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كهمت انعذد 

 
يسر أسرة مجمة الدراسات االقتصادية كاالجتماعية الصادرة عف كمية االقتصاد 

كالعمـك اإلدارية  بجامعة دنقبل أف تعمف لقرائيا الكراـ صدكر العدد الثاني عشر مف 

كقد استعانت المجمة بنخبة مف خيرة األساتذة . المجمة كالتي تصدر بنسختيا اإللكتركنية

كالمتخصصيف في سبيؿ االرتقاء كالتطكير في عممية التحكيـ لؤلبحاث المنشكرة فييا 

. كذلؾ بتأكيد نقاط التميز كالقكة فييا كتعديؿ ما يستكجب التعديؿ فييا

كتييب أسرة المجمة قرائيا الكراـ بزيارة مكقع المجمة لتصفح األعداد السابقة 

. كتنزيؿ المقاالت العممية التي تناسب تخصصاتيـ

لى المقاء في أعداد قادمة .    كا 

 

هيئة التحرير 
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 و 2020 سبتمرب –انعذد انثاوي عشز 
مجمة الدراسات االقتصادية كاالجتماعية 
مجمة عممية دكرية نصؼ سنكية محٌكمة 

 جامعة دنقبل –تصدر عف كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية 
 السػػػػػػكداف –دنقػػػػػػػػبل 

: مقذمت
 (مجمة عممية محكمة نصؼ سنكية)مجمة الدراسات االقتصادية كاالجتماعية 

.  جامعة دنقبل –تصدر عف كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية 
تقبؿ المجمة البحكث كاألكراؽ العممية التي تتسـ باألمانة كالمكضكعية كالمنيجية 
كالفائدة العممية، كذلؾ بالمغتيف العربية كاإلنجميزية، كترحب المجمة بإسيامات الباحثيف 

مف داخؿ كخارج الجامعة كالتي تتكٌفر فييا كؿ أساسيات البحث العممي شريطة أال تككف 
. ىذه اإلسيامات قد نشرت مف قبؿ أك تحت النشر في أم مجمة عممية أخرل

:  قىاعذ انىشز
.  المكضكعية كالمستكل العممي كالدقة .1
، كمرفقان معو قرص A4تهقدـ الدراسة أك المقاؿ مدققان لغكيان كمطبكعان عمى كرؽ  .2

بفراغات مزدكجة  ( صفحة20)كممة  (7000) فيما ال يزيد عف 3.5مدمج 
 سـ كترقـ الصفحات في األسفؿ عمى الجانب األيسر بشكؿ 2.5كىكامش 

كيرفؽ ممخص لمبحث . متسمسؿ سكاء بالمغة العربية، أـ اإلنجميزية، أـ الفرنسية
كممة بإحدل المغات المستخدمة في المجمة خبلفان لمغة  (100)ال يزيد عف 

 . البحث
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تعرض المقاالت كالبحكث عمى محكميف متخصصيف في المجاالت المختمفة  .3
إلجازتيا كتقـك المجمة بإخطار أصحاب المقاؿ بقرار المحكميف، كليا حؽ 

إجراء أم تعديبلت شكمية جزئية قبؿ نشر المادة دكف أف يخؿ ذلؾ بمضمكف 
. المادة المنشكرة في حالة المكافقة بنشرىا

. عدـ نشر المكاد التي سبؽ نشرىا أك المرسمة لمنشر بأم مجمة أك دكرية أخرل .4
تخضع المساىمات لتحكيـ الييئة االستشارية لممجمة كال تعاد المكاد التي لـ  .5

. تنشر لصاحبيا
تحتفظ المجمة بحقيا في حذؼ أك إعادة صياغة بعض الكممات بما يتبلءـ  .6

كأسمكبيا في النشر مع عدـ اإلخبلؿ بالنسؽ العاـ لممكضكع أك األفكار أك 
 .المعمكمات الكاردة فيو

تيمنح األكلكية لمدراسات كالبحكث التي ال يتعدل عمر مصادرىا كمراجعيا  .7
. خمس سنكات

 .تتبع الطريقة األمريكية في تكثيؽ المصادر .8

يجب أف تتبع الطريقة العممية المثمى لعرض البحث، أك الكرقة مف حيث . 9
الخبلصة كمناىج ككسائؿ البحث، كعرض المكضكع كتحميمو، كالنتائج التي تـ 

. التكصؿ إلييا، كالتكصيات المقدمة، كقائمة المراجع كفؽ المنيج المتبع
أك  (CD)بعد التحكيـ يطمب مف الباحث تسميـ البحث في قرص مدمج . 10

. إرساؿ البحث عمى البريد االلكتركني لممجمة
 .تقبؿ البحكث مف كافة الباحثيف مف داخؿ كخارج السكداف. 11
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األفكار كالمعمكمات الكاردة في البحكث تعبر عف آراء كاتبيا فقط كيتحمؿ . 12
الباحث العممي صاحب البحث العممي المنشكر المسؤكلية القانكنية لما جاء في 
 . البحث مف معمكمات كحقائؽ، كأف البحث خالي مف السرقات األدبية أك العممية 

تمنح المجمة كاتب المقاؿ نسخة كرقية كاحدة كلممزيد مف االطبلع الدخكؿ . 13
 .    عمى مكقع المجمة االلكتركني

 .أصكؿ المقاالت التي ترد إلى المجمة ال تسترجع سكاء نشرت أـ لـ تنشر. 14

. تحتفظ المجمة بكافة حقكؽ النشر. 15
خارج  ( دكالر50)داخؿ السكداف، ك ( جنيو7000)رسـك النشر لمكرقة . 16

 . السكداف

: ترسؿ البحكث إلى المجمة عمى العنكاف التالي. 17
مجمة الدراسات االقتصادية كاالجتماعية 

ىيئة التحرير 
كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية 

 47 ص ب –جامعة دنقبل 
 0120342869تمفكف 

 ecoandsoc.dog@gmail.comالبريد اإللكتركني 
 http://Journals.uofd.edu.sd: مكقع المجمة عمى االنترنت
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مجمة الدراسات االقتصادية كاالجتماعية 

الفيرس 
 

رقـ المحتكيات ـ 
الصفحة 

1 
دراسة )أثر سياسات استبداؿ العممة عمى الكدائع المصرفية 

 (ـ2011 – 1990حالة السكداف لمفترة 
 

10 

2 

دكر استخداـ التقنية المصرفية في تطكير العمميات المصرفية 
دراسة ميدانية عمى عينة مف المصارؼ بكالية البحر األحمر )

  (السكداف- ـ 2018 – 2010
  

56 

3 
مدل تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية كدكرىا في ترشيد النفقات 

السكداف - العامة لمدكلة 
  

101 

4 

دكر قطاع السياحة في تكفير فرص العمؿ بكالية البحر األحمر 
 –ـ 2006دراسة قياسية لمفترة مف  (محمية بكرتسكداف)

السكداف - ـ 2016
159 
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5 

كفيات الكبار بكالية نير النيؿ مصنفة حسب النكع كالعمر 
- ـ 2015كفقان السقاطات الكالية لعاـ )كسبب الكفاة 

  (السكداف
  

204 

6 
دراسة عمى )أثر ممارسات إدارة المكاىب عمى األداء اإلبداعي 

 ( السكداف–عينة مف العامميف في البنكؾ بكالية الخرطـك 
 

237 

7 

 –ـ 2003األساليب الطمبية في شعر النابغة الذبياني 
ـ  2007

 

282 

8 
Dual and Pre-dual of Morrey Spaces 

 325 
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أثز سياساث استبذال انعمهت عهى انىدائع املصزفيت 
  و2015-1990 نهفرتة –دراست حانت انسىدان 

 حافظ جعفر حسف عبداهلل. د    :دادػػػػػػػػػػػإع
  قسـ االقتصاد كالعمـك اإلدارية -أستاذ مساعد                     

  جامعة شقراء–                             كمية المجتمع 
 
 
 

Abstract  
    This case study examined the impact of currency replacement 
or redenomination process on Sudanese   bank deposits, on both 
size and structure.  The study assumed that currency 
replacement process   leads to a negative impact on the bank 
deposits growth, it also leads to a negative impact on the deposits 
banking structure. Descriptive and analytical approaches are  
used to test hypotheses. 
The research theoretical framework tackles currency replacement 
operations and it's justifications, and it's historical development in 
Sudan, with emphasis on the latest three operations in the years 
1991-2006-2010. The study analyzed the money supply, 
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deposits growth, and deposits structure through the analysis of 
growth ratios and financial ratios. 
    The main findings of this study are the currency replacement 
operations have negative impacts on bank deposits particularly in 
1991, but they have positive impact on deposits structure. 
    Finally the study recommended the need of financing public 
budget via other alternatives than banking system, also depending 
on the partial rather than total replacement. 

 
 تخمصمس

 الكدائع المصرفية بدراسة حالة لثر عممية استبداؿ العممة عؿأتناكلت الدراسة 
 حجـ الكدائع المصرفية لالسكداف، حيث اىتمت الدراسة بمعرفة أثر عممية االستبداؿ عؿ

 لككانت افتراضات البحث بأف عممية االستبداؿ تؤدم إلى أثر سالب عؿ  تركيبتيا،لكعؿ
حيث ،  تركيبة الكدائع المصرفيةلكما تؤدم إلى أثر سالب عؿ نمك الكدائع المصرفية،

. استخدـ البحث المنيج الكصفي كالمنيج التحميمي الختبار الفرضيات
تناكؿ البحث في إطاره النظرم عمميات استبداؿ العممة كأسبابيا، كتجارب بعض 

. الدكؿ، ثـ التطكرات التاريخية إلصدار العممة السكدانية كعمميات االستبداؿ التي تمت
 ـ، 2010 -ـ 2006-   ـ1991 آخر ثبلث عمميات في األعكاـ لكتـ التركيز عؿ

حيث تـ في االطار العممي تحميؿ عرض النقكد كتطكر نمك الكدائع المصرفية كتركيبة 
.  الكدائع عبر تحميؿ معدالت النمك كالنسب المالية كالتحميؿ اإلحصائي
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 لتكصؿ البحث إلى نتائج أىميا أف عممية االستبداؿ أدت إلى أثر سالب عؿ
إال أف األثر  ـ،1991الكدائع المصرفية خاصة في عممية االستبداؿ الكمي في العاـ 
 تركيبة الكدائع المصرفية لكاف مؤقتان كلـ يستمر كثيران، كما أنيا لـ تؤد إلى أثر سالب عؿ

 . إجمالي الكدائع خبلؿ فترة الدراسة/حيث زادت نسبة الكدائع ألجؿ
 تمكيؿ المكازنة العامة لأكصت الدراسة بتكصيات أىميا ضركرة االعتماد عؿ

 الجياز المصرفي كزيادة عرض النقكد، كما ل غير االعتماد عؿلعبر خيارات أخر
أكصت بضركرة اعتماد التغيير الجزئي بدالن عف الكمي إف اقتضت الضركرة إجراء عممية 

.  استبداؿ لمعممة مستقببلن 
:  مقدمة 

 عمميات استبداؿ لعمبلتيا، بعضيا يتـ بصكرة كمية لعمدت كثير مف الدكؿ عؿ
كبعضيا يتـ  حيث يتـ سحب كؿ الكتمة النقدية بصكرة كمية كاستبداليا بأخرل جديدة،

بصكرة جزئية حيث تتـ العممية بصكرة تدريجية بضخ العممة الجديدة كسحب القديمة 
 كما تصاحب عممية االستبداؿ أحيانان عممية سحب األصفار أم تعديؿ قيمة ،تدريجيان 

كىذه األخيرة عادةن ما تككف في الدكؿ التي تعاني مف معدالت تضخـ  العممة كلك اسميان،
 Libor Žídek1† --- Michal ).عالية كذلؾ إلحداث أثر نفسي كاقتصادم

Chribik، 2015 ،IMPACT OF CURRENCY REDENOMINATION ON 
INFLATION CASE STUDY TURKEY ، Asian Economic and 

Financial Review 908 ،ص )
 لسيتـ التركيز ىنا عؿ في السكداف تمت عمميات استبداؿ لمعممة أكثر مف مرة،        

ـ كىي فترة االستبداؿ الكمي 1991 حيث كانت األكلي في العاـ ،آخر ثبلث عمميات
  الدينار،لؿإكالتي صاحبيا سحب صفر مف قيمة العممة كتغيير اسـ العممة مف الجنيو 



 م2020  سبتمرب – الثاني عشر العدد                  جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

 

13 

 

 

كالتي  ـ بعد اتفاقية السبلـ، كىي فترة االستبداؿ الجزئي،2006كالثانية في العاـ 
 صاحبيا سحب صفريف مف قيمة العممة كتغيير اسـ العممة مف الدينار إلى الجنيو،

.  ـ كىي فترة استبداؿ جزئي أيضان بعد انفصاؿ جنكب السكداف2010كالثالثة في العاـ 
: مشكمة البحث 

  -: األسئمة التالية ل        تـ تصميـ البحث لئلجابة عؿ
 حجـ الكدائع المصرفية ؟  لىك أثر عممية استبداؿ العممة عؿ ما -
 تركيبة الكدائع المصرفية ؟ لىك أثر عممية استبداؿ العممة عؿ ما -

: ات البحثمضفر
 نمك الكدائع ل أثر سالب عؿل أف عممية استبداؿ العممة تؤدم إؿ/1              

. المصرفية
 تركيبة الكدائع حيث تزيد نسبة لتؤثر عممية استبداؿ العممة عؿ/ 2              

.  إجمالي الكدائع/ الكدائع تحت الطمب 
 : أىمية البحث 

           تنبع أىمية البحث مف خطكرة الدكر الذم تمعبو المصارؼ في االقتصاد 
كالتي  ككسيط مالي ككمؤثر رئيس في عرض النقكد، بما تقـك بو مف عممية خمؽ النقكد،

.  تتأثر بدكرىا بحجـ الكدائع المصرفية كما يقابميا مف عممة لدل الجميكر
 :  منيج الدراسة

. تـ استخداـ المنيج الكصفي كالمنيج التحميمي لتحميؿ البيانات 
الدراسات السابقة : أكالن 

 تناكلت الدراسة التجربة النيجيرية في تغيير العممة : رجاء،دراسة الغالبي/ 1
جراء اصبلح ىيكمي في االقتصاد لتقييـ التجربة كتمثمت مشكمة الدراسة إبيدؼ 
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ثار سياسة حذؼ األصفار كدكرىا في اإلصبلح النقدم، حيث آفي تقييـ 
افترضت الدراسة أف العممية ضركرية تفرضيا ضركرات البيئة النيجيرية 

ف برامج اإلصبلح ألى نتائج أىميا إكخمصت الدراسة  كمتغيراتيا االقتصادية،
ـ بعد أف شيد االقتصاد حالة مف 2004ا في العاـ مالييكمي بدأت في نيجير

ـ مما ميد 2009في العاـ % 12عدـ االستقرار، كارتفع معدؿ التضخـ ليبمغ 
ماـ البنؾ المركزم لمقياـ بعممية حذؼ األصفار مف العممة إلعادة الثقة أالطريؽ 

كالمصداقية ليا داخميا كخارجيان، كأف المعايير التي تـ تقييـ التجربة عمى أساسيا 
كأف إبقاء اسـ العممة دكف تغيير عند سحب  تنطبؽ عمى الكضع في نيجيريا،

لة العممة لـ ؾعادة ىيإكما أف  األصفار تسبب في مشاكؿ قانكنية كمالية لؤلفراد،
. تتـ في نفس الكقت الذم تـ فيو حذؼ األصفار

عبدالحسيف جميؿ الغالبي، رجاء جابر عباس،  اإلصبلح النقدم في نيجيريا )
 كسياسة حذؼ األصفار مف النايرة مجمة الككت لمعمـك اإلدارية كاالقتصادية،

 .(ـ2015 ،(20)العدد 
تناكلت  الدراسة عممية تغيير العممة كسحب األصفار   :دراسة الغالبي/ 2

كمنافعيا كمضارىا، ككيفية تقييميا، كعند تطبيؽ معايير التقييـ الخاصة بيا 
لى نتائج أىميا أنيا تصب في اتجاه تغيير العممة بحذؼ ثبلثة إتكصمت لدراسة 
كخرجت  فضبلن عف أف دراسة الكمؼ كالمنافع أكدت نفس االتجاه، أصفار منيا،

لتحؿ محؿ  (الدينار الجديد)الدراسة بتكصية كىي اصدار عممة جديدة باسـ 
كبمدة  (دينار1000= دينار جديد1)الحالي بنسبة استبداؿ تعادؿ  (الدينار)

ـ 2013استبداؿ ال تقؿ عف سنة تسير فييا العممتاف معان تبدأ في مطمع العاـ 
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 استجابة لظركؼ البيئة العراقية، :عبدالحسيف جميؿ الغالبي ، تغيير الدينار ).
 .(2012،(34)العدد المجمة العراقية لمعمـك االقتصادية،

لى تناكؿ كاقع الجياز إىدفت الدراسة : دراسة بنؾ السكداف المركزم/ 3
براز  المصرفي السكداني كدكره في حشد كاستقطاب الكدائع المصرفية، كا 

 لى ظاىرة التسرب النقدم خارج الجياز المصرفي،إاألسباب التي تؤدم 
استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، استعرضت الدراسة في مفيكميا 

ثـ  تناكلت كاقع الجياز  النظرم دكر الكساطة المالية في تكظيؼ المكارد،
كما تمت دراسة مسببات تنامي ظاىرة  المصرفي كدكره في حشد الكدائع ،

لى نتائج أىميا أف أسباب زيادة التسرب إكخمصت الدراسة  التسرب النقدم،
النقدم أىميا انعداـ الثقة في المؤسسات المصرفية ، تدني الخدمات المصرفية، 

أكصت الدراسة . أثر السياسات المالية كالنقدية، رداءة العممة كقصر فترة التكريد
صبلح السياسات المالية كالنقدية، كتحسيف الخدمات المصرفية إبضركرة 

. كالتسكيؽ المصرفي
إمكانية جذب المزيد مف المدخرات الى داخؿ الجياز المصرفي السكداني ،  )
صبلح الديف الشيخ كاخركف ،سمسمة الدراسات كالبحكث، بنؾ السكداف )

 ( 2003المركزم،
 ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ مدل :رأفت األعرج  دراسة عمي شاىيف،/ 4

تأثير إنشاء نظاـ ضماف الكدائع عمى استقرار الجياز المصرفي الفمسطيني مف 
خبلؿ مناقشتو كاستعراض المبلمح كالمبررات التي تدعك إلى إنشاء النظاـ 

كالعكامؿ المؤثرة فيو كالقضايا الرئيسية ذات العبلقة، كمناقشة مككنات شبكة 
األماف المالي المتمثمة في كظيفة البنؾ المركزم كمقرض أخير كالرقابة 
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المصرفية كتعميمات السبلمة إلى جانب تكضيح جكانب العبلقات المتداخمة كآلية 
كقد اعتمدت   .تبادؿ المعمكمات كالتنسيؽ بيف مختمؼ مككنات تمؾ الشبكة

الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي في تحميؿ الجكانب األساسية لنظـ ضماف 
الكدائع كأىميتيا في تدعيـ االستقرار المالي، كما استخدمت الدراسة استبانو 
صممت ليذا الغرض لئلجابة عمى أسئمتيا كاختبار فرضياتيا، كقد تـ تكزيع 

 مفردة كالمككف مف المدراء 85استبانو عمى كافة أفراد المجتمع البالغ عددىـ 
العامميف كنكابيـ كمساعدييـ في البنكؾ العاممة في فمسطيف باإلضافة إلى 

مكظفي دائرة الرقابة عمى المصارؼ في سمطة النقد الفمسطينية كقد تـ استرداد 
 ،ىذا كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد تأثير %77.6 استبانو منيا  66عدد 

كبير كجكىرم إلنشاء نظاـ ضماف الكدائع عمى زيادة درجة الثقة في الجياز 
المصرفي الفمسطيني ككذلؾ زيادة درجة االستقرار في الكدائع كجذب المزيد مف 
المدخرات، باإلضافة إلى تأثيره اإليجابي عمى زيادة مركنة السياسات االئتمانية، 
كقد أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بإنشاء نظاـ ضماف كدائع فمسطيف تتبناه 

 كأثره اإليجابي نحك تقكية قكتدعك إليو سمطة النقد الفمسطينية، بالنظر إلى دكر
كتعزيز االستقرار المصرفي كزيادة فاعميتو في خدمة االقتصاد كالمجتمع المالي 

 . الفمسطيني
 .نشاء نظاـ ضماف الكدائع عمى استقرار الجياز المصإتأثير )
 حكؿ مكضكع استراتيجية جذب الكدائع كالمحافظة :دراسة صالح مصعب/ 5

 بنؾ التضامف اإلسبلمي خبلؿ الفترة لعمييا في الجياز المصرفي بالتطبيؽ عؿ
ىج دراسة الحالة، ف مستخدمان المنيج الكصفي كالتحميمي كـ2009-2000مف 

 جذب لكتنبع أىمية ىذا البحث مف ضركرة كجكد مصارؼ قكية قادرة عؿ
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 الجياز المصرفي، كييدؼ البحث لمعرفة الكيفية العممية لكضع لالمدخرات إؿ
كدراسة أثر تطبيؽ استراتيجية جذب الكدائع   استراتيجية مناسبة لجذب الكدائع

كيسعى الباحث لعبلج مشكمة البحث  .كمنع تسربيا ببنؾ التضامف اإلسبلمي
كالتي تتمخص في الكصؼ الكاضح لمكدائع داخؿ الجياز المصرفي السكداني 
كالتحدم الذم يكاجو المصارؼ في استقطاب ىذه األمكاؿ مع كجكد معكقات 

تحكؿ دكف ذلؾ تتمثؿ في فقداف الثقة في المصارؼ بسبب سياسات بنؾ 
السكداف المشددة، كارتفاع تكمفة الخدمات المصرفية كعدـ االىتماـ بالتسكيؽ 

المصرفي في المصارؼ السكدانية بالقدر المطمكب خاصة مف جانب اإلدارات 
كجكد استراتيجية تسكيقية بالبنؾ  كلعبلج ىذه المشكمة ثـ افتراض أف. كالمسئكليف

 زيادة للجذب الكدائع يساعد عؿ  ، كيؤدمؾ استقطاب عمبلء جدد لمبفلإؿ
تكصؿ الباحث لعدد مف النتائج أىميا أف كجكد  . المكارد المالية لممصرؼ

كأف بنؾ .  استقطاب عمبلء جددلاالستراتيجية التسكيقية بالمصرؼ أدل إؿ
التضامف اإلسبلمي يستخدـ استراتيجية كاضحة لجذب الكدائع لذلؾ نجد أف 

كقد أكصت الدراسة بضركرة السعي لجذب  . كدائعو تتسـ بالزيادة كاالستمرار
تأىيؿ العامميف  . ,االستقطاب األمكاؿ المكجكدة خارج الجياز المصرفي

 أساليب كمفاىيـ التسكيؽ لبالمصارؼ كرفع كفاتيـ كثقافتيـ كتدريبيـ عؿ
استراتيجية جذب الكدائع كالمحافظة عمييا في الجياز ). المصرفي الحديث

 .(السكداف .ماجستير 2010المصرفي ، صالح مصعب 
: أكجو االختبلؼ بيف ىذه الدراسة كالدراسات السابقة 

تختمؼ ىذه الدراسة عف جميع الدراسات السابقة في تركيزىا عمى 
. عمميات استبداؿ العممة كربطيا بالتغير في حجـ كتركيبة الكدائع المصرفية 
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حيث لـ  تتركز مشكمة الدراسة في أم منيا حكؿ الربط بيف عمميات تغيير 
الدراسة األكلى ركزت عمى عمميات حذؼ . العممة كاثرىا عمى الكدائع المصرفية 

األصفار مف العممة كأثرىا عمى اإلصبلح بصكرة عامة بينما ركزت الثانية عمى 
كفي الدراستيف تـ . بياف المنافع كالكمؼ لمعممية في دراسة استباقية لتقييـ العممية 

التركيز عمى تغيير العممة المصاحب لحذؼ األصفار بينما شممت ىذه الدراسة 
ثبلث عمميات تبديؿ عممة في السكداف اثنتاف منيا مصحكبة بحذؼ أصفار 

فقد ركزت عمى  (5)ك (4)ك (3)أما الدراسات . ككاحدة دكف حذؼ اصفار 
دراسة العكامؿ المؤثرة عمى الكدائع المصرفية عمكمان كمف بينيا عممية استبداؿ 

بينما ىذه الدراسة تركز فقط عمى عمميات االستبداؿ . العممة في بعض الحاالت
كالتغير المصاحب في حجـ كتركيبة الكدائع المصرفية في نفس تكاقيت عمميات 

.  االستبداؿ 
االطار النظرم لمدراسة  : ثانيان 

دارة عرض النقكد   :البنؾ المركزم كا 
حيث يتـ  يعتبر التحكـ في عرض النقكد مف أىـ مياـ البنؾ المركزم،

التحكـ في عرض النقكد مف خبلؿ الرقابة عمى عمميات االئتماف أك اإلقراض 
فريد ). التي تقـك بيا البنكؾ التجارية بما ينسجـ كأكلكيات السياسة النقدية لمدكلة

يات النقكد كالبنكؾ مكتبة المتنبئ الطبعة دبشير طاىر ،عبدالكىاب األميف اقتصا
 ( 212ـ ص2012الثانية 

مف مياـ البنؾ المركزم ضبط عمؿ المؤسسات المالية بيدؼ حماية 
األمكاؿ العامة كخاصة الكدائع المصرفية كذلؾ لتدعيـ ثقة الجميكر في النظاـ 
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المالي ، كذلؾ تدعيـ عممية خمؽ النقكد باعتبارىا مف أىـ أىداؼ السياسة 
( 213فريد ص ) .النقدية

  :التأميف عمى الكدائع
تـ انشاء أكؿ مؤسسة فدرالية لتأميف الكدائع في الكاليات المتحدة 

ـ بعد حدكث أسكأ سمسمة مف االفبلسات شيدتيا 1934األمريكية في سنة 
نشاء صناديؽ التأميف عمى الكدائع مف أجؿ إالبنكؾ في التاريخ األمريكي كذلؾ ب

حماية مدخرات المكدعيف كتحقيؽ االستقرار في النظاـ المصرفي لمحد مف 
األزمات المصرفية الناتجة عف اندفاع المكدعيف بسحب كدائعيـ مف البنكؾ 
كقد  .التجارية كبالتالي التسبب بنقص كبير في السيكلة كمف ثـ تعرضيا لبلنييار

لى إالؼ دكالر  (40)ـ مف 1980تـ زيادة الغطاء التأميني لكؿ حساب في سنة 
الؼ دكالر بعد األزمة المالية العممية في العاـ  (150)الؼ دكالر ثـ الى (100)

كمما الشؾ فيو اف ىذا النظاـ يقمؿ مف احتماالت حدكث ما يسمى . ـ2009
. بالذعر المصرفي كالتي تقكد الى سحب الكدائع مف البنكؾ كتؤدل الى انييارىا

( 215فريد ص )
 : عمميات استبداؿ العممة

تتـ عمميات استبداؿ العممة كآلية حككمية لمتحكـ في عدد األكراؽ 
حيث تعمؿ كثير مف الدكؿ عمي طباعة  النقدية المصدرة كمراجعتيا كؿ فترة،

كتحمؿ أرقاـ متسمسمة عمييا عبلمة  أكراؽ جديدة لتحؿ محؿ األكراؽ التي أيتمفت،
في ذلؾ تكفير لمماؿ حيث ال تضطر الدكلة لطباعة كؿ  ,تكضح أنيا كرقة بديمة

كقد . كفي النياية يبقي العدد الكمي كما ىك بعد انتياء العممية .العدد مف األكراؽ
كقد تتـ العممية بصكرة جزئية بسحب  .تتـ العممية ىنا بدكف سحب أصفار
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العمبلت القديمة خبلؿ فترة زمنية محددة أك أف تتـ بصكرة كمية حيث تتـ 
  .عمميات االستبداؿ في فترة زمنية قصيرة كمحددة

        Redenomination: عمميات استبداؿ العممة كحذؼ األصفار  

ىي عممية تغيير كحدة نقدية جديدة مع كحدة نقدية قديمة بنسبة استبداؿ معينة 
(https://www.linkedin.com/.../redenomination-policy-panacea-

towards) ، كيتحقؽ ذلؾ عف طريؽ إزالة األصفار مف العممة أك نقؿ بعض المراتب 
العشرية الى اليسار ،كذلؾ بيدؼ تصحيح االختبلؿ في ىيكؿ العممة كتعزيز مصداقية 

كعادةن تككف ىذه العممية بعد ارتفاع حاد في معدالت التضخـ  .العممة داخميان كخارجيان 
 حيث تيدؼ ،مما يفقد الجميكر الثقة في العممة كيزيد تكاليؼ طباعتيا عمى الدكلة

عادة الثقة في  العممية الى إزالة أثر التضخـ كلك أسميان كتسييؿ طباعة كحمؿ العممة كا 
 كمف اثارىا السالبة ارتفاع تكاليؼ ىذه العممية كما انيا قد تؤدل الى زعزعة الثقة ،العممة

  (3الغالبي، رجاء ، ص ). في النظاـ المصرفي كبالتالي زيادة نسبة التسرب النقدم
 : بعض تجارب دكؿ العالـ

ـ أصدرت عممة جديدة 1923في المانيا كبعد الحرب العالمية األكلى كفي عاـ 
بما يعادؿ ألؼ مميار مف المارؾ ،كفي العاـ التالي أصدرت الرايخ مارؾ  (الرنتمارؾ)

ـ اعيد اصدار 1948كفي عاـ  دكف حذؼ اصفار لكنو غير قابؿ لبلستبداؿ بالذىب،
المارؾ مرة أخرل ليحؿ محؿ الرايخ مارؾ كاستمر حتى قياـ االتحاد األكربي بإصدار 

 (الغالبي).2002اليكرك كعممة مكحدة لبلتحاد االكربي في العاـ 

https://www.linkedin.com/.../redenomination-policy-panacea-towards
https://www.linkedin.com/.../redenomination-policy-panacea-towards
https://www.linkedin.com/.../redenomination-policy-panacea-towards
https://www.linkedin.com/.../redenomination-policy-panacea-towards
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 6في تركيا تـ تغيير العممة كسميت بالميرة الجديدة بدالن عف الميرة كتـ حذؼ 
- †Libor Žídek1). ـ كاستمرت العممتيف معان لمدة سنة 2005اصفار منيا في العاـ 
-- Michal Chribik 2005 ) 

لسيدم الجديد بحذؼ السيدم الغاني الى اـ تـ تغيير 2007في غانا كفي العاـ 
أربعة اصفار كقد أكدت الدراسة البلحقة بعد سنتيف أف العممية كاف ليا اثار إيجابية 
تمثمت في تسييؿ عمميات المكاطنيف ،كما أف البنكؾ أكدت أف العممية سيمت تسجيؿ 

الحسابات  ،كزاد مف كفاءة نظاـ المعامبلت كأدت الى كفاءة المتحصبلت حيث زاد عدد 
   ).  كحجـ المعامبلت اليكمية

www.bog.gov.gh/index.php?...id...redenomination ) 
في نيجيريا أعمف البنؾ المركزم تغيير النايرة القديمة بالنايرة الجديدة ابتداءان مف 

ـ مع سحب صفريف مف العممة كتستمر العممتنا معان في التداكؿ لمدة 2008أغسطس 
كما أقر البنؾ المركزم في  خمسة اشير بعدىا تصبح النايرة القديمة عممة غير قانكنية،

 ،(50، 100 ،200 ، 500، 1000) ـ اصدار فئات جديدة مف العممة ىي2011
 ( نايرة5000)كضمف اطار الييكؿ الجديد تـ إقرار اصدار عممة بفئة عالية 

((https://www.cbn.gov.ng/redenomination/newpolicy.asp). مف نتائج
العممية أف إبقاء اسـ العممة دكف تغيير عند سحب األصفار تسبب في مشاكؿ قانكنية 
كمالية لؤلفراد ،كما أف أعادة ىيطمة العممة لـ تتـ في نفس الكقت الذم تـ فيو حذؼ 

 ..األصفار
 تطكر سياسات إصدار العممة بالسكداف: ثالثان 

شيدت سياسة إصدار العممة العديد مف التطكرات عبر الحقب التاريخية المختمفة  
 يتككف مف عدة بنكؾ 1959-1903حيث أف  ىيكؿ الجياز المصرفي خبلؿ الفترة 

http://www.bog.gov.gh/index.php?...id...redenomination
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أجنبية كبنؾ حككمي كاحد لو أربعو افرع،  كأىـ ما يميز ىذه الفترة عدـ كجكد بنؾ 
مركزم ينظـ عمؿ ىذه البنكؾ حيث كاف البنؾ األىمي المصرم بمثابة البنؾ المركزم 

- 1960عكاطؼ يكسؼ كآخركف، دكر بنؾ السكداف فى ادارة الجياز المصرفي لمفترة )
، ك ظمت العممة (130، المعيد العالي لمدراسات المالية كالمصرفية، ص 1997

ـ كقد صدرت 1956المصرية ىي السائدة في السكداف حتى قياـ لجنة العممة سنة 
عمبلت كرقية سكدانية لتحؿ محؿ العمبلت المتداكلة المصرية كاإلنجميزية بكاسطة لجنة 

 (الجنيو اإلسترلينى )العممة السػكدانية كىى مغطاة بمعػدف الذىب كالعمبلت األجنبية 
. كالسندات الحككمية

 

 : عممة بالفئات التالية1957كقد أصدرت لجنة العممة السكدانية في عاـ 
. عشرة جنييات. 1
. خمسو جنييات . 2
. جنيو كاحد . 3
.  خمسكف قرشا . 4
كرقو فئة خمسو كعشركف قرشان     . 5

.  (زراعي كحيكاني  )صممت ىذه الفئات لتعكس المكارد الطبيعية 
 تـ إنشاء بنؾ السكداف بمكجب قانكف بنؾ السكداف  لمعاـ 1960 في فبراير 

 كبنؾ مركزم آلت إليو كؿ مياـ لجنة العممة السكدانية كىى ىيئة قائمو بذاتيا 1959
كليا شخصيتيا االعتبارية كأعطى الحؽ األكحد في إصدار العممة بشقييا الكرقي 

بادة  العمبلت التالفة كغير الصالحة  كالمعدني، بجانب حؽ التخزيف كالتكزيع لمعمبلت كا 
. لمتداكؿ مع العمؿ عمى إعداد الدراسات المطمكبة في مجاؿ تطكير العمؿ كتجكيده
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ـ كنسبة ألسباب فنية تـ تغيير العممة 1970 ظمت ىذه العمبلت متداكلة حتى عاـ 
. إلدخاؿ الكسائؿ التقنية الحديثة في الطباعة لتفادل التزكير

 أجرل تعديؿ آخر تضمف طباعة عمبلت جديدة تحمؿ صكرة 1980 في عاـ 
. رئيس الجميكرية آنذاؾ كصاحب ذلؾ إصدار كرقو جديدة مف فئة العشريف جنيو

 تـ تغيير جزئي مف العمبلت كاف اليدؼ منو  سحب العممة التي 1985 في عاـ 
. تحمؿ صكرة رئيس الجميكرية

 تـ استبداؿ العممة بيدؼ امتصاص السيكلة خارج دائرة 1991في عاـ  
دخاؿ بعض التقنيات الحديثة كتـ استبداؿ الجنيو السكداني بالدينار  النظاـ المصرفي كا 

.  جنيو10السكداني، كما تـ سحب صفر مف الجنية ليصبح كاحد دينار يساكم 
 مف بركتكككؿ قسمة الثركة فقد صدر 9البند  (14) ككفقاى لممادة 2006في عاـ 

   -:القرار بتغيير كحدة العممة حيث نصت عمى اآلتي 
 يتبنى بنؾ السكداف المركزم برنامجان إلصدار عممة جديدة أثناء الفترة االنتقالية 

  -:عمى أف يعكس تصميـ العممة الجديدة المكجيات األساسية التالية
. رؤية السبلـ. 1
. الكحدة في التنكع. 2
 .التاريخ الحضارم لمسكداف. 3
 آماؿ كتطمعات شعب السكداف.4
المكارد الطبيعية المتنكعة . 5
التقدـ الصناعي . 6

:  عمى أف يتـ تفادل المحاذير التالية في التصميـ
. الكجكه البشرية. 1
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. الرمكز الدينية. 2
. إشارات لحاالت الحرب ك الصراع. 3
. الرمكز العرقية. 4

نفاذان ليذا القرار شرع بنؾ  السكداف المركزم في اإلعداد كالتصميـ كالطباعة   كا 
  -:كقد صدرت بالمكاصفات التالية  (الجنيو السكداني )إلصدار العممة السكدانية الجديدة 

. ( جنيو سكداني قديـ1000) دينار سكداني 100 جنيو سكداني يقابؿ 1    
ـ كبعد انفصاؿ جنكب السكداف تمت عممية استبداؿ لمعممة بتغيير 2010في العاـ 

 حيث تمت عممية االستبداؿ بالطريقة ،األلكاف في بعض الفئات دكف حذؼ أصفار
.  الجزئية بسحب العممة القديمة تدريجيان مف التداكؿ

الدراسة التطبيقية :      رابعان 
-1990 تحميؿ أثر عممية استبداؿ العممة عمى الكدائع المصرفية في السكداف لمفترة 

: ـ2015
لتحميؿ اثر عمميات استبداؿ العممة التي تمت في السكداف عمي الكدائع 
المصرفية مف المفيد أف نذكر أف ىناؾ تغيير مصاحب لعرض النقكد قد صاحب 

 . عمميات االستبداؿ ىذه
 .يكضح الجدكؿ التالي التطكر في عرض النقكد خبلؿ فترة الدراسة
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( 1)جدكؿ رقـ 
 ـ2015-1990معدؿ النمك في عرض النقكد لمفترة 

 القيـ بمبلييف الجنييات
 السنة القيمة %معدؿ التغيير

- 30 1990 
66.7 50 1991 
174 137 1992 
90.5 261 1993 
55.2 405 1994 
74.1 705 1995 
65.4 1166 1996 
37 1597 1997 

29.6 2069 1998 
24.6 2579 1999 
34.4 3466 2000 
24.7 4322 2001 
30.3 5633 2002 
30.3 7341 2003 
30.8 9604 2004 
46.1 14031 2005 
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27.4 17872 2006 
10.3 19715 2007 
16.3 22933 2008 
23.5 28314 2009 
25.4 35498 2010 
17 41523 2011 

41.2 58663 2012 
13.3 66445 2013 
17 77739 2014 

20.5 93642 2015 
الميزانية المكحدة لمبنكؾ التجارية، التقارير السنكية، بنؾ السكداف : المصدر  . المركزم
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( 1) شكؿ رقـ
ـ 2015-1990معدؿ النمك في عرض النقكد لمفترة 
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 كاف 1991نبلحظ أف تغيير العممة الكمي في العاـ  (1)مف الشكؿ رقـ 
ـ كىي أكبر نسبة 1992في العاـ % 174مصحكبان بزيادة كبيرة في عرض النقكد بمغت 

تمتيا زيادات بنسب متفاكتة خبلؿ األعكاـ البلحقة لتبمغ أدناىا  .زيادة خبلؿ فترة الدراسة
كخبلؿ العشر سنكات األكلي مف فترة الدراسة نمحظ %. 24.6ـ بنسبة 1999في العاـ 

بكضكح نسب الزيادة الكبيرة في عرض النقكد كالتي كانت بسبب االعتماد عمي المصادر 
الداخمية لتمكيؿ عجز المكازنة ، كىذه الزيادات كاف ليا اثر كبير في زيادة الكدائع 

.  المصرفية كما سنتطرؽ إليو الحقان 
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ـ نمحظ الزيادة المستقرة 2000أما في العشر سنكات البلحقة كابتداءان مف العاـ 
% 46.1ـ بنسبة زيادة قدرىا 2005في عرض النقكد كالتي بمغت أقصاىا في العاـ 

كأعمى نسبة نمك خبلؿ ىذه الفترة، كىك العاـ السابؽ لعممية االستبداؿ الثانية كسحب 
بمغت نسبة  (ـ2007)كفي العاـ البلحؽ لعممية االستبداؿ . صفريف مف قيمة العممة

. فقط % 10.3الزيادة في عرض النقكد اقؿ نسبة ليا خبلؿ فترة الدراسة حيث بمغت 
كىنا نمحظ أف الزيادة الكبيرة في عرض النقكد كانت سابقة لعممية االستبداؿ عكس 

كلعؿ مرد ذلؾ إلى  . كالتي كانت الحقة لعممية االستبداؿ1992الزيادة األكلي في العاـ 
االستقرار الذم شيده االقتصاد السكداني أثناء عممية االستبداؿ الثانية بدخكؿ عائدات 

. النفط في المكازنة العامة
ـ فمـ تصبحيا زيادة كبيرة في 2010أما عند عممية االستبداؿ الثالثة في العاـ   

عرض النقكد إذ ظؿ معدؿ الزيادة مساكمو تقريبان لمعاـ السابؽ لمعممية ،كشيد المعدؿ 
انخفاضان في العاـ البلحؽ، كىك أمر يجب النظر إليو في إطار  أف حجـ الكتمة النقدية 
يجب أف يختمؼ عف السابؽ باعتبار أف اقتصاد الدكلة قد تقمص بعد انفصاؿ جنكب 

كبيذه النظرة . السكداف كالذم يحتكم عمي أكبر مكرد لممكازنة في تمؾ الفترة كىك النفط 
يمكف القكؿ أف عرض النقكد شيد زيادة كبيرة إذا ما قكرنت بحجـ االقتصاد قبؿ كبعد 

. االنفصاؿ
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 :  معدؿ النمك في الكدائع
 (2)جدكؿ رقـ 

 ـ     2015-1990معدؿ النمك في الكدائع لمفترة 
 القيـ بمبلييف الجنييات 

 السنة القيمة %100معدؿ التغيير
- 17 1990 
70.6 29 1991 

224.1 94 1992 
77.7 167 1993 
54.5 258 1994 

76.7 456 1995 
58.1 721 1996 
40.2 1011 1997 
23.3 1247 1998 
20.1 1498 1999 
36.5 2045 2000 
36.1 2784 2001 
32.8 3697 2002 
33.6 4939 2003 

32.7 6556 2004 
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57 10291 2005 
21.6 12517 2006 
12.4 14075 2007 
14.8 16158 2008 

25.3 20248 2009 
25.6 25430 2010 
14.1 29003 2011 
36 39544 2012 

11.6 44133 2013 
21 53469 2014 

18.6 63419 2015 
الميزانية المكحدة لمبنكؾ التجارية ، التقارير السنكية ، بنؾ : المصدر   . السكداف المركزم
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 (2)شكؿ رقـ 
ـ 2015-1990معدؿ النمك في الكدائع لمفترة 

نمحظ بكضكح الزيادة الكبيرة في معدؿ نمك الكدائع  (2)مف الشكؿ رقـ 
ـ كىك العاـ البلحؽ لعممية استبداؿ 1992المصرفية في بداية الفترة ،خاصة في العاـ 

كىك أكبر مف معدؿ نمك % 224.1إذ نمت الكدائع المصرفية بمعدؿ  العممة األكلي،
عرض النقكد الذم استعرضناه سابقان لنفس العاـ بما يكضح الزيادة الحقيقية في الكدائع 
المصرفية ،كمرد ذلؾ إلى القيكد التي فرضيا البنؾ المركزم عمي السحب مف الكدائع 

 انخفضت معدالت النمك في 1993كبتخميو عنيا في العاـ  بعد عممية االستبداؿ،
الكدائع بصكرة كبيرة ككاصمت في االنخفاض مما قد ييفسر عمي أنو تراجع في ثقة 
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لكف ذلؾ يجب النظر إليو في إطار المقارنة مع النمك . الجميكر في النظاـ المصرفي 
عرض النقكد ،كالعممة /في عرض النقكد ،كىك ما سيتـ تحميمو في نسب كؿ مف الكدائع 

.   عرض النقكد الحقان /لدل الجميكر 
مقارنةن بالعاـ السابؽ لو  % 57 شيد  معدؿ نمك أكبر لمكدائع بمغ 2005 العاـ 

.  ـ عند عممية االستبداؿ الثانية   2006في العاـ % 21.6لينخفض بعدىا الي
ـ نمحظ نفس السمكؾ السابؽ لعرض النقكد إذ كاف معدؿ نمك 2010كفي العاـ 

، ثـ انخفض معدؿ الزيادة % 25الكدائع المصرفية مساكو لمعاـ السابؽ لو تقريبان بنسبة 
،كىذا االنخفاض أيضان يجب النظر إليو في إطار % 14في الكدائع في العاـ التالي إلى 

.  تقمص حجـ االقتصاد بعد انفصاؿ جنكب السكداف 
 :معدؿ نمك العممة لدل الجميكر

( 3) جدكؿ رقـ
ـ           2015-1990معدؿ نمك العممة لدل الجميكر لمفترة                          

القيـ بمبلييف الجنييات 
 السنة القيمة %100معدؿ التغيير
- 13 1990 

61.5 21 1991 
104.8 43 1992 

118.6 94 1993 
56.4 147 1994 

68.7 248 1995 
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79 444 1996 
31.5 584 1997 
40.6 821 1998 
31.7 1081 1999 
31.4 1420 2000 
8.3 1538 2001 
25.9 1936 2002 
24.1 2402 2003 

26.9 3049 2004 
22.7 3740 2005 
43.2 5355 2006 
5.3 5640 2007 
20.1 6775 2008 
19.1 8066 2009 

24.8 10068 2010 
27.6 12850 2011 
30.4 16751 2012 
14.5 19178 2013 
21.7 23343 2014 
17.7 27493 2015 
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الميزانية المكحدة لمبنكؾ التجارية ، التقارير السنكية ، بنؾ السكداف : المصدر . المركزم
( 3)شكؿ رقـ 

 ـ2015-1990معدؿ نمك العممة لدل الجميكر لمفترة 
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معدؿ نمك العممة لدل الجميكر يعتبر الكجو اآلخر لمعدؿ نمك الكدائع المصرفية 

كمف الشكؿ . باعتبار أف عرض النقكد ينقسـ إلى كدائع مصرفية كعممة لدل الجميكر 
نمحظ أيضان الزيادة الكبيرة في معدؿ نمك العممة لدل الجميكر في بداية الفترة  (3)رقـ 

كىي فترة التحرير االقتصادم كما صاحبيا مف تشكىات أدت إلى ارتفاع التضخـ بصكرة 
كبالرغـ مف أف عممية استبداؿ العممة األكلي . كبيرة نتيجة لمزيادة الكبيرة في عرض النقكد

 السحب نجد أف نسبة العممة لدل الجميكر قد لـ صحبتيا قيكد عؿ1991في العاـ 
 السحب كصؿ معدؿ ل البنؾ المركزم عف القيكد عؿلكبتخؿ .ـ1992ارتفعت في العاـ 
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 ، %118.6ـ ليصؿ إلى 1993 قيمة لو في العاـ لعؿأنمك العممة لدل الجميكر 
لينخفض بعدىا معدؿ النمك تدريجيان في األعكاـ البلحقة ليا، ليصؿ اقؿ معدؿ نمك في 

%. 8.3ـ بنسبة نمك 2001العاـ 
 فنمحظ بكضكح ارتفاع نسبة العممة 2006أما فترة االستبداؿ الثانية في العاـ   

كىذا األثر المؤقت زاؿ في  ،% 43.2لدل الجميكر في نفس عاـ االستبداؿ لتصؿ إلى 
 .ـ لتعكد نسبة نمك العممة لدل الجميكر إلى معدالت منخفضة2007العاـ 

ـ فقد شيدت العممة لدل الجميكر 2010أما في فترة االستبداؿ الثالثة في العاـ 
 كلعؿ مرد ذلؾ إلى المخاكؼ التي ،زيادة في معدالت نمكىا في نفس عاـ االستبداؿ

 حتى في ،صاحبت انفصاؿ جنكب السكداف كتراجع ثقة الجميكر في الجياز المصرفي
العاـ التالي لعممية االستبداؿ فقد ارتفع معدؿ نمك العممة لدل الجميكر بمعدالت أكبر 

مف معدؿ نمك عرض النقكد مما يشير إلى زيادة نسبة العممة لدل الجميكر مف إجمالي 
.  الكتمة النقدية

: معدؿ نمك الكدائع تحت الطمب
 (4)جدكؿ رقـ 

ـ      2015-1990معدؿ نمك الكدائع تحت الطمب لمفترة                            
القيـ بمبلييف الجنييات 

 السنة القيمة %100معدؿ التغيير
- 13 1990 

61.5 21 1991 
147.61 52 1992 
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25 65 1993 
53.8 100 1994 
67 167 1995 

96.4 328 1996 
31.4 431 1997 

13 487 1998 
26.3 615 1999 

50.4 925 2000 
27.1 1176 2001 

35 1587 2002 
37.6 2183 2003 
37.2 2995 2004 

48.5 4448 2005 
16.1 5162 2006 
11 5728 2007 

19.7 6855 2008 
17.3 8040 2009 
22.4 9840 2010 
22 12000 2011 

18.6 14241 2012 



 م2020  سبتمرب – الثاني عشر العدد                  جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

 

37 

 

 

13.6 16486 2013 
18.4 19526 2014 
23.3 24663 2015 

الميزانية المكحدة لمبنكؾ التجارية ، التقارير السنكية ، بنؾ : المصدر    .السكداف المركزم
( 4)شكؿ رقـ 

 ـ2015-1990معدؿ نمك الكدائع تحت الطمب لمفترة 

 
نجد أف الكدائع تحت الطمب قد نمت بعد استبداؿ العممة  (4)مف الشكؿ رقـ 

كىك  ـ كأعمى نسب نمك خبلؿ الفترة ،1992في العاـ % 147.6األكؿ بنسبة بمغت 
ـ 1993كفي العاـ البلحؽ  العاـ الذم فرض فيو البنؾ المركزم قيكد عمي السحب،
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 لكبتخميو عف القيكد انخفض معدؿ النمك بنسبة كبيرة مما يكضح األثر السالب عؿ
األكؿ أف يككف إيجابيان : كىذا األثر يمكف أف ييفسر عمي كجييف  الكدائع تحت الطمب،

كذلؾ بأف تككف النسبة الكبرل مف الكدائع قد تحكلت إلى كدائع ألجؿ كىك ما يزيد  
كالثاني أف ال تككف ىناؾ زيادة كبيرة مصاحبة في الكدائع  االستثمار كالدخؿ القكمي،

 أنو أثر سالب ل الجميكر كىك ما يفسر عؿلألجؿ كأف تككف الزيادة في العممة لد
كسيتـ التحقؽ مف ذلؾ عند الحديث عف  .يكضحو خركج العممة خارج الجياز المصرفي

 سجمت الكدائع تحت 1993كبعد العاـ . إجمالي الكدائع/ نسبة الكدائع تحت الطمب
لتبدأ النسبة في االنخفاض بعده كتبمغ أدناىا  ـ،1996الطمب نمكان مضطردان حتى العاـ 

. ـ2004كتظؿ عند معدالت مستقرة حتى العاـ  .ـ1998في العاـ 
ـ نجد أف معدؿ نمك الكدائع تحت 2006عند عممية االستبداؿ الثانية في العاـ 

% 48.5الطمب سجؿ انخفاضان مقارنةن باألعكاـ السابقة حيث انخفض معدؿ النمك مف 
كنمحظ ىنا أف انخفاض معدؿ النمك في الكدائع تحت الطمب قد حدث %  16.1إلى  

في نفس عاـ االستبداؿ كليس بعده كما في عممية االستبداؿ األكلى كىك سمكؾ مشابو 
ـ كعند عممية االستبداؿ 2010  في العاـ ،لما حدث في معدؿ نمك إجمالي الكدائع

 كلعؿ مرد ، معدؿ نمك الكدائع تحت الطمبلالثالث نمحظ أنيا لـ تؤثر بصكرة كبيرة عؿ
كذلؾ ،  السحب مف الكدائعلذلؾ إلى أف العممية كانت تدريجية كلـ تصاحبيا قيكد عؿ

ـ في إطار الحجـ الجديد لبلقتصاد 2010يجب النظر إلى معدؿ النمك بعد العاـ 
 . السكداني بعد انفصاؿ جنكب السكداف
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: عرض النقكد/ الكدائع 
 (5)جدكؿ رقـ

ـ 2015-1990عرض النقكد لمفترة / الكدائع
 السنة النسبة
56.7 1990 
58 1991 

68.6 1992 
64 1993 

63.7 1994 
64.7 1995 

61.8 1996 
63.3 1997 
60.3 1998 
58.1 1999 
59 2000 

64.4 2001 
65.6 2002 
67.3 2003 
68.3 2004 

73.3 2005 
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70 2006 
71.4 2007 
70.5 2008 

71.5 2009 
71.6 2010 
69.8 2011 
67.4 2012 
66.4 2013 
68.7 2014 
67.7 2015 

الميزانية المكحدة لمبنكؾ التجارية ، التقارير السنكية ، بنؾ : المصدر   . السكداف المركزم   
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( 5)شكؿ رقـ 
 ـ2015-1990عرض النقكد لمفترة / الكدائع 

 
 

مف المفيد النظر إلى تكزيع عرض النقكد بيف الكدائع المصرفية كالعممة لدل 
 كبالنظر إلى الشكؿ رقـ.  عمميات استبداؿ العممةلالجميكر لمعرفة األثر الذم ترتب عؿ

مف عرض النقكد، % 56.7ـ نسبة 1990نجد أف الكدائع كانت تشكؿ في العاـ  (5)
كذلؾ  ،%68.6ـ إلى 1992 ارتفعت النسبة في العاـ لكبعد عممية االستبداؿ األكؿ

 السحب التي فرضيا البنؾ المركزم عند االستبداؿ، كفي األعكاـ لبسبب القيكد عؿ
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 مف المعدؿ قبؿ لالبلحقة انخفضت النسبة بمعدالت طفيفة كاستقرت عند معدؿ أعؿ
كلعؿ مرد ذلؾ  عممية االستبداؿ مما يكضح أف األثر في مجممو يمكف أف يككف إيجابيان،

ف كاف مف ربط لؤلثر اإليجابي لإلى أسباب أخر  منيا تحسف الخدمات المصرفية، كا 
عرض النقكد فيمكف القكؿ أف عممية االستبداؿ / لعممية االستبداؿ بتحسف نسبة الكدائع 

قد تسببت في معرفة بعض العمبلء بالنظاـ المصرفي ككسرت حاجز الخكؼ مف  
.  التعامؿ مع المصارؼ كبذلؾ أدت إلى دخكؿ المزيد مف العممة لمجياز المصرفي

ـ كاستقرت 1998عرض النقكد عادت لمتراجع في العاـ  /إال أف نسب الكدائع 
. ـ2001عف معدالت قريبة مف بداية الفترة حتى العاـ 

 كىك العاـ 2005بعدىا شيدت النسبة نمكان متصاعدان  بمغ ذركتو في العاـ 
عرض /كأعمى نسبة لمكدائع % 73.3السابؽ لعممية االستبداؿ الثانية حيث بمغت النسبة 

. النقكد خبلؿ فترة الدراسة
 ،%70ـ كعند عممية االستبداؿ الثانية انخفضت النسبة إلى 2006كفي العاـ 

كىنا يمكف القكؿ أف األثر المؤقت  لتستقر بعدىا عند معدالت قريبة مف ىذه النسبة،
كاستقرت نسبة ، عرض النقكد/ لعممية االستبداؿ كاف انخفاض طفيؼ في نسبة الكدائع

خبلؿ فترة االستبداؿ الثالثة في العاـ % 70عرض النقكد عند معدالت فكؽ /الكدائع
ـ كظمت مستقرة حتى العاـ 2011كانخفضت انخفاضا طفيفان في العاـ .ـ 2010
2015  .

عرض النقكد قد شيدت تحسنان خبلؿ /بنظرة عامة يمكف القكؿ أف نسبة الكدائع ك
أما خبلؿ عمميات االستبداؿ الثبلثة فقد شيدت انخفاضا مؤقتان في العاـ  فترة الدراسة،

 السحب، كعند عممية االستبداؿ الثانية لالتالي لعممية االستبداؿ األكلي بسبب القيكد عؿ
كفي الثالثة شيدت انخفاضا في العاـ  شيدت انخفاضان مؤقتان في نفس عاـ االستبداؿ،
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التالي لعممية االستبداؿ، كبذلؾ يمكف القكؿ أنو كبرغـ األثر السالب المؤقت الذم أحدثتو 
 إلى تحسف في لعمميات االستبداؿ في كؿ مرة إال أف تحسف أداء االقتصاد العاـ أد

كلعؿ مرد ذلؾ إلى تصدير البتركؿ . عرض النقكد خبلؿ فترة الدراسة/ نسبة الكدائع
كتحسف الخدمات المصرفية التي أدت إلى جذب المزيد مف المدخرات داخؿ الجياز 

 .المصرفي
: عرض النقكد/ العممة لدل الجميكر

( 6)جدكؿ رقـ 
 2015-1990عرض النقكد لمفترة /العممة لدل الجميكر 

 السنة النسبة
43.3 1990 
42 1991 
31.4 1992 
36 1993 
36.3 1994 
35.2 1995 
38.1 1996 
36.6 1997 
39.7 1998 
42 1999 
41 2000 
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35.6 2001 
34.4 2002 

32.7 2003 
31.7 2004 
26.7 2005 
30 2006 

28.6 2007 
29.5 2008 
28.5 2009 
28.4 2010 
31 2011 

28.5 2012 
28.8 2013 
30 2014 

29.3 2015 
 

الميزانية المكحدة لمبنكؾ التجارية ، التقارير السنكية ، بنؾ : المصدر 
. السكداف المركزم
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 (6)شكؿ رقـ 

ـ 2015-1990عرض النقكد لمفترة / العممة لدل الجميكر 
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عرض النقكد كذلؾ ىي الكجو اآلخر لنسبة / العممة لدل الجميكر 

نبلحظ أف نسبة  (6) كمف الشكؿ رقـ،عرض النقكد كىي النسبة المكممة ليا/الكدائع
 حيث انخفضت لعرض النقكد تراجعت بعد عممية االستبداؿ األكؿ/العممة لدل الجميكر 

ـ ،ثـ ارتفعت كاستقرت عند معدالت أقؿ مف الفترة قبؿ االستبداؿ ، ثـ 1992في العاـ 
ـ ،لتنخفض مرة أخرم في اتجاه ىبكطي حتى  العاـ 1998عادت كارتفعت في العاـ 

. ـ 2005
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ـ ارتفعت النسبة عف العاـ السابؽ 2006عند عممية االستبداؿ الثانية في العاـ   
  كتستقر عند معدالت تتراكح بيف 2007لتعكد كتنخفض في العاـ  ،%30ليا إلى 
28.5  - %29.5 . %

ـ لـ تتغير النسبة تغيران ييذكر، كعادت كارتفعت في العاـ 2010في العاـ 
،  كلعؿ مرد ذلؾ إلى تراجع 2015ـ كاستقرت عمى ذات المعدالت الى العاـ 2011

.  أداء االقتصاد السكداني بعد انفصاؿ الجنكب 
بصكرة عامة نجد أف عممية االستبداؿ األكلي أدت إلى ارتفاع نسبة العممة لدل 

عرض النقكد بصكرة مؤقتة في األعكاـ التالية لعممية االستبداؿ كذلؾ بسبب /الجميكر 
القيكد عمي السحب في عاـ االستبداؿ، كما أدت إلى ارتفاع النسبة في نفس عاـ 

. االستبداؿ الثاني ، كأدت إلى ارتفاع النسبة في العاـ التالي لعممية االستبداؿ الثالثة 
: إجمالي عرض النقكد / الكدائع تحت الطمب 

( 7)جدكؿ رقـ
ـ 2015-1990إجمالي الكدائع لمفترة / الكدائع تحت الطمب

 السنة النسبة
76.5 1990 

72.4 1991 
55.3 1992 

39 1993 
38.8 1994 

36.6 1995 
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45.5 1996 
42.6 1997 
39 1998 
41 1999 
45 2000 

42.2 2001 
43 2002 

44.2 2003 
45.7 2004 

43.2 2005 
41.2 2006 
40.7 2007 

42.4 2008 
39.7 2009 
38.7 2010 
41.4 2011 
36 2012 

37.3 2013 
36.5 2014 
38.8 2015 
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الميزانية المكحدة لمبنكؾ التجارية ، التقارير السنكية ، بنؾ : المصدر 
. السكداف المركزم

 
( 7)شكؿ رقـ

ـ 2015-1990إجمالي الكدائع لمفترة / الكدائع تحت الطمب
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إجمالي الكدائع رؤية عف تركيبة الكدائع / يتيح تحميؿ نسبة الكدائع تحت الطمب 
/ إذ يشير تزايد نسبة الكدائع تحت الطمب  المصرفية كالتي تعتبر مف األىمية بمكاف،

إجمالي الكدائع إلى تراجع االستثمار كتراجع قدرة المصارؼ عمي التكسع في عممية خمؽ 
.  النقكد 

إجمالي الكدائع كانت / نجد أف نسبة الكدائع تحت الطمب  (7) مف الشكؿ رقـ
، انخفضت بعدىا النسبة بصكر ممحكظة كانت لقبؿ عممية االستبداؿ األكؿ% 76.5
 ازدياد نسبة الكدائع ألجؿ ككدائع لـ، مما يشير إؿ1995في العاـ % 36.6أدناىا 
/ كىنا يمكف القكؿ أف األثر الكقتي أدم إلى تراجع نسبة الكدائع تحت الطمب . التكفير

 . إجمالي الكدائع  كذلؾ األثر بعد عممية االستبداؿ
ـ انخفضت النسبة انخفاضا طفيفان 2006خبلؿ عممية االستبداؿ الثاني في العاـ 

.  عف العاـ السابؽ، كاستقرت عند معدالت قريبة مف المعدالت قبؿ االستبداؿ 
إجمالي الكدائع / ـ استمر انخفاض نسبة الكدائع تحت الطمب2010في العاـ 

ـ  كاستقرت عمى ذات النسبة الى 2011،إال أف النسبة ارتفعت ارتفاعا طفيفان في العاـ 
2015   .

