اأو الفرن�سية. 

* األَّ يكون املقال قد �سبق ن�سره اأو قدم للن�سر يف جهات اأخرى، كما ل يجوز اإعادة ن�سرها - كاماًل اأو جزئيًا - يف وعاء اآخر، اإلَّ 
باأذن خطي من املجلة.

*تو�سع اإحالت املراجع يف داخل الن�س وفق طريقة جامعة هارفارد )الطريقة الأمريكي( للتوثيق، وهي كما يلي: )الإ�سم الثالث 
�سنة الن�سر، �س (. هذا يف حال اأ�سماء الكتاب الأجانب وموؤلفي امل�سادر العربية كالطربي. اأما اأ�سماء موؤلفي املراجع العربية، 

فتكتب ثالثية مثل )اأمرية عالء الدين �سالح 2008م، �س109(.
العائلة /ا�سم  ا�سم  العربية:  وامل�سادر  الأجنبية  املراجع  يلي: يف حال  ملا  وفقًا  املراجع فريد  القائمة  املراجع يف  ترتيب  اأما   *
حال  يف  املقال  �سفحات  )ت�ساف  الن�سر،  مكان  الن�سر،  دار   ، املقال  الكتاب/  عنوان  الن�سر،  �سنة  الأولني   ال�سمني  ال�سهرة، 

الدوريات(؛ بينما تكتب اأ�سماء موؤلفي املراجع العربية ثالثية يف هيئتها العادية، وتليها بقية البيانات.
* عر�س املقالت والبحوث على حمًكمني خمت�سني يف جمالت املجلة لإجازتها وتقوم املجلة باإخطار اأ�سحاب املقال بقرار املحكمني، 

ولها حق اإجراء اأي تعديالت �سكلية جزئيه قبل ن�سر املادة دون اأن يخل ذلك مب�سمون املادة املن�سورة يف حالة املوافقة بن�سرها.
*تقبل البحوث من كافة الباحثني من داخل وخارج ال�سودان.

*الأفكار واملعلومات الواردة يف البحوث تعرب عن اآراء كتابها ولي�س بال�سرورة تبنيها من قبل كلية الآداب والدرا�سات الإن�سانية.
*متنح املجلة كاتب املقال ثالث ن�سخ من العدد الذي يحتوي على مقاله.

*اأ�سول املقالت التي ترد اإىل املجلة ل ت�سرتجع �سواء ن�سرت اأم مل تن�سر.
*حتتفظ املجلة بكافة حقوق الن�سر.

*تر�سل البحوث با�سم ال�سيد / رئي�س هيئة التحرير ـ كرمية �س. ب 58 اأو على الربيد الإلكرتوين على عنوان املجلة
 magazinearts@yahoo.comاأو بالفاك�س 0024923122954

تلفون 00249912664291
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Guidelines for Authors:
Human studies journal is a half-year publication representing articles in the field of social 
sciences and humanities aiming to pursue research and form a meeting for ground ex-
change of opinions. The Journal welcomes articles, books, reviewsand scientific reports.
* Submitted manuscripts should be written in Arabic, English or French, in the range of 
7500 words (ca.25 pages). Typed in an A4 size paper along with a CD or 3.5 disk. 
* The manuscripts should not have been published previously and should not be published 
elsewhere, in full or in part, without a written permission from the chief editor.
* References should be cited according to the Harvard University style of citation (the 
American style) (the surname year, p. ), that’s in case of references written in non-Arabic 
languages, or even in case of the classical /medieval Arab authors, such as Al-Tabari. The 
names of modern Arab authors should be written in its treble form, as (Amira Alaa El-Din 
Salih 2008, p.109).
* The bibliography should be arranged at the end of the text in the following order, in case 
of non-Arab authors and classical/medieval Arab writers: family name, the first two names 
year of publication, title of the book or article, (in case of book, name and place of pub-
lisher. In case of article journal serial number and article pages number). In case of modern 
Arab authors, the name should be written in its treble form. 
* Submitted manuscripts would be evaluated by specialists in the field. If accepted, articles 
can be subjected to minor modifications.
* Each author is entitled to obtain 3 copies of the journal in which his/her article is published.
* The views expressed in the papers are the sole responsibility of the authors.
* Manuscripts will not be returned to their authors.
* Corresponding address : P.O.box:58 Karima, Sudan.
 e-mail : magazinearts@yahoo.com
 Fax : 0249231822954
 Tel : 0249912664291
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 ي�سعدنا اأن ن�سع بني يدي القارئ الكرمي العدد الثالث والع�سرون من جملة الدرا�سات الإن�سانية 
، وهي خال�سة م�سرية امتدت لع�سرة اأعوام 2019-2009م ، وقد جاء هذا العدد حافال بالعديد 

من الأبحاث يف جمال العلوم الإن�سانية .

 ونحن يف هذا العدد ي�سعدنا اأن نعرب عن فخرنا مبا وجدته املجلة من تقييم وثناء علي ا�سداراتها 
ال�سابقة ، وهذا بدوره ي�سكل لنا دافعا لال�ستمرارية وحتديا يف املحافظة علي هذا امل�ستوي وال�سعي 

نحو الإ�ستمرارية والتجويد.

  ويف اخلتام نتقدم بال�سكر لكل من �ساهم يف م�سرية املجلة ون�ساأل اهلل التوفيق للجميع.

                                                                                   

 

                                                                                                               اأ�شرة التحرير

                                                        

    كلمة العدد
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   اجتاهات طلبة كلية الدرا�شات العليا بجامعة ال�شودان املفتوحة نحو ا�شتخدام النرتنت 
درا�شة م�شحية

بله اأحمد بالل
اأ�ستاذ م�سارك -ق�سم املكتبات واملعلومات بجامعة ال�سودان املفتوحة

امل�شتخل�س
هدفت الدرا�سة للتعرف على اجتاهات طلبة كلية الدرا�سات العليا بجامعة ال�سودان املفتوحة نحو ا�ستخدام النرتنت يف 
درا�ساتهم وبحوثهم ولتحقيق هدف الدرا�سة اتبع الباحث املنهج الو�سفى، حيث مًت بناء ا�ستبانة مت تطبيقها على عينة 
�سملت جميع طلبة كلية الدرا�سات العليا بجامعة ال�سودان املفتوحة بولية اخلرطوم وملعاجلة البيانات مًت ا�ستخدام حزمة 

اجلداأول الإح�سائية الب�سيطة، ومن اأبرز النتائج التي تو�سلت اإاإليها:
1- اأفراد العينة ي�ستخدمون احلا�سوب.
2-  اأفراد العينة ي�ستخدمون النرتنت.

3- اأن هنالك اجتاهات اإيجابية لطلبة الدرا�سات العليا بجامعة ال�سودان املفتوحة نحو ا�ستخدام النرتنت يف درا�ساتهم وبحوثهم.
وتاأهيل  اجلامعة  ومكتبات  العليا مبراكز  الدرا�سات  لطلبة  النرتنت  توفري  �سرورة  اأهمها  اأو�ستها  التي  التو�سيات  ومن 

الطلبة وتطوير مهارات النرتنت عرب الدورات التدريبية.
Abstract
The study aimed to identify the attitudes of students of the College of Gradu-
ate Studies at the Open University of Sudan towards the use of the Internet 
in their studies and research and to achieve the goal of the study، the researcher 
followed the descriptive approach، where a questionnaire was applied that was 
applied to a sample that included all students of the College of Graduate Stud-
ies at the Open University of Sudan in Khartoum State and to process the 
data a package was used The simple statistical tables، and the most important 
results that I reached:
1- The individuals in the sample use the computer.
2- The sample members use the internet.
3- There are positive attitudes for graduate students at the Open University of Su-
dan towards using the Internet in their studies and research.
Among the recommendations recommended by the most important are the 
necessity of providing internet for graduate students in university centers and 
libraries، qualifying students، and developing Internet skills through training 
courses.
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متهـــــــــــــــــــيد
الب�سرية نظامًا جديدًا لتبادل املعلومات وبانت�سارها ال�سريع  اأحدثت �سبكة النرتنت طوفان مل ي�سبق له مثيل يف تاريخ 
الطلبة  اإعداد  يف  ا�ستخدامها  الأكادميية  املوؤ�س�سات  على  لزامًا  فاأ�سبح  واملعارف  للمعلومات  اأ�سا�سى  م�سدرًا  اأ�سبحت 
ملجتمعات  وفاعاًل  داعمًا  عن�سرًا  تكون  اأن  اجلامعات  وحتديدًا  وي�سر  عالية  بكفاءة  ا�ستخدامها  كيفية  على  وتدريبهم 
املعرفة، من خالل الرتكيز على برامج البحث العلمي، والتحول اإىل امل�سادر الرقمية، وتزويد الطلبة مبهارات البحث عن 
املعلومات والو�سول اإليها، وهى مهارات اأ�سا�سية لبد من الت�سلح بها يف جمتمعات اأ�سبحت املعرفة واملعلومات فيها موردًا 

ا�سرتاتيجيًا هامًا ) ال�سوابكة، 2012،315(.
النرتنت  �سبكة  توظيف  نحو  العامل،  دول  لكثري من  ومت�سارعًا،  متزايدًا  اإقباًل  املا�سي  القرن  من  الأخري،  العقد  و�سهد 
وخدماتها يف العملية التعليمية ب�سكل خا�س، وظهرت م�سطلحات ومفاهيم عدة متعلقة بهذا املو�سوع، واأبرزها التعليم 
الإلكرتونى)Electronic Learning(  والتعلم املرن )Flexible Learning(، وعرب تكنولوجيا احلا�سوب وال�سبكات 
هو اأ�سلوب ترتك فيها عجلة القيادة اإىل حد ما للمتعلم، بحيث يكون املتعلم اأكرث حتكمًا يف العملية التعليمية، وي�ستطيع 
ووقته  لقدراته  وفقًا  التعلم  �سرعة  يف  التحكم  اإىل  بالإ�سافة  ت�ستهويه،  التي  واملو�سوعات  له  املنا�سبة  الأوقات  حتديد 

واإمكاناته ) حناأوى، 2005،)4-5.
ب�سبكة  ارتبطت  كاأول دولة عربية، حيث  تون�س  بها، فقد جاءت  والرتباط  ب�سبكة النرتنت  العربي  ومن حيث الهتمام 
النرتنت يف العام )1991(، ثم تلتها الكويت يف العام )1992( فالإمارات وم�سر يف العام )1993(، ثم لبنان واملغرب 
يف العام )1994(، وارتبطت قطر و�سوريا واليمن يف العام )1996(، ثم ال�سعودية يف العام ) 1999(. وبعد هذا التاريخ 
معدل  اأن  من  الرغم  وعلى  بال�سبكة،  العربية  الدول  معظم  ارتبطت  حيث  وا�سع  ب�سكل  تنت�سر  النرتنت  خدمة  اأخذت 
ا�ستخدام )النرتنت( يف الوطن العربى اأقل من املعدل العاملى، اإل اأن ا�ستخدامه يف الوطن العربى تزايد اأ�سعافًا عدة، 
2007( كما تدل اإح�سائيات الإحتاد الدويل لالت�سالت  ويف بع�س الدول العربية ع�سرات الأ�سعاف بني عامى ) 2006 

) جلود، 2009(.
م�ستوياتهم  مبختلف  للم�ستفيدين  ا�ستقطابًا  واكرث  املعا�سرة  ال�سبكات  واأعقد  اأحدث  من  تعد  العاملية  النرتنت  �سبكة 
ومنظمة  فاح�سة  ،درا�سات  اإجراء  ال�سرورى  من  فاإنه  امل�ستفيدين  قبل  من  بالغ  اهتمام  من  به  حتظى  ملا  وموؤهالتهم 
لتحديد ماآثرها ومعوقات ا�ستخدامها وال�ستفادة منها كما اأن الطالع على خربات الآخرين يف البالد العربية والغربية 
�سوق ي�ساعد على تقييم الو�سع وحتديد امل�سار املنا�سب الذى يجب على طلبة جامعة ال�سودان املفتوحة اأن ي�سلكوه عند 
ا�ستخدام النرتنت  وال�ستفادة مما توفره من خدمات. وما مييز الدرا�سة تناأولها اجتاهات طلبة التعليم املفتوح بينما كل 

الدرا�سات التي اأجريت يف ال�سودان اأقت�سرت على طلبة التعليم املقيم.
م�شكلة الدرا�شة وت�شاوؤلتها:

الدرا�سات  من  العديد  اأجريت  ولقد  املعلومات،  على  احل�سول  خاللها  من  ميكن  التي  امل�سادر  اأهم  من  النرتنت  يعد 
العربية والأجنبية كما وردت يف الدرا�سات ال�سابقة اأما الدرا�سات التي اجريت يف ال�سودان ) ال�سديق، ......() اآدم، 
تناأولت  الدرا�سة  هذه  اأما  املقيمة،  باجلامعة  والطلبة  التدري�س  هئية  اأع�ساء  من  النرتنت  ا�ستخدام  تناأولت  2011م( 
ا�ستخدام النرتنت من قبل طلبة التعليم املفتوح. لذلك بادرت جامعة ال�سودان املفتوحة اإىل ال�سرتاك يف النرتنت ن�سبة 
لنت�سار طلبتها يف �ستى اأنحاء ال�سودان ف�ساًل عن تباعد امل�سافات و�سعوبة الرقعة اجلغرافية من اأجل تهيئة الفر�سة اأمام 
طلبتها واع�ساء هئية التدري�س لال�ستفادة من خدماتها التي رمبا ت�ساعد يف اإجراء الدرا�سات وبحوثهم العلمية ومن هنا 
راأى الباحث باعتباره اأحد العاملني يف العملية التعليمية بجامعة ال�سودان املفتوحة وع�سو هئية التدري�س وموؤ�س�س للمكتبة 
الإلكرتونية اإجراء درا�سة ميدانية للوقوف على اجتاهات طلبة الدرا�سات العليا بجامعة ال�سودان املفتوحة بولية اخلرطوم 
نحو ال�ستفادة من خدمات النرتنت يف اإجراء بحوثهم ودرا�ساتهم واأبراز املعوقات التي حتول دون ال�ستفادة اإن وجدت 
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وتقدمي املقرتحات واحللول اإذا لزم الأمر ومن ثم اخلروج بالتو�سيات الالزمة يف ما ت�سفر عنه النتائج. �سعت الدرا�سة 
اإىل الجابة عن ال�سئلة التالية:

ال�شوؤال الرئي�س: ما اجتاهات طلبة الدرا�شات العليا بجامعة ال�شودان املفتوحة نحو ا�شتخدام النرتنت؟
وذلك من خالل الإجابة عن ال�سئلة الفرعية:

1/ ما اغرا�س طلبة الدرا�سات العليا من ا�ستخدام النرتنت؟
2/ اإىل اأى مدى ي�ستفيد طلبة الدرا�سات العليا من ا�ستخدام النرتنت يف اإجراء بحوثهم ودرا�ستهم العلمية؟

3/ ما امل�سادر التي تعرف من خاللها طلبة الدرا�سات العليا على النرتنت ؟
4/ ما مدى معرفة طلبة الدرا�سات با�ستخدام النرتنت؟

اأهمية الدرا�شة:
على الرغم من الهتمام الكبري الذى يبديه الباحثون بال�سبكة العاملية النرتنت اأو كرثة الدرا�سات حولها فاإن الدرا�سات 
التي تركز على النرتنت وا�ستخدامه يف جمال التعليم املفتوح يعترب قليل وتندرج هذه الدرا�سة �سمن الدرا�سات القليلة 
كما اأنها الأوىل من نوعها يف مو�سوع اجتاهات طلبة الدرا�سات العليا بجامعة ال�سودان املفتوحة نحو ا�ستخدام النرتنت.

اأي�سًا تكمن اأهمية الدرا�سة من اأهمية التعرف على اجتاهات طلبة الدرا�سات العليا بجامعة ال�سودان املفتوحة نحو ا�ستخدام 
النرتنت وال�ستفادة منه يف بحوثهم ودرا�ساتهم وحاجاتهم من املعلومات. كما تعترب هذه الدرا�سة من الدرا�سات النادرة 
يف التعليم املفتوح يف حدود علم الباحث التي تتطرق اإىل معرفة اجتاهات طلبة الدرا�سات العليا نحو النرتنت وذلك لقلة 
الإنتاج العلمي والفكري ال�سوداين يف علم املكتبات واملعلومات حول ا�ستخدام النرتنت لدرا�سات ميدانية على اجلامعة 

املفتوحة وقد يعزى ذلك حلداثة هذه الو�سيلة الإعالمية املعلوماتية يف ال�سودان.
اأهداف الدرا�شة:

1/ التعرف على اجتاهات طلبة الدرا�سات العليا نحو ا�ستخدام النرتنت.
2/ التعرف على مدى ا�ستفادة طلبة الدرا�سات العليا من ا�ستخدام النرتنت يف درا�ساتهم وبحوثهم.

3/ التعرف على املعوقات اإن وجدت وتقدمي احللول اإذا لزم الأمر.
حدود الدرا�شة:

اقت�سرت الدرا�سة احلالية على املحددات التالية:
املو�شوعية: اجتاهات طلبة الدرا�سات العليا نحو ا�ستخدام �سبكة النرتنت

الزمانية: الف�سل الدرا�سى الثانى 2018م.
املكانية: كلية الدرا�سات العليا بجامعة ال�سودان املفتوحة بولية اخلرطوم.

منهج الدرا�شة:
اعتمدت الدرا�سة على املنهج امل�سحى وهو الذى يقوم على درا�سة الظاهره اأو الواقع كما يوجد يف واقع وتهتم بو�سفها 
و�سفًا دقيقًا ويعرب تعبريًا كيفيًا اأو كميًا وقد وظف الباحث هذا املنهج يف اإجراء هذه الدرا�سة من خالل امل�سح امليدانى 
لك�سف اجتاهات جميع افراد جمتمع الدرا�سة والتعرف على مدى ال�ستفادة منها يف اإجراء بحوثهم ودرا�ستهم وذلك عن 

طريق اإجراء م�سح ميداين �سامل لطلبة كلية الدرا�سات العليا بجامعة ال�سودان املفتوحة بولية اخلرطوم للعام 2019م. 
م�شطلحات الدرا�شة

-النرتنت: 
النرتنت �سبكة عاملية �سخمة ت�سم جمموعه من الجهزة احلوا�سيب مرتبطة ببع�سها البع�س عن طريق خطوط هاتفيه 

تقوم بالت�سال والتوا�سل مع انظمة احلا�سوب بطريقة تبا�سب م�ستوى امل�ستفيد. فادى واأخرون، 2017م(.
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-اجتاهات: 
اجتاهات يق�سد بها اإجرائيًا الدرجه التي يح�سل علي املبحوثني عن اأداة الدرا�سه املقدمه من الباحث لتحقيق اهداف 

الدرا�سه من حتديد نوع اجتاهاتهم. )احلمريى، 2014م(. 
-جامعة ال�شودان املفتوحة

تعرف اجرائيًا هى اأول جامعة �سودانية تعتمد نظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد و�سميت مفتوحة لن ابوابها مفتوحة 
جلميع الطلبة بغ�س النظر عن اجلن�س اأو العمر.

-كلية الدرا�شات العليا
يق�سد بها التعلم والدرا�سة للح�سول على درجة علمية اأعلى من الدرجة اجلامعية الأوىل ) البكالريو�س( مب�ستوى اأو عدة 

م�ستويات مندرجة ) عبد اخلالق، 2013م(.
-طلبة الدرا�شات العليا

هم طلبة الف�سل الدرا�سى الأول والثانى يف درجة املاج�ستري امل�سجلون يف كلية الدرا�سات العليا بجامعة ال�سودان املفتوحة 
للعام الدرا�سى: الف�سل الدرا�سي الثاين للعام 2018م.

الدرا�شات ال�شابقة:
2014م( تناأولت الدرا�سة اجتاهات طلبة كلية الرتبية للعلوم الن�سانية يف جامعة كربالء نحو ا�ستخدام  1- العري�سى، 
النرتنت يف التعليم ومن اهدافها معرفة نوع اخلدمات وم�ستواها وطبيعة ا�ستخدامها يف وحدات النرتنت يف اجلامعات 
العراقية والوقوف على املعوقات وحتد من ا�ستخدامها واعتمدت الدرا�سة املنهج امل�سحى وا�ستخدامها ال�ستبانة كاأداة 
جلمع البيانات من عينة الدرا�سة البالغ عددها 289 م�ستفيدًا ومن اأبرز النتائج اعرتا�س من�سوبى اجلامعات العراقية 
اأ�سباب من بينها عدم املعرفة بطرق ا�ستخدامها وعدم توافر ال�سبكة يف عدد من اجلامعات  ل�ستخدام النرتنت لعدة 

بالإ�سافة املعوقات التي تتمثل يف بطء ال�سبكة يف الو�سول اإىل املعلومات.
التعليم العايل لالنرتنت واجتاهاتهن نحوها يف املدينة  2- رانيا حممد زين دمياطى،2008م. واقع ا�ستخدام طالبات 

املنورة جامعة طيبة: كلية الرتبية والعلوم الن�سانية . ر�سالة ماج�ستري من�سورة.
هدفت الدرا�سة اإىل معرفة واقع التعليم العايل لالنرتنت واجتاهاتهن نحوها يف املدينة املنورة اعتمدت املنهج الو�سفى 
التحليلي وا�ستخدمت الباحثة ال�ستبانة كاأداة جلمع املعلومات ومتت معاجلة البيانات بربنامج التحليل الإح�سائى ومن 
اأهم النتائج اأن معظم الطالبات ي�ستخدمن النرتنت من املعوقات وعدم توفر متخ�س�سات يف اجلامعة لر�ساد الطالبات 
بكيفية ا�ستخدام النرتنت بطء حتميل املادة العلمية والتكلفة املادية لال�ستخدام عالية واجتاهات الطالبات نحو ا�ستخدام 
النرتنت اإيجابية ومن التو�سيات ان�ساء �سبكة حملية لالنرتنت داخل موؤ�س�سات التعليم العايل وا�سدار كتيبات ون�سرات 
التدريبية  الدورات  العلمي وتكثيف  والبحث  املعلومات  للطالبات كيفية ال�ستفادة من النرتنت يف جمال  ت�سرح  جامعية 

املجانية للطالبات لرفع كفاءتهن يف احلا�سب والنرتنت.
2008م(. اجتاهات طلبة كلية الرتبية والعلوم الن�سانية يف جامعة كربالء نحو ا�ستخدام  3- درا�سة )ال�سافعى واآخرون، 
النرتنت/ �سادق عي�س ال�سافعى، على تركى �ساكر حممد كاظم. جملة كلية الرتبية ال�سا�سية، جامعة بابل، ع16،2014م.

 )379 البالغ عددها )  الدرا�سة  الأولية من عينة  البيانات  الو�سفى وا�ستخدام ال�ستبانة كاأداة جلمع  املنهج  واعتمدت 
طالبًا وطالبًة ومعاجلة البيانات عرب النظمة احلا�سوبية ومن اأبرز النتائج منها:

1/ توفري املزيد من املواقع الرتبوية والتعليمية على �سبكة النرتنت.
2/ تدريب الطلبة على ا�ستخدام النرتنت يف البحث العلمي.

3/ اعداد مناهج درا�سية خا�سة بالتعريف ب�سبكة النرتنت وال�ستخدام اجليد.
4/ درا�سة العنزى )2005( هدفت اإىل معرفة اإ�ستخدام طلبة كلية التقنية لالنرتنت يف درا�ستهم واجتاهاتهم نحوها يف 
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حمافظة حفر الباطن ال�سعودية و�سملت العينة )447( طالبًا وتو�سلت اإىل معظم الطلبة ي�ستخدمون �سبكة النرتنت و50 
% لديهم ا�سرتاك منزىل وبريد اإلكرتونى واأن اأهم دواعى ا�ستخدام النرتنت احل�سول على معلومات حديثة ذات عالقة 
ا�ستخدام النرتنت  الطلبة نحو  واأن اجتاهات  والتعليمية.  الفنية  واملعوقات  اللغة الجنليزية  املعوقات  بالتخ�س�س ومن 

اإيجابية وعالية والتباين يف العوائق والجتاهات ح�سب التخ�س�س وال�سنة الدرا�سية.
5- درا�سة ) ال�سديق واأحمد، 2014م( هدفت اإىل التعرف على اجتاهات اأع�ساء هئية التدري�س يف اجلامعات ال�سودانية 
ل�سبكة املعلومات العاملية يف البحث العلمي وكذلك الك�سف عن العالقة بني ا�ستخدام اأع�ساء هئية التدري�س يف اجلامعات 
من  الدرا�سة  عينة  تكونت  وقد  نحوها.  واجتاهاتهم  العلمي  البحث  يف  النرتنت(   ( العاملية  املعلومات  ل�سبكة  ال�سودانية 
اأع�ساء هئية التدري�س بكليات جامعتي اخلرطوم والزعيم الأزهري من العام )2012- 2013( والبالغ عددهم )438( 
ع�سوًا يف الكليات املختارة بجامعتي اخلرطوم والزعيم الأزهري وعددها ع�سرة كليات واأعتمدت الدرا�سة املنهج الو�سفى 
التي  النتائج  ومن  الجتماعية  للعلوم  الإح�سائى  بالتحليل  متت  واملعاجلة  البيانات  جلمع  رئي�سية  كاأداة  ال�ستبانة  واأداة 
توجد  كما   75.5% بن�سبة  العلمي  البحث  يف  النرتنت  ي�ستخدمون  التدري�س  هئية  اأع�ساء  معظم  الدرا�سة  اإليها  تو�سلت 
اجتاهات اإيجابية نحو ا�ستخدام ال�سبكة العاملية وبناًء على ذلك اأو�سلت الدرا�سة بعدد من التو�سيات اأبرزها عقد دورات 

منتظمة لأع�ساء هئية التدري�س وم�ساعدتهم يف ال�سرتاك يف ال�سبكة وتقرتح الباحثة القيام بالدرا�سات الآتية:
-اإجراء درا�سة جتريبية للتعرف على دور املجتمعات الفرتا�سية يف البحث العلمي واجتاهات اأع�ساء هئية التدري�س نحوها.
-اإجراء درا�سة مماثلة للتعرف على اجتاهات طلبة الدرا�سات العليا باجلامعات ال�سودانية لالنرتنت كاأداة يف البحث العلمي.

)Albanese)2002 6- درا�سة البانيز
تناولت ا�ستخدام النرتنت يف الوليات املتحدة الأمريكية درا�سة عملية اأجريت على 3200 طالبًا وع�سو هيئة التدري�س 
ينتمون اإىل 28 موؤ�س�سة اأكادميية، وذلك بهدف معرفة اجتاهاتهم واأثر ا�ستخدام النرتنت على ارتياد املكتبة وا�ستخدام 
الأكادميية  للمكتبة  ا�ستخدامهم  العينة قد غريوا من منط  اأفراد  %80 من  اأن  الدرا�سة  التقليدية وقد وجدت  امل�سادر 
للمكتبة  زيارتهم  معدلت  اأن  العينة  من   32% اأقر  وقد  النرتنت،  يحتاجونها من  التي  املعلومات  على  نتيجة ح�سولهم 
اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت  املا�سيتني مبعدلت كبرية  ال�سنتني  انخف�ست خالل  الأكادميية قد 
مل تكن مفاجئة لأمناء املكتبات الأكادميية واأنها تتفق مع نتائج درا�سات اأخرى اأجريت على حجم الإتفاق على م�سادر 
وخدمات املكتبة حيث وجدت تلك الدرا�سات اأن اأجزاء كبرية من امليزانية مت تخ�سي�سها لقتناء امل�سادر الإلكرتونية اأو 

ال�سرتاك فيها.
وبالرغم من اأن العينة قررت اأن امل�سادر التقليدية تظل على درجة من الأهمية خالل الفرتة املقبلة اإل اأنها راأت التواجد 
ال�سخ�سى املكثف يف املكتبة لن يكون �سروريًا للح�سول على تلك امل�سادر وغريها طاملا اأ�سبح الو�سول اإليها متاحًا من 

خالل النرتنت.
تعقيب على الدرا�شات ال�شابقة:

من خالل عر�س الدرا�سات ال�سابقة يت�سح باأن لها عالقه بالدرا�سة احلالية:
باأنها تناأولت طلبة  اأهمية  اأ .اأجريت معظم الدرا�سات على طلبة البكالريو�س يف اجلامعات مما يجعل للدرا�سة احلالية 

الدرا�سات العليا.
ب .اأجريت هذه الدرا�سات يف بئية تتوافر فيها املوارد املادية والب�سرية تختلف عن البئية التي اأجريت عليها الدرا�سة احلالية.
ت .اأجريت الدرا�سات يف نظام التعليم املقيم بينما الدرا�سة احلالية اأجريت يف نظام التعليم املفتوح مما يجعل الدرا�سة 

احلالية اأهمية يف تغطية النق�س.
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الإطار النظرى:
اأبرز ثمرة نتجت عن تالحم ثالث ثورات كونية هي ثورة املعلومات، وثورة الت�سالت،  ال�سبكات، هي  الإنرتنت، �سبكة 
وثورة احلوا�سيب. كما اأنها – اأي الإنرتنت- متثل اأبرز النماذج العاملية يف ال�ستفادة من خدمات ال�سبكة الرقمية املتكاملة 
)Integrated Digital Network( والإنرتنت �سبكة معلومات عاملية تربط الآلف من �سبكات احلوا�سيب املنت�سرة يف 

بقاع العامل بع�سها ببع�س، وي�ستخدمها املاليني من الب�سر. 
والإنرتنت ل ميلكها �سخ�س اأو موؤ�س�سة اأو حكومة، ولي�س لها رئي�س اأو جمل�س اإدارة ، فهي تعود اإىل جميع من ي�ستخدمها، 
وال�سلطة الوحيدة لالإنرتنت تتمثل يف جمعية الإنرتنت )Internet Society( وهي هيئة اختيارية الع�سوية تهدف اإىل 
الرتقاء بالتبادل الدويل للمعلومات من خالل تقنية الإنرتنت وي�ستطيع اأي �سخ�س ميتلك حا�سوًبا �سخ�سًيا يحتوي على 
مرا�سل )modem( والربجميات الالزمة ويرغب يف دفع اأجور اخلدمات اأن ي�سرتك يف الإنرتنت. ) زيتون، 2002م، 

�س101( 
2- و�سائل الإنرتنت : 

هناك العديد من الو�سائل املتوفرة على الإنرتنت والتي ت�ساعد امل�ستفيدين على ا�ستخدامها هي : 
 :  E. Mail الإلكرتوين  الربيد  • اأوًل 

: Telnet التلنت  • ثانيًا 
 : File Transfer Protocol امللفات  نقل  بروتوكول  • ثالثًا 

World Wide Web الويب  • رابعًا 
3- مميزات النرتنت :ـــ

لالنرتنت مميزات كثرية واأوردتها ) اأمينه، 2013م( كما يلي:
- الوفرة الهائلة يف م�سادر املعلومات.

- توفري فر�س تعليمية غنية وذات معنى.
- ت�ساعد على �سرعة التعليم حيث اأن الوقت املخ�س�س لبحث قلياًل مقارنة بالطرق التقليدية. 

- توفري بئية تعليمية تت�سف باحلرية والإثارة وعدم الخت�سار. 
- امل�ساكل الفنيه التقنية.

4-  خدمات املعلومات على الإنرتنت : 
مبا اأن الإنرتنت هي �سبكة كونية توفر اإمكانيات هائلة يف جمالت بث املعلومات وتبادلها على نطاق العامل، فاإن هناك 

العديد من خدمات املعلومات منها : 
- البحث يف فهار�س املكتبات العاملية.

- اخلدمات املرجعية. 
- خدمات الدوريات . 

- خدمات ال�ستخال�س والتك�سيف . 
- خدمات الإحاطة اجلارية . 

-خدمات الإعارة بني املكتبات . 
-خدمات التوزيع الإلكرتوين للوثائق . 

- خدمات املطالعة . 
- خدمات تدريب امل�ستفيدين . 
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5- جمالت ا�شتخدام الإنرتنت:
 اأهم جمالت ل�ستخدام النرتنت يف التعليم املفتوح تتمثل يف التي:

1ـ امل�ساعدة على توفري اأكرث من طريقة يف البحث والتعليم، ذلك اأن الإنرتنت ما هي اإل مكتبة كبرية مت�سعبة املجالت 
ومرتامية الأطراف تتوفر فيها الكتب والدرا�سات والأبحاث واملقالت يف املجالت املختلفة.

2ـ الطالع على اآخر الأبحاث العلمية، والإ�سدارات من املجالت والن�سرات العامة واملتخ�س�سة
وهذه   ،’E Learning’بـ يعرف  ما  وهو  الإنرتنت،  على  املوجودة  التعليمية  والدرا�سات  والدورات  الربامج  من  ال�ستفادة  3ـ 
الربامج بتنوعها تفيد الباحثني يف جمالتهم اأو يف املجالت املرتبطة بها ككيفية كتابة الأبحاث مثاًل، كما اأنها متاحة للباحثني حتى 

واإن مل تتواجد مثل هذه الربامج يف بلده اأو مدينته.
4ـ التنوع يف و�سائل العر�س، فهناك الو�سائط املتعددة، وهناك الوثائق والبيانات، وهناك الأفالم الوثائقية، اإ�سافة اإىل 

الأ�سكال التقليدية للمقال، وهذا كله يهيئ فر�سة الطالع وال�ستفادة ب�سورة وا�سعة وغري مملة كما يلي:
1.اخلروج من حميط البلد ال�سيق اإىل م�ساحة العامل الرحبة.

2.تتيح الإنرتنت للباحث القدرة على احل�سول على املعلومات من خمتلف اأنحاء العامل وت�سمح له بالطالع على جل ما 
كتب يف بحثه وم�ساألته العلمية.

3.الإنرتنت ‘بوابة املعلومات’ ت�سمح للباحث اأن يجد ما يحتاجه من م�سادر خمتلفة، ول يعتمد على الكتب التي �سدرت 
يف بلٍد معينٍة مثاًل، اأو املوجودة يف مكتبة جامعية ما، واإمنا اأمامه بوابة، ما اإن يفتحها حتى تقدم له ما يحتاجه ياأتيه من 

كل حدٍب و�سوب
6-  ا�ستخدامات النرتنت من قبل طلبة كلية الدرا�سات العليا:

اأ�سبح النرتنت جزء ا�سا�سى يف املرحلة اجلامعية نتيجة تقدميها خدمة فعلية للم�ستفيدين مبختلف درجاتهم الوظيفية  
وم�ستوياتهم العلمية جمالت ا�ستخدام النرتنت يف املرحلة اجلامعية وخل�سها ) �سعاده، �س224، 2003م( فيما يلي:
1- ي�ستخدم النرتنت كم�سدر من م�سادر التعليم يف اجلامعات على م�ستوى العامل نتيجة لمكانيات ال�سبكة الكبرية يف 

اتاحة الو�سول اإىل املعلومات.
2- اجلامعات تطرح املقررات الدرا�سية والواجبات بال�سافة اإىل الروابط التي لها عالقة باملقررات على �سبكة النرتنت.
3- ت�ستخدم النرتنت يف العمليات الدارية  للعملية التعليمية منها التعرف باجلامعة واخلدمات الدارية ابتداًء من القبول 

والت�سجيل وال�سراف الكادميى والقيا�س والتقومي.
4- ت�ستخدم كو�سيلة اعالنية لالن�سطة التعليمية واملوؤمترات والندوات ف�ساًل عن اإنها ت�ساعد ال�ساتذة والطلبة يف متابعة 

ماهو جديد يف تخ�س�سهم.
5- امل�ساأهمة للمعلومة، وتوفري وقت الباحث.

6- ي�ستخدم النرتنت يف عملية القيا�س والتقومي ) المتحانات الإلكرتونية( بن�سبة 100%.
جامعة ال�شودان املفتوحة:

 امتداد لثورة التعليم العايل وزيادة حمتوى مواعينه مبا ينا�سب الظروف الإجتماعية والقت�سادية والعلمية لطالب التعليم 
املتوح مبميزاته  التعليم  النوع من  ولتوفري هذا  واملكانية  الزمانية  القيود  العايل من كافة  التعليم  العال ورغبة يف حترير 
العديدة التي تتوفر يف غريه لذلك اأ�سدر جمل�س الوزراء املوقر قرار رقم )164( يف ابريل 2002م اجازة م�سروع اجلامعة 
املفتوحة ثم تلى ذلك اجازة قانون اجلامعة من قبل املجل�س املوقر يف جل�سته رقم 11 بتاريخ 28/ ابريل/2004م ويف نف�س 

العام متت اجازة الهيكل التنظيم للجامعة مطابقًا للقانون والذى يتكون من ت�سع اإدارات واأمانات.
6- بداأت اجلامعة �سريتها التعليمية حتت �سعار التعليم للجميع يف مراحل املرحلة الأوىل �ستة وليات والثانية اربع وليات 
املفتوح  التعليم  لطالب  خ�سي�سًا  ت�سميمًا  امل�س�سم  املطبوع  الكتاب  اإعتمدت  الأوىل  املرحلة  يف  وليات  �ستة  والثالثة  
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وبعد  والفيديو  الكا�سيت  ا�سرطة  امل�ساعدة من  الو�سائط  اإىل  التقنية اجتهت اجلامعة  انت�سار  بعد  وال�سراف الكادميى 
ذلك انتقلت اإىل الفيدوكونفر�س ومنه اإىل البث الإذاعى والتلفاز واخريًا اجتهت اإىل التعليم الإلكرتونى وبوابة النرتنت 
لنه يالئم طبيعة طلبها من انظمة التعليم للجامعة املفتوحة فبداأت بو�سع مادة مهارات مطلوب جامعة لتمليك طالبها 
مهارة ا�ستخدام احلا�سوب وعطفًا على ذلك ار�سلت وفودها يف جميع انحاء ال�سودان لتدريب الطلبة وامل�سرفني الكادميني 
وبعد ذلك امتمت عملية القبول والت�سجيل وتالها املقرر الدرا�سى باتاحته على موقع اجلامعة وعلى موقع املكتبة بو�سائطه 
املتعددة واأخريًا يف الف�سل الثانى لعام 2017م واأخريًا متت عملية القيا�س والتقومي، وبهذا ا�سبح التعليم الإلكرتونى يف 

اجلامعة حديث ال�سودان.
اإجراءات الدرا�شة:

تناأول هذا اجلزء عر�سًا جلراءات الدرا�سة حيث هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على اجتاهات طلبة كلية الدرا�سات العليا 
بجامعة ال�سودان املفتوحة نحو ا�ستخدام النرتنت ففى هذا اجلزء يتناأول منهج الدرا�سة املتبع و�سفًا ملجتمع الدرا�سة 

وعينة وادوات الدرا�سة واملعاجلات الح�سائية لتحقيق اأهداف الدرا�سة.
جمتمع الدرا�شة: 

بولية  املفتوحة  ال�سودان  بجامعة  العليا  الدرا�سات  لكلية  الإلكرتونية  بالبوابة  الطلبة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون 
جمتمع  من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  طالبًا،   431 عددهم  والبالغ  2018م  للعام  الثانى  الدرا�سى  الف�سل  يف  اخلرطوم 
الدرا�سة جميعه مبختلف التخ�س�سات العلمية باملنطقة التعليمية الثالثة موزعني على �سته برامج تعليمية، كما مو�سح 

باجلدول رقم )1( ادناه.
جدول رقم )1( يو�شح توزيع جمتمع الدرا�شة على الربامج والنوع واملنطقة

املجموعبحرىامدرماناخلرطومالربامج
انثىذكرانثىذكرانثىذكر

142872461393الرتبية
86402922148199ادارة اعمال

2289136361حما�سبة
22-85423تقنية معلومات
1318-852علوم حا�سوب

136844338لغات
1519259653430431املجموع

اإجراءات جمع البيانات
ا�ستخدم الباحث ال�ستبانة كاأداة جلمع البيانات الالزمة لأغرا�س البحث ل�سهولة ادارتها وتنظيمها وقلة تكلفتها. وكذلك 
ملا متتاز به هذه الأداة من امكانية جمع كمية من املعلومات يف وقت قليل واإمكانية حتليلها بوا�سطة برجميات احلا�سب 
بال�ستعداد  الطلبة  لن�سغال  وا�سرتجاعه  الطلبة  على  ال�ستبيان  توزيع  يف  �سعوبة  واجه  قد  الباحث  اأن  العلم  مع  الإىل. 
لالمتحانات مما دعى الباحث ال�ستعانة بكل الزمالء العاملني باملناطق التعليمية للمتابعة وال�سرتجاع رغم املجهودات 
التي بذلها الباحث وزمالئه مًت ا�سرتجاع ) 417( ا�ستبانة بن�سبة )  %96.7 ( من جمتمع الدرا�سة وبعد التدقيق واملراجعة 
تبني اأن هنالك �سبع وع�سرون )27( ا�ستبانة غري مكتملة متث )  %6.3  ( وبذلك تكون ال�ستبانات التي خ�سعت للدرا�سة 

والتحليل ) 390( ا�ستبانة بن�سبة  )   %90.5 ( من جمتمع الدرا�سة كما مو�سح يف اجلدول رقم )2( ادناه
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جدول رقم )2( يو�شح توزيع وا�شرتداد ال�شتبانة
الن�سبةالعددال�ستبانة

%431100ال�ستبانات املوزعة
%41796.7ال�ستبانات امل�ستلمة

%276.3ال�ستبانات غري مكتملة
%39090.5ال�ستبانات مكتملة

جدول رقم )3( يو�شح حجم عينة الدرا�شة بالفئات النوعية واملنطقة اجلغرايف
يت�سح من خالل اجلدول رقم )3( اخلا�س بالفئات النوعية واملنطقة التعليمية اأن ن�سبة %56.9 منهم كانت ذكورًا بينما ن�سبة الإناث 

%43.1 من جمتمع املبحوثني.
واحتلت املرتبة الثانية  ام من حيث املنطقة التعليمية اإت�سح اكربهم من حيث عدد الطالب كانت منطقة اخلرطوم التعليمية 56.9% 

منطقة اأم درمان التعليمية بن�سبة %28.2 اأما ن�سبة منطقة بحرى التعليمية كانت بن�سبة %14.9 من جمتمع املبحوثني.
جدول رقم )5( يو�شح حجم العينة بالربنامج

الن�سبة املئويةحجم الربنامج من العينهالربامج
21.8 %85الرتبية

42.6 %166ادارة اعمال

15.4 %60حما�سبة

5.6 %22تقنية معلومات
4.8 %19علوم حا�سوب

9.7 %38لفات

100 %390املجموع
يبني اجلدول رقم )5( اأن اكرب عدد اأفراد العينة حجمًا هم طلبة برنامج اإدارة العمال حيث بلغ عددهم 166 طالبًا ي�سكلون ن�سبة 
%42.6 وتالها حجمًا يف العينه طلبة برنامج الرتبية حيث بلغ عددهم 85 طالبًا ي�سكلون ن�سبة %21.8 وطلبة برنامج املحا�سبة 
تقنية  وطلبة   9.7% وي�سكلون  طالبًا   38 عددهم  بلغ  حيث  اللغات  برنامج  وطلبة   15.4% وي�سكلون  طالبًا   60 عددهم  بلغ  حيث 

املعلومات بلغ عددهم 22 طالبًا وي�سكلون ن�سبة %5.6 واقلهم حجمًا طلبة برنامج احلا�سوب
جدول رقم ) 6( يو�شح مهارات افراد عينة الدرا�شة يف ا�شتخدام احلا�شوب

تقدير مهارات ا�ستخدام احلا�سوبحجم العينةالربامج
دون الو�سط متو�سطجيدجيد جدا ممتاز

-8530388الرتبية
-166643446ادارة اعمال

-6024324حما�سبة
---2222تقنية معلومات
---1919علوم حا�سوب

-38988لفات
-39016811266املجموع
0 %16.9 %28.7 % 43.1 %100%الن�سبة
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ويت�سح من اجلدول رقم)6 ( اأن 44 من اأفراد عينة الدرا�سة يقدرون مهارتهم مب�ستوى متو�سط وهى ن�سبة ل ي�ستهان بها 
يف جمتمع فوق اجلامعى يعتمد التعليم اللكرتونى يف كل العمليات الجرائية للعملية التعليمية وهذا امل�ستوى يرتكز يف اربع 

برامج وهى الرتبية واإدارة العمال واملحا�سبة واللغات.
يبني اجلدول رقم )6( اأن ن�سبة %43.1 من افراد العينة يقدرون مهاراتهم يف ا�ستخدام احلا�سوب مب�ستوى ممتازة بينما كانت 
ن�سبة %28.7 من افراد العينة يقدرون مهارتهم يف ا�ستخدام احلا�سوب مب�ستوى جيد جدًا اأما بن�سبة %16.9 من افراد العينة 

يقدرون مهاراتهم مب�ستوى جيد واقلهم من يقدرون مهاراتهم دون الو�سط بن�سبة 11.3%
ويالحظ من اجلدول ل يوجد م�ستوى دون الو�سط وهذا يرجع اإىل نظام التعليم اللكرتونى الذى تنتهجه اجلامعة واأي�سًا يالحظ 
متيز طلبة برناجمى علوم احلا�سوب وتقنية املعلومات  يقدرون مهارتهم مب�ستوى ممتاز بن�سبة %100 مقارنة مع الربامج الخرى.

اما الطلبة الكرث مهارة كانو بن�سبة %43.1 من املبحوثني.
جدول رقم )7 ( يو�شح طرق اكت�شاب التعامل مع النرتنت لدى طلبة الدرا�شة

الن�سبه الدرا�سيةال�سرةال�سدقاءالتدريب الذاتىالدورات التدريبيةالربامج
40251352الرتبية

804020206ادارة اعمال
3015555حما�سبة

---184تقنية معلومات
---105علوم حا�سوب

187454لفات
196100423517املجموع
4.2 %8.9 %10 %25.6 %50.3 %الن�سبة

لالأفادة من النرتنت واكت�ساف ما توفره من معلومات ي�سلك طلبة كلية الدرا�سات العليا بجامعة ال�سودان املفتوحة عدة 
طرق وقنوات خمتلفة للتعلم والتدريب على كيفية ا�ستخدامها والفادة من امكانياتها املعلوماتية ويبني اجلدول رقم )7( 

الطرق التي ي�سلكها املبحوثني لكت�ساب مهارة التعامل مع النرتنت.
ويت�سح من اجلدول )7( اأن امل�سدر الأول من م�سادر اكت�ساب مهارات التعامل مع �سبكة النرتنت هو الدورات التدريبية 
من اأفراد عينة الدرا�سة، وهذه الن�سبة تعك�س حر�س الطالب واهتمامه بتعلم  حيث ا�سار بذلك 196 طالبًا بن�سبة 50.3% 
مهارة ا�ستخدام �سبكة النرتنت واكت�سابها وال�ستفادة منها يف اإجراء بحوثه ودرا�سته باجلامعة بال�سافة اإىل ال�ستفادة 

املثلى من خدمات ال�سبكة ومعلوماتها.
فى  املتخ�س�سه  والدوريات  الكتب  طريق  عن  الذاتى  التدريب  خالل  من  النرتنت  مع  التعامل  مهارة   25.6% ويكت�سب 
جمال النرتنت ويعك�س ذلك حر�س الطالب على التثقيف ال�سخ�سى والتطوير الذاتى لتعلم تقنية املعلومات والت�سالت 
احلديثة املتمثلة يف �سبكة النرتنت ويرى %10.8 اأن اكت�سابهم ملهارة التعامل مع النرتنت يتم من خالل ال�سدقاء ممن 
لديهم خربات معرفية �سابقة يف ا�ستخدام �سبكة النرتنت كما اعتمد %8.9 منهم على م�ساعدة ال�سرة وخ�سو�سًا البناء 
الباحث  ويرى  والفادة منهم.  التعامل مع النرتنت  اكت�ساب مهارة  افادتهم يف  الدرا�سة  �سنوات  اأن   4.4% يرى  يف حني 
%75.9 ويرجع ذلك  اكت�ساب مهارة التعامل مع النرتنت بطريقتى الدورات التدريبية والتدريب الذاتى اجماإىل الن�سبة 

اإىل املجهودات التي بذلتها اجلامعة يف التدريب عرب الدورات والدلة املتاحة على النرتنت لجناح التعليم اللكرتونى.
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جدول رقم )8( يو�شح اإ�شتخدام اأفراد عينة الدرا�شة لالنرتنت
الن�سبة املئوية %التكرارمدى الإ�ستخدام

%98دائمًا  25.1
%184غالبًا  47.2

13.6 %53احيانًا
14.1 %55نادرًا
100 %//ابدًا

%47.2 هم املبحوثني الذين ي�ستخدمون النرتنت  اأن اكرب ن�سبة تقدر ب  نالحظ من خالل حتليل اجلدول رقم )8( 
بن�سبة  نادرًا  النرتنت  ي�ستخدمون  هم  ومن  دائمة  ب�سورة  النرتنت  با�ستخدام  اخلا�سة   %  25.1 ن�سبة  تليها  ثًم  غالبًا 

متفاأوته. % بدرجات   100 بن�سبة  النرتنت  ي�ستخدمون  من  واخريًا   14.1%
 ويرجع ذلك اإىل ارتباط طلبة كلية الدرا�سات العليا بجامعة ال�سودان املفتوحة يف درا�ستهم على نظام التعليم اللكرتونى 
تعترب �سبكة النرتنت بوابته ف�ساًل عن اإعتماد اأفراد العينة على النرتنت يف كل العمليات الدارية والكادميية مرورًا من 
القبول حتى المتحانات وبذلك يرى الباحث ب�سكل عام اأن الن�سبة موؤ�سر باأن هنالك اإجتاهات قوية اإيجابية لطلبة التعليم 
املفتوح ، واأي�سًا يعزى اإىل اأن طلبة التعليم املفتوح اأغلبهم موظفني ميتلكون اأجهزة احلوا�سيب وارتباطها بالنرتنت �سواء 

باملكتب اأو املنزل وبع�س يحمل الجهزة الذكية.
جدول رقم ) 9( يو�شح تقدير مهارات املبحوثني يف ا�شتخدام النرتنت

 درجة ال�ستخدام
الربامج

حجم العينة
دون الو�سطمتو�سط جيد جيد جدا ممتاز

-8516263315الرتبية

-67 166222552ادارة اعمال
-3 60111719حما�سبة

----2222تقنية معلومات

----1919علوم حا�سوب
-3 387918لفات

88 3909777122املجموع

%الن�سبة  100%  24.719.7%%  31.3 %  22.6

يبني اجلدول رقم )9( اأن املبحوثني %24.7 الذين يقدرون مهاراتهم يف التعامل مع النرتنت بدرجة ممتازة بينما كانت 
ن�سبة %19.8 يقدرون مهاراتهم يف ا�ستخدام النرتنت بدرجة جيد جدًا اأما ن�سبة %31.3 من املبحوثني يقدرون مهاراتهم 
بدرجة جيد واأخريًا كانت ن�سبة %22.6 من املبحوثني يقدرون مهاراتهم بدرجة متو�سطة وهى ن�سبة ل ي�ستهان بها يف عينة 
جمتمع فوق اجلامعى يعتمد نظام التعليم اللكرتونى واأن هذا امل�ستوى يرتكز ب�سكل وا�سح يف اربعة برامج وهى الرتبية 
وادارة العمال واملحا�سبة واللغات و�سجل هذا امل�ستوى 88 طالبًا. اأما الطلبة الذين يقدرون م�ستوى مهاراتهم يف ا�ستخدام 
% من حجم املبحوثني وهى متثل  النرتنت بدرجات ترتاأوح بني اجليد واجليد جدًا واملمتاز فبلغ جمموعهم 296 طالبًا بن�سبة 75.9 
ثالث ارباع املبحوثني. ومن املالحظ اأي�سًا متيز طلبة تقنية املعلومات وعلوم احلا�سوب مقارنة بالربامج الأخرى حيث كان جمموعها 

% يعزى ذلك اأن �سبكة النرتنت وجمالت ا�ستخدامها مقرر من �سمن املنهج الدرا�سى. 41 طالبًا ومهارتهم بن�سبة 100 
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جدول رقم )10( يو�شح معدل دخول املبحوثني لالنرتنت
الن�سبة املئوية %التكرارالفئة

%119اأقل من �ساعتني يوميا  30.5
�ساعات  4 من  واأقل   2173%  44.4
�ساعات  6 من  واأقل   465%  16.7

فاأكرث �ساعات   633%  8.5
%390املجموع  100

ا�ستخدام  �ساعات  عدد  اأعلى  اأن  تبني  الأنرتنت  ل�ستخدام  املبحوثني  يخ�س�سه  الذي  الزمني  املدى   )10( رقم  اجلدول  يو�سح 
لالإنرتنت هو 2 واأقل من 4 �ساعات بن�سبة %44.4، بينما كانت ن�سبة %30.6 اأقل من �ساعتني يوميا، اأما ن�سبة %16.4 اأقل من 6 
للفرتة التي  �ساعات، و%8 ي�ستخدمون النرتنت 6 �ساعات فاأكرث، ويبني اجلدول اعاله ان معدل الدخول العلى لالأنرتنت هو 44% 
تزيد عن �ساعتني وتقل عن اربعة وهى فرتة تتوافق مع الربنامج الكادميي وارتباطهم بالقاعات الدرا�سية وهى الفرتة التي تكون بني 
حما�سرة واخرى، ثم ن�سبة القل من �ساعتني على مدى اليوم بن�سبة %32 وغالبا ما تكون هذه الفئة الذين انتموا للجامعة حديثا 
ومل يكيفوا اأو�ساعهم مع النقلة اجلديدة ، اما الفرتة التي تزيد عن ثمان �ساعات واكرث جاءت يف املرتبة  ال�سعف بن�سبة %11 وهو 

اح�ساء ليت�سق مع مطلوبات الربنامج الكادميي الدرا�سي للطلبة اجلامعيني.
 جدول يو�شح  )11 ( توزيع املبحوثني وفق مزايا النرتنت

الن�سبةالتكرارال�سرعة
%390�سرعة الو�سول  100

%390�سهولة احل�سول  100
%390كثافة املعلومات  100

%390حداثة املعلومات  100
يت�سح من اجلدول )11(  اإجماع اأفراد عينة الدرا�سة طلبة كلية الدرا�سات العليا بجامعة ال�سودان املفتوحة املبحوثني بن�سبة 100% 
بانهم يف�سلون البحث فى النرتنت لتلبية احتياجاتهم ن�سبة للمزايا املو�سحة فى اجلدول اأعاله. وهذا يوافق مزايا النرتنت التي 

ذكرت فى الطار النظرى.
جدول رقم )  12( يو�شح توزيع ا�شتخدام عينة الدرا�شة لالنرتنت ح�شب املكان

مكان ال�ستخدامحجم العينة يف الربنامجالربنامج
مقاهى املنزل

النرتنت
الأجهزة املكتب

الذكية
مكتبة 

اجلامعة
مراكز 

اجلامعة
-8539241138الرتبية

1667622332951ادارة العمال
60229111422املحا�سبة

--22---22تقنية املعلومات
--19---19علوم احلا�سوب

389122483اللغات

390146675791236املجموع

%1.5%5.9%23.3%14.6%17.2%37.4الن�سبة

%23.3 من اأفراد العينة ي�ستخدمون النرتنت من خالل  %37.4 ي�ستخدمون النرتنت من املنزل ويلي ذلك ن�سبة  يبني اجلدول )12( اأن 
الجهزة الذكية ومنهم من ي�ستخدمها من مقاهى النرتنت وبلغت ن�سبتهم %17.2 ومنهم من ي�ستخدمها من املكتب بينما كانت ن�سبة الذين 
ي�ستخدمون من املكتبة بن�سبة %5.9 واقلهم من ي�ستخدمونها من اجلامعة وقد يعود ذلك اإىل اأن اجلامعة ل توفر مراكز لالنرتنت وهذه الن�سبة 
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تتمثل يف املوظفني باجلامعة الذين التحقوا بالدرا�سات فوق اجلامعية ويرى الباحث عالأوة على ذلك اأن طالب كلية الدرا�سات بجامعة ال�سودان 
املفتوحة عالقته باجلامعة عند القبول والت�سجيل والمتحانات الإلكرتونية التي تقام مبراكز اجلامعات املقيمة ، اأما ماتبقى من اإجراءات عرب 

ال�سبكة التي تتمثل يف املقررات والواجبات .
جدول 13 يو�شح ا�شرتاجتيات البحث املف�شلة لدى املبحوثني

 الربامج   
ا�سرتاجتية 

البحث

ادارة الرتبية
اعمال

علوم تقنيةحما�سبة
حا�سوب

الن�سبة املئويةاملجموعلغات

%448033221932230املو�سوع  58.9

%436629221934213العنوان  54.6
%32382413147128املولف  32.8

%28331914129115ا�سماء املوؤمترات  29.5

ا�سماء 
املوؤ�س�سات

17221197571%  18.2

جدول 14 يو�شح ا�شرتاجتيات البحث املف�شلة لدى املبحوثني
الن�سبة املئويةالتكرارالدوافع

%390املقررات الدرا�سية  100
%156اإجراء البحوث العلمية  40

%390اعالنات اجلامعة  100
%390الو�سائط التعليمية  100

%119متابعة التطورات  30.5
%110الجابة عن ال�ستف�سارات  28.2

%44ال�سيا�سة  11.2
%20التوا�سل   51.2

%33الت�سلية  8.5
الدرا�سية  املقررات  التعليمية  العملية  واثراء  الدرا�سية  املناهج  خدمة  هو  النرتنت  ل�ستخدام  الرئي�سى  الدافع  اأن   )14( رقم  اجلدول  يبني 
والو�سائط التعليمية واعالنات اجلامعة باجماع املبحوثني بن�سبة %100 وكان الدافع يف املرتبة الثانية التوا�سل مع الزمالء وال�سدقاء لتبادل 
املعلومات بينما كانت ن�سبة %40 من املبحوثني بدافع اإجراء البحوث العلمية اأنهم ي�ستخدم النرتنت ل�سرتجاع املعلومات لت�ساعدهم يف اإجراء 
البحاث العلمية اأما ن�سبة %30.5 كانت بدافع متابعة التطورات احلديثة يف جمال التخ�س�س وهى ن�سبة جيده تعك�س مدى اهتمام املبحوثني 
مبا ي�ستجد من افكار وله انعكا�ساته يف العملية التعليمية يلي ذلك الجابة عن ال�ستف�سارات كانت بن�سبة %28.2 ثم ال�سيا�سة بن�سبة 11.2% 

واخريًا الت�سلية بن�سبة 8.5%.
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   جدول رقم )15( يو�شح م�شادر املعلومات الكرث ا�شتخدامًا
الن�سبةالتكرارالربامج

48.5%189قواعد البيانات

58.5%228املكتبة الإلكرتونية باجلامعة
100%390موقع اجلامعة

31.2%121مواقع متخ�س�سه

29.4%116فهار�س املكتبة
10%39الخبار

37.9%70مواقع كتب
يت�سح من اجلدول رقم )15( اأن م�سادر املعلومات الكرث اإ�ستخدامًا من قبل طلبة كلية الدرا�سات العليا وميكن تق�سيمها اإىل فئات لت�سيهل املناف�سة.
الفئة الأوىل التي ن�سبة تكرارها %100 وهى ا�ستملت على م�سدر واحد هو ا�ستخدام موقع اجلامعة ويعزى الباحث ذلك لرتباطه بالعمليات 

املتعلقة بالف�سل الدرا�سى من تقومي وواجبات درا�سية.
اأي�سًا يعزى  الفئة الثانية التي ن�سبة تكرارها اأكرث من %50 وقد اإ�ستملت على م�سدر واحد هو اإ�ستخدام املكتبة الإلكرتونية بن�سبة 58% 

الباحث ذلك لتاحة املكتبة للمقررات الدرا�سية على �سكل  PDF والو�سائط وامل�ساندة من خالل امل�ستودع الرقمى. 
الفئة الثالثة التي ن�سبة تكرارها اأقل من %50 وا�ستملت عدة م�سادر وهى قواعد البيانات بن�سبة %48 ومواقع الكتب كانت بن�سبة 37.5% 
%10. ويعزى �سعف  %29.4 واقلهم بن�سبة الخبار بن�سبة  %31.2 اما فهار�س املكتبات بن�سبة  بن�سبة كانت املواقع املتخ�س�سه بن�سبة 

ال�ستخدام من هذه الفئه لن معظمهم يف مرحلة البحث التكميلي. 
جدول رقم )16( يو�شح لغات البحث املف�شلة لدى الطلبة

اللغة الجنليزيةاللغة العربيةالربنامج
الن�سبةالعددالن�سبةالعدد

35.3%64.730%55الرتبية
69.9%30.1116%50ادارة العمال

58.3%41.735%25املحا�سبة
100%22--تقنية املعلومات
100%19--علوم احلا�سوب

%8اللغات  2130%78.9
138252املجموع
64.6%35.4%138الن�سبة

الجنليزية  باللغة  البحث  يف�سلون  الدرا�سات  كلية  طلبة  من  واحلا�سوب  التقنية  لربناجمى  املن�سوبني  املبحوثني   )16( رقم  اجلدول  يبني 
لطبيعة الدرا�سة ويف�سل اأي�سًا باقى الربامج البحث باللغة الجنليزية ماعدا الرتبية التي يف�سل %64.7 من من�سوبيها البحث باللغة العربية 

وخ�سو�سًا اأق�سام اللغة العربية والتاريخ والدرا�سات ال�سالمية.
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جدول رقم )17( ال�شعوبات التي حتد من ا�شتخدام النرتنت
الن�سبة املئويةالتكرار         درجة العاقه
%390تكاليف ال�ستخدام  100

40%22عدم وجود م�سادر مطبوعة كافية
%عدم الملام بالغة الجنليزية  65

%390بطء ال�سبكة  100
%عدم وجود خطة بحث  43

%عدم دقة املعلومات  75
%العطال الفنية  5

%390العتماد يف البحث على النرتنت يقلل قيمته  100
يبني اجلدول رقم )17( اأن ن�سبة التكرار للمعوقات وال�سعوبات التي حتد اأ تعيق طلبة كلية الدرا�سات العليا بجامعة ال�سودان املفتوحة من 

ا�ستخدام �سبكة النرتنت والتي�سري مناق�سة النتائج ميكن تق�سيم هذه املعوقات تن�سب اإىل ثالثة فئات:
الفئة الأوىل املعوقات التي تكرارها بن�سبة %100 ا�ستملت على عدد من املعوقات وهى تكاليف ال�ستخدام وربط ال�سبكة ، العتماد على 

النرتنت يف البحث يقلل قيمته .
%50 وقد ا�ستملت على عدد من املعوقات كانت اعاله عدم دقة املعلومات ن�سبة  عن  تكرارها  ن�سب  تزيد  التي  املعوقات  الثانية  •الفئة 
وهذه املعوقات متالزمة ملن ل يتقن اللغة  عدم الملام باللغة الجنليزية بلغت %65 بينما كانت ن�سبة اعاقة العمال الفنية بن�سبة %50 

الجنليزية وال�سيانة.
%50 وقد �سملت عدة معوقات هى عدم وجود م�سادر مطبوعة كافية وبلغت ن�سبتها  ن�سب تكرارها عن  التي تقل  املعوقات  الثالثة:  •الفئة 

%22 وعدم وجود خطة بحث بن�سبة 43%
وتعزى هذه املعوقات من وجهة نظرهم اإىل عدة ا�سباب هى عدم كفاية ماهو من�سور من م�سادر املعلومات باللغة العربية واإىل ن�سبة كبرية 
من طلبة كلية الدرا�سات العليا بجامعة ال�سودان املفتوحة يعملون ويف نف�س الوقت يدر�سون باجلامعة واإىل عدم الفة الطلبة مل�سادر املعلومات 

الإلكرتونية ورغم هذه ال�سباب وغريها ميكن التغلب عليها بعد جتاأوز ا�سباب املعوقات الواردة يف الفئة الأوىل. 
نتائج الدرا�سة امليدانية 

 وقد اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل:-
1.اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن افراد العينة ي�ستخدمون احلا�سوب بن�سبة %100 مع تفاأوت وتباين درجة ال�ستخدام من ممتاز اإىل متو�سط.

%100 من اأفراد العينه ي�ستخدمون النرتنت مع تباين يف درجة ال�ستخدام. 2.ن�سبة 
%50 من افراد العينه تلقوا تدريبًا على ا�ستخدام النرتنت و%25.6 دربوا انف�سهم ذاتيًا. 3.ن�سبة 

%22.6 بدرجة متو�سط بينما كانوا من  ومنهم  جيد  بدرجة   31.3% النرتنت  ا�ستخدام  مهارات  ميتلكون  الدرا�سة  جمتمع  4.افراد 
ي�ستخدمون النرتنت بدرجة ممتاز بن�سبة %19.7 وجيد جدًا بن�سبة 19.7%.

5 .فيما يخ�س �ساعات ال�ستخدام اظهرت نتائج الدرا�سة %69.6 ي�ستخدمون النرتنت اكرث من �ساعتني يوميًا وتعترب هذه الفرتة كافية.
ملزاياه. النرتنت  ا�ستخدام  يف�سلون  املجتمع  افراد  من   100% 6.بن�سبة 

7.ن�سبة الذين ي�ستخدمون النرتنت يف منازلهم %37.4 ومن اجهزتهم الذكية بن�سبة %23.3 وهاتان الن�سبتان اأعلى الن�سب لماكن ال�ستخدام.
بن�سبة  واملوؤلف   54.6% بن�سبة  بالعنوان   58.9% بن�سبة  باملو�سوع  البحث  املبحوثني  ي�ستخدم  البحث  ا�سرتاتيجيات  يخ�س  8.فيما 

البحث ا�سرتاتيجيات  ل�ستخدام  الن�سب  اأعلى  الثالثة  الن�سب  وهذه   32.8%
التعليمية. العملية  التعليمية وان�سطة اجلامعة ذات العالقة  %100 كانت دافع جمتمع الدرا�سة املقررات الدرا�سية والو�سائط  9.ن�سبة 
الدرا�سية  املقررات  لتحميل  النرتنت  على  الإلكرتونية  املكتبة  وموقع  اجلامعة  موقع  ي�ستخدم  الدرا�سة  جمتمع  من   100% 10.بن�سبة 

والو�سائط امل�ساندة.
11.اظهرت الدرا�سة اأن %64.7 يف�سلون البحث يف النرتنت باللغة العربية.

12.اأهم املعوقات بن�سبة %100 �سملت تكلفة ال�ستخدام وبطء ال�سبكة واعتماد البحث على النرتنت من الدرجة الثانية عدم الملام باللغة 
الجنليزية بن�سبة %65 وعدم دقة املعلومات بن�سبة %75 العطال بن�سبة %50 واملعلوقات من الدرجة الثالثة �سملت عدم توفر امل�سادر 

املطبوعة بن�سبة %40 وعدم وجود خطة بحث بن�سبة 43%. 
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تو�شيات الدرا�شة 
 يف �سوء النتائج  التي ا�سقرت عنها الدرا�سة يو�سي الباحث بعدد من التو�سيات ياأمل الباحث اأن تفيد امل�سوؤولني واملهتمني مبو�سوع الدرا�سة: 

1-�سرورة قيام مركز التعليم بجامعة ال�سودان املفتوحة بتقدمي دورات متخ�س�سه يف ا�سرتاجتيات البحث على النرتنت وتقنيات البحث يف 
الدوات البحثية املتاحة على النرتنت.

2-تعريف الطلبة بالدوات البحثية املتاحة على النرتنت من خالل تخ�س�س مقرر لهذا الغر�س ليكون من مطلوبات اجلامعة بحيث يتناأول 
ادوات البحث وا�سرتاتيجاته وتقنيات اجلامعة.

3-قيام اجلامعة بالعمل على تذليل املعوقات التي ظهرت يف الدرا�سة من اأجل تطوير مهارات امل�ستخدمني لالنرتنت وامكانياتها املعلوماتية 
من خالل قيام العديد من الن�ساطات الهادفه وعقد الدورات كور�سات حما�سرات يف ا�ستخدام احلا�سوب وا�سرتجتيات البحث يهدف جتويد 

التعليم الإلكرتونى الذى تعتمده اجلامعة.
4-تفعيل الن�سر على �سبكة النرتنت وذلك من خالل الكتب ونتائج البحاث التي ت�سدرها اجلامعة املفتوحة لزيادة ح�سيلة املعلومات باللغة العربية.
املواقع  لهذه  متخ�س�سه  قوائم  واعداد  الطلبة  اإليها  ويحتاج  اجلامعة  بربامج  عالقة  لها  التي  املهمة  والروابط  البحثية  باملواقع  5-التعريف 

لت�سهيل عملية الدخول اإليها.
يجب العمل على اإن�ساء مواقع وقواعد بيانات باللغة العربية مبنية على اأ�س�س علمية كي يت�سنى للباحثني حتقيق اأكرب قدر من ال�ستفادة من تلك ال�سبكة.
6-�سرورة اإعادة تاأهيل طالب اجلامعات يف جمال اللغات الأخرى غري العربية، وخا�سة اللغة الإجنليزية، من خالل زيادة جرعة الرتكيز يف 
مناهج اجلامعات على رفع م�ستوى اللغة عند الطالب، واعتماد وجود لغة اأخرى ك�سرط اأ�سا�سي للقبول يف الدرا�سات العليا يف معظم التخ�س�سات. 
7-الإنرتنت ثورة وثروة معلوماتية، لها مميزاتها املبدعة، غري اأنها حتوي العديد من العقبات، وجناحنا يف ا�ستخدامها ب�سكل علمي �سحيح 

يعتمد على العوامل التالية:  
-ن�سر ثقافة الإنرتنت بني الطالب  فى كافة مراحلهم التعليمية بدًءا من املراحل ال�سا�سية.

-توفري الأماكن املجهزة بالتجهيزات الالزمة بالإنرتنت يف املناطق التعليمية واملراكز التعليمية، وتفعيل دورها.
دور  لون  يفعِّ الذين  الأ�ساتذة  حتفيز  اإىل  اإ�سافة  التعليمية،  العملية  اأ�سكال  كافة  يف  الإنرتنت  فيها  ت�ستخدم  التي  التعليمية  املوؤ�س�سات  -دعم 

الإنرتنت املقررات الدرا�سية ويف البحث العلمي، وتكرمي الطلبة امل�ستخدمني لالإنرتنت.
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الت�شويق الداخلي لإدارة املعرفة باملكتبات الأكادميية ال�شودانية: درا�شة تطبيقية من وجهة نظر 
العاملني باملكتبات فى مكتبة جامعة اخلرطوم

د. اأحمد حممد عثمان
امل�شتخل�س:

 هدفت الدرا�سة اإىل بيان دور الت�سويق الداخلي لإدارة املعرفة باملكتبات الأكادميية ال�سودانية على اأداء العاملني فى مكتبة جامعة اخلرطوم. 
تظهر اأهمية الدرا�سة فى بيان الت�سويق الداخلي لإدارة املعرفة باملكتبات الأكادميية باعتباره من املو�سوعات احليوية واملعا�سرة. وا�ستخدم 
الباحث املنهج التاريخي فى جمع املادة العلمية املتعلقة باملو�سوع من م�سادر املعلومات املختلفة واملنهج الو�سفي لدرا�سة احلالة وقد مت توظيفه 
الت�سويق  مفهوم  بتطبيق  تهتم  مل  املكتبة  اإدارة  باأن  الدرا�سه  نتائج  ال�ستبانه.واأظهرت  اأداة  عرب  الدرا�سة  حمل  باملكتبة  العاملني  اأراء  ملعرفة 
الداخلي، كما ل يجد �ساحب الفكرة اأو الإجناز التقييم املادي واملعنوي.ووعي العاملني باملكتبة ب�سرورة وجود نظام لتقييم اأداء العاملني يف 
الدرا�سة  اأو�ست  النتائج  على  وبناًء  والعمل اجلماعي.  واخلربات  الأفكار  تبادل  بت�سجيع  يخت�س  فيما  املكتبة  غياب ل�سرتاتيجية  مع  املكتبة، 
بالتايل: الهتمام بتطبيق الت�سويق الداخلي يف مكتبات اجلامعة ب�سبب اأهميته الكبرية يف زيادة ر�سا املوظفني.اعتماد نظام وا�سح لتقييم اأداء 
العاملني باملكتبات وفق م�ساركة املعرفة.وان�ساء قاعدة بيانات الأفكار باملكتبات عرب ما يطرحه العاملني باملكتبة باإن�ساء اأفكار خمتلفة خلدمات 

املكتبة، بجانب اإعادة النظر فى الهياكل التنظيمية والتى تقوم على الفعالية وتقود املكتبة بعيدًا عن النموذج البريوقراطي.
الكلمات املفتاحية:الت�سويق الداخلي - املكتبات اجلامعية – اإدارة املعرفة – العاملني باملكتبات الأكادميية

املقدمة:
التي ميكن  الهياكل والوظائف  التنظيمي والب�سري؛ فالتنظيمي ي�سمل  العن�سرين  الإدارة تتلخ�س يف  الإدارةباأن  يكاد يتفق معظم كتاب علم 
باجلانب  اهتمامه  فيتعلق  الب�سري  اأما  املتطورة.  البيئية  للظروف  مالءمة  واأكرث  وفعالية  كفاءة  اأكرث  ت�سبح  بحيث  ت�سكيلها  واإعادة  تغيريها 
اأنف�سهم  والثقة يف  لديهم  بامل�سوؤولية  الإح�سا�س  وتنمية  لعملهم  املنا�سبة  املهارات  واإك�سابهم  للموظفني  امل�ستمر  التدريب  الإن�ساين عن طريق 

والقدرة على اتخاذ القرارات التي تقع �سمن نطاق �سالحياتهم. 
وكما معلوم باإن روؤية وفل�سفة املكتبات بكافة اأنواعها هي عبارة عن تقدمي وعود لتقدمي خدمات حتقق ر�سا رغبات امل�ستفيدين ولتحقيق هذه 
الروؤيه عليها ال�سعي لتلبية حاجات موظفيها والعمل على اإر�سائهم لأنهم هم من يقومون بتنفيذ تلك الوعود، وهذا المر ميكن اأن يتم ب�سهولة 
اإذا تبنت املكتبات مفهوم الت�سويق الداخلي واإدارة املعرفة. وتعاملت مع موظفيها على اأ�سا�س اأنهم زبائن داخليون يجب اأن يلقوا الأهتمام الكايف 

باعتبارهم اأول خطوات حتقيق روؤية وفل�سفة املكتبات اجلامعية، وهذا ما �سيتم الوقوف عليه من خالل هذه الدرا�سة.
م�شكلة الدرا�شة:

من خالل اطالع الباحث على العديد من الدرا�سات التي تناولت مو�سوع الت�سويق الداخلي لحظ الباحث غياب مفهوم الت�سويق الداخلي فى 
ال�سودان لدى الإدارات العلياوالعاملني باملكتبات الأكادمييةعامة واملكتبات حمل الدرا�سة خا�سة.

اأ�شئلة الدرا�شة:
 اأ. ما درجة ممار�سة الت�سويق الداخلي فى مكتبات جامعة اخلرطوم من وجهة نظر العاملني باملكتبة؟

 ب ماهي العالقة بني العاملني باملكتبة وروؤية ور�سالة املكتبة؟
 ج ما هو دور القيادة وتاثريها على العاملني فى ت�سميم ال�سرتاتيجيات املتعلقه باأداء املكتبات؟

اأهداف الدرا�شة:
تهدف الدرا�شة اإىل:

 اأ.بيان اأهمية الت�سويق الداخلي على اأداء العاملني ودوره فى حتقيق روؤية ور�سالة املكتبة.
 ب.حتديد درجة الت�سويق الداخلي واإجراءته فى مكتبات جامعة اخلرطوم.

 ج.بناء ثقافة تنظيمية تركز دور القيادة وتاأثريها على العاملني حتي تنعك�س على خدمة امل�ستفيدين وجودة اخلدمة.
 د.رفع كفاءة العاملني عرب ا�ستخدام الو�سائل والتقنيات املتطورة باملكتبات من خالل تطبيق مفهوم الت�سويق الداخلي.



  جمـــــلة الــــــــــــدرا�شات الإن�شــــــــــــانية  -     العــــدد الثـــالث والعـــــــــــ�شرون   -   ينـــايــــــــــر     2020م

24

اأهمية الدرا�شة:
تظهر اأهمية الدرا�سة من خالل:

 اأ. اأهمية الت�سويق الداخلي لإدارة املعرفة باملكتبات اجلامعية ودوره فى حتقيق امليزة التناف�سية.
 ب. بيان دور العاملني باملكتبة باعتبارهم جزء من عنا�سر املزيج الت�سويقي، وينفذون روؤية ور�سالة املكتبة.

 ج. ت�سليط ال�سوء على هذا النوع من الت�سويق باملكتبات كونه يعد ال�سمان لتنفيذ الوعود التى قطعتها املكتبة فى ر�سالتها.
 د. اإمكانية اأن تفتح الدرا�سة اآفاقًا جديدة للباحثني فى جمال املكتبات الأكادميية.

حدود الدرا�شة:
- حدود مكانية:مكتبات جامعة اخلرطوم.

- حدود مو�سوعية:تركز على مو�سوع الت�سويق الداخلي لإدارة املعرفة.
منهج الدرا�شة واأدوات جمع البيانات:

منهج الدرا�سة: مثلت طبيعة م�سكلة الدرا�سة واأهدافها املعطيات املو�سوعية لآختيار املنهج الو�سفي، وقد مت العتماد علي هذا املنهج ملالئمته 
لهذه الدرا�سة، حيث اإن هذا املنهج يهدف اإيل جمع احلقائق والبيانات.

بالن�سبة لالإجراءات البحثية تطلب اجناز الدرا�سة اأن متر بعدة مراحل متثلت فى الآتي:
املرحلة الأويل: �سياغة الإطار النظرى للبحث ا�ستنادًا اإيل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة والبحوث ذات ال�سلة باملو�سوع.

املرحلة الثانية:حتديد جمتمع الدرا�سة ومتثل فى اأفراد جمتمع العاملني مبكتبات جامعة اخلرطوم، ومن ثم مرحلة ال�ستبانة ومت توزيعها على 
العاملني باملكتبة للح�سول على املعلومات، حيث مت توزيع ال�ستمارة باليد مبا�سرة كما مت ا�ستالمها بنف�س الطريقة.

م�شطلحات الدرا�شة: 
الت�سويق الداخلي: عرفه بريى ) Berry ( باأنه: "اعتبار املوظفني كزبائن داخليني والوظائف منتجات داخلية، يجب ت�سميمها لإر�ساء رغبات 

.) Berry، L :  1983،P19"وحاجات الزبائن الداخليني فى اجتاه حتقيق اأهداف املنظمة
ويعرفه الباحث: بانه خطة الإدارة لتحقيق التعاون والتكامل الوظيفي مع العاملني لتنفيذ ا�سرتاتيجيات املوؤ�س�سة الم، عرب تنمية وتطوير اأدائهم 

ومهاراتهم وحتفيزهم حتى يتم حتقيق امليزة التناف�سية املرجوه.
اإدارة املعرفة:

ُي�سري م�سطلح اإدارة املعرفةاإىل اأيجاد بيئة داخل املنظمة تعمل على ت�سهيل وتوليد ونقل املعرفة والت�سارك فيها، وبالتايل فان الرتكيز على اأيجاد 
ثقافة منظمة ومالئمة وعلى ايجاد القيادة الفعاله)�سلطان كرمايل،2005.�س7(    

ويعرف الباحث اإدارة املعرفة اإجرائيًا: باأنها العمليات والأدوات وال�سلوك التى ي�سرتك فى �سياغتها الأفراد الذين ميثلون راأ�س مال املنظمة 
وهذه املعرفة ت�ستخدم فى اإتخاذ القرارات وحل العقبات التى تقابل املنظمةوتعمل على رفع الأداء باملنظمة.

املكتبة اجلامعية: 
موؤ�س�سة علمّية تعمل على خدمة املجتمع من الّطلبة والأ�ساتذة والباحثني وذلك بتزويدهم باملعلومات التي يحتاجونها يف درا�ساتهم واأعمالهم 
من الكتب والدوريات واملطبوعات الأخرى اإ�سافة للمواد ال�سمعية الب�سرية و�سبل ا�ستخدامها، ن�ساأت لتقّدم خدمات معلوماتّية منوعة يف جمتمع 

اجلامعة )الزاحي، �سمية:2014،�س136(
هيئة  واأع�ساء  للم�ستفيدين من طلبة  املعلوماتّية  تقّدم جمموعة من اخلدمات  بالكليات اجلامعية  امللحقة  املكتبة  باأّنها: هي  اإجرائيًا  وتعرف 

التدري�س والباحثني. 
مركز  واأي  املكتبة  وجدت  اأجله  من  والجتماعي.  النف�سي  امل�ستوى  على  والتعليم  للمعلومات  خا�سة  احتياجات  لديهم  اأ�سخا�س  العاملني: 

معلومات اآخر ..من اأجل خدمته..تلبية احتياجاته للمعلومات .)العيا�سي،2012 ، �س689(
املعلومات  خدمات  ويقدم  املكتبة  ر�سيد  تكون  التي  املعلومات  م�سادر  واإختيار  املكتبة  م�سئولية  يتولون  الذين  الإفرا  باأنهم  اإجرائيًا  ويعّرف 

للم�ستفيدين.
الدرا�شات ال�شابقة:

ر�سد الباحث العديد من الدرا�سات العربية والأجنبية فى جمال الت�سويق الداخلي واإدارة املعرفة ، ومت العتماد على الدرا�سات الأقرب للمو�سوع 
وعر�سها فى �سياق زمني من الحدث اإيل الأقدم وهي كالآتي:

- درا�سة م�سعب خليفة واآخرون)2016( الر�سا الوظيفي لدي العاملني باملكتبات اجلامعية بولية اجلزيرة هدفت هذه الدرا�سة اإيل التعرف 
على م�ستوي الر�سا الوظيفي لدي العاملني باملكتبات اجلامعية بولية اجلزيرة )ال�سودان( والتعرف علي الفرق بني العاملني يف الر�سا الوظيفي 
باختالف م�ستويات اخلربة وقد تناولت الدرا�سة اأهمية الر�سا الوظيفي وعوامله وحمدداته واأبعاده اإ�سافة اإيل نظرياته، وقد اإتبع الباحثون 
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مبكتبات  للعاملني  موجهة  ا�ستبانة  توزيع  ومت  التاريخي،  واملنهج  اجلزيرة  بولية  اجلامعية  باملكتبات  العاملني  حالة  بدرا�سة  الو�سفي  املنهج 
العاملني  الأكرب من  الفئة  اأهمها:  النتائج من  اإيل عدد من  الدرا�سة  تو�سلت  والبطانة.  الكرمي  القراآن  الأهلية،  ود مدين  جامعات اجلزيرة، 
باملكتبات اجلامعية ترتاوح عدد �سنوات خربتهم ما بني 20-10 �سنة ومعظم العاملني باملكتبات اجلامعية هم من فئة الإناث بن�سبة 90% 
كما اأن هنالك عدم ر�سا عن الراتب ونظام املكافاأة املالية التي يتلقاها العاملني باملكتبات اجلامعية، من اأهم التو�سيات: توفري برامج تدريب 
باملكتبات  للعاملني  التي تقدم  الرواتب واحلوافز  الوظيفي و�سرورة مراجعة نظام  التخ�س�س  باملكتبات اجلامعية يف جمال  للعاملني  وتاأهيل 

اجلامعية ومقارنتها بحجم العمل الذي يقومون به.
- طر�سان، حنان.)2014(الت�سويق الداخلي كمفهوم لإدارة املوارد الب�سرية واأثره على جودة خدمات املعلومات: درا�سة ميدانية بجامعة ب�سكرة.

لهذا  اجلزائرية  اجلامعية  املكتبات  تبني  ودرجة  الب�سرية  املوارد  لإدارة  كمفهوم  الداخلي  الت�سويق  اأهمية  على  التعرف  الدرا�سة  هذه  حتاول 
املفهوم، باعتبار مو�سوع الت�سويق الداخلي من املوا�سيع احليوية و املعا�سرة يف ظل ع�سر اقت�ساد املعرفة الذي يلزم املكتبات اجلامعية اأن 
تتبنى وتعتنق فكرة اجلودة ل�سمان ر�سا امل�ستفيد. وقد ا�ستخدمت اأداة ال�ستبيان لالإجابة على ت�ساوؤلت الدرا�سة واختبار فر�سياتها، ومت توزيع 
30 موظفا. كما اعتمدت الدرا�سة املنهج  الكلي والذي �سمل موظفي املكتبة املركزية جلامعة ب�سكرة والبالغ عددهم  ال�ستبانة على املجتمع 
الو�سفي لو�سف وحتليل واقع تطبيق مفهوم الت�سويق الداخلي يف املكتبات اجلامعية اجلزائرية. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اإجراءات الت�سويق 
الداخلي املطبقة يف املكتبة اجلامعية التي اجريت بها الدرا�سة امليدانية ب�سكل عام، متثل تقييمًا حمايدًا للعاملني وهذا يعني يف واقع مر اأن هناك 
اإجراءات ذات عالقة بالت�سويق الداخلي مل ترق اإىل م�ستوى الطموح، الأمر الذي يتطلب ت�سخي�سًا وو�سع احللول املالئمة لها. وتو�سلت الدرا�سة 

اإىل بع�س التو�سيات والتي من �ساأنها تعزيز تبني الدارة يف املكتبات اجلامعية مفهوم الت�سويق الداخلي على نحو وا�سح .
– اجلزائر- يف  قاملة  العاملني يف مكتبات جامعة  لدى  الوظيفي  الر�سا  م�ستوى  التعرف على  اإىل  �سابونية عمر )2014(  درا�سة  - هدفت 
واإجراءات  العمل(  زمالء  الت�سال،  القيادة،   ( التنظيمية  والعوامل  احلوافز(  الرتقية،  )الأجر،  الوظيفية  العوامل  التالية:  املتغريات  �سوء 
وطبيعة العمل. كما �سعت الدرا�سة اأي�سا اإىل الك�سف عن مدى الفروق يف م�ستوى الر�سا وفقا للمتغريات ال�سخ�سية )اجلن�س، ال�سن، امل�ستوى 
التعليمي،م�سمى الوظيفة، اخلربة يف الوظيفة، التدريب والرتب ال�سهري(. وتتكونت عينة الدرا�سة من جميع العاملني يف مكتبات جامعة قاملة 
ال�ستبيان جلمع  اأداة  العتماد على  الوظيفي من خالل  الر�سا  لقيا�س   )  JSS( ا�ستخدم مقيا�س وقد  وموظفة،  60 موظفًا  والبالغ عددهم 
الوظيفي  الر�سا  م�ستوى  على  توؤثران  والوظيفية  التنظيمية  العوامل  اأّن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  البيانات.  لتحليل   )  SPSS(وحزمة املعلومات 

للعاملني مبكتبات جامعة قاملة واأنه ل توجد فروقات يف م�ستويات الر�سا لديهم تبعا للخ�سائ�س ال�سخ�سية والدميغرافية.
- درا�سة قايوم و�ساهاف Qayum & Sahaf )2013(: الت�سويق الداخلي ال�سروط الأ�سا�سية لر�سا املوظفني فى اجلامعات تركيا.

