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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تلفون 00249912664291
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Guidelines for Authors:
Human studies journal is a half-year publication representing articles in the field of social 
sciences and humanities aiming to pursue research and form a meeting for ground exchange 
of opinions. The Journal welcomes articles، books، reviewsand scientific reports.
* Submitted manuscripts should be written in Arabic، English or French، in the range of 7500 
words )ca.25 pages(. Typed in an A4 size paper along with a CD or 3.5 disk. 
* The manuscripts should not have been published previously and should not be published else-
where، in full or in part، without a written permission from the chief editor.
* References should be cited according to the Harvard University style of citation )the American 
style( )the surname year، p. (، that’s in case of references written in non-Arabic languages، or 
even in case of the classical /medieval Arab authors، such as Al-Tabari. The names of modern 
Arab authors should be written in its treble form، as )Amira Alaa El-Din Salih 2008، p.109(.
* The bibliography should be arranged at the end of the text in the following order، in case of 
non-Arab authors and classical/medieval Arab writers: family name، the first two names 
year of publication، title of the book or article، )in case of book، name and place of pub-
lisher. In case of article journal serial number and article pages number(. In case of modern 
Arab authors، the name should be written in its treble form. 
* Submitted manuscripts would be evaluated by specialists in the field. If accepted، articles 
can be subjected to minor modifications.
* Each author is entitled to obtain 3 copies of the journal in which his/her article is published.
* The views expressed in the papers are the sole responsibility of the authors.
* Manuscripts will not be returned to their authors.
* Corresponding address : P.O.box:58 Karima، Sudan.
 e-mail : magazinearts@yahoo.com
 Fax : 0249231822954
 Tel : 0249912664291
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       ي�سعدنا اأن ن�سع بني يدي القارئ الكرمي العدد الرابع والع�سرين من جملة الدرا�سات الإن�سانية 
، وهي ت�سري بخطى حثيثة يف خ�سم ال�سعاب وحتديات الواقع ، را�سمة بذلك   م�سرية امتدت  
لأكرث من ع�سرة ت�ساهم يف ر�سم خارطة البحث العلمي بني ر�سيفاتها  ،  وقد عقدنا العزم باأن 
يجد كل عدد �سادر منها يجدى �سدى يف نفو�س الباحثني واملهتمني داخل وخارج الوطن ، بذلك 

جاء هذا العدد حافال بالعديد من الأبحاث يف جمال العلوم الإن�سانية .

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

نحو الإ�ستمرارية والتجويد.

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

                                                                                   

 

                                                                                                               اأ�شرة التحرير

    كلمة العدد
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دور املكتبات اجلامعية يف تعزيز الوعي املعلوماتي : درا�شة و�شفية ملكتبات جامعة اجلزيرة
د. م�سعب حممد ح�سن خليفة  -    اأ. اإميان حممد حامد اإبراهيم   

مقدمة : 
ميوج العامل اليوم باملعلومات مما جعلها موردًا اقت�ساديا مهما ومقيا�سًا للتقدم وبتطور التقنيات 
املعلومات ب�سكل كلي  تاأثرت دورة  اأفرزته من �سبكات وخا�سة النرتنت قد  وثورة الت�سالت وما 
وللمكتبات اجلامعية خ�سو�سية يف كونها ت�سهم وب�سكل كبري يف تطوير البحوث العلمية ويف خدمة 
الفئات التي تنتج هذه الأبحاث والدرا�سات يف خمتلف املجالت والتخ�س�سات مما يوؤدي اإيل تنمية 

املجتمع ب�سكل عام.
تعد املعلومات الركيزة الأويل بل الأ�سا�سية فهي ما يغري من البنية املعرفية وهي املورد الذي بدونه 
ل ميكن لالإن�سان ا�ستثمار اإي موارد اآخري وميكن ملا يتحكم يف تدفق املعلومات اأن يحكم �سيطرته 
فقد  املعلومات  ا�ستثمار  معوقات  اأهم  املعلوماتية  الأمية  كانت  وملا   . املجتمع  مقدرات  جميع  علي 
حظيت هذه امل�سكلة باهتمام خا�س ، فاملعلومات هي اأ�سا�س املعرفة ولغني عنها اليوم يف كل نواحي 
ال�سخ�سية  الإن�سان  حلياة  وال�سرورية  الأ�سا�سية  الركائز  احدي  ت�سكل  فهي  الإن�ساين.  الن�ساط 