بنظرة عامة يمكف القكؿ إف عمميات استبداؿ العممة لـ تؤد إلى أثر سمبي يذكر 
إجمالي / حيث انخفضت نسبة الكدائع تحت الطمب  عمي تركيبة الكدائع المصرفية،

الكدائع انخفاضا طفيفان في أعكاـ االستبداؿ، كبنظرة كمية لفترة الدراسة نجد أف النسبة لـ 
 العكس انخفضت مقارنة ببداية الفترة قبؿ لترتفع كثيران بعد عمميات االستبداؿ بؿ عؿ

 التكسع في التمكيؿ ل ذلؾ زيادة في مقدرة المصارؼ عؿلكمعف ،لعممية االستبداؿ األكؿ
. باستخداـ الكدائع ألجؿ ككدائع التكفير مقارنة بالفترات السابقة
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:  اختبار الفرضيات 
 نمك الكدائع ل أثر سالب عؿلأف عممية استبداؿ العممة تؤدم إؿ :الفرضية األكلي 

 المصرفية  
ـ 1991يتضح أف عممية االستبداؿ الكمي في العاـ  (2)مف الجدكؿ رقـ

صاحبيا انخفاض في معدؿ نمك الكدائع لكنو ظير في األعكاـ البلحقة بعد فؾ القيكد 
كعند عمميات االستبداؿ الثانية كالثالثة حدث انخفاض مؤقت في معدؿ . عمي السحب

كفي التحميؿ االحصائي تـ تقسيـ فترة . نمك الكدائع المصرفية في نفس عاـ االستبداؿ
 ، الثانية 1995-1990ؿ فترة االستبداؿ األكلى مفثالدراسة الى ثبلث فترات األكلى تـ
ـ كالفترة الثالثة تشمؿ فترة االستبداؿ 2010-1996كتشمؿ فترة االستبداؿ الثانية مف 

حيث أظير  التحميؿ االحصائي لمفترات الثبلث فركقات  . 2015 الى 2011الثالثة مف 
كبيف    (0.000) كبيف األكلى كالثالثة  (  0.016 )معنكية بيف الفترة األكلى كالثانية 

( . 0.000)الثانية كالثالثة 
الخاص بمعدؿ نمك العممة لدل الجميكر  نجد  (3)في المقابؿ كمف الجدكؿ رقـ 

أف عممية االستبداؿ األكلى صاحبيا ارتفاع في معدؿ نمك العممة لدل الجميكر في العاـ 
في حيف أف عمميات االستبداؿ الثانية كالثالثة صاحبيا ارتفاع في معدؿ نمك ، التالي

كأظير التحميؿ االحصائي ايضان فركقات . العممة لدل الجميكر في نفس عاـ االستبداؿ
كبيف الثانية كالثالثة  (0.000)كبيف األكلى كالثالثة  (0.10) معنكية بيف الفترات الثبلث

(   1مرفؽ ممحؽ . )كعميو يمكف القكؿ بصحة الفرضية    (0.000)
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: الفرضية الثانية 
تؤثر عممية استبداؿ العممة عمي تركيبة الكدائع حيث تزيد نسبة الكدائع تحت 

إجمالي الكدائع   /الطمب
إجمالي الكدائع لـ / نجد أف نسبة الكدائع تحت الطمب  (7)مف الجدكؿ رقـ 

 العكس فقد انخفضت النسبة انخفاضا مؤقتان لترتفع مع عمميات استبداؿ العممة بؿ عؿ
عقب كؿ عممية استبداؿ، كبنظرة كمية لفترة الدراسة نجد أف النسبة لـ تختمؼ كثيران خبلؿ 

 . كبذلؾ يتضح عدـ صحة الفرضية الثانية ،عمميات االستبداؿ الثبلث
: النتائج

ـ  زيادة كبيرة في عرض 1991صاحبت عممية استبداؿ العممة األكلى في العاـ / 1
 كانت نسبة الزيادة 2006النقكد في العاـ التالي لمعممية، كعف االستبداؿ الثاني في العاـ 

أما في الفترة الثالثة فمـ تشيد زيادة . الكبيرة في عرض النقكد سابقة لعممية االستبداؿ
.  كبيرة في عرض النقكد مصاحبة لعممية االستبداؿ

 ارتفاع مؤقت في معدؿ لؿ إ1991 في العاـ لأدت عمميات استبداؿ العممة األكؿ/ 2
 السحب، ليظير األثر السالب لنمك الكدائع كذلؾ لمقيكد التي فرضيا البنؾ المركزم عؿ

 2006كفي العاـ   .في انخفاض معدؿ نمك الكدائع في األعكاـ التالية لعممية االستبداؿ
كعند عممية االستبداؿ الثانية انخفض معدؿ نمك الكدائع في نفس العاـ،  أما في العاـ 

. ـ كعند عممية االستبداؿ الثالثة لـ يحدث انخفاض يذكر في معدؿ نمك الكدائع2010
أدت عممية استبداؿ العممة إلى ارتفاع في معدؿ نمك العممة لدل الجميكر في العاـ / 3

 السحب التي فرضيا البنؾ ل كذلؾ بعد فؾ القيكد عؿلالتالي لعممية االستبداؿ األكؿ
المركزم، كما أدت إلى ارتفاع في معدؿ نمك العممة لدل الجميكر في نفس أعكاـ 

.  عمميات االستبداؿ الثانية كالثالثة
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أدت عممية االستبداؿ األكلى إلى ارتفاع في معدؿ نمك الكدائع تحت الطمب بصكر / 4
 السحب التي فرضيا البنؾ المركزم، كانخفض معدؿ لمؤقتة كذلؾ بسبب القيكد عؿ

 كما أدت عممية االستبداؿ الثانية ، السحبلالنمك في األعكاـ البلحقة بعد فؾ القيكد عؿ
إلى انخفاض في معدؿ نمك الكدائع تحت الطمب في نفس عاـ االستبداؿ، كلـ تؤثر 

.  نمك الكدائع تحت الطمبلعممية االستبداؿ الثالثة عؿ
عرض النقكد  انخفاضا مؤقتان / خبلؿ عممية االستبداؿ األكلى شيدت نسبة الكدائع/ 5

في العاـ التالي لعممية االستبداؿ، أما في الثانية فشيدت انخفاضا مؤقتان في نفس عاـ 
 لكف كبنظرة ،كفي الثالثة أيضان شيدت انخفاضا في العاـ التالي لمعممية االستبداؿ ،

عرض النقكد قد شيدت تحسنان ممحكظان، / عامة إلى فترة الدراسة نجد أف نسبة الكدائع
كبذلؾ يمكف القكؿ أنو كبرغـ األثر السالب المؤقت الذم أحدثتو عمميات االستبداؿ في 

عرض /  تحسف في نسبة الكدائعل إؿلكؿ مرة إال أف تحسف أداء االقتصاد العاـ أد
النقكد خبلؿ فترة الدراسة، كلعؿ مرد ذلؾ إلى تصدير البتركؿ كتحسف الخدمات 

 ل لكف تبؽ،المصرفية التي أدت إلى جذب المزيد مف المدخرات إلى الجياز المصرفي
.  النسبة حتى اآلف منخفضة مقارنة بالمعدالت الدكلية المتعارؼ عمييا

عرض النقكد /أدت  عممية االستبداؿ األكلى إلى ارتفاع نسبة العممة لدل الجميكر / 6
 السحب في لبصكرة مؤقتة في األعكاـ التالية لعممية االستبداؿ كذلؾ بسبب القيكد عؿ

عاـ االستبداؿ، كما أدت إلى ارتفاع النسبة في نفس عاـ االستبداؿ الثاني، كأدت إلى 
.  ارتفاع النسبة في العاـ التالي لعممية االستبداؿ الثالثة

 تركيبة الكدائع المصرفية لعمميات استبداؿ العممة لـ تؤدم إلى أثر سمبي يذكر عؿ/  7
إجمالي الكدائع انخفاضا طفيفان في أعكاـ / حيث انخفضت نسبة الكدائع تحت الطمب  ،

االستبداؿ، كبنظرة كمية لفترة الدراسة نجد أف النسبة لـ ترتفع كثيران بعد عمميات االستبداؿ 
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 ذلؾ ل كمعفل العكس انخفضت مقارنة ببداية الفترة قبؿ عممية االستبداؿ األكؿلبؿ عؿ
 التكسع في التمكيؿ باستخداـ الكدائع ألجؿ ككدائع لزيادة في مقدرة المصارؼ عؿ
.  التكفير مقارنة بالفترات السابقة

 :لتكصيات ا
 لتمكيؿ عجز المكازنة العامة كعدـ االعتماد كميان ليجب البحث عف مصادر أخر/ 1
.  النظاـ المصرفي كزيادة عرض النقكد دكف مراعاة لكضع االقتصاد الكمي كمؤشراتولعؿ
التقميؿ مف عمميات استبداؿ العممة الكمي خاصةن في فترات متقاربة كاالكتفاء فقط / 2

. بتعكيض الفاقد مف العممة بعمميات استبداؿ جزئية
إف اقتضت الضركرة إجراء عممية استبداؿ لمعممة مستقببلن يجب التركيز عمي أف / 3

يككف االستبداؿ جزئيان كليس كميان تفاديان لؤلثر السمبي الذم يحدثو االستبداؿ الكمي بما 
كما يجب أف تككف ىناؾ فترة انتقالية تستمر  يسببو مف عدـ ثقة في الجياز المصرفي،

.  فييا العممة القديمة كالجديدة كيتـ سحب العممة القديمة تدريجيان 
 تشجيع المصارؼ التجارية الجتذاب المزيد مف المدخرات لرفع نسبة لالعمؿ عؿ/ 4

 لعرض النقكد، كذلؾ بتحسيف الخدمات المصرفية ،كرفع قدرة المصارؼ عؿ/ الكدائع
.  الكدائع االستثماريةلتحقيؽ معدالت أرباح عالية عؿ

دراسة أسباب نجاح عممية حذؼ األصفار كالتأكد مف تكافر عكامؿ نجاحيا قبؿ / 5
. الشركع فييا

 تشجيع االستثمار ليجب أف تعمؿ السياسة النقدية كفي إطار السياسة الكمية عؿ/ 6
 زيادة الكدائع لحتى تحقؽ المصارؼ التجارية معدالت ربح عالية كتشجع المدخريف عؿ

. االستثمارية كالتقميؿ مف الكدائع تحت الطمب
 



 م2020  سبتمرب – الثاني عشر العدد                  جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

 

54 

 

 

:  المصادر
المراجع   :أكالن 

 .ـ2005  ،أكـر حداد، مشيكر ىذلكؿ ، النقكد كالمصارؼ، دار كائؿ لمنشر ، عماف/ 1
 .ـ2003رؼ،اخميؿ ، تقييـ أداء المص الشماع ،/  2
عبد السبلـ ،اإلدارة الحديثة في البنكؾ التجارية،  عبد الغفار ، أبك قحؼ ، حنفي ،/ 3

 .ـ2004الدار الجامعية، مصر،
 يات النقكد كالبنكؾ مكتبة المتنبئ،دفريد بشير طاىر ،عبدالكىاب األميف اقتصا/ 4

 . ـ2012 الطبعة الثانية ،
ىندم، منير صالح ، إدارة البنكؾ التجارية مدخؿ اتخاذ القرارات، المكتب العربي /  5

 .ـ1992الطبعة الثانية، الحديث،
: البحكث كالدراسات : ثانيان 

إمكانية جذب المزيد مف المدخرات الى داخؿ الجياز ، صبلح الديف الشيخ كاخركف /  1
 .  2003المصرفي السكداني ، سمسمة الدراسات كالبحكث، بنؾ السكداف المركزم،

رجاء جابر عباس، اإلصبلح النقدم في نيجيريا كسياسة  عبدالحسيف جميؿ الغالبي،/ 2
( 20)مجمة الككت لمعمـك اإلدارية كاالقتصادية ،العدد ، حذؼ األصفار مف النايرة

  .ـ2015،
تأثير انشاء نظاـ ضماف الكدائع عمى ، عمي عبد ا شاىيف ، رأفت عمى األعرج / 3

-  استقرار الجياز المصرفي الفمسطيني  دراسة تحميمية ميدانية ، الجامعة اإلسبلمية 
 .غزة
المجمة ، استجابة لظركؼ البيئة العراقية  :تغيير الدينار  عبدالحسيف جميؿ الغالبي،/ 4

 .2012، (34)العدد العراقية لمعمـك االقتصادية ،
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عكاطؼ يكسؼ كآخركف ، دكر بنؾ السكداف فى ادارة الجياز المصرفي لمفترة / 5 
. ، المعيد العالي لمدراسات المالية كالمصرفية 1997- 1960

6   / Libor Žídek1† --- Michal Chribik ، IMPACT OF CURRENCY 
REDENOMINATION ON INFLATION CASE STUDY TURKEY،  

Asian Economic and Financial Review  
 :المنشكرات كالتقارير : ثالثان 

 .2010–  مطبكعات بنؾ السكداف المركزم . 1
.  ـ2011- 1990لؤلعكاـ - بنؾ السكداف المركزم – التقارير السنكية . 2

: المصادر األلكتركنية:رابعان 
http://en.wikipedia.org/wiki/Replacement_banknote?veaction=edit 

   https://www.linkedin.com/.../redenomination-policy-panacea-
towards   
 www.bog.gov.gh/index.php?...id...redenomination 
www.aessweb.com/pdf-files/AEFR-2015-5(6)-908-914.pdf 

https://www.cbn.gov.ng/redenomination/newpolicy.asp.) 
 
   

 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Replacement_banknote?veaction=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Replacement_banknote?veaction=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Replacement_banknote?veaction=edit
https://www.linkedin.com/.../redenomination-policy-panacea-towards
https://www.linkedin.com/.../redenomination-policy-panacea-towards
http://www.bog.gov.gh/index.php?...id...redenomination
http://www.aessweb.com/pdf-files/AEFR-2015-5(6)-908-914.pdf
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 دور استخذاو انتقىيت املصزفيت يف تطىيز انعمهياث املصزفيت   
 -  عينة مف المصارؼ بكالية البحر األحمرلدراسة ميدانية عؿ)    

                                    (السكداف
                                            سعيد  دـ عيسي آسمية : إعػػػػػػػػػػػػػػداد                     
  كمية الدراسات االقتصادية كاالجتماعية -جامعة النيميف           

 tcartsbA
     The study aims to know the role of using banking technology 
in the development of Sudanese banks. The problem of the study 
was that following the traditional system in banking operations led 
to a slowdown in the performance of the banking system in 
general. Moreover, the non-use of banking technology increases 
the cost of banking services and effort to obtain those services, 
hence the need to know what the role of using banking 
technology in the development of banks in the Red Sea state? 
The study used the questionnaire as data collection tool in 
addition to the personal interviews with the specialists of the 
management of these banks. The descriptive analytical method 
and the statistical method were used in the field study to present 
and analyze the data and test the validity of the hypotheses ،The 
study reached a number of results, the most important including; 
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the high cost of infrastructure from the purchase of equipment, 
training and maintenance has led to the difficulty of applying 
banking technology, and also the use of banking technology in the 
work of banking leads to attract the mass of cash into the banking 
sector. The researcher recommended a number of 
recommendations, the most important including; The need to use 
banking technology because it leads to the ease of banking 
operations and thus leads to the development of banking work in 
addition to the expansion of the use of technology to help banks 
to provide their services more easily and cost low, and the need 
to use modern technology in all sectors and banks in particular In 
order to implement the concept of e-government. 

 مستخمص

 معرفة دكر استخداـ التقنية المصرفية في تطكير العمميات لتيدؼ الدراسة إؿ

المصرفية حيث تمثمت مشكمة الدراسة في أف إتباع النظاـ التقميدم في العمميات 

 بطئيا كبالتالي تدني أداء الجياز المصرفي بصكرة عامة إضافة إلى ل إؿلالمصرفية أد

ذلؾ أف عدـ استخداـ التقنية المصرفية يزيد مف تكمفة الخدمات المصرفية كمف ىنا تأتي 
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الحاجة إلى لمعرفة ما ىك دكر استخداـ التقنية المصرفية في تطكير المصارؼ بكالية 

البحر األحمر؟  

استخدمت الدراسة أداة االستبانة لجمع البيانات ىذا باإلضافة إلى المقاببلت 

الشخصية مع المختصيف بإدارة تمؾ المصارؼ، تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي 

كالمنيج اإلحصائي في الدراسة الميدانية لعرض ك تحميؿ البيانات كاختبار صحة 

 عدد مف النتائج أىميا أف ارتفاع تكاليؼ البنية التحتية لخمصت الدراسة إؿالفرضيات، 

 كأيضان  صعكبة تطبيؽ التقنية المصرفيةل إؿلمف شراء األجيزة كالتدريب كالصيانة أد

 داخؿ لؿإاستخداـ التقنية المصرفية في العمؿ المصرفي يعمؿ عمي جذب الكتمة النقدية 

  كما أكصى الباحث بعدد مف التكصيات أىميا ضركرة استخداـ ،القطاع المصرفي

التقنية المصرفية ألنيا تؤدم إلى سيكلة العمميات المصرفية كبالتالي تؤدم إلى تطكر 

العمؿ المصرفي باإلضافة إلى تكسيع استخداـ التقنية لمساعدة المصارؼ عمي تقديـ 

خدماتيا بسيكلة كيسر كتكمفة أقؿ، كأيضان ضركرة استخداـ التقنية الحديثة في جميع 

 . القطاعات كالمصارؼ بشكؿ خاص كذلؾ مف أجؿ تطبيؽ مفيـك الحككمة اإللكتركنية
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  :المقدمة

يعتبر القطاع المصرفي مف أىـ القطاعات االقتصادية في الدكؿ النامية 

كالمتقدمة، حيث يمعب دكران ميمان كفاعبلن في النظاـ االقتصادم عامة كاالقتصاد 

حيث تشكؿ المصارؼ السكدانية مؤسسات مالية ضخمة تقدـ خدماتيا  السكداني خاصة،

 عدد كبير جدان مف المقترضيف كالمكدعيف، كألٌف ىذه المصارؼ تشكؿ ثقبلن مركزيان إلى

ىمية أ لؿإشارة الحككمة في العديد مف برامجيا كمؤتمراتيا إفي االقتصاد السكداني لذلؾ 

تطكير العمؿ المصرفي في السكداف كمقدمة ضركرية كحتمية في عممية تطكير 

ىـ مككنات أحد أ لؿإاالقتصاد السكداني حيث يشكؿ استخداـ التقنية المصرفية 

. استراتيجية تطكير العمؿ المصرفي في السكداف

 بداية الثمانينات تزامنان مع ظيكر النقد لؿإة التقنيات المصرفية أتعكد نش

ما في السكداف بدأت في أكاخر التسعينات أ ،االلكتركني في الكاليات المتحدة االمريكية

طار مسئكليتو المركزية في تنمية إ في 31/12/1998صدر بنؾ السكداف في أحيث 

كترقية القطاع المصرفي السكداني سياسة مصرفية شاممة لبلصبلح السكداني لينفذ 

دخاؿ إ إلى ـ كالذم ييدؼ 2002- 1999برنامجو األكؿ خبلؿ السنكات االربعة 
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 المحاكر الميمة الخاصة بتطكير الجياز لحدإالتقنيات الحديثة بالعمؿ المصرفي ؾ

كضاع كؿ البنكؾ العاممة في السكداف كمنذ ذلؾ الكقت تكاصمت أالمصرفي كتكفيؽ 

. برامج السياسة المصرفية الشاممة 

:  مشكمة البحث 

 المزيد مف إلىتعتبر التقنية المصرفية مف المكضكعات الميمة التي تحتاج 

 إلى لالدراسات كالبحكث، حيث نجد أف إتباع النظاـ التقميدم في العمميات المصرفية أد

بطئيا كبالتالي تدني أداء الجياز المصرفي بصكرة عامة إضافة إلى ذلؾ أف عدـ 

استخداـ التقنية المصرفية يزيد مف تكمفة الخدمات المصرفية كالجيد المبذكؿ لمحصكؿ 

 ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة البحث مف خبلؿ السؤاؿ لعمى تمؾ الخدمات كبناءن عؿ

 -:الرئيس التالي

ىك دكر استخداـ التقنية المصرفية في تطكير المصارؼ بكالية البحر  ما

 األحمر ؟ 

: كتتدرج تحت ىذا التساؤؿ الرئيس مجمكعة مف األسئمة الفرعية 
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 تتكفر في كالية البحر األحمر امكانيات كبنيات تحتية تتبلءـ مع لم مدأ إلى- 1

تطبيؽ التقنية المصرفية بكالية البحر األحمر ؟ 

 تطكير المصارؼ بكالية البحر األحمر ؟ إلى استخداـ التقنية المصرفية لدأىؿ - 2

ماىي المشاكؿ كالمعكقات التي تكاجو تطبيؽ التقنية المصرفية في المصارؼ بكالية - 3

البحر األحمر؟ 

:  ىداؼ البحث أ

 -: تحقيؽ األىداؼ التاليةإلىييدؼ ىذا البحث 

. معرفة دكر استخداـ التقنية المصرفية في تطكير المصارؼ بكالية البحر األحمر- 1

ىمية تكطيف التقنية المصرفية في زيادة النشاط المصرفي بكالية البحر أتكضيح - 2

. األحمر

.  أىـ التحديات التي تكاجو المصارؼ بكالية البحر األحمرلإلقاء الضكء عؿ- 3

 : ىمية البحث أ

ىميتو مف االىتماـ البالغ الذم يحظى بو أاكتسب المكضكع  :األىمية المكضكعية 

 . النشاط المصرفي كالدكر الذم تمعبو المصارؼ في تحريؾ عجمة النشاط االقتصادم 
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 نتائج تساعد متخذم القرار في إلىف يصؿ ىذا البحث أنتكقع : األىمية العممية 

كشفت النتائج عف حمكؿ ميمة لممشاكؿ كالمعكقات  المصارؼ بكالية البحر األحمر حيث

ف ىذا البحث سيرفد المكتبة أالتي تكاجو ىذه المصارؼ في الحاضر كالمستقبؿ فضبلن 

 .بمعمكمات يمكف لمدارسيف كالعامميف االستفادة منيا في المجاؿ المصرفي 

: فرضيات البحث 
  -: ىذا البحث الختبار الفرضيات اآلتيةليسع    

استخداـ التقنية المصرفية كتطكير العمؿ   احصائية بيفة ذات دالؿةىنالؾ عبلؽ- 1

 .المصرفي بكالية البحر األحمر 

ىنالؾ عبلقة ذات داللة احصائية بيف الكعي التقني المصرفي كتطكير العمؿ - 2

. المصرفي بكالية البحر األحمر

ىناؾ صعكبات ذات داللة احصائية تحكؿ دكف تطكير العمؿ المصرفي بكالية - 3

 .البحر األحمر 
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 : مصادر البحث 

اعتمد البحث في جمع البيانات كالمعمكمات الخاصة بالمكضكع مف مصادر 

مختمفة منيا المصادر األكلية المتمثمة في االستبانة كالمقاببلت الشخصية مع ذكم 

ما المصادر الثانكية أ ،االختصاص كالتقارير السنكية لممصارؼ بكالية البحر األحمر

 .تتمثؿ في الكتب كالمراجع بجانب الدراسات السابقة كالمكاقع االلكتركنية

 : منيجية البحث 

 حؿ المشكمة كاختبار الفرضيات اتبع البحث المنيج التاريخي لتتبع إلىلمكصكؿ 

التسمسؿ التاريخي لتطكر العمؿ المصرفي في السكداف عامة كفي كالية البحر األحمر 

عمي كجو الخصكص كالمنيج الكصفي التحميمي كمنيج دراسة الحالة لتحميؿ الظاىرة 

محؿ الدراسة كالمنيج االحصائي لتحميؿ البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا بكاسطة 

 .االستبياف 

 ألف 2018 – 2010تمثمت الحدكد الزمانية ليذا البحث بيف االعكاـ : حدكد البحث 

ىذه الفترة شيدت تطكر في التقنية المصرفية بكالية البحر األحمر كذلؾ بغرض اختبار 
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ما الحدكد المكانية تمثمت في عينة مف المصارؼ بكالية البحر أ ،فرضيات الدراسة

. األحمر 

اإلطار النظرم ك الدراسات السابقة  
اإلطار النظرم  : أكالن 

  :مفيـك التقنية المصرفية 
أصؿ كممة تقنية نجد أنيا معربة مف كممة إغريقية قديمة  :تعريؼ التقنية لغة

(Technologic)  كىي مشتقة مف كممتيف(techno)  كتعني الميارة التقنية(logo)  كتعني

(. 2011: 10يكسؼ سعداكم، )الدراسة، كىي تنظيـ الميارة التقنية  

العمـ التطبيقي أك الكسائؿ كاألدكات المخترعة المستخدمة : صطبلحان اتعريؼ التقنية 

صطبلحان البنكؾ اإللكتركنية أك بنكؾ اإلنترنت كتعبير ا يستخدـ ،لرفاىية كمعيشة الناس

متطكر كشامؿ لممفاىيـ التي ظيرت مع مطمع التسعينات لمفيـك الخدمات المالية عف 

بعد أك البنكؾ اإللكتركنية عف بعد أك البنؾ المنزلي أك البنؾ عمى الخط أك الخدمات 

نجاز أعماليـ  المالية الذاتية كجميعيا تغيرات تتصؿ بقياـ العمبلء بإدارة حساباتيـ كا 

خر كفي الكقت الذم يريد آالمتصمة بالبنؾ عف طريؽ المنزؿ أك المكتب أك أم مكاف 

، كتعرؼ (الخدمة المالية في كؿ كقت كمف أم مكاف  )العميؿ كيعبر عنو بعبارة 
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ىي قياـ المصارؼ بتقديـ الخدمات المصرفية التقميدية "  عمى أنيا المصارؼ اإللكتركنية

المفتكحة كتقـك المصارؼ بتقديـ ىذه  مف خبلؿ استخداـ كسائؿ اإلتصاؿ اإللكتركنية

الخدمات لتعزيز حصتيا في السكؽ المصرفي أك لخفض التكاليؼ أك ككسيمة لتكسيع 

. )2011 : 17بف عبد ا  ،(" نشاطيا داخؿ كخارج حدكدىا الكطنية

: أىمية التقنية المصرفية 
تمعب التقنية المصرفية دكر ىاـ في تطكير النظـ المصرفية التي تطبيقيا 

المصارؼ لتكاكب التطكرات السريعة كالمتبلحقة في مجاالت الحياة االقتصادية، فالبنكؾ 

 كأصناعية  كانت تجارية أكأىي الممكؿ الرئيس لمختمؼ األنشطة االقتصادية سكاء 

. ستثمارية، كالتي تتطكر بصكرة سريعة لمساعدة المصارؼ لتكاكب ىذه التطكراتا

 . (19 : 2004 عبد النبي ،لمصطؼ)

كما أف لممصارؼ حاجة ماسة إلشباع حاجات كرغبات العمبلء الجديدة   

ستثماراتيا كمكاكبة التطكرات المالية اكالمتزايدة لذلؾ فإف المصارؼ في حاجة لزيادة 

العالمية كقد أصبحت الرؤية المستقبمية لممصارؼ أف تكاكب التطكرات بحيث يستطيع 

 .العميؿ التعامؿ مع حسابو عف بعد كالحصكؿ عمى كافة الخدمات المالية الممكنة
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إضافة إلى ذلؾ تعمؿ التقنية المصرفية في تكجيو المكارد المالية المتاحة نحك 

القطاعات االقتصادية المختمفة كالتي تساعد في تحقيؽ أىداؼ التنمية االقتصادية، كما 

تساعد القطاع المصرفي عمى التكييؼ مع التغيرات الحديثة بفعؿ مركنة كقدراتو الخاصة 

ستخداـ التقنية المصرفية يسيـ بشكؿ كبير في التغيرات التي تحدث في اف أكنجد 

االقتصاد العالمي كزيادة القدرة التنافسية لمشركات كالمؤسسات المالية لذلؾ يجب 

لممصارؼ أف تكاكب تمؾ التغيرات لمزيادة مف القدرة التنافسية عمى مستكل السكؽ 

 . (20: عبد النبي، مرجع سابؽ )المحمي كالسكؽ العالمية

: يعوقاخ انتقُيح انًصشفيح 

عالميان باتت المصارؼ بشكميا التقميدم تكاجو تحديا خطيران، فيي كما يقكؿ 

مؤسس شركة مايكركسكفت بيؿ غيتس ديناصكرات تكاجو االنقراض، حيث نجد أف 

بريطانيا ستقـك بإلغاء نظاـ الشيكات التقميدم كاستبدالو بنظـ الدفع االلكتركني، كالمتابع 

لتطكرات خدمات التقنية المصرفية في السكداف يبلحظ النمك البطئ لمخدمات مقارنة مع 

الدكؿ األخرل، كىذا يرجع لضعؼ البنية التحتية لقطاع االتصاالت كالمعمكمات كأيضان 

يرجع لترؾ ىذه الخدمة كشأف يقـك عمى أساس تجارم بيف البنكؾ كالمشغميف مما 
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يستدعي كجكد استراتيجية لمدكلة تتبناىا الييئة القكمية لبلتصاالت كالبنؾ المركزم تذلؿ 

العقبات، كتزيؿ المخاكؼ كتسرع الخطكات ليتمتع قطاع عريض بيذه الخدمة، كيمثؿ 

التخكؼ الشديد كالبطء في اإلقباؿ عمى المنتجات االلكتركنية أحد التحديات الميمة التي 

يجب تجاكزىا كبالذات منتجات الحككمة االلكتركنية في السكداف ككحالة سكدانية فريدة 

يبلحظ المراقبيف المالييف رفض عدد مف الجيات الرسمية إلدخاؿ أمكاليا في الدكرة 

التي  (التجنيب)االلكتركنية العامة لئبل تكتشؼ حجـ األمكاؿ الداخمة أك ما يسمى ظاىرة 

تتيح كجكد أمكاؿ في حسابات مستقمة عف الدكرة المالية االلكتركنية لمحككمة، كيتبع ذلؾ 

تعقد اإلجراءات اإلدارية لبعض المؤسسات كصعكبة ربطيا بالنظاـ المعمكماتي المكمؿ 

  ( .27 : 2007عكاطؼ، )لمخدمة االلكتركنية 

رتفاع تكمفة المصارؼ ايضان مف التحديات التي تكاجو المصارؼ السكدانية  أ 

كذلؾ فتح فركع تمؾ المصارؼ مما يتعارض مع تكمفة  (المصركفات اإلنشائية )الجديدة 

تقديـ الخدمات المصرفية لمجميكر كمف ثـ جدكل العائد مف العمميات المصرفية كايضان 

النقص في بيكت الخبرة المحمية كاالجنبية كانقطاع التيار الكيربائي خاصة في بعض 

ف الخدمات التقنية في المصارؼ السكدانية مازالت قاصرة أكاليات السكداف حيث نجد 
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كمحدكدة بؿ إف مكاقع المصارؼ السكدانية عمى االنترنت مازالت متخمفة عف أداء 

خدمات تقميدية فضبلن عف خدمات مصرفية حديثة في ىذا المجاؿ الذم يشيد نمكان عاليان 

. في العالـ

الدراسات السابقة : ثانيان 
ـ التطبيقات اإللكتركنية الحديثة 2006تناكلت دراسة محمد محمكد عمي آدـ ، - 

المختمفة في المجاؿ المصرفي حيث تناكلت نظاـ البطاقات اإللكتركنية المتمثؿ في أنكاع 

البطاقات االئتمانية التي يتـ استخداميا في الصرافات اآللية كخصكصا تجربة بنؾ أـ 

درماف الكطني في مجاؿ الصراؼ اآللي، أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث ىي أف 

أدكات الدفع اإللكتركني تحقؽ لمعميؿ سيكلة كأماف كتمكنو مف شراء كؿ ما يرغب، 

كأيضا إف استخداـ البطاقات الببلستيكية محؿ النقكد الكرقية كالشبكات يحقؽ مصالح 

كبيره لمعميؿ كالتاجر كالبنؾ أيضان، كمف أىـ التكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث ىي أف 

عمى المصارؼ السكدانية أف تييئ نفسيا لتكاكب مقتضيات العصر كخصكصان التطكرات 

 .في التقنيات المصرفية، كعقد دكرات كندكات عامة لمتكعية
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ـ لبياف التقنيات المصرفية المستخدمة في 2007تأتي دراسة العكض حميدة المبارؾ، - 

في الفترة  المصارؼ السكدانية مف خبلؿ الكقكؼ عمى تجربة النظاـ المصرفي بنتابانؾ

كقد قاـ البحث عمى فركض أىميا إف استخداـ التقنية .  ـ2006لى ـ إ 2002مف 

ف التقنية تساىـ في رفع إالحديثة يؤدم إلى إحداث نقمة نكعية في عمؿ المصارؼ ك

لى نتائج أىميا إف نظاـ إالكفاءة االقتصادية لمخدمات المصرفية، كقد تكصؿ البحث 

بنتابانؾ يقدـ خدمات مصرفية تتسـ بالدقة كالسرعة كالجكدة كأف ىذا النظاـ يمبي جزءا 

كبيران مف متطمبات العمؿ المصرفي، كقد أكصى بضركرة تفعيؿ الخدمات التي يتيحيا 

نظاـ بنتابانؾ التي لـ تفعؿ حتى اآلف، كما أكصى الباحث بضركرة االستفادة مف تجربة 

 .بنؾ أـ درماف الكطني كتأىيؿ الكادر البشرم العامؿ في مجاؿ التقنية المصرفية

ـ الضكء عمى الصيرفة اإللكتركنية في النظاـ 2005سمطت دراسة رشيد بك عافية،  - 

المصرفي الجزائرم كأىـ التحديات التي تكاجيو، كقد بنى البحث عمى عدد مف 

الفرضيات مف ضمنيا أف تطكر قطاع االتصاؿ قد أثر عمى القطاعات االقتصادية في 

كقد تكٌصؿ . الجزائر حيث خمؽ نكعيف مف القطاعات األكؿ حديث كاآلخر متخمؼ

لى عدد مف النتائج أىميا إف اعتماد الصيرفة اإللكتركنية سكؼ يساىـ في إالبحث 
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ف االعتماد عمى الصيرفة اإللكتركنية أتخفيؼ حدة االقتصاد الغير الرسمي، كما ك

كاستخداميا يساىـ مساىمة فعَّالة في تقميؿ الفجكة الرقمية، كقد أكصت الدراسة عمى 

تطكير الشبكة المصرفية اإللكتركنية كاإلسراع في إدخاؿ نظاـ الدفع الفكرم كتأىيؿ 

. المكظفيف العامميف في النظاـ المصرفي الجزائرم 

ـ عمى القضايا المرتبطة بجكدة الخدمات June and Cai  2001-ركز الباحثاف - 

المصرفية عبر اإلنترنت كقد تكصؿ الباحثاف إلى أف الدقة كسيكلة االستخداـ كاألمانة 

مف األمكر التي يبحث عنيا المستخدـ بتبني الخدمات اإللكتركنية، مع ضركرة تكفير 

خدمات مصرفية متنكعة عبر اإلنترنت، فضبلن عف تكفير السيكلة كاالعتمادية لمشبكة 

 .الحاسكبية لمحصكؿ عمى احدث الخدمات المصرفية

 :الفرؽ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة

 -:في ضكء الدراسات السابقة استفاد الباحث مف تمؾ الجيكد في اآلتي 

. المساعدة في بناء االطار العاـ لمدراسة- 

.  بعض المصادر العربية كاألجنبية التي تناكلت مكضكع الدراسةإلىاالىتداء - 

. تكفير بعض المعمكمات التي قد تحتاجيا ىذه الدراسة- 
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نو تناكؿ دكر استخداـ التقنيات أاتفؽ ىذا البحث مع الدراسات السابقة في 

المصرفية في تطكير المصارؼ السكدانية، اختمؼ ىذا البحث عف الدراسات السابقة في 

التناكؿ مف حيث الحدكد الزمانية كالمكانية لكؿ دراسة كاقتراحيا لنمكذج المصارؼ بكالية 

ضافة حقيقية إف يقدمو مف أالبحر األحمر مما يؤكد أىمية ىذا البحث كذلؾ بما يمكف 

لمبحث العممي في السكداف عمكمان كفي المصارؼ بكالية البحر األحمر خاصة حيث 

 تكضيح معرفة دكر استخداـ إلى لنو يسعأيتميز ىذا البحث عف الدارسات السابقة 

. داء الجياز المصرفي أالتقنيات المصرفية في تطكير 

الدراسة الميدانية  

نبذة تعريفية عف المصارؼ بكالية البحر األحمر : أكالن 

كالية البحر األحمر تتمتع بثركات طبيعية ىائمة، حيث أنيا تتميز برصيد كافر 

مف المخزكف في باطف األرض كفي جكؼ البحر كمف أبرز ىذه الثركات المعادف 

 لف مكقعيا المطؿ عؿأبأنكاعيا المختمفة كاألسماؾ كالحيكانات األخرل البحرية، بجانب 

ختيارىا في عاـ ا لساحؿ البحر األحمر أجبر الحككمة الثنائية المستعمرة لمسكداف عؿ

 مدينة بكرتسكداف كالتي أصبحت بعدىا ل ـ ميناء رئيسي لمببلد ككقع االختيار عؿ1903
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المنفذ الرئيسي لصادرات ككاردات الببلد، كأكسبيا ىذا الكضع ميزة أف تتكفر فييا كافة 

أنكاع الخدمات كالحركة المصرفية الكافرة مف خدمات النقؿ، كالترحيؿ، كالتخميص كغيرىا 

مف الخدمات التي تمتاز بيا المكانئ، مما جعؿ رئاسة أم بنؾ أف تختار مدينة 

بكرتسكداف لتككف مقران ألحد فركعيا، كعبر ىذا الفرع يتـ تنفيذ معظـ صادرات ك كاردات 

.  شحف كتخزيف كتخميص سمع الصادر كالكاردلالبنؾ بجانب قيامو باإلشراؼ عؿ

: السمات األساسية لمجياز المصرفي بالكالية 

تعاني بعض الفركع بالكالية مف :  كبر حجـ العمؿ المصرفي في بعض فركع البنكؾ-

 -: ذلؾ لآلتي لضعؼ كاضح ك شبو دائـ في مكقؼ السيكلة كيعز

 الميناء الرئيسي لمببلد مما لالكضع االقتصادم كالجغرافي لممنطقة بحكـ مكقعيا عؿ– أ 

جعميا تقـك بتنفيذ دفعيات كبيرة لصالح الجمارؾ، المكانئ، المكاصفات، رسـك الترحيؿ 

نيابة عف رئاستيا كفركعيا المختمفة كذلؾ في شكؿ تحاكيؿ كشيكات مصرفية مسحكبة 

. عمييا دكف إيقاؼ تغذية حسابات تمؾ الفركع طرؼ بنؾ السكداف المركزم بكرتسكداف 

ضعؼ أرصدة ىذه الفركع طرؼ بنؾ السكداف المركزم بكرتسكداف ، الشئ الذم ال – ب 

. يمكنيا مف السحب النقدم لمقابمة متطمبات السيكلة طرفيا 
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صغر حجـ التمكيؿ الممنكح بكاسطة فركع الجياز المصرفي بالكالية مقارنة مع - ج

ف ىناؾ تنامي ممحكظ في حجـ الكدائع أ الرغـ مف لمثيبلتيا في الكاليات األخرل ، عؿ

 .فييا 

: يجتًع وعيُح انذساسح

 كتكزيع البحر األحمرتـ اختيار عينة مقصكدة مف المصارؼ بكالية : مجتمع الدراسة

فيصؿ كىي  ثبلثة مصارؼ ل استبانة عؿ110، حيث تـ تكزيع عدد  ليااالستبياف

اإلسبلمي السكداني، بنؾ التضامف االسبلمي، مصرؼ المزارع كىي عينة مقصكدة 

نيا مف المصارؼ الرائدة في تقديـ الخدمات المصرفية االلكتركنية في كالية أباعتبار 

حيث بمغ عدد االستبيانات الغير مسترجعة ك التي لـ يتـ ممئيا بالكامؿ البحر األحمر، 

فردان كالتي تمثؿ  " 100" استبياف كعميو فإف عينة الدراسة االصمية بمغت  " 20" حكالي 

 .مف عدد االستبيانات المكزعة  " 93.0" ما نسبتو 

 :نبذة عف بنؾ فيصؿ اإلسبلمي السكداني
:  النشأة كالتأسيس 

بدأت فكرة نشأة بنكؾ إسبلمية في منتصؼ السبعينات حيث كانت البداية بإنشاء      

البنؾ اإلسبلمي لمتنمية بجدة كىك بنؾ حككمات كتبع ذلؾ جيد شعبي كخاص نحك 
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نشاء بنكؾ إسبلمية كاف لسمك األمير محمد الفيصؿ فييا الريادة بدعكتو إلنشاء بنكؾ إ

 كما قامت دار الماؿ اإلسبلمي كىي شركة قابضة برأسماؿ قدره بميكف دكالر ،إسبلمية

. سبلمية في عدد مف األقطارإقامة بنكؾ إبالسعي نحك 

نشاء بنؾ إسبلمي بالسكداف قد إلـ يكف السكداف بعيد عف تمؾ الجيكد، بؿ أف فكرة      

ف الفكرة لـ تجد طريقيا أال إ ،ـ1966درماف اإلسبلمية عاـ  ـأبرزت ألكؿ مره بجامعة 

ـ أفمحت جيكد األمير محمد الفيصؿ كنفر كريـ مف السكدانييف 1976لمتنفيذ كفي فبراير 

في الحصكؿ عمى مكافقة الرئيس األسبؽ جعفر محمد نميرم عمى قياـ بنؾ إسبلمي 

 لسنة 9بالسكداف كقد تـ بالفعؿ إنشاء فيصؿ اإلسبلمي بمكجب االمر المؤقت رقـ 

مكقع بنؾ ). ـ كالذم تمت إجازتو مف السمطة التشريعية4/4/1977ـ بتاريخ 1977

   ( االنترنت–فيصؿ اإلسبلمي 

ـ اجتمع ستة كثمانكف مف المؤسسيف السكدانييف كالسعكدييف كبعض 1977في مايك     

مكاطني الدكؿ اإلسبلمية األخرل ككافقكا عمى فكرة التأسيس كاكتتبكا فيما بينيـ نصؼ 

ـ 1977 أغسطس 18كفي . رأس الماؿ المصدؽ آنذاؾ كالبالغ ستة مميكف جنيو سكداني

تـ تسجيؿ بنؾ اإلسبلمي السكداني كشركة مساىمة عامة محدكدة كفؽ لقانكف الشركات 
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ككاف رأس . ـ 1978ـ ىذا كقد باشر البنؾ أعمالو فعميان اعتباران مف مايك 1925لعاـ 

كرأس الماؿ " بالعممة القديمة "  مميكف جنيو سكداني 120الماؿ المصرح بو ما يعادؿ 

كقد كصؿ اآلف رأس الماؿ المصرح " بالعممة السابقة"  مميكف جنيو سكداني 70المدفكع 

  . مميكف جنيو سكداني200 ل مميكف جنيو سكداني كرأس الماؿ المدفكع إؿ500 لبو إؿ

قد حٌدد قانكف إنشاء البنؾ عمى أف يعمؿ البنؾ كفقان ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية       

عمى تدعيـ تنمية المجتمع كذلؾ بالقياـ بجميع األعماؿ المصرفية كالمالية كالتجارية 

. كأعماؿ االستثمار

مصرؼ إسبلمي سكداني السمات ، يمتـز الجكدة كاالمتياز في أعمالو ، اسعاد " : الرؤيا

 ".العمبلء، ثقة في المكرديف، تنمية المجتمع، عناية بالعامميف تعظيمان لحقكؽ المساىميف

 (11ـ، ص 2017التقرير السنكم لبنؾ فيصؿ اإلسبلمي، )

مصرؼ يزاكج كجيتو اإلسبلمية كسماتو السكدانية، يستيدؼ بالتطكير ": الرسالة 

كاالمتياز، كبالكفاءة األفضؿ مركزان ماليان مميئان سميمان، كمنتجات مصرفية شرعية معاصرة 

، كعبلقات خارجية متنامية كنظـ كتقنيات مستخدمة، يقكـ عمييا العاممكف فريقان محرضان 
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مانة، مدريان ميارة مؤىبلن معرفة، كيمتـز الشفافية منيجيان ليسعد المتعاممكف أخمقان، ممتزمان 

 ".كالمالككف كالمجتمع 

القياـ بجميع األعماؿ المصرفية كالمعامبلت المالية كالتجارية كاالستثمارية : النشاط 

كالحرفية كالمساىمة في مشركعات التنمكية االقتصادية كاالجتماعية كتنشيط التعامؿ في 

 .مجاؿ التجارة الخارجية 

 :نبذة عف بنؾ أمدرماف الكطني

    :النشأة كالتطكر

بنؾ امدرماف الكطني شركة مساىمة عامة ذات مسؤكلية محدكدة كىك مف      

المؤسسات الكطنية الرائدة كيعتبر ركيزة ىامة كدعامة مف دعامات االقتصاد الكطني في 

مجاؿ الصيرفة كاالستثمار كالتجارة الخارجية كذلؾ عبر شبكة كاسعة مف المراسميف 

. منتشرة في معظـ أنحاء العالـ

ـ 1993ـ كبدأ مزاكلة نشاطو المصرفي في أغسطس 1993تأسيس في يناير       

كذلؾ بتقديـ كافة الخدمات المصرفية كاالستثمارية كفقان ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، 

. يمارس البنؾ نشاطو مف خبلؿ الرئاسة كعدد مف الفركع في كاليات السكداف
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حسب المكارد كقبكؿ كدائع الجميكر الجارية كاالدخارية كاالستثمارية : أىداؼ البنؾ

بالعممتيف المحمية كاألجنبية كتكظيفيا كاستثمارىا في كافة القطاعات مستخدمان في ذلؾ 

بنؾ أـ درماف ) .الصيغ االستثمارية المختمفة المتكافقة مع ضكابط الشريحة اإلسبلمية

 (7ـ، ص 2017الكطني، التقرير السنكم كالبيانات المالية، 

 .تجميع المدخرات لمعامميف بالخارج- 

  .تمكيؿ عمميات التجارة الخارجية كيعتبر البنؾ رائد في ىذا المجاؿ- 

يساىـ البنؾ في تمكيؿ مشركعات التنمية االقتصادية كالتعديف كقطاع الصناعة - 

  .الزراعية كالحرفييف كالمينييف

دعـ تكجو الدكلة الرامي إلي تخفيض حدة الفقر كذلؾ بتخصيص حصة مقدرة مف - 

 .محفظة التمكيؿ لقطاعات التمكيؿ الصغيرة كاألصغر كالمتناىي الصغر

  .تقديـ الدعـ االجتماعي كالتكافمي لخدمة العامميف بالدكلة- 

تحقيؽ العدالة االجتماعية كالتنمية المكازنة كذلؾ بإنشاء الفركع في كؿ كاليات - 

 .السكداف 
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إنشاء الشركات الخاصة بالبنؾ كالمساىمة في إنشاء شركات مع الغير لخدمة أىداؼ - 

. البنؾ

أف يقدـ البنؾ لعمبلئو خدمة مصرفية متميزة بما يحقؽ تطمعات المكدعيف  :رؤية البنؾ

كالمستثمريف كالمساىميف عمى حد سكاء باستخداـ أفضؿ التقنيات كاالدكات المصرفية 

 .الحديثة كبكادر مؤىؿ استشراقان لمستقبؿ مشرؽ السكداف 

الحضارم  إنو بنؾ يسيـ بقكة في بناء كطنو انطبلقان مف مكركث شعبو :رسالة البنؾ

 (8المرجع السابؽ، ص ) .كقيمة لتحقيؽ الخير لمساىمينا كلؤلمة جمعاء

  :نبذة عف بنؾ التضامف اإلسبلمي

: النشأة كالتأسيس 

ىػ المكافؽ 1401 جمادم الثانية 24انعقد االجتماع األكؿ لممؤسسيف في عاـ        

 اإلسبلـ ل ىدلىميزاكؿ نشاطو كمعامبلتو عؿ ـ بالخرطـك بيدؼ إنشاء1918 ابريؿ 28

كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية كال يتعامؿ بالربا باعتباره محظكران شرعيان كاتفؽ في ىذا 

التقرير السنكم )- :االجتماع عمي اختيار اسـ البنؾ كمقره كرأس مالو عمى النحك التالي 

  (.6ـ، ص 2017لبنؾ التضامف اإلسبلمي، 
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  (شركة مساىمة عامة محدكدة  )بنؾ التضامف اإلسبلمي  :اسـ البنؾ 

السكداف  –  الخرطـك :مقر البنؾ 

مريكي كالحقان حكلت أ مميكف دكالر 20رأس الماؿ المصرح بو عند التأسيس مبمغ     

 مميار دينار 5 الدينار السكداني مف ثـ تعديمو إلي مبمغ لؿإالجمعية العمكمية رأس الماؿ 

  .ـ2000سكداني في العاـ 

نشاء البنؾ إتـ في االجتماع التأسيسي اختيار مجمس ادارة تمييدم لمقياـ بميمة        

كقد تمكف مجمس اإلدارة التمييدم خبلؿ الفترة مف تاريخ انعقاد االجتماع التأسيسي 

رست الدعائـ أـ مف تحقيؽ اإلنجازات التي 1983 اكتكبر 28 انتياء دكرتو في لكحت

  -:األساسية لقياـ البنؾ كالمتمثمة في اآلتي 

  .قرار عقد التأسيس كالنظاـ األساسإكضع ك- 

(. 2074. ش  )تسجيؿ البنؾ كشركة مساىمة عامة محدكدة تحت الرقـ - 

.  كضع خطة االكتئاب العاـ كاإلشراؼ عمي تنفيذىا- 

عداد محؿ البنؾ-    .اختيار كا 

  .اختيار اإلدارة التنفيذية لمبنؾ- 
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 :اغراض البنؾ

جميا تأسس حسبما كرد في عقد تأسيسو كنظامو األساس أاألغراض التي مف      

  (7المرجع السابؽ، ص )- :ىي

القياـ بجميع األعماؿ المصرفية كالمعامبلت المالية كالتجارية كاالستثمارية كالمساىمة / أ

في التنمية الصناعية كالزراعية كالعمرانية كمشركعات التنمية االقتصادية األخرل في كؿ 

. اإلقميـ كالكاليات كالمناطؽ كالمدف داخؿ السكداف كخارجو

قبكؿ جميع الكدائع بالعممة المحمية كبالعمبلت األجنبية كفتح الحسابات كمنح / ب

القركض المختمفة اآلجاؿ مقابؿ مختمؼ انكاع الضمانات ككؿ ذلؾ كفقان لقكاعد الشريعة 

.  اإلسبلمية

المساىمة كالمشاركة كالمضاربة كالمرابحة في جميع أنكاع المعامبلت االقتصادية / ج

. كالمالية كالتجارية كالزراعية كالعقارية كفقان لؤلسس المقررة شرعان 

ف يكفر رأس الماؿ كالخبرة المصرفية ككافة أنكاع الخدمات كالدراسات البلزمة أ/ د

. إلنجاح مشركعات عمبلء البنؾ كغيره
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إصدار كاستخراج كسحب كقبكؿ كتحصيؿ كتظيير كتنفيذ الشيكات كالكمبياالت / ىػ

كالسندات كاالذكنات مف أم نكع كبكالص الشحف كأية أكراؽ أخرل قابمة لمتحكيؿ كالنقؿ 

. ك غير ذلؾ مف المعامبلتأك التحصيؿ أ

القياـ بكافة أنكاع التعامؿ بالنقد األجنبي كفؽ ما تسمح بو القكانيف كالمكائح كالنظـ / ك

.  كقكاعد لشريعة اإلسبلمية

العمؿ كمنفذ كأميف لمكصايا كالتسكيات الخاصة بعمبلء البنؾ كغيرىـ كاف يتعيد / ز

المعادف   تنفيذىا بتكفير خزائف لحفظلف يعمؿ عؿأاألمانات بأنكاعيا المختمفة ك

  . في المعادفرجاتكالممتمكات الثمينة كاال

  .ك التكفيرأاالستثمار  يداع األمكاؿ مف األفراد كاألشخاص االعتبارييف بغرضإقبكؿ / ح

فتح خطابات االعتماد كتقديـ الخدمات لمعمبلء في المجاؿ المالي كاالقتصادم / ط

  .كتقديـ االستشارات في المجاالت المصرفية كالمالية كالتجارية

مكاؿ الزكاة كصرفيا في المجاالت التي حددىا الشرع كقبكؿ التبرعات كاليبات أقبكؿ / م

 .كتكجيييا كصرفيا حسب رغبة دافعييا

 



 م2020  سبتمرب – الثاني عشر العدد                  جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

 

82 

 

 

 اختبار كمناقشة فرضيات البحث: ثانيان 
كفؽ متغير المؤىؿ العممي   التكزيع التكرارم ألفراد الدراسة :(1)جدكؿ رقـ 

 النسبة  التكرارات  التصنيفات 
 - -دبمـك كسيط 
 - -شيادة سكدانية 

 49 49 بكالكريس
 10 10دبمـك عالي 
 25 25 ماجستير
 16 16 قدكتكار

 100 100 المجمكع 
 ـ2018إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية  ، : المصدر    

كفؽ متغير المؤىؿ العممي   التكزيع التكرارم ألفراد الدراسة:(1)شكؿ رقـ 
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ـ 2018إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية  ، : المصدر 

حسب المؤىؿ العممي أعبلىا كانت ( 1) كالشكؿ رقـ (1)نبلحظ مف الجدكؿ رقـ       
بنسبة ( ماجستير)كتمييا مؤىؿ  (%49)بنسبة بمغت  (بكالكريكس)المؤىؿ العممي 

اما المؤىبلت األخرل فكانت  (%16)نسبة ( دكتكراه)بينما بمغ المؤىؿ العممي (25%)
. اقؿ افراد العينة

 بيف ف غالبية افراد العينة ليـ تأىيؿ عممي فكؽ الكسط مركز ماأترل الباحثة       
 .البكالريكس كالماجستير، األمر الذم يدعـ كيزيد درجة إعتمادية بيانات الدراسة

التكزيع التكرارم ألفراد الدراسة كفؽ متغير الدكرات التدريبية : (2)جدكؿ رقـ 
 النسبة   التكرارات  التصنيفات 
 - -  دكرة كاحدة
 17 17 دكرتاف

 83 83 ثبلث دكرات فأكثر
 - - ال يكجد
 100 100 المجمكع 

 ـ2018إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية  ، : المصدر    
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التكزيع التكرارم ألفراد الدراسة كفؽ متغير الدكرات التدريبية : (2)شكؿ رقـ 

 
ـ 2018إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية  ، : المصدر  

أف عدد الدكرات التدريبية ألفراد  (2) كالشكؿ رقـ (2)نبلحظ مف الجدكؿ رقـ       
كثر مف ثبلث أفئة مف المكظفيف تدربت  لى كأع (%83)الدراسة حيث سجمت النسبة 

%(. 17)دكرات تدريبية كتمييا فئة الذيف تدربكا دكرتاف بنسبة بمغت 
 دكرات تدريبية في مجاؿ عمميـ كال لفراد العينة حصمكا عؿأف غالبية أترل الباحثة       

 دكرة تدريبية كاحدة األمر الذم يؤكد كيدعـ ل األقؿ عؿليكجد شخص غير حاصؿ عؿ
. االعتمادية عمى اجاباتيـ ألنيـ مف ذكم الخبرات الكبيرة في مجاؿ المصارؼ
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اختبار كمناقشة صحة فرضيات الدراسة  
 ل  التكزيع التكرارم النسبي لممبحكثيف فقرات الفرضية األكؿ(:3)  جدكؿ رقـ 

الرقـ 
 

      أكافؽ الفقرات 

ال محايد اكافؽ بشدة  
اكافؽ 

   ال أكافؽ 

بشدة  

 
1 

ستخداـ التقنية المصرفية عمي اساعد 
 زيادة عدد عمبلء البنؾ 

47 47 6 0 0 

تجعؿ التقنية الحديثة العمؿ  2
 . المصرفي اكثر سيكلة

35 52 13 0 

 
0 

3 
تساىـ التقنية المصرفية في سرعة 

 .إنجاز العمميات المصرفية

 
29 

 

 
50 

 

 
21 

 

0 

 

0 

تساىـ التقنية في تخفيض األخطاء  4
 أثناء تنفيذ االعماؿ 

26 52 15 7 0 

 

يمتمؾ البنؾ كسائؿ متطكرة تمبي  5
 حاجات العمبلء 

37 47 12 4 0 

 

استخداـ العمبلء لمخدمات المصرفية  6
  المكظؼ لالحديثة يقمؿ الضغط عؿ

44 39 12 5 0 

 0 16 79 287 218الجممة 

ـ 2019البحر األحمر ،  إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية،: المصدر    
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 التقنية المصرفية  : الفرضية االكلي  
ذحهٍم انعثاساخ حسة قًٍح انوسط انحساتً وذشذٍة انعثاساخ، و رنك يٍ خالل انجذول 

 :انرانً
 (4)جدكؿ رقـ 

 

 العبارة الرقـ
انوسط 

انحساتي 

   االَحشاف 

انًعياسي    
انًوافقح انتشتية 

قيًح 

يشتع 

كاي 

يستوي 

انذالنح 

1 

ستخداـ اساعد 
التقنية المصرفية 
عمي زيادة عدد 
 عمبلء البنؾ 

عالية  1 0.605 4.41
جدا 

22.940 .000 

2 

تجعؿ التقنية 
الحديثة العمؿ 
المصرفي اكثر 

 . سيكلة

عالية  2 0.657 4.35
جدا 

24.500 .000 

3 

تساىـ التقنية 
المصرفية في 
سرعة إنجاز 

العمميات 
 .المصرفية

عالية  3 0.594 4.52
جدا 

41.540 .000 

4 

تساىـ التقنية في 
تخفيض 

األخطاء أثناء 
 .تنفيذ االعماؿ 

عالية  4 0.521 4.47
جدا 

47.180 .000 
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5 

يمتمؾ البنؾ 
كسائؿ متطكرة 
تمبي حاجات 

 .العمبلء 

عالية  5 0.659 4.36
جدا 

24.560 .000 

6 

استخداـ العمبلء 
لمخدمات 
المصرفية 

الحديثة يقمؿ 
الضغط عمي 

 . المكظؼ 

عالية  6 0.627 4.47
جدا 

34.580 .000 

ـ 2019إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية ، البحر االحمر ، : المصدر 
 :يبلحظ اآلتي ( 4 )مف الجدكؿ رقـ

 .نجد أف جميع العبارات ذات مكافقة عالية جدان . 1

أف العبارة التي حصمت عمى أعمى كسط حسابي ىي تساىـ التقنية المصرفية في . 2

 سرعة إنجاز العمميات المصرفية

 بقيمة متكسط حسابي عالي جدا 4تمييا العباره رقـ  . 3

العبارة التي حصمت عمى أقؿ كسط حسابي ىي تجعؿ التقنية الحديثة العمؿ . 4

المصرفي اكثر سيكلة  

  يٍ خالل انوسط انحساتي وانقيًح االحتًانيح نًشتع كايىيُاقشح انفشضيح األول
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هُانك عالقح راخ دالنح احصائيح تيٍ استخذاو انتقُيح انًصشفيح وتطويش انعًم :أوال

 .انًصشفي

  (5 )و جذول سق

 

قيًح يشتع  العبارة

كاي 

دسجح 

انحشيح 

انقيًح 

االحتًانيح 

التقنية المصرفية يؤثر عمي تطكير  استخداـ
العمميات المصرفية 

 

424.000 16 0.000 

ـ 2019إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية ، البحر االحمر ، : المصدر 
كبالنظر " حصائياإ ةكىي داؿ% 5نجد جميع القيـ االحتمالية لمربع كام اقؿ مف 

راء آعميو اخذت  (3)كبر مف الكسط الفرضي ألقيـ الكسط الحسابي نجدىا جميعا 

استخداـ التقنية )ف أ ل التي تنص عؿليعني قبكؿ الفرضية األكؿ المبحكثيف المكافقة مما

 .( تطكير العمميات المصرفيةلالمصرفية يؤثر عؿ

التكزيع التكرارم النسبي لممبحكثيف فقرات الفرضية الثانية "  6" جدكؿ رقـ 

الرقـ 
أكافؽ الفقرات  

ال محايد اكافؽ بشدة 
اكافؽ 

ال أكافؽ 
بشدة 

عدـ كجكد خطة استراتيجية لدم االدارة  1
 إلدخاؿ التقنية الحديثة 

58 42 0 0 0 

 0 0 7 53 40انعداـ الكيرباء كاألمف يؤدم الي صعكبة  2
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 .ستخداـ العمبلء  لمصراؼ اآللي ا

ستخداـ التقنية الحديثة اعدـ إلماـ العمبلء ب 3
 يؤدم الي صعكبة تطبيؽ التقنية المصرفية 

50 43 7 0 0 

 0 0 5 41 54 .ستقرار الشبكة اعدـ  4

نحف نقدـ غالبية الخدمات المصرفية التي  5
 .قد يحتاجيا العميؿ 

53 
 

39 8 0 0 

بطء اإلنترنت كبالتالي بطء تنفيذ العمميات  6
 المصرفية بسرعة 

47 47 6 0 0 

 0 0 33 265 302 الجممة
ـ 2019إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية ، البحر االحمر ، : المصدر 

الكعي المصرفي  : الفرضية الثانية 
ذحهٍم انعثاساخ حسة قًٍح انوسط انحساتً وذشذٍة انعثاساخ، وٌرضح رنك يٍ خالل 

 :انجذول انرانً

 

  (7)   سقىجذول 

 

 العبارة الرقـ
انوسط 

انحساتي 

   االَحشاف 

انًعياسي    
انًوافقح انتشتية 

قيًح 

يشتع 

كاي 

يستوي 

انذالنح 

1 

عدـ كجكد خطة 
استراتيجية لدم 
االدارة إلدخاؿ 
 التقنية الحديثة 

عالية  1 0.499 4.56
جدا 

20.800 .000 

 000. 25.220عالية  2 0.657 4.35انعداـ الكيرباء  2
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كاألمف يؤدم الي 
ستخداـ اصعكبة 

العمبلء  لمصراؼ 
 .اآللي 

جدا 

3 

عدـ إلماـ العمبلء 
ستخداـ التقنية اب

الحديثة يؤدم الي 
صعكبة تطبيؽ 

 .التقنية المصرفية 

عالية  3 0.624 4.43
جدا 

31.940 .000 

4 
ستقرار اعدـ 

 .الشبكة 
عالية  4 0.659 4.36

جدا 
19.220 .000 

5 

نحف نقدـ غالبية 
الخدمات المصرفية 
التي قد يحتاجيا 

 .العميؿ 

عالية  5 0.522 4.50
جدا 

35.120 .000 

6 

بطء اإلنترنت 
كبالتالي بطء تنفيذ 
العمميات المصرفية 

 بسرعة 

عالية  6 0.636 4.40
جدا 

22.940 .000 

ـ 2019إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية ، البحر االحمر ، : المصدر 
: يبلحظ اآلتي (7) مف الجدكؿ رقـ

 .نجد أف جميع العبارات ذات مكافقة عالية جدان . 1
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أف العبارة التي حصمت عمى أعمى كسط حسابي ىي عدـ كجكد خطة استراتيجية . 2

  . االدارة إلدخاؿ التقنية الحديثةللد

 بقيمة متكسط حسابي عالي جدا 5تمييا العباره رقـ  . 3 

العبارة التي حصمت عمى أقؿ كسط حسابي انعداـ االمف كالكيرباء يؤدم الي . 4

صعكبة استخداـ الصراؼ  

 يُاقشح انفشضيح انثاَيح يٍ خالل انوسط انحساتي وانقيًح االحتًانيح نًشتع كاي

هُانك عالقح راخ دالنح احصائيح تيٍ انوعي انتقُي انًصشفي وتطويش انعًم :ثاَيا

 .انًصشفي

 ( 8 )و جذول سق
 

قيًح يشتع كاي  العبارة
دسجح 

انحشيح 

انقيًح 

االحتًانيح 

الكعي المصرفي يؤثر عمي تطكير العمؿ 
المصرفي  

 

424.000 16 0.000 

 ـ2019إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية ، البحر االحمر ، : المصدر 
كبالنظر " كىي دالو احصائيا% 5نجد جميع القيـ االحتمالية لمربع كام اقؿ مف 

عميو اخذت اراء  (3)كبر مف الكسط الفرضي ألقيـ الكسط الحسابي نجدىا جميعان 
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الكعي )يعني قبكؿ الفرضية الثانية التي  تنص عمي اف  المبحكثيف المكافقة مما

. (المصرفي يؤثر عمي تطكير العمؿ المصرفي 

   التكزيع التكرارم النسبي لممبحكثيف فقرات الفرضية الثالثة(9)جدكؿ رقـ 
الرقـ 
    أكافؽ الفقرات  

ال محايد اكافؽ بشدة 
اكافؽ 

أكافؽ  ال
بشدة 

 
1 

زيادة الكعي االلكتركني يؤدم الي زيادة 
 33 33 .تكجو العمبلء لمخدمات االلكتركنية 

16 

 
15 3 

2 
يكفر المصرؼ فرصة لمعامميف لمكاكبة 

 0 0 1 33 66 .المستجدات التقنية الحديثة 

3 

كجكد التقنية المصرفية الحديثة يؤدم إلي 
تكفير الكقت كالجيد في أداء األعماؿ 

 .المالية بالصكرة المثمى 

43 47 6 3 1 

4 
رغبة العمبلء في التعامؿ مع البنؾ أكثر 

 18 23 7 17 35 .مف استخداـ الكسائؿ االلكتركنية 

5 
استخداـ العمبلء لمخدمات االلكتركنية 
 0 13 54 33 .يؤدم إلي تكفير السيكلة لدم لمبنؾ 

 

0 

 17 55 28الثقافو التقنية كالتدريب لمعامميف يؤدم الي  6
 

0 

 

0 
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. حسف استخداـ التقنية 

 22 41 60 239 238الجممة  

ـ 2019إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية ،البحر االحمر ، : المصدر 
الصعكبات التي تكاجو العمؿ المصرفي : الفرضية الثالثة  

عُذ ذحهٍم انعثاساخ حسة قًٍح انوسط انحساتً وذشذٍة انعثاساخ، ٌرضح رنك يٍ خالل 

 : انجذول انرانً

  ( 10)  سقىجذول 

 

 العبارة الرقـ
انوسط 

انحساتي 

   االَحشاف 

انًعياسي    
انًوافقح انتشتية 

قيًح 

يشتع 

كاي 

يستوي 

انذالنح 

1 

زيادة الكعي 
االلكتركني يؤدم 
الي زيادة تكجو 

العمبلء لمخدمات 
 .االلكتركنية 

 000. 33.400عالية  1 1.151 3.78

2 

يكفر المصرؼ 
فرصة لمعامميف 

لمكاكبة المستجدات 
 .التقنية الحديثة 

عالية  2 0.657 4.35
جدا 

33.740 .000 

3 

كجكد التقنية 
المصرفية الحديثة 
يؤدم إلي تكفير 
الكقت كالجيد في 

عالية  3 0.594 4.52
جدا 

31.820 .000 
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أداء األعماؿ المالية 
 .بالصكرة المثمى 

4 

رغبة العمبلء في 
التعامؿ مع البنؾ 
أكثر مف استخداـ 

 الكسائؿ االلكتركنية 

عالية  4 0.521 4.47
جدا 

38.660 .000 

5 

استخداـ العمبلء 
لمخدمات االلكتركنية 

يؤدم إلي تكفير 
 .السيكلة لدم لمبنؾ 

عالية  5 0.627 4.47
جدا 

31.940 .000 

6 

الثقافو التقنية 
كالتدريب لمعامميف 
يؤدم الي حسف 
. استخداـ التقنية 

عالية  6 0.636 4.40
جدا 

33.620 .000 

ـ 2019إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية ، البحر االحمر ، : المصدر 
: يبلحظ اآلتي ( 10  )مف الجدكؿ رقـ

 .نجد أف الغالبية العظمي مف العبارات ذات مكافقة عالية جدان . 1

أف العبارة التي حصمت عمى أعمى كسط حسابي ىي كجكد التقنية المصرفية يؤدم . 2

.  الي تكفير الكقت كالجيد في اداء االعماؿ 

.  بقيمة متكسط حسابي عالي جدا 5تمييا العباره رقـ  . 3
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العبارة التي حصمت عمى أقؿ كسط حسابي ىي زيادة الكعي االلكتركني يؤدم الي . 4

. زيادة تكجو العمبلء لمخدمات االلكتركنية  

 يُاقشح انفشضيح انثانثح  يٍ خالل انوسط انحساتي وانقيًح االحتًانيح نًشتع كاي

 .هُانك صعوتاخ راخ دالنح احصائيح تحول دوٌ تطويش انعًم انًصشفي  :ثانثا

  (11 )و جذول سق
  

قيًح يشتع  العبارة

كاي 

دسجح 

انحشيح 

انقيًح 

االحتًانيح 

ىناؾ صعكبات تحكؿ دكف تطكير العمؿ 
المصرفي  

 

318.000 12 0.000 

 ـ2019إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية ، البحر االحمر ، : المصدر 
كبالنظر " كىي دالو احصائيا% 5نجد جميع القيـ االحتمالية لمربع كام اقؿ مف 

عميو اخذت اراء  (3)لقيـ الكسط الحسابي نجدىا جميعا اكبر مف الكسط الفرضي 

ىناؾ صعكبات ) اف ليعني قبكؿ االدعاء االكؿ الذم ينص عؿ المبحكثيف المكافقة مما

 .(تحكؿ دكف تطكير العمؿ المصرفي 
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: الخاتمة

  النتائج :أكال

 :ذوصهد انذساسح انً عذج َرائج وهً 

. التقنية المصرفية يؤثر عمي تطكير العمميات المصرفية  استخداـ- 1

. الكعي المصرفي يؤثر عمي تطكير العمميات المصرفية - 2

. تطكير العمميات المصرفية ىنالؾ صعكبات تحكؿ دكف -  3

: انُتائج انخاصح 

التقنية الحديثة في العمؿ المصرفي جعؿ المصارؼ اكثر  استخداـكجدت الدراسة اف - 1

.  عصرية في تقديـ خدماتيا بكفاءة

كجدت الدراسة اف بطء شبكة االنترنت أدم الي بطء تنفيذ العمميات المصرفية - 2

. بسرعة 

استخداـ التقنية المصرفية الحديثة في العمؿ المصرفي ساعد في كجدت الدراسة اف - 3

.  انتاج الخدمات المصرفية الحديثة كاكسابيا مزايا تنافسية 
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اف تطكير القطاع المصرفي جعمو اداة لجذب الكتمة النقدية الي كجدت الدراسة - 4

. داخؿ القطاع المصرفي كتشجيع االستثمار االجنبي 

عدـ مبلءمة البنية التشريعية كالقانكنية التي تكفر المناخ المبلئـ لمخدمات المصرفية - 5

.  نتشارىا ااإللكتركنية كتساعد عمى 

كجدت الدراسة اف ىنالؾ عدـ كجكد خطة استراتيجية لدم ادارة المصارؼ إلدخاؿ - 6

. التقنية الحديثة 

كجدت الدراسة اف زيادة الكعي التقني أدم إلي زيادة التكجو لمخدمات المصرفية  -7

. االلكتركنية 

التكصيات  : ثانيا 

ستخداـ كتنكيع الخدمات المصرفية االعمؿ عمى إيجاد آليات ككسائؿ جديدة في - 1

. اإللكتركنية لغرض المحافظة عمى العمبلء كجذب عمبلء جدد 

نتشار ادعـ بحكث تطكير الخدمات المصرفية اإللكتركنية بيدؼ ضماف كتكسيع - 2

. تمؾ الخدمات كبشكؿ مضطرد 
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ضركرة تكفر الدعـ الحككمي كتكفير البنية األساسية لشبكة االتصاالت باإلضافة - 3

. إلى تطبيؽ سياسات داعمة النتشار تمؾ لخدمات 

العمؿ عمى تطكير أداء الكادر الكظيفي كتدريب العامميف لئلرتقاء بمستكل الخدمات - 4

. المصرفية المقدمة 

ستخداـ التقنية الحديثة في جميع القطاعات كالمصارؼ بشكؿ خاص كذلؾ اضركرة - 5

. مف أجؿ تطبيؽ مفيـك الحككمة االلكتركنية 

: تكصيات خاصة 

تشجيع المصارؼ بكالية البحر األحمر عمي استخداـ التقنية المصرفية الحديثة في - 1

. تقديـ الخدمات المصرفية مما يؤدم الي تطكير العمؿ المصرفي بكالية البحر األحمر 

جتماعات كندكات لمقيادات العميا لمصارؼ كالية البحر األحمر لرفع الكعي بأىمية ا- 2

التقنيةػ 

 .حمبلت دعائية لمجتمع كالية البحر األحمر مف قبؿ المصارؼ بالخدمات الحديثة - 3
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. ـ2011

الرسائؿ الجامعية  : ثانيان 

ثة في المصارؼ مالعكض حميدة المبارؾ ، تقكيـ استخداـ نظـ التقنية المصرفية الحد- 1

السكدانية ، دارسة حالة بنؾ أـ درماف الكطني ، بحث تكميمي مقدـ لنيؿ درجة 

.  ـ 2007الماجستير ، جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا ، 
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رشيد بك عافية ، الصيرفة اإللكتركنية كأداء النظاـ المصرفي الجزائرم ، بحث مقدـ - 2

.  ـ 2005لنيؿ درجة الماجستير ،جامعة سعد حمب الجزائر 

محمد محمكد عمي آدـ ، تجربة الخدمات المصرفية اإللكتركنية في السكداف، بحث - 3

 ـ  2006ؿ درجة الماجستير، جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا ، متكميمي مقدـ لف

الرسائؿ االجنبية : ثالثان 

(1) Jun M. .and S. Cai (2001) The Key determinants of Internet 

banking services quality:content analysis, International Journal of 

Bank Marketing  
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  ترشيد النفقات العامة للدولةودورها فىتطبيق احلكومة اإللكرتونية مدى 
" كزارة المالية االتحادية   عمى بحث ميداني

     عبد المطيؼ إبراىيـ أحمد .د                                           
 

                                    أستاذ المحاسبة المساعد   
 Abstract 

     The Study aimed to identify the objectives of the Electronic 

Government and explaining the effect of its application on the 

rationalization of the state public expenditures, to test whether 

there  is an effect of the electronic government , which represented 

in: the electronic planning,  the electronic organization, the 

electronic leadership,  and the electronic control on the 

rationalization of the state public expenditures from the point of 

view of the employees in the Federal Ministry of Finance. 