�سلط ال�سوء على العالقة بني الت�سويق الداخلي ور�سا املوظفني فى املوؤ�س�سات اخلدمية ب�سكل عام والتحقق فى دور ونطاق الت�سويق الداخلي 
فى اجلامعات، وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي من خالل ا�ستعرا�س الأدبيات ال�سابقه . واأبرز نتائج الدرا�سة هي: وجود عالقة ايجابية 
بني الت�سويق الداخلي ور�سا املوظفني،ر�سا املوظفني فى قطاع التعليم ميكن اأن يوؤدي فى النهاية اإيل حت�سني نوعية التعليم املقدم من قبل مقدم 

اخلدمة، اأظهرت الدرا�سة قلة البحاث حول الت�سويق الداخلي واأثره على الر�سا الوظيفي فى اجلامعات.
كما اأو�ست الدرا�سة حماكاة درا�سات احلاله للموؤ�س�سات اخلدمية الأخرى التى تدر�س الت�سويق الداخلي لو�سع ا�سرتاتيجيات مماثله للجامعات، 
اإجراء املزيد من الدرا�سات فى جمال الت�سويق الداخلي �ستعود على اجلامعات بالفائدة واحل�سول على خدمات ممتازة واو�ست كذلك ب�سرورة 

زيادة الهتمام ب�سد الفجون عرب اجراء بحوث الت�سويق الداخلي وتعزيز دور املوظفني مما يوؤدي فى النهاية اإيل حت�سني جودة اخلدمة.
- درا�سة: ال�سامل، حممد �سامل )1997( هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على و�سعية الر�سا الوظيفي للعاملني يف املكتبات ال�سعودية من 
خالل درا�سة م�سحية تعمل على قيا�س اجتاهات املكتبيني نحو العمل يف البيئة الأكادميية وا�ستطالع اآرائهم يف هذا ال�سدد، وذلك من خالل 
الك�سف يف بع�س اجلوانب املتعلقة بالو�سع الراهن للعاملني يف املكتبات اجلامعية ال�سعودية من حيث اجلن�س، اجلن�سية، احلالة العائلية، العمر، 
املوؤهل الدرا�سي، التخ�س�س، طبيعة العمل، الدرجة الوظيفية، عدد �سنوات اخلدمة، م�ستوى املرتبة الوظيفية، املرتب ال�سهري، املزايا املادية 
التي يتم احل�سول عليها. ومن جهة اأخرى قيا�س مدى الر�سا عن جمموعة من العوامل التي توؤثر يف بيئة العمل يف املكتبة اجلامعية مثل اإجنازات 
العمل، العرتاف والتقدير، فر�س النمو املتاحة، اأنظمة املكتبة واإجراءاتها، اأ�ساليب الإ�سراف، ظروف العمل وبيئته املادية، نظرة املجتمع للعمل 
يف املكتبة، العالقات مع الزمالء والروؤ�ساء. وقد اأجريت الدرا�سة على 211 مكتبي وتو�سلت اإىل النتائج التالية: ل توجد درجات يف التفاوت 
بالن�سبة للعمر، اجلن�س، التعليم، احلالة الجتماعية، التدريب، املزايا املتعلقة بال�سكن. يف حني توجد فروقات بالن�سبة ملتغري اجلن�سية حيث 

جند املكتبيني غري ال�سعوديني اأكرث ر�سا من زمالئهم ال�سعوديني. 
التعليق علي الدرا�شات ال�شابقة : 

املكتبيني ب�سفة عامة وقد ركزت علي  الوظيفي لدي  الر�سا  �سعتلدرا�سة  الدرا�سة  لها  التى تطرقت  ال�سابقة   الدرا�سات  اأن  �سبق  يت�سح مما 
العوامل التي توؤثر علي الر�سا الوظيفي لدي العاملني باملكتبات اجلامعية ، وقد كان القا�سم امل�سرتكه بني الدرا�سة احلالية والدرا�سات ال�سابقة 

هو ا�ستخدام اأداة الإ�ستبانة واتفقت كذلك كل الدرا�سات يف مناهجها الدرا�سية عند تناولها للمو�سوع .
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الطار النظرى للدرا�شة:
الت�شويق الداخلي:

التوجه  معينة،  اأطراف  بني  ين�سا  الذى  التبادل  عملية  على:  يرتكز  فهو  عامة،  ب�سفة  الت�سويق  مفهوم  عن  ينف�سل  ل  الداخلي  الت�سويق  اإن 
بامل�ستفيدوتكامل الأن�سطة والوظائف. اإذا مت تطبيقه ب�سكل �سليم فاأنه ي�سبح مبثابة الأداة الأ�سا�سية التى متكن املكتبات من الإعتماد عليها 
اأو فل�سفة ت�سويقية فرعية مثل الت�سويق الداخلي، وبينما تركز املكتبات على عمليات تقدمي خدماته للم�ستفيدين من اأجل  لتطبيق اأى مفهوم 
حتقيق مكانة مهمة فى البيئة التى تن�سط فيها، جند اأن الدور الذى يلعبه الأفراد العاملون بق�سم اخلدمات باملكتبات فى حتديد وم�ستوى جودة 
اخلدمة ومدى ر�سا امل�ستفيدين، قد اأدى باملكتبات اإىل تركيز اهتمامها ب�سكل اأخر من اأ�سكال التبادل وهو ما ميكن اأن يتم بني املكتبة والأفراد 

العاملني فيها، وهذا ما قاد اإىل ظهور مفهوم ت�سويقي حديث يهتم بالعاملني داخل املنظمة يعرف بالت�سويق الداخلي.
تعريف الت�شويق الداخلي:

يرى البع�س اأن اأول ظهور لهذا املفهوم كان مع بداية اخلم�سينات بوا�سطة مديرى اجلودة اليابانية، وهو النظر لالأن�سطة التى يوؤديها العاملون 
اإ�سباعها من خالل الأن�سطة التى يوؤديها  اأنها منتجات داخلية، واأن املنظمة يجب اأن تركز اهتماماتها على احتياجات العاملني وحتاول  على 

الأفراد لكي ت�سمن قوى عاملة ذات كفاءة عالية ت�ساهم فى اإر�ساء امل�ستفيدين)حامد �سعبان:2003،�س2(. 
غري اأن اأدبيات علم الت�سويق الداخلي توؤكد اأن بروز هذا املفهوم كان مع نهاية ال�سبعينات وبداية الثمانيات، وقدم العديد من املوؤلفني اإ�سهامات 
خمتلفة وكان اأبرزها تعريف جيمي�سون فقد اأ�سار للت�سويق الداخلي باأنه :جهود املوؤ�س�سات اخلدمية الهادفة لتزويد العاملني بت�سور كامل وفهم 
 Gumesson، E.وا�سح لالأهداف واملهمات التي ترغب املوؤ�س�سة بتحقيقها من خالللتدريب والتحفيز والتقومي واملكافاأة لإجناز الأهداف

P14،2000:(.(. ويت�سح من هذا التعريف اأن الت�سويق الداخلي:
- يعترب املوظفني م�ستهلكني يجب البحث عن حاجاتهم ورغباتهم.

- ت�سميم الوظائف كمنتجات من اأجل اإر�ساء واإ�سباع حاجات الزبائن الداخليني.
- الت�سويق الداخلي يعمل على حتقيق اأهداف املنظمة.

ويعترب هذا التعريف اأ�سا�س وم�سمون الت�سويق الداخلي من حيث تركيزه على املوظفني كم�ستهلكني، والوظائف كمنتجات داخلية، ويظهر هذا 
املفهوم قاعدة اأ�سا�سية فى اأدبيات الت�سويق الداخلي وهي موظف را�س ي�ساوى م�ستفيدًا را�سيًا، وهذا يعني اأن الت�سويق الداخلي له تاأثري على 

امل�ستفيد اخلارجي واجلودة.
ويفرت�س اأن تعامل اإدارات املكتبات موظفيها بالطريقة التى تريدهم اأن يعاملوا بها امل�ستفيدين، وعليه ميكن بالحتفاظ بالأفراد الأكرث اإدراكًا 
تتاأثر بطريقة تفاعل  الداخلية، لأن جودة اخلدمة  الت�سويق  لتقنيات  الفعال  بامل�ستهلك من خالل ال�ستخدام  امل�ستفيد وتوجها  باأهمية خدمة 

وتعامل املوظفني مع امل�ستفيدين.
اأهمية الت�شويق الداخلي بالن�شبة للمكتبة:

الر�سا  على حتقيق  يعمد  لنه  املنظمة،  اأهداف  العاملني وحتقيق  الأفراد  ورغبات  اإ�سباع حاجات  فى  بالغة  اأهمية  الداخلي  الت�سويق  يكت�سب 
الوظيفي للعاملني وتوفري بيئة داخلية تدعم الروح املعنوية وتنمي ال�سلوكيات الإيجابية لدى الأفراد جتاه املنظمة ويعترب الت�سويق الداخلي طريقة 
اإدارية تهدف اإىل الو�سول للم�ستفيدين من خالل تطوير وحتفيز اأفراد املكتبة بالقيام مبهامهم على اأكمل وجه اأثناء الت�سال بامل�ستفيد وتطبيق 

فل�سفة الإدارة للخدمات من قبل جميع اأفراد املكتبة.
واأن الخذ با�ساليب وفل�سفة الت�سويق الداخلي فى املكتبة هو املنهج الذى ميكن اأن تتخذه املكتبة للو�سول للبيئة اخلارجية، والأداة التى تعزز 
من خاللها موقعها التناف�سي وهو ما ينعك�س اإيجابًا على املكتبة واأهدافها املحددة، ويكت�سي الت�سويق الداخلي اأهميته بالن�سبة للمكتبة اإنطالقًا 

من املحاور التالية:
- اإدارة التغيري.

- بناء ال�سورة العامة.  
- اإ�سرتاتيجية املكتبة.

- اإدارة التغيري: قد تتبني املكتبة اإحداث تغيريات مثل: اأدخال اأنظمة جديدة داخل املكتبة كنظام معلومات رقمية )كوها اأو دي�سبي�س( اأو غريها 
من التغيريات التى تفر�سها ظروف معينة وهنا ياتي دور الت�سويق الداخلي فى قبول واإجناح هذه التغيريات.

- بناء ال�سورة العامة: تعد �سورة املكتبة اأحد العنا�سر الأ�سا�سية من عنا�سر )مفهوم اخلدمة، �سورة املكتبة، نظام العمل، وثقافة املكتبة( 
وال�سورة مبثابة اأداة اإعالمية ت�ستعملها بهدف)ريت�سارد نورمان:2000،�س254( : 

الإ�سرتاتيجي. •التخطيط 
تكلفة. باأقل  املوارد  اإىل  الو�سول  •ت�سهيل 
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والإنتاجية. الدافعية  لزيادة  الأفراد  �سلوك  •توجيه 
وهنا يظهر دور الت�سويق الداخلي من خالل الت�سال الداخلي والتعريف بنقاط متييز املكتبة لدى اأفراد املوؤ�س�سة. من خالل الأفراد العاملني يتم 

تنفيذ اخلطط الإ�سرتاتيجي لدى امل�ستفيدين اأو القطاع امل�ستهدف، وميكن اأن نطلق على العاملني باملكتبة هم �سفراء املكتبة.
- اإ�سرتاتيجية املكتبة: تطبيق اأى اإ�سرتاتيجية يحتاج اإىل تعاون وتن�سيق بني خمتلف الأفراد والوظائف، وجهود الت�سويق الداخلي تعمل على تقليل 

حدة التداخل وال�سراع الوظيفي، وبناء اللتزام املطلوب لتنفيذ الإ�سرتاتيجيات على اأح�سن وجه.
اأهمية الت�شويق الداخلي للموظف:

من خالل ما ذكر �سابقًا عن الت�سويق الداخلي ميكن القول اأن تطبيق برامج الت�سويق الداخلي ي�ستفيد املوظفون منها فى حتقيق:
 اأ.حتقيق الر�سا لدى العاملني وال�سعور بال�ستقرار من خالل البحث عن حاجات ورغبات العاملني والعمل على تلبيتها.

 ب.تطوير وحت�سني م�ستوى اأداء العامل لن تطبيق برنامج الت�سويق الداخلي يتطلب توفري كافة الظروف املالئمة، وبرامج التدريب والتطوير 
وكل ما ي�ساهم فى حت�سني اأداء العمل.

 ج.حت�سني العالقة بني العاملني من خالل برامج الت�سويق الداخلي تتغري نظرة العامل لزميله وي�سبح ال�سعور بالنتماء للمكتبة اأمر اأيجابي بالن�سبة للموظف.
 د.ال�سعور بقيمة الوظيفة وذلك عرب �سعوره باأهمية املهام والواجبات التى يقوم بها وامل�ساهمة فى حتقيق الأهداف امل�سرتكة للمكتبة واملوظف، 

وبالتايل تتغري نظرته ملعني العمل مما يدفعه اإىل حتقيق الذات والتمييز فى العمل.
اأهداف الت�شويق الداخلي باملكتبة:

العاملني  اإدارة  على  يعمل  الداخلي  فالت�سويق  املنظمة،  اأهداف  وكذلك  اخلارجي  الت�سويق  اأهداف  فى  مت�سمنة  الداخلي  الت�سويق  اأهداف 
فريد  املنظمة)حممد  بوا�سطة  تنفيذها  يتم  التى  واخلارجية  الداخلية  الربامج  ت�سمن جناح  بطريقة  الأداء  بغر�س حت�سني  دافعيتهم  ودعم 

ال�سحن:2002،�س408(. عليه ميكن �سياغة اأهداف الت�سويق الداخلي فى الآتي:
 اأ.م�ساعدة العاملني باملكتبات على فهم وا�ستيعاب ر�سالة املكتبة واأهدافها ونظام واأ�سلوب العمل املطبق.

 ب.حتفيز العاملني واإثارة دافعيتهم نحو اإجناز وظائفهم بكفاءة.
 ج.اكت�ساب التزام املوظفني اإجتاه خطط وا�سرتاتيجيات وثقافة املكتبة.

 د.يعمل على بناء ثقافة تنظيمية تركز على خدمة امل�ستفيد وجودة اخلدمة.
فاملحور  وتكتيكي،  اإ�سرتاتيجي  عثمان:2019،�س189(:  حممد  حموران)اأحمد  لها  الداخلي  الت�سويق  اأهداف  اأن  اإىل  ال�سارة  ميكن 
الإ�سرتاتيجي: يهدف اإىل خلق بيئة ي�سودها الوعي والإدراك باأهمية خدمة امل�ستفيد، واجلهود املوجهه اإجتاههم، اأما املحور التكتيكي: يكمن فى 

تنمية الإجتاه الإيجابي فى التعامل مع امل�ستفيدين.
وعرب املحورين اأعاله حتقق املكتبة اأهدافها لن النجاح فى حتقيق اإ�سرتاتيجتها يقت�سي فى املقام الأول النجاح فى الت�سويق الداخلي. كما تقدم 
من معطيات جتاه حت�سني الأداء والت�سويق الداخلي وحفز العاملني باملكتبات لتحقيق اأهداف واإ�سرتاتيجيات املكتبات كان لبد من التوجه اجلاد 

نحو اجلودة ال�ساملة والت�سويق الداخلي. 
الت�شويق الداخلي وم�شداقية املكتبات:

نعني بامل�سداقية هنا درجة اأو مدى تطابق اأداء وتوفري اخلدمة مع وعود والتزامات املكتبة جتاه توفري اخلدمة، لن الت�سويق الداخلي يعمل 
على تهيئة واإعداد عمال املعرفة وتوفري البيئة واملناخ املالئم من اأجل توفري اخلدمات للم�ستفيدين مبا يوافق نداء احلاجة وتوقعات امل�ستفيد.

لتحقيق  التى تهدف  واملكتبة  الأ�سا�سية جلودة اخلدمات.  امل�ستفيدين اخلا�سية  املمتازة ويعتربها معظم  وتعترب امل�سداقية هي قلب اخلدمة 
النجاح هي التى ت�سع ن�سب اعينها امل�ستفيد اأوًل ثم تقوم بالعمليات املعرفية والأن�سطة الالزمة لتلبية احتياجات ورغبات امل�ستفيد من خالل 

ت�سجيع العاملينوامل�ساهمة فى تقدمي خدمات تطابق اأو تفوق متطلبات وتوقعات امل�ستفيدين. 
اإن الت�سويق الداخلي يقوم على اإعتبار العاملني باملكتبة م�ستفيدين حقيقني، ينبغي العمل على اإر�سائهم والتاأثري على توجهاتهم و�سلوكياتهم من 
اأجل حتقيق غايات اجلودة باملكتبة، حيث يرغب امل�ستفيد احل�سول على نف�س اخلدمة التى اعتاد عليها بالإ�سافة اإىل الوعود والتلميحات التى 

تقدمها املكتبة من خالل برنامج الت�سويق اخلارجي ب�سان اخلدمة.
ميكن ال�سارة اإىل بع�س املوجهات ذات الإ�ساءة فى عملية جناح الت�سويق الداخلي من خالل)ريت�ساردنورمان:2000،�س59(:

 اأ. املظهر العام للمكتبة: ويق�سد به واجهة املبني، التجهيزات، مظهر العاملني والديكور الداخلي للمبني.
 ب. العتمادية: وهي مدى قدرة املكتبة على العتماد على العاملني و�سعورهم بالنتماء جتاه املكتبة، ورح املبادرة وامل�ساهمة فى حل امل�سكالت.

 ج. الفعالية اليجابية: وهى عالقة العمل بني العاملني والتوا�سل الفعال مع الروؤ�ساء.
 د. الثقة فى العالقات املتبادلة داخل املكتبة والميان بالعمل بروح املناف�سة.

 ه.التعاطف من خالل اهتمام املكتبة بالعاملني وال�ستجابة لحتياجاتهم والولء للمكتبة.
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الثقافة التنظيمية والت�شويق الداخلي:
اأن القيادة والثقافة التنظيمية وتكنولوجيا املعلومات )IT( هي عوامل متداخلة و�سرورية يف منظمات املعرفة التي ميكنها حتقيق التفاعل بني 
املعلومات واملعرفة من خالل تفعيلها بالت�سويق الداخلي لتحقق مزيج متنا�سق من تكنولوجيا املعلوماتIT. وعملية اخللق والإبداع لدى الإن�سان 
واللتزام بها لتحقيق اأهداف املكتبة بكفاية وفاعلية. وميكن لالإدارة حتقيق ذلك بالعمل على اإيجاد الهيكل التنظيمي امل�ساند والثقافة املتميزة  
عقول  يف  الكامنة  املعرفة  عن  الك�سف  يف  املعلومات  تكنولوجيا  اأدوات  ل�ستخدام  املنا�سبة  والو�سائل  الآليات  تقدمي  على  معا  يعمالن  واللذان 

العاملني والتجديد الدائم للمعرفة وتهيئة الأفراد للتاأقلم والنتماء املوؤ�س�سي.
فالثقافة توؤثر مبا ت�سكله من قيم ومعتقدات، يف املعرفة املوؤ�س�سية ب�سكل كبري، وهي من مكونات املعرفة التي حتدد اإىل حد كبري ماذا يرى وماذا 
ي�ستوعب الإن�سان املفكر والعارف. فالتكنولوجيا ل ميكنها اأن تنجح اإذا مل يكن لديها هدف وا�سح وحمدد للعمل. كما واأن اأي حلول تكنولوجية 
�ستف�سل اإذا مل تاأخذ بعني العتبار اأهمية التفاعل والعالقات التنظيمية وكذلك اثراء ثقافة الت�سويق الداخلي. ورغبة العاملني يف تبادل املعرفة 

واملعلومات فعملية تقدمي املعرفة لالآخرين هو عمل ل ميكن اإجبار النا�س عليه.
الدرا�سة امليدانية: الت�سويق الداخلي لإدارة املعرفة مبكتبات جامعة اخلرطوم

منهجية التحليل:
بيانات الدرا�سة اعتمدت على امل�سادر الأولية والثانوية وا�ستملت ال�ستبانة لعينة �سمت اأمناء املكتبات من من�سوبي املكتبات بجامعة اخلرطوم 
حيث بلغ حجم العينة عدد)36( فرد ومت توزيع عدد)33( ا�ستمارة ا�ستبانة وا�ستلم الباحث عدد)27( ا�ستمارة مكتملة ن�سبة لوجود عدد 

)SPSS( ثالثة اأفراد من العدد الكلي فى اأجازة من دون راتب، فقام الباحث بتحليل البيانات با�ستخدام احلزمة الح�سائية
جدول رقم )1(عدد الأفراد العاملني باملكتبات حمل الدرا�شة

املعتمدةامل�ستبعدةامل�سرتجعةاملوزعةال�ستبانات
3327027اخت�سا�س املكتبات واملعلومات

%%81.8%100الن�سبة  081.8%
 اإن طبيعة العالقة التى تربط املكتبات وم�ستفيدها هي عبارة عن وعود بتقدمي خدمات حتقيق ر�ساهم وتلبية نداء احلاجة لديهم، وتتوقف 
م�سداقية املكتبات فى الوفاء بوعدها ومدى �سعيها فى تلبية حاجات موظفيها والعمل على اإر�سائهم لأنهم هم من يقومون بتنفيذ تلك الوعود، 
وهذا الأمر ميكن اأن يتم ب�سهولة اإذا تبنت املكتبات مفهوم الت�سويق الداخلي لإدارة املعرفة باملكتبات وتعاملت مع موظفيها على اأ�سا�س اأنهم 

زبائن داخليون يجب اأن يلقوا الهتمام الكايف.
لإثبات ذلك قام الباحث بتحليل اإختبار الو�سط احل�سابي املرجح حيث دجمنا  كل املتغريات اخلا�سة فى املحاور التالية:)حمور الثقافة، حمور 

القيادة، حمور العمليات وحمور تكنولوجيا(.
اأوًل حمور الثقافة :جدول رقم )2(العالقة بني العاملني باملكتبة  وحتقيق روؤية ور�شالة املكتبة

الوسط العباراتت
الحسابي

الوسط 
الفرضي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الرآي

مستوى 
الرآي

الترتيب

ضرورة وجود نظام لتقييم أداء 1
العاملين في المكتبة

1أوافق83.8 4.1930.83%

تستخدم المكتبة طرقا مختلفة للرقابة 2
علي األداء بالمكتبة

2محايد55.6 2.7830.80%

تدرك المكتبة الدور المهم لعمال 3
المعرفة في جودة الخدمة المقدمة

3ال أوافق50.4 2.5231.01%

تؤكد إدارة المكتبة علي أهمية اإللتزام 4
بتطبيق مفهوم التسويق الداخلي

ال أوافق 34.8 1.7430.81%
بشدة

4

يجد صاحب الفكرة أو اإلنجاز التقييم 5
المادي والمعنوي

ال أوافق 32.6 1.6331.21%
بشدة

5

-ال أوافق51.4 %12.85153.59الجملة
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اجلدول رقم )2(يتطرق للعالقة بني العاملني باملكتبة وحتقيق روؤية ور�سالة املكتبة، تعد الثقافة التنظيمية عن�سرًا اأ�سا�سيًا فى النظام العام 
للمنظمات والذى ينبغي على قادة املنظمات اأن يفهموا اأبعادها وعنا�سرها لكونها الو�سط البيئي الذى تعمل فيه املكتبات والذى يوؤثر على نوع 

ال�سلوك الذى تتفاعل به مع غريها اأو مع عامليها.
العاملني  بني  العالقة  حتكم  التي  امل�سرتكة  واملبادئ  القيم  جمموعة  حول  املبحوثني  راأي  م�ستويات  يف  اإختالفًا  جند   )2( رقم  اجلدول  من 
باملكتبة، وربطها بتحقيق روؤية ور�سالة املكتبة مرتبة ترتيبًا تنازليًا من اأكرث عبارة اإر�ساء للمبحوثني اإىل اأقل عبارة، وبالنظر لعبارات املحور 
البنود  بقية  جند  " بينما  "عاليًا  كان  حوله  املكتبة  يف  العاملني  اأداء  لتقييم  نظام  وجود  �سرورة  حول  الراآي  م�ستويات  اأن  )الثقافة(  الأول 
اإدارة  ت�ستخدم املكتبة طرقًا خمتلفة للرقابة علي الأداء باملكتبة، تدرك املكتبة الدور املهم العاملني باملكتبة يف جودة اخلدمة املقدمة، توؤكد 
املبحوثني حولها   راأي  واملعنوي  املادي  التقييم  الإجناز  اأو  الفكرة  يجد �ساحب  الداخلي،  الت�سويق  بتطبيق مفهوم  الإلتزام  اأهمية  علي  املكتبة 
اخلا�سةبها،اإلاأنهيجباإعادةالتفكريفيطرقاأداءال ".وبالرغممنتعاملكلمكتبةمعالتغرياتامل�ستمرةفيبيئتها،ح�سبواقعهاواحتياجاتها  "�سعيفًا  كان 
معاأهدافاملكتبة،هذهالعمليةالتيت�سمى  وتنا�سبها  الالزمةعلىاأ�ساليبالعمل  معاملكتبة،وعماللتعديالت  واإعادةت�سميمالعملياتبحيثتتنا�سب  عمل، 
"اإعادةالهند�سة" وميكن اأن ترتكز فى املحاور الآتية: املراجعة الت�سويقية لأداء العاملني، اللتزام بتطبيق مفهوم الت�سويق الداخلي والأهتمام 

مبو�سوع التحفيز على الأداء.
ولأن التحدي الأ�سا�سي الذي يواجهامل�سوؤولني يف املكتبات يتمثل فيحقيقةاإحداث تغيريات نتيجةلعملياتاإعادةهند�سةاملكتبةمنالهيكل التنظيمي 

والأ�ساليب يف جميع امل�ستويات والتيي جبعلىاملوظفني ا�ستيعابها. 
جدول رقم )3(اجتاهات الراأي للعاملني باملكتبة وربطها بتحقيق روؤية ور�شالة املكتبة

ل اأوفق ب�سدةل اأوافقحمايداأوافقاأوافق ب�سدةنالعبارات
ت�ستخدم املكتبة طرقًا خمتلفة للرقابة 

علي الأداء باملكتبة
051291ك

 %0.018.544.5 33.33.7

�سرورة وجود نظام لتقييم اأداء 
العاملني يف املكتبة

1 91610ك
 %33.359.33.7 0.03.7

تدرك املكتبة الدور املهم العاملني  
باملكتبة يف جودة اخلدمة املقدمة

1 23318ك
%7.411.111.1 66.73.7

توؤكد اإدارة املكتبة علي اأهمية الإلتزام 
بتطبيق مفهوم الت�سويق الداخلي

0131112ك
 %0.03.711.1 40.744.5

يجد �ساحب الفكرة اأو الإجناز 
التقييم املادي واملعنوي

511419ك
0.07.43.73.714.870.4

اآراء املبحوثني حول جمموعة القيم واملبادئ امل�سرتكة التي حتكم العالقة بني العاملني باملكتبة، وربطها  اجلدول رقم )3( يو�سح اإجتاهات 
بتحقيق روؤية ور�سالة املكتبة حيث جند اأن %44.5 من من�سوبي املكتبات بجامعة اخلرطوم حمايدين علي اأنه ت�ستخدم املكتبة طرقًا خمتلفة 
للرقابة علي الأداء باملكتبة و%33.3 منهم ليوافقون علي ذلك، وفى هذا اجلانب ميكن للمكتبة اأن تعتمد جمموعة و�سائل للرقابة على الأداء 
من   59.3% هنالك  لكن  العاملني.  وان�سراف  ح�سور  بجانب  املبا�سر،  احلوار  املتابعة،  اليومية،  الإجناز  ا�ستمارة  ال�سنوى،  التقرير  مثل: 
امل�ستطلعني يوافقون علي اأنه هنالك �سرورة وجود نظام لتقييم اأداء العاملني يف املكتبة و%33.3 منهم يوافقون ب�سدة علي ذلك، من خالل 
قراءة اآراء العاملني باملكتبة حول �سرورة وجود نظام لتقييم الأداء واأنهم يدركون ب�سورة جيدة باأن الأداء ما هو ال عملية تقييمية وخالله يتم 
الإف�ساح عن الأداء وي�ساعد على ت�سحيح اأدائه ويخلق نوعًا من التناف�س. لكن هنالك %66.7 ل يوافقون علي اأنه تدرك املكتبة الدور املهم 
للعاملني يف جودة اخلدمة املقدمة، ولأن اإدارة املعرفة تعتمد على الإبداع وامل�ساركة بني الأفراد وهي تركز على اجلانب الب�سرى وما ميلكه من 
خربات ومواهب وقدرة على الإبداع والبتكار، ومبا اأن املكتبات اجلامعية من املوؤ�س�سات التى تعتمد على املوارد الب�سرية فى تقدمي خدماتها، 
وهو ما يوجب اإعادة الهتمام بالتدريب والتعليم امل�ستمر، كذلك هنالك %44.5 من اأفراد العينة ليوافقون ب�سدة علي تاأكيد اإدارة املكتبة علي 
اأهمية الإلتزام بتطبيق مفهوم الت�سويق الداخلي، وعلى اإدارة املكتبة اأن تعلم باأن الت�سويق الداخلي يلعب دورًا مهمًا فى التعريف بنقاط متييز 
املكتبة، وعربه حتقق املكتبة الر�سا وال�سعور بالإ�ستقرار لدى العاملني بها، وبالتاىل تتغري نظرتهم ملعني العمل مما يدفعهم اإىل حتقيق الذات 
والتميز فى العمل، واأخريًا جند اأن  %70.4 من امل�ستطلعني ليوافقون ب�سدة علي اأنه يجد �ساحب الفكرة اأو الإجناز التقييم املادي واملعنوي. 

اإن وجود نظام لتقييم اأداء العاملني �سرورى.
كما اأن عالقةالت�سويق الداخلي )الر�ساالوظيفي(بالأداء ذات اأبعاد، واأ�سار ليل�سين�س)ليل�سني�سر:1999،�س75(: اإىلالعتقادال�سائدباأنامل�ست
وىالعاليمنالر�ساالوظيفييوؤدي اإىلم�ستوىعاملنالأداءفاإنالعالقةبينالر�ساوالأداءعالقةطردية. فالإح�سا�سبثناءوتقديرالآخرينيلهباحلما�سالأجنه
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دهمعرتفبه. واإعطاءالعاملينحقهممنالتقديريحم�سهمويعطيهمالدافعللعملبجدوالبداعاأكرث فاأكرث،كونالإن�سانبطبعهميالإىلحبالظهوروالتميز.
ثانيًا حمور القيادة :

جدول رقم )4(دور القيادة وتاأثريها على الأفراد وت�شميم الإ�شرتاتيجيات وحتديد الأدوار
الو�سط العباراتت

احل�سابي
الو�سط 

الفر�سي
النحراف 

املعياري
الرتتيبم�ستوى الراآيدرجة الراآي

للم�سوؤول القدوة يف  العمل 1
وامل�ساركة باملعلومات 

واملعارف

2.7831.12% 1حمايد55.6 

ا�ستقطاب الكفاءات 2
واملحافظة علي اخلربات 

يعد هدف اإ�سرتاتيجي

2ل اأوافق 2.3731.47%47.4

ا�سرتاتيجية املكتبة ت�سجيع 3
تبادل الأفكار واخلربات 

والعمل اجلماعي

2.3031.13% 3ل اأوافق46.0 

هنالك �سيا�سة وا�سحة 4
ت�سعى من خاللها املكتبة 

للتح�سني امل�ستمر للخدمات

4ل اأوافق2.1931.0043.8

ي�ساعد نظام الإدارة 5
امل�ستخدمة علي تاأمني 

فر�سة البداع واملبادرة

5ل اأوافق2.1531.1643.0

-ل اأوافق11.77154.5147.1اجلملة

حتى تنجح املكتبة يف خدمةالبحث العلمي وحتقيق اأهدافها لبّد اأن تقوم بعملية تقييم م�ستمر لبيئتها  الداخلية، من اأجل 
ال�ستعدادل لتغريات وظروف البيئة املحيطة وماتت�سمنه من عوامل اقت�سادية، اجتماعية ،قانونية وتكنولوجية ،كما ميكن 
التقييم من تقدير القدرات املادية والب�سرية املتاحة للمكتبة، بالإ�سافةاإىلحتديدنقاطالقوةوتعزيزهالال�ستفادةمنهاوالب
اإختالفًا يف  ال�سعفللتغلبعليهاوتفاديها، من قراءة اجلدول رقم)4(واخلا�س بذلك جند  حثعنطرقتدعيمهاوحتديدنقاط 
م�ستويات راأي املبحوثني حول الرئي�س �ساحب النفوذ والتاأثري على الأفراد وي�سعى اإىل التطوير ويقع عليه عبء ت�سميم 
الإ�سرتاتيجيات وحتديد الأدوار مرتبة ترتيبًا تنازليًا من اأكرث عبارة اإر�ساء للمبحوثني اإىل اأقل عبارة حيث جند يف عبارات 
املحور الثاين )القيادة( اأن م�ستويات الراآي حول امل�سوؤول القدوة يف العمل وامل�ساركة باملعلومات واملعارف حوله كان "و�سطًا 
" وتوجيه ثقافة املكتبة نحو ت�سارك املعرفة يتاأثر مب�ستوى موؤهالت القيادة التنظيمية. بينما جند بقية العبارات ا�ستقطاب 
والعمل  واخلربات  الأفكار  تبادل  ت�سجيع  املكتبة  ا�سرتاتيجية  اإ�سرتاتيجيًا،  يعد هدفًا  علي اخلربات  واملحافظة  الكفاءات 
اجلماعي، هنالك �سيا�سة وا�سحة ت�سعى من خاللها املكتبة للتح�سني امل�ستمر للخدمات وي�ساعد نظام الإدارة امل�ستخدمة 

علي تاأمني فر�سة الإبداع واملبادرة راأي املبحوثني حولها  كان "�سعيفًا ". 
وماحتتاجهمبادراتالت�سويق الداخلى واإدارةاملعرفةفياملكتباتاجلامعيةهو "قوةالطاقمالقيادي"  كونها                   فك
ال�سخ�سية،حيثاأنهاالقدرةعلىتعبئةاملواردل فالقوةعالمةللكفاءة  رةاإبداعيةوروؤيةمل�ستقبليةتعجزعقوللكثريينعلىتقبلها. 
ي�سكلونالآخرينبينماالأفرادعدميوالقوةي�سكلهمالآخرون)ويتوندافيد،كامريونت عمالأومهمة،والأفرادذووالقوة  اإجنازاأى 

للمعنوياتاأكرثمنمعرفةاأنكتملكحاًلاأف�سلمنفرداآخر،لكنلي�سلديكالقدرةعلى  مي:2001،�س124(.وليوجد�سيءم�سعف 
مهمجدًابالن�سبةللقيادةلأنالقوة�سرطاأ�سا .لذلكفاإناكت�سابالقوةومنثمتحويلهااإىلنفوذ  احل�سولعلىالدعمفتواجهبالرف�س 

�سيللنفوذ.
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جدول رقم )5(اجتاهات الراأي حول دور القيادة  وتاأثريها على الأفراد و ت�شميم الإ�شرتاتيجيات وحتديد الأدوار
ل اأوفق ب�سدةل اأوافقحمايداأوافقاأوافق ب�سدةنالعبارات

للم�سوؤول القدرة يف  العمل وامل�ساركة 
باملعلومات واملعارف

345141ك

%11.114.818.5 51.93.7
ا�سرتاتيجية املكتبة ت�سجيع تبادل 

الأفكار واخلربات والعمل اجلماعي
06498ك
%0.022.214.8 33.329.7

ا�ستقطاب الكفاءات واملحافظة علي 
اخلربات يعد هدفًا اإ�سرتاتيجيًا

432810ك

%14.811.17.4 29.637.1
هنالك �سيا�سة وا�سحة ت�سعى من خاللها 

املكتبة للتح�سني امل�ستمر للخدمات
124146ك
%3.77.414.8 51.922.2

ي�ساعد نظام الإدارة امل�ستخدمة علي 
تاأمني فر�سة البداع واملبادرة

055611ك
% 0.0 18.5 18.5 22.240.8

اجلدول رقم)5( يو�سح اإجتاهات اآراء املبحوثني حول الرئي�س �ساحب النفوذ والتاأثري علي الأفراد وي�سعى اإىل التطوير ويقع عليه عبء ت�سميم الإ�سرتاتيجيات 
وحتديد الأدوار حيث جند اأن %51.9 من من�سوبي املكتبات بجامعة اخلرطوم ل يوافقون علي اأنه للم�سوؤول القدوة يف العمل وامل�ساركة باملعلومات واملعارف 
و%18.5 منهم حمايد علي ذلك، ويعزى الباحث هذه الن�سبة اإىل نظرة العاملينباملكتبة باأن وظيفة اأمني املكتبة دومًا ي�سغلها غري املتخ�س�سني فى علوم 
املكتبات واملعلومات، واأنهم يعانون لعدم وجود لغة م�سرتكة بينهم والقيادة. كذلك هنالك %33.3 من امل�ستطلعني ل يوافقون علي اأن اإ�سرتاتيجية املكتبة 
ت�سجيع تبادل الأفكار واخلربات والعمل اجلماعي و%29.7 منهم ل يوافقون ب�سدة، على الرغم من اإن التخطيط الإ�سرتاتيجيى ي�ساعد على توقع بع�س 
الق�سايا التي ميكن اأن حتدث يف البيئة الداخلية واخلارجية وو�سع اخلطط للتفاعل معها، وي�ساهم يف اإعداد الكوادر من خالل التدريب وامل�ساركة يف التفكري 
وحل امل�ساكل التي تخ�س املنظمة، اأي�سًا هنالك %37.1 ل يوافقون ب�سدة علي اأنه ا�ستقطاب الكفاءات واملحافظة علي اخلربات يعد هدفًا اإ�سرتاتيجيًا، 
كذلك هنالك %51.9 من اأفراد العينة ل يوافقون علي اأنه هنالك �سيا�سة وا�سحة ت�سعى من خاللها املكتبة للتح�سني امل�ستمر للخدمات، واأخريًا جند اأن 

واملبادرة. الإبداع  فر�سة  تاأمني  علي  امل�ستخدمة  الإدارة  نظام  ي�ساعد  اأنه  علي  ب�سدة  يوافقون  ل  امل�ستطلعني  من   40.8%
ثالثًا حمور العمليات :

جدول رقم )6(مرونة الهيكل التنظيمي فى تنفيذ العمليات التي ت�شتخدمها املكتبة لتقدمي خدماتها الأ�شا�شية
الو�سط الو�سط احل�سابيالعباراتت

الفر�سي
النحراف 

املعياري
الرتتيبم�ستوى الراآيدرجة الراآي

وجود خطة اإ�سرتاتيجية ي�ساعد يف 1
تقدمي خدمات املعلومات

1اأوافق ب�سدة 4.523700.90.4% 

ت�سهم رقمنة عمليات املكتبة يف 2
حتقيق ر�سا امل�ستفيدين

  4.48
2

2اأوافق ب�سدة  750.89.6% 3

وجود خطة اإ�سرتاتيجية مهم لت�سويق 3
خدمات املعلومات باملكتبة

3اأوافق ب�سدة 89.6% .840 4.483 

امل�ساركة بدورات تتوافق 4
بالحتياجات ت�سهم يف عمل املكتبة

4اأوافق4.003830.80.0%

ت�ستخدم املكتبات ال�ساليب التقنية 5
يف ممار�سة عملية التدريب

5حمايد2.813960.56.2%

هنالك ا�ساليب وو�سائل ت�ستخدم يف 6
حتقيق املنفعة  اأهدافها

6ل اأوافق1.8931.2937.8%

-اأوافق%22.18182.9273.9 اجلملة

لتنفيذ  التنظيمي  الهيكل  مرونة  ومدى  الإدارة  م�ستويات  بني  والت�سال  التن�سيق  حول  املبحوثني  راأي  م�ستويات  يف  اإختالفًا  جند    )6( رقم  اجلدول  من   
العمليات التي ت�ستخدمها املكتبة لتقدمي خدماتها الأ�سا�سية من �سيا�سات وتدريب واإجراءات ونظام احلوافز وخدمة امل�ستفيدين مرتبة ترتيبًا تنازليًا من 
اأكرث عبارة اإر�ساء للمبحوثني اإىل اأقل عبارة حيث جند يف عبارات املحور الثالث )العمليات( اأن م�ستويات الراأي حول وجود خطة اإ�سرتاتيجية ي�ساعد يف 
تقدمي خدمات املعلومات، ت�سهم رقمنة عمليات املكتبة يف حتقيق ر�سا امل�ستفيدين، وجود خطة اإ�سرتاتيجية مهم لت�سويق خدمات املعلومات باملكتبة وامل�ساركة 
بدورات تتوافق بالإحتياجات ت�سهم يف عمل املكتبة راأي امل�ستطلعني حولهم كان "عاليًا " لأن العمل على و�سع خطة اإ�سرتاتيجية للت�سويق فى مكتبات جامعة 
اخلرطوم مهم وعلى الإدارة اأن تقود هذه املبادرة، واأنتت�سماخلطةباملرونةمنحيثالتنبوؤ بالتغرياتالتيتحدثفيالعواماللبيئيةاملحيطة،واأنتوؤخذاملعلوماتاخلا�سةبه
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ذهالتنبوؤاتفي العتبارعنداتخاذالقرارات. بينما  ت�ستخدم املكتبات الأ�ساليب التقنية يف ممار�سة عملية التدريب راأي امل�ستطلعني حوله كان "و�سطًا " وعلى 
املكتبة تطبيق خمتلف الربامج التدريبية الإلكرتونية للعاملني من اأجل تطوير مهاراتهم، واأخريًا  جند العبارة. هنالك ا�ساليب وو�سائل ت�ستخدم يف حتقيق 
املنفعة الإقت�سادية راآي املبحوثني حوله  كان "�سعيفًا" والرتكيز على التميز من خالل النمو والبقاء ومواجهة التحديات بالهتمام بتطوير اخلدمات املقدمة.

جدول رقم )7(اجتاهات راأي للمبحوثني حول مرونة الهيكل التنظيمي لتنفيذ عمليات املكتبة
ل اأوفق ب�سدةل اأوافقحمايداأوافقاأوافق ب�سدةنالعبارات

وجود خطة اإ�سرتاتيجية ي�ساعد يف تقدمي 
خدمات املعلومات

1610010ك
%59.337.00.0 3.70.0

ت�سهم رقمنة عمليات املكتبة يف حتقيق 
ر�سا امل�ستفيدين

169111ك
%59.333.33.7 3.70.0

وجود خطة اإ�سرتاتيجية مهم لت�سويق 
خدمات املعلومات باملكتبة

178020ك 

%63.029.60.0 7.40.0
ت�ستخدم املكتبات ال�ساليب التقنية يف 

ممار�سة عملية التدريب
1 16811ك 
%3.722.229.6 40.83.7

امل�ساركة  بدورات تتوافق بالحتياجات 
ت�سهم يف عمل املكتبة

617301ك

 %22.263.011.1 0.03.7

هنالك ا�ساليب وو�سائل ت�ستخدم يف 
الت�سويق الداخلي

126216ك

 %3.77.422.2 7.459.3

التي  العمليات  لتنفيذ  التنظيمي  الهيكل  مرونة  ومدى  الإدارة  م�ستويات  بني  والت�سال  التن�سيق  حول  املبحوثني  اآراء  اإجتاهات  يو�سح   )7( رقم  اجلدول 
%59.3 من من�سوبي  اأن  للم�ستفيدين حيث جند  واإجراءات ونظام احلوافز وخدمة  الأ�سا�سية من �سيا�سات وتدريب  ت�ستخدمها املكتبة لتقدمي خدماتها 
املكتبات بجامعة اخلرطوم يوافقون ب�سدة على اأن وجود خطة اإ�سرتاتيجية ي�ساعد يف تقدمي خدمات املعلومات و%37.0 منهم يوافقون علي ذلك، وتعد 
ممار�سة التفكري الإ�سرتاتيجي اأمرًا مهمًا بالن�سبة للمكتبات، حيث يك�سبها ذلك التعود على اإيجاد احللول للم�ساكل التى تفرزها البيئة التناف�سية، وحتى يعطي 
هذا التفكري النتائج املرجوة يجب ا�سراك كل اأفراد املكتبات فى عملية التفكري ل�سمان الإ�ستجابة لعملية التغيري، وحتقيق الإن�سجام بني كل الوظائف. ففي 
النهاية يهدف التفكري ال�سرتاتيجي اإىل حتقيق امليزة التناف�سية. كذلك هنالك %59.3 من امل�ستطلعني من يوافقون ب�سدة علي اأنه ت�سهم رقمنة عمليات 
املكتبة يف حتقيق ر�سا امل�ستفيدين و%33.3 منهم يوافقون علي ذلك، اأي�سًا هنالك %63.0 يوافقون ب�سدة على اأن وجود خطة اإ�سرتاتيجية مهم لت�سويق 
خدمات املعلومات باملكتبة، لكن هنالك %40.8 من اأفراد العينة ليوافقون على اأن ت�ستخدم املكتبات ال�ساليب التقنية يف ممار�سة عملية التدريب، بينما 
جند اأن %63.0 من امل�ستطلعني يوافقون على اأنه امل�ساركة بدورات تتوافق بالإحتياجات ت�سهم يف عمل املكتبة، واأخريًا جند اأن %59.3 من امل�ستطلعني 

من ليوافقون  ب�سدة علي اأنه هنالك اأ�ساليب وو�سائل ت�ستخدم يف الت�سويق الداخلي.
رابعًا حمور تكنولوجيا املعلومات : 

جدول رقم )8(مدى اإ�شتخدام الو�شائل والتقنيات الب�شيطة اأو املعقدة يف املكتبات
الو�سط الو�سط احل�سابيالعباراتت

الفر�سي
النحراف 

املعياري
الرتتيبم�ستوى الراآيدرجة الراآي

اإجادة مهارة التعامل مع النظم الآلية 1
يف جمال عمل املكتبة

1اأوافق4.043640.80.8%

ت�ساعد تكنولوجيا املعلومات 2
امل�ستخدمة علي حت�سني جودة 

اخلدمات مبا يتوافق مع رغبات 
امل�ستفيدين

2حمايد3.9630.7579.2%

اإ�ستغالل تقنية املعلومات يف حتقيق 3
امليزة التناف�سية عرب اأداء خدمات 

املعلومات

3حمايد2.893930.57.8%

اإ�ستغالل تقنية الت�سال عرب الويب 4
والتوا�سل الإجتماعي يف عمل املكتبة

4ل اأوافق2.5631.2551.2%

-حمايد%15.78123.5263.1اجلملة
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من اجلدول رقم )8( جند اإختالفًا يف م�ستويات راأي املبحوثني حول مدى اإ�ستخدام الو�سائل والتقنيات الب�سيطة اأو املعقدة يف البحث وجمع واإعداد املعلومات 
وتو�سيلها لالأ�سخا�س، واملكتبات والتي من �ساأنها حت�سني قدرة العاملني علي الإت�سال ببع�سهم مرتبة ترتيبًا تنازليًا من اأكرث عبارة اإر�ساء للمبحوثني اإىل 
اأقل عبارة حيث جند يف عبارات املحور الرابع )تكنولوجيا املعلومات( اأن م�ستويات الراأي حول اإجادة مهارة التعامل مع النظم الآلية يف جمال عمل املكتبة 
وت�ساعد تكنولوجيا املعلومات امل�ستخدمة علي حت�سني جودة اخلدمات مبا يتوافق مع رغبات امل�ستفيدين حولهما كان "عاليًا " وميكن للمكتبات ا�ستغالل هذه 
امليزة فى الو�سول اإىل م�سادر البيانات واملعلومات اخلارجية لتطوير اأدائها من اأجل حت�سني قدراتها التنظيمية. بينما اإ�ستغالل تقنية املعلومات يف حتقيق 
امليزة التناف�سية عرب اأداء خدمات املعلومات وت�سويقها كان راآي املبحوثني حوله كان "و�سطًا " واأخريًا البند اإ�ستغالل تقنية الت�سال عرب الويب والتوا�سل 
الإجتماعي يف عمل املكتبة كان راأي املبحوثني حولهما "�سعيف"، وفى ع�سر اقت�ساد املعرفة لبد من الرتويج خلدمات املعلومات، لأهمية التخطيط للحمالت 
الرتويجية باملكتبات وا�ستغالل الرقمنة فى حمالت الرتويج، ولقد تطابقت هذه النتيجة )عدم ا�ستغالل تقنية التوا�سل الإجتماعي يف عمل املكتبة( مع نف�س 
نتيجة درا�سة عمر عبا�س)عمر عبا�س:2011،�س204( فى العام 2011م وهذا موؤ�سر لبد من الوقوف عليه باأن مكتبات جامعة اخلرطوم ل ت�ستخدم 
اأدوات الرقمنة ب�سورة جيدة، ومثال لالأدوات والنظم احلديث: كنظم املنطق ال�سبابي وال�سبكات الع�سبية واملحاكاة، والتوا�سل الجتماعي والويب الدليل . 

جدول رقم )9(اجتاهات الراأي للمبحوثني حول ا�شتخدام الو�شائل والتقنيات الب�شيطة اأو املعقدة يف املكتبات
ل اأوفق ب�سدةل اأوافقحمايداأوافقاأوافق ب�سدةنالعبارات

اإجادة مهارة التعامل مع النظم الآلية يف 
جمال عمل املكتبة

519210ك
%18.570.47.43.70.0

اإ�ستغالل تقنية املعلومات يف حتقيق امليزة 
التناف�سية عرب اأداء خدمات املعلومات 

وت�سويقها

161091ك
%3.722.237.133.33.7

اإ�ستغالل تقنية الت�سال عرب الويب 
والتوا�سل الإجتماعي يف عمل املكتبة

262125ك
%7.422.27.444.518.5

ت�ساعد تكنولوجيا املعلومات امل�ستخدمة 
علي حت�سني جودة اخلدمات مبا يتوافق مع 

رغبات امل�ستفيدين

615510ك
%22.255.618.53.70.0

اجلدول رقم)9( يو�سح اجتاهات اآراء املبحوثني حول مدى ا�ستخدام الو�سائل والتقنيات الب�سيطة اأو املعقدة يف البحث وجمع واإعداد املعلومات وتو�سيلها 
لالأ�سخا�س واملكتبات والتي من �ساأنها حت�سني قدرة العاملني علي الت�سال ببع�سهم حيث جند اأن %70.4 من من�سوبي املكتبات بجامعة اخلرطوم يوافقون 
على اإجادة مهارة التعامل مع النظم الآلية يف جمال عمل املكتبة و%18.5 منهم يوافقون ب�سدة علي ذلك، لكن هنالك %37.1 من امل�ستطلعني حمايدين 
اأي�سًا هنالك  اأداء خدمات املعلومات وت�سويقها و%33.3 منهم ل يوافقون علي ذلك،  اإ�ستغالل تقنية املعلومات يف حتقيق امليزة التناف�سية عرب  اأنه  على 
%44.5 ل يوافقون على اأن اإ�ستغالل تقنية الت�سال عرب الويب والتوا�سل الإجتماعي يف عمل املكتبة وهىمن اأهم اأنظمةالتوا�سلبينالعاملينداخالملوؤ�س�سةو
الت�سال�سواءبالربيدالإلكرتونياأواأيتخاطبيحدثوب�سكليومي،  معاأيع�سوفياملوؤ�س�سةب�سهولة،معالقدرةعلىت�سجيالملحادثاتاأواأينوعمن  ت�ساعداأميوظفعلىالتخاطب 
وبالتالياملقدرةعلىالإ�ستفادةمناملعلوم وتزودهذهالأنظمةبالقدرةعنالبحثعناأميعلومةمتطرحهامنخالللنظام،  ا�سرتجاعاملعلوماتوالإ�ستفادةمنها.  بحيثيمكن 

اتفياأيوقت،وامل�ساعدةفيالإجابةعلى اأيا�ستف�ساراتداخلية. بالإ�سافةاإىلمعرفةكيفيةحالمل�ساكلوالتحدياتالتي يجدهااملوظفوناأومديرو الأق�سام.
ويقومالنظامبتوجيهالأ�سئلة  الأ�سئلةمنامل�ستف�سرب�سكلتلقائيللخبرياملخت�س.  كماتقومهذهالأنظمةبربطاخلرباءفيعدةاأماكنوفياأيوقتبحيثيمكنتوجيه 

ذاتالعالقةاإىلاخلبرياخلا�سبها، بحيثالتكونهناكحاجةللبحثعنال�سخ�س امل�سئولعناملعلومةاملطلوبة.
كمايقومالنظامبالتزويدباإمكانيةتتبعاملعلوماتوالبحثعنهالكيي�ستطيع املوظفاحل�سولعلىاملعلومةال�سحيحةب�سرعةلتخاذقرار�سريع. لكن هنالك %55.6 من 

اأفراد العينة يوافقون على اأنه ت�ساعد تكنولوجيا املعلومات امل�ستخدمة علي حت�سني جودة اخلدمات مبا يتوافق مع رغبات امل�ستفيدين.
جدول رقم)10(الت�شويق الداخلي لإدارة املعرفة باملكتبات

م�ستوى الراآيدرجة الراآيالو�سط الفر�سيالنحراف املعياريالو�سط احل�سابيعدد البنودالبيان
ل اأوافق%512.853.591551.4حمور الثقافة
ل اأوافق%511.774.511547.1حمور القيادة

اأوافق%622.182.921873.9حمور العمليات

حمايد%515.783.521563.1تكنولوجيا املعلومات
ل اأوافق%2115.7811.936359.6اجلملة

من اجلدول رقم )10( فاإن متو�سط اآراء املبحوثني حول الت�سويق الداخلي لإدارة املعرفة مبكتبات جامعة اخلرطوم مل يرتق مل�ستوى حتقيق امل�ستوى املطلوب 
اإىل من�سوبي املكتبات بجامعة  الراأي  اأو املقارن )63( ، وقد كذلك بلغت درجة  "و�سط"  مقارنة مع امل�ستوى الفر�سي  حيث بلغ )62.59( وهو م�ستوى 
اخلرطوم %59.6 وهي كذلك درجة "و�سط" مما يوؤكد على اأنه فعاًل غياب الت�سويق الداخلي لإدارة املعرفة مبكتبات جامعة اخلرطوم مل يرتق مل�ستوى 

حتقيق وعود املكتبة جتاه م�ستفيدها.
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اخلامتة:
الت�سويق  الوقوفاأمامتلكالتحدياتالتكنولوجيةواملعلوماتيةباملكتباتوغريها،يعد  اإناملدخاللتقليديلالإدارةمبراحلهاملختلفةاأ�سبحغريقادرب�سماتهوخ�سائ�سهعلى 
الداخلي اأداة مهمة لتغيري اجتاهات العاملني يف املكتبات مبا يوؤدي اإىل اإ�سباع حاجات ورغبات امل�ستفيدين، لأنها ت�سهم بقوة يف التغيري والتطوير، وت�سهم 
بهامن�سلوكياتوممار�ساتتمثلمفتاحنجاحاملك .من منطلقالإميانباأناملعرفةالب�سريةومايرتبط  الأجل  التناف�سية طويلة  امليزة  توفرها يف حت�سني  اأي�سا يف حال 
وعلىم�ستوىاملكتبةككل،والتفكريفيتحقيقاإدارةاملعرفةهوقرارا�سرتاتيجيبال فاإدارةاملعرفةقبالأنتكونعملياتفهي�سلوكوثقافةعلىم�ستوىالقائدوالأفرادبل  تبة. 
والطموحاليعني�سيئًاالبتةاإذاملي�ساحبها�ستعداد،ولءوت�سحيةل ويعتربهذاالنمطالتفكريميك�سبًالالإدارةوللمكتبةاجلامعيةوللمجتمع،ولكنالتفكريوالرغبة  �سك 

دى العاملينباملكتبة.
النتائج والتو�شيات:

من خالل الدرا�سة مت التو�سل اإىل جمموعة من النتائج وهي:
 اأ.اأظهرت نتائج الدرا�سه باأن اإدارة املكتبة مل تهتم بتطبيق مفهوم الت�سويق الداخلي، كما ل يجد �ساحب الفكرة اأو الإجناز التقييم املادي واملعنوي.

 ب.ارتفاع ن�سبة وعي العاملني باملكتبة ب�سرورة وجود نظام لتقييم اأداء العاملني يف املكتبة.
 ج.غياب ل�سرتاتيجية املكتبة فيما يخت�س بت�سجيع تبادل الأفكار واخلربات والعمل اجلماعي، مع عدم وجود �سيا�سة وا�سحة ت�سعى من خاللها املكتبة للتح�سني 

امل�ستمر للخدمات.
 د. اأظهرت الدرا�سة باأن %51.9 من من�سوبي املكتبات بجامعة اخلرطوم ليوافقون علي اأن للم�سوؤول القدوة يف العمل وامل�ساركة باملعلومات واملعارف.

 ه.ارتفاع م�ستويات الراأي حول اإجادة مهارة التعامل مع النظم الآلية يف جمال عمل املكتبة.
 و.الثقافة التنظيمية لإدارة املكتبة ثقافة تقليدية غري داعمه لالبداع والبتكار.

واأهم التو�شيات:
 اأ.الهتمام بتطبيق الت�سويق الداخلي يف مكتبات اجلامعة ب�سبب اأهميته الكبرية يف زيادة ر�سا املوظفني.

 ب.اعتماد نظام وا�سح لتقييم اأداء العاملني باملكتبات وفق م�ساركة املعرفة وت�سجيعهم على اأداء اأدوار جديدةمن خالل اكت�ساب املزيد من الكفاءات واملهارات، 
ول �سّيما الرقمّية منها بهدف التكّيف مع البيئة الرقمّية احلالّية.

 ج.اإعادة النظر فىالهياكل التنظيمية والتى تقوم على الفعالية وتقود املكتبة بعيدًا عن النموذج البريوقراطي.
 د.اإن�ساء قاعدة بيانات الأفكار باملكتبات عرب ما يطرحهراأ�س املال الب�سرىباملكتبة باإن�ساء اأفكار خمتلفةخلدمات املكتبة.
 ه.�سرورة �سعى املكتبة لتقييم ردود اأفعال امل�ستفيدين ب�سورة دورية عرب املراجعة الت�سويقية لأداء عمال املعرفة باملكتبة.

 و.�سرورة �سغل من�سب الدارة العليا للمكتبة من املخت�سني فى جمال املكتبات واملعلومات.
املراجع وامل�شادر:

. العبيكان،2000  مكتبة  الريا�س:   . املالح  عمرو  ترجمة  اخلدمات،  اإدارة  نورمان.  1.ريت�سارد، 
الوطنية.  فهد  امللك  مكتبة  مطبوعات  الريا�س:  ال�سعودية.  العربية  باململكة  اجلامعية  املكتبات  يف  للعاملني  الوظيفي  الر�سا  �سامل،.  حممد  2.ال�سامل، 

1997
والتوزيع،2005. للن�سر  الأهلية  عمان:  الويل.  الطبعة  تطبيقي.  مدخل  املعرفة:  كرمايل.اإدارة  3.�سلطان، 

العربية  املجموعة  اجلامعية.)القاهرة:  اجلامعية  للمكتبات  القت�سادية  املنفعة  حتقيق  فى  الفكرية  وال�سول  املعرفة  اإدارة  دور  حممد.  احمد  4.عثمان، 
للن�سر والتوزيع،2018(.

2001 الع�سرية،  الروؤى  موؤ�س�سة  عمان:  املعلومات.  ومراكز  للمكتبات  احلديثة  الإدارة  ه�سري.  اأحمد  5.عمر، 
 1999 مناذجالأداءاملتفوق،ترجمةف�سيلعبداملجيد.الريا�س:معهدالإدارةالعامة،  6.ليل،�سني�سر،اجلدارةفيالعمل: 

. اجلامعية،2005  الدار  ال�سكندرية:  املتقدم.  الت�سويق  العظيم.  عبد  7.حممد، 
اجلامعية،2002. ال�سكندرية:الدار  الت�سويق.  اإدارة  فى  قراءات  ال�سحن.  فريد  8.حممد، 

مركزاخلرباتاملهنيةلالإدارة،2001. القاهرة:  التفاعاللإيجابي.تعريبمحمدحممودعبدالعليم.  العالقات:  الإدارةوالقيادة:  9.ويتون،دافيد،كامريونتيم. 
 Berry، L : ) 1983 ( ، Relationship marketing : Emerging Perspectives on Services Marketing.10

، American Marketing Association.p19
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املجالت والر�شائل العلمية:
للتامني  العامة  للهيئة  التابعة   بامل�ست�سفيات  ال�سحية  الب�سرية على م�ستوى جودة اخلدمة  املوارد  لإدارة  الداخلي كمدخل  الت�سويق  اأثر  �سعبان،  11.حامد 

ال�سحي بالقاهرة الكربى، جملة املحا�سبة والدارة والتامني، كلية التجارة،جامعة القاهرة،العدد 60،2003.�س2
والإن�سانية. الرتبوية  للعلوم  اجلزيرة  )ال�سودان(.جملة  اجلزيرة  بولية  اجلامعية  باملكتبات  العاملني  لدي  الوظيفي  واخرون.الر�سا  12.حامد،احمد 

املجلد)13(. العدد)1( )2016م(
وعنابة  منتوريوق�سنطينة  بجامعة  ميدانّية  درا�سة  اجلزائر-  يف  العايل  التعليم  �سيا�سات  يف  اجلامعّية  املكتبة  �سمية)2014(.مكانة  13.الزاحي، 

و�سكيكدة. ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، جامعة ق�سنطينة، اجلزائر.
Cybrarians Jou – اجلزائر-- قاملة  جامعة  مكتبات  يف  العاملني  لدى  الوظيفي  الر�سا  م�ستوى  على  التعرف  اإىل   )2014( عمر  14.�سابونية 

الطالع25/9/2018 تاريخ   -.  2013 دي�سمرب   ،33 ع   -.nal
املجلة  بجامعة  ميدانية  درا�سة   : املعلومات  خدمات  جودة  على  اأثره  و  الب�سرية  املوارد  لإدارة  كمفهوم  الداخلي  حنان.)2014(الت�سويق  15.طر�سان، 

الأردنية للمكتبات و املعلومات.املجلد)49(.العدد)1(. 2014
دكتوراة  ال�سودان.ر�سالة  فى  واملعلومات  املكتبات  جمال  فى  العاملني  تواجة  التى  والتحديات  والثار  املعرفة  اإدارة   )2011 ال�سريف.)  عبا�س  16.عمر 

جامعة اخلرطوم
17.Qayum، Mir Nimer & Sahaf، Musadiq Amin. )2013(. Internal Marketing: Apre- requisite 
for Employee satisfaction in universities، International Journal of Business and Manage-
ment Invention )IJBMT(، 2)5(، 50-55. Rafiq
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اأثر امل�شمى والو�شف الوظيفي يف حتقيق الر�شا املهني للعامليت يف قطاع املكتبات واملعلومات : م�شروع اجلمعية 
ال�شودانية للمكتبات واملعلومات منوذجًا 

د. ف�سل عبدالرحيم عبداهلل              
اأ�ستاذ م�سارك، ق�سم املكتبات واملعلومات، كلية الآداب، جامعة النيلني

امل�شتخل�س
ت�سلط هذه الدرا�سة ال�سوء على جهود اجلمعية ال�سودانية للمكتبات واملعلومات نحو توحيد امل�سمي والو�سف الوظيفي للعاملني يف 

موؤ�س�سات املعلومات يف ال�سودان.  
تلخ�ست م�سكلة الدرا�سة يف تباين م�سميات الوظائف وتو�سيفها للعاملني يف قطاع املعلومات يف �سلم الوظائف باختالف درجاتها 

وموؤهالتها �سواء كانوا اخت�سا�سيني اأو فنيني او متخ�س�سني مو�سوعيني او مادون امل�ستوى اجلامعي من امل�ساعدين. 
وظفت يف الدرا�سة املناهج املنا�سبة و�سفية وحتليلية وغريها �سعيًا نحو التو�سل لإطار عام ي�سلح لتعميمه علي  العاملني يف قطاع 

املكتبات واملعلومات.
وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدد من النتائج من اأهمها اإن م�سمى “اأمني مكتبة” ُيحظى بر�سا غالب العاملني يف املكتبات املبحوثة، رغم 
ا�ستخدام م�سمي عميد مكتبات الذي يحقق للمكتبني امل�ساواة باأع�ساء هيئة التدري�س. واأن هناك تباينًا وا�سعًا يف امل�سميات الوظيفية 

املعمول بها يف املكتبات املبحوثة، مما يتطلب توحيدها. 
الإطار املنهجي للدرا�شة

توطئة
مما ل �سك فيه اأن هذا الع�سر الذي نعي�سه هو )ع�سر املعرفة(، ع�سر مل تتغري فيه املفاهيم فح�سب بل حتى املمار�سات، ع�سر 
يتيح التناف�س والبقاء للمتغري واملتجاوب، ع�سر اأعاد النظر اإىل الفرد على اأنه امل�سدر املبا�سر للمعرفة واأن دور اخت�سا�سي املعرفة 
هو حت�سيل املعرفة ال�سمنية من عقول مالكيها واتاحتها لال�ستخدام ال�سريع، ولي�س فقط امتالك املعرفة املدونة وتنظيمها. لذلك 
والو�سف  امل�سمى  بتوحيد  اخلا�س  واملعلومات  للمكتبات  ال�سودانية  اجلمعية  م�سروع  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  تهدف  الدرا�سة  فاإن 

الوظيفي مبا يحقق الر�سا املهني لعمال املعرفة يف ال�سودان. 
م�شكلة الدرا�شة وت�شاوؤلتها

التناف�سية، وملا كانت  ا�ستدامة ميزاتها  النجاح وم�سدر  اأحد مفاتيح  لها من موارد هو  ا�ستثمار ما هو متاح  والدول على  املنظمات  اإن قدرة 
املعرفة هي اأهم هذه املوارد فاإن الدول واملنظمات �سهدت وت�سهد حتولت اقت�سادية واجتماعية وتقنية وم�ستجدات دفعتها لالهتمام بالأن�سطة 
القائمة على اجلهود الفكرية واملعرفية، ولكي تتجاوب الدول واملنظمات مع مطلوبات هذه املرحلة وي�سبح لها دور متميز، كان عليها اأن تتكيف 
مع تلك امل�ستجدات من خالل التاأكيد على �سرورة الهتمام بفهم وتعزيز دور العاملني واملتخ�س�سني يف تلك املجالت، والذي ينعك�س بدوره 

على �سرورة فهم خ�سائ�س اأولئك العاملني.
عليه ميكن اجمال م�سكلة الدرا�سة يف ت�ساوؤل رئي�س يتلخ�س يف الآتي:

اإىل اأي مدى يحقق امل�سمى والو�سف الوظيفي الر�سا املهني للعاملني يف قطاع املكتبات واملعلومات يف ال�سودان؟ ..  ويتفرع عن هذا ال�سوؤال عدد 
من الأ�سئلة نوجزها يف الآتي:-

واملعلومات؟ املكتبات  قطاع  يف  للعاملني  امل�ستخدمة  الوظيفية  امل�سميات  هي  1.ما 
العاملني؟ لهوؤلء  امل�سندة  الوظيفية  امل�سميات  حتت  التنفيذية  الوظائف  ل�ساغلي  املوكلة  الأعباء  طبيعة  هي  2.ما 

اأعبائها؟ طبيعة  هي  وما  لديهم  املف�سلة  الوظيفية  امل�سميات  هي  3.ما 
مهامها؟ وطبيعة  الوظيفية  امل�سميات  هذه  عن  الر�سا  مدى  4.ما 

يف  للعاملني  الوظيفي  والو�سف  امل�سمى  بتوحيد  اخلا�س  واملعلومات  للمكتبات  ال�سودانية  اجلمعية  م�سروع  ي�سهم   اأن  ميكن  مدى  اأي  5.اإىل 
قطاع املكتبات واملعلومات يف حتقيق  الر�سا الوظيفي للعاملني؟

 اأهمية الدرا�شة 
اأهمية هذه الدرا�سة يف �سعيها نحو تقدمي الأ�سا�س للممار�سات املو�سوعية يف جمال امل�سمى والو�سف الوظيفي املطلوب يف  تاأتى 
الأفراد العاملني يف قطاع املكتبات واملعلومات يف ال�سودان بو�سفهم عمال معرفة. وت�سهم الدرا�سة يف التو�سل اىل م�سميات وظيفية 

وتو�سيف اأعبائها بحيث يتوافق عليها اجلميع مبا يحقق الهدف املن�سود الذي يحقق الر�سا املهنى.
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اأهداف الدرا�شة
تهدف هذه الدرا�سة لتحقيق الآتي:-

واملعلومات. املكتبات  قطاع  يف  للعاملني  مهامها  وتو�سيف  الوظيفية  امل�سميات  على  1.التعرف 
الوظيفي.  والو�سف  الوظيفية  امل�سميات  عن  القطاع  يف  العاملني  ر�سا  مدى  على  2.التعرف 

للعاملني.  الوظيفي  والو�سف  امل�سمى  لتوحيد  الهادف  واملعلومات  للمكتبات  ال�سودانية  اجلمعية  مب�سروع  3.التعريف 
املهني. الر�سا  حتقق  وظيفية  م�سميات  باعتماد  اخلا�سة  وامليول  الجتاهات  4.تلم�س 

 حدود الدرا�شة
جتيئ حدود الدرا�سة كما يلي:-

احلدود املو�سوعية ت�سوب نحو التعريف مب�سروع اجلمعية ال�سودانية للمكتبات واملعلومات الهادف لتوحيد امل�سمى والو�سف الوظيفي 
للعاملني يف قطاع املعلومات يف ال�سودان.

احلدود الزمانية: يف الفرتة من منت�سف يونيو وحتى منت�سف �سبتمرب 2015م.
احلدود املكانية: ال�سودان

منهج الدرا�شة واأدواتها
بيانات  وحتليل  لقراءة  التحليلي  الو�سفي  واملنهج  والأدبيات،  واملفاهيم  النظري  الإطار  لكتابة  التاريخي  املنهج  الباحثان  وظف 
الدرا�سة. كما ا�ستخدما قائمة املراجعة لتوجيه اأ�سئلة مبا�سرة للم�سوؤولني عن املكتبات املبحوثة اإ�سافة اإىل املقابالت واملالحظة. 

وكذلك م�سودة م�سروع توحيد امل�سمى الو�سف الوظيفي )ملحق(
جمتمع وعينة الدرا�شة

اجلامعية  باملكتبات  اأ�سا�سًا  يرتبط  بها  اخلا�س  والو�سف  الوظائف  م�سميات  اأن  ب�سبب  اجلامعية  املكتبات  على  الدرا�سة  تركزت 
وبدرجة اأقل مبوؤ�س�سات املعلومات الأخري.. وقد ا�ستهدف الباحثان ع�سرين مكتبة )20( منها اأحد ع�سر مكتبة حكومية )11( 
وت�سعة )9( جامعات غري حكزمية اأي خا�سة. وتوزعت عينة الدرا�سة يف �ستة ع�سرة مكتبة )16( يف ولية اخلرطوم واربعة )4( 

يف الوليات. 
 الدرا�شات ال�شابقة

دومنا  عمومًا  املجال  يف  اجلمعيات  تناولت  التي  الدرا�سات  بع�س  على  اإل  الباحثان  يقف  مل  اإذ  املو�سوع؛  يف  الدرا�سات  ندرة  للباحثني  تاأكد 
تركيز على مو�سوع الو�سف الوظيفي وامل�سميات الوظيفية. ومن تلك الدرا�سات درا�سة )نادية م�سطفى العيدرو�س2013( عن دور اجلمعية 
الإقليمى  املوؤمتر  اإىل  املقدمة  العلمية  ورقتها  امل�ستقبلية يف  والروؤى  الواقع  للمعلومات:  الو�سول احلر  واملعلومات يف دعم  للمكتبات  ال�سودانية 
الأول لالإحتاد الدوىل جلمعيات وموؤ�س�سات املكتبات )اإفال ( قدمت ا�ستعرا�سًا عن اجلمعية ال�سودانية للمكتبات واملعلومات من حيث: الن�ساأة، 
والأهداف، والتعريف باأماناتها، والأن�سطة ، وجمالت التعاون، ودور اجلمعية يف تطوير املهنة، ومبادراتها. وتناولت ب�سيئ من الإيجاز اجنازات 
املهنة  الذي ي�سب يف خانة تطوير  املهني  الر�سا  املبا�سر على  وتاأثريها  الوظائف  الوظيفية وتو�سيفات  بامل�سميات  امل�سروعات اخلا�سة  اأمانة 

ور�سا العاملني فيها.
الوطن  املهنية يف  والإحتادات  اجلمعيات  تبذلها  التي  اجلهود  على  ال�سوء  األقت  فقد   )2012 اجلابري:  )�سيف  بها  قام  التي  الدرا�سة  اأما 
العربي للقيام بدورها يف بناء املجتمع املعريف العربي والتحديات التي تواجهها يف ذلك. وذكر اأن اأهم هذه ال�سعوبات هي عزوف املتخ�س�سني 
عن الإنت�ساب والتطوع للعمل يف جمال�س اإداراتها  ويف تنفيذ اأن�سطتها  وامل�ساركة  فيها، بل اإن بع�س اجلمعيات تواجه م�سكلة يف التوا�سل مع 
اأع�ساءها بالإ�سافة اإىل عدم وجود م�سدر دخل مادى  ثابت ميّكن اجلمعية من الإ�ستمرار يف البقاء وتنفيذ اأن�سطتها ور�سالتها. وهذا يف جممله 

له انعكا�سه وتاأثريه املرتبط بالو�سع املهني والر�سا الوظيفي على اأ�سحاب املهنة.
الرابع  املوؤمتر  اإىل  املقدمة  املهنة  العربية فى تطوير  املكتبية  والإحتادات  فاعلية اجلمعيات  درا�ستهما:  تناول يف  اأبورية  بوكرازة وغادة  كمال 
والع�سرين لالإحتاد العربى للمكتبات واملعلومات، 2013. الدور الفعال املنوط باجلمعيات املكتبية للنهو�س باملهنة املكتبية نحو الأف�سل واأهمية 

التعاون بني اجلمعيات العربية فيما بينها وكذا مع املوؤ�س�سات الأخري لتح�سني املهنة )كمالبوكزازة : 2013( 
والع�سرين  الرابع  املوؤمتر  اإىل  املقدمة  واملعلومات  للمكتبات  ال�سودانية  اأع�ساء اجلمعية  و�سط  املعرفة  بعنوان:  ورقته  ال�سريف يف  عمر عبا�س 
لالإحتاد العربى للمكتبات واملعلومات هدف  ب�سكل عام اإيل تقييم مدي فهم العاملني يف جمال املكتبات ملفاهيم مثل اإدارة املعرفة ودرا�سة الدور 
الذي ميكن اأن تقوم به اجلمعية ال�سودانية للمكتبات واملعلومات لت�سجيع تبادل املعرفة. وعالقة ذلك  بالو�سع املهني والر�سا الوظيفي )عمر 

عبا�س ال�سريف: 2013(
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مفاهيم ومفاهيم الدرا�شة
الو�شف الوظيفي

ملختلف  التنظيمية  التحليليـــــــــــــــة  الدرا�سات  اإىل  ا�ستنادًا  العلمية احلديثة  الإدارة  ركائز  كاأحد  الوظيفي  بالو�سف  الهتمام  ن�ساأ 
الوظائف.  اإذ مل  تكن هنالك عالقة بني مهام املوظفني وت�سميات الوظائف التي ي�سغلونها يف ال�سابق. اأما الت�سنيف وفقًا للمقاربات 
واخلدمات  للمهام  وفقًا  الإدارية  الرتاتيبية  يف  الوظيفة  م�ستوى  ويتحدد  الوظيفة،  اأ�سا�س  على  كليًا  قائم  فهو  اجلديدة  الإدارية 

املقدمة، اإ�سافة اإىل الكفاءات املطلوبة ب�سرف النظر عن �ساغل الوظيفة.
فالو�سف الوظيفي هو وثيقة تعدها الوزارات واملوؤ�س�سات وال�سركات لكل وظيفة على هياكلها التنظيمية، وتت�سمن  جمموعة عنا�سر 
مهمة مثل: امل�سمى الوظيفي، ومكان العمل، وامل�سوؤول املبا�سر، ورقم الوظيفة، وواجبات الوظيفة، و املوؤهالت التي يجب اأن يتمتع بها 

�ساحب الوظيفة واملوؤهالت العلمية والتدريبية املطلوبة من �ساحب الوظيفة.
وتختلف املوؤ�س�سات املختلفة من موؤ�س�سة اإىل اأخرى ومن بينها موؤ�س�سات املعلومات يف طريقة اإعداد الو�سف الوظيفي، ولكنها جميعًا 
جتتمع على اأن تكون العنا�سر املحددة للو�سف يف جمملها متوفرة يف الو�سف الوظيفي، وكذلك يجب اأن تكون هذه العنا�سر متوفرة 

يف الو�سف الذي يوؤديه املوظف نف�سه يف املوؤ�س�سة التي يعمل بها.
ي�سري الو�سف الوظيفي اإىل و�سف مكتوب للعمل الذي يوؤديه املوظف، بداية من عنا�سر بيانات العمل الأ�سا�سية التي حتدد العمل، 
ويتكون بوجه عام من معلومات اأ�سا�سية عن العمل. وتت�سمن م�سمى العمل الوظيفي، وفكرة ق�سرية عن الأهداف الأ�سا�سية التي 
يجب على املوظف حتقيقها، وعبارات تف�سيلية عن الواجبات وامل�سوؤوليات، مع و�سف لكل واجب وم�سوؤولية يف كل فقرة منف�سلة. 

ويبني الو�سف الوظيفي كذلك عالقات الوظيفة واملهارات الالزم توفرها فيمن يقوم بالوظيفة (�سابونية عمر: 2013(
اأهمية الو�شف الوظيفي 

تتحقق اأهمية الو�سف الوظيفي يف الآتي:-
يف  اأي�سًا  وي�ستخدم  موؤ�س�سة،  اأي  داخل  للوظائف  الن�سبية  القيمة  لتحديد  والوحيد  املتني  الأ�سا�س  الوظيفي  الو�سف  1.يعترب 

حتديد املرتبات والأجور.
قدرات  وقيا�س  الوظيفة  عن  الإعالن  يف  ي�ساعد  بحيث  العاملني  واختيار  تعيني  عمليتي  يف  �سروريًا  الوظيفي  الو�سف  2.يعترب 

الأفراد لتحقيق متطلبات العمل ويف اإطالعهم كاماًل على متطلبات العملويف حتديد دوافعهم نحو تنفيذ الأعمال.
اأنه يذكر كاًل من  العمل، حيث  للمدير عند تقييمه لأداء موظف يف موقع  اأداة مفيدة  الوظيفي  الو�سف  اإذ يعترب  الأداء  3.تقييم 

املدير اأو العامل بجميع الأمور التي يجب اأخذها يف العتبار ومناق�ستها اأثناء تقييم اأداء املوظف.
املهارات  بني  وما  احلالية  املوؤهالت  بني  ما  الفجوة  ردم  خالل  من  التدريب،  تخطيط  يف  الأ�سا�س  اأي�سًا  يكون  اأن  ميكن  4.كما 

واخلربات املطلوبة لهذا املن�سب الوظيفي.
التنظيمى. الهيكل  لتطوير  اكرب  خلطط  العليا  الوظائف  و�سف  بتوفري  الإدارة  5.تطوير 

التوظيف. وكالت  على  بالوظائف  اخلا�سة  واملوا�سفات  الإعالنات  �سياغة  ي�سر  من  6.يزيد 
7.يي�سر على املر�سحني عملية فهم امل�سوؤوليات الأ�سا�سية للمن�سب فهمًا وا�سحًا مما مينحهم الفر�سة لتحديد مالئمة الوظيفة 

لهم ويوفر على املوؤ�س�سة الوقت واملوارد.
تقييم  اإىل  تقود  بالتايل  والتي  املتوقعة  الوظيفي  الداء  نتائج  ب�ساأن  املن�سب  و�ساحب  املراقب  بني  لالتفاق  الطريق  8.ميهد 

وظيفي اأف�سل.
على  ي�ساعد  كما  اجلماعي  العمل  فاعلية  من  يزيد  مما  داعي  بال  املنا�سب  بني  واملهام  الواجبات  ت�سارب  كمية  من  9.يقلل 
تخطيط وتنمية املوارد الب�سرية، كما يق�سم الأهداف العامة للمنظمة اإىل اأهداف اأ�سغر يتم حتقيقها من خالل الوظائف الفردية، 

وهذا، ويغر�س التعاون بني العاملني اإىل جانب فهم وتقدير مدى م�ساهمة الوظيفة يف حتقيق اأهداف املوؤ�س�سة. 
الر�سا الوظيفي

والباحثون  املختلفون  العلماء  بها  تناول  التي  املداخل  تكون لختالف  الوظيفي  الر�سا  تعريفات  تعدد  اأن  اأبوجديع(  يذكر )فاروق 
مفهوم الر�سا الوظيفي .وهناك العديد من املحاولت التي بذلت لتحديد معنى حمدد للر�سا الوظيفي وعلى �سبيل املثال اأن الر�سا 
الوظيفي هو ال�سعور النف�سي بالقناعة والرتياح وال�سعادة لإ�سباع احلاجات والرغبات والتوقعات مع العمل نف�سه وبيئة العمل، مع 
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الثقة والولء والنتماء للعمل ومع العوامل واملوؤثرات البيئية الداخلية واخلارجية ذات العالقة. ويف تعريف اآخر ي�سري بلوك اإىل “اأن 
الر�سا الوظيفي هو اجتاه يعترب حم�سلة للعديد من اخلربات املحبوبة وغري املحبوبة املرتبطة بالعمل ويك�سف عن نف�سه بتقدير 
الفرد للعمل واإرادته” ويعرف الر�سا الوظيفي باأنه “ميثل ح�سيلة جمموعة العوامل ذات ال�سلة بالعمل الوظيفي والتي تقا�س اأ�سا�ًسا 
بقبول الفرد ذلك العمل بارتياح ور�سا نف�س وفاعلية يف الإنتاج نتيجة لل�سعور الوجداين الذي ميكن الفرد من القيام بعمله دون ملل 
اأو �سيق” كما يعرف الر�سا الوظيفي باأنه “�سعور الفرد بال�سعادة والإرتياح اأثناء اأدائه لعمله ويتحقق ذلك بالتوافق بني ما يتوقعه 
اإىل العمل  الفرد من عمله ومقدار ما يح�سل عليه فعاًل يف هذا العمل، واأن الر�سا الوظيفي يتمثل يف املكونات التي تدفع الفرد 
والإنتاج. ويعرف الر�سا الوظيفي باأنه “عبارة عن م�ساعر العاملني جتاه اأعمالهم واأنه ينتج عن اإدراكهم ملا تقدمه الوظيفة لهم وملا 
ينبغي اأن يح�سلوا عليه من وظائفهم. كما اأنه حم�سلة لالجتاهات اخلا�سة نحو خمتلف العنا�سر املتعلقة بالعمل املتمثلة ب�سيا�سة 
الإدارة يف تنظيم العمل ونوعية الإ�سراف والعالقة مع الروؤ�ساء املبا�سرين ،والعالقة بني العاملني واملرتب وفر�س الرتقية والتقدم 
يف العمل ومزايا العمل يف املنظمة، الأمان يف العمل وم�سئوليات العمل واإجنازه واملكان والعرتاف والتقدير” عليه ميكن القول اأن 
الر�سا الوظيفي مفهوم متعدد الأبعاد يتمثل يف الر�سا الكلي الذي ي�ستمده الفرد من وظيفته ومن جماعة العمل التي يعمل معها ومن 
روؤ�ساءه الذين يخ�سع لإ�سرافهم وكذلك من املنظمة والبيئة التي يعمل فيها وباخت�سار فاإن الر�سا الوظيفي هو داله ل�سعادة الإن�سان 
اأن الر�سا الوظيفي يتكون من  وا�ستقراره يف عمله وما يحققه له هذا العمل من وفاء واإ�سباع حلاجاته. وميكن القول ب�سكل عام 
الر�سا عن الوظيفة، والر�سا عن عالقات العمل ،والر�سا عن زمالء العمل، والر�سا عن الروؤ�ساء، والر�سا عن املروؤو�سني، والر�سا 

عن اأ�ساليب التوجيه والأ�سراف والقيادة والر�سا عن بيئة العمل والر�سا عن �سيا�سات الأفراد.
وهنالك وجهة نظر مفادها اأن الر�سا الوظيفي  يوؤدي اإيل زيادة الإنتاجية ويرتتب عليه الفائدة بالن�سبة للموؤ�س�سات والعاملني مما 

زاد من اأهمية درا�سة هذا املو�سوع. 
بناء الهياكل التنظيمية

من اأبرز العوامل التي توؤثر علىى بناء الهياكل التنظيمية: حجم املكتبة ونوعها، جامعية، مدر�سية...اإلخ. فكلما كانت املكتبة قدمية 
يف اإن�سائها زاد عدد مقتنياتها؛ مما ي�ستدعي زيادة موظفيها، كما اأن لطبيعة املكتبة دورا يف اختيار الهيكل . فاملكتبة املركزية التي 
تتبع لها مكتبات فرعية تتطلب زيادة يف عدد املوظفني، وكلما كان العن�سر الب�سري متخ�س�سا زادت مهامه )هم�سري: 2001، 

�س �س 153_155(
يرى )حممد الهادي: 1982، �س �س 115_117(  “اأن املق�سود بالتنظيم هو و�سع هياكل ت�سبط �سري العملية الإدارية من 
اأ�سا�سها بحيث جتمع الأن�سطة املتجان�سة يف اإدارات واأق�سام ووحدات تنظيمية ذات طبيعة خا�سة وتظهر الت�سالت والعالقات بني 
الأق�سام والوحدات بع�سها بني بع�س ، وحتدد مدى التبعية الإدارية ومراكز اإتخاذ القرارات وتف�سل ذلك كله يف لوائح واأدلة عمل” 
لبد اأن يكون هناك تطوير تنظيمي بزيادة عدد العاملني لإجناز غايات املنظمة وحت�سني اأدائها واأن يواكب ذلك حاجة امل�ستفيدين 
من تطورات تقنية ومرونة يف العمل ورغبة يف زيادة الإنتاجية . كما اأننا لبد اأن ن�ستعني باملخت�سني يف اإدارة �سوؤوؤن العاملني لو�سع 

الهيكل املنا�سب للموؤ�س�سة املعنية.
دور اجلمعيات املهنية يف بناء الهياكل التنظيمية

ت�سع اجلمعيات والإحتادات واملنظمات املهنية �سمن اأهدافها اإجراء البحوث وتطوير املمار�سات فى التخ�س�س وتقدمي الإ�ست�سارات 
وموقع  الوظائف  وتو�سيف  التظيمية  الهياكل  مبجالت  الأهتمام  ذلك  ويت�سمن  الأخرى،  للموؤ�س�سات  اأو  التخ�س�س  ملوؤ�س�سات 
املتخ�س�سني يف جمال املكتبات واملعلومات يف الرتتيب الداري يف الهرم الداري للموؤ�س�سة )اأ�سامة ال�سيد: 1987، �س70 – 71(  
وقد ا�ساف )�سيف اجلابرى: 2013م، �س6( اأن من اأهداف اجلمعيات اأي�سًا: مراقبة الت�سريعات التى ت�سدرها الهيئات الأخرى 
وميتد تاأثريها اإىل ن�ساطها اأو ن�ساط التخ�س�س. وهذا مايراه الباحثان يدخل اأي�سًا يف اإطار هياكل الوظائف وم�سمياتها وتو�سيفها 
لكافة جمعيات املكتبات العربية مبا ينعك�س �سلبًا على الر�سا املهني لأهل التخ�س�س. ومن ذلك الهدف اخلا�س املعني بـــ “تطوير 
الو�سائل وال�سبل وكل ما يوؤدى اإىل حت�سني اأو�ساع املتخ�س�سني وتطوير موؤهالتهم” لذا يتعني عند التخطيط لأي عمل ل بد من 
حتديد اأهداف هذا العمل وحجمه وعدد الأفراد الذين نحتاجهم لتنفيذه وموؤهالتهم ومقدراتهم. فعندما نريد ان نن�سئ مكتبة لبد 

من حتديد نوع املكتبة واأهدافها وعدد روادها وحجم مبناها وجمموعاتها وطبيعة اخلدمات التي تقدمها للم�ستفيدين.
     كما اأننا نعلم انه لي�س هناك م�سميات وظيفية موحدة للعاملني يف املكتبات ولي�س هناك و�سف وظيفي لهذه الوظائف، يف كثري من 
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الأحيان، يحدد مهام واخت�سا�سات الذين ي�سغلون وظائف يف هذه املكتبات اأو حتى املوؤهالت املطلوبة ل�سغل هذه الوظائف مما يربك 
العمل يف هذه املكتبات ويجعلها حتت رحمة امل�سوؤوؤلني فيها اأو امل�سوؤوؤلني عنها يف املوؤ�س�سة الأم مما يجعلها من الإدارات الهام�سية 

اأو املهم�سة يف هذه املوؤ�س�سات وينتج عن ذلك عدم متكنها من القيام بدورها يف خدمة امل�ستفيدين والإطالع بدورها املنوط بها .
وقد اأورد )�سيف اجلابرى: 2013م، �س6( اأن اجلمعيات تهتم مبراقبة الت�سريعات التى ت�سدرها الهيئات الأخرى وميتد تاأثريها 
لكافة جمعيات  وتو�سيفها  وم�سمياتها  الوظائف  هياكل  اإطار  يدخل يف  الباحثان  مايراه  وهذا  التخ�س�س.  ن�ساط  اأو  ن�ساطها  اإىل 
املكتبات العربية مبا ينعك�س �سلبًا على الر�سا املهني لأهل التخ�س�س. ومن ذلك الهدف اخلا�س املعني بـــ “تطوير الو�سائل وال�سبل 
وكل ما يوؤدى اإىل حت�سني اأو�ساع املتخ�س�سني وتطوير موؤهالتهم” لذا يتعني عند التخطيط لأي عمل ل بد من حتديد اأهداف هذا 
العمل وحجمه وعدد الأفراد الذين نحتاجهم لتنفيذه وموؤهالتهم ومقدراتهم. فعندما نريد ان نن�سئ مكتبة لبد من حتديد نوع 

املكتبة واأهدافها وعدد روادها وحجم مبناها وجمموعاتها وطبيعة اخلدمات التي تقدمها للم�ستفيدين.
لبد اأن يكون هناك تطوير تنظيمي بزيادة عدد العاملني لإجناز غايات املنظمة وحت�سني اأدائها واأن يواكب ذلك حاجة امل�ستفيدين 
من تطورات تقنية ومرونة يف العمل ورغبة يف زيادة الإنتاجية . كما اأننا لبد اأن ن�ستعني باملخت�سني يف اإدارة �سوؤوؤن العاملني لو�سع 

الهيكل املنا�شب للموؤ�ش�شة املعنية.
 واإذا رجعنا اىل كثري من مكتباتنا يف ال�سودان باختالف اأنواعها جندها تعمل من غري هياكل معتمدة لدى اجلهات التي تتبع لها 
هذه املكتبات . ويتم كثريا نقل بع�س من�سوبي هذه  املكتبات اإىل جهات اأخرى داخل املوؤ�س�سة الأم دون مراعاة مل�سلحة املكتبة ودون 

ا�ست�سارة املخت�س اأو امل�سوؤول الأول يف هذه املكتبة .
     كما اأننا نعلم انه لي�س هناك م�سميات وظيفية موحدة للعاملني يف املكتبات ولي�س هناك و�سف وظيفي لهذه الوظائف يف كثري من 
الأحيان يحدد مهام واخت�سا�سات الذين ي�سغلون وظائف يف هذه املكتبات اأو حتى املوؤهالت املطلوبة ل�سغل هذه الوظائف مما يربك 
العمل يف هذه املكتبات ويجعلها حتت رحمة امل�سوؤوؤلني فيها اأو امل�سوؤوؤلني عنها يف املوؤ�س�سة الأم مما يجعلها من الإدارات الهام�سية 

اأو املهم�سة يف هذه املوؤ�س�سات وينتج عن ذلك عدم متكنها من القيام بدورها يف خدمة امل�ستفيدين والإطالع بدورها املنوط بها .
الإطار التطبيقي للدرا�شة

م�سروع اجلمعية ال�سودانية للمكتبات واملعلومات لتوحيد امل�سمى والو�سف الوظيفى
نبذة تعريفية عن اجلمعية

املختلفة،  املعلومات  موؤ�س�سات  يف  والعاملني  املكتبات  يف  للمتخ�س�سني  مهني  جتمع  هي  واملعلومات  للمكتبات  ال�سودانية  اجلمعية 
ف�ساًل عن الداعمني للمجال من املوؤ�س�سات وال�سخ�سيات.