والعلمية.) قا�سم، 1995م ، �س21(
م�شكلة الدرا�شة وت�شاوؤلتها:

تلعب املكتبات اجلامعية دورًا هامًا يف تقدمي املعلومات العلمية والثقافية لطالبها وذلك مبا حتتويه من 
م�سادر للمعلومات يف خمتلف جمالت املعرفة الب�سرية التي تخدمها املكتبة وتعني الطالب علي الو�سول 
اإيل املعلومات بكافة الطرق املمكنة واملتاحة لديها ولوجود عدد كبري من امل�ستفيدين منها داخل اجلامعة 

ويرتادون هذه املكتبات حتددت م�سكلة الدرا�سة والتي تتمثل يف ال�سوؤال الرئي�سي الآتي :-
ما هو الدور الرئي�سي الذي ميكن اأن تقوم به املكتبات اجلامعية بجامعة اجلزيرة يف تعزيز الوعي 

اأملعلوماتي لدي طالبها ؟
وتتفرع منه الأ�سئلة التالية :-

-1هل تقدم املكتبات ببجامعة اجلزيرة اأي خدمات لتعزز الوعي اأملعلوماتي لطالبها ؟
-2 ما هي الطرق والو�سائل التي تقدم بها املكتبة الوعي اأملعلوماتي لطالبها؟

-3 هل تتوافر �سفحة للمكتبة مبوقع اجلامعة اللكرتوين ؟
-4 هل تقدم مكتبات جامعة اجلزيرة اأي دورات تدريبية للتعريف بالق�سايا القانونية والأخالقية للمعلومات ؟

-5 ما درجة توافر الأجهزة والأدوات التي ميكن عن طريقها تقدمي اخلدمة للطالب ؟
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اأهداف الدرا�شة :
تهدف هذه الدرا�سة اإىل :

1-التعرف على واقع تقدمي  خدمة الوعي اأملعلوماتي للطالب مبكتبات جامعة اجلزيرة . 
الوعي  تعزيز  يف  اجلزيرة  جامعة  مكتبات  به  تقوم  اأن  ميكن  الذي  الكبري  الدور  اإيل  2-التنبيه 

اأملعلوماتي للطالب .
3-التعرف علي الإمكانات املتاحة وغري املتاحة مبكتبات جامعة اجلزيرة  لتقدمي اخلدمة .

4-التعرف علي الكيفية والطرق التي تقدم بها خدمة الوعي اأملعلوماتي  مبكتبات جامعة اجلزيرة .
اأهمية الدرا�شة :

تظهر اأهمية الدرا�سة يف النقاط الآتية :
1-تعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات الأويل التي تتناول مو�سوع الوعي اأملعلوماتي للطالب مبكتبات 

جامعة اجلزيرة ح�سب علم الباحثان.
اأن تلعبه مكتبات جامعة اجلزيرة يف  2-تلقي هذه الدرا�سة ال�سوء علي الدور الكبري الذي ميكن 

تعزيز الوعي اأملعلوماتي  للطالب . 
3-تعمل الدرا�سة على ن�سر ثقافة الوعي اأملعلوماتي بني العاملني يف املكتبات اجلامعية .

منهج الدرا�شة :
للظواهر  و�سف حتليلي  تقدمي  اإمكانية  يتيح  لأنه  وذلك  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  اتبعت 
والأحداث مو�سوع البحث وتف�سريها ، واملنهج التاريخي ومنهج درا�سة احلالة وذلك بالرتكيز علي 

درا�سة حالة مكتبات جامعة اجلزيرة .
حدود الدرا�شة :

1-احلدود املو�سوعية : دور املكتبات اجلامعية يف تعزيز الوعي اأملعلوماتي 
2-احلدود املكانية : جامعة اجلزيرة – ال�سودان .

3-احلدود الزمنية  : 2019م – 2020م
اأدوات الدرا�شة :

1- املعلومات والبيانات من امل�سادر الأولية والثانوية .
2-الإ�ستبانة .