    The importance of the study represented in the contribution of 

the electronic government in presenting an appropriate information 

for the decision making rationalization process, the contribution of 

the different governmental sectors, by providing the traditional 

services for the citizens through the electronic means. The study 

tested the relation between the independent variables and the 

secondary  dependent variable , and reached to several results top 

of the: There is a moral effect by the electronic planning, the 
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electronic organization and the electronic leadership on the 

state  public expenditures. 

     The study recommended to the necessary of urging the Council 

of the Accounting Standards to issue the governmental accounting 

standards related to the electronic measurement and planning in 

order to suit the required development. 

 

 مستخمص
 ترشيد كدكرىا فىتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية       ىدؼ البحث التعرؼ عمى مدل 

، كاختبار ما إذا كاف ىنالؾ دكر لكظائؼ الحككمة اإللكتركنية النفقات العامة لمدكلة

التخطيط اإللكتركني، التنظيـ اإللكتركني، القيادة اإللكتركنية، الرقابة : المتمثمة في

اإللكتركنية، عمى ترشيد النفقات العامة لمدكلة مف كجية نظر العامميف في كزارة المالية 

تتمثؿ أىمية البحث في مساىمة الحككمة االلكتركنية في تقديـ معمكمات .  االتحادية

مساىمة القطاعات الحككمية المختمفة بتكفير مبلئمة لعممية ترشيد اتخاذ القرارات، 

اختبر البحث العبلقة بيف المتغيرات . الخدمات التقميدية لممكاطنيف بكسائؿ إلكتركنية

كجكد تأثير معنكم مف قبؿ التخطيط المستقمة كالمتغير التابع كتكصؿ إلي نتائج منيا، 

االلكتركني كالتنظيـ االلكتركني كالقيادة االلكتركنية كالرقابة االلكتركنية عمى النفقات 
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 باستصدار معايير لمحاسبةا معايير أكصي البحث بضركرة حث مجمس. العامة لمدكلة

. تبلءـ مع التطكر المنشكدتككمية تتعمؽ بالقياس كالتخطيط اإللكتركني ؿحاؿلممحاسبة 

اإلطار المنيجي  : أكالن 

 :مقدمة البحث

     إف برنامج الحككمة اإللكتركنية يسعي إلى حث الجيات الحككمية الى تطبيؽ 

مفاىيـ الحككمة اإللكتركنية كأساليبيا، كتقديـ المساندة كالعكف لتحقيؽ قاعدة متينة 

لصناعة المعمكماتية تمكف كؿ شرائحو مف النفاذ إلى المعمكمات كنشرىا كتكزيعيا عمى 

أكسع نطاؽ ليسيـ ذلؾ في تحقيؽ نمك اقتصادم مقدر كتنمية الثركة كزيادة فرص العمؿ 

كرفع معدالت النمك كجكدة اإلنتاج في كافة القطاعات، كتككيف مجتمع معمكمات قادر 

عمى التكامؿ كالتفاعؿ كالتنافس مع مجتمع المعمكمات كاالقتصاد العالمي، ينطمؽ مف 

اعتبار أف الجيات الحككمية شركاء البرنامج المباشريف، الذيف تتفانى في خدمتيـ، لذا 

تعد مرئيات كمقترحات الجيات الحككمية مصدران أساسيان لتحديد اسمكب عمؿ البرنامج 

عادة إدخاليا،  كخطتو لتقميؿ الجيكد كالكقت الذم يبذؿ في إعداد النماذج الكرقية، كا 
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كمعالجتيا كرفع مستكل دقة كفعالية العمميات بيف الجيات الحككمية كاختصار الكقت 

 .المستغرؽ لذلؾ كتخفيض التكمفة

: مشكمة البحث

      يتسـ االداء في الجياز الحككمي التقميدم كاالدارة العامة بالبطء كالكثير مف 

الصفات السالبة التي جعمت جميكر المتعامميف يكجيكف النقد المتكاصؿ ليذا الجياز 

قتناعيـ بالتعامؿ معو، إف تطبيؽ الحككمة االلكتركنية يقمؿ  كبالتالي يضعؼ رضاءىـ كا 

القطاعات الحككمية المختمفة قادرة مف العمالة كيؤدم إلي ترشيد النفقات العامة بجعؿ 

عمى تكفير الخدمات التقميدية لممكاطنيف بكسائؿ إلكتركنية، كبسرعة كدقة، مف خبلؿ 

 .  بكابة الحككمة اإللكتركنية عمى شبكة اإلنترنت

:-  تأسيسان عمى ما تقدـ تتمثؿ مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيسي التالي

ىؿ تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية يؤثر عمى ترشيد النفقات العامة لمدكلة؟  

 :كتتفرع منو التساؤالت التالية

ىؿ التخطيط اإللكتركني لمحككمة اإللكتركنية لو دكر فى ترشيد النفقات العامة . 1

 .لمدكلة؟
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ىؿ التنظيـ اإللكتركني لمحككمة اإللكتركنية لو دكر فى ترشيد النفقات العامة . 2

 .لمدكلة؟

ىؿ القيادة اإللكتركنية لمحككمة اإللكتركنية ليا دكر فى ترشيد النفقات العامة . 3

 .لمدكلة؟

ىؿ الرقابة اإللكتركنية لمحككمة اإللكتركنية ليا دكر فى ترشيد النفقات العامة . 4

. لمدكلة؟

 :أىمية البحث

 :تتمثؿ أىمية البحث باآلتي

مساىمة الحككمة االلكتركنية في تقديـ معمكمات مبلئمة لعممية ترشيد اتخاذ  .1

 .القرارات

. مساىمة الحككمة االلكتركنية في ترشيد النفقات العامة لمدكلة. 2

مساىمة القطاعات الحككمية المختمفة بتكفير الخدمات التقميدية لممكاطنيف بكسائؿ . 3

 .إلكتركنية
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 :أىداؼ البحث

 :يسعى البحث لتحقيؽ األىداؼ التالية

اختبار دكر التخطيط اإللكتركني لمحككمة اإللكتركنية فى ترشيد النفقات العامة . 1

 .لمدكلة

 .اختبار دكر التنظيـ اإللكتركني لمحككمة اإللكتركنية فى ترشيد النفقات العامة لمدكلة. 2

 .اختبار دكر القيادة اإللكتركنية لمحككمة اإللكتركنية فى ترشيد النفقات العامة لمدكلة. 3

 .اختبار دكر الرقابة اإللكتركنية لمحككمة اإللكتركنية فى ترشيد النفقات العامة لمدكلة. 4

  :فرضيات البحث

 :يسعى البحث الختبار الفرضيات التالية

تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية : الفرضية الرئيسة

.  0.05كترشيد النفقات العامة لمدكلة عند مستكل داللة احصائية 

 : كتتفرع منيا الفرضيات التالية

تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف التخطيط اإللكتركني لمحككمة : الفرضية األكلى

 .0.05اإللكتركنية  كترشيد النفقات العامة لمدكلة عند مستكل داللة احصائية 
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تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف التنظيـ اإللكتركني لمحككمة : الفرضية الثانية

 .0.05اإللكتركنية كترشيد النفقات العامة لمدكلة عند مستكل داللة احصائية 

تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف القيادة اإللكتركنية لمحككمة : الفرضية الثالثة

 .0.05اإللكتركنية كترشيد النفقات العامة لمدكلة عند مستكل داللة احصائية 

تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف الرقابة اإللكتركنية لمحككمة : الفرضية الرابعة

 .0.05اإللكتركنية كترشيد النفقات العامة لمدكلة عند مستكل داللة احصائية 

 : منيج البحث

مدل تبع الباحث المنيج الكصفي لدراسة اتحقيقان ليدؼ البحث كاختبار فرضياتو 

 . ترشيد النفقات العامة لمدكلةكدكرىا فىتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية 

 :حدكد البحث

 .ـ2016العاـ : الحدكد الزمانية

 . كزارة المالية االتحادية:كد المكانيةالحد
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: الدراسات السابقة
 

  (ـTuker ,2001)دراسة 

استيدؼ البحث بياف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في الحككمة اإللكتركنية 

لمختمؼ المؤسسات في الدكلة في ضكء اىتماـ المجمع األمريكي لممحاسبيف، أكصت 

الدراسة بضركرة اىتماـ المؤسسات بالتطكير المستمر لمحككمة اإللكتركنية لترشيد 

. كضبط النفقات العامة كخاصة عند العمؿ في بيئة نظـ المعمكمات اإللكتركنية
 

 (Daved and Balestrini 2004 ,.)دساسح 

البحث التعرؼ عمى متطمبات نجاح مشركع الحككمة االلكتركنية مف  ستيدؼا

المكاطنيف  ستخداـ التقنيات الحديثة سكاء عمى المكظفيف أكاالتعريؼ بضركرة : خبلؿ

عمى  ىـ الكصكؿ إلى المعمكمات التي يحتاجكنيا بسرعة كسيكلة، أكملكي تسيؿ عؿ

المكظفيف كي يستطيعكا أف يقكمكا بأعماليـ ككاجباتيـ بأفضؿ كجو كبراحة أكبر، التعرؼ 

عمى المتطمبات التنظيمية كاإلدارية كدكرىا في الحككمة االلكتركنية، التعرؼ عمى 

المتطمبات التشريعية كالقانكنية كدكرىا في الحككمة االلكتركنية، التعرؼ عمى المتطمبات 
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التقنية كدكرىا في الحككمة االلكتركنية، التعرؼ عمى المتطمبات البشرية كدكرىا في 

 .الحككمة االلكتركنية، التعرؼ عمى المتطمبات المالية كدكرىا في الحككمة االلكتركنية

 (ـEyob , 2004)دراسة 

 إلى تقسيميا تـ كالتي اإللكتركنية الحككمة تطكرمراحؿ  فحص استيدؼ البحث

 مشركع كتكامؿ الخدمات، تقديـ تجاىيف، افي االتصاؿ المعمكمات، نشر : مراحؿأربع

 نشر في تتركز اإللكتركنية الحككمة تيجيةراست اأف إلى البحث كأشار ،الحككمية الخدمات

 الجيات مع االتصاؿ في تمثمت  انتشاران  خدماتاؿ أكثر أف  البحثبيف كما المعمكمات،

 بشأف أما ،الحككمية المعمكمات كنشر الحككمية، الخدمات عمى كالطمب الحككمية،

 تكنكلكجيا مكظفي قمة : تتمثؿ فيالمعكقات ىذه مف أف البحث بيف فقد معكقاتاؿ

 قدرة زيادة منيا فكاف تطبيؽ اؿفكائد أما، الماىرة البشرية المكارد كقمة المعمكمات،

 أفضؿ، بشكؿ العامميف كارأد كتغيير الحككمية، الجيات مع التكاصؿ عمى المكاطنيف

 .كفاءة أكثر بشكؿ العمميات ىندرة عادةإك
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 (وNorris and Moon)  2005 ,دساسح

 في االلكتركنية الحككمة تطبيؽ في التقدـ  فحص مستكلالبحثستيدؼ ا

 شممت كقد الحككمة االلكتركنية، تطبيؽ آثار فحص ككذلؾ األمريكية، الكاليات المتحدة

 ) لعاـ محمية  حككمة(7844)ك ـ2000لمعاـ  محمية حككمة (3749) البحثعينة 

 ليا عمى مكقعان  تمتمؾ المحمية األمريكية الحككمات أغمب أف أظيرت النتائج ( 2002

 فأظير الحككمية المؤسسات المعمكمات في تكنكلكجيا تطبيؽ أثر بخصكص أما الشبكة،

في  زيادة جانب، ككجكد مف 2000 عاـ مف أكثر  2002عاـ تحسف  كجكدالبحث

 كفاءة كزيادة ىندرة العمميات، عادةإك   العامميف، دكارأ كتغير المكظفيف، عمى الطمب

 أظير فقد االلكتركنية الحككمة تطبيؽ بشأف معكقات آخر، أما جانب مف العمميات،

 مف 2002ك ـ2000عامي بيف االستجابات بيف ةإحصائي دالة فركؽ ذات  كجكدالبحث

 يفؿالعاـ بيف تسمسميا في كجكد فركؽ عدـ مف بالرغـ المعكقات أىمية درجة جانب

 .المعمكمات تكنكلكجيا مكظفي المعمكمات، كخبرات لمكظفي تكنكلكجيا الحاجة في تمثمت
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  (ـ2008دياب، )دراسة 

تكمف أىمية البحث في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية داخؿ القطاعات التي تساىـ 

في رفع مستكل األداء الحككمي، تكفير المعمكمات لممكاطنيف عف شتى األنشطة 

استيدؼ البحث بياف . الحككمية إلى تساىـ في التأكيد عمى الشفافية في العمؿ الحككمي

أثر تطبيؽ مفيـك االستمارة الرقمية التي تساعد عمى اختصار الكقت، بياف أثر استخداـ 

تكنكلكجيا المعمكمات بالمؤسسات كمعرفة إمكانية التحكؿ مف اإلدارة التقميدية إلى اإلدارة 

اإللكتركنية، إمكانية كضع برنامج متكامؿ لمحككمة اإللكتركنية مؤسس عمى خطط 

. تنفيذية كاضحة األىداؼ يقكد إلى إحداث تغير نكعي

 (ـ2009، الرفاعي)دراسة 

 التأطير ىذا االلكتركنية كسيككف الحككمة عف شامؿ تأطير بناء البحث ستيدؼا

 في المعمكمات كاالتصاالت تكنكلكجيا أدكات تكظيؼ إمكاف بحث نحك االنطبلؽ نقطة

 النظرم، تحديد الكاقع في االلكتركنية الحككمة لمفيكـ تعريفي عرض مؤسساتنا، تقديـ

مكانيات متطمبات  عمى الصعيد تكاجييا التي كالمشكبلت االلكتركنية الحككمة تطبيؽ كا 

 الخيارات تطكير ىذه كسياسة اإللكتركنية الحككمة تقدميا التي الخيارات المحمي، معرفة
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 لمحككمة منيا، يمكف التنظيمية، تكصؿ البحث إلي نتائج التحديات في مكاجية

 المؤسسات الحككمية منيا تعاني التي المشاكؿ مف الكثير تعالج أف اإللكتركنية

الرقابة  كنقص كالمالي اإلدارم لمفساد خصبة أرضا أصبحت التي المعقدة البيركقراطية

 معاممة تقديـ في سمطتيـ باستغبلؿ الحككمييف لمعامميف يسمح كالمراجعة الداخمية

 لبعض عمى اإلطبلؽ تقديميا أك عدـ الخدمات تقديـ كتأخير الرشاكم تفضيمية كقبكؿ

 .كالتحايؿ عمى القكانيف الفساد في المشاركة عمى تجبر الناس المعقدة الناس كاإلجراءات

  (ـ2010بيتاالقك، )دراسة  

استيدؼ البحث بياف كيفية ترشيد النفقات العامة لمدكلة باستخداـ الطرؽ 

كاألساليب التي تستيدؼ زيادة المكارد المتعددة، كيفية استخداـ عرض النقكد لتحقيؽ 

األىداؼ االقتصادية كتحقيؽ مستكيات مرتفعة مف الدخؿ لتحقيؽ النمك االقتصادم 

. كالعمؿ عمى ترشيد النفقات لتحقيؽ العكائد مف أجؿ تكفير فرص االستثمار في الدكلة

 (ـ2010، عيشاكم) دراسة

 المفاىيـ مف يعد الذم اإللكتركنية الحككمة مفيكـعمى  التعريؼ استيدؼ البحث

براز الحديثة  دكف تحكؿ التي  المعكقاتكأىـ لتطبيقو الضركرية التحتية البنية عناصر كا 
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 ثبلثة مف أكثر بعد المشركع ىذا إقامة إزاء الجزائرم الكاقع تشخيص محاكلة، إنجاحو

 مف المتكلدة كالمزايا الفكائد تتعدد، تكصؿ البحث إلي نتائج منيا، إطبلقو عمى سنكات

 حيث الرقمية االستخدامات ضمف األعماؿ مؤسسات عمى اإللكتركنية الحككمة تطبيؽ

 تخاذاك كالتخطيط المالية كالتعامبلت البشرية كالمكارد كالقيادة التنظيـ مستكيات مف ترفع

 كالمكرديف العمبلء مع التعامؿ في كاآلنية التسكيؽ كبحكث اإلنتاج كىندسة القرارات

 .فييا المصمحة ذكم ككؿ كالمالكيف

  (ـ2011حماد، )دراسة 
استيدؼ البحث التعرؼ عمى دكر الحككمة االلكتركنية في زيادة فاعمية األداء 

المالي بالكحدات الحككمية، باإلضافة إلى تقديـ معمكمات مبلئمة لعممية تقكيـ األداء 

تكصؿ البحث إلى نتائج منيا، . اتبع البحث المنيج الكصفي. المالي بالكحدات الحككمية

تكجد عبلقة بيف الحككمة االلكتركنية كزيادة فاعمية االداء المالي بالكحدات الحككمية، 

. تعتمد الكحدات الحككمية عمى نظاـ الحككمة االلكتركنية في تقكيـ االداء المالي

  (ـ2012أحمد، )دراسة 
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استيدؼ البحث تحميؿ المشكبلت المترتبة عمى تطبيؽ منظكمة الحككمة 

اإللكتركنية، بياف أثر تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية عمى أىداؼ كمقكمات النظاـ 

تكمف أىمية البحث في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية عمى . المحاسبي الحككمي بالسكداف

النظاـ المحاسبي الحككمي، مدل تأثير النظاـ المحاسبي عمى الكحدات الحككمية 

بالسكداف، معرفة كفاءة النظاـ المحاسبي في تطكير المعمكمات البلزمة في منظكمة 

الحككمة اإللكتركنية، اتبع البحث المنيج الكصفي التحميمي، تكصؿ البحث إلى نتائج 

منيا، أف النظاـ المحاسبي التقميدم في الكحدات الحككمية يعاني مف البطء في تنفيذ 

العمميات، يعتبر تطكير نظـ المعمكمات المحاسبية مف أىـ متطمبات تطبيؽ الحككمة 

جراءات المحاسبة  اإللكتركنية، يتطمب تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية تطكير أنظمة كا 

 .الحككمية

 (ـ2013عمى، )دراسة 

استيدؼ البحث التعرؼ بالحككمة اإللكتركنية في العصر الحالي كحتميتيا لتقدـ 

كتطكر الدكؿ في عصر العكلمة، كالمككنات كاالمكانيات كالمتطمبات المتكفرة كبنية 

تحتية لتطبيؽ الحككمة االلكتركنية، تكصؿ البحث إلى نتائج منيا، الحككمة االلكتركنية 
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تشكؿ تحكؿ جذرم في مساراتيا مف خبلؿ ربطيا بالعالـ المحيط بيا في مجاؿ تعامبلت 

بيف الحككمة كالمكاطنيف كقطاع االعماؿ كالشركات، إف الحككمة االلكتركنية مف 

 . األدبيات الحديثة كالتي بدأت في االنتشار حديثان 

 

 (ـ2014عثماف، )دراسة 

استيدؼ البحث إلى تقييـ تجربة الحككمة االلكتركنية الكليدة في السكداف، تييئة 

بيئة العمؿ كتكفير التكنمكجيا، تكصؿ البحث إلى نتائج منيا، إف انتشار أجيزة الحاسكب 

كاإلنترنت ساىمت في استيعاب برامج الحككمة اإللكتركنية، مف أكثر المعكقات التي 

. تكاجو المركز القكمي لممعمكمات في سبيؿ تطبيؽ برامج الحككمة االلكتركنية التمكيؿ

  (ـ2014الطيب، )دراسة 

تكضيح االتجاىات العامة لمنفقات العامة في السكداف كتسميط استيدؼ البحث 

الضكء عمى ىيكؿ مككنات جانب النفقات العامة كجانب اإليرادات العامة، كدراسة 

كتحميؿ اتجاىات النفقات العامة كاإليرادات الفعمية كتأكيد أىمية التخطيط كالمكازنة 

. العامة كأدكات متكاممة كمستمرة في الدكلة الحديثة لتحقيؽ عممية التنمية
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:- يتضح لمباحث مف العرض السابؽ لمدراسات السابقة بأنيا تناكلت ما يمي

التعرؼ عمى متطمبات نجاح مشركع الحككمة االلكتركنية مف خبلؿ التعريؼ بضركرة . 1

. المكاطنيف ستخداـ التقنيات الحديثة سكاء عمى المكظفيف أكا

التعرؼ عمى دكر الحككمة االلكتركنية في زيادة فاعمية األداء المالي بالكحدات . 2

. الحككمية

بياف أثر تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية عمى أىداؼ كمقكمات النظاـ المحاسبي . 3

. الحككمي بالسكداف

. الحككمية المؤسسات المعمكمات في تكنكلكجيا تطبيؽ أثر. 4

 االتجاىات العامة لمنفقات العامة في السكداف كتسميط الضكء عمى ىيكؿ مككنات .5

. جانب النفقات العامة كجانب اإليرادات العامة

تطبيؽ الحككمة تختمؼ دراسة الباحث عف ىذه الدراسات في تناكليا لمدل . 6

كزارة  مف كجية نظر العامميف في  ترشيد النفقات العامة لمدكلةكدكرىا فىاإللكتركنية 

 .المالية االتحادية
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اإلطار النظرم : ثانيان 

الحككمة اإللكتركنية 

كافة المعمكمات المرتبطة ؿعرفت الحككمة اإللكتركنية بتحقيؽ الشفافية الحككمية 

بالقرارات كاإلجراءات الحككمية لكافة المؤسسات كالمكاطنيف في تكقيت يسمح لمجميع 

عرفت بأنيا  كما .(107ـ، 2003بسيكني، ) بفرص متساكية في التعامبلت الحككمية

االدارة العامة اإللكتركنية لؤلعماؿ كالكظائؼ الحككمية المكجية لممكاطنيف، أك لقطاع 

األعماؿ، أك بيف مؤسسات الدكلة كككاالتيا كأجيزتيا عبر استخداـ نظـ تكنكلكجيا 

كما عرفت ايضان بأنيا قدرة القطاعات . (242ـ، 2010ياسيف، )المعمكمات كاالتصاالت

الحككمية المختمفة عمى تكفير الخدمات التقميدية لممكاطنيف بكسائؿ إلكتركنية، كبسرعة 

ـ، 2010الطائي، )كدقة، مف خبلؿ بكابة الحككمة اإللكتركنية عمى شبكة اإلنترنت

368.) 

: ىاأف مف تعاريؼ الحككمة اإللكتركنية ب يستنتج الباحث

. كافة المعمكمات المرتبطة بالقرارات كاإلجراءات الحككميةؿتحقؽ الشفافية الحككمية . 1
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قدرة القطاعات الحككمية المختمفة عمى تكفير الخدمات التقميدية لممكاطنيف بكسائؿ . 2

 .إلكتركنية

إنجاز الخدمة المطمكبة   الحككمة اإللكتركنية بأنيايستطيع الباحث تعريؼ

بسيكلة بتبسيط االجراءات الحككمية، كتقديـ الخدمات في أقؿ كقت ممكف كتقميؿ 

تكاليفيا، باإلضافة إلتاحة المعمكمات كاإلحصائيات المتعمقة بقطاعات الدكلة المختمفة، 

. كنشرىا لذكم االختصاصات

 أىداؼ الحككمة اإللكتركنية

 (:109- 105ـ، 2007حجازم، )اآلتيبىداؼ الحككمة اإللكتركنية أتتمثؿ 

 .تحسيف مستكل الخدمات كذلؾ بتقديميا إلى الجميكر بشكؿ الئؽ. 1

رفع كفاءة األداء اإلدارم، مف خبلؿ تقميؿ التعامؿ بالنماذج اليدكية، كالتعامؿ . 2

 .(38- 37ـ، 2008مطر، )بالنماذج اإللكتركنية

تيسير سبؿ حصكؿ األفراد المعنييف عمى الخدمات المطمكبة دكف الحاجة إلى التكاجد في . 3

 .جيات تقديـ الخدمات



 م2020  سبتمرب – الثاني عشر العدد                  جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

 

119 

 

 

تقميؿ التكاليؼ الخاصة بتكفير كتطكير الخدمات المقدمة لممستفيديف كالقطاعات . 4

 .المختمفة

 .إدارة كمتابعة اإلدارات المختمفة لممؤسسة، كأنيا كحدة مركزية كاحدة . 5

تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمؿ الخاص بيا، مع منحيا دعـ اكبر في . 6

 .مراقبتيا 

 .البيانات كربطيا بمراكز اتخاذ القرار تقميؿ معكقات اتخاذ القرار عف طريؽ تكفير. 7

 .ا، كمتابعة إدارة كافة المكاردمزيادة الترابط بيف العامميف كاإلدارة العؿ. 8

 .تكظيؼ تقنية المعمكمات لدعـ كبناء ثقافة مؤسسية إيجابية لدل كافة العامميف . 9

ـ، 2006النجار، )تحقيؽ اقتصاد متكازف يعتمد عمى مجمكعة مف القطاعات. 10

192 -193). 

 .تخفيض التكاليؼ في تقديـ الخدمات الحككمية . 11

ضماف تحقيؽ الشفافية في تداكؿ المعمكمات كتزكيد مجاالت المعرفة في الحككمة . 12

 .(92- 91ـ، 2004زيف الديف، )اإللكتركنية
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عادة تأىيؿ األعماؿ الحككمية، تنمية ميارات القيادات اإلدارية ، كزيادة اإلنتاجية. 13 عبد )كا 

 (. 110- 108ـ، 2006الحي، 

تكفير كسائؿ الرقابة الذكية لضبط األداء الحككمي، بتطبيؽ مبدأ اتخاذ االجراءات . 14

  .الكقائية

تبادؿ المعمكمات بيف الحككمات العربية كمطمب اساسي لتشجيع االستثمارات داخؿ . 15

. اإلقميـ

رفع مستكل األداء مف  الحككمة اإللكتركنية بأنيا تتمثؿ في يتضح لمباحث مف أىداؼ

خبلؿ التعامؿ السميـ مع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كزيادة الدقة في البيانات 

. كالمعمكمات التي يتـ الكصكؿ إلييا عف طريؽ برنامج الحككمة اإللكتركنية

 مقكمات الحككمة اإللكتركنية

 :(73- 72ـ، 2006بيزاف، )تتمثؿ مقكمات الحككمة اإللكتركنية في اآلتي

تجميع كافة األنشطة كالخدمات المعمكماتية كالتفاعمية كالتبادلية في مكضكع كاحد ىك . 1

مكقع الحككمة الرسمي عمى شبكة اإلنترنت في نشاط أشبو ما يككف بفكرة مجمعات 

 .الدكائر
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 365 اياـ في االسبكع، 7 ساعة في اليكـ، 24)تحقيؽ حالة اتصاؿ دائـ بالجميكر. 2

، مع القدرة عمى تأميف كافة االحتياجات االستعبلمية كالخدمية لممكاطف، (يـك في السنة

 .تحقيؽ سرعة كفاعمية الربط كالتنسيؽ كاألداء كاالنجاز بيف الدكائر الحككمية

تحقيؽ كفرة االنفاؽ في كافة العناصر، بما فييا تحقيؽ عكائد أفضؿ مف األنشطة الحككمية . 3

 .ذات المحتكل التجارم

الحككمة اإللكتركنية كظائؼ 

:- تتمثؿ كظائؼ الحككمة اإللكتركنية باآلتي

(:- 18ـ، 2004الشرماف، ) يتمثؿ باآلتي:التخطيط اإللكتركني: أكالن 

. عممية التخطيط ديناميكية مستمرة كقابمة لمتجديد. 1

. زيادة تدفؽ المعمكمات لممنظمة مما يسمح بدقة أكثر في عممية التخطيط. 2

. جميع العامميف يقكمكف بعممية التخطيط. 3

. ىنالؾ تغيير مستمر عمى الخطط كتعاد كتابتيا إلكتركنيان كؿ مرة. 4

. ىنالؾ أفؽ لمتخطيط كال تكجد خطة قصيرة كمتكسطة كطكيمة األجؿ. 5
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المخاطر تأتي مف عدـ القدرة عمى العمؿ خارج الخطة، كأف الخطط اإللكتركنية . 6

. مرنة

 يعرؼ بالييكؿ أك العمميات التي تؤدم إلي تكزيع السمطات :التنظيـ اإللكتركني: ثانيان 

 (:84ـ، 2007الخالدم، )كتنسيؽ العبلقات مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ مشترؾ، يتمثؿ باآلتي

يتـ تغيير ىيكؿ المنظمة كيتمثؿ ذلؾ في تغيير بنائو كتصميمو كفقان لمتطمبات  .1

. الكضع الجديد الذم يعتمد عمى التدفؽ الفعمى كالتبادؿ المعمكماتي اإللكتركني

تتعرض التقسيمات األفقية لممنظمة كفقان لنظرية اليندرة باندثار بعض الكحدات . 2

. اإلدارية كقد يحدث تفتيت أك دمج لكحدات إدارية أخرم

يتـ التكسع في جانب الكظائؼ ذات البعد التقني كالمعمكماتي، كتتأثر بذلؾ عدد . 3

. الكظائؼ في التنظيـ

يزداد الحجـ االفتراضي لمتنظيـ كالذم يمثؿ شكؿ المنظمة التعددم الذم تدحؿ فيو . 4

عناصر ال ترتبط بالعنصر المكاني كالزماني لممنظمة نتيجة تكفر كسائؿ أداء العمؿ عف 

. بعد

. إعادة ىندسة المياـ كالصبلحيات التي تتعمؽ بمسئكليات ككاجبات الكظائؼ. 5
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 تعتمد عمى القائد اإللكتركني ذك الخصائص األكثر مبلئمة :القيادة اإللكتركنية: ثالثان 

كالمنسجـ مع بيئة األعماؿ اإللكتركنية المتسمة بالسرعة كالتغيير، كيجب أف تتكفر في 

القيادة اإللكتركنية ميارات تقنية المعمكمات كالحاسبات اآللية كشبكات االتصاالت 

(. 83ـ، 2004غنيـ، )اإللكتركنية كالبرمجيات الخاصة بيا كالتعامؿ معيا

 عرفت الرقابة بمتابعة تنفيذ األعماؿ كالخطط باستمرار :الرقابة اإللكتركنية: رابعان 

كمحاكلة اكتشاؼ االنحرافات عف الخطط كاألىداؼ المحددة، مع تحديد أسباب االنحراؼ 

العجمي، )كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية في الكقت المناسب إلصبلح االنحرافات

إف الرقابة اإللكتركنية تصبح أكثر قدرة عمى معرفة المتغيرات الخاصة . (130ـ، 2007

كتتميز . (79ـ، 2009نجـ، )بالتنفيذ أكالن بأكؿ كبالكقت الحقيقي في عصر اإلنترنت

(: 120ـ، 2007الطايئ، )الرقابة اإللكتركنية باآلتي

أكثر قدرة عمى معرفة المتغيرات الخاصة بالتنفيذ أكالن بأكؿ كفي الكقت الحقيقي أم . 1

. انخفاض الفجكة الزمنية بيف التنفيذ كالرقابة عميو

. التحكؿ مف الرقابة رصيدان إلي الرقابة العممية. 2
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االقتراب أكثر عمى الرقابة القائمة عمى الثقة بدالن مف الرقابة القائمة عمى . 3

. الصبلحيات

. قمة المفاجآت الداخمية بكجكد الرقابة الفكرية عمييا كتصحيحيا. 4

التحكؿ مف الرقابة القائمة عمى المدخبلت كالعمميات كاألنشطة إلي الرقابة عمى . 5

. النتائج

 .سرعة انتشار نتائج الرقابة فالجميع يعرؼ ماذا يحدث. 6

النفقات العامة 

عرفت النفقة العامة بانيا، كافة المبالغ النقدية التي يقـك بإنفاقيا شخص عاـ 

كما عرفت بانيا مبمغ نقدم يدفعيا شخص  .(89ـ، 2008خميفة، )لتمبية حاجة عامة 

مبمغ مف  عرفت ايضان بانيا. (205ـ، 2008الطاىر، )عاـ مف أجؿ إشباع حاجة عامة

 .(378ـ، 2000دراز، )الماؿ يخرج مف ذمة شخص إدارم سدادان لحاجة عامة

 النفقة العامة بأنيا عبارة عف إنفاؽ مبمغ معيف لتمبية يستطيع الباحثاف تعريؼ

شباع رغبات المجتمع بصفة عامة . االحتياجات كا 

: أىداؼ النفقات العامة



 م2020  سبتمرب – الثاني عشر العدد                  جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

 

125 

 

 

(:- 42ـ، 1984حشيش، )تتمثؿ أىداؼ النفقات العامة في اآلتي

يقصد بتخصيص المكارد في االقتصاد عممية تكزيع المكارد  :تدعيـ تخصيص المكارد.1

المالية كالبشرية بيف االحتياجات المتعددة كالمختمفة كىذا يعد اساس المشكمة االقتصادية، 

إذ اف تعدد الحاجات في االقتصاد يصادفو ندرة المكاد كبالتالي فإف تخصيص المكارد 

يشمؿ . بيف مستكل الكفاءة االقتصادية لمسياسة االقتصادية المتبعة في ىذا االطار

 (:50ـ، 1974عبد المجيد، )تخصيص المكارد ما يمي 

 .تخصيص المكارد بيف القطاع العاـ كالقطاع الخاص . أ

 .تخصيص المكارد بيف سمع انتاج كسمع االستيبلؾ . ب

 .تخصيص المكارد بيف االستيبلؾ العاـ كاالستيبلؾ الخاص . ج

 .تخصيص المكارد بيف الخدمات العامة كالخدمات الخاصة . د

تخصيص المكارد يعتبر مكضكعان بالغ االىمية بحكـ أنو يتمثؿ في مدل القدرة عمى . ق

االختيار بيف العديد مف اكجو التفضيؿ، كبالتالي التضحية ببعض الحاجات في سبيؿ 

 .اشباع الحاجات التي تحقؽ المنفعة العامة 
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تدعيـ تخصيص المكارد المتاحة يتـ عف طريؽ قياـ الدكلة بعممية انتاج السمع . ك

كالخدمات العامة بشكؿ يضمف مكانة لمقطاع العاـ في االقتصاد تمكف الدكلة مف التأثير 

 .في المتغيرات االقتصادية كتجنيب االختبلفات

تعتبر المساىمات االجتماعية ذات اىمية كبيرة في اية تركيبة  :إعادة تكزيع الدخؿ. 2

مف النفقات العامة ككنيا تساىـ في إعادة تكزيع الدخكؿ كمحاكلة تحقيؽ العدالة 

االقتصادية كاالجتماعية، فيذه المساىمات االجتماعية تؤدم مف جية إلى محاكلة تقميؿ 

الفكارؽ االجتماعية كمف جية تساىـ في تدعيـ القدرة الشرائية لمطبقة المتكسطة كالتي 

 (.263ـ، 2005مسعكد، )تعتبر ركيزة 

عبد العاؿ، )يعمؿ عمى تحقيؽ اآلتي :تدعيـ االستقرار عمى مستكل االقتصاد الكمي. 3

1998،43:) 

بحيث ال يككف ام جزء منيا في بطالة كمية : تحقيؽ التشغيؿ التاـ لممكارد االقتصادية . أ

 .اك جزئية 

تحقيؽ االستقرار في االسعار بحيث ال تحدث فييا تقمبات كاسعة تؤثر سمبان في . ب

 .النشاط االقتصادم
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بناء ىياكؿ انتاج قكية كتييئة البيئة المناسبة ليا كزيادة  :تحقيؽ التنمية االقتصادية. 4

طاقة االنتاج القائمة كتييئة الكسائؿ كاالسباب التي ترتقي بحياة االنساف كتحقؽ لو 

(. 44ـ، 2002السيد، )الرفاىية بكؿ معانييا

 ة الميدانيالدراسة: ثالثان 

  الدراسةمجتمع كعينة . 1

 المجمكعة الكمية مف (138ـ، 2013سيكاراف، ) يقصد بمجتمع الدراسة

، ىا النتائج ذات العبلقة بالمشكمة المدركسةم عؿاــعمسعى الباحث أف مالعناصر التي 

 فقد تـ دراسة أما عينة اؿ.مف المكظفيف بكزارة الماليةيتككف مجتمع الدراسة األصمي 

( 50)حيث قاـ الباحث بتكزيع عدد  مجتمع الدراسة،اختيارىا بطريقة عشكائية مف 

%( 100)فردان بنسبة  (50)استمارة استبانة عمى المستيدفيف في كزارة المالية كاستجاب 

 . بعد ممئيا بكؿ المعمكمات المطمكبةتمف المستيدفيف، حيث أعادكا االستبانا
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 أداة البحث الميداني .2

 :أداة البحث المستخدمة كمككناتيا

ككسيمة لجمع بيانات  (Questionnaire)استمارة االستبانة   الباحثاستخدـ

حيث تـ . البحث التي لـ تتكفر عنيا بيانات كمية أك التي يصعب كضع متغيرات كمية

كتتككف مف قسميف القسـ األكؿ احتكم عمى البيانات . تكجيو االستمارة لمجتمع البحث

الشخصية ألفراد عينة الدراسة متمثمة في، سنكات العمر، المؤىؿ العممي، المؤىؿ 

القسـ الثاني تضمف عدد . الميني، التخصص العممي، المركز الكظيفي، سنكات الخبرة

عبارات، كتمت اإلجابة عف  (7) عمى محكر كؿ ل الدراسة، كاحتكلمتغيراتعبارة  (33)

الخماسي المتدرج  (ليكرت)جميع عبارات االستبانة مف قبؿ افراد العينة كفقان لمقياس

مكافؽ بشدة، مكافؽ، محايد، غير مكافؽ، غير مكافؽ )المككف مف خمس مستكيات

 فيو عنكاف يفكما تـ إرفاؽ خطاب مع كؿ استمارة ألفراد عينة البحث مكضح. (بشدة

 .البحث كالغرض مف استمارة االستبانة
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: اإلحصائيصدؽ اؿثبات كاؿ

يقصد بثبات االختبار أف يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما استخدـ أكثر مف 

كيعني الثبات أيضان أنو إذا ما طبؽ اختبار ما عمى . مرة كاحدة تحت ظركؼ مماثمة

مجمكعة مف األفراد كرصدت درجات كؿ منيـ، ثـ أعيد تطبيؽ االختبار نفسو عمى 

كما . المجمكعة نفسيا كتـ الحصكؿ عمى الدرجات نفسيا يككف االختبار ثابتان تمامان 

ىا مما ميعرؼ الثبات أيضان بأنو مدل الدقة كاالتساؽ لمقياسات التي يتـ الحصكؿ عؿ

 -:كمف أكثر الطرؽ استخدامان في تقدير ثبات المقياس ىي. يقيسو االختبار

. براكف -طريقة التجزئة النصفية باستخداـ معادلة سبيرماف. 1

. كركنباخ -معادلة ألفا. 2

 .طريقة إعادة تطبيؽ االختبار. 3
. طريقة الصكر المتكافئة. 4
. معادلة جكتماف. 5

أما الصدؽ فيك مقياس يستخدـ لمعرفة درجة صدؽ المبحكثيف مف خبلؿ 

إجاباتيـ عمى مقياس معيف، كيحسب الصدؽ بطرؽ عديدة أسيميا ككنو يمثؿ الجذر 

كتتراكح قيمة كؿ مف الصدؽ كالثبات بيف الصفر كالكاحد . التربيعي لمعامؿ الثبات
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عبد الدائـ، ) كقياس الصدؽ ىك معرفة صبلحية األداة لقياس ما كضعت لو. الصحيح

قاـ الباحث بإيجاد الصدؽ الذاتي ليا إحصائيان باستخداـ معادلة . (149ـ، 1984

:  الصدؽ الذاتي ىي

  الثبات    =    الصدؽ                                        

كقاـ الباحث بحساب معامؿ ثبات المقياس المستخدـ في االستبياف بطريقة 

التجزئة النصفية حيث تقكـ ىذه الطريقة عمى أساس فصؿ إجابات أفراد عينة الدراسة 

عمى العبارات ذات األرقاـ الفردية عف إجاباتيـ عمى العبارات ذات األرقاـ الزكجية، كمف 

ثـ يحسب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف إجاباتيـ عمى العبارات الفردية كالزكجية كأخيران 

عبد الرحمف، )براكف بالصيغة اآلتية- يحسب معامؿ الثبات كفؽ معادلة سبيرماف

 :(ـ1998

ر  × 2                         

ر  + 1        =      معامؿ الثبات 

يمثؿ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف اإلجابات عمى العبارات ذات  (ر  ): حيث

 .األرقاـ الفردية كاإلجابات عمى العبارات ذات األرقاـ الزكجية
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كلحساب صدؽ كثبات االستبياف كما في أعبله قاـ الباحث بأخذ عينة 

فردان مف مجتمع الدراسة كتـ حساب ثبات االستبياف مف العينة  (10)استطبلعية بحجـ 

- :االستطبلعية بمكجب طريقة التجزئة النصفية ككانت النتائج كما في الجدكؿ اآلتي

( 1)جدكؿ رقـ 
ة الثبات كالصدؽ اإلحصائي إلجابات أفراد العينة االستطبلعية عمى االستباف

 

معامؿ الصدؽ الذاتي معامؿ الثبات معامؿ االرتباط  المحكر
 0.91 0.82 0.70األكؿ 
 0.95 0.91 0.80 الثاني
 0.92 0.84 0.73 الثالث
 0.95 0.90 0.81 الرابع
 0.95 0.91 0.83 الخامس

 0.96 0.92 0.85االستبياف كامبلن 
. ـ2016إعداد الباحث مف الدراسة الميدانية، : المصدر       

أف جميع معامبلت الثبات كالصدؽ  (1)يتضح مف نتائج الجدكؿ رقـ 

 متغير مف متغيراتإلجابات أفراد العينة االستطبلعية عمى العبارات المتعمقة بكؿ 

كالبعض منيا قريبة جدان  (%50)الدراسة، كعمى االستبياف كامبلن كانت أكبر مف 
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مما يدؿ عمى أف استبياف الدراسة تتصؼ بالثبات كالصدؽ الكبيريف  (%100)إلى 

  .جدان بما يحقؽ أغراض البحث، كيجعؿ التحميؿ اإلحصائي سميمان كمقبكالن 

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة

الحزمة  (SPSS)لتحميؿ بيانات الدراسة تـ االعتماد عمى البرنامج اإلحصائي 

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كلمتحقؽ مف فرضياتيا، تـ  كاإلحصائية لمعمكـ االجتماعية

- :ستخداـ األساليب اإلحصائية اآلتيةا

.  جدكؿ التكزيع التكرارم لئلجابات.1

 . النسب المئكية.2

رتباط بيرسكف لحساب معامؿ الثبات لمتأكد مف الثبات كالصدؽ اإلحصائى إلجابات ا معامؿ .3

 .أفراد عينة الدراسة

 .براكف لحساب معامؿ الثبات- معادلة سبيرماف . 4

 .المتغير التابععمى متغير مستقؿ كؿ  تأثيراالنحدار الخطي البسيط لقياس . 5

 .االرتباط الخطي البسيط لقياس العبلقة بيف متغيرات الدراسة. 6

 . المتغير التابعة مجتمعة عمىمستقؿاؿ اتمتغيراؿ تأثيراالنحدار الخطي المتعدد . 7
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 . مساىمة المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابعمعامؿ التحديد لتحديد. 8

 . فى إجابات أفراد عينة الدراسةالتجانساالنحراؼ المعيارل لقياس . 9

 .تجاه أراء عينة الدراسة بخصكص عبارات الدراسةاالكسيط لمعرفة . 10

: اختبار فرضيات الدراسة

تطبيؽ لئلجابة عمى تساؤالت الدراسة كالتحقؽ مف فرضياتيا بخصكص أثر 

( 5)، حيث تـ إعطاء الدرجة الحككمة اإللكتركنية عمى ترشيد النفقات العامة لمدكلة

( 3)، كالدرجة "مكافؽ" ككزف لكػؿ إجابة  (4)، كالدرجة "مكافؽ بشدة "ككزف لكؿ إجابة

(  1)، كالدرجة "غير مكافؽ" ككزف لكؿ إجابة (2)، كالدرجة "محايد" ككزف لكؿ إجابة 

إف كؿ ما سبؽ ذكره كحسب متطمبات التحميؿ ". غير مكافؽ بشدة" ككزف لكؿ إجابة 

اإلحصائي ىك تحكيؿ المتغيرات االسمية إلى متغيرات كمية، كبعد ذلؾ سيتـ استخداـ 

 .اسمكب االنحدار الخطي البسيط كالمتعدد كاالنحدار التدريجي الختيار أفضؿ معادلة
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: عرض كمناقشة نتائج الفرضية األكلى

-  :تنص الفرضية األكلى مف فرضيات الدراسة عمى اآلتي

تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف التخطيط اإللكتركني لمحككمة اإللكتركنية  

لتأكد مف صحة ، ؿ.0.05كترشيد النفقات العامة لمدكلة عند مستكل داللة احصائية 

ستخداـ اسمكب االنحدار الخطي البسيط في بناء النمكذج حيث أف االفرضية يتـ 

كترشيد النفقات ( x1)كمتغير مستقؿ ممثؿ التخطيط اإللكتركني لمحككمة اإللكتركنية  

- :كذلؾ كما في الجدكؿ اآلتي y) ) تابع ممثؿ  كمتغيرالعامة لمدكلة

( 2)جدكؿ رقـ 
الخطي البسيط لقياس العبلقة بيف التخطيط اإللكتركني كالنفقات العامة  االنحدار نتائج تحميؿ 

لمدكلة 
التفسير ( (Sigالقيمة االحتمالية( t)ختبار امعامبلت االنحدار  

0B̂ 2.922 2.171 0.000  معنكية
1B̂ 0.285 5.782 0.000  معنكية

  0.67 (R)معامؿ االرتباط 
  0.45 (2R)معامؿ التحديد 

النمكذج معنكم  14.717 (F)اختيار  
1

ˆ 2.922 0.285y x  
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 ـ2016، ميدانيةإعداد الباحث مف الدراسة اؿ: المصدر           
 :- اآلتي(2)جدكؿ رقـ يتضح  لمباحث مف اؿ

متغير  التخطيط اإللكتركني ؾ بيف قكممدد ارتباط طرككجأظيرت نتائج التقدير . 1

 ت قيـ معامؿ االرتباط البسيط حيث بمغ،متغير تابع كالنفقات العامة لمدكلة ؾمستقؿ

(0.67.) 

، ىذه القيمة تدؿ عمى اف التخطيط (0.45 )(2R )بمغت قيمة معامؿ التحديد. 2

 .(المتغير التابع)في النفقات العامة لمدكلة  (%45) بػ ساىـ تمتغير مستقؿاإللكتركني ؾ

كىي دالة عف F(15.717  )) )ختبار ابمغت قيمة نمكذج االنحدار البسيط معنكم حيث . 3

 .(0.000)مستكل داللة 

 .يساكم صفران متكسط النفقات العامة لمدكلة عندما التخطيط اإللكتركني : 2.922. 4

 النفقات العامة لمدكلة بػػ كحدة كاحدة التخطيط اإللكتركنيكتعني زيادة : 0.285. 5

29.% 
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 تكجد عبلقة  ": كالتي نصت عمى أفاألكلىمما تقدـ نستنتج أف فرضية الدراسة 

ذات داللة احصائية بيف التخطيط اإللكتركني لمحككمة اإللكتركنية  كترشيد النفقات 

 .قد تحققت"  .0.05العامة لمدكلة عند مستكل داللة احصائية 

: مناقشة نتائج الفرضية الثانيةعرض ك

تكجد عبلقة ذات داللة  : مف فرضيات الدراسة عمى اآلتيالثانيةالفرضية  تنص  

احصائية بيف التنظيـ اإللكتركني لمحككمة اإللكتركنية كترشيد النفقات العامة لمدكلة عند 

تـ استخداـ اسمكب االنحدار لمتأكد مف صحة الفرضية سي .0.05مستكل داللة احصائية 

كمتغير مستقؿ ممثؿ بػ  التنظيـ اإللكتركني النمكذج حيث أف  في بناء البسيطالخطي 

(x1) كمتغير تابع ممثؿ بػ النفقات العامة لمدكلةك( (y كذلؾ كما في الجدكؿ اآلتي: 
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( 3)جدكؿ رقـ 
الخطي البسيط لقياس العبلقة بيف التنظيـ اإللكتركني كالنفقات العامة  االنحدار نتائج تحميؿ 

لمدكلة 
 

معامبلت  
االنحدار 

القيمة ( t)ختبار ا
( (Sigاالحتمالية

التفسير 

0B̂ 1.585 3.301 0.000  معنكية
1B̂ 0.624 5.081 0.000  معنكية

  0.73 (R)معامؿ االرتباط 
  0.53 (2R)معامؿ التحديد 

النمكذج معنكم  25.813 (F)اختيار  
2

ˆ 1.585 0.624y x  
 ـ2016، ميدانيةمف الدراسة اؿ إعداد الباحث: المصدر         

 :- اآلتي(3)جدكؿ رقـ يتضح لمباحث مف اؿ

متغير  التنظيـ اإللكتركني ؾ بيف قكممدد ارتباط طرككجأظيرت نتائج التقدير . 1

 ت قيـ معامؿ االرتباط البسيط حيث بمغ،متغير تابع كالنفقات العامة لمدكلة ؾمستقؿ

(0.73.) 