وقد انطلقت اأول مبادرة لتكوين احتاد مهني يجمع �سمل العاملني باملكتبات يف ال�سودان من مكتبة جامعة اخلرطوم يف مايو من عام 
1959. اإذ كانت مكتبة جامعة اخلرطوم  متثل – اآنذاك - الثقل املهني والوظيفي للعاملني يف هذا املجال. وعقد اأول اجتماع اأ�سفر 
عن تكوين املكتب التنفيذي لالحتاد برئا�سة امل�سرت جولف Joliffe اأمني املكتبة الربيطاين وع�سوية خم�سة اآخرين من العاملني 
يف باملكتبة بالإ�سافة اإىل اآخرين واأثجيزت م�سودة د�ستور الحتاد حتت م�سمى “احتاد املكتبات ال�سوداين” ومن هنا ن�ستطيع القول 
اأن هذا التجمع الوليد هو ثاين جتمع مهني لقبيلة املكتبات واملعلومات على �سعيد العربي مبا�سرة بعد اجلمعية امل�سرية للتوثيق 

واملكتبات عام 1949م.
   وت�سري  بع�س الكتابات اإيل اأن اأول جتمع مهني فى ال�سودان تكون عام 1969م، وبع�سها يركز على عام 1973م  ولكن يف عام 
1969م اأعيد تكوين مكتب تنفيذي جديد لالحتاد مكونًا من ع�سرة اأ�سخا�س برئا�سة الأ�ستاذ اأحمد البدوي الزاكي خالل الفرتة 
فى  ويوجد   .1978 عام  يف  )اإفال(  املكتبات  جلمعيات  الدويل  الحتاد  موؤمتر  يف  الحتاد  و�سارك   .1972 وحتى   1969 من 
اأر�سيف اجلمعية ال�سودانية للمكتبات واملعلومات خطابات متبادلة بني اإحتاد املكتبات ال�سودانى ممثلة فى رئي�س الحتاد - اآنذاك 
-  الأ�ستاذ عزالدين ماأمون وكذلك خطاب اآخر مع جمعية املكتبات الكينية بتاريخ 9 اأكتوبر 1969م ويفهم من ال�سياق اأنه قد �سبق 
ذلك اخلطاب خطابات اأخرى ب�ساأن امل�ساركة فى موؤمتر للمكتبات تنظمه اجلمعية الكينية. ويبدو اأن الإحتاد كان ن�سطا ً خالل عقد 
ال�سبعينات وذلك من خال املرا�سالت املتعددة بني الإحتاد، والإحتاد الدويل للمكتبات ) اإفال ( والتي ي�ستنتج منها اأن الإحتاد قد 
�سارك فى عدة موؤمترات باخلارج، واأ�سهم بعدة اأوراق فى مطبوعات دولية �سادرة عن الإفال واليون�سكو وبع�س اجلمعيات الوطنية 
الأخرى فى هولندا وكينيا وال�سنغال واأملانيا وغريها. كما يوجد خطاب اآخر من الإحتاد ال�سوداين ت�سري ديباجته اإىل اأن الإحتاد قد 
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تاأ�س�س عام 1971م واأن رئي�سه هو الأ�ستاذ اأبوبكر ال�سديق.. ويرد فى منت اخلطاب اأن الإحتاد تاأ�س�س لأول مرة �سنة 1960 ومت 
جتديد ن�ساطه يف عام 1969 )اجلمعية ال�سودانية للمكتبات املعلومات: 2011، �س �س 6-8(

امل�سرت  اليون�سكو  الجتماع خبري  بجامعة اخلرطوم وح�سر  الهند�سة  بكلية  1978م  دي�سمرب  موؤمترا عامًا عقد يف  اأقام الحتاد 
اأن ن�ساط الحتاد تعطل عندما �سدر قرار احلكومة القا�سي بحل كل الحتادات والنقابات  اإل  �سويل يف زيارته الثانية لل�سودان. 
املهنية بالبالد عام 1989. وانفاذًا لتو�سيات اجتماع الحتاد العربي للمكتبات واملعلومات بتون�س يف نهاية عام 1987م تبنى 
اللجنة  اآخرين، فقامت  نور وع�سوية  ت�سكيل جلنة متهيدية لالحتاد برئا�سة  د. قا�سم عثمان  املوؤمتر  امل�سارك يف فعاليات  الوفد 
بو�سع د�ستور جديد، واأو�ست بتغري امل�سمى من “احتاد املكتبات ال�سوداين”  اإىل “اجلمعية ال�سودانية للمكتبات واملعلومات” مت�سيًا 
مع م�سميات  اجلمعيات العربية. ومن ثم متت الدعوة اإىل اجتماع عام بقاعة ال�سارقة بجامعة اخلرطوم يف اأبريل 1988م، وقد 
امل�سمى  ر�سميًا  واأجيز  الفتتاحية،  اجلل�سة  خاطب  والذي  اآنذاك  الوزراء  رئي�س  املهدي  ال�سادق  ال�سيد  الجتماع  ذلك  اإىل  دعى 
احلايل “اجلمعية ال�سودانية للمكتبات واملعلومات” كما اأجيز كذلك د�ستور اجلمعية ومت انتخاب خم�سة ع�سر ع�سوًا للجنة التنفيذية 

برئا�سة د. ر�سية اآدم حممد ود. قا�سم عثمان نور نائبًا للرئي�س )قا�سم: 2011، �س151(
وتعطلت ن�ساطات اجلمعية منذ يونيو 1989 بعدما �سملها قرار احلكومة بحل الحتادات واجلمعيات املهنية. وجتدد ن�ساط اجلمعية 
فى الثانى ع�سر من اأغ�سط�س 1997م بعقد الإجتماع التن�سيطي للجمعية العمومية بجامعة اخلرطوم ومناق�سة النظام الأ�سا�س 
واإجازته وتكوين مكتب تنفيذى من خم�س ع�سر ع�سوًا، وت�سجيل اجلمعية ر�سميًا لدى م�سجل عام اجلمعيات الثقافية بوزارة الثقافة.
ومن الروؤ�ساء الذين تعاقبوا علي رئا�سة اجلمعية عدد من الروؤ�ساء هم: رفاء ع�سم اهلل قربيال، واأعقبها الدكتور حممد عبداهلل 
التدريبية و  اأمكن خالل الفرتة عقد عدد من الدورات  و  العيدرو�س  عي�ساوي  والرئي�س احلايل للجمعية الدكتور نادية م�سطفي 

الندوات و املحا�سرات وامل�ساركة يف املوؤمترات والندوات.
وقد متثلت قمة النجاح يف الن�ساط اخلارجي تقدمي الدعوة لالإحتاد العربي للمكتبات لعقد موؤمتره ال�سنوي الثاين والع�سرين يف 
دي�سمرب 2011م باخلرطوم. حتت تنظيم و اإ�سراف ورعاية اجلمعية ال�سودانية للمكتبات. و هو اإجناز يح�سب للجمعية وللجانها 

التنفيذية ولع�سويتها التي زادت عن اخلم�سمائة ع�سو.
اأمانة امل�شروعات

اأمانة  تاأتي  اإذ  املهنة.  ترقية  اإىل  تهدف  التي  للم�سروعات  بالتخطيط  املعنية  اجلمعية  اأمانات  من  واحدة  هي  امل�سروعات  اأمانة 
امل�سروعات �سمن منظومة اأمانات اجلمعية ال�سودانية للمكتبات واملعلومات وياأتي م�سروع الأمانة �سمن �سل�سلة من امل�سروعات التي 
بداأت يف تنفيذها. ومن ذلك م�سروع “توحيد امل�سمى الوظيفي للعاملني يف جمال املكتبات واملعلومات والتوثيق والأر�سيف واملتاحف” 
وهو اأحد امل�سروعات التي قامت اجلمعية ال�سودانية للمكتبات واملعلومات بتبنيها عرب اأمانة امل�سروعات  وذلك  لتطوير العمل يف 

موؤ�س�سات املعلومات املختلفة ، و يهدف امل�سروع اىل الآتي:-
واملتاحف. والأر�سيف  والوثاثق  املعلومات  و  املكتبات  جمال  يف  للعاملني  الوظيفية  الأ�سماء  1.توحيد 

والبحثية. الأكادميية  املوؤ�س�سات  يف  املهنة  اأكادميية  على  2.التاأمني 
الأكادميية. غري  املوؤ�س�سات  يف  املجال  يف  للعاملني  جمزية  خدمة  �سروط  على  3.التاأمني 

املهنية. وامتيازاتهم  حقوقهم  بكافة  املجال  يف  العاملني  4.متتع 
اأف�سل. خدمات  وتقدمي  الأداء  م�ستوى  وتطوير  5.رفع 

باملركز  06/03/2013م  يف  الوظيفي  والو�سف  امل�سمى  توحيد  م�سروع  بخ�سو�س  اجتماعاتها  اأوىل  امل�سروعات  اأمانة  عقدت 
اأجندة الجتماع يف  اآخرين. وحتددت  �ستة  اللجنة وع�سوية  رئي�س  اأحمد  برئا�سة د.عبدال�سيد عثمان  للبحوث باخلرطوم  القومي 
امل�سميات  لتوحيد  وال�سعي  الأكادميية.  الأكادميية وغري  املوؤ�س�سات  العاملني يف  ا�ستمارة  امل�سروع، ومناق�سة  تنفيذ  مناق�سة مقرتح 
املجال.  يف  للعاملني  جمزية  خدمة  �سروط  على  والتاأمني  والأر�سيف،  والوثائق  واملعلومات  املكتبات  جمال  يف  للعاملني  الوظيفية 
اآلية التنفيذ يف جمع املعلومات عن واقع موؤ�س�سات املعلومات يف جمال الهياكل التنظيمية والو�سف الوظيفي، ويف �سبيل  وحتددت 
ذلك تقرر الإ�ستعانة باخلرباء يف املجال - وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ودار الوثائق القومية واملكتبة الوطنية ال�سودانية 
واملكتبات املتخ�س�سة، والنقابة العامة للتعليم العام، والنقابة العامة للتعليم العايل - كجهات راعية للم�سروع. مع ال�سعي لال�ستفادة 
من جهود الدول ال�سقيقة، وممثل الإحتاد الدويل للمكتبات )اإفال( للبالد العربية بهدف جتميع النماذج اخلا�سة بامل�سمى والو�سف 
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الوظيفي املعياري. وحتددت الفرتة املتوقعة للتنفيذ من 1/2/2013م  اإىل 31/12/2013م وكذلك امليزانية املطلوبة، ومن 
مبا    – الإداري  وال�سالح  العامة  اخلدمة  وزارة   - املعنية  اجلهات  ملخاطبة  للم�سروع  متكاملة  درا�سة  اإعداد  اإىل  التو�سل  ثم 

ي�سهم يف حتقيق الر�سا الوظيفي )اجلمعية ال�سودانية للمكتبات واملعلومات: 2013(
ما مت اإجنازه يف امل�شروع

عقدت اللجنة عدة اجتماعات وقامت بح�سر اأويل مل�سميات الوظائف للعاملني يف املوؤ�س�سات املعنية وا�ستعانت بالو�سف الوظيفي 
وموؤهالت العاملني يف مكتبات ثالث جامعات وقامت باختيار اأن�سب امل�سميات الوظيفية من هذه اجلامعات وحددت اخت�سا�ساتهم 
هذه  يف  الراهن  الوظيفي  للو�سع  ا�ستبانة  اللجنة  و�سممت  الوظائف.  هذه  يف  للتعيني  املطلوبة  واخلربات  وموؤهالتهم  ومهامهم 
املوؤ�س�سات �سملت البيانات اخلا�سة باملعلومات العامة والدرجة الوظيفية يف القطاعني الأكادميي والإداري والدرجة العلمية والقوى 
العاملة وعدد العاملني وم�سمياتهم الوظيفية وتخ�س�ساتهم ودرجاتهم العلمية، و�سنوات خرباتهم. ووزعت الإ�ستبانة على من�سوبي 
القطاعني الأكادميي و الإداري ومت حتليل بيانات ال�ستبانات بعد اإعادتها للو�سول اإىل نتائج ت�ستفيد منها اللجنة يف الو�سول اإىل 
ممت هياكل وظيفية لكل اأنواع املكتبات وكذلك دور الأر�سيف والوثائق واملتاحف،  اأهدافها. وو�سوًل اإىل نتائج اأكرث علمية ومهنية �سُ

بغية عر�س هذه النتائج النهائية لوزارة العمل واملوارد الب�سرية لتخ�سي�س رقم وظيفي للمهنة وا�سم متفق عليه ملن�سوبي املهنة.
2013( يف يوم  الوظيفي:  والو�سف  امل�سمى  امل�سروعات )ور�سة توحيد  اأمانة  امل�سروع نظمت  لتنفيذ  الرامية  اأن�سطتها  اإطار  ويف 
اخلمي�س املوافق 14 نوفمرب 2013م  مب�ساركة عدد مقّدر من املهنيني من خمتلف اجلهات اإىل جانب عدد من الطالب  وذلك 

ل�ستقطاب اآراء املتخ�س�سني يف املجال واخلروج بتو�سيات ُت�سمن يف الدرا�سة النهائية التي �سيتم تقدميها جلهات الخت�سا�س. 
اأهم مالمح م�سروع توحيد امل�سمى والو�سف الوظيفي 

اأمانة امل�سروعات باجلمعية ال�سودانية للمكتبات واملعلومات. وقد مر امل�سروع بعدة مراحل،  يعد هذا امل�سروع من اأهم م�سروعات 
للخروج  التنقيح والتجويد يف حماولة  ال�سلة. ولكن ليزال يف طور  املوؤ�س�سات ذات  للدرا�سة من قبل خرباء من خمتلف  واأُخ�سع 
اإداري  هيكل  وجود  عدم  من  طوياًل  عانوا  الذين  واملعلومات  املكتبات  قطاع  يف  املتخ�س�سني  وتطلعات  احتياجات  يلبي  مب�سروع 

وتو�سيف وظيفي اأ�سوة بنظرائهم يف خمتلف موؤ�س�سات القطاعني العام منها واخلا�س.
عر�ست م�سميات الوظائف متبوعة بتو�سيف املهام ومطلوبات كل وظيفة بدءًا بامل�سوؤول الأول يف املكتبة واإنتهاًء باأدنى وظيفة يف 

التدرج الوظيفي. وفيما يلي ي�ستعر�س الباحثان اأهم م�سميات الوظائف وترد تو�سيفات الوظائف بامللحق وهي؛-
رئي�س ق�سم اخلدمات العامة واملراجععميد �سوؤون املكتبات.

رئي�س ق�سم خدمات امل�ستفيديننائب عميد �سوؤون املكتبات
رئي�س ق�سم بناء وتنمية املجموعاتاأمني املكتبة

رئي�س ق�سم التزويدنائب اأمني املكتبة
اأمني املكتبة الإلكرتونية/ الرقميةمدير اإدارة املكتبة املركزية واملكتبات الفرعية

مالزم مكتبةنائب مدير اإدارة املكتبة املركزية/ والفرعية
مراقب مكتبةم�ساعد اأمني املكتبة

م�سغل حا�سوبمدير اإدارة
م�سرف �سبكاترئي�س ق�سم الإعداد الفني

فني/ عامل جتليدمدير اإدارة العمليات الفنية
م�شروعات الأمانة لدورة  2015/ 2016م

الفكرية. وامللتقيات  الثقافية  املنا�سط  عودة  و  العامة  املكتبة  وتاأ�سي�س  1.دعم 
والتوثيق والقراءة   املكتبة  ثقافة  ن�سر  2.م�سروع 

مدار�س. اأو  كليات  اإىل  املعلومات  و  املكتبات  درا�سات  اأق�سام  حتويل  3.م�سروع 
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جدول رقم )1( يبني امل�شمى املعتمد للم�شوؤول الأول باملكتبة
امل�سمى املعتمدال�سفةالوليةا�سم اجلامعةم
اأمني اأمانة  املكتباتحكوميةاخلرطومالنيلني1
اأمني مكتبةحكوميةاخلرطوماخلرطوم2
عميد �سوؤون املكتباتحكوميةاخلرطومال�سودان للعلوم والتكنولوجيا3
عميد �سوؤون املكتباتخا�سةاخلرطومالرباط الوطني4
عميد �سوؤون املكتباتخا�سةاخلرطوماأفريقيا العاملية5
اأمني مكتباتخا�سةاخلرطوم العلوم الطبية والتكنولوجيا6
اأمني اأمانة املكتباتحكوميةاخلرطومالزعيم الأزهري7
عميد مكتباتحكوميةاخلرطومبحري8
عميد مكتباتخا�سةاخلرطوماأم درمان الأهلية9

عميد مكتباتحكوميةاخلرطوماأم درمان الإ�سالمية10
اأمني عام املكتباتحكوميةبورت�سودانالبحر الأحمر11
اأمني مكتباتحكوميةج.كردفانالدلنج12
عميد مكتباتحكومية�س. كردفانكردفان13
عميد �سوؤون املكتباتحكوميةال�سماليةدنقال14
اأمني مكتباتحكوميةنهر النيلوادي النيل15
عميد مكتباتحكوميةاجلزيرةاجلزيرة16
اأمني اأمانة املكتباتحكوميةاخلرطومال�سودان املفتوحة17
اأمني اأمانة املكتباتحكوميةالنيل الأبي�سبخت الر�سا18
عميد املكتباتحكوميةالق�سارفالق�سارف19
اأمني مكتباتحكوميةغرب كردفانال�سالم20

يتبني من اجلدول رقم )1( اأن امل�سميات الوظيفية امل�ستخدمة يف املكتبات مو�سع الدرا�سة وظهرت من خالل م�سميات متنوعة 
هي: عميد �سوؤون املكتبات يف اأربع مكتبات، وعميد املكتبات يف �ست مكتبات، واأمني اأمانة املكتبات يف اأربع مكتبات واأمني مكتبات 

يف اأربع مكتبات اأخرى. واأمني مكتبة يف مكتبة واحدة، وكذلك  اأمني عام املكتبات. ويو�سح  ذلك اأن امل�سمي املهني التاريخي )اأمني 
 )status( لدي املكتبات املبحوثة بينما ي�سكل امل�سمي امل�ستحدث الذي يجاري الو�سع الوظيفيي )مكتبة( ي�سكل ن�سبة )%50

لكليات اجلامعات )%50( اأي�سًا، وميكن اأن نخل�س من ذلك اأن امل�سمى املهني التاريخي ما يزال يجد قبوًل معتربًا لدي 
العاملني يف القطاع ؛ حيث اأفاد معظم امل�سوؤولني يف املكتبات التي اختارت م�سمى عميد املكتبات اأنهم اإختاروا ذلك باعتباره 

امل�سمى الذي يتما�سي مع هيكل اجلامعة الذي يتبني م�سمي عميد للكليات و ميكنهم من نيل حقوقهم اأ�سوة باأع�ساء هيئة التدري�س 
باجلامعة رغم اأن م�سمى )اأمني املكتبة( هو امل�سمى املحبب اإليهم.

جدول رقم )2( يبني موقع امل�شوؤول الأول باملكتبة يف ت�شل�شل الهرم الإداري باجلامعة
غري حمدداخلام�سالرابعالثالثالت�سل�سل الإداري

43211التكرارات
%الن�سبة املئوية  20%  15%  10%  55

يو�سح جدول رقم )2( اأن امل�سوؤول الأول يف املكتبات مو�سع الدرا�سة ي�سغل املوقع الثالث يف الهرم الإداري للجامعة يف اأربع 
مكتبات بن�سبة )%20( بينما ي�سغل املوقع الرابع يف ثالث مكتبات بن�سبة)%15( واملوقع اخلام�س يف مكتبتني بن�سبة 

)%10(  ومل يحدد املوقع يف اأحد ع�سر مكتبة بن�سبة )%55( ويالحظ اأن املكتبات يف اجلامعات الأقدم هي التي تتيح 
للم�سوؤول الأول يف مكتباتها مواقع متقدمة بينما ت�سري الن�سبة الكبرية للجامعات التي مل ت�سم موقعًا حمددًا للم�سوؤول الأول يف 

مكتباتها اأن مكانتهم يف هذه املوؤ�س�سات قد تدهور ومل يعد لهم اأثر يذكر يف تخطيط �سيا�سات تللك اجلامعات، وقد يتطلب الأمر 
تدخل املنظمات املهنية كاجلمعية ال�سودانية للمكتبات واملعلومات وغريها ل�سرتداد هذه املكانة امل�سلوبة.
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جدول رقم )3( يبني مدى  الر�شا عن م�شمى امل�شوؤول الأول باملكتبة
الن�سبة املئويةغري را�سنيالن�سبة املئويةرا�سونامل�سميات امل�ستخدمة

%17اأمني/ عميد مكتبة  853%  15
تبني من اجلدول رقم )1( اأن م�سميات اأمني مكتبة/ مكتبات ت�سكل )%50( من العينة املبحوثة، كما ت�سكل م�سميات عميد 

مكتبة/ مكتبات ال )%50( الأخري، وباملقارنة مع اجلدول رقم )3( والذي اأو�سح اأن الر�سا عن كل امل�سميات ي�سكل )85%( 
من العينة، بينما اقت�سرت ن�سبة عدم الر�سا عن تلك امل�سميات )%15( فقط. وبالنظر اإىل هذه امل�سميات يف كل جامعة من 
العينة املبحوثة  نلحظ اأن كل املكتبات التي تتبني م�سمى اأمني مكتبة/ مكتبات مل�سوؤوليها الأوائل را�سية عن هذه امل�سميات لأنها 

متثل امل�سمي التاريخي واملهني املعتمد عامليًا، بينما جند بع�سًا من ممن تتبني موؤ�س�ساتهم م�سميات عميد مكتبة/مكتبات را�سية 
اأي�سًا لظنها اأن هذه امل�سميات تتوافق مع الهيكل الإداري لكليات اجلامعة ويتيح للمكتبيني الت�ساوي باأع�ساء هيئة التدري�س. وميكن 
اعتبار ذلك موؤ�سرًا للقائمني علي م�سروع اجلمعية ال�سودانية للمكتبات واملعلومات لعتماد م�سمى اأمني مكتبة/مكتبات خا�سة واأن 

تبوء م�سمي اأمانة ال�سوؤون العلمية للمواقع املتقدمة يف الرتتيب الهيكلي للجامعات يهزم حجة املتم�سكني مب�سمى عميد/عمادة.
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جدول رقم )4( يبني درجة الر�شا عن م�شميات الوظائف امل�شخدمة باملكتبة )عدا امل�شوؤول الأول(
الن�سبة املئويةالتكراراتامل�سمى الوظيفيم
%4نائب اأمني/ عميد1  20
%20رئي�س ق�سم...2  100
%20م�ساعد اأمني مكتبة3  100
م�ساعد اأمني مكتبة اأول/ثاين/4

ثالث ...
1%  5

�سفر%-مفهر�س5

�سفر%-م�سنف ومفهر�س6
%3م�سجل مكتبة7  15
%2مدير اإداري8  10
%3م�سرف اإداري9  15

%3مراقب مكتبة10  15
%1�سابط اإعارة11  5
%13مالزم مكتبة12  65
20%4مناول13
%1م�ساعد مكتبة14  5
%7تقني حا�سوب15  35
%2مدخل بيانات16  10
%14فني جتليد17  70

 يتبني من اجلدول رقم )4( اأن م�سميات م�ساعد اأمني مكتبة، رئي�س ق�سم، مالزم مكتبة، تقني حا�سوب وفني جتليد تتوفر يف 
– %100؛ مما ي�سري باأنها م�سميات جتد قبول معتربًا لدي العاملني يف القطاع.  غالب مفردات العينة بن�سب ترتاوح بني 35 
وتبني اأن م�سميات نائب اأمني/عميد، مناول مكتبة، فني جتليد، وم�سرف اإداري، ومراقب مكتبة وم�سجل مكتبة، توجد يف عدة 

%، وبذلك ميكن اعتمادها م�سميات مقبولة. ويت�سح من اجلدول اأي�سًا   20 مكتبات من العينة املبحوثة بن�سب ترتاوح بني -15 
اأن م�سميات م�ساعد اأمني اأول/ ثاين/ثالث، ومدير اإداري، و�سابط اإعارة، وم�ساعد مكتبة، ومدخل بينات لي�ست من امل�سميات 

املعتمدة اإل يف بع�س املكتبات مو�سع الدرا�سة، بينما غابت م�سميات مفهر�س وم�سنف متاًم يف تلك املكتبات. ونخل�س من ذلك 
اإيل تباين وا�سع يف م�سميات الوظائف املعتمدة لدى املكتبات مو�سع الدرا�سة؛ مما ميكن اعتباره موؤ�سًر مهما علي اأهمية م�سروع 

اجلمعية ال�سودانية للمكتبات واملعلومات لتوحيد امل�سمى الوظيفي للعاملني يف قطاع املعلومات يف ال�سودان.
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جدول رقم )5( يبني تف�شيل املهام للم�شوؤول الأول باملكتبة 
الن�سبة املئويةالتكراراتامل�سمى الوظيفيم
%9الإ�سراف العام واملتابعة1  45
%7التخطيط2  35
%7اإعداد املوازنة ال�سنوية3  35
%9اإعداد التقارير الدورية وال�سنوية4  45
%9امل�سوؤولية عن التعيني والتدريب والتاأهيل5  45

%20متثيل املكتبة يف املحافل املحلية والدولية6  100
%20يكون مقررًا للجنة املكتبة7  100
امل�ساركة يف اجتماعات جمل�س الأ�ساتذة 8

والعمداء
7%  35

اقرتاح اللوائح املنظمة لأن�سطة املكتبة يف �سوء 9
ال�سيا�سات العامة للجامعة

20%  100

يتبني من اجلدول رقم )5( اأن مهمة الإ�سراف العام واملتابعة، والتخطيط، واإعداد املوازنة ال�سنوية وامل�سوؤولية عن التعيني 
والتدريب والتاأهيل وامل�ساركة يف اجتماعات جمل�س الأ�ساتذة والعمداء يخت�س بها مابني 35 – 45 % من امل�سوؤولني الأوائل 
الذين ياأتي موقعهم مابني الثالث واخلام�س يف هيكل املوؤ�س�سات التي تتبع لها املكتبات مو�سع الدرا�سة، بينما يتويل كلهم مهام 

متثيل مكتباتهم يف املحافل املحلية والدولية، ومقررية جلنة املكتبة، واقرتاح اللوائح املنظمة لأن�سطة تلك املكتبات يف �سوء 
ال�سيا�سات العامة للجامعات التي تتبع لها تلك املكتبات. عليه ميكن القول اأن تبوء امل�سوؤول الأول للمكتبة املواقع املتقدمة يف هيكل 
اجلامعة مينحه حق التخطيط ملكتبته، وو�سع �سيا�ساتها العليا واحل�سول علي ح�سة مقدرة من املوازنات واملوارد املالية للجامعة؛ 

متكنها من تطوير املكتبة وتاأهيلها وتوفري بيئة مهنية ت�سهم يف حتقيق الر�سا الوظيفي للعاملني. ول �سك اأن ذلك يحتم علي 
املنظمات املهنية والعاملني يف قطاع املكتبات يف ال�سودان لل�سعي ل�ستعادة مكانة  م�سوؤليها الأول اإىل املواقع املتقدمة التي فقدوها 

يف الت�سل�سل الهرمي للجامعات.
النتائج والتو�شيات

والو�سف  امل�سمى  بتوحيد  يتعلق  ما  وبخا�سة  وم�سروعاتها  واملعلومات  للمكتبات  ال�سودانية  اجلمعية  اأن�سطة  ا�ستعرا�س  واقع  من 
الوظيفي للعاملني يف قطاع املكتبات واملعلومات، وبيانات الدرا�سة وقائمة، املراجعة، وخربة الباحثني يف املجال خل�ست الدرا�سة 

للنتائج التالية:-
عامليًا.  املعتمد  التاريخي  املهني  امل�سمى  بح�سبانه  املبحوثة؛   املكتبات  يف  العاملني  من    85% بر�سا  مكتبة" ُيحظى  "اأمني  م�سمى  1.اإن 

اجلامعة؛  بكليات  الإدارية  الهياكل  مع  يتوافق  امل�سمى  هذا  اأن   بحجة   15% بن�سبة  مكتبات  عميد  م�سمي  املكتبات  بع�س  2.تبنت  
اأن اجلامعات تعتمد م�سمى اأمني ال�سوؤون العلمية ويتبواأ موقعًا يف الرتتيب  مبا يحقق للمكتبني امل�ساواة باأع�ساء هيئة التدري�س. رغم 

الهيكلي للجامعات.
 )4( الرابع  اأو   )3( – التالث  الالإدارية  الهياكل  – يف  ترتيبه  ياتي  املبحوثة  املكتبات  يف  الأول  امل�سوؤول  اأن  الدرا�سة  3.بينت 
ع�سر  اأحد  يف  ترتيبه  ُيحدد  مل  بينما   - الأقدم  اجلامعات  وهي   –  )45%( بن�سبة   )9( جامعات  ت�سع  يف   )5( اخلام�س  اأو 
جامعة )11( بن�سبة )%55( مما يعد موؤ�سرًا لأهمية م�سروع اجلمعية ال�سودانية للمكتبات واملعلومات يف توحيد امل�سمى والو�سف 

الوظيفي للعاملني يف ال�سودان. 
اإل  املكتبات  تلك  تتفق  ومل  املبحوثة،  املكتبات  بها يف  املعمول  الوظيفية  امل�سميات  وا�سعًا يف  تباينًا  اأن هناك  الدرا�سة  4.اأو�سحت 

يف عدد قليل منها هي: م�سميات رئي�س ق�سم، م�ساعد اأمني مكتبة، ، مالزم مكتبة، تقني حا�سوب. 
واإعداد  والتخطيط،  واملتابعة،  العام  الإ�سراف  حق  مينحه  متقدمة  ملواقع  للمكتبة  الأول  امل�سوؤول  تبوء  اأن  الدرا�سة  5.خل�ست 

املوازنة ال�سنوية وامل�سوؤولية عن التعيني والتدريب والتاأهيل وامل�ساركة يف اجتماعات جمل�س الأ�ساتذة والعمداء. 
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وبناًء على ما تو�شلت اإليه الدرا�شة من نتائج يو�شي الباحثان بالآتي:-
اجلامعات. ولوائح  نظم  يف  عليه  والن�س  ال�سوؤون  اأمني  غرار  �سوؤون" على  "اأمني  م�سمى  اعتماد   1.�سرورة 

وكتاب. وطالب  اأ�ستاذ  فاجلامعة  الإداري  هيكل  ترتيب  يف  الرابع  يتجاوز  ل  متقدم  مبوقع  التم�سك  2.�سرورة 
واملعلومات.  للمكتبات  ال�سودانية  اجلمعية  م�سروع   تبني  خالل  من  الوظيفي  والو�سف  امل�سمى  3.توحيد 

م�سادر ومراجع الدرا�سة
.1987، للن�سر  العربى   : القاهرة   - والنامية.  املتقدمة  الدول  فى  واملعلومات  املكتبات  حممود.  ال�سيد  1.اأ�سامة 
.2013 مار�س   6 بتاريخ  الأول  الجتماع  حم�سر  امل�سروعات.  اأمانة  واملعلومات،  للمكتبات  ال�سودانية  2.اجلمعية 

.2011 من�سور،  غري  تقرير   :2011  1959- واملعلومات  للمكتبات  ال�سودانية  اجلمعية  ون�ساطات  تاريخ  3.ـ 
املوؤمترالرابع  يف:  العربى.-  الوطن  فى  املعرفة  جمتمع  بناء  فى  واملعلومات  املكتبات  واإحتادات  جمعيات  دور  اجلابرى.  4.�سيف 

والع�سرين لالإحتاد العربى للمكتبات واملعلومات باملدينة املنورة ،2013م.
 33 ع   .   Cybrarians Journal باجلزائر.-  قاملة  مكتبات جامعة  العاملني يف  لدى  الوظيفي  الر�سا  عمر.  5.�سابونية 

)دي�سمرب 2013(
عمان[ الأردن ]:موؤ�س�سة الروؤى الع�سرية، 2001.   - واملعلومات.  املكتبات  يف  احلديثة  الإدارة  هم�سري.  اأحمد  6.عمر 

– يف: املوؤمترالرابع والع�سرين لالإحتاد  اأع�ساء اجلمعية ال�سودانية للمكتبات واملعلومات.  7.عمر عبا�س ال�سريف. املعرفة و�سط 
العربى للمكتبات واملعلومات،2013.

. 2011م  والفنون،  الثقافة  لرعاية  القومي  املجل�س   : –  اخلرطوم  بال�سودان.  املكتبات  مو�سوعات    - نور.  عثمان  8.قا�سم 
والع�سرون  املوؤمترالرابع  -  يف:  املهنة.  تطوير  فى  العربية  املكتبية  والإحتادات  اجلمعيات  فاعلية  اأبورية  وغادة  بوكرازة  9.كمال 

لالإحتاد العربى للمكتبات واملعلومات باملدينة املنورة 2013م .
�س   _.  .1982  ، املريخ  دار   : الريا�س  واملعلومات.-  التوثيق  ومراكز  للمكتبات  العلمية  الإدارة  الهادي.  حممد  10.حممد 

�س 115_117(
والروؤى  الواقع  للمعلومات:  احلر  الو�سول  دعم  واملعلومات يف  للمكتبات  ال�سودانية  اجلمعية  دور  العيدرو�س.  11.نادية م�سطفى 
امل�ستقبلية. – يف: املوؤمتر الإقليمى الأول لالإحتاد الدوىل جلمعيات وموؤ�س�سات املكتبات )اإفال ( الدوحة : وزارة الثقافة والفنون 

والرتاث، اإدارة املكتبات العامة، 2013.
12.م�سودة م�سروع توحيد امل�سمى الوظيفي للعاملني يف جمال املكتبات واملعلومات والتوثيق والأر�سيف واملتاحف: تقرير غري من�سور.
للعاملني  الوظيفي  امل�سمى  توحيد  ال�سودان( م�سروع  اأم درمان،   :  2013: الوظيفى )الأوىل  والو�سف  امل�سمى  توحيد  13.ور�سة 

يف جمال املكتبات واملعلومات والتوثيق والأر�سيف واملتاحف: تقرير غري من�سور.
ملحق: اجلمعية ال�سودانية للمكتبات واملعلومات
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 م�شروع اأمانة امل�شروعات
لتوحيد امل�سمى الوظيفي للعاملني يف جمال املكتبات واملعلومات والتوثيق والأر�سيف واملتاحف )مناذج الو�سف الوظيفي(

املهام والخت�سا�ساتالوظيفة
للجنة عميد �سوؤون املكتبات ورفعها  املوازنة  اإقرتاح  اجلامعة/  مكتبات  على  والفني  واملايل  الإداري  الإ�سراف 

وخطط  �سيا�سات  يقرتح  ال�سرف/  ومتابعة  لإجازتها  املتخ�س�سة  واملجال�س  املكتبة 
مكتبات اجلامعة ويرفعها للجنة املكتبة لالإجازة/

تزويد املكتبات باأوعية املعلومات لتحقيق اأهداف ور�سالة اجلامعة/ ميثل عمادة املكتبات 
العالقة حمليًا  واملوؤمترات ذات  واملوؤ�س�سات  يف جمال�س وجلان اجلامعة و يف اجلمعيات 
يعمل على حتديث  املتبعة/  النظم  وفق  باجلامعة  املكتبات  يتوىل عمل  وعامليًا/  واإقليميًا 

وتطوير نظم املعلومات لتح�سني خدمات امل�ستفيدين وتطويرها.
 يكون ع�سوًا ومقررًا للجنة املكتبة ُينفذ ويتابع قراراتها وتو�سياتها/  يرفع تقارير دورية 
عن �سري العمل باملكتبات ملدير اجلامعة اأو من يفو�سه/ يكون م�سوؤوًلعن التعيني )اإختيار 

الأفراد( والتدريب والتاأهيل/ اأي مهام اأخرى يكلفه بها مدير اجلامعة.
اإ�سراف نائب عميد �سوؤون املكتبات يعمل حتت  العمادة.   اأق�سام  بني  والتن�سيق  باملكتبات،  الفنية  ي�سرف على اخلدمة 

عميد املكتبات/ ي�سرف على اأداء العاملني اليومي بالعمادة وُي�سارك يف اإعداد اخلطط التي 
تهدف اإىل ترقية ادائهم وتدريبهم/  ي�ساعد يف تن�سيق واإعداد مقرتحات امليزانية ال�سنوية 
للعمادة ورفعها مبدئيًا للعميد لعر�سها على جلنة املكتبة ومتابعة تنفيذها/  الحتفاظ ب�سجل 
متجدد ملمتلكات العمادة املنقولة منها والثابتة/  الإ�سراف على املكتبة املركزية اإداريًا وفنيًا 

}اأمني املكتبة املركزية{/  القيام باأي مهام يكلفه بها عميد املكتبات.
م�ساركة العميد يف و�سع ال�سيا�سات ملكتبات اجلامعة/ ي�ساعد العميد يف التن�سيق بني عمادة نائب عميد �سوؤون املكتبات

وتطوير  حتديث  على  العمل  يف  العميد  ي�ساعد  الأخرى/  اجلامعة  ووحدات  املكتبات  �سوؤون 
نظم املعلومات يف العمادة/ ينوب عن العميد يف متثيل العمادة يف املحافل الدولية والإقليمية.

واملكتبات  املركزية  املكتبة  اإدارة  مدير 
الفرعية

بني  الن�ساطات  .ين�سق  الفرعية/  واملكتبات  املركزية  املكتبة  على  واإداريًا  فنيًا  ي�سرف 
التزويد/  عمليات  وُيتابع  الختيار  �سيا�سات  ُينفذ  الفرعية/  واملكتبات  املركزية  املكتبة 
ي�سع الأ�س�س التي ت�سمن ُح�سن وجودة الأداء باملكتبة املركزية واملكتبات الفرعية/ يقرتح 

خطط التطوير/ اأي مهام اأخرى ُيكلفه بها الرئي�س املبا�سر يف اإطار تخ�س�سه.
ي�سع خطط العمل والتطوير ملكتبة اجلامعة املركزية واملكتبات الفرعية/ ين�سق بني املكتبة اأمني املكتبة

ان�سطة  التي حتكم  وال�سيا�سات  اللوائح  العالقة/ يقرتح  الأخرى ذات  ووحدات اجلامعة 
املكتبات يف �سوء ال�سيا�سة العامة للجامعة.

املحافل  يف  املكتبة  ميثل  اإجازتها/  بعد  فيها  ال�سرف  مبتابعة  ويقوم  املوازنات  يقرتح 
الدولية والإقليمية واملحلية. 

يو�سي باقتناء اوعية املعلومات/ يعمل على حتديث وتطوير نظم املعلومات/ يكون م�سوؤوًل 
عن التعيني )اإختيار الأفراد( والتدريب والتاأهيل/ اأي مهام ُيكلفه بها مدير اجلامعة.

يقوم مبتابعة خدمة امل�ستفيدين اليومية يف املكتبة/ يت�سلم الر�سائل اجلديدة والإ�سدارات اأمني املكتبة
املكتبة  اإمداد  ويتابع  ي�سارك  املكتبة/  اأداء  ال�سهري عن  التقرير  باإعداد  ويقوم  ال�سهرية 

باملراجع وامل�سادر والإ�سدارات ذات ال�سلة.
اإجراءات  تطبيق  من  يتاأكد  للت�سنيف/  املُعتمد  النظام  وفق  املكتبة  مقتنيات  ُي�سنف   
وال�سرائط  كالو�سائط  املكتبة  مقتنيات  بحفظ  يقوم  باملكتبة/  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة 

اخلا�سة باملكتبة/7اأي عمل ُيكلف به يف جمال املكتبات. 
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اإن�ساء اأمني املكتبة الإلكرتونية الرقمية �سيانتها/  ومتابعة  احلوا�سيب  ت�سغيل  واإدارتها/   البيانات  قواعد  على  الإ�سراف 
البحث/   اإ�سرتاتيجيات  وبناء  وال�سرتجاع  البحث  واإدارتها/   البيانات  قواعد  وبناء 
املحلية  ال�سبكات  على  امللفات  ورفع    )Down Loading( الهابط  التحميل 
يف  املختلفة  احلا�سوب  تطبيقات  اإ�ستخدام   /)Up Loading( والعاملية  والوا�سعة 
على  وامل�ستخدمني  العاملني  تدريب  يف  امل�ساهمة  العلمي/  والبحث  واملعلومات  املكتبات 

ا�ستخدام الفهار�س اللية وقواعد البيانات.
الإ�سراف الفني والإداري على املكتبة وتطبيق لئحة املكتبة/ و�سع �سيا�سة التزويد باملكتبة اأمني املكتبة

وتنفيذها ح�سب امليزانيات امل�سدقة بالتعاون مع ق�سم التزويد/  ا�ستالم مواد املكتبة من 
ق�سم الإعداد الفني والإ�سراف على عمل الإجراءات الفنية لها وت�سجيلها/ اإدارة العاملني 

باملكتبة وتوزيع املهام ح�سب كل وظيفة/ 
العمل على تطوير املكتبة وتطوير خدماتها.

عميد   – املكتبة  )مدير  املكتبة  اأمني 
املكتبة(

املكتبة  وتقدمي  العمل  اإن�سياب  ل�سمان  املكتبة  يف  الإدارية  اجلونب  على  العام  الإ�سراف 
خلدماتها بامل�ستوى املطلوب لكل قطاعات اجلامعة العلمية.

الأفراد/   وم�سئوليات  املكتبة  اأق�سام  من  ق�سم  بكل  املنوطة  وامل�سئوليات  الواجبات  يحدد 
الأفراد  اإختيار  اإجازتها/  بعد  تنفيذها  على  وي�سرف  املكتبة  ميزانية  مقرتحات  ي�سع 
وتاأهليهم وتدريبهم ليواكبوا التطورات الفنية امل�ستمرة التي ت�سهدها �ساحة املعلومات/  
يتوىل م�سوؤولية بناء املجموعات بالتعاون مع هيئة التدري�س و�سمان توازن هذه املجموعات 
يف  والإ�سهام  واملوؤمترات  املهنية  الن�ساطات  يف  امل�ساركة  املختلفة/  املعرفة  جمالت  بني 
تطوير املهنة عن طريق البحث والن�سر/ )حامل هذه املوا�سفات يو�سع يف كل اجلامعات 
تقريبًا يف مرتبة الربوف�سري، ويف جامعات اأخرى كثرية يف مرتبة عميد الكلية ومُينح كل 

الإمتيازات التي تتمتع بها هذه الفئات. (
م�ساعدة اأمني املكتبة يف ت�سريف الأعمال وينوب عنه يف حالة غيابه/ الإ�سراف املبا�سر نائب اأمني املكتبة

)يو�سع  املكتبة/  يف  الفني  العمل  متابعة  الأفراد/   �سئون  واإدارة  الفرعية  املكتبات  على 
هذه  اإمتيازات  ومُينح  م�سوؤولية  بدل  مكافاأة  منحه  مع  امل�سارك  الأ�ستاذ  مرتبة  يف  عادة 

الدرجة التي مُتنح ل�ساغليها من اأع�ساء هيئة التدري�س. (
املكتبة/  م�ساعد اأمني املكتبة بطاقات  اإ�ستخراج  والنظافة/   والإعارة  املكتبة  ترفيف  على  املبا�سر  الإ�سراف 

ت�سجيل املواد اجلديدة/  اأي مهام يكلفه بها امني املكتبة/  ينوب عن امني املكتبة عند غيابه.
امل�ساعدة يف الإ�سراف على املكتبة الفرعية املعنية وحمتوياتها وخدماتها /  يقوم مبراقبة م�ساعد اأمني املكتبة

با�ستبعاد  والتو�سية  املعلومات  اوعية  مبراجعة  يقوم  الفرعية/   باملكتبة  املالزمني  اأداء 
التالف منها/  يقوم برتفيف الكتب واملواد املكتبية على الدوام/  م�ساعدة اأمني املكتبة يف 

اإعداد تقارير �سري العمل/  اأي عمل ُيكلف به يف جمال املكتبات. 
عمل الرتفيف اليومي/ الإعارة الداخلية واخلارجية/  جتهيز مواد املكتبة/  تنفيذ لئحة مالزم مكتبة

اأو من  الكتبة  اأمني  ُيكلفه بها  اأخرى  اأي مهام  املكتبة/  الإجابة على الأ�سئلة املرجعية/  
ينوب عنه.

خزائن مراقب مكتبة مفاتيح  على  والإ�سراف  القاعات   ومراقبة  امل�ستفيدين  وخروج  دخول  مراقبة 
اأغرا�س الطالب.
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املكتبة/  مالزم مكتبة اأمني  اإ�سراف  حتت  يعمل  �سالمتها/   و�سمان  املكتبة  حمتويات  على  الإ�سراف 
�سرعة  على  امل�ستفيدين  يعني    / املكتبة  خدمات  من  امل�ستفيدين  وتوجيه  باإر�ساد  يقوم 
لأوعية  الفني  الإعداد  يف  املكتبة  اأمني  مع  يعمل  املطلوبة/   املعلومات  على  احل�سول 
اإىل  الطاولة  يف  املرتاكمة  املعلومات  واوعية  والكتب  املراجع  باإعادة  يقوم  املعلومات/  
مكانها بالأرفف وفقًا لنظام الت�سنيف املعمول به/  يقوم بفح�س اأوعية املعلومات وتبليغ 
اأمني املكتبة بالكتب التي حتتاج اإىل �سيانة وجتليد وحتويلها اإىل وحدة التجليد ومتابعة 
اإرجاعها/  يقوم بتبليغ الفقدان اأو التلف لأوعية املعلومات واأجهزة املكتبة/  يقوم مبتابعة 
باأي عمل  يتاكد من ال�سحة وال�سالمة املهنية باملكتبة/  يقوم  النظافة باملكتبة/  اأعمال 

ُيكلف به يف جمال العمل.
اإدخال البيانات الببليوجرافية وامل�ستخل�سات والوا�سفات يف قواعد البيانات باملكتبات/ م�سغل حا�سوب باملكتبات

الطباعة وحفظ امللفات الآلية والورقية اخلا�سة بقواعد البيانات.
املهام والو�سف يوؤخذ من اإدارة تقانة املعلومات وال�سبكة.م�سرف �سبكات

ي�سرف على وحدة التجليد فنيًا ويقوم بتجليد الكتب واملراجع باملكتبة/ يعمل حتت اإ�سراف فني جتليد
باملكتبة  ال�سا�سية  واملراجع  الكتب  بتجليد  يقوم  املجموعات/   تنمية  بناء  ق�سم  رئي�س 
وربطها  وتدبي�سها  وترقيمها  بفح�سها  ويقوم  جتليدها  املراد  الكتب  يت�سلم  املركزية/  
اأي عمل  املر�سلة منها/   اإىل اجلهة  التي مت جتليدها  الكتب  ي�سلم  باخليط وجتليدها/  

ُيكلف به يف جمال عمله.
ادوات عامل جتليد ويح�سر  يعد  التجليد/   فني  اإ�سراف  حتت  يعمل   / التجليد  وادوات  معدات  يجهز   .

الكتب  يت�سلم    / الطلب  عند  وا�ستخدامها  التجليد  اأدوات  يحفظ  وم�ستلزماته/   التجليد 
واملراجع وي�سلمها لرئي�سه املبا�سر للمراجعة/  يفرز وي�سنف املراجع والكتب املراد جتليدها/  

يقوم باإرجاع  الكتب بعد التجليد اإىل اجلهات املعنية/ يعمل ُيكلف به يف جمال التجليد. 
اأدوات ال�سبط الفني للمكتبات والعمل على تطويرها رئي�س ق�سم الإعداد الفني ي�سرف على اختيار واقتناء وتبني 

املعلومات  م�سادر  يت�سلم  املكتبات/   عميد  اإ�سراف  حتت  يعمل  لالإحتياجات/   وفقًا 
امل�سجلة واملختومة من ق�سم بناء وتنمية املجموعات/  يقوم بالفهر�سة املو�سوعية ويحدد 
املعلومات   مل�سادر  الو�سفية  الفهر�سة  بعمل  يقوم  وعاء/   لكل  املنا�سبة  الت�سنيف  رموز 
لكل وعاء ال�سجالت الورقية الالزمة/  يعد الفهار�س ويقوم مبراجعتها وحتديثها/  يعد 
الكعوب الوا�سمة لالأوعية املفهر�سة والبطاقات الإر�سادية/  يعد اإ�ستمارة الفهر�سة الآلية 
ويحولها اإىل قاعدة البيانات ليتم غدخالها باحلوا�سيب وفق النظام اليل املتخ�س�س/  

ُيراعي اإجراءات ال�سالمة وال�سحة املهنية/ اأي عمل ُيكلف به.
وتنظيمها رئي�س ق�سم الإعداد الفني تخزينها  بهدف  للمكتبات  املواد  لآعداد  واملهني  الذهني  بالن�ساط  القيام 

وا�سرتجاعها باأقل جهد واأقل وقت
وال�سراء مدير اإدارة العمليات الفنية التزويد  بعمليات  املتعلقة  والإدارية  الفنية  الإجراءات  على  بالإ�سراف  يقوم 

يبني  حمددة/   واإجراءات  لنظم  وفقًا  الدليل  واإعداد  والت�سنيف  والفهر�سة  والت�سجيل 
وينمي املجموعات ويخطط ويدير نظم حفظ وتداول املخطوطات/  يخطط وي�سرف على 

اإدارة برامج الإهداء والتبادل مع اجلهات الأخرى.
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بكيفية رئي�س ق�سم اخلدمات العامة واملراجع ويعرف  واملتخ�س�سة  العامة  املراجع  على  الإطالع  خدمة  تقدمي  على  .ي�سرف 
املكتبات/  عميد  اإ�سراف  حتت  يعمل  املكتبة/  مقتنيات  ويراقب  يحفظ  الإ�ستخدام. 
باإر�ساد امل�ستفيدين  يقوم بالإ�سراف على تقدمي اخلدمة للم�ستفيدين من املكتبة/ يقوم 
على  ي�سرف  املكتبة/   مقتنيات  وُيراقب  يحفظ  املكتبة/   اإ�ستخدام  بكيفية  وتعريفهم 
يتابع  واخلارجية/   الداخلية  الإعارة  خدمات  يتابع  وال�ستن�ساخ/   الت�سوير  خدمات 
الرواد دخوًل وخروجًا  الطلبات/  ي�سبط حركة  وينظم خدمات  املكتبة  بداخل  اخلدمة 
وفق لوائح املكتبة ونظمها/  يحدد اوجه النق�س يف املراجع والكتب بناءًا على اإ�ستف�سارات 

امل�ستفيدين/  ُيراعي اإجراءات ال�سالمة وال�سحة املهنية/  اأي عمل ُيكلف به.
املتابعة مع اأمناء املكتبات لتقدمي اخلدمات ذات اجلودة العالية/  متابعة تاهيل املكتبات رئي�س ق�سم خدمات امل�ستفيدين

بالأثاثات واملعدات وتهيئة بيئة املكتبة/.متابعة تطبيق لئحة املكتبة واإر�ساد امل�ستفيدين/  
الإ�سراف على خرط املكتبات املقرتحة.

. ي�سرف على احتياجات املكتبات من اوعية املعلومات بالت�ساور مع نائب العميد وعميد رئي�س ق�سم بناء وتنمية املجموعات
املعلومات  اأوعية  اختيار  يف  امل�ساركة  املكتبات/   بعمادة  الأق�سام  وروؤ�ساء  املكتبات 
الإحتياجات  وفق  واملتخ�س�سة  العامة  املراجع  يف  النق�س  ل�سد  والإلكرتونية  الورقية 
احلقيقية للمجموعات/  جمع قوائم النا�سرين بغر�س الختيار منها والإحتفاظ بها وفق 
العلمية املختلفة باجلامعة  للوحدات  القوائم  اإر�سال  التخ�س�سات والأولويات املر�سومة، 
لالختيار منها ومن ثم مراجعتها وفق الفهار�س/  التن�سيق مع ممثلي الوحدات العلمية 
حمتويات  مع  املختارة  املعلومات  م�سادر  ومراجعة  وتن�سيقه،  الختيار  عملية  ومبا�سرة 
للمواد  الطلبيات  اإ�ستمارات  تعبئة  والتكرار/   لالإزدواجية  منعا  التنفيذ  قبل  املكتبة 
للمطلوب/   مطابقتها  من  والتاكد  الواردة  املقتنيات  فح�س  تنفيذها،  ومتابعة  املختارة 
ت�سجيل وختم املواد املكتبية اجلديدة لثبات ملكيتها، متابعة الإ�سرتاك ال�سنوي للدوريات 
العلمية/ القنوات الأخرى للتزويد: مثل الإهداء والتبادل والإيداع القانوين...الخ، واإعداد 
قوائم الإهداء والتبادل مع ر�سفائه وحفظ �سجالتها/  اف�سراف على �سيانة املجموعات 

برتميمها وجتليدها وتوفري الإح�ساءات اخلا�سة بالق�سم.
واملكتبات رئي�س ق�سم التزويد التدري�س  هيئة  متكن  التي  الببليوجرافية  امل�سادر  وتوظيف  ور�سد  متابعة 

املو�سي  املكتبات  مواد  جميع  توفري  الدرا�سية/   الربامج  تنا�سب  التي  املواد  اختيار  من 
ال�سيكات  وا�ستخراج  ال�سراء  اإجراءات  تنفيذ  متابعة  امليزانيات/   حدود  يف  طلبها  على 

املطلوبة/  ت�سجيل املواد اجلديدة وت�سليمها لق�سم الإعداد الفني.
لتوحيد امل�سمى الوظيفي للعاملني يف جمال املكتبات واملعلومات والتوثيق والأر�سيف واملتاحف )مناذج الو�سف الوظيفي(
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مدى ر�شا امل�شتفيدين من خدمات املكتبات اجلامعية بالتطبيق على مكتبة كليات ال�شرق العربى
د . من�سور اأحمد عثمان- كليات ال�سرق العربي - اململكة العربية ال�سعودية

 The study aimed to identify The Extent of beneficiaries satisfaction of the university libraries
 and to identify the obstacles that prevent  to making the most of the available services،  from
 viewpoint of students of Arab East Colleges in the Kingdom of Saudi Arabia. The study used
 the descriptive، documentary، and case study approach. The study applied to a sample of the
 .number of beneficiaries )60( from students of Arab East colleges
 The study dealt with the concept، goals، and functions of university libraries and the services
 they provide to the beneficiaries community، and also examined the establishment goals، and
 .services provided by the libraries of Arab East Colleges for students
 The study came out with various results، some of  which are:-The printed information sources
provided by the library are very suitable، and the beneficiaries' opinions are )86.6%(.The digi-
tal information sources provided by the library reached  )50%( less than the sources of infor-
 mation and publications، which reached the percentage of the opinions of the beneficiaries
 )86.6%(.The majority of students who benefit from library services are master‘s students، with
 a percentage of. )75%(.Loan service is one of the most important reasons for students' use of
 the library.Among the most important recommendations of the researcher. the researcher
 recommend  to providing training courses for workers in order to achieve the satisfaction
 of the beneficiaries in providing services to reach excellence and face current and future
 challenges.I recommend increasing the participation of electronic information sources to
provide a service that meets the purpose of beneficiaries' scientific research.continuous con-

 tact with the users of the library services، solving their problems and caring about the quality
 of the services
.Key words : Information Services - University libraries – university Student

ملخ�س
هدفت الدرا�سة اىل التعرف على ر�سا امل�ستفيدين من خدمات املكتبات اجلامعية والوقوف  على العقبات  التي حتول دون ال�ستفادة الق�سوى 
من اخلدمات  املتاحة  من وجهة نظر طالب كليات ال�سرق العربي باململكة العربية ال�سعودية . وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي والوثائقي 
ودرا�سة احلالة .وطبقت الدرا�سة على عينة  من امل�ستفدين عددهم )60( من طالب كليات ال�سرق العربي .وتناولت الدرا�سة  مفهوم واهداف 
ووظائف  املكتبات اجلامعية واخلدمات التي تقدمها ملجتمع امل�ستفيدين ، وتناولت اأي�سا ن�ساأة واأهداف مكتبة كليات ال�سرق العربي وخدمتها.

وتو�سلت الدرا�سة اىل جمموعة من النتائج ومن اأهمها:
 م�سادر املعلومات املطبوعة التي توفرها املكتبة منا�سبة جدا وبلغت ن�سبة اجابة امل�ستفيدين  )%86.6( ، م�سادر املعلومات الرقمية  التي 
-،غالبية  امل�ستفيدين)86.6%(  ا�ستجابة   و�سلت   ، املطبوعة   املعلومات   من  م�سادر  اقل   وهي  بن�سبة )50%(  بلغت  املكتبة   توفرها 
الطالب امل�ستفيدين من خدمات املكتبة من  طالب املاج�ستري وبلغت ن�سبتهم ) %58.3( ،خدمة الإعارة من اأهم دواعي ا�ستخدام الطالب 
املكتبة وبلغت ن�سبة اأراء امل�سنفيدين )%75(. و قدمت الدرا�سة عدد من التو�سيات و منها تقدمي  دورات تدريبية  للعاملني  من اأجل حتقيق 
ر�سا امل�ستفدين يف تقدمي اخلدمات. ومواجهة التحديات الراهنة وامل�ستقبلية ، و الن�سمام مل�سادر املعلومات اللكرتونية لتقدمي خدمة تلبي 
والهتمام بجودة  يواجهون من م�سكالت  ما  املكتبة وحل  امل�ستفيدين من خدمات  الدائم مع  ،والتوا�سل  للم�ستفيدين  العلمي  البحث  اغرا�س 

م�ستوى اخلدمات .
الكلمات املفتاحية  – خدمات املعلومات – املكتبات اجلامعية – طالب اجلامعات .

م�شكلة الدرا�شة:-
ت�ساوؤلت  ذلك من خالل  العربي  ال�سرق  بكليات  املكتبات اجلامعية  ر�ساامل�ستفيدين من خدمات  معرفة  البحث يف  م�سكلة  تتمثل 

الدرا�سة التالية :-
؟ مل�ستفيديها  العربي  ال�سرق  كليات  مكتبة  تقدمها  التي  اخلدمات  انواع  1.ماهي 

؟ امل�ستفيدين  لحتياجات  اخلدمات  هذه  تلبية  مامدى   .2
؟ للبحث  الالزمة  املعلومات  م�سادر  توفر  مامدى   .3
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اهداف الدرا�شة 
العربي  ال�سرق  كلية  ملكتية  العامة  املكتبية  للخدمة  الراهن  الو�سع  على  1.التعرف 

اجلامعية  املكتبات  خدمات  امل�ستفيدينمن  ر�سا  على  الوقوف   .2
. املتاحة  اخلدمات  من  الق�سوي  ال�ستفادة  دون  حتول  التي  العقبات  على  الوقوف   .3

. مل�ستفيديها  العربي  ال�سرق  كليات  مكتبة  تقدمها  التي  اخلدمات  من  امل�ستفيدين  ر�سا  م�ستوي  على  4.التعرف 
اأهمية الدرا�شة :

تتمثل  يف درا�سة احتياجات امل�ستفدين و العمل على  حتقيقها :-
امل�ستفدين  احتياجات  تلبية  يف  فعالية  اكرث  تكون  ان  ميكن  التي  اخلدمات  موا�سفات  1.حتديد 

. امل�ستفيدون  يحددها   التي  لالولويات  وفقا  اخلدمات  على  املتاحة  املوارد  توزيع  2.تر�سيد 
منهج الدرا�سة :اعتمد الباحث يف �سبيل جمع وا�ستق�ساء احلقائق على عدة مناهج وهي املنهج الوثائقي ، املنهج الو�سفي ،درا�سة احلالة.

ادوات جمع البيانات : متثلت ادوات جمع البيانات يف التي :-
ال�ستبانة،املقابالت ال�سخ�سية،املالحظة امليدانية ف�سال عن قوائم املراجع والوثائق مبحتلف انواعها .

طرق جمع البيانات : قام الباحث بت�سميم ا�ستبيان للم�ستفدين من مكتبة كليات ال�سرق العربي ملعرفة اراهم حول اخلدمات التي 
تقدمها املكتبة قد كانت العينة ع�سوائية .

عينة الدرا�سة:متثلعينة البحث يف طلبة كليات ال�سرق العربي حيث بلغ حجم العينة )60( طالبا ،مت اختيارهم ع�سوائيا 
حدود الدرا�شة :

احلدود املو�سوعية : احلدود املو�سوعية للدرا�سةتتمحور حول خدمات املكتبات اجلامعية ور�سا امل�ستفيدين منها 
احلدود املكانية : احلدود املكانية يف مكتبة كليات ال�سرق العربي يف اململكة العربية ال�سعودية بالريا�س .

م�شطلحات الدرا�شة 
 ))information  servicer  خدمات املعلومات-

تعرف ا�سطالحا :- بانها الأن�سطة العمليات الوظائف ،الإجراءات  التي تقوم بها املكتبات اجلامعية ممثلة يف العاملني من اجل 
اجرائيا جمموعة  .تعرف  واي�سرها  الطرق  باأ�سرع  يحتاجها  التي  املعلومات  اىل م�سادر  امل�ستفيد  لو�سول  املنا�سبة  الظروف  خلق 
من اخلدمات التي تقدمها مكتبات اجلامعات مو�سوع الدرا�سة للم�ستفدين مثل خدمة الإعارة – خدمة املراجع– خدمة الإحاطة 

اجلارية– خدمة الدوريات –خدمة الت�سوير –خدمة البث النتقائي للمعلومات  )عليان ،2010(.
)university libraries( املكتبات اجلامعية-

تعرف ا�سطالحا : باأنها املكتبة اأو جمموعة من املكتبات التي تقوم اجلامعات باأن�سائها ومتويلها ، وادارتها بغر�س تقدمي اخلدمة 
املكتبات  بها  فيق�سد  اجلامعية  املكتبات  اجرائيا  ،2008(.تعرف  )ه�سمري  اجلامعي  للمجتمع  احلديثة  املعلوماتية  املكتبية 

اجلامعية يف اململكة العربية ال�سعودية ومكتبة كليات ال�سرق العربي .
: Literature Review الدرا�شات ال�شابقة

قام الباحث بالطالع على جمموعةمن الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املو�سوع وفيمايلى ا�ستعر�س لهم الر�سائل اجلامعية التي تناولت 
هذا املو�سوع .

مكتبات  حالة  درا�سة  اجلامعية  املكتبات  يف  الدارية  اجلوانب  على  التعرف  اىل  الدرا�سة  هدفت   )1999(  ، احمد  1.درا�سة 
جامعة اخلرطوم ،كيف  توؤثر على خدمات املكتبة اجلامعة من ناحية العاملني  والعمليات الفنية ،كذلك اثرها على خدمات املكتبة 
.ا�ستملت الدرا�سة على خم�سة ف�سول ،  تناول الف�سل الرابع در�سة حالة مكتبات جامعة اخلرطوم من حيث الن�ساة التطور الداري 
، اما الف�سل اخلام�س فتناول وظائف الدارة ، مبادئها تطبيقاتها يف مكتبات جامعة اخلرطوم مع ا�سارة للم�ساكل التي تواجهها 

.تو�سلت الدرا�سة اىل جمموعة من النتائج من اهمها :
 1.اهتمت مكتبات جامعة اخلرطوم اهتماما كبريا بالقوة الب�سرية املهنية وتاأهيلها .

جمموعاتها  تنمية  يف  اليداع،   ، ،التبادل  ،الهداء  ال�سراء  طريقة  تتبع  اخلرطوم  جامعة  مكتبات  ادارة  2.ان 
الكربى. املو�سوعات  رووؤ�س  قائمة  هي  اخلرطوم  جامعة  مبكتبات  امل�ستخدمة  املو�سوعات  روؤو�س  3.قوائم 
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2.درا�سة ب�سر،)2006( هدفت الدرا�سة ابراز دور املكتبة اجلامعية يف تقدمي خدماتها لطالب التعليم عن بعد ،مدى حتملها 
مل�سئولياتها جتاه توفري الو�سائط املعلوماتية .ا�ستملت الدرا�سة على مقدمة ،خم�سة ف�سول حيث تناول الف�سل الول خطة البحث 
،منهجها ، وا�ستمل الف�سل الثاين على الطار النظري للبحث جاء الف�سل الثالث عن واقع التعليم عن بعد يف ال�سودان ، اما الف�سل 

الرابع فقد ا�ستملت علىى عر�س التحليل لنتائج البحث ، ختمت الدرا�سة باهم النتائج  اهمها : 
جامعية  مكتبة  ايل  بحاجة  هم  لذلك  بعد  عن  التعليم  لطالب  التعليمية  الغرا�س  لتخدم  التقليدية  اجلامعية  املكتبات  1.ان 

خا�سة بربامج التعليم عن بعد .
بعد  عن  التعليم  لطالب  المثل  احلل  هي  اللكرتونية  املكتبة  ان  البحث  اثبت  لقد   .2

. بعد  عن  التعليم  طالب  كبرية  ب�سورة  يخدم  اجلامعية  املكتبات  مقتنيات  يف  واللكرتوين  الورقي  ال�سكل  بني  الربامج   .3
معرفة  لتقييم  املكتبة  يف  املعلومات  خدمات  ت�سويق  اأهمية  لتعرف  هدفت  درا�سة   .)saravanan،2010( درا�سة   .3
امل�ستفيدين ووعيهم به ،بالإ�سافة لتعرف امل�سكالت التي تواجههم للو�سول اىل م�سادر املعلومات ، ذلك من خالل درا�سة اأجريت 
على مكتبة حي ثينى يف جامعة بهاراتيار يف الهند واظهرت النتائج ان الأو�ساع املالية اجليدة للمكتبة �سوف توؤدي اىل توفري خدمات 
وت�سهيالت اف�سل للم�ستفيدين وان هناك عدد من امل�ستفيدين لي�س لديهم املعرفة باملوارد املتاحة يف املكتبة والأنظمة امل�ستخدمة 

فيها ، واخلدمات التي تقدمها . 
اجلامعية  املكتبات  خدمات  وجودة  فاعلية  ملدى  ومرئياتهم  امل�ستفيدين  توقعات  بعنوان  �سري�سا،1997(  �سريثوتغ  درا�سة   .4
يف تايالند . هدفت الدرا�سة اىل معرفة توقعات امل�ستفدين ومرئياتهم ملدى جودة املكتبات اجلامعية بجامعة ماك�سهام بتايالند 
،و اخلروج بنتائج ت�ساعد يف حت�سني تلك اخلدمات وتطورها ، ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي ،اعتمدت على اأداء ال�ستبانة 
،املقابلة جلمع املعلومات ، من اهم نتائج الدرا�سة عدم مقدرت املكتبات اجلامعية يف تايالند على حتقيق حاجات امل�ستفيدين منها 

بكافة م�ستوياتهم 
املكتبات اجلامعيةUniversity Libraries  - التعريف – املفهوم – امل�سطلح

�سمولية متكاملة  ، ينظرون ايل احلياة نظرة علمية  البحث  للدرا�سة  انف�سهم  العلماء وهبو  انها جمموعة من  ال�سل يف اجلامعة 
،هناك تعريفات عديدة يف احلا�سر مل�سطلح اجلامعة تطورمفهومها على جمرد الكليات .

اجلامعة هي موؤ�س�سة تعليمية حتتوى على كليات لدرا�سة الدابوالعلوم  للدرا�سة املهنية ،تقدم اجلامعات الدرا�سات العليا لطالب 
مرحلة البكالريو�س )بدر،1986(.تعرف اي�سا املكتبات اجلامعة بانها جمموعة من الكتب املخطوطات الوثائق ال�سجالت وغريها 

من املواد منظمة تنظيما منا�سبا خلدمة جمتمع اكادميي ت�سرف على ادارتها )عليان ، 1994م(.
اجل  املكتبية من  املواد  تقدمي  ال�سا�سية  وظيفتها  معهد عال  او  باجلامعة  امللحقة  املكتبة  بانها   ، املكتبة اجلامعية  تعريف  وميكن 
روادها من  ت�ستقبل  ،املكتبة اجلامعية  املختلفة  املو�سوعات  كبري من  املعرفةKnowledgeيف عدد  وتقدمي  والدرا�سة  البحث 
 )sacial science(  العلوم الجتماعية، )Human science( خمتلف التخ�س�سات ال�سا�سية يف العلوم الن�ساينة
الفكري  للن�ساط  املتجردة  الذاكرة  تعترب  اجلامعية  املكتبة  ان  حيث   ، التاريخية  ،العلوم  البحته  العلوم   ، التطبيقية  ،العلوم 
املكتبة اجلامعية  تعترب  والتخ�س�سات.  املجالت  كافة  للمواد يف  اقتنائها  الفكر من خالل  ،ن�سر  تقدم  تعمل على  فانها  الن�ساين 
ال�سريان الرئي�س يف البحوث العلميةScientific Research( )،ذلك مبا توفره من مواد املعرفة املختلفة ، قد عرفت املكتبة 
اجلامعية قدميا حيث ا�ستهرت امتداد العامل الن�ساين ،قد وجه ال�سالم جل عنايته واهتمامه بالعلم .من املكتبات ال�سهرية مكتبة 
بيت احلكمةقد رجح املوؤلفون ان اول من ا�س�س هذا الدار اجلامعية ملختلف العلوم ، هو هارون الر�سيد وقد دعمها بان ا�س�س مكتب 
للرتجمة)translation(  ، جمع م�ساهري ال�ساتذة حولها امثال المام ال�سافعي �سفيان الثوري وغريهم من العلماء امل�سهورين 
.)ح�سن ،1991م(.جند ان املكتبة اجلامعية هي موؤ�س�سة تعليمية هامة يف منظمة املوؤ�س�سات اجلامعية التي تعمل على حتقيق 
اهداف التعليم اجلامعي) university learning goals(  يف الكلية التعليمية يف خدمة البحث العلمي .تعترب املكتبة 
.كانت  الدولية  الوطنية  امل�ستويات الكادميية  اأكرب على  تقييم اجلامعات، كما تعطيها قيمة  الهامة يف  املقومات  اجلامعية احدي 
املرحلة يف  املكتبات يف  امناء  ،انح�سرت وظيفة  الكتب لفرتات غري حمدودة  املكتبات جمرد خمازن )stores(  ترتاكم فيها 
تتكون فيه وتعمل على  الذي  املكتبة اجلامعية �سفة عامة خلدمة املجتمع  ا�ستخدامها .تاخذ  املحافظة على هذه املجموعات دون 
الدفع به من خالل ماتقوم به من ابحاث علمية تناق�س ق�ساياها ،تقدم �سبل تطورها من الناحية العلمية ،الثقافية ،الجتماعية 
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،القت�سادية ، فان هذا الدور الذي تقوم به اجلامعة يعطي املكتبة اجلامعية اهمية ل حدود لها ، باعتبارها مرفقا مهما من املرافق 
القيام  علي  ي�ساعدهم  ما  التدري�س  هيئة  لع�ساء  ،تقدم  عقلي  فكري   غذاء  من  مايحتاجه  للطالب  تقدم   ، اجلامعة  يف  العلمية 

بوظائفهم التعليمية البحثية ،تغري املجتمعتطويره ثقافيا علميا .)قارى، 2010م(
اهداف ووظائف املكتبة اجلامعية:-

املكتبة اجلامعية هي مكتبة بحوث من حيث ان جمموعتها ذات عمق يف تخ�س�سات متعددةت�ستمد املكتبة اجلامعية دورها اهدافها 
من اجلامعة ذاتها وميكن تلخي�سها يف الهداف التالية :-

يف  القيادي  دورها  للجامعة  فان  ثم  من   ، العلمية  احلياة  م�سئولية  حتمل  على  قادرة  متخ�س�سة  ب�سرية  كفاءات  اعداد  1.تعليم 
تزويد املجتمع بالقوي  املوؤهلة تاهيال عاليا قادر على ال�سهام يف عملية التنمية .

،1992م( اجلامعة.)ح�سن  يف  الدرا�سي  املنهج  خدمة  تطوير  دعم  يف  ت�ساهم  التي  املكتبة   موارد  اختيارحفظ   .2
الر�ساد. يف  ت�ساهم  التي  الالزمة  الفهار�س  طريق  عن  املجوعات  تنظيم   .3

وال�ساءة  للتهوية  اجليدة  ال�سروط  بتوفري  ذلك  البحث   ، املقارنة   ، ،التح�سري  للدرا�سة  ال�سروط  الو�سائل  اف�سل  تهيئة   .4
والختيار املنا�سب .

املعرفة  م�سادر  من  عينة  اختيار  طريق  عن  الكادميي  او  اجلامعي  املجتمع  اىل  العاملي  الفكري  الرتاث  نقل  يف  امل�ساهمة   .5
بلغات خمتلفة .)احمد ، 2001(

العاملني يف حقل املكتبات من غري املتخ�س�سني على اعمال املكتبات عن طريق عقد  6. تتعترب املكتبة اجلامعية مركز لتدريب 
الدورات التدريبية )بامفلح ، 2008م(

ميكن تلخي�س وظائف املكتبة اجلامعية يف النقاط التالية :.
يف  ممكنة  فائدة  اكرب  حتقق  بحيث   ، وم�ستخدميها  روادها  خلدمة  العلم  ميادين  �ستي  يف  املعرفية  املواد  على  1.احل�سول 

مقتنياتها خدماتها .
التعليمية  املراحل  كل  يف  ور�سالتها  اجلامعة  اهداف  2.خدمة 

الخري  التعليمة  املوؤ�س�سات  يف  العايل  التعليم  ومعاهد  املحلي  للمجتمع  خدماتها  تقدم   .3
2012م(  ، .)تيلور  اجلامعة  خارج  منها  لال�ستفادة  التدري�س  هيئة  ،اع�ساء  للطالب  باإعارتها  امل�سموح  4مراجعةاملقتنيات 

من  ال�ستفادة  علي  وت�سجيعهم  املكتبة  رواد  ومعانة  املهني  املكتبي  الر�ساد  من  ذلك  يت�سمنة  ما   ، املكتبية  املواد  5.تنظيم 
املجموعات ،ي�سمل ذلك عمليات خدمة الت�سوير ،خدمة املراجع ،خدمة ا�سرتجاع املعلومات املتخ�س�سة .)عبدالهادي ،1998م (
6.التعاون التن�سيق ذلك لال�ستفادة من م�سادر املعلومات ،امل�سادر املكتبية داخل الوطن وخارجة ،ال�سهام يف جناح �سبكة املعلومات.  

:Beneficiaries of university library services  امل�ستفيدون من خدمات املكتبات اجلامعية
حتتاج املكتبات اجلامعية ملجموعة من املوظفني املتخ�س�سني للقيام بهذه الن�سطة واخلدمات لتحقيق  خدمات فعالة،تختلف املكتبة 

اجلامعية عن غريها من املكتبات يف كونها تخدم جمتمعا اكادمييا متجان�سا يتالف من:
وتخ�س�ساتهم  الكادميية  م�ستوياتهم  مبختلف  1.الطلبة 

املعهد  او  اجلامعة  يف  التدري�س  هيئة  2.اأع�ساء 
املعرفة  حقول  خمتلف  يف  3.الباحثون 

املحلي املجتمع  من  وافراد  الدارية  الهيئة  من  4.افراد 
املكتبة اجلامعية تعمل كمركز خلدمة املجتمع ، حيث ميكن للباحثني الدار�سني من خارج اجلامعة ال�ستفادة من اخلدمات التي 
تقدمها املكتبة .)الدبيان ،2002م( . جند ان ال�ساتذة والطلبة يف اجلامعة هم امل�ستفيدون الرئي�سيون من خدمات املكتبة فان 
الت�ساور  بوا�سطة  . ميكن حتقيق ذلك  ا�سا�سيا  �سيئا  يعد  املتعددة  املكتبة وخدماتها  برنامج جمموعات  التدري�س يف  ا�سراك هيئة 
اأع�ساء هيئة التدري�س امل�ساهمة بتقدمي الدعم وامل�سورة يف  مع ممثلي الق�سام الكادميية ، كما ميكن للجنة املكتبات التي متثل 
التخطيط العام للمكتبة ويف ايجاد م�سادر مالية ا�سافية لتمويل برامج املكتبة يف التغلب على امل�ساكل الداريةاملالية التي تواجه 

املكتبة يف زيادة ا�ستخدام الطلبة خلدمات املكتبة .)خليفة ،د،ن(.
University Library Servicesخدمات املكتبات اجلامعية
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 ميكن تق�شيم خدمات املكتبات اجلامعية ايل ق�شمني:
اجلامعية  املكتبات  يف  العاملني  بها  يقوم  التي  اخلدمات  الفنيةTechnical Operations Service:من  العمليات  1.خدمة 
تلخي�س  املعلومات .ميكن  الباحثون يف جميع مراكز  منها  ي�ستفيد  لكي  املعيارية  بالطرق  املكتبات  وتنظيم  لرتتيب  الفنية  الجراءات  هي 

تلك العمليات الفنية يف التي :-
اأ.التزويدهو من طرق تنمية املجموعات يف املكتبات ومراكز املعلومات تعددت م�سادر التزويد عن طريق ال�سراء ،الهداء ،التبادل، اليداع .

ب.ال�سراء هو الو�سيلة او الطريقة الهامة التي يعتمد عليها ق�سم التزويد يف اقتناء املواد املرجعية العلمية الكادميية وذلك لتغطية 
كل احتياجات الكليات والواحدات املختلفة .)�سالح ،2002(.

تن�سر  حيث  الدوريات  مع  الطريقة  هذه  وتتبع  وخارجيا  داخليا  الكادميية  العلمية  املوؤ�س�سات  بع�س  مع  ذلك  يتم   -: ت.التبادل 
باملكتبات اجلامعية جمالت وتقوم بتبادلها ببع�س املجالت الكادميية .

ج.الهداء :- تعترب واحد من طرق التزويد يف املكتبات اجلامعية ويتم عن طريق افراد او موؤ�س�سات اأكادميية
ح. اليداع :-تتمتع املكتبات باليداع من قبل طالب الدرا�سات العليا ، اأع�ساء هيئة التدري�س .

-: ق�شمني   اىل  تق�شيم  امل�شتفيدين:-ميكن  2.خدمات 
اأ. خدمات املكتبات  التقليدية .

:Loan service 1.خدمة العارة
تعرف بانها جمموعة من اخلدمات الجرائية التي ميكن للمكتبة من خاللها اتاحة الفر�سة للم�ستفدين ل�ستخدام م�سادر خارج 

مبني املكتبة  وفقا ل�سوابط معينه يف الوقت املحدد، تنق�سم العارة ايل نوعني ح�سب ال�ستخدام )�سليم ،2001م (
1.العارة الداخلية:- هى املوارد املحجوزة التي لي�سمح اخلروج بها خارج املكتبة .

خدمة العارة اخلارجية:- خدمة اأ�سا�سية �سرورية للمكتبة للقارئ يف حالة البعد اجلغرايف للمكتبة ، ل�سعوبة الو�سول   .2
للمكتبة لبعدها يدفع امل�ستفدين ايل ال�ستعارة.

 يوؤدي ق�سم العارة يف املكتبات مهام كثرية من ابرزها، تاأمني ،توفري الكتب ،املواد املكتبة – التبلغ عن الكتب املتاخرة – القيام 
برتتب الكتب على الرفوف.

اخلدمة البيليوغرافيه :- هي جمموعة من الطرق الفنية ال�سروية للتحقق من  املعلومات ال�سا�سية اخلا�سة بالكتب وتنظيم هذه 
املعلومات مت تقوميها.

-:  Reference service2.اخلدمة املرجعية
هى الجابة على كل ال�ساأله وال�ستف�سارات املرجعية التي يتلقاها ق�سم املراجع من الرواد والباحثني ول تقت�سر اخلدمة املرجعية 
على هذا فقط بل تتعداها ت�سمل اخلطوات الالزمة لتقدمي هذه اخلدمة او ذلك النوع من عمل املكتبة الذي يهتم اهتماما مبا�سر 
مب�ساعدة امل�ستفيدين يف احل�سول على املعلومات يف ا�ستخدام مقتنيات املكتبة �سواء  للدرا�سة او البحث العلمي ،من انواع الكتب 

املرجعية منها املراجع ،القوامي�س ،املو�سوعات .)احلزميي ،2002م(.
-: Indexing and Extraction Service 3.خدمة التك�شيف وال�شتخال�س

ن�س  وردة يف  التي  وغريها  ،الهيئات  ،المكنة  ال�سخا�س  ،ا�سماء  املو�سوعات  نظام  ت�سمن  التي  الكتب  نهاية  عادة يف  التك�سيف 
الكتاب تكون مرتبة هجائيا مع ال�سارة اىل ال�سفحات التي وردت فيها تبدو  اهمية الكا�سف اكرث و�سوحا كلما كان حجم الكتب 
املرجعية ،ال�ستخال�س هو احد العمليات الفنية املتفرعة التي يقوم بها مركز التوثيق ،يدل على املعلومات التي يحويها مقال يف 
جملة او ن�سر مطبوع دوري او ر�سالة ، فائدتها انها حتل م�سكلة الباحثني  يف البحث عن املواد ذات ال�سلة باهتماماتهم ان الباحث 
يواجه في�سا من املطبوعات التي قد ليجد فيها �سببا ذا �سلة مبو�سوعية بعد قراتها تفاديا لهذا املوقف ،توفر وقته جهده ، اأوجدت 
ن�سره  اما   ، بامل�ستفدين يف خدمات املراكز  التك�سيف وهو خدمة مبا�سرة  الك�ساف ناجت من عملية  امل�ستخل�سات،جند ان  خدمة  
امل�ستخل�سات فهي ت�سبه الك�ساف يف انها ت�سمل على بيانات بيليوغرافية عن املواد املدرجة بها جند ان الك�ساف ملخ�س لكل مادة 
من هذه املواد ،ال�ستخال�س هو فن اعداد خال�سة م�سحوبة با�سارة ببليوغرافية للمعلومات املت�سمنة يف مقال او يف ن�سر او غريها 
من املطبوعات ، وقد ظهرت احلاجة لال�ستخال�س بعد ان ا�سبح الباحث يف جمال تخ�س�سة يواجه يف الدوريات اللف من املقالت 
والبحوث توفر الن�سرات املن�سورة مل�ستخل�سات حمتويات املقالت حتي ي�ستطيع منذ البداية ان يحدد اختيار املقالت ذات الفائدة .
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-:  Translation service 4.خدمة الرتجمة
مبا ان العامل ي�سهد الن زيادة هائلة يف حجم ما ين�سر من انتاج فكري ت�ساحب تلك الزيادة الهائلة تزائد يف عدد اللغات التي ين�سر 
بها النتاج الفكري تلك م�سكلة للباحث عموما ،الباحثني العرب على وجه خا�س ان امل�سكلة هي انها اذا كان على هذا الباحث ان 
يلم  باحدث انتاج فكري ين�سر يف جمال اهتمامه عدة لغات اجنبية حيث ي�ستطيع النتفاء من النتاج الفكري املن�سور فيها وكما تعلم 
انه من ال�سعب على الباحث ان يتعلم عدة لغات كما انه لي�س من املفيد يف نف�س الوقت ي�سيع الوقت يف تعلم اللغات فان ال�سرعة 
يف ال�ستفادة من املعلومات لها اهميتها لذلك تلجاء مراكز املعلومات اىل تقدمي الرتجمة ت�سمن هذه اخلدمة التعريف باملرتجمات 

املن�سورة او بيان طرق الو�سول اليها والقيام بالرتجمة )ي�سري ،2017(.
Photocopying and copying service 5.خدمة الت�شوير وال�شتن�شاخ

جند ان خدمة الت�سوير بانواعها التقليدية والغري التقليدية جانبا له اهمية خا�سة يف مراكز امللعلومات حيث ي�ساهم يف حل الكثري 
من امل�ساكل املتعلقة بالتزويد الختزان ،املحافظة على املجموعات تي�سري ال�ستفادة منها وا�ستخدامها هذا ما يوؤدي اىل النت�سار 
ال�سريع ل�ساليب النتاج احلديث ان يلعب دورا يف رفع كفاية البحث العلمي ليقل اثرا على ما حققه اخرتاع الطباعة منذ خم�س 
قرون م�ست ،تدخل اجلوانب النظرية التطبيقية لهذه العمليات يف نطاق اخت�سا�س جمال فني جديد ي�سمى علم ال�ستن�ساخ هنالك 
بع�س احلقائق التي ي�سعب احل�سول عليها يف �سكلها ال�سلي وجند ان مركز املعلومات من ال�سرورة بل من املنا�سب املفيد لها ان 
تقدم للم�ستخدم الوثائق التي يرغب يف �سكل م�سور اومن�سوخ باحلجم الطبيعي او يف �سكل م�سغر ميكروفلم هذا يتطلب توفري 

الجهزة احلديثة الزمة لغرا�س الن�سخ 
. Modern services ب. اخلدمات احلديثة

هي جمموعة من اخلدمات الفنية التي جترى لإيجاد املعلومات ال�سرورية اوايجاد الوثائق اون�سخ منها وعلى ذلك فانه ميكن لي 
نظام �سمم لتي�سري مهمة بحث النتاج الفكري ان ي�سمى بنظام ا�سرتجاع املعلومات، هناك طريقتان ل�سرتجاع املعلومات :

اول . ال�سرتجاع  اليدوي او التقليدي يتم هذا ال�سرتجاع عن طريق الرجوع اىل الكتب ،ال�سجالت وغريها .
ثانيا : ال�سرتجاع الىل يتم ذلك با�ستخدام التقنيات احلديثة كاحلا�سبات اللكرتونية يف تخزين ا�سرتجاع املعلومات او با�ستخدام 

امل�سغرات الفلمية 
-:Current Awareness service 1.خدمة الحاطة اجلارية

هي نظام ل�ستعرا�س الوثائق املتوفرة حديثا واختيار املواد وثيقة ال�سلة باحتياجات الفرد او جماعة وت�سجيل هذه املواد باحتياجاتهم 
وهذه اخلدمة تت�سمن الن�ساطات التالية منها ا�ستعرا�س الوثائق وت�سفحها ، اختيار املواد مبا يتنا�سب واحتياجات الفراد اللذين 

تقدم لهم هذه اخلدمة احلديثة ، احاطة او تزويد امل�ستفيدون مبا يهمهم من معلومات 
-:selective dissemination of information 2.خدمة البث النتقائي للمعلومات

عبارة خدمة معلومات تقدمها مركز املعلومات املتخ�س�سة واملكتبات البحثية تهدف ايل اعالم امل�ستفيدين بان املواد التي و�سلت 
املكتبة حديثا ح�سب جمالت اهتمامهم وتكون هذه اخلدمة خا�سةبخدمة الفرد او امل�ستفيد مبا�سرة والبث النتقائي للمعلومات 
املطابقة لالعالم  الوثائق  وملف  امل�ستفيدين  للملفات  للمعلومات  النتقائي  البث  وتكون خدمة  الحاطة اجلارية  ا�سكال  �سكل من 
حيث تر�سل املعلومات عن هذه الوثائق للم�ستفيدين مطابقة لحتياجاتهم واهتماماتهم بوا�سطة الربيد او الهاتف وميكن ت�سنيف 

املعلومات املتاحة للم�ستفيدين اىل خم�س فئات :.
الفئة الأوىل املعلومات املت�سلة مبا�سرة بالبحث اجلاري -

-الفئة الثانية متثل ادب املو�سوع ذات ال�سلة املبا�سرة مب�سروعات بحث او بحوث جاري تنفيذها 
امل�ستقبل  يف  ا�ستخدام  لها  يكون  ان  ميكن  التي  املعلومات  الثالة  – الفئة 

امل�ستفيد يف  اهتمامات  دائرة  لتو�سيع  ت�ستخدم  ان  لكن ميكن  و  بالبحث اجلاري  �سلة  لها  لي�ست  التي  املعلومات  الرابعة  – الفئة 
بع�س املجالت التي لها �سلة باهتماماته املبا�سرة

 – الفئة اخلام�سة املعلومات التي ل متثل اهتماما للم�ستفيدين )تيلور ،2012(.
ONLINE SEARCHINGاملبا�سر بالت�سال  البحث  3.خدمة 

نظام  عبارة  بانه  عرف  واي�سا   ، حتاورية  ايجازية  تفاعلية  بطريقة  بها  البحث  ميكن  حمو�سبة-حمو�سبة  قواعد  عن  عبارة  هي 
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ل�سرتجاع املعلومات ب�سكل فوري عن طريق ا�ستخدام احلا�سوب واملحطات الطرفية واملحولت ا�سافة اىل الربجميات اجلاهزة 
التي تزود امل�ستفيدين باجراءات تخزين وا�سرتجاع قواعد املعلومات املقروءة األيا .وهناك ت�سميات خمتلفة تطلق على خدمة البحث 

بالت�سال املبا�سر منها :- الت�سال على اخلط املبا�سر – التوا�سل على اخلط املبا�سر . )النواي�سية ،...(
املعلومات ومراكز  املكتبات  يف  النرتنت  4.خدمة 

هنالك عدة ا�ستخدامات ل�سبكة النرتنت يف املكتبات ومراكز املعلومات وذلك عن طريق التي :- 
اخلا�سة  املرا�سالت  اجراء  يف  اللكرتوين  الربيد  1.ا�ستخدام 

الكتب  من  اجلديدة  العناوين  فح�س   ، الكتب  اختيار  عملية  يف  2.امل�ساعدة 
ال�سوق  يف  املتوفرة  املعلومات  م�سادر  و�سع  3.معرفة 

. للنا�سرين  ببليوغرافية  قوائم  4.توفري 
ال�سبكة. عرب  بالدوريات  5.ال�سرتاك 

تعترب �سبكة النرتنت العاملية من اهم �سبكات املعلومات ملا تنتجه من ثروة ببليوغرافية هائلة تت�سمن م�سادر املعلومات من خمتلف 
واملوؤ�س�سات  العلمى  البحث  ترتبط اجلامعات مبراكز  ، كما  العامل  دول  للم�ستفيدين منها يف معظم  تتيح  اأداء  فهي  العامل  ارجاء 

،الباحثني ،الأفراد ب�سبكة النرتنت .
حيث تعترب ال�سبكة العاملية وما حتويه من ك�سافات وادوات الكرتونية من اهم تلك الدوات التي جعلت البحث للو�سول للمعلومات 

اأكرث �سهولة وي�سر .
مكتبات كليات ال�شرق العربي 

الن�شاة والتطور 
لتقدم  العاملي  العلميالثقايف  التطوير  مواكبة  على  تاأ�سي�سها  منذ  ،عملت  1428هـ  عام  العربي  ال�سرق  كلية  مكتبة  تاأ�س�ست 
مدعاة  ويجعلها  التعليمية  العملية  م�سرية  يدعم  ما  بكل  العربي  ال�سرق  كلية  مكتبة  ،اهتمت  معلوماتية  خدمات  ملن�سوبيهااحدث 
للتميز،لتحقيق اأهدافها يف جمالت التدري�س ،البحث العلمي والتطوير من خالل توفري اأحدث موارد وم�سادر املعلومات املالئمة 
ب�ستى اأنواعها اأ�سكالها املطبوعة ،امل�سموعة ،املرئية،اللكرتونية، ومبا اأن مكتبة كلية ال�سرق العربي هي النافذة املطلة على العامل 

اخلارجي فقد اأولتها كليات ال�سرق العربي منذ تاأ�سي�سها جزءا كبريا من اهتماماتها وجعلت لها ر�سالة وهدفا.
ت�ستند ر�سالة املكتبة اإىل منظومة ر�سالة كليات ال�سرق العربي لتكون بذلك ملتزمة مب�ساندة تلك الر�سالة الرامية اإىل توفري التعليم 
اجلامعي احلديث املتميز، دعم البحث العلمي، خدمة املجتمع، من خالل توفري موارد املعلومات املختلفة، تنظيمها تنظيما معياريا 
اأحدث  كله  ذلك  يف  م�ستخدمة  املعلومات  خدمات  كافة  تقدمي  منها،  املطلوب  ا�سرتجاع  فيها،  للبحث  اإليها  الو�سول  يي�سر  فاعال 
التقنيات والنظم واملعايري،لتحقيق امل�ستوى العلمي املتميز ملن�سوبيها ا�ستنادا اإىل قاعدة منهجية لأجيال واعدة من الباحثني ،ذلك 
من خالل عملها الدوؤوب لتنمية جمموعاتها كما كيفا،تهيئة املناخ املالئم لإثراء عملية البحث العلمي لطالب طالبات الكلية ،اأع�ساء 
الهيئة التدري�سية بها . كما ت�سعى دائما اإيل رفع وزيادة قدرات موظفيها لتقدمي اخلدمات املتميزة للم�ستفيدين منها و�سول اإيل 

خدمات فاعلة وباأ�ساليب متطورة.
تتمحور روؤية املكتبة م�ستقة من روؤية كليات ال�سرق العربي – املوؤ�س�سة الأم – ففي ظل التقدم التقني وتطورات التعليم اجلامعي، 

فان املكتبة تاأخذ يف احل�سبان التحول اإىل 
ا�ستخدام التجهيزات والو�سائط اللكرتونية امل�ستجدة يف مكتبة متنوعة ل تغفل حقيقة تباين موارد املعلومات التي ينبغي اأن تتيحها 

للم�ستفيدين وتتيح خدماتها لهم.
اول: اختيار وتوفري موارد املعلومات املالئمة لدعم برامج الكلية واأن�سطتها التعليمية والبحثية، واملهنية، والدارية.