3-الزيارات امليدانية .
4-املالحظة املبا�سرة .
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الإطار النظري للدرا�شة
اأوًل: املكتبات اجلامعية:

هي مكتبة اأكادميية متثل املكتبة املركزية يف اجلامعات اأو املعاهد اأو املكتبات التي ت�سكل جزاءا” 
الكرتونية.  اإ�سكال ورقية  العايل وحتتوي علي مقتنيات خمتلفة يف  التعليم  من موؤ�س�سات ومعاهد 

)عبد الفتاح ، 2000م ، �س14(
تدار من قبل  و  تن�ساأ ومتول  التي  املكتبات  اأو جمموعة  املكتبة  تلك  باأنها  الن�سار))  ال�سيد  عرفها 
املكتبية  اخلدمات  و  املعلومات  لتقدمي  وذلك  املختلفة  التعليم  املعاهد  اأو  الكليات  اأو  اجلامعات 
املختلفة للمجتمع الأكادميي املكون من الطلبة واملدر�سني والعاملني يف هذه املوؤ�س�سات((.)الن�سار 

،2002،�س24(
وعرفها اأحمد عبد اهلل احل�سو بقوله )) يق�سد باملكتبة اجلامعية اأو الأكادميية تلك املكتبة التي 
تقوم بخدمة الأ�ساتذة والطلبة والإدارات املختلفة يف اجلامعة اأو الكلية اأو املعهد وتختلف باختالف 
حجم املوؤ�س�سة التي تخدمها وعدد طلبتها و منت�سبيها وعدد الأق�سام املتوفرة فيها ونوعية الدرا�سات 

وطبيعتها ((.)احل�سو ،1988، �س541(
ثانيًا : الوعي اأملعلوماتي :

هو املعرفة والإحاطة باأهمية املعلومات وا�ستقالل اإمكانيات التعامل معها يف الوقت املنا�سب وبالقدر 
املنا�سب حلل امل�سكالت املعلوماتية وتلبية احلاجات البحثية بقرارات ذاتية تتنا�سب مع املتطلبات 

الع�سرية للو�سول اإيل مرحلة الن�سج اأملعلوماتي.)sallivan، 2002م، �س7 (
حتديد  يف  تتمثل  معينة  مهارات  امتالك  علي  الفرد  قدرة  هو  املعلوماتي  الوعي  كذلك  وعرف   
احلاجات املعلوماتية ومعرفة اأنواع م�سادر املعلومات ، ومن ثم ا�ستخدام الأدوات املختلفة للو�سول 
اأخري  واإ�سافة معارف  املعلوماتية  الحتياجات  لتلبية  منها  والإفادة  وتقييمها  املعلومات  اإيل هذه 

حلل امل�سكالت واتخاذ القرارات . ) احلكماين ،2013م ، �س5(
ثالثًا: اأهمية الوعي اأملعلوماتي:

تربز اأهمية الوعي اأملعلوماتي يف الدور الذي يلعبه يف متكني الإفراد من حل امل�سكالت التي تواجههم 
يف الإملام باملتغريات الأ�سا�سية املختلفة لبناء و اإحكام مو�سوعية عن كافة ما يواجهون من ق�سايا 

وم�ساكل وت�سري و�سولهم اإيل ما يحتاجون يف حياتهم و اأعاملهم. 
وال�ستثمار الأمثل يف امل�ستقبل يبداأ بغر�س مهارات الوعي املعلومات والتعليم مدي احلياة ، فاإيجاد 
فر�سة عمل جديدة ياأتي من التطوير يف قطاعي اخلدمات واملعلومات ، ومن هنا لبد من الإ�سارة 
اإيل اأن املجتمعات العربية ل خيار اأمامها الآن �سوي خيار )جمتمع املعلومات) اإن اأرادت اأن تتقدم 

واأن جند لها مكانا” يف ال�سوق العاملي بكافة اأ�سكاله .)عبدالهادي ، 2002م ، �س9(
وتتمثل اأهمية الوعي اأملعلوماتي يف الأتي:
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1- التعامل مع التغريات ال�شريعة للمعلومات :
واملجالت  الكتب  خالل  من  املتوفرة  املعلومات  لتزايد  نتيجة  اأملعلوماتي  الوعي  مفهوم  ظهر  لقد 
الذي  الأمر  متفاوتة   و�سالحيتها  املعلومات  هذه  نوعية  اأن  اإل   ، النرتنت  ومن  الإعالم  وو�سائل 
جعل مهارات الوعي اأملعلوماتي اأكرث اأهمية من اأي وقت م�سي، اإذ متكن هذه املهارات الطلبة من 