، ىذه القيمة تدؿ عمى اف التنظيـ (0.53 )(2R )بمغت قيمة معامؿ التحديد. 2

 .(المتغير التابع)في النفقات العامة لمدكلة  (%45) بػ ساىـ تمتغير مستقمةاإللكتركني ؾ
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كىي دالة عف F( 25.813  )) )ختبار ابمغت قيمة نمكذج االنحدار البسيط معنكم حيث . 3

 .(0.000)مستكل داللة 

 .يساكم صفران متكسط النفقات العامة لمدكلة عندما التنظيـ اإللكتركني : 1.585.  4

 النفقات العامة لمدكلة بػػ كحدة كاحدة التنظيـ اإللكتركنيكتعني زيادة : 0.624. 5

63.% 

 تكجد عبلقة ذات : " كالتي نصت عمى أفالثانيةستنتج أف فرضية الدراسة ممما تقدـ 

داللة احصائية بيف التنظيـ اإللكتركني لمحككمة اإللكتركنية كترشيد النفقات العامة 

 .قد تحققت" .0.05لمدكلة عند مستكل داللة احصائية 

 :الثالثةمناقشة نتائج الفرضية عرض ك

 تكجد عبلقة ذات داللة :" مف فرضيات الدراسة عمى اآلتيالثالثةتنص الفرضية 

احصائية بيف القيادة اإللكتركنية لمحككمة اإللكتركنية كترشيد النفقات العامة لمدكلة عند 

تـ استخداـ اسمكب  لمتأكد مف صحة الفرضية سي".0.05مستكل داللة احصائية 

كمتغير مستقؿ  القيادة اإللكتركنية النمكذج حيث أف  في بناء البسيطاالنحدار الخطي 
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كما في الجدكؿ  كذلؾ y)  )كمتغير تابع ممثؿ بػ النفقات العامة لمدكلةك (x2)ممثؿ بػ 

- :اآلتي

( 4)جدكؿ رقـ 
الخطي البسيط لقياس العبلقة بيف القيادة اإللكتركنية كالنفقات العامة  االنحدار نتائج تحميؿ 

لمدكلة 
 

التفسير ( (Sigة االحتماليةـالقي( t)ختبار ا معامبلت االنحدار 

0B̂ 2.424 3.232 0.002  معنكية
1B̂ 0.404 4.932 0.000  معنكية

  0.69 (R)معامؿ االرتباط 
  0.48 (2R)معامؿ التحديد 

النمكذج معنكم  15.453 (F)اختيار  
3

ˆ 2.424 0.404y x  
 ـ2016، ميدانيةإعداد الباحث مف الدراسة اؿ: المصدر        

 :- اآلتي(4)جدكؿ رقـ يتضح لمباحث مف اؿ

 متغير مستقؿ القيادة اإللكتركنية ؾ بيف قكممدد ارتباط طرككجأظيرت نتائج التقدير . 1

 (.0.69 )ت قيـ معامؿ االرتباط البسيط حيث بمغ،متغير تابعكالنفقات العامة لمدكلة ؾ
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، ىذه القيمة تدؿ عمى اف صيغ القيادة (0.48 )(2R )بمغت قيمة معامؿ التحديد. 2

 .(المتغير التابع)في النفقات العامة لمدكلة  (%48) بػ ساىـ تمتغير مستقؿاإللكتركنية ؾ

كىي دالة F(15.453  )) )ختبار ابمغت قيمة نمكذج االنحدار البسيط معنكم حيث . 3

 .(0.000)عف مستكل داللة 

يساكم متكسط قياس النفقات العامة لمدكلة عندما صيغ القيادة اإللكتركنية : 2.424. 4

 .صفران 

 %.40 النفقات العامة لمدكلة بػػ كحدة كاحدة القيادة اإللكتركنيةكتعني زيادة : 0.404. 5

تكجد عبلقة " :  كالتي نصت عمى أفالثالثةستنتج أف فرضية الدراسة ممما تقدـ 

ذات داللة احصائية بيف القيادة اإللكتركنية لمحككمة اإللكتركنية كترشيد النفقات 

 .قد تحققت"  .0.05العامة لمدكلة عند مستكل داللة احصائية 

 : الرابعةمناقشة نتائج الفرضية عرض ك

تكجد عبلقة ذات داللة :"  مف فرضيات الدراسة عمى اآلتيالرابعةتنص الفرضية 

احصائية بيف الرقابة اإللكتركنية لمحككمة اإللكتركنية كترشيد النفقات العامة لمدكلة عند 

تـ استخداـ اسمكب لمتأكد مف صحة الفرضية سي ".0.05مستكل داللة احصائية 
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كمتغير مستقؿ  الرقابة اإللكتركنية النمكذج حيث أف  في بناء البسيطاالنحدار الخطي 

كذلؾ كما في الجدكؿ  y)   )كمتغير تابع ممثؿ بػ النفقات العامة لمدكلةك (x2)ممثؿ بػ 

 :اآلتي

( 5)جدكؿ رقـ 
الخطي البسيط لقياس العبلقة بيف الرقابة اإللكتركنية كالنفقات العامة  االنحدار نتائج تحميؿ 

لمدكلة 
التفسير ( (Sigالقيمة االحتمالية( t)ختبار امعامبلت االنحدار  

0B̂ 2.397 3.248 0.002  معنكية
1B̂ 0.401 4.792 0.000  معنكية

  0.66 (R)معامؿ االرتباط 
  0.44 (2R)معامؿ التحديد 

النمكذج معنكم  14.553 (F)اختيار  
4

ˆ 2.397 0.401y x  
 ـ2016، ميدانيةإعداد الباحث مف الدراسة اؿ: المصدر        

 :- ما يمي(5)جدكؿ رقـ يتضح  لمباحث مف اؿ

 متغير مستقؿالرقابة اإللكتركنية ؾ بيف  قكممدد ارتباط طرككجأظيرت نتائج التقدير . 1

 (.0.66 )ت قيـ معامؿ االرتباط البسيط حيث بمغ،متغير تابعكالنفقات العامة لمدكلة ؾ
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، ىذه القيمة تدؿ عمى اف الرقابة (0.44 )(2R )بمغت قيمة معامؿ التحديد. 2

المتغير )في قياس النفقات العامة لمدكلة  (%44) بػ ساىـ تمتغير مستقؿاإللكتركنية ؾ

 .(التابع

كىي دالة F( 14.553  )))ختبار ابمغت قيمة نمكذج االنحدار البسيط معنكم حيث . 4

 .(0.000)عف مستكل داللة 

 .يساكم صفران متكسط النفقات العامة لمدكلة عندما الرقابة اإللكتركنية : 2.397. 5

 %.40النفقات العامة لمدكلة بػ كحدة كاحدة الرقابة اإللكتركنيكتعني زيادة : 0.401. 6

تكجد عبلقة : "  كالتي نصت عمى أفالرابعةستنتج أف فرضية الدراسة ممما تقدـ 

ذات داللة احصائية بيف الرقابة اإللكتركنية لمحككمة اإللكتركنية كترشيد النفقات 

 .قد تحققت" .0.05العامة لمدكلة عند مستكل داللة احصائية 

 : نتائج االنحدار الخطي المتعدد لمتغيرات الدراسةعرض كمناقشة 

( 6)جدكؿ رقـ 
يكضح متغيرات الدراسة 

الصفة المتغير الرمز 
Y  تابع النفقات العامة لمدكلة



 م2020  سبتمرب – الثاني عشر العدد                  جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

 

143 

 

 

X1 مستقؿ   التخطيط اإللكتركني
X2 مستقؿ  التنظيـ اإللكتركني 

X3 مستقؿ  القيادة اإللكتركنية 

X4 مستقؿ  الرقابة اإللكتركنية 

 ـ2016، ميدانيةمف الدراسة اؿث إعداد الباح: المصدر
 (7)جدكؿ رقـ 

كالتنظيـ  الخطي المتعدد لقياس تأثير التخطيط اإللكتركني االنحدار نتائج تحميؿ 
كالنفقات العامة لمدكلة  كالرقابة اإللكتركنية كالقيادة اإللكتركنية اإللكتركني

معامبلت  
االنحدار 

ختبار ا
(t )

القيمة 
( (Sigاالحتمالية

التفسير 

0B̂ 0.747 4.241 0.000  معنكية
1B̂ 0.510 5.121 0.000  معنكية
2B̂ 0.482 5.756 0.000 معنكية 

3B̂ 0.109 6.201 0.000 معنكية 

4B̂ 0.190 4.112 0.000 معنكية 

معامؿ االرتباط المتعدد 
(R) 

0.77  

  0.59 (2R)معامؿ التحديد 
النمكذج معنكم  33.231 (F)اختيار  

1النمكذج  2 3 4
ˆ 0.747 0.510 0.482 0.109 0.190y x x x x     

 ـ2016، ميدانية مف الدراسة اؿث إعداد الباح: المصدر     
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:-  اآلتي(7)جدكؿ رقـ يتضح  لمباحث مف اؿ

التخطيط اإللكتركني كالتنظيـ م قكم بيف دد ارتباط طرككجأظيرت نتائج التقدير . 1

ت  حيث بمغاإللكتركني كالقيادة اإللكتركنية كالرقابة اإللكتركنية  كالنفقات العامة لمدكلة ،

 (.0.77 )قيـ معامؿ االرتباط المتعدد

، ىذه القيمة تدؿ عمى  اف التخطيط (0.59 )(2R )بمغت قيمة معامؿ التحديد. 2

 متغيرات مستقمةاإللكتركني كالتنظيـ اإللكتركني كالقيادة اإللكتركنية كالرقابة اإللكتركنية  ؾ

 .(المتغير التابع) النفقات العامة لمدكلة %(59) تساىـ

كىي F( 33.231  )) )ختبار ابمغت قيمة نمكذج االنحدار المتعدد معنكم حيث .  3

 .(0.000)دالة عف مستكل داللة 

 معنكية التخطيط اإللكتركني (B)مف النتائج اعبله نجد اف جميع معامبلت االنحدار. 4

التنظيـ , (0.000)كىي عند مستكل أقؿ  (5.121)المحسكبة  (t)، بمغت قيمة 

، (0.000)كىي عند مستكل أقؿ مف  (5.756)المحسكبة  (t)اإللكتركني بمغت قيمة 

كىي عند مستكل أقؿ مف   (6.201)المحسكبة  (t)القيادة اإللكتركنية بمغت قيمة 

كىي عند مستكل أقؿ  (4.112)المحسكبة  (t)، الرقابة اإللكتركنية بمغت قيمة (0.000)
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كىذه النتيجة تدؿ عمى كجكد تأثير معنكم مف قبؿ المتغيرات المستقمة . (0.000)مف  

عمى  (التخطيط اإللكتركني كالتنظيـ اإللكتركني كالقيادة اإللكتركنية كالرقابة اإللكتركنية)

. (النفقات العامة لمدكلة)المتغير التابع 

: النمكذج تقييـ 6

مصفكفة االرتباطات بيف المتغيرات المستقمة 

 (8)جدكؿ رقـ 
 مصفكفة االرتباطات بيف المتغيرات المستقمة

الرقابة 
 اإللكتركنية

القيادة 
 اإللكتركنية

التنظيـ 
 اإللكتركني

التخطيط 
 اإللكتركني

 

  التخطيط اإللكتركني 1.000   

  التنظيـ اإللكتركني 0.356 1.000

  القيادة اإللكتركنية 0.327 0.416 1.000

  الرقابة اإللكتركنية 0.228 0.500 0.336 1.000

 .2016، ميدانيةإعداد الباحث مف الدراسة اؿ: المصدر
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 اختبار االرتباط الذاتي كالتدخؿ الخطي المتعدد كالتكزيع الطبيعي 

مشكمة مف  يجب التحقؽ مف نمكذج االنحدار الخطي المتعدد انو ال يعاني

 قاـ  الباحثاف بإجراء اختبار التعدد الخطي االرتباط الذاتي بيف األخطاء العشكائية 

  :-االرتباط الذاتي كالتداخؿ المتعدد كالتكزيع الطبيعي لؤلخطاء كما في الجدكؿ التالي

 (9)جدكؿ رقـ 
اختبار االرتباط الذاتي كالتدخؿ الخطي المتعدد كالتكزيع الطبيعي 

المتغيرات 
المستقمة 

التبايف 
المسمكح بو 
Tolerance 

معامؿ 
التضخـ 
 VIFالتبايف 

معامؿ 
 االلتكاء

Skewness 

الخطا 
المعيارم 

نسبة 
معامؿ 
 االلتكاء

الى الخطأ 
المعيارم 

Durbin-
Watson 

التخطيط 
  اإللكتركني

1.200 0.833 0.148 0.196 
0.755 

2.232 

التنظيـ 
  اإللكتركني

1.322 0.756 0.279 
1.423 

القيادة 
  اإللكتركنية

1.516 0.659 0.043 
0.219 

الرقابة 
  اإللكتركنية

1.371  0.729  0.483 
2.064 

 ـ2016، ميدانيةإعداد الباحث مف الدراسة اؿ: المصدر
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 (:(Auto correlationاختبار االرتباط الذاتي

 باستخداـ إحصائية داربف  إجراء اختبار االرتباط الذاتي لؤلخطاء العشكائية تـ

فاف إحصائية  (=4P)ك ( (n=50كدرجة حرية % 5بمستكل داللة  (DW)كاتسف

DW=2.232تشير الى عدـ كجكد ارتباط ذاتي بيف االخطاء العشكائية . 
 

 (:(Multi-collinearity اختبار االرتباط الخطي المتعدد 

إجراء لمتحقؽ مف مشكمة التداخؿ الخطي بيف المتغيرات المستقمة  قاـ الباحثاف ب

نجد جميع قيـ  (VIF/ Variance Inflation Factor)حصائية إختبار بكاسطة اال

VIF  يعاني مف مشكمة   كىذا يعني اف النمكذج ال10أقؿ مف  لممتغيرات المستقمة

 . ام عدـ كجكد ارتباط عاؿ بيف المتغيرات المستقمةالتداخؿ الخطي

 (:(Normal Distribution ختبار التكزيع الطبيعيا

لمتحقؽ مف اف تكزيع البيانات طبيعيان تـ قسمة معامؿ االلتكاء الى الخطأ 

أف نسبة معامؿ االلتكاء إلى الخطأ المعيارم لجميع المتغيرات المستقمة  المعيارم كنجد

. يشير ذلؾ  الى أف المتغيرات المستقمة تتكزع طبيعيان  (-2ك2)تقع ضمف المدل 

 



 م2020  سبتمرب – الثاني عشر العدد                  جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

 

148 

 

 

Normal Q-Q Plot of Unstandardized Residual
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( 1)شكؿ رقـ 

اختبار التكزيع الطبيعي 
 

 ـ2016، ميدانية مف الدراسة اؿافإعداد الباحث: المصدر
مف الشكؿ أعبله، نبلحظ أف معظـ النقاط تتجمع تقريبان بمحاذاة الخط المستقيـ 

. مما يشير الى اف البكاقي تتكزع طبيعيان بمتكسط يساكم صفر
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:  عدـ تجانس التبايف

عدـ مشكمة مف  لمتحقؽ مف نمكذج االنحدار الخطي المتعدد انو ال يعاني

تجانس التبايف الخطأ العشكائي، قاـ الباحثاف بتمثيؿ قيـ المتغير التابع عمى المحكر 

 عمى المحكر الرأسي الشكؿ Standardized Residualاالفقي كالبكاقي المعبارية 

:- التالي

( 2)شكؿ رقـ 
 عدـ تجانس التبايف

Regression Studentized Deleted (Press) Residual

43210-1-2-3

Y

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

 
 ـ2016، ميدانيةإعداد الباحث مف الدراسة اؿ: المصدر        
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مف الشكؿ أعبله نبلحظ أف النقاط تكزع بشكؿ شريط أفقي متساكم حكؿ 

. الصفر، مما يدؿ عمى أف النمكذج ال يعاني مف مشكمة تجانس الخطأ العشكائي

: ممخص نتائج ترتيب المتغيرات المستقمة مف حيث تأثيرىا عمى  المتغير التابع
 (10)جدكؿ رقـ 

ممخص نتائج ترتيب المتغيرات المستقمة مف حيث تأثير عمى  المتغير التابع 

 المتغير
الترتيب االىمية النسبية 

 
 4 0.053  التخطيط اإللكتركني
 1 0.457  التنظيـ اإللكتركني
 3 0.114  القيادة اإللكتركنية
 2  0.202  الرقابة اإللكتركنية

 ـ2016إعداد الباحث مف الدراسة الميدانية، : المصدر                       
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( 3)شكؿ رقـ 
ممخص نتائج ترتيب المتغيرات المستقمة مف حيث تأثيرىا عمى  المتغير التابع 

 
ـ Excel ،2016 برنامج  مف الدراسة الميدانية،إعداد الباحث: المصدر

 النتائج كالتكصيات: الخاتمة

 النتائج: أكالن 

:- تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية

كجكد تأثير معنكم مف قبؿ التخطيط االلكتركني كالتنظيـ االلكتركني كالقيادة االلكتركنية . 1

. كالرقابة االلكتركنية عمى النفقات العامة لمدكلة
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تتعرض التقسيمات األفقية لممنظمة كفقان لنظرية اليندرة باندثار بعض الكحدات اإلدارية .  2

 .كقد يحدث تفتيت أك دمج لكحدات إدارية أخرم

نجاح أعماؿ الرقابة كالتنظيـ كالتخطيط نتيجة لكجكد نظاـ معمكمات متكامؿ ككؼء يكفر . 3

. المعمكمات بسرعة لممستخدميف

 كفاءة األداء اإلدارم مف خبلؿ تقميؿ التعامؿ بالنماذج اليدكية كالتعامؿ بالنماذج زادت. 4

 .اإللكتركنية

 .تكفر كسائؿ الرقابة الذكية لضبط األداء الحككمي بتطبيؽ مبدأ اتخاذ االجراءات الكقائية. 5

 التكصيات: ثانيان 

:  بالتكصيات التاليةبناءان عمى نتائج الدارسة يكصي الباحث 

ككمية تتعمؽ بالقياس حاؿ باستصدار معايير لممحاسبة لمحاسبةا معايير حث مجمس. 1

 .تبلءـ مع التطكر المنشكدتكالتخطيط اإللكتركني ؿ

المستمر لمحككمة االلكتركنية كخاصة عند العمؿ في  ىتماـ بالتطكيراالالمؤسسات عمى . 2

 .بيئة نظـ المعمكمات االلكتركنية

 . لرفع كفاءة العامميفبرامج التدريب كالتكظيؼ االلكتركنياالىتماـ ب. 3
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 .تطكير الرقابة االلكتركنية كاتباع االسس االقتصادية لقياس النفقات العامة لمدكلة. 4

  . كالدراسات المتعمقة بمجاؿ الحككمة االلكتركنيةثجراء المزيد مف االبحاإ. 5

المراجع المصادر ك

 أثر الحككمة اإللكتركنية عمى النظاـ المحاسبي (.ـ2012 .)أحمد، محمد دفع ا -

جامعة النيميف، كمية الدراسات : الخرطكـ.  رسالة ماجستير غير منشكرة.الحككمي

 .امالعؿ

ة مدار الكتب العمـ: القاىرة.  التجارة اإللكتركنية(ـ2003 .)بسيكني، عبد الحميد -

  .لمنشر كالتكزيع

 مؤسسات اإللكتركنية عمى الحككمة تطبيؽ أثر .(ـ2010.) أحمد ،عيشاكم بف -

كمية الحقكؽ كالعمـك . جامعة قاصدم مرباح: الجزائر. مجمة الباحث. األعماؿ

 .االقتصادية

 أثر ترشيد نفقات الدكلة في جذب المستثمريف (.ـ2010 .)بيتاالقك، جينا جكزيؼ -

 .جامعة الخرطكـ: الخرطكـ. رسالة ماجستير غير منشكرة. األجانب في السكداف
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 نحك استراتيجية كطنية لتطبيؽ الدكلة اإللكتركنية (.ـ2006.)بيزاف، حناف الصادؽ -

: القاىرة.  مجمة االتجاىات الحديثة في المكتبات كالمعمكمات.بالجماىيرية الميبية

  .المكتبة األكاديمية

.  الحككمة اإللكتركنية بيف الكاقع كالطمكح(.ـ2007.)حجازم، عبد الفتاح بيكمي -

  .دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية

 .مؤسسة الثقافة الجامعية: القاىرة.  اصكؿ المالية العامة(.ـ1984 .)حشيش، كماؿ -

ة م الحككمة االلكتركنية كدكرىا في زيادة فاعؿ(.ـ2011.)حماد، حاتـ حماد حامد -

جامعة : الخرطكـ. رسالة ماجستير غير منشكرة. االداء المالي بالكحدات الحككمية

 .امالنيميف، كمية الدراسات العؿ

دار كنكز : عماف. التكنكلكجيا اإللكتركنية. (ـ2007).الخالدم، محمد محمكد -

 . المعرفة لمنشر كالتكزيع

 . دار الكتاب العممي:  عماف.  المالية العامة(.ـ2008 .)خميفة، فمح حسيف -

مركز : االسكندرية .  مبادئ المالية العامة(ـ2000 .)دراز، حامد عبد المجيد -

 . االسكندرية لمكتاب
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 - الحككمة اإللكتركنية بيف النظرية كالتطبيؽ (.ـ2008 .)دياب، كليد أبك جعفر -

 رسالة .دراسة ميدانية عمى الشركة العامة لمبريد كاالتصاالت السمكية كالبلسمكية

 .ام كمية الدراسات العؿ.جامعة أمدرماف اإلسبلمية: الخرطكـ  .دكتكراه غير منشكرة

 مدخؿ-  تطبيقيا كسبؿ اإللكتركنية الحككمة (ـ2009 .)قدكرم سحر، الرفاعي -

جامعة حسيبة بف بكعمى :  الجزائر.مجمة اقتصاديات شماؿ أفريقيا. استراتيجي

  .بالشمؼ

 األبعاد التنمكية لتكنكلكجيا المعمكمات كالحككمة (.ـ2004.)زيف الديف، صبلح -

  .جامعة القاىرة:  مجمة السياسة الدكلية القاىرة .اإللكتركنية

دار جامعة القرآف الكريـ : الخرطـك .  المالية العامة(.ـ2002.)السيد، عثماف ابراىيـ -

 .لمنشر

دار : عماف. مقدمة في نظـ المعمكمات اإلدارية (ـ2004).محمدزياد الشرماف،  -

. صفاء لمنشر كالتكزيع

دار الكتاب : عماف .  المالية العامة(ـ2008.)الطاىر، عبد ا الشيخ محمكد -

 .العممي
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دارة نظـ المعمكمات اإلدارية. (ـ2007).الطائي، محمد عبد المحسف - . صيانة كا 

 . دار المسيرة لمنشر كالتكزيع: عماف

 التجارة اإللكتركنية لممستقبؿ الكاعد لآلجاؿ (.ـ2010. )الطائي، محمد عبد حسيف -

 . دار الثقافة: عماف. القادمة

 أثر السياسات االقتصادية عمى االستثمار (.ـ2014.)الطيب، أحمد عثماف أحمد -

: الخرطكـ.  رسالة ماجستير غير منشكرة .األجنبي لترشيد النفقات العامة لمدكلة

 .جامعة اـ درماف اإلسبلمية

دار زىراء الشرؽ : القاىرة.  نحك مجتمع إلكتركني(.ـ2006.)عبد الحي، رمزم أحمد -

 .لمنشر كالتكزيع

. الطبعة الثانية.  التربية التجريبية كالبحث التربكم(.ـ1984.)عبد الدائـ، عبد ا -

 .دار العمـ لممبلييف:  بيركت

 .الطبعة الثالثة. النظرية كالتطبيؽ - القياس النفسي (ـ1998.)عبد الرحمف، سعد -

 . دار الفكر العربي:القاىرة

. مؤسسة الثقافة الجامعية: القاىرة.  المالية العامة(.ـ1998. )عبد العاؿ، كنيس فرج -
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 الحككمة االلكتركنية في السكداف بيف (ـ2014. )عثماف، ناصر عبد النبي -

جامعة أـ درماف : الخرطكـ.  رسالة ماجستير غير منشكرة.االستراتيجية كالتطبيؽ

 .ام كمية الدراسات العؿ.االسبلمية

دار المسيرة لمنشر : عماف. اإلدارة اإللكتركنية.  (ـ2007 ).العجمي، محمد حسنيف -

 .كالتكزيع

 رسالة دكتكراه غير . تطبيقات الحككمة االلكتركنية(.ـ2013. )عمى، مكدة محمد -

 .ام كمية الدراسات العؿ.جامعة أـ رماف االسبلمية: الخرطكـ. منشكرة

 .المكتبة العصرية: مصر. اإلدارة اإللكتركنية. (ـ2004 ).غنيـ، أحمد محمد -

. السياسة المالية كدكرىا في تحقيؽ التكازف االقتصادم (ـ2005 ).مسعكد، دركاس -

 .جامعة الجزائر: الجزائر. رسالة دكتكراه غير منشكرة

.  الحككمة اإللكتركنية بيف النظرية كالتطبيؽ(ـ2008 .)مطر، عصاـ عبدالفتاح -
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 .الدار الجامعية: اإلسكندرية. المعرفة
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 انسىدان - (حمهيت بىرتسىدان)دور قطاع انسياحت يف تىفري فزص انعمم بىاليت انبحز األمحز 
 (و2016 -و 2006دراست قياسيت نهفرتة مه )

: دادػػػػػػػػػػإع     
   كالء عبد اهلل عبد اهلل جابر.أ   &    فكزية ساتي محمد األميف سكار الدىب.د

  كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية–         االقتصاد البحت  شارؾـاالقتصاد اؿأستاذ                  
                    جامعة الزعيـ األزىرم جامعة الزعيـ األزىرم

 
Abstract 

The study aimed to identify the role of the tourism sector in 

providing job opportunities in Red Sea State (Port Sudan) for the 

period 2006-2016. The study was covered based on data obtained 

from the Ministry of Environment and Tourism and the Civil 

Service Bureau in the state. 

The study used both historical and descriptive analytical method in 

addition to the digital statistical method to estimate the study and 

measure the basic hypothesis that: 

- There is a statistically significant relationship between the 

tourism sector and increasing job opportunities in the state. 

The study reached the following results: 

-  Tourism has a major role in increasing job opportunities in the 

state. 
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- The development of the tourism sector increases the provision of 

employment opportunities in the state. 

It recommended the following: 

- The need to provide the right and encouraging environment to 

work in the field of tourism. 

- Anappro priate and encourcying environmen should be provided 

to work in the field of touvism. 

- Promoting the tourism potential of the state to attract more 

tourism projects and thus job opportunities. 

مستخمص 

ىدفت الدراسة لمعرفة دكر قطاع السياحة في تكفير فرص العمؿ بكالية البحر 

كتمت تغطية الدراسة قياسيان باالعتماد عمى . (ـ2016-2006محمية بكرتسكداف)األحمر

. بيانات كزارة البيئة كالسياحة كديكاف الخدمة المدنية

كاستخدـ كؿ مف المنيج التاريخي الكصفي إضافة لئلحصائي لتقدير الدراسة كقياس 

:- الفرضية اآلتية

. تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف قطاع السياحة كزيادة فرص العمؿ بالكالية -

:- كتكصمت لمنتائج اآلتية
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. لمسياحة دكر كبير في زيادة فرص العمؿ بالكالية- 

. تطكير القطاع السياحي يزيد مف تكفير فرص العمؿ بالكالية- 

:- كأكصت باآلتي

. ضركرة تكفير المناخ المناسب كالمشجع لمعمؿ في المجاؿ السياحي- 

التركيج لئلمكانيات السياحية بالكالية لجذب مزيد مف المشركعات السياحية كبالتالي - 

 .فرص العمؿ
 

:الكممات المفتاحية  

لسببية،  كاختبار السككنيةالعمؿ السياحي، ا، المشركعات السياحيةالسياحة، 

.التكامؿ المشترؾ كالمربعات الصغرل  
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: تمييد

 في اآلكنة األخيرة العديد مف التغييرات الجذرية الفاعمة قتصادمجاالت االشيدت 

في اقتصادياتيا، كزاد اىتماـ تمؾ الدكؿ كخاصة لكثير مف الدكؿ الساعية إلى تحقيؽ نمك 

فضبلن عف ؛ جتماعيةاقتصادية كابقطاع السياحة كتطكيره لما لو مف منافع النامية منيا 

كمستكل أفضؿ لمعيشة كرفاىية األفراد؛ كذلؾ لخكاص   لمكثير مف فرص العمؿقتكفير

.  ذاتية لمقطاع السياحي دكف األنشطة االقتصادية األخرل

كتعتبر كالية زيادة في فرص كالعمؿ، تحقيؽ كتعتبر السياحة مف أىـ مصادر 

ىـ ـعتماد المجاؿ السياحي كقطاع االبحر األحمر مف أكبر كاليات السكداف في 

عتمادىا كعناصر أساسية إلقامة االمتبلكيا لمعديد مف المقكمات السياحية كالتي يمكف 

.  السياحة قطاعكتطكير

 مفألىمية كؿ ذلؾ كاف البد مف البحث في الكسائؿ الممكنة لترقية ذلؾ القطاع 

تحديد صكر العبلقة نمك القطاع عمى تكفير فرص العمؿ بدراسة كتحميؿ أثر خبلؿ 
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عتمادان عمى الطرؽ اإلحصائية االدالية لممتغيرات كطبيعة عبلقتيا بالمتغير التابع 

 .المختمفة

  :مشكمة الدراسة/ 1

تمتمؾ الكالية العديد مف المقكمات السياحية التي يمكف أف تسيـ في زيادة فرص 

ذلؾ فإف بالرغـ مف العمؿ بالكالية مف خبلؿ قياـ العديد مف المشركعات االستثمارية، ك

:- مشكمة في السؤاؿ الرئيس التالياؿ صياغة كتمتالمستفاد أقؿ مما ىك متكقع؛ 

؟  في تكفير فرص العمؿ بالكالية قطاع السياحة  دكرىك ما

:- األسئمة اآلتيةكيتفرع منو 

. م بالكاليةالسياحفرص العمؿ لمتطكرات التي تحدث في القطاع ستجابة ا ما مدل -1

 ما السبب في قمة فرص العمؿ بيذا القطاع في الكالية؟- 2

: أىمية الدراسة/ 2
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دكره في جذب االستثمارات السياحية السياحة كبياف قطاع لتعرؼ عمى أىمية ا- 1

 .بالكالية

. ةخاص  بصفةكالية البحر األحمركفي   عمكمان لمسياحة ـ كصؼم تقد-2

إظيار القدرات السياحية التي تتمتع بيا الكالية كتكضيح مدل اىتماميا بالقطاع  -3

. السياحي

 أىمية دراسة قطاع السياحة ككنو مصدر ىاـ  لجذب االستثمارات السياحية  كبالتالي -4

 .زيادة فرص العمؿ بالكالية

: أىداؼ الدراسة/ 3

.  معرفة مدل مساىمة قطاع السياحة في تكفير فرص العمؿ بالكالية-1

. زيادة المشركعات السياحية في زيادة  فرص عمؿ جديدة بالكالية أثربياف كتحميؿ  -2

. إبراز قطاع السياحة كقطاع مساىـ في خفض نسبة البطالة العامة بالكالية- 3

 .يةالكالب كزيادة فرص العمؿالسياحة قطاع تحديد العبلقة بيف  -4
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  : الدراسةةفرضي/ 4

 . قطاع السياحة كزيادة فرص العمؿ بالكاليةعبلقة ذات داللة إحصائية بيفتكجد  -

 : منيجية الدراسة/ 5

لتحميؿ البيانات  اإلحصائي كالمنيج الكصفي التحميميكؿ مف  البحث استخدـ

.  ((OLSSستخداـ المنيج التجريبي كتقديرات المربعات الصغرل العاديةكاالمجمعة 

 :الدراسات السابقة/ 6

التخطيط االستراتيجي كأثره في استدامة التنمية السياحية ، (ـ2007عمي )دراسة / 1

. بكالية البحر األحمر

 ىدفت الدراسة إلى بياف أىمية التخطيط السياحي االستراتيجي كعبلقتو بالتنمية 

:- في القطاع السياحي، كقد قامت عمى اختبار الفرضيات اآلتية

ىنالؾ عبلقة بيف االىتماـ بأساليب متغيرات بيئة العمؿ كتطكر القطاع - 

. السياحي
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ا ذيؤدم التخطيط السياحي الجيد إلى تحقيؽ معدالت عالية لمنمك في ق -

 .القطاع

:- كتكصمت لعدة نتائج أىميا

اىتماـ الدكلة بالتخطيط االستراتيجي عمى كافة المستكيات لكؿ الكزارات  -

. بصؼ عامة، كالتخطيط السياحي بصفة خاصة

اركة الفاعمة لمقطاعيف العاـ كالخاص في استخداـ المكارد السياحية شقمة الـ -

.  المتكفرة لتطكير السياحة

كقد أكصت الدراسة بضركرة تسييؿ اإلجراءات االستثمارية لرجاؿ األعماؿ لزيادة 

ركعات المؤدية لتحقيؽ التنمية السياحية كزيادة فرص العمؿ في شنسبة اإلنفاؽ في الـ

. القطاع

 .صناعة السياحة كدكرىا في االقتصاد الكطني، (ـ2008حسف )دراسة / 2
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ىدفت الدراسة إلى التعريؼ باإلمكانيات السياحية التي تتكافر في السكداف 

كدكرىا في االقتصاد الكطني، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كاإلحصائي 

. لقياس المؤثرات في مكضكع الدراسة

:- كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج 

. صناعة السياحة في السكداف تعتبر أحد المصادر الرافدة لبلقتصاد الكطني- 

يمتمؾ السكداف مكاقع كجكاذب سياحية متميزة، كتتكافر فيو معظـ أنماط السياحة - 

. المختمفة

:- كأكصت باآلتي

. ضركرة تطبيؽ استراتيجية عممية تعمؿ عمى تطكير القطاع السياحي في السكداف- 

. العمؿ عمى تأىيؿ القكل العاممة في قطاع السياحة- 

 مشاكؿ كمعكقات قطاع السياحة كأثرىا عمى االستثمارات ،(ـ2009نسريف)دراسة/3

. (دراسة حالة كالية البحر األحمر)
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 ىدفت الدراسة إلى التعريؼ بمفيـك كأىمية السياحة كدكرىا في جذب االستثمار 

كالية ببالكالية، كالكقكؼ عمى االستثمارات المتحققة كدكرىا في التنمية االقتصادية خاصة 

. البحر األحمر

 -:ختبار الفرضيات اآلتيةاكقامت الدراسة عمى 

كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تشجيع االستثمار السياحي كزيادة  -

 . معدالت التنمية االقتصادية بالكالية

كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف ضعؼ الكعي السياحي لدل األفراد  -

 . كالجانب الخاص بحماية البيئة السياحية بالكالية

ستخداـ المنيج التاريخي كالكصفي التحميمي لجمع بيانات اكلمتحقؽ مف ذلؾ تـ 

 -:كتـ التكصؿ لمنتائج اآلتية؛ الدراسة كتحميميا

 .تعتبر السياحة إحدل القطاعات الرائدة كاألساسية في عممية النمك كالتنمية -

 .  بيانخفاض نسبة االستثمارات المنفذة مقارنة بالمصدؽا -
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 -:كقد أكصت الدراسة باآلتي

االىتماـ بتطكير البنية التحتية لمسياحة كالقطاعات االقتصادية األخرل  -

 . المؤثرة فييا كالنقؿ، االتصاالت، اإلنشاءات كالمصارؼ

إنشاء صناعات جديدة باإلقميـ لكجكد فائض في المكارد المالية كمصادر   -

  .الطاقة ككفرة األيدم العاممة

، صناعة السياحة كدكرىا في تحقيؽ التنمية االقتصادية في (ـ2011عمكية)دراسة / 4

 .السكداف

براز دكرىا في  ىدفت الدراسة إلى التعريؼ بصناعة السياحة في السكداف، كا 

. تكفير فرص العمؿ بما يساعد في تخفيض مشكمة البطالة

:- كتكصمت الدراسة لمعديد مف النتائج أىميا

. قطاع السياحة يؤدم إلى زيادة القكل العاممة -

 .التنمية السياحة بالدكلة تؤدم إلى تنمية المناطؽ الريفية -

:- كأكصت باآلتي

. ضركرة العمؿ عمى تطكير مقكمات السياحة كتحديث البنيات األساسية -
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 .ضركرة استثمار المكارد المتاحة لتنفيذ المشاريع السياحية ذات المكارد المحدكدة -

دراسة حالة كالية )أثر السياحة عمى مستكل دخؿ الفرد ، (ـ2015رباب )دراسة / 5

. (ـ2013-ـ2007البحر األحمر لمفترة مف 

 ىدفت الدراسة إلى تناكؿ مفيـك السياحة كتطكرىا كدراسة اآلثار اإليجابية كالسمبية 

. لمسياحة باإلضافة إلى معرفة مفيـك الدخؿ كدكر السياحة في التنمية

:-  كقامت الدراسة عمى اختبار الفرضية اآلتية

كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف قطاع السياحة كزيادة مستكل دخؿ الفرد - 

. بالكالية

كاتبعت الدراسة المنيج اإلحصائي الكصفي كبرنامج التحميؿ اإلحصائي الختبار صحة 

. الفرضية

:- كتكصمت الدراسة لمنتائج اآلتية

. زيادة النشاط السياحي أدت لزيادة مستكل دخؿ الفرد بالكالية -

 .التطكر في النشاط السياحي أدل الرتفاع مستكل معيشة الفرد بالكالية -

:- كقد أكصت باآلتي
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فتح األنشطة التجارية كاالستثمارية لؤلفراد لزيادة مداخيميـ مف العركض  -

. السياحية

فتح أسكاؽ جديدة لمسياحة خاصة في المنتجعات كالمحميات كاألماكف التي  -

 . يتردد عمييا سكاح الداخؿ كالخارج

، دكر السياحة في التغيير االجتماعي كالتنمكم في (ـ2018مكدة )دراسة / 6

. (دراسة حالة مدينة بكرتسكداف)السكداف

 ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر السياحة في التغيير االجتماعي كالتنمكم بمدينة 

بكرتسكداف، كمعرفة تطكر الخدمات األساسية التي حدثت في المنطقة مف الناحية 

. االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

كقاـ البحث عمى فرضية أساسية كىي أف لؤلنشطة السياحية دكر فعاؿ في التغيير 

. بالمنطقة

. كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي باإلضافة إلى المنيج التاريخي

:- كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج

. تطكر المجتمع المحمي نتيجة تطكر السياحة كاألنشطة السياحية في جميع النكاحي -
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تحسيف الخدمات السياحية باالىتماـ بتدريب العامميف في القطاع كرفع مستكاىـ  -

 .التعميمي

:- كأكصت باآلتي

ضركرة االىتماـ بالسكاف كنشر الكعي السياحي بينيـ باعتبارىـ أىـ عنصر في  -

. التنمية

. تشجيع االستثمار في صناعة السياحة كالفنادؽ ككضع برامج مبسطة ككاضحة -

: التعميؽ عمى الدراسات السابقة*

ما يجمع بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة، أف غالبيتيا قد ىدؼ إلى بياف  

كتكضيح أىمية السياحة كأثرىا في تكفير فرص العمؿ بالقطاع السياحي، حيث اتفقت 

أدكات البحث كالمنيج المستخدـ )الدراسة في جكانب كثيرة مع بعض الدراسات السابقة 

ـ، 2009ـ، نسريف2008حسف)كما في  (لتحميؿ الدراسة كالتحقؽ مف الفرضيات

. (ـ2018ـ، مكدة2011عمكية

 كاختمفت في المنيج المستخدـ لتجميع البيانات كتحميميا، حيث استخدمت 

غالبيتيا اسمكب االستبياف لمكصكؿ لمنتائج المطمكبة مف الدراسة؛ أما الدراسة الحالية فقد 
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أخذت مكضكع الدراسة بصكرة قياسية كاستخدمت اسمكب القياس كالتحميؿ اإلحصائي 

. لمكصكؿ إلى نتائج اختبار الفرضية

 كما يميز ىذه الدراسة أنيا قد قامت بتطبيؽ دراسة الحالة كبصكرة قياسية عمى 

كاحدة مف كاليات السكداف كالتي تمتاز بأنيا األكثر جذبان كتكفران لمقكمات السياحة بيا 

؛ كذلؾ لتبياف األثر االقتصادم الكمي لمنشاط (محمية بكرتسكداف- كالية البحر األحمر)

السياحي ببكرتسكداف؛ إضافة إلى قياـ الدراسة بتكضيح المناطؽ السياحية المكجكدة 

بالكالية بما يساعد الميتميف كالعامميف في ىذا المجاؿ مف االستفادة القصكل مف تمؾ 

البيانات التي تـ تكفيرىا، بجانب تقديـ رؤية مستقبمية لمكاقع الفعمي لمسياحة بالكالية 

مكانية تطكير ذلؾ القطاع بما يعمؿ عمى زيادة مساىمتو الفعمية في تكفير فرص  كا 

 .العمؿ بالكالية
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اإلطار النظرم لمسياحة كالعمؿ  : أكالن 

: (المفيـك كاألنكاع)ماىية السياحة / 1

: مفيـك السياحة* 

ظاىرة الحج في العصكر الكسطى كالتي يعبر عنيا في الكقت برتبط تاريخ السفر ا

كمع بداية العصر الحديث كانت السياحة تتركز عمى االنتقاؿ داخؿ ، الحاضر باألياـ المقدسة

 ظاىرة ، تكسعتبعد الحرب العالمية الثانية في مطمع الثبلثينياتك، (السياحة المحمية)الدكلة 

 حيث نظمت (ـ1950) العاـ الرحبلت السياحية المنظمة فيلككانت أكؿ المخيمات السياحية

 (6-1ـ، ص ص2007الركابدة، ندل، ).رحبلت لمدة أسبكعيف إلى ككرسيا بفرنسا

  :التعريؼ* 

نتقاؿ اإلنساف مف ا)عرؼ معجـ المصطمحات السياحية كالفندقية كممة السياحة بأنيا 

(.  إلى آخر كزمافمكاف

نشاط السفر بيدؼ الترفيو )كعرفتيا منظمة السياحة العالمية التابعة لييئة األمـ المتحدة بأنيا

. (كتكفير الخدمات المتعمقة بيذا النشاط
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ذلؾ النشاط الذم يعمؿ عمى انتقاؿ األفراد مف مكاف إلى آخر لفترة مف الزمف ال )كعرفت بأنيا

.  ( ساعة كال تصؿ الى اإلقامة الدائمة24تقؿ عف   

 عمى األقؿ مف (كمـ80)ذلؾ الشخص الذم يقـك باالنتقاؿ لغرض السياحة لمسافة)كالسائح ىك 

  (7ـ، ص1977الخضيرم، محسف، )  .(منزلو

ظاىرة طبيعية مف ظكاىر العصر الحديث )كبالمفيـك الحديث عرفيا جكير فكلر بأنيا 

كاألساس فييا الحاجة المتزايدة لمحصكؿ عمى عمميات االستجماـ كتغيير الجك كالكعي الثقافي 

ـ، 1996تكفيؽ، ماىر، ).(المنبثؽ لتذكؽ جماؿ المشاىد الطبيعية كاالستمتاع بالمناظر الطبيعية

 . (21ص

: أنكاع السياحة* 

 كأىـ ىذه ، ختمؼ مف دكلة ألخرلكخصائص ت كفقان لعدة أسس  السياحةتصنؼ

:  عاألنكا

- : كتقسـ إلى:السياحة كفقان لمغرض/ 1



 م2020  سبتمرب – الثاني عشر العدد                  جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

 

176 

 

 

- زيارة اآلثار كاألماكف التاريخية- الصحة كالعبلج- سياحة قضاء اإلجازات كالترفيو

- السياحة الدينية- سياحة المشتريات- سياحة المؤتمرات كاالجتماعات- سياحة اليكايات

. السياحة الثقافية

 :السياحة كفقان لمعدد/ 2

 .(منظمة)سياحة جماعية - سياحة فردية

 :السياحة كفقان لمعمر /3

. سياحة المتقاعديف- سياحة الناضجيف-سياحة الشباب- سياحة الطبلئع

: السياحة كفقان لمدة اإلقامة/ 4

. سياحة عابرة- سياحة مكسمية- سياحة ألياـ 

: السياحة كفقان لممناطؽ الجغرافية/ 5

 .سياحة خارجية- سياحة داخمية

: السياحة كفقان لمجنسية/ 6

سياحة مكاطني - (المغتربيف) سياحة المقيميف خارج البمد- (عالميةالسياحة اؿ) سياحة األجانب

  (56ـ، ص1977الخضيرم محسف، ). (داخميةالسياحة اؿ)الدكلة 
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: (المفيـك كاألنكاع)ماىية العمؿ السياحي / 2

: مفيـك العمؿ السياحي* 

السياحة مف أكبر القطاعات االقتصادية تكفيران لفرص العمؿ قطاع عتبر م

ساىـ في مخفض نسب البطالة، كما  كبالتالي  كبيرة مف األيدم العاممةنسبةستيعاب اك

كىذا النكع مف  ،تنمية عدد كبير مف الخدمات المتكاممة كثيفة العمالة بدرجات متفاكتة

لتكظيؼ في الخدمات الذم يتضمف القطاعات  االعمؿ في ىذا القطاع يدخؿ ضمف

- :اآلتية

قطاع تجارة الجممة كالفرد، المطاعـ كالفنادؽ، العقارات، البناء كالتشييد، النقؿ، 

. الخزف، االتصاالت، التمكيؿ، التأميف، خدمات األعماؿ كالخدمات االجتماعية كالشخصية

نائؼ، )،(نسبة العماؿ المسجميف في قطاع الخدمات إلى إجمالي عدد العماؿ المشتغميف)كىك

( 87ـ، ص2011محمد، 

: أنكاع العمؿ السياحي* 

لمسياحة تأثير كبير عمى تكليد العمالة كتعدد فرص العمؿ المتاحة في األنشطة 

 :- يمكف تحديد ثبلثة أنكاع لمعمالة كىيالمرتبطة بيا، ك



 م2020  سبتمرب – الثاني عشر العدد                  جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

 

178 

 

 

كتشمؿ فرص العمؿ المتاحة في المنشآت السياحية كالفندقية مثؿ : العمالة المباشرة- 1

ككاالت السفر كشركات النقؿ السياحي، محبلت بيع التحؼ كالتذكارات، الفنادؽ 

كالمطاعـ، كغيرىا مف المناطؽ التي يزكرىا السائح؛ كيكضح ىذا النكع مف العمالة عدد 

فرص العمؿ التي تنتج عف اإلنفاؽ السياحي، حيث أف العمالة الناتجة عف كحدة كاحدة 

مف اإلنفاؽ في القطاع السياحي تمثؿ ضعؼ العمالة المتكلدة عف كحدة كاحدة مف 

.  اإلنفاؽ في أم قطاع آخر

كتشمؿ العمالة الناتجة عف اإلنفاؽ غير المباشر لمسائح مثؿ :  العمالة غير المباشرة-2

كالمؤسسات التجارية المساعدة مثؿ المحبلت المختصة  (الطعاـ كالشراب)قطاع اإلمداد

بغسيؿ المبلبس كالكي، سائقي السيارات، المرشديف السياحييف كعماؿ التسكيؽ كاإلنتاج؛ 

باإلضافة إلى التأثير في الصناعات اإلنشائية، كذلؾ الف اإلنفاؽ السياحي المتزايد 

يستكجب تشييد منشآت سياحية إضافية كالفنادؽ كبيكت الضيافة، مما يؤدم إلى تأميف 

. فرص عمؿ لمعديد مف الحرفييف
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المحفزة الناتجة مف اإلنفاؽ السياحي كالتي تمتد إلى كىي العمالة : العمالة المحفكزة- 3

 كما يقدـ مف خدمات سياحية ككاالت السفر كالسياحة، عدة أنشطة كالفنادؽ كالمطاعـ

لصناعات التي يعتمد عمييا القطاع السياحي كالصناعات إضافة ؿ داخمية كدكلية،

التقميدية كالزراعية، كتشكؿ فرص العمؿ ىذه نتاجان مختمطان مف الطمب السياحي المحمي 

 .كالعالمي

مما يعني أف ازدىار السياحة كالتركيج ليا يؤدم إلى تعدد فرص العمؿ المتاحة 

في األنشطة المرتبطة بيا؛ إال أف ظاىرة تكليد فرص العمؿ ىذه نتيجة اإلنفاؽ السياحي، 

تستمر بمعدؿ متناقص حتى استنفاذ كامؿ طاقتيا كيرجع ذلؾ إلى ما يسمى بأثر 

خضرة، ).مضاعؼ االستخداـ، كيمر المضاعؼ مف خبلؿ األنكاع الثبلث لتكليد العمالة

 (277-275ـ، ص ص2017جبلؿ، 

: أىمية قطاع السياحة لمعمؿ* 

يكفر قطاع السياحة العديد مف فرص العمؿ مقارنة بغيره مف القطاعات، مما 

 :-يجعؿ لمقطاع أىمية كبرل تتمثؿ في اآلتي
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 تكفر السياحة فرصان جديدة لمعمؿ كال يقتصر ذلؾ عمى العمؿ في الفنادؽ كالمطاعـ /1

كالخدمات السياحية األخرل، بؿ يمتد كذلؾ إلى باقي القطاعات التي تزكد السياحة 

بالمدخبلت كبما تحتاجو مف سمع كمكاد كأىميا قطاعات الزراعة كالصناعة كالميف 

.  اليدكية

لى خارج /2  كفرة فرص العمؿ في القطاع السياحي تقمؿ مف اليجرة إلى مناطؽ أخرل كا 

. الببلد كلمبحث عف العمؿ

 تشجع السياحة المستثمريف المحمييف عمى إنشاء مشاريع سياحية كىذا بدكره ينعكس /3

 .عمى زيادة فرص العمؿ كالدخؿ كالعكائد

 إف الدخؿ الناتج عف الزيادة في فرص العمؿ التي تكفرىا السياحة ينعكس عمى /4

تحسيف مستكيات المعيشة إذا كانت األنشطة التجارية مممككة كتدار مف قبؿ السكاف 

ال فإف جزء مف تمؾ المكارد سيخرج مف المنطقة  .المحمميف كا 
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 يكتسب العاممكف في السياحة ميارات جديدة كاستخداـ التكنكلكجيا مما يؤدم إلى /5

تطكير المجتمع بانتشار تمؾ الميارات إلى األنشطة كالقطاعات االقتصادية كاالجتماعية 

 .األخرل

 تفتح السياحة أسكاقان جديدة لممنتجات المحمية الزراعية كالصناعية كتشجع الميف /6

 .بأنكاعيا كتتيح الفرصة لنشكء صناعات كأنشطة جديدة في المنطقة

 تساعد السياحة عمى تحقيؽ التكازف االقتصادم بيف مختمؼ مناطؽ الدكلة كذلؾ /7

بإقامة المشاريع السياحية الجديدة في المناطؽ األقؿ حظان في التنمية كالمناطؽ الجبمية 

كالصحراكية كالزراعية التي تمتمؾ عناصر جذب سياحي، باإلضافة إلى تكزيع الدخؿ 

أديب،أحمد ). بيف الريؼ كالمدينة كبيف العامميف في القطاع السياحي كالقطاعات األخرل

 (39-38ـ،ص ص2006

(: محمية بكرتسكداف)السياحة كالعمؿ بكالية البحر األحمر: ثانيان 

 :السمات العامة لمكالية/ 1
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 عرض دائرتيماؿ الشرقي لمسكداف، بيف ش اؿلتقع كالية البحر األحمر في أقص       

شرقان، تحدىا مف الشرؽ كالية كسبل، الحدكد  (38,5-33,3) شماالن، كطكؿ(17-23,2)

تبمغ ؛ كاألريترية كساحؿ البحر األحمر؛ كمف الشماؿ مصر، كمف الغرب كالية نير النيؿ

م يعتبر المنفذ البحرم ذتتميز الكالية بساحميا الممتد اؿ؛ ك(2كمـ 218,887)مساحة الكالية 

حسب تقديرات  ( نسمة579,942)يبمغ عدد سكاف الكالية ؛ ك(كمـ 870) الكحيد بطكؿ

عدة  مف تي تتككفؿ البجا، كاؿئالسكاف األصمييف ىـ قباك . ـ2011 التعداد األخير لمعاـ

ماؿ شؿ ئليط مف قباخايدة كش قبيمة الرلإؿة إضاؼ، األرتيقا، اليدندكة، األمرأرؾارات ظف

-5ص ص ـ،2007دليؿ اإلستثمار، ).التقرمككجنكب كغرب السكداف؛ كأىـ المغات العربية، 

6) 

: كتضـ الكالية عدد مف المحميات كىي

حبليب       - جبيت - طككر - سنكات - سكاكف -  بكرتسكداف 

   (ـ2016البيئة كالسياحة، ). القنب كاألكليب- عقيؽ - ىيا - درديب - 
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: محمية بكرتسكداف*  

     بكرتسكداف مدينة ساحمية تقع شماؿ شرؽ السكداف عمى الساحؿ الغربي لمبحر 

فكؽ سطح البحر، كتبعد عف العاصمة الخرطـك  ( قدـ6.6)األحمر عمى ارتفاع متريف 

كىي الميناء البحرم الرئيس في السكداف كحاضرة كالية . ( ميؿ419 )( كمـ(675مسافة 

كىي كاحدة مف المدف الكبرل بالسكداف كبمنطقة البحر األحمر، كتعتبر . البحر األحمر

.    البكابة الشرقية لمسكداف

       كقد بدأ تطكير بكرتسكداف كمدينة حديثة في كقت مبكر مف القرف العشريف، في 

. حيف يرجع تاريخ إنشاء المدينة كميناء في مكقع محمي إلى فترات زمنية أبعد بكثير

كتعتبر بكرتسكداف مف الناحية اإلدارية محمية مف محميات كالية البحر األحمر التي تـ 

ـ بمكجب دستكر كالية البحر األحمر لتحؿ محؿ بمدية بكرتسكداف 2005إنشاؤىا في 

 ( نسمة399,140)، كعدد سكانيا (2 كمـ10,166)كتقدر مساحتيا بحكالي . السابقة

 .حسب تقدير آخر تعداد

 :-تنقسـ محمية بكرتسكداف إلى الكحدات اإلدارية التالية
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  .كحدة بكرتسكداف شرؽ- كحدة بكرتسكداف جنكب - كحدة بكرتسكداف كسط -  

: مميزات محمية بكرتسكداف* 

.  تعتبر الميناء األكؿ لمسكداف/1

.  ترتبط بالعالـ الخارجي عبر الميناء/2

 .  بيا نشاط اقتصادم خدمي إلى جانب النشاط البحرم كالسياحة/3

 .  بيا طريؽ دكلي يربط المدينة بجميكرية مصر العربية عف طريؽ قباتيب/4

(www.tawtheegonline.com,2/4/2018,8:00Am  )

:- يتككف ميناء بكرتسكداف التجارم مف أربعة مكانئ كىي

 كيختص بمناكلة البضائع العامة كالزيكت كالمكالص كصادرات المكاشي :الميناء الشمالي- 

. كالسمع المصبكبة كالمحاصيؿ مثؿ األسمنت كالقمح كالسماد

.  كيختص بمناكلة الحاكيات كالنفط كالغبلؿ:الميناء الجنكبي- 

http://www.twtheeg/
http://www.twtheeg/
http://www.twtheeg/
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.  يختص ببضائع الصب الجاؼ كالبضائع العامة:الميناء األخضر- 

 يتعامؿ مع الحاكيات كىك خاص بمناكلة المشتقات :(داما داما)ميناء الخير - 

 ((www.wikipedia.org,17/5/2018,10:20Am. البتركلية
            

 :األنشطة االقتصادية بالمدينة* 

    تتمركز معظـ األنشطة االقتصادية بمدينة بكرتسكداف العتبارىا مدينة بحرية يكجد 

فييا أكبر مرفأ بحرم سكداني كىي الميناء الرئيس بالسكداف، كيستقبؿ الميناء العديد مف 

السفف التجارية الكبرل، كقد أدم ذلؾ إلي خمؽ نشاط مكثؼ في حركة الصادر كالكارد 

كاستيعاب أعداد مقدرة لمعمؿ بصكرة مباشرة في تمؾ المكانئ كبصكرة غير مباشرة في 

المجاالت االقتصادية األخرل، مما جعؿ قطاع الخدمات مف أىـ القطاعات االقتصادية 

.  في المدينة

كتتميز مدينة بكرتسكداف بجانب مكقعيا الجغرافي كأكبر ميناء لمسكداف في أنيا 

كقد زاد االىتماـ ة، ملسياحالكثير مف المقكمات ا سياحية متميزة تتكفر فييا تعتبر مدينة

 تأىيؿ  تـحيثبمرافؽ قطاع السياحة بالمدينة لما لو مف منافع اقتصادية عظمى، 
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نارتيا كتأسيس  مراكز الخدمة جعؿ  عدد كبير مفالككرنيشات المطمة عمى  الساحؿ كا 

عدد يقدر في المتكسط بحكالي ألؼ كثبلثمائة شخص يرتادكنيا يكميان كينفقكف في 

قتصادم لخدمات اليعني أف المردكد امما المتكسط ما يقدر بخمسة جنييات لمفرد، 

. إذا ما تـ إكماؿ البنيات األساسية كالخدمات الخاصة بياان السياحة سيككف كبير

فرص الكثير مف خمؽ قد  مدينةنتعاش قطاع السياحة باؿاف فإ ذلؾ بجانب 

األعماؿ اليامشية  باإلضافة إلى ، في مجاؿ الخدمات السياحيةالعمؿ لمراغبيف بالعمؿ

 الباعة المتجكليف كىـ مف الطبقات الفقيرة كىذا مف شأنو أف التي يخمقيا ىذا القطاع مف 

 .(ـ2016البيئة كالسياحة،).يسيـ في حؿ مشكمة الفقر كالبطالة بالكالية

 :المناطؽ كاألماكف السياحية ببكرتسكداف/ 2

:-  أىـ المناطؽ كاألماكف السياحية* 

 سبعينياتشماؿ مدينة بكرتسكداف، أنشئت في  ( كمـ48)تبعد حكالي: قرية عركس /1

لبية السكاح مف اكغ، القرف الماضي كقاعدة لبلنطبلؽ كالتصكير الفكتكغرافي تحت الماء

 .الدكؿ األكربية
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ة عمى ساحؿ البحر مكىك أكؿ منتجع يقدـ فكرة السياحة البيئ: منتجع البحر األحمر /2

- شماؿ بكرتسكداف عمى الطريؽ الساحمي بكرتسكداف ( كيمك27)األحمر، كيقع عمى بعد 

 .مصر

يقع عمى الساحؿ بالقرب مف ميناء بكرتسكداف كبو  (:8كيمك)منتجع أمكاج السياحي / 3

.  يقصدىا السكاح المحمييف كاألجانبالكثير مف الشالييات السياحية التي 

 : الككرنيشات /4

 .البحيرة - إيتانينا - إستانبكؿ - السي الند - المدينة العالي - الساحؿ الرئيس -

 :المتاحؼ /5

 .سكؽ البازار - الميناء التاريخي -  البحر األحمر لمتراث كاآلثار - األككارديـك البحرم- 

: يقع عمى ساحؿ البحر األحمر بمنطقة السقالة أبكحشيش، كيضـ: سكؽ السمؾ/ 6

 (ـ2016 كالسياحة، البيئة).ممتقى البحريف- بأسماؾ ده- البحيرة- البشائر -السكداف لؤلسماؾ
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 :  السياحيةالميرجانات/ 7

ـ، بمشاركة العديد مف الشركات 2006يقاـ ميرجاف لمسياحة كالتسكؽ سنكيان مف 

الكطنية كاألجنبية العاممة في مجاؿ التسكيؽ كالسياحة، كتقدـ فيو خدمات سياحية 

كتعريفية إلى جانب البرامج الترفييية كالتي يشارؾ فييا العديد مف الشخصيات الفنية 

 .المكجكدة بالبمد

األثر السياحي المكجكد بالكالية لـ يكف كاضحان في األعكاـ األكلى إال بعد 

زدىرت األعماؿ السياحية كظيرت نتائجيا في العاـ احيث ، االىتماـ بالنشاط السياحي

 كيعمؿ الميرجاف عمى إظيار ،ـ بقياـ ميرجاف السياحة كالتسكؽ العاشر بالكالية2016

 كأحدث الميرجاف الكثير مف الحراؾ ؛المكجكد بالكاليةكالتنمكية الجكانب السياحية 

زدىار سكؽ األعماؿ كااالقتصادم خاصة لممشركعات اليدكية الصغيرة الخاصة بالمرأة، 

غير الرسمية نتيجة تكافد السكاح الداخمييف كالخارجييف لمككرنيشات كزيارة الصغيرة 

مطاعـ السمؾ كاإلقامة بالقرل السياحية المنتشرة في مختمؼ أنحاء الكالية؛ كيؤدم ذلؾ 
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 بصفةقتصادم لمكالية اتحقيؽ دخكؿ مقدرة ليؤالء األفراد بصفة خاصة كتحقيؽ عائد ؿ

. (ـ2018 بشير، محمكد،).عامة

 : في القطاع السياحي بالكالية العمالة/3

: قانكف القكل العاممة بالكالية* 

لمتكظيؼ كأسس  (27 )مف خبلؿ المادةبالكالية ييتـ قانكف القكل العاممة   

يجكز ألم مشركع  ال، أنو  مف القانكف(10)تخداـ في المادة سكالترشيح لبلاالختيار 

 .  بمكتب العمؿفستخداـ أم شخص غير المسجميا

 كعمؿ عمى تكفير نتظمت الكاليةاستجاب سكؽ العمؿ لجيكد التنمية التي كقد ا

 (ـ2016الحكـ المحمي كالخدمة المدنية،).عمؿ في القطاعات المختمفةاؿفرص العديد مف 

كيكضح الجدكؿ التالي عدد المسجميف في كشكفات التكظيؼ لمعمؿ في القطاع   

. الحككمي بالكالية لكؿ الشرائح
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يكضح إجمالي المسجميف بالقطاع الحككمي : (1)جدكؿ رقـ 

عدد المسجميف العاـ 

 662,2ـ 2006

 246,0ـ 2007

 110,80ـ 2008

 160,00ـ 2009

 161,32ـ 2010

 151,32ـ 2011

 148,89ـ 2012

 159,74ـ 2013

 286,749ـ 2014

 287,249ـ 2015

 288,325ـ 2016

 960,612الجممة 
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 .ـ2016كزارة الحكـ المحمي كالخدمة المدنية، بكرتسكداف، : المصدر                          

: كالجدكؿ التالي يكضح إعداد العمالة بالقطاع السياحي

يكضح العمالة بالقطاع السياحي : (2)جدكؿ رقـ 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008العاـ 

فنادؽ 
 396 418 514 383 424 307 270 226 211مصنفة 

شقؽ 
فندقية 

253 4+20 435 375 295 213 261 318 300 

 125 140 100 62 60 85 100 120 72المنتجعات 

المطاعـ 
كالكافتريات 

174 290 315 360 340 236 251 247 255 

 13 12 12 13 9 8 4 5 2المتاحؼ 

 10 11 10 8 8 5 10 7 8المنتزىات 

ككاالت 
تأجير 
السيارات 

22 29 28 29 28 28 27 24 10 
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ككاالت 
السفر 

41 75 34 56 110 47 30 35 81 

شركات 
النقؿ 

135 147 120 133 134 130 136 135 134 

 1,324 1,340 1,341 1,120 1,408 1,358 1,316 1,319 918الجممة 

. ـ2017تقارير األداء لكزارة البيئة كالسياحة، بكرتسكداف، : المصدر

: تقدير النمكذج- 
Dependent Variable: D(LT,2) 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/19   Time: 19:16 
Sample (adjusted): 2008 2016 
Included observations: 9 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
D(LT(-1)) -1.268224 0.324825 -3.904330 0.0059 

C 0.278678 0.161039 1.730496 0.1272 
R-squared 0.685306     Mean dependent var 0.047964 
Adjusted R-squared 0.640349     S.D. dependent var 0.749394 
S.E. of regression 0.449418     Akaike info criterion 1.431404 
Sum squared resid 1.413837     Schwarz criterion 1.475232 
Log likelihood -4.441319     Hannan-Quinn criter. 1.336824 
F-statistic 15.24380     Durbin-Watson stat 1.854614 
Prob(F-statistic) 0.005866  

 Eviewsلبيانات اعتمادان عمى برنامج امف نتائج :              المصدر
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 : تـ التكصؿ لآلتيOLSتقييـ نمكذج كمف - 

دؿ اختبار استقرار السمسمة عمى إنيا غير مستقرة عند المستكل، كلكنيا تصبح / 1

%(. 5)مستقرة عند الفرؽ األكؿ بمستكل معنكية

 كما يتبيف مف إحصائية 0.01 معامؿ العمالة معنكم عند مستكل معنكية /2

t،(t=1,730496 .)

 F كما يظير مف إحصائية 0.01 النمكذج ككؿ معنكم عند مستكل معنكية /3

F=15,24380) .)

 مدل قكة العبلقة بيف المتغيريف المستقؿ Adj. R2 يبيف معامؿ التحديد المعدؿ /4 

مف  (%64(، أم أف التغير في العمالة تفسر(,64)كالتابع حيث تساكم اإلحصائية 

المتبقية تفسرىا المتغيرات األخرل غير المدرجة  (%36)التغير في النمك االقتصادم كاؿ

. في النمكذج

مما قد يشير إلى عدـ كجكد ارتباط ذاتي بيف  (1,8) إحصائية ديربف كاتسف تساكم /5

. البكاقي
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: اختبار فرضية الدراسة- 

 مدل العبلقة بيف المتغيريف المستقؿ Adj. R2بيف معامؿ التحديد المعدؿ 

، عميو فقد تـ إثبات الفرضية القائمة (%46)كالمتغير التابع حيث تساكم اإلحصائية 

. بكجكد عبلقة بيف التكسع في السياحة كقكة العمؿ بالكالية

كيمكف تعزيز فرضية الدراسة الخاصة بكجكد عبلقة إيجابية كمعنكية بيف العمالة 

كقطاع السياحة في كالية البحر األحمر مف خبلؿ الجدكؿ التالي كالذم يكضح العبلقة 

بيف إيرادات السياحة كحجـ قكة العمؿ بالكالية، حيث تضح العبلقة اإليجابية بيف التكسع 

 .في قكة العمؿ كالقطاع السياحي

 يكضح لكغاريثمات إيرادات السياحة كالعمالة: (3)جدكؿ رقـ             

إيرادات   السنة
  السياحة

لكغاريثـ 
إيرادات 
 السياحة

نمك إيرادات 
لكغاريثـ   العمالة  السياحة

 نمك العمالة  العمالة

2006 409293 12.92219 0 6622 8.798153 0 

2007 427558 12.96585 0.043659 2460 7.807917 -0.99024 

2008 548742 13.21538 0.293197 11080 9.312897 0.514744 
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2009 521748 13.16494 0.242753 16000 9.680344 0.882191 

2010 616639 13.33204 0.409852 16132 9.68856 0.890408 

2011 671964 13.41796 0.495773 15132 9.624567 0.826414 

2012 719955 13.48694 0.564756 14889 9.608378 0.810226 

2013 735501 13.50831 0.58612 15974 9.678718 0.880565 

2014 455402 13.02894 0.106749 286749 12.56636 3.768209 

2015 930719 13.74371 0.821527 287249 12.5681 3.769952 

2016 995668 13.81117 0.888982 288325 12.57184 3.77369 

 . إعذاد انثاحثراٌ يٍ واقع تٍاَاخ انذساسح: انًصذس
 

 .وهزِ انعالقح انطشدٌح ذرأكذ أكثش عُذ انُظش نهشكهٍٍ انثٍاٍٍٍَ انرانٍٍٍ

 

يوضح انعالقح تيٍ ًَو انعًانح في انقطاع انسياحي و تواقي اإلَحذاس : (1)شكم سقى 

 

 . Eviewsمف كاقع بيانات الدراسة بإستخداـ برنامج : المصدر
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  يكضح العبلقة بيف نمك إيرادات قطاع السياحة ك بكاقي اإلنحدار: (2)شكؿ رقـ 

 
 

. Eviewsمف كاقع بيانات الدراسة باستخداـ برنامج : المصدر

يكضح العبلقة بيف بكاقي االنحدار ككؿ مف النمك في  (2)كالشكؿ  (1)الشكؿ 

العمالة كالنمك في إيرادات السياحة، كيتضح مف الشكميف البيانييف العبلقة اإليجابية 

يرادات قطاع السياحة مما يعزز فرضية  القكية بيف البكاقي ككؿ مف النمك في العمالة كا 

الدراسة الخاصة بكجكد عبلقة إيجابية كمعنكية بيف العمالة كاإليرادات في قطاع السياحة 

. في كالية البحر األحمر
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أدناه كالذم  (4)كما تبٌينو المنحنيات السابقة يتأكد أكثر عند النظر لمجدكؿ رقـ

يبيف نمكذجيف لبلنحدار الخطي البسيط، حيث يبيف النمكذج األكؿ العبلقة بيف المتغيريف 

مف التغير في إيرادات % 27حيث تفسر التغيرات في العمالة  (Level)في المستكل 

. السياحة

% 33  أما النمكذج الثاني فيبيف أف لكغاريثـ التغير في إيرادات السياحة يفسر 

،  كما أف النمكذجيف معنكييف كما R2مف التغير فييا كما يبيف ذلؾ معامؿ التحديد 

. في كبل النمكذجيف% 90عند مستكل معنكية  (t)يتبيف مف إحصائية 

يكضح نمكذجي االنحدار الخطي البسيط لمعبلقة بيف إيرادات السياحة : (4)جدكؿ رقـ 

كالعمالة بالكالية 

(1)المتغيرات   
 إيرادات السياحة

(2)  
 إيرادات السياحة

 (لكغاريثـ)

 العمالة
0.796*  
(0.432)  

 *0.105  لكغاريثـ العمالة
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 (0.0501) 

C 
569,894*** 12.26*** 

(65,074) (0.515) 
Observations 11 11 
R-squared 0.273 0.327 

 Eviewsلبيانات اعتمادان عمى برنامج امف نتائج :              المصدر

: النتائج كالتكصيات: رابعان 

: تـ التكصؿ لمعديد مف النتائج كالتكصيات كالتي يمكف تمخيصيا كاآلتي

: نتائج الدراسة (أ) 

يعتبر قطاع السياحة مف أىـ القطاعات الصناعية الخدمية في مجمؿ اقتصاديات / 1

. الدكؿ لما يكفره مف فرص عمؿ كبالتالي الحد مف البطالة

 الترابط بيف القطاع السياحي كالقطاعات اإلنتاجية كالخدمية األخرل يؤدم إلى تحريؾ /2

. جمكد المادة الخاـ المتكفرة كالمرتبطة بالقطاع مما يعني تكفير فرص عمؿ أكبر بالكالية

 أظيرت نتائج الدراسة أف القطاع السياحي مف أىـ مجاالت استيعاب القكل العاممة، /3

حيث يسيـ في خمؽ الكثير مف فرص العمؿ مقارنة بغيره مف القطاعات اإلنتاجية 

.  األخرل
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أكضحت الدراسة أنو مف خبلؿ تطكير العممية السياحية، فإنو يمكف تطكير قدرات / 4

كميارات العامميف العتماد صناعة السياحة عمى كسائؿ كطرؽ إنتاج حديثة تعمؿ عمى 

 .رفع قدرة ككفاءة العنصر البشرم العامؿ بالقطاع السياحي

: تكصيات الدراسة (ب) 

. ضركرة تكفير المناخ المناسب كالمشجع لبلستثمار كالعمؿ في المجاؿ السياحي/ 1

تكجيو كافة المكارد السياحية المتاحة لزيادة اإلنتاج السياحي كمقكماتو بما يؤدم إلى / 2

. تحقيؽ االستخداـ األمثؿ لممكارد كالعمؿ

 تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية السياحية بإنشاء الفنادؽ كالشقؽ الفندقية /3

. كتطكير الصناعات التقميدية بما يؤدم إلى زيادة فرص العمؿ بيذا القطاع

 تبسيط كتسريع اإلجراءات الخاصة ألصحاب الصناعات إلنشاء المشركعات /4

. السياحية الداعمة، كتكفير التمكيؿ البلـز كتقديمو بتسييبلت ميسرة كمناسبة

: تكصيات خاصة بدراسات مستقبمية (ج) 

. دكر القطاع السياحي في خفض نسب البطالة بالسكداف- 

. دكر القطاع السياحي في جذب االستثمارات بكالية البحر األحمر- 
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. دكر االستثمارات السياحية في تكفير فرص العمؿ بكالية البحر األحمر- 

. دكر القطاع السياحي في تمكيؿ االقتصاد الكطني- 
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 وفياث انكبار بىاليت وهز انىيم مصىفت حسب انىىع وانعمز وسبب انىفاة

 (و2015وفقًا إلسقاطاث انىاليت نعاو )
 

                                      :دادػػػػػػػػإع
  إيمػػاف محمكد إبراىيػـ عبده.د

كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية  - أستاذ مشارؾ 
 جامعة كادل النيؿ

Abstract 
   The study aimed to know the adult mortality in River Nile state 
classified by sex, age and causes of death. The study adopted 
the descriptive and analytical methods as well as the after 
mathods of on 2015. The data were described and then analyzed 
through the frequency tables, the crude death rate, age specific 
death rate, and the under-five mortality rate for both sexes. The 
study found that the infant mortality rate of males (0-1 )years is 
higher than that of females. The mortality of males is generally 
higher than that of females in all age groups, except for the age 
group ( 14-5) years. It was also found that the most common 
diseases leading to death are diseases of the circulatory system 
and diseases of the urinary system for both sexes and that deaths 
due to cancer for males were the highest than female. The study 
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recommended that all the deaths should be registared in the state 
and attention must be taken to the health of motherhood and 
childhood and to fight malignant diseases such as cancer.should 
be fought. 