املكتبة  املنا�سبة م�ساندة ملوارد  املعلومات  لإتاحة موارد  والدولية  والإقليمية  املحلية  املعلومات  املكتبات ومرافق  التعاون مع  ثانيا: 
للوفاء باحلاجات املعلوماتية للم�ستفيدين.

ثالثا: التنظيم األ�ستنادي احلديث ملوارد املعلومات،ا�ستخدام التقنيات، والنظم واملعايري والأدوات الالزمة لالرتقاء مب�ستويات 
التعرف على موارد املعلومات املتاحة، ، ا�سرتجاع موارد املعلومات املت�سقة مع احتياجات امل�ستفيدين بال�سكل املنا�سب والوقت املالئم.

رابعا: الرتكيز على امل�ستفيدين ،و�سع احتياجاتهم يف عمليات املكتبة واجراءاتها املختلفة.
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خام�شا: تنويع خدمات املعلومات املقدمة للم�ستفيدين،ال�سعي دوما ايل اجلودة ،التميز ،الإبداع فيها، العناية بتوافر هذه اخلدمات 
مبوقع الكلية اللكرتوين عرب النرتنت.

�شاد�شا: توفري خدمات املعلومات ملجتمع امل�ستفيدين من داخل الكلية  خارجها.)دليل املكتبة ،2015م (.
مقتنيات  املكتبة 

ت�سم املكتبة بني رفوفها جمموعات كبرية من املقتنيات باللغتني العربية والأجنبية والفرن�سية وت�ستمل هذه املجموعات التية : -
-الكتب العربية والأجنبية املتخ�س�سة.

-املراجع العربية والأجنبية ) املعاجم والقوامي�س اللغوية . املو�سوعات ،دوائر املعارف . كتب الرتاجم وال�سري ...الخ
-الر�سائل اجلامعية – م�ساريع التخرج الورقية واللكرتونية – الدوريات -املجالت العلمية العربية والجنبية-

-املواد ال�سمعية والب�سرية التي ت�ستمل على الأقرا�س املمغنطة والأ�سرطة.
-قواعد املعلومات الرقمية مبواردها الغنية وم�سادرها املتعددة لآلف من الكتب ،الدوريات العربية والأجنبية .

النظام الآيل للمكتبة 
العربية  النظم  �سركة  العربي من  ال�سرق  كلية  �سيريا )Sierra(لأدراه مكتبة  الكلية حزمة برجميات نظام   ت�ستخدم مكتبة     
املتطورة )الن�سيج (يف ميكنة اإعمالها ،بناء واإدارة قواعد بياناتها الببليوغرافية تقدم من�سة خدمات �سيريا تكنلوجيا موثوقة لإدارة  
عمليات املكتبات ،اإدارة امل�سادر ب�سكل كامل بف�سل اأهمية وقيمة هيكلة النظم املفتوحة .وياأتي �سيريا مع جمموعة من اخل�سائ�س 
املتطورة امل�سممة اأ�سال ملجتمع البيئات الأكادميية ،التجمعات تقدم املكتبة التدريب الالزم ل�ستخدام هذا النظام لت�سهيل و�سول 

امل�ستفيدين اإىل م�سادر املعلومات التي يريدونها.
:Library Services    خدمات املكتبة

      تنق�سم خدمات املكتبة تنق�سم خدمات املكتبة اإيل ق�سمني :
اخلدمات الفنية: التي ت�ستمل علي كل ما يتعلق بالإجراءات والعمليات الفنية التي يقوم بها اأمناء املكتبةمن اأهمها   1-

       عمليات التزويد باملجموعات احلديثة ،الفهر�سة ، الت�سنيف ،املعاجلة الفنية لتلك  املجموعات لالعدادات الببليوجرايف لها
خدمات امل�شتفيدين   تقدم املكتبة جمموعة من اخلدمات للم�ستفيدين من اأهمها:-  2-

- خدمة اإعارة الكتب للم�ستفيدين كخدمة اأ�سا�سية من خدمات املكتبة وفق القواعداملتعارف  تقدم املكتبة جمموعة من اخلدمات 
للم�ستفيدين منها والتي من اأهمها

   -   الرد علي الأ�سئلة وال�ستف�سارات التي ترد اإيل املكتبة من داخل الكلية اأو خارجها 
- بالربيد اللكرتوين اأو بالهاتف والفاك�س

- اخلدمات املرجعية بالإجابة علي ال�ستف�ساراتالأ�سئلة األتي يتقدم بها امل�ستفيدين من داخل  املكتبة واإر�سادهم وتوجيههم  علي 
ا�ستخدامات جمموعات مراجع املكتبة.

خدمات الإحاطة اجلارية للم�شتفيدين بكل ما ورد حديثا للمكتبة يف جمال تخ�ش�شه-
الببليوغرافية  واإمكاناته   -   الإر�ساد ال�سخ�سي للم�ستفيدين من املكتبة حول كيفية ا�ستخدام حا�سوب املكتبة،بوظائفه املختلفة 

،كيفيية ا�سرتجاع بيانات اأوعية املعلومات املطلوبة للو�سول اإيل امل�سادر باأ�سرع الطرق 
خدمات منافذ للبحث والنرتنت ) الطرفيات ( التي ميكن من خاللها اإجراء عمليات  البحث وا�سرتجاع املعلومات  من الفهر�س 
الآيل للمكتبة وموارد النرتنت.كما تتيح  املكتبة اإمكانية ا�ستخدام احلا�سوب ال�سخ�سي للم�ستفيدين داخل املكتبة با�ستخدام ال�سبكة  

الال�سلكية.
خدمات الت�سوير للكتب ،املراجع ، الدوريات ،املجالت العلمية ،الر�سائل اجلامعية ، اللتزام بقوانني حقوق الن�سر املتبعة وامل�ساريع 

الطالبية ...الخ، مع مراعاة �سرورة اللتزام بقوانني حقوق الن�سر املتبعة دوليا . 
: Library Beneficiaries امل�ستفيدون من املكتبة

اأع�ساء هيئة التدري�س واملحا�سرون واملعيدون بالكلية.طالب الدرا�سات العليا بالكلية .طالب الدرا�سات العليا من الكلية .موظفو 
تلكاجلهات حول  الكلية  اتفاق خا�س يتم بني عمادة  باململكة، ذلك بعد  الكلية.املكتبات الأخرى  الأفراد من غري من�سوبي  الكلية، 

تنظيم اإجراءات ال�ستفادة .



  جمـــــلة الــــــــــــدرا�شات الإن�شــــــــــــانية  -     العــــدد الثـــالث والعـــــــــــ�شرون   -   ينـــايــــــــــر     2020م

60

حتليل بيانات تقييم ر�شا امل�شتفيدين من خدمات مكتبة كليات ال�شرق العربى
جدول رقم)1( يو�شح املوؤهل الكادميي للطالب:

الن�سبةالتكراراملوؤهل الدرا�سي 
 41.6%  25البكالريو�س

%35املاج�ستري  58.4
--الدكتوراه

%60املجموع  100
  بقراءة بيانات اجلدول اأعاله حول املوؤهل الدرا�سي للطلبة الذين ي�ستفدون من خدمات املكتبة  يت�سح لنا ان )%58.4( من طالب 
املاج�ستري الذين ي�ستفدون من خدمات املكتبة .بينما جند ان )%41.6( من امل�ستفيدين  طالب البكالريو�س . ونالحظ ليوجد 

طالب الدكتوراه من �سمن امل�ستفدين من خدمات املكتبة .
نت�ستج من هذا ان الغالبية من الطالب امل�ستفيدين من خدمات املكتبات هم طالب مرحلة املاج�ستري وبلغت ن�سبتهم )58.4%( 

من الن�سبة العامة للم�ستفدين للمكتبة .
جـدول رقـم )2( يو�شح  تردد الطالب  املكتبة

الن�سبةالتكرارالرتدد علي املكتبة
%9دائما  15

%48اأحيانا  80
%3ل    5

%60املجموع  100
بقراءة بيانات اجلدول اأعاله حول تردد  ا�ستخدام الطالب املكتبة ، ات�سح لنا ان) %80( من الطالب  ي�ستخدمون املكتبة اأحيانا،  
بينما جند ان )%15( من الطالب يرتددون على املكتبة دائما . ومالحظ ان الطالب الذين مل يرتددوا على املكتبة بلغوا  )5%( 

 نـ�ستنتج من هـذا ان الغالبية من الطالب الذين  يـرتددون  عـلى املكتبة احيانا بـلغت ن�سبـتهم )83.3 %( 
جـدول رقـم )3( يو�شح  دواعي ا�شتخدام الطالب  خدمات املكتبة

الن�سبةالتكراردواعي ا�ستخدام املكتبة 
%4الطالع  6.6
%54الإعارة  75

%11اأداء البحوث العلمية  18.4
%60املجموع  100

بـقراءة  بـيانات اجلدول اأعاله حول دواعي ا�ستخدام الطالب  املكتبة . نالحظ  ان  ) %75 (من الطالب ي�ستخدمون املكتبة بدواعي الإعارة  
بينما جند) %18.4( من الطالب ي�ستخدمون املكتبة بدواعي  كتابة  البحوث العلمية.وبيما جند )%6.6( من امل�ستفيدين  ي�ستخدمون 

املكتبة بدواعي الطالع. ن�ستنتج من هذا ان الغالبية من الطالب ي�ستخدمون املكتبة  بدواعي الإعارة وبلغت ن�سبتهم )75%(
جـدول رقـم )4( يو�شح  مدى منا�شبة مواقع املكتبة للم�شتفيدين

الن�سبةالتكرارمنا�سبة موقع املكتبة
%58منا�سبة  جدا  96.6

%2منا�سبة    3.4
--منا�سبة بدرجة متو�سطة

%60املجموع  100
بقراءة بيانات اجلدول اأعاله حول مدى منا�سبة موقع املكتبة للم�ستفيدين من الطالب ات�سح لنا ان ن�سبة  )%96.6(من امل�ستفيدين 
يرون  موقع املكتبة منا�سبة جدا .بينما جند ان الآراء الذين يرون منا�سبة بلغت ن�سيتهم  )%3.4(.ونالحظ اأي�سا ليوجد اراء حول 

منا�سبة بردجة متو�سطة . 
ن�ستنتج من هذا ان موقع املكتبة منا�سبة جدا  ح�سب اراء امل�ستفيدين من الطالب الذين بلغت ن�سيتهم )94.6%(.
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جـدول رقـم )5( يو�شح مدى منا�شبة اأداء العاملني باملكتبة:
الن�سبةالتكرار اأداء العاملني باملكتبة 

%54منا�سبة  جدا  90
%6منا�سبة    10

--منا�سبة بدرجة متو�سطة
%60املجموع  100

بقراءة بيانات اجلدول اأعاله حول اراء الطالب منا�سبة اأداء العاملني باملكتبة .ات�سح لنا  ان  اراء امل�ستفيدين  يف اأداء العاملني 
ان  ن�ستنتج من هذا   .)10%( ن�سيتهم  بلغت  منا�سب  يرون  الذين  اراء  بينما جند   )90%( ن�سيتهم  وبلغت  منا�سبة جدا  باملكتبة 

منا�سبة اأداء العاملني باملكتبة جند ان الغالبية من الآراء منا�سبة جدا وبلغت ن�سبتهم )90%(
جـدول رقـم )6( يو�شح مدى  منا�شبة الأثاث باملكتبة

الن�سبةالتكرارمدى كفايات �ساعات دوام املكتبة
%30منا�سبة  جدا  50

%10منا�سب بدرجة متو�سطة   16.6
% 20غري منا�سب جدا   33.4

%60املجموع  100
بقراءة بيانات اجلدول اأعاله حول  اراء الطالب مدى منا�سبة الثاثات باملكتبة ، ات�سح لنا ان ن�سبة) %50( من الطالب كانت 
اراءهم منا�سبة جدا ،  بينما جند ان ن�سبة) %33.4( كانت اراءهم غري منا�سب جدا  بينما جند ان ن�سبة) %16.6( اراءهم 

منا�سب بدرجة متو�سطة.
  ن�ستنتج من هذا ان  منا�سبة الأثاثات  باملكتبة كانت   اراء امل�ستفيدين من الطالب  بن�سبة  )%50(  منا�سبة جدا ، بينما جند  اراء 

غري منا�سبة جدا من امل�ستفيدين بلغت ن�سبتهم  ) 33.4%( . 
جــدول رقـم )7( يو�شح مدى كفايات �شاعات دوام املكتبة:

الن�سبةالتكرارمدى كفايات �ساعات دوام املكتبة
%25منا�سبة جدا   41.6

%20منا�سبة  33.4
%15منا�سبة  بدرجة متو�سطة   25

%60املجموع  100
بقراءة بيانات اجلدول  اأعاله حول مدى كفاية �ساعات دوام املكتبة بالن�سبة للم�ستفيدين من مكتبة كليبات ال�سرق العربي . نالحظ ان من يرون 
ان �ساعات دوام  املكتبة منا�سبة جدا بلغت ن�سبتهم) %41.6 (، بينما جند من يرون ان �ساعات الدوام منا�سب بلغت ن�سبتهم )33.4%( 
والذين يرون �ساعات الدوام منا�سبة بدرجة متو�سطة بلغت ن�سبتهم )%25( .  ن�ستنتج من هذا ان ن�سبة ) 41.6 %( من اراء امل�ستفيدين 

حول  كفاية دوام املكتبة منا�سبة جدا . بينما جند  ان اراء) %25( من امل�ستفيدين كانت منا�سب بدرجة متو�سطة.
جـدول رقـم )8( يو�شح منا�شبة  م�شادر املعلومات املطبوعة التي توفرها املكتبة

الن�سبةالتكرارمنا�سبة م�سادر املعلومات املطبوع التي توفرها 
%52منا�سبة جدا   86.6

%4منا�سبة  بدرجة متو�سطة   6.6
%4غري منا�سبة جدا  6.6

%60املجموع  100

 بقراءة بيانات اجلدول  اأعاله حول منا�سبة م�سادر املعلومات املطبوعة التي توفرها املكتبة . ات�سح لنا ان  اراء امل�ستفيدين من 
الطالب منا�سبة م�سادر املعلومات املطبوعة التي توفرها املكتبة  منا�سبة جدا وبلغت ن�سبتهم )%86.6( .  بينما جند ان  الآراء 
املنا�سبة بدرجة متو�سطة بلغت ن�سبتهم ) %6.6 (واأي�سا  اراء  الذين يرون غري منا�سبة جدا بلغت ن�سبتهم) %6.6(.ن�ستنتج من 
هذا ان الذين يرون منا�سبة م�سادر املعلومات املطبوع التي توفرها املكتبة منا�سبة جدا  بن�سبة  اكرب بلغت ) %86.6( . بينما الذين 

يرون غري منا�سية جدا بلغت ن�سبتهم )6.6%( .
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جـدول رقـم )9( يو�شح مدى منا�شبة م�شادر املعلومات اللكرتونية التي توفرها املكتبة
الن�سبةالتكرارمنا�سبة م�سادر املعلومات اللكرتونية 

%30منا�سبة جدا   50
%10منا�سبة  بدرجة متو�سطة   16.6

%20منا�سبة  33.4
%60املجموع  100

منا�سبة  حول  امل�سنفيدين  اراء  ان  لنا  ات�سح  املكتبة  توفرها  التي  اللكرتونية  املعلومات  م�سادر  منا�سبة  حول  اأعاله  اجلدول  بيانات  بقراءة 
م�سادراملعلومات اللكرتونية الذين يرون منا�سبة جدا بلغت ن�سبتهم ) 50.%( بينما الذين يرون منا�سب بلغت ن�سبتهم )%33.4 ( وجند 
ان الذين كانت اراءهم منا�سبة بدرجة متو�سطة بلغت ن�سبتهم ) %16.6(.ن�ستنتج من هذا ان الغالبية   يرون منا�سبة م�سادر امللعومات 

اللكرتونية  منا�سبة جدا بلغت ن�سبتهم ) 50%( .
جـدول رقـم )10( يو�شح الراأي حول اخلدمات التي تقدمها املكتبة

الن�سبةالتكرار الراأي حول خدمات املكتبة 
%30منا�سبة جدا   50

%10منا�سب   16.6
%20غري منا�سبة   33.4

%60املجموع  100
بقراءة بيانات اجلدول اأعاله حول اخلدمات التي تقدمها املكتبة  . ات�سح لنا ان اراء امل�ستفدين حول خدمات املكتبة بلغت ن�سبتهم ) 50%(  

منا�سبة جدا ، بينما جند اراء الذين يرون منا�سب بلغت
  ن�سبتهم)%16.6(. اما اراء الذين يرون اخلدمات غري منا�سبة بلغت ن�سبتهم )33.4%(

 ن�ستنتج من هذا ان الغالبية يرون  ان اخلدمات منا�سبة جدا بن�سبة ) %50( ،  بينما  جند ان الذين يرون ان اخلدمات غري منا�سبة بلغت 
ن�سبتهم) 33.4%(.

جـدول رقــم )11( يو�شح اخلدمات التي تقدمها  املكتبة
الن�سبةالتكراراخلدمات التي تقدمها  املكتبة 

%19الإعارة   31.6
%11الت�سوير   18.4

%30الر�ساد – التدريب – اخلدمة املرجعة – الإحاطة اجلارية   50
%60املجموع  100

بقراءة بيانات اجلدول اأعاله حول اخلدمات التي تقدمها   مكتبة كليات ال�سرق العربي للم�ستفيدين جند ان خدمة الر�ساد – التدريب – اخلدمة املرجعية 
– الإحاطة اجلارية من اهم اخلدمات التي تقدمها املكتبة ويظهر ذلك من خالل ن�سبة ارءا  امل�ستفيدين حيث بلغت ن�سبتهم) %50( ، بينما بلغت ن�سبة 

خدمة الإعارة) %31.6( ، وجاء خدمة الت�سوير بن�سبة ) 18.4% (. 
ن�ستنتج من هذا ان خدمة الر�ساد والتدريب واخلدمة املرجعية والحاطة اجلارية من اهم اخلدمات التي تقدمها مكتبة كليات ال�سرق العربي للم�ستفيدين 

حيث بلغت ن�سبتهم من  )%30( من جمموع اخلدمات.
نتائج الدار�شة والتو�شيات

املكتبة وماهي  التي تقدمها  العربي عن اخلدمات  ال�سرق  امل�ستفيدين من مكتبة كليات  التعرف على ر�سا  الدرا�سة اىل  النتائج .هدفت هذه 
العوامل التي حتول دون ال�ستفادة الكاملة منها وقد تو�سلت الدرا�سة اىل عدد من النتائج وهي :-

اىل  الو�سول  يف  املكتبة  جناح  يوؤكد  مما   ، العربي  ال�سرق  كليات  مكتبة  قبل  من  املاج�ستري  طالب  من  امل�ستفيدين  ر�سا  درجة  1.ارتفاع 
م�ستفيديها وفتح جميع قنوات التوا�سل معهم لتقدمي اخلدمات .

.)75%( ن�سبتهم  وبلغت  الإعارة  خدمة  من  املكتبة  تقدمه  ما  عن   ر�ساهم  امل�ستفيدون  2.ابدى 
. للمطالعة  جيدة  قاعة  من  فيها  يتوفر  وما  م�ساحتها  حيث  من  جدا  منا�سبة  موقع  كونه  حيث  من  املكتبة  موقع  عن  ر�ساهم  امل�ستفيدون  3.ابدى 
.  )86.6%( ن�سبتهم  وبلغت  جدا  منا�سبة  املكتبة  توفرها  التي  املطبوعة  املعلومات  م�سادر  عن  ر�ساهم  عن  امل�ستفيدون  عرب    .4

ن�سبتهم)50%(. وبلغت  املطبوعات  امل�سادر  من  اقل  املكتبة  توفرها  التي  الرقمية  املعلومات  م�سادر  عن  اراءهم  امل�ستفيدون  5.عرب 
به  يتميز  مبا  وكذلك   ، اخلدمات  لجناز  جماعي  ب�سكل  العاملون  تعاون  حيث  من  املكتبة  يف  العاملني  عن  ر�ساهم  عن  امل�ستفيدون  عرب   .6

العاملون من رحابة ال�سدر وروح معنوية عالية وبلغت ن�سبتهم )90%(.
)41.6%( ن�سبتهم   وبلغت  جدا   منا�سبة  ترون  الذين  املكتبة  �ساعات  دوام  عن  ر�ساهم  عن  امل�ستفيدون  ابدى   .7
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التو�شيات 
يو�سي الباحث بعدد من التو�سيات التي من �ساأنها اأن ت�ساهم رفع ر�سا امل�ستفيدين من اخلدمات يف مكتبة كليات ال�سرق العربي وهذه التو�سيات كالتايل :-

1.التاأكيد على الدور الريادي الذي تقوم به مكتبة كليات ال�سرق العربي يف جمال اخلدمات واأهمية موا�سلة البحث والبتكار ، متكن املكتبة 
من خدمة م�ستفيديها بال�سكل الذي ير�سي م�ستفيدي كليات ال�سرق العربي يف املجالت العلمية والتعليمية والبحثية .

الن�سانية  املعرفة  جمالت  جميع  يف  للباحثني  موحدة  خدمات  لتقدمي  التعاونية  ال�سراكة  تعزيز  اىل  ال�سعودية  اجلامعية  املكتبات  2.دعوة 
من داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية .

. وامل�ستقبلية  الراهنة  التحديات  ومواجهة  للتميز  للو�سول  اخلدمات  تقدمي  يف  امل�ستفدين  ر�سا  حتقيق  اجل  من  للعاملني  تدريبية  دورات  3.تقدمي 
. للم�ستفدين  العلمي  البحث  غر�س  تفي  خدمة  لتقدمي  اللكرتونية  املعلومات  م�سادر  يف  ال�سرتاك   زيادة    .4

. بها  والرقي  اخلدمات  م�ستوى  جودة  رفع  اجل  من  بهم  والهتمام  م�ساكلهم  وحل  خمدمات  امل�ستفدين  مع  الدائم  5.التوا�سل 
. اجلامعات  باأداء  العاملية   العلمية  املعايري  تت�سمنه  مبا  اخلدمات  تقدمي  جودة  تقافة   زيادة   .6

قائمة امل�شادر
اأول . املراجع 

. الهادى  فتحى  حممد  بدر/  /اأحمد  الكادمية  املكتبات  يف  :درا�سة  اجلامعية  املكتبات   . بدر  1.اأحمد 
،2012م ،ارلني ج .تيلور /دانيل ن . جودرى . امللك  :جامعة  الريا�س   -. املعلومات  تنظيم  تيلور.  ج  2.ارلني 

2015م .  ، ال�سرقالعربي  .الريا�س:كليات  اجلودة   دليل   .3
،205م. ال�سفاء  :دار  عمان   -. اجلامعية  .املكتبات  عليان  م�سطفي  4.ربحي 

،2010م. ال�سفاء  :دار  .-عمان  املعلومات  وخدمات  املعلومات  .ت�سويق  عليان  م�سطفي  5.ربحى 
.)د،ت(. الثقافة  :دار  القاهرة   ، املكتبات  تزويد   . خليفة  عبدالعزيز  6.�سعبان 

�سعود،2002م . امللك  مكتبة  ،الريا�س:  احلديثة  املكتبات  يف  الإعارة  خدمات   . احلزميي  عبداهلل  بن  7.�سعود 
1992م .  ، العربي  الفكر  دار   : القاهرة   -. اجلامعية  املكتبات   . ح�سن  8.�سعيد 

2010م. الوظنية  فهد  امللك  :مكتبة  الريا�س   . املكتبات  بيئة  يف  توطينها  ومدى  والت�سالت  املعلومات  �سبكات   . قارى  عبدالفتاح  9.عبدالغفور 
.2017م . الوفاء  دار   : .القاهرة  املكتبات  تاريخ   ، ي�سرى  حممد  10.عماد 

. ،2009م  الوطنية  فهد  امللك  مكتبة   : الريا�س   . ال�سعودية  باجلامعات  واملعلومات  املكتبات  اق�سام  الكادمية يف  الرباجن   . الدبيان  اإبراهيم  11.عو�س 
2008م .  . فهد  امللك  الريا�س:مكتبة   -. والتنفيذ  التخطيط  بني  الرقمية  .املكتبات  بامفلح  �سعيد  فاتن   .12

ثانيا . الر�شائل اجلامعية 
. الداب  :كلية  الإ�سالمية  امدرمان  جامعة  مكتبة   ) ،)ماج�ستري  املعلومات  خدمات   . احمد  �سليمان  الريح   .13

1992م  . اخلرطوم  جامعة   -. اخلرطوم  جامعة  مكتبات  :درا�سة  اجلامعية  املكتبات  اإدارة  احمد.  ح�سن  الدين  14.كمال 
. 2002م   ، الداب  :كلية  اخلرطوم  جامعة   ) )ماج�ستري   ، املعلومات  تقنية  .ا�ستخدام  �سالح  عبداهلل  15.معت�سم 

16. الن�سر عبد الف�سيل �سليم .تقومي مقتنيات مكتبات جامعتي اخلرطوم وامدرمان الإ�سالمية .- جامعة امدرمان الإ�سالمية :كلية الداب .2001م.
ثالثا . امل�شادر الأجنبية :

17.chan.christopher.marketing the Academ.library with onlie social network Adver-
tising .library management.)2012(.
18. saravanank marketing of information services in public libraries :Asurvey of 
theeni district library users international.)2010(.
19.srisa- Ard ،surithong .user expectations of library  service quality of an Academic 
library in Thailand.llliois state university-1997.
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الثبات والتغري يف الثقافة املادية يف بادية كردفان
د. حممد حامد ابراهيم الفايق - كلية الآداب والدرا�سات الإن�سانية - جامعة دنقال

م�شتخلـــ�س:
اإن التغري يف املجتمع ل يقف عند نقطة معينة بل ي�ستمر املجتمع يف التغري ما دامت احلياة م�ستمرة ، لكن هذا التغري يختلف من فرتة لأخرى 
يف حياة املجتمع تختلف يف ال�سرعة والجتاه ، الأمر الذي يتطلب اإجراء درا�سات تتبعية تك�سف عن هذه التغريات امل�ستمرة . وحتلل اأ�سبابها 

وعواملها، لذلك جاءت هذه الدرا�سة لر�سد العوامل الثابتة واملتغرية يف جمتمع بادية كردفان .
ا�ستهلت الورقة مبقدمة عّرفت الثقافة املادية )الرتاث املادي( كجن�س  فولكلوري، ثم تناولت الثقافة املادية يف جمتمع البحث خالل فرتتني ، 
الأوىل الفرتة التاريخية التي كانت فيها الثقافة املادية تت�سم بالب�ساطة ومعظم مكوناتها من البيئة الطبيعية يف املجتمع مو�سوع الدرا�سة ، ثم 
بعد ذلك درا�سة الثقافة املادية الآن والتي تتعر�س للتغري بفعل عوامله املتعددة . وكنتيجة لالحتكاك الثقايف والت�سال باملدينة . ولأن مفهوم 
اأن يعرتيها التغري يف جزئيات  التغري هو حمور النقا�س يف الورقة فقد مت تناوله بالتعريف والتو�سيح ، ثم تناولت الورقة الثقافة املادية قبل 
امل�سكن والزي والزينة عند اأفراد املجتمع ، الطعام والغذاء ، الطب ال�سعبي والعالج ، الأدوات والتكنولوجيا ، ثم الزمان واملكان . حاولت الورقة 

حتديد خ�سائ�س ومالمح الثقافة املادية قبل التغري وقد كانت لها خا�سيتان اأ�سا�سيتان :
الأوىل: الب�ساطة كمًا وكيفًا . والثانية: اأن الثقافة املادية يف هذا املجتمع كانت تعتمد على البيئة املحلية ، حيث اأن البيئة كانت توفر 

معظم مطالب الفرد فيما يتعلق بامل�سكن واملاأكل والأدوات والأثاثات ، ولذلك كانت احلاجة للخارج حمدودة .
اأما الثقافة املادية املتغرية فراأت الورقة اأن التغري يف هذا اجلانب اأكرث و�سوحًا من التغريات الأخرى يف املجتمع . ثم حاولت الورقة 
الثقافة  ر�سد التغريات يف نف�س اجلزئيات التي تناولتها يف اجلزء الأول . بعد ذلك اجراء مقارنة بني القدمي واملتغري يف جمال 
املادية و�سوًل لتحديد خ�سائ�س الثقافة املادية املتغرية والتي حتولت من الب�ساطة اإىل التعقيد الن�سبي ، وقد جاء هذا التعقيد نتيجة 
ل�ستعارة �سمات وعنا�سر ثقافية جديدة ومتثلها يف ثقافتهم . كذلك ات�سمت الثقافة املادية املتغرية بالثنائية ، اأي اأن التغري الذي 
طراأ على الثقافة املادية لي�س معناه اأن املجتمع عندما ي�سيف اجلديد من ال�سمات والعنا�سر املادية يتخلى عن القدمي ، بل يعني اأن 
القدمي واجلديد يتعاي�سان جنبًا اإىل جنب . كذلك من خ�سائ�س الثقافة املادية املتغرية الآن العتماد على املدينة وال�سوق بدًل عن 

البيئة املحلية ، على الرغم من اأن البيئة ما تزال تقدم املادة اخلام لكثري من ن�ساطات الإن�سان .
 ويف اخلتام راأت الورقة اأن التغري الذي طراأ على مكونات الثقافة املادية يف هذا املجتمع هو تغري كمي اأكرث منه تغري نوعي اأو كيفي 
، فدخول العنا�سر وال�سمات الثقافية املادية اجلديدة يف معظم الأحوال كان اإ�سافة كمية ملحتوى الثقافة املادية ومل يحدث تنمية 

اأو زيادة يف معدلت النتاج راأ�سيًا .
مقدمـــــة:

 ،  Folk Traditionاأو الرتاث ال�سعبي Traditional Culture اإن علم الفولكلور املعا�سر يدر�س الثقافة التقليدية 
ويهتم دار�س الفولكلور بكل �سيء ينتقل اجتماعيًا عرب الأجيال ، م�ستبعدًا املعرفة املكت�سبة عقليًا . �سواء كانت متح�سلة باملجهود 
الفردي ، اأو من خالل املعرفة املنظمة واملوثقة التي تكت�سب داخل املوؤ�س�سات الر�سمية كاملدرا�س ، واملعاهد ، واجلامعات والأكادمييات 
وما اإليها . وهكذا فاإن ميدان درا�سة الفولكلور هو الثقافة التقليدية بكل جوانبها ، وقد ق�سمها الدار�سون اإىل اأربعة اأق�سام رئي�سية :

Oral Literature ال�سفاهي  1.الأدب 
Social Folk Customs ال�سعبية  واملعتقدات  2.العادات 

The Performing Arts ال�سعبي  الأداء  3.فنون 
Material Culture املادي(  )الرتاث  املادية  4.الثقافة 

يف هذه الدرا�سة نتناول الثقافة املادية اأو الرتاث املادي يف بادية كردفان . ونحاول تتبع التغريات التي طراأت عليها وكذلك ر�سد 
عنا�سر الثبات اأو التي مل تتغري تغريًا ملحوظًا . ومنهج الدرا�سة يف ذلك حماولة تناول الثقافة املادية قبل التغري وحتديد خ�سائ�سها 
و�سماتها ثم مقارنتها بالثقافة املادية التي تتغري الآن و�سوًل لنتائج التغري يف الثقافة املادية بتحديد �سماتها وخ�سائ�سها بعد التغري.

ريت�سارد دور�سون  .ويو�سح  مل�سه  بالعني وميكن  الذي يرى  الإن�سان  ثقافة  وامللمو�س من  املح�سو�س  املادية هي ذلك اجلزء  الثقافة 
مو�سوعات الهتمام يف هذا امليدان من ميادين الرتاث ال�سعبي على النحو التايل: “نويل اهتمامنا يف هذا امليدان جلوانب ال�سلوك 
فالثقافة   ، اإىل جنب  وا�ستمرت موجودة معها جنبًا   ، امليكانيكية  ال�سناعات  التي قامت قبل  امل�سموعة،  ولي�ست  املنظورة  ال�سعبي 
املادية متثل �سدى لتقنيات ومهارات وو�سفات انتقلت عرب الأجيال وخ�سعت لنف�س قوى التقاليد املحافظة والتنوعات الفردية التي 
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يخ�سع لها الفن اللفظي، ومن امل�سائل التي تهم دار�س الثقافة املادية كيف يبني الرجال والن�ساء يف املجتمعات التقليدية بيوتهم ، 
وي�سنعون مالب�سهم ، ويعدون طعامهم، ويفلحون اأر�سهم ، وي�سيدون الأ�سماك ، ويحفظون ما جتود به الأر�س ، وي�سكلون اأدواتهم 
ومعداتهم ، وي�سنعون اأثاثهم واأدواتهم املنزلية . ويف املجتمع القبلي تكون كل العمليات ذات طبيعة تقليدية ، وكل املنتجات يدوية 

. )46 ال�سناعة ، على الرغم من وجود عمليات جتديد بطبيعة احلال”)حممد اجلوهري، 2006، 
�سرورية  املعرفة  لكن  ذاتها،  يف  قوة  لي�ست  مالينوف�سكي  يقول  كما  املادي  الرتاث  اأو   ،Material Culture املادية  والثقافة 
الأخالقي  بالنظام  واأ�سا�سي  مبا�سر  ات�سال  علي  املادية  والثقافة  والأ�سلحة،  والآلت  الفنية  احلقائق  وا�ستخدام  الإنتاج  لتحقيق 
والعقلي ال�سائد يف املجتمع، كذلك يرى مالينوف�سكي اأن ا�ستخدام وامتالك ال�سلع والأدوات يت�سمن التعاون والعمل اجلماعي، لكي 
تتحقق املنفعة امل�سرتكة لالأفراد، وكل هذا اإمنا يقوم من خالل منط حمدد من النظام الجتماعي وبهذا فاإن مالينوف�سكي يرى 
اأن الثقافة املادية تت�سمن تكملة مت�سمنة يف املعرفة العقلية ويف ن�سق الأخالق والقيم الروحية والقت�سادية والنظام الجتماعي 

.) Malinowski، 1958، 622-623(
الع�سر  وحتى  ن�ساأتها  منذ  الن�سانية  املجتمعات  لزمت  التي  ال�سمات  من  يعد  الجتماعية  العلوم  يف  كمفهوم  الجتماعي  التغري 
اأ�سبح لزمًا و�سروريًا ل�ستمرارية املجتمعات وداًل على تفاعل  بل   ، بها  امل�سلم  اليوم من احلقائق  التغري  اأ�سبح  ، حتى  احلا�سر 
اأمناط احلياة على اختالف اأ�سكالها لتحقق اأمناطًا وقيمًا اجتماعية جديدة ، ي�سعر يف ظلها الأفراد باأن حياتهم متجددة . والتغري 
ي�سمل البيئتني اخلارجية والجتماعية ، واملق�سود بالبيئة اخلارجية الأر�س ظاهرها وباطنها . اأما البيئة الجتماعية فت�سمل مظاهر 
الرتاث الجتماعي ، وما يت�سمنه من عادات وعرف وتقاليد وقوانني ومظاهر روحية ، كذلك املظاهر املادية التي متثلها منجزات 

.  )394 الإن�سان العلمية والتكنولوجية والتي تعترب وليدة احلاجة الجتماعية . )اخل�ساب م�سطفى، 1965م، 
كانوا  التي  تلك  عن  تختلف  اأن�سطة  يف  املجتمع  اأو  اجلماعة  اأع�ساء  من  كبري  عدد  انخراط  اإىل  ي�سري  احلريف  معناه  يف  والتغري 
ميار�سونها ، اأو كان ميار�سها اآباوؤهم من قبل . يقول ولربت مور: “اإن الأمر الواقع والثابت هو اأن جميع الثقافات تتغري ولكن معدل 
هذا التغري يختلف بني املجتمعات الب�سيطة واملعقدة ، حيث اأن التغري يحدث يف املجتمعات الب�سيطة بخطى بطيئة ، وبالتايل فاإن 
، وقد تناول عدد   )Moore، E،Wellbert، 1965، 1( ”الهتمام بالتغري يرجع اإىل ال�سرعة التي حدث بها يف املجتمعات
من علماء الإجتماع والأنرثوبولوجيا مفهوم التغري الجتماعي بالتعريف والتحليل ، ولقد امتد ذلك لفرتة طويلة من الزمن . بالن�سبة 
لهذه الدرا�سة فالتغري الجتماعي يعني كل التحولت والتبديالت التي حتدث يف النظم اأو الن�ساق اأو الأجهزة اأو املنا�سط الجتماعية 
، �سواء كانت هذه التحولت والتبديالت يف البناء اأم يف الوظيفة ، وما دامت نظم املجتمع يف حالة تكامل بنائي وت�ساند وظيفي ، فاإن 

اأي حتول اأو تبدل �سيوؤدي اإىل �سل�سلة من التغريات التي ت�سيب معظم جوانب احلياة يف املجتمع.
اأما منطقة الدرا�سة بادية كردفان . فهي تقع يف اجلزء ال�سمايل الغربي من كردفان الكربى . اإذا ما حاولنا اأن نحدد معنى واأ�سل 
كلمة كردفان فتخربنا امل�سادر اأن هناك عدد من الروايات . واأكرثها تداوًل تدل على اأن اأر�س كردفان �سميت با�سم )جبل كردفان( 
الذي يقع على بعد حوايل الع�سرة كيلومرتات اإىل اجلنوب ال�سرقي من مدينة الأبي�س ، وينفرد بهذه الرواية الرحالة )روبل( الذي 
زار املنطقة ، اأي�سًا هناك رواية اأخرى تقول باأن كردفان تعني )اأر�س الإن�سان( اأو )الأر�س املاأهولة( وينفرد بهذه الرحالة بيرتك.                     

. )Mac Michael، 1912، 22(
وكردفان متتاز بتعدد القبائل التي ت�سكنها يف الوقت احلا�سر . واإذا ما ق�سمنا كردفان الكربى اإىل ثالثة اأق�سام بخطوط طولية 
، نالحظ اأن الق�سم اجلنوبي ت�سكنه قبائل النوبا وقبائل البقارة باختالف م�سمياتها ، اأما الق�سم الأو�سط فتوجد به القبائل التي 
. بينما جند بالق�سم  البديريةواجلوامعة واجلمع والداجو وال�سويحات وغريها  ا�ستقرت منذ زمن بعيد ومتار�س الزراعة كقبائل 
ال�سمايل قبائل دار حامد والكبابي�س واحلمر والزياديةواملعالياوالبزعةوبنوجرار وغريهم . وهذا اجلزء ال�سمايل هو ما نق�سده 

ببادية كردفان والذي متت فيه الدرا�سة .
والأعراف  العادات  من  تتكون  كما  املختلفة،  املادية  والو�سائل  واملعدات  كالأدوات  املادية  الأ�سياء  من  تتكون  جمتمع  اأي  ثقافة  اإن 
والتقاليد بالإ�سافة اإيل اجلوانب الروحية واملعنوية من الثقافة، وكل هذه اجلوانب من الثقافة تعمل بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة 

لإ�سباع حاجات اأفراد ذلك املجتمع. 
ونظرة اإيل البيئة الطبيعية يف كردفان، جتعلنا نرى اأن هذه البيئة قد مكنت الإن�سان من اإ�سباع كثري من حاجاته، فاحليوانات كالإبل 
وال�ساأن واملاعز والأبقار، وكذلك احليوانات الربية كالغزلن والأرانب والطيور  وغريها، كلها حيوانات ي�ستغل الإن�سان حلومها، 
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وي�ستخدم اأ�سوافها يف �سناعة امل�ساكن وال�ستخدامات امل�ستحدثة بعد ذلك، كما ا�ستخدم الإن�سان جلودها يف ال�سابق كاآنية حلفظ 
املاء واللنب واحلبوب وي�ستخدمها الآن يف �سناعة الحذية وغريها من احلرف.

ثماره  ياأكل  ما  فمنها  الأغرا�س،  من  العديد  يف  لي�ستخدمها  والنباتات  الأ�سجار  من  الكثري  الإن�سان  املحلية  البيئة  منحت  كذلك 
“كالقنقلي�س” ثمار اأ�سجار التبلدي و”النبق” ثمار اأ�سجار ال�سدر، ومنها ما هو اقت�سادي كاأ�سجار اله�ساب التي يجمع منها ال�سمغ 
اأي�سًا هناك نباتات  “�سيليني”،  “البغيل” ونبات  النباتات التي ت�ستخدم كعلف وغذاء للحيوانات املختلفة كنبات  العربي، كذلك 
واأ�سجار ت�ستخدم يف العالج والدواء لكثري من الأمرا�س، ومنها ما ي�ستخدم يف بناء امل�ساكن، وما ي�ستخدم كوقود وكحطب للحريق 
اأ�سجار التبلدي ، وقد زودتهم ثقافتهم  اأو ا�ستخراج الفحم النباتي، ومنها ما ي�ستخدم يف تخزين وحفظ املياه كما هو احلال يف 

البدوية والريفية بالأ�ساليب والو�سائل التي متكنهم من ال�ستفادة من هذه العنا�سر الطبيعية.
اأن نتعر�س لهذا التغري يف �سقيه املادي وغري املادي، لكن يف هذه الورقة�سنناق�س الثقافة املادية  وحني نتعر�س للتغري يف هذا املجتمع، يجب 
يف حالتها القدمية قبل التغري واحلديثة املتغرية، وغر�سنا من ذلك اأن ن�ستخل�س اخل�سائ�س املميزة للثقافة املادية الراهنة، ول يتبادر اإيل 
الذهن اأن تغريًا تامًا قد حدث يف هذا اجلانب. اإمنا جند اأن القدمي يعي�س جنبًا اإيل جنب مع احلديث، يهادنه اأو ي�سارعه وقد يتكيف معه . وقد 
اأ�سار العديد من الباحثني اإيل اأن التغري يف الثقافة املادية من اأو�سح مظاهر التغري الجتماعي، كما اتفقوا علي اإرجاع اأ�سباب التغري يف الثقافة 
املادية اإيل تاأثريات الت�سال باملدينة واإيل التكنولوجيا احلديثة، وهذه احلقيقة اأ�سدق ما تكون يف جمتمعنا مو�سوع الدرا�سة، حيث اأن نظرة 
اإيل مكونات الثقافة املادية لهذا املجتمع وما طراأ عليها من تغري تلقى ال�سوء علي التاأثري الفعال لالحتكاك الثقايف امل�ستمر، وما يرتتب عليه 
من دخول كثري من ال�سمات الثقافية للمجتمع، التي ياأخذها اأفراده ويتمثلونها يف ثقافتهم. ويكفي اأن ن�سرب مثاًل لتو�سيح اأثر هذا الحتكاك 
الثقايف بالزواج، فلقد كان الزواج– ومازال حتى اليوم يف بع�س املناطق الريفية– قائمًا علي الب�ساطة وقراءة “ �سورة الفاحتة” وقليل من املهر 
بعد اتفاق الطرفني. اأما الآن ونتيجة لالحتكاك الثقايف الذي ترتب علي الت�سال بوادي النيل واملدن ، ثم الهجرة الداخلية واخلارجية، نتيجة 
لكل ذلك فقد اأخذوا الآن بالعديد من ال�سمات املادية، كالدبلة الذهبية عند اخلطوبة )ال�سبكة(، كما عرفوا تاأثيث املنزل بالأَ�سرة والكرا�سي 
اخل�سبية واحلديدية، وتلك عنا�سر مل تكن اأ�سيلة يف ثقافتهم، بالإ�سافة اإيل ذلك فقد عرفوا اأ�سنافًا من الطعام وطرق للطهي مل يعتادوها يف 

ال�سابق، وكذلك عرفت ن�سائهم اأدوات الزينة وم�ستح�سرات التجميل احلديثة واأ�سناف واأنواع من الأواين علي نحو ما �سرنى لحقًا. 
و�سنعر�س للثقافة املادية يف حالتيها قبل وبعد التغري: 

اأوًل: الثقافة املادية قبل التغري: 
التقليدي:  امل�شكن   /1

لقد كانت الغالبية العظمى من قاطني بادية �سمال كردفان عبارة عن رعاة يعي�سون يف خيام من�سوجة من وبر الإبل و�سوف الأغنام، 
وقد تختلف هذه اخليام يف حجمها وعددها بني عائلة واأخرى تبعًا للمركز الجتماعي والقت�سادي للعائلة، هذا بالن�سبة مل�ساكن 
الرحل، وتكون عادة بالقرب من مكان املرعي اأو مورد املياه، وتقوم الن�ساء عادة بن�سيج هذه )اخليو�س( املفرد )خي�سة( اأو )�سملة( 
اأما الأثاث داخل اخليمة فهو ب�سيط للغاية، فاخليمة حتتوى علي املتاع الذي حتتاج  ، كما تقدمها الأم هدية لبنتها عند الزواج، 
توجد  كذلك  ال�سعف،  من  اأو  اجللود  اأو من  ال�سوف  من  ت�سنع  التي  كالأب�سطة  مبا�سرة،  بطريقة  اليومية  العائلة يف حياتها  اإليه 
باخليمة )احل�سرية( وت�سنع من اأغ�سان الأ�سجار الرفيعة الناعمة نوعًا ما، ويوجد باخليمة كثري من الأواين اجللدية التي تعلق 
علي جدرانها “كاجلراب” و”ال�سبية” و”الِقربة” و”ال�ِسقا” وهي قربة كبرية جلب وحفظ املاء من اأماكن بعيدة، ول توجد اأَ�سرة 
التبلدي،  اأ�سجار  حلاء  من  امل�سنوعة  احلبال  اأو  باجللد  من�سوجة  احلجم  �سغرية  عناقريب  توجد  ورمبا  عليه،  املتعارف  باملعني 
ورمبا حتتفظ الأ�سرة ببع�س الأواين الفخارية اأو اخل�سبية “كالباطية” ل�سقاية احليوانات ال�سغرية، اأو بع�س ال�سحون والأباريق، 
بالإ�سافة اإيل حجارة الرحى “املرحاكة” وبناتها وهي حجارة اأ�سغر حجمًا ت�ستخدم يف رحى احلبوب، وتتميز خيمة العرو�س التي 

تزوجت حلينها بكثري من الزينة اجللدية وال�سوفية واخلزفية التي تعلق علي جدرانها. 
وقلما يوجد م�سدر لالإ�ساءة لياًل “كلمبة اجلاز” اأو الفانو�س، اإذ كان يعتمد يف الإ�ساءة والتدفئة علي اإ�سعال النار، كذلك توجد 

حفرة �سغرية، عليها ثالثة حجار “لدايا” وهي مكان اإعداد الطعام.
اأما م�ساكن اأولئك الذين ا�ستقروا مبكرًا ومار�سوا الزراعة يف القرى، فهي عبارة عن قطاطي “املفرد قطية” ذات �سكل خمروطي، تبنى من 
هيكل من احلطب ثم يغطى بالق�س الذي يغلب عليه �سيقان الدخن، وي�ستخدم يف تثبيته اللحاء من اأ�سجار “الليون” اأو “اللعوت” وقد ت�ستخدم 
احلبال اأي�سًا، والفرد يبنى بيته بنف�سه دون ال�ستعانة مبن يخطط له امل�سكن، ولكن عادة ما يتم البناء مب�ساعدة وتعاون الآخرين من الأقارب 

واجلريان يف �سكل نفري، ومل يكن هناك من يحرتف بناء امل�ساكن اإّل يف فرتة متاأخرة من تاريخهم. 
تكون للعائلة عدد من القطاطيوالرواكيب، تعك�س يف حجمها وعددها حجم العائلة وو�سعها الجتماعي والقت�سادي. وقد يحيط بامل�سكن زريبة 
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اأو حو�س يبنى من �سيقان الدخن اأو غريه من املح�سولت التي تزرع باملنطقة، اأو توجد برية كنبات ال�سميمة اأو النال اأو املرخ. 
حفرة  عن  عبارة  وهي  احلبوب  فيها  تخزن  “املطامري” التي  داخله  توجد  وقد  لياًل،  احليوانات  حلفظ  زريبة  توجد  قد  احلو�س  جانب  اإيل 

ا�سطوانية ال�سكل يرتاوح عمقها اإيل حوايل املرتين. 
والزينة:  الزى   /2

لكل من �ساكني البادية والريف مالب�سهم التقليدية، والتي ل تختلف عن املالب�س التقليدية يف اأوا�سط و�سمال ال�سودان، حيث يرتدى الرجل 
اأو ملونة، حمراء علي وجه خا�س، مثل هذا الزى يتم ارتداءه يف املنا�سبات كالأفراح، وعند تبادل  اجلالبية والعمامة وحتتها طاقية بي�ساء 
“عراقي”  الرجل عبارة عن جلباب ق�سري  فلب�س  فيما عدا ذلك  ال�سوق،  اأو  للمدينة  والذهاب  الريفية  املنطقة  النتقال خارج  اأو  الزيارات، 

و�سروال اإيل اأ�سفل ال�ساقني وطاقية بي�ساء، وكذلك حني يزاول ن�ساطه اليومي. 
كما يحر�س “ال�سراتي” وال�سيوخ وهم قيادات الإدارة الأهلية حمليًا علي ارتداء الزى التقليدي علي اعتبار اأنهم ميثلون عائالتهم وقبيلتهم . 
وكان الرجل يف ال�سابق ل يبدى اهتمامًا كثريًا ملظهره، اإّل يف املنا�سبات، اإذ يقوم البع�س بحلق ال�سعر “الزيانة” وي�ستخدمون املو�س يف ذلك، 

ويحر�س الرجل علي الحتفاظ ب�ساربه ورمبا ل يحتفظ بلحيته اإّل بع�س ال�سيوخ ورجال الدين. 
بالن�سبة ملالب�س الن�ساء فهي ب�سيطة اأي�سًا ومتيل املراأة لالألوان الزاهية كالأحمر والأ�سفر والأخ�سر، اأما كبريات ال�سن “العجائز” فيملن اإيل 

اللون الأ�سود والأبي�س.
– يف املنا�سبات، كالأفراح ومعظم حليها من الذهب والف�سة واخلرز، وكانت الن�ساء غالبًا ما  اإذا كانت فتاة  – خا�سة  واملراأة تلب�س زينتها 
تتحلى بالأ�سورة “الدمالج” الف�سية يف املع�سم والزمام اأو “ال�ِسنف” الذي يثبت علي الأنف، كما توجد عقود من اخلرز “خناق من ال�سوميت” 
وكذلك “ال�سف” وهو عقد من الذهب، وتكحل املراأة عينيها، بينما تتخ�سب املتزوجات باحلناء علي الكفني والأرجل، ول تتحلى املراأة بالو�سم 

اإّل نادرًا، هذا اإذا ا�ستثنينا عادة “دق ال�سلوفة” وهي ال�سفة ال�سفلى. 
ويرتك حايف  قمي�س  اأو  الطفل جبة  يرتدى  ما  وغالبًا  الريف،  واأعماق  الرحل  عند  بها، خا�سة  كبري  اهتمام  ثمة  فلي�س  الأطفال  اأما مالب�س 
القدمني، ورمبا عّلقت علي �سدره “دلية اأو حجاب” منعًا للح�سد والعني ال�سريرة، ويالحظ الف�سل التام بني مالب�س اجلن�سني منذ عمر مبكر. 

واملكيفات:  الطعام   /3
دون  مبا�سرة  باليد  الطعام  ويوؤكل  الغذائية،  وجباتهم  اأهم  والدخن  الذرة  وتعترب  وعنا�سره،  مكوناته  حيث  من  ب�سيط  غذاءهم 
ا�ستخدام اأي اأدوات عند تناوله، والوجبة الرئي�سية عندهم هي “الع�سيدة”، وكما ذكرنا فاإن اأطعمتهم يف جمملها تت�سم بالب�ساطة 
وقوامها الذرة والألبان، ويعتمدون علي اللحوم اأي�سًا، لكن ا�ستخدام اللحم يعتمد علي امل�ستوى القت�سادي لالأ�سرة، وي�ستعا�س عن 
اللحوم احليوانية بلحم الدواجن والغزلن والأرانب التي قد يتم �سيدها، وقد كانت معرفتهم باخل�سر حمدودة، اإّل ما يتوفر منها 
حمليًا ويف مو�سم اخلريف، كذلك احلال بالن�سبة للفاكهة التي مل يكونوا يقبلون علي �سرائها، ويتناولون طعامهم ثالثة مرات يف 

اليوم، يف ال�سباح “فكة الريق” وعند الظهرية، وبعد غروب ال�سم�س.
واأهم املكيفات عندهم ال�ساي، حيث يعترب من الأهمية مبكان ول يكادون يجتمعون اإّل وهم يتناولونه، وكذلك القهوة. 

والعالج:  ال�شعبي  الطب   /4
لقد كانوا يعتمدون بدرجة كبرية علي اأنف�سهم يف العالج، فهناك اأ�سخا�س من اأفراد املجتمع اأو من خارجه من الرجال والن�ساء، ي�سطلعون 
اإن  اأ�ساليبهم اخلا�سة يف ذلك، والتي �سادفت قدرًا كبريًا من النجاح من واقع التجربة الفعلية كما يقولون، بل  مبهمة عالج املر�سى، ولهم 
بع�سهم له من ال�سهرة بحيث ياأتيه املر�سى من م�سافات بعيدة، ويعتمدون يف عالج املر�سى علي الأع�ساب والنباتات التي توفرها لهم البيئة 
املحلية، وميار�سون العالج بالنار “الكي” و”احلجامة”، وترتبط لديهم فكرة العالج بالقوى فوق الطبيعية ويوؤمنون بال�سحر واحل�سد، ومن ثم 

يلجاأون اإيل “الفكي” ليك�سف لهم الطالع “اخلرية”، ويكتب لهم التعاويذ والأحجبة. 
والتكنولوجيا:  الأدوات   /5

الآباء  ا�ستخدمها  التي  الب�سيطة  والآلت  الأدوات  بع�س  يف  لها  معرفتهم  تنح�سر  حيث  �سئيلة،  بالتكنولوجيا  املجتمع  هذا  اأفراد  معرفة  اإن 
والأجداد، وهم ل يفكرون مطلقًا يف تعديل اأو تغيري هذه الأدوات والآلت طاملا اأنها تفي بالغر�س املطلوب منها، وجميع هذه الأدوات ل حتتاج اإيل 
مهارة عالية وخربة ل�ستخدامها، واإمنا يكون التدريب عليها مي�سور و�سهل، ويتطلب فقط قدر من القوة اجل�سمانية، وب�سكل عام فاإن هذه الآلت 
قليلة ل تخرج عن الفاأ�س و”الطورية” و”احل�سا�سة” و”املدقاقة” و”الكدنكة” وال�سكني واملنجل والع�سى، وحتى �سغار ال�سن قد ي�ستطيعون 

حملها وا�ستعمالها ب�سهولة. وهي يف معظمها اأدوات زراعية .
والزمان:  املكان   /6

جند اأنهم علي معرفة باأنواع الأع�ساب التي تتواجد هنا اأو هناك، ومن ثم يعرفون الأماكن بها، وكذلك الأ�سجار واخلريان، كذلك 
اآكام، كما ت�سمى املناطق والقرى باأ�سماء الأ�سخا�س  اأو ما يوجد به من  ي�ستدلون علي املكان ب�سكل ال�سطح به من حيث ا�ستوائه 
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“كود قا�سم وحلة �سليمان” اأو ت�سمى بفرع القبيلة “كالنواجات”، والأر�س يف زراعتهم تقا�س “باملخم�س” وهي م�ساحة تقا�س بـ 
 . ذراع  اأي  “اأ�سرع” ،  ثمانية  يبلغ  الواحد  احلبل  حبل” وطول   30×20“

ال�سماء،  النجوم يف  الف�سلية، وحركة  التغريات  للزمان فقد كانت لهم و�سائلهم اخلا�سة، والتي تعتمد جميعها علي  بالن�سبة  اأما 
خالل  للزمان  ح�سابهم  اأما  الزراعة،  واأوقات  الرعاة  حتركات  يح�سبون  الطبيعية،  املحددات  هذه  اأ�سا�س  وعلى  الأمطار  و�سقوط 
ال�سايق  والتومني،  والتوم  ال�سحية وال�سحيتني  التي يعرفونها مثل،  ال�سهور، ولهم �سهورهم اخلا�سة  اليومي فيعتمد علي  الن�ساط 

وق�سري وهكذا. وهي متاثل �سهور ال�سنة الهجرية .
كذلك يعتمدون علي املحددات الطبيعية ك�سوء النهار اأو ظالم الليل، وعندما يقيمون ال�سالة ي�ستخدمون ظل الأ�سياء اعتمادًا علي حركة ال�سم�س. 

خال�سة القول اأنهم يف حتديدهم للزمان واملكان يعتمدون علي املحددات الطبيعية، ويعتمدون يف حتركاتهم علي الدواب اأو ال�سري علي الأقدام. 
هذه بع�س من مالمح الثقافة املادية قبل اأن تبداأ بالتغري بفعل عوامله العديدة، ونالحظ اأن هذه الثقافة القدمية كانت لها خا�سيتان 

اأ�سا�سيتان هما:
الب�ساطة، فالثقافة املادية يف �سكلها القدمي كانت ب�سيطة، والب�ساطة هنا ترتبط مبكونات هذه الثقافة كمًا وكيفًا، ومقيا�س الب�ساطة هو تعدد املطالب   /1
واحلاجات عند اأفراد املجتمع وطرق وو�سائل اإ�سباعها، حيث اأن هذه املطالب واحلاجات كانت متثل احلد الأدنى الالزم للمعي�سة، كذلك الب�ساطة يف مكونات 

الثقافة املادية كانت ترتبط مبجموع القيم ونظرة اأفراد ذلك املجتمع للحياة. 
كذلك نالحظ اأن تلك الثقافة املادية كانت تتكون من جزاأين، الأول متوارث ويقبل كما هو دون اأي تغري كمي اأو كيفي، مثل اأدوات 
العمل الزراعي، اأما اجلزء الثاين منها يتجدد بطبيعة ال�ستهالك، ولكن علي اأ�سا�س النماذج القدمية كاملالب�س، والطعام والأثاث 

وغريها، فهذا قد يتغري كمًا ل كيفًا. 
اأي اأننا ن�ستطيع القول اأن القناعة التي كانت متيز احلياة العائلية والناجتة عن الكتفاء الذاتي الن�سبي للعائلة، هي التي تنعك�س 

علي طبيعة الثقافة املادية. 
واملاأكل  بامل�سكن  يتعلق  فيما  املجتمع،  هذا  يف  الأفراد  مطالب  معظم  توفر  كانت  املحلية  البيئة  املحلية،  البيئة  علي  2/العتماد 
والأدوات والأثاثات، ولذلك كانت احلاجة للخارج حمدودة، وحتى حني يعتمدون علي اخلارج كانوا ي�سرتون �سلعًا معينة ل تتغري ول 

تتنوع، الأمر الذي يوؤدى اإيل تاأثري وا�سح علي ثقافتهم، وقد كان اعتمادهم علي بيئتهم املحلية وا�سح الأثر. 
ثانيًا: الثقافـــة املادية املتغرية: 

التغري يف الثقافة املادية هو تغري يف اأ�سياء ملمو�سة وبالتايل هو من اأكرث التغريات التي حتدث يف املجتمع و�سوحًا، وهو يف ذات الوقت 
يعك�س زيادة �سالت وعالقات املجتمع بالعامل اخلارجي، وتاأثريات املدنية املتزايدة، ولقد كان لدور عوامل التغري من خارج املجتمع 

اأهمية فيه، لأن تغري الثقافة املادية اأو اأي جتديد يف مكوناتها ل ينبعث من الداخل، واإمنا ياأتي منقوًل من اخلارج. 
يتوقف قبول املجتمع لهذه الإ�سافات والتجديدات يف الثقافة املادية علي عدد من العوامل، منها اجتاهات التغري يف داخل املجتمع 
القت�سادي  الو�سع  العوامل  هذه  من  اأي�سًا  املدينة،  �سكان  لطريقة  الريفي  املجتمع  اأفراد  تقبل  مدى  تبني  لأنها  �سرعتها،  ومدى 
لالأ�سرة، لأن التغري يف الثقافة املادية وقبوله يعني زيادة يف النفقات والتكلفة القت�سادية، والتغري يف املكونات املادية بهذا ال�سكل 

يحمل مقارنة بني القدمي واجلديد من حيث اأداء الوظائف املطلوبة ومن حيث التكلفة القت�سادية.
نالحظ كذلك اأن التغري يف مكونات الثقافة املادية لي�س كليًا، حيث اأن القدمي واجلديد يتعاي�سان معًا يف هذا املجتمع، وقل اأن جند 

اأ�سرة قد تغريت ثقافتها بالكامل. 
و�سوف نحاول يف اجلزء التايل من هذه الورقة اأن نعر�س لبع�س جوانب الثقافة املادية املتغرية، ثم ننتهي اإيل عر�س اأهم املالمح 

واخل�سائ�س التي متيزها.
عليه:  طراأت  التي  والتغريات  امل�شكن   /1

املياه  كمحطات  اخلدمات،  مراكز  الغالبية حول  ا�ستقرار  بعد  خا�سة  التقليدي،  امل�سكن  علي  قد طراأت  تغريات  هناك  اأن  ل�سك 
الآلية.  احلبوب  وطواحني  و�سحة  تعليم  من  الأخرى  اخلدمات  “الدوانكي” ومراكز 

ب�سفة عامة ارتفعت ن�سبة اأولئك الذين يقيمون يف م�ساكن ثابتة طوال العام، �سواء اأكانت هذه امل�ساكن عبارة عن “قطاطي” من 
الق�س اأو من الق�س والطني معًا اأم من املواد الثابتة، واجلدول اأدناه يو�سح نوع ال�سكن ون�سبة اأولئك الذين يقيمون يف خمتلف اأمناط 

ال�سكن يف عينة البحث.
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جدول رقم )1( نوع ال�شكن يف عينة البحث
  الن�سبة املئويةنوع امل�سكن

من الطوب الأحمر واحلجر
من الطني والق�س

قطية من الق�س
م�سكن رحل “خيمة + راكوبة”

%  26.1
%  25.3
%  48.3

%  0.3

%100اجلملة
من اجلدول يت�سح اأن ن�سبة امل�ستقرين يف عينة البحث مرتفعة جدًا مقارنة بالرحل، كذلك يت�سح اأن هناك تغريًا ملحوظًا يف بناء امل�ساكن باملواد الثابتة اأو 

الثابتة ن�سبيًا كتلك التي تبنى من الطني والق�س معًا، وميكن اأن نرد هذا التغري للعوامل الآتية: 
وعند  الأ�سلية،  جمتمعاتهم  يف  ا�ستقرار  اأ�سحاب  جميعًا  وهوؤلء  وغربه،  ال�سودان  �سمال  �سكان  من  للعديد  ملتقى  كانت  املنطقة  هذه  اإن  اأ/ 

ا�ستقرارهم فيها اأقاموا م�ساكنهم علي غرار ما يوجد يف املجتمعات التي قدموا منها، ثم قلدهم الآخرون يف ذلك. 
ب/ ازدياد عدد “الغرباء”، ثم زيادة الكثافة ال�سكانية نوعًا ما، جعلت اخليام و”الرواكيب” املفرد “راكوبة” ل تفي باأغرا�س احلماية والأمن. 
ج/ ا�ستقرار الغالبية العظمى حول موارد املياه، اأوًل حول جتمعات اأ�سجار التبلدي ثم حول حمطات املياه “الدوانكي”، والعزوف عن حياة احلل 

والرتحال والتحول من الرعي نحو الزراعة، ووجود مراكز للخدمات من تعليم و�سحة و�سرطة. 
د/ تنظيم ملكية الأر�س، حيث اعترب كل من �سغل حيزًا من الأر�س بالزراعة اأو البناء مالكًا لتلك الأر�س، الأمر الذي �سجع الأهايل علي بناء 

امل�ساكن الثابتة علي اختالف املوارد التي ت�سيَّد بها. 
وي�ستخدم القرويون و�سكان املدن من هذا املجتمع الآن يف بناء م�ساكنهم موادًا مل تعد البيئة املحلية وحدها تفي بها، فهم الآن ي�ستقدمون من 
املدينة الأخ�ساب باأنواعها والق�سبان احلديدية واألواح الزنك والأ�سمنت والطوب الأحمر بالإ�سافة اإيل الأبواب وال�سبابيك احلديدية والأقفال 

وغريها من املواد، وتختلف احلاجة اإيل هذه املواد باختالف نوع امل�سكن نف�سه. 
فاإذا ما حتدثنا عن ملحقات امل�سكن كدورات املياه، فلم يعرفوها حينما كانوا رحاًل، فيما يقول املخربون من كبار ال�سن، اإل بعد ا�ستقرارهم، 
وكانوا يق�سون حاجتهم يف العراء بعيدًا عن الأنظار، ومازال �سكان بع�س القرى النائية يفعلون نف�س ال�سيء، اأما الآن ففي كل املراكز الكبرية 
واإمنا  التقليد،  قبيل  من  لي�س  عليها  النا�س  اإقبال  فاإن  لك  ويف القرى فالأمر يختلف فكل امل�ساكن تت�سمن هذه امللحقات اخلدمية، كذ 
�سيق امل�ساحة املحددة لل�سكن وانت�سار املباين يف م�ساحة حمدودة من الأر�س، كل هذا ل يعطى الفر�سة لق�ساء احلاجة يف اخلالء ، وفوق هذا 

كله وعيهم باملخاطر ال�سحية لذلك. 
فاإذا ما انتقلنا اإيل التغري الذي طراأ علي الإ�ساءة يف امل�سكن، فاإن حياة احلل والرتحال يف ال�سابق مل تكن تتطلب اأكرث من اإ�سعال النار، بغر�س 
الإ�ساءة والتدفئة عندما يكون الطق�س باردًا، اأما الآن في�ستخدم القرويون يف القرى ال�سغرية الفانو�س الذي ي�ستخدم الكريو�سني كوقود “ملبة 
اجلاز” كو�سيلة لالإ�ساءة، فاإذا ما انتقلنا اإيل املراكز الكبرية واملدن، فاإ�سافة علي الفانو�س، هناك ن�سبة كبرية ت�ستفيد من التيار الكهربائي 
خا�سة يف الأم�سيات، حيث تنت�سر مولدات الكهرباء التي تعمل باجلازولني، اأما املدن فتوجد بها حمطات توليد الكهرباء، واجلدول رقم “2” 

يو�سح ن�سبة التغري يف و�سيلة الإ�ساءة لياًل يف عينة البحث.
جدول رقم )2( و�شيلة الإ�شاءة

  الن�سبة املئويةو�سيلة الإ�ساءة
كهرباء

كريو�سني "جاز"
حطب + اأخرى

%  44.3
%  39

%16.7 

%اجلملة  100
ما  الذين  اأولئك  %44.3 مقابل  الكهرباء  يتمتعون بخدمات  الذين  لأولئك  العالية  الن�سبة  الإ�ساءة يف  و�سيلة  التغري يف  ويت�سح 

يزالون ي�ستخدمون احلطب والق�س يف الإنارة. 
كذلك قد �سحب النتقال من حياة البداوة والرتحال اإيل احلياة امل�ستقرة يف م�ساكن ثابتة، اأن ا�ستخدموا اأنواع من الأثاث مل تكن موجودة من قبل، فالآن 
توجد مب�ساكنهم اأنواع من الأَ�سرة والكرا�سي واملقاعد اخل�سبية واحلديدية والبال�ستيكية، وعرفوا الأواين والأدوات املنزلية كدواليب املالب�س امل�سنوعة من 
خ�سب املو�سكي "وحافالت" الأثاث والأواين الزجاجية، والأواين امل�سنوعة من الأملونيوم والأكواب الزجاجية واخلزفية، كما عرفوا منذ فرتة مبكرة الراديو 
الأ�سر هذه  بع�س  ومتتلك  للم�ساهدة،  اأندية  توجد  كما  القرى،  معظم  الف�سائي يف  ال�ستقبال  واأجهزة  التلفزيون  اأجهزة  الآن  وتنت�سر  ال�سوت،  وم�سجالت 

الأجهزة اأي�سًا، كما عرفوا الثالجات وطباخات الغاز "البوتوجاز". 
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للهاتف  و�سبكة  القرى،  ال�سلكية ملعظم  الت�سالت  امتدت  الدراجات، كذلك  النتقال وعرفوا  ال�سيارات يف  ا�ستخدموا  واملجالت،  ال�سحف  و�سول  وبجانب 
اجلوال تغطي كل املنطقة تقريبًا، اقتني علي اإثرها الأفراد اأجهزة الهاتف اجلوال وقلما جتد �سخ�س ل يحمل هاتفًا جواًل.

واجلداول اأدناه يو�سح نوع الوقود امل�ستخدم يف طهي الطعام.
جدول رقم )3( يو�شح نوع الوقود امل�شتخدم يف اإعداد الطعام

  الن�سبة املئويةو�سيلة الإ�ساءة
كهرباء

كريو�سني "جاز"
حطب + اأخرى

%  44.3
%  39

%16.7 

%اجلملة  100
من اجلدول يت�سح اأن ن�سبة مقدرة منهم ت�ستخدم الغاز يف اإعداد الطعام، بينما ما يزال احلطب والفحم النباتي ي�سكل الن�سبة الأعلى يف ال�ستخدام.

فاإعجاب  للتقليد،  الثقايف وكذلك كنتيجة  نتيجة لالحتكاك  املادية يف هذا املجتمع، جاءت  الثقافة  والتي تعترب وافدة علي  الثقافة  وال�سمات  العنا�سر  هذه 
الأفراد ب�سمة معينة يكون دافعًا لتقليدها، كذلك فاإن الزواج من خارج املنطقة قد �ساعد علي هذا التغري، فقد اأ�سبحت الزوجة القادمة من اخلارج ت�سحب 

معها الكثري من الأثاث، كذلك ميكن القول اأن ارتفاع قيمة املهر يف الزواج، جعل الأزواج يتطلعون اإيل زوجة حت�سر معها اأثاثًا حديثًا.
التغري:  بعد  والزينة  الزى   /2

ل�سك اأن هناك �سيء من التغري قد طراأ علي مالب�سهم التقليدية اأو الزينة عندهم، خا�سة يف الفرتة الأخرية وميكن اإرجاع هذه التغريات اإيل عدد من العوامل: 
واملدن  النيل  وادي  اإيل  الداخلية  الهجرة  كان ذلك عن طريق  �سواء  الأخرى،  الثقايف  الت�سال  – وعوامل  املجتمع  بالوافدين من خارج  الثقايف  الحتكاك 
الكبرية، اأو الهجرة اخلارجية والتي لعبت دورًا موؤثرًا يف هذا التغري من خالل ما يجلبه الذين يعملون باخلارج من اأ�سياء واأزياء كهدايا لأ�سرهم، كذلك دخول 
اأفراد املجتمع يف عالقات اأخذ وعطاء ون�سب وم�ساهرة مع اجلماعات الأخرى، كل ذلك لعب دورًا يف اإحداث هذا التغري. وميكن القول اأن مالب�س الرجال 
التقليدية – اجلالبية والعمامة والطاقية واجلبة "العراقي" وال�سروال – ظلت كما هي مع حدوث تغري يف نوعية املن�سوجات امل�ستخدمة فيها، نتيجة ل�سترياد 
املن�سوجات ذات اجلودة، كذلك ميكن القول اأن كبار ال�سن والزعامات القبلية ورجال الدين عامة، يحر�سون علي ارتداء هذا الزى ولي�س ثمة تغري يذكر يف 

مالب�سهم التقليدية. 
اأما ال�سبان فقد اأخذوا بالكثري من ال�سمات اجلديدة، اإذ يحر�س غالبيتهم علي الحتفاظ بالزى "الأفرجني" خا�سة اأولئك الذين نالوا ق�سطًا من التعليم، اأو 

الذين التحقوا باملوؤ�س�سات املوجودة باملنطقة فاأ�سبح ارتداء البنطال والقمي�س �سمة لزي ال�سبان. 
بالن�سبة للن�ساء، فالثوب الذي يلب�س ومن حتته قمي�س "ف�ستان" ما يزال هو الزى الغالب مع تف�سيل الألوان الزاهية، ولكن هناك كثري من الفتيات خا�سة 
املتعلمات منهن فقد حتررن من ارتداء الثوب، يالحظ اأي�سًا اأن املراأة قد تخل�ست بقدر كبري من الزينة التقليدية التي كانت علي �سكل اإ�سورة "دمالج" يف 

الأيدي اأو "حجول" علي الأرجل وال�ساقني، وكذلك الزينة الف�سية واخلرز، بينما �سار الذهب يلب�س علي �سكل دبلة اأو "غوائ�س" مو�سع فخار للمراأة. 
كذلك قد وجدت اأنواع من امل�ساحيق وم�ستح�سرات التجميل احلديثة طريقها اإيل الفتيات يف هذا املجتمع وبخا�سة يف املدن. 

التغري:  بعد  واملكيفات  الطعام   /3
التنوع يف الغذاء، فقد  اأما يف املدن واملراكز الكبرية ن�سبيًا فقد حدث بع�س  اأن الأطعمة التقليدية مازالت توجد كما هي، خا�سة يف القرى،  ميكننا القول 
احتفظوا بالقدمي منها واأ�سافوا الكثري من الأطعمة اجلديدة علي �سبيل املثال فقد زاد اعتمادهم علي اخل�سر والفاكهة عن ذي قبل، كما عرفوا طرقًا جديدة 
للطهي واإعداد الطعام. وات�سع نطاق امل�سروبات لديهم ومل يعد ال�ساي هو امل�سروب الوحيد، فقد عرفوا امل�سروبات املثلجة، كذلك اأقبل البع�س علي تدخني 

ال�سجائر والتمباك. 
التغري:  بعد  العالج   /4

يف الوقت احلا�سر هناك اإقبال علي املوؤ�س�سات العالجية التي اأن�سئت يف املنطقة التي يوجد بها اأطباء اخت�سا�سيني، خا�سة يف املدن، ويتقبل اجلميع الآن 
فكرة الذهاب للطبيب والدواء، لكن هذا ل يعني اأن املمار�سات يف جمال الطب ال�سعبي قد زالت اأو اختفت، فمازال كثري من النا�س يلجاأ للطرق ال�سعبية 
"الفكي".  القراآنية عند  بالآيات  التداوي  اإيل  بالإ�سافة  ال�سعبي،  العالج  ال�سن وحمرتيف  كبار  لهم  ي�سفه  الأع�ساب، مما  العتماد علي  بالنار" اأو  "كالكي 

واجلدول رقم )4( يو�سح م�سادر العالج املوجودة الآن يف جمتمع البحث ومدى التغري الذي طراأ عليها. 
جدول رقم )4( اأين تتلقى العالج

الن�سبة املئوية يف عينة البحثنوع العالج ومكان تلقيه
يف امل�ست�سفي

يف املركز ال�سحي 
يف عيادة خا�سة

عند املعالج ال�سعبي

%  44.2
%  44.1
%14.4 
%  1.3

%اجلملة  100
من هذا اجلدول تت�سح الن�سبة العالية لأولئك الذين يتلقون العالج يف موؤ�س�سات العالج احلديثة حيث تبلغ ن�سبتهم %98.7 من عينة البحث ولكن هذا ل 
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يعني اأنهم ل يذهبون للمعالج ال�سعبي، خا�سة عندما يتعذر ال�سفاء عند الطبيب.
املتغرية:  والتكنولوجيا  الآلت   /5

ُذكر �سابقًا باأن معرفتهم التكنولوجية كانت حمدودة، واأدواتهم تت�سم بالب�ساطة، لكن الآن فقد عرفوا الكثري من الآلت الب�سيط منها واملعقد يف �ستى نواحي 
حياتهم، يف البيت اأو يف جمال العمل، فقد ا�ستخدموا مواقد وطبخات الغاز، وكذلك ماكينات اخلياطة، وعرفوا الطواحني الآلية، واجلرارات الزراعية ولو يف 
نطاق حمدود، وا�ستفادوا من ماكينات �سخ املياه ، واملحراث وال�سيارة، والراديو وم�سجل ال�سوت وعرفوا ال�ساعة والتلفزيون واأجهزة الهاتف، كما ا�ستخدموا 
معا�سر الزيوت الآلية، وكذلك ق�سارات الفول الآلية، وغريها من الو�سائل والأ�ساليب الفنية، التي ت�ستخدم يف الإنتاج الزراعي واحليواين، وقد كان لهذه الآلت 

اأثر بعيد يف زيادة معارف وخربات الذين يعملون يف هذه املجالت، وقد اأدى هذا كله اإيل زيادة معرفتهم التكنولوجية عن ذي قبل. 
التغري:  بعد  والزمان  املكان   /6

يف الواقع جند اأن هناك تغريات قد حدثت، ترتبت علي الحتكاك الثقايف وات�ساع نطاق املوا�سالت وتعدد و�سائلها وحت�سن �سبكة الطرق، خا�سة تعبيد طريق 
الأبي�س –اخلوي– النهود، وطريق الأبي�س بارا – جربة ال�سيخ – اأم درمان ، وقد اأدى كل ذلك اإيل اإحداث تغريات يف اأبعاد الأماكن، لكن هذا ل يعني اأن 
املفاهيم القدمية قد اختفت، اإمنا اأ�ساف هذا التغري بعدًا جديدًا، خا�سة يف املدن، حني يلجاأ النا�س اإيل متييز املكان بالإ�سارة اإيل مواقع املوؤ�س�سات اجلديدة 
التي اأن�سئت، كاأن يقال عند مركز ال�سرطة اأو بجوار املدر�سة واأمام امل�ست�سفي، كذلك الإ�سارة اإيل املقايي�س واملوازين التي اأ�سبحت ماألوفة كاأن يقال كذا كيلو 

وكذا رطل وكذا قنطار وهكذا. 
اأما التغري الذي طراأ علي معرفتهم وفهمهم للزمان، فلعل اأهمية معرفتهم لل�سهور امليالدية، يناير، فرباير، مار�س .. ، بالإ�سافة اإيل انت�سار �ساعات اليد، 

فالكل الآن يحر�س علي اقتنائها وا�ستخدامها يف حتديد مواعيد العمل وال�سالة ويف اأ�سفارهم. 
وعلي الرغم من هذا التغري يف مفهومهم للزمان، فاإن بع�س كبار ال�سن ما يزالون يعتمدون يف حتركاتهم علي املحددات، الطبيعية، وهذا يعني اأن التغري لي�س 

كليًا ولكن جند القدمي واجلديد يتعاي�سان يف املجتمع الواحد. 
خ�شائ�س الثقافة املادية املتغرية: 

اإن مقارنة الثقافة املادية القدمية بالثقافة املادية املتغرية الآن له اأهميته، فهذه املقارنة ت�ساعد علي الك�سف عن عوامل التغري وعملياته ونتائجها، ويتم ذلك 
من خالل مناق�سة خ�سائ�س الثقافة املادية املتغرية فيما يلي: 

الن�شبي:  التعقيد  اإيل  الب�شاطة  من   1-
الب�ساطة ال�سديدة بل املطلقة التي كانت متيز مكونات الثقافة املادية، متيل الآن اإيل التعقيد الن�سبي، ومل تعد تكتفي مبكوناتها التقليدية، واإمنا ا�ستعاروا الكثري 
من العنا�سر اجلديدة واأ�سافوها لثقافتهم، لكن التغري يف هذه املكونات الثقافية مل يكن متوازيًا من حيث الكم والكيف، فالتغري الذي يحدث دائمًا يتنا�سب 
مع مركز الأ�سرة والفرد القت�سادي، ولهذا تكون مظاهر هذا التعقيد الن�سبي غري مت�ساوية يف كل الأ�سر، حيث يتدرج هذا التعقيد حتى ي�سل حده الأدنى يف 
اأعماق الريف وعند الأ�سر الفقرية، لكن لبد من التنويه اإيل اأن العامل القت�سادي لي�س هو العامل الوحيد يف رف�س اأو قبول اجلديد ، فهناك عوامل اأخرى 
فقد يكون ا�ستعمال القدمي اأ�سهل بحكم العادة وال�ستخدام ملدى زمني طويل، كذلك من العوامل التي قد تعوق قبول اجلديد النزعات املحافظة عند كبار 

ال�سن، وغريها من العوامل التي تعوق التغري الجتماعي. 
اأما العوامل امل�ساعدة علي تعقيد الثقافة املادية وتغريها، فمنها التعليم، وكذلك زيادة الت�سال باملدينة، والهجرة، والنزعة اإيل التقليد عند الأفراد. 

الثنائية:   2-
والثنائية تعني اأن التغري الذي يطراأ علي الثقافة املادية لي�س معناه اأن هذا املجتمع حني ي�سيف اجلديد اإىل ثقافته انه يلفظ القدمي يف كل احلالت . ولكن 
هناك الكثري من ال�سمات الثقافية القدمية ما زالت قائمة ، وان ا�ستخدامها قد يتفاوت من منطقة اإىل اأخرى قرية كانت اآم مدينة . فمثال الآن توجد مواقد 

وطباخات الغاز لدى كثري من الأ�سر ، لكنهم مل يتخل�سوا من مواقد الفحم النباتي كلية ، بل ظلت موجودة ويتم ا�ستخدامها.
ول يقت�سر اأمر الثنائية على هذا ، فقد جند امراأة تزينت بالزمام وهي زينة تقليدية عندهم وقد خ�سبت كفيها باحلناء ، وتلب�س غوائ�س من الذهب ومع هذا 

قد اأقبلت على ا�ستخدام م�ستح�سرات التجميل احلديثة كالكرميات والأ�سباغ املتنوعة.
كذلك احلال بالن�سبة للم�سكن ، فنجد القدمي واجلديد معًا ، حيث يقام به الآن غرف مبنية من الطوب واحلجارة وتوجد جنبًا اإىل جنب مع "القطاطي"والقطية 

مبنى خمروطي ال�سكل ُيبنى من احلطب و�سيقان الذرة ، و"الرواكيب" التي تبني باحلطب والق�س كذلك.
: وال�شوق  املدينة  على  العتماد   3-

العامل اخلارجي من خالل املدينة وال�سوق،  والعامل  املادية،  فهناك زيادة يف العتماد على  الثقافة  البيئة املحلية يف مكونات  يالحظ تغري العتماد على 
اخلارجي متمثاًل يف اأثر املدينة وال�سوق اأ�سبح اأكرث و�سوحًا من العوامل الداخلية خا�سة يف جمال الثقافة املادية، لآن التجديد يف مكوناتها ياأتي دائمًا من 
اخلارج، والزيادة فيها زيادة كمية ت�سببها الرغبة يف تقليد �سكان املدينة، مع ما تعك�س من اإظهار للمركز القت�سادي والجتماعي،  وقد ترتب على هذا اأن 

اأ�سبح الفرد يف حركة دائمة وعلى ات�سال باملدينة وال�سوق، ومل تعد البيئة املحلية تفي بال�سروريات التي يطلبها.
هذه احلقيقة قد اأكدها كثري من الباحثني يف جمال التغري الجتماعي، يذهب حممد عاطف غيث، يف درا�سته لقرية )القيطون( امل�سرية اإىل اأن تغري العتماد 
يف مكونات الثقافة املادية يف القرية من اأهم  التغريات املالحظة، وكلما مر الزمن زاد العتماد على العامل اخلارجي وقل العتماد اإىل احلد الأدنى على البيئة. 
حقيقة فان البيئة املحلية ل تزال تقدم املادة اخلام لعدد ل باأ�س به من مكونات الثقافة املادية، خا�سة يف اأدوات العمل الزراعي وامل�ساكن، اإّل اأن تزايد العتماد 

على العامل اخلارجي اأ�سبح ملحوظًا حتى يف اأجزاء من هذه الأدوات اأو امل�ساكن )حممد عاطف غيث، 1962م، 362(.
والكيفي:  الكمي  التغري   4-

اإذا طرح ال�سوؤال عما اإذا كانت زيادة املعرفة التكنولوجية قد اأدت اإيل تنمية يف املجتمع؟ وهل دخول �سمات وعنا�سر ثقافية مادية جديدة اأدى اإيل تغري كمي 
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اأم كيفي؟ والإجابة علي هذين ال�سوؤالني تو�سح مدى ا�ستفادة هذا املجتمع من الحتكاك الثقايف بالآخرين. 
يف �ساأن زيادة املعرفة التكنولوجية، فاإننا نقول اأن هذه الزيادة تعترب حمدودة للغاية، وهي ب�سفة اأ�سا�سية زيادة يف التكنولوجيا اخلا�سة بال�ستهالك كطلمبات 
– كامل�سانع واجلرارات واملحاريث  رفع املياه، ماكينات اخلياطة، الطواحني الآلية للحبوب، وغريها، وهي موجهة نحو اخلدمات ولي�س تكنولوجيا لالإنتاج 

وغريها، وبقى الن�ساط الأ�سا�سي وهو الزراعة يدويًا بالكامل ويعتمد علي الأدوات اليدوية واملجهود الب�سري. 
وميكننا القول اأن التغري يف هذه احلالة لي�س تغريًا كيفيًا Qualitative فدخول العنا�سر وال�سمات الثقافية كان جمرد اإ�سافة كمية يف هذه النواحي، 

وبالتايل مل يوؤدي اإيل تنمية اأو زيادة يف معدلت الإنتاج راأ�سيًا. 
لكن هناك بع�س ال�سمات الثقافية املادية قد ا�ستفاد منها اأفراد املجتمع بقدر كبري، كالراديو مثاًل، فقد انت�سر منذ وقت مبكر يف املنطقة ويحمله حتى الرعاة 
يف تنقالتهم، وقد ا�ستفادوا منه كثريًا، فهم ي�ستمعون اإيل الكثري من الربامج الإخبارية وال�سيا�سية والتعليمية والرتفيهية بوعٍي كاٍف، وقد كان لذلك دوره يف 

تغيري اجتاهاتهم الفكرية وال�سلوك الجتماعي لدي الكثريين. 
وهكذا جند اأن هناك بع�س العنا�سر الثقافية املادية قد تقبلها اأفراد املجتمع وا�ستوعبوها يف ثقافتهم وا�ستفادوا منها كما يف حالة الراديو مثاًل، يف حني اأن 

هناك عنا�سر ثقافية اأخرى كان دخولها يف ثقافتهم جمرد اإ�سافة كمية مل حتدث اأثرًا عميقًا عليهم.
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اخلدمات ال�شياحية ودورها يف �شناعة ال�شياحة بولية البحر الأحمر
د. حممد فتح الرحمن اأحمد اإدري�س 

اأ.م�سارك -كلية الآداب والدرا�سات الإن�سانية - جامعة دنقال
تعد ال�سياحة �سناعة مرتبطة بالرغبة الن�سانية يف املعرفة .يف اطار من الرتفيه والراحة وال�ستجمام وذلك بتخطي احلدود اىل ابعد من حدود 
املكان الذي يقيم فيه الفرد وا�سبحت تدخل يف معظم جمالت احلياة اليومية مقتحمة  بقوة اىل كل مكان لتوؤثر فيه وتتاأثر به .و�سناعة ال�سياحة 
تعتمد على مدى جاهزية الدولة بتوفري البنية التحتية والفوقية لل�سائح اىل جانب اخلربات الب�سرية املدربة واملوؤهلة لذلك ن�ساأت العديد من 
املعاهد والكليات اجلامعية لتن�سيط العمل ال�سياحي وتدريب وتاأهيل الكوادر لبلوغ غايات العمل ال�سياحي الثقافية والجتماعية  برفع الناجت 

املحلي للدولة.
ُتعرف اخلدمات ال�سياحية بانها جمموعة الن�سطة غري املادية اأو غري امللمو�سة ، وال�سائح ل ي�ستطيع احلكم عليها ال بعد جتربتها ثم مقارنتها 
مع خدمات جمربة م�سبقًا . ت�سمل اخلدمات ال�سياحية خدمات القامة والعا�سة وخدمات النقل ووكالت ال�سفر وخدمات املعلومات والت�سالت 
والرتفيه والر�ساد ال�سياحي ،والبنيات التحتية من كهرباء ومياه و�سرف �سحي وم�ست�سفيات و�سيدليات وحمطات الوقود . واأهم عامل موؤثر 
ومبا�سرهو اأ�سلوب تقدمي هذه اخلدمات لل�سائح الذي يكون انطباعه الول عن جتربته يف  املنطقة التي زارهامما ينعك�س �سلبًا اأو ايجابًا على 

�سناعة ال�سياحة وتنميتها .
تناق�س هذه الورقة اخلدمات ال�سياحية وم�ساهمتها يف �سناعة ال�سياحة بولية البحر الأحمر  التي تتميز باإمكانياتها ال�سياحية الهائلة من حيث 
املقومات ال�سياحية التي ميكن ان ت�ساهم ب�سكل فاعل يف تنمية اقت�ساد  املنطقة  وتخدم القطاع ال�سياحي فيها  ان مت توظيف هذه املقومات 
الو�سع يف العتباراأن هذه  . ولبد من  الت�سهيالت  القطاع مع بع�س  للم�ستثمرين يف هذا  واخلدمات  توظيفًا �سحيحًا ،بو�سع خطط وبرامج 

اخلطط يجب ان تراعيتباين ال�سياح من حيث اجلن�سية وال�سن والطبقةالجتماعية  والقدرة املادية ونحوها.
وتخل�س هذه الورقة  اىل اأن ولية البحر الأحمر مبا تزخر به من جواذب واإمكانات �سياحية اكرث من اأي منطقة اخرى يف ال�سودان ت�سنح لها 

الفر�سة  الن لتكملة البنيات التحتية لتعتلي مكانة املركز ال�سياحي الول 
Abstract
Tourism is an industry connected with human desire for knowledge، intertiain and a pleasure for rest 
and  relaxation somewhere other than where he lives . so tourism industry is expected  to provide the 
basic needs combined to satisfy the customers‘ demands adequately and effectively . For this reason col-
leges and university faculties were open to teach، train graduate qualified staff with ability to shoulder such 
responssibties and quality high standards of efficiently. Personal for tourism to develop. 
Tourism service  material and non-material activities،  are basic needs  for the industry . These include 
communication، reservation  accommodation ، banks، cashing machines ، markets، petrol station، travel  
agencies ،pharmacies ،bookshops، restaurants، rent car …..ect
All these equipped with high qualified personal  .The impression a tourist gets sets the base for the 
services reputation.
This paper aims to discuss the role tourism service can plays in tourism industry in the Red SeaDistrict 
with its rich tourism attractions that can play a major role in the social ،cultural and economic life in the 
local community of the Red Sea province .
Accordingly the Red seaDistrict  have a chance to take a leading role in tourism industry and hence its 
outcome in the Sudan.