ال�ستخدام الفاعل ومتيز املعلومات التي يجدونها يف امل�سادر املختلفة.
2- ال�شتخدام الأخالقي للمعلومات:

ميكن للمعلومات اأن ت�ستخدم ب�سكل �سلبي ، كما ت�ستخدم اأي�سا بطرق ايجابية ، لذا فالوعي اأملعلوماتي 
مبا يت�سمن من مهارات ومعايري ت�ستدعي ال�ستخدام الأخالقي للمعلومات يتعلم بوا�سطته الطلبة 

تتميز موا�سيع ال�سرقات الأدبية )النتحال( وحقوق املوؤلف وحتديد معرفه ما يهمهم.
3-الإعداد للقوي العاملة 

امل�سكالت  امل�ستخدمني مبهارات حل  تزويد  قادرين علي  اإفراد  الإعمال وجود  العديد من  تتطلب 
اأن  الطلبة  ، وي�ستطيع  والتقنية  املعلومات  ال�سريعة يف  التغريات  ا�ستك�ساف  ليكونوا قادرين علي   ،
اأ�سبحت  التي  التقنية  املهارات  و  الناقد  التفكري  ويكت�سبوا   ، اأملعلوماتي  الوعي  برامج  يتعلموا من 

تقدم يف اأماكن متنوعة.   
4-التعليم مدي احلياة  :

الوعي اأملعلوماتي يروج ملفهوم التعليم مدي احلياة ، و مهارات الوعي اأملعلوماتي جتعل الطلبة قادرين 
علي التعليم باأنف�سهم مبا�سرة �سواء يف حميط املدر�سة اأو خارجها.) مو�سي ،2008م ، �س103(

رابعًا: اأهداف الوعي اأملعلوماتي:
للوعي اأملعلوماتي ثالثة اأهداف رئي�سية)معرفية ، و مهارية ، ووجدانية(

Knowledge objectives :اأ : الأهداف املعرفية
ومن خاللها ميكن لالإفراد اأن يكونوا قادرين علي فهم:

1-م�سادر املعلومات التي عن طريقها يتم ن�سر وبث املعلومات . 
2- مدي  تنوع اأ�سكال و اأنواع م�سادر موارد املعلومات .         

3-ا�ستخدام اأدوات تنظيم املعلومات املتوفرة يف بيئة املعلومات للتوا�سل للم�سادر واملعلومات بها.                                
4-اختيار اأدوات ال�سرتجاع املنا�سبة املتوفرة للو�سول للمعلومات .

5- ت�سل�سل عملية ن�سر املعلومات من بدايتها كفكرة حتى و�سولها كو�سيط .
skills objectives  : ب: الأهداف املهارية

من خالل هذه الأهداف  فاإن الإفراد ميكن اأن يكونون قادرين علي:
1-التحقق من احلاجة للمعلومات .

2-و�سع اإ�سرتاتيجية بحث دقيقة ت�سمن ا�سرتجاع املعلومات وفقا للحاجة  .                                                  
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3- تقيم للمعلومات وحتليها وتخلي�سها وا�ستثمارها بدجمها يف معرفة �سابقة .
4-التوا�سل ملعرفة جديدة .

 : Attitudinal. Objectivesج : الأهداف الوجدانية
من خالل هذه الأهداف ميكن لالإفراد تقرير ما يلي : 
1- البحث عن املعلومات ياأخذ وقتا” ويتطلب مثابرة .

2-الثقة يف النف�س يف احل�سول علي املعلومات تزداد مع التدريب علي ذلك . 
3- الفح�س الدقيق لأدوات احل�سول علي املعلومات وم�سادرها ومواردها تعد �سرورية للبحث الناجح. 
4-عملية البحث عن املعلومات تطوريه تتغري وفقا” ل مناط احلاجة للمعلومات. )دياب ،2007م، �س 39(

خام�شًا: م�شتويات الوعي اأملعلوماتي 
يتطلب ع�سر تفجر املعلومات والثورة اللكرتونية وعيا متعدد اجلوانب ولي�س وعيا اأحادي اجلانب 

وميكن تق�سيم م�ستويات الوعي اأملعلوماتي لالتي:
  library literacy: 1-الوعي املكتبي