مستخمص 
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى كًفيات الكبار بكالية نير النيؿ كتصنيفاتيا حسب 

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي إلسقاطات . النكع كالعمر كسبب الكفاة
يجاد 2015 ـ حيث تـ كصؼ البيانات كمف ثـ تحميميا مف خبلؿ الجداكؿ التكرارية كا 

معدؿ الكفاة الخاـ كمعدؿ الكفاة العمرل الخاص كمعدؿ كفيات االطفاؿ دكف الخامسة 
سنة  ( 0-1)تكصمت الدراسة الى أف نسبة كفيات االطفاؿ الرضع الذككر . لكبل النكعيف

أعمى مف اإلناث ككفيات الذككر عمكما أعمى مف اإلناث في كؿ الفئات العمرية عدا 
ككجد كذلؾ أف أكثر األمراض المؤدية لمكفاة ىي أمراض . سنة ( 5-14)العمرية  

الجياز الدكرم كأمراض الجياز البكلي لكبل الجنسيف كأف الكفيات الحادثة بسبب 
أكصت الدراسة بضركرة تسجيؿ كؿ . السرطاف بالنسبة لمذككر كانت اعمى االناث 

الكفيات الحادثة بالكالية كاالىتماـ بصحة األمكمو كالطفكلة كمكافحة األمراض الخبيثة 
. كالسرطاف

: مقدمة
الكامؿ لعبلمات   ىي االختفاء،     تعتبر الكفيات احدل ديناميكيات السكاف كالكفاة

 في حياة ة كاحدة بيكلكجيو تحدث مرةكالكفاة تعتبر ظاىر الحياة كتمثؿ نياية عمر االنساف
الكفاة كحدث ديمكغرافي .  كىى تحدث في مكاف محدد كفي كقت كاحد كمعمكـ،اإلنساف

 كتختمؼ عف الميبلد مف حيث ،تكافؽ الميبلد مف حيث عدـ كجكد البعد الزمني كالمسافة
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 ل حجـ السكاف إذ أنيا تعتبر عامؿ نقصاف كيعني ذلؾ إنيا تؤدم إؿلنكعية التأثير عؿ
 كتمثؿ الكفاة أحد مككنات تغيير السكاف كيتـ قياسيا بالعديد, نقصاف في حجـ السكاف

كمف المؤشرات المتعارؼ عمييا تقميديا أف الكفيات يتـ قياسيا بنسبة  مف المؤشرات
الكفيات الحادثة خبلؿ فتره زمنية محددة لمجمكعة سكانية محددة إلي إجمالي السكاف 

. (ـ 1999- ىػ 1420 :أحمد النكرم ) .بالمجمكعة
                             : مشكمة الدراسة

:- تتمثؿ مشكمة الدراسة في النقاط التالية 
. عدـ تكفر بيانات عف كفيات الدكؿ النامية بما فييا دكلة السكداف/ 1
ف كجدت تككف غير صحيحة كغير مكتممة/ 2 . بيانات الكفيات كا 
ىنالؾ إرتفاع في معدؿ كفيات األطفاؿ بكالية نير النيؿ مع عدـ كجكد دراسات عف /  3

. ىذه الكفيات
تسعى ىذه الدراسة لمعرفة حجـ الكفيات كأسبابيا كمساعدة الجيات ذات الصمة في /  4 

. إعطاء معمكمات كافية عف ىذه الكفيات
 :أىمية الدراسة 

 ديناميكيات السكاف الميمة تكمف أىميتيا العممية فى لحدإ       تعتبر الكفيات 
تأثيرىا السمبى عمى حجـ السكاف كذلؾ بإنقاص ذلؾ الحجـ كالرتباطيا الكثيؽ بالتككيف 

كذلؾ تكمف أىمية البحث العممية في إلقاء الضكء عمي كفيات . العمرم كالنكعي لمبشر
السكاف بكالية نير النيؿ كتصنيؼ ىذه الكفيات حسب النكع كالعمر كمعرفة األسباب التي 

 . الكفيات بكالية نير النيؿلأدت إؿ
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 :أىداؼ الدراسة 
     -:تيدؼ ىذه الدراسة  لآلتي 

 . 2015دراسة الكًفيات بكالية نير النيؿ خبلؿ اإلسقاطات األخيرة عاـ - 1
 .معرفة األسباب التي أدت إلي كفيات الكبار بالكالية  -2
 .تصنيؼ الكفيات حسب النكع كالعمر كسبب الكفاة- 3

:-  الدراسة ياتفرض
:-  التالية ياتتبنى ىذه الدراسة عمى الفرض

. رتفاع في الكفيات بكالية نير النيؿاىنالؾ -1   
. كفيات الذككر أعمى مف كفيات اإلناث بالكالية - 2   
 .  أم االطفاؿ حديثي الكالدة  (1-0)أكثر الفئات العمرية كفاة ىي الفئة العمرية - 3   
 .مف أكثر األسباب المؤدية لمكفاة االلتياب الرئكم - 4  

: منيجية الدراسة 
     تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي حيث يقـك بكصؼ البيانات 
كتصنيفيا حسب النكع كالعمر كسبب الكفاة  كمف ثـ تحميميا مف أجؿ الكصكؿ إلي 

 خبلؿ عاـ)معرفة معدالت الكفاة الخاـ كالنكعية ككفيات األطفاؿ الرضع بكالية نير النيؿ 
كذلؾ يبنى البحث عمى المنيج التاريخى حيث تـ جمب بيانات عف أكضاع . 2015)

آخر تعداد اقيـ )ـ 2008الكفيات بكالية نير النيؿ كعينة مف كفيات السكداف بيف عامى 
. (آخر اسقاطات الجياز المركزل لئلحصاء بالكالية)ـ 2015كعاـ  (فى السكداف

: الدراسات السابقة
دراسة كفيات األطفاؿ دكف خمس سنكات خبلؿ الفترة )دراسة راشدل كفاء بعنكاف  (1)
 6دراسة ميدانية تحميمية لدائرة تقرت كالية كرقمة (2008 – 1998)
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تعتبر دراسة كفيات األطفاؿ، مف بيف أىـ القضايا المطركحة، عمى بساط 
 حكليا النقاش منذ عدة سنكات في المؤتمرات كالندكات العممية، البحث كالتي يدكر

لى إلقاء الضكء إبحيث تيدؼ ىذه الدراسة  كمنظمة يكنسيؼ كمنظمة الصحة العالمية،
عمى الكضع الصحي لمببلد مما يساعد عمى التمييز بيف الفئات األكثر حاجة لمبرامج 

كفي صدد ىذه الدراسة تمت معاينة ممفات األطفاؿ دكف . الصحية أال كىي فئة األطفاؿ
 خمس سنكات بالمستشفى المتخصص باالـ 

( 2008 – 1998)كالطفؿ بتقرت خبلؿ الفترة :- بحيث تـ التكصؿ الى النتائج التالية
ف ىناؾ عبلقة بيف المستكل التعميمي لؤلـ ككفيات األطفاؿ كأف صحة المكلكد إ
كذلؾ أف سف األـ عند اإلنجاب عمى عبلقة  رتفاع المستكل التعميمي لؤلـ،اتكمؿ ب

طردية مع كفيات األطفاؿ فكمما زاد سف األـ عند اإلنجاب زادت الكفيات كما أف 
خصكصا في السنكات األكلى مف  الرضاعة الطبيعية تقمؿ مف حدة كفيات األطفاؿ،

لذلؾ أكصت الدارسة باالىتماـ بصحة المكاليد كالحث عمى الزكاج المبكر . الكالدة
 .لمفتيات كتشجيع األميات عمى الرضاعة الطبيعية

مستكيات الكفيات كالعكامؿ المؤثرة فييا فى )دراسة نياؿ حمزة عبدالرحمف بعنكاف  (2)
 (. 2013 – 2004محافظة جنيف خبلؿ الفترة مف 

كاف اليدؼ مػف الدراسػة التعرؼ عمى مستكيات كأسباب الكفيات الخاـ كتحديد 
. كاالجتماعيػة المؤثرة في مستكيات الكفيات في محافظة جنيف أىـ العكامؿ الديمكغرافية

الحصكؿ عمييا مف كزارة الصػحة  لتحقيؽ ذلؾ اعتمدت الباحثة عمى البيانات التي تـ
بمحافظة جنيف   بمحافظة جنيف اشتممت الدراسة عمى جميع الكفيات المسجمة لدل كزارة

المنيج الكصفي التحميمي  ـ استخدمت الباحثة2013-2004غطت الفترة الكاقعة ما بيف 
 إلعطاء صكرة عف مجتمع الدراسة، كذلؾ تـ استخداـ طرؽ التحميؿ الديمكغرافية
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المناسبة ألىداؼ البحث لقياس مستكيات الكفيات، كتكزعيـ حسب المتغيرات التي 
أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الباحثة . تأثيرىا عمى الكفيات شممتيا الدراسة كمعرفة مدل

، كأبرز أسباب الكفاة في (2013-2004 )انخفاض معدؿ الكفيػات الخػاـ خػبلؿ الفتػرة
محافظة جنيف كاف اإلصابة بأمراض القمب كالجيػاز الدكرم كاألكراـ الخبيثة، كذلؾ 

أظيػرت الدراسػة أف فئػة األطفاؿ الرضع تتأثر باألسباب الداخمية كالبيئية، بينما تتعرض 
الفئات العمرية المتقدمة لئلصابة باألمراض الكامنة كالقمب كاألكراـ الخبيثة، كما أثبتت 
الدراسة بأف المتغيػرات االجتماعيػة كالديمكغرافية الكاردة في شيادة تبميغ الكفاة المتمثمة 

في متغير الجنس، كمتغير العمر، كمتغيػر الكفاة، كمتغير مكاف العبلج، كمتغير الديانة، 
لدل   الحالة الزكاجية، ليا داللة إحصػائية كاضحة حكؿ عبلقتيا بمستكل الكفيات،

باإلضافة إلى ذلؾ بمغ تكقع الحياة  682013 سنة 70 سنة كعند اإلناث68الذككر نحك
  .عند الػكالدة فػي جنيف

في ضكء ذلؾ أكصت الباحثة بالعمؿ عمى تحسيف نكعية الخدمات الصحية في 
محافظة جنيف خاصة في المناطؽ الريفية، كتقديـ مكازنة كافية لكزارة الصحة كالعمؿ 
عمى قياـ نظػاـ التأميف الصحي الشامؿ بما يضمف تكفير الخدمات الصحية لجميع 
المػكاطنيف عمػى السػكاء، باإلضافة إلى تكحيد عممية إصدار البيانات حكؿ القضايا 

 .الديمكغرافية كخاصة الكفيات
دراسة إحصائية ألسباب كفيات األميات بكالية نير )دراسة سمية قريب ا بعنكاف ( 3)

 (ـ2014–  ـ2009في الفترة مف  النيؿ حكالي الكالدة
 كفيات األميات بكالية ل التعرؼ عمى األسباب التي تؤدم إؿلىدفت ىذه الدراسة إؿ

كتكمف أىمية ىذه الدراسة في أف ىناؾ القميؿ مف الدراسات عف كفيات األميات  نير النيؿ،
استيدفت شريحة األميات ألنيا تعتبر مف أىـ شرائح المجتمع باعتبار أف  كأسبابيا كفي أنيا
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ف إاالجياؿ كالحفاظ عمى صحتيا حفاظ عمى المجتمع بأكممو،  األـ ىى ربة األسرة كصانعة
األميات في ظؿ نظاـ التسجيؿ المدني الضعيؼ ىي  أفضؿ طريقة لمعرفة أسباب كفيات

كاستقصاء أسباب جميع كفيات النساء في سف  عف طريؽ إجراء دراسة إحصائية لتحديد
 خذ عينة لكفيات اإلناث في سف اإلنجاب، كأتـ . اإلنجاب

كما تـ إحصاء جميع . ، التي تمت في المناطؽ النائية( سنة49-15)ىي الفئة العمرية 
 عطبرة حيث تمثؿ تجمع كبير ل الدامر كمستشؼلفي كؿ مف مستشؼ الكفيات التي تمت

أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث عدة أساليب إحصائية في  كلتحقيؽ. لكفيات األميات بالكالية
معامؿ االرتباط - اختبار  Chi-Square – التكرارات كالنسب المئكية- دراستو كىي 

 . بيرسكف
 ل عدة نتائج كمف أىميا أف األسباب المباشرة التي أدت إؿلتكصؿ الباحث إؿ

- تكقؼ آالـ الكالدة - الحمي الشديدة - تشنجات - النزيؼ الميبمي : حدكث الكفاة ، ىي
يضان األسباب التي ليا عبلقة أك . (تسمـ الخ – اإليدز  مرض– سرطاف )ل أخر- غيبكبة

الصحية التي تكاجو األميات أثناء فترة الحمؿ  غير مباشرة بحدكث الكفاة منيا، المشاكؿ
، افقر الدـ، األمراض المنقكلة جنسي كالكالدة ليا دكران كبير في كثير مف كفيات األميات مثؿ

 .مبلريا المزمنة، مرض الكبد الكبائياؿاألمراض المزمنة، 
يضان أكضحت الدراسة كجكد عبلقة طردية بيف عدد األطفاؿ السابؽ إنجابيـ أك

فكمما ارتفع عدد األطفاؿ السابؽ إنجابيـ , لمخاطر الحمؿ كالكالة كاحتماؿ تعرض األميات
كقد خرج ىذا البحث بتكصيات . الحمؿ كالكالدة  ارتفع احتماؿ تعرض األميات لمخاطر

يتعمؽ بالسيطرة عمى العدكل  عدة مف أىميا،  تحسيف ممارسات المستشفيات فيما
الطرؽ كالكسائؿ  كااللتيابات في األماكف المخصصة لمكالدة كاألميات، كأيضان تحسيف
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مراقبة  لتعريؼ الحكامؿ بالمخاطر العالية أثناء فترة الحمؿ كتعزيز (كالمقاءات– الندكات )
 .ىؤالء الحكامؿ

استخداـ تحميؿ االنحدار لمتنب )دراسة محمد عيسى محمد عبداليادل بعنكاف  (4 )
  (2024 -2015بكفيات األطفاؿ حديثى الكالدة بكالية غرب دارفكر فى الفترة مف

ييدؼ ىذا البحث إلى التنبؤ بكفيات األطفاؿ حديثي الكالدة بكالية غرب دارفكر 
عتمد الباحث عمى البيانات كالمعمكمات اك, استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كقد
كقد استخدـ الباحث , مستشفى الجنينة العاـ كمركز اإلحصاء بكالية غرب دارفكر مف

االنحدار الخطي البسيط كمعامؿ االرتباط الجزئي كمعامؿ : اإلحصائية اآلتية  األساليب
 .الثقة كتحميؿ التبايف التحديد كفترات

تكصؿ الباحث إلى عدة نتائج أىميا أنو ليس ىناؾ ارتباط بيف الزمف ككفيات 
، كما أف (الحرب ، النزكح  )الكالدة كتعكؿ الزيادة ألسباب أخرل مثؿ  األطفاؿ حديثي

كتكافؽ بيف الزمف ككفيات األطفاؿ حديثي الكالدة بكالية غرب  ىناؾ انحدار معنكم
 . ألم أعكاـ قادمة بكفيات األطفاؿ حديثي الكالدة بالكالية دارفكر كيمكف لمباحث التنبؤ

تقدـ الباحث بعدة تكصيات منيا تدريب قاببلت بصكرة جيدة ك تكزيعيف عمى 
القرل بسيارات إسعاؼ مجيزة لمطكارئ ، كذلؾ إنشاء كحدات عناية مكثفة  القرل كتزكيد

حديثي الكالدة بمستشفى الجنينة كاالستفادة مف نمكذج رعاية األـ الكنغر  خاصة باألطفاؿ
 .ك تطبيقيا فى السكداف

ستخداـ االنحدار ابناء نمكذج قياسى ب) دراسة أبك عبلمة عمر مكسى بعنكاف (5 )
 ) لمتنبؤ بكفيات الرضع فى السكداف

 (  ـ2024 ػػػ 2015) دراسة حالة كالية نير النيؿ في الفترة مف 
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تيدؼ ىذه الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى كفيات األطفاؿ الرضع بكالية نير 
مدل تأثير العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية عمى كفيات  النيؿ ، كالكقكؼ عمى

البرامج الصحية المتبعة لمحد منيا، كبناء نمكذج قياسي  األطفاؿ الرضع ، كمدل فعالية
األطفاؿ الرضع مستقببلن استنادان عمى معطيات  باستخداـ االنحدار لمتنبؤ بأعداد كفيات

كتمثميا كالية نير النيؿ، كحدكد  انقسمت حدكد ىذه الدراسة إلى حدكد مكانية. سابقة
 الكصفي التحميمي استخدـ المنيج. ( ـ2014 – 2007)زمانية كتمثميا الفترة مف 

التحميؿ  كبعد إجراء. التنبؤم عمى البيانات كىك كفيات األطفاؿ الرضع بكالية نير النيؿ
 7.84561 كانحرافيا المعيارم 55.8750استنتج الباحث أف متكسط كفيات الرضع ىك

كىذا الميؿ السالب يدؿ عمى تناقص بطيء مستمر  ( 607 -.)ميؿ خط االنحدار كأف
أجرل الباحث عمميات التنبؤ باستخداـ نمكذج االنحدار فكجد أف  ثـ. في أعداد الكفيات 

 حالة 48 إلى 2015 حالة كفاة في العاـ 53مف  أعداد الكفيات تتناقص بشكؿ بطيء
باالىتماـ بالبيانات الديمكغرفية ألنيا األساس  أكصت ىذه الدراسة. 2024كفاة في العاـ 

كضركرة إجراء التعداد العاـ لمسكاف  إلعداد الخطط التنمكية كتقديـ الخدمات لممكاطنيف،
المرأة كتكجيييا إلى ضركرة  لمحصكؿ عمى بيانات ديمكغرافية دقيقة كحديثة، كرعاية

كالطفؿ كؿ الدراسات  جؿ الحفاظ عمى سبلمة األـأإجراء المقاحات ليا كلطفميا مف 
السابقة أعبله تكضح أىمية دراسة الكفيات سكاء كانت كفيات أميات أك رضع أك أطفاؿ 
دكف الخامسة أك كبار كأنيا تشكؿ ىاجسان لممكاطنيف كتحظى باىتماـ الدكلة كالباحثيف 

 .ألجؿ التقميؿ مف ىذه الكفيات تمامان مثمما يسعى ىذا البحث لتحقيؽ نفس اليدؼ
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:- جدكؿ المصطمحات أك مفاتيح الكممات
: ستخداميا فى الدراسةاالجدكؿ أدناه يكضح تفسيران لممصطمحات التى تـ 

 المصطمحات أك مفاتيح الكمماتيكضح (: 1)جدكؿ 
المصطمح تفسيره باإلنجميزية تفسيره بالمغة العربية 

معدؿ الكفاة الخاـ أل نسبة الكفيات الى جممة السكاف 
فى منتصؼ العاـ 

Crude Death 
Rate 

CDR 

معدؿ الكفاة العمرل الخاص أل نسبة الكفيات في كؿ 
فئة عمرية الى جممة السكاف فى نفس الفئة العمريو 

Age Speific 
Death Rate 

ASDR 

معدؿ كفيات الرضع أل نسبة كفيات األطفاؿ حديثى 
الكالدة الى جممة المكاليد األحياء خبلؿ ذلؾ العاـ 

Infant 
Mortality Rate 

IMR 

امسة أم نسبة خمعدؿ كفيات األظفاؿ دكف سف اؿ
كفيات األطفاؿ دكف الخامسة الى جممة المكاليد احياء 

دكف سف الخامسة 

Child Mortality 
Rate 

CMR 

 ـ1999مرجع أحمد حمد النكرل كآخركف ، أساليب التحميؿ الديمكغرافى،: المصدر
 :اإلطار النظرل

ىنالؾ إرتفاعان في معدؿ الكفيات حكؿ العالـ كىنالؾ تبايف شديد في االرقاـ بينيا   
كبيف الدكؿ النامية كقد أكد الحاجة الي ضماف احتياجات الطاقة في الدكؿ النامية التي 
صابتيـ باألمراض المزمنة كسرطاف الرئة  .تعد أساسية في اإلتفاؽ الجديد كفيات الكبار كا 

األمراض الناتجة مف العادات :  الكفاة في الدكؿ الناميةل        مف األسباب المؤدية إؿ
الزكاج الثاني مف أسباب كفيات الرجاؿ في السكداف كالسرطاف ييدد الكبار , اإلجتماعية
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جاءت محافظة القاىرة في . كالصغار في شماؿ السكداف كالمبلريا كااللتياب الرئكم
 حالة 714 الؼ ك89المرتبة األكلى مف حيث عدد حاالت الكفيات العامة لقد بمغت 

بارتفاع  (2014خبلؿ عاـ ) حاالت كفاة 305 الؼ 89مقابؿ  (2015خبلؿ عاـ )كفاة 
كجات محافظة جنكب سينا في المرتبة األخيرة مف حيث عدد حاالت % 90قدره 

في عاـ ) حالة كفاة 724مقابؿ  (2015عاـ ) حالة كفاة 665الكفيات العامة فقد بمغت 
قؿ معدؿ الكفيات الخاـ أكسجمت محافظة جنكب سينا % 8.1بانخفاض قدرة  ( 2014

ف أيبلحظ المرء . (2014في عاـ ) 9000 مقابؿ 2015 في االلؼ 9.6حيث بمغ 
 صعيد الصحة كالتعميـ لمستكل التطكر االجتماعي المتمثؿ باالنجازات المحققة عؿ

ة كخدمات الصحة االنجابية كىي المحددات أكالغذاء كشركط العمؿ ككضعية المر
األساسية لمستكل الكفيات فمع زيادة التقدـ الطبي مثبلن كزيادة اإلمكانية في اإلنفاؽ عمى 

أدكية كلقاحات كأطباء كمشافي كغذاء كغيرىا ضمف  الصحة كتكفير مستمزماتيا مف
ككيؼ ال كقد . المتكقع أف تضعؼ العكامؿ المسببة لمكفيات كستنخفض معدالتيا بكضكح

فضمت كثير مف دكؿ العالـ األقساـ الخاصة بمعالجة بعض األمراض السارية كالسؿ 
 أعداد ىائمة مف السكاف  في كثير مف مراضكالككليرا في الكقت التى تحصد فيو ىذه األ

 جميع الجكانب االخرل لينطبؽ عمى الصحة  كالتقدـ الطبي يسرم عؿ دكؿ العالـ إف ما
ة في مستكيات الكفيات بيف دكؿ يئيفٌسر االختبلفات الب لمتطكر االجتماعي كذلؾ ما

العالـ المختمفة أف المتحصمة النيائية لمعبلقات القائمة بيف معدؿ المكاليد كمعدؿ الكفيات 
 ،التي تحدد حركة النمك السكاني في أم مجتمع مف مجتمعات مع إىماؿ عامؿ اليجرة

ستعراض تاريخ الحركة السكانية العالمية المتمثمة أربعة مراحؿ اكىذا ما يرل كاضحا مف 
كمرحمة النمك االنفجارم كمرحمة التكازف اإليجابي . أساسية ىي مرحمة التكازف السمبي

كمرحمة النقص النسبي في السكاف تميزت المرحمة األكلى مف النمك السكاني بارتفاع 
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كاضح مع معدؿ المكاليد كمعدؿ الكفيات مع معدؿ نمك سكاني منخفض كشبو مستقر 
فقد تميزت  .كذلؾ لمتكازف الحاصؿ بيف طرفي معادلة النمك السكاني الطبيعي 

 مستكيات الكفيات كذلؾ عادة لباالنخفاض الكاضح في معدؿ المكاليد ليصؿ تقريبا إؿ
متدت ىذه المرحمة في أركبا حتى منتصؼ ااالستقرار النسبي في النمك السكاني كقد 

في حيف بدأت في بعض البمداف النامية اعتباران مف نياية القرف العشريف . القرف العشريف 
فقد تميزت " مرحمة النقص النسبي "أما المرحمة الرابعة  . بالدخكؿ في ىذه المرحمة

ألنيا " نخفاض معدؿ المكاليد مع الصعكبة في تخفيض معدالت الكفيات ابمكاصمة 
  (WWW.google.com/Search) " .بمغت حدكد منخفضة 

 كفاة  لكؿ 26تشير اإلحصاءات إلى أف  معدؿ الكفيات الخاـ في السكداف بمغ 
ـ 1973تعداد ) 21نخفض إلى اك (ـ1955/1956التعداد األكؿ  ) شخص 1000

 .  التكاليلعؿ (ـ1993ك 1983تعدادم) حسب 11.5 ك17.2ثـ إلى  (
 لمعدؿ الكفيات الخاـ 4يكضح تقديرات الجياز المركزم لئلحصاء: (2)الجدكؿ 

ـ 2003-2009
  شخص1000معدؿ الكفيات الخاـ لكؿ  العاـ

2003 9.59 
2004 9.16 
2005 9.16 
2006 8.97 
2007 14.39 
2008 13.64 

file:///G:\WWW.google.com\Search
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  شخص1000معدؿ الكفيات الخاـ لكؿ  العاـ
2009 12.94 
خصائص  المجمس القكمى لمسكاف، تقرير: المصدر                   
  2010:كديناميكيات السكاف

بالنظر لمجدكؿ أعبله تبيف أف تقديرات الجياز المركزم لئلحصاء لؤلعكاـ 
ـ أف ىناؾ ىبكط مستمر في معدؿ الكفيات الخاـ حتى العاـ 2009 -2003
. ـ2009 عاـ لـ كبدأ في اليبكط التدريجي حت2007رتفع في العاـ اـ ثـ 2006

(. 2010:خصائص كديناميكيات السكاف المجمس القكمى لمسكاف، تقرير)

: نظريات السكاف فى الكفيات

:  ىـ النظريات في عمـ السكافأمف 

عالجت ىذه , (سميث كمام كىير)ىـ ركادىا أ كمف :نظرية انخفاض الكفيات/ 1
النظرية ظاىرة الخصكبة باالعتماد عمى مفيـك انخفاض مستكيات الكفيات ك التي 
ترتب عمييا زيادة الرغبة لدل االزكاج في اإلبقاء عمى طفؿ كاحد عمى األقؿ حتى 

لى إضافة إك الشيخكخة أسف شيخكختيـ كاعتباره صماـ اماف في حالة المرض 
 .اعتبارات اجتماعية اقتصادية ثقافية مختمفة

ىـ ركادىا كيكس أمف  : االنتقالية الديمكغرافية)نظرية التحكؿ الديمكغرافي / 2
لى تفسير تجارب البمداف المصنعة خبلؿ القرنيف إكتسعى ىذه النظرية , جكف
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لى حالة النمك إالماضييف مف الزمف كالتي انتقؿ فييا السكاف مف حالة النمك السريع 
 :كما يمكف تمخيص عممية التحكؿ الديمكغرافي في ىذه المراحؿ اآلتية, البطئ

لى نمك إتتميز بمعدالت خصكبة ككفاة مرتفعة مما يؤدم )مرحمة التكازف المرتفع -
 .سكاني منخفض

تتميز بانخفاض سريع في معدؿ الكفيات ك ارتفاع معدؿ الخصكبة )مرحمة التحكؿ -
 .لى نمك سكاني مرتفعإمما يؤدم 

تتميز بانخفاض الزيادة الطبيعية لمسكاف كالناجمة عف )مرحمة التكازف المنخفض -
   (انخفاض كؿ مف معدالت الكالدة ك الكفاة عمى حد سكاء

كفيات األطفاؿ دكف الخامسة 
إف فئة الرضع كاألطفاؿ دكف الخامسة مف أكثر الفئات العمرية تعرضان لؤلمراض 

كلصحة األطفاؿ ككفياتيـ عبلقة كثيقة . كأقميا مقاكمة لؤلمراض المعدية كالمستكطنة
كقد . بمستكيات النمك االقتصادم كالتغير االجتماعي كما يرتبط بذلؾ مف مستكيات الفقر

عتمدت معظـ تقديػرات كفيات األطفاؿ كالرضػع في السكداف عمى الطػرؽ غير المباشػرة ا
ستخداـ نسب المكاليد المتكفيف إلجمالي المكاليد المكلكديػف أحيػاء حسب االتي تعتمد 

(. 2010:المرجع السابؽ: المجمس القكمى لمسكاف)الفئات العمرية الخمسية لؤلميػات
ـ إلى 2003يكضح  الجدكؿ أدناه معدؿ كفيات األطفاؿ دكف الخامسة مف 

. ـ حسب تقديرات الجياز المركزم لئلحصاء2009
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معدؿ كفيات األطفاؿ دكف الخامسة حسب تقديرات الجياز المركزم : (3)الجدكؿ 
( 2009-2003)لئلحصاء

  كالدة حية1000معدؿ الكفيات لكؿ  العاـ
2003 65.6 
2004 62.5 
2005 62.5 
2006 61.1 
2007 91. 8 
2008 87.0 
2009 82.4 

 (ـ2009-2003 )الجياز المركزم لئلحصاء : المصدر

.  كالدة حية1000 كفاة لكؿ 113ـ 2008كقد بمغ معدؿ كفيات األطفاؿ حسب تعداد 
األطفاؿ دكف  يكضح أكثر عشرة أمراض سببان لمكفاة بالمستشفيات بيف: (4)الجدكؿ 

ـ 2009سف الخامسة مف العمر لعاـ 

 الكفيات األمراض
نسبة الكفاة بالمرض إلجمالي الكفيات 

% 
 18 1601تسمـ دمكم 
 11 1006نقص التغذية 
 11 1006التياب رئكم 
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 6 540اإلسياالت كالنزالت المعكية 
 5 449مبلريا 

 5 414فقد السكائؿ 
 4 370سحائي 

 4 355أمراض الجياز الدكرم 
أمراض الجياز التنفسي 

األخرل 
353 4 

 4 319نفص في النمك الطبيعي 
مجمكع العشرة كفاة بيف 

األطفاؿ 
6413 73 

مجمكع بقية الكفيات  بأمراض 
أخرل بيف األطفاؿ 

2429 27 

المجمكع الكمي لمكفيات بيف 
األطفاؿ 

8842 100 

                  ـ2009كزارة الصحة االتحادية التقرير اإلحصائي الصحي السنكم : المصدر
 :كفيات األميات

بحسب تعريؼ منظمة الصحة العالمية فإف كفيات األميات ىي الكفاة التي 
كقد أصبحت ىذه .  يكمان بعد الكضع42تحدث لممرأة أثناء الحمؿ كالكالدة، أك خبلؿ 

ىتماـ الحككمات كالمنظمات العالمية في معظـ االقضية مف أكثر القضايا التي تشغؿ 
كيزيد مف أىميتيا االلتزاـ العالمي في مؤتمر القاىرة الدكلي لمسكاف  .الدكؿ النامية
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بحمكؿ عاـ % 75 القاضي بتخفيض معدؿ كفيات األميات نسبة 1994كالتنمية عاـ  
 ككذلؾ اليدؼ الخامس مف أىداؼ قمة األلفية لمتنمية كالذل ينص عمى خفض 2015

ـ إضافة إلى تكفير خدمات الصحة 2015كفيات األميات إلى ثبلثة أرباع بحمكؿ عاـ 
مقدمة في , جمعة محمد داككد). اإلنجابية كتنظيـ األسرة كتكفير ككادر مدربة لمكالدة

تكضح األرقاـ  عدـ ثبات ممحكظ في مستكل  2009) التحميؿ اإلحصائي السكاني  
 2006ك1999  المسح الديمغرافى كالصحي 1990معدؿ كفيات األميات في عاـ 

 1107 ك509, 537المسح السكدانى لصحة األسرة حيث كاف معدؿ كفيات األميات 
المرجع : المجمس القكمى لمسكاف) كالدة حية عمى التكالي100,000لكؿ 

(. 2010:السابؽ
ستراتيجية لتخفيض كفيات األميات اكقد  كضعت كزارة الصحة خطط كسياسات 

كذلؾ تـ إجراء المسح السكدانى لصحة األسرة . 2006كما قامت بمسح صحة األسرة 
. كالذم ستظير نتائجو قريبان  (الجكلة الثانية)

يعتبر السكداف مف أكثر الدكؿ التي تعانى مف ارتفاع معدؿ كفيات األميات كىك أحد 
. أربع دكؿ في اإلقميـ بيا نسبة عالية لكفيات األميات

كبناءن عمى تمؾ الفرضية، قامت األمانة العامة لممجمس القكمي لمسكاف بإجراء 
لمكقكؼ عمي العكامؿ االقتصادية  (2006المسح الصحي األسرم )تحميؿ لبيانات 

كاالجتماعية التي تؤثر عمي المراضة كالكفيات بيف األميات في السكداف ككانت نتائج 
 -:التحميؿ كاآلتي

أف المراضة أثناء الحمؿ ذات عبلقة مباشرة ببعض العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية - 
العمر عند الزكاج األكؿ، الحالة التعميمية، عدد الكالدات كالمستكل : كالديمكغرافية مثؿ
. االقتصادم لؤلسرة
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التعميـ كمتغير أساسي يؤثر عمي المراضة لدل النساء كأيضان عمى كفيات األميات 
إف تخفيؼ المراضة كمضاعفات الحمؿ كالكالدة يزداد بتزايد الكعي  -بطرؽ مختمفة 

. كالمعرفة
نجد أف تكرار زيارات المرأة الحامؿ لمراكز الرعاية الصحية األكلية يزيد مف فاعمية -

.   العناية الطبية المتكاممةلالحصكؿ عؿ
المراضة بيف النساء تتزايد كتختمؼ بيف الكاليات حيث نجد إف الكاليات التي تعانى مف -

دفع ا ). الحركب كالصراعات الداخمية بيا معدؿ كفيات أعمى مقارنة بالكاليات األخرل
أكضاع كمستقبؿ القطاع الرعكم التقميدم عمى الحزاـ النيميف , كمثـك محجكب أحمد – 

. (ـ 2001)بكسط كشماؿ السكداف 
كضع الديمكغرافيكف عدة مقاييس لمكفاة منيا الخاـ مثؿ معدؿ الكفاة الخاـ كمنيا 

 .األطفاؿ الرضع ككفيات الكباربلى قسميف كفيات إالكفيات  النكعى حيث قسمت
 : معدؿ الكفاة الخاـ/ 1

كيمثؿ عدد الكفيات )يعتبر معدؿ الكفاة الخاـ أبسط مقاييس الكفيات عمى اإلطبلؽ       
كيمكف حساب معدؿ الكفاة الخاـ في المعادلة   التالية  ( مف السكاف1000في العاـ 

(: 1999:أحمد النكرل)
P ) * K÷ CDR =( D 

:- حيث 
 D=      عدد الكفيات المسجمة خبلؿ العاـ 

 P=  إجمالي السكاف في منتصؼ العاـ     
:-                                                                      كمف أىـ مزايا ىذا المعدؿ 

 أنو يعطي مقياسا عاما لمكفاة يخص جميع السكاف مما يمكف مف عممية المقارنة 
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.        أنو سيؿ في الحساب كيمكف أنو يدرؾ معناه أم شخصلباإلضافة إؿ, بيف الدكؿ
 ,     كمف عيكبو أنو ال يأخذ في االعتبار التركيب السكاني مف حيث النكع اك العمر

فالتغير في التركيب العمرم السكاني يحدث تقمبا كثيرا في معدؿ الكفاة الخاـ مما يجعمو 
عبدالحميـ )مقياسا غير ذم كفاءة لقياس االشياء المطمكب معرفتيا بصكرة جيده 

(.        1999:الفاركؽ
 :معدؿ كفيات الرضع/ 2

 ( 71-77) في كؿ مف اليمف كالسكداف 2003         بمغ معدؿ كفيات الرضع عاـ 
 مكلكد حي ، كبمغ ىذا المعدؿ لمعاـ نفسو في  كؿ مف الياباف 1000 بيف كؿ ةحالة كفا

 ( 2-5)في حيف كانت كفيات النفاس في ىذيف البمديف . حالة كفاة ( 3-4)لندا فكؼ
-488) مكلكد بمغت ىذه النسبة في كؿ مف اليمف كالسكداف 1000حاالت كفاة لكؿ 

كفي حيف بمغ متكسط العمر المتكقع عمى صعيد اكركبا لكؿ مف الذككر . حالو ( 352
ستعراض مقاييس اكلعؿ المفارقو ستككف أكبر لك تـ . ةسف ( 70.1-78.2 )كاإلناث 

كمعدؿ الكفيات حسب العمر، حسب المينة , الكفيات األخرل مثؿ معدؿ الكفيات الخاـ
 .  (نفس المرجع السابؽ: عبدالحميـ الفاركؽ)أك حسب النكع أك غيرىا

يحسب معدؿ كفيات الرضع بقسمة عدد كفيات األطفاؿ الذم تقؿ أعمارىـ عف 
، كيشير متكسط 1000سنة  عمى عدد المكاليد األحياء في السنة مضركبا الناتج في 

 ما ينكب الفرد مف العمر لك كزع بالتساكم عدد السنيف التى يعيشيا لالعمر المتكقع إؿ
مع أقرانو مف الجيؿ نفسو كيحسب بقسمة مجمكع السنكات التي عاشيا المتكفكف في 

 أما معدؿ الكفيات الخاـ فيحسب بقسمة عدد الكفيات ،السنة مف السنكات عمى عددىـ
الحاصمة في سنة تقكيميو معينة عمى عدد السكاف في السنة نفسيا مضركب الناتج  
بألؼ كيحسب معدؿ كفيات النفاس بقسمة عدد الكفيات األميات الحاصمة في سنو 
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ك مئة أتقكيمية معينة عمى عدد المكاليد في السنة نفسيا مضركبا الناتج بعشرة األلؼ 
 المسالة الرئيسة المتعمقة بسبب ىذا التفاكت في مستكيات الكفيات بيف لألؼ كبالعكدة إؿ

ف مستكل التطكر االجتماعي المتمثؿ باإلنجازات المحققة أك يبلحظ المرء . بمداف العالـ
خدمات الصحة اؿة كأ صعيد الصحة كالتعميـ كالغذاء كشركط العمؿ ككضعية المرلعؿ

االنجابية كىي المحددات االساسية لمستكل الكفيات فمع زيادة التقدـ الطبي مثبل كزيادة 
أدكية كلقاحات كأطباء كمشافي  اإلمكانية في اإلنفاؽ عمى الصحة كتكفير مستمزماتيا مف

كغذاء كغيرىا فمف المتكقع أف تضعؼ العكامؿ المسببة لمكفيات كستنخفض معدالتيا 
 ككيؼ ال كقد فضمت كثير مف دكؿ العالـ األقساـ الخاصة بمعالجة بعض ،بكضكح

 أعداد ىائمة مراضاألمراض السارية كالسؿ كالككليرا في الكقت التى تحصد فيو ىذه األ
 إف ما ينطبؽ عمى الصحة  كالتقدـ الطبي يسرم ،مف السكاف  في كثير مف دكؿ العالـ

ة في يئيفسر االختبلفات الب  جميع الجكانب األخرل لمتطكر االجتماعي كذلؾ مالعؿ
مستكيات الكفيات بيف دكؿ العالـ المختمفة أف المتحصؿ النيائية لمعبلقات القائمة بيف 

معدؿ المكاليد كمعدؿ الكفيات التي تحدد حركة النمك السكاني في أم مجتمع مف 
مجتمعات مع إىماؿ عامؿ اليجرة كىذا ما يرل كاضحان مف استعراض تاريخ الحركة 

كمرحمة النمك . السكانية العالمية المتمثمة أربعة مراحؿ أساسية ىي مرحمة التكازف السمبي
االنفجارم كمرحمة التكازف اإليجابي كمرحمة النقص النسبي في السكاف تميزت المرحمة 
األكلى مف النمك السكاني بارتفاع كاضح مع معدؿ المكاليد كمعدؿ الكفيات مع معدؿ 
نمك سكاني منخفض كشبو مستقر كذلؾ لمتكازف الحاصؿ بيف طرفي معادلة النمك 

 لفقد تميزت  باالنخفاض الكاضح في معدؿ المكاليد ليصؿ تقريبا إؿ .السكاني الطبيعي
مستكيات الكفيات كذلؾ عادة االستقرار النسبي في النمك السكاني كقد امتدت ىذه 

 في حيف بدأت في بعض البمداف ،المرحمة في أكركبا حتى منتصؼ القرف العشريف
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أما المرحمة الرابعة  . النامية اعتباران مف نياية القرف العشريف بالدخكؿ في ىذه المرحمة
فقد تميزت بمكاصمة انخفاض معدؿ المكاليد مع الصعكبة في " مرحمة النقص النسبي "

( 2005:فايز محمد العيسكل)". ألنيا بمغت حدكد منخفضة " تخفيض معدالت الكفيات 
رتفاعان في معدؿ الكفيات حكؿ العالـ كىنالؾ تبايف شديد في األرقاـ ا             ىنالؾ 

 ضماف احتياجات الطاقة في الدكؿ النامية لؿإبينيا كبيف الدكؿ النامية كقد أكد الحاجة 
صابتيـ باأل  المزمنة كسرطاف مراضالتي تعد أساسية في االتفاؽ الجديد كفيات الكبار كا 

 . الرئة
. كمعرفة مستكل تكرار الكفيات بيف السكاف 

:  معدؿ الكفاة النكعي حسب العمر / 3
كمع تغير .        إف كقائع الكفيات يجب اف ترتبط بالمجتمع السكاني الذم حدث فيو 

تبعا لمعمر فمف المنطؽ تقيـ عبلقة سببية بيف   (Risk of Mortality) خطكرة الكفاة
. الكفيات في كؿ عمر مع عدد السكاف عند كؿ عمر 

 مف السكاف في كؿ 1000     معدؿ الكفاة العمرم يعني عدد الكفيات في العاـ لكؿ 
الفئات العمرية المستخدمة ىي الفئات الخمسية المتعارؼ عمييا أقؿ مف . فئة عمرية 

كيمثؿ ىذا المعدؿ أساسا . ( فاكثر 80 (.......)14-10 )ك  (9-5 )ك  (4-1)عاـ 
كمف األفضؿ دائما . ثر بالتركيب العمرم لمسكافأم لمقارنة مستكيات الكفيات ألنو ال

 نسبة الختبلؼ خطكرة الكفاة قحساب معدؿ الكفاة العمرم لمنساء كالرجاؿ عمى كؿ حد
 .حسب العمر بيف النكعيف 

    :الدراسة الميدانية/ 9
: مجتمع الدراسة

 32ػ00 ) نير النيؿ شماؿ كالية الخرطـك بيف خطي طكؿة             تقع كالم
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 )كتبمغ مساحتيا حكالي ( شماال 22ػ00 ك16ػ00 )كدائرتي عرض ( شرقا 36ػ00ك
كيبمغ عدد سكاف  (2015: ىيئة المساحو السكدانيو )( كيمكمتر مربع130460.59

 ( 2008التعداد السكاني الخامس لسنة )نسمة 1.157.917الكاليو 
 دكر رئيس في تكزيع السكاف حيث ق كخاصة المياة     يمعب تكزيع المكارد الطبيعي

% 5 ل ضفاؼ نيرم النيؿ كعطبرة في مساحة ال تتعدلمف السكاف عؿ%95يتمركز 
بينما تبمغ نسبة سكاف  %32.6مف جممو مساحة الكالية كتبمغ نسبة سكاف الحضر 

 (. 2008: التعداد السكاني الخامس)% 67.4الريؼ بالنسبو لمكالية 
: التحميؿ اإلحصائي كالديمكغرافى

الجداكؿ التكرارية  : أكالن 
الجدكؿ أدناه يكضح تكزيع الكفيات حسب النكع كالعمر 

الكفيات حسب النكع كالعمر : (5)جدكؿ 

فئات 
 العمر

كفيات 
 الذككر

النسبة 
المئكية 
 لمذككر

كفيات 
 اإلناث

النسبة 
 المئكية لئلناث

كفيات 
 النكعيف

 
 الجممة

 1.387513 44 0.1118421 17 0.1279620 27 0 ػػ1
 1.77420 20 0.0197368 3 0.0805687 17 1 ػػ4
 3.22254 11 0.0394736 6 0.0236966 5 5 ػػ 14

 ػػ 24
15 

7 0.033175 6 0.0394736 13 2.73873 

 3.73322 60 0.1907894 29 0.1469194 31 ػػ 44
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25 

+45 124 0.587677 91 0.598684 215 2.40633 
المجمكع 
 

 1.388.8895 363 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 152 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 211

إصدار الباحث بناءان عمى بيانات كزارة الصحة كالجياز المركزم لئلحصاء : المصدر 
2015 

الكفيات حسب النكع كالعمر : (1)الشكؿ 
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ـ  2015كزارة الصحة كالجياز المركزل لئلحصاء   مف اعداد الباحث لبيانات: المصدر 
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عمى مف نسبة كفيات اإلناث أف نسبة الذككر أعبله نجد أبالنظر لمجدكؿ كالشكؿ    
ف نسبة اإلناث أ حيث نجد 5-14فى كؿ الفئات العمرية ماعدا في الفئة العمرية مف 

 كفاة كانت في ةف اكثر الفئات العمرمأعمى مف نسبة الذككر في ىذه الفئو، كذلؾ نجد أ
تمييا الفئة  % 0.59 حيث كانت نسبة الكفاة 45+ كىي الفئة ةالفئة العمرية األخير

 0-1تمييا الفئة العمرية األكلى  % 0.15 حيث كانت نسبة الكفاة 25-44العمريو مف 
-24قؿ الفئات العمرية كفاة ىي الفئة العمرية أك% 0.13 ةحيث شكمت النسبة المئكم

 حيث كانت نسبة 5-14تمييا الفئة العمرية  % 0.03 حيث كانت نسبة الكفاة 15
 % . 0.02الكفاة 

: (المرض)الكفيات حسب سبب الكفاة 
 (المرض)الجدكؿ أدناه يكضح تكزيع الكفيات حسب سبب الكفاة 

ع الكفيات حسب سبب الكفاة متكز: (6)جدكؿ 
 النسبة المئكية االناث النسبة المئكية الذككر األمراض

 0.008196 1 0.148936 28 أمراض الجياز التنفسي
 0.30327 37 0.207446 39 أمراض الجياز الدكرم
 0.01639 2 0.0106383 2 أمراض الجياز العصبي
 0.05737 7 0.0691489 13 أمراض الجياز اليضمي
 0.06557 8 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ أمراض النساء كالتكليد
 0.18032 22 0.1808510 34 أمراض الجياز البكلي

 0.0081 1 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ناسكر
 0.0081 1 0.0106383 2 التياب سحائي
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 0.040918 6 0.042553 8 السرطاف
 0.0409 5 0.0265957 5 المبلريا

 0.06557 8 0.1170212 22 أمراض الدـ
 ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 0.0053191 1 فقداف سكائؿ
 0.06557 8 0.0478723 9 سكرم

 0.0081 1 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ضطرابات القدد الدرقيةا
 ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 0.0053191 1 تميؼ الكبد
 0.0081 1 0.0053191 1 التياب المرارة
 0.01639 2 0.0053191 1 قرغرينة
 0.02459 3 0.0265957 5 يرقاف

 0.01639 2 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ استسقاء بالبطف
 0.01639 2 0.0053191 1 الكسكر

 ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 0.0106383 2 اصابة سطحية
 0.0081 1 0.015957 3 لسعة عقرب
 0.0081 1 0.0053191 1 حركؽ
 0.0081 1 0.0106383 2 استكشاؼ
 ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 0.0106383 2 غيبكبة

 0.01639 2 0.0106383 2 تسمـ دمكم
 ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 0.021276 4 طفؿ خريج
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 ػػػػػػػػػػػػػ 122 ػػػػػػػػػػػػػػػ 188 المجمكع
ـ  2015كزارة الصحة كالجياز المركزل لئلحصاء  .مف اعداد الباحث لبيانات: المصدر 

 لمكفاة بالنسبة لمذككر ة المسببمراضكثر األأف أ الجدكؿ السابؽ نجد لؿإبالنظر 
 الجياز البكلي أمراضكتمييا % 0.20 الجياز الدكرم حيث تمثؿ نسبة أمراضىي 

تمييا أمراض الدـ بنسبة % 0.14 الجياز التنفسي بنسبة أمراضكتمييا % 0.18بنسبة 
  ةقؿ األمراض المسببة لمكفاة بالنسبة لمذككر ىي تميؼ الكبد كالتياب المرارأك% 0.11

كاألمراض التي تنعدـ فييا الكفاة % 0.005كالقرغرينة كالكسكر كالحركؽ كتشكؿ نسبة 
بالنسبة لمذككر ىي أمراض النساء كالتكليد كالناسكر كاضطرابات الغدد الدرقية كاستسقاء 

ثر األمراض المسببة لمكفاة بنسبة لئلناث ىي أمراض الجياز الدكرم بنسبة أما أ. بالبطف
كتمييا أمراض النساء كالتكليد % 0.18كتمييا أمراض الجياز البكلي بنسبة % 0.30

كتمييا أمراض الجياز اليضمي % 0.06كأمراض الدـ كأمراض السكرم كتشكؿ نسبة 
كتميو اليرقاف بنسبة % 0.04كتمييا أمراض السرطاف كالمبلريا بنسبة % 0.05بنسبة 

قؿ األمراض المسببة لمكفاة بالنسبة لئلناث ىي أمراض الجياز العصبي أك% 0.024
كتمييا أمراض % 0.01كالقرغرينة كاستسقاء بالبطف كالكسكر كالتسمـ الدمكم بنسبة 

الجياز التنفسي كالناسكر كااللتياب السحائي كاضطرابات الغدد الدرقية كالتياب المراره 
كىنالؾ أمراض تنعدـ فييا  % 0.008كلسعة العقرب كالحركؽ كاالستكشاؼ بنسبة 

ئؿ كتميؼ الكبد كاالصابات السطحية كالغيبكبة كطفؿ اكفيات االناث ىي فقداف السك
خريج كىنالؾ أمراض تتساكل فييا نسبة كفيات الذككر كاالناث ىي أمراض المبلريا 

. كالحركؽ كتسمـ دمكم أمراض الجياز العصبي
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 بالنسبة لمذككر( المرض)الكفيات حسب سبب الكفاة : (2)الشكؿ 
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  ،كزارة الصحة كالجياز المركزل لئلحصاء مف اعداد الباحث لبيانات: المصدر 
ـ 2015
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ف غالبية األمراض التي تتسبب في الكفاة بنسبة أعبله نجد أ الشكؿ لؿإ          بالنظر 
لمذككر ىي أمراض الجياز البكلي كأمراض الجياز التنفسي كأمراض الجياز الدكرم 

 حيث ترتفع نسبة كفيات الذككر في ىذه األمراض كىنالؾ أمراض تتساكل ،كأمراض الدـ
فييا الكفيات بنسبة لمذككر كىي أمراض الجياز العصبي كالتياب سحائي كفقداف سكائؿ 
كتميؼ الكبد كالتياب المراره كالكسكر كاصابة سطحية كالحركؽ كاالستكشاؼ كغيبكبة 

 .كتسمـ دمكم تنخفض فييا نسبة الكفاة 
بالنسبة لئلناث (  المرض)الكفيات حسب سبب الكفاة : (3)الشكؿ 
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                    … 

ـ 2015كزارة الصحة كالجياز المركزل لئلحصاء  .مف اعداد الباحث لبيانات: المصدر 
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ف غالبية األمراض التي تسبب الكفاة بالنسبة لئلناث أعبله نجد أ الشكؿ  إلى  بالنظر
ىي أمراض الجياز الدكرم كأمراض الجياز البكلي كأمراض الدـ كالسكرم كأمراض 
الجياز اليضمي كىنالؾ أمراض تتساكل فييا الكفيات بالنسبة لئلناث كىي أمراض 
الجياز العصبي كالقرغرينة كاستسقاء بالبطف كالكسكر كتسمـ دمكم كىنالؾ أمراض 

تنخفض فييا نسبة الكفاة بالنسبة لئلناث كىي أمراض الجياز التنفسي كاضطرابات الغدد 
. الدرقية  كالتياب المراره كلسعة عقرب كالحركؽ كاستكشاؼ كالتياب سحائي

: معدؿ الكفاة العمرم الخاص لسكاف الكالية 
كفقان السقاطات )الجدكؿ أدناه يكضح معدؿ الكفاة العمرم الخاص لسكاف الكالية 

2015  ) 
  2015معدؿ الخصكبة العمرم الخاص لسكاف الكالية اسقاطات : (7)جدكؿ 

فئات 
 العمر

 ASDR النكعػػػيف اإلناث الذككر
 

 النكعيف معا

 االناث الذككر المتكفيف األحياء المتكفيف األحياء المتكفيف األحياء 
 6.408 4.356 2.052 64 177.420 20 87.123 44 90.298 0 ػػ 4

 ػػ 14
5 

165.427 5 156.828 6 322.254 11 33.085 26.138 59.223 

 ػػ 24
15 

139.985 7 133.829 6 273.876 13 19.997 22.304 42.301 

 ػػ 44
25 

186.906 31 186.414 29 373.32 60 6.029 6.428 12.0718 

+45 125.267 124 115.366 91 240.633 215 1.010 1.267 2.277 
 122.2808 60.493 62.173 363 1.641.20 152 679.56 211 707.883 الجممة

ـ 2015مف إعداد الباحث، : المصدر
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 :معدؿ الكفاة الخاـ - 1
CDR   = ( D / P) ×100 

CDR  = ( 363 ÷ 122.2808 ) × 1000 = 
0.2968577  ~ 0.296 

 0.297نبلحظ أف ىذه النسبة ضئيمة كذلؾ الف غالبية المتكفيف لـ يتـ تسجيميـ كىنالؾ 
.  مف السكاف 1000حالة كفاة لكؿ 

: نكعيف معان ؿكفيات األطفاؿ دكف الخامسة بالنسبة ؿ- 2
CMR  = { D(0-4) ÷ B(0-4) } ×1000 

CMR = ( 64 ÷ 177.420 ) ×1000 
0.360.725 ~ 0.361 

.  مف السكاف إلي النكعيف 1000 حالة كفاة لكؿ 0.361ىنالؾ 
: ذككر ؿكفيات األطفاؿ دكف الخامسة بالنسبة ؿ- 3

CMR  ={ D(0-4) ÷ B(0-4) } ×1000 
CMR =  (44 ÷ 90.298) ×1000 = 

0.487.275  ~ 0.487 
 . مف السكاف 1000 حالة كفاة 0.487ىنالؾ 

:  اإلناث لكفيات األطفاؿ دكف الخامسة بالنسبة إؿ- 4
CMR = { D(0-4) ÷ B(0-4) }× 1000  = 

CMR  = ( 20 ÷ 87.123 ) ×1000  = 
~ 0.230 0.229.560 

 . مف السكاف 1000 حالة كفاة لكؿ 0.230ىنالؾ 
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:    نتائج الدراسة 
:- جراء الدراسة الميدانية تكصؿ الباحث لمنتائج التاليةإبعد 
 نسبة الكفيات ضعيفة ذلؾ الف كثير مف الكفيات لـ يتـ تسجيميا لدل كزارة  -1

. الفرضية األكلى الصحة  لذلؾ لـ يتـ التحقؽ مف

-14عمى مف كفيات االناث في كؿ الفئات العمرية عدا العمرية أكفيات الذككر  -2
كفيات الذككر مما يؤيد كيدعـ نسبيان الفرضية   عمى مف أ كانت كفيات االناث 5

. الثانية

 مما 45+ كىي الفئة ة كفاة كانت في الفئة العمرية األخيرةكثر الفئات العمرمأ -3
.  رفض الفرضية الثالثةلؿإيدحض كيؤدل 

اكثر األمراض المؤدية لمكفاة ىي أمراض الجياز الدكرم كأمراض الجياز البكلي  -4
. لكؿ الجنسيف مما يدحض كيؤدل الي رفض الفرضية الرابعة 

عمى مف كفيات االناث  أالكفيات الحاصمة بسبب السرطاف بالنسبة لمذككر كانت - 7   
          :  تكصيات الدراسة 

  -: بعد استخراج نتائج البحث نتقدـ بالتكصيات التالية 
ثة بالكالية معمى الجيات المختصة الحرص عمى تسجيؿ كؿ حاالت الكفيات الحد- 1 

 .لمكفيات لمحصكؿ عمى بيانات صحيحة
عمى كزارة الصحة عمؿ كحات صحية لبلىتماـ بصحة الجياز البكلى كالدكرل - 2  
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.   ألنيا مف أكثر األسباب المؤدية لمكفيات
 ألنيـ أكثر ان ربعكف عاـأاالىتماـ بصحة كبار السف الذيف تفكؽ أعمارىـ الخمسة ك- 3  

 .  الفئات العمرية تعرضان لمكفاة
 كالطفكلة لتقميؿ كفيات األطفاؿ ةعمى الجيات المختصة االىتماـ بصحة األمكـ -4

. كاألميات 
جراء المزيد مف الدراسات في مجاؿ الكفيات لمتعرؼ عمى كؿ األسباب المؤدية إ- 5  

. لمكفاة 
.    السعى لمكافحة مرض السرطاف لمعمؿ عمى التقميؿ مف انتشاره - 6  
:الخاتمة  

سعى ىذا البحث لدراسة كضع الكالية مف حيث كفيات الكبار كأحد المؤشرات 
 التى تعكس الكضع الصحى كالديمكغرافى بالكالية ككاجو ة كالصحية الياـةالديمكغرافي

البحث مشكمة عدـ تكفر بيانات حديثة كمكتممة عف كفيات الكالية حيث لـ نجد سكل 
 كبيانات كزارة الصحة لذلؾ العاـ كالتى 2015اسقاطات الجياز المركزل لئلحصاء لعاـ 

 متدنية ةعطى نسبأ مما ،تفتقد لمكثير مف المتكفييف الذيف لـ يتـ تسجيميـ لدل الكزارة
كضعيفة لحاالت الكفاة بالكالية كلذلؾ نكصى الجيات المختصة بالسعى لتكفير بيانات 
 .  مكتممة كدقيقة لمكفيات إلعطاء صكرة صحيحة لحاالت الكفاة بالكالية

 :المراجع كالمصادر
ستخداـ االنحدار لمتنبؤ بكفيات ابناء نمكذج قياسى ب، أبك عبلمة عمر مكسى /  1

 ـ 2024 ػػػ 2015دراسة حالة كالية نير النيؿ في الفترة مف  (الرضع فى السكداف
- ىػ 1420 )الطبعة األكلى , أساليب التحميؿ الديمكغرافي , أحمد حمد النكرم/  2

. (ـ 1999
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 . 2009مقدمة في التحميؿ اإلحصائي السكاني , جمعة محمد داككد/  3
. مكتب التعداد القكمي ,  (الدامر  )الجياز المركزم لئلحصاء لكالية نير النيؿ /  4
أكضاع كمستقبؿ القطاع الرعكم التقميدم عمى , كمثـك محجكب أحمد – دفع ا /   5

الحزاـ النيميف بكسط  
 . (ـ 2001) شماؿ السكداف   

 – 1998)راشدل كفاء ، دراسة كفيات األطفاؿ دكف خمس سنكات خبلؿ الفترة /  6
. ـ2008لدائرة تقرت كالية كرقمة، رسالة ماجستير، دراسة ميدانية تحميمية (2008

في الفترة مف  دراسة إحصائية ألسباب كفيات األميات بكالية نير النيؿ, سمية قريب ا 
 (ـ2014–  ـ2009

.   ـ1999, عبدالحميـ البشير الفاركؽ ، أساليب التحميؿ الديمكغرافي  /  8
 ، دار المعرفة الجامعية ، أسس جغرافية السكاف ،(2005)فايز محمد العيسكل/  9

 .اإلسكندرية
استخداـ تحميؿ االنحدار لمتنب بكفيات )محمد عيسى محمد عبداليادل بعنكاف / 10

 .2015 2024-األطفاؿ حديثى الكالدة بكالية غرب دارفكر فى الفترة مف 
. ـ2008، خصائص كديناميكيات السكاف المجمس القكمى لمسكاف، تقرير/  11

نياؿ حمزة عبدالرحمف، مستكيات الكفيات كالعكامؿ المؤثرة فييا فى محافظة جنيف /  12
. ـ2013، رسالة ماجستير، (2013 –2004 )خبلؿ الفترة مف 

 .  (عطبره )كزارة الصحة االتحادية لكالية نير النيؿ /  13
 :-الشبكة العنكبكتية 

            اإلنترنت المكسكعة الحرة     
WWW.Google.com/search        
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 أثز ممارساث إدارة املىاهب عهى األداء اإلبذاعي 
 ( انسىدان–دراست عهى عيىت مه انعامهني يف انبىىك بىاليت اخلزطىو )

 :  دادػػػػػػػإع
                   فاطمة طو محمد عبداهلل         &         بشارة مكسى بشارة محمد   . د  
 جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا                             باحػػػػػػػػػػػػػػػثة   أستاذ إدارة األعماؿ المساعد 
جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا                         