مقدمة :-
عرف الن�سان ال�سفر والنتقال من مكان لآخرلأغرا�س خمتلفة منذ القدم ، ولكن مل ياأخذ هذا ال�سفر الن�ساط املنظم واملت�سع يومًا 
اآخر ال يف بدايات القرن التا�سع ع�سر كاأحد النتائج املهمة للثورة ال�سناعية ،  مع �سهولة النتقال وتوفر املواد لدي �سريحة  بعد 
وا�سعة من الفراد حيث �سهدت  حركة ال�سفر نقلة نوعية وحتولت ل�سياحة منظمة علي يد بع�س الرواد مثل توما�س كوك يف بريطانيا 

وويل فارجو يف الوليات املتحدة )عبد الوهاب ،1988 :32 (.
لقد ا�سبح قطاع ال�سياحة اأحداأهم القطاعات يف العامل لأنه يتميز بخ�سائ�س ال�ستدامة وقلة الكلفة وتاأثريه القوي على القطاعات 

الأخرى املكملة حللقة التنمية مثل قطاع النقل والقطاع الزراعي  وقطاع ال�سناعة .)عمر ،2011: 94(
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مفاهيم عامة :-
مفهوم ال�شياحة :-

تتعدد املفاهيم التي ي�سملها قامو�س ال�سياحة بحكم تعدد اأمناطها وجوانبها مما يتطلب وقفة عند بع�س تلك املفاهيم درءًا للخلط .
تقوم  وان�سانية  اجتماعية  "  ظاهرة  بانها  ال�سياحة  1963م(  روما)  الدويل يف  وال�سياحة  لل�سفر  املتحدة  المم  موؤمتر  َعرف   
الرتفيه  بهدف   ، �سهرًا   12 ولأتزيد عن  �ساعة   24 تقل عن  ل  موؤقتة  لفرتة  اخر  اقامته اىل مكان  الفرد من مكان  انتقال  على 
اأوالعالجاأوزيارة املناطق التاريخية وهي تنق�سم لنوعني �سياحة داخلية وخارجية ".  �سمل هذا التعريف عدة جوانب حيث نظر اىل 
ال�سياحة على اإنها ظاهرة اجتماعية وان�سانية كما حدد مدة القامة وميز بني ال�سياحة الداخلية واخلارجية ، لكنه اغفل اجلانب 
القت�سادي لل�سياحة . اما موؤمتر اأوتاوا لل�سياحة الذي انعقد بكندا يف عام 1991م  قد عرف ال�سياحة بانها " جمموع الن�سطة 
التي يقوم بها ال�سخ�س امل�سافر ايل خارج بيئته املعتادة ملدة من الزمن ، وان ل يكون غر�سه من ال�سفر هو ممار�سة ن�ساط يكت�سب 

به دخاًل يف املكان الذي ي�سافر اليه " )النوري، 2017 :599 (.
تعددت  وتباينت تعريفات ال�سياحة ، حيث ت�سري بع�س الدرا�سات اىل وجود ثمانني تعريفًا خمتلفًا لل�سياحة واختلفت مفاهيمها . 
ولكن كل هذه املفاهيم تتفق يف كونها ن�ساط ان�ساين يت�سمن الرتفيه والرتويح عن النف�س ،وان الهدف من ال�سفر ل يكون بغر�س 
العمل وان النتقال من دولة اىل اخري ليقل عن 24 �ساعة وان ال�سائح ل بد ان يكون م�ستهلكًا ل منتجًا وان ميار�س يف رحلته  

ال�سياحية عملية ات�سال ثقايف وح�ساري بني ال�سعوب )ق�سيمة 2012 :26( .
*   مفهوم �شناعة ال�شياحة :-

تطورت ال�سياحة  يف عامل اليوم  لت�سبح �سناعة تعرف ب "�سناعة ال�سياحة" ) ) Tourism industry لها ا�س�س وقواعد 
وتو�سع لها ال�سرتاتيجيات والدرا�سات واخلطط لتحتل مكانًا متقدمًا يف قائمة املوارد القت�سادية العاملية . كما انها �سناعة ذات 
ابعاد واهداف متعددة ، تعمل ب�سورة رئي�سة على ال�سهام يف الدخل القومي والقت�ساد الوطني .وتتاأثر هذه ال�سناعة يف تطويرها 

وتنميتها كثريًا بالتقدم التقني .
وتعترب �سناعة  ال�سياحة �سناعة خدمية من الطراز الول و�سناعة فن التعامل الن�ساين مع اولئك املنتفعني من خدماتها والقائمني 

على تقدميها على ال�سواء) الطائي،2004 :1(.
النجاح  يف  ال�سا�س  تعترب  التي  اخلربة  ،اهمها  ال�سياحة  �سناعة  عملية   جناح  يف  ت�ساعد  التي  الهامة  العوامل  من  عدد  هنالك 
بالإ�سافة اىل ال�ستثمار والتكامل يف اخلدمات والت�سهيالت  ال�سياحية  وال�ستمرارية وتنمية وتطوير املوارد وال�سراكة املجتمعية 

وترقية اخلدمات ال�سرورية لل�سياح منذ و�سولهم الولية وحتي مغادرتهم  لها .
تعريف ال�سائح :-

با�ستثناء  لأي هدف  الزيارة  وتكون هذه  القل  على  واحدة  ليلة  الهدف  بلد  الذي ميكث يف  "ال�سخ�س  بانه   ال�سائح  تعريف  جاء 
الوظيفة والعمل املاأجور .كما ميكن تعريفه اي�سًا بانه " ال�سخ�س الذي  يحل يف بلد غري بلده ملدة ل تقل عن 24 �ساعة لينفق املال ل 
ليكت�سبه " وهنا نالحظ ان ال�سائح جاء لنفاق املال مبعني انه �سخ�س م�ستهلك  ويجب ال�ستفادة منه يف �سناعة ال�سياحة وتطورها 

)غنيم عثمان ،1999 :23(.
ن�شاأة وتطور ال�شياحة :- 

تطورت ال�شياحة عرب ثالث حقب وهي_
اأ / تبداأ من ظهور الن�سان علي وجه الر�س حتي عام 1840م. وقد اتفق موؤرخو ال�سياحة ان  5/يوليو 1841م هو اليوم الذي �سهد مولد 
الرحالت ال�سياحية �سابقة العداد حيث قام الجنليزي )توما�س كوك(. بتنظيم اول رحلة جماعية بالقطار ليوم واحد من لي�سرت ايل لندن . 

وكان ال�سفر للطبقات الغنية فقط بالو�سائل البدائية 
ب / من 1914-1840م الفرتة التي  �سهدت تطور و�سائل النقل الربي واجلوي والبحري بظهور ال�سيارات والقطارات وال�سفن الكبرية 

فازدادت اعداد امل�سافرين ودخلت الطبقات الو�سطي �سمن امل�سافرين وبداأت �سركات ال�سياحة يف الظهور.
ج / من -1914ايل الن حيث تطورت تطورًا ملحوظًا تبعًا لتطور التكنولوجيا التي �ساحبت هذا الع�سر)مقابلة ،2001: 23 (. ،

اركان ال�شياحة :-
يعترب ال�سائحون والدول امل�سيافة واملوارد الثقافية وال�سياحية من الركان الرئي�سة التي تقوم عليها  ال�سياحة ، حيث ميثل ال�سائحون 
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جانب الطلب على اخلدمات ال�سياحية ، يف حني متثل الدول امل�سيفة جانب العر�س لل�سياحة اما املوارد الثقافية فهي تلك املعامل 
ال�سياحية املق�سودة يف الدول التي يقوم ال�سياح بالذهاب اليها . واخريًا تاأتي اخلدمات املتمثلة يف خدمات النقل واليواء والإر�ساد 
ال�سياحي وخدمات الت�سالت والتي تلعب الدور الو�سيط بني ال�سائح الذي ميثل الطلب واملنطقة امل�سيفة التي متثل العر�س . مما 

يتطلب جتويد اخلدمات لإر�ساء وا�سباع رغبة ال�سائح )�سياء احل�سن ،2017 : 484 (.
*  دوافع ال�شياحة :- 

تتنوع وتتعدد الأ�سباب والعوامل التي ت�ستدعي �سفر الإن�سان من موطنه ملكان اآخر ويري كثري من دار�سي ال�سياحة  ت�سنيف دوافع 
ال�سفر اىل خم�سة جمموعات .رئي�سة كما يلي :-

-: والثقافية  احل�شارية  الدوافع   /1
يكون الهدف من الزيارة معرفة وم�ساهدة املواقع الثرية والماكن واملعامل التاريخية )جزيرة �سواكن مثاًل( هذا بالإ�سافة اىل 
م�ساهدة بع�س الحداث املهمة يف العامل اأو ح�سور فعاليات اأو مهرجانات ثقافية اأو الطالع على حياة النا�س يف البلدان الأخرى 
حب  وي�سبع  والتجارب  باملعرف  الن�سان  حياة  يرثي  مبا  واآدابهم  وفنونهم  وعاداتهم  الجتماعية  حياتهم  منط  على  والتعرف   ،

ا�ستطالعه )ق�سيمة ،2012م :28(
الدينية:- الدوافع   /2

كثريًا ما ي�سافر اهل العقائد الدينية لزيارة الماكن املقد�سة واملقد�سات الدينية فامل�سلمون يفدون من كل بقاع العامل لأداء منا�سك 
احلج  والعمرة وزيارة املقد�سات ال�سالمية يف مكة املكرمة واملدينة املنورة .

العالجية : الدوافع   /3
بال�سغوط  واملليئة  اليقاع  ال�سريعة  الع�سرية  للحياة  امل�ساحب  والنف�سي  الذهني  التوتر  وتقليل  اجل�سدية  بال�سحة  وتهتم  ُتعني 

النف�سية واملادية . فالإن�سان ي�سافر لتغيري الو�سط الذي يعي�س اأو يعمل فيه  بغر�س ال�ست�سفاء .
الثقافية:- الدوافع   /4

لتجديد  عنه   ابتعد  الذي  ال�سلي  وطنه  زيارة  اأو  وال�سدقاء  القارب  وزيارة  وال�سداقة  املعارف  دائرة  تو�سيع  يف  الرغبة  ت�سمل 
الروابط الجتماعية .

-: والرتفيه  الراحة  دوافع   /5
وبلدانهم. فزيارة  تتوفر يف مناطقهم  ل  التي قد  واملتعة  والرتفيه  ال�ستجمام  اكرب قدر من   بغر�س حتقيق  النا�س  بع�س  ي�سافر   
ال�سواطئ واجلبال وال�سحاري والتمتع باملناظر الطبيعية الرائعة وروؤية احليوانات النادرة وح�سور املهرجانات )كمهرجان البحر 
من  كبريًا  قدرًا  ونحوهوحتقق  البحري  وال�سيد  ال�سواحل  ومع�سكرات  البحرية  والرحالت  وال�سياحة   ) والت�سوق  لل�سياحة  الحمر 

الرحة والرتفيه  )املرجع ال�سابق 30(.
-: الحمر  البحر  بولية  ال�شياحية  •اجلواذب 

تزخر ولية البحر الحمر بامكانات �سياحية تت�سكل من معامل  طبيعية نادرة وم�ساهد ثقافية  اخرى متعددة ت�سمح بتنمية اقت�سادية واجتماعية 
. ول بد من ا�ستغالل هذه المكانيات ال�ستغالل المثل لت�سبح الولية من اهم الوليات اجلاذبة لل�سياحة يف ال�سودان . وال�سبب يف تفردها 
وقوع معظم املعامل والمناط ال�سياحية على �سواحل  البحر الحمر الذي يبلغ طوله يف ال�سودان  اىل نحو780كلم  وهذا ال�ساحل زاخر بال�سعب 
املرجانية ذات اللوان النادرة واملختلفة يف منطقة �سنقنيب  ورومي وتواتيب مع وجود ا�سماك  يندر وجودها يف غريه ووكل ذلك و�سط بيئة 

طبيعية خالية من التلوث )ال�سادق ،2012: 45(.ونعر�س هنا لبع�س اجلواذب ال�سياحية يف املنطقة امل�ستهدفة بهذه الورقة :-
مدينة بورت�شودان :-

تقع  مدينة بورت�سودان على �ساحل البحر الحمر وا�سبحت امليناء الر�سمي لل�سودان عام 1905م بعد اغالق مدخل ميناء �سواكن ، 
وبورت�سودان الن هي عا�سمة الولية وتتوفر فيها  معظم اخلدمات ال�سياحية التي تقدم كافة اخلدمات لل�سائح وبها مناطق �سياحية 
جاذبة مثل الكورني�س  اأي �ساحل البحر الذي ا�سبح مرتكزًالل�سياحة الداخلية واخلارجية .وهو يب�سر بجاذب �سياحي يتجاوز دوره 

احلايل اىل افاق ارحب )لوحة رقم 1(
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               لوحة رقم :1 كورني�س مدينة بورت�شودان يقدم خدمات لل�شواح
الكيلو8:-

تقع على بعد 8 كيلومرتات جنوب مدينة بورت�سودان ،تتميز املنطقة بالهدوء وباجلو النقي الذي ي�ساعد على ال�سرتخاء والراحة .وتنت�سر فيها عدد من ال�ساليهات ال�سياحية 
وان كان بع�سها يحتاج اىل تاأهيل لتواكب التطور العاملي احلديث يف هذا املجال .

توارتيت:-
تقع توارتيتعلىالمتداد اجلنوبي لل�ساحل البحري من مدينة بورت�سودان على م�سافة 19 كلم ومتتاز املنطقة مبوقعها ال�سرتاتيجي حيث ت�ساعد على قيام ال�ساليهات وامل�سائد 

واملنتجعات والكافترييات ال�سياحية الرقية وميكن ان ت�سكل منطًا �سياحيًا ي�ساف اىل المناط اخلرى املتوفرة.
مر�شي ال�شيخ :-

يعترب من املرا�سي الهامة وهو منطقة �سياحية جذابة ذات طبيعة جمالية ميكن اأن تقام عليها ا�سرتاحات وقرى �سياحية .
.مدينة�شنكات:-

  �سكلت �سنكات منتجعًا �سياحيًا منذ فرتة طويلة حيث متيزت  بطق�س معتدل طول العام ويرتادها �سكان ولية البحر الحمر وغريهم   يف فرتة ال�سيف وتتميز باجلبال العالية  
مق�سدًا لهواة الت�سلق والتزلج الذي يعترب من اكرث الن�ساطات الريا�سية انت�سارًا ، وميكن ان تطرح منطقة �سنكات وجبيت جاذبًا ل يتوفر عند �سواها  وحتتاج لبع�س اخلدمات 

ال�سرورية التي جتذب وتن�سط العمل ال�سياحي باملنطقة .
مدينة اركويت:-

تقع على بعد 25كلم غرب مدينة بورت�سودان وتبعد 29 كلم من �ساحل البحر الحمر . و�سانها ك�سان مدينة �سنكات فقد عرفت اركويت من عقود م�ست بجاذبيتها الطبيعية 
كمركز �سياحي . يطلق عليها فردو�س ال�سرق حبتها الطبيعة بطق�س رائع يف العتدال وال�سحر يف ف�سل ال�سيف وهي من اجممل املناطق ال�سياحية حيث حتفها اجلبال من 
كل جانب بارتفاعات متفاوتة ومنطقة جبلية متميزة توفر الراحه والهدوء. وبها عدد من ال�ساليهات واملنتجعات  تقدم خدمات �سياحية لل�سواح مثل منتجع جبل ال�ست )لوحة 

رقم 2(. 
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لوحة رقم 2: منتجع جبل ال�شت باركويت
مدينة �شواكن :-

ت�سكل �سواكناحد اقدم املوانئ البحرية يف ال�سودان وقد �سادت كميناء ا�سا�سي لل�سودان منذ فرتات تاريخية قدميةوطورت خالل 
بوابات  احدي  1905م هيتمثل  بورت�سودان عام  تطوير مدينة  وبقيت حتي  لل�سودان )1821-1889(  الرتكي  حقيبة احلكم 
ال�سودان التي تربطه بالعامل اخلارجي . وقد لعب امليناء دورًا كبريًا  يف تاريخ الولية وخا�سة يف الفرتات ال�سالمية املبكرة لأنه 
كان ميثل املعرب الوحيد لنقل احلجاج من غرب افريقيا واوا�سط و�سمال ال�سودان . وتوجد فيه جمموعة من املواقع الثرية ال�سالمية 
والرتاثية مثل  ق�سر ال�سناوي  واجلامع الكبري ومبني اجلمارك التي يجري الن �سيانتها وتاأهيلها وعند تكملة بنياتها ميكن ان 
ت�سبح رافدًا �سياحيًا هامًا اكرث مما هي الن يف �سورتها احلالية)لوحة رقم 3( بحكم كونها مدينة �ساحلية فهي تتبع منط البحر 
الحمر يف تراثها العمراين واحلياة الجتماعية والتجارية فيها فقد كانت ن�سطة كما كانت جدة وم�سوع وعيذاب وغريها من مدن 

�سواحل البحر الحمر.  

                              لوحة رقم 3 : بع�س اعمال ال�سيانة بجزيرة �سواكن

مفهوم اخلدمات ال�شياحية :-
يف  وتكون  اآخر  طرف  اىل  طرف  يقدمها  منفعة  اأو  “ن�ساط  بانها  ال�سياحية  كوتلريphilipKotlerاخلدمة  فيليب  عرف  
philip ko - يكون  ل  اأو  مادي  مرتبط مبنتج  يكون  قد  اخلدمة  فتقدمي   ، ملكية  اية  عليها  وليرتتب  ملمو�سة  .لل�سا�س غري 

    ))ler،1996:65
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اأو خالل  �سفرهم   الراحة خالل فرتة  اأجل  من  لل�سائح  تعر�س  التي  والعمال  “ هي جمموعة من اخلدمات  يقول  اآخر  وتعريف 
اقامتهم يف املرافق ال�سياحية بعيدا عن اماكن �سكنهم ال�سلي )ابو رحمة واآخرون ،2016 :58(.

 اخلدمات ال�سياحية حتتاج ل�ستثمارات ذات طبيعة خا�سة  جتعلها تختلف عن باقي ال�ستثمارات يف القطاعات الخرى املكونة 
لالقت�ساد القومي ومن بني هذه املميزات انه يعتمد ب�سفة اكرث على ال�سول الثابتة وعلي م�ستلزمات ال�سائح ذات اجلودة العالية 

) �سديقي واخرون ،2017 :47(.
-: الأحمر  البحر  بولية  ال�سياحة  �سناعة  يف  ودورها  ال�سياحية  •اخلدمات 

ان  الغري حم�سو�س يف عامل حم�سو�س مبعني  اأو هي  امللمو�سة  اأو غري  املادية  الن�سطة غري  من  ال�سياحية هي جمموعة  اخلدمات 
ال�سائح ل ي�ستطيع مل�سها اأو تذوقها اإل بعد جتربتها ثم مقارنتها مع خدمات ُعر�ست عليه يف مكان اآخر .وكل وحدة منها قد تختلف 
عن الوحدات الخرى يف جودتها حتي ولو تطابقت اخل�سائ�س املادية للخدمة ال�سياحية  يف كل وتاأتي املقارنة عندما يتم تقدمي 
اخلدمات ال�سياحية من حيث العر�س واملكان وطريقة التقدمي .ودائمًا ما يذهب ال�سائح اىل املناطق التي تتوفر فيها  اخلدمات ويتم 

تقدميها بال�سكل الف�سل وال�سرع وباأ�سعار منا�سبة تتوافق مع او�ساعه املادية وتلبي حاجاته وت�سبع رغباته النف�سية . 
ميكن ان تلعب اخلدمات ال�سياحية دورًا كبريًا يف تنمية املجتمعات املحلية كمجتمع ولية البحر الحمر لن اخلدمات تخلق فر�س 
عمل جديدة مما ي�ساعد يف خف�س البطالة وبالتايل توؤدي هذه اخلدمات اىل ارتفاع م�ستوي الدخل للمجتمع وتدخل هذه الجور التي 
يتقا�ساها العاملني يف قطاع ال�سياحة يف الدورة القت�سادية للدولة . ومتثل اخلدمات ال�سياحية را�س الرمح يف العملية ال�سياحية 

وت�سمل اخلدمات التي:-
اأ / خدمات النقل :-   

  يرتبط التطور يف ال�سياحة ارتباطًا وثيقًا بالتقدم يف تكنولوجيا  نقل املوا�سالت ول ت�سبح املواقع ال�سياحية اكرث جذبًا طاملا ل  تتوفر امكانية 
الو�سول اليها ) �سالح،2014 :24(.

تعترب و�سائل النقل املختلفة )اجلوية الربية والبحرية( اأهم الو�سائل املرتبطة بخدمات �سناعة ال�سياحة  فهذه الو�سائل متثل العمود الفقري 
لإجناح �سناعة ال�سياحة.  ويوجد يف الولية  حاليًا مطار دويل ميكن ان يرتبط بكل العامل ،وي�سهد رحالت يومية ، كما توجد املوانئ البحرية 
والتي ت�ستقبل كل اجلن�سيات من كل بقاع العامل  وجميعها مرتبطة بطرق جيدة مع الولية ،بالإ�سافة اىل الطرق الربيةالتي تربط الولية بكل 
مدن وليات ال�سودان ،)بورت�سودان، اخلرطوم. ،مدين، دنقال ،  كرمية ( وتعمل بالولية العديد من �سركات النقل ال�سياحية . وخطوط ال�سكة 
احلديد التي ميكن اعادة تاأهليها لت�ساهم يف �سناعة ال�سياحة بالولية . وميكن ان ي�ساهم هذا القطاع يف �سناعة ال�سياحة ب�سكل كبري ، وما 
ينق�س الولية يف هذا املجال هو ربط املناطق ال�سياحية داخل الولية ببع�سها البع�س بطرق معبدة وجتهيز ا�سطول نقل خا�س بال�سياح يجهز 
بكافة و�سائل الراحة والمن  والر�ساد ال�سياحي حتي تكتمل عملية ال�سياحة بكل اركانها . وهنا ميكن انيلعب القطاع اخلا�س دورًا فاعاًل يف 
ال�ستثمار ال�سياحي يف مو�سوع النقل ال�سياحي وت�سمل و�سائل النقل املطلوب تواجدها غي ولية البحر الحمر �سفن الرحالت البحرية والقوارب 

ال�سغرية والب�سات  ال�سياحية  و�سيارات الجرة ال�سغرية ويف بع�س املواقع اجلمال واخليول.
ب/ خدمات اليواء والعا�شة :-

ت�سكل خدمات القامة والعا�سة اأهم العنا�سر التي ت�سهم يف عملية �سناعة ال�سياحة ، وتتوفر يف ولية البحر الحمر العديد من 
الفنادقالتي تقدم اخلدمات اجليدة من بينها )فندق البحر الحمر  وبال�سو�سماراماز  وكورال وب�سريي وفندق بوهني  (. كذلك 
يتوفر قدر من ال�سقق املفرو�سة وبع�س القرى واملنتجعات ال�سياحية التي ميكن ان ت�ستقبل  عددًا ممكن من ال�سياح . كما توجد 
العديد من الكافترييات  واملطاعم ال�سعبية التي تقدم الكالت ال�سعبية التي غالبًا ما يرتادها ال�سواح ملعرفة امناط الثقافة الغذائية 
ال�سعبية ال�سائدة يف املنطقة )�سوق ال�سمك( ويجب ا�ست�سحاب احرتام حقوق ال�سائح يف احلماية المنية وتزويد املجتمع والعاملني 
يف جمال ال�سياحة بالثقافة ال�سياحية التي تتيح له التعامل مع ال�سائح ، واحرتامه وعدم ابتزازه اأو التحايل عليه وتقدمي املعلومات 

ال�سحيحة وار�ساده .
ج / خدمات الت�شالت :-

ا�سبحت و�سائل الت�سالت يف ع�سرنا احلايل من اهم الو�سائل يف �سناعة ال�سياحة،وتتمتع الولية ب�سبكة ات�سالت مميزة وت�سم 
�سبكة معلومات تخدم قطاع ال�سياحة ميكن ان ت�سهم ب�سكل فاعل يف �سناعة ال�سياحة حيث ميكن ا�ستخدامها يف حركة وجتوال 
النرتنت  ال�سياحية من خالل  املقومات  وعك�س  با�سرهم  وات�سالتهم  �سريهم  ومتابعة  اقامتهم  معرفة  ويف  الولية  داخل  ال�سائح 

)ق�سيمة ،2012 :211(.
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اإن تطوير خدمات الت�سال ميكن ان ت�ساهم  ب�سكل مبا�سر يف �سناعة ال�سياحة من خالل العالن عن اخلدمات ال�سياحية التي 
بالإ�سافة اىل عقد ال�سفقات وابرام  وال�سائح  املعلومات بني مقدمي اخلدمة  بتبادل  ميكن ان يتم عر�سها عرب �سبكة النرتنت  
على  باحلجز  ال�سائح  يقوم  ان  ميكن  onlineفمثال  خاللها  من  املالية  اللتزامات  و�سداد  النرتنت  �سبكة  خالل  من  العقود 
بديل  من  اكرث  هناك  يكون  ان  وميكن   ، ال�سائح  ورغبات  موا�سفات  ح�سب  الفندق  �سفحات  ا�ستعرا�س  يتم  حيث  )الويب(  
للفنادق مثل ال�سقق الفندقية اأو ال�سقق ذات امللكية اخلا�سة وميكن ان يقوم ال�سائح بحجز تذاكره من �سركات الطريان ويف الغالب 
يكون هناك تن�سيق بني �سركات الطريان والفنادق .وميكن ان يتم الرتويج للجواذب ال�سياحية بالولية عن طريق النرتنت ، كما 
ميكن معرفة اجتاهات و�سلوك الزوار ليتم توجيه اخلدمات وتطويرها ح�سب رغبة ال�سواح . وتعترب خدمة الت�سالت والنرتنت 
متاحة ول يوجد لها حدود جغرافية فهي تكاد تكون متاحة للجميع يف اأي وقت واي مكان .)ب�سريي عبد الرحمن ،2017: 284 (.

د / الر�شاد ال�شياحي:- 
 املر�سد ال�سياحي هو احد  اهم املرتكزات  الرئي�سة  يف جناح اجلولة ال�سياحية اأو ف�سلها ، وهذه احد القوال ال�سائعة يف �سناعة 
ال�سفر وال�سياحة .وقد يقوم املر�سد على تنفيذ قدر كبري من املهام والواجبات يف وقت واحد .ولبد ان يقوم املر�سد بتحقيق رغبة 
املجموعة التي يتوىل ال�سراف عليها كمر�سد ، وهناك عدد من ال�سفات التي يجب ان تنطبق على املر�سد اأو الدليل اهمها:-)حمزة 

العلوان  واآخرون،2014 :79(.
. القطر  داخل  ال�سياحية  املناطق  تفا�سيل  مبعظم  واملام  عالية  بثقافة  يتمتع   /1

اأو الفرن�سية(   2/ يجب ان يكون لديه معرفة تاريخية ،واجتماعية وجغرافية  باملنطقة ويجيد احد اللغات الرئي�سة )الجنليزية 
اىل جانب لغته الم  حتى ي�ستطيع التعامل مع املجموعة التي �سريافقها .

ح�سن. و�سلوك  حميدة   باأخالق  يتمتع   /3
. وهندامه  مبظهرة  يهتم  ان   /4

5/ يجب ان يرتك املر�سد ال�سياحي انطباع جيد عند ال�سائح عن البلد التي يزورها وان يبعد عن كل ما ميكن ان يثري حفيظة ال�سائح.
ال�سياحي. الر�ساد  مهنة  ملزاولة  ال�سياحة  وزارة  من  ترخي�س  علي  يح�سل  ان   /6

هـ / اخلدمات امل�شاندة  )مقدمي اخلدمات (:-
يقدمها  ان  الحيان حتتاج  ال�سياحية يف كثري من  العمل لن طبيعة اخلدمة  يعتمدعلى عن�سر  ن�ساط خدمي  باعتبارها  ال�سياحة 
عامل اخلدمة املبا�سرة لل�سائح .وال�سياحة حتتاج اىل ايدي عاملة ذات كفاءة عالية لن اداء العميل وكفاءة اخلدمة التي يقدمها 
لها اثر كبري علي ال�سياح ،فهو ي�ساعده علي تعيني و�سراء ما يحتاجه من خدمات كما انه ميكن من تعوي�س وتغطية النق�س الذي 
قد ي�ساحب تقدميها فنجاح وتنمية اخلدمات ال�سياحية مرتبط علي ما يعتمد عليه العامل من مهارات ان�سانية وخمتلف مهارات 
التعامل التي تكون مبا�سرة بني مقدمي اخلدمة وال�سائح .اما  اخلدمات املبا�سرة فهي  نف�سها �سلعة غري متجان�سة ومتيل اىل التغيري 
يف املعايري والنوعية يف كل مرة فمثال يف الفنادق جند من يقومون بتقدمي اخلدمات لهم زي معني وطريقة تعامل معينة مع ال�سياح 
وذلك لإر�ساء رغبات ال�سائح. وتقدمي اخلدمة يف الغالب يعك�س الثر الطيب يف نف�س ال�سائح الذي �سيعك�س ذلك يف بلده ويدعوا 

اخرين لزيارة املنطقة .
و/ البنيات التحتية :-

تدخل البنيات التحتية اخلا�سة بال�سياحة �سمن اخلدمات ال�سياحية لأنها تتعلق بالتجهيزات والن�ساءات التي ت�سمح لل�سائح بالبقاء 
ا�سعاف  اىل  التحتية  البنيات  تق�سري يف جانب  اأي  ويوؤدي   . املريحة  واخلدمات  املنا�سب  وجد اجلو  اذا  املنطقة  فرتة طويلة  يف 
فر�س �سناعة ال�سياحة يف الولية  ، ونعني بالبنيات التحتية ، �سبكات املياه وخدمات ال�سرف ال�سحي وامل�ست�سفيات وال�سيدليات 

وحمطات الوقود . والولية حاليًا تتمتع  باإمكانيات �سخمة من حيث البنيات التحتية  ميكن ان ت�ساهم يف تقدمي  خدمات لل�سياح .
-: ال�شياحة  �شناعة  •�شروط 

لكي تكون ال�سياحة �سناعة فاعلة فال بد من توفر ال�سروط التالية :-
. ونحوها  دولية  وعالقات  وثقافية  اجتماعية  اهدافًا  تخدم  ال�سياحة  ان  اذ  الوحد  هدفها  هو  منها  املادي  العائد  يكون  ال   /1

. املتعددة  وفوائدها  واهميتها   بال�سياحة  واملجتمع  امل�سيفة  بالدولة  امل�ستويات  اأعلى  قناعة   /2
. متطورة  وتقنية  علمية  اأ�س�س  على  تبني  اأن    /3
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. البيئة   على  ويحافظ  والزائر  ال�سائح  ويحرتم   ، امل�سيف  املجتمع  خ�سو�سية  يراعي  ومن�سبطًا  منظمًا  ن�ساطًا  تكون  اأن   /4
. وامني  �سيا�سي  وا�ستقرار  �سياحية  وت�سهيالت  وخدمات   ، وثقافية  وطبيعية  �سياحية  ثروة  من  والمكانيات  املقومات  توفري   /5

. لهم  والقبول  الر�ساء  درجات  اعلى  وحتقيق  ال�سياح  رغبات  ا�سباع  على  وقادرة  موؤهلة  ب�سرية  كوادر  لها  تتوفر  ان   /6
مدونة  يف  جاء  ما  مراعاة  مع   ، والتعليم  الطب  مثل  الخرى  باملهن  ا�سوة  املهنة  اخالقيات  ال�سياحة   �سناعة  متتلك   ان   /7

اخالقيات ال�سياحة التي ا�سدرتها منظمة ال�سياحة العاملية .
. املحلي  املجتمع  دخل  وانعا�س  الدولة  اقت�ساديات  يف  ت�ساهم  ان   /8

ال�سياحي.  القطاع  يف  ال�ستثمار  جانب  يف  خا�سة  واملجتمع  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  �سراكة  حتقق  ان   /9
.)70:  2012 )ق�سيمة  ال�سناعة  هذه  وتطوير  لإدارة  ومنهجًا  ا�سلوبًا  امل�ستدامة  التنمية  ومبادئ  ا�س�س  جعل    /1

خال�شة :-
دون  معينة  لماكن  تف�سيله  وكذلك  ال�سياحية  بالرحلة  للقيام  وتدفعه  الرغبة  له  تخلق  التي  الدوافع  من  جمموعة  حتركه  ال�سائح 
الخرى، نظرًا ملا حتتويه املنطقة من مقومات جذب �سياحي ومن طريقة توزيعها والت�سهيالت املوجودة فيها وطريقة تنظيمها ، نوع 
اخلدمات التي تقدم له وطريقة تقدميها . وتلعب ال�سمعة عن املنطقة الدور ال�سا�سي يف جذب ال�سياح فقد يلجاأ ال�سائح اىل طلب 
امل�سورة والتجربة من ال�سواح الذين �سبقوه يف زيارة املنطقة من قبل . لذا ل بد من اجراء درا�سات علمية )ا�ستبيان( ملعرفة حاجات 
ورغبات ال�سائح  وحماولة و�سع ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات بعد درا�سات تتعلق بحوجه ال�سواح ورغباتهم واآرائهم يف اخلدمات وطريقة 

تقدميها ومقرتحاتهم حول النق�س املوجود بالولية ، وحماولة حتقيق التوازن بني احلاجات والرغبات وبني المكانيات املتوفرة .
  تزخر الولية  باإمكانات هائلة من مواقع اجلذب ال�سياحي التي حتتاج اىل مزيد من التطوير والتاأهيل كما توجد بها ا�سا�سات جميع 
اخلدمات التي تقدم اخلدمة لل�سواح غري انها حتتاج اىل تطوير ودرا�سات واذا مت ذلك تكون الولية من الوليات الكرث منوًا يف قطاع 

ال�سياحة و�سينعك�س ذلك ايجابًا يف زيادة دخل املواطن والولية  ب�سورة عامة .
الولية لت�ساري�سها ال�سخرية و�سواحلها املطلة على البحر ل تتوفر فيها بالقدر الكاف ارا�سي  وجتدر ال�سارة هنا اىل ان طبيعة 
زراعية خ�سبة ومراعي �سا�سعة توؤ�س�س لقت�ساد زراعي اأو رعوي يكفي حاجة ان�سان الولية . كما ان احلركة التجارية فيها حم�سورة 
على امليناء الذي يوفر عمالة لعدد حمدود من ال�سكان .هي اذًا يف حاجة ما�سة  مل�سدر اقت�سادي ي�سكل مرتكزًا م�ساعدًا ملعي�سة 
ال�سكان و�سبل حياتهم . وال�سياحة من ناحية وبنياتها التحتية والفوقية تخلق كمًا هائاًل من الفر�س ملختلف قطاعات الولية ال�سكانية. 

التو�شيات :-
خل�ست هذه الدرا�سة اىل عدد من التو�سيات جنلها يف التي:-

ال�سائح  تتوافق مع متطلبات  لتقدم خدمات ذات جودة عالية  والعمل علي تطويرها  ال�سواح  التحية ل�ستقبال  البنيات  تهيئة    /1
وتر�سي طموحة .

الفقر  حماربة  يف  ت�ساهم  جديدة  عمل  فر�س  خلق  يف  منها  لال�ستفادة  عليها  واملحافظة  ال�سياحية  باملناطق  الهتمام    /2
والبطالة .

وان  خا�سة  دخلهم  مع  تتنا�سب  التي  اليواء  خدمات  بتوفري  الخرى  والوليات  الولية  ملواطني  الداخلية  ال�سياحة  تن�سيط   /3
الولية ت�ستقبل ح�سود كبرية يف را�س ال�سنة كل عام، بالإ�سافة ايل اجلمهور الذي يح�سر مهرجان ال�سياحة بالولية.

4/ تنمية ال�سناعات ال�سغرية واحلرفية ذات الطابع الرتاثي املرتبطة ب�سناعة ال�سياحة وحتديد مواقع خم�س�سة لها بالقرب 
من املناطق ال�سياحية.

. بالولية  ال�سياحية  املعامل  وابراز  الولية  يف  املتوفرة  ال�سياحية  المناط  كل  وك�سف  ترويج    /5
من  وال�ستفادة  الكوادر  لتدريب  متخ�س�سة  مراكز  باإقامة  ال�سياحة   قطاع  يف  العاملني  جميع  بني  ال�سياحي  الوعي  ن�سر   /6

جامعة البحر الحمر يف  اقامة الور�س والندوات لعك�س الوجه احل�ساري للولية و�سكانها
7/ اعتماد ال�ساليب احلديثة  )النرتنت ( يف تقدمي اخلدمات ال�سياحية بالولية بالتن�سيق مع وكالت ال�سفر والفنادق والقرى 

ال�سياحية . 
لإبراز  مو�سم  كل  يف  الوكالت  عرب  �سياحية  ملجموعات  ع�سوائي  ب�سكل  مينح   ) )ا�ستبيان  بت�سميم  علمية   درا�سات  اعداد   /8
واآرائهم يف اخلدمات   ال�سواح ودوافعهم  الولية يطرح فيه حتديد رغبات  ال�سياحية يف  وايجابًا  على جولته  �سلبًا  ال�سياح  انطباع 
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وطريقة تقدميها . واعتمادًا على اجاباتهم ميكن اأن نطور خدماتنا ون�سمن  ا�ستمراريتها  ومناف�ستها للمناطق الخرى .
ال�سياحي(. اجلذب  ومواقع  )اخلرط  ال�سرورية  بالوثائق  ال�سائح  9/تزويد 

تخدم  التي  واخلدمات  ال�سياحية  املناطق  لعك�س  ال�سودان  يف  الخرى  والف�سائيات  الحمر  البحر  ف�سائية  من  ال�ستفادة   /10
ال�سياحة بولية  البحر الحمر.

املراجع وامل�شادر:-
“الهمية الجتماعية لل�سياحة الدينية يف تعزيز التفاعل الجتماعي من وجهة نظر طلبة  1/ ابت�سام �سعدون النوري ،2017م 
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العالقات الرتكية ال�شودانية يف غهد حزب العدالة والتنمية 2002م2018-م
اأ.م.د. حامد حممد طه ال�سويداين

رئي�س ق�سم الدرا�سات التاريخية والثقافية مركز الدرا�سات القليمية
جامعة املو�سل- العراق  

ملخ�س الدرا�سة
امللخ�س 

يعد مو�سوع العالقات الرتكية ال�سودانية يف عهد حزب العدالة والتنمية -2002 2018 على قدر كبري من الأهمية وذلك ب�سبب 
ت�سابه النظام اليدولويجي للبلدين )الإ�سالمي ال�سيا�سي( وقد حتدث املحور الأول اىل تركيا وال�سودان – نظرة متهيدية تاريخية 
تعود للعهد العثماين ويف املحور الثاين در�س البحث العامل ال�سيا�سي والعامل القت�سادي والعامل الثقايف والعامل الع�سكري والأمني 

وخرج البحث مبجموعة من ال�ستنتاجات املهمة.
Abstract

 The subject of Turkish-Sudanese relations under the Justice and Development Party
era 2002-2018 is of great importance due to the similarity of the ideologues )Politi-

 cal Islamic( of the two countries and the first axis has spoken to Turkey and Sudan - a
 historical preliminary look dating back to the Ottoman era، in the second axis studies
the research of the political factor، the economic factor، the cultural factor، the mili-
.tary and security factor، and the research came up with a set of important conclusions

 املقدمة: 
وذلك  الأهمية  من  كبري  قدر  على   2002-2018 والتنمية  العدالة  حزب  عهد  يف  ال�سودانية  الرتكية  العالقات  مو�سوع  يعد 
لأعتبارات نذكر منها على �سبيل املثال هو اأن تركيا مل تعد كال�سابق ل تهتم بال�سرق الأو�سط والوطن العربي كما فعل م�سطفى كمال 
اأتاتورك وخلفاوؤه من بعده، اإذ كانت تركيا من�سغلة بالداخل الرتكي ومتوجهة متامًا نحو الغرب الأوربي وراغبة يف ان تكون جزء من 
اأوربا واأرتبطت مبجموعة من الأحالف ال�سيا�سية والع�سكرية والقت�سادية وحتى الثقافية مع اأوربا ولكن بعد و�سول حزب العدالة 
والتنمية اىل ال�سلطة يف تركيا عام 2002 تغريت ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية وفق مبداأ ما ي�سمى )العثمانية اجلديدة( والتي توؤمن 
باأن تركيا يجب اأن تقود العامل ال�سالمي كما كانت يف ال�سابق اأيام حكم الدولة العثمانية، وقد قام اأع�ساء حكومة حزب العدالة 
والتنمية ذي اجلذور الإ�سالمية باعادة �سياغة ال�سيا�سة اخلارجية وقد جنحت اىل حد ما يف التغلغل يف الوطن العربي �سيا�سيًا 
واقت�ساديًا وثقافيًا وحتى ع�سكريا كما �سرنى يف هذا البحث، واأحد امليادين للتحرك الرتكي يف املنطقة هو ال�سودان هذه الدولة التي 
وجدت تركيا فيها ثغرات �ساهمت يف التواجد الرتكي يف ال�سودان ومنها ان النظام ال�سوداين بزعامة الرئي�س عمر ح�سن الب�سري هو 
نظام حكم ال�سالم ال�سيا�سي )الخوان امل�سلمني( الذي يتوافق ويت�سابه مع ال�سالم ال�سيا�سي يف تركيا ف�سال عن �سعف اإمكانيات 
ال�سودان القت�سادية وحاجتها اىل امل�ساعدة الرتكية ب�سبب نظام العقوبات والعزلة التي فر�ست على ال�سودان من قبل الوليات 
املتحدة المريكية اذ �سارعت تركيا اىل ملئ الفراغ ف�ساًل عن ال�سورة الأيجابية لالأتراك يف نفو�س ال�سودانيني واأرتباطهم الثقايف 

والديني مع الأتراك اأيام الدولة العثمانية. 
وقد ق�سم البحث اىل مقدمة وخامتة واأربع حماور تناول املحور الول العامل ال�سيا�سي وحترك الدبلوما�سية الرتكية الناعمة وتكثيف 
الزيارات الر�سمية بني البلدين وعقد اتفاقيات �سيا�سية تخدم م�سالح البلدين وخا�سة دعم احدهما الخر يف املحافل الدولية، 
اما املحور الثاين فقد در�س العامل القت�سادي وكيفية متويل تركيا للعديد من امل�ساريع القت�سادية التجارية يف ال�سودان يف �سبيل 
اإذ  تاأهيل ال�سودان وم�ساعدته وارتباطه برتكيا يف كافة املجالت، اما العامل الثالث فهو العامل الع�سكري وهذا مهم جدًا للغاية 
العثمانية وال�ستفادة منها يف  ال�سودانية بحجة ترميم الثار  ال�سيا�سة الرتكية باحل�سول على تخ�سي�س جزيرة �سواكن  جنحت 
املجال التجاري ولكن يف حقيقة المر هو بناء قاعدة ع�سكرية يف هذا البلد كما فعلت مع قطر وال�سومال اذ ان تركيا الن متواجدة 
ع�سكريًا يف الوطن العربي وهذا هو مناف�سة للدور الأيراين يف املنطقة. اأما املحور الأخري فقد اإ�ستعر�س العامل الثقايف بني تركيا 
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وال�سودان وركز على اجلوانب الدينية والتعليمية من خالل دعم ان�ساء املدار�س واجلامعات واقامة الندوات وموؤمترات من �ساأنها 
ان تقوم بتطوير عالقات البلدين يف املجال الثقايف والجتماعي الذي ل يقل اهمية عن املجالت الخرى بالعك�س فهو الذي ي�ساهم 
فكريا يف جناح املجالت الخرى يف التغلغل يف مفا�سل الدولة ال�سودانية التي هي واقعة بني فكي الكما�سة اليرانية والرتكية يف ظل 

تراجع الدور العربي يف م�ساعدة ال�سودان. 
وقد اعتمد هذا البحث على العديد من امل�سادر املهمة واملبا�سرة يف معاجلة هذا املو�سوع و�سلط ال�سوء على اأهداف وغايات 

ال�سا�سة التراك يف هذا التوجه وتاأتي امل�سادر النكليزية يف مقدمة هذه امل�سادر، كما خرج البحث مبجموعة من الأ�ستنتاجات 
التي حتاول اأن تنبه حكومات الوطن العربي ملخاطر هذا التواجد وحث الدول العربية الكربى وعلى راأ�سها اململكة العربية 

ال�سعودية على امل�ساهمة يف دعم ال�سودان وتبني م�ساكله القت�سادية وال�سيا�سية ومنعه من الوقوع بني اأح�سان تركيا وايران وهذا 
ما �سنذكره يف خامتة البحث.

تركيا وال�شودان )متهيد تاريخي(
تعود ال�سالت التاريخية بني التراك واأفريقيا اىل مراحل زمنية بعيدة تعود اىل اأيام الدولة الطولونية يف القرن التا�سع امليالدي 
860م، ثم الدولة االخ�سيدية 969-953 ثم الدولة الأيوبية 1250-1171م، ثم الدولة اململوكية 1517-1250م، ثم 
ات�سعت هذه الرقعة يف القرن ال�ساد�س ع�سر عندما كان للدولة العثمانية 1922-1299 وجود يف مناطق ال�سمال الفريقي، ف�سال 

عن ال�سودان ودولة اأرترييا احلالية) (.
من  املو�سوع  حتليل  يجب  اف�سل  ب�سكل  التاريخ  مدى  على  خا�سة  وال�سودان  عامة  الفريقية  الرتكية  العالقات  حتليل  اجل  ومن 
الأول  اجلغرافية  املناطق  اىل  بال�ستناد  بارزين  م�سطلحني  عن  التحدث  تركيا  يف  ميكننا  اذ  ال�سطالحية  اجلغرافية  الناحية 
اأفريقيا ال�سمالية والثاين ال�سحراء اجلنوبية الكربى وكال امل�سطلحني يخطران يف ذهن املواطن الرتكي على اأنهما ي�سكالن جزءًا 
التاريخية كانت  الناحية  افريقيا، ومن  تركيا اخلارجية جتاه  �سيا�سات  الأمر يف  اأف�سح عن هذه  وقد  العثمانية  الدولة  تاريخ  من 
افريقيا ال�سمالية جزءا من الدولة العثمانية خالل القرنني اخلام�س ع�سر وال�ساد�س ع�سر لنا بينها وبني تركيا عالقات قوية، خالفًا 
لل�سحراء الكربى اجلنوبية التي تعد عالقاتها برتكيا اقل مكانة وقوة لن هذه العالقات لي�ست قدمية اذ يعود تاريخها اىل القرن 

التا�سع ع�سر امليالدي) (
يعود تاريخ العالقات الرتكية ال�سودانية اىل العام 1555م عندما دخلت املنطقة حتت �سيادة الدولة العثمانية اذ ان�سا العثمانيون 
تلك املحافظة  ارترييا احلالية وكانت عا�سمة  ال�سودان وجزء من دولة  بايالة )حمافظة( احلب�س على جزء من �سرق  ما يعرف 
)مدينة �سواكن() ( اما و�سط وجنوب ال�سودان فقد بداأت عالقتهما بالأتراك يف العام 1831م عند غزو حممد علي با�سا) ( 

لل�سودان، وقد كان لالأتراك تاأثري وا�سح يف العديد من املجالت ال�سحية والطبية والنقل والقوات النظامية) (.
وقد ك�سفت املديرية العامة لالأر�سيف العثماين عن وثائق تت�سمن اأبرز ان�سطة البا�سوات العثمانيني يف جزيرة �سواكن ال�سودانية يف املدة ما بني 
1882-1517 واأهمية موقع اجلزيرة ال�سرتاتيجي على الطريق الوا�سل بني الدولة العثمانية واحلب�سة )اثيوبيا( ومعلومات اأخرى متعلقة 
بان�سطة معينة جرى تنفيذها خالل تلك املدة، ومن جانب اخر هناك معلومات تتعلق باأعمال الرتميم يف منطقة �سواكن توؤيدها الوثائق املدونة 
يف عام 1854 كما تت�سمن هذه الوثائق مرا�سالت موجهة اىل قائمقامية �سواكن وال�سلطات الق�سائية هناك اىل ال�سدر العظم يف ال�ستانة 
)العا�سمة ا�ستانبول( على تو�سيات ب�سرورة جتديد مبنى الكمارك وان�ساء ميناء جديد على ان تدفع التكاليف من قبل ادارة الكمارك يف جدة 

بولية احلجاز العثمانية اآنذاك) (. )ينظر الوثيقة يف امللحق رقم )1((
كما تت�سمن الوثائق تو�سيات من الدارات املحلية يف �سواكن حول �سرورة تعزيز التح�سينات الع�سكرية ل�سد اأي هجوم خارجي 
م�ستقبال، و�سرورة تامني الذخرية، وت�سري الوثائق اأ�سًا اىل �سعف المكانيات القت�سادية منعت ال�سلطات املحلية يف �سواكن من 

القيام بالتح�سينات الالزمة) (.
واو�ساعها  و�سكانها  احلب�سة  وبالد  ال�سوداين  وال�ساحل  اليمن  بالد  احوال  عن  ري�س  �سلمان  )تقرير  العثمانية  الوثيقة  وتوؤكد 

القت�سادية والجتماعية واهميتها 1525م(
ويف هذا التقرير وهو جزء من وثيقة حتمل عنوان )بيان احوال ال�سفن وال�سلحة يف جدة ( وتت�سمن الوثيقة مبجملها معلومات تتعلق 
مبوا�سع خمتلفة على �سكل ف�سول كل واحد منها يتحدث عن فقرة، ويف هذه الوثيقة هي ذكر المور التي تخ�س ال�سودان وفيما 
يتعلق مبيناء �سواكن اكدت الوثيقة ما يلي ، )انه يقع يف اجلهة الخرى من البحر مقابل جدة ويتبع ولية م�سر وهو ميناء ن�سط 
ترتاده ال�سفن من بالد الهند كما ان الهاربني من جدة يلجاأون اليه، ويبدو اأن هذا امليناء رغم كونه من ملحقات ولية م�سر مل 
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يكن فيه من ميثل الدولة ولهذا يتحكم فيه �سيوخ الع�سائر الذين يتقا�سمون فيما بينهم ما ياأخذونه من الع�سر املفرو�س على ال�سفن 
ويخرجون ح�سة منه لل�سريف بركات ول يقدمون اأي �سيء اىل خزينة الدولة المر الذي يدعونا اىل القول بان هذه الع�سائر كانوا 
خا�سعني لأمري مكة، ومن ال�سهولة اإخ�ساع ميناء �سواكن للدولة العثمانية ول يتطلب ذلك اكرث من �سفينة وعلى متنها )30( جنديا 

م�سلحني بالبنادق) (.
واكدت الوثيقة اي�سا )انه يوؤتى �سنويًا باألف خيل من اأقليم ال�سعيد اىل �سواكن لبيعها اىل الكفار يف بالد احلب�سة وقد اأ�ستف�سر 
امل�سلمون يف زيلع من العراب يف �سواكن عن �سبب قيامهم بهذا العمل واخربوهم بان الكفار يزدادون قوة بهذه اخليول ووجهوا 
اللوم لهم لكونهم م�سلمني مثلهم، ويتحكم بالبالد الواقعة بني �سواكن ونهر النيل عبد ا�سود يدعى )عمارة( وقومه �سعفاء بحيث 

ي�سطرون اىل دفع اجلزية لكفار احلب�سة وارا�سيهم خ�سبة وتتوافر فيها املياه بكرثة() (.
وا�سارة الوثيقة اي�سا )على بعد حوايل اربعة اميال من ميناء �سواكن يقع ميناء دهلك احلب�سي ويعد منبعًا ا�سا�سيًا ل�ستخراج اللوؤلوؤ 
وفد اليه بع�س الربتغاليون وهم يخططون لبناء قلعة فيه، ويف نهاية املنطقة املمتدة من �سواكن اىل نهر النيل تقع مدينة )تبارة( 
وت�سمى اليوم اترية وهي مدينة كبرية ذات مرفاأ جتاري واختتمت الوثيقة بو�سف اهل احلب�سة بانهم كفار عراة ي�ستخدمون ن�سابهم 

من اغ�سان ال�سجر ودروعهم من جلد الفيل ومن ال�سهولة ال�ستيالء على بالدهم( ) (.
)احكام  به  با�سا(واملعنونة  حممد  )�سوقللي  العثماين  الوزراء  ورئي�س  العظم(  )ال�سدر  اىل  املقدمة  العثمانية  الوثيقة  وتعر�س 
بكربك احلب�سة( والعائدة للقرن ال�ساد�س ع�سر ان القبائل املحلية هاجمت عام 1571 جزيرة �سواكن ال ان قوات المن اتخذت 
اأمن و�سالمة  الجراءات الالزمة ل�سبط الأمن فيما اظهرت الوثائق الالحقة اهم الجراءات التي اتخذتها قوات المن ل�سمان 
الزمات  رغم  �سواكن  جزيرة  تهمل  مل  العثمانية  الدولة  ان  اعاله  الوثيقة  من  ويت�سح   )  ( العثماين  احلكم  فرتة  طوال  املنطقة 
القت�سادية التي كانت تعاين منها ب�سبب حرب القرم التي كانت تخو�سها �سد رو�سيا القي�سرية وتك�سف وثيقة �سادرة عام 1864 
عن نيل �سركة )العزيزية امل�سرية( امتياز بناء �سبكة ال�سكك احلديدية ما بني اخلرطوم وجزيرة �سواكن، ويف حديث مع وكالة 
النا�سول قال املوؤرخ الرتكي الدكتور عثمان كو�سة ان جزيرة �سواكن دخلت حتت ال�سيطرة العثمانية بعد فرتة وجيزة من �سيطرة 
تلك  النفوذ الربتغايل يف  ال�سيطرة تهدف اىل منع تعاظم  1517م، وا�ساف ان هذه  �سليم الول) ( على م�سر عام  ال�سلطان 
يف  الربتغايل  التقدم  ووقف  التجارة  �سالمة  �سمان  العثمانية  لالإدارة  �سواكن  جزيرة  على  العثمانية  ال�سيطرة  واتاحت  املنطقة، 
املنطقة و�سمان امن البحر الحمر واملتو�سط ، وا�سار اىل ان الرحالة اوليا جلبي زار جزيرة �سواكن وقدم معلومات عنها مفادها 
ان اجلزيرة حتتوي على )20( حماًل جتاريًا وعدة م�ساجد وخمازن كبرية للب�سائع الثمينة، وكذلك نوه عثمان كو�سه ان الن�سطة 
الربيطانية يف ال�سودان وم�سر اأثارت خماوف الدارة العثمانية اإل اأنها مل ت�ستطع فعل �سيء ب�سبب الهزمية الكربى التي حلقت بها 

اثناء احلرب مع رو�سيا 1877-1878) (.
ويف الغالب مت تناول الوجود العثماين يف القارة الفريقية عمومًا وال�سودان خ�سو�سًا من وجهات نظر خمتلفة، فالعالقات الرتكية 
تعلق المر  وبقدر  وامل�سلمني،  الدفاع عن ال�سالم  يت�سح من خاللها  اأيدلوجية  اأ�س�س  الأمر على  ال�سودانية كانت قائمة يف غالب 
بال�سودان فانه يتوجب على تركيا معرفة من خالل فر�س هيمنتها على ميناء �سواكن على البحر الحمر اذ تاأ�س�س ال�سالم يف هذا 
البلد منذ القرن الرابع ع�سر وبوجود العديد من املوؤ�س�سات الثقافية ال�سالمية القائمة ا�سا�سًا، فيما ذهب اخرون على ان الدور 
الرتكي عن طريق اهتمام حممد علي با�سا 1843 يف غالب المر اهتماما قائما على اهداف اقت�سادية ومالية بحته، ولكن مما 
ل يجب جتاهله ان حممد علي وخلفاوؤه كانوا يطمحون ل�سم �سواحل البحر الحمر كجزء من البالد الذي تاأ�س�س ال�سالم فيها قبل 

ما ل يقل عن اربعة قرون) (.
وكانت نظرة التراك اىل ال�سودان على انه جزء ل يتجزاأ من الدولة العثمانية فكان هدف التوجهات القت�سادية واملالية يرمي اىل 
تعزيز �سيطرتهم من اجل الغاية الكربى ال وهي الدفاع وا�ستعادة الهيمنة يف املنطقة. كما انت�سر التعليم يف ال�سودان اوائل القرن 
انت�سار املدار�س وارتبطت �سيا�سة حممد علي با�سا  البلد يف  للعلماء امل�سلمني اىل هذا  التدفق املتوا�سل  الرابع ع�سر حيث �ساهم 
تو�سعة  اقاليم ومتت  املدار�س يف خم�سة  الكثري من  تاأ�سي�س  للنظام الرتكي، ومت  ادارة قوية وحديثة  باإقامة  ال�سودان  التعليمية يف 
اخلرطوم عام 18777 وذلك لكي تت�سع لإ�سكان )500( طالب مبا فيهم )200( طالبة يف التعليم ال�سالمي ومع جميع تلك 
التطورات التعليمية خالل احلكم الرتكي 1892-1821 وان حممد علي با�سا يف عام 1839 خالل زيارته لل�سودان مبعية حكام 

املناطق �ساعد وب�سخاء املدار�س املوجودة ماديًا ودفع الرواتب واللتزامات املالية الخرى لالأ�ساتذة والطالب) (.
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وتوؤكد جميع الوثائق ال�سهام املبكر ومنذ وقت طويل لرتكيا يف تطوير التعليم يف ال�سودان وتوطيد عالقاتها مع الزهر ول�سنا يف 
�سدد الإ�سهاب يف العالقات الرتكية ال�سودانية يف العهد العثماين الذي تبني من خالل التواجد الرتكي يف ميناء �سواكن والقيام 
بجملة من الن�ساطات القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية والتعليمية وخا�سة يف زمن حممد علي با�سا وقد كان التواجد الرتكي 
يف القارة الفريقية عموما وال�سودان خ�سو�سا ل�سرورات ا�سرتاتيجية و�سيا�سية تطلبها تلك املرحلة، وبعد �سقوط الدولة العثمانية 
1922 وتاأ�سي�س جمهورية تركيا احلديثة على يد م�سطفى كمال اتاتورك الذي �ساهم يف تغريب تركيا وخروج التراك من الوطن 
العربي انكفات تركيا على نف�سها واهتمت بامورها الداخلية واهملت عالقاتها ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية مع دول الوطن 
العربي عموما وتوجهت نحو الغرب الوربي وقطع ال�سلة مع ال�سرق ال�سالمي فاأ�ساب العالقات الرتكية ال�سودانية يف تلك املدة 
النقطاع والتدهور، ويف هذا البحث �سوف نتناول بالتف�سيل عن العالقات الرتكية ال�سودانية يف فرتة حزب العدالة والتنمية الذي 

ت�سلم احلكم عام 2002.
ويف هذا البحث �سوف نتناول املو�سوع �سمن حماور متعددة منها املحور ال�سيا�سي والقت�سادي والع�سكري والثقايف.

اول/ املحور ال�شيا�شي
املجال  مع  التفاعالت  لطبيعة  والناظمة  احلاكمة  )املبادئ(  الركائز  من  عدد  على  املعا�سرة  الرتكية  الدولية  العالقات  ترتكز 
اخلارجي لرتكيا ومنها افريقيا ولعل ابرزها يكمن يف )نظرية العمق ال�سرتاتيجي الرتكية( التي و�سعها وزير اخلارجية ال�سبق 
احمد داوؤد اوغلو متمثلة يف الركائز واملقومات ابرزها الدبلوما�سية وتعدد البعاد وت�سغري امل�سكالت مع دول اجلوار والتحرك كفاعل 

موؤ�س�س )من�ساأ( للنظم املنتمية له والتعاون الدويل ف�سال عن ال�ستباقية واملبادرة يف التحركات اخلارجية. 
وتهدف هذه ال�سيا�سة اىل تعميق العالقات الدبلوما�سية وال�سيا�سية والقت�سادية لرتكيا مع دول اجلوار وهو ما ميثل نوعا من التغري 
والتحول عن ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية التقليدية املرتكزة على البعد الوربي فح�سب لذا فاجلوهر الرئي�سي لهذا املفهوم يكمن 
يف ت�سحيح مكانة تركيا الدولية بحيث ت�سبح قوة اقليمية عظمى وفاعل اقت�سادي مهيمن على ال�سرق الو�سط باعتبارها اجل�سر 

.) ( bridge andaxi  واملحور بني ال�سرق والغرب
ال�سيا�سي وهو دافع يتعلق بتطوير العالقات  التقليدي لأي دولة من التحرك �سوب غريها من الدول امنا هو الدافع  ولعل الدافع 

الثنائية وتكثيف الزيارات الر�سمية واملدنية وفتح ال�سفارات والقن�سليات مبا يخدم امل�سالح العليا للدولة واهدافها) (.
وبعد جميء حزب العدالة والتنمية اىل احلكم يف تركيا عام 2002 بذلت تركيا جهود كبرية �سوب التوجه نحو القارة الفريقية 
بالأعداد  الرتكية  اخلارجية  وزير  وكيل  قام   2003 عام  ففي  وايدلوجية،  واقت�سادية  �سيا�سية  لأعتبارات  ال�سودان  وخ�سو�سًا 
2005 ح�سلت تركيا على �سفة مراقب يف  ال�سودان ففي عام  الدول الفريقية وعلى را�سها  العالقات مع  ل�سرتاتيجية حت�سني 

الحتاد الفريقي يف الوقت الذي اعلن عنه يف ذات العام انه )عام افريقيا( يف تركيا ) (.
وقد تطورت العالقات وازدهرت بعد توقيع اتفاقية ال�سالم وت�سكيل حكومة الوحدة الوطنية يف ال�سودان عام 2005 وقيام رئي�س 
الوزراء الرتكي رجب طيب اردوغان بزيارة جنوب ال�سودان يف العام 2006 اذ توالت الزيارات بني اجلانبني �سملت زيارة الرئي�س 

ال�سوداين امل�سري )عمر ح�سن الب�سري( اىل تركيا وكذلك زيارات متبادلة على م�ستوى وزراء من اجلانبني) (.
الق�سايا  معظم  يف  البلدين  بني  النظر  وجهات  وتطابقت  ال�سيا�سية  العالقات  يف  كبريا  تقدما   2006 عام  بعد  املدة  و�سهدت 
ال�سيا�سية الثنائية والقليمية والدولية، فقد قدم البلدان لبع�سهما البع�س يف املحافل الدولية وبذل ال�سودان جهودا متميزة من اجل 
فوز تركيا بالع�سوية غري الدائمة ملجل�س المن للمدة 2010-2009 كما ظلت تركيا تدعم �سيادة ال�سودان ووحدة ارا�سيه ، كما 
دعم ال�سودان مر�سح تركيا اكمل الدين اح�سان اوغلو ملن�سب المني العام ملنظمة املوؤمتر ال�سالمي عام 2007، واكدت تركيا  
على اعتماد الطرق الدبلوما�سية يف التعامل مع ال�سودان، كما اعلنت موقفا �سريحا برف�سها لدعاءات ما ي�سمى باملحكة اجلنائية 

من رئي�س اجلمهورية ال�سودانية) (.
وقد واجهت ال�سودان وتركيا النتقادات املوجهة اليها من قبل اللجنة الوطنية الأرمنية المريكية التي ت�سمنت ما يلي :-

يوؤكد التقرير )اأود اأن اأحيطكم علمًا بالعالقة املريبة التي تربز بني تركيا وال�سودان وهما البلدان اللذان لهما �سجالت حول البادة 
اجلماعية وانكار لالإبادة اجلماعية وان جهود تركيا الرامية اىل تقوي�س م�ساعي املجتمع الدويل الهادفة اىل عزل النظام ال�سوداين 
وذلك من خالل �سفقات بيع ال�سلحة ب�سورة مبا�سرة من قبل تركيا اىل ال�سودان، كما بذل ال�سودان جهودا لإنكار البادة اجلماعية 

لالأرمن يف تركيا) (.
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2009 منتقدًا تركيا ب�ساأن عدم ت�سديها وعلى القل  العام  13 �سباط يف  الكونغر�س المريكي )فرانك بالون( يف  وقال ع�سو 
بالأعرتاف مبجازر الأبادة اجلماعية يف دارفور موؤكدًا ان احلكومة الرتكية بدًل من العمل على عزل احلكومة ال�سودانية فاإن يف 
حقيقة الأمر وطدت عالقاتها الثنائية فخالل العام 2009 رحب الرئي�س الرتكي عبد اهلل كول وبحرارة بالرئي�س ال�سوداين عمر 
ح�سن الب�سري يف انقرة وهو املتهم عن مقتل )300،000( �سوداين يف منطقة دارفور، ويف الوقت احلا�سر حوايل 2،700 مليون 
ا�ستقبل  الرتكي  الرئي�س  ان  بالون  وا�ساف  الن،  املخيمات  نازحون يف  وهم  ال�سودان  ال�سراع يف  ب�سبب  منازلهم  فقدوا  �سوداين 
الرئي�س ال�سوداين مبعية ال�سرف الع�سكري باعتباره من احللفاء املقربني اىل تركيا يف الوقت الذي ت�سعى فيه اللجنة الدولية بالعمل 

وبجدية فائقة من اجل احتواء حكومة عمر ح�سن الب�سري، فان تركيا تعمد اىل احت�سانه ) (.
وقد كتب ال�سفري المريكي ال�سابق لدى تركيا )مورتون ابراموفيتز( قائال )قد يظن املرء ان القادة التراك �سيكونوا حذرين اىل 
حد ما قبل ان يبادروا يف فر�س ال�سجاد الحمر لأ�سخا�س امثال عمر ح�سن الب�سري، وكانت تركيا ت�سعى اىل اقناع العامل من انه لي�س 
هناك ابادة جماعية لالرمن يف تركيا عام 1915، لقد كانت الزيارة الوىل للرئي�س ال�سوداين عمر ح�سن الب�سري خارج بلده اىل 
تركيا وهو املدان من قبل حمكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم البادة اجلماعية يف دارفور، ويف هذا ال�سدد انكر رئي�س الوزراء 
الرتكي رجب طيب اردوغان �سراحة وقوع ابادة جماعية من دارفور وعلى الرغم من الدعوات التي اطلقتها منظمات املجتمع املدين 
حلقوق الن�سان ال ان الرئي�س الرتكي عبد اهلل كول مل ميار�س اأي �سغوط على ال�سودان من اجل و�سع حد للف�سائع والتهامات يف 

دارفور وقال ان وجود اللف القتلى يف دارفور هو حم�س )تراجيديا ان�سانية () (.
وهناك ت�سابه بني ال�سودان وتركيا يف عدم العرتاف بالإبادة اجلماعية فاردوغان مثال يقول يف لقاء مع نادي ال�سحافة الوطنية يف 
11/5/2009، )�ساأخربكم ب�سيء الن لي�س هناك ابادة لالأرمن والذي ح�سل فهو ابعاد جغرايف لأنه كانت فرتة حرجة وحرب( 
وكذلك قال الرئي�س ال�سوداين عمر ح�سن الب�سري يف لقاءء مع )MSUBC( مع ال�سحفية ان كريي يف 19/3/2007 قائال 
)ان ما حدث من ابعاد جغرايف للنا�س يف دارفور كان ب�سبب وقوع القتال يف دارفور وان النا�س عليهم مغادرة مناطق النزاع اىل 

اماكن امنة بحثا عن ال�سلم والمن) (.
ويف نهاية العام 2012 انخرطت تركيا يف خم�س مهمات حفظ ال�سالم تابعة لالأمم املتحدة يف افريقيا مبا فيها بعثة المم املتحدة 
يف ال�سودان )UNMIS(، وعملت يف القارة الفريقية على امل�ساعدة  يف حتديث املطارات اجلوية الفريقية ف�سال عن ت�سيري 
املزيد من الرحالت اجلوية بني افريقيا عامة وال�سودان خا�سة ومنها تلك التي تربط عوا�سم مثل ادي�س ابابا واخلرطوم ونريوبي 
ولكو�س، ان امل�سي  قدما يف التوجه الرتكي نحو افريقيا ومن �سمنها ال�سودان ف�سر على انه رد فعل على الرف�س الذي تلقته تركيا 

من قبل الحتاد الوربي ويف م�سعاها للبحث عن ا�سواق بديلة) (.
ويف مقابلة عام 2012 مع ال�سحفي )علي برب اوغلو( قال وزير اخلارجية الرتكي احمد داوؤد اوغلو ان �سيا�ستنا جتاه ال�سودان 
لي�ست �سيا�سة دعم للب�سري وموقفه من دارفور، لقد ذهبنا اىل دارفور عام 2005 وانظر ماذا فعلها )قدمنا امل�ساعدات واخلدمات 
ال�سحية وكذلك الهالل الحمر( وكنا قادرين على الو�سول اىل دارفور وتقدمي امل�ساعدات من خالل عالقتنا مع عمر ح�سن الب�سري 

الرئي�س ال�سوداين، وعلى نف�س املنوال يف جنوب ال�سودان) (.
ر�سمية  زيارة  يف   2017 الول  كانون   24 يف  اخلرطوم  ال�سودانية  العا�سمة  اىل  كبري  وفد  ومبوافقة  الرتكي  الرئي�س  و�سل  وقد 
ا�ستغرقت يومني وهي الزيارة الوىل لرئي�س تركي اىل ال�سودان، وهي الزيارة الثانية لرجب طيب اردوغان اىل ال�سودان اإذ كانت 
2006 عندما كان رئي�سا للوزراء يف تركيا، لقد �سلطت زيارة الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان اىل ال�سودان  الوىل يف عام 
ال�سواء على منطقة متوترة �سيا�سيا يف ال�سل وت�سعى تركيا اىل ب�سط نفوذها فيما وراء منطقة ال�سرق الو�سط اىل افريقيا وذلك 

يف حماولة منها اىل حتويل تركيا من دولة اقليمية اىل ما ي�سابه المرباطورية العثمانية) (.
وينظر اىل ال�سودان على انه ميثل البوابة اىل القارة الفريقية المر الذي ي�ساعد تركيا يف زيادة وجودها الدبلوما�سي والقت�سادي والع�سكري 
يف القارة الفريقية، وقد و�سلت العالقات ال�سودانية الرتكية زيادة م�ستواها على جميع ال�سعدة و�ساهمت تركيا يف م�ساعدة ال�سودان على 

ال�سعيد ال�سيا�سي ل�سنوات من اجل م�ساعدة ال�سودان يف العمل على رفع العقوبات المريكية املفرو�سة على ال�سودان) (.
ن�سى  ))لن  قائال   2016 متوز   15 يف  تركيا  يف  الفا�سل  الع�سكري  لالنقالب  املناوئ  ال�سودان  مبوقف  الرتكي  الرئي�س  وا�ساد 
الت�سامن الذي ابديتموه بهذا اخل�سو�س(( وانه وبطلب من احلكومة الرتكية قام ال�سودان باإغالق املدار�س التي كانت تدار من قبل 
حركة فتح اهلل كولن) ( وامل�ساعدة يف تامني اعتقال العنا�سر الرتكية امل�ستبه بقيامها بالعمل على متويل حماولة لالنقالب الفا�سلة 
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وتعهد اردوغان بدعم ال�سودان يف جميع املحافل الدولية) (.
ثانيا/ املحور القت�شادي

يعد الدافع القت�سادي للتوجه الرتكي حيال القارة الفريقية عموما وال�سودان خ�سو�سا من اهم الدوافع ازاء التحرك الرتكي جتاه 
القارة الفريقية ذات املوارد الكبرية واملتنوعة وال�سواق الواعدة وفر�س ال�ستثمار غري املتناهية) ( وان النخراط ال�سيا�سي لرتكيا 
كان يوازي الرتكيز على تقوية العالقات القت�سادية والتجارية بني تركيا وال�سودان فقد ا�ستفاد كال اجلانبني من التجارة والتعاون 
القت�سادي املتزايد والذي ي�سهم يف ايجاد الوظائف وال�ستثمار وميكن ان ينق�سم هذا التعاون القت�سادي اىل العالقات التجارية 

وامل�ساعدات التنموية) (.
2017 ورافقه وفد كبري موؤلف من وزير الدفاع )نور الدين  واثناء الزيارة التي قام بها الرئي�س الرتكي اىل ال�سودان يف العام 
يلماز  التعليم )ع�سمت  ووزير  الرتكي )ميغلوت كافو�سوكو(  ووزير اخلارجية  اكار(،  الرتكي )خلو�سي  الركان  ورئي�س  كاتيكلي( 
ووزير( الزراعة )احمد اي�سروف( ووزير الطاقة )البايرال( ووزير الثقافة )كورتوملو�س( ووزير النقل وال�سوؤون التجارية )احمد 

ار�سالن( ووزير القت�ساد )نهاد ربيكجي( ف�سال عن )150( من رجال العمال التراك) (.
تعاون  اتفاقية   )12( توقيع  اىل  اجلانبان  تو�سل  املحادثات  نهاية  ويف  التعاون  تعزيز  و�سبل  الثقافية  العالقات  اجلانبني  وناف�س 
ت�سل يف الجمالية اىل )650( مليون دولر وخالل زيارة الرئي�س ال�سوداين عمر بن الب�سري اىل تركيا وافق الطرفان على زيادة 
م�ستوى التبادل التجاري بني البلدين اىل مليار دولر خالل عام واحد والتخطيط لزيادة م�ستوى التجارة بني البلدين اىل ما يزيد 

عن )10( مليار دولر) (.
ووفقا اىل تقرير ا�سدرته وزارة ال�ستثمار ال�سودانية فان حجم ال�ستثمارات الرتكية يف ال�سودان قد بلغت )2( مليار دولر منذ 

العام 2017-2002 وا�سار التقرير اي�سا اىل وجود )288( م�سروع ا�ستثماري يف ال�سودان) (.
لقد مت العالن على اعتبار ال�سودان الذي تطور من الناحية القت�سادية مع التو�سل اىل احتياجات النفط الكبرية كاولوية وبلدا 
مهما يف �سرق افريقيا، ويف هذا اخل�سو�س مت تطبيق برامج خا�سة وحمددة من اجل تعزيز التنمية والتطور يف ال�سودان اذ بداأت 
ال�سركات الرتكية اكرث انخراطا يف خ�سم اجلهود املبذولة حلد كتابة هذه ال�سطور فقد و�سل عدد ال�سركات الرتكية العاملة على 
ال�ستثمار يف ال�سودان اىل )120( �سركة وبلغ حجم ال�ستثمارات )200( مليون دولر وبلغت القيمة الجمالية للم�ساريع التي 
يقع تنفيذها على عاتق املقاولني التراك اىل ما يزيد عن )262( مليون دولر، ومن اجل مزيد من تطوير قطاع النقل الربي فقد 
متت بنية بيئة مالئمة لل�سركات الرتكية املخت�سة بقطاع النقل الربي من اجل النخراط يف ال�سواق ال�سودانية، ف�سال عن تنظيم 

البعثات التجارية وو�سع برامج حمفزة ال�سادرات الرتكية اىل ال�سودان ودول افريقية اخرى) (.
وقد �سرح وزير اخلارجية الرتكي ميغلوت كافو�سوكلو بقوله )ان ال�سودان �سوف ي�سبح يف القريب العاجل ال�سريك التجاري الكرب 

لرتكيا يف القارة الفريقية() (.
وحتى ع�سية زيارة الرئي�س الرتكي �سجلت موؤ�سرات العالقات القت�سادية بني البلدين ارقاما متوا�سعة �سواء مبعيار ت�سور وجود 
عالقات �سيا�سية متميزة بدوافع اخلفية اليدولوجية او مبعيار حجم ال�ستثمارات والتجارة الرتكية واعرتف الرئي�س الرتكي بقوله 
)ان جمموع �سكان البلدين 119 مليون ن�سمة لكن حجم التبادل التجاري الراهن )500( مليون دولر ول يليق بنا ابدا. م�سيفا 
يجب رفع حجم التبادل التجاري بني البلدين اىل مليار دولر يف املرحلة الوىل ولحقا اىل )10( مليار دولر، كما قدمت احلكومة 
الرتكية ت�سهيالت ائتمانية بقيمة )200( مليون دولر لت�سجيع ال�سركات الرتكية على العمل يف ال�سودان منذ العام 2008، كما 
دولر،  مليون   )100( بـ  )اخلرطوم(  ال�سودانية  للعا�سمة  التحتية  بالبنية  تتعلق  التي  امل�ساريع  بع�س  بتمويل  الرتكي  البنك  قام 

وكذلك قدمت تركيا معونات منها م�ست�سفى بنيال يف دارفور واخرى يف اخلرطوم وترميم الثار يف مدينة �سواكن ال�سودانية) (.
وختاما ميكن عر�س ابرز مظاهر العالقات القت�سادية الرتكية ال�سودانية اذ قامت وكالة التنمية والتعاون الرتكية )تيكا( بت�سييد 
عدد من امل�ساريع كمنح ال�سودان منها م�ست�سفى بنيال بكلفة )50( مليون دولر يف العام 2014، وان�ساء مركز للتدريب املهني 
يف اخلرطوم، وان�ساء معمل التلقيح ال�سناعي باملناقل، وتاأهيل معمل جامعة دارفور وترميم الثار يف �سواكن، وكذلك عقدت عدة 
اتفاقيات منها اتفاقية التعاون وال�سراكة الثنائية يف جمال الزراعة واتفاقية النقل الدويل للب�سائع والركاب بريا ف�سال عن  مذكرة 

تفاهم يف جمال ال�سماك) (.
على  يعتمد  اقت�ساد  يف  النتقال  كيفية  على  مثال  تعطي  انها  اأي  القت�سادي  للنجاح  منوذجا  متثل  تركيا  ان  اىل  ال�سارة  وميكن 
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الواردات الزراعية بالدرجة الوىل اىل اقت�ساد عاملي ي�ستطيع املناف�سة على ال�سعيد العاملي ، علما بان التحول والتقدم يف جمال 
القت�ساد ي�سريان جنبا اىل جنب مع الدميقراطية  وابرز دليل على هذه العالقة هو ال�سادرات وال�ستثمارات الرتكية ) (.