يت�سمن الوعي املكتبي جمموعة من املهارات التي تقل القدرة علي ا�ستخدام املكتبة باعتبارها م�سدرا” 
اأ�سا�سيا” للح�سول علي املعلومات مبا يت�سمنه ذلك من اختيار  الكلمات املفتاحية  key words والوعي 
الت�سنيف  نظم  وفهم  اللكرتونية(  )املطبوعة  الفهار�س   too literacyكا�ستخدام  املكتبة   باأدوات 

وا�ستخدام الك�سافات والأدلة الببلوجرافية وامل�ستخل�سات وقواعد البيانات.
computer literacy : 2- الوعي باحلا�شبات

ويق�سد بالوعي باحلا�سبات القدرة علي ا�ستخدام احلا�سبات الآلية وبراجمها لتغري مهام عملية 
word processing  مثل برامج معاجلة الكلمات،

visual literacy : 3- الوعي الب�شري
تعد الو�سائل املرئية ذات دور كبري يف حفظ ونقل املعلومات منذ الن�سف الأخري من القرن الع�سرين 

،وذلك لتفوق ال�سورة املرئية يف التعبري والت�سال والتحكم فيها اأكرث من الو�سائل املطبوعة .
media literacy : 4- الوعي الإعالمي

الت�سال  اإنتاج  و  وتقيم  الإعالمية وحتليل  الر�سالة  اإعداد  علي  القدرة  اأملعلوماتي  بالوعي  يق�سد 
،ومع  الب�سر  الإن�سان مع  لتفاعل  الأر�س فهو �سرورة حتمية  الإن�سان علي �سطح  قدمي قدم وجود 

الطبيعة ،والكون من حوله.)العمران ، 2005م ، �س 15(
�شاد�شًا: معايري الوعي اأملعلوماتي 

وتطوير  زيادة  اأجل  من  املعلومات  ومراكز  اجلامعية  املكتبات  بها  ت�سرت�سد  لكي  املعايري  هذه  و�سعت 
مهارات  الوعي املعلومات لدي األقارئي وا�ستفادة املكتبات منها وال�سرت�ساد بها وهي تهدف اإيل ما يلي :

1- تو�سيح وحتديد معايري الوعي اأملعلوماتي باملكتبات اجلامعية .
2- امل�ساهمة يف رفع كفاءة واأداء املكتبات اجلامعية من خالل دعمها لهذه املعايري.
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3- اثر الإنتاج الفكري وتقدمي معايري عربية للوعي اأملعلوماتي . 
ينبغي  التي  التقني  الوعي  معايري  الك�سف عن  التقنية احلديثة من خالل  التطورات  4- مالحظة 

توفرها يف املجتمعات العربية.)عبد الهادي ،2015م، �س101(
املكتبات  جمعية  واملعلومات  املكتبات  جمال  يف  معايري  ت�سدر  التي  املهنية  اجلمعيات  ابرز  ومن 
املهمة معايري  املعايري  والإر�سادات ومن  باملعايري  اأ�سدرت اجلمعية موؤخرًا قائمة  الأمريكية  وقد 
و�سف امل�سادر ،وهي تقنيات للقواعد اأو الإجراءات لكي يلتزم بها يف اأن�سطة الفهر�سة اأو امليتاداتا 
وهي م�سممة يف الأ�سا�س بهدف توحيد املمار�سة و�سمان جودتها والدقة والتوحيد يف العمل ف�ساًل 

عن التعاون والتن�سيق بني مرافق املعلومات.
وقد  قامت العديد من املنظمات بو�سع معايري خا�سة بالوعي املعلوماتي، ومنها املعايري التي حددتها جمعية كليات 
ومكتبات البحث ACRL : Association of College & Research Libbraries حتت عنوان “ معايري كفاءة الوعي 
املعلوماتي للتعليم العايل Information Literacy Competency Standards for Higher Education “ التي 
قدمت يف عام 2000 يف اجتماع جمعية املكتبات الأمريكية يف �سان اأنطونيو بتك�سا�س، والتي اعتمدت وقبلت من العديد 
من اجلمعيات منها اجلمعية الأمريكية للتعليم العايل American Association for Higher Education، وهي 

عبارة عن خم�سة معايري و22 موؤ�سرًا : 
املعيار الأول : الطالب املثقف معلوماتيًا يحدد مدى وطبيعة احلاجة املعلوماتية. 

موؤ�شرات الأداء : 
1-الطالب املثقف معلوماتيًا يعرف ويحدد احلاجة اإىل املعلومات.