Abstract 
    This study aimed to test the relationship between talent 
management practices and the innovative performance among a 
sample of workers in some Sudanese banks in Khartoum state. 
Specifically, it attempts to explore the relationship between the 
dimensions of talent management (attracting talent, talent 
development, evaluating talent performance, talent retention, and 
talent succession) and creative behavior through dimensions (idea 
generation, change implementation and problem solving). The 
study is built on social exchange theory and previous studies in 
developing the study model and formulating its hypotheses. The 
study followed the descriptive analytical method. The 
questionnaire was used as the tool to obtain the primary data.  
(390) questionnaires were distributed, out of which (252) were 
retrieved, with a response rate of (65%). The study used 



 م2020  سبتمرب – الثاني عشر العدد                  جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

 

238 

 

 

structural equation modeling through Amos program to analyze 
the data and test the study's hypotheses. The results of the study 
showed partially significant statistical relationship between the 
dimensions of talent management practices and the innovative 
performance. Specifically, the results showed a significant 
relationship between the dimensions of talent performance 
evaluation and talent succession and innovative performance. 
However, the other dimensions of talent management (talent 
attracting, talent development, and talent retention) did not 
showed significant relationship with innovative performance. 
Based on these results, the study provided many theoretical and 
practical contributions, in addition to the constrains and future 
research.  
 Key Words: Talent Management, Innovative Performance    
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 مستخمص
     ىدفت ىذه الدراسة الختبار العبلقة بيف ممارسات إدارة المكاىب كاألداء 

اإلبداعي لعينة مف العامميف في بعض البنكؾ السكدانية بكالية الخرطكـ، تحديدا 
جذب المكاىب كتطكير المكاىب )تـ دراسة العبلقة بيف أبعاد إدارة المكاىب 

كاألداء اإلبداعي  (كتقييـ أداء المكاىب، كاالحتفاظ بالمكاىب كتعاقب المكاىب
 .(تكليد األفكار كتنفيذ التغيير كحؿ المشكبلت)مف خبلؿ األبعاد 

     اعتمدت الدراسة عمى نظرية التبادؿ االجتماعي كالدراسات السابقة في 
تطكير نمكذج الدراسة كصياغة فرضياتيا، إتٌبعت الدراسة المنيج الكصفي 

. البيانات األكلية لمدراسة عمى لمحصكؿ كأداة االستبانة التحميمي، استخدمت
بنسبة استرداد  (252)استبانة، استرد منيا عدد  (390)حيث تـ تكزيع عدد 

، استخدمت الدراسة نمذجة المعادالت البنائية عف طريؽ برنامج (%65)بمغت 
لتحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة، أظيرت نتائج  (Amos)امكس 

بيف أبعاد ممارسات إدارة  (جزئية)الدراسة كجكد عبلقة احصائية معنكية 
المكاىب كاألداء اإلبداعي لمعامميف، حيث أظيرت النتائج عبلقة معنكية لبعدم 
تقييـ أداء المكاىب كتعاقب المكاىب كاألداء اإلبداعي، بينما أظيرت األبعاد 

جذب المكاىب كتطكير المكاىب كالمحافظة عمى )األخرل إلدارة المكاىب 
عبلقة غير معنكية بينيا كبيف األداء اإلبداعي، بناءي عمى ىذه النتائج  (المكاىب

قدمت الدراسة العديد مف اإلسيامات النظرية كالعممية باإلضافة لمحددات 
 .الدراسة كالبحكث المستقبمية
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 .إدارة المكاىب، األداء اإلبداعي :انًفتاحيح انكهًاخ
 :مقدمةاؿ .1

 المكارد البشرية متطكرا جدا في اآلكنة األخيرة مما أثر كثيرا إدارةأصبح مجاؿ   
ساسيا كذلؾ أفي مجاؿ عمؿ المنظمات حيث أصبح عنصر التميز كاإلبداع ميما جدا ك

نتيجة لما يشيده الكقت الراىف مف التطكرات كالتغيرات في مختمؼ مياديف الحياة، حيث 
أصبحت المنظمات غير قادرة كحدىا عمى مكاجية تمؾ التحديات دكف النظر إلى 

 لؿإف النظرة أ التنافس، نجدالعنصر البشرم كاالستثمار فيو مما يجعميا قادرة عمى 
 ارتكازشكؿ محكر ككمييما م مصدر المعرفة كاإلبداع باعتبارهالعنصر البشرم قد تغيرت 

(. 2015جماؿ صالح، ) دارمإم عمؿ تنظيمي كأ

 االستجابةف المنظمات تعيش في اقتصاديات متطكرة سريعة أكذلؾ نجد   
بداع العديد مف الميزات التنافسية التي تكفر ليا إنتاجيا عمى إلمتغيرات البيئية كتعتمد في 

 اقتصادياتصبحت تعيش في أف المنظمات أ األسكاؽ التنافسية، كمامكانا أكبر في 
م أفاإلبداع يدعـ قكة كاإلبداع،  عمى السرعة كالخياؿ كالمركنة كالتي تعتمدالمعمكماتية 

ف اإلبداع ضركرة البد منيا لممنظمات أ كما .منظمة في تميزىا عف المنظمات األخرل
 .مريف في غاية األىمية لممنظماتأ يصبحاف كاالبتكار ىنا نجد اف اإلبداع ، مفكاالفراد

. (2010عصفكر، )

نو لتكفر اإلبداع البد مف كجكد عنصر بشرم مكىكب أ سبؽ  نجد بناءن عمى ما 
المكاىب يعتبر مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة كقد إدارة ف مدخؿ فإ ، لذؾع في عمموكمبد

برز ىذا المفيـك ألكؿ مرة في بداية التسعينات مف القرف العشريف حينما انتشرت عبارة 
 بيف الشركات في الدكؿ الكبرل تعبيران عف المنافسة الشديدة اشتعمتحرب المكاىب التي 
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صحاب الكفاءات أبيف الشركات حيث كانت بعض الشركات تحاكؿ جمب المكظفيف 
ىـ كقد تطكر ىذا المفيكـ كأصبح نظامان يطبؽ ئبقاإ تسعي لمحفاظ عمييـ كلخرأالعالية ك

 القرف الحادم كفي, كالتطكير التغيير استراتيجياتدارات المؤسسات كإحدل إغمب أفي 
مف أىـ الركائز التي أصبحت المكىبة الذم يتسـ بالسرعة كالتنافسية العالية،  كالعشريف

 كما أف الطمب قد زاد ،تستند عمييا الشركات كالمنظمات في تحقيؽ رؤيتيا االستراتيجية
 مكاىبيـ كتنميتيا كاكتشاؼ المكظفيف الكفؤيف كالمؤىميف اختيار مف حسف ابتداءعمييا 

كالمحافظة عمييا كميزة تنافسية ليذه المنظمات يمٌكنيا مف تحقيؽ ما تصبك إليو بكؿ 
(. 2013أشرؼ عكض ) يسر كسيكلة

 : مشكمة الدراسة .2
أف االبداع ظاىرة ال غنى عنيا لمنظمات األعماؿ لبقائيا كاستمراريتيا في الرغـ مف ب

دارتيا باعتبارىا  القكة التي ال يمكف تحقيؽ المزايا التنافسية ككذلؾ أىمية المكاىب كا 
الناظر في ف أال إ  االبداع كتميز المنظمات كرفع كفاءتيا،تجاىميا كالتي تسيـ في

 مكضكع الدراسات التي تناكلتفي يجد أف ىنالؾ ندرة دبيات الدراسات السابقة أ
 كعبلقتيا باألداء اإلبداعي لمعامميف خاصة في بيئة األعماؿ  المكاىبممارسات إدارة

 قمتيا تناكلت المكضكع مف أبعاد كمتغيرات للدراسات العربية كاألجنبية كعؿا السكدانية،
 كالتي درست دكر نظاـ إدارة المكاىب في تحقيؽ (2020رانيا زيادة، ) كدراسة مختمفة

، ك التي ىدفت إلى التحقؽ (Zubair, et al, 2019)األداء الكظيفي المتميز، كدراسة 
دراسة في تأثير ممارسات إدارة المكاىب عمى سمكؾ العمؿ اإلبداعي لممكظفيف، ك

 التكجو لدارة المكاىب البشرية عؿإثر أ، كالتي تناكلت (2016 كجكاد الدليمي،)
صالح كجماؿ )لشركات تكنمكجيا المعمكمات كاالتصاالت، ككذلؾ دراسة االستراتيجي 
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 التنظيمي، االنتماءدارة المكاىب في تعزيز إثر تطبيؽ استراتيجية أكالتي تناكلت  (2015
دارة إمقدرات قادة م ركزت عمى الت (Choonghyun, et,all 2015)بجانب دراسة 

 Tomasz)دراسة يضا أك .نماط القيادة كالفعالية التنظيميةأالمكاىب في العبلقة بيف 
Ingram, 2016) كالتي ىدفت إلى استكشاؼ دكر مناخ اإلبداع في تكسط العبلقة ،

 . بيف إدارة المكاىب كاألداء التنظيمي
 :الدراسةسئمة أ .3
  جذب المكاىب، تطكير المكاىب، : بأبعادىا) دارة المكاىبإماىي عبلقة ممارسات

 باألداء (تقييـ أداء المكاىب، االحتفاظ بالمكاىب، التعاقب الكظيفي لممكاىب
 في كالية الخرطكـ؟لبنكؾ  في ااإلبداعي لمعامميف

 في كالية دارة المكاىب في البنكؾ إ مستكل تكافر متطمبات ممارسات لما ىك مد
 ؟الخرطكـ

 ؟ في كالية الخرطكـ لمعامميف في البنكؾاإلبداع لما ىك مستك 
 :أىداؼ الدراسة .4
في دارة المكاىب كاألداء اإلبداعي لمعامميف بالبنكؾ إ العبلقة بيف ممارسات اختبار .1

 .كالية الخرطكـ
كالية دارة المكاىب في البنكؾ في إمستكل تكافر متطمبات ممارسات التعرؼ عمى  .2

 .الخرطكـ
 .في كالية الخرطكـ لمعامميف في البنكؾ اإلبداع لمستكمعرفة  .3
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 : الدراسةأىمية  .4
 : األىمية النظرية4-1

الدراسة في ككنيا تتناكؿ أحد المفاىيـ اإلدارية الحديثة كالميمة في   أىميةتكمف
كىك مفيـك إدارة المكاىب، كالتبصير بأبعاده كمتطمبات تطبيقو دارة المكارد البشرية إ

كأىميتو كدكره كأحد أىـ العناصر التي يمكف أف تساىـ في تعزيز األداء اإلبداعي 
 .لمعامميف بما لو مف دكر في رفع مستكيات أداء منظمات العمؿ كتحقيؽ المزايا التنافسية

 ندرة الدراسات التي تتناكؿ مثؿ ىذا  خبلؿمف أخرل ىميتوأف ىذه الدراسة تكتسب أكما 
لمكضكعات ذات مف ادارة المكاىب كاألداء اإلبداعي إممارسات حيث تعتبر المكضكع 

 .كبالتالي يمكف اف تفتح المجاؿ لمعديد مف الدراسات المستقبمية ،االىتماـ المتزايد حاليا
 :   األىمية العممية4-2

ىذه الدراسة في ككنيا متكافقة مع تكجيات منظمات األعماؿ تبرز األىمية العممية ؿ
 اإلرتقاء لؿإ ىذه الدراسة لنحك التطكير كتحقيؽ األداء اإلبداعي كرفع الكفاءة كتسع

دارة المكاىب إ بتطبيؽ ممارسات  لممكارد مف خبلؿ االستغبلؿ األمثؿ اإلبداعيباألداء
 ميمة ق الدراسةمخرجات ىذتككف اف ، فمف المؤمؿ كبياف عبلقتيا باألداء اإلبداعي

 المكاىب كالمعنييف بإدارة  عمكمادارة المكارد البشريةإ في مجاؿ لمممارسيف كصناع القرار
السكداف، حيث يمكف أف يستفاد مف مخرجات  البنكؾ في ، كتحديدا قطاعبصفو خاصة

 .ىذه الدراسة في كيفية التأثير عمى السمكؾ اإلبداعي مف خبلؿ ممارسات إدارة المكاىب
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 : اإلطار النظرم كالدراسات السابقة .5
 :المكاىبممارسات إدارة  1.5

 : مفيكـ إدارة المكاىب1.1.5
في  (Mckinseyماكينزم، )استخدـ مصطمح إدارة المكاىب ألكؿ مرة مف قبؿ 

ثـ استخدـ " الحرب مف أجؿ المكاىب" في مقاؿ نشره في العاـ نفسو بعنكاف 1997عاـ 
المصطمح مف قبؿ العديد مف الشركات كالمؤسسات، حيث تـ اكتشاؼ أف مكاىب 

كميارات العامميف فييا يجب العناية بيا، كأنيا يجب أف تككف مركز العمميات، كىي التي 
تقكد األعماؿ إلى النجاح، كقد سارعت العديد مف الشركات كالمؤسسات العالمية 

الطمكحة إلى أف تخطط كتطكر مكاردىا البشرية كمكاىبيا، كما طكرت مفيكـ عممياتيا 
أشرؼ محمكد، عكض ا ).كأساليبيا في إدارة مكاردىا، كمكاىب مكظفييا كالعامميف فييا

، اختمؼ الباحثكف كالكتاب حكؿ مفيـك إدارة المكاىب، نظرا الختبلؼ (2013سميماف، 
كجية نظر كؿ منيـ كحداثة مكضكع إدارة المكاىب، رغـ اتفاقيـ عمى أف ىذه المرحمة 

 إدارة تعريؼ، تـ (2014فاطمة الفرجاني،)ىي مرحمة الحرب مف أجؿ المكاىب، 
 كتطكير بامتبلؾ تعنى كالتي بالمنظمة الخاصة النشاطات مف مجمكعة"ا، بأنو المكاىب
 ."كالمستقبمية الحالية المنظمات أىداؼ لتحقيؽ المكىكبيف المكظفيف كاستدامة كتحفيز

 مف مجمكعة ستخداـ ا :بأنيا المكاىب إدارة تعريؼ يمكف كما(. 2010أبكشيخة، نادر، )
 كاستدامة باستقطاب خبلليا مف المنظمة تقكـ حيث بطةتراكالـ المتداخمة األنشطة
 المستقبؿ كفي الحالي الكقت في المنظمة إلييـ تحتاج الذيف المكىكبكف األفراد كتطكير
، العنزم، سعد 2013، صياـ، عزيزة 2011, عباس، أنس ) .التنافسية الميزة لتحقيؽ

 (.2011كاخركف 
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كتعرؼ إدارة المكاىب البشرية بأنيا عممية تطكير كتكحيد كتكامؿ بيف التركيز عمى 
قدرات كمكاىب المكظفيف لتحقيؽ المنافسة، كتطكير العامميف الجدد، كالمحافظة عمى 

العامميف الحالييف، كجذب العامميف المكىكبيف مف ذكم الخبرات العالية لمعمؿ في 
 (Tarique & Schuler, 2010) . الشركات كالمؤسسات

كتعرؼ بأنيا الخطكات األساسية التي تمارسيا المنظمة مف أجؿ استقطاب 
األفراد المكىكبيف كتطكيرىـ كالمحافظة عمييـ مف أجؿ تككيف رأس ماؿ بشرم مكىكب 
ترتكز عميو تدعيـ قكتيا التنافسية كتفكقيا مف خبلؿ استخداـ االبتكار كالمكىبة في 

 (2016الشمرم اخركف، )مختمؼ جكانب أعماليا كخدماتيا المقدمة لمزبائف 
 :  التطكر التاريخي لكظيفة إدارة المكاىب2.1.5
حرب " عبارة استخداـ شاع عندما التسعينيات أكائؿ في كبرز المفيكـ ىذا ظير
بيا،  لمعمؿ المكىبة أصحاب لجذب المنظمات بيف الشديدة المنافسة عف تعبيران  "المكىبة

يبرز  أف الكتاب ببعض األمر كبمغ الحاضر في الكقت تزايد المكىبة بإدارة االىتماـ إف
 إذ األعماؿ، منظمات في المكارد البشرية كظيفة تطكر خبلؿ مف المكضكع ىذا أىمية
 مراحؿ بثبلث مرت أك تطكرت البشرية المكارد كظيفة  بأفBersin, 2006))يقكؿ 
 :-كىي كاآلتي تاريخية
 إلى الماضي القرف مف السبعينات منذ امتدت التي الفترة كىي :األفراد إدارة -1

 كالتأكد ليـ، أجكر دفع األفراد، تكظيؼ ىي كمبلمحيا األساسية الثمانينات منو
 .أعماؿ كظيفة القسـ فييا كأصبح عكائد ضركرية استممكا أنيـ مف

 إلى الثمانينات مف امتدت فترة كىي: االستراتيجية البشرية المكارد إدارة -2
 أكثر الكاقع في البشرية المكارد كظيفة بأف المنظمات التسعينات كأدركت فييا
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 شريؾ إلى أعماؿ كظيفة مف بالتالي استراتيجية كتطكرت كأصبحت أىمية
 .أعماؿ

 زالت كال كالعشريف الحادم القرف بدايات منذ بدأت فترة كىي :إدارة المكاىب -3
 جدان  متكامؿ كبشكؿ جديدة بشرية مكارد كأنظمة مستمرة كتتضمف عمميات

 (2010ىاشـ العبادم، ). األعماؿ مع تكامؿ إلى شريؾ أعماؿ مف كأصبحت
 : أىمية إدارة المكاىب3.1.5

 المؤسسات في إلحاحان  األكثر المكضكعات مف البشرية المكاىب إدارة أصبحت
 االستراتيجية؛ األىمية ذات المناصب عمى التركيز :عمى تعمؿ ألنيا المعاصرة، كذلؾ

 مكاىب أكعية الكامنة؛ تككيف الطاقات الحرجة كاستكشاؼ لممناصب البدالء أسماء تحديد
 اضطراب تفادم المكىبي؛ لبلستعداد تحديد كاضح المؤسسة؛ في تنظيمي مستكل لكؿ

 المكاىب عمى المحافظة المناصب الحرجة؛ لشاغمي المفاجئ الرحيؿ العمؿ بسبب
 كتعزيز األداء تطكير أكثر كفاءة؛ التكظيؼ جعؿ عممية  (اإليجابية مساىمتيا كضماف
 التكامؿ مف تحقيؽ نكع كالمحاسبة؛ لمقياس محددة آليات كضع المستدامة؛ التنمية ثقافة
(. 2015نضاؿ المصرم، محمد االغا، )المؤسسة  في األفراد بيف

، انو يمكف تمخيص أىمية إدارة المكاىب (2015، كخالد سعدنكر إبراىيـ، )كيرل 
 -:آلتياؾ
ىـ مكارد القيمة ألية منظمة في عالـ اليـك كبغض النظر عف أتمثؿ إدارة المكىبة  - أ

ابتداء مف القادة الحالييف كالمستقبمييف كانتياء )مكقعيـ في منظمات االعماؿ 
لييا إقد تنبأ بيذه األىمية كالحاجة  (كليـ جيمس) ككاف ،(بالعامميف في خط اإلنتاج
ذ قاؿ كىك يتحدث عف حـر جامعة ستانفكرد في عاـ إقبؿ ذلؾ بكقت طكيؿ، 
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خر مف عدد آف العالـ قد بدأ يرل أف ثراء األمة يتككف قبؿ أم شيء إ(: 1906)
، ك في اقتصاد المعرفة اليـك أصبحت (2000جارنر،)المكىكبيف الذيف في كنفيا 

  االستغراؽكأ كاالنخراط كاالبتكاركثر اعتماداى عمى القدرات أمنظمات األعماؿ 
(Engagement ) صبح النجاح التنافسي عبارة عف أالخاصة بالعامميف لدييا، ك

ف يخمقكا أدالة لقابمية المنظمة كبالشكؿ الذم يمكف مكاىبيا الفريدة مف العامميف 
 ،(Craig et al, 2008)فرصان لمتعاكف كالتكاصؿ كالتفاعؿ مع األفراد االخريف 

في ظركؼ الحياة المعاصرة، نجد أف القاعدة ثابتة، : بقكلو (نكرث ىكايتد) كيؤكد ذلؾ
 (.2000، جارنر)فالسبللة التي ال تقدر الذكاء المدرب مقضي عمييا باليبلؾ 

حدل مراحؿ تطكر إدارة المكارد البشرية، فقد أكضح إتعكس إدارة المكىبة  - ب
(Bersin, 2006) مرت بثبلث مراحؿ  أف كظيفة المكارد البشرية تطكرت أك

دارة المكىبة دارة المكارد البشرية االستراتيجية، كا   .تاريخية، قسـ االفراد، كا 
 : أبعاد ممارسات إدارة المكاىب4.1.5

ارة المكاىب البشرية التي كرد ذكرىا مف قبؿ إدبعاد أال شؾ أف ىناؾ عدد مف 
دارة إمجمكعة مف الكتاب كالباحثيف، كالتي تمثؿ مرتكزات أساسية لنجاح تطبيؽ مفيـك 

دارة المكاىب ىي مفاتيح إ أف أبعاد لؿإشار بعض الكتاب أالمكاىب البشرية حيث 
 (. 2016كاخركف الدليمي، )إليجاد مكارد بشرية كفؤة تحقؽ أىداؼ المنظمة 

 أبعاد ادارة المكاىب: (1)جدكؿ رقـ 
 ـ الكاتب كالسنة األبعاد

 كالتدريب كالتطكير، التعكيض، كنظـ كالتعييف، االستقطاب
 .المكظفيف كمشاركة

 1 (2012)القاضي 
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 كالمحافظة عمى كالتطكير، كالتدريب كاالختيار، االستقطاب
 البشرية المكارد

 2 (2013)زعترم 

تحديد المكاىب، جذب المكاىب، االحتفاظ بالمكاىب، تنمية 
 كتطكير المكاىب

 الفرجاني، فاطمة 

(2014) 

3 

تخطيط المكارد البشرية، استقطاب المكىبة، المحافظة عمى 
 المكىبة، تطكير المكىبة

الحرش، سعد 

(2015) 

3 

الدليمي،  الجذب، التطكير، تقييـ االداء، المحافظة، التعاقب الكظيفي

 (2016)مصفى

4 

تحديد المكاىب، التعاقب الكظيفي، تطكير المكاىب، 
 االحتفاظ بالمكاىب

Saloni devi, 

(2017) 

4 

 Erasmu, et al جذب المكاىب، تطكير المكاىب، االحتفاظ بالمكاىب

(2017) 

6 
النجار، محمد  جذب المكاىب، االحتفاظ بالمكاىب، تنمية المكاىب

(2018) 

7 
 Harun et al تحديد المكاىب، تطكير المكاىب، ثقافة المكاىب

(2019) 
8 

جذب المكاىب، تحديد المكاىب، تطكير المكاىب، إدماج 
 .المكاىب، االحتفاظ بالمكاىب، تكظيؼ المكاىب

CIPD, 2020 9 

كمف العرض السابؽ ألبعاد إدارة المكاىب نجد أنيا متشعبة كمتعددة، حيث 
تـ قد اختمؼ الكتاب كالباحثكف بشأف ىذه االبعاد كالتي تراكحت مف ثبلث أبعاد فأكثر،  ؼ
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تطكير المكاىب، تقييـ أداء المكاىب، جذب المكاىب، )كىي األبعاد خمسة مف اختيار 
 في اران  أىمية كتكر األكثر األبعادألنيا تعتبر (بالمكاىب، كالتعاقب الكظيفياالحتفاظ 

 (.1) رقـ سات السابقة كما يبيف الجدكؿراالد
 : جزب انًواهة1.4.1.5

 إلييا العمالة جذب أجؿ مف جيدة كمكانة تجارية عبلمة بناء إلى المنظمة تسعى
 ستتمكف لذلؾ كنتيجة كالنكعي، الكمي لمقياس قابمة إيجابية نتائج تقديـ في ذلؾ كيتمخص

 الختيار جديد برنامج تنفيذ المنظمة عمى ينبغي كبالتالي إلييا، فراداأل أفضؿ جذب مف
 أساس لعؿ المناسبيف فراداأل الختيار المناسبة األدكات لذلؾ كتستخدـ المكىكبيف،
 أف إلى اإلشارة كتجدر) 2014 كيحياكم مقرم( العالي كاألداء كالمكاىب الكفاءات
 المكاىب عف البحث ىي اليكـ منظمات في البشرية المكارد إلدارة األكلى الميمة

 استقطاب الممكف كمف. (Rowland, 2012)  عمييا المحافظة عمى كالعمؿ كاكتشافيا
 مف المكىكبيف جذب طريؽ عف المنظمة خارج مف أك المنظمة داخؿ مف المكىبة

 شبكة طريؽ عف أك الجامعات في عنيـ البحث أك أخرل دكؿ أك األخرل المنظمات
 (.2015 كغالب، الشمرم( بذلؾ متخصصة شركات أك االنترنت

 : تطويش انًواهة2.4.1.5

عممية التطكير لممكاىب ىي عممية اكتساب المعرفة كالميارات كالسمككيات التي 
تحسف امكانيات العامميف لمكاجية التغييرات في متطمبات العمؿ كالتغيرات في مستكيات 

الطمب لدل الزبائف، كتشير إلى التعمـ الرسمي، كخبرات العمؿ كالعبلقات كتقكيـ 
 ,Noe, et al)شخصيات العامميف كالعمميات التي تساعدىـ لبلستعداد لممستقبؿ 

، كمف أجؿ تحقيؽ امكانات عالية في المنظمات، فإنو يتطمب تحقيؽ امكانات (2008
المكاىب، كالمقصكد بإمكانات المكاىب ىك أف تترافؽ عممية جذب كتعييف ىذه المكاىب 
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في المنظمة مع المزيد مف التطكير في قدراتيـ كامكاناتيـ كمياراتيـ كمعارفيـ مف خبلؿ 
خطط التعميـ المستمر، كلتطكير المكاىب، تحتاج جميع المنظمات الى برامج التعمـ 

، (2013الجحدلي، )كالتعميـ الرسمية كغير الرسمية، باإلضافة الى المعارؼ كالميارات 
كأف التطكير ىك جميع المحاكالت التي تسعى لتحسيف إدارة األداء الحالي كالمستقبمي مف 

 (.2011أحمد، )خبلؿ عممية نقؿ المعرفة، كتغيير التكجيات، كرفع الميارات 
 : تقييـ أداء المكاىب3.4.1.5

 كتحديد المكظفيف أداء لتقييـ جديدة معايير بكضع المكاىب إدارة برنامج يقكـ
 المرتفع األداء لذكم ترقيات تمنح التي التقميدية البرامج فعكس لمترقية المؤىميف األفراد
 إلى الحديثة البحكث  الدراسات تكصمت كبعدما المكاىب إدارة برنامج بو جاء ما فإف

 عمى قادركف الحالية مناصبيـ في المرتفع األداء ذكم كؿ ليس كىي إال جدان  ميمة نتيجة
 معايير يضع الجديد البرنامج فإف الترقية، بعد المستقبمية مناصبيـ في األداء نفس تقديـ
 األداء مستكل إلى إضافة كالشخصية النفسية األخبلقية، السمككية، كالمكاصفات أخرل
 (.2019صبياف ايماف، ) .لمترقية حقا مؤىمكف ىـ مف تحديد أجؿ مف

 : االحتفاظ تانًواهة4.4.1.5

 بيـ ىما الضركريات األساسية إلدارة المكاىب كأف ىذه كاالحتفاظجذب المكاىب 
المكاىب البد ليا مف تدريب كتطكير لخمؽ الشعكر لدييا بأف قادة الشركة يكلكنيـ الرعاية 

 القادة بشكؿ مباشر العائد مف سيشعر بالعمؿ، كىنا كااللتزاـالكافية مما يحقؽ الكالء 
 Poorhosseinzadeh, and   في المكاىب كعدـ ترؾ المكاىب لمنظمتيـ، االستثمار

Subramaniam, 2012) مف كؿ ما كرد أعبله بأف االستنتاجبالتالي، فإنو يمكننا  ك 
دكراف العمؿ كالمكظفيف يمكف أف يعرض الشركة لخطر كبير كخصكصان فيما يتعمؽ 
 كبالمكاىب التي تمتمكيا تمؾ المنظمات، لذلؾ تحتاج لمعرفة كفيـ أف المكاىب ىـ ذك
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 ليا كأنيـ محؿ تقدير كعناية فائقة في محاكلة منيا لئلبقاء عمييـ ضمف استثنائيةقيمة 
 (2016ىاني الشيكبة، ) .الشركةككادرىا القيمة كالتي تعتبر أحد أصكؿ 

 : انتعاقة انوظيفي5.4.1.5

 ((McDonnell et al., 2010ك (Hills, 2009) يرل كؿه مف
 (Kasmi, 2011)  ك (Charan et. al., 2001)ك (Hartmann et al., 2010)ك

 اإلحبلؿ الكظيفي تقتصر عمى تطكير كتصنيؼ القكل العاممة الداخمية استراتيجيةأف 
التي تمتمؾ إمكانات عالية كتككف مصدران حيكيان لبعض المكاقع أك الكظائؼ القيادية في 
الشركة، كىي تعطي الفرصة الحقيقية لشغؿ الكظائؼ األساسية بالمكظفيف المكىكبيف 

ىاني ) .ذكك القدرات كالميارات كالمعارؼ الضركرية لمقياـ بيذه الكظائؼ عمى أكمؿ كجو
 (2016الشيكبة،

 اإلحبلؿ الكظيفي أك التعاقب استراتيجيةإف ىدؼ المنظمات التي تطبيؽ 
 في الكفؤة التنظيمية مف المكاىب أك المكارد البشرية باالحتياجاتالكظيفي ىك التنبؤ 

 االستقرار مف المكارد البشرية بما يضمف االحتياجاتالمستقبؿ كتعمؿ عمى حماية 
 مف الذم سيحؿ اكتشاؼ ليا، كال تسعى تمؾ المنظمات إلى االستراتيجيةكتحقيؽ الرؤل 

في الكظائؼ القيادية بقدر ما ييميا تصنيؼ اإلمكانات البشرية لكؿ فرد مف حيث 
. فمالتدريب كالخبرات كالميارات كالمعارؼ التي يحتاجكنيا لكي يصبحكا مدراء مكىكب

إلى أف التخطيط الفعاؿ لئلحبلؿ الكظيفي يعتمد عمى  (Cappelli, 2008b) كيشير
 Leadership Competency  بعض السمات الحيكية؛ فمنيا نمكذج الجدارات القيادية

Modelكنظاـ لقياس أداء األفراد ، Performance-Based Model  .إف بناء عميو ؼ



 م2020  سبتمرب – الثاني عشر العدد                  جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

 

252 

 

 

نمكذج لمجدارات القيادية تعتبر الخطكة األساسية نحك نجاح التخطيط لئلحبلؿ الكظيفي 
 .(Areiqat et. al, 2010) في المكاقع القيادية المتقدمة

 : األداء اإلبداعي2.5
 :اإلبداعيمفيـك األداء  1.2.5

فكار جديدة كمفيدة كمتصمة بحؿ أنو أبتعريؼ اإلبداع ب (2000الصكاؼ )قاـ 
عادة أمشكبلت معينة  فريدة، شكاؿ أ المعركفة مف المعرفة في تركيب األنماطك تجميع كا 

 تطكر السمع كالعمميات المتعمقة ال يشمؿ ألنو يقتصر اإلبداع عمى الجانب التكتيكي كال
يضان اآلالت كالمعدات كطرائؽ التصنيع أعداد السكؽ فحسب بؿ يتعدل أبيا ك

لى زيادة إكالتحسينات في التنظيـ نفسو كنتائج التدريب كالرضا عف العمؿ بما يؤدم 
 .اإلنتاجية

ال رؤية الفرد لظاىرة ما بطريقة جديدة تتطمب القدرة عمى إ ليس فاإلبداع
 إليجاداإلحساس بكجكد مشكمة تتطمب المعالجة مف خبلؿ التفكير بشكؿ مختمؼ كمبدع 

( 2018مارليف سيركس). المناسبالحؿ 

نو مف األمكر اليامة أاألداء اإلبداعي مف  (2005العمياف )كذلؾ يعرؼ 
ىمية األداء أ زادت متغيرة، فقدبالنسبة لجميع المنظمات التي تكاجو بيئة منافسة 

اإلبداعي في ظؿ المنافسة بيف المنظمات كخاصة المنافسة الدكلية كالتي زادت مف 
 .كالزكاؿلى اإلبداع تجنبا لخطر التدىكر إحاجة المنظمات 

ك أك برامج أ الناجح لعمميات االستخداـف األداء اإلبداعي ىك أيضان بأكيرل 
ك أنو تبني فكرة أ يعرؼ بكأيضا. المنظمةمنتجات جديدة تظير نتيجة كقرارات داخؿ 

 األداء اإلبداعي ىك ككذلؾ. العامةك سكقيا اك بيئتيا أسمكؾ جديد لصناعة المنظمة 
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سيا ). لممنظمةك يعطي فرصة أ األفكار المبتكرة الذم قد يمبي حاجات محسكسة حبؿ
( 2014صبلح اسماعيؿ 

 :اإلبداعيىمية األداء  أ2.2.5

 يصبح مف الضركرم األسكاؽ كشدة المنافسة في االستجابةتزايد سرعة مع 
خرل فاف اإلبداع يحفز أكمف ناحية  بداعية ككسيمة لمبقاء،إكثر أف تككف ألممنظمات 

كذلؾ يعد اإلبداع ، الفرص كالنمك كبدكنو سكؼ تتياكل المنظمات كفي النياية تمكت
بمثابة حجر األساس لنجاح المنظمات الحديثة حيت يتيح ليـ التميز التنظيمي، كىكذا 

 لؤلداءحكج ما تككف أىمية كضركرة في المنظمات المعاصرة، أف األداء اإلبداعي لو إؼ
ف يمثؿ ميزة أ تكاجييا ألف اإلبداع يمكف التي في ضكء الضغكط كالتحديات اإلبداعي

 (2014سيا صبلح اسماعيؿ ).خرلأم ميزه تنافسية أتنافسية لممنظمة ال تضاىييا 
: العكامؿ المؤثرة عمى األداء اإلبداعي 3.2.5

 :الفرديةالخصائص  -1
ف كجكد األداء اإلبداعي لدل المنظمة مف عدمو يتكقؼ عمى العامميف أنفسيـ،  إ

يعتمد بالدرجة األكلى عمى األفراد ال عمى المنظمات، فالمبدع اإلبداع بمعنى 
. يتصؼ بقدرتو عمى رؤية األشياء بمنظكر مختمؼ مف غيره

 :خصائص المناخ التنظيمي -2
 حيز الكجكد لؿإف تكافر القدرات اإلبداعية مف االمكر اليامة، لكف ظيكرىا إ

البيئة  ) يتطمب بيئة مناسبة لنمكىا كتطكرىا، كىذه البيئة تمثؿ المناخ التنظيمي
التي تعني قدرة ك كمف أىـ العكامؿ في البيئة الداخمية مركنة التنظيـ ،(الداخمية

لى إ باإلضافةلخارجية، االتنظيـ عمى االستجابة كالتكيؼ مع المتغيرات الداخمية ك
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 الدراسات أف درجة التحدم التي تكفرىا كظيفة الفرد أثبتتطبيعة العمؿ، حيث 
ال تفكؽ أمامو تمعب دكران كاضحاي في التأثير عمى مستكيات اإلبداع لديو عمى أ

مكانات الفرد كقدراتو مما يؤثر سمبان عميو، كذلؾ أىمية اإلنجاز إدرجة التحدم 
 المادية لممكافئاتحيث تؤكد المنظمات عمى اإلنتاج كاإلنتاجية كأساس 

. كالمعنكية
 :خصائص جماعات العمؿ -3

ف الحؿ المبدع لمجماعة يتطمب إف الجماعات شديدة التنكع تنتج حمكالن أفضؿ، كإ
فراد ليـ شخصيات مختمفة، كذلؾ بالنسبة لمجماعات المتماسكة أ مف ككفأف يت
 المنسجمة كأفراد الجماعة الجماعات غير المتماسكة، كتماسكان مف استعدادان أكثر

 كالجماعة حديثة مف الجماعة التي ال يكجد لدييا انسجاـ، لئلبداعأكثر ميبلن 
 (مارليف سركس) . مف الجماعات القديمةلئلبداعالتككيف أكثر ميبل 

 :اإلبداعيبعاد األداء  أ4.2.5
ينظر كثير مف الباحثكف الى مؤشرات األداء اإلبداعي لمفرد كؿ بحسب 

القطاكنة، )ك  (Zhou, et al, 2005)كأشار كؿ مف . (2015آؿ طعيف، )تكجياتو، 
المخاطرة، المركنة، حؿ المشاكؿ، )إلى أف أبعاد األداء اإلبداعي تتمثؿ في  (2000
إلى أبعاد األداء اإلبداعي الفردم بأنيا تتمثؿ في  (Janssen 2011)كيشير . (االقناع

تكليد أفكار جديدة لمتطكير، كبحث طرائؽ جديدة لمعمؿ كتكليد حمكؿ جذرية لممشاكؿ، )
تركيج الفكرة، تحشيد الدعـ لؤلفكار اإلبداعية كاكتساب مكاصفات لؤلفكار الجديدة كجعؿ 
األعضاء التنظيمييف الرئيسييف متحمسيف لؤلفكار الجديدة، تطبيؽ الفكرة كتحكيؿ األفكار 

اإلبداعية إلى تطبيقات كتقديـ األفكار اإلبداعية إلى العمؿ في طرائؽ نظامية كتقييـ 
فيرل أنو  (Thompson & Heron, 2011)أما . (المنفعة مف األفكار اإلبداعية
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في حيف عد . امتبلؾ أفكار جديدة، كحؿ المشاكؿ التي تسبب صعكبات لآلخريف
(Naeyer, 2011) السمكؾ اإلبداعي، كاالبتكار أىـ أبعاد األداء اإلبداعي الفردم .

تكليد )ىي بعاد رئيسة أبعاد األداء اإلبداعي ككضع ثبلثة  أ(2010ابك زيد )كحدد 
 . (األفكار، تنفيذ التغيير، حؿ المشكبلت

 :الدراسات السابقة 3.5
ىنالؾ عدد مف الدراسات التي أكدت كجكد العبلقة اإليجابية بيف ممارسات إدارة 

فعمى .  المكاىب كالمخرجات التنظيمية، سكاء عمى مستكل األفراد أك التنظيـ ككؿ
دارة المكاىب إ أثر (Tash et al, 2016) دراسةمستكل المخرجات الفردية اختبرت 

أبعادىا ب المكاىب إلدارة لكجكد تأثير جكىرم رضا العامميف كتكصمت الدراسةعمى 
 )دراسة  كذلؾ تطرقت . تطكير المكاىب عمى الرضا الكظيفيالمكاىب، جذب)

Kohestany and Yaghoubi, 2017)،االحتفاظ عمىدارة المكاىب إ أثر  لمعرفة 
 إلدارة كأظيرت النتائج كجكد تأثير الكصفي، كاستخدمت المنيجبالمكارد البشرية، 
 دكر (2020زيادة، )دراسة أيضان تناكلت .  بالمكارد البشريةاالحتفاظالمكاىب عمى 

، (نظاـ إدارة المكاىب في تحقيؽ األداء الكظيفي المتميز لمكظفي مصرؼ الراجحي أبيا
 ذات طردية قكية عبلقة ىناؾ  أف :منيا النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة خمصت كقد
 مصرؼ في المتميز كاألداء الكظيفي البشرية المكاىب إدارة نظاـ بيف إحصائية داللة

 كالتي اظيرت نتائج معنكية (2017 ،كنجك) كتشابيت ىذه النتائج مع دراسة. الراجحي
كدراسة ، الستراتيجيات إدارة المكاىب عمى إبداع العامميف في المصارؼ بباكستاف

(Zubair, et al, 2019) كالتي ىدفت إلى التحقؽ في تأثير ممارسات إدارة المكاىب ،
عمى سمكؾ العمؿ اإلبداعي لممكظفيف مف خبلؿ الدكر الكسيط لمتمكيف النفسي كمشاركة 

كتكصمت الدراسة إلى أف ممارسات إدارة . المعرفة في الجامعات الحككمية في باكستاف
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المكاىب تعزز السمكؾ اإلبداعي لمعامميف بصكرة مباشرة كغير مباشرة مف خبلؿ التمكيف 
النفسي كمشاركة المعرفة، أما فيما يتعمؽ بعبلقة ممارسات إدارة المكاىب بمخرجات 

 ،الدليمي)التنظيـ المباشرة فينالؾ العديد مف الدراسات التي اسست ليذه العبلقة، مثؿ 
دارة المكاىب البشرية عمى التكجو االستراتيجي لشركات أثر إ درستكالتي  (2016
، كالتي (Ingram, 2016)أما دراسة . في االردف كاالتصاالت المعمكمات تكنمكجيا

ىدفت إلى استكشاؼ دكر مناخ اإلبداع في تكسط العبلقة بيف إدارة المكاىب كاألداء 
التنظيمي، أظيرت النتائج أف مناخ اإلبداع يتكسط العبلقة بيف أبعاد إدارة المكاىب 

 فأظيرت نتائجيا ،(2018، حسيف)ك  (2018نبيؿ، )أما دراسة . كاألداء التنظيمي
بداع المنظمات في تحقيؽ المكاىب عف كجكد أثر ايجابي إلدارة الحديثة،  تميز كا 

صبحت المنظمات تركز عمى المكارد البشرية ذات أ كاالستمرارية كالنمك كلضماف البقاء
 االستقطاب، التنمية،دارة فعالة تعمؿ عمى إكذلؾ مف خبلؿ  المعارؼ كالميارات العالية،

  دراسةكذلؾ أظيرت. التنافسيةجؿ تحقيؽ الميزة أكاالستثمار األمثؿ لممكاىب مف 
(Pamela et al, 2011)ك Nafei, 2015) ) عمى  المكاىب معنكم إلدارة أثر

. المخرجات التنظيمية قؿ تناكليا، كىي التي تتعمؽ بجكدة الخدمة كرضا كجذب العمبلء
تأسيسان عمى ما اظيرتو الدراسات السابقة أعبله، تـ صياغة نمكذج الدراسة أدناه كالذم 

. عمى ضكئو صيغت فرضية الدراسة
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:  الدراسة  نمكذج4.5
 

 

 

 نمكذج الدراسة (1)شكؿ رقـ 

 

 : فرضيات الدراسة5.5
جذب )ىنالؾ عبلقة ذات داللة احصائية بيف ممارسات إدارة المكاىب بأبعادىا  .1

المكاىب، تطكير المكاىب، تقييـ أداء المكاىب، االحتفاظ بالمكاىب، التعاقب 
تكليد األفكار كتنفيذ التغيير كحؿ )كاألداء اإلبداعي  (الكظيفي لممكاىب

 .لمعامميف بالبنكؾ بكالية الخرطكـ (المشكبلت
 : الدراسةمنيجية   6.5 1.1

 المنيج الكصفي التحميمي، كذلؾ ألنو يتناسب مع الظاىرة مكضع استخدمت ىذه الدراسة
ف ىذا المنيج يشمؿ كصؼ العبلقة بيف المتغيرات كتحميؿ البيانات أالدراسة كما 
 سئٍسٍح كأداج االسرثاَح عهى حيث اعتمدت الدراسة ،(2006 سيكاراف)كتفسيرىا 

 .انثٍاَاخ عهى نهحصول
 

 

يًاسساخ إداسج 

 انًواهة

 جزب انًواهة

 تطويش انًواهة

 تقييى أداء انًواهة
 االحتفاظ تانًواهة

 انتعاقة انوظيفي

 :األداء االتذاعي
 تونيذ األفكاس

 تُفيز انتغييش

 حم انًشكالخ
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 :كعينة الدراسةمجتمع  1.6.5
 عمى قطاع التركيز  كتـ.في كالية الخرطكـتككف مجتمع الدراسة مف البنكؾ 

 مف كما أنيا تعتبر األعماؿ مجاالت تأثيراي في مف القطاعات األكثر البنكؾ باعتبارىا
  الدراسة مف عينة تمثمت.السكداف في الخدمات تقديـ مجاؿ في الرائدة المؤسسات
استخداـ العينة   ىذه البنكؾ، حيث تـالمختمفة فيية مستكيات اإلدارفي اؿالعامميف 

 مف البنكؾ 10 استبانة عمى عدد 390تـ تكزيع عدد . الميسرة غير االحتمالية
 استبانة ككانت عدد االستبانات 278بكالية الخرطـك كاسترد منيا عدد  (بفركعيا)

: أدناه (2)، كما مكضح بالجدكؿ رقـ%65 بنسبة استرداد بمغت 252الصالحة لمتحميؿ 
 :قائمة بالبنكؾ التي تـ جمع البيانات منيا (2)جدكؿ 

االستبانات  أسماء البنكؾ
 المكزعة

االستبانات 
 المستردة

االستبانات الصالحة 
 لمتحميؿ

 8 20 بنؾ الجزيرة األردني

252 

 57 60 بنؾ الخرطكـ
 52 55 بنؾ أـ درماف
 41 75 بنؾ النيؿ
 10 10 بنؾ الخميج
 11 35 ينؾ فيصؿ

 15 15بنؾ التضامف 
بنؾ الساحؿ 
 كالصحراء

20 15 
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 40 40 البنؾ الزراعي
 29 60 البنؾ العقارم
 278 390 المجمكع

مف أفراد العينة مف الذككر، بينما كانت نسبة االناث % 68حيث كانت نسبة 
مف أفراد العينة تتراكح أعمارىـ بيف % 66، فيما يتعمؽ باألعمار كانت نسبة %32تمثؿ 

 سنة، بينما كانت 50 الى 40منيـ تتراكح أعمارىـ بيف % 21 سنة، ك40 سنة إلى 20
%( 88)أيضان كاف معظـ أفراد العينة .  سنة50مف أفراد العينة تزيد أعمارىـ عف % 13

مف أفراد العينة % 36أما بخصكص الخبرة، فكانت . يحممكف درجة جامعية فما فكؽ
مف أفراد العينة تتراكح خبرتيـ بيف % 35 سنكات، ككانت 5تتراكح خبرتيـ بيف سنة إلى 

 %.29 سنة فكانت نسبتيـ 15 سنة، كأما الذيف تزيد خبرتيـ عف 15 إلى 6
 : قياس متغيرات الدراسة2.6.5

 (كىي أبعاد، خمسةب كالذم يتككف مف المكاه إدارة تـ قياس المتغير المستقؿ ممارسات 
 34)، بعدد   كالتعاقب الكظيفيبالمكاىب االحتفاظ المكاىب،تطكير  المكاىب، جذب
أما فيما يختص بالمتغير . (2016الدليمي، كآخركف، )باالعتماد عمى دراسة  (عبارة

تكليد أفكار جديدة، تنفيذ التغيير، )أبعاد  ثبلثةكالذم يتككف مف  التابع األداء اإلبداعي
إسماعيؿ، كسيا )باالعتماد عمى دراسة  ( عبارة21)تـ قياسو بعدد ) كحؿ المشكبلت

 .الخماسي لئلجابة عمى كؿ عبارات االستبانة ليكرت سمـوقذ اسرخذو (. 2014صبلح، 
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 :  تحميؿ  البيانات ك نتائج الدراسة7.5
  التحميؿ العاممي االستكشافي1.7.5

 : المكاىب التحميؿ العاممي االستكشافي إدارة1.1.7.5
في إجراء عممية التحميؿ  (SPSS) تـ استخداـ حزمة برنامج التحميؿ االحصائي  

العاممي االستكشافي لمنمكذج حيث تـ إعطاء كؿ عبارة مف العبارات التي استخدمت 
نتائج عممية التحميؿ العاممي  (4)لقياس كؿ متغيرات االستبانة، كيكضح الجدكؿ 

 . (عبارة12العدد الكمي لمعبارات )االستكشافي لمدراسة المككف مف عدد مف العبارات 
حجـ )ممارسات إدارة المكاىب التحميؿ العاممي االستكشافي : (3)جدكؿ رقـ 

 ( 252العينة
  Component 

1 2 3 4 5 

   791.       3جزب انًواهة

   806.       4جزب انًواهة

   755.       6جزب انًواهة

   530.       7جزب انًواهة

     924.     1ذطوٌش انًواهة

     917.     2ذطوٌش انًواهة

     645.     3ذطوٌش انًواهة

     586.     4ذطوٌش انًواهة

         1.000 1ذقٍٍى االداء نهًواهة

         938. 2ذقٍٍى االداء نهًواهة

         588. 3ذقٍٍى االداء نهًواهة

         632. 4ذقٍٍى االداء نهًواهة

         644. 7ذقٍٍى االداء نهًواهة

  710.        1انًحافظح عهً انًواهة

 653.         2انًحافظح عهً انًواهة

  755.        3 انًواهةعهىانًحافظح 

 776.         4 انًواهةعهىانًحافظح 
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 723.         5 انًواهةعهىانًحافظح 

 544.         6 انًواهةعهىانًحافظح 

           7 انًواهةعهىانًحافظح 

       719.   1 نهًواهةانوظٍفًانرعاقة 

       601.   2 نهًواهةانوظٍفًانرعاقة 

       865.   3 نهًواهةانوظٍفًانرعاقة 

       754.   4 نهًواهةانوظٍفًانرعاقة 

       645.   5 نهًواهةانوظٍفًانرعاقة 

       699.   6 نهًواهةانوظٍفًانرعاقة 

       853.   7 نهًواهةانوظٍفًانرعاقة 

مف خبلؿ نتائج الجدكؿ أعبله فقد أكدت مصفكفة التدكير أف ممارسات إدارة 
 كعميو فقد تـ حذؼ أم عباره يقؿ تحميميا  .المكاىب يتـ قياسيا مف خبلؿ خمسة ابعاد

 (.0.5)عف 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .878 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1941.158 

Df 351 

Sig. .000 

 KMOتبيف أف قيمة اختبار  االستكشافي،مف خبلؿ نتائج التحميؿ العاممي 
األدنى  كالتي تنص عمى أف الحد (Kaiser, 1974)كفقان لقاعدة  (0.878 )بمغت

يتضح بأف القيمة المستخرجة لمعامؿ فإنو  (0.5) يجب اف يفكؽ KMO لقيمة المقبكؿ
كبذلؾ فإف حجـ العينة يعتبر كافيان كمبلئمان ىي أكبر مف القيمة المحددة،  KMO اختبار
 . لمدراسة
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 :األداء اإلبداعي التحميؿ العاممي االستكشافي 2.1.7.5
 (252حجـ العينة )األداء اإلبداعي التحميؿ العاممي االستكشافي  (4)جدكؿ رقـ 

  Component 

1 2 3 

 693.     2ذونٍذ افكاس جذٌذج

 891.     4ذونٍذ افكاس جذٌذج

 648.     6ذونٍذ افكاس جذٌذج

   693.   1ذُفٍز انرغٍٍش

   635.   2ذُفٍز انرغٍٍش

   696.   5ذُفٍز انرغٍٍش

   933.   6ذُفٍز انرغٍٍش

     836. 3حم انًشكالخ

     601. 4حم انًشكالخ

     719. 5حم انًشكالخ

     842. 6حم انًشكالخ

     846. 7حم انًشكالخ

 األداء اإلبداعيمف خبلؿ نتائج الجدكؿ أعبله فقد أكدت مصفكفة التدكير أف 
 (.0.5)كعميو فقد تـ حذؼ أم عباره يقؿ تحميميا عف . يتـ قياسو مف خبلؿ ثبلثة أبعاد

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .866 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 779.255 

Df 78 

Sig. .000 

 KMOتبيف أف قيمة اختبار  االستكشافي،مف خبلؿ نتائج التحميؿ العاممي 
األدنى  كالتي تنص عمى أف الحد (Kaiser, 1974)كفقا لقاعدة  (0.866 )بمغت

يتضح بأف القيمة المستخرجة لمعامؿ فانو  (0.5) يجب اف يفكؽ KMO لقيمة المقبكؿ
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كبذلؾ فإف حجـ العينة يعتبر كافيا كمبلئما ىي أكبر مف القيمة المحددة،  KMO اختبار
 . لمدراسة
تـ استخداـ حزمة برنامج  : إدارة المكاىب التحميؿ العاممي التككيدم ممارسات2.7.5

في إجراء عممية التحميؿ العاممي التككيدم لمنمكذج  (AMOS)التحميؿ االحصائي 
ىذا النكع ألجؿ اختبار الفرضيات المتعمقة بكجكد أك عدـ كجكد عبلقة بيف كيستخدـ 

المتغيرات كالعكامؿ الكامنة كما يستخدـ التحميؿ العاممي التككيدم كذلؾ في تقييـ قدرة 
نمكذج العكامؿ عمى التعبير عف مجمكعة البيانات الفعمية ككذلؾ في المقارنة بيف عدة 

ممارسات   يكضح التحميؿ العاممي التككيدم(2)الشكؿ رقـ . نماذج لمعكامؿ بيذا المجاؿ
 .إدارة المكاىب
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 :ممارسات إدارة المكاىب مؤشرات جكدة المطابؽ (5) جدكؿ رقـ
 انتفسيش انُسثح انًقثونح انتقذيش انًؤشش

 -- -- 466.749 قًٍح يشتع كاي

 -- -- 241 دسجاخ انحشٌح

 1.937 دسجاخ انحشٌح/قًٍح يشتع كاي
Between 1 and 

3 
Excellent 

 Acceptable 0.95< 0.872 انًقاسٌ جيؤشش انًطاتق

 Excellent 0.08> 0.063  انًطاتقحٌيؤشش حس

يؤشش جزس يروسط يشتع انخطأ 

 انرقشٌثً
0.097 <0.06 Acceptable 

 Acceptable 0.05< 0.000 ذوكشنوٌس يؤشش

 لنمكذج (مؤشرات جكدة المطابقة)مف خبلؿ بيانات الجدكؿ أعبله يتضح أف قيمة 
 الدراسة يحقؽ شركط المطابقة

 :ممارسات إدارة المكاىب: تحميؿ االعتمادية
حجـ العينة ) ممارسات إدارة المكاىب معامؿ االعتمادية ألفا كركنباخ (6)جدكؿ رقـ 

252) 

 

CR AVE MSV MaxR(H) 

جزب 

 انًواهة

ذقٍٍى 

 انًواهة

انرعاقة 

انوظٍفً 

 نهًواهة

ذطوٌش 

 انًواهة

انًحافظح 

عهً 

 انًواهة

         0.790 0.879 0.623 0.624 0.869 جزب انًواهة

       0.789 0.680 0.894 0.689 0.623 0.892 ذقٍٍى انًواهة

انرعاقة انوظٍفً 

     0.791 0.767 0.696 0.926 0.671 0.625 0.921 نهًواهة
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   0.818 0.733 0.654 0.789 0.904 0.623 0.670 0.890 ذطوٌش انًواهة

 عهىانًحافظح 

 0.722 0.703 0.819 0.830 0.730 0.817 0.689 0.521 0.813 انًواهة

لكافة االبعاد اعمي مف ( CR)مف خبلؿ بيانات الجدكؿ أعبله يتضح اف قيمة 
أف قيمة ألفا كركنباخ يجب أف تككف أكثر  Hair et 2010)الذم حدده الحد المقبكؿ 

عف الحد  حيف أف قيمة متكسط نسبة التبايف المفٌسر لكافة االبعاد اعمي. 0.70مف 
 . 0.5المقبكؿ 
 لؤلداء اإلبداعي التحميؿ العاممي التككيدم 3.2.7

 التحميؿ العاممي التككيدم لؤلداء اإلبداعي (3)الشكؿ رقـ 

 

 االداء االبداعي مؤشرات جكدة المطابؽ (7 )جدكؿ رقـ
 انرفسٍش انُسثح انًقثونح انرقذٌش انًؤشش

 -- -- 78.051 قًٍح يشتع كاي

 -- -- 41 دسجاخ انحشٌح
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 Between 1 and 3 Excellent 1.904 دسجاخ انحشٌح/قًٍح يشتع كاي

 Excellent 0.95< 0.953 يؤشش انًطاتقح انًقاسٌ

 Excellent 0.08> 0.048 يؤشش حسٍ انًطاتقح

يؤشش جزس يروسط يشتع انخطأ 

 انرقشٌثً
0.096 <0.06 Excellent 

 Excellent 0.05< 0.015 يؤششذوكشنوٌس

 (مؤشرات جكدة المطابقة)مف خبلؿ بيانات الجدكؿ أعبله يتضح أف قيمة 
 . الدراسة يحقؽ شركط المطابقةلنمكذج

 :تحميؿ االعتمادية لؤلداء اإلبداعي
 :االداء اإلبداعيمعامؿ االعتمادية ألفا كركنباخ  (8)جدكؿ رقـ 

  

CR AVE MSV MaxR(H) 
حم 

 انًشكالخ
 ذُفٍز انرغٍٍش

ذونٍذ 

افكاس 

 جذٌذج

حم 

 انًشكالخ

0.915 0.683 0.633 0.917 0.827     

ذُفٍز 

 انرغٍٍش

0.887 0.663 0.851 0.888 0.785*** 0.815   

ذونٍذ افكاس 

 جذٌذج

0.793 0.657 0.851 0.793 0.796*** 0.923*** 0.811 

لكافة األبعاد أعمى مف ( CR)مف خبلؿ بيانات الجدكؿ أعبله يتضح اف قيمة 
أف قيمة ألفا كركنباخ يجب أف تككف أكثر  Hair et 2010)الذم حدده الحد المقبكؿ 

عف الحد  حيف أف قيمة متكسط نسبة التبايف المفٌسر لكافة األبعاد أعمى. 0.70مف 
 . 0.5المقبكؿ 
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 : المتكسطات كاالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة4.2.7
أدناه يبيف المتكسطات كاالنحرافات المعيارية لكؿ متغيرات الدراسة  (9)الجدكؿ 

فنجد اف االنحراؼ المعيارم لجميع المتغيرات أقرب إلى الكاحد كىذا يدؿ عمى التجانس 
 .بيف إجابات أفراد العينة عف جميع عبارات المتغيرات

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة (9)جدكؿ رقـ 
  Mean Std. Deviation 

 73. 3.07 انًحافظح عهً انًواهة

 77. 2.88 جزب انًواهة

 77. 2.91 ذطوٌش انًواهة

 73. 3.09 انرعاقة انوظٍفً نهًواهة

 82. 3.25 ذقٍٍى انًواهة

 79. 3.45 ذونٍذ افكاس جذٌذج

 81. 3.48 ذُفٍز انرغٍٍش

 77. 3.42 حم انًشكالخ

 :يتضح مف الجدكؿ أعبله ما يمي
كىذه النتيجة تدؿ عمى  (3) األبعاد يزيد متكسطيا عف الكسط الفرضي أغمبإف / 1

مكافقة أفراد العينة عمى تمؾ األبعاد في المجتمع مكضع الدراسة تحقؽ مستكل مكافقة 
كبانحراؼ معيارم  (3.19)مرتفعة حيث حققت جميع العبارات متكسطان عاـ مقداره 

مما يؤكد أف مستكل إدراؾ أفراد العينة لممارسات إدارة  (%70)كأىمية نسبية  (0.77)
أما فيما يتعمؽ بمستكل . المكاىب في البنكؾ مكضع الدراسة بصكرة عامة مرتفع نسبيان 

ممارسات إدارة المكاىب مف حيث األبعاد فيبلحظ اف ىنالؾ قصكر في ممارسة جذب 
 .عمى التكالي (2.91 ك2.88)المكاىب كتطكير المكاىب بكسط حسابي 
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جاء في المرتبة األكلى حيث بمغ متكسط  ( انرغٍٍشتنفيذ)كيبلحظ مف الجدكؿ أف بعد / 2
بأىمية نسبية مرتفعة  (81.)بانحراؼ معيارم ( 3.48)إجابات أفراد العينة عمى العبارة 

 (. %70)بمغت 
 : تحميؿ االرتباطات بيف متغيرات الدراسة5.2.7

 .، جدكؿ تحميؿ االرتباط بيف متغيرات الدراسة(10)جدكؿ رقـ 

 

األداء 

 اإلتذاعً

انًحافظح 

 عهى

 انًواهة

جزب 

 انًواهة

ذطوٌش 

 انًواهة

انرعاقة 

انوظٍفً 

 نهًواهة

ذقٍٍى 

 انًواهة

األداء 

 اإلتذاعً
1.000 

     

انًحافظح 

 عهى

 انًواهة

.493 1.000 
    

جزب 

 انًواهة
.495 .807 1.000 

   

ذطوٌش 

 انًواهة
.526 .776 .852 1.000 

  

انرعاقة 

انوظٍفً 

 نهًواهة

.573 .886 .755 .784 1.000 
 

ذقٍٍى 

 انًواهة
.527 .902 .745 .713 .822 1.000 

حؿ المشكبلت كتكليد مف خبلؿ بيانات الجدكؿ أعبله يتضح أف أعمى قيمة 
 0.7كىي تعتبر قيمة ارتباط مرتفعة ألنيا أكبر مف  (0.863) حيث بمغت أفكار جديدة

كالتي تأكد عمى عدـ كجكد  (0.90)أف ىذه القيمة تقؿ عف  أم ارتباط قكم مكجب، إال
 .ارتباط خطي مزدكج
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 : اختبار الفرضيات6.2.7
 Structural Equation Modeling( SEM): ًَزجح انًعادنح انثُائيح

   اعتمدت الدراسة الحالية عمى أسمكب نمذجة المعادلة البنائية كىك نمط مفترض 
لمعبلقات الخطية المباشرة كغير المباشرة بيف مجمكعة مف المتغيرات الكامنة كالمشاىدة، 
كبمعنى أكسع تيمثؿ نماذج المعادلة البنائية ترجمات لسمسمة مف عبلقات السبب كالنتيجة 
المفترضة بيف مجمكعة مف المتغيرات، كبالتحديد استخداـ أسمكب تحميؿ المسار، لما 

 .يتمتع بو ىذا األسمكب مف عدة مزايا، تتناسب مع طبيعة ىذه الدراسة
 : Path Analysis تحهيم انًساس 

     ىك أحد أساليب نمذجة المعادلة البنائية، كالتي تعينى بدراسة كتحميؿ العبلقات بيف 
متغير أك أكثر مف المتغيرات المستقمة سكاء كانت ىذه المتغيرات مستمرة أك متقطعة، 

كمتغير أك أكثر مف المتغيرات التابعة بيدؼ تحديد أىـ المؤشرات أك العكامؿ التي يككف 
ليا تأثير عمى المتغير أك المتغيرات التابعة، حيث أف نمذجة المعادلة البنائية تجمع بيف 

 Barbara G. Tabachnick and)أسمكب تحميؿ االنحدار المتعدد كالتحميؿ العاممي 
Linda S. Fidell, 1996). 

  يستخدـ تحميؿ المسار فيما يماثؿ األغراض التي يستخدـ فييا تحميؿ االنحدار المتعدد، 
حيث أف تحميؿ المسار يعتبر امتدادا لتحميؿ االنحدار المتعدد، كلكف تحميؿ المسار، 

أكثر فاعمية حيث أنو يضع في الحسباف نمذجة التفاعبلت بيف المتغيرات، كعدـ الخطية 
Nonlinearities كأخطاء القياس، كاالرتباط الخطي المزدكج بيف المتغيرات المستقمة 

 (2018)الدايراكم، أيمف حسف، )
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 اإلبداعي األداء المكاىب دارةإ ممارسات بيف العبلقة (4 ) الشكؿ             

 مؤشرات جكدة النمكذج 
في ضكء افتراض التطابؽ بيف مصفكفة التغاير لممتغيرات الداخمة في التحميؿ 
كالمصفكفة المفترضة مف قبؿ النمكذج تنتج العديد مف المؤشرات الدالة عمى جكدة ىذه 
المطابقة، كالتي يتـ قبكؿ النمكذج المفترض لمبيانات أك رفضو في ضكئيا كالتي تعرؼ 

 .الفرضيةبمؤشرات جكدة المطابقة الختبار 
 اإلبداعيممارسات ادارة المكاىب كاالداء مف مؤشرات جكدة النمكذج  (11)الجدكؿ 

 انتفسيش انُسثح انًقثونح انتقذيش انًؤشش

 -- -- 1.382 قًٍح يشتع كاي
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 -- -- 1 دسجاخ انحشٌح

 Between 1 and 3 Excellent 1.382 دسجاخ انحشٌح/قًٍح يشتع كاي

 Excellent 0.95< 1.000 يؤشش انًطاتقح انًقاسٌ

 Excellent 0.08> 0.014 يؤشش حسٍ انًطاتقح

 Acceptable 0.06> 0.062 يؤشش جزس يروسط يشتع انخطأ انرقشٌثً

 Excellent 0.05< 0.296 يؤششذوكشنوٌس

لنمكذج  (مؤشرات جكدة المطابقة)الجدكؿ أعبله يتضح أف قيمة مف خبلؿ بيانات   
 .الدراسة يحقؽ شركط المطابقة

 قيـ تحميؿ المسار بيف ابعاد ممارسات ادارة المكاىب كاألداء االبداعي (12)جدكؿ رقـ 
   

Estimate S.E. C.R. P انُرائج 

االداء 

 االتذاعً
<--- 

 عهىانًحافظح 

 انًواهة
-.508 .251 -2.027 .043 

يوجذ ال 

 تأثيش

االداء 

 االتذاعً
 589. 540. 168. 091. جزب انًواهة --->

ال يوجذ 

 تأثيش

االداء 

 االتذاعً
<--- 

انرعاقة انوظٍفً 

 نهًواهة
 تأثيشيوجذ  006. 2.737 190. 519.