ثالثا/ املحور الع�شكري والمني
تبدل  العربية من خالل  باملنطقة  الرتكي  الوجود  والدرا�سات  للبحوث  العربي  املركز  ن�سرها  درا�سة  �سليمان يف  الدكتور هاين  الباحث  تناول 
ال�سرتاتيجية الرتكية من الدفاع اىل الهجوم والتاأثري اإذ ان ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية حيال ال�سرق الو�سط كانت �سيا�سة رد فعل منذ عقد 
الثمانينات وقد تبدلت الن اىل املفهوم ال�ستباقي )Proactive( بدل من الوقوف بعيدا عن ال�سرق الو�سط وخالفاته وبدا تنفيذ هذه 

ال�سيا�سة يف عهد حزب العدالة والتنمية ) (.
اذ �سعرت احلكومة الرتكية اجلديدة التي و�سلت اىل ال�سلطة يف عام 2002 ان تركيا و�سلت اىل مرحلة من التطور القت�سادي وال�ستقرار 
ال�سيا�سي والقوة الع�سكرية الن�سبية على ال�سعيد الداخلي، فاإنها ادركت انها بحاجة اىل جمع معلومات عما يدور حولها يف املحيط اخلارجي 
ومن بني هذا املحيط هو افريقيا ل�سيما وان تركيا وجدت نف�سها عاجزة عن القاء القب�س على عبد اهلل اوجالن زعيم حزب العمال الكرد�ستاين 

.) تركيا)  اىل  وت�سليمه  واعتقاله  اجنبية  خمابرات  بالعملية  وقامت   1999 عام  �سوريا  من  خروجه  بعد  كينيا  اىل  جلاأ  الذي   P.K.K
2013 على قانون التفاق الطاري مع احلكومة ال�سودانية  15 اذار  ويف املجال الع�سكري �سادق الرئي�س الرتكي ال�سابق عبد اهلل كول يف 
ي�سمل التدريب والتعاون الع�سكري والعلمي للقوات الع�سكرية وقد ذكر املكتب ال�سحفي للرئي�س الرتكي عبد اهلل كول بتاريخ 14 اذار 2013 

باعتماده القانون رقم 6441 الذي يجيز توقيع اتفاق اطاري مع ال�سودان والقيام بتعاون ع�سكري بني البلدين) (.
ويف العام 2014ا�ستغلت القوات البحرية ال�سودانية يف ميناء بورت�سودان اربعة �سفن حربية تنتمي ملجموعة البارجة )باربارو�س( 
التابعة لقوات البحرية الرتكية وقد �سمل التفاق اجراء تدريبات م�سرتكة، كما وقع وزير الدفاع عددا من اتفاقيات التعاون يف املجال 

الع�سكري وال�سناعات الدفاعية يف ايار عام 2017 با�ستانبول) (.
�سواكن لرتكيا وهي  الب�سري تخ�سي�س مدينة  ال�سوداين عمر ح�سن  اردوغان من نظريه  الرتكي رجب طيب  الرئي�س  كذلك طلب 
�سبه جزيرة واقعة �سمال �سرق اخلرطوم على �ساحل البحر الحمر من اجل ان تقوم باإدارتها) ( والقيام باإن�ساء مر�سى بحري من 
اجل ا�ستقبال جميع ال�سفن الع�سكرية واملدنية منها وكانت �سواكن تعد امليناء الرئي�سي لل�سودان ابان حكم الدولة العثمانية وكانت 

ت�ستخدمه القوات البحرية العثمانية من اجل تامني اقليم احلجاز الذي كان تابعا اآنذاك للدولة العثمانية) ( .
وعلى هام�س زيارة الرئي�س الرتكي اردوغان اىل اليونان اعلن ان الرئي�س ال�سوداين عمر ح�سن الب�سري وافق على اعادة تركيا ترميم 
جزيرة �سواكن التاريخية التي كانت من ابرز املراكز القت�سادية وال�سيا�سية للدولة العثمانية والالفت للنظر ان اردوغان ا�ستخدم 
م�سطلح )تخ�سي�س( الذي يفهم منه ان ال�سودان وافق على ان تكون اجلزيرة حتت ت�سرف تركيا لفرتة غري حمددة او معلنة 
مما اثار خماوف عربية وقد ا�ستندت هذه املخاوف على احتمالية ان يكون احلديث عن تخ�سي�س اجلزيرة واعادة ترميم الثار 
العثمانية فيها لي�س ال مقدمة لتاأ�سي�س النفوذ الرتكي الذي يعد له اردوغان يف ال�سودان ويتوقع ان يتوج باإعالن بناء قاعدة ع�سكرية 
تركية يف هذا البلد ويكون ال�سودان ثالث بلد عربي يت�سن قاعدة ع�سكرية تركيا وذلك بعد ان اقام اجلي�س الرتكي قاعدة ع�سكرية 

يف قطر وال�سومال) (.
يف  وقطر  وتركيا  ال�سودان  من  لكل  الع�سكرية  الركان  قيادات  كانت  ال�سودان  اىل  اردوغان  الرتكي  الرئي�س  زيارة  هام�س  وعلى 
اخلرطوم ففي 27 كانون الول 2017 ال انه مل يف�سح عن املزيد من التفا�سيل ب�سان الجتماع او الق�سايا التي تناولها بالنقا�س 
وو�سل وزير الدفاع الرتكي فكري ع�سق لعقد حمادثات مع نظريه ال�سوداين القطري قال وزير الدفاع ال�سوداين العميد احمد ال�سامي 
بان وزراء الدفاع الثالثة ناق�سوا العالقات الع�سكرية اىل جانب مناق�سة التطورات القليمية والدولية، كما حظر الرئي�س ال�سوداين 
عمر ح�سن الب�سري ومبعية وزراء الدفاع الثالثة حفل افتتاح م�سنع ال�سور لإنتاج املالب�س الع�سكرية واملدنية تعود ملكيته اىل كل من 
قطر وال�سودان وتركيا ويهدف امل�سنع اىل انتاج منتجات ع�سكرية ولوج�ستية ومدنية عالية اجلودة ملنطقة ال�سرق الو�سط وافريقيا 
وفقا للمعايري العاملية ويقوم معمل ال�سور باإنتاج )2000(قطعة ع�سكرية للجي�س ال�سوداين واي�سا ت�سدير منتجات من الزياء اىل 

بلدان اخرى مبا فيها قطر وتركيا وكينيا وال�سومال وت�ساد ) (.
ان احد المثلة على التعاون الع�سكري بني تركيا وال�سودان هو القيام باجراء تدريبات ع�سكرية م�سرتكة نفذته ال�سفن الع�سكرية 
عام  حزيران  يف  بورت�سودان  ميناء  يف  ال�سودانيني  من  نظرائهم  جانب  اىل  ع�سكري   )700( متنها  على  كانت  التي  الرتكية 
2015 قامت قوات ال�سرطة الوطنية الرتكية باإجراء دورات تدريبية متنوعة كل عام ل�سباط ال�سرطة ال�سودانية وذلك يف اطار 

التعاون المني بني البلدين وجرى تدريب ما يزيد على )3800( �سابط �سوداين من قبل ال�سرطة الرتكية) (.
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املحور الرابع/ املحور الثقايف والجتماعي
يف الغالب مت الت�سويه والتحريف واملبالغة يف الهداف املالية للوجود الرتكي يف ال�سودان خالل القرن التا�سع ع�سر من قبل بع�س 
لتو�سيح  ال�سوء  ن�سلط  �سوف  املحور  هذا  ويف  ال�سودان  يف  الرتكي  للدور  امل�سرق  اجلانب  ت�سويه  اجل  من  وذلك  الغربيني  الكتاب 
العالقات الثقافية بني تركيا وال�سودان كجانب م�سرق للدور الرتكي، ان العالقات الرتكية مع �سرق افريقيا ب�سكل عام وال�سودان 

ب�سورة خا�سة قائمة يف غالب المر على ا�س�س ايدلوجية يت�سح من خاللها الدفاع عن ال�سالم وامل�سلمني) (.
تاأ�س�س التعليم الديني يف ال�سودان اوائل القرن الرابع ع�سر اإذ �ساهم التدفق املتوا�سل للعلماء امل�سلمني اىل هذا البلد واىل حد كبري 
يف ان�ساء املدار�س التي كانت تدر�س القران الكرمي وعلى نحو مماثل �ساهم تاأ�سي�س انظمة ا�سالمية قوية مثل مملكة �سيناء و�سلطنة 
دارفور يف ت�سريع تدفق العلماء من احلجاز عرب طريق احلج قبل بروز الدور الرتكي، ومع ظهور الدور الرتكي ازدهر التعليم على 
نحو كبري يف ال�سودان ولقد ارتبطت �سيا�سة حممد علي با�سا التعليمية يف ال�سودان باإقامة ادارة قوية وحديثة للنظام الرتكي فكان 
ذلك هو ال�سبب وراء ال�سيا�سات التعليمية وت�سجيع املدار�س احلكومية احلديثة فقد مت تو�سيع الرواق ال�سيناري وتو�سيعه يف الزهر 
يف القاهرة، وخالل عهد اخلديوي عبا�س )1854-1848( مت تاأ�سي�س مدر�سة ابتدائية حديثة يف اخلرطوم ومت تطويرها يف 
عهد اخلديوي ا�سماعيل لت�سم ا�سكان ما يزيد على )200( طالب، ويف جمال التعليم ال�سالمي الذي حظى بالهتمام مدة احلكم 
الرتكي )1892-1821( حيث مت عادة بناء بع�س امل�ساجد وتوا�سل الدعم املايل للمدار�س ال�سالمية وطبع الكتب وار�سالها 

مل�ساعدة ال�ساتذة يف ال�سودان) (.
وت�سري جميع الوثائق العثمانية اىل وجود ادلة على ال�سالح التعليمي وبناء الكثري من اجلوامع واملدار�س، وتوؤكد الوثائق ال�سهام املبكر 
منذ وقت طويل لرتكيا يف تطوير ال�سودان وتوطيد عالقاتها مع الزهر، وكان لرتكيا �سورة حمرتمة يف اذهان النخب ال�سودانية) (.
ويف عهد حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان ت�سمن توجهات )العثمانية اجلديدة( داأبت ال�سيا�سة الرتكية يف ال�سودان على 
العديد من املجالت منها الثقافية م�ستندة اىل الرث الثقايف التاريخي لالتراك يف ال�سودان وبدا التحرك الرتكي يظهر وا�سحا من 

خالل العديد من املمار�سات بني البلدين.
الثقايف  التبادل  افاق  بتو�سيع  الندوة  واو�ست  تطورها  و�سبل  تركيا  مع  العالقات  تخ�س  ندوة  ال�سودان  يف  افريقيا  جامعة  اقامت 
والتبادل الكادميي  التفاهم  وتوقيع مذكرة  البلدين  وان�ساء مركز ثقايف بني  والعربية  اللغة الرتكية  والتعليمي خا�سة يف جمالت 
بني ال�ساتذة والطالب بني جامعات البلدين وعقد املزيد من الندوات واملوؤمترات لتعزيز العالقات بني البلدين ، كما ا�سار جمل�س 
ال�سداقة ال�سعبية العاملية اىل ان زيارة اردوغان اىل ال�سودان تعد واحدة من اهم التحولت ال�سيا�سية والنفتاح الكبري على  دول 
التحولت بدءًا يف تفعيل  ل�سونا ان املجل�س يعد هذه  ال�سوداين )زهري حامد �سليمان( يف ت�سريح  العام  العامل وقام نائب المني 
جمعيات ال�سداقة الفاعلة واملوؤثرة اإذ بداأ يف تفعيل جمعية ال�سداقة الفاعلة واملوؤثرة اإذ بدا يف تفعيل جمعية ال�سداقة المريكية 

ال�سودانية بعد رفع العقوبات المريكية عن ال�سودان) (.
الدول الفريقية الخرى هناك عدد قليل  العالقات الرتكية مع  بارزا يف حت�سني  وال�سودان دورا  الثقايف بني تركيا  التزاوج  ولعب 
من التراك يف ال�سودان مقارنة مع تدفق الطلبة ال�سودانيني والفارقة اىل اجلامعات الرتكية اإذ تخرج عدد جيد من الطلبة من 
اجلامعات الرتكية او انهم قد تزوجوا من ن�ساء تركيات او اىل رجال اتراك بع�سهم اما اخذ زوجته اىل ال�سودان او اختار البقاء 

معها يف تركيا والبع�س حاز على اجلن�سية الرتكية ) (.
اخلامتة: 

ل�سك ان جناح حزب العدالة والتنمية يف العودة اىل ال�سرق الو�سط والوطن العربي خا�سة يف افريقيا وحتديدا ال�سودان يعود اىل 
جملة من العتبارات منها رغبة الوليات املتحدة المريكية كاأكرب دولة يف العامل عن هذا التغلغل الرتكي احلليف للوليات املتحدة 
المريكية اف�سل من التمدد اليراين املناه�س لل�سيا�سات المريكية يف املنطقة ف�ساًل ان الدول العربية ل تنظر اىل تركيا مبنظار 
الريبة وال�سك لعتبارات دينية ف�سال عن تخوف الدول العربية من التغلغل اليراين لذا حر�ست الدول العربية على دعم تركيا 
يف هذا املجال كنوع من التوازن ف�سال عن رغبة العرب واعجابهم يف النموذج ال�سيا�سي الرتكي، وقد تبني لنا من خالل مناق�سة 
هذه املحاور ان الربغماتية الرتكية يف ممار�سة هذه ال�سيا�سات جاء اول ب�سبب رف�س دول الحتاد الوربي مل�ساألة الن�سمام اليها 
ف�سال عن رغبة تركيا يف ايجاد ا�سواق بديلة وعدم العتماد على املنظومة الوربية فقد حتركت تركيا باجتاه املنطقة العربية الغنية 
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اقت�ساديًا  ا�سبحت م�ستقرة  وانها  دولة مركزية خا�سة  نف�سها  لتجعل من  رو�سيا  توجهت اىل  وال�سواق... وكذلك  والغاز  بالنفط 
على  املنطقة  ال�ستعمارية يف  م�ساريعها  وتنفيذ  الوربية  لل�سيا�سات  تابعة  كانت  كما  ل  مهمة  دولة  تكون  اأن  يوؤهلها  و�سيا�سيًا مما 
ح�ساب عالقاتها مع العامل العربي وال�سالمي الذي ارتبطت معه لقرون عديدة وحارب التراك والعرب جنبا اىل جنب لن�سرة 
ناق�ست  التي  املحاور  هذه  خالل  من  البحث  تو�سل  هذا  مو�سوعنا  يخ�س  وفيما  ال�سالمية  العقيدة  تدفعهم  العليا  واملثل  الق�سم 
اهداف ال�سيا�سة الرتكية جتاه الوطن العربي ففي املجال ال�سيا�سي يرغب التراك يف فر�س انف�سهم كقادة للعامل ال�سالمي وان 
تعدد ا�ساليبهم ما هو ال ال�سيطرة والتحكم يف �سيا�سات البلدان العربية وقد اوردنا اي�سا املكا�سب القت�سادية التي حققتها تركيا 
من ال�سودان وافريقيا عموما يف ت�سريف الب�سائع واملنتجات الرتكية مما ي�ساهم يف تنمية القت�ساد الرتكي الذي ينمو يوما بعد 
يوم وان الدول اليوم ت�سارع يف اعداد الربامج واخلطط التي من �ساأنها ان تنجح يف امليدان القت�سادي الذي يعد من امليادين املهمة 
لل�سيا�سة الرتكية يف ال�سودان كما تو�سل العامل الع�سكري اىل حقيقة مفادها ان تكون تركيا قوة ع�سكرية على الر�س العربية عامة 
وال�سودان خا�سة لعتبارات �سرتاتيجية وهذا امر خطري يهدد المن القومي العربي وتو�سل العامل الثقايف الذي اوردناه يف هذا 
البحث ان جناح التراك يف فر�س �سورتهم الثقافية واحل�سارية على ال�سعب العربي يف ال�سودان وهذا ما يوؤكده العديد من ابناء 
التي ك�سفت ادعاءات نظرية  العربي  بالربيع  ي�سمى  الذين ميلكون �سورة م�سرقة عن التراك. وبعد حدوث ما  ال�سوداين  ال�سعب 
التي  الزمات  بالعديد من  متورطة  بو�سفها  العربي  العامل  اليجابية يف  تركيا  تراجعت �سورة  اإذ  الرتكية  ال�سرتاتيجي(  )العمق 
حدثت يف الوطن العربي ويف مقدمتها الزمة ال�سورية ويرى الباحث ان �سورة ال�سيا�سة الرتكية جتاه الوطن العربي يف تراجع يف 
نفو�س عموم ال�سعب العربي وقياداته وحتى يف الداخل الرتكي ان حزب العدالة والتنمية برئا�سة اردوغان وتورطه يف احداث املنطقة 
العربية �سلبيًا جعل ال�سعب الرتكي ينتقد �سيا�ساته يف قيادة تركيا نحو النظام الفردي وال�سمويل ورف�سه لتنفيذ تركيا لل�سيا�سات 

المريكية وال�سرائيلية يف املنطقة. 
ملحق رقم )1(

وثيقة ان�شطة البا�شوات العثمانيني يف جزيرة �شواكن ال�شودانية )1517-1882(
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العنف �شد الزوج “اأ�شبابه، اأ�شكاله، واآثاره”
     “درا�شة ا�شتطالعيةمطبقة على اأع�شاء هيئة التدري�س يف كلية ال�شياحة والآثار بجامعة امللك �شعود”

  د. اأحالم العطا حممد عمر
جامعة امللك في�سل-كلية الآداب

ملخ�س
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل اأ�سباب واأ�سكال واآثار العنف الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج من وجهة نظر اأع�ساء هيئة 
واأداة  ال�سامل،  احل�سر  بطريقة  الجتماعي  امل�سح  منهج  وا�ستخدمت  �سعود،  امللك  جامعة  يف  والآثار  ال�سياحة  بكلية  التدري�س 
ال�ستبانة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل العديد من النتائج منها: من الأ�سباب التي تدفع الزوجة ملمار�سة العنف �سد زوجها: تدخل الأهل 
يف احلياة الزوجية، الفارق يف امل�ستوى التعليمي بني الزوجني، �سوء التوافق اجلن�سي، �سعف �سخ�سية الزوج. كما اأو�سحت نتائج 
املتكرر،  والعتاب  اللوم  تتمثل يف:  زوجها  �سد  الزوجة  الذي متار�سه  الجتماعي(  النف�سي،  )اللفظي،  العنف  اأ�سكال  اأن  الدرا�سة 
التقليل من اأهمية ما يقوم به الزوج، عدم الهتمام بالزوج، �سك الزوجة املتكرر يف زوجها، حرمان الزوج من حقوقه ال�سرعية، 
عدم احرتام الزوج وطاعته، وعدم احرتام اأهل الزوج. كذلك اأو�سحت النتائج اأن من الآثار التي تنجم عن عنف الزوج �سد الزوج: 
كراهية احلياة الزوجية، تدهور �سحة الأطفال النف�سية، رجوع الزوج اإىل املنزل يف �ساعات متاأخرة، و�سعف العالقات الجتماعية 

بني اأهل الزوجني.
كلمات مفتاحية: العنف، الزوج، اأع�ساء هيئة التدري�س، كلية ال�سياحة والآثار، جامعة امللك �سعود.

Violence against husband ”causes، forms and effects“
”A Survey Study Applied to Faculty Members at the College of Tourism and Antiq-
uities، King Saud University“
Abstract
This study aimed to identify the causes، forms and effects of the violence practiced 
by the wife against the husband from the point of view of the faculty members of the 
Faculty of Tourism and Archeology at King Saud University. The study used the so-
cial survey method in a comprehensive manner and the questionnaire tool، Reasons 
for wife to practice violence against her husband: weakness of husband‘s person-
ality، interference of parents in marital life، poor sexual compatibility، and differ-
ences in educational level between spouses. The results of the study also showed that 
the forms of violence )verbal، psychological، social( practiced by the wife against 
her husband are: blame and frequent abuse، ridicule and ridicule، underestimating 
the importance of what the husband does، lack of interest in the husband، His legal 
rights، lack of respect for the husband and obedience، and lack of respect for the hus-
band‘s family. The results also indicate that the effects of husband‘s violence against 
the husband include: hatred of marital life، deterioration of children‘s psychological 
health، husband‘s return home late and poor social relations between spouses.
Keywords: Violence، husband، faculty members، College of Tourism and Archeol-
ogy، King Saud University.
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املقدمة:
اأ�سبحت ظاهرة العنف من اأهم الظواهر الجتماعية التي حظيت باهتمام الباحثني واملخت�سني، وموؤ�س�سات املجتمع املختلفة على 
م�ستوى العامل منذ العقد الأخري من القرن املا�سي، ومما ل �سك فيه اأن ظاهرة العنف موجودة منذ القدم اإذ هي لي�ست بظاهرة 
من  وغريها  الإن�سان،  بحقوق  تنادي  التي  التيارات  بع�س  لظهور  وذلك  ال�سابق؛  من  اأكرث  بدرا�ستها  الهتمام  اأ�سبح  لكن  حديثة 

التيارات الأخرى.
ق�سيته  فاأ�سبحت  وم�ساره،  العنف  خلطورة  نظرًا  خمتلفة  جوانب  من  الأ�سري  العنف  وحتليل  درا�سة  على  الجتماع  علماء  ودرج 
من  فالعنف  والإن�سانية،  الجتماعية  بالعلوم  واملعنني  عامة،  الجتماعيني  وامل�سلحني  واملفكرين  ال�سا�سة  لدى  وب�سدة  مطروحة 

الظواهر الجتماعية املرفو�سة من قبل املجتمع، ورغم رف�سها اإل اأنها موجودة يف كل مكان وزمان )�سالم، 2012: 16(.
ومن املالحظ اأن اأغلب الدرا�سات الجتماعية التي اهتمت بظاهرة العنف ركزت على العنف املمار�س داخل الأ�سرة اأو ما ي�سمى 
بالعنف الأ�سري وبالأخ�س العنف �سد الزوجة، و�سد الطفل، والعنف الزواجي، وغريها من الدرا�سات التي اهتمت بظاهرة العنف 

داخل املجتمع مبختلف اأنواعه وفئاته املمار�سة له اأو املمار�س عليها.
لكن هناك عنف من نوع اآخر مل يتطرق له الباحثون رمبا قد يكون جديدًا لكنه قدمي غري معلن عنه، ومل يجد الهتمام بالدرا�سات 
من قبل الباحثني واملخت�سني، وهو عنف الزوجة �سد الزوج، فمثلما هناك زوجات معنفات من قبل اأزواجهن اأي�سًا هناك اأزواج 
معنفني من قبل زوجاتهن، ولكن حل�سا�سية املو�سوع، والتي مت�س كرامة الرجل، ي�سعب اإثبات هذا العنف بالرغم من وجوده ومعاناة 
كثري من الأزواج منه لكنهم قد ل يعرتفون باأنهم �سحية عنف زوجاتهم وباأنهم م�سطهدين، ويف�سلون الكتمان خوفًا من الف�سيحة 
وال�سخرية والعار، وال�ستمرار يف هذه العالقة الزواجية العنيفة على الرغم من اأن الرجل قد يجد الدعم وامل�ساندة من املجتمع 
بعك�س املراأة، وتتوافر لديه امل�سادر القت�سادية التي متكنه من ال�ستقاللية عن زوجته العنيفة، وقد يكون ا�ستمراره يف هذه العالقة 

ب�سبب الأبناء، واأهمية وجود الأم معهم.   
اهتمت  التي  ال�سابقة  والدرا�سات  املراجع،  وجود  عدم  واأهمها  الباحثة،  تواجه  قد  التي  وال�سعوبات  املو�سوع  حل�سا�سية  ون�سبة 
بدرا�سته، وكذلك جمتمع درا�سي يتجاوب مع الباحثة يف ت�سهيل جمع املعلومات التي تقي�س واقع الظاهرة، راأت الباحثة اأن تكون هذه 
الدرا�سة درا�سة ا�ستطالعية تعك�س من خاللها الأ�سباب التي قد تدفع الزوجة ملمار�سة العنف �سد زوجها، واأ�سكال العنف الذي 
متار�سه �سده، والآثار املرتتبة على ذلك العنف، من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س يف كلية ال�سياحة والآثار بجامعة امللك �سعود، 

حتى ميكن اأن تكون هذه الدرا�سة بداية لدرا�سات و�سفية تقي�س واقع العنف الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج.
اأوًل: م�شكلة الدرا�شة:

ت�سكل احلياة الزوجية منظومة متكاملة من اجلوانب التفاعلية ذات حلقات مرتابطة فيما بينها تت�سمن مهارات التعامل واملواجهة اأو 
املهارات الت�سالية والتوكيدية اأو اخل�سائ�س ال�سخ�سية واملعتقدات والأفكار ومنط احلياة وامل�ستوى التعليمي والثقايف والجتماعي 
الزوجني،  قوية بني  رابطة  يعترب  فالزواج   .)78  :2011 الزوجني )عتو،  العالقة بني  املوؤثرة يف  الأخرى  املتغريات  وغريها من 
ونظام اجتماعي يرقى بالنف�س الب�سرية وي�سبع الرغبة بني الذكر والأنثى وي�سون الإن�سان ويحفظه، وتقوم عليه الأ�سرة التي ين�ساأ يف 

رحابها الفرد، واحلياة الزوجية قوامها املودة والرحمة والتفاهم، وح�سن الع�سرة، وامل�ساركة، والتعاون.
ونتيجة للتحولت والتغريات التي طراأت على املجتمع بكل ما فيه من اأن�ساق اجتماعية مبا فيها الأ�سرة، اأثرت على نوعية العالقات 
الجتماعية الداخلية يف الأ�سرة وخا�سة العالقة بني الزوجني، وبالرغم من املكانة الجتماعية التي يحظى بها الزوج داخل الأ�سرة 
التي  الكيفية  بنف�س  اإذ مل تكن  الأ�سر  اأغلب  املكانة يف  التغريات طافت هذه  اأن  اأمورها لكن نالحظ  واملتحكم يف كل  فهو رئي�سها 
كانت عليها، وظهر نوع جديد من العنف مل يكن موجودًا اأو رمبا كان موجودًا لكنه م�سكوت عنه ومل يكن ظاهرًا، وهو العنف الذي 
متار�سه الزوجة �سد زوجها، واخرتاق منظومة القيم الجتماعية والدينية، ومن املالحظ اأن العنف �سد الزوجة وجد اهتمام كبري 
يف جمال البحث، ويف جمال الهتمام من ذوي الخت�سا�س، واأ�سحت معظم التيارات الجتماعية تنادي بوقف العنف �سد املراأة 
ب�سورة عامة واملراأة الزوجة على وجه اخل�سو�س، وباأن الزوج هو املت�سلط املمار�س للعنف، واأن الزوجة هي املظلومة، لكن الواقع 
يقول: مثلما الزوجة معنفة من قبل زوجها هناك اأزواج معنفني من قبل زوجاتهم لكنهم ل يف�سحون بذلك، وقد يعزى ذلك لكثري 
من الأ�سباب املجتمعية، فم�سكلة العنف �سد الزوجة ميكن تقبله اجتماعيًا، لكن عنف الزوجة �سد الزوج مهما كان نوعه واأ�سبابه ل 
ميكن تقبله من املجتمع، ول ميكن اأن يف�سح به الزوج وي�ستكي منه. لذا ميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الآتي: ما اأ�سباب 
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واأ�سكال العنف الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج وما الآثار الناجمة عنه من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار 
بجامعة امللك �سعود؟

ثانيًا: اأهمية الدرا�شة:
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة فيما يلي: 

اأ- توفري قاعدة من البيانات واملعلومات املتعلقة باأ�سباب واأ�سكال واآثار العنف الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج.
لإجراء  للباحثني  املجال  تف�سح  �سابقة  كدرا�سة  العلمية  املكتبة  اإثراء  ي�سهم يف  قد  الدرا�سة مو�سوعًا جديدًا  باعتبار مو�سوع  ب- 

درا�سات اأخرى يف نف�س املجال.
ج- تزويد امل�سوؤولني واملخططني والباحثني يف جمال علم الجتماع الأ�سري، وذوي الهتمام، بنتائج هذه الدرا�سة وال�ستفادة منها.

ثالثًا: اأهداف الدرا�شة:
تهدف هذه الدرا�سة اإىل الآتي:

اأ- التعرف اإىل اأ�سباب عنف الزوجة �سد الزوج من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار بجامعة امللك �سعود.
ب- التعرف اإىل اأ�سكال العنف )اللفظي، النف�سي، الجتماعي( الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س 

بكلية ال�سياحة والآثار بجامعة امللك �سعود.
ج- التعرف اإىل الآثار الناجمة عن عنف الزوجة �سد الزوج من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية ال�ساحة والآثار بجامعة امللك �سعود.

رابعًا: ت�شاوؤلت الدرا�شة:
ت�ستند هذه الدرا�سة على الت�ساوؤلت التالية:

اأ- ما اأ�سباب العنف الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار بجامعة امللك �سعود؟
ب- ما اأ�سكال العنف )اللفظي، النف�سي، الجتماعي( الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية 

ال�سياحة والآثار بجامعة امللك �سعود؟
ج- ما الآثار الناجمة عن عنف الزوجة �سد الزوج من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار بجامعة امللك �سعود؟

خام�شًا: مفاهيم الدرا�شة:
اأ- العنف:

هو: اأي قول اأو فعل موؤذ اأو قهري اأو عنيف اأو تهديد يقع على اأحد اأع�ساء الأ�سرة اأو العائلة من جانب ع�سو اآخر، وقد ينظر اإليه على 
اأنه ا�ستخدام غري م�سروع للقوة املادية اأو املعنوية لإحلاق الأذى باآخر )اجلامع، 2010: 195(.

وعرفه معجم و�سرت)Wester،1990: 1316( باأنه: ا�ستخدام القوة للحرمان من احلقوق عن طريق ال�ستخدام غري العادل 
لل�سلطة اأو القوة، وهو �سلوك يهدف اإىل اإيقاع الأذى بالآخرين اأو ما يرمز له. 

كذلك يعرف باأنه: كل اإكراه اأو �سغط ذو طبيعة ج�سدية اأو نف�سية، ميكن اأن ينتج عنها اخلوف، التغري، التعا�سة، الأمل، واملوت لكائن 
.)M.Christen،2004;32( حي

والعنف �سد الزوج يعرف باأنه: جمموعة من ال�سلوكيات التي تقوم بها الزوجة يف حق زوجها، وت�سبب له �سررًا معنويًا ونف�سيًا، يوؤدي 
اإىل امل�سا�س برجولته، وجرح كرامته، ويهني كربيائه اأمام نف�سه، واأمام الآخرين )د�سا�س، 2006: 12(.    

ويق�سد به اإجرائيًا يف هذه الدرا�سة كل �سلوك عنفي ت�سلكه الزوجة ويلحق ال�سرر بزوجها �سواء كان لفظيًا اأو نف�سيًا اأو اجتماعيًا 
من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار جامعة امللك �سعود.

ب- الزوج:
ْوُج �سد الفرد وكل واحد منهما ي�سمى زوجا، ويقال لالثنني زوجان. يق�سد به اإجرائيًا يف هذه الدرا�سة  ْوُج هو البعل، والزوج اأي�سا املراأة، والزَّ الزَّ

الزوج الرجل البعل الذي على قيد الزواج، وميار�س عليه العنف من قبل زوجته �سواء كان هذا العنف لفظيًا اأو نف�سيًا اأو اجتماعيًا.
�شاد�شًا: النظرية املف�شرة للدرا�شة:

النظرية البنائية الوظيفية: 
فل�سفة هذه النظرية تنطلق من فكرة تكامل الأجزاء يف كل واحد، والعتماد املتبادل بني العنا�سر املختلفة للمجتمع، لذا فاإن التغري 
يف اأحد الأجزاء من �ساأنه اأن يحدث تبعًا لذلك تغريات يف الأجزاء الأخرى. وقد اكت�سبت هذه النظرية تاأييدًا من علماء الجتماع 
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يف اأوروبا واأمريكا، وتبناه حديثًا تالكوتبار�سون، واآخرون )ال�سغري، 2012: 65(، وترتكز هذه النظرية على مبادئ اأ�سا�سية كما 
ورد يف احل�سن، )2005: 56( تتمثل يف الآتي:

اأنها  اإل  اأو وحدات، خمتلفة بع�سها عن بع�س  اأجزاء  املوؤ�س�سة مهما يكن غر�سها وحجمها من  اأو  اأو اجلماعة  1- يتكون املجتمع 
مرتابطة ومت�ساندة.

2-املجتمع اأو املوؤ�س�سة ميكن حتليلها حتلياًل بنيويًا وظيفيًا اإىل اأجزاء وعنا�سر اأولية.
3- اأن الأجزاء التي تتحلل اإليها املوؤ�س�سة اأو املجتمع هي اأجزاء متكاملة، كل جزء يكمل الآخر.

4- اأن كل جزء من اأجزاء املوؤ�س�سة اأو الن�سق له وظائف بنيوية نابعة من طبيعة اجلزء.
5- الوظائف التي توؤديها اجلماعة اأو املوؤ�س�سة اأو املجتمع اإمنا ت�سبع حاجات الأفراد املنتمني اإليه، وقد تكون حاجات اأ�سا�سية اأو 

روحية اأو اجتماعية. 
6- الوظائف التي توؤديها املوؤ�س�سة اأو اجلماعة قد تكون وظائف ظاهرة اأو باطنة، اأو وظائف هدامة اأو بناءة.

ترى هذه النظرية اأن العنف من الظواهر الجتماعية غري ال�سوية التي تدل على اإ�سابة البناء الجتماعي بحالة من التوتر الناجتة 
عن خلل وظيفي اأ�ساب اأن�ساق فرعية من اأن�ساق البناء الجتماعي، ومبا اأن الأ�سرة تعد ن�سقًا فرعيًا من اأن�ساق البناء الجتماعي فقد 
تتحول اإىل ن�سق غري وظيفي عند اإ�سابتها بخلل يفقدها القيام بدورها ووظيفتها التي يتطلع لها داخل البناء الجتماعي )ال�سغري، 

 .)68  :2012
ميكن توظيف هذه النظرية يف هذه الدرا�سة باعتبار اأن الأ�سرة اأحد الأن�ساق الجتماعية املهمة واملكملة للبناِء الجتماعي، يرتبط 
اأن  ومبا  ا�ستمراره،  اأجل  من  الجتماعية،  والأدوار  والتفاعالت،  العالقات،  من  جمموعة  طريق  عن  البع�س  بع�سهم  مع  اأفرادها 
اأجل  من  الآخر؛  منهما جتاه  كل  بواجباتهما  يقوما  اأن  لبد  الأ�سرة  ن�سق  عليهما  يرتكز  اللذان  املهمان  يعتربان اجلزاآن  الزوجني 
ا�ستمرار احلياة الزوجية والأ�سرية وا�ستقرارها، لكن اإذا ح�سل العك�س من ذلك فقد يحدث خلل وظيفي يف ن�سق الأ�سرة يفقده 
توازنه وا�ستمراره خا�سة يف حال وجود جو من التوتر م�سحون ب�ستى اأ�سكال العنف الذي متار�سه الزوجة �سد زوجها، وبالتاأكيد هذا 
قد يوؤثر على بقية اأفراد الأ�سرة )اأجزاء الن�سق(، وبالتايل رمبا يحدث تفكك لالأ�سرة، وبذلك ي�سبح ن�سق الأ�سرة غري وظيفي مما 

يوؤدي اإىل  حدوث خلل وظيفي يف البناء الجتماعي ككل.
�شابعًا:الدرا�شات ال�شابقة:

درا�سة: )عبد الوهاب،1992(، بعنوان: العنف الأ�سري يف املجتمع امل�سري.
هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل اأ�سباب ظاهرة العنف الأ�سري واإبراز اأكرث العوامل تاأثريًا يف منوها وانت�سارها، ا�ستخدمت منهج 
امل�سح الجتماعي، واأداة ال�ستبانة، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج التي و�سحت اأن اأكرث الأ�سباب التي تقف وراء 
العنف الأ�سري ترجع اإىل الفارق العمري الكبري بني الزوجني، وعدم اإتاحة الفر�سة للزوجة قبل الزواج يف اختيار الزوج اأو اإجبارها 
عليه حتت تاأثري العادات والتقاليد وذلك ر�ساء للوالدين، تدين امل�ستوي التعليمي لأغلب الزوجات، وممار�سة الزوجة اأ�سكال خمتلفة 
للعنف �سد الزوج حتى و�سلت جرمية العنف للقتل. تتفق الدرا�سة ال�سابقة مع الدرا�سة احلالية يف الهدف واملنهج والأداة، وتختلف 

عنها يف وحدة التحليل، ومكان الدرا�سة. 
ودرا�سة:McColl Key lira & Ann، 1995( ( بعنوان: اأثر العنف الأ�سري على الأطفال. 

هدفت الدرا�سة اإىل بحث الآثار املرتتبة على العنف الأ�سري على الأطفال، وقد اأجريت الدرا�سة على عينات خمتلفة من الزوجات 
املادي  العنف  ا�ستخدام  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأو�سحت  وقد  البيع،  وعامالت  التجارية  ال�سركات  بع�س  �سكرتارية  يف  يعملن  الالتي 
تاأثريًا �سلبيًا على �سخ�سية الطفل، واأن العنف الأ�سري يجعل �سخ�سية الأطفال متوترة وقا�سية وعنيفة واأنانية،  واملعنوي يوؤثران 
ويوؤثر العنف بدرجة كبرية يف �سحتهم العقلية، ويف ممار�ستهم لأدوارهم م�ستقباًل. تتفق هذه الدرا�سة مع الدرا�سة احلالية يف واحٍد 

من اأهدافها، وتختلف عنها يف وحدة التحليل، ومكان الدرا�سة. 
ودرا�سة: )املركز القومي للبحوث الجتماعية واجلنائية، 2002(

ا�ستخدمت الدرا�سة منهج امل�سح الجتماعي، واأداة ال�ستبانة، وبلغ حجم العينة )20( زوجة م�سرية �سجينة ب�سبب اإدانتهم يف 
جرائم اعتداء على الأزواج، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأ�سكاًل خمتلفة للعنف الذي مار�سته الزوجة �سد الزوج تتمثل يف: �سب الزوج 
و�ستمه، وعدم تلبية حاجياته الزوجية، وعدم طاعته، وجود عالقة عك�سية بني م�ستوى تعليم الزوجة وممار�ستها للعنف. اأما الأ�سباب 
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التي دفعت الزوجة لتعنيف زوجها تتمثل يف: بخل الزوج، عدم قيام الزوج مبتطلبات الأ�سرة، �سعف �سخ�سية الزوج، وغرية الزوج.
تتفق الدرا�سة ال�سابقة والدرا�سة احلالية يف الهدف العام والأداة، وتختلفان يف ا�ستخدامهما للمنهج؛ فالدرا�سة ال�سابقة ا�ستخدمته 

باأ�سلوب العينة والدرا�سة احلالية ا�ستخدمته باأ�سلوب احل�سر ال�سامل، وكذلك تختلفان يف مكان الدرا�سة.
اأما درا�سة: )د�سا�س، 2006(، بعنوان: عنف الزوجة �سد الزوج: اأ�سبابه واأ�سكاله، فقد هدفت اإىل التعرف اإىل اأ�سكال واأ�سباب 
العنف الذي متار�سه الزوجة �سد زوجها يف املجتمع اجلزائري، وا�ستخدمت منهج امل�سح الجتماعي، واأداة ال�ستبانة، وتو�سلت اإىل 
جمموعة من النتائج منها: معايرة الزوجة لزوجها ومقارنته بالآخرين، ال�سب وال�ستم والإهانة، حرمان الزوج من حقوقه ال�سرعية، 
ومن الأ�سباب التي دفعت الزوجة ملمار�سة العنف �سد زوجها: اإهمال الزوج لها، �سعف �سخ�سيته، �سوء معاملته لها، و�سعف دخله. 
تتفق هذه الدرا�سة مع الدرا�سة احلالية يف املو�سوع والهدف، وتختلف عنها يف اأن الدرا�سة احلالية تناولت الآثار الناجمة عن عنف 

الزوجة �سد الزوج، وكذلك يف مكان الدرا�سة.
وكذلك درا�سة: (الهيل، 2007(، بعنوان: العالقة بني العنف الأ�سري والتوافق النف�سي لدى الأبناء يف املجتمع القطري، وهدفت اإىل 
التعرف اإىل العالقة بني العنف الأ�سري والتوافق النف�سي لدى الأبناء، وطبقت على احلالت الطالبية املحولة من املدار�س اإىل اإدارة 
وتو�سلت  الأ�سرية،  العالقات  بني  وتفكك  اأ�سري  وت�سدع  م�سكالت مدر�سية،  لديها  التي  الفردية  الرعاية  وق�سم  الجتماعية  الرتبية 
و�سوء  الأبناء،  مع  بالعنف  ات�سفت  التي  الوالدية  املعاملة  اأ�ساليب  بع�س  بني  عالقة  وجود  منها:  النتائج  من  جمموعة  اإىل  الدرا�سة 
العالقات داخل الأ�سرة، وجود عالقة موجبة بني م�ستوى عدوان الأبناء وعدوان الآباء لهم. تتفق الدرا�سة ال�سابقة والدرا�سة احلالية 

يف اأحد الأهداف وهو معرفة الآثار الناجمة عن العنف، وتختلفان يف وحدة التحليل ومكان الدرا�سة.  
واأخريًا درا�سة: )عتو، 2011(، بعنوان: العنف الزواجي وعالقته باأبعاد الر�سا عن احلياة، والتي هدفت اإىل الك�سف عن العالقة 
بني اأ�سكال العنف �سد الزوجة اجلزائرية وبني الر�سا عن احلياة، ا�ستخدمت منهج امل�سح الجتماعي، واأداة ال�ستبانة، وبلغ حجم 
العينة )300( زوجة معنفة، و)300( زوجة غري معنفة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج منها: اأن الزوجات الالتي تعر�سن للعنف 
وال�سعور  لذاتها،  تقديرًا  اأقل  النف�سي،  وال�ستقرار  الطماأنينة  والرتياح، عدم  بالر�سا  ي�سعرن  ول  �سعيدة  بحياة  يتمتعن  ل  الزواجي 

بالقلق واخلوف. تتفق الدرا�سة ال�سابقة والدرا�سة احلالية يف تناولهما لظاهرة العنف، وتختلفان يف وحدة التحليل، ومكان الدرا�سة.
ثامنًا:  اأدبيات الدرا�شة:

العنف:  1-
اأو معنويًا يعاقب عليه القانون،  اأو �سررًا ماديًا  اأو النف�سي الواقع على الأ�سخا�س والذي يحدث تاأثريا  ي�سري اإىل العتداء البدين 
ويرتبط بالعنف معاِن عديدٌة و�سبيهٌة مثل: الإ�ساءة، ال�سرر، الإيذاء، فالعنف �سواًء كان �سلوكا اأو فعال يعد عماًل عدائيا متعمدا 

يق�سد به اإحلاق الأذى وال�سرر اجل�سدي والنف�سي يقوم به فرد يتميز بالقوة )عبد اجلواد، والطراونة، 2004(.
ويرى بع�س اخلرباء اأن ن�سبة العنف بني اجلن�سني تكاد تكون متعادلة، فكما تتعر�س املراأة للعنف من الرجل يتعر�س الرجل للعنف 
اأي�سًا من املراأة مع اختالف اأ�سكال العنف، ومن ينكر وجود العنف �سد الرجل فهو واهم، فع�سر امل�ساواة لي�س فقط يف احلقوق 
والواجبات بل اأ�سبحت امل�ساواة اأي�سًا يف �سلوك العنف املمار�س بني الرجل واملراأة جتاه كل منهما الآخر )فهمي، 2012: 138(.  
واأورد خمتار )1999( كما جاء يف )ال�سمري، 2012: 226( جمموعة من التعاريف للعنف منها تعريف: )با�سBuss( الذي 
عرفه باأنه: �سلوك ي�سدره الفرد لفظيًا اأو بدنيًا اأو ماديًا، �سريحًا اأو �سمنيًا، مبا�سرًا اأو غري مبا�سر، ويرتتب على هذا ال�سلوك اإحلاق 
اأذى بدين اأو مادي لل�سخ�س نف�سه �ساحب ال�سلوك اأو لالآخرين، كما يعرفه )بركوتز)Berkowitz باأنه: ال�سلوك الذي يهدف 
اإىل اإحلاق الأذى ببع�س الأ�سخا�س واملو�سوعات، ويعرفه )برترام)Bertram باأنه ال�سلوك الذي ي�سدر عن فرد اأو جماعة من 

الأفراد بق�سد اإيذاء الآخرين.
2- العنف �شد الزوج:

العنف �سد الزوج يعد واحد من اأنواع العنف املمار�س داخل الأ�سرة، وهو اأحد اأمناط ال�سلوك العدواين الذي يلحق الأذى اأو ال�سرر 
املادي، اأو املعنوي بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، وب�سكل وا�سح اأو م�سترت يف حدود العالقات الزوجية رمبا نتج عن وجود عالقة 

غري متكافئة يف اإطار تق�سيم العمل بني الزوج والزوجة داخل الأ�سرة.
وقد اأطلقت بع�س منظمات الرعاية الجتماعية يف بريطانية على العنف املمار�س داخل الأ�سرة )م�سطلح العنف املنزيل( باعتباره 
اأعم واأ�سمل يف تف�سري العنف الذي يحدث �سمن حدود مملكة خا�سة هي املنزل، فعرفوا العنف املنزيل باأنه ال�ستخدام املنظم 
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لالإ�ساءة باأنواعها، والتهديد، والتحكم القت�سادي الذي يقوم به اأي ع�سو من اأع�ساء الأ�سرة لل�سيطرة واحل�سول على قوة اأكرث 
.)Katelwi and Jotodd،2000:1( داخل حدود تلك اململكة اخلا�سة

اأي من الزوجني مع دوره الجتماعي املتوقع منه، ودوره ال�سلوكي قد تظهر �سراعات من  وعندما ينعدم التوافق والن�سجام لدى 
اأغلب  اأن  ورغم  الآخر،  الطرف  جتاه  ميار�س  عنفا  وت�سبح  ال�سراعات  هذه  ت�ستمر  وقد  بينهما،  التفاهم  عملية  تعيق  اأن  �ساأنها 
ياأخذ يف  الزوج  املمار�س �سد  العنف  اأ�سبح  انت�سارًا، لكن  الأكرث  الزوجة، وهو  الزوج جتاه  املمار�س من  العنف  تناولت  الدرا�سات 
الظهور على ال�ساحة الجتماعية على الرغم من اأن معظم الأزواج ل ي�سرحون بذلك ول يعرتفون بتعر�سهم للعنف من زوجاتهم 

لأن ذلك يقلل من �ساأنهم، وقد يكونوا م�سدر �سخرية من املجتمع. 
والعنف املرتكب �سد الزوج قد ي�سبب �سررًا واآلمًا ج�سدية اأو نف�سية اأو جن�سية اأو اجتماعية، ويرتك اآثارًا ج�سيمة تتعدى الزوجني 
اإىل منظومة الأ�سرة، ويكون عنف الزوجة �سد الزوج يف �سكل �سلوك واأفعال، وقد تدفعها العديد من الأ�سباب ملمار�سته، وميكن 
وهي   ،)140  :2012 ورد يف )فهمي،  كما  زوجها  العنف �سد  ملمار�سة  الزوجة  تدفع  اأن  التي ميكن  الأ�سباب  بع�س  ا�ستعرا�س 

كالآتي: 
الزوج: �شد  الزوجة  عنف  اأ�شباب   3-

هناك عدة اأ�سباب رمبا قد تكون وراء ممار�سة الزوجة للعنف بجميع اأ�سكاله �سد زوجها، وميكن ا�ستعرا�سها فيما يلي:
اأ- املعاملة الوالدية للزوجة قبل الزواج �سواء يف مرحلة الطفولة اأو مرحلة ال�سباب.

ب- عدم وجود ر�سى نف�سي عن الذات، وعن املعي�سة لدى الزوجة، واأنها اأ�ساءت الختيار يف زواجها.
ج- خروج الزوجة للعمل يدفعها ملمار�سة العنف مع زوجها؛ لأن الزوجة العاملة اأقدر على رد عنف زوجها.

د- فارق ال�سن بني الزوجني ي�سعر الزوجة باأنها مرتبطة بزوج غري قادر على احتوائها وم�سايرتها يف امل�ساعر والأحا�سي�س.
هـ- �سعف قنوات الت�سال بني الزوجني، وعدم وجود و�سيلة للتفاهم، جتعل الكثري من الزوجات ي�سعرن بخيبة اأمل كبرية يف جناح 

حياتهم الزوجية.
و- ال�سجار امل�ستمر نتيجة لعدم كفاية الدخل وتدهور القيم الأ�سرية وال�سراع امل�ستمر مع الزوج يدفع الزوجة ملمار�سة العنف بل 

ميكنها التخل�س من الزوج بقتله.
اأن حتاول  دون  القتل  وهو  الزوج  مع  العنف  م�ستويات  اأعلى  ملمار�سة  الزوجة  تدفع  التي  العوامل  الزوجية من  واخليانة  الغرية  ز- 

اخلال�س منه بطلب الطالق.
العنف: اأ�سكال   4-

ميار�س العنف بعدة اأ�سكال منها: )العنف اللفظي، العنف النف�سي، والعنف الجتماعي(، وميكن التطرق لها يف ما يلي:
اأ- العنف اللفظي: 

هو تهديد ال�سخ�س املعنف واإيذائه عن طريق الكالم والألفاظ البذيئة وال�ستهزاء وعادة ما ي�سبق العنف اللفظي العنف الفعلي 
�سده  اجل�سدي  العنف  توجيه  على  الإقدام  قبل  واإمكانياته  قدراته  عن  الك�سف  احلالة  هذه  يف  منه  الق�سد  ويكون  واجل�سدي، 
)الزبيدي، 2007: 15(، ويعرب العنف اللفظي عن درجات نوعية منها ال�سب والإهانة والتهديد وال�سخرية والتعليمات اجلارحة 
والتهديد اللفظي بالعتداء والق�سوة يف التعبري عن الغ�سب، ودائمًا ما يوؤدي اإىل عنف بدين )عتو، 2011: 83(، ومتار�س الزوجة 
اأمام  و�ستمه  اإهانته  النا�س،  اأمام  م�سيئة  باألفاظ  و�سبه  الزوج  �ستم  منها:  �سور  بعدة  زوجها  �سد  العنف  اأ�سكال  من  ال�سكل  هذا 

اأبنائه مما يقلل من مكانته وي�سوه �سورته اأمامهم، وي�سبب عدم احرتامهم له، التحدث معه بع�سبية وانفعال. 
ب- العنف النف�شي:

هو اأي فعل يحدث �سررًا نف�سيًا مبا يف ذلك الإ�سارة بالدونية وعدم الهتمام، بالإ�سافة اإىل التهديد با�ستخدام العنف، وزرع اخلوف 
يف النف�س وعدم ال�سعور بالأمن النف�سي وال�ستقرار العاطفي )القاطرجي، 2009: 7(.هذا ال�سكل من اأ�سكال العنف ي�سمل اأي 
وميار�س  كرامته،  و�سلب  واإهانته  الزوج  لتحقري  املعنوي  الإيذاء  وهدفه  الزوج،  وم�ساعر  لعواطف  نف�سيًا  موؤذ  الزوجة  ت�سلكه  فعل 
على �سكل م�سادمات لفظية كال�ستم، وغري لفظية كالإهمال والتحقري، وي�سعب ح�سر اآثاره لأّن مظاهره كثرية ومتعددة، ويت�سم 

بال�ستمرارية، ومن �ساأنه اأن يوؤذي م�ساعر وعواطف الزوج دون اأن تكون له اآثار ج�سدية.
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ج- العنف الجتماعي:
اأ�سكال العنف تهدف الزوجة منه حرمان زوجها من ممار�سة حقوقه الجتماعية والفردية ب�سورة �سوية مما يوؤثر  هو �سكل من 
على مكانته يف الأ�سرة واملجتمع، وميكن اأن يتخذ العنف الجتماعي �سد الزوج ال�سور التالية: عدم احرتام الزوج وطاعته، عدم 
اإ�سراك الزوج يف اأمور البيت والأطفال، منع الزوج من تكوين �سداقات، اتخاذ الزوجة بع�س القرارات الأ�سرية من غري علم زوجها، 

وغريها.
زوجها: �شد  الزوجة  عنف  عن  الناجمة  الآثار   5-

العنف �سواء كان ممار�س من الزوجة �سد الزوج، اأو من الزوج �سد الزوجة يهدد ا�ستقرار الأ�سرة، واملجتمع ملا له من اآثار �سلبية قد 
تكون مدمرة لكل فرد من اأفراد الأ�سرة، ويختلف تاأثري العنف باختالف �سدته، ووفق اخل�سائ�س التي متيز كل من الفرد املمار�س 
للعنف والفرد املعنف به، ومهما اختلف طرفا هذه الظاهرة فاإن الآثار قد تكون واحدة على اأفراد الأ�سرة؛ �سواء كان املعنف هو 
الزوجة، اأو الزوج، ورمبا يحدث العنف �سد الزوج اآثارًا تتمثل فيما يلي: احلرمان من ال�سعادة الزوجية مما ينتج عن ذلك كراهية 
احلياة الزوجية، التفكك الأ�سري، تدهور �سحة الأطفال اجل�سدية والنف�سية، النحراف الأخالقي وال�سلوكي لالأبناء، وغريها من 

الآثار التي �سوف تك�سف عنها نتائج الدرا�سة.
تا�شعًا: الإجراءات املنهجية للدرا�شة:

اأ- منهج الدرا�شة:
تعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات ال�ستطالعية، وقد اعتمدت الباحثة على منهج امل�سح الجتماعي باأ�سلوب احل�سر ال�سامل.

ب- جمتمع الدرا�شة ومكانها:
�سمل جمتمع الدرا�سة اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار بجامعة امللك �سعود، الريا�س: اململكة العربية ال�سعودية.

ج- اأدوات الدرا�شة:
اأداة ال�ستبانة كاأداة رئي�سة جلمع البيانات، وقامت باإعدادها وت�سميمها، وتكونت من خم�سة حماور �سملت:  ا�ستخدمت الباحثة 
املرتبطة  العبارات  احتوت على جمموعة من  العنف(  واآثار  العنف الجتماعي،  النف�سي،  العنف  اللفظي،  العنف  العنف،  )اأ�سباب 
مب�سكلة، واأهداف، وت�ساوؤلت الدرا�سة، وا�ستخدمت مقيا�س ليكرت اخلما�سي )موافق ب�سدة، موافق، حمايد، غري موافق ب�سدة، 
غري موافق( لبيان الدرجة التي تطابق اأ�سباب وطبيعة واآثار العنف الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج من وجهة نظر اأع�ساء هيئة 

التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار بجامعة امللك �سعود حول العبارات الواردة يف ال�ستبانة اخلا�سة بهذه املحاور.
د- طريقة جمع البيانات:

باأ�سلوب  �سعود  امللك  بجامعة  والآثار  ال�سياحة  بكلية  فوق  فما  م�ساعد  اأ�ستاذ  بدرجة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  على  الدرا�سة  طبقت 
احل�سر ال�سامل، حيث بلغ عددهم )50( ع�سوًا. 

هـ- �سدق اأداة الدرا�سة: )ال�ستبانة(
الظاهري: ال�شدق   1-

من اأجل التحقق من ال�سدق الظاهري لأداة الدرا�سة )ال�ستبانة( عر�ست على بع�س املحكمني من اأع�ساء هيئة التدري�س ببع�س 
اجلامعات ال�سعودية، لتحكيمها من حيث ارتباط العبارات باملحاور املراد قيا�سها و�سالمتها من حيث ال�سياغة وامل�سمون ومدى 

تنا�سبها مع اأهداف وت�ساوؤلت الدرا�سة، وقد اأبدوا مالحظات قيمة اأخذ بها. 
:  Internal consistently Validity)الداخلي )الت�شاق  الداخلي  ال�شدق   2-

مت ح�ساب �سدق الت�ساق الداخلي لال�ستبانة على عينة الدرا�سة وذلك بح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني الدرجة لكل عبارة تنتمي 
لكل حمور والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اإليه، واأي�سًا من خالل ح�ساب معامل الرتباط بني كل حمور من حماور ال�ستبانة 

واإجمايل ال�ستبانة، وقد ا�ستخدم لذلك برنامج )SPSS( واجلداول التالية تو�سح ذلك:
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جدول رقم: )1(  معامالت ارتباط بري�سون لعبارات ال�ستبانة وبني الدرجة الكلية للمحور التابعة له
م�ستوى الدللة الإح�سائيةمعامل الرتباط باملحورمم�ستوى الدللة الإح�سائيةمعامل الرتباط باملحورم

املحور الأول: اأ�سباب عنف الزوجة �سد الزوج

10.41**0.003100.52**0.00

20.54**0.00110.37**0.008

30.57**0.00120.51**0.00

40.60**0.00130.53**0.00

50.36*0.011140.73**0.00

60.58**0.00150.72**0.00

70.58**0.00160.62**0.00

80.60**0.00170.43**0.002

90.50 *0.018

املحور الثاين: العنف اللفظي الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج

10.73**0.0050.92**0.00

20.87**0.0060.77**0.00

30.81**0.0070.90**0.00

40.87**0.0080.74**0.00

املحور الثالث: العنف النف�سي الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج

10.91**0.0070.85**0.00

20.83**0.0080.84**0.00

30.90**0.0090.85**0.00

40.85**0.00100.76**0.00

50.76**0.00110.77**0.00

60.82**0.00120.81**0.00

املحور الرابع: العنف الجتماعي الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج

10.83**0.0070.83**0.00

20.78**0.0080.79**0.00

30.88**0.0090.83**0.00

40.85**0.00100.80**0.00

50.76**0.00110.66**0.00

60.80**0.00120.90**0.00

املحور اخلام�س: الآثار الناجمة عن عنف الزوجة �سد الزوج

10.80**0.0090.89**0.00

20.74**0.00100.80**0.00

30.80**0.00110.65**0.00

40.81**0.00120.75**0.00

50.75**0.00130.84**0.00

60.88**0.00140.57**0.00

70.87**0.00150.54**

80.81**0.00160.63**0.00
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)*( يعني م�ستوى الدللة الإح�سائية )0.05(، )**( يعني م�ستوى الدللة الإح�سائية )0.01(
يت�سح من خالل معامالت ارتباط بري�سون يف اجلدول رقم )1( ارتباط جميع العبارات باملحاور التابعة له ومعظمهما عند م�ستوى 
دللة )0.01( عدا العبارة رقم )5( من املحور الأول فكان م�ستوى الدللة عندها )0.05(، مما يدل على حتقق الت�ساق الداخلي 

على م�ستوى عبارات ال�ستبانة.
جدول رقم: )2(    معامالت ارتباط بري�سون بني كل حمور من حماور ال�ستبانة وبني الدرجة الكلية لال�ستبانة

الدللة املحور م�ستوى 
الإح�سائية

م�ستوى الدللة الإح�سائية

0**0.66املحور الأول :اأ�سباب عنف الزوجة �سد الزوج
0**0.91املحور الثاين:العنف النف�سي الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج

0**0.90املحور الثالث:العنف الجتماعي الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج
0**0.90املحور الرابع: الآثار الناجمة عن عنف الزوجة �سد الزوج.

0**0.86املحور اخلام�س: الآثار الناجمة عن عنف الزوجة �سد الزوج.
: .)*( يعني م�ستوى الدللة الإح�سائية )0.05(، )**( يعني م�ستوى الدللة الإح�سائية )0.01(

باإجمايل  ال�ستبانة  حماور  من  حمور  لكل  الكلية  الدرجة  ارتباط   )2( رقم  اجلدول  يف  بري�سون  ارتباط  معامالت  خالل  من  يت�سح 
ال�ستبانة واأن جميع هذه الرتباطات عند م�ستوى دللة )0.01(، مما يدل على ارتفاع الت�ساق الداخلي لال�ستبانة ويوؤكد قوة الرتباط 

الداخلي لعبارات ال�ستبانة ويدل على اأن اأداة الدرا�سة تت�سم بدرجة عالية من ال�سدق، واأنها �ساحلة لقيا�س ما و�سعت لقيا�سه.
 :Reliability و- ثبات ال�ستبانة

قامت الباحثة بح�ساب ثبات ال�ستبانة على عينة الدرا�سة، وذلك با�ستخدام معامل األفا كرونباخCronbach's Alpha كما 
هو مو�سح يف اجلدول التايل:

الدللة املحور م�ستوى 
الإح�سائية

م�ستوى الدللة الإح�سائية

170.84املحور الأول: اأ�سباب عنف الزوجة �سد الزوج
80.93املحور الثاين: العنف اللفظي الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج
120.96املحور الثالث: العنف النف�سي الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج

120.96املحور الرابع: العنف الجتماعي الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج.
160.95املحور اخلام�س: الآثار الناجمة عن عنف الزوجة �سد الزوج.

650.98اإجمايل ال�ستبانة
يت�سح من اجلدول رقم )3( ارتفاع معامالت ثبات معظم حماور ال�ستبانة حيث انح�سرت بني )0.84، 0.96(، وبلغ معامل ثبات 
األفا كرونباخ لإجمايل ال�ستبانة )0.98( وهو معامل ثبات مقبول مما يدل على حتقق ثبات ال�ستبانة ب�سكل عام، ولت�سهيل تف�سري 
النتائج ا�ستخدم الأ�سلوب التايل لتحديد م�ستوى الإجابة على بدائل املقيا�س. حيث مت اإعطاء وزن للبدائل: )موافق ب�سدة = 5، موافق 
= 4، حمايدة = 3، غري موافق = 2، غري موافق ب�سدة =1(، ثم مت ت�سنيف تلك الإجابات اإىل خم�س م�ستويات مت�ساوية املدى من 

خالل املعادلة التالية:
طول الفئة = )اأكرب قيمة-اأقل قيمة( ÷ عدد بدائل املقيا�س = )5-1( ÷ 5= 0.80

لنح�سل على مدى املتو�سطات لكل و�سف اأو بديل كما مو�سح يف اجلدول التايل:
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     جدول رقم: )4(   مدى املتو�سطات وفق التدرج امل�ستخدم يف اأداة البحث
مدى املتو�سطاتالو�سف

– 5موافق ب�سدة  4.21
– 4.20موافق  3.41

– 3.40حمايدة  2.61
1.81– 2.60غري موافق

– 1.80غري موافق ب�سدة  1
ز- الأ�ساليب الإح�سائية:

العينة. اأفراد  خ�سائ�س  لو�سف  املئوية  والن�سب  التكرارات   1-
ت�ستت  لقيا�س  املعيارية  والنحرافات  العينة  اأفراد  ا�ستجابات  ح�سب  العبارات  لرتتيب  الن�سبي  والوزن  احل�سابي  املتو�سط   2-

ال�ستجابات عن املتو�سط احل�سابي .
املقيا�س. �سدق  “بري�سون” لقيا�س  ارتباط  معامل   3-

ال�ستبانة. ثبات  كرونباخ” لقيا�س  “األفا  ثبات  معامل   4-
عا�سرًا: حتليل البيانات واملعاجلة الإح�سائية:

جدول رقم: )5(توزيع اأفراد عينة الدرا�شة ح�شب متغري العمر
الن�سبة %التكرارالعمر

1020.0اأقل من 30 �سنة
1734.0من 30 - اأقل من 40 �سنة
1428.0من 40 - اأقل من 50 �سنة

918.0من 50 �سنة فاأكرث
50100الإجمايل

يت�سح من اجلدول رقم )5( اأن اأكرث فئة عمرية لأفراد عينة الدرا�سة من اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار-جامعة 
امللك �سعود من اأعمارهم )من 30 -اأقل من 40 �سنة( حيث بلغت ن�سبتهم املئوية )%34.0(، يليهم من اأعمارهم )من 40 
-اأقل من 50 �سنة( وذلك بن�سبة )%28.0(، ثم يليهم من اأعمارهم )اأقل من 30 �سنة( وذلك بن�سبة )%20.0(، واأخريًا 

ياأتي من اأعمارهم )من 50 �سنة فاأكرث( وذلك بن�سبة )18.0%(.
جدول رقم: )6(             اأ�سباب عنف الزوجة �سد الزوج 

موافق العباراتم
ب�سدة

غري حمايدموافق
موافق

غري 
موافق 

ب�سدة

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الرتتيب

ت�سلط الزوجة وتدخلها يف �سئون 1
الزوج.

161710773.71.3113ت
%32.034.020.014.014.0

21226004.260.754تالتن�سئة الجتماعية.2
%42.044.012.00.00.0

43015003.740.6311ت�سوء التوافق اجلن�سي.3
%8.860.030.00.00.0

جهل الزوجة وعدم معرفتها 4
كيفية التعامل مع الزوج

251771.2.014.30.862ت
%50.034.014.022.0

88194.023.141.1117تخروج الزوجة للعمل.5
%16.016.03834.0

1513.6.033.721.1112تتدين م�ستوى دخل الزوج.6
%30.026.046.0
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الختالف يف امل�ستوى التعليمي 7
بني الزوجني.

7198.043.421.0916ت
%14.038.048.0

التباين يف امل�ستوى الجتماعي 8
بني الزوجني قبل الزواج.

13158.043.621.1614ت
%26.030.028.0

غياب الوازع الديني لدى 9
الزوجة.

23134.024.061.16ت
%46.026.044.0

23118.043.961.237تاخليانة الزوجية.10
%46.022.018.0

تدخل اأهل الزوجة يف احلياة 11
الزوجية.

23212.014.280.863ت
%46.042.022.0

7174.023.440.9915تفارق ال�سن بني الزوجني.12
%14.034.024.0

تهمي�س الزوجة يف اتخاذ 13
القرارات الأ�سرية.

2294.023.921.168ت
%44.018.014.0

19112.013.861.0910تعدم تلبية طلبات الزوجة.14
%38.022.012.0

32102.014.440.881ت�سعف �سخ�سية الزوج.15
%64.020.012.0

22172.014.180.95تال�سطراب النف�سي.16
%44.034.02.0

1911113.921.018تالغرية.17
%38.022.02.02.0

3.901.0املتو�سط العام
يت�سح من اجلدول رقم )6( وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�س حول درجة موافقتهم على عبارات حمور اأ�سباب عنف الزوجة �سد 
من 5.0( وهو متو�سط يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقيا�س اخلما�سي  الزوج، وبلغ املتو�سط احل�سابي العام لهذا املحور )3.90 

مما يعني اأن اأع�ساء هيئة التدري�س يوافقون على حمور اأ�سباب عنف الزوجة �سد الزوج بدرجة )موافق( ب�سكل عام.
– 4.44( درجة من اأ�سل  وعلى م�ستوى العبارات فقد تراوح املتو�سط احل�سابي لدرجة املوافقة من وجهة نظرهم ما بني )3.14 

)5( درجات وهي متو�سطات تقابل درجات املوفقة الثالث )موافق ب�سدة، موافق، حمايد(، والتايل يو�سح ذلك:
الزوج بدرجة  الزوجة �سد  اأ�سباب عنف  اأربع عبارات من عبارات حمور  التدري�س على  اأع�ساء هيئة  جاءت موافقة وجهات نظر 

4.44( وهي مرتبة تنازليًا ح�سب املتو�سط احل�سابي كما ياأتي: )موافق ب�سدة( حيث انح�سر متو�سطاتهم احل�سابية بني )4.26، 
)�سعف �سخ�سية الزوج( يف املرتبة الأوىل ومتو�سط ح�سابي )4.44(، )جهل الزوجة وعدم معرفتها كيفية التعامل مع الزوج( يف 
املرتبة الثانية ومتو�سط ح�سابي )4.30(، )تدخل اأهل الزوجة يف احلياة الزوجية( يف املرتبة الثالثة ومتو�سط ح�سابي )4.28(، 

و)التن�سئة الجتماعية( يف املرتبة الرابعة ومتو�سط ح�سابي )4.26(.
بدرجة  الزوج  �سد  الزوجة  عنف  اأ�سباب  حمور  عبارات  من  عبارة  ع�سرة  اثنتي  على  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  موافقة  جاءت  كما 

4.44(، مرتبة تنازليًا ح�سب املتو�سط احل�سابي كما ياأتي: )موافق( انح�سرت متو�سطاتهم احل�سابية بني )4.26، 
)ال�سطراب النف�سي( يف املرتبة اخلام�سة ومتو�سط ح�سابي )4.18(، )غياب الوازع الديني لدى الزوجة( يف املرتبة ال�ساد�سة 
ومتو�سط ح�سابي )4.06(، )اخليانة الزوجية( يف املرتبة ال�سابعة ومتو�سط ح�سابي )3.96(، )تهمي�س الزوجة يف اتخاذ القرارات 
الأ�سرية، الغرية( يف نف�س املرتبة الثامنة ومتو�سط ح�سابي )3.92( لكل منهما، )عدم تلبية طلبات الزوجة( يف املرتبة العا�سرة 
التوافق اجلن�سي( يف املرتبة احلادية ع�سرة ومتو�سط ح�سابي )3.74(، )تدين م�ستوى دخل  ومتو�سط ح�سابي )3.86(، )�سوء 
الثالثة ع�سرة  الزوج( يف املرتبة  الزوجة وتدخلها يف �سئون  الثانية ع�سرة ومتو�سط ح�سابي )3.72(، )ت�سلط  الزوج( يف املرتبة 
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ومتو�سط ح�سابي )3.70(، )التباين يف امل�ستوى الجتماعي بني الزوجني  قبل الزواج( يف املرتبة الرابعة ع�سرة ومتو�سط ح�سابي 
)3.62(، )فارق ال�سن بني الزوجني( يف املرتبة اخلام�سة ع�سرة ومتو�سط ح�سابي )3.44(،و)الختالف يف امل�ستوى التعليمي بني 

الزوجني( يف املرتبة ال�ساد�سة ع�سرة ومتو�سط ح�سابي )3.42(.
واأخريًا جاءت موافقة وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�س على العبارة )خروج الزوجة للعمل( بدرجة )حمايد( ويف املرتبة ال�سابعة 

ع�سرة والأخرية ومبتو�سط ح�سابي )3.14(.
من  عبارة  لكل  احل�سابي  املتو�سط  عن  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ا�ستجابات  ت�ستت  مقدار  وهو  املعياري  النحراف  قيم  اإىل  بالنظر 
1.31(، واأقل انحراف معياري للعبارة )�سوء  عبارات اجلدول )6( نالحظ اأن قيم النحراف املعياري انح�سرت ما بني )0.63، 
التوافق اجلن�سي( مما يدل على اأنها اأكرث العبارات التي تقاربت حولها اآراء اأع�ساء هيئة التدري�س، واأكرب قيمة لالنحراف املعياري 
للعبارة ) ت�سلط الزوجة وتدخلها يف �سئون الزوج( مما يدل على اأنها اأكرث عبارة اختلفت حولها وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�س.

جدول رقم: )7(   العنف اللفظي الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج 
موافق العباراتم

ب�سدة
غري حمايدموافق

موافق
غري 

موافق 
ب�سدة

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الرتتيب

ال�ستم باألفاظ م�سيئة اأمام 1
النا�س.

181012373.581.47ت
%36.020.0246.014.0

15200243.81.165تالإهانة وال�ستم اأمام الأبناء2
%30.040.094.08.0

122418.0333.781.086تالنتقاد اأمام الآخرين3
%24.048.086.06.0

231916.0054.11.21تالع�سبية والنفعال يف التحدث4
%46.038.030.010.0

ال�ستهزاء والتقليل من اأهمية ما 5
يقوم به الزوج

22176.0063.981.293ت
%44.034.050.012.0

192410.0044.081.092تاللوم والعتاب املتكرر6
%38.048.03.6.00.08.0

19232063.981.243تال�سخرية والتهكم7
%38.046.04.00.012.0

16147493.481.478تالتهديد والألفاظ اجلارحة8
%32.028.014.08.018.0

1.20املتو�سط العام
يت�سح من اجلدول رقم )7( وجهات اأع�ساء هيئة التدري�س حول درجة موافقتهم على عبارات حمور العنف اللفظي الذي متار�سه 
الرابعة من فئات  الفئة  5.0( وهو متو�سط يقع يف  العام لهذا املحور )3.80 من  املتو�سط احل�سابي  الزوج، وكان  الزوجة �سد 
املقيا�س اخلما�سي مما يعني اأن اأع�ساء هيئة التدري�س يوافقون على حمور العنف اللفظي الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج بدرجة 

)موافق( ب�سكل عام.
 – بني )3.48  ما  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  املوافقة من  لدرجة  احل�سابي  املتو�سط  تراوح  فقد  العبارات  م�ستوى  وعلى 
4.10( درجة من اأ�سل )5( درجات وهي متو�سطات تقابل درجة املوافقة )موافق(، اأي وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�س تتوافق 

على جميع عبارات حمور العنف اللفظي الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج مرتبة تنازليًا ح�سب املتو�سط احل�سابي كالأتي:
)الع�سبية والنفعال يف التحدث( يف املرتبة الأوىل ومتو�سط ح�سابي )4.10(، )اللوم والعتاب املتكرر( يف املرتبة الثانية 

ومتو�سط ح�سابي )4.08(، العبارتان )ال�ستهزاء والتقليل من اأهمية ما يقوم به الزوج، ال�سخرية والتهكم( يف     نف�س املرتبة 
الثالثة ومتو�سط ح�سابي )3.98( لكل منهما، )الإهانة وال�ستم اأمام الأبناء( يف املرتبة اخلام�سة ومتو�سط ح�سابي )3.80(، 

)النتقاد اأمام الآخرين( يف املرتبة ال�ساد�سة ومتو�سط ح�سابي )3.78(، )ال�ستم باألفاظ م�سيئة اأمام النا�س( يف املرتبة ال�سابعة 
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ومتو�سط ح�سابي )3.58(،و)التهديد والألفاظ اجلارحة( يف املرتبة الثامنة والأخرية ومبتو�سط ح�سابي )3.48(.
ومبالحظة قيم النحراف املعياري يف اجلدول)7( ات�سح اأن العنف اللفظي الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج من وجهة نظر اأع�ساء 
1.47(، واأقل انحراف معياري للعبارة )النتقاد اأمام الآخرين( مما يدل على اأنها  هيئة التدري�س انح�سرت ما بني )1.08، 
للعبارة ) التهديد والألفاظ  اأكرب قيمة لالنحراف املعياري  التدري�س، وكانت  اأع�ساء هيئة  اآراء  التي تقاربت حولها  العبارات  اأكرث 

اجلارحة( مما يدل على اأنها اأكرث عبارة اختلفت حولها وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�س.
 جدول رقم: )8(    العنف النف�سي الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج

موافق العباراتم
ب�سدة

غري حمايدموافق
موافق

غري 
موافق 

ب�سدة

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الرتتيب

التقليل من قيمة الزوج ودوره يف 1
احلياة الأ�سرية.

20179043.981.155ت
%40.034.018.00.04.0

الع�سبية والتوتر يف معاملة 2
الزوج.

25173054.101.211ت
%50.034.06.00.010.0

20917043.801.2110تذكر عيوب الزوج اأمام الآخرين.3
%40.018.034.00.08.0

181613033.921.098تاإهمال الزوجة رغبات الزوج.4
%36.032.026.00.06.0

16245053.921.168تعدم الهتمام بالزوج.5
%32.048.010.00.010.0

حرمان الزوج من حقوقه 6
ال�سرعية.

18198233.941.116ت
%36.038.016.04.06.0

حتري�س الأبناء على اإ�ساءة 7
معاملته.

161513243.741.1911ت
%32.030.026.04.08.0

151512263.621.2912تحتقري الزوج.8
%30.030.024.04.012.0

النتقاد املتكرر لالأعمال التي 9
يقوم بها.

16168044.041.163ت
%32.032.016.00.08.0

1515101341.134تاملعايرة واملقارنة مع الغري.10
%30.030.020.02.06.0

26135154.081.282ت�سك الزوجة املتكرر.11
%52.026.010.02.010.0

24135263.941.366تكراهية اأهل الزوج.12
%48.026.010.04.012.0

3.901.2املتو�سط العام
اأظهر اجلدول رقم )8( وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�س حول درجة موافقتهم على عبارات حمور العنف النف�سي الذي متار�سه 
الزوجة �سد الزوج، وكان املتو�سط احل�سابي العام لهذا املحور )3.90 من 5.0( وهو متو�سط يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقيا�س 
الزوج  الزوجة �سد  الذي متار�سه  النف�سي  العنف  تتوافق على حمور  التدري�س  اأع�ساء هيئة  اأن وجهات نظر  يعني  اخلما�سي مما 

بدرجة )موافق( ب�سكل عام.
 )4.14 – وعلى م�ستوى العبارات فقد تراوح املتو�سط احل�سابي لدرجة املوافقة من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س ما بني )3.62 
درجة من اأ�سل )5( درجات وهي متو�سطات تقابل درجة املوافقة )موافق(، اأي اأن وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�س تتوافق على 

جميع عبارات حمور العنف النف�سي الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج مرتبة تنازليًا ح�سب املتو�سط احل�سابي كما يلي:
)الع�سبية والتوتر يف معاملة الزوج( يف املرتبة الأوىل ومتو�سط ح�سابي )4.14(، )�سك الزوجة املتكرر( يف املرتبة الثانية ومتو�سط 
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ح�سابي )4.08(، )النتقاد املتكرر لالأعمال التي يقوم بها( يف املرتبة الثالثة ومتو�سط ح�سابي )4.04(، )املعايرة واملقارنة مع 
الغري( يف املرتبة الرابعة ومتو�سط ح�سابي )4.0(، )التقليل من قيمة الزوج ودوره يف احلياة الأ�سرية( يف املرتبة اخلام�سة ومتو�سط 
ح�سابي )3.98(، العبارتان )حرمان الزوج من حقوقه ال�سرعية، كراهية اأهل الزوج( يف نف�س املرتبة ال�ساد�سة ومتو�سط ح�سابي 
)3.94( لكل منهما، العبارتان )اإهمال الزوجة رغبات الزوج، عدم الهتمام بالزوج( يف نف�س املرتبة الثامنة ومتو�سط ح�سابي 
الأبناء على  العا�سرة ومتو�سط ح�سابي )3.82(، )حتري�س  املرتبة  الآخرين( يف  اأمام  الزوج  لكل منهما، )ذكر عيوب   )3.92(
اإ�ساءة معاملته( يف املرتبة احلادية ع�سرة ومتو�سط ح�سابي )3.74(،و)حتقري الزوج( يف املرتبة الثانية ع�سرة والأخرية ومبتو�سط 

ح�سابي )3.62(.
بالنظر اإىل قيم النحراف املعياري يف اجلدول )8( ات�سح اأن قيم النحراف املعياري لعبارات حمور العنف النف�سي الذي متار�سه 
الزوجة �سد الزوج انح�سرت ما بني )1.09، 1.36(، واأقل انحراف معياري للعبارة )اإهمال الزوجة رغبات الزوج( مما يدل على 
اأنها اأكرث العبارات التي تقاربت حوله اآراء اأع�ساء هيئة التدري�س، واأكرب قيمة لالنحراف املعياري للعبارة ) كراهية اأهل الزوج( مما 

يدل على اأنها اأكرث عبارة اختلفت حولها وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�س.
بينت نتائج اجلدول رقم )9( وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�س حول درجة موافقتهم على عبارات حمور العنف الجتماعي الذي 
متار�سه الزوجة �سد الزوج، وكان املتو�سط احل�سابي العام لهذا املحور )3.80 من 5.0( وهو متو�سط يقع يف الفئة الرابعة من 
فئات املقيا�س اخلما�سي مما يعني اأن اأفراد العينة من اأع�ساء هيئة التدري�س يوافقون على حمور العنف الجتماعي الذي متار�سه 

الزوجة �سد الزوج بدرجة )موافق( ب�سكل عام.
 – بني )3.38  ما  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  املوافقة من  لدرجة  احل�سابي  املتو�سط  تراوح  فقد  العبارات  م�ستوى  وعلى 
يلي  وفيما  ب�سد، موافق، حمايد(،  الثالث )موافق  املوفقة  تقابل درجات  اأ�سل )5( درجات وهي متو�سطات  4.24( درجة من 

ميكن تو�سيح ذلك:
بدرجة )موافق  الزوج(  القرارات من غري علم  بع�س  العبارة )اتخاذ  التدري�س على  اأع�ساء هيئة  نظر  - جاءت موافقة وجهات 

ب�سدة( ويف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي )4.24(.
الذي متار�سه  العنف الجتماعي  التدري�س على ع�سر عبارات من عبارات حمور  اأع�ساء هيئة  - كما جاءت موافقة وجهات نظر 
ح�سب  تنازليًا  مرتبة  وهي   )4.49  ،4.33( بني  احل�سابية  متو�سطاتهم  انح�سر  حيث  )موافقة(  بدرجة  الزوج  �سد  الزوجة 

املتو�سط احل�سابي كما ياأتي:
ح�سابي  ومتو�سط  الثالثة  املرتبة  يف  الزوج(  احرتام  )عدم   ،)4.20( ح�سابي  ومتو�سط  الثانية  املرتبة  يف  الزوج(  طاعة  )عدم 
)4.08(، )عدم احرتام اأهل الزوج( يف املرتبة الرابعة ومتو�سط ح�سابي )3.92(، )رف�س الزوجة دعوة الأقارب والأ�سدقاء اإىل 
البيت( يف املرتبة اخلام�سة ومتو�سط ح�سابي )3.88(، )اخلروج من املنزل من غري اأن ت�ستاأذن من الزوج( يف املرتبة ال�ساد�سة 
ومتو�سط ح�سابي )3.82(، )عدم اإ�سراك الزوج يف اأمور البيت والأطفال( يف املرتبة ال�سابعة ومتو�سط ح�سابي )3.70(، )منع 
املرتبة  يف  الزوج(  عمل  تخ�س  اأمور  يف  الزوجة  )تدخل   ،)3.68( ح�سابي  ومتو�سط  الثامنة  املرتبة  يف  اأهلة(  زيارة  من  الزوج 
التا�سعة ومتو�سط ح�سابي )3.66(، )منع الزوج من تكوين �سداقات( يف املرتبة العا�سرة ومتو�سط ح�سابي )3.62(،و)زيارات 

الزوجة املتكررة لأهلها ورجوعها يف �ساعات متاأخرة( يف املرتبة احلادية ع�سرة ومتو�سط ح�سابي )3.46(.
واأخريًا جاءت موافقة وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�س على العبارة )منع الزوج من الختالط باجلريان( بدرجة )حمايد( 

حيث جاءت يف املرتبة الثانية ع�سرة والأخرية ومبتو�سط ح�سابي )3.38(.
ومبالحظة قيم النحراف املعياري يف اجلدول)9( جند اأن قيم النحراف املعياري لعبارات حمور العنف الجتماعي الذي متار�سه 
الزوجة �سد الزوج انح�سرت ما بني )0.96، 1.56(، واأقل انحراف معياري للعبارة )اتخاذ بع�س القرارات من غري علم الزوج( 
للعبارة  املعياري  اأكرب قيمة لالنحراف  التدري�س، وكانت  اأع�ساء هيئة  اآراء  التي تقاربت حولها  العبارات  اأكرث  اأنها  مما يدل على 
) زيارات الزوجة املتكررة لأهلها ورجوعها يف �ساعات متاأخرة( مما يدل على اأنها اأكرث عبارة اختلفت حولها وجهات نظر اأع�ساء 

هيئة التدري�س.
ومبقارنة املتو�سط العام لدرجات موافقة وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�س حول حماور اأ�سكال العنف الذي متار�سه الزوجة �سد 
الزوج:)العنف اللفظي، العنف النف�سي، العنف الجتماعي( فقد جاء املتو�سط العام ملحور العنف النف�سي الذي متار�سه الزوجة 
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�سد الزوج من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي )3.90( وهو يقابل درجة املوافقة )موافق(، 
ويليه املتو�سط العام لكل من حموري العنف اللفظي والعنف الجتماعي الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج من وجهة نظر اأع�ساء 
هيئة التدري�س حيث بلغ املتو�سط العام لكل منهما )3.80( وهو اأي�سًا يقابل درجة املوافقة )موافق(، وميكن تو�سح ذلك بال�سكل 

البياين التايل:
     �سكل بياين رقم: )1(                      اأ�سكال العنف الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج 

اأع�ساء هيئة التدري�س حول درجة موافقتهم على عبارات حمور الآثار الناجمة عن  ات�سح من اجلدول رقم )10( وجهات نظر 
الرابعة من  الفئة  5.0( وهو متو�سط يقع يف  العام لهذا املحور )4.20 من  املتو�سط احل�سابي  الزوج، وكان  الزوجة �سد  عنف 
فئات املقيا�س اخلما�سي مما يعني اأن اأع�ساء هيئة التدري�س يوافقون على حمور الآثار الناجمة عن عنف الزوجة �سد الزوج بدرجة 

)موافق( ب�سكل عام.
 )4.48 – وعلى م�ستوى العبارات فقد تراوح املتو�سط احل�سابي لدرجة املوافقة من وجهة نظر اأفراد الدرا�سة ما بني )3.96 

درجة من اأ�سل )5( درجات وهي متو�سطات تقابل درجتي املوافقة )موافق ب�سدة، موافق(، وفيما ميكن تو�سيح ذلك:
- جاءت موافقة اأع�ساء هيئة التدري�س على خم�س عبارات من عبارات حمور الآثار الناجمة عن عنف الزوجة �سد الزوج وذلك 
بدرجة )موافق( حيث انح�سر متو�سطاتهم احل�سابية بني )4.32، 4.48( وهي مرتبة تنازليًا ح�سب املتو�سط احل�سابي كما ياأتي:

)كراهية احلياة الزوجية(، و)�سعف العالقات الجتماعية بني اأهل الزوجني( يف نف�س املرتبة الأوىل ومتو�سط ح�سابي )4.48( 
لكل منهما، )تدهور �سحة الأطفال النف�سية( يف املرتبة الثالثة ومتو�سط ح�سابي )4.44(، )انهيار احلب بني الزوجني( يف املرتبة 

الرابعة ومتو�سط ح�سابي )4.42(، و)احلرمان من ال�سعادة الزوجية( يف املرتبة اخلام�سة ومتو�سط ح�سابي )4.32(.
- كما جاءت موافقة اأع�ساء هيئة التدري�س على اإحدى ع�سرة عبارة من عبارات حمور الآثار الناجمة عن عنف الزوجة �سد الزوج وذلك 

بدرجة )موافق( حيث انح�سر متو�سطاتهم احل�سابية بني )3.96، 4.20( وهي مرتبة تنازليًا ح�سب املتو�سط احل�سابي كما ياأتي:
املرتبة  يف  متاأخرة(  �ساعات  يف  املنزل  اإىل  الزوج  )رجوع   ،)4.20( ح�سابي  ومتو�سط  ال�ساد�سة  املرتبة  يف  الأ�سري(  )التفكك 
ال�سابعة ومتو�سط ح�سابي )4.18(، )غياب الزوج املتكرر من املنزل( يف املرتبة الثامنة ومتو�سط ح�سابي )4.16(، )هروب 
الزوج من املنزل( يف املرتبة التا�سعة ومتو�سط ح�سابي )4.14(، العبارتان )تدهور �سحة الأطفال اجل�سدية(، و)تكوين عالقات 
غري �سرعية( يف نف�س املرتبة العا�سرة ومتو�سط ح�سابي )4.10( لكل منهما، العبارتان )ف�سل الأبناء يف الدرا�سة(، و)ال�سرود 
الذهني وعدم القدرة على الرتكيز( يف نف�س املرتبة الثانية ع�سرة ومتو�سط ح�سابي )4.08( لكل منهما، العبارتان )ي�ساب الزوج 
با�سطرابات نف�سية(، و)النحراف الأخالقي وال�سلوكي لالأبناء( يف نف�س املرتبة الرابعة ع�سرة ومتو�سط ح�سابي )4.02( لكل 

منهما، و)ي�ساب الزوج با�سطرابات �سحية( يف املرتبة ال�ساد�سة ع�سرة والأخرية ومبتو�سط ح�سابي )3.96(.
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من خالل النظر اإىل قيم النحراف املعياري يف اجلدول )10( يت�سح اأن قيم النحراف املعياري لعبارات حمور الآثار الناجمة 
عن عنف الزوجة �سد الزوج انح�سرت بني )0.71، 1.27(، واأقل انحراف معياري للعبارة )�سعف العالقات الجتماعية بني 

اأهل الزوجني( مما يدل على اأنها اأكرث العبارات التي تقاربت حولها اآراء اأع�ساء هيئة التدري�س، وكانت اأكرب قيمة لالنحراف 
املعياري للعبارة ) تكوين عالقات غري �سرعية( مما يدل على اأنها اأكرث عبارة اختلفت حولها وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�س.

اأحدى ع�سر: نتائج الدرا�سة:
مت ا�ستعرا�س نتائج هذه الدرا�سة ومناق�ستها وفقًا للت�ساوؤلت التي ا�ستندت اإليها، والتي اأجابت عن وجهات نظر اأع�ساء هيئة 

التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار جامعة امللك �سعود حول اأ�سباب واأ�سكال العنف الذي متار�سه الزوجة �سد زوجها والآثار املرتتبة 
عليه.

ال�سوؤال الأول: ما اأ�سباب العنف الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار 
بجامعة امللك �سعود؟

بينت نتائج الدرا�سة اأن الأ�سباب التي تدفع الزوجة اإىل ممار�سة العنف �سد زوجها من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية 
ال�سياحة والآثار بجامعة امللك �سعود تتمثل يف: تدخل اأهل الزوجة يف احلياة الزوجية بن�سبة )%88(، التن�سئة الجتماعية بن�سبة 

)%86(، �سعف �سخ�سية الزوج بن�سبة )%84(، جهل الزوجة وعدم معرفتها كيفية التعامل مع زوجها بن�سبة )84%(، 
ال�سطراب النف�سي بن�سبة )%78(، �سوء التوافق اجلن�سي بن�سبة )%68(، تهمي�س الزوجة يف اتخاذ القرارات الأ�سرية بن�سبة 
)%62(، الغرية بن�سبة )%60(، تدين م�ستوى دخل الزوج بن�سبة )%56(، التباين يف امل�ستوى الجتماعي بني الزوجني قبل 

الزواج بن�سبة )%56(، والختالف يف امل�ستوى التعليمي بني الزوجني بن�سبة )%52(، وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سات 
كل من: )عبد الوهاب، 1992(، )املركز القومي للبحوث الجتماعية واجلنائية، 2002(، يف اأن هذه الأ�سباب تدفع الزوجة 
ملمار�سة العنف �سد زوجها، وكذلك تتفق مع فر�سيات النظرية البنائية الوظيفية يف اأن ممار�سة الزوجة للعنف �سد زوجها قد 
يت�سبب يف انهيار الن�سيج الجتماعي داخل الأ�سرة وحدوث خلل يف الرتابط بني اأفرادها مما يوؤدي اإىل ذلك اإىل تفكك الأ�سرة.
ال�سوؤال الثاين: ما اأ�سكال العنف )اللفظي، النف�سي، الجتماعي( الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج من وجهة نظر اأع�ساء هيئة 

التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار بجامعة امللك �سعود؟
- اأو�سحت نتائج الدرا�سة اأن العنف اللفظي الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س يتمثل يف: 

اللوم والعتاب املتكرر بن�سبة )%86(، ال�سخرية والتهكم بن�سبة )%84(، الع�سبية والنفعال يف التحدث بن�سبة )82%(، 
التقليل من اأهمية ما يقوم به الزوج بن�سبة )%78(، النتقاد اأمام الآخرين بن�سبة )%72(، الإهانة وال�ستم اأمام الأبناء 

بن�سبة )%70(، وال�ستم والإهانة باألفاظ م�سيئة اأمام النا�س بن�سبة )56%(.
- اأ�سارت نتائج الدرا�سة اأن العنف النف�سي الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س يعترب من 

اأكرث اأ�سكال العنف الذي متار�سه الزوجة على الزوج، ومتثل ذلك يف: الع�سبية والتوتر يف معاملة الزوج بن�سبة )84%(، 
عدم الهتمام بالزوج بن�سبة )%80(، �سك الزوجة املتكرر بن�سبة )%78(، النتقاد املتكرر لالأعمال التي يقوم بها الزوج 

بن�سبة )%76(، حرمان الزوج من حقوقه ال�سرعية بن�سبة )%74(، التقليل من قيمة الزوج ودوره يف احلياة الأ�سرية بن�سبة 
)%74(، كراهية اأهل الزوج بن�سبة )%74(، املعايرة واملقارنة مع الغري )%72(، اإهمال الزوجة رغبات زوجها بن�سبة 

)%68(، وحتري�س الأبناء على اإ�ساءة معاملته بن�سبة )62%(.
- اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن العنف الجتماعي الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س يتمثل يف: 

اتخاذ بع�س القرارات من غري علم الزوج بن�سبة )%84(، عدم طاعة الزوج بن�سبة )%84(، عدم احرتام الزوج بن�سبة 
)%76(، عدم احرتام اأهل الزوج بن�سبة )%68(، اخلروج من املنزل من غري ا�ستئذان الزوج بن�سبة )%66(، تدخل 

الزوجة يف اأمور تخ�س عمل الزوج بن�سبة )%66(، رف�س الزوجة دعوة الأقارب والأ�سدقاء اإىل البيت بن�سبة )%62(، وعدم 
اإ�سراك الزوج يف اأمور البيت والأطفال بن�سبة )60%(. 

تتفق هذه النتائج التي اأ�سارت اإىل العنف باأ�سكاله الثالث )اللفظي، النف�سي، الجتماعي( مع نتائج كل من: )عبد الوهاب، 
1992(، )املركز القومي للبحوث الجتماعية واجلنائية، 2002(، )د�سا�س، 2006(، يف اأن الزوجة متار�س العنف باأ�سكاله 

الثالثة على زوجها، وتتفق مع فر�سيات النظرية البنائية التي تنظر اإىل الأ�سرة باعتبارها موؤ�س�سة اجتماعية مرتابطة الأجزاء 
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ومبمار�سة الزوجة للعنف باأ�سكاله الثالث قد يت�سبب يف انهيار الأ�سرة وت�سدعها وحدوث خلل يف عالقاتها الداخلية ويف بنائها؛ 
مما يوؤدي ذلك اإىل حدوث خلل يف املجتمع. 

ال�سوؤال الثالث: ما الآثار الناجمة عن عنف الزوجة �سد الزوج من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار بجامعة 
امللك �سعود؟

بينت نتائج الدرا�سة اأن الآثار الناجمة عن عنف الزوجة �سد الزوج من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س تتمثل يف: كراهية 
احلياة الزوجية بن�سبة )%88(، انهيار احلب بني الزوجني بن�سبة )%84(، �سعف العالقات الجتماعية بني اأهل الزوجني 

بن�سبة )%88(، تدهور �سحة الأطفال النف�سية بن�سبة )%84(، رجوع الزوج اإىل املنزل يف �ساعات متاأخرة بن�سبة )82%(، 
التفكك الأ�سري بن�سبة )%80(، ف�سل الأبناء يف الدرا�سة بن�سبة )%78(، احلرمان من ال�سعادة الزوجية بن�سبة )76%(، 

تكوين عالقات غري �سرعية بن�سبة )%72(، هروب الزوج من املنزل بن�سبة )%70(،ي�ساب الزوج با�سطرابات نف�سية 
بن�سبة )%70(، ال�سرود الذهني وعدم القدرة على الرتكيز بن�سبة )%70(، والنحراف ال�سلوكي والأخالقي لالأبناء بن�سبة 

 .)66%(
 ،McColl Key lira & Ann، 1995( ( ،)1992 ،تتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سات كل من: )عبد الوهاب

)الهيل، 2007(، و)عتو، 2011( يف اأن جميع ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من اآثار ناجمة عن عنف الزوجة �سد الزوج تو�سلت 
اإليها نتائج هذه الدرا�سات، وتتفق اأي�سًا مع فر�سيات النظرية البنائية الوظيفية يف اأن الآثار الناجتة عن العنف الذي متار�سه 

الزوجة على زوجها قد توؤدي اإىل حدوث خلل داخل بناء الأ�سرة الذي بدوره قد يحدث خلل داخل املجتمع.
اثنا ع�سر: تو�سيات الدرا�سة:

الزوج. �سد  العنف  ظاهرة  عن  ومعلومات  بيانات  قاعدة  توفري  اإىل  الباحثون  وكذلك  امل�سوؤولة  اجلهات  ت�سعى  اأن   1-
وتاأهيلهم  الزواج  على  املقبلني  لتوعية  جمانية  اأ�سرية  وا�ست�سارات  توجيه  مراكز  اإن�ساء  الجتماعية  ال�سئون  وزارة  على   2-

خا�سة الفتيات.
الأزواج. مع  التعامل  وفن  بكيفية  تخت�س  تثقيفية  دورات  بح�سور  املتزوجات  الن�ساء  توجيه  املخت�سة  اجلهات  على   3-

الزوجية. ابنتهم  حياة  يف  ال�سلبي  التدخل  عدم  الزوجة  اأهل  وخا�سة  الأهل  على   4-
الأ�سرة. متا�سك  على  واحلفاظ  اأ�سكاله  بكل  العنف  ممار�سة  عدم  الزوجات  على   5-

قائمة املراجع:
املراجع العربية:

- اجلامع، حممد نبيل )2010م(، علم الجتماع الأ�سري وحتليل التوافق الزواجي والعنف الأ�سري، دار اجلامعة اجلديدة 
للن�سر، الإ�سكندرية: م�سر.

- احل�سن، اإح�سان حممد )2005م(، النظريات الجتماعية املتقدمة درا�سة حتليلية يف النظريات الجتماعية املعا�سرة ، ط1، 
دار وائل للن�سر، عّمان: الأردن.

- الزبيدي، عبد املعني "العوامل اخلم�سة الكربى يف ال�سخ�سية لدى الطلبة العنيفني وغري العنيفني يف مدار�س املرحلة الثانوية 
درا�سة مقارنة"، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة موؤتة)2007م(. 

- ال�سمري، �ساحب اأ�سعد وي�س )2012م(، اأ�سباب العنف لدى تالميذ املرحلة البتدائية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات، 
جملة درا�سات تربوية، ع )8(.