2-الطالب املثقف معلوماتيًا يتعرف على العديد من اأنواع وهيئات م�سادر املعلومات.
3-الطالب املثقف معلوماتيًا ي�سع يف اعتباره تكاليف ومنافع احل�سول على املعلومات.

4-الطالب املثقف معلوماتيًا يعيد تقييم طبيعة ومدى احلاجة املعلوماتية.
املعيار الثاين : الطالب املثقف معلوماتيًا ميكنه الو�سول اإىل املعلومات املطلوبة بكفاءة وفاعلية.

موؤ�شرات الأداء : 
1-يختار الطالب املثقف معلوماتيًا اأكرث الطرق البحثية مالئمة ونظم ا�سرتجاع املعلومات للو�سول 

اإىل املعلومات املطلوبة.
2-الطالب املثقف معلوماتيًا يبني ويطبق اإ�سرتاتيجيات بحث فعالة.

3-الطالب املثقف معلوماتيًا ي�سرتجع املعلومات عرب اخلط املبا�سر اأو من الأ�سخا�س با�ستخدام طرق متعددة.
4-الطالب املثقف معلوماتيًا ينتقي اإ�سرتاتيجية البحث اإذا كانت �سرورية.

5-الطالب املثقف معلوماتيًا ي�ستخل�س وي�سجل ويوظف املعلومات التي ح�سل عليها وم�سادرها.
املعيار الثالث : الطالب املثقف معلوماتيًا ُيقيم املعلومات وم�سادرها تقييمًا نقديًا ويدمج املعلومات املختارة يف قاعدة ونظام معرفته. 
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موؤ�شرات الأداء :
1-يلخ�س الطالب املثقف معلوماتيًا الأفكار الرئي�سية التي ا�ستخل�سها من املعلومات التي جمعها.

2-ي�ستخدم الطالب املثقف معلوماتيًا معايري اأولية لتقييم املعلومات وم�سادرها.
3-يركب الطالب املثقف معلوماتيًا الأفكار الرئي�سية لبناء مفاهيم جديدة.

التي  الفائدة  قيمة  ليحدد  ال�سابقة  املعرفة اجلديدة مبعرفته  معلوماتيًا  املثقف  الطالب  4-يقارن 
اأ�سافتها اأو التناق�س اأو اأي خ�سائ�س اأخرى فريدة للمعلومات. 

تاأثري على نظام قيمه ويتخذ  اإذا كانت املعرفة اجلديدة ذات  5-يحدد الطالب املثقف معلوماتيًا 
اخلطوات الالزمة ليوافق بني الختالفات.

الآخرين  مع  املحادثة  خالل  من  للمعلومات  وتف�سريه  فهمه  معلوماتيًا  املثقف  الطالب  6-يثبت 
واملتخ�س�سني يف جمال البحث اأو املمار�سني للمهنة.

7-يحدد الطالب املثقف معلوماتيًا اإذا كانت الأ�سئلة الأولية حتتاج اإىل مراجعة.
املعيار الرابع : الطالب املثقف معلوماتيًا بو�سفه فرُد اأو ع�سُو اأو جماعة ي�ستخدم املعلومات بكفاءة 

لإجناز هدف معني. 
موؤ�شرات الأداء : 

1- يطبق الطالب املثقف معلوماتيًا املعلومات اجلديدة وال�سابقة للتخطيط وخلق منتج اأو اأداء معني.
يعدل اأو يغري الطالب املثقف معلوماتيًا عملية تطور املنتج اأو الأداء.

2- ينقل الطالب املثقف معلوماتيًا الإنتاج اأو الأداء بفاعلٌية لالآخرين.
والقانونية  الجتماعية  الق�سايا  من  العديد  يفهم  معلوماتيًا  املثقف  الطالب   : اخلام�س  املعيار 

والقت�سادية املحيطة با�ستخدام املعلومات واإتاحتها وا�ستخدامها بطريقة اأخالقية وقانونية. 
موؤ�شرات الأداء : 

1- يفهم الطالب املثقف معلوماتيًا العديد من الق�سايا الجتماعية والقانونية والقت�سادية املحيطة 
بتكنولوجيا املعلومات.

باإتاحة  ال�سلة  ذات  الر�سمية  وال�سيا�سات  والتعليمات  القوانني  معلوماتيًا  املثقف  الطالب  َيتبٌع   -2
وا�ستخدام م�سادر املعلومات.