االداء 

 االتذاعً
 تأثيشيوجذ  050. 1.956 172. 336. ذقٍٍى انًواهة --->

االداء 

 االتذاعً
 295. 1.047 165. 172. ذطوٌش انًواهة --->

ال يوجذ 

 تأثيش
 

مف الجدكؿ أعبله كالذم يبيف قيـ معامبلت المسار، حيث أف المسار مف المحافظة 
كىك ليس داؿ احصائيان عند  (-. 508)عمى المكاىب إلى األداء اإلبداعي يساكم 

كالمسار مف جذب المكاىب إلى األداء اإلبداعي يساكم . (043.)مستكل معنكية 
كالمسار مف التعاقب . (589.)كىك ليس داؿ احصائيا عند مستكل معنكية  (091.)

كىك داؿ احصائيا عند مستكل  (519.)الكظيفي لممكاىب إلى األداء اإلبداعي يساكم 
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كىك  (336.)كالمسار مف تقييـ المكاىب إلى األداء اإلبداعي يساكم . (006.)معنكية 
كالمسار مف تطكير المكاىب إلى األداء . (050.)داؿ احصائيا عند مستكل معنكية 

كمما .  (295.)كىك ليس داؿ احصائيا عند مستكل معنكية  (172.)اإلبداعي يساكم 
بيف ممارسات إدارة المكاىب كاألداء  (جزئية)سبؽ يتضح أنو تكجد عبلقة معنكية 

 .اإلبداعي
 :مناقشة النتائج .7

ىدفت الدراسة إلى اختبار عبلقة ممارسات إدارة المكاىب عمى األداء اإلبداعي 
لمعامميف بناءن عمى الفجكة البحثية المتعمقة بندرة الدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع 

حيث  .(المصارؼ)خاصة في إطار المؤسسات السكدانية كتحديدا المؤسسات الخدمية 
 (تقييـ المكاىب، كالتعاقب الكظيفي)اظيرت نتائج الدراسة أف ممارسات إدارة المكاىب 

قريش، )كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة . ليا عبلقة إيجابية باألداء اإلبداعي لمعامميف
 عبلقة ىناؾ أف خمصت إلى ، التي(2020رانية زيادة، )، كدراسة (2020حكرية، 

 .الكظيفي كاألداء البشرية المكاىب إدارة نظاـ بيف إحصائية داللة ذات طردية قكية
كالتي  (Khan1,, Yasir, Abdul Maji, Afridi, 2019)باإلضافة إلى ذلؾ دراسة 

أظيرت أف ممارسات إدارة المكاىب تعزز مف السمكؾ اإلبداعي لمعامميف في القطاع 
جذب )بينما أظيرت الدراسة أف ىنالؾ ثبلثة أبعاد أخرل ىي . الحككمي في باكستاف

، ليس ليما تأثير عمى األداء اإلبداعي (المكاىب، تطكير المكاىب، االحتفاظ بالمكاىب
 .لمعامميف

، أف (Langenegger, Mahler, Staffelbach, 2011)أظيرت دراسة 
استراتيجيات إدارة المكاىب ليا تأثير مباشر عمى المخرجات التنظيمية إال أف عنصر 
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التعاقب الكظيفي يمثؿ أضعؼ تأثير عمى األداء مقارنة بالعكامؿ األخرل المتمثمة في 
 .جذب المكاىب، تطكير المكاىب، االحتفاظ بالمكاىب

 عمى الرغـ مف أف العديد مف الدراسات السابقة أظيرت أف أبعاد ممارسات إدارة  
المكاىب مترابطة يككف ليا تأثير عمى المتغيرات األخرل، إال أف ىنالؾ مف الدارسات ما 
أشارت إلى أنو ليس بالضركرة اتفاؽ األبعاد مجتمعة في التأثير، كىك ما يتفؽ مع نتائج 

 مف أم يرتبط التأَه  (Tomasz Ingram, 2016)فقد أظيرت دراسة . الدراسة الحالية
 بيف التكفيؽ عمى القدرة فإف كبالتالي التنظيمي، باألداء كبير بشكؿ المكاىب إدارة أبعاد

 األداء عمى ذاتيا حد في تؤثر ال المكاىب إدارة أبعاد في االستراتيجية التناقضات
، كالتي اشارت لكجكد تأثير (2019, زىير)التنظيمي، باإلضافة إلى ذلؾ فإف دراسة 

معنكم بيف المحافظة عمى المكاىب كبيف رأس الماؿ الفكرم، كترفض كجكد تأثير معنكم 
بيف استقطاب المكاىب، كتكظيؼ المكاىب، كتطكير المكاىب كرأس الماؿ الفكرم، كالذم 

 .يتفؽ مع الدراسة الحالية

 : إسيامات الدراسة. 8
 : إسيامات نظرية1.8

تقدـ ىذه الدراسة مساىمة في األدبيات مف خبلؿ قياس تأثير ممارسات إدارة  -1
المكاىب عمى األداء اإلبداعي، كذلؾ استنادان لما تـ تقديمو في الدراسات السابقة 

 .التي أجريت في نفس المكضكع
يمكف لمدراسة أف تككف نقطة انطبلقة إلجراء المزيد مف البحكث العممية في  -2

 .مجاؿ إدارة المكاىب كالمجاالت األخرل ذات الصمة بأداء البنكؾ
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تقدـ الدراسة الحالية مفيـك جديد كحديث يكاكب أفضؿ الممارسات في مجاؿ  -3
 .إدارة المكارد البشرية في المنظمات

تقدـ الدراسة الحالية رؤية مستقبمية كمقترحات ببحكث مستقبمية يمكف أف تسيـ  -4
في تسميط المزيد مف الضكء عمى متغيرات الدراسة الحالية، كتعالج المعكقات 

 . التي كاجيت الدراسة
 :  اسيامات عممية2.8

تقدـ ىذه الدراسة مفاىيـ قيمة لمممارسيف كالمسئكليف في البنكؾ، تمكف مف زيادة  -1
االىتماـ كالكعي بأىمية إدارة المكاىب، حيث تعتبر المكاىب في الكاقع أفضؿ مف 

 .أم أصؿ آخر في المنظمات لتحقيؽ الفعالية التنظيمية كالميزة المستدامة
تمٌكف ىذه الدراسة الممارسيف في البنكؾ مف تحقيؽ عنصر التكامؿ لعناصر  -2

عطاء االىتماـ ليذه األبعاد حتى يتحقؽ األداء اإلبداعي  .ممارسات إدارة المكاىب كا 
تساعد مخرجات ىذه الدراسة المعنييف بأمر المكاىب في التركيز عمى ممارسات  -3

ادارة المكاىب الخاصة بالمحافظة عمى المكاىب كتقييـ المكاىب لما ليا مف تأثير 
 .معنكم عمى األداء اإلبداعي

تحفز نتائج الدراسة الحالية القائميف عمى شأف إدارة المكارد البشرية مف تبني  -4
ممارسات إدارة المكاىب، كدعـ ثقافة المكاىب، كتكفير المكارد البلزمة التي تخصص 

 .لتنفيذ نشاطات إدارة المكاىب
 :التكصيات بدراسات مستقبمية. 9

ىنالؾ حاجة لدراسة تتناكؿ إدارة المكاىب في المنظمات السكدانية، كالكقكؼ  -1
عمى أم تجارب أخرل في مجتمعات أخرل كالقطاعات الصناعية كالتي يمكف 

 .أف تككف ليذه الدراسات نتائج مختمفة
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بما أف ممارسات إدارة المكاىب اظيرت نتائج ايجابية عمى المخرجات التنظيمية  -2
الفردية فينالؾ حاجة لدراسات تتناكؿ عبلقة ادارة المكاىب باألداء التنظيمي 

 .ككؿ
الدارسات الحالية ركزت عمى العبلقة المباشرة بيف ممارسات إدارة المكاىب  -3

 .كاألداء االبداعي فينالؾ حاجة لدراسة المتغيرات الكسيطة كالمعدلة في العبلقة
 :قيكد الدراسة. 10

الدراسة الحالية ىي دراسة كقتية، تـ فييا جمع البيانات مرة كاحدة كبالتالي  -1
قد تككف النتائج مختمفة في حالة الدراسة الطكلية كالتي بمكجيا يتـ جمع 

 .البيانات أكثر مف مرة مف نفس المستجيبيف
عينة مف العامميف في البنكؾ العاممة في كالية  أف الدراسة الحالية تناكلت  -2

 .الخرطكـ

 :قائمة المراجع. 11

 : المراجع العربية

.   ادارة المكاىب عمى أداء الشركات الصناعيةأثر، (2015)الحرش سعد أكيس،  .1
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  انىابغت انذبياوييف شعزاألسانيب انطهبيت 
:  دادػػػػػػػػػػػػػػاع
   نسيبة عبد العظيـ عبد المطيؼ محمد     &    محمد محمد صالحعبد اهلل. د  

  الكالية الشمالية-كزارة التربية كالتعميـ       دنقبل  قسـ المغة العربية بجامعة -أستاذ مشارؾ 
 

Abstract 
  This paper is entitled "Methods of Demand" by the pre-Islamic poet 
Al-Nabeeh Al-Zubayani. 
  The paper aimed to follow the methods of demand in the poetry of 
Nabeja Al-Dhibiani, and to ascertain the extent of its achievement and 
expression of its contents, especially that it is a poet who is a printed 
Jahili, and that he is a poet of gain. Perhaps this method achieved 
what he intended to receive the gifts of Almamdouh; whether material 
or moral or Social issues. 
  The paper followed the historical approach in the sequence of events 
and the descriptive approach in tracking phenomena and methods, and 
the analytical method in extracting the methods of demand from the 
evidence and the required analysis and linking each witness to its 
context. 
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  The paper produced results including: 
- The methods of the request contributed to the interconnection of 
the literary text in the poet Nabegh Al-Zabani, where he was able to 
express in these methods the details of his life in all cases. 
- The plant used fourteen purposes of inquiry, eleven of the 
purposes of prohibition, seven of the wishful purposes, six of the 
purposes of the order, and four of the purposes of the appeal, all in a 
smooth and without cost or complexity. 
- These methods enabled the poet to master the selection of 
words that indicate the quality and accuracy of the meanings that 
appear in harmony and harmony without ambiguity. He expressed his 
thoughts and emotions in a smooth and easy way. 

_ The paper recommended studies on psychological indications in the 
production of pulp. 
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 مستخمص
. أتت ىذه الكرقة بعنكاف األساليب الطمبية عند الشاعر الجاىمي النابغة الذبياني  

ىدفت الكرقة إلى تتبع األساليب الطمبية في شعر النابغة الذبياني، كالكقكؼ عمى مدل 
تحقيقيا كتعبيرىا عف مكنكناتو، السيما كأنو شاعر جاىمي مطبكع، كأنو مف شعراء 
إف التكسب، فمربما حققت لو ىذا األساليب ما كاف يصبك اليو مف نيؿ عطايا الممدكح؛ 

.ة أك اجتماعية أك معنكمة مادمتكاف  
المنيج التاريخي في تسمسؿ األحداث كالمنيج الكصفي في تتبع الظكاىر اتبعت الكرقة 

 مف الشكاىد كما يتطمبو ذلؾ األساليب الطمبيةكاألساليب، كالمنيج التحميمي في استخراج 
. شاىد بسياقوكربط كؿمف تحميؿ   

:خرجت الكرقة بنتائج منيا  
ػػ أسيمت أساليب الطمبية في ترابط النص األدبي عند الشاعر النابغة الذبياني، حيث 

. استطاع أف يعٌبر بيذه األساليب عف تفاصيؿ حياتو في كؿ حاالتيا  
ػػ استخدـ النابغة أربعة عشر غرضان مف أغراض االستفياـ، كأحد عشر غرضان مف 

أغراض النيي، سبعة مف أغراض التمني، كستة مف أغراض األمر، كأربعة مف أغراض 
.النداء، كؿ ذلؾ في سبلسة كدكف كمؼ أك تعقيد  

ػػ ىذه األساليب مٌكنت الشاعر مف إجادة انتقاء األلفاظ الدالة عمى جكدة كدقة المعاني التي 
 .كردت في انسجاـ كتآلؼ دكف غمكض، فعبِّبر عف أفكاره كعكاطفو تعبيران سيبلن سمسان 

 . أكصت الكرقة بقياـ دراسات تتناكؿ الدالالت النفسية في اإلنتاج الشعرم لمنابغة الذبياني
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 : المقدمة
ترتبط المغة بحضارات األمـ كثقافتيا، كىي الكعاء الحاضف ليا كسبب تقدميا كرفعتيا   

كانتشارىا، كىي كسيمة في التكاصؿ بيف الشعكب، كليا المقدرة الفعالة في التعبير عف 
 .احتياجاتيـ كمشاعرىـ

ىنالؾ الكثير مف األساليب المستخدمة في المغة العربية، مما يعطييا ركنقان كجماالن 
خاصان يميزىا عف غيرىا مف لغات، إذ تتنكع ىذه األساليب بيف أسمكب النداء، كأسمكب 
االستغاثة، كأسمكب األمر، كالمدح، كالذـ، التحذير، اإلغراء، كاالباحة، كالتعجب، النيدبة، 

 .كالنيي، كالقسـ، كالتشبيو
    تتنكع أساليب المغة العربية ككبلميا ما بيف األساليب الخبرية كاالنشائية، فاألساليب 

 .الخبرية منيا اإلنكارم كمنيا الطمبي
المدح، الذـ، الرجاء، :          تتفرع األساليب االنشائية الى انشائي غير الطمبي مثؿ

: التعجب، القسـ، كصيغ العقكد، كيضـ الفرع الثاني؛ األسمكب انشائي الطمبي مثؿ
 .أسمكب االستفياـ، األمر، التمني، النداء، كالنيي

:          أنكاع األساليب االنشائية تخرج مف معانييا المعيكدة إلى معافو أخرل مثؿ
االلتماس، التعجب، النصح كاإلرشاد، كالتعجيز، أك تخرج إلى معاني التكبيخ، النصح 
كاإلرشاد، كالتحقير، كما يمكف أف تخرج الى معاني التقرير، التقريع، التسكية، التمني، 

 .كاإلنكار، أيضا يمكف أف تخرج الى معاني اإلغراء، التحسر، كالزجر
 :أسباب اختيار مكضكع الكرقة

آخذيف في االعتبار مكانة النابغة الذبياني في الشعر كفحكلتو كعمك كعبو في          
المغة؛ أردنا أف نغكص في إنتاجو الشعرم نتمٌمس كيؼ كردت ىذه األساليب الطمبية التي 

 . تكشؼ عف خبايا النفس كأسرارىا، كمدل قيمتيا في شعره
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:  الكرقةمشكمة 
   تتمثؿ مشكمة الكرقة في أف الشعر الجاىمي ىك المصدر الثالث لمغة العربية بعد       

القرآف كالحديث النبكم، كأف الشاعر الجاىمي مطبكع عمى الفطرة كالفصاحة، كالشاعر 
أثناء قكلو أك نظمو لمشعر ال يضع ىذه األساليب الطمبية كقكالب لينسج عمييا شعره، بؿ 
ده في أغراضو المختمفة كفؽ محركاتو كدكافعو، فتأتي ىذه األساليب  ىك ينظـ شعره كيجكِّب

 .  تمقائيةن محققةن كمفصحةن عف مكنكناتو كدكاخمو كأسرار نفسو
: الكرقةأسئمة 

 ػػػ ما ىي المعاني المعيكدة لؤلسباب الطمبية؟
 ػػػ ما ىي المعاني غير المعيكدة التي خرجت الييا األسباب الطمبية؟

 في  الذبيانيػػػػ ما األسباب الطمبية بمعانييا المعيكدة كغير المعيكدة التي سمكيا النابغة
 شعره؟

 شخصية الشاعر كرصانة شعره؟  ر أث مدل ماػػػػ 
 :الكرقةىدؼ  

         تتبع األساليب الطمبية في شعر النابغة الذبياني، كالكقكؼ عمى مدل تحقيقيا 
كتعبيرىا عف مكنكناتو، السيما كأنو شاعر جاىمي مطبكع، كأنو مف شعراء التكسب، 

 تإف كاففمربما حققت لو ىذا األساليب ما كاف يصبك اليو مف نيؿ عطايا الممدكح؛ 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ة أك اجتماعية أك معنكمةمادم

  :الكرقةأىمية 
أف يقؼ الباحثكف في المغة العربية كفصاحتيا عمى مدل كركد األساليب الطمبية في / 1

 .االنتاج الشعرم ألحد شعراء العصر الجاىمي
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ف أساليب اإلنشاء الطمبي متكاترة في كأأسرار األساليب اإلنشائية الببلغية التعريؼ ب/ 2
.   الشعر

 كطرؽ االستفادة مف ، كصفاتيـ،االسياـ في تكسيع دائرة المعرفة عف أخبلؽ العرب/ 3
 عمىاألدب الجاىمي أكثر اآلداب تأثيران أف  باعتبار كالتأثر بيا إيجابان أك سمبان، ،شعرىـ

.                            مجرل األدب العربي
 الكرقةقد تفيد ىذه األسباب مجتمعة كغيرىا في التأكيد عمى أىمية دراسة مكضكع / 5 

 .                                                                                                                                                     ة عمميكرقة لو كمكضكع ؿناكالتي كانت دافعان الختيار
:                                                                                                                                        الكرقةمنيج 

اعتمدت ىذه الدراسة المنيج التاريخي في تسمسؿ األحداث كالمنيج الكصفي          
 مف األساليب الطمبيةفي تتبع الظكاىر كاألساليب، كالمنيج التحميمي في استخراج 

.  شاىد بسياقوكربط كؿالشكاىد كما يتطمبو ذلؾ مف تحميؿ 
  :كرقةحدكد اؿ

 :أىميا مف الحدكد كفقان لمجمكعة الكرقةتمت دراسة مكضكع 
.                                                                                                                        زمانيان عمى مرحمة العصر الجاىميالدراسةاقتصر : ةالحدكد الزمانيػػػ 
 في إطار البيئة العربية في شبو الجزيرة الدراسةينحصر مكضكع : ةالحدكد المكانيػػػ 

 .العربية
.  دراسة كتكضيح األساليب الطمبية عند النابغة الذبياني: ةالحدكد المكضكعيػػػ 

:   كرقةىيكؿ اؿ
                                                                       .(الخطة)اإلطار المنيجي 
. اإلطار النظرم
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 .(مفيكميا، أنكاعيا)األساليب الطمبية 
 .الدراسات السابقة
 .ترجمة الشاعر

 .األساليب الطمبية عند النابغة الذبياني
 .(النتائج كالتكصيات)الخاتمة 

 .المصادر كالمراجع
 :اإلطار النظرم

 :(مفيكميا، أنكاعيا)األساليب الطمبية 
- : الطمبية األساليب مفيـك

االنشاء الطمبي ىك كما يدؿ عميو اسمو يطمب فيو مف المخاطب أف يؤدم أمران معينا 
 (.31: 2008سطاني )

  عيرِّبؼ الطمب بأنو يستدعى مطمكبان غير حاصؿ كقت الطمب؛ المتناع تحصيؿ 
 (.108: 2003القزكيني )الحاصؿ 

(.                                                            13: 2001ىاركف ) الطمب  ما يستمـز مطمكبان ليس حاصبلن كقتكما عيرِّبؼ بأنو
  :الطمبية األساليب أنكاع
 :النيي: أكالن 

     ىك طمب الكؼ عف الشيء عمى كجو االستعبلء مع االلزاـ، كيككف لمف ىك أقؿ 
شأنان مف المتكمـ، كىك حقيقة في التحريـ، فمتى كردت صيغة النيي أفادت التحريـ عمى 

 (. 289: 2003قاسـ )الفكر 
طمب الكؼ عف الفعؿ عمى كجو االستعبلء كصيغتو كاحدة كىي كعيًرؼ أيضان بأنو 

 .المضارع المقركف ببل الناىية
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  .كيككف الفعؿ مسندان إلى المخاطب، أك الغائب
 .يمكف أف يقترف الفعؿ بعد ال الناىية بنكف التككيد

 عف الكؼ بيا مطمكب االستعبلء كجو عمى صادرة األمر مثؿ ىي :النيي صيغ معنى
. الخارج في ما فعؿو  اتياف
عف معناه الحقيقي إلى معافو أخرل تستفاد مف سياؽ الكبلـ كبذلؾ تسيـ النيي يخرج كقد 

،  االلتماس،الدعاء: صيغ النيي مثؿ غيرىا مف الصيغ في تمكيف األساليب العربية مثؿ
  (.27: الجكيني) اإلرشاد، كالتحقير، التيديد، التيئيس، التمني
  :األمر: ثانيان 

، كتأتي صيغ األمر  طمب الفعؿ مف األعمى إلى األدنى حقيقةن أك ادعاءن       عيرؼ بأنو
األمر، اسـ فعؿ ، لمضارع المقركف ببلـ الطمب، افعؿ األمر: عمى صكرو متعددة منيا

  . النائب مناب فعؿ األمركالمصدر
، التسكية، لتحقير، االتيديد، التعجيز، لتمني ا:قد يأتي األمر عمى سبيؿ المجاز مثؿ

.، االلتماس، الدعاءاالمتناف، إلباحةا  

 : التمني: ثالثان 
    عيرؼ بأنو طمب أمر محبكب أك مرغكب فيو، يصعب تحقيقو الستحالتو في تصكر 

 (.253: عبد الغني)المتمني، كقد يككف ممكنان، كلو أداة أصمية، ىي ليت 
 
 

- : يجرم إنشاء التمني في الكبلـ بعناصر مف قبيؿ األفعاؿ كالحركؼ
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، كما يتصؿ بيا مف مشتقات كىي تستعمؿ مسندة إلى (آمؿ)أتمنى، أأمؿ : األفعاؿ/ 1
.المتكمـ إلنشاء التمني، فيك ينشئ التمني عندما يتمفظ بيا  

:كىي نكعاف: الحركؼ/ 2  
ليت:  في إنشاء التمنيأصمية-  

.                         أال ليت الشباب يعكد يكما     فأخبره بما فعؿ المشيب  

 أمرو  امتناع أك بعيد، أك الكقكع مستحيؿ محبكب أمرو  حصكؿ طمب     عيرؼ أيضان بأنو
. لكما لكال، أال، لعؿ، ىؿ، لك، :بػ يأتي كقد ليت بمفظ يككف أف كذلؾ، كاألصؿ فيو مكركه
 : النداء: رابعان 

 تككف أف القريب مناداة في كاألصؿ أدعك، مناب نائب بحرؼ المنادل  عيرؼ بأنو
 البعيد بدعاء القريب فيدعى األمر يعكس كقد بغيرىما، البعيد كفي نداء أم أك باليمزة
 عف النحطاط درجتو أك نكمو أك لسيكه، أك ا، يا نحك المدعكٌ  كعمكٌ  ببلغي لغرض
  .الداعي درجة
، االستغاثة، الندبة، االختصاص، اإلغراء :قد يأتي النداء لغير طمب اإلقباؿ مثؿ     

  . التكجع، التعجب
 :التنبيو، فالكبلـ المشتمؿ عمى النداء ينقسـ إلى قسميف: كظيفة النداء ىي

كىك فاتحة التكاصؿ بيف الطرفيف إذ يفتح القناة بيف المتمفظ كالسامع المعني : ػػػ لفظ النداء
 .بذلؾ التمفظ

تمثؿ المضمكف المراد تبميغو إلى السامع كتككف خبران أك إنشاء، ككجكدىا : ػػػ نص الرسالة
ضركرم بعد النداء كحده إال إذا ما فيـ مضمكف الرسالة التي كاف ينبغي أف تظير بعده 

.مف خبلؿ عناصر المقاـ  
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.األداة كالمنادل: يتككف تركيب النداء مف قسميف  
ىي حركؼ ذات معنى كاحد ىك التنبيو، كيجرم استعماليا حسب المسافة : أدكات النداء

.الفاصمة بيف طرفي التكاصؿ  
: كتنقسـ إلى حركؼو لنداء القريب كحركؼو لنداء البعيد  

:نداء القريب/ أ .   ، أم(أ)اليمزة   
.يا، آ، أم، أييا، أيا، ىيا، كا: نداء البعيد/ ب  
. ىك حرؼ نداء اختصت بو الندبة، كيجكز استعمالو في النداء الحقيقي: كا  

(.132: الزناد)كيمكف أف يتحقؽ النداء دكف استعماؿ األداة   

- : االستفياـ: خامسان 
 كعيرؼ بأنو مف أنكاع اإلنشاء الطمبي، كاألصؿ فيو طمب الفيـ كاالستفسار 

 (.340: عبد الغني)لمعرفة شيءو مجيكؿ لدل المستفيـ أك السائؿ 
 طمب الفيـ أم طمب العمـ لشيءو لـ يكف معمكمان بكاسطة أداةو  عيرؼ أيضان بأنو

. أمى ك اليمزة، مف، كمتى، ىؿ، ما، أيف، أيىاف، أنى، كيؼ، كـ، :دكاتو كىيأمف 
  -: أقساـتنقسـ ىذه األدكات مف حيث ما ييطمب بيا إلى ثبلثة 

ما ييطمب بو التصكر، أك التصديؽ، كما ييطمب بو التصديؽ فقط، كما ييطمب بو التصٌكر 
 . فقط
 :خاصة ىك اليمزة  أك التصديؽييطمب بو التصٌكرالذم / 1

 . فتأتي لمتصٌكر، أم طمب تعييف المفرد
 . تككف اليمزة أيضان لطمب التصديؽ، أم طمب تعييف النسبة
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 كيككف الجكاب معيا مماثبلن لمجكاب ،خاصة" ىؿ" بو التصديؽ فقط ىك كالذم ييطمب /2
 . مع اليمزة التي لمتصديؽ

ما ييطمب بو التصٌكر فقط ىك بقية األدكات فمنيا ما ييطمب بو تعيف العاقؿ كىك / 3
كما ييطمب بو تعيف الزمف  (ما )كما ييطمب بو شرح االسـ أك حقيقة  الشيء كىك (مف)

كما ييطمب بو تعيف المكاف  (أٌياف)أك تعيف الزمف المستقبؿ ىك  (متى)ماضيان أك غيره 
كما ، (كـ)كىك مبيـو ، كما ييسأؿ بو عف (كيؼ)كما ييسأؿ بو عف الحاؿ كىك  (أيف)كىك

كما ييسأؿ بو عما يميز أحد  (أنى): ييستعمؿ تارةن بمعنى كيؼ كأخرل بمعنى أيف ىك
  .(14: 1922السيد ) (أمى  ): المشاركيف في أمرو يعميما كىك

، التعجب: قد يخرج االستفياـ عف معناه الحقيقي إلى معافو أخر تيفيـ مف المقاـ
، االستبعاد، التحقير، التيكـ، لتكبيخ، ااالنكار، الكعيد، الضبلؿ التنبيو عمى، االستبطاء

 (.17: ىاركف)التشكيؽ، التمني، النفي، التعظيـ 
- : ينقسـ االستفياـ إلى

استفياـ مباشر صدل ىك ما كاف االستفياـ فيو إعادة / أ: استفياـ مباشر كينقسـ إلى/ 1
/ ب. لممفكظو لـ يتبٌينو سامعو أك لـ يفيمو أك لـ يصدقو، قصد االستفسار أك التأكد

االستفياـ المباشر غير الصدل فاستفياـه أنشأه سامعو دكف أف يستند إلى كبلـو سابؽو 
 .يعيده

استفياـ غير مباشر كيككف في شكؿ جممة خبرية مركبة يمثؿ المركب اإلسنادم / 2
 (.113: الزناد)الفرعي فييا مكطف االستخبار 

 
 :الدراسات السابقة

 (: ق1430 )بدريةدراسة 
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ربيعة مكاقعيا  بف لبيد شعر في اإلنشائية  تناكؿ األساليبلىدفت الدراسة إؿ
كالمنيج  كاألساليب، الظكاىر تتبع في الكصفي المنيج الدراسة ىذه اعتمدت كقد، كدالالتيا
مف  ذلؾ يتطمبو كما الشكاىد، مف الببلغية األغراض استخراج في كاالستقرائي التحميمي
 .بسياقو شاىد كؿ كربط تحميؿ

: منيانتائج عدة  إلى الدراسةتكصؿ 
 .كيميو األمر لبيد، شعر في كردت التي ائيةشاإلف األساليب أكثر مف االستفياـ/ 1
 كالتأمؿ كالحث الحيرة مف حالة في الشاعر جعؿ الذم الرثاء في االستفياـ صيغ كثرة/ 2

 تمؾ استيعاب عمى أكثر قدرة االستفياـ أف شؾٌ  كال كالحياة، المكت حقيقة في التفكير عمى
 .المعاني

 .الجاىمي الشعر في  ظاىرةأنيا كما الكصؼ في اإلشارة اسـ مع اليمزة كركد كثرة/ 3
اني عالـ تجسيـ كىي لبيد شعر عمى غمبت سمة الكصؼ خبلؿ مف لي ظير/ 4

 .الصحراكية البيئة مف مستمدة حسية بصكر عنيا كالتعبير كتشخيصيا
 .لبيد شعر في الحكمة شعر بناء أركاف مف ركف االستفياـ/ 5
 .كالتأبيف كالبكاء كالندب النعي مف الميت بحؽ كفاءن  الرثاء في األمر صيغ كثرة/ 6
 .كاليمزة يا النداء أدكات مف لبيد استخدـ/ 7
 شكاىد شعر لبيد في ككرد ليما، النفس إعداد ككأنو غالبنا، كالنيي األمر يصحب النداء/ 8

ٍعفر تينفىى كيؼى  كبلبو  م أبىف:كقكلو استفياـ النداء يمي كقد ذلؾ، عمى ٍبيىنةى  كبنك جى  ضي
 األجبابً  حاضرك

 كمو، لكف العربي الشعر في ككذلؾ لبيد، شعر في الطمبي غير اإلنشاء أساليب قمة/ 9
 الذم كسياقو بيف األسمكب نربط حيف تتبيف التي الببلغية المزايا مف خمكىا يعني ال ىذا
 .فيو كرد
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 .المعاني كحاجة السياقات بحسب االستفيامية الجممة صياغة تنكع/ 10
 أك ذلؾ بالفاء كاف سكاء األمر لؿع األمر عطؼ لبيد شعر في البلفتة الظكاىر مف/ 11

 .بو يأمر ما كأىمية بذاتو إحساسو عمى تدؿٌ  كىي الكاك،
 :بالتالي أكصت الدراسة

 نظمو في شاعر كؿ خصكصية تبرز المعمقات لشعراء فنية ببلغية دراسة  قياـ
 كالحاجة ،شاعر كؿ كخصكصية الشعراء تميز تبرز التي ىي الدراسة ىذه ألف كتصكيره،

 .العصكر سائر في الشعراء لسائر بالنسبة كذلؾ ماسة
 ربيعة مكاقعيا بف لبيد شعر في اإلنشائية األساليب الدراسة السابقة  تتناكؿ
  النابغة الجاىميعراشاؿالدراسة األساليب الطمبية عند ىذه  تتناكؿ، بينما كدالالتيا
. الذبياني

 :ترجمة الشاعر
كسيمِّبى النابغة ألنو لـ يقؿ  زياد بف معاكية بف ضباب الذبياني، ةأبك أماـىك 

 إال كقد نبغ عمييـ بالشعر بعدما ـشعران قط حتى صار رجبلن، كساد قكمو، فمـ يفاجئو
. كبر؛ فسيًمٌى النابغة

 كشاعرنا النابغة ،لشعراء، منيـ النابغة الجعدم كالنابغة الشيبانيلعديدو مف اكالنابغة لقب 
. (5: 2005طماس ) الذبياني كىك أشعرىـ

 بقسطو كافر في تخميد كا بالشيرة كالنبكغ، كقاـكا تميزأكلئؾ الشعراء الذيفىك كاحد مف     
. المآثر العربية كتسجيؿ األحداث كتصكير الحياة كالذات بشعر رائع جميؿ

 في قبيمة بني ذبياف، كىك ذبياني األـ كاألب ككاف مف أشراؼ ذبياف ةكلد أبك أماـ
. (3: 1996عبد الستار ) كىما ابنتاهة  كأبي تماـة ككاف يكنَّى بأبي أماـا،كبيكتاتو
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إف شعره كاف نظيفان مف العيكب، ألنو قالو كبيران، كمات : "قاؿ عنو ابف رشيؽ في عمدتو
". عف قرب كلـ يييتر

ىك أحد شعراء الطبقة األكلى، المقدميف عمى سائر الشعراء، عدَّه ابف سبلـ بعد امرئ  
.  العربيعده أشعرالقيس كقبؿ زىير كاألعشى، ككاف عمر بف الخطاب 

مف : قاؿ. مف أشعر الناس؟ قالكا أنتـ أعمـ يا أمير المؤمنيف: ركل الشعبي أف عمر قاؿ
: الذم يقكؿ

قـ في البرية، كاحددىا عف الفند   إال سميماف، إذ قاؿ اإللوي لو
د ػػػػػػػػػػػػػػػيبنكف تدمر بالصفىاح كالعـ كخيس الجف، إني قد أذنت ليـ

 :يقكؿ فمف الذم :قاؿ. النابغة: قالكا
، فمـ أترؾ لنفسؾ        ب ػػػػػػػػ كليس، كراء ا، لممرء مذهريبةن،  حمفتي
ذب ػػػػػػػػػػػػػػػ كأؾالكاشي أغشلمبمغؾ كشايةن،   لئف كنت قد بمغت عني       
، أم الرجاؿ الميذب؟ ؽ أخان ال تممو       ػػػػػػػػػػػػػػػػكلست بمستب       عمى شعثو
 . فيذا أشعر العرب:قاؿ.  النابغة:قالكا
أم الناس أشعر؟ فقاؿ ابف : قاـ رجؿ إلى ابف عباس فقاؿ:  ابف المؤمؿ قاؿلكرك

:  الذم يقكؿ:قاؿ. أخبره يا أبا األسكد الدؤلي: عباس
ف خمتي أف المنتأل عنؾ كاسعي مدركي،     فإنؾ كالميؿ الذم ىك               كا 

 النابغة شاعر ببلط تردد إلى قصكر الممكؾ في العراؽ كالشاـ كمدحيـ كأخذ جكائزىـ
 (.5: 1963البستاني )

 عميو أشعارىا فيفاضؿ كفعرضمأتيو الشعراء مكانت تضرب لو قبة بسكؽ عكاظ ؼ     
بو بالشعر فإنو كاف يعتز بنفسو، ال كما سبينيـ، ككاف النابغة مف أشراؼ قكمو، كمع تؾ

.  فيجزلكف لو العطاءةو صنع األعشى، ككاف يقصد الممكؾ كيمدحيـ في غير صنع
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-580اتصؿ بالنعماف بف المنذر أبي قابكس ممؾ الحيرة الذم تكلى الممؾ مف عاـ     
ق، كصار أثيران عنده كمف ندمائو، إليـ، كمدحو بقصائد رائعة كثيرة، فقٌربو النعماف 602

كغمره بعطائو الجزؿ، حتى صار النابغة يأكؿ في صحائؼ الذىب كالفضة، ثـ غضب 
. عميو

 المدح كاالعتذار  اجادالنابغةيرل الباحثاف بعد االطبلع عمى الديكاف أف الشاعر 
. كالغزؿ كالفخر إجادةن بالغة كما أجاد في الكصؼ كالرثاء كالحكمة إجادة دكف ذلؾ

، ئو، كقكة ذكاق خياؿكبةلماؿ، كخصؿ قأسباب إجادتو في المدح معركفة منيا حيب
. كميمو إلى التجكيد كالتنقيح، كالتيذيب إلى غير ذلؾ مف األسباب

 الرىبة كالخكؼ مع الرغبة كاألمؿ فيياإجادتو في االعتذار كذلؾ كاف الباعث 
 كىي ففه جديد مف فنكف الشعر ،ككانت اعتذاراتو إلى النعماف مف عيكف الشعر العربي

: الجاىمي كتبمغ غاية الجكدة كاإلحساف كمنيا قكلو
نبئت أف أبا قابكس أكعدني        كال قرار عمى زأر مف األسد    

أما الكصؼ فقد أجاد في بعض دكف البعض اآلخر، فأجاد في كصؼ الثكر كالكحش 
. كالفرات كما إلى ذلؾ

ة مطالع ديمتاز شعر النابغة ببمكغو غاية الحسف كالجكدة كنقاكتو مف العيكب كجك   
قصائده كأكاخرىا، ككاف البدك مف أىؿ الحجاز يحفظكف شعره كيفاخركف بو لحسف 

ديباجتو كجماؿ ركنقو كجزالة لفظو كقمة تكٌمفو كليس لو نظير في كصؼ اإلحساسات 
 .(27: 1938الشنتمرم ) النفسية كالخكؼ كما شابو ذلؾ

 :عند النابغة الذبيانياألساليب الطمبية 
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اإلنشاء الطمبي ىك كما يدؿ عميو اسمو يطمب فيو مف المخاطب أف يؤدم أمران         
معينان، كعيرِّبؼ الطمب بأنو يستدعى مطمكبان غير حاصؿ كقت الطمب؛ المتناع تحصيؿ 

 .    الطمب  ما يستمـز مطمكبان ليس حاصبلن كقتالحاصؿ، كما عيًرؼ بأنو
 : الطمبية األساليب أنكاع  
 :أسمكب األمر: أكالن 

 .ادعاءن  طمب الفعؿ مف األعمى إلى األدنى حقيقةن أك عرؼ بأنو
 :صيغ األمر

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ﴿ :فعؿ األمر كقكلو تعالى/ 1

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ                 

ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  

   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
 .(6)  سكرة المائدة اآلية ﴾

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ﴿: كقكلو

(.41) سكرة التكبة اآلية ﴾   ٺ               ٺ  ٺ  
:كنحك قكؿ الشاعر  

.كال ييمؾ المعركؼ مف ىك فاعمو    ذريني فإف البخؿ ال يخمد الفتى   
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ىئ  يئ           جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت     ﴿:لمضارع المقركف ببلـ الطمب كقكلو تعالىا/ 2

  سكرة ﴾ حت  خت  مت  ىت    يت  جث  مث  ىث   يث  حج  مج       جح  مح    جخ   
  .(15)الحج اآلية 

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ﴿: كقكلو

(.7) سكرة الطبلؽ اآلية ﴾ ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿: اسـ فعؿ األمر كقكلو تعالى/ 3

 سكرة المائدة اآلية ﴾ ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ
(105). 

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ     ﴿:المصدر النائب مناب فعؿ األمر نحك قكلو تعالى

ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

(.      4) سكرة محمد اآلية ﴾ں     ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
                                      

:مثؿقد يأتي األمر عمى سبيؿ المجاز   

 .    يا صبح قؼ ال تطمع يا ليؿ طؿ يا نـك زؿ: لتمني نحكا/ 1
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ   ﴿: التعجيز كقكلو تعالى / 2

. (23)  سكرة البقرة اآلية ﴾ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ                ۈئ  ېئ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   ﴿: التيديد كقكلو تعالى/ 3

  .(40)  سكرة فصمت اآلية ﴾ ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
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 .(50)سكرة اإلسراء اآلية ﴾ٱ  ٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿ :لتحقير كقكلو تعالىا/ 4

پ  پ   ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ڻ  ﴿: التسكية كقكلو تعالى/ 5

 .(16) سكرة الطكر اآلية  ﴾ٺ  ٿ  ٿ              ٿ  ٿ   
ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ﴿: إلباحة كقكلو تعالىا/ 6

ۓ  ۓ ﮲     ﮳  ﮴    ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿   ﯀  ﯁  

                                 

 .(2)  سكرة المائدة اآلية ﴾ڭ  ڭ     ڭڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   
ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ﴿ :االمتناف كقكلو تعالى/ 7

 .(114) سكرة النحؿ اآلية ﴾ک  ک            ک   ک  گ   
 ندؾ/ كذا، المقصكد قرينؾ افعؿ :لمساكيؾ كقكلؾ االلتماس /8
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ   ﴿: نحك الدعاء/ 9

  سكرة الحشر ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
 .(10)اآلية 

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ    ﴿: كفي التنزيؿ الحكيـ

.(24)  سكرة اإلسراء اآلية ﴾ۋ  ۋ    

      أكرد النابغة الذبياني أغراضان غير كثيرة ألسمكب األمر؛ حيث تنٌكعت ما بيف 
النصح كاإلرشاد، كالتكميؼ كااللتزاـ، كالتحذير كالتنبيو، كااللتماس، كاالببلغ كالتبميغ، 
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معبران مف خبلليا عمى ما يصبك إليو بعبارة قكية كبأسمكب سمس قريب الى نفس 
 :  المأمكر ليفيمو كيعيو كيتمٌثمو، مما كرد في انتاجو مف أغراض األمر

 :غرض النصح كاإلرشاد يقكؿ النابغة/ أ
ٌما       فعىدِّد  ٍيرانىةو  عمى القيتيكدى   كأٍنـً  لو، ارتجاعى  ال إذ ترل، عى دً  عى     أيجي

ذىاب ىمو تسمية لنفسو  رحيبلن  منو نتكقع كقد الماضي، نسياف محاكالن  ناقتو إلى يذىب كا 
 بفتح يطالبو كأنو النعماف، إلى النياية في كيعكد ظننا يخيب كلكنو النعماف، عف يبعده
. بينيما العبلقات في جديدة صفحة

 :كيقكؿ في نفس الغرض
ػػػػػػػػػؾى  بطاًعًتو  كما فاٍنفىٍعوي  أطاعىؾى        فمىف  الرَّرشىدً  عمى كأدليٍموي  أطاعى
،       كمف ، تىنيىى ميعاقبىةن          فعاًقٍبوي  عىصاؾى مىدً  عمى تىقعيدٍ  كال الظَّرمكـً  ضى

 بطشو مف كالخكؼ النعماف عدؿ في الطمع أف نجد القصيدة عند الكقكؼ عمى غرض
 فيك الشاعر، عاطفة عمى يسيطر يكاد الجك كىذا القصيدة، معظـ أبيات عمى يسيطراف

 كيمنع البرية شأف ليصمح ا أرسمو الذم السبلـ عميو سميماف ا بنبي النعماف يشبِّبو
 .العدؿ كيقيـ كاآلثاـ األخطاء ارتكاب

 : غرض التكميؼ كاإللزاـ، كفيو يقكؿ/ ب
 جائرهٍ  منىيًج الحؽٍ  عف أصٍبحٍت، فقد     ًرسالىةن، عىٌني ذيٍبيافى  أٍبًمغا            أال

 . عالجت القصيدة ىمان ذاتيان، إذ بدأىا معاتبان بني ذبياف كبني ميرة كيذكر حاليـ
 :غرض التحذير كالتنبيو، كفيو يقكؿ/ ج
قيكا ال قٍكمان  عىنؾى             فدىعٍ   ـي ألحى ـي،       ىي مىيًي  بأرًض القعاًقعً  عىبٍسان  ًعتابى عى
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يخاطب بيذا زرعة بف عمرك العامرم، كأراد بالقـك بني أسد، كقكلو ال : فدع عنؾ قكمان 
عتاب عمييـ، أم ال ينبغي أف يعاتب عمى حمفيـ؛ ألنيـ أىؿ عزة كنجدة، كأرض 

  .مف ببلد باىمة مما يمي اليمامة، يعني أف بني أسد نفكا عبسان إلى غير ببلدىـ: القعاقع
 :غرض االلتماس، كفيو يقكؿ/ د

كنا ميعان،       فصاًلحي ـي،     بىدا إفٍ  جى   عاـً  أمثالىيا لىنا تقيكلكا كال لكي
 ذبياف بني بيف الحمؼ فؾ لسعييا بأسرىا عامر بني قبيمة النابغة إلى ىجاء امتد 

 تصيبيـ أف عمييـ يخشى ألنو قبيمتو يصالحكا أف منيـ كيطمب أسد، بني مف كحمفائيا
. فييا يييزمكف أيامان 
 : كالتبميغ، كفيو يقكؿ غرض اإلببلغ/ ق

ـٍ مأبًمٍغ بف       ٌمكا الدِّدماخى فأٍظمىمىا إبعىٍبسو         ذيبيافى أٍف ال أخا لىيي ذا حى
أخكاف كانت بينيما حرب كتبايف، ككاف بنك ذبياف حمفاء بني أسد، كعبس : ذبياف كعبس

أجبؿ : يريد إذا نزلكا ببلد بني عامر، كالدماخ: إذا حمكا الدماخ: حمفاء بني عامر، كقكلو
مكضع، كالشاعر ىنا يبكي عمى بني عبس حيف : عظاـ ضخاـ، كاحدىا دمخ، كأظمـ

 .فارقكا بني ذبياف، كانطمقكا إلى بني عامر
 :أسمكب النيي: ثانيان 

     ىك طمب الكؼ عف الشيء عمى كجو االستعبلء مع االلزاـ، كيككف لمف ىك أقؿ 
شأنان مف المتكمـ، كىك حقيقة في التحريـ، فمتى كردت صيغة النيي أفادت التحريـ عمى 

 (. 289: قاسـ)الفكر 
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طمب الكؼ عف الفعؿ عمى كجو االستعبلء كصيغتو كاحدة كىي كعرؼ أيضان بأنو 
ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ   ﴿: المضارع المقركف ببل الناىية كقكلو تعالى

 (.32)  سكرة اإلسراء اآلية ﴾گ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ﴿: كمثؿ قكلو تعالى

 .(29)  سكرة اإلسراء اآلية ﴾ڤ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ   ﴿: كقكلو تعالى

ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  

 .(152)  سكرة األنعاـ اآلية ﴾ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
 :كيككف الفعؿ مسندان إلى

 .ال تأكؿ فاسد الطعاـ: المخاطب-
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ﴿:الغائب-

 سكرة آؿ عمراف ﴾ ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
 (.28)اآلية 

 :يمكف أف يقترف الفعؿ بعد ال الناىية بنكف التككيد
 .كال تحسبف المجد زقان كقينة-

 عف الكؼ بيا مطمكب االستعبلء كجو عمى صادرة األمر مثؿ ىي :النيي صيغ معنى
. الخارج في ما فعؿو  اتياف
عف معناه الحقيقي إلى معافو أخرل تستفاد مف سياؽ الكبلـ كبذلؾ تسيـ النيي يخرج كقد 

: (26: 1985الجكيني )صيغ النيي مثؿ غيرىا مف الصيغ في تمكيف األساليب العربية 
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ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې    ﴿:الدعاء كقكلو تعالى/ 1

ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  

ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حبخب   مب  ىب  يب  جت  

 .(286) سكرة البقرة اآلية ﴾حت  خت  مت
 .ال تفعؿ: االلتماس كقكلؾ لممساكم/ 2
 .يا صبح قؼ ال تطمع: التمني كقكؿ الشاعر/ 3
  ﴾ۆئ   ۆئ  ۈئ         ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی             ی  ی   ﴿: التيئيس كقكلو تعالى/ 4

 .(7)سكرة التحريـ اآلية 
 .أمرمال تمتثؿ : التيديد كقكلؾ لخادمؾ/ 5
ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ﴿:التحقير كقكلو تعالى/ 6

 .(88) سكرة الحجر اآلية ﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ     ﴿: قكلو تعالىاالرشاد نحك/ 7

 .(36) سكرة اإلسراء اآلية ﴾ ی  ی          ی  ی  جئ  
      أكرد الشاعر العديد مف أغراض أسمكب النيي، حيث تناكؿ أحد عشر غرضان 

في تسعة عشر مناسبة، كبأسمكب ينبئ عف مكانتو التي تعطيو حؽ النيي،  لمنيي
فيك العزيز في أىمو، كىك الشاعر المعركؼ مقامو في قبيمتو كالمحفكظة درجتو في 

ببلط النعماف، جاء نييو متباينان في إظيار نفسيتو كما يعترييا، فكاف التحذير كالتيديد 
كالتعظيـ كالتضخيـ؛ ككاف التمطؼ كالتراحـ كالدعاء، ثـ النفي، فالتحقير، الحسرة 

 : كالندـ، كالتكبيخ، مثبلن في
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 : غرض التعظيـ كالتفخيـ، كفيو يقكؿ/ أ
ػػػػػػػػالحاًت ميجابي     فبل تطعنكا في دار ذيبياف إٌف مىفٍ    دعا ًمٍنكـ بالصَّر

ٍرًؾ نىأىم قػػػػػػػػػػػٍعمىمياًضباًب بني الطيؤالىًة ؼ    م ػػػػػػػػػػػم كىاٍغًترابػػػػػػػ كال يىٍغري
كال يىٍحًسبكف الٌشر ضربةى الًزبو ،  كال يىٍحًسبيكف الخير ال شٌر بىٍعدىهي    

االبتعاد، يقكؿ قد عرفكا تصرؼ الدىر كتقمبو، خيره كشره، فإذا أصابيـ خير : النأم
ف أصابيـ شر أيقنكا أنو  عممكا أنو ال يدكـ، فمـ يبطركا، كال يفرحكا بما ناليـ مف الخير، كا 

 . ليس عمييـ ضربة الزب، كال يخضعكف لما أصابيـ مف الشر
 :غرض الدعاء، كفيو يقكؿ/ ب

   بو القاري أجربي مٍّي  إلى الناًس مىطؿ       فبل تىٍتريكىٌني بالكىعيًد كأٌنني        
ىنا يصؼ حالتو النفسية لما عًمـ بغضب النعماف عميو، فأصابو اليـ كالفزع كالعناء مف 
كعيد النعماف لو، فأصبح كالمريض الذم ال تكتحؿ عيناه بًسنة مف النكـ، ألنو كمف يناـ 
عمى فراش مف الشكؾ، كيصٌكر الشاعر نفسو بالبعير الجرب الذم يتحاماه الناس إف لـ 

 .يحظ بعفك الممؾ
 :النفي، كفيو يقكؿ غرض/ ج

بميستىٍبؽو أخان ال تىميٌموي      ؟      كلىست ى عمى شىعىثو أمُّ الٌرجاؿ المييىذَّربي
المنفي مف : الفساد كالتفرؽ، الميذب: ال تصمح مف أمره كتجمعو، الشعث: ال تممو

أم الرجاؿ الميذب مثبلن لذلؾ مما ألزمو أف يعفك عنو كيغفر لو : العيكب، كضرب قكلو
ًشٌي بو عنده، فيك  لؤلخ تصبر لـ إف: قائبلن  عاـ، بشكؿو  اإلنساف النعماف يخاطب ما كي

 فيو تككف أف مف اإلنساف يخمك ال إذ أخان، لنفسؾ تمؽ لـ منو يككف فساد عمى كالصديؽ
  .مرضية غير خصمة

 :التحقير، كفيو يقكؿ غرض/ د
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، طاًميات ه        يىبلًء، ليس لييفٍ بابي   كال تىذىىٍب بًحممؾى ًمف الخي
 .ال آخر ليف كال منتيى: المرتفعات، ليس ليف باب: الطاميات

 في ىذا البيت يسخر النابغة مف عامر الذم لـ يرشد بعد، ألنو في سف الشباب لذا 
كانت آراؤه كتصرفاتو الطائشة الجاىمة مبعث اليبلؾ كاليزيمة لقكمو كييزأ النابغة مف 
عامر عندما ينفي عنو فضيمة الحمـ كالحكمة التي يجب عمى السادة أف يتحمُّكا بيا، 

 .كيعطيو أمؿ ببمكغ الحمـ كالرشاد إذا ما شاب عامر ككبر
 :غرض الحسرة كالندـ، كفيو يقكؿ/ ق

ذ ىي ال ييٍسطاعي منيا التجنُّبي          ديارىـ إذ ىيـٍ ألىميؾى جيرةه                   كا 
 .التباعد: أراد بديارىـ ديار حي سعاد، التجنب: ديارىـ

 :غرض النصح كاإلرشاد، كفيو يقكؿ/ ك
ٍيرى في عى                  ًكيَّرةو ػػػػػػػػػال خى ًبغىٍيًر رى ٍيتى سىرىاح      ٍزـ و  اكالشٌؾ كٍىفه إف نىكى
، ًمؿ       كاستىبًؽ كٌدؾى لمصديًؽ، كالتكف                 ا ػػقتىبىان يىعىٌض بغاًربو حاحى

ىك الذم يكثر اإللحاح في عممو، يدعك : سناـ البعير، الممحاح: الرحؿ، الغارب:  القتب
لى الرفؽ في المعاممة  .النابغة إلى المحافظة عمى الكد كالتسامح بيف األصدقاء، كا 

 :غرض التراحـ كالدعاء، كفيو يقكؿ/ ز
فٍ  ًكفاءى  ال بريٍكفو  تىٍقًذفٌني                 ال  األعداءي بالرِّدفىدً  تأثٌفىؾى  لو       كا 

أعداؤه : اجتمعكا حكلؾ، الرفد: ال ترميني بنفسؾ، تأثفؾ:  ال تقذفيني بركف ال كفاء لو
 .الذيف كشكا بو أم يتعاكنكف عميو

 :غرض التحذير كالتيديد/ ح
راًئرىا         مىقادىتيناؿى ًحذاران عمى أٍف ال تي                  تي حتى يىميٍتفى حى كال ًنٍسكى
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   كاف النابغة في مأمف مف أف تصؿ اليو يد النعماف، ألنو بيف قكمو، أك بيف ممكؾ 
أعزة، يحيطكنو بشيء مف رعايتيـ؛ لذا ىك حريص عمى البراءة، ال خكفان مف النعماف كال 

نما ما اتيـ بو يشيف مجده الذم دأب  رغبة في عطاياه، فقد كاف في عيشة راضية، كا 
عميو طكاؿ حياتو، كعمؿ عمى رفع عماده، فإف لو منزلة رفيعة كمكانة عالية لدل قكمو 

 .كأحبلفو، كالممكؾ الذيف أحبكه
 :غرض التيديد كالكعيد، كفيو يقكؿ/ ط

كؿو          ـي؟       ففٌني ال أيالـي عمى ديخي  كلًكٍف ما كراءىؾى ياًعصا
 شييرة بف عصاـ حاجبو عنو يسأؿ جزعان  أتى النعماف، مرض نبأ أفزعو الذم فالنابغة 

 مات؟ أـ حيان  زاؿ ما كىؿ األعناؽ؟ عمى الممؾ حمؿ مف سمعتو ما أصحيح: الجرمي
. بكفاتو تككف الكبرل المصيبة فإف
 :غرض التكبيخ، كفيو يقكؿ/ م

، لمعقؿً : فقالت لو                 كال تىٍغشىيىٌني منؾ بالٌظمـً باًدرىٍه        كافيان  أدعكؾى
ٍربىةى فأًسػػًو       كلمًبٌر عىيفه ال تيغىمِّدضي ناًظػػػػػػرىه                   فمٌما كقػػػػػػاىا اهللي ضى

ىذه األبيات عمى ما تنضح بو مف ألـ كأسى عند النابغة، فييا محاكلة منو لتبرير مكقفو 
مف قكمو، كلكف العجيب فييا أف يقرف النابغة نفسو بالحية كيشبو نفسو ػػ كىك الشاعر 
الحكيـ كالسيد الكقكر ػػ بأحد رمكز األفعى التراثية، كىك رمز الحكمة كالحمـ، كيدٌلؿ 

الشاعر عمى اعتقاد الجاىمييف أف ا تعالى الذم يقي السيئات، متى ما شاء كحينما 
 .يريد
 
 :غرض التمطؼ، كيقكؿ فيو/ ؾ

     ، ٍؿ إؿفأسأٍؿ،       فأٍرًسٍؿ في بني ذبيافى  عىًف الٌسؤاًؿ مَّر كال تىٍعجى
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 يركز الشاعر عمى إثبات سكء ظف النعماف كمحاكلة رفع ىذا الظمـ المترتب عمى ىذا 
الظف الذم ال تدعمو الحجة كالبراىيف، فسكء الظف أدل إلى أف يظمـ النعماف شاعره، 

 .ككاف عمى النعماف أف يتأكد قبؿ أف يقطع صمتو بالشاعر
 :أسمكب التمني: ثالثان 

   عرؼ بأنو طمب أمر محبكب أك مرغكب فيو، يصعب تحقيقو الستحالتو في تصكر 
 (.253: عبد الغني)المتمني، كقد يككف ممكنان، كلو أداة أصمية، ىي ليت 

- : يجرم إنشاء التمني في الكبلـ بعناصر مف قبيؿ األفعاؿ كالحركؼ
أتمنى، أمؿ، كما يتصؿ بيا مف مشتقات كىي تستعمؿ مسندة إلى المتكمـ : األفعاؿ/ 1

أتمنى لؾ التكفيؽ في ميمتؾ : إلنشاء التمني، فيك ينشئ التمني عندما يتمفظ بيا
 .الصعبة، تمنيت لك كنت معي، أممي أف أفكز في السباؽ

 :كىي نكعاف: الحركؼ/ 2
ليت: في إنشاء التمنيأصمية   

.        أال ليت الشباب يعكد يكما     فأخبره بما فعؿ المشيب  

 أمر امتناع أك بعيد، أك الكقكع مستحيؿ محبكب أمر حصكؿ طمب كعرؼ أيضان بأنو
. كذلؾ مكركه

. لكما لكال، أال، لعؿ، ىؿ، لك، بػ يأتي كقد ليت، بمفظ يككف أف كاألصؿ فيو
 سكرة چڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   چ تعالى قاؿ

 .(27)الفرقاف اآلية 
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ڀ  ڀ  ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ﴿ :تعالى كقاؿ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ            چچ   چ  چ  ڇ  

 (.53)  سكرة األعراؼ اآلية ﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   
 (.9) سكرة القمـ اآلية ﴾ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ   ﴿ :كقاؿ
 .(36) سكرة غافر اآلية ﴾ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ﴿: كقاؿ

   جاءت ألفاظ أسمكب التمني في االنتاج الشعرم لمنابغة الذبياني قميمة كمتنكعة بيف 
 :التمني بمفظ ليت، لك، أال، ىؿ، لكال، لعؿ، كبمفظ يأمؿ؛ فمثبلن ىك يتمنى

. "ليت"بمفظ / أ
دىثاف ليتي فكما يغني ع       أىالى يا لىٍيتىني كالمرءي مىٍيتي      !  الحى

يقكؿ ليتني غرمت غرامة في صمح قيس، ثـ قاؿ المرء ميت كلكف يبقى لو الثناء بعد 
 .مكتو
" لك"بمفظ / ب

خدً     بتىكىٌمـو لك تىستىطيعي سىماعىوي       لدنىٍت لوي أركىل الًيضاًب الصُّ
 .جمع صخمكد، كىي الممساء: جمع أركية، كىي أنثى الكعكؿ، الصخمد: أركل

  ":أال"بمفظ / ج 
  جائرة الحؽٍ  منىيجً  عف أصٍبحٍت، ًرسالىةن،       فقد عىٌني ذيٍبيافى  أٍبًمغا    أال       
العادلة عف الحؽ، بدأ الشاعر قصيدتو معاتبان بني : الطريؽ الكاضح، جائرة: المنيج

 .ذبياف كبني مرة كيذكر حاليـ، كىذه القصيدة تعالج ىمان ذاتيان 
 "ىؿ“بمفظ / د

ٍرؼه  تيبىٌمغنيًيـ   ىؿ رَّرمىةه       أيٍجدي  حى دالجه  الفىقارً  ميصى  كتىيجًيري  كا 
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. الخمؽ المكثقة: األجد فييا، لبف ال: مصرمة ضامرة، ناقة: حرؼ
 "لكال"بمفظ / ق

     لكال اليماـ الذم ترجى نكافمو       لقاؿ راكبيا في عصبة سيركا
 .الجماعة: جمع نافمة كىي العطية، العصبة: النكافؿ

 "يأمؿ"بمفظ الفعؿ / ك
        المرءي يأٍمؿي أٍف يعيشى       كطيكؿ عيشو قد يضرُّه 

كؿ إنساف يرغب في طكؿ العيش إذ ال يبقى شيء عمى حالو، فتفنى بشاشة المرء 
 .كتخكنو األياـ

". لعؿ" بمفظ/ ز
        يقكؿي رجاؿه يينًكركفى خميقىتي       لىعٌؿ زيادان ال أبا لؾى غاًفؿي 

 .اسـ الشاعر: الطبيعة كالسجية، زياد: الخميقة
 :أسمكب النداء: رابعان 

 تككف أف القريب مناداة في كاألصؿ (أدعك) مناب نائب بحرؼ المنادل  عرؼ بأنو
 البعيد بدعاء القريب فيدعى األمر يعكس كقد بغيرىما البعيد كفي نداء أم أك باليمزة
 عف النحطاط درجتو أك نكمو أك لسيكه، أك ا، يا نحك المدعكٌ  كعمكٌ  ببلغي لغرض
 :نحك الداعي درجة

أسكاف نعماف األراؾ تيقنكا         بأنكـ في ربع قمبي سكاف           
- : مثؿقد يأتي النداء لغير طمب اإلقباؿ 

 . يا مظمكـ أقبؿ:اإلغراء نحك/ 1
 . أفعؿ كذا أييا الرجؿأنا: نحكاالختصاص / 2
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ىئ  ی  ی    ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب          خب   ﴿ :الندبة كقكلو تعالى / 3

 .(56)  سكرة الزمر اآلية ﴾ مب  ىب  
 ! يا ا مف ألـ الفراؽ:االستغاثة نحك/ 4
 !كيا لمماء يا لمعيش :التعجب نحك/ 5
 . كالمطايا كنحك ذلؾكالمنازؿ، ،التكجع كما في نداء األطبلؿ/ 6

:كظيفة النداء ىي التنبيو، فالكبلـ المشتمؿ عمى النداء ينقسـ إلى قسميف  

كىك فاتحة التكاصؿ بيف الطرفيف إذ يفتح القناة بيف المتمفظ كالسامع المعني : ػػػ لفظ النداء
 .بذلؾ التمفظ

تمثؿ المضمكف المراد تبميغو إلى السامع كتككف خبران أك إنشاء، ككجكدىا : ػػػ نص الرسالة
ضركرم بعد النداء كحده إال إذا ما فيـ مضمكف الرسالة التي كاف ينبغي أف تظير بعده 

.مف خبلؿ عناصر المقاـ  
.األداة كالمنادل: يتككف تركيب النداء مف قسميف  

ىي حركؼ ذات معنى كاحد ىك التنبيو، كيجرم استعماليا حسب المسافة : أدكات النداء
:الفاصمة بيف طرفي التكاصؿ فتنقسـ إلى حركؼ لنداء القريب كحركؼ لنداء البعيد  

 .أم بني ال تعجؿ فتندـ: أفاطـ ميبلن بعض ىذا التدلؿ، أم: (أ)اليمزة: ػػػ نداء القريب
 .يا، آ، آم، أييا، أيا، ىيا، كا: ػػػ نداء البعيد

فمقد عممت بأف عفكؾ أعظػػػػػػػػػػػػػػػػـ*            يا رب إف عظمت ذنكبي كثػػػػػػػػػرة    
أك يحدثف لؾ طكؿ الدىر نسيانا*            يا أييا القمب ىؿ تنياؾ مكعظة    
ندامام مف نجراف أف ال تبلقيػػػػػػػا*            أيا راكبان غما عرضت فبمغػػػػػػػػػػػػػػػف    
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كاحر : ىك حرؼ نداء اختصت بو الندبة، كيجكز استعمالو في النداء الحقيقي: ػػػ كا
!كامتعصماه! قمباه  