- القاطرجي، نهى عدنان )2009م(، العنف الأ�سري بني الإعالنات الدولية وال�سريعة الإ�سالمية، جممع الفقه الإ�سالمي، 
الدورة )19(، ال�سارقة. 

- ال�سغري، حممد بن ح�سن )2012م(، العنف الأ�سري يف املجتمع ال�سعودي: اأ�سبابه واآثاره الجتماعية، جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية، مركز الدرا�سات والبحوث، ط1، الريا�س: اململكة العربية ال�سعودية.

- املركز القومي للبحوث الجتماعية واجلنائية )2002م(، اجليزة: م�سر.
- الهيل، اأمينة )2007م(، العالقة بني العنف الأ�سري والتوافق النف�سي لدى الأبناء يف املجتمع القطري، املجل�سالأعلى ل�سوؤون 

الأ�سرة، قطر
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- بنات، �سهيلة حممود �سالح )2004م(، "اأثر التدرب على مهارات الت�سال وحل امل�سكالت يف حت�سني تقدير الذات والتكيف 
لدى الن�ساء املعنفات وخف�س م�ستوى العنف الأ�سري"، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، اجلامعة الأردنية، عمان: الأردن.

- بوزبون، بنـة )2004م(، العنف الأ�سرى، دار الكنوز الأدبية، بريوت: لبنان. 
- د�سا�س، نادية )2006م(، "عنف الزوجة �سد الزوج: اأ�سبابه واأ�سكاله"، جامعة منتوري ق�سنطينة، كلية العلوم الإن�سانية 

والجتماعية، ر�سالة ماج�ستري من�سورة، اجلزائر
- �سالم، حممد توفيق )2012م(، ثقافة العنف لدى طلبة املدار�س الثانوية: الأزمة واملواجهة، املجموعة العربية للتدريب 

والن�سر، م�سر. 
- عبد اجلواد هاين، والطروانة حممد)2004م(، خ�سائ�س �سحايا ومرتكبي العنف الأ�سري يف الأردن، درا�سة ميدانية 

حتليلية، املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، عمان: الأردن
- عبد الوهاب، ليلى )1992م(، العنف الأ�سري، درا�سة نظرية وميدانية على العنف املوجه �سد املراأة يف املجتمع امل�سري، 

مركز البحوث والدرا�سات القانونية، القاهرة: م�سر.
- عتو، عزيزة )2011م(، العنف الزواجي وعالقته باأبعاد الر�سا عن احلياة وببع�س املتغريات النف�سية، جملة العلوم الإن�سانية، 

ع)35(، اجلزائر
- عفانة، رفيف عبد الغني )2006م(، "العنف الزواجي لدى عينة من مر�سى ال�سطرابات ال�سيكوماتية"، ر�سالة ماج�ستري 

من�سورة، اجلامعة الأردنية، عمان: الأردن.
- فهمي، حممد �سعيد )2012م(، العنف الأ�سري، ط1، املكتب اجلامعي، الإ�سكندرية: م�سر.

ج- املراجع الأجنبية:
- Ammerman. R. T، and Hersen. M. )2000(، Case studies in family violence، )2nd ed(، 
New York: Kluwer Academic/ Plenum publishers.
- Jenkins، J. P، and Davidson، P. B. )2001(، Stopping Domestic Violence: How a Com-
munity Can Prevent Spousal Abuse. New York: Academic/ Plenum Publishers.
- Katelwi، and Jotodd. )2000(، Working towards safety- A guide to domestic violence 
intervention work، London: The Domestic Violence Intervention Projec
- McColl Key lira & Ann )1995(، The effects of Systemic Family Violence on Children's 
Mental health، Social Science Abstracts .
-)M(.Christen et Autres )2004(،) vivre sans violences?( edition Erès،France. )DVIP(. 
- Newberger، E. H، and Bourne، R. )1985(، Unhappy families: Clinical and Research 
Perspectives on Family Violence. United States: PSG publishing company، Inc.
- Webster، M )1990(، Webster‘s Ninth New Collegiate Dictionary. New York: Merriam 
Webster Inc. 
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ايران وال�شودان : درا�شة يف عالقات البلدين ال�شيا�شية والقت�شادية) -1989 2005(
اأ. م. د. حممد عبدالرحمن يون�س العبيدي

ق�سم الدرا�سات التاريخية والثقافية-مركز الدرا�سات القليمية-جامعة املو�سل
م�شتخل�س البحث

ال�سودانيةمبراحلمتعددةوخمتلفةمنعدمال�ستقراروالتوتروالقطيعةال�سيا�سيةاباناملدةالزمنيةال�سابقةلعام   – مرتالعالقاتاليرانية 
1989،وحالةال�ستقرارومنوالعالقاتوازدهارهاوالذيغلبعلىمدةحكمالرئي�سال�سودانيعمرح�سنالب�سري،فيحالةتكادتكومنتميزةمقار
نةبغريهامنالعالقاتاليرانيةبالدوللعربيةالتيات�سمتفياغلبهابطابعالتوتروعدمال�ستقراروانعدامالثقةاذاماا�ستثنيناعددمنالبلدانال
.منهذااملنطلقيحاوللبحثتتبعودرا�سةالعالقاتبينايرانوال�سودانا عربيةك�سوريااواجلزائراولبنانوالتيات�سمتعالقاتهابطابعهااليجابي 
منالناحيتينال�سيا�سيةوالقت�ساديةكاإحدىالعالقاتالتيات�سمتبالنمووالزدهاراباناملدةمو�سوعالبحث.   1989-2005 باناملدةبني 
ومناجاللو�سولىلمعرفةطبيعةهذهالعالقاتوجمالتالتعاونفيها،يحاوللبحثالرتكيزعلىا�سبابودوافعانفتاحالعالقاتبينالدولتينبعد
1989،وابرزاجلوانبالتيعك�ستتطورومنوالعالقاتال�سيا�سيةبينهما،ف�سالعنتناولوجهالتعاونالقت�ساديبجوانبهاملتعددةكاأحدا عام 
�سكالتطورهذهالعالقات،ولميكناغفالدورالعوامالملوؤثرةفيهذهالعالقاتوهيالق�ساياالعربيةوالقليميةوالتيكانلهااحل�سورالدائمفيعل

اقاتاجلانبني،وا�سهمتفيتقاربهما.
الكلمات املفتاحية: ايران، ال�سودان، العالقات اليرانية – ال�سودانية، العالقات ال�سيا�سية، العالقات القت�سادية.

Iran and Sudan: A Study of the Political and Economic Relations of the Two Coun-
)tries )1989-2005
Dr. Mohammed Abdul – AL-RahmanYounis  Al – Obaidy
Department of Historical and Cultural Studies، Regional Studies Center، Mosul University
Abstract
 The Iranian-Sudanese relations went through several different stages of instability،
 tension and political rupture during the period before 1989.  And the state of stability،
growth and prosperity of relations، which dominated the period of Sudanese Presi-
 dent Omar Hassan al-Bashir‘s rule، in a situation that is almost distinct compared
to other Iranian relations with the Arab countries، which were characterized by ten-
 sion، instability and lack of confidence if we excluded several Arab countries such as
 Syria، Algeria or Lebanon that its relations were positive. From this standpoint، the
 research attempts to track and study the relations between Iran and Sudan during
 the period 1989-2005 from the political and economic aspects، as one of the relations
 that was characterized by growth and boom during the period under discussion. To
 know the nature of these relations and areas of cooperation، the research attempts
 to focus on the reasons and motives for the openness of relations between the two
 countries after 1989، and the most prominent aspects that reflected the development
 and growth of political relations between them. In addition to addressing the aspects
of economic cooperation in its various aspects as one of the forms of the develop-

 ment of these relations، it is not possible to overlook the role of factors affecting these
 relations، which are Arab and regional issues that had a permanent presence in the
.  relations of the two sides، and contributed to their closeness
Keywords: Iran، Sudan، Iranian-Sudanese relations، political relations، economic re-
.lations
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املقدمة 
العربية والقليمية، ملا لها من مكانة وتاأثريات وتداعيات  بال�سوؤون والعالقات  الباحثني واملهتمني  يحظى مو�سوع البحث باهتمام 
على امل�ستوى العربي والقليمي والدويل، نظرا لت�سابه توجهات البلدين وتعر�سهمالل�سغوط والعقوبات المريكية وتقارب مواقفهما 
جتاه الخرية . وانطالقا من اهمية الدولتني اجليو�سيا�سية وامكانياتهما القت�سادية والرثوات التي ميتلكانها، حتاول كل منهما 
الفريقية،  القارة  لها �سمن  قدم  ايجاد موطئ  اجل  ت�سعى جاهدة من  التي  ايران  اىل  بالن�سبة  ول�سيما  الخرى،  ال�ستفادة من 
وخا�سة يف منطقة القرن الفريقي و�سواحل البحر الحمر، وتوظيف ذلك يف دعم مكانتها ونفوذها يف املنطقة ، وتقوية وتعزيز 
موقفها القليمي والدولي�سمن اطار دعم جهودها يف ان�ساء وتطوير الربنامج النووي، وان تكون عامل موؤثر وفاعل �سمن املحورين 
اخلليجي والقليمي، لذلك ت�سعى ال�سيا�سة اخلارجية اليرانية نحو فتح افاق اقليمية لها وبكافة الجتاهات ومنها القارة الفريقية، 

وهو المر الذي يف�سر توجه ايران نحو بناء عالقات متعددة ومتنوعة مع العديد من دول القارة ال�سمراء مبا فيها ال�سودان.
تكمن اهمية البحث يف درا�سةالعالقات ال�سيا�سية والقت�سادية بني ايران وال�سودان ومدى ما حققته تلك العالقات لكال البلدين ل 
�سيما ال�سودان �سمن املدة مو�سوع البحث، خا�سة وان عام 1989 كان ميثل مرحلة جديدة لكلتا الدولتني، ايران التي توىل فيها 

علي اكرب ها�سمي راف�سنجاين رئا�سة اجلمهورية ،وتوىل عمر ح�سن الب�سري مقاليد ال�سلطة يف ال�سودان. 
اما ا�سكاليةالبحثفرتتكز حوملا اهمية وابعاد العالقات بني الدولتني ،ومدىا�ستفادتهما منها ول�سيما ال�سودان؟وهلكانتذاتتاأثري�سلبي

امايجابيعليه؟وهلكانال�سودانيعّول على تلك العالقة ويثقبها؟ومدىتاأثرتلكالعالقاتبفعاللعوامل العربيةوالدولية؟.
هدف البحثهو معرفة م�سار وطبيعة العالقات الإيرانية – ال�سودانية ، والوقوف عند ال�سباب التي تقف خلف الهتمام اليراين 
املتزايد بال�سودان، والهداف اليرانية املتوخاة من ان�ساء هذه العالقات، و�سول اىل دوافع واهداف ال�سودان يف النفتاح جتاه ايران 

ومعرفة مدى ما حققته تلك العالقات بالن�سبة لل�سودان.
نتعالقاجتيدةوم�ستقرةابامندةمو�سوعالبحث،لكنهاملتحققللبل لبلدينبالرغممنكونهاكا تبينا نالعالقا لبحثتقومعلىا فر�سيةا
على  كذلكمنخاللها  حت�ساليران  منها،ومل  املن�سود  علىالدعمالقت�سادي  ح�سل  ال�سودان  فال   ، منها  املرجو  الهدف  دين 
منطقةنفوذدائمي لهاعلى�ساحاللبحرالحمر،وملتكنتلكالعالقاتذاتتاأثريايجابيهامعلىال�سودان،ا�سافةاىلذلككانتمحاولتايرانالتغل
ووفقظروفومتغريا غلفيتلكاملنطقةعاملقلقومبعثعدماطمئنانبالن�سبةلل�سودانالذياخذير�سمويبنيعالقاتهمعايرانوفقم�ساحلمحدودة 
تاملنطقةواحلقبةالزمنية،ف�سالعنانهذهالعالقاتخ�سعتلتاأثرياتاقليميةودوليةحدمتنهاوخا�سةمنجانبال�سودانالذيحر�سعلىاحلفاظ

علىعالقاتهالعربيةول�سيمامعدولخلليجالعربية.    
ومن اجل الحاطة باملو�سوع ومعرفة حيثياته فقد مت توزيع البحث اىل اربعة مباحث، تناول الول ن�ساأة وتطورالعالقات حتى عام 
املبحث اىل مدتني الوىل بني  2005-1989،وق�سم  ال�سيا�سية" بني عامي  "العالقات  الثاين على  املبحث  فيما ركز   ،1989
1997-1989 والثانية 2005-1997 ، و�سلط املبحث الثالث ال�سوء على العالقات يف املجال القت�ساديابان مدة البحث، 

واختتم املبحث الرابع بالق�ساياالقليمية وتاأثريها يف عالقات البلدين. 
املبحث الول ن�شاأة وتطور العالقات اليرانية – ال�شودانية حتى عام 1989:

تعود البدايات الوىل للعالقات اىل حقبة ال�سبعينيات من القرن الع�سرين، فقد ادركت ايران اهمية ملئ الفراغ بعد بريطانيا يف 
املنطقة ، بقيامها بدور رجل المن او ما يعرف ب�سرطي اخلليج وبدعمامريكي ، لذلك اعتمدت ايران ا�سرتاتيجية بناء تر�سانتها 
الع�سكرية والت�سليحية للقيام بدورها املطلوب يف حماية المن يف منطقة اخلليج العربي، وتنفيذ اية مهمة تتطلبها تلك املرحلة ومبا 
القارة الفريقية �سمن ا�سرتاتيجيتها تلك،خا�سة وان  يعزز مكانة وقوة ايران القليمية، لذلك كان تو�سيع رقعة اهتماماتها نحو 
توجهاتها توافقت مع التوجهات المريكية  فيما يخ�س مواجهة الفكر ال�سيوعي املت�ساعد يف القارة  الفريقية، من هذا املنطلق 
كانت املنطقة ال�سرقية يف القارة الفريقية �سمن الهتمام اليراين وكان ال�سودان احد البلدان الفريقية التي توجهت ايران نحو 

اقامة عالقات دبلوما�سية معه.
البلدان  التي كانت تقدمها لعدد من   مهدت ايران لبناء عالقاتها مع الدول الفريقية عن طريق تقدمي امل�ساعدات القت�سادية 
التعاون الفريقي، وكان  1974 واطلق عليها منظمة  الفريقية، و دعم ال�سوق الفريقية التي اقامتها دول القارة ال�سمراء عام 
ال�سودان احد الدول التي تلقت امل�ساعدات والدعم القت�سادي اليراين، ومهدت هذه اخلطوة لتكون بداية للعالقات ر�سميا عام 
النمريي)1985-1969( قام  ال�سوداين جعفر  الرئي�س  ان  بل  لي�س هذا فح�سب  ال�سفارات،  وافتتاح  ال�سفراء  بتبادل   1974
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بزيارة ايران يف �سنة افتتاح ال�سفارة ال�سودانية يف العا�سمة طهران)بغدادي، 1992(.
ال�سودان  عالقات  كانت  اذ  باإيران،  ال�سودان  عالقات  تطور  يف  ال�سبعينيات  ابان  العربية  املنطقة  �سهدتها  التي  الظروف  ا�سهمت 
متوترة مع عدد من الدول العربية ول �سيما بعد عقد اتفاقية كامب ديفيد ، وبروز حمور القاهرة اخلرطوموتطور العالقات امل�سرية 
– ال�سودانية ابان حكم  حممد انور ال�سادات)1981-1970( ، وقد انعك�س ذلك على عالقات ال�سودان مع ايران التي كانت 
لها عالقات جيدة مع م�سر، وبحكم هذه العالقات متكنت الخرية من القيام بدور هام يف تعزيز وتوثيق عالقاتهما، لقد ا�سهمت 
القوات  حمل  لتحل  عمان  اىل  �سودانية  قوات  ار�سال  على  وافقت  ايران  ان  م�ستوى  اىل  العالقات  وتطور  بلورة  يف  التطورات  هذه 
اليرانية  يف حماربة الثوار الظفاريني)عبد علي، 2015(. وا�ستمرت عالقات البلدين بالتطورومبنحى ايجابيتجلى بتنوع وتو�سع 
العالقات �سيا�سيا واقت�ساديا وثقافيا من خالل قيام ال�سودان ب�سراء النفط اليراين، وار�سال عدد من الطلبة ال�سودانيني للدرا�سة يف 
اجلامعات اليرانية، وتزايد الزيارات الر�سمية املتبادلة مل�سوؤويل البلدين)ابراهيم، 2016(. وفقا ملا و�سلت اليه عالقات البلدين، 
فقد ابدى النمريي تاأييده لل�سادات يف ا�ست�سافة �ساه ايران حممد ر�سا بهلوي)1979-1941( يف م�سر بعد خلعه عام 1979.

بعد قيام الثورة اليرانية عام 1979،تبنى جعفر النمريي موقفا مناه�سا للثورة ،وعمد اىل غلق ال�سفارة اليرانية يف العا�سمة 
ال�سودانية اخلرطوم ، وعمدت ايران اىل الفعل ذاته جتاه ال�سفارة ال�سودانية يف طهران)م�سعد، 2001(.وتغريت عالقات البلدين 
دعم  عن  ف�سال  ال�سودان  يف  احلكم  نظام  لقب  ال�سودانية  املعار�سة  بدعم  ايران  النمريي  اتهام  عقب  �سلبيًا  منحًا  واخذت  كليا 
املتمردين يف جنوب ال�سودان باملال وال�سالح، ودفع ذلك النمريي اىل ان ي�سرح ملجلة احلوادث اللبنانية يف 4/1/1980 بو�سفه 
ملا يحدث يف ايران بانه " بعيد عن ال�سالم ولميت لالإ�سالم ب�سلة"، ودفع ذلك بال�سودان اىل تاأييد العراق يف حربه �سد ايران، 
لي�س هذا فح�سب بل ان هذا املوقف تطور اىل قيام ال�سودان باإر�سال قوات ع�سكرية اىل العراق بهدف دعمه وم�ساندته، ومما ل �سك 
فيه ان هذا التطور كان كفيال بان ت�سري عالقات البلدين باجتاه التوتر ومن ثم قطعها عام 1981 )بغدادي، 1992،�س 17(.

لكن بخالف موقف النمريي كان لقيام الثورة اليرانية وانت�سارها تاأثري كبري على العالقة باحلركة ال�سالمية يف ال�سودان التي 
ايران،  زارت  ال�سالمية  احلركة  قيادات  من  عدد  ان  بل  اليرانية،  بالثورة  الخرية  رحبت  1980،اذ  عام  بعد  كثريا  توثقت 
على  �سلبا  انعك�ست  التي  اليرانية  الثورة  مع  ال�سداقة  جمعية  بعد  فيما  و�سكلت  اليرانية،  للثورة  وتاييدها  دعمها  عن  معربة 
عالقات احلركة مع نظرياتها يف الدول العربية)خامه يار، 1997(اثر زيارة وفد املعار�سة ال�سودانية)خارج ال�سودان( طهران 
والذي �سم كل من ال�سادق املهدي الذي كان ميثل"حزب الأمة"وعثمان خالد عن الإخوان لتقدمي التهنئة بقيام الثورة الإ�سالمية 

يف اإيران)�سودار�س، 2008(.
ا�ستمر قطع العالقات حتى عام 1985 الذي �سهد الطاحة بنظام جعفر النمريي بعد انقالب ع�سكري قاده اجلي�س يف ال�سودان 
توىل بعدها املجل�س الع�سكري ادارة البالد ، ومت افتتاح �سفارة البلدين مرة اخرى عام 1985، لكن دون تطور او تعاون بينهما 
حتى مت ت�سكيل حكومة ال�سادق املهدي املدنية، والذي �سهد عهده عودة وا�ستئناف عالقات ال�سودان مع العديد من الدول والتي 
توترت او قطعت العالقات معهاابان عهد النمريي ومن �سمنها ايران،فبداأت العالقات ال�سودانية – اليرانية ت�سهد تقدما ملحوظ 
)م�سعد، 2001، �س45(.وبدات تتجه نحو التطبيع واكت�سبت اهمية كبرية بالن�سبة اىل ايران)ا�سماعيل، 2010(.فمنذ بداية 
ترا�س ال�سادق املهدي احلكومة �سعت ايران لتوثيق عالقاتها مع ال�سودان، وحماولت التقرب منه مبختلفالطرق�سيا�سيا او اقت�ساديا 
ال�سودان والتي كان  الق�ساء على احلركة النف�سالية يف جنوب  ال�سودانية يف  للقوات  الع�سكرية  و ع�سكرياعرب تقدمي امل�ساعدات 

يقودها جون قرنق.
 وانطالقا من �سعي البلدين لتطوير عالقاتهما الثنائية، قام ال�سادق املهدي بزيارة ايران يف 7/12/1986،التقى خاللها بعلي 
خامنئي الرئي�س اليراين، وح�سني مو�سوي رئي�س احلكومة، وعلي اكرب ها�سمي راف�سنجاين رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سالمي، عقد 
ال�سادق املهدي خالل زيارته عدد من التفاقيات ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية مع اجلانب اليراين، ف�سال عن ذلك افرجت 
ايران عن عدد من ال�سرى ال�سودانيني الذين كانوا قد ا�سروا ابان احلرب بني العراق وايران، ومت اي�سا خالل هذه الزيارة افتتاح 
ال�سفارة ال�سودانية يف طهران ب�سكل ر�سمي ورفع العلم ال�سوداين فوقها)ابراهيم ،2016،�س 143(، و�سارت عالقات البلدين 

بعدها ب�سكل طبيعي حتى عام 1989.
املبحث الثاين: العالقات ال�سيا�سية 1989-2005:
اول العالقات ال�سيا�سية بني عامي 1989-1997:
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�سهدت ال�سودان يف حزيران عام 1989 انقالبا ع�سكريا قاده الفريق عمر ح�سن الب�سري)2019-1989( الذي توىل مقاليد 
ال�سودان حتى �سهدت  ال�سلطة اجلديدة يف  املهدي، ومل مت�س مدة طويلة على  ال�سادق  بعد الطاحة بحكومة  البالد  ال�سلطة يف 
العالقات ازمة حادة على خلفية انتقاد عدد من و�سائل العالم اليرانية لل�سيا�سةال�سودانية يف ظل القيادة اجلديدة التي عدته 
اإىل جانب  ايران  وقوف  كثرياعلى خلفية  توترت  2001، �س45(،التي  البلدين)م�سعد،  اثر على عالقات  لل�سودان مما  ا�ساءة 
حكومة املهدي، المر الذي اأدى اإىل �سحب �سفراء البلدين،واكد ال�سودان حينها على �سرورة ان حترتم  ايران �سيادة وا�ستقالل 
ال�سودان وعدم التدخل يف �سوؤونه الداخلية، وان تفهم وتدرك ايران جيدا معنى �سحب �سفري ال�سودان من طهران، وعليها ان رغبت 
يف ا�سالح ذلك ان ت�سحح خطاأها هذا وتتجنب ذلك م�ستقبال، وعلى اثرها دخلت عالقات البلدين يف مرحلة ركود حتى نهاية عام 
1990، لكن ذلك مل ي�ستمر طويال ف�سرعان ما مت جتاوز الأزمة واأعيد ال�سفراء، وحت�سنت العالقات بني اخلرطوم وطهران بعد 

ذلك، وتطورت كثريا وفق مبادئ وا�س�س التعاون والحرتام املتبادلوامل�سالح امل�سرتكة )بغدادي،1992، �س 18(.
 لقد ا�سهمت ازمة اجتياح العراق للكويت وتداعياتها يف احداث التقارب بني الدولتني ، خا�سة بعد املحاولت المريكية ا�ستبعاد 
ايران عن امن اخلليج وا�سناده اىل م�سر و�سوريا ، لذلك ومن منطلق ال�سغط على م�سر �سعت ايران للتقرب من ال�سودان،وا�ستثمار 
هذه الزمة من اجل مد نفوذها وا�سالح عالقاتها مع البلدان العربية، واعطت الولوية يف عالقاتها مع عدد من البلدان العربية وكان 
من �سمنها ال�سودان، لذلك قام عمر ح�سن الب�سري بزيارة ايران يف كانون الول عام 1990 عقب دعوة وجهت اليه من احلكومة 
اليرانية، ويف ال�سياق ذاته اي�سا جاءت زيارة الرئي�س اليراين علي اكرب ها�سمي راف�سنجاين)1997-1989(اىل ال�سودان يف 
كانون الول من عام 1991 اي بعد عام من زيارة الب�سري اىل ايران، رافق راف�سنجاين وفد كبري من ال�سا�سة والع�سكريني ورجال 
العمال" )م�سعد،2001، �س 45(،وتعهد راف�سنجاين ابان زيارته باعفاء ال�سودان من �سبعة ع�سر مليون دولر كانت ايران قد 
قدمتها اىل ال�سودان كم�ساعدات مالية،ا�سافة اىل ذلك وافقت ايران على تزويد ال�سودان باأ�سلحة ومعدات حربية تقدر بـ 300 

مليون دولر)�سيخ حممد، 2013(.
ال�سودان  اإ�سالمية يف  دولة  اقامة  باجتاه  �سعيا   1989 عام  انقالب  ال�سلطة يف  اإىل  الرتابي  وح�سن  الب�سري  الرئي�س  و�سل  ومنذ 
و�سراكة مع  تعاون  اإقامة  للنظام اجلديد  الأوىل  الدبلوما�سية  املبادرات  واحدة من  وكانت  اليرانية،  ال�سالمية  على غرارالثورة  

اإيران،وكانت زيارة الب�سري اإىل اإيران �سمن هذه ال�سرتاتيجية،اذوقعت الدولتان اتفاق تعاون ا�ستخباراتي .
بالن�سبة  التحديات  اأكرث  كان  الب�سري  نظر  وجهة  فمن  ال�سودان،  جنوب  يف  ال�سراع  اي�ساق�سية  البلدين  تقارب  من  زاد  ومما 
لنظامه ال�سراع يف اجلنوبفي وقتوجه فيه متمردو دارفور �سربات �سد الدولة ال�سودانية،لذلك كانت ق�سية التعاون مع اإيرامنهمة 
للب�سري،كونها �ستدعم ال�سودان بال�سالح ممايعزز موقفه يف احلرب �سد املتمردين، وكذلك احلال بالن�سبة ليران التي وجدت يف 
هذه العالقات والتعاون عامال ا�سا�سيا لتعزيز نفوذها يف اإفريقيا، وال�ستفادة قدر المكان من موقع ال�سودان ودوره يف املنطقة يف 
الوقت الذي هو بحاجة اىل الدعم وال�سناد يف حربه �سد املتمردين يف جنوب البالد، فاإيران وال�سودان ينظران اإىل بع�سهما البع�س 

.)Wagner & Cafiero، 2013 (ك�سريكني ا�سرتاتيجيني ل غنى عنهما يف املدى الطويل
ومما ا�سهم اي�سا يف دعم وتعزيز العالقات بني البلدين ، ال�سغوط ال�سيا�سية والقت�سادية التي مار�ستها الدارات المريكية �سد 
ال�سودان وايران بذرائع وحجج خمتلفة  كرعايتهما ودعمهما "الإرهاب وانتهاكات حقوق الإن�سان" وغري ذلك، المر الذي ا�سهم يف 
تن�سيق مواقفهما يف املحافل الدولية ول�سيما جتاه الوليات املتحدة المريكية وا�سرائيل، ف�سال عن ذلك كان لدور الو�سيط الذي 

قامت به ايران يف حل اخلالفات بني ال�سودان واوغندا عامال ا�سافيا عزز من عالقاتهما)عبدالعاطي، 2007(.
فان  الفريقية،  العربية  املنطقة  اىل  كبوابة  ال�سرتاتيجي  ال�سودان  موقع  من  ال�ستفادة  اىل  ايران  فيه  ت�سعى  الذي  احلني  ويف 
من  والتخفيف  واملدنية،  والع�سكرية  ال�سناعية  اجلوانب  يف  اليرانية  مناخلربات  اقت�ساديا  ال�ستفادة  اىل  اي�سا  ي�سعى  الخري 
العتماد على امل�سادر الخرى ول �سيما ال�سني ورو�سيا ،ويحر�س كال البلدين للخروج من عزلته الدولية والتخفيف من ال�سغط 
اخلارجي، ول �سك ان ذلك ي�سهم ب�سكل مبا�سر يف توجيه عالقات البلدين لتكون اكرث تقارباوفاعلية)اخل�سر، بدون(، عالوة على 
الرثوات املعدنية والطبيعية التي ميتلكها ال�سودان كالنفط واملعادن الخرى وخا�سة اليورانيوم،واأهميته ال�سرتاتيجية نظرا ملوقعه 
اجليوا�سرتاتيجياملطل على البحر الحمر ووقوعه بني اأهم معربين للتجارة العاملية قناة ال�سوي�س وباب املندب، ا�سافة اىل قربه من 

مركز العامل العربي وهي م�سر واأن ما يحدث لأي منهمايوؤثربالآخر)الق�ساب، 2014(.
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بعد هذا التح�سن والتطور دعمت ايران ال�سودان اقت�ساديا، وقدمت له م�ساعدات ع�سكرية يف حربه �سد احلركة ال�سعبية يف اجلنوب 
وبفعل  ذاته  ال�سياق  2002(،ويف  كنت،  و  ال�سودان)املبي�س  لتق�سيم  ت�سعى  لمريكاوانها  موالية  بانها  ت�سفها  ايران  كانت  والتي 
حالةعدمال�ستقرار الذي يعي�سه ال�سودان نتيجة ال�سراع الداخلي والتمرد امل�ستمر يف جنوب البالد و�سرقها، وقع اجلانبان اليراين 
وال�سوداين على اتفاق تعاون ع�سكري م�سرتك يف �سهر كانون الول عام 1991، اثار هذا التفاق الوليات املتحدة المريكية التي 
هددت ال�سودان بعواقب وخطورة هذا التفاق،لكن ذلك مل مينع اجلانبان منالتوقيع على اتفاق للتعاون الع�سكري بينهما نهاية عام 
1992 ت�سمن التدريب والت�سليح، ف�سال عن التعاون ال�ستخباري بينهما، ومبوجب هذه التفاقات ا�سبح لكل منهما ملحق ع�سكري، 
ووفقا لهذه التفاقات دعمت ايران ال�سودان امنيا وع�سكريا يف حربه �سد املتمردين يف جنوب البالد و�سد احلركات ال�سعبية التي 

قامت �سد �سلطة الرئي�س عمر ح�سن الب�سري وعملت اي�سا على تدعيم وتر�سيخ نظام الب�سري)احلمداين �س.، 2019(.
ويف الطار ذاته زار وفد ايراين ع�سكري ال�سودان عام 1995، واتفق اجلانبان على تعزيز التعاون الع�سكري بينهما وقدمت ايران 
بعدها ا�سلحة ومعدات متنوعة للجي�س ال�سوداين الذي ا�ستفاد منها يف حربه �سد املعار�سة يف جنوب البالد) �سيخ حممد،2013(.
وكانت ايران من املعار�سني ب�سدة لنف�سال جنوب ال�سودان كونها تدرك ان انف�سال الخري �سيوؤدي به اىل ان يكون حمط اهتمام 
ومركزا للم�سالح ال�سرائيلية، من هذا املنطلق اولت ايران اهتمامها املتزايد مبناطق �سرق افريقيا وخا�سة الدول املطلة على البحر 
الحمر ووثقت عالقاتها معها ومنها ال�سودان واريترييا وجيبوتي يف خ�سم التناف�س وال�سراع القليمي والدويل على املنطقة ول�سيما 
الوليات املتحدة المريكية وا�سرائيل، وال�ستفادة من موقع ال�سودان وحماولة ايجاد موطئ قدم لها على البحر الحمر واتخاذه 
قاعدة تنطلق منه نحو املنطقة العربية ومنها م�سر، وال�سغط عليها وعلى دول اخلليج العربي الخرى وبالتحديد ال�سعودية،  ون�سر 

توجهاتها ال�سيا�سية والفكرية، ف�سال عن ال�ستفادة اقت�ساديا من ال�سودان.
مثلت الزيارات الر�سمية املتبادلة ، وتن�سيق املواقف يف الق�سايا القليمية والدولية ول �سيما داخل اروقة منظمة التعاون ال�سالمي 
)منظمةاملوؤمترال�سالمي( احدى اوجه التعاون، من هذا املنطلق زار احمد وحيدي وزير الدفاع اليراين ال�سودان عام 1994، 
جتاه  اليرانية  ال�سيا�سة  يف  ا�سا�سيا  مرتكزا  و�سفها�سحت  وبح�سب  وانها  ايران  اىل  بالن�سبة  ال�سودان  اهمية  على  وحيدي  واكد 
افريقيا. اعقب ذلك قيام علي ناطق نوري رئي�س جمل�س ال�سورى اليراين بزيارة ال�سودان عام 1995 برفقة وفد رفيع امل�ستوى، 
المريكية،  ال�سغوط  بوجه  والوقوف  والروؤى،  املواقف  توحيد  و�سبل  بينهما  وقعت  التي  التفاقات  تفعيل  الزيارة  هدف  وكان 
البحر  و�ساحل  الفريقي  القرن  يف  اليراين  للوجود  موؤيد  موقف  لبلورة  الفريقية  القليمية  املواقف  تن�سيق  امكانية  يف  والبحث 

الحمر، ودعم اي جهد ا�سالمي يف هذا الجتاه.
ال�سودان  اتهام  اثر   ، املتحدة  المم  ال�سودان يف  اىل جانب  ايران  وقوف  الثنائية،  العالقات  التي عززت  ال�سيا�سية  املواقف  ومن 
امل�سري حممد ح�سني مبارك)2011-1981(بادي�سابابا يف  الرئي�س  ا�ستهدفت  التي  الفا�سلة  الغتيال  بالوقوف خلف عملية 
لعدم  نظرا  الدويل،  المن  قبل جمل�س  ال�سودان من  على  دبلوما�سية  فر�س عقوبات  عليها من  ترتب  وما   ،1995 عام  حزيران 
ا�ستجابة ال�سودان لقرارات جمل�س المن الدويل رقم 1054 و1044 اخلا�س بت�سليم املتهمني مبحاولة اغتيال ح�سني مبارك  
والتهديد بفر�س حظر على الطريان يف ال�سودان ، وعار�ست ايران من جانبها فر�س  العقوبات على ال�سودان واعربت عن دعمها 
عام  ال�سنوي  اليرانية  اخلارجية  وزارة  تقرير  127(.واكد  105�س  �س  جانبه)احلمداين،2019،  اىل  ووقوفها  وتاييدها 
1996، على اهمية ال�سودان بالن�سبة اىل ايران، وا�سفا الدعم اليراين حلكومة عمر ح�سن الب�سري بانه يحظى باأولوية ال�سيا�سة 

اخلارجية اليرانية يف �سرق افريقيا)عبدعلي،2015،�س 190(.
وكان من �سمن ال�سرتاتيجية اليرانية يف تعزيز عالقاتها بال�سودان هو حماولة التو�سط يف حل نزاعهامع اوغندا والذي و�سل مرحلة 
قطع عالقات البلدين عام 1995على خلفية اتهامات متبادلة بدعم املعار�سة، ويف هذا ال�سياق و�سمن جولة افريقية لعدد من 
1996جنح الخرييف  راف�سنجاين عام  اكرب ها�سمي  بها علي  قام  افريقيا،موزمبيق(  كينيا، جنوب  الفريقية)اوغندا،  البلدان 
عقد �سلح بني الرئي�س ال�سوداين عمر ح�سن الب�سري والرئي�س الوغندي يوري مو�سيفيني)احلمداين �س.، 2012(، ومتكنت ايران 
با�ستئنافعالقاتهما،و�سحب  9/9/1996واقناع اجلانبان  ال�سلح يف  اتفاق  التهدئةوالتوقيع على  البلدينعلى  بعد ذلك من حمل 
ان  اليرانية  النباء  وكالة  واكدت  واوغندا،  وال�سودان  ايران  من  كل  خارجية  وزراء  التفاق  امل�سرتكة.وقع  حدودهما  من  قواتهما 
اتفاق ال�سالم بني ال�سودان واوغندا جاء برعاية وو�ساطة ايرانية)�سري الدين، 1998(، لكن ذلك مل مينع من عودة التوتر بينمها 
مع ا�ستمرار احلرب ال�سودانية �سد املعار�سة. هذا المر دفع اجلانب اليراين بعد ذلك للقاء ممثلني عن ال�سودان واوغندا على 
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هام�س اجتماعات اجلمعية العامة لالمم املتحدة واتفقوا على تاليف جلنة رباعية ا�سافة اىل دولة مالوي وظيفتهامتابعة خروقاتاتفاق 
ال�سالم بني الدولتني، وا�ست�سافت طهران يف 2/11/1996لقاء جمع الطرفني اكد على متابعة �سري التفاق واهمية امل�سي يف تنفيذه.
و�سمن اطار ازمة ال�سراع الداخلي يف ال�سودانوالذي ادى اىل ن�سوب �سراع ع�سكري يف مناطق جنوب و�سرق ال�سودان�سد املعار�سة 
واملتمردين، وقفت ايران اىل جانب ال�سودان ، واعربت عن ادانتها لنتهاك ارا�سي ال�سودان، و�سرح حممد مهدي الناطق با�سم 
وزارة اخلارجية اليرانية يف 19/1/1997انه يتوجب مراعاة مبادئ القانون الدويل يف التعامل مع الزمة يف ال�سودان ومبا يعيد 
اليه المن وال�ستقرار، وا�ساف انه على جامعة الدول العربية و منظمة املوؤمتر ال�سالمي ان تقوم بدورها يف ال�سعي لإحالل ال�سالم 
والمن وال�ستقرار يف ال�سودان. واتهم علي اكرب وليتي وزير اخلارجية يف 27/1/1997 امريكا بالوقوف خلف ما يتعر�س له 
ال�سودان من اعتداء، واعرب راف�سنجاين عن دعمه لوحدة و�سالمة ارا�سي ال�سودان ابان لقائه الزبري حممد �سالح نائب الرئي�س 
ال�سوداين الذي زار طهران يف 29/1/1997، بينما و�سفت الذاعة اليرانية ما يحدث يف ال�سودان بانه خمطط تقوده الدول 

ال�ستعمارية لل�سغط على البلدان ال�سالمية لفر�س اجندتها عليها)�سري الدين،1998، �س �س 307-310(.
التهامات  تبادلتا  اللتان  واوغندا  ال�سودان  بني  بالو�ساطة  ال�سودانية  الزمة  للتو�سط يف حل  اخرى  مرة  وابدت طهرانا�ستعدادها 
جمددا بدعم املعار�سة ، وقام وليتي بجهود التو�سط بني البلدينلتفعيل اتفاق ال�سلح املوقع بينهما، وطالبت ايران اوغندا بوقف 

دعم املعار�سة ال�سودانية بال�سالح و�سرورة انياخذ احلوار طريقه بني البلدين.
واكد عمر ح�سن الب�سري ابان ا�ستقباله ح�سني �سيخ ال�سالم نائب وزير اخلارجية اليرانية يف اخلرطوم بتاريخ 16/2/1997،ان 
بالده ترحب باملبادرة اليرانية وم�ساعيها لنهاء ال�سراع بني الدولتني، وحل ال�سكاليات بينهما بالطرق ال�سلمية، وجاء هذا اللقاء 
بعد حمادثات اجراها �سيخ ال�سالم يف كل من اوغندا وال�سودان، يف حماولة ايرانية لقناع اجلانبني بالعودة اىل اتفاق ال�سالم املوقع 

بينهما يف 9/9/1996.
وا�ستمرارا  جلهود اخلارجية اليرانية ، قام علي اكرب وليتي بزيارة العا�سمة الوغندية كمبال يف 13/3/1997، برفقةنائب 
احالل  اهمية  واكداجلميععلى  اخلارجية،  ووزير  الوغندي  الرئي�س  مو�سيفيني  بيوري  الوفد  والتقى  ال�سوداين،  اخلارجية  وزير 
على  وال�ستقرار  المن  ا�ساعة  �سرورة  على  وليتي  واكد   ، به  واللتزام  البلدين  بني  ال�سالم  اتفاق  تفعيل  و�سرورة  ال�سالم، 
ال�سودان  وال�سراع يف  التوتر  وال�سراع ل يخدم م�ساحلهما،ويف خ�سم عودة  التوتر  كون  البلدين،واحرتام ح�سن اجلوار،  حدود 
�سري   ( بالف�سل  النهاية  وباءت يف  الدولتني  بني  التوتر  انهاء  اليرانية يف  واجلهود  الو�ساطة  تفلح  الدولتني مل  بني  وعلى احلدود 

الدين،1998، �س �س 358-360(.
 ثانيا العالقات ال�شيا�شية بني عامي 1997-2005:

تغيري  واخلارجي، وحماولة  الداخلي  بالنفتاح  ال�سالحي حممد خامتي)1997-2005(  اليراين  الرئي�س  بداأت حقبة حكم 
ال�سورة التي ر�سمتاليران منذ قيام الثورة اليرانية عام 1979،فبعد مرحلة الرئي�س علي اكرب ها�سمي راف�سنجاين التي ات�سمت 
مبحاولة اعادة بناء البنية التحتية وا�سالح العالقات اخلارجية، �سعى خامتي لزالة التوتر وبناء الثقة يف عالقات ايران اخلارجية، 

وقد جنح خامتي يف �سيا�سته هذه وحت�سنت عالقات ايران اخلارجية مع دول العامل ب�سكل لفت للنظر)النعيمي، 2012(.
وكان فوز خامتي بالرئا�سة اليرانية مبثابة بداية مرحلة جديدة للدبلوما�سية اليرانية التي حر�ست يف عهد خامتي على تبني مفهوم 
احلوار والتعاي�س وحل النزاعات واخلالفات بني الدول بالطرق ال�سلمية، وعلى ا�سا�س ذلك طرح خامتي فكرة حوار احل�سارات بدل 

من �سراع احل�سارات عام 1997 ابان انعقاد "موؤمتر القمة ال�سالمي" يف طهران)النجار، 2018(.
�سكل انفتاح ال�سيا�سة اخلارجية اليرانية يف عهد الرئي�س حممد خامتي دعما لتوجهات ايران ازاء افريقيا التي �سعى خامتي من 
اجل التوا�سل مع الدول التي تتفق روؤاها جتاه الق�سايا القليمية والدولية مع روؤية طهران ومنها ال�سودان، ومل تقت�سر ال�سيا�سة 
اليرانية تلك على الهتمام باجلانب القت�سادي فقط بل تعدتها اىل خمتلف املجالتالخرى من اجل ان تخرجايران من عزلتها 

وت�ستعيد مكانتها ودورها اقليمياودوليا)احلمداين، 2019، �س105 (.
"دعم الرهاب وانتهاك حقوق الن�سان"، وغريهايف تقارب  البلدين بذرائع  لقد ا�سهمت العقوبات وال�سغوط المريكية على كال 
المريكية  يتعلقبال�سيا�سة  ما  وخا�سة  والدويل،  القليمي  امل�ستويني  على  الق�سايا  من  العديد  ازاء  مواقفهما  الدولتينوتوافق 
وال�سرائيلية يف املنطقة. وكان لدور ايران يف التو�سط حللنزاعات ال�سودان عامال م�ساعدا اخر ا�سهم يف تعزيز عالقات البلدين 

اي�سا)عثمان، 2010(.
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و�سكل انعقاد موؤمتر منظمة املوؤمتر ال�سالمي يف ايران بتاريخ 9/12/1997 فر�سة اخرى لدعم عالقات البلدين، اذ ح�سر 
الرئي�س ال�سوداين عمر ح�سن الب�سري اعمال القمة ال�سالمية يف طهران، والتقى الرئي�س اليراين حممد خامتي ابان انعقاد القمة 
ال�سالمية بالعديد من الروؤ�ساء امل�ساركني يف لقاءات ثنائية �سمن اعمال املوؤمتر، بهدف توطيد عالقات ايران اخلارجية مع الدول 
ال�سالمية كافة وكان من �سمنها ال�سودان، فكان انعقاد القمة ال�سالمية عامال ا�سافيا يف تقارب الدولتني، وا�سهم البيان اخلتامي 
للموؤمتر يف ذلك التوجه، وجاء يف احد بنودهاخلروج ب�سيا�سة التوافق مع الدول العربية وال�سالمية على ا�سا�س بناء الثقة، وجتنب 
�سوء الفهم مما ي�ساعد يف بناء نظام امني جماعي يف املنطقة م�ستقباًل ، ف�سال عن احرتام  مبداأ ووحدة ال�ستقالل الوطني للدول 
، ونبذ �سيا�سة ا�ستعمال القوة او التهديد بها ،وعدم التدخل يف �سوؤون الدول، والعرتاف باحلدود الدولية للدول املعرتف بها، وحل 

اخلالفات بني ايران والدول الخرى عن طريق احلوار والتفاهم والتعاون، والق�ساء على الرهاب)النجار، 2018،�س 163(.
الثنائية، خا�سة وان املنفعة املتبادلة غلبت  تا�سي�سا على ما �سبق وجد اجلانبان م�سلحة م�سرتكة يف دميومة وتطوير عالقاتهما 
التوجه الفكري والعقائدي لكل منهما، وادركت ايران اهمية موقع ال�سودان وامكانية توظيفه يف دعم احلركة ال�سالمية يف املنطقة 
ومبا يخدم امل�سالح والهداف ال�سرتاتيجية اليرانية، يف الوقت الذي وجد ال�سودان يف ايران داعما مهما له يف اجلوانب ال�سيا�سية 
والقت�سادية وحتى الع�سكرية، مع تراجع الدعم املايل اخلليجي له والعقوبات املفرو�سة عليه، المر الذي عزز من عالقات ال�سودان 
بايران ، وا�سهم يف دعم م�ساحلها املحلية والقليمية وحتى الدولية، والتي تالقت مع التوجهات اليرانية والو�ساع التي كانت متر 

بها ايران كانت م�سابهة ملا متر به ال�سودان)احلمداين ، 2019، �س �س 107-108(.
عام  الثاين  ت�سرين  ال�سودان يف  اليراين  وزير اخلارجية  كمال خرازي  زار  الثنائية  لتطوير عالقاتهما  الدولتني  توجهات  و�سمن 
1999، التقى خاللها نظريه ال�سوداين م�سطفى عثمان ا�سماعيل، وبحثا العالقات والق�سايا القليمية، ويف ختام الزيارة اكد 
خرازي دعم بالده مل�ساعي وجهود احلل ال�سلمي واحلوار املبا�سر الذي يتبناه ال�سودان حلل م�سكلة اجلنوب، وا�ستعداد احلكومة 
الإيرانية لتفعيل مبادرة احلوار بني اخلرطوم وكمبال التي طرحتها اإيران عام 1996، واأكد "التزام ايران بتنفيذ طريق ال�سالم 
كو�ستي ربك جوبا وذكر اأنها هدية متوا�سعة من احلكومة الإيرانية اإىل ال�سودان".وكرر خرازي زيارته لل�سودان يف �سهر حزيران 
عام 2002 حل�سور اجتماع وزراء خارجية "منظمة املوؤمتر ال�سالمي" الذي انعقد يف العا�سمة ال�سودانية اخلرطوم، وعلى هام�س 
الجتماع التقى م�سطفى عثمان ا�سماعيلبنظريه كمال خرازي وبحث اجلانبان �سبل تطوير عالقات البلدين) �سودار�س،2008(.
قام بعدها الزبري حممد �ساحلالنائب الأولللرئي�س ال�سودانيبزيارة اإيرانبتاريخ 2/7/2003،التقى فيها الرئي�س حممد خامتي 
نائب  زيارة  بدون(،واثمرت  تطويرها)اخل�سر،  و�سبل  بينهما  العالقات  تعزيز  اجلانبان  وبحث  اليرانيني،  امل�سوؤولني  من  وعدد 
الرئي�س ال�سوداين اىل طهران عن التوقيع على عدد من اتفاقات التعاون "متحورت حول التعليم العايل والبحث العلمي والق�سايا 
القت�سادية والمور الداخلية.ويف اطارالتعاون بني الدولتني اي�سازار كمال خرازي اخلرطوم يف �سهر متوز عام 2004، متهيدا 
لزيارة خامتي لل�سودان، وبحث عالقات البلدين الثنائية والق�سايا الإقليمية والدولية، وتفعيل التفاقات املوقعة والعمل امل�سرتك 

بينهم")�سودار�س،2008(.
والدفاع  اخلارجية  "وزراء  من  وفدا  برفقة   2004 عام  الول  ت�سرين  يف  ال�سودان  بزيارة  خامتي  قام  خرازي  زيارة  على  وبناء 
وال�سناعة واملعادن ومدير ادارة افريقيا يف وزارة اخلارجية اليرانية ا�سافة اىل جمموعة من كبار امل�سوؤولني اليرانيني، هدف 
الزيارة كان تعزيز وتطوير العالقات وتو�سيع جمالت التعاون بني الدولتني، واكد خامتي خالل زيارته لل�سودان " ان جمهورية ايران 
ال�سالمية ترى من ان من واجبها التعاون مع ال�سودان من اجل و�سول هذا البلد اىل التنمية والتقدم ،ان ايران بيت كل ال�سودانيني 
وان ال�سودان بيت كل اليرانيني"، واكد خامتي دعم بالده جلهود ال�سودان يف اقرار ال�سالم يف اجلنوب، واهمية التعاون وزيادته 
بني البلدين يف الق�سايا القليمية والدولية، وكانت زيارات امل�سوؤولني اليرانيني لل�سودان ولبلدان القارة الفريقية من اجل تعزيز 
عالقات ايران بتلك الدول، والبحث عن العوامل امل�سرتكة معها، ف�سال عن دعم النفوذ اليراين ول �سيما يف منطقتي �ساحل البحر 

الحمر والقرن الفريقي ومبا ين�سجم والتحديات الراهنة و�سراع امل�سالح القليمية والدولية")مربوك، 2011(.
لقد �سعى الرئي�س خامتي يف �سيا�سته اخلارجية  �سم ايران ودجمها �سمن الطار القليمي والدويل  وتو�سعة التعامالت التجارية 
مع الدول العربية والقليمية ومنها ال�سودان بهدف التخفيف من اثر العقوبات التي فر�ستهاالدارة المريكية على ايران ، فكانت 
زيارته لل�سودان عام 2004 �سمن جولة افريقية تندرج �سمن هذا التوجه الذي يلتقي اي�سا بتوجهات ال�سودان التي كانت ت�سعى 
اي�سا اىل اخلروج من عزلتها وك�سر احل�سار والعقوبات التي فر�ستها وا�سنطن على ال�سودان منذ عام 1993 ) النجار،2018، 
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�س �س 166-167(.
املبحث الثالث العالقات القت�شادية بني البلدين 1989-2005:

�سعت ايران منذ تويل الرئي�س علي اكرب ها�سمي راف�سنجانيوالذي تبنى �سيا�سة اعادة بناء الدولة اقت�ساديا، باجتاه توثيق عالقاتها 
مع بلدان القارة الفريقية عامة ودول �سرق افريقيا على نحو خا�س، وكانت ال�سودان �سمن هذا الهتمام، وركزت ايران يف �سيا�ستها 
على اجلانب القت�سادي ا�سافة اىل اجلوانب الخرى كو�سيلة لثبات النفوذ على �سواحل البحر الحمر،وتا�سي�س مراكز لها على 

.)terrorism-info، 2009(الياب�سة ويف املوانئ لتحقيق م�ساحلها ودعما ل�سرتاتيجيتها يف منطقة اخلليج العربي
 ويف ظل العزلة التي تعي�سها طهران تهياأت ليران ك�سر عزلتها عربافريقيا، واكت�سبت القارة اأهمية ك�سوق للت�سدير، وخا�سة النفط 
اخلام ، ووفرت امكانية الو�سول اإىل املواد اخلام، وبدوره كان الفقر الذي تعاين منه اجزاء كبرية من القارة عامال م�ساعدا امام 

.)Heibach، 2018(النفوذ الإيراين يف العديد من الدول ول �سيما يف ال�ساحلبالرغم من حمدودية موارد طهران النقدية
انهكت  التي  الداخلية  وال�سراعات  ال�سيا�سية  او�ساعه  ا�ستقرار  نتيجة عدم  ال�سودان  يعي�سه  الذي  ال�سيء  للواقع القت�سادي  كان 
قدراته املالية والقت�سادية، رغم امكاناته وثرواته الطبيعية واملعدنية التي ميتلكها، ال�سبب يف دفعه نحو توثيق عالقاته القت�سادية 
ال�سودان حتت �سغط  كان  وبالتايل  ذلك،  وغري  والقرو�س  والقت�سادي  املايل  والدعم  امل�ساعدات  على  بهدف احل�سول  بايران، 

ال�سروط واملطالب اليرانية مقابل احل�سول على تلك امل�ساعدات والدعم القت�سادي. 
جت�سدت بدايات التعاون القت�سادي اليراين – ال�سوداين يف زيارة علي اكرب ها�سمي راف�سنجاين  لل�سودان يف كانون الول عام 
1991، وكان برفقته وفدا كبريا �سم م�سوؤولني حكوميني ورجال اعمال، اذ يعد ال�سودان �سوقا م�سجعة بالن�سبة اىل ايران التي 
تبحث عن ا�سواق لت�سريف ب�سائعها، لذلك حر�ست ايران لتطوير عالقاتها القت�سادية مع ال�سودان، لقد اثمرت زيارة راف�سنجاين 
لل�سودان عن التوقيع على عدد من التفاقات يف املجال القت�سادي و اتفاق اجلانبان اي�سا على م�ساعفة التبادل التجاري بينهما، 
ف�سال عن تزويد ايران ال�سودان بكميات من النفط اخلام وبا�سعار منا�سبة، ا�سافة اىل ذلك اتفق اجلانبان على قيام ايران بار�سال 
التبادل  حجم  ارتفاع  يف  البلدين  بني  القت�سادي  التعاون  هذا  ا�سهم  لقد  ال�سودانية،  الرا�سي  يف  النفط  عن  للتنقيب  خرباءها 
الطاقة  وزير  برفقة  ال�سوداين  املالية  وزير  طهران  يف  وقعه  التجاريالذي  دولرعقبالتفاق  مليون   300 ليتجاوز  بينهما  التجاري 
والتعدين اللذان زارا ايران مطلع عام 1992، والتقى الوفد ال�سوداين بالرئي�س اليراين راف�سنجاين، ووفق التفاق املربم وافقت 
ايران، و�سمن  اللحوم والغنام والبقار اىل  ال�سودان بت�سدير  ال�سودان معدات زراعية وجرارات يف مقابل قيام  بيع  ايران على 
التعاون اي�سا اتفق اجلانبان على فتح خطوط جوية و مالحية بينهما ف�سال عن اقامة �سوق حرة بينهما)بغدادي،1992، �س �س 
1993 على جمموعة من اتفاقيات التعاون القت�سادي �سملت اقامة م�ساريع  19-18(. ويف ال�سياق ذاته  وقع اجلانبان عام 
بينهما، وت�سكيل جلنة ملتابعة تنفيذ امل�ساريع املخطط لها، ومنح ايران جمموعة امتيازات يف ميناء بورت�سودان. ا�سافة اىل ما �سبق 
وقعت الدولتان على اتفاقيات تعاون اقت�سادي عام 1996، ركزت على جمالت النفط والتجارة ف�سال عن اخلدمات وامل�ساعدات 
الفنية، وبلغ عدد التفاقيات املوقعة بني البلدين منذ عام 1991 حتى 1996 اكرث من اربعني اتفاقية �سملت خمتلف املجالت. 
وابان زيارة خامتي لل�سودان ،وقع الخري ثالث اتفاقيات مع ال�سودان ت�سمنت اعفاءات كمركية بني البلدين، والتعاون امل�سريف، 

ف�سال عن احلجر ال�سحي للمنتجات الزراعية املتبادلة بني البلدين)عبد علي، 2015،�س 190(.
وم�ساريع  البرتوكيمياويات  ومتنوعة  ك�سناعات  متعددة  م�ساريع  اقامة  بينهما�سملت  اخرى  افاق  فتح  على  التعاون  �سجعهذا  لقد 
ال�سودان وبتعاون م�سرتك، توزعت بني قطاع الكهرباء والنفط واملوا�سالت و�سكك احلديد والبناء والزراعة والري  ا�ستثماريةيف 
والوفود  العمال  ورجال  البلدين  م�سوؤويل  م�ستوى  على  الزيارات  تبادل  اجلانبان  �سهد  القت�سادي  التعاون  .ولتطوير  ذلك  وغري 
القت�سادية، وفقا لذلك قام وفد اقت�سادي مثل رجال اعمال ايرانيني بزيارة ال�سودان يف �سهر حزيران عام 1999 لالطالع عن 
كثب على واقع وامكانية ال�ستثمار يف ال�سودان ودرا�سة ال�سبل الكفيلة باجناح اقامة امل�ساريع ال�ستثمارية فيه، واعقب ذلك قيام 
كمال خرازي بزيارة ال�سودان يف �سهر ايلول من العام ذاته يرافقه عدد من رجال العمال، اذ بحث خرازي مع امل�سوؤولني ال�سودانيني 

امكانية و�سبل زيادة امل�ساريع ال�ستثمارية بينهما.
ر�سم  اللجان يف  ا�سهمت هذه  اذ   ، امل�سرتكة  القت�سادية  اللجان  ت�سكيل  هو  الدولتني  بني  القت�ساد  التعاون يف جانب  اوجه  ومن 
وتن�سيق �سبل التعاون القت�سادي وو�سع امل�ساريع امل�سرتكة وتنفيذها، وجتتمع هذه اللجان بني مدة واخرى ملتابعة اعمالها، وكانت 
مبثابة عامل داعم ومعزز لعالقات البلدين القت�سادية، وفقا لذلك وقع اجلانبان على اتفاق تعاون اقت�سادي عام 2003 �سمل 
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النقل اجلوي والبحري و�سكك احلديد ا�سافة اىل التعاون الكمركي والتقني والتبادل التجاري والزراعي ، ومع مرور الوقت تو�سعت 
افاق التعاون بني الدولتني لت�سم خمتلف القطاعات امل�سرفية وال�سناعية والزراعية والتجارية والعمرانية ف�سال عن جمال الطاقة.
مل يقت�سر التعاون القت�سادي بني البلدين على ما �سبق بل ت�سمن اي�سا منح ايران قرو�س مالية تباينت بني ما هو نقدياوعلى 
�سكل �سلع يف حماولة للتخفيف من اثر العقوبات التي فر�ست على ال�سودان، لكن هذه القرو�س اثقلت كاهل اخلزانة ال�سودانية بفعل 
الفوائد املرتتبة عليها، وتراكمت ديون ال�سودان ل�سالح ايران حتى جتاوزت مبلغ 347 مليون دولر، لكن  تلك الديون واملطالبات 

اليرانية بها انعك�ست �سلبا على عالقات البلدين فيما بعد)احلمداين،2019، �س 116، �س �س 137-139(.
بالرغم من هذا التعاون وتنوعه وتو�سعه ابان مدة الدرا�سة فان م�ستوى التبادل التجاري تراجع بعد ذلك، ولعل ذلك يعود لعدم 
بقوانني  تتعلق  التي  الروتينية  الجراءات  عن  ف�سال  ال�سوق،  وحاجة  العمل  ب�سوق  الدولتني  كال  يف  العمال  رجال  واملام  معرفة 

ال�ستثمار والجراءات امل�سرفية وغري ذلك، ف�سال عن عدم وجود خطوط نقل مبا�سر بني البلدين) عبد العاطي،2007(.
املبحث الرابع الق�شايا العربية والقليمية وتاثريها يف عالقات البلدين :

البلدين،  عالقات  يف  مبا�سرًا  تاثريًا   1989-2005 عامي  بني  املدة  ابان  واقليميا  عربيا  املنطقة  �سهدتها  التي  للق�سايا  كان 
وتعددت هذه الق�سايا وتفاوتت يف مدى تاثريها، لكنها ا�سهمت ب�سكل او باخر يف تقارب البلدينو�سريكز املبحثعلى ابرز الق�سايا 

واهمها والتي كان لها دورا يف توثيق ال�سالت بني البلدين: 
1-الزمة اخلليجية 1990:

ازمة  من  �سكلته  وما   ،2/8/1990 يف  الكويت  لدولة  العراق  اجتياح  اثر  اخلليج  وحرب  ازمة  العربي  واخلليج  املنطقة  �سهدت 
وتداعياتها، وما ترتب على ذلك من تطورات متثلت بفر�س العقوبات الدولية على العراق ومن بعدها قيام التحالف الدويل بقيادة 
امريكية ب�سن حرب حترير الكويت يف 17/1/1991، وكانت لهذه التطورات انعكا�سات كبرية على املنطقة وعلى العامل اجمع.وقد 
ا�سهمت هذه الحداث يف تقارب البلدين ل �سيما انها جاءت يف الوقت الذي بداأت فيه ايران بتغيري �سيا�ستها يف عهد الرئي�س علي 
اكرب ها�سمي راف�سنجاين وفق مبداأ املنفعة وامل�سالح القت�سادية والنفتاح يف عالقات ايران اخلارجية، ومن منطلق حت�سني �سورة 
ايران امام الدول ومنها العربية، لذلك كانت هذه الزمة وموقف ايران منها خطوة باجتاه ك�سب ثقة الدول العربية ومنها اخلليجية 
هذه  كانت  لذلك  احداث،  من  تالها  وما   1979 عام  اليرانية  الثورة  قيام  منذ  – اليرانية   العربية  العالقات  تراجعت  بعدما 
.)Amirahmadi & Entessar، 1999 (التطورات فر�سة ليرانالعادة بناء ج�سور التوا�سل مع البلدان العربية عامة

ادانت ايران الجتياح العراقي للكويت، ودعت العراق لالن�سحاب غري امل�سروط ،و�سرورة احرتام �سيادة وا�ستقالل الكويت) للمزيد 
من التفا�سيل عن املوقف اليراين من حرب اخلليج الثانية ينظر: م�سعد، 2001،�س �س 236-225(،وايدت جميع قرارات 
المم املتحدة التي �سدرت �سد العراق ، ورف�ست ربط العراق ان�سحابه من الكويت بق�سية فل�سطني، ومل تعار�س تواجد القوات 
الجنبية وا�ستخدام القوة يف حترير الكويت، لكنها رف�ست بقائها ملدة طويلة. ومن مبدا املنفعة التي �ستجنيها ايران من هذه الزمة، 
حر�ست الخرية على ت�سحيح م�سار عالقاتها مع الدول العربية، وتغيري �سورتها امام العاملني العربي والغربي، والتخفيف من توتر 
عالقاتها مع الدول العربية على وجه اخل�سو�س ومنها العراق، اذ حاولت ان تبدي لالخري تبنيها للحياد يف هذه الزمة، لكنها 
كانت ت�سعى من اجل فر�س الهيمنة يف املنطقة بعد تدمري القدرات الع�سكرية العراقية، وحماولتها لبناء منظومة امنية وفق روؤيتها 
  Amirahmadi  and(المنية ومبا يلبي وين�سجم مع م�ساحلها وا�سرتاتيجيتها  يف املنطقة، ومنع بقاء القوات الجنبية

.)Entessar،1999، ،p 95
الذي طرا على  ،والتغيري  ب�سكل عام  – اليرانية  العربية  العالقات  التطوراتالثر يف حت�سن  اليراين من هذه  للموقف  لقد كان   
الذي  المر  اليراين،  ال�سعب  تطلعات  باجتاه  وخامتي  راف�سنجاين  الرئي�سني  عهد  يف  اليرانية  اخلارجية  و  الداخلية  ال�سيا�ستني 
انعك�س ايجابيا على عالقات ايران بالدول العربية وخا�سة اخلليجية، وا�سبحت  ايران1ات مقبوليةلدى الدول العربيةوال�سودان 

ب�سمنها، وفتح باب التوا�سل وتبادل الزيارات الر�سمية وتطوير العالقات وتو�سعها )املقداد، 2013(.
 اما موقف ال�سودان من الزمة فرغم تعاطفه مع العراق ووقوفه اىل جانبهوتاكيده على اهمية احرتام القرارات الدولية، ورغم انه 
مل يكن من�سجما متامامع املوقف اليراين، فقد �سكل دورا فاعال يف حتقيق التقارب بني الدولتني وحت�سني عالقاتهما الثنائية، وقد 
اثار هذا املوقف خماوف الدارة المريكية يف امكانية ان�ساء حمور ايراين – �سوداين قد يهدد امل�سالح المريكية يف منطقة القرن 

الفريقي والبحر الحمر)العراقي، 2012(.
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ا�سالمية،  انظمة  ذات  الدولتني  ان  وكون   ، العامل  دول  على  اليراين  النفتاح  �سوء  ويف  الذكر،  انف  اليراين  املوقف  ا�سهم  لقد 
ووقوعهما حتت ال�سغوط المريكية يف حتقيقالتقارب بينهما ، وكانت زيارة عمر الب�سري اىل ايران نهاية عام 1990وبعدها زيارة 

راف�سنجاين اىل ال�سودان خري دليل على تقاربهما وتطور عالقاتهما.
2-الق�سية الفل�سطينية:

وتوافق  لتقارب  نظرا  البلدين،  عالقات  يف  تاثري  لها  وكان  وايران،  ال�سودان  من  كل  اهتمام  نالت  التي  الهامة  الق�سايا  من  تعد 
مواقفهما منها، وا�سهم موقف البلدين من هذه الق�سية وال�سراع مع ا�سرائيل ،عالوة عن اخلالف وال�سراع مع الدارات المريكية 

يف دعم عالقاتهما الثنائية.
لقد كانت الق�سية الفل�سطينية يف �سلب ال�سيا�سة اخلارجية اليرانية و�سمن �سيا�سة ت�سدير الثورة ال�سالمية، والجراءات التي 
اتخذتها ايران بعد قيام الثورة اليرانية عام 1979، من قطع العالقات مع ا�سرائيل، ورفع العلم الفل�سطيني على مبنى البعثة 

ال�سرائيلية يف طهران ، وا�ستقبال يا�سر عرفات يف طهران يبني اهمية الق�سية بالن�سبة ليران)�سعيد، 1987(.
 عار�ست ايران عملية ال�سالم مع ا�سرائيل ورف�ستها، واكدت على ان امريكا التي ترعاها غري حمايدة وتنتق�س من حقوق ال�سعب 
العربي الفل�سطيني وتعمل �سدهم، وت�سعى دائما لدعم ا�سرائيل يف هذه العملية مبا ي�سهم يف تو�سيع �سيطرتها المنية والقت�سادية 
اليرانية عملية  للثورة  املر�سد العلى  2002(، وو�سف علي خامنئي  ايران وتخ�سى منه)ادري�س،  تعار�سه  املنطقة وهو ما  على 
الت�سوية بانها غري عادلة بحكم العداء ل�سرائيل وامريكا وقال "ان ايران تريد �سالما عادل و�سامال ل يقوم على امالء ال�سروط 

و�سحق الهوية الوطنية ل�سحاب الر�س واحلقوق امل�سروطة" ) النجار،2018، �س 343(.
من هذا املنطلق دعمت ايران �سيا�سيا وماليا وع�سكريا احلركات ذات التوجه ال�سالمي الراف�سة لعملية الت�سوية ومبا عرف " مبحور 
ال�سالم  وافقت على عملية  التي  الفل�سطينية  التحرير  فيه دعمها ملنظمة  اوقفت  وقت  2015(،يف  باحثني،  ")جمموعة  املقاومة 
ودخلت يف مفاو�ساتها مع ا�سرائيل ب�سكل مبا�سر)حمافظة، 2013(.من هذا املنطلق التقى اجلانبان يف �سيا�ستهما ازاء ا�سرائيل 
والوليات املتحدة المريكية، وكانت ال�سودان مبثابة حمطة تنطلق منها ايران لدعم احلركات ال�سالمية يف املنطقة ع�سكريا ومنها 
terrorism-info.(ا�سرائيل مواجهة  يف  موقفها   وتقوية  غزة   قطاع  واىل  م�سر  عرب  ال�سالمي  واجلهاد  حما�س  حركتي 
القمة  منذ  �سارت   ، فال�سودان   ، اليراين  املوقف  عن  الفل�سطينية  الق�سية  من  ال�سوداين  املوقف  يختلف  ومل   .)org،2009
با�سرائيل ول  "ل اعرتاف  القمة وهي  والتي عرفت بها  الثالث  بـالالءات  1967وفق مبداأ ما عرف  العا�سمة اخلرطوم عام  يف 
�سالم مع ا�سرائيل ول مفاو�سات مع ا�سرائيل حتى غدت اخلرطوم تعرف بعا�سمة الالءات الثالث"، وهو اخلط الذي �سارت عليه 
ال�سودان، وتعد الق�سية الفل�سطينية بالن�سبة لل�سودان حكومة و�سعبا ق�سية مركزية وانهم ملتزمون جتاهها، ويرف�سون التطبيع مع 
ا�سرائيل، ويرى ال�سودان ان ا�سرائيل تعمل على تفكيك البلدان العربية من اجل �سرفها عن الق�سية الفل�سطينية، باختالق امل�ساكل 
وال�سطرابات داخليا او عرب الزمات القليمية مع الدول املجاورة وم�ساكل احلدود، لذلك ت�سعى ا�سرائيل اىل ملئ الفراغ يف الدول 
الفريقية املحيطة بالدول العربية القريبة منها، كدول �ساحل البحر الحمر والقرن الفريقي)القد�س، 2018(.لقد ا�سهم موقف 
كال البلدين من الق�سية الفل�سطينية وعدائهما ل�سرائيل والوليات املتحدة المريكية، يف تقاربهما وتوثيق عالقاتهما ب�سكل اكرب، 
بعد ان تبنى اجلانبان �سيا�سة دعم الق�سية بكافة الو�سائل ومنها خيار دعم وم�ساندة الف�سائل املقاومة لالحتالل ال�سرائيلي)ن�سر 

الدين، 2018(.
3-ق�سية "دعم الرهاب وانتهاك حقوق الن�سان"

�سكلت ق�سية "دعم الرهاب وانتهاك حقوق الن�سان" لكال البلدين عامال ا�سافيا وم�ساعدا لتوجيه �سيا�ستهما باجتاه موقف موحد 
من الدارة المريكية،فقد كان للدولتني مواقف م�سرتكة يف حتدي ومواجهة الهيمنة الأمريكية والحتالل ال�سرائيلي واتهام الخرية 
الف�سائل  كالالدولتينايدت  ان  عن  ف�سال  امل�سرية،  �سيناء  منطقة  عرب  حما�س  حركة  اإىل  الإيرانية  الأ�سلحة  باي�سال  لل�سودان 
الفل�سطينية ويف مقدمتهاحركة حما�س،المر الذي و�سع اخلرطوم يف مواجهة وا�سنطن، ودفع الخرية لدراج ال�سودانكدولة راعية 
لالإرهاب عام 1993 وفر�ست مبوجبها عقوبات عليها و�سددت هذه العقوبات عام 1997 )للمزيدمنالتفا�سيلحوللعقوباتالتيفر

�ستهاالدارةالمريكيةعلىال�سودانينظر:)�سحيفة ال�سرق الو�سط، 2017(.
من  حزمتني  الخرية  على  فر�ست  فقد  لالرهاب،  ودعمها  ال�سالم  لعملية  ومعار�ستها  املنطقة  يف  �سيا�ساتها  وب�سبب  ايران  اما   
1995)للمزيدمنالتفا�سيلحوللعقوباتالتيفر�ستعلىايرانينظرحممدعبدالرحمنيون�سالعبيدي،درا�سةفيالعقوباتا عام  العقوبات 
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اجلديد،  2012)اخلليج  25،كانونالثاين  لدوليةعلىايران،جملةدرا�ساتاقليمية،مركزالدرا�ساتالقليمية،جامعةاملو�سل،العدد 
الرهاب  دعم  بحجج  البلدين  على  والقت�سادية  منها  ال�سيا�سية  والغربية  المريكية  والعقوبات  ال�سغوط  و�ساعدت   ،)2019
وانتهاك حقوق الن�سان ،ف�سال عن ال�سباب التي وظفتها يف هذا اجلانب مربرا لتقارب وتعاون البلدين ملواجهة التحديات الغربية 
وتن�سيق جهودهما وعلى م�ستوى الدويل. لقد كانت احلجج والذرائع التي �ساقتها الدارة المريكية واتهامها ليران وال�سودان بدعم 
احلركات ال�سالمية املناه�سة ل�سرائيلوامريكا يف املنطقة �سببا مبا�سرا يف ادراج الدولتني �سمن لئحة الدول الراعية لالرهاب، 
والتي ترتب عليها فر�س العقوبات ال�سيا�سية والقت�سادية على الدولتني، وحثت وا�سنطن حلفائها يف المم املتحدة على املوافقة 
على القوانني التي تقدمها �سد طهران واخلرطوم والتي تدين البلدين وتتهمهما بتهديد ال�سلم والمن الدوليني اىل جانب"انتهاك 

حقوق الن�سان ورعايتهما ودعمهما لالرهاب" )�سيخ حممد،2013(.
4- الحتالل المريكي للعراق 2003:

 جاء الحتالل المريكي للعراق يف التا�سع من ني�سان عام 2003، وفق ا�سرتاتيجية امريكية كانت قد بداتها بعد حرب اخلليج عام 
1991 ، فكانت "�سيا�سة الحتواء املزدوج" التي تبنتها ادارة الرئي�س بيل كلنتون جتاه العراق وايران عام 1993جزء منها، ثم 
جاءت ايلول عام 2001 والتطورات التي �سهدها العامل بعدها من احداث، والحتالل المريكي لفغان�ستان عام 2002، وتبني 
الدارة المريكية برئا�سة جورج بو�س خلطاب الت�سعيد �سد العراق وايران وكوريا ال�سمالية التي و�سفها بانها تدعم "الرهاب"، 
واطلق عليها مبا عرف مب�سطلح "حمور ال�سر"، واتهامها بالوقوف خلف هجمات احلادي ع�سر من ايلول، فكان احتالل العراق 
بالنظمة  الطاحة  تهدف  كانت  والتي   ،1990 عام  بعد  و�سعتها  التي  ال�سيا�سات  ووفق  المريكية  الدارات  لتوجهات  ا�ستكمال 

املعار�سة لها وفر�س �سيطرتها وهيمنها على العامل.
 عار�ست ايران احلملة المريكية على العراق ورف�ست ا�سقاط النظام فيه، كونها ادركت ان اخلطاب المريكي مل يكن موجها للعراق 
فقط بل كانت هي اي�سا من �سمن "حمور ال�سر" الذي اطلقته الدارة المريكية، وانها ل ت�ستبعد ان ت�سعى الدارة المريكية ل�سقاط 
النظام يف طهران، من  هذا املنطلق وقفت ايران �سد احلرب على العراق واعلنت رف�سها لها، وا�سبح هناك تن�سيق يف مواقف كلتا 
اخذت  العراق،  ال�سلطة يف  لها  احزاب حليفة  وتويل  فيه  النظام  وا�سقاط  اندلع احلرب  مع  لكن  م�ستوى اخلارجي،  الدولتني على 
تن�سجم مع املتغريات اجلديدة وتوؤيدها ل �سيما وانها �سارت وفق م�ساحلها بالرغم من وجود القوات المريكية)ال�سعدي، 2007(.
اما بالن�سبة ملوقف ال�سودان ونظرا للعالقات الوثيقة بني البلدين ،فقد اعرب عن رف�سه ومعار�سته للحرب المريكية على العراق 
وا�سقاط نظامه، واعلن دعمه وتاييده وم�ساندته له، ورف�س ال�سودان وجود القوات الجنبية يف اخلليج العربي، واكد عمر ح�سن 
الب�سري ان امريكا كانت تخطط لحتالل منطقة اخلليج العربي منذ حرب ت�سرين الول عام 1973 عقب اعالن احلظر النفطي، 
وتامني  تدفقه، وحماية  النفط و�سمان  وابار  املدة، من اجل حماية حلفائها  تلك  لذلك منذ  املتحدة كانت تخطط  الوليات  وان 
ان  فيه  ل�سك  2017(. ومما  اليوم،  رو�سيا  الحمر)قناة  والبحر  الفريقي  والقرن  مناطق م�سيق هرمز  البحرية يف  املمرات 

احتالل العراق كان �سمن ال�سرتاتيجية المريكية الهادفة لل�سيطرة على ثرواته ومن اجل الهيمنة على املنطقة.
بناء على ما �سبق التقت املواقف ال�سيا�سية اليرانية وال�سودانية من ق�سية رف�س احتالل العراق وتواجد القوات الجنبية، ا�سافة 
اىل املوقف من الق�سايا العربية والقليمية الخرى، ف�سال عن عداء الدولتينالمريكا ب�سبب �سيا�ساتها �سدهما طوال ثالثة عقود، 
وفر�س العقوبات املتعددة عليهما، واتهامهما "بدعم الرهاب وانتهاك حقوق الن�سان"، وحماولت عزلهما عن العامل، كلها امور 

ا�سهمت ب�سكل مبا�سر يف تقارب البلدين وحت�سني عالقاتهما.
اخلامتة

– ال�سودانية ل تختلف كثريا يف جمملها عن عالقات  يف اخلتام تو�سل الباحث اىلخال�سة لبحثه مفادها انالعالقات اليرانية 
ايران بالدول العربية، فهذه العالقات مبرت مبراحل متعددة ومتنوعة من حالت التح�سن والتطور والتوتر والنقطاع، وغالبا ما 
حكم هذه العالقات عامل عدم الثقة والتوج�س والقلق ب�سكل عام. وميكن تقييم العالقاتبني ايران وال�سودان ابان املدة مو�سوع 
العديد من  التي �سبقتها، ومقارنة اي�سا بعالقات ايران مع  بانها كانتم�ستقرة اذا ما قورنت باملدة  البحث)1989-2005(، 
الدول العربية التي حكمها عامل التوتر واملقاطعة،ويعود هذا ال�ستقرار اىل امل�سالح امل�سرتكة التي جمعت البلدينوتو�سعت وتوثقت 
1989 ول�سيما يف املجالني ال�سيا�سي والقت�سادي. والتعاون الذي جرى بني الدولتني  كان نابعا من توجهات  كثريا  بعد عام 
النظامني ال�سيا�سيني يف كال البلدينوتقاربهما فكريا ، ف�سال عن �سعي كل منهما باعتبارهما حكومتني حديثتني العهدلبناء عالقات 
م�ستقرة ومثمرة تخدم م�سالح بلديهما �سيا�سيا واقت�ساديا وت�سهم يف بناء اقت�ساديهماالذي كان يعاين من الزمات �سواء بالن�سبة 
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تقارب  جانب  اىل  هذا   ، اقت�ساده  الداخلية  النزاعات  انهكت  الذي  ال�سودان  او  العراق  مع  احلرب  من  خرجت  التي  ايران  اىل 
مواقفهما و�سيا�ساتهما ازاء العديد من الق�سايا القليمية والدولية.

لقد �سهدتالعالقات بني البلدين ابان املدة مو�سوع البحث الكثري من الزيارات الر�سمية املتبادلة للعديد من امل�سوؤولني يف كال البلدين، 
ووقع اجلانبان خاللها على العديد من التفاقيات ومذكرات التفاهم يف خمتلف املجالت القت�سادية ال�سناعية والزراعية والتجارية 
وال�سناعية وامل�سرفية وحتى الثقافية والع�سكرية، و�سهدت ال�سودان ان�ساء عدد من البنى التحتية التي قامت بها ال�سركات اليرانية 

ا�سافةاىل جمال الطاقة حيثكانت ايران ت�سدر كميات من النفط اىل ال�سودان.
لقد عززت الق�سايا العربية والقليمية والزمات التي �سهدتها املنطقة ابتداء من حرب اخلليج واحتالل العراق والق�سية الفل�سطينية 
، وق�سايا الرهاب وانتهاك حقوق الن�سان، ف�سال عن العداء امل�سرتك للبلدين جتاه ا�سرائيل وامريكا ب�سبب مواقفهما و�سيا�ساتها من 
تقارب البلدين وا�سهمت يف حت�سن وتطور عالقاتهما المر الذي انعك�س بدوره على تو�سيع جمالت التعاون بينهما حتى و�سل يف بع�س 

الحيان مرحلة التعاونفي املجال الع�سكري والذي ميكن و�سفه بانه كان حمدودا جدا لكنه عك�س ما و�سلت اليه العالقات بينهما .
لكن بالرغم منحالة ال�ستقرار الذي ات�سمت به العالقات بني اجلانبني، فان ذلك ل مينع القول انها بقيت حمكومة بهاج�س اخلوف 
والقلق وعدم الثقة ول�سيما من قبل ال�سودان الذي كان حذرا يف عالقاته وتعامله مع اجلانب اليراين الذي ل يدخر جهدا يف ت�سخري 
ال�سودان  ان  املقابل،ف�سال عن   يعود على  وان كان �سررها  و�سيا�ساته وتوجهاته اخلارجية حتى  العالقات خلدمة م�ساحله  تلك 
ا�سبح حتت تاثري و�سغط الديون اليرانية ومطالبة الخرية له وبا�ستمرار ب�سرورة ت�سديدها مما انعك�س�سلباعلى عالقاتهما، اىل 
 – جانب التدخل اليراين يف ال�ساأن ال�سوداين الداخلي عن طريق اجلانب الثقايف، ف�سال عن طبيعة وتاريخ العالقات اليرانية 
العربية ب�سكل عام الذي غلب عليه ال�سراع والتوتر وعد ال�ستقرار ب�سبب ال�سيا�سات اليرانية وتدخالتها يف �سوؤون الدول العربية 
الداخلية، ومبا ان ال�سودان جزء من النظام القليمي العربيفال �سك ان دول اخلليج العربية وم�سر وبحكم موقع ال�سودان املطل على 
البحر الحمر وعالقاتها معه حتاول التاأثري عليه وب�ستى الطرق من اجل �سرفه عن هذا التعاون وجعل العالقامتع ايران حمدودة 
يف اطار ل يوؤثر على امنها وا�ستقرارها وبقية الدول العربية، خا�سة وان ايران ت�سعى اىل ايجاد منطقة نفوذ لها على �ساحل البحر 
الحمر تدعم نفوذها و�سيا�ساتها يف منطقة اخلليج العربي وتكون قوة موؤثرة وفاعلة ل ميكن جتاوزها، وميكن القول ان ال�سغوط 
المريكية على ال�سودان بالرغم من انها ا�سهمت يف تقارب البلدين يف مرحلة ما، لكنها يف الوقت ذاته حدت منهاومنعت من ان 
ت�سل مرحلة التحالف بينهما، جميع العوامل النفة الذكر كان لها تاثري مبا�سر على عالقات البلدين وا�سهمت نوعما يف حتجيمها 

واحلد من ا�ستمرار تطورها. 
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وليد خالد املبي�س ، و جورج �سكري كنت. )2002(. خيارات ايران املعا�سرة. دم�سق، �سوريا: دار عالء الدين للن�سر والتوزيع والرتجمة.
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اأثر التمكني الإداري يف الإبداع الإداري )درا�شة ميدانية على عينة من امل�شارف ال�شودانية (
د. حممد الأمني اأحمد املاحي                                              

اأ.م�ساعد - معهد الإدارة العامة -اأبها - اململكة العربية ال�سعودية     
ملخ�س:

العاملة  امل�سارف  بذلك  م�ستهدفة  امل�سرفيال�سوداين  القطاع  علىالإبداعالإداريفي  التمكني  هدفتهذهالدرا�سةاإىلالتعّرفعلىاأثر 
 )100( �سممتاإ�ستبانةجلمعالبياناتَوَرَعْتعلى  الق�سارف،ولتحقيقاأهدافالدرا�سةمّتا�ستخداماملنهجالو�سفيالتحليلي،حيث  بولية 
وبعد   ،94% بن�سبة  ا�ستبانة  متاإ�سرتجاع)96(  البالغعددهم)102(موظفا  املوظفني  م�سرف(منمجموع   22( يف  موظف 
للتمكينالإداريعلى  اأثر معنوي  اإىلعدةنتائجاأهمهاوجود  الدار�سة  الـ)SPSS 24(تو�سلت  نظام  اإعتمادًا على  الإح�سائية  املعاجلة 
%، توؤثر  الإبداعالإدارميقداره %35، كما يوؤثر تفوي�س ال�سالحيات يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية بن�سبة 40 
%74، كما  فاعلية الإت�سال يف الإبداعالإداريللعاملني يف بن�سبة%70 ، و يوؤثر حتفيز العاملني يف الإبداعالإداريللعاملني مبقدار 
يوؤثر التدريب يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية بن�سبة %63، كما اأو�سحت الدرا�سة انهال توجد فروقفيم�ستويات 
فروقلم�ستويات  بينماوجدت  امل�سرف(  اخلربةاونوع  �سنوات   ، العلمي  املوؤهل   ، النوع  ملتغريات)  والإبداعالإداريٌتعزى  التمكني 
والتدريبالهادف  الإداري  الت�سال  بفاعلية  تدفع  التي  الإدارية  واأو�ستالدرا�سةبتعزيزاملمار�سات  الوظيفي.  الإبداعمردهاللم�ستوى 

ومنح العاملني املزيد من ال�سالحيات من خالل التفوي�س.
الكلمات املفتاحية:الإبداعالإداري،التمكني الإداري.

Abstract 
This study aimed at identifying the impact of empowerment on administrative innovation 
in the Sudanese banking sector، targeting banks working in Al Qadarif state. To acheive the 
goals of the study، the descriptive and analytical approach was used، and a questionnaire to 
collect data was designed and handed out to 80 employees in 22 banks. From the total number 
of 102 employees، 75 questionnaires )94%( were recovered. After statistical treatment based on 
SPSS 24 system، the study has reached several results، the most important of which is that ad-
ministrative empowerment has an impact on morale which affects administrative innovation 
by 35%، delegation of authorities also affects administrative innovation for those working in 
Sudanese banks by 40%، efficiancy of communication by 70%، incentives by 74%، and train-
ing by 63%. The study also showed that while there were innovation levels differences due to 
position level، there are no differences in administrative empowerment and innovation levels 
attributed to variables of )gender، qualification، years of experience or the bank type(. The 
study recommended promotion of administrative practices that enhance the efficiency of 
administrative communication، purposeful training and working on giving more authorities 
through administrative delegation.
The key word:administrative innovation، administrative empowerment.

املقدمة:
لإعادة  ق�سرية  كعوامل  نف�سها  فر�ست  التي  واخلارجية  الداخلية  التحديات  من  مبجموعة  مواجهًا  املوؤ�س�سات  واقع  اأ�سبح 
متطلبات  مع  متا�سيا  املوؤ�س�سي  الداء  وحت�سني  والكفاءة  الفاعلية  تعزيز  بغر�س  املوؤ�س�سات  بها  تدار  التي  الفل�سفات  يف  التفكري 
وتقدم  حا�سملنجاح  عامل  الب�سري  العن�سر  يعترب  حيث  املوؤ�س�سات،  عمل  بيئة  يف  ال�سريعة  للتغريات  وا�ستجابة  الع�سر 
املوؤ�س�سات)ابوالن�سر،2007،�س31( لذلك توالت البحوث والدرا�سات لإبراز الطاقات الكامنة لدى العاملني وحتفيزهم وتنمية 
مهاراتهم لتحقيق اق�سى ا�ستفادة من جهودم باعتبارهمالعن�سر الذي يفوق ويحرك كافة عنا�سر املنظومة الت�سغيلية يف املوؤ�س�سة 
من تقنية وتكنلوجيا والآلت واملعدات وهياكل واإجراءات )Pfeffer، 1994(.حيث يعترب التمكني الداري من اأبرز املفاهيم التي 
 ، ل�سان كل قائد ومدير  التمكني على  املوؤ�س�سات،مما جعل مو�سوع  لتعزيز مقدرة  ا�ستنها�س طاقات وقدرات الفراد  ركزت على 
تارًة من منظور تعزيز الر�سا واأُخرى من منظور ك�سب العاملني وتنمية مهاراتهم واأُخرى لتحقيق الإبداع والتميز، ولعل مو�سوع 
الدرا�سة يتناول بعدي الإبداع والتمكني يف حماولة لقيا�س هذين املحورين ومدى تاأثري كل منهما علىالآخر وم�ستويات توافر كل 
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منهما خا�سة اأن ال�سلوك الداري للكثري من القادة يركز وب�سورة اأ�سا�سية على املكونات املادية اإمتالكًا وت�سغياًل و�سيانتًا، قناعة 
واقعاملمار�سةالإدارية  يظل  ذلك  ومن  النهائية)فواأد،2012،�س201(،  الأعمال  ومتيز  جودة  نتائج  على  ال�سريع  باأثرها  منهم 
والإبداعالإداري من  .فالتمكني  وال�سيطرة  النفوذ  منفقدان  به اخلوفق  للجهل  الطموحاتاما  دون  فاعلة  اإدارية  كممار�سة  للتمكني 
الفل�سفات الدارية املهمة على �سعيد املوؤ�س�سة من لتعزيز مقدراتها يف جماراة املتغريات املتعددة واملتنوعة لزيادة �سرعة ال�ستجابة 
).Krojewski&Ritzman، 2004،P200( والإجناز وتق�سري الظل الإداري من خالل حتويل منظومة اإتخاذ القرارات
مبا ي�سمن ا�ستمرارية املوؤ�س�سات ومواكبتها، وعلى �سعيد الفراد ٌتعزيزهذه املمار�سة الدارية الولء والر�سا الوظيفي وتنمية روح 

العمل اجلماعي يف املوؤ�س�سة. 
املحور الأول: الإطار العام للدرا�شة:

املوؤ�س�سات�سرورةالتجديد  على  التغرياتالتيفر�ست  من  ومتواترة  جمموعةمرتاكبة  احلياة  الدرا�سة:�سهدت  م�سكلة  اوًل: 
واملواكبةحتىيتثنى لها الإ�ستمراروالريادة،ولعاللقطاع امل�سرفيال�سودانيتاثربهذه التغريات ،اإل ان القطاع امل�سريف ال�سوداين مازال 
يعانيمنالعديدمن امل�سكالتاملتمثلة في�سعف املرونةوالقدرة على املواكبةوتدين الإبداعوالبطء يف التجاومبعمتطلبات التقنية)�سابر، 
امل�سارف،  خدمات  احل�سولعلى  بالإ�سافةلتقليديةطرق  امل�سكالت  ذات  اىل  ت�سري   )2019، )الكايف  درا�سة  اأن  2004(،كما 
وبالرغم من تركيز العديد من الدرا�سات على مو�سوع التمكني والإبداع ال انها تناولت املو�سوع وب�سورة كبرية يف اإطار القطاع 
نظرة  زلت  ما  )املغربي،)2001،التي   ،2002( )عبيد،  النامية  الدول  عن  بعيدا  كبرية  بن�سبة  املتقدمة  الدول  فى  اخلا�س 
قياداتها قا�سرة ملو�سوع التمكني كداعم ومعزز لالإبداع وهذا ماورد يف درا�سة )عبداحلفيظ، 2016( وقد يكون مرد ذلك اعتقادُا 
من القائد بان التمكني قد يفقد �سلطتهم ونفوذهم و�سيطرتهم متنا�سني بذلك اجلوانب اليجابية التي تنعك�س يف �سكل ابداعات 
ترجع مل�سلحة العمل )القحطاين،2007( اما على امل�ستوى املحلي فقد اأكدت درا�سة )رامي، 2018 ( التي اأجريت على عدد من 
امل�سارف ال�سودانية �سعف خمرجات الإبداعواأو�ست بتبني املمار�سات الداعمة الإبداع يف امل�سارف ال�سودانية مع اجراء املزيد من 
الدرا�ساتلتعزيز املمار�سة الدارية الفاعلة يف القطاع امل�سريف ال�سوداين، حيث ت�سري درا�سة )املبي�سني والطروانة،2011( اىل 
اأن التمكني وباأبعاده املختلفة يوؤثر يف ال�سلوك الإبداعي بيد اأن درا�سة )العاين،2009( و )التيمية،2013( ت�سريان اىل �سعوبة 
تطبيق التمكني مبوؤ�س�سات رائدة حيث اظهرت نتائج متو�سطة لثر التمكينعلى الإبداع ، ومن ذلك فاإن م�سكلة الدرا�سة تتبلور يف 

الت�ساوؤل الرئي�س التايل هليوجد اأثر لتمكني العاملني على الإبداعالإداريفي امل�سارف ال�سودانية؟ وتتفرع منه عدد من الت�ساوؤلت:
- اىل اأي مدى يوؤثر تفوي�س ال�سالحيات يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية؟ 

- اىل اأي مدى توؤثر نظم الإت�سال يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية؟ 
- اىل اأي مدى يوؤثر التدريب على الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية؟ 

- اىل اأي مدى يوؤثر التحفيز يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية؟ 
- هل يوجد متايز يف م�ستوى التمكني والإبداع يف امل�سارف احلكومية والتجارية واخلا�سة؟

- هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سطات اإجابات الفراد لأثر التمكني على الإبداعالإداريٌتعزى لإختالف اخل�سائ�س 
الدميوغرافية لعينة الدرا�سة؟ 

ثانيًا اأهمية الدرا�سة:تاأتي اأهمية هذه الدرا�سة من اإعتبارات علمية وعملية من اأبرزها:
-الأهمية العلمية:تربز الأهمية العلمية ملو�سوع الدرا�سة من منظور حمدودية الدرا�سات يف املكتبات ال�سودانية يف تناولها ملفهوم 
التمكني ب�سفة عامة وربطة بالإبداع على وجه اخل�سو�س، على حد علم الباحث. اي�سا تعترب الدرا�سة فر�سة لإيجاد قاعدة بيانات 
معرفية وبحثية للمخت�سني يف مو�سوع تنمية املوارد الب�سرية وتطوير اأ�ساليب العمل الإدارمين خالل حماور التمكني والإبداعالإداري.

- الأهمية العملية:من املالحظ انه ومع توافر الأ�ساليب والأنظمة التقنية احلديثة وتهيئة البيئة املادية اإل اأن اأداء امل�سارف مازال 
الإبداع  ابراز جانبي  اأمال يف  املادية  ال�سوء على تلك اجلوانب غري  لت�سليط  تاأتي الأهمية كمحاولة  ي�سوبه نوع من الق�سور حيث 
والتمكني وتو�سيح واقعهما يف بيئة امل�سارف ال�سودانية، بالإ�سافة مل�ساعدة �سناع القرار ب�ساأن تقنني فكرة التمكني كمعزز لالإبداع، 
وتوفري بيانات م�سحية ملتخذي القرار من خالل اإبراز نتائج الدرا�سة امل�سحية لواقع بيئة عمالمل�سارف ال�سودانية، مع ت�سخي�س واقع 

التمكني والإبداع يف امل�سارف ال�سودانية.
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ثالثا اأهداف الدرا�شة: تتمثل اهداف الدرا�شة يف التي:
- التعرف على تاأثري التمكني على الإبداعالإداريفي امل�سارف ال�سودانية من وجهة نظر املبحوثني.

- قيا�س اأثر تفوي�س ال�سالحيات يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية 
- قيا�س اأثر نظم الت�سال يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية 

- قيا�س اأثر التدريب يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية 
- قيا�س اأثر التحفيز يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية.

- اإبراز التمايز يف م�ستوىات التمكني والإبداع يف امل�سارف احلكومية والتجارية واخلا�سة؟
- اإبراز الفروقات يف ت�سورات املبحوثني مل�ستويات التمكني والإبداعالإداريوالتي ُتعزى للمتغريات الدميوغرافية.

امل�سارف  الإبداعالإداريفي  على  العاملني  لتمكني  اأثر  التالية:يوجد  الفرو�س  اختبار  الدرا�سة  الدرا�سة:�ستحاول  فر�سيات  رابعًا 
ال�سودانية؟ ويندرج حتت هذا الفر�س جمموعة من الفرو�س الفرعية التالية:

- يوؤثر تفوي�س ال�سالحيات يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية؟ 
- توؤثر فاعلية نظم الت�سال يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية؟ 

- يوؤثر التدريب يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية؟ 
- يوؤثر التحفيز يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية؟ 

- يوجد متايز يف م�ستوى التمكني والإبداع يف امل�سارف احلكومية والتجارية واخلا�سة؟
- توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف اإجابات املبحوثني لأثر متكني العاملني يف الإبداعالإداريُتعزى للمتغريات الدميوغرافية؟ 

ي�سف  الذي  الو�سفي  التحليلي  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدام  مت  الدرا�سة،  واهداف  لفر�سيات  الدرا�سة:حتقيقا  منهجية  خام�سًا 
على  الدرا�سة  اعتمدت  حيث   ،)2013 وحت�سنه)عبيدات،  الواقع  تطور  الو�سولالإ�ستنتاجات  بغر�س  عالقاتها  الظاهرةويحلل 
الإ�ستبيان Questionnaire ليكرت اخلما�سى )Likart Scale(، كم�سدر اأويل جلمع البيانات واملعلومات، فيما مت الإعتماد 

على امل�سادر الثانوية ممثلة يف الكتب والبحوث والدوريات جلمع البيانات واملعلومات ذات ال�سلة مبو�سوع الدرا�سة.
الق�سارف  بولية  ال�سودانية  امل�سارف  يف  يعملون  الذين  املوظفني  الدرا�سة  جمتمع  الدرا�سة:ميثل  وعينة  جمتمع  �ساد�سًا 
بجداول  ال�ستعانة  متت  العينة  حجم  ولختيار  مابينتجاريوحكوميوخا�س،  م�سرف  على22  122(موزعني   ( عددهم  والبالغ 
kerjce&Morgan)1970(والذييحدد احلجم الدنى املطلوب للعينة وبناء على حجم املجتمع البالغ )122( فان احلد الدنى 
املطلوب )92( مفردة من مفردات املجتمع ول�سمان احلد الدنى متتوزيع)100(ا�ستبانة على العاملني يف ال�سلم الوظيفي يف 

امل�سارف امل�ستهدفة، متت ا�ستعادة )99( اإ�ستبانة ا�ستبعدت منها )6( ا�ستبانات.
�شابعًا حدود الدرا�شة:

لالإبداع  املعززة  واجلوانب  واملبادي  واملاهية  املفهوم  حيث  الإداريوالإبداعالإدارمين  التمكني  مفاهيم  يتناول  املو�سوعي:  احلد   
والتمكني الإداريومنط واأ�سلوب الإت�سالت وال�سراف والتدريب والتحفيز بو�سفها اأهم البعاد املرتبطة مبو�سوع التمكني الإداري .

- احلد املكاين: تركز الدرا�سة على امل�سارف ال�سودانيةبولية الق�سارف والبالغ عددها )22( م�سرف .
- احلد الزماين: حيث تركز الدرا�سة على اإ�ستق�ساء اراء املبحوثني من املوظفني خالل العام 2020م.

- احلد الب�سري:حيث تتمثل عينة من املوظفني العاملني يف هذه امل�سارف دون غريهم من الفئات العمالية واملعاقدين.
املحور الثاين الإطار النظري للدار�شة:

حتدد  ما  بقدر  الر�سمية  القوة  مبواقع  حتدد  ل  التي  القرارات  اإتخاذ  يف  تعاون  الإداريباأنه  التمكني  الإداري:يعرف  التمكني  اأول 
بنظم املعلومات ونظم التدريب والكفاءة والت�ساركية يف اأ�سلوب ال�سلطة والقيادة)Darligton،2007،p14(،اأي�سا يعرف 
للمنظمة)  الكلية  بالأهداف  والإرتباط  وال�سيطرة  بالقدرة  �سعوره  خالل  من  التحديات  خمتلف  نحو  الفرد  لن�ساط  توجيه  باأنه 
مهامه  مناإجناز  مدرو�سة وخمططة متكناملوظف  عمل  بيئة  وتهيئة  منح  بانهDaftباأنه  عرفه  )Carole،2006،p12بينما 

.)Daft،2010،p570(املطلوبة منه
-اأهمية التمكني الإداري:تظهر اأهمية التمكني فيمواجهة التغريات التي حتيطباملنظمات و�سرورة ال�ستجابة اليها والتحول نحو النظم 
امل�سطحة وتخفي�س عدد امل�ستويات الإدارية وم�ساعدة الإدارة تعزيز جهودها للرتكيز على املحاور الإ�سرتاتيجية للمنظمة والتخل�س 
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من الق�سايا الت�سغيلية واإ�ستغالل الطاقات الكامنة لدى املوارد الب�سرية فياملنظمة لتحقيق فاعليةالقرارات و�سرعةاإتخاذها واإطالق 
قدرات الأفراد الإبداعيةاخلالقةوتعزيز جمالات الر�سا،والنتماء،والتحفيز والوظيف)اأفندي،2003، �س25(.

 Thomas &( ُيربزها  حيث  التمكني  ملبادي  تناولها  يف  النظر  وجهات  الإداري:تتمايز  التمكني  مبادي   -
Velthouse،1990،p669(يف اأربعـة اأبعاد اأ�سا�سية هي:ال�ستقاللية)Self-Determination(وت�سري اىل درجة 
اإنجاز مهام  الفرد على خبراته ومهاراته يف  اإعتماد  تعني   )Efficiency(القيام بعمله. والكفاءة الفرد يف اختيار طرق  حرية 
عمله. وتقدير معنى العمل :)Meaningfulness( بمعنى اإدراك الفرد بان املهام التي يوؤديهـا هـي ذات معنى وقيمة بالن�سبة 
تتخذ ويف  التـي  القرارات  دور يف  له  باأن  الفرد  اإعتقاد  :)Development of Job( هو  العمل  وللمنظمة ككل.تطوير  له 
مبادئ  ابراز  يف  املفكرين  من  جمموعة  ل�سهامات  عر�س  وفيمايلي  بعمله،  املتعلقة  تلك  خا�سة  املنظمة  ت�سعها  التي  ال�سيا�سات 

التمكني الداري
مبادئ التمكني الداريالكاتب وال�سنة

Ivancevich،1999.فريق العمل، امل�ساركة باملعلومات، الهيكل
 Edward،2002امل�ساركة باملعلومات، فرق العمل،ال�ستغاللية، تفوي�سال�سالحية، التدريب

Halvason 2005احلرية ـ، ال�ستغاللية، امل�ساركة باملعلومات، ال�سلطة والقوة، دعم القيادة
Halvason 2005)الهداف )وو�سوح  Motivation)التحفيزوالدافية(،  Education)التعليم(،   2010

Purpose، Ownership)امللكية(،
Willigness To Change)الرغبة يف التغيري(، Ego Elimination)الذات(، Respect)الحرتام ال�سالعني

التمكني  حتقيق  اىل  توؤدي  الأبعاد  هذه  باأن  متفقون  اأنهم  الإداريال  التمكني  ابعاد  حول  الباحثني  روؤى  اإختالف  مع  انه  ُيالحظ 
خالل  من  التمكن  اختبار  اىل  الدرا�سة  �ستعمد  وبالتايل  املنظمة،  يف  العاملني  الأفراد  جميع  الإداريي�سمل  التمكني  اأن  باعتبار 

ابعاد)التفوي�س،التحفيز، الت�سال الفعال، املكافات، روح العمل اجلماعي(.
مـــن  املتغرية  للمواقــف  والتكــيف  �سائد  ماهو  عـن  باخلـروج  اأي  التجديد  باأنه  الإداري  الإبداع  الإبداعالإداري:يعرف  ثانيا 
جديد. منـــــتج  خللـــــق  املعرفية  الوظـــــائف  با�ســـــتخدام  واملواقف  امل�ســتمرللم�ســـكالت  التوليدوالتقييم  مــن  �سل�سلة  خــالل 
)Hedblom،2013،p35( كما يعرف باأنه مزيج من القدرات وال�ستعدادات واخل�سائ�س ال�سخ�سية التي اإذا ما وجــدت 
بيئــة منا�ســبة ميكـــن اأن ترتقــى بالعمليــات العقليـــة لتــوؤدي اإلــى نتاجـــات اأ�ســيلة تت�سم من خالل النخراط يف التفكري التباعدي 
والو�سائل  والأفكار  الأ�ساليب  اإبتكار  على  ُيعرفباأنهالقدرة  )Gabora،2013(كما  للم�سكلة  واحل�سا�سية  واملرونة  وبالأ�سالة 
اجلديدة من خالل تفاعل العاملني وت�سحذ هممهموحتفزهم ل�ستثمار قدراتهم مواهبهم لتحقيق الأهداف التنظيمية، كما ت�سري 
ا�سماءباأن الإبداع هو الطريقة التـي تعتمدها الـمنظمة لـخلق م�سادر جديدة للرثوة، اأولدعم امل�سادر ذات القدرات العالية خللق 
الرثوة م�ستقبال )ا�سماء،2017( بينما ي�سري اإىله املطريي باأنهممار�سة العمل الإداريبفكر واأ�ساليب خمتلفة اأكرث اإيجابية، مما 
ي�سكل مناخًا وبيئة عمل اإيجابية ومواتية لالأفراد العاملني وجماعات العمل كل يف جمال عملية التوليد امل�ستمر لالأفكار اجلديدة 

والأداء املتميزاملطريي )2016(.
- اأهمية الإبداعالإداريتربز اهميةالإبداعالإداريفي املوؤ�س�سات من خالل )احل�سينات، 2018(:

- ح�سن ا�ستغالل املوارد الب�سرية وال�ستفادة من قدراتها عن طريق اإتاحة الفر�سة لها.
- ال�ستغالل الأمثل للموارد املالية عن طريق ا�ستخدام اأ�ساليب عملية تتواكب مع التطورات احلديثة.

- تطور وحت�سني اخلدمات مبا يعود بالنفع على التنظيم والأفراد.
- اإيجاد مقرتحات واأفكار لأنظمة ولوائح واإجراءات واأ�ساليب عمل جديدة وخالقه.

- تقدمي منتجات وخدمات خارج اأن�سطة املنظمة الرئي�سية، ويوؤدي اإىل ت�سهيل العمليات الإدارية التي متكن املوؤ�س�سة من ال�ستمرار 
وموا�سلة عملها.

- اإيجاد احللوللإبداعية للم�سكالت التي تواجهاملوؤ�س�سة بكفاءة وفاعلية.
- اإ�ساعة ثقافة النجاح، كونه يحتل موقع القلب يف ممار�س اأن�سطتها وعملياتها.
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اأبعادالإبداع الإداري:
ي�سري )Ettlie and Okeefe )1982اىل اأن ابعاد الإبداع الإداريتتمثل يف الآتي: القدرة علىحالمل�سكالت،اتخاذالقرارا
 ،1997 ت،القدرةعلىالتغيري،روحاملجازفة،قوةالت�سالت،درجةت�سجيعالإبداع، اما ال�سيبينيفي�سري اليها من خالل )ال�سيبيني، 
تبنيالتغيري،القدرةعلىالتكيفواملرونة،حتمالملخاطر،ورف�سالرتابةفيال 91(،اأماالقطاونة )2000( فقداعتمدالأبعادالآتية:  �س 
روحاملجازفة،حالمل�سكالت،اتخاذالقرارا الأبعادالآتيةلقيا�سم�ستوىالإبداعالإداري:   )2003( اعتمداحلوامدة  فيما  بينما  عمل. 
ت،�سعة الت�سالت،القابليةللتغيري. فيحيناعتمدال�سرييف )2003( الأبعادالآتيةلقيا�سم�ستوىالإبداعالإداري: النتماءللمنظمة، 
العقليةالعلميةفيالتعاملمعامل�سكالت،احرتامالراأيوالراأيالآخر،والإميانبمواهبالآخرين. بينماحددتالزعبي )2006( الأبعادالآتية: 
فق  )2009( املعانيواأخواأر�سيدة  اأما  النفتاحعلىالتغيري،تقبلوجهاتنظرالآخرين،اخلروجباأفكارجديدة،وتقدميحلوجلديدة. 

املنهجيةالعلميةفيالتفكريوحالمل�سكالت.  روحاملجازفة،املرونة،الإقناع،  داعتمداالأبعادالآتيةلقيا�سم�ستوىالإيداعالإداريوهي: 
الأ�سالة،الطاقة، القيا�سم�ستوىالإبداعالإداري:  الأبعادالآتية   )2013( البا�سط  )2013(؛وعبد  فيحيناأعتمداابننافلةوقالق 
 )2017( اأماامل�سريوعابدين  والإح�سا�سبامل�سكالتواإدارتها،املرونة،القدرةعلىالتحليل،املخاطرةوالتحدي،اخلروجعناملاألوف. 
الفكرية،والتغيري،وحالمل�سكالت،وحتمالملخاطرة.وبناءعلىماتقد النفعالوالعاطفة،والتجديدوالطالقة  فقداعتمداالأبعادالأتية: 
والتي  ال�سودانية  امل�سارف  تعرب عنالإبداع يف  امل�سرتكةالتي  اختارالبعاد  م،واعتمادًاعلىالأدبياتوالدرا�ساتاملتعلقةبهذااملو�سوع،مت 
ميتلها الإبداع وهي )الطالقة،ال�سالة،احل�سا�سية جتاهامل�سكالت واملرونة(والتي ٌتف�سر من خالل الطالقة: يق�سد بها اإنتاج اأكرب 
قدر من الأفكار يف وحدة زمنية معينة املرونة: يق�سد بها القدرة على تغيري احلالة الذهنية بتغيري املوقف.ال�سالة: تعني تكون 
الفكار جديدة وخمتلفة عن افكار املحيطني.احل�سا�سية للم�سكالت: تتمثل يف القدرة على اإكت�ساف امل�سكالت املختلفة يف املواقف 
املختلفة فاملبدع ي�ستطيع روؤية كثري من امل�سكالت يف املوقف الواحد وبذلك يعي الأخطاء واأوجهه الق�سور ويح�س بامل�سكالت اإح�سا�سًا 

مرهفًا)ال�سيبيني، 1997، �س 91(.
ثالثا الدرا�شات ال�شابقة:

- درا�سة �سليمان )2017(هدف البحث اإىل درا�سة التمكني الإداريودوره يف تعزيز الإبداعالإداريفي عينة من مديري م�سارف 
املعرفاعتمد  امتالك  وال�ستقاللية،  احلرية  املعلومات،  الإداريباأبعاد)م�ساركة  التمكني  وُيدر�س  اأربيل.  مدينة  يف  اخلا�س  القطاع 
الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي لعينة �سملت )83( مديرًا،تو�سل البحث اإىل وجود عالقة اإيجابية معنوية ذات دللة اإح�سائية 
اإح�سائية لأبعاد التمكني  تاأثري قوي معنوي ذات دللة  بني ابعاد التمكني الإدارميجتمعاأ ومنفردة والإبداعالإداري، وكذلك وجود 

الإدارميجتمعاأ ومنفردة يف الإبداع.
وال�ستقاللية،  )احلرية  باأبعاده  العاملني  متكني  تبني  درجة  على  التعرف  الدرا�سة  هدفت  )2017(حيث  العزيز  درا�سةعبد   -
العمل اجلماعي، التحفيز( وتاأثري ذلك على تنمية الإبداع يف موؤ�س�سة فرتيال ل�سناعة الأ�سمدة البرتوكميوية باجلزائر، وقد اأ�سارت 

النتائج املتو�سل اإليها اإىل وجود عالقة ذات دللة اإح�سائية واأثر اإيجابي متو�سط للتمكني العاملني على تنمية الإبداع.
- درا�سة عطا اهلل )2016( هدفت الدرا�سة اإىل تقييم واقع التمكني الإداريفي جامعة الطائف بالإ�سافة اإىل الك�سف عن اأثره 
واإدارات  كليات  بلغت )١٢٦( موظفا من خمتلف  املوظفني  و�سملت عينة ع�سوائية من  باجلامعة،  العاملني  لدى  الإبداع  زيادة  يف 
اجلامعة. حيث ا�ستخدمت الدرا�سة التحليل الو�سفي والنحدار املتعدد والتباين الأحادي)ANOVA(وتو�سلت الدرا�سة اإىل 
اأن هناك وجود فروق ذات دللة  اإىل  اأبعاد الإبداعالإداريكما تو�سلت  اأثرذي دللة اإح�سائية لأبعاد التمكني الإداريعلى  اأن هناك 
العلمي،  املوؤهل  التمكني الإداريتعزى خل�سائ�سهم الوظيفية والدميوغرافية )العمر،  العينة مل�ستوى  اأفراد  اإح�سائية يف تقديرات 

امل�ستوى الوظيفي(. 
- درا�سة العطار)2012(بعوان مدى ممار�سة التمكني الإداريوتاأثري ذلك على اإبداع العاملني حيث هدفت الدرا�سة اإىل التعرف 
جمتمع  غزة،وتكون  قطاع  يف  الأزهر  وجامعة  الإ�سالمية  اجلامعة  يف  العاملني  الإداريلدى  والإبداع  التمكني  من  كل  م�ستوى  على 
اأن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست  �سخ�سا،  بلغت )266(  بعينة  اجلامعتني  الإ�سرافية يف  املنا�سب  اأ�سحاب  املوظفني  فئة  من  الدرا�سة 
اأفراد العينة يوافقون على توافر التمكني الإداريكما وافق اأفراد العينة على توفر الإبداعالإداريبجميع اأبعاد حل امل�سكالت، املرونة، 

الأ�سالة، الطالقة الفكرية، تركيز النتباه، والتحليل والربط( يف اجلامعتني بن�سب متفاوتة.
الإدارة  كلية  موظفي  من  عينة  على  ميدانية  درا�سة  العاملني  باإبداع  الإداريوعالقته  التمكني  )2010(بعنوان  جواد  درا�سة   -
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الإت�سال  التدريب،  العمل،  فرق  ال�سلطة،  تفوي�س  الإداريباأبعاده:  التمكني  بني  العالقة  تف�سري  اإىل  الدرا�سة  هدفت  والقت�ساد. 
الفاعل، التحفيز، واإبداع العاملني، حيث اإعتمدت الدرا�سة على الإ�ستبانة كاأداة لقيا�س متغريات الدرا�سة لعينة مقدارها )37( 
موظفا، حيث خل�ست الدرا�سة اىل وجود دعم جزئي لعالقات التمكني الإدارميع اأغلب متغريات اإبداع العاملني، وحمدودية اإ�ستجابة 

متغريات اإبداع العاملني للتباين يف م�ستوى اإدراك العاملني ملمار�سات التمكني الإداري.
- درا�سةحممدوالطراونة)2011(بعنواناأثرالتمكينالإداريفيال�سلوكالإبداعيلدىالعاملني فيالبنوكالتجاريةالأردنية. حيث هدفتال
درا�سةاإىلحتديدم�ستوىالتمكينالإداريوال�سلوك الإبداعيلدىالعاملينفيالبنوكالتجارية الأردنية، تكومنجتمعالدرا�سةمنالعاملينفي ال
منمجتمعالدرا�سة،حيثبلغعدداأفرادالعينة139موظفاوموظ  )3%( بنوكالتجاريةالأردنية،ومتاإختيارعينةع�سوائيةطبقيةتنا�سبية 
فة. ولغر�ستحقيقاأهدافالدرا�سةمتت�سميماإ�ستبانةاأظهرت نتائجتحليلهااأن البنوكالتجاريةالأردنيةمتار�سالتمكينالإداريبمختلفمجال
تلكالبنوكبدرجةمتو�سطة،وتو�سلتالدرا�سةاإىلوجوداأثرذيدللةاإح�سائ كمااأنهناك�سلوكااإبداعيالدىالعاملينفي  اته،بدرجةمتو�سطة. 
يةحلالتتمكينالعاملني )تفوي�سال�سالحيات امل�ساركةفياتخاذالقرارات،تطبيقاإدارةعماللفريق،اإيجادالثقافةالداعمة،تدريبالعامل
الإداريفيا وكذلكعدموجودفروقذاتدللةاإح�سائيةالأثرالتمكني  العاملينفيالبنوكالتجاريةالأردنية.  ينوتعليمهمفيال�سلوكالإبداعيلدى 
ل�سلوكالإبداعيلدىالعاملينفيالبنوكالتجاريةالأردنيةتعزىللمتغرياتالدميغرافية )اجلن�س،العمر،املوؤهاللعلمي، اخلربةالوظيفية،امل

�ستوىالوظيفي(. 
التمكني  اأبعاد  على  اإعتمادًا  الإبداع  على  التمكني  واأثر  م�ستوى  لقيا�س  هدفت  )2009(والتي  احلكيم  وعبد  املعني  درا�سة   -
الإدارميمثلة يف )التفوي�س، التدريب، فاعلية نظم الإت�سال وفرق العمل وحتفيز العاملني( متثل جمتمع الدرا�سة يف ملعلمني البالغ 
عددهم 960 فر�سد ليكون حجم العينة278 حيث خل�ست الدرا�سة اىل ان املبحوثني ي�سعرون بتوافر التمكني بدرجة متو�سطة 

كما تو�سلت الدرا�سة اىل اأن هنالك اأثر ملجالت التمكني على الإبداعالإداري.
الت�سالت  ب�سركة  بداعي  الإ ال�سلوك  يف  التنظيمي  والـدعم  العـاملين  تمكين  اأثر  واإلهيتي))2006بعنوان  احلراح�سة  درا�سة   -
والـدعم  العـاملين  تمكـين  اأثـر  نحـو  واإداريـين(  وفنيـين،  )مهند�سين،  العاملين  اإتجاهات  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدت  حيث  ردنية  الأ
بداعي،حيث اإ�ستباانات على عينـة بلـغ مجموعها )500( فرد، وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج اأهمها  التنظيمـي فـي الـ�سلوك الإ
ربعة املتمثلة يف )قيمة العمل، كفاءة العاملين، ا�ستقاللية العمل، تطـوير  باأبعـاده الأ ول )تمكـين العـاملين(  :اأن املتغير امل�ستقل الأ

بـداعي. العمـل(، واملتغيـرامل�ستقل الثاني)الدعم التنظيمي( لهم اأثر يف املتغير التابع الـ�سلوك الإ
- درا�سة ) )L.-C. Chang، C.-H. Liu، 2008حيث هدفت الدرا�سة اىل بحث العالقة بني متكني العاملني وال�سلوك 
الإبداعي والإنتاجية ملمر�سات وزارة ال�سحة العامة حيث اأٌخذت عينة ق�سدية لعدد 6 مراكز يف تايوان لعدد 670 مفردة وخل�ست 

الدرا�سة اىل اأن متكني العاملني وال�سلوك الإبداعي لهما تاثري قليل على معدلت الإنتاجية .
املحمية  احلكومة  منطقة  يف  الإدارية  الفعالية  لزيادة  فعالة  اأداة  املوظفني  (بعنوانتمكني   Darlington) 2007 درا�سة   -
اخل�سائ�س  على  والتعرف  املوظفني  متكني  الإداريينلمفهوم  معرفة  تقييم  اإىل  الدرا�سة  هدفت  حيث  نيجرييا  يف  اأومونيوت�سي 
للدار�سة  كاأداة  املقامبة  عمى  اعتمادا  التحمليلي،  الو�سفي  املنيج  الباحث  ا�ستخدم  وقد  املوظف،  متكني  برنامج  ومزايا  الرئي�سة 
لعينة بلغت)270(موظفًا، حيث اظهرت النتائج ان العاملني يرغبون باملزيد من امل�ساركة يف جمال �سنع القرار وال�سلطة الإدارية 
الالمركزية، ال ان امل�سوؤولني غري مدركني ملفاىمي التمكني مما اأفقدىم القدرة عمى تنفيذ وت�سييل عملية ممار�سة التمكني ااإلداري 
ملموظفني،كما اأظهرت النتائج اأنخفا�س الروحاملعنوية للعاملني يف احلكومة املحلية مع احلاجة اإىل املزيد من امل�ساركة الفعالة بني 

الإداريني واملوظفني.
حتليل البيانات واإختبار الفر�شيات

اأوًل: اإجراءات الدرا�شة امليدانية
- ت�سميم اأداة الدرا�سة من اأجل احل�سول على املعلومات والبيانات الأولية مت ت�سميم اإ�ستبانة من ثالث اأق�سام: الق�سمالأول:خطاب 
موجه للم�ستجيبني يبني هدف الدرا�سة وعنوانها.الق�سم الثاين: البيانات اخلا�سة باأفراد عينة الدرا�سة وهي البيانات ال�سخ�سية 
املتعلقة بو�سف عينة الدرا�سة وهي: النوع، املوؤهل العلمي، اخلربة يف جمال العمل، العمر، �سفة امل�سرف، م�ستوي الوظيفة.الق�سم 

الثالث:اإ�ستمل على متغريات الدرا�سة الأ�سا�سية وهي املحاور التي من خاللها يتم التعرف على متغريات الدرا�سة وفقًا ملا يلي: 
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اجلدول )1(توزيع عبارات الإ�ستبانة
عدد الفقراتحماور الدرا�سةالرقم

30حمور م�ستوي التمكني الإداريفي امل�سرف
6تفوي�س ال�سلطات1
6فرق العمل2
6فاعلية الإت�سال3
6حتفيز العاملني4
6التدريب5

20حمور م�ستوي الإبداع الإداريفي امل�سرف
5الأ�سالة1
5الطالقة2
5املرونة3
5احل�سا�سية جتاه امل�سكالت4

اجلدول من اإعداد الباحث بالإعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م 
مت اإعداد ال�ستبانة اإعتمادعلى مقيا�س ليكرت )LikertScale( اخلما�سي وهو يرتاوح بني )موافق ب�سدة، وغري موافق ب�سدة(مع اإعطاء كل درجة من 
ب�سدة )1(، وقد مت ح�ساب  اأرف�س  اأرف�س )2(،  ب�سدة )5(، موافق )4(، مرتدد )3(،  ليكرت اخلما�سي وزن ترجيحي كالآتي: موافق  درجات مقيا�س 

الأو�ساط املرجحة لهذه الدرجات كما يف اجلدول التايل:
اجلدول )2(الوزن والو�سط املرجح ملقيا�س الدرا�سة

موافق ب�سدةموافقحمايدغري موافقغري موافق ب�سدةاملقيا�س
12345الوزن

1.79املتو�سط املرجح   -  12.59   -  1.803.39 –  2.604.19 –  3.405  -  4.20
من اجلدول )2( نالحظ اإن طول الفرتة امل�ستخدمة هي ناجت ق�سمة )5/4( اأي )0.80( وقد ٌح�سب طول الفرتة على اأ�سا�س اأن 

الأرقام 5،4،3،2،1قد ح�سرت فيها بينها 4 م�سافات.
-اأ�سلوب التحليل الإح�سائي امل�ستخدم يف الدرا�سة مت ترميز اأ�سئلة الإ�ستبانة ومن ثم تفريغ البيانات التي مت جمعها من خالل الإ�ستبانات 
وذلك با�ستخدام برنامج احلزم الإح�سائية للعلوم الجتماعية )SPSS( ومن ثم حتليلها با�ستخدام الأدوات الإح�سائية التالية:اإجراء 

:Reliability Test اإختبار الثبات
-اأ�ساليب الإح�ساء الو�سفي:اأ�ساليب الإح�ساء الإ�ستدللية:وذلك لإختبار فرو�س الدرا�سة، ومتثلت هذه الأ�ساليب يف ا�ستخدام: اختبار 
One Sa – �سمر نوف( Sample Kolmogorov – Smirnovاختبار T للعينة الواحدة:-  للتوزيع الطبيعي )اختبار كوملجروف
ple T - Testiii- اإختبار مربع كاي: Chi- Square Test vi- حتليل النحدار اخلطي الب�سيط:وذلك لختبار فر�سيات الدرا�سة 
ومعرفة اأثر املتغريات امل�ستقلة على املتغري التابع من خالل ح�ساب معامل الإرتباط اخلطي الب�سيط )R( ومعامل التحديد )R2( لتحديد 

الن�سبة التي يوؤثر بها املتغري امل�ستقل على املتغري التابع.
-تقييم اأدوات القيا�س يتم تقييم واإختبار اأدوات القيا�س من خالل املقايي�س التالية: 

اأ- ثبات املقيا�س )الإ�ستبانة(:مت تطبيق ثبات املقيا�س على اأفراد العينة ال�ستطالعية وذلك با�ستخدام طريقة التجزئة الن�سفية ومعامل 
األفا كرونباخ وذلك على النحو الآتي طريقة األفا كرونباخ:Cranbach's Alphaلقيا�س ثبات ال�ستبانة كطريقة ثانية لقيا�س الثبات 

واجلدول التايل يو�سح ذلك: اجلدول )3( معامالت األفا كرونباخ لكل حمور من حماور الإ�ستبانة
معامل األفا كرونباخعدد الفقراتحمتوي املحور

300.88حمور م�ستوي التمكني الإداريفي امل�سرف
200.90حمور م�ستوي الإبداع الإداريفي امل�سرف

500.92اإجمايل العبارات
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الإ�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من  اأن  األفا كرونباخ جميعها فوق )0.60( وهذا يدل على  اأن معامالت  يت�سح من اجلدول )3( 
الثباتالداخلي لعبارتها مما ميكننا من العتماد على هذه الجابات يف حتقيق اأهداف الدرا�سة وحتليل نتائجها. 

ما  وقيا�س  اأجناز  على  قادرة  الدرا�سة  اإ�ستبانة  تكون  اأن  الإ�ستبانة  ب�سدق  يق�سد   Validity:)الإ�ستبانة( املقيا�س  �سدق  ب- 
و�سعت لأجله وقد مت قيا�س �سدق الإ�ستبانة من خالل:ال�سدق الظاهري )�سدق املحكمني(:مت اإجراء اختبار �سدق املحتوي لعبارات 
املقايي�س من خالل تقييم �سالحية املفهوم و�سالحية اأ�سئلة من حيث ال�سياغة والو�سوح حيث قام الباحث بعر�س الإ�ستبيان على 
عدد من املحكمني الأكادمييني واملخت�سني يف تخ�س�س الدرا�سة والبالغ عددهم )6( حمكمني، لتحليل م�سامني عبارات املقايي�س 
ولتحديد مدي التوافق بني عبارات كل مقيا�س، وبعد ا�ستعادة ال�ستبيان من املحكمني مت اإجراء التعديالت التي اقرتحت عليه، وبعد 
ذلك مت ت�سميم الإ�ستبانة يف �سورتها النهائية.ال�سدق الإح�سائي: �سدق الإت�ساق الداخلي حيثتم ح�ساب �سدق الإت�ساق الداخلي 
وذلك بح�ساب معامل الإرتباط بني كل حمور من حماور الإ�ستبانة مع الدرجة الكلية للمحور التي ينتمي اإليه كما يف اجلداول التالية:

اجلدول )4(ال�سدق الداخلي لعبارات حمور م�ستوي التمكني الإداري
م�ستوي الدللةمعامل الرتباطاملحاور

0.640.000تفوي�س ال�سلطات
0.790.000فرق العمل

0.840.000فاعلية الإت�سال
0.860.000حتفيز العاملني

0.800.000التدريب
امل�سدر: اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م  

اجلدول رقم )4( يبني معامالت الرتباط بني كل حمور من حماور م�ستوي التمكني الإداريفي امل�سرف واملعدل الكلي لعباراته، 
والذي يبني اأن معامالت الرتباط املبينة عند م�ستوي دللة 0.05 تو�سح اأن م�ستوي الدللةلكل حمور اأقل من 0.05، وبذلك تعترب 

عبارات املحور الأول �سادقة ملا و�سعت لقيا�سه. 
اجلدول )5(ال�سدق الداخلي لعبارات حمور م�ستوي الإبداعالإداري

م�ستوي الدللةمعامل الرتباطاملحاور
0.810.000الأ�سالة
0.850.000الطالقة

0.750.000املرونة
0.790.000احل�سا�سية جتاه امل�سكالت

امل�سدر: اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م
لعباراته،  الكلي  واملعدل  الإبداعالداري فيامل�سرف  اجلدول رقم )5( يبني معامالت الرتباط بني كل حمور من حماور م�ستوي 
تو�سح اأن م�ستوي الدللةلكل حمور اأقل من 0.05، وبذلك تعترب  والذي يبني اأن معامالت الرتباط املبينة عند م�ستوي دللة 0.05 

عبارات املحور الثاين �سادقة ملا و�سعت لقيا�سه.
- �سدق الت�ساق البنائي:هو اإيجاد معامل الرتباط بني كل حمور من حماور الدرا�سة مع املعدل الكلي ملحاور الدرا�سة

 واجلدول )6(�سدق الت�ساق البنائي ملحاور الدرا�سة
م�ستوي الدللةمعامل الرتباطحمتوي املحور

0.920.000حمور م�ستوي التمكني الإداريفي امل�سرف
0.860.000حمور م�ستوي الإبداع الإداريفي امل�سرف

امل�سدر: اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م  
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واأن  ال�ستبانة.  عبارات  جلميع  الكلي  املعدل  مع  الدرا�سة  حماور  من  حمور  كل  بني  الرتباط  معامالت  يبني   )6( رقم  اجلدول 
وبذلك تعترب املحاور �سادقة  معامالت الرتباط املبينة عند م�ستوي دللة 0.05تو�سح اأن م�ستوي الدللة لكل حمور اأقل من 0.05 

ملا و�سعت لقيا�سه. 
- معامل ال�سدق:مت اإجراء معامل ال�سدق )Validity( لعبارات ال�ستبانة امل�ستخدمة يف جمع البيانات عن طريق ح�ساب اجلزر 

الرتبيعي ملعامل الثبات كما يت�سح من اجلدول )7(معامل ال�سدق الداخلي ملحاور الدرا�سة
معامل ال�سدقمعامل الثباتعدد العباراتاملحاور

300.9470.332حمور م�ستوي التمكني الإداريفي امل�سرف
200.7450.636حمور م�ستوي الإبداع الإداريفي امل�سرف

500.7860.567جميع العبارات
امل�سدر:اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م   

يو�سح اجلدول )7( اأن درجات ال�سدق ملحاور ال�ستبانةتنح�سر قيمتها بني)0.94 - 0.96( وهي قيمة كبرية جدًا مما يعني 
�سدق ال�ستبانة لقيا�س ما و�سعت لقيا�سه. 

تتبع  البيانات  هل  �سمرنوفلمعرفة  كوملجروف-  اختبار  الباحث  �سمرنوف:اأجري   - كوملجروف  اختبار  الطبيعي  التوزيع  اإختبار   -
للتوزيع الطبيعي اأم ل وهو اختبار �سروري يف حالة اختبار املحاور لأن معظم الختبارات املعلمية ت�سرتط اأن يكون توزيع البيانات 

طبيعيًا.اجلدول التايل يو�سح نتائج اختبار كوملجروف – �سمرنوف عند م�ستوي دللة 5% 
 )SampleK-S ( 1- اختبار التوزيع الطبيعي)اجلدول )8

قيمة م�ستوي الدللةقيمة Zعدد العباراتاملحاور
301.2150.105حمور م�ستوي التمكني الإداريفي امل�سرف
200.7120.691حمور م�ستوي الإبداع الإداريفي امل�سرف

500.9200.365جميع الفر�سيات
امل�سدر: اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م

وم�ستوى  Z اجلدولية )1.95(  قيمة  اأقل من  املح�سوبة   Z قيمة  اأن  للبيانات وجند  الطبيعي  التوزيع  اإختبار  يو�سح اجلدول )8( 
الدللة اأكرب من 0.05 مما يدل على عدم وجود فروق اإح�سائية بني توزيع بيانات الإ�ستبانة والتوزيع الطبيعي.

-جمتمع وعينة الدرا�سة يتكون املجتمع الأ�سا�سي للدرا�سة من بقطاع امل�سارف بولية الق�سارف،مت اختيار مفردات عينة الدرا�سة 
اأي  ا�سرتداد )99( منها،  اإ�ستمارة ومت  توزيع )100(  الإحتمالية وقد مت  العينات  اأحدي  الب�سيطةوهي  الع�سوائية  العينة  بطريقة 

بن�سبة ا�سرتداد بلغت %99، واجلدول التايل يو�سح عدد الإ�ستبيانات املوزعة واملعادة بعد تعبئتها:
اجلدول )9(الإ�ستبانات املوزعة واملعادة

الن�سبةالعددالبيانات
%9999اإ�ستبانات مت اإعادتها

%11اإ�ستبانات مل يتم اإعادتها
%66اإ�ستبانات غري �ساحلة للتحليل

%100100اإجمايل الإ�ستبانات املوزعة
امل�سدر: اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م 

من اجلدول )9( يت�سح اأن معدل ال�ستجابة بلغ%99 من الإ�ستبيانات املوزعة. 
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وامل�ستوى  اخلربة  �سنوات  الوظيفية  الفئة  العلمي،  )املوؤهل  للمحاور  الدرا�سة  لعينة  وال�سا�سية  ال�سخ�سية  البيانات  ال�سخ�سيةحتليل  البيانات  حتليل  ثانيًا: 
الوظيفي( حيث كانت كما هو مني فيجدول 10 حتليل البيانات ال�سخ�سة لعينة الدرا�سة

الن�سبةالعددالفئةاخلا�سية
6873.1ذكرالنوع

2526.9انثى
%93100املجموع

3023.3اأقل من )5( اأعوام�سنوات اخلربة
2830.1)5( واأقل من )10( اأعوام 

1718.3)10( واأقل من )15( عاما
1819.4)15( عام فاأكرث

%93100املجموع
22.2ثانوي فاأقلاملوؤهل العلمي

6772.0بكالوريو�س 
2223.7ماج�ستري

22.2دكتوراه
%93100املجموع

3840.1حكومي�سفة امل�سرف
2830.9جتاري
2729.0خا�س

%93100املجموع
2830.1)30( واأقل من )40( عامًامتغيري العمر

3638.7)40( واأقل من )50( عامًا
1819.4)50( عامًا فاأكرث

%93100املجموع
33.2مدير عام / اإدارةامل�سمىالوظيفي

22.2نائب مدير عام / اإدارة
1718.3رئي�س ق�سم 

5826.4موظف
1314اأخري

%93100املجموع
امل�سدر: اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م

يت�سح من اجلدول )10(لتوزيع اأفراد العينة ح�سب النوع: اأن غالبية اأفراد العينة من الذكور، حيث بلغت ن�سبنهم )73.1( % 
بولية  امل�سريف  القطاع  اأن معظم موظفي  يعني  وهذا  العينة،  لأفراد  الكلية  الن�سبة  الإناث )26.9(% من  ن�سبة  بلغت  بينما   ،
ن�سبتهم  بلغت  حيث  البكالوريو�س  حملة  من  العينة  اأفراد  غالبية  يالحظاإن  بالتاهيل  يتعلق  فيما  اما  الذكور،  من  الق�سارف 
)72(% بينما بلغت ن�سبة حملة املوؤهالت فوق اجلامعية )25.9(% و ن�سبة املوؤهالت العلمية ثانوي فاأقل )2.2(% ، وهذا يوؤكد 
اأن الإجابات يف الإ�ستبيان متت من قبل اأفراد موؤهلني علميَا لذلك اآرئهم يعتد بها.بينما كانت اأعوام اخلربة: ل اأفراد العينة الذين 
تزيد خربتهم عن 5 �سنوات متثل ن�سبتهم )67.7( %، والذين تقل خربتهم عن 5 �سنوات فقد بلغت ن�سبتهم )32.3( % وهذا 
يوؤدي اإىل طرح اأراء واإجابات مفيدة وقيمة قائمة على اخلربة العلمية. بينما اأو�سحت نتائج التحليل للفئة العمرية لعينة الدرا�سة 
اأن غالبية اأفراد العينة تزيد اعمارهم عن )30(عامًا حيث بلغت ن�سبتهم )69.9(% من الن�سبة الكلية لأفراد العينة، والذين 
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تقل اأعمارهم عن )30(عامًابلغت ن�سبتهم )30.1(%بينما توزع اأفراد العينة ح�سب �سفة امل�سرف: بني امل�سارف احلكومية 
والتجارية واخلا�سة بن�سب متقاربةحيث بلغت ن�سبة امل�سارف احلكومية يف عينة الدرا�سة )40.9(% من الن�سبة الكلية للعينة، 
بينما بلغت ن�سبة امل�سارف التجارية يف عينة الدرا�سة )30.1(% ، اأما امل�سارف اخلا�سة فقد بلغت ن�سبتها )29(% من الن�سبة 
الكلية للعينة.وهذا يوؤكد اأن عينة الدرا�سة اإ�ستملت على جميع اأنواع امل�سارف العاملة بولية الق�سارف، لذلك ميكن الإعتماد على 
نتائج العينة يف حتقيق اأهداف الدرا�سة. اما توزيع اأفراد العينة ح�سب امل�سمي الوظيفي:يعك�س اإن غالبية اأفراد العينة من املوظفني 
حيث بلغت ن�سبتهم )62.4(% من الن�سبة الكلية لأفراد العينة، بينما بلغت ن�سبة روؤو�ساء الأق�سام )29.4(%، وبلغت ن�سبة 
الن�سبة  )14(% من  الأخري  الوظيفية  امل�سميات  ن�سبة  وبلغت   ، العينة  لأفراد  الكلية  الن�سبة  )5.4(% من  ونائبيهم  املدراء 
الكلية لأفراد العينة مما يدل على اأن الإجابات يف الإ�ستبانة متت من قبل اأفراد موؤهلني عمليًا ويعملون يف جمال الدرا�سة، وهذا 

يوؤدي اإيل طرح اأراء واإجابات مفيدة وقيمة قائمة على اخلربة العلمية والعملية.
ي هذا اجلانب يتم قيا�س وحتليل البيانات التي وردت يف حماور الدرا�سة وذلك بتحليل املحاور الفرعية لكل حمور رئي�سي وذلك 

على النحو التايل:
- حتليل بيانات حمور م�ستوي التمكني الإداريفي امل�سرف:�سيتم حتليل عبارات هذا املحور من خالل الإختبارات الآتية: 

اإختبار دللة الفروق الإح�سائية لعبارات حمور م�ستوي التمكني الإداريفي امل�سرف:
اجلدول )12(اختبار دللة الفروق الإح�سائية لعبارات حمور م�ستوي التمكني الإداريفي امل�سرف

�سط عدد العباراتالعبـــــــــــــارة لو ا
احل�سابي

ف  ا نحر ل ا
املعياري

ن  ز لو ا
الن�سبي%

 t قيمة 
املح�سوبة

الرتتيبالتف�سريم�ستوي الدللة

3موافق64.101.04068238.0000.000تفوي�س ال�سلطات
2موافق64.100.73658253.6410.000فرق العمل 

2موافق64.130.649482.661.4010.000فاعلية الإت�سال
5موافق63.830.845676.643.7190.000حتفيز العاملني

4موافق63.910.972978.238.7080.000التدريب
موافق304.010.658380.258.810.000اإجمايل العبــــــارات

امل�سدر:اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م
قيمة t اجلدولية عند م�ستوي معنوية 0.05 ودرجة حرية 92 ت�ساوي 1.98

t من خالل اجلدول )12( ٌيالحظ اأن ترتيب حماور حمور م�ستوي التمكني الإداريفي امل�سرف باإ�ستخدام الو�سط احل�سابي املرجح والوزن الن�سبي واإختبار
للعينة الواحدة لإختبار الفروق بني اإجابات امل�ستجوبني كان كالأتي:

 t وقيمة   82.6% العبارة  لهذه  الن�سبي  الوزن  وبلغ   0.6494 معياري  واإنحراف  بو�سط ح�سابي4.13  الإت�سال  فاعلية  الأول جاء حمور:  الرتتيب  -يف 
املح�سوبة ت�ساوي )61.401(وم�ستوي دللة )0.000( وهو اأقل من )0.05( وعليه فاإن ذلك ي�سري اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني اإجابات 

اأفراد العينة ل�سالح املوافقني.
-يف الرتتيب الثاين جاء حمور: فرق العمل بو�سط ح�سابي 4.10 واإنحراف معياري 0.7365 وبلغ الوزن الن�سبي لهذه العبارة %82 وقيمة t املح�سوبة ت�ساوي 
)53.641(وم�ستوي دللة )0.000( وهو اأقل من )0.05( وعليه فاإن ذلك ي�سري اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني اإجابات اأفراد العينة ل�سالح املوافقني.
 t وقيمة   82% العبارة  لهذه  الن�سبي  الوزن  وبلغ   1.0406 معياري  واإنحراف   4.10 ح�سابي  بو�سط  ال�سلطات  الثالث جاء حمور:تفوي�س  الرتتيب  -يف 
املح�سوبة ت�ساوي )38.000(وم�ستوي دللة )0.000( وهو اأقل من )0.05( وعليه فاإن ذلك ي�سري اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني اإجابات 

اأفراد العينة ل�سالح املوافقني.
ت�ساوي  املح�سوبة   t وقيمة   78.2% العبارة  لهذه  الن�سبي  الوزن  وبلغ   0.9729 معياري  واإنحراف   3.91 بو�سط ح�سابي  التدريب  الرابع جاء حمور:  الرتتيب  -يف 

)38.708(وم�ستوي دللة )0.000( وهو اأقل من )0.05( وعليه فاإن ذلك ي�سري اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني اإجابات اأفراد العينة ل�سالح املوافقني.
 t يف الرتتيب اخلام�س جاء حمور:حتفيز العاملني بو�سط ح�سابي 3.83 واإنحراف معياري 0.8456 وبلغ الوزن الن�سبي لهذه العبارة %76.6 وقيمة-
املح�سوبة ت�ساوي )43.719( وم�ستوي دللة )0.000( وهو اأقل من )0.05( وعليه فاإن ذلك ي�سري اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني اإجابات 

اأفراد العينة ل�سالح املوافقني.
-حتليل بيانات حمور حمور م�ستوي الإبداعالإداري يف امل�سرف:

�سيتم حتليل عبارات هذا املحور من خالل الإختبارات الآتية:
اإختبار دللة الفروق الإح�سائية لعبارات حمور م�ستوي الإبداعالإداري:اجلدول )13(اختبار دللة الفروق الإح�سائية لعبارات حمور م�ستوي الإبداع الإداري 

لعينة الدار�سة.
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�سط عدد العباراتالعبـــــــــــــارة لو ا
احل�سابي

ف  ا نحر ل ا
املعياري

ن  ز لو ا
الن�سبي%

 t قيمة 
املح�سوبة

الرتتيبالتف�سريم�ستوي الدللة

3موافق54.100.62258263.4680.000الأ�سالة
فق 54.260.604785.267.8840.000الطالقة ا مو

ب�سدة
2

فق 54.320.624286.466.7850.000املرونة ا مو
ب�سدة

1

جتاه  احل�سا�سية 
امل�سكالت

4موافق54.000.63398060.8600.000

موافق204.180.489383.682.360.000اإجمايل العبــــــارات
امل�سدر:اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م

قيمة t اجلدولية عند م�ستوي معنوية 0.05 ودرجة حرية 92 ت�ساوي 1.98
t من خالل اجلدول )13( ُيالحظ اأن ترتيب حماور حمور م�ستوي الإبداعالإداري يف امل�سرف باإ�ستخدام الو�سط احل�سابي املرجح والوزن الن�سبي واإختبار

للعينة الواحدة لإختبار الفروق بني اإجابات امل�ستجوبني كان كالأتي:
-يف الرتتيب الأول جاء حمور: املرونة بو�سط ح�سابي4.32 واإنحراف معياري 0.6242 وبلغ الوزن الن�سبي لهذه العبارة 86.% وقيمة t املح�سوبة ت�ساوي 
)66.785(وم�ستوي دللة )0.000( وهو اأقل من )0.05( وعليه فاإن ذلك ي�سري اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني اإجابات اأفراد العينة ل�سالح 

املوافقني ب�سدة.
-يف الرتتيب الثاين جاء حمور: الطالقة بو�سط ح�سابي 4.26 واإنحراف معياري 0.6047 وبلغ الوزن الن�سبي لهذه العبارة %85.2 وقيمة t املح�سوبة 
ت�ساوي )67.884(وم�ستوي دللة )0.000( وهو اأقل من )0.05( وعليه فاإن ذلك ي�سري اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني اإجابات اأفراد العينة 

ل�سالح املوافقني ب�سدة.
-يف الرتتيب الثالث جاء حمور:الأ�سالة بو�سط ح�سابي 4.10 واإنحراف معياري 0.6225 وبلغ الوزن الن�سبي لهذه العبارة %88.2 وقيمة t املح�سوبة 
ت�ساوي )63.468(وم�ستوي دللة )0.000( وهو اأقل من )0.05( وعليه فاإن ذلك ي�سري اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني اإجابات اأفراد العينة 

ل�سالح املوافقني.
-يف الرتتيب الرابع جاء حمور: احل�سا�سية جتاه امل�سكالت بو�سط ح�سابي 4.00 واإنحراف معياري 0.6339 وبلغ الوزن الن�سبي لهذه العبارة %80 وقيمة 
t املح�سوبة ت�ساوي )60.860(وم�ستوي دللة )0.000( وهو اأقل من )0.05( وعليه فاإن ذلك ي�سري اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني اإجابات 

اأفراد العينة ل�سالح املوافقني.
رابعًا: اإختبار فر�شيات الدرا�شة 

اإختبار الفر�سية الأويل:والتى تن�س على: يوؤثر التمكني الإداريفي الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانيةولختبار هذه الفر�سية مت ب�سكل اأ�سا�سي اإ�ستخدام اأ�ساليب 
الإح�ساء اخلا�سة بتحليل الإنحدار اخلطى الب�سيط والتي للتعرف علىتاأثري التمكني الإداريعلىالإبداعالإداري ،وفى ذلك مت الإعتماد على معامل )Beta( ملعرفة التغري 
تف�سري  النموذج على  للتعرف على قدرة   )R2( التحديد الإعتماد على معامل  امل�ستقل، كما مت  املتغري  واحدة من  التغري احلا�سل يف وحدة  ب�سبب  التابع  املتغري  املتوقع يف 
اإ�ستخدام اإختبار)F( للتعرف على معنوية  العالقة بني املتغري امل�ستقل واملتغري التابع )التعرف على الن�سبة التي يوؤثر بها املتغري امل�ستقل على املتغري التابع( بالإ�سافة اإيل 
منوذج الإنحدار، وقد مت الإعتماد على م�ستوي الدللة )0.05( للحكم على معنوية التاأثري، حيث مت مقارنة م�ستوى املعنوية املحت�سب مع قيمة م�ستوي الدللة املعتمد )0.05( 

والعك�س �سحيح.
فر�سية منوذج الإنحدار الأول: اأثر التمكني الإداريعلىالإبداعالإداري.

جدول رقم )14(نتائج الإنحدار اخلطي الب�شيط بني التمكني والإبداعالإداري)حجم العينة: 93(
املعنوية Sigم�ستوي دللة t املح�سوبة معامل الإنحدار β)قيمة بيتا(املتغري امل�ستقل

438.6.9490.000التمكني

المؤشرات اإلحصائية

Constant) 2.422( الثابت

.R589 معامل اإلرتباط

.R2347)معامل التحديد(
املعياري( )اخلطاأ   Error of the Estmate39763.
املعدل( الإرتباط  معامل  .Adjusted R2339)قيمة 
املح�سوبة(  F )قيمة   F change48.283
املح�سوبة( املعنوية   F دللة  )م�ستوي   Sig F change0.000

امل�سدر: اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م 
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تن�س الفر�سية الأويل على: يوؤثر التمكني يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية. لإختبار هذه الفر�سية وبناءًا على ما جاء يف اجلدول )14( يف 
قيا�س اأثر التمكني الإداري)املتغري امل�ستقل( على الإبداعالإداري)املتغري التابع(، لقد اأظهرت النتائج وجود عالقة اإح�سائية ذات تاأثري اإيجابي للتمكني على 
الإبداع الإدارى حيث كانت م�ستوي الدللة )0.000( اأ�سغر من م�ستوى الدللة املعتمد )0.05(، ومن اجلدول )15( اخلا�س بتحليل التباين الأُحادي 

للفر�سية الأويل ميكن تو�سح مدي تاأثري التمكني الإداريعلىالإبداع الإداري.
جدول رقم )15(حتليل التباين الأُحادي للفر�شية الأويل

م�ستوي الدللةقيمة F املح�سوبةمتو�سط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتامل�سادراملتغري امل�ستقل
7.63417.63448.2830.000الإنحدارالتمكني

14.38891158.
22.02292املجموع

امل�سدر: اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م
 F هي 0.000 وهي اأقل من 0.05 امل�ستوي املعتمد يف هذه الدرا�سة، وقيمة Sig من اجلدولني )14( و )15( لتحليل التباين يت�سح اأن قيمة املعنوية
التابع  املتغري  التمكينالإداريعلى  وهو  امل�ستقل  للمتغري  اإيجابي  تاأثري  ذات  اإح�سائية  بوجود عالقة  مقبولة  النموذج  معنوية  فاإن  بالتاىل  تبلغ )48.283(، 
الإبداعالإداري ، كما اأن قيمة معامل الإرتباط )R( بلغت )0.589( اأي اأن التمكينالإدارميرتبطة اإرتباطًا اإيجابيًا متو�سطًا بالإبداعالإداري ، اإل اأنه ومن 
خالل قيمة معامل التحديد )R2( والتى بلغت )0.347( اأي اأن املتغري امل�ستقل يوؤثر بن�سبة )%34.7( على املتغري التابع، ولإختبار دللة معامل التحديد 
)R2( والتي ي�ستدل من خاللها على ن�سبة التباين الذي يف�سره املتغري امل�ستقل التمكينالإداريفي معادلة الإنحدار من تباين املتغري التابع الإبداعالإداري، 
اأ�سغر من  البالغة )0.000( هى  الدللة الإح�سائية  اأن قيمة م�ستوي  الإنحدار املو�سح باجلدول)15( والذي يت�سح من خالله  تباين  في�ستخدم حتليل 
)0.05( وبالتايل فاأن النتيجة معنوية، اأي اأن املتغري امل�ستقل يف�سر وب�سكل كبري التباين يف املتغري التابع، لذا ميكن الإعتماد على التمكينالإداريللتاأثري على 

الإبداعالإداري ، عليه ُتقبل الفر�سية الأ�سا�سية التي تن�س على: يوؤثر التمكينالإداريفي الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية
فر�سية منوذج الإنحدار للفر�س الفرعي الول:اأثر تفوي�س ال�سالحيات علىالإبداعالإداري.

جدول رقم )16(نتائج الإنحدار اخلطي الب�سيط بني تفوي�س ال�سالحيات والإبداعالإداري)حجم العينة: 93(
املعنوية Sigم�ستوي دللة t املح�سوبة معامل الإنحدار β)قيمة بيتا(املتغري امل�ستقل

0.6367.8550.000تفوي�س ال�شالحيات

المؤشرات اإلحصائية

Constant) 2.365( الثابت

R0.636معامل اإلرتباط

R20.404)معامل التحديد(
املعياري( )اخلطاأ   Error of the Estmate0.5109
املعدل( الإرتباط  معامل  Adjusted R20.398)قيمة 
املح�سوبة(  F )قيمة   Fchange61.707
املح�سوبة( املعنوية   F دللة  )م�ستوي   Sig Fchange0.000

امل�سدر:اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م
تن�س الفر�سية الأويل على: اأنه يوؤثر تفوي�س ال�سالحيات يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية. لإختبار هذه الفر�سية وبناءًا على ما جاء يف 
اجلدول )16( يف قيا�س اأثر تفوي�س ال�سالحيات )املتغري امل�ستقل( علىالإبداعالإداري)املتغري التابع(، لقد اأظهرت النتائج وجود عالقة اإح�سائية ذات 
تاأثري اإيجابي لتفوي�س ال�سالحيات على الإبداع الإدارىحيث كانت م�ستوي الدللة )0.000( اأ�سغر من م�ستوى الدللة املعتمد )0.05(، ومن اجلدول 

)17( اخلا�س بتحليل التباين الأُحادي للفر�سية الأويل ميكن تو�سح مدي تاأثري تفوي�س ال�سالحيات على الإبداع الإداري.
جدول رقم )17(حتليل التباين الأُحادي للفر�شية الأويل

م�ستوي الدللةقيمة F املح�سوبةمتو�سط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتامل�سادراملتغري امل�ستقل
تفوي�س 

ال�سالحيات
16.108116.10861.7070.000الإنحدار

23.755910.261
39.86392املجموع

امل�سدر:اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م   
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من اجلدولني )16( و )17( لتحليل التباين يت�سح اأن قيمة املعنوية Sig هي 0.000 وهي اأقل من 0.05 امل�ستوي املعتمد يف هذه الدرا�سة، وقيمة F تبلغ 
املتغري  على  ال�سالحيات  تفوي�س  وهو  امل�ستقل  للمتغري  اإيجابي  تاأثري  ذات  اإح�سائية  عالقة  بوجود  مقبولة  النموذج  معنوية  فاإن  بالتاىل   ،)61.707(
التابع الإبداعالإداري ، كما اأن قيمة معامل الإرتباط )R( بلغت )0.636( اأي اأن تفوي�س ال�سالحيات مرتبطة اإرتباطًا اإيجابيًا متو�سطًا بالإبداعالإداري 
، اإل اأنه ومن خالل قيمة معامل التحديد )R2(والتى بلغت )0.404( اأي اأن املتغري امل�ستقل يوؤثر بن�سبة )%40.4( على املتغري التابع، ولإختبار دللة 
معامل التحديد )R2(والتي ي�ستدل من خاللها على ن�سبة التباين الذي يف�سره املتغري امل�ستقل تفوي�س ال�سالحيات يف معادلة الإنحدار من تباين املتغري التابع 
البالغة )0.000(  الإح�سائية  الدللة  اأن قيمة م�ستوي  املو�سح باجلدول)17( والذي يت�سح من خالله  الإنحدار  تباين  الإبداعالإداري، في�ستخدم حتليل 
الإعتماد علىتفوي�س  لذا ميكن  التابع،  املتغري  التباين يف  وب�سكل كبري  يف�سر  امل�ستقل  املتغري  اأن  اأي  النتيجة معنوية،  فاأن  وبالتايل  اأ�سغر من )0.05(  هى 

ال�سالحيات للتاأثري على الإبداعالإداري ، عليه ُتقباللفر�سية التي تن�س على: يوؤثر تفوي�س ال�سالحيات يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية.
اإختبار الفر�سية الثانية:لتحقيق الهدف الثاين من الدرا�سة وهو: معرفعة اأثر فاعلية الإت�سال يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية يتم اأختبار 
الفر�سية الثانية والتى تن�س على : توؤثر فاعلية الإت�سال يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانيةولختبار هذه الفر�سية مت ب�سكل اأ�سا�سي اإ�ستخدام 
اأ�ساليب الإح�ساء اخلا�سة بتحليل الإنحدار اخلطى الب�سيط والتي تهدف للتعرف علىتاأثري فاعلية الإت�سالعلىالإبداعالإداري ،وفى ذلك مت الإعتماد على 
 )R2( ملعرفة التغري املتوقع يف املتغري التابع ب�سبب التغري احلا�سل يف وحدة واحدة من املتغري امل�ستقل، كما مت الإعتماد على معامل التحديد )Beta( معامل
التابع(  التابع )التعرف على الن�سبة التي يوؤثر بها املتغري امل�ستقل على املتغري  للتعرف على قدرة النموذج على تف�سري العالقة بني املتغري امل�ستقل واملتغري 
بالإ�سافة اإيل اإ�ستخدام اإختبار)F( للتعرف على معنوية منوذج الإنحدار، وقد مت الإعتماد على م�ستوي الدللة )0.05( للحكم على معنوية التاأثري، حيث 

مت مقارنة م�ستوى املعنوية املحت�سب مع قيمة م�ستوي الدللة املعتمد )0.05( والعك�س �سحيح.
فر�سية منوذج الإنحدار الثاين: اأثر فاعلية الإت�سال علىالإبداعالإداري.

جدول رقم )18(نتائج الإنحدار اخلطي الب�سيط بني فاعلية الإت�سال والإبداعالإداري)حجم العينة: 93(
املعنوية Sigم�ستوي دللة t املح�سوبة معامل الإنحدار β)قيمة بيتا(املتغري امل�ستقل

0.83514.4770.000فاعلية الإت�سال

المؤشرات اإلحصائية

Constant) 0.514( الثابت
R0.853معامل اإلرتباط

R20.697)معامل التحديد(
املعياري( )اخلطاأ   Error of the Estmate0.3641
املعدل( الإرتباط  معامل  Adjusted R20.694)قيمة 
املح�سوبة(  F )قيمة   Fchange209.59
املح�سوبة( املعنوية   F دللة  )م�ستوي   Sig Fchange0.000

امل�سدر:اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م
جدول رقم )19(حتليل التباين الأُحادي للفر�سية الثانية

م�ستوي الدللةقيمة F املح�سوبةمتو�سط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتامل�سادراملتغري امل�ستقل
27.795127.795209.590.000الإنحدارفاعلية الإت�سال

12.068910.133
39.86392املجموع

امل�سدر:اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م
من اجلدولني )18( و )19( لتحليل التباين يت�سح اأن قيمة املعنوية Sig هي 0.000 وهي اأقل من 0.05 امل�ستوي املعتمد يف هذه الدرا�سة، وقيمة F تبلغ 
التابع  املتغري  على  الإت�سال  فاعلية  وهو  امل�ستقل  للمتغري  اإيجابي  تاأثري  ذات  اإح�سائية  عالقة  بوجود  مقبولة  النموذج  معنوية  فاإن  بالتاىل   ،)209.59(
الإبداعالإداري ، كما اأن قيمة معامل الإرتباط )R( بلغت )0.835( اأي اأن فاعلية الإت�سال مرتبطة اإرتباطًا اإيجابيًا قويًا بالإبداعالإداري، اإل اأنه ومن 
خالل قيمة معامل التحديد )R2(والتى بلغت )0.697( اأي اأن املتغري امل�ستقل يوؤثر بن�سبة )%69.7( على املتغري التابع، ولإختبار دللة معامل التحديد 
)R2(والتي ي�ستدل من خاللها على ن�سبة التباين الذي يف�سره املتغري امل�ستقل فاعلية الإت�سال يف معادلة الإنحدار من تباين املتغري التابع الإبداعالإداري 
، في�ستخدم حتليل تباين الإنحدار املو�سح باجلدول)19( والذي يت�سح من خالله اأن قيمة م�ستوي الدللة الإح�سائية البالغة )0.000( هى اأ�سغر من 
)0.05( وبالتايل فاأن النتيجة معنوية، اأي اأن املتغري امل�ستقل يف�سر وب�سكل كبري التباين يف املتغري التابع، لذا ميكن الإعتماد علىفاعلية الإت�سال للتاأثري على 

الإبداعالإداري ، عليه ُتقباللفر�سية الثانية التي تن�س على: توؤثر فاعلية الإت�سال يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية.
اإختبار الفر�سية الثالثة:والتى تن�س على : يوؤثر حتفيز العاملني يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانيةولختبار هذه الفر�سية مت ب�سكل اأ�سا�سي 
ذلك مت  ،وفى  علىالإبداعالإداري  العاملني  علىتاأثري حتفيز  للتعرف  تهدف  والتي  الب�سيط  الإنحدار اخلطى  بتحليل  اخلا�سة  الإح�ساء  اأ�ساليب  اإ�ستخدام 
الإعتماد على معامل )Beta( ملعرفة التغري املتوقع يف املتغري التابع ب�سبب التغري احلا�سل يف وحدة واحدة من املتغري امل�ستقل، كما مت الإعتماد على معامل 
التحديد )R2( للتعرف على قدرة النموذج على تف�سري العالقة بني املتغري امل�ستقل واملتغري التابع )التعرف على الن�سبة التي يوؤثر بها املتغري امل�ستقل على 
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املتغري التابع( بالإ�سافة اإيل اإ�ستخدام اإختبار)F( للتعرف على معنوية منوذج الإنحدار، وقد مت الإعتماد على م�ستوي الدللة )0.05( للحكم على معنوية 
التاأثري، حيث مت مقارنة م�ستوى املعنوية املحت�سب مع قيمة م�ستوي الدللة املعتمد )0.05( والعك�س �سحيح.

فر�سية منوذج الإنحدار الثالث: اأثر حتفيز العاملني علىالإبداع الإداري.
جدول رقم )20(نتائج الإنحدار اخلطي الب�سيط بني حتفيز العاملني والإبداعالإداري)حجم العينة: 93(

املعنوية Sigم�ستوي دللة t املح�سوبة معامل الإنحدار β)قيمة بيتا(املتغري امل�ستقل

0.89515.9780.000حتفيز العاملني
املوؤ�سرات الإح�سائية

Constant( 1.452( الثابت
الإرتباط R0.895معامل 

التحديد( R20.737)معامل 
املعياري( )اخلطاأ   Error of the Estmate0.3393
املعدل( الإرتباط  معامل  Adjusted R20.734)قيمة 

املح�سوبة(  F )قيمة   Fchange255.30
املح�سوبة( املعنوية   F دللة  )م�ستوي   Sig Fchange0.000

 امل�سدر:اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م
تن�س الفر�سية الثالثة على: يوؤثر حتفيز العاملني يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية. لإختبار هذه الفر�سية وبناءًا على ما جاء يف اجلدول 
)20( يف قيا�س اأثر حتفيز العاملني )املتغري امل�ستقل( علىالإبداعالإداري)املتغري التابع(، لقد اأظهرت النتائج وجود عالقة اإح�سائية ذات تاأثري اإيجابي 
لتحفيز العاملني على الإبداع الإدارىحيث كانت م�ستوي الدللة )0.000( اأ�سغر من م�ستوى الدللة املعتمد )0.05(، ومن اجلدول )21( اخلا�س بتحليل 

التباين الأُحادي للفر�سية الثالثة ميكن تو�سح مدي تاأثري حتفيز العاملني على الإبداع الإداري.
جدول رقم )21(حتليل التباين الأُحادي للفر�شية الثالثة

م�ستوي الدللةقيمة F املح�سوبةمتو�سط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتامل�سادراملتغري امل�ستقل
29.388129.388255.300.000الإنحدارحتفيز العاملني

10.475910.115
39.86392املجموع

امل�سدر:اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م
من اجلدولني )20( و )21( لتحليل التباين يت�سح اأن قيمة املعنوية Sig هي 0.000 وهي اأقل من 0.05 امل�ستوي املعتمد يف هذه الدرا�سة، وقيمة F تبلغ 
التابع  املتغري  على  العاملني  حتفيز  وهو  امل�ستقل  للمتغري  اإيجابي  تاأثري  ذات  اإح�سائية  عالقة  بوجود  مقبولة  النموذج  معنوية  فاإن  بالتاىل   ،)255.30(
اأنه ومن  اإل  اإيجابيًا قويًا بالإبداعالإداري ،  اإرتباطًا  اأن قيمة معامل الإرتباط )R( بلغت )0.895( اأي اأن حتفيز العاملني مرتبط  الإبداعالإداري ، كما 
خالل قيمة معامل التحديد )R2(والتى بلغت )0.737( اأي اأن املتغري امل�ستقل يوؤثر بن�سبة )%73.7( على املتغري التابع، ولإختبار دللة معامل التحديد 
)R2(والتي ي�ستدل من خاللها على ن�سبة التباين الذي يف�سره املتغري امل�ستقل حتفيز العاملني يف معادلة الإنحدار من تباين املتغري التابع الإبداعالإداري 
، في�ستخدم حتليل تباين الإنحدار املو�سح باجلدول)21( والذي يت�سح من خالله اأن قيمة م�ستوي الدللة الإح�سائية البالغة )0.000( هى اأ�سغر من 
)0.05( وبالتايل فاأن النتيجة معنوية، اأي اأن املتغري امل�ستقل يف�سر وب�سكل كبري التباين يف املتغري التابع، لذا ميكن الإعتماد على حتفيز العاملني للتاأثري على 

الإبداعالإداري ، عليه ُتقباللفر�سية الثالثة التي تن�س على: يوؤثر حتفيز العاملني يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية.
اأ�ساليب  اإ�ستخدام  مت  الفر�سية  هذه  ال�سودانيةولختبار  امل�سارف  يف  الإبداعالإداريللعاملني  يف  التدريب  يوؤثر  على:  تن�س  االرابعة:والتى  الفر�سية  اإختبار 
 )Beta( الإح�ساء اخلا�سة بتحليل الإنحدار اخلطى الب�سيط والتي تهدف للتعرف علىتاأثري التدريبعلىالإبداعالإداري ،وفى ذلك مت الإعتماد على معامل
ملعرفة التغري املتوقع يف املتغري التابع ب�سبب التغري احلا�سل يف وحدة واحدة من املتغري امل�ستقل، كما مت الإعتماد على معامل التحديد )R2( للتعرف على 
قدرة النموذج على تف�سري العالقة بني املتغري امل�ستقل واملتغري التابع )التعرف على الن�سبة التي يوؤثر بها املتغري امل�ستقل على املتغري التابع( بالإ�سافة اإيل 
التاأثري، حيث مت مقارنة  للحكم على معنوية  الدللة )0.05(  الإعتماد على م�ستوي  الإنحدار، وقد مت  للتعرف على معنوية منوذج   )F(اإختبار اإ�ستخدام 

م�ستوى املعنوية املحت�سب مع قيمة م�ستوي الدللة املعتمد )0.05( والعك�س �سحيح.
فر�سية منوذج الإنحدار الرابع: اأثر التدريب علىالإبداع الإداري.
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جدول رقم)22(نتائج الإنحدار اخلطي الب�سيط بني التدريب والإبداعالإداري)حجم العينة: 93(
املعنوية Sigم�ستوي دللة t املح�سوبة معامل الإنحدار β)قيمة بيتا(املتغري امل�ستقل

0.79912.6830.000التدريب
املوؤ�سرات الإح�سائية

Constant( 1.902( الثابت
الإرتباط R0.799معامل 

التحديد( R20.639)معامل 
املعياري( )اخلطاأ   Error of the Estmate0.3978
املعدل( الإرتباط  معامل  Adjusted R20.635)قيمة 

املح�سوبة(  F )قيمة   Fchange160.85
املح�سوبة( املعنوية   F دللة  )م�ستوي   Sig Fchange0.000

امل�سدر:اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م
تن�س الفر�سية الرابعة على: يوؤثر التدريب يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية. لإختبار هذه الفر�سية وبناءًا على ما جاء يف اجلدول )22( يف 
قيا�س اأثر التدريب )املتغري امل�ستقل( علىالإبداعالإداري)املتغري التابع(، لقد اأظهرت النتائج وجود عالقة اإح�سائية ذات تاأثري اإيجابي التدريب على الإبداع 
الإدارىحيث كانت م�ستوي الدللة )0.000( اأ�سغر من م�ستوى الدللة املعتمد )0.05(، ومن اجلدول )23( اخلا�س بتحليل التباين الأُحادي للفر�سية 

الرابعة ميكن تو�سح مدي تاأثري التدريب على الإبداعالإداري.
جدول رقم )23(حتليل التباين الأُحادي للفر�سية الرابعة

م�ستوي الدللةقيمة F املح�سوبةمتو�سط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتامل�سادراملتغري امل�ستقل
29.388129.388255.300.000الإنحدارحتفيز العاملني

10.475910.115
39.86392املجموع

 امل�سدر:اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات الإ�ستبانة 2020م
 F هي 0.000 وهي اأقل من 0.05 امل�ستوي املعتمد يف هذه الدرا�سة، وقيمة Sig من اجلدولني )22( و )23( لتحليل التباين يت�سح اأن قيمة املعنوية
التابع  املتغري  على  التدريب  وهو  امل�ستقل  للمتغري  اإيجابي  تاأثري  ذات  اإح�سائية  عالقة  بوجود  مقبولة  النموذج  معنوية  فاإن  بالتاىل   ،)160.85( تبلغ 
الإبداعالإداري ، كما اأن قيمة معامل الإرتباط )R( بلغت )0.799( اأي اأن حتفيز العاملني مرتبط اإرتباطًا اإيجابيًاقويًا بالإبداعالإداري، اإل اأنه ومن خالل 
)R2( على املتغري التابع، ولإختبار دللة معامل التحديد )(والتى بلغت )0.639( اأي اأن املتغري امل�ستقل يوؤثر بن�سبة )%63.9R2( قيمة معامل التحديد

والتي ي�ستدل من خاللها على ن�سبة التباين الذي يف�سره املتغري امل�ستقل التدريب يف معادلة الإنحدار من تباين املتغري التابع الإبداعالإداري، في�ستخدم حتليل 
تباين الإنحدار املو�سح باجلدول)23( والذي يت�سح من خالله اأن قيمة م�ستوي الدللة الإح�سائية البالغة )0.000( هى اأ�سغر من )0.05( وبالتايل 
فاأن النتيجة معنوية، اأي اأن املتغري امل�ستقل يف�سر وب�سكل كبري التباين يف املتغري التابع، لذا ميكن الإعتماد على التدريب للتاأثري على الإبداعالإداري، عليه ُتقبل 

الفر�سية الرابعة التي تن�س على: يوؤثر التدريب يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية.
اإختبار الفر�سية ااخلام�سة: توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف اإجابات املبحوثني لأثر متكني العاملني يف الإبداعالإداريتعزي للمتغريات الدميوغرافية.

والإبداعالإداريُتعزي  التمكني  فروقفيم�ستويات  هنالك  كانت  اذا  بالتعرفعلىما  واخلا�س  اخلام�س  النتائجاملتعلقةبالإجابةعنالفر�س  يلي  فيما  لإختبار 
للمتغرياتال�سخ�سيةوالتنظيميةممثلة يف )العمر،وامل�ستوىالوظيفي،واملوؤهاللعلمي،و�سنواتاخلربةفيالعملونوع امل�سرف( متالتحققمنالفر�سيةالبحثيةفي�سور
 One Way( تهاالإح�سائيةمن خاللتق�سيمهااإىلجزئيتينا�ستخداماختبار” لعينتني م�ستقلتينفيحالةكوناملتغريامل�ستقلذيفئتني،وحتلياللتبايناأحاديالجتاه

حالكوناملتغريامل�ستقللهثالثفئاتت�سنيفيةفاأكرث.   )ANOVA
متو�سطات  بني  الفروق  عينتني حل�ساب  متو�سطي  بني  ولختبارهذهالفر�سيةمتاإجراءاختبار“ت” للفروق  النوع  وفق  الدار�سة  متغريات  اختبار  يلي  -وفيما 
الذكور والناث. ويو�سحاجلدولرقم ) 24( ان املتو�سط احل�سابي للتمكني الإداريعلى ح�سب راي الذكور )4.064( مقارنة بالإناث الذي بلغ )3.876( كما 
بلغت قيمة "ت" املح�سوبة )1.229( وهي قيمةدالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة )0.05( مما ي�سري اىل عدم وجود تاأثري ملتغري النوع على م�ستوى التمكني 
.بينما كانت املتو�سط احل�سابي الإبداعالإداريعلى ح�سب راي الذكور )4.19( مقارنة بالإناث الذي بلغ )4.14( كما بلغت قيمة "ت" املح�سوبة )0.343( 

وهي قيمةدالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة )0.05( مما ي�سري اىل عدم وجود تاأثري ملتغري النوع يف م�ستوى الإبداعالإداري.
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جدولرقم )24( اختبار فر�شية الدار�شة وفق متغريالنوع
النتيجةقيمة ومعنوية "ت"النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالفئةمتغريات الدرا�سة

ل توجد فروق4.0640.6421.229ذكرالتمكني
)0.129(3.8760.738انثى

ل توجد فروق4.190.4650.434ذكرالإبداع
)0.224(4.140.557انثى

α ≥ 05.0 دالة اإح�سائيًا عند *
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية وقيمة )ت( لكل جمال من جمالت التمكني والإبداعالداري التي احتواها 
 α( اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )املقيا�س وفقًا ملتغري اجلن�س واجلدول رقم )24( يو�سح ذلك. يت�سح من اجلدول رقم )24

05.0=( ُتعزى ملتغري النوع
-اختبار فرو�س متغريات الدرا�سة وفق املتغريات ذات الأكرث من فئتني وت�سمل )وامل�ستوىالوظيفي،واملوؤهاللعلمي،و�سنواتاخلربةفيالعملونوع امل�سرف( حيث 

يتم اختبار التبيان اأُحادي الإجتاه بغر�س اختبار الفروق يف متو�سطات اإجابات عينة الدرا�سة وفق اجلدول )25(. 
ت�سابه يف  املعنوية )0.05( مما يعني  اإح�سائيًا عند م�ستوى  بلغت )0.592( وهي قيمة غري دالة  العلمي  املوؤهل  نالحظ ان قيمة )F(املح�سوبة ملتغري 
تقديرات افراد العينة ملحور التمكني وبذات القدر فقد بلغت )F(املح�سوبة )0.307( وهي قيمة غري دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى املعنوية )0.05( مما 
يعني ت�سابه يف تقديرات افراد العينة ملحور الإبداع وفق متغري املوؤهل العلمي المر الذي يدلل على اأن م�ستوىتوافر التمكني والإبداع ل يتاأثر باملوؤهل العلمي 
وفق اراء عينة الدرا�سة.كما اأن قيمة )F(املح�سوبة ملتغري �سنوات اخلربة بلغت )0.109( وهي قيمة غري دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى املعنوية )0.05( مما 
يعني ت�سابه يف تقديرات افراد العينة ملحور التمكني وبذات القدر فقد بلغت )F(املح�سوبة )2.018( وهي قيمة غري دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى املعنوية 
)0.05( مما يعني ت�سابه يف تقديرات افراد العينة ملحور الإبداع وفق متغري �سنوات اخلربة المر الذي يدلل على اأن م�ستوى توافر التمكني والإبداع لي�س ل 
يتاأثر ب�سنوات خربة عينة الدرا�سة. فيما او�سحت نتائج قيا�س متغري العمر قيمة )F(املح�سوبة ملتغري العمر بلغت )0.918( وهي قيمة غري دالة اإح�سائيًا 
عند م�ستوى املعنوية )0.05( مما يعني ت�سابه يف تقديرات افراد العينة ملحور التمكني وبذات القدر فقد بلغت )F(املح�سوبة )0.443( وهي قيمة غري 
دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى املعنوية )0.05( مما يعني ت�سابه يف تقديرات افراد العينة ملحور الإبداع وفق متغري العمر المر الذي يدلل على اأن م�ستوى 
قيمة )F(املح�سوبة  بلغت  والإبداعحيث  التمكني  م�ستويات  الفارق يف  اأوجد  الوظيفة  م�سمى  ان  اإل  الدرا�سة.  عينة  باأعمار  يتاأثر  ل  والإبداع  التمكني  توافر 
ملتغري م�سمى الوظيفة)1.566( وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى املعنوية )0.05( مما يعك�س عدم وجود اإختالف يف تقديرات افراد العينة ملحور 
متايز  يعني  مما   )0.05( املعنوية  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  قيمة  وهي   )4.291( )F(املح�سوبة  بلغت  فقد  القدر  وبذات  التمكينوفقم�سمىالوظيفة 
اراء  الوظيفةوفق  مب�سمى  ارتبط  ذي  الإبداع  م�ستوىتوافر  اأن  على  يدلل  الذي  المر  الوظيفة  م�سمى  متغري  وفق  الإبداع  ملحور  العينة  افراد  تقديرات  يف 
اإح�سائيًا  نوع امل�سرفعاخما�ستجاريبلغت )1.179( وهي قيمة غري دالة  اما فيما يخ�سنوع امل�سرففقد كانت قيمة )F(املح�سوبة ملتغري  الدرا�سة  عينة 
عند م�ستوى املعنوية )0.05( مما يعني ت�سابه يف تقديرات افراد العينة ملحور التمكني وبذات القدر فقد بلغت )F(املح�سوبة )0.175( وهي قيمة غري 
اأن  العينة ملحور الإبداع وفق متغري نوع امل�سرف الأمر الذي يدلل على  اإح�سائيًا عند م�ستوى املعنوية )0.05( مما يعني ت�سابه يف تقديرات افراد  دالة 

م�ستوىتوافر التمكني والإبداع ل يتاأثر بنوع امل�سرف وفق اراء عينة الدرا�سة.
املحور الثالث النتائج ومناق�ستها وتو�سيات الدرا�سة 

اوًل النتائج:ا�ستهدفت الدرا�سة بحث العالقة بني التمكني والإبداعالإداريفي امل�سارف ال�سودانية بالتطبيق علىامل�سارف املوجودة بولية الق�سارفوبناء على 
التحليلخل�ست الدرا�سة اىل النتائج التالية:

- يوؤثر التمكني الإداريفي الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية.
- يوؤثر تفوي�س ال�سالحيات يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية.

- توؤثر فاعلية الإت�سال يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية.
- يوؤثر حتفيز العاملني يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية.

- يوؤثر التدريب يف الإبداعالإداريللعاملني يف امل�سارف ال�سودانية.
- لي�س هنالك متايزيف م�ستوى التمكني والإبداعالإدارييعزى ملتغريات النوع،واملوؤهاللعلمي،و�سنواتاخلربةفيالعملونوع امل�سرف.

- اأو�سحت نتائج التحليل اأن هنالك متايز مل�ستوى الإبداع وفق امل�ستوى الوظيفي.
-متييزت نظم الت�سال يف امل�سارف ال�سودانية بانها الأكرث فاعلية من بني عنا�سر التمكني الإداريلتليها يف املرتبة الثانية اجلماعية يف العمل ومن ثم م�ستوى 

التفوي�س يف امل�سرف ثم التدريب واأخريا م�ستوى التحفيز.
-اأظهرت نتائج حتليل ابعاد الإبداعالإدارياأن هنالك مقدرة عالية على تطويع الأفكار بينما كان احل�سا�سية جتاه امل�سكالت اخريًا. 

ثانيًا مناق�شة النتائج:
)العطا،2016(  ودرا�سة   )2017، درا�سة)عبدالعزيز  الدرا�سةمع  اتفقت  الإبداعحيث  م�ستوى  يف  الإدارياأثر  للتمكني  اأن  الدرا�سة  -اأو�سحت 
اكدت  التي  )املعني،2009(  درا�سة  مع  اختلفت  الدرا�سة  نتائج  ان  بيد  )الطراونة،2010(  ودرا�سة  ودرا�سة)جواد،2010(  و)را�سي،2014( 
اأمن�ستوى الإبداع ليتاثربالتمكني، كما اأن نتائج الدرا�سة توافق مع درا�سة)عطا،2016( يف توافر فروقات فيم�ستوى التمكينمردها لعوامل)العمر، املوؤهل 
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العلمي،امل�ستوى الوظيفي( ،غري ان نتائج الدرا�سة اختلفت مع نتائج درا�سة )الطراونة،2011( كونها اإ�سارات لوجودفروق يف م�ستوىالإبداع ترجعالختالف 
امل�ستوىالوظيفي بينماتفقت مع بقية الدر�سات يف اأنه لتوجد فروق يف م�ستويات التمكني والإبداع ُتعزى للمتغريات ال�سخ�سية.

ثالثًا التو�شيات:
- بناءعلىالنتائجالتيخل�ست لها الدرا�سة، املتمثلةفيوجود عالقة بني التمكني والإبداعفي امل�سارف ال�سودانية ينبقيتعزيز اجلوانباملعززة لتمكني العاملينلدعم 

ال�سلوك الإبداعيفيبيئة العمل.
- الهتمام مبجالت حتفيزالعاملني حيث اأو�سحت الدرا�سة اأن حتفيز العامبني ُيعد الكرث اأهمية يف تعزيزالإبداع الداري ال اأنه القل ممار�سة على م�ستوى 

قطاع امل�سارف.
- تعزيز جمالتالت�سال يف بيئة العملبني امل�ستويات الداريةوالعاملني يف امل�ستوى الواحد وتدعيمها كميزة اإيجابية الآن يف قطاع امل�سارف.

- الهتمام بالتدريب حيث او�سحت الدرا�سة اأن ح�سا�سية العاملني جتاه امل�سكالت كانت القل بني جميع عنا�سر الإبداع والتدريب الهادف ومنح العاملني 
املزيد من ال�سالحيات من خالل التفوي�س. 

- اجراء املزيد من الدرا�سات املتعلقة بالإبداع الداري وربطه مبتغريات كالثقافة التنظيمية وال�سلوك القيادي.
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