!.رب اغفر لي: (133: الزناد)ػػػ كيمكف أف يتحقؽ النداء دكف استعماؿ األداة   

النداء قميبلن، حيث جاء حظ ىذا أسمكب      جاء تناكؿ النابغة الذبياني ألغراضو في 
؛ إذ تناكلو الشاعر في أربعة أغراضو فقط في الحسرة كالندـ،  األسمكب غير كافرو

 :التعجب، النصح كاإلرشاد، كالسخرية، حيث يقكؿ في

- : غرض الحسرة كالندـ/ أ
لىٍيؿو أيقاًسيًو بىطيًء الكىكاًكًب  ٍيمىةى ناًصًب       كى ـٍ يا أيمى          ًكًميني ًليى

أم أف ليمو ال : أم بو نصب كىـ، بطيء الككاكب: أم دعيني كىمي، ناصب: كميني
 .ينقضي، كككاكبو ال تغكر

 :التعجب، كفيو يقكؿ غرض/ ب
دً        لـ أعًرفؾ تنًكري سيٌنةن،! يا عاـً            بعدى الذيفى تتىابىعكا بالمىٍرصى

 .مكاف رصد القكـ: مرخـ عامر، المرصد: عاـ
 :كاإلرشاد، كفيو يقكؿ النصح غرض/ ج

ثبىةً الضارممينقىًبضه       يا قكـي، إف الميثى : كقمتي            عمى بىراًثًنو، لكى
 ابف النعماف حماه الذم أقر كادم تربع مف يحذِّبرىـ لقكمو، النصح صادؽ النابغة كاف 

 يستمعكا كلـ النعماف بخشيتو كعٌيركه يستجيبكا لنصحو، لـ قكمو لكف الغساني، الحارث
 فأصابكىـ، جيشان  الغساسنة إلييـ فكجو كالمياه، بالعشب المممكء الكادم كنزلكا لنصحو،
. النابغة ابنة( عقرب )األسرل بيف ككاف نسائيـ، مف كأسركا

 :غرض السخرية، كفيو يقكؿ/ د



 م2020  سبتمرب – الثاني عشر العدد                  جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

 

312 

 

 

ك إنني             ٍرعى بف عىمرو ، يا زي مىٍفتي ًضراًرم  عمى العدكٌ  ًممىا يىشيؽٌ        فىحى
الدنك مف الشيء كالمصكؽ بو، : أم ربما يشؽ، الضرار: مما يشؽ عمى العدك ضرارم

كجو النابغة لعناتو الشعرية إلى زرعة بف عمرك بسبب أف زرعة لقيو بسكؽ عكاظ فأشار 
عميو أف يشير عمى قكمو بترؾ حمفيـ مع بني أسد، فأبى النابغة الغدر بحمفائو كبمغو أف 

 .زرعة يتكعده
 :التنبيو، كفيو يقكؿ غرض/ ق

ـٍ          رى  فبل تككنكا ألدنىى كقعىةو        يا قكـي إٌف ابفى ىندو غيري تاًرًككي زى  ا جى
 النابغة يحذِّبر قكمو مف االعتداء عمى حمى الغساسنة، أك تجاىؿ بطشتيـ كقكتيـ 
المتكارثة منذ أياـ حميمة، ككاف الذبيانيكف كثيران ما يعتدكف عمى حمى الغساسنة في 

 .فصؿ الربيع طمبان لممرعى
 :غرض التيديد، كفيو يقكؿ/ ك

         ألكني يا عيف إليؾ قكالن       سأىديو إليؾ، إليؾ عني
أم كؼ عني : عيينة بف حصف، إليؾ عني: بمِّبغ عني ككف رسكلي، كأراد بعيف: ألكني

في أمر أخكالي بني أسد، يدؿ عمى بيعد الشاعر مف الشخص الذم يريد أف يكجو اليو 
 .قصيدتو، فيطمب مف ركاة الشعر كناقميو أف يبمغكه عنو

ا ـٍ كتىميمى مَّرٍع ًمحاشىؾى يا يىزيدي ففٌننػػػػػػي       أٍعدىٍدتي يىٍربيكعػػػان لكي          جى
ٌيٍرتىني       كتركتى أٍصمىؾى يا يزيدي ذىميمىا          كلىًحٍقتي بالنسىًب الذم عى

 .المحاش ىـ الذيف ال خير فييـ كال غناء
 :أسمكب االستفياـ: خامسان 

 كعرَّؼ بأنو مف أنكاع اإلنشاء الطمبي، كاألصؿ فيو طمب الفيـ كاالستفسار 
 .لمعرفة شيء مجيكؿ لدل المستفيـ أك السائؿ
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 طمب الفيـ أم طمب العمـ لشيء لـ يكف معمكمان بكاسطة أداة  عرَّؼ أيضان بأنو
. مف ادكاتو كىي اليمزة، مف، كمتى، ىؿ، ما، أيف، أيىاف، أنى، كيؼ، كـ، أمى 

  -: أقساـتنقسـ ىذه االدكات مف حيث ما يطمب بيا إلى ثبلثة 
ما يطمب بو التصكر، أك التصديؽ، كما يطمب بو التصديؽ فقط، كما يطمب بو التصكر 

 . فقط
فتأتي لمتصكر، أم طمب : خاصة ىك اليمزة  أك التصديؽيطمب بو التصكرػػػ الذم 

 . ؟ فتقكؿ عسبلن مثبلن أدبس في اإلناء أـ عسؿ: تعييف المفرد مثؿ
                                                                                                                      (.53) سكرة يكنس اآلية ﴾مب  ىب   يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت   جثمث  ىث  يث  حج  مج    ﴿: تككف اليمزة أيضان لطمب التصديؽ، أم طمب تعييف النسبة كقكلو تعالى

ىؿ حاف كقت السفر؟ كيككف : خاصة، كقكلؾ" ىؿ" بو التصديؽ فقط ىك كالذم يطمبػػػ 
.  الجكاب معيا مماثبلن لمجكاب مع اليمزة التي لمتصديؽ

 (مف)ما يطمب بو التصكر فقط ىك بقية األدكات فمنيا ما يطمب بو تعيف العاقؿ كىك ػػػ 
كما يطمب بو تعيف الزمف ماضيان  (ما )كما يطمب بو شرح االسـ أك حقيقة  الشيء كىك

 (أيف)كما يطمب بو تعيف المكاف كىك (أٌياف)أك تعيف الزمف المستقبؿ ىك  (متى)أك غيره 
كما يستعمؿ  (كـ)ك ىك مبيـ ، كما يسأؿ بو عف (كيؼ)كما يسأؿ بو عف الحاؿ كىك 

كما  يسأؿ بو عما يميز  أحد المشاركيف  (أنى)تارةن بمعنى كيؼ كأخرل بمعنى أيف ىك  
  .(أمى  )في أمر يعميما كىك

                            :المقاـقد يخرج االستفياـ عف معناه الحقيقي إلى معاف أخر تفيـ مف 
 !                                                               مالي ال أرل اليدىد: التعجب نحك/ أ
 .                                                                ؾمنذ كـ دعكت: نحكاالستبطاء / ب
 (.                                             26)  سكرة التككير اآلية ﴾ۋ  ۅ  ۅ   ﴿: :التنبيو عمى الضبلؿ نحك/ ج
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 ؟                                                                  ألـ أنكؿ بفبلف:الكعيد نحك/ د
 سكرة ﴾  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ   ﴿: :االنكار قاؿ تعالى/ ق

 .(26)الزخرؼ اآلية 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ   ﴿ :لتكبيخ قاؿ  تعالىا/ ك

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

 سكرة األعراؼ ﴾ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  
 .                                                  (150)اآلية 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ﴿ :التيكـ قاؿ تعالى/ ز

 (.87) سكرة ىكد اآلية ﴾ ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴   ﮵     ﮶  ﮷    ﮸  ﮹  
 سكرة الدخاف اآلية ﴾ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ﴿ :التحقير قاؿ تعالى/ ح
(30.) 
 سكرة الدخاف اآلية ﴾ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے    ﴿ :االستبعاد قاؿ تعالى/ ط
(13.) 
 ﴾ ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ﴿: : قاؿ تعالى: التشكيؽ/ م

 (.10)سكرة الصؼ اآلية 
ڀ  ڀ  ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿: قاؿ تعالى: التمني/ ؾ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ            چچ   چ  چ  

 .(53) سكرة األعراؼ اآلية ﴾ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   
قاؿ الشاعر : النفي/ ؿ
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         كمف لـ يعشؽ الدنيا قديمان؟         كلكف ال سبيؿ إلى الكصاؿ

 :قاؿ الشاعر: التعظيـ/ ـ
        أضاعكني كأمَّ فتى أضاعكا؟        ليكـ كريية كسداد ثغر؟

: ينقسـ االستفياـ إلى  
استفياـ مباشر صدل ىك ما كاف االستفياـ فيو إعادة / أ: استفياـ مباشر كينقسـ إلى/ 1

/ ب. لممفكظ لـ يتبينو سامعو أكلـ يفيمو أكلـ يصدقو، قصد االستفسار أك التأكد
االستفياـ المباشر غير الصدل فاستفياـ أنشأه سامعو دكف أف يستند إلى كبلـ سابؽ 

.يعيده  
استفياـ غير مباشر كيككف في شكؿ جممة خبرية مركبة يمثؿ المركب اإلسنادم / 2

ال أعرؼ مف سيتكلى إلقاء المحاضرة؟: الفرعي فييا مكطف االستخبار  

       أسمكب االستفياـ ىك األكثر كركدان في قصائد النابغة الذبياني بمعانيو 
المعيكدة كغير المعيكدة، نٌكع الشاعر في أغراض االستفياـ حيث أكرد أربعة عشر 

غرضان عٌبرت عف أحكاؿ نفسيتو المتباينة بيف التعظيـ كالتفخيـ، التكثير، التيديد 
كالكعيد، كبيف النفي، االنكار، التيكيؿ، التنبيو، كالتحفيز، كبيف الترجي، التقرير، 

التراحـ كالدعاء، كبيف التعجب، كالحسرة كالندامة، كؿ ذلؾ في ستةو كعشريف مناسبة، 
:فمثبلن يقكؿ في غرض  

: التقرير/ أ  
ـٍ تىرى أف اهللى أعطاؾى سيكرىةن                      ، دكنىيا       أل   يتذىبذىبي ،ترل كٌؿ مىٍمؾو

يتعمؽ كيضطرب، يمدح الشاعر النعماف كيصٌكر األلـ : المنزلة الرفيعة، يتذبذب: السكرة
. النفسي الذم يشعر بو إف لـ يحظ بعفكه  
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: النفي، كفيو يقكؿ غرض/ ب  
؟       كلىستى بميستىٍبؽو أخان ال تىميٌموي                      ، أمُّ الٌرجاؿ المييىذَّربي   عمى شىعىثو

إف لـ تصبر عمى األخ كالصديؽ عمى : فيك يخاطب النعماف اإلنساف بشكؿو عاـ، قائبلن 
فسادو يككف منو؛ لـ تمؽ لنفسؾ أخان، إذ ال يخمك اإلنساف مف أف تككف فيو خصمة غير 

.مثبلن لذلؾ (أم الرجاؿ الميذب)مرضية، كضرب قكلو   
:التراحـ كالدعاء، كفيو يقكؿ/ ج  

لىدً        مىٍيبلن ًفداءه لؾ األقكاـً كيٌمييـ                     كما أيثىمري ًمٍف ماؿو كًمٍف كى  
ما أكثر كأصمح، فالنابغة : أم تثٌبت في أمرم كال تعجؿ عمي، ما أثمر: ميبلن فداء لؾ

يفتدم ذلؾ الممؾ النعماف بف المنذر بكؿ البشر كاألمكاؿ كاألكالد، ككأف منزلتو أغمى 
.كأىـ منيـ جميعان   

:التعظيـ كالتفخيـ، كفيو يقكؿ غرض/ د  
يًف بالٌزبىدً        فما الفيراتي إذا ىىٌب الٌرياحي لو                     تىرمي غكاربيو الًعٍبرى  

ما يطرحو الكادم، إذا : ما ارتفع منو كعبل، الزبد: األمكاج كغارب كؿ جسـ: الغكارب
جاش ماؤه، اضطربت أمكاجو، كىنا يمدح النعماف كيشبِّبو عطاءه ككرمو بنير الفرات 
الذم يتدفؽ في أرض العراؽ، يمنح الخصب كالماء، كيثبت في الناس الحياة، كىي 

  .صكرة اعتاد الشعراء عمى تشبيو ممكؾ الحيرة بيا
:الحسرة كالندـ، كفيو يقكؿ غرض/ ق  

، أك ميٍغتىًد،                    ٌيةى رائحه دً        أًمفى آًؿ مى كَّر ، كغيرى ميزى ، ذا زادو عىٍجبلفى  
، أم تركح اليكـ أـ : يخاطب نفسو يقكؿ: أمف آؿ مية رائح أرائح أنت مف آؿ مية أك مغتدو

يريد أتركح زكدت أـ لـ تزكد، : تغتدم غدان، كقكلو عجبلف مف العجمة كذا زاد كغير مزكد
كأراد بالزاد ما كاف مف تحية كرد سبلـ ككداع، كنحك ذلؾ، كقاليا في المتجردة زكجة 
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النعماف حينما طمب منو النعماف أف يتغزؿ بيا ككانت ىذه األبيات سببان في الجفكة التي 
  .حصمت بينيما

:غرض الحسرة، كفيو يقكؿ/ ك  
الدِّدمىفي                     لى،       أًمٍف ظىبٌلمىة ى بىٌي إلى كيعاؿً البىكا  ًبميٍرفىٍض الحي  
عمى صاحبة الديار ألف ىذا االسـ يكحي بمدل الظمـ الذم  (ظبلمة)أطمؽ الشاعر اسـ 

كقع عمى النابغة عندما لـ يتأكد النعماف مف صحة األخبار التي كصمتو، لقد أصبحت 
ىذه الديار ديار ظبلمة بعد النابغة كمسكنان لمكحكش، أصبحت خالية مف األنيس، كال 

.ترل فييا إال بقر الكحشي  
:غرض التعجب، كفيو يقكؿ/ ز  

مف سىنا بىٍرؽو رأل          ة ه رم       ألىمحى أـ كجوي نيٍعـو بدا لي أـ سنا ناًر؟بصى  
يتناكؿ النابغة صكرة الكجو مرة أخرل كما يتأٌلؽ فيو مف جماؿ في أسمكب تعجبي، فيؿ 

شاىد خطؼ البرؽ كالتماعو؟ أـ أف كجو الحبيبة أسفر مف بيف الحجب فبدا مشعا 
.كالضكء الخارج مف بيف الغيكـ  

:غرض الترجي، كفيو يقكؿ/ ح  
رَّرمىةه             ٍرؼه ميصى دالجه كتىيجًيري ،       ىؿ تيبىٌمغنيًيـ حى أيٍجدي الفىقاًر، كا   

.المكثقة الخمؽ: ال لبف فييا، األجد: ناقة ضامرة، مصرمة: حرؼ  
:غرض التكثير بالتعظيـ/ ط  

ك كبىٍعدى إقتارً  ك ككـ راشى عمره ٌؿ بداًر الفىٍقًر بىٍعدى ًغٌنى       عىٍمره              كـ قد أىحى
نكػػػػػػػػػػػػػاران بفنكػػػػػػػػػػػػػػػار ػػػػػػػػػػػػػػٍرفان كا              ككـ جزانا بأٍيدو غير ظالمػػػػػػػػػػػػةو       عي

يأخذ ماؿ قـك كيغنى آخركف، كىنا يمدح الشاعر : يقكؿ: كـ قد أحؿ بدار الفقر بعد غنى
.عمرك بف الحارث بف أبي شمر الغساني  
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:غرض االنكار، كفيو يقكؿ/ م  
؟م  ككيؼى تىصاب      ناًزؿي ـدعاؾى اليكىل، كاستىجيىمىتؾى اؿ       المرء، كالٌشيبي شامؿي  

كقؼ الشاعر عمى األطبلؿ يسأليا عف سيعدل، ككأنو يرثى الديار كأىميا قبؿ أف يخمص 
إلى كصؼ ناقتو كمف بعدىا إلى غرضو األساس كىك رثاء الممؾ الغساني ككأنو يؤدم 

.طقسان دينيان   

 :غرض التنبيو، كفيو يقكؿ/ ؾ
يمان       كزٌبافى الذم لـ يىٍرعى ًصٍيًرم زى ٍبًمغ ن عني حي              أال مىٍف مي

ىما ابنا سيار بف عمرك، كالصير الذم أراده الشاعر ىنا ىك الذم بينو : حزيـ كزباف
 .كبيف زباف إذ أف بنت ىاشـ بف حرممة أـ زباف، كىي نساء بني مرة

 :غرض التيديد كالكعيد، كفيو يقكؿ/ ؿ
مىٍيؾى لتيٍخًبرىٌني             ـٍ عى ـٍ أيٍقًس ـي  كؿه ـي أمىحٍ        أل عمى الٍنعًش الييما

كؿو  عمى أيالـي  ال                    ففٌني ـي؟ كراءىؾى  ما كلًكفٍ       ديخي  ياًعصػػػػػػػػػػػػػػػا
 عمى فيحمؿ مات ىؿ أم النعش؛ عمى أمحمكؿ يعني: اليماـ النعش عمى أمحمكؿ
ال يقدر أف يدخؿ عميو : الشريؼ، فإني ال أالـ عمى دخكؿ السيد: كاليماـ ال، أـ النعش

أم عمى النعماف، فالنابغة الذم أفزعو نبأ مرض النعماف، أتى جزعان يسأؿ عنو حاجبو 
أصحيح ما سمعتو مف حمؿ الممؾ عمى األعناؽ؟ كىؿ ما : عصاـ بف شييرة الجرمي

 .زاؿ حيان أـ مات؟ فإف المصيبة الكبرل تككف بكفاتو
 :غرض التحقير، كفيو يقكؿ/ ـ

        أرأيت يـك عكاظ حيف لقيتني       تحت العجاج فما شققت غبارم
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بالمفاخرة،  سبقتؾ أم: غبارم شققت فما الغبار،: العجاج العرب، مكاسـ أحد: عكاظ
 فأشار عكاظ بسكؽ لقيو زرعة أف بسبب عمرك بف زرعة إلى الشعرية لعناتو النابغة كجو
 أف كبمغو بحمفائو الغدر النابغة فأبى أسد، بني مع حمفيـ بترؾ قكمو عمى يشير أف عميو
 .يتكعده زرعة

 :غرض التيكيؿ، كفيو يقكؿ/ ف
      يقكلكف حصفه ثـ تأبى نفكسيـ       ككيؼ بحصف كالجباؿ جنكح

 . أم يقكلكف مات حصف، ككيؼ يمكت مثؿ حصف كالجباؿ عمى حاليا لـ تتصدع
 استخداـ النابغة الذبياني لؤلساليب الطمبية

 تتميز األساليب اإلنشائية بأنيا مف األساليب ذات الدالالت الشعرية، كىي تمثؿ 
المغة في جانبيا المتحرؾ المثير، لما فييا مف عناصر اإلثارة كالتأثير، كقد عني 

الببلغيكف بيذه الكسائؿ منذ بدأ النظر في تراكيب الكبلـ كالتعرؼ عمى عناصر ببلغتو 
 .كتأثيره

     يرل الباحثاف أف الشاعر النابغة الذبياني تناكؿ جميع األساليب الطمبية كأغراضيا، 
مف أمر كاستفياـ كنيي كنداء كتمني، كثرت استخداماتو ألسمكبي االستفياـ كالنيي، كقؿ 

استخدامو ألسمكبي التمني كاألمر، بينما كاف مقبلن في استخدامو أسمكب النداء مقارنة 
. بكثرة كركد االستفياـ كالنيي

إف االفتتاح باألساليب االستفيامية افتتاح شعرم، ألف االستفياـ مف األساليب : الدالالت
الحية المكقظة كخاصةن إذا كقع في أكؿ القصيدة؛ فيككف أكؿ صكت ييسمع، ثـ أف 

االستفياـ في جممتو مكقؼ حائر ينبئؾ مف أكؿ لحظة بأف نفس الشاعر حائرة مترددة، 
كمكقؼ الطمؿ مكقؼ حيرة كيغمب فيو عمى النفس ما يغمب مف ذكريات كأحكاؿ، كمف 
ىنا كاف مكقع االستفياـ في بداية القصيدة أمران ممتئمان جدان، كىذه الظاىرة الخاصة تقكد 
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إلى أخرل تبدك في الغالب عامة، فكاف مف عادة الشعراء الجاىمييف افتتاح قصائدىـ 
 .بأسمكبي االستفياـ كاألمر فكثر ذلؾ في شعرىـ

يرل الباحثاف أٌف الشاعر قد أجاد في انتقاء األلفاظ الدالة عمى جكدة : مف حيث األلفاظ
 .المعنى ككضعيا في مكاضعيا الصحيحة في سياقو الشعرم العاـ

يرل الباحثاف أف ما كرد في شعر الشاعر مف معاًف تمتاز بالدقة : مف حيث المعاني
كاالنسجاـ كالتآلؼ كالصدؽ كالقرب مف العقؿ كالبيعد عف التعقيد كالغمكض، مع مراعاة 

 .المخاطبيف
يرل الباحثاف أف الشاعر قد تميز أسمكبو بالبساطة كالكضكح، فيك : مف حيث األسمكب

يعبِّبر عف أفكاره كعكاطفو تعبيران سيبلن سمسان، ال يحتاج إلى كد في الذىف، أك جيد في 
التصكير كالخياؿ، فجاء السبؾ في شعره متينان متماسكان دكف إخبلؿ بالمعنى أك 

 .األسمكب
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 الخاتمػػة:
         أتت األساليب الطمبية في شعر النابغة الذبياني متناسبةن مع أغراضو التي كاف 
يرمي الييا، فأصابت ىذه األساليب كعٌبرت بجبلء عف الحالة التي يعايشيا الشاعر في 
تمؾ المحظات، فأتت معبرةن عف حكمتو التي اتصؼ بيا في النصح كاإلرشاد، كالتنبيو 
كالدعاء، كعٌبرت عف مكانتو في التعظيـ كالتفخيـ كالتيديد كالكعيد، كعف حالتو النفسية 

في االلتماس كالتمطؼ كالرجاء كالتعجب كالحسرة كالندـ كاالنكار، كؿ ذلؾ دكف أف إشعارو 
 .   لمتمقي شعره بأنو عمد إلى ىذه األساليب

 :النتائج
أسيمت أساليب الطمبية في ترابط النص األدبي، حيث استطاع النابغة الذبياني أف / 1

يعٌبر بيذه األساليب عف تفاصيؿ حياتو في كؿ حاالتيا في العشؽ، كالترحاؿ، الحرب 
كالسمـ، في رضاء الحياة كاقباليا كسخطيا كادبارىا، في الغضب كالفرح، في األسى 

.   كالحسرة
استخدـ النابغة أربعة عشر غرضان مف أغراض االستفياـ، كأحد عشر غرضان مف / 2

أغراض النيي، سبعة مف أغراض التمني، كستة مف أغراض األمر، كأربعة مف أغراض 
.النداء، كؿ ذلؾ في سبلسة كدكف تكمُّؼ أك تعقيد  

ىذه األساليب مٌكنت الشاعر مف إجادة انتقاء األلفاظ الدالة عمى جكدة كدقة المعاني / 3
التي كردت في انسجاـ كتآلؼ دكف غمكض، فيعبِّبر عف أفكاره كعكاطفو تعبيران سيبلن 

 .سمسان 
كانت لمنابغة الذبياني شخصية تميزه عف كثير مف شعراء عصره، فعمى الرغـ مف / 4

تأثرىـ بمؤثرات كاحدة، في بيئة كاحدة، يمارسكف عاداتيا كتقاليدىا، إال أف شعر النابغة 
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جاء يختمؼ في كثير مف مكضكعاتو عف شعر أترابو؛ نتيجة لتنقمو في األمصار 
المختمفة، كاتصالو بجيرانو كاألمـ مف حكلو، مما صقمت تجاربو كأكسبتو إجادة النظـ 

 . الشعرم
- : التكصيات

أكصت الكرقة بقياـ دراسات تتناكؿ الدالالت النفسية في اإلنتاج الشعرم لمنابغة / 1
الذبياني، كذلؾ لما لمسو الباحثاف مف دالالت نفسية كاف ليا أثرىا الكاضح عمى شعره، 
.  السيما قربو مف الممؾ النعماف بف المنذر كما اعترل العبلقة بينيما مف جفكة كاعتذار

 . قياـ دراسات تتناكؿ مكضكع ىذه الكرقة عند شعراء في عصكر أدبية مختمفة/ 2
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Dual and Pre-dual of Morrey Spaces 
 

Dr.khalifa Abd almajeed Mohammed Alsadig 
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 يستخهص

 على االزدواجية وقابلية االزدواجية      الهدف األساس لهذه الدراسة هو التعرف
لفضاءات موريى والتي تتوافق مع الفضاءات المزدوجة المعروفة، وتناولت هذه 

الدراسة فضاءات موريى المزدوجه وسابقاتها في إطار عمليات التوزيع على 
الفضاءات اإلقليدية، ويتم أيضاً تقديم فضاءات فرعية جديدة لفضاءات موريى والتي 

.  يمكن تقريب عناصرها من خالل الدوال المدعومة القابلة للتفاضل بشكل النهائي
     استخدم الباحث النهج الرياضي والتحليلي التاريخي للوصول فيما يتعلق 

باالزدواجيه وقابلية االزدواجية لفضاءات موريى، ومن أهم النتائج التي توصلت اليها 
الدراسة وهي متضمنة داخل الورقة وتشير إلى عصارة نظريات االزدواجية وقابلية 

 .االزدواجية لفضاءات موريى
 

Abstract  

         The main aim of this  study is to Know dual and  pre-dual  of 

Morrey space coincides with known dual spaces. This survey deals 

with Morrey spaces, their duals and preduals in the framework of 

distributions on Euclidean spaces .A new sub space of Morrey 

spaces whose elements can be approximated by infinitely 

differentiable supported functions is introduced.  

      The researcher used the historical mathematical and analytical 

method to access related informations to dual and pre-dual of 

Morrey spaces . The most important result of the study they are 

embedded inside the paper and refer to theorems of dual and pre-

dual of Morrey spaces . 
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Keywords: Dual and Pre-dual Morrey spaces ,Morrey spaces ,Besov 

spaces 

,Embeddings.  

1.Introduction:       

    We give new characterization of the classical Morrey space. 

Complementary global Morrey-type spaces are introduced. It is 

proved that for particular values of parameters these spaces give 

new pre-dual space of the classical Morrey space.We concentrate 

on basic assertions (including density and non separability), 

duality, embeddings (including relations to distinguished Besov 

spaces) and applications to Calderón-Zygmund operators. A new 

subspace of Morrey spaces whose elements can be approximated 

by infinitely differentiable compactly supported functions is 

introduced. Consequently, we give an explicit description of the 

closure of the set of such functions in Morrey spaces . 
2. New Dual and  Pre-dual of Morrey Space. 

     The well-known Morrey spaces ,pM  introduced by Morrey in 

1938 [1] in relation to the study of partial differential equations, 

were widely investigated during last decades, including the study 

of classical operators of Harmonic Analysis maximal, singular and 

potential operators in generalizations of these spaces (the so-called 

Morrey-type spaces). In the theory of partial differential equations, 

along with the weighted Lebesgue spaces, Morrey-type spaces also 

play an important role. These spaces appeared to be quite useful in 

the study of the local behavior of the solutions to partial differential 

equations, a priori estimates and other topics in the theory of PDE. 

      In [2] local Morrey-type spaces 
,p

LM  
 and global Morrey-type 

spaces 
,p

GM  
were defined and some properties of these spaces 

were studied. They investigated the boundedness of the Hardy-
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Littlewood maximal operator in these spaces. Later on there was 

intensive study of boundedness of other classical operators such as 

the fractional maximal operator, the Riesz potential and the 

Calderón-Zygmund singular integral operator (see  [3] ). 

      Later in [4] ‘‘so-called’’ complementary local Morrey-type 

spaces 
,

c

p
L M  

were introduced and the boundedness of the 

fractional maximal operator from complementary local Morrey-

type space 
,

c

p
L M  

into local Morrey-type space 
,

c

p
L M  

was 

investigated. As in the definition of the space 
,

c

p
L M  

was used the 

complement of ball instead of ball, it was named the 

complementary local Morrey-type space and no relation between 

,p
LM  

and 
,

c

p
L M  

was studied. 

      In [5] it is proved that the space '' ,

c

p
L M

 
 is dual space of the 

space 
,

c

p
L M  

where1 ,   p   ,1 p ,   , p and are conjugate 

exponents of p  and , respectively, and 
                     

                                    
 

1
1( ) ( ) (s)ds

t
t t   




   

3.Notations and Preliminaries. 

   We introduce global complementary Morrey-type space and 

show that this new space is pre-dual of the classical Morrey space. 

We recall some results on associate spaces of local Morrey-type 

spaces and complementary local Morrey-type spaces. New 

characterization of the Morrey space. we investigate some 

properties of an intersection and a union of complementary local 

Morrey-type spaces. New characterization of the pre-dual space of 

the Morrey space. Finally, we recall known pre-dual spaces of the 
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Morrey space and compare new one with known spaces .We 

always denote by c  and C  a positive constant which is 

independent of main parameters, but it may vary from line to line. 

By A B  we mean that A cB  with some positive constant c  

independent of appropriate quantities. If A B and B A  , we 

write A B  and say that A  and B  are equivalent. A constant, with 

subscript such as 1c , does not change in different occurrences. For a 

measurable set , EE   denotes the characteristic function of E  . 

Given a function w defined on (0, )  , we say that w satisfies the 

doubling condition if there exists a constant 0D   such that for any 

0t   , we have ( )2 ) (w t Dw t  . When w satisfies this condition, we 

denote 2 , for short. 

     Unless a special remark is made, the differential element dx  is 

omitted when the integrals under consideration are the Lebesgue 

integrals.  

    Let Y be a Banach space and X  its subspace. The closure of X  

in Y we will denote by 
Y

X  . Let X and Y be two Banach spaces. 

The symbol X Y  means that X Y  and the natural embedding 

of X  in Y  is continuous. We say that X  coincides with Y  (and 

write X = Y) if X  and Y  are equivalent in the algebraic and 

topological sense (their norms are equivalent). 

Definition (3.1): Banach spaces X  , A , form a Banach family 

if there exists a Banach space W  such that X   , A . If 

( ) AX    is a Banach family, the concepts of its sum ( ) AX    and 

intersection ( ) AX   will be introduced as follows. 

Definition (3.2): The sum of a family ( ) AX    is a Banach space 

X  such that 

(a) X A  , A . 
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(b) if for certain Banach space Y  we have X Y  , A , then 

X Y .  

     Changing the direction of embeddings, we obtain from here the 

definition of the intersection of the family ( ) AX   .Note that the 

sum and intersection of a Banach family exist [6]. For a fixed p  

with ,( ]0,p p    denotes the conjugate exponent of p , namely, 

                                                     '

0 1
1

1,

1 ,
1

1 .

p
if p

p

if p
p

p
if p

p

if p


  


 

 
   
 


 

    

and 1/ ( ) 0,0 / 0 0,0.( ) 0      . 

If E  is a nonempty measurable subset on n  and f  is a 

measurable function on E , then we put 

                                           
     

 
1

( )|| || | f(y) | ,0
p

p p

L E
E

f dy p    , 

                                                

( )|| || sup{ :|{ :| ( ) | }| 0}L Ef y E f y 


    . 

If I  is a nonempty measurable subset on (0, )  and g  is a 

measurable function on I , then we define (I)|| g ||
pL  and 

(I)|| g ||L
,correspondingly. For nx  and 0r   , let  ,  B x r  be the 

open ball centered at x  of radius r  and    ,\,   ncB x r B x r .  

    Morrey spaces ,pM   were introduced by Morrey in 1938 and 

defined as follows: for 
 ,0 ,  1  , pn p f M        if ( )Ioc n

pf L   

and 
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, ,

,
( (x,r))( )

0

|| || || || sup || ||
n

n
p pp

n

p

x r
M L BM

f f r f
 



 

   



 . 

Definition (3.3): Let 0 ,p    and let w be a non-negative 

measurable function on (0, ) . We denote by 
,p

LM  
the local 

Morrey-type space, the space of all functions ( )Ioc n

pf L   with 

finite quasinorm 
                      

, ,

(B(0,r)) (0,( ) )|| || || || || (r) || || ||n
p p

PLM LM L Lf f f
  


  


  

Definition (3.4): Let 0 ,p    and let w  be a non-negative 

measurable function on (0, ) .We denote by 
,

c

p
L M  

the  

complementary local Morrey-type space, the space of all functions 

( (0  )),c

pf L B t  for all 0t   with finite quasinorm 

                         , ,

(0, )(B (0,r( ) ))
|| || || || || (r) || || ||c c n c

Pp p
L M L M LL

f f w f
 


 


. 

Definition (3.5): Let 0    . We denote by   the set of all non-

negative measurable functions   on (0, )   such that 

                                       (t, )0 || || , 0.L t


     

and by c

 the set of all non-negative measurable functions   on 

(0, )   such that 

                                    (0,t)0 || || , 0.L t


    

     It is convenient to define local Morrey-type spaces and 

complementary local Morrey-type spaces at any fixed point nx  . 

Definition (3.6): Let 0 ,p    and let   be a non-negative 

measurable function on (0, ) . For any fixed nx   we denote by 
{ }

,

xc

p
L M  

 , the local Morrey-type space: the space of all functions 

( )Ioc n

pf L  with finite quasinorm  
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                  { }

,
,

(0, )(B (x,r))
|| || || (r) || || || || ( .) ||cxc L

p
p M

p
L

L M L
f f f x

  


      

Definition (3.7): Let 0 ,p    and let w  be a non-negative 

measurable function on (0, ) . For any fixed nx  ,we denote 

by
{ }

,

xc

p
L M  

 the complementary local Morrey-type space, the space 

of all functions ( (0  )),c

pf L B t  for all 0t   with finite quasinorm 

                            
{ }

,

(0, )(B (x,r))
|| || || (r) || || || || ( . ||x

LM
c

p
p

L
LM L

f f f x
 



     

Note that  

                        
{0}

, ,p p
LM LM  

 and {0}

, ,

c c

p p
L M L M  

 . 

In global Morrey-type spaces 
,p

GM  
were defined. 

Definition (3.8): Let 0 ,p  and let   be a non-negative 

measurable function on (0, )  . We denote 

by { }

, ,
( )k

nx

c c

q q
G M L M 



 





, the complementary global Morrey 

space, the set of all functions f  such that 
, kk

f f  in the sense  

of distributions, where {x}

,

c

k q
f L M  
 , n

k   and 

{ }

,

|| || c k
k

q
L M

f 
 

  .We define a quasi-norm in 
,q

GM  
.  

                            
  

{ }

, ,

|| || inf || ||c c k
q k qk

kG M k L Mf
f f 

  





   

where the infimum is taken over all representation of f  of the 

form { }

,
, kc

k k q wk
f f L M 

 , { }

,

|| || c k

q w

kk L M
f 



   and n

k  . 

4.Associate and dual spaces of local Morrey-type and 

complementary local Morrey-type spaces. 

Let ( ),  µ  be a totally σ-finite non-atomic measure space. Let 

 ( ),M µ be the set of all µ-measurable a.e. finite real functions on 

 . 
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Definition (4.1): Let X be a set of functions from 

 ( ),M µ ,endowed with a positively homogeneous functional . X  , 

defined for every ),  ( µf M  and such that f X  if and only if 

Xf    We define the associate space X   of X  as the set of all 

functions ),  ( µf M  such that 'X
f    where 

                             ' sup | | :|| g || 1
n xX

f fg d     

In what follows we assume n   and dµ dx  . 

Theorem (4.2):  Assume 1 ,1p      .Let   and 

(0, )|| ||L    . Then 

                                  ''

*

, ,
( ) c

p p
LM L M  



                                           

(1)  

Where  
1

1(t) (t) (s)
t

ds   



   ,under the following pairing: 

                                      ,
n

f g fg   

Moreover
'' ,

|| || sup | |c n

p

gL M
f fg

 

 



,where the supremum is taken over 

all functions
,p

g LM  
  with 

,

|| || 1
p

LMg
 

  .  

Theorem (4.3): Assume 1 ,1p      .Let c


  and 

(0, )|| ||L    . Then 

                               ''

*

, ,
( )c

p p
L M LM  



                                          (2) 

Where  
1

1

0
(t) (t) (s)

t

ds   


  , under the following pairing: 
              

                                        
,

n
f g fg   



 م2020  سبتمرب – الثاني عشر العدد                  جملة الدراسات االقتصادية واالجتماعية         

 

333 

 

 

Moreover {x}

'' ,

|| || sup | |
n

p

gLM
f fg

 

 



,where the supremum is taken over 

all functions {x}

,p
g LM  
  with {x}

,

|| || 1
p

LM
g

 

  . 

Theorem (4.4): Assume 1 ,1p      .Let   such that  

(0, )|| ||L    . Then for any n   

                                        ''

* {x}

, ,
( )c

p p
L M LM  



                               (3) 

Where  
1

1(t) (t) (s)
t

ds   



  , under the following pairing: 

                                           ,
n

f g fg   

Moreover {x}

'' ,

|| || sup | |
n

p

gLM
f fg

 

 



,where the supremum is taken over 

all functions  

                               
{x}

,

c

p
g L M  
  with {x}

,

|| || 1c

p
L M

g
 

  . 

Theorem (4.5): Assume 1 ,1p      .Let c

  such that  

(0, )|| ||L    . Then for any n   

                                          ''

* {x}

, ,
( )c

p p
L M LM  



                               (4) 

Where  
1

1

0
(t) (t) (s)

t

ds   


  , under the following pairing: 

                                             ,
n

f g fg   

Moreover {x}

'' ,

|| || sup | |
n

p

gLM
f fg

 

 



,where the supremum is taken over 

all functions                      {x}

,

c

p
g L M  
  : {x}

,

|| || 1c

p
L M

g
 

  . 

We give new characterization of classical Morrey space. Note that 

                              
'

1

(B (x,r))0
inf || || c

n p

n

p

Lx
g r g dr
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is the positively homogeneous functional on 
{x}

'1, 1
n

c

nx p
p

L M   Denote by 

                          
,, { ( ,dx) :|| || }

p

n

p f M f
                                (5) 

the associate space of the set of functions {x}

'1, 1
n

c

nx p
p

L M   where 

              
, (B (x,r))'

1

0
|| || sup | | : inf || || 1

n np cLp

n

p

x
f fg r g dr












  
  

  
   

             (6)  

To study properties of the space ,p  , the following results are 

useful. 

Lemma(4.6): Let 1 p   and 0 n   . then the inequality 

                      
, (B (x,r))'

1

0
| | || || inf || ||

n np cLp

n

p

x
fg C f r g dr











  

              (7) 

holds with positive constant C independent of functions f and g. 

proof. Let x  be any fixed point in n  . For      and (t) t
n

n






   

implies the following inequality 

               
(B(x,r)) (B (x,r))'

1 1

00

| | sup || || || ||
n Lp cLp

n n

p p

t

fg C t f r g dr

  
 



 
          (8) 

with constant C  independent of ,f g  and x  . Therefore 

(B(x,r)) (B (x,r))'

, (B (x,r))'

1 1

0
, 0

1

0

| | sup || || || ||

|| || || ||

n Lp cLn p

p cLp

n n

p p

x t

n

p

fg C t f r g dr

f r g dr


 





 
 

 








 



                 (9) 

In view of arbitrariness of x  we arrive at (7). 

Lemma(4.7): Let 1 p   and 0 n  . Then 

                                    
(B (x,r))'

1

0
inf || || 0

n cLp

n

p

x
r g dr







                  (10) 
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if and only if 0g   on n . 

Proof. Obviously, 

                                               
(B (x,r))'

1

0
inf || || 0

n cLp

n

p

x
r g dr







 

When 0g   a.e. on n . 

5.Equivalent pre-dual spaces. 

       For p > 1 there are already three characterizations of the pre-

dual space of a Morrey space in the literature. First, in 1986, C.T. 

Zorko proved the following theorem.  

Theorem (5.1): Let  1,p   and  0,n  . Then a pre-dual space 

of ,pM  is ,pZ  in the following sense: if ,pg M  , then  
n
fg  is an 

element of  ,pZ 



 . Moreover, for any  ,pL Z 



 ,there exists 

,pg M  such that 

                                   ,( )  , f
n pL f fg Z    

The space ,pZ   is defined by the set of all functions  f  on n with 

the norm 

                               
,

1inf {c } :
p

k k kl
k

Z
f f c a



 
    

 
   

where ka is a ( , )p n   -atom and 1{c }k kl k
c  , and the 

infimum is taken over all possible atomic decompositions of  f . 
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Additionally, we say that a function a on n is an ( , )p n   -atom 

provided that a  is supported on a ball nB   and satisfies 

                                     
'

1
np

np

a

B


   

    Second, in 1998, E.A. Kalita obtained another description of the 

pre-dual space of a Morrey space as follows. 

Lemma (5.2): Let 1 p   and 0 n   . Then 

                                   
'1, 1

{ }

',n
pn

p

c x

p

x

L M Z
 







  

Proof. Let x  be any point in n  and let  f  be any function from 

'1, 1

{ }

n
p

p

c xL M



.  

It is possible to decompose  f  in the followingway: 

               
1

1
'

1(B(x,2 )/B(x,2 ))'

(B(x,2 )/B(x,2 ))

(B(x,2 )/B(x,2 ))
2

2

k k

k k
p

k kLp

n
k

p

nLk k f
p

f
f f





 








   

Denote  

                              1
' (B(x,2 )/B(x,2 ))

2 k k
p

n
k

p

k L
f



 



  

and  
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1

1
'

(B(x,2 )/B(x,2 ))

(B(x,2 )/B(x,2 ))
2

k k

k k
p

k n
k

p

L

f
a

f



 




  

Note that ak is ( , )p n   -atom. Indeed, it is obvious that supp 

( , )2k

ka B x . On the other hand, 

                                 
' ( )

1 1

(x,2 )2

n
p

k n nL
k

kp np

a

B
  

 


 

Note that  1

k   . Indeed, 

                                     1
' (B(x,2 )/B(x,2 ))

2 k k
p

n
k

p

k Lk k
f



 



   

                                               
1

1
'

12

(B (x,2 )2

k

c kk
p

n

p

Lk
r dr f









    

                                                
1

'

12

(B (x, )2

k

ck
p

n

p

L rk
r f dr







   

                                                { }
'

'1, 1

1

(B (x, )0
xc c

p n
p

p

n

p

L r L M
r f dr f











   

Recall the following fact: if   is a testing function supported in 

1 1( ),B x r  and a is an atom, we have 

                                      1( ) (x)dx pa x r
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Therefore k kk
f c a  in the sense of distributions. Thus ',pf Z   

and   

                                     {x }
',

'1, 1

c k
p n

p
p

Z L M
f f

 


    

Finally, we prove that the space 
'1, 1

c

n
p

p

G M 


coincides with known 

pre-dual spaces, namely, the following theorem is true. 

6. Morrey Spaces, Their Duals and Pre-duals. 

      This survey deals with local Morrey spaces ( )r n

p   and global 

Morrey spaces ( )nr

pL   as well as their preduals 

( )n

pL  , ( )n

pH L   in the framework of tempered distribution 

( )nS  . This requires some restrictions for the parameters, typically 

1 p   . We are especially interested in duality properties and 

embeddings between these spaces and in relation to distinguished 

Besov spaces. It is our intention to present the material as self-

contained as possible and to illuminate the somewhat tricky 

(topological) background in a larger extent than usually done in the 

literature. This requires to include some basic material and a few 

so-called well-known properties for which we could not find proofs 

in the literature. A typical example is the claim that Morrey spaces 

are non-separable. We give a short proof. As a by-product one 

obtains in one line the highly desirable (and well-known) assertion 
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that neither D( )n , nor ( )nS  , nor distinguished Lebesgue spaces 

are  dense in Morrey spaces. 

Definition(6.1): Let 1 p   and  0
n n

r
p p

    . 

(i) Then ( )r n

p   collects all  ( )loc n

pf L   such that 

                        
0

( r)

,
,M

| ( ) sup 2 | (Q )
n

p

n
J

J

r p

p J M

nf fL L


 


 

              (11) 

is finite. Furthermore, ( )r n

p  is the completion of D( )n  in ( )r n

p  . 

(ii) Then ( ) r n

pL   collects all  ( )loc n

pf L   such that 

                            
0

( r)

,
,M

| ( ) sup 2 | (Q )
n

p

n
J

J

r p

p J M

nf fL L


 


 

             (12) 

is finite. Furthermore, ( )r n

pL


  is the completion of D( )n  in 

( )nr

pL  . 

7.Besov spaces . 

      All spaces introduced in the Definitions(6.1),are considered in 

the framework of ( ( ), '( ))n nS S  .This is the topological 

background especially in connection with the duality theory 

developed later on. But we try to avoid more or less sophisticated 

relations of the above spaces to spaces of type , ( )s n

p qA   and their 
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localversions , ( )r s n

p qA  . As far as the spaces ( )r n

p  are concerned 

see [12]. All spaces introduced in the Definition(6.1),are spaces 

consisting entirely of regular distributions, hence subsets of 

1  ( )) '(loc n nL S  .  

Theorem(7.1): (i)  Le 

            1 , / 0,p n p r ru n        and /n p                    (13) 

Then ( )nr

pL   and ( )r n

p  are Banach spaces, 1 p u    and 

             (( ) ( ) (( ) ,) )

n n

n n r np u

p u p p

n r n

pB L L L 


              (14) 

(ii) Let  

         1 , / ,p n e n p eu n         and / 'n p                   (15) 

Then ( )n

pL  and ( )n

pH L   are Banach spaces, 1  u p   and 

            
1( ) ( , ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

n n n n

p p p

n n

n n np u

p u p

S L L L

L L B





 







   

  








                      (16) 

Furthermore, D( )n , ( )nS  , ( , )n

pL  and 1( )n

pL   are dense both 

in ( )n

pL  and ( )n

pH L  . 

Proof Step 1. The standard proof of the completeness of 

( ),1pL p    , indomai ( )r n

p  ns in n as it may be found in any 
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related textbook , can be carried over to ( )nr

pL  , and to ( )n

pL   

(taking for granted the embeddings (14), (16) which have nothing 

to do with completeness). Explicit proofs for the Morrey spaces 

may be found in [7], repeated in [8]. But there is essentially no 

need to bother about the completeness , we all spaces 

( )nr

pL  , ( )r n

p   and ( )n

pL  , ( )n

pH L   are duals of linear normed  

spaces. Then they are complete, [9]. 

Step 2. We prove the remaining assertions of part (i) where 

1 p u    is obvious. Let ( )r n

pf   . Then the last embedding in 

(14) follows from /n p    and 

                           0,| ( , ) (1 | M |) | ( )
n

p ppn

p p M

M

f L c f L Q





 


   

                                                      0,' sup | ( )
n

p

p M
M

c f L Q





              (17) 

Let ( )n

uf L   and 
1 1 1

p u v
   .Then  

     
, , ,

1/ 1/u 1/u( r) ( r )

2 (x) 2 (x) (x)
J M J M J M

n n npJ Jp u u
p p v

Q Q Q
f dx f dx f dx

  

     

                                                                                             (18) 

      This proves the second inequality in (14). The third one is 

obvious by definition. The first assertion is a (sharp) embedding of 
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the indicated Besov space into 0

,2( ) ( )n n

u uL F   which can be 

found in [11] and the references given there, in particular to [10].  

Step 3. We prove (16) where 1 u p   is obvious. The second 

embedding follows from  'p n   and 

              
1/p'

'

1| ( ) (1 | M |) | ( , )
n

ppn n

p p

M

f L c f L







 
  

 




           (19) 

The embedding of ( )n

pL  into ( )n

pH L    is obvious by 

definition. Let
 

                                                 

          
1 1 1

u p q
   , hence 

1 1 e

q p n
                                               (20) 

Then one has 

                      , ,

,

| ( ) | ( )
n

n

u J M p J M

J M

h L h L Q
 

 
 

   

                                      , ,

,

2 | ( )
n

n
J

q

J M p J M

J M

h L Q


 

 
 

 

                                    
( )

, ,

,

2 | ( )
n

n
J e

q

J M p J M

J M

h L Q


 

 
 

                  (21) 
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This proves the last but one inequality in (16). The last assertion is 

again a (sharp)embedding of 0

,2( ) ( )n n

u uL F  into 

( ) ( )

n n n n

n np u p u

p pB F
 

   covered by [11].  

Step 4. We prove that ( )nD   is dense both in ( )n

pL  and 

( )n

pH L  . Let                                                  

                              ,

| | ,| |

,L

J M

J L M L

h h L
 

                                (22) 

Then  

                             | ( ) 0 0L e n

ph h H L if L                       (23) 

Any ,J Mh  with ,J L M L  can be approximated in  ,p J ML Q  by 

functions belonging to  ,J MD Q  . The sum of these functions 

approximates Lh  and also h  . Hence ( )nD  is dense in ( )e n

pH L  . 

One obtains by similar arguments that ( )nD  is dense in ( )nr

pL  . 

Then it follows from (16) that also S( )n , ( , )n

pL   with / 'n p   

and 1( )p

nL  are dense both in ( )e n

pH L  . 

8.New subspaces of Morrey spaces. 

     In the sequel we introduce new subspaces of Morrey spaces by 

means of vanishing type conditions at infinity and show how they 

are related with the already known subspaces mentioned above. 
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The context now is the whole
n , so that we omit the domain in the 

notations as agreed before. 

 Definition(8.1): Let 0 n   and 1 p   . We define ,pV L 


 as 

the subset of , ( )pL V   consisting of all those functions  f  such that 

                                      ,lim sup ( ; , ) 0
n

p
r

x

f x r







M   

     Note that the subset ,pV L 

 is defined similarly to ,

0

pV L  , but now 

in terms of a corresponding vanishing property at infinity. 

Example(8.2): For , 0    ,let   

                                   
,

1
, | x | 1

| x |
(x)

1
, | x | 1

| x |

f



 







 
 


  

Then   

                              ,

0,

,p p n
V L V L if

p
f  

  
 


    

In the limiting case 
n

p


 


  , we have 

                          ,

,

pLf 

    but ,

0,

,p pf V L V L
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      We introduce another subset by distinguishing a vanishing 

property after truncation in large balls. For convenience we use the 

notation  

                                     ,
(x,1)

( ) sup ( ) (y)
n

p

N p N
B

x

A f f y dy


 


 

with 

                                     \ (0, N) ,nN B N  


   

These truncations make sense, for example, for functions f in the 

uniform Lebesgue space pL  for 1 p   . 

Definition(8.3): For 0 n   and 1 p   , we define (*) ,pV L   as 

the set of all  

functions ,pf L   having the vanishing property *( )V  

                                          ,lim ( ) 0N p
N

A f


  

      By the Lebesgue dominated convergence theorem, we can see 

that every pL function has property *( )V  and hence (*) ,0

0,

p pV L L  . In 

a sense property *( )V  allow us to overcome difficulties in applying 

such a theorem when the functions are not necessarily in pL  . 

Lemma(8.4): A function ,pf L  satisfies property *( )V  if and only 

if  
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(x,r)

lim sup ( ) (y) 0
n

p

N
BN

x

f y dy







                          (24) 

uniformly in 
0[0, ]r    for any fixed 

0 0 . 

Proof. It is clear that condition (24) immediately implies property  
*( )V . Conversely, suppose that f  satisfies *( )V . Let 

0 0  be 

arbitrary fixed and let nx  . Then there exist 
0K   (depending 

only on 
0  and n  ) and 0 0(x, ), j 0,1,2...,Kjx B   such that 

                                 
0

1

(x, ) (x , )
K

j

j

B r B r


  

For any 
0[0, ]r    .Since 

0

(x,r) (x ,1) (z,1)
1

( ) (y) ( ) (y) sup ( ) (y)
nj

K
p p p

N N N
B B B

zj

f y dy f y dy c f y dy  


   


 

with 0c   not depending on ,x r  and N  , we get the estimate 

                                 ,
(x,r)

sup ( ) (y) ( )
n

p

N N p
B

x

f y dy cA f





 

uniformly in 
0[0, ]r   . 

Definition(8.5):  For 0 n   and 1 p   , one defines the subset 
(*) ,

0,

pV L 

 of ,pL   as  (*) , , , (*) ,

0, 0

p p p pV L V L V L V L   

    . 
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Lemma(8.6): All the vanishing subsets ,

0

pV L  , p,V L 


and (*) ,pV L   

(and consequently (*) ,

0,

pV L 

 are closed in ,pL  . 

Proof. The proof uses standard arguments which can be adapted to 

all the cases. By this reason we give details for the subset 
(*) ,pV L  only. Let  k k

f  be a sequence of functions in (*) ,pV L   

converging to f  in ,pL  . We want to show that (*) ,pf V L  . For any 

0   there exists k   such that 

                                  , 1,
( )

2

p

N p k k pp
A f f f f






     

      On the other hand, for such fixed k, by the vanishing property 
(*)V of 

kf  there exists  such that 

                                      , 1
( )

2
N p k p

A f



   

for every N N  . Hence, we have 

                                 , ,( ) 2 2 ( )p p

N p N pk k
A f f f A f        

for arbitrary large N  , which completes de proof.    

      We end with a discussion on the preservation of the vanishing 

propertie  introduced above by convolution operators with 

integrable kernels. 
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Theorem(8.7): Let 0 ,1n p     .Then the Morrey subspaces 
,

0

pV L  , ,pV L 

 and (*) ,pV L   are invariant with respect to convolutions 

with integrable kernels. 

Proof. Let 1L . ,pf L  . Let nx  and 0r   . By Minkowski’s 

integral inequality and a change of variables, we get 

         
1/

(x,r) (x,r)

1 1
( * )(y) (y z) (z)

n

p
p

p p

B B
f dy f dy dz

r r 
 

 
  

 
  

 

                                   
 

 
1/

(x z,r)

1
(z) ( )

n

p
p

p

B
f u du dz

r 




 
  

 
 

  

                                    ,1
sup ( ; , )

n

p

p
v

f v r





M   

From this it follows that 

                        , ,

0 0*p pf V L f V L    and , ,*p pf V L f V L      

      It remains to prove that the convolution also preserves property 
*( )V . As above, for nx   and N  , we get 

          
1/ 1/

(x,1) (x,1)
( * )(y) ( ) (z) (y z) ( )

n

p p
p p

N N
B B

f y dy f y dy      
 

We extend the notation from Definition(8.3) as follows: 

           \ (0,a) 0na B if   


 and 1a if a                       (25) 
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So we have      .N N z
y y z 


   Using this fact and changing 

variables on the righthand side of the inequality above, we obtain 

the estimate 

   
1/1/

| |
(x,1) (v,1)

( * )(y) ( ) (z) sup (y) (u)
n

n

pp
p p

N N z
B B

v

f y dy f du dz    


 
  

 
   

 

Since this is uniform with respect to nx  , we get 

                                     
1/ 1/

, | |,( * ) (z) ( )
n

p p

N p N z pA f A f dz  
        

with the interpretation 

                                    ,
(x,1)

( ) sup (y) (y) ,
n

p
n

a p a
B

x

A f f dy a


 


  

(according to (25)). Therefore we have 

                                       , ( * ) 0 asN pA f N     

by the Lebesgue dominated convergence theorem.  

Theorem(8.8): Let 0 n   and 1 p   . Then every Morrey 

function with Zorko property can be approximated in Morrey norm 

by C  functions. Moreover, we have 

                                         , ,p pL C L     

     We discuss now the approximation of Morrey functions having 

both vanishing properties at the origin and at infinity. 
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Theorem(8.9): Let 0 n   and 1 p   . If , ,

0

p pf V L V L 

   is 

uniformly continuous then f can be approximated in Morrey norm 

by functions from , ,

0

p pV L V L C  

  . 

Proof. Let S  with 
1

1   . Then , ,

0* p p

tf V L V L C  

   for 

any 0t   by Theorem (4-3-7). Thus it remains to show that 

 tf f   in ,pL   as 0t   . Let 0   . For any  nx   , 0r   and 

0t   , we have 

   
1/ 1/

(x,r) (x,r)
( * )(y) (y) ( ) (y z) (y)

n

p p
p p

t t
B B

f f dy z f f dy dz      
  

Since , ,

0

p pf V L V L 

  , there are 
0 ,  0r R   such that 

                             
(x,r)

1
(y z) (y)

p

B
f f dy

r 
    

for every 
0r r  or  >r R  (and all ,  nx z   ). Thus we have 

                     
0 ,

(x,r)0

1
sup (y* )(y) (y) max , (x, t)

p

t r R
Br

f f dy S
r 

 


       (26) 

Where 

               
0

1/

,
(x,R)

0

1
( , ) (z) (y z) (y)

n

p
p

r R t
B

S x t f f dy dz
r 
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By the uniform continuity of f one can find 0   such that 

   f y z f y     for any y  and z  with z   . For such fixed   

we split the outer integral above into  

                               
0 ,

|z| |z|
( , ) ... ...r RS x t dz dz

  
                           (27) 

For the first integral we use the uniform continuity of f  and get 

                   0 0
|z| |z|

... (x, ) (z) (0,1) n

tdz r B R dz B r R 

 
   

 
        (28) 

for every nx   and 0t   . In the second integral in (27), we use 

the fact that ,pf L   and S  to derive the inequality  

                                      0 ,|z|
...

p
dz cr R t f 






                           (29) 

with 0c   depending only on ,  n  and  . In particular, we used the 

estimate 

                                
1|z| |z|

(z)
| |

t n

t
dz dz t

z 


 
                                              

where the implicit constant is independent of t  . Using (28) and 

(29) in (27), from (26) , we obtain 

                                   ,

0

sup * ; ,
n

p t
x
r

f f x r  



 


M  

for sufficiently small 0t   . This implies
,

* 0t p
f f


   as 0t   , 

and hence the proof is complete.  
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     Finally we discuss the approximation of Morrey functions 

having all the vanishing properties. 

Theorem(8.10): Let 1 p   and 0 n   . Let  | |w w x  be a 

radial weight such that   1w t   for 0 1t   . Then 

                     , ( ) ( , )p n p nL L    and , ( ) ( , )p n p nL    

if  
p

w t t   is almost decreasing, and 

                                        
0

1p
w dtt t 


                                    (30) 

with    in the homogeneous case and n   in the 

inhomogeneous case. 

Proof. We split the weighted norm of f  as 

      
1 2( ) |y| 1 |y| 1

(y) (y) (y) (y) ( ) ( )p

p pp p p

L
f f dy f dy I f I f


 

 
        

Since  | | 1w y   for 1y   we have  

                          ,1( ) p

p

L
I f f   and ,1( ) p

p
I f f 


 

     As regards to  2I f the estimation is different in each situation. 

In the homogeneous case we have 

  , ,12 | | 2
0

2

0

(y) (y) (2 ) 2 p pk k

p
p pp k p k

y
k k

fI ff dy f  
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where in the first inequality we used the monotonicity of  
p

w t t   

and in the second we used the integral assumption (30) with    . 

In the inhomogeneous case we use similar arguments (with n   in 

the integral condition (27)) and estimate the integral as follows: 

             , ,
(m,1)

|m| 1
| | 0

2 (y) (y) (| m | 1) 2 p p

n

p
p pp p k

B
m
m

f dy fI f f 

 
 




    


 
 

9.Results : 

Corollary(9.1): Let 0    and 1   . then the inequality 

                 
(1 ) (1 )

1
1

( ( , ))
0

inf
cn

n

j j j j L B x rx
f g f r g dr

 





  







   



          (31) 

holds with positive constant C independent of functions jf and jg . 

proof. Let x  be any fixed point in n  . For      and 1 2( )t t





   

implies the following inequality 

       
(1 ) (1 )

1 1
1 2 1 2

( ( , )) ( ( , )
0

0

sup
c

n

j j j jL B x r L B x r
t

f g C t f r g dr
 

 

 

 

 
 

 



  
  

(32) 

with constant C  independent of jf , jg  and x  . Therefore 

 
(1 ) (1 )

1 1
1 2 1 2

( ( , )) ( ( , )
, 0 0

sup
c

n
n

j j j jL B x r L B x r
x t

f g C t f r g dr
 

 

 

 

 
 

 

 

  


    (33) 

                                 
(1 ) (1 )

1
1 2

( ( , )
0

cj j L B x r
f r g dr

 





  

 


   

In view of arbitrariness of x  we arrive at (31). 

Corollary(9.2):  Let 0    . Then 
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(1 )

1
1

( ( , ))

0

inf c
n m L B x rx

r g dr
















                        (34) 

if and only if 0mg   on n . 

Proof. Obviously, 

                                   
(1 )

1
1

( ( , ))

0

inf 0c
n m L B x rx

r g dr
















 

When 0mg   a.e. on n . 

Now assume that
(1 )

1
1

( ( , ))

0

inf 0c
n m L B x rx

r g dr
















. For any fixed 

0  consider the function (0, )m Bf    . Obviously, (1 )mf   , 

since
(1 )

(0, )B





  . Then by the inequality (31), we 

have
(0, )

0
B

mf 


 , therefore, 0mf    a.e. on (0, )B   . From 

arbitrariness of   , we get that 0mf   a.e. on n . 

Corollary(9.3): A function ,p

jf L  satisfies property *( )V  if and 

only if  

                            
( , )

sup ( ) ( ) 0
n

p

j N
N

x B x r

lin f y y dy







                        (35) 

uniformly in 0[0, ]r    for any fixed 0 0 . 

Proof. It is clear that condition (35) immediately implies property  
*( )V . Conversely, suppose that jf  satisfies *( )V . Let 0 0  be 

arbitrary fixed and let nx  . Then there exist 0K   (depending 

only on 0  and n  ) and 0 0(x, ), j 0,1,2...,Kjx B   such that 
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0

1

(x, ) (x , )
K

j

j

B r B r


  

For any 
0[0, ]r    .Since 

0

1( , ) ( , ) ( , )

( ) ( ) ( ) ( ) sup ( ) ( )
n

j

k
p p p

j N j N j N
zjB x r B x r B z r

f y y dy f y y dy f y y dy  


      


with 0c   not depending on ,x r  and N  , we get the estimate 

                            
,

( , )

sup ( ) ( ) ( )
n

p

j N N p j
x B x r

f y y dy c A f


 


 

from which (35) follows, uniformly in 
0[0, ]r   . 

Corollary(9.4):  Let 0    . Let  | |w w x  be a radial weight 

such 

that (1 ) 1w    for 1   . Then 

                                     (1 ) (1 )( ) ( , )n nL L       

and                              (1 ) (1 )( ) ( , )n nL      

if (1 ) 1(1 ) (1 )w       is almost decreasing, and 

                                (1 )

0

(1 ) (1 ) (1 )
r

w d   


                        (36) 

with 0   in the homogeneous case and 0   in the 

inhomogeneous case. 
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Proof. We split the weighted norm of rf  as 

    11

1 1 11 1

1 2( )( )

| | 1 | | 1

( ) ( ) ( ) ( )r r r r rLL

y y

f f y y dy f y y dy I f I f

   


 

   

 

     

  Since  | | 1w y   for 1y   we have  

                      1

1

1 ( )r r L
I f f 






  and   1

1

1 ( )r rI f f 






 

 

     As regards to  2 rI f the estimation is different in each situation. 

In the homogeneous case we have 

  1 1

1

1 1 11 1 (1 )

2 ( ) ( )
0 02 | | 2

( ) ( ) (2 ) 2
k k

k k

r r r r

k ky

I f f y y dy f f 

    

 
   



 
    

  

       

where in the first inequality we used the monotonicity of 
(1 )(1 ) (1 )

r
w      and in the second we used the integral assumption 

(36) with 1    .  

      In the inhomogeneous case we use similar arguments (with 

1 2    in the integral condition (27)) and estimate the integral as 

follows: 

  1 1

1 1 11 1 (1 )

2 ( ) ( )
| | 10( ,1)

| | 0

( ) ( ) (| | 1) 2k

r r r r

m mB m
m

I f f y y dy m f f 
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