1-يقوم الطالب املثقف معلوماتيًا با�ستخدام م�سادر املعلومات يف تو�سيل املعلومات التي ح�سل 
عليها. ) blogspot ، 2018م ، �س1(

�شابعًا: مهارات الوعي اأملعلوماتي :
 ميكن اأن تكون مهارات الوعي اأملعلوماتي بالربط بني اأ�ساليب التعليم واملكتبة والتوجه نحو اأطراف 

العلمية التعليمية ولي�س املكتبة فقط ، وقد ا�ستملت هذه الروؤية علي ثالثة حماور كما يلي :
اأ -تعليم مهارة املعلومات:



  جمـــــلة الــــــــــــدرا�شات الإن�شــــــــــــانية  -     العــــدد الرابع والعـــــــــــ�شرون   -   يونيو     2020م

13

ويوؤكد هذا املحور علي اأن الطالب الذي يعد موؤهال و مكت�سبًا ملهارات املعلومات ي�ستطيع اأن :
1- ي�سل ملعلومات بكافة عالية .

2-يقيم املعلومات بعقلية نقدية وكفاءة .
3-ي�ستخدم املعلومات بدقة وابتكار .

ب- التعلم امل�شتقل :
يف هذا املحور يعد الطالب متعلما” م�ستقال” عندما يكون موؤهال” معلوماتيًا باأن: 

1-يتابع املعلومات املرتبطة باهتماماته ال�سخ�سية .
2- يقيم النتاج اأملعلوماتي .

3-ي�سعي للتميز يف البحث وتوليد املعرفة.
ج-  امل�شوؤولية الجتماعية :

موؤهال  العام  واملجتمع  التعليمي  املجتمع  يف  باإيجابية  ي�ساهم  الذي  الطالب  يعد  املحور  هذا  ويف 
معلوماتيًا باأن :

1-يدرك اأهمية املعلومات بالن�سبة للمجتمع الدميقراطي.
2-ميار�س �سلوكا” اأخالقيًا مبا يخ�س املعلومات وتكنولوجيا املعلومات .

3- ي�ساهم بفاعلية يف متابعة وتوليد املعلومات .
ثامنًا: التحديات التي تواجه اجلامعات و�شرورة الوعي اأملعلوماتي:

تواجه اجلامعات يف علمنا العربي جمموعة كبرية من التحديات ، التي تفر�س عليها اأن تغري من 
طبيعتها واأ�سلوب عملها التقليدي ،�سواء من ناحية التعليم اأو الأ�ساليب والتقنيات  اأو طرق التقومي اأو 
التعامل مع الدار�سني ، وتزويده باملهارات العلمية املدربة للقيام بهمة التقومي والزدهار للمجتمعات 

ولعل من اأبراز هذه التحديات ما يلي :
الت�سليح  �سرورة  بغر�س  ب�سماته  املعلومات  جمتمع  وظهور  التكنولوجيا  وثورة  املعريف  1-النفجار 

مبهارات الوعي اأملعلوماتي للتفاعل معه .
2-اأدوات تكنولوجيا املعلومات اإيل تغري طبيعة احلياة و�سكل املوؤ�س�سات ، ومنها موؤ�س�سات التعليم 

العايل علي نحو جذري فكان لبد من الوعي للتوا�سل معها وا�ستثمار اإمكاناتها.
3-العوملة ، التي اأزالت  كافة احلواجز وزادت من العالقات بني الدول والأمم ،تتطلب بناء جمتمع 
اأملعلوماتي  الع�سر  الندماج يف  متطلبات  مع  اإيل جنب  ي�سري جنبا  معلوماتية  معلوماتي مبهارات 

الرقمي ويت�سمن البقاء فيه.
4-الأعداد الهائلة من الطالب التي تتدفق علي اجلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل طلبا للعلم اأو 
ال�سهادة اأو املكانة الجتماعية اأو غري ذلك ، وبدرجة تفوق قدرة اجلامعات علي ال�ستيعاب ما جعها 
تتحول اأيل م�سانع لإ�سدار ال�سهادات وتخرج اأن�ساف املتعلمني ، يف ع�سر تقوم الأمة علي املعرفة 
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. وهذا يدعو  به  الرثوة  اأهم عنا�سر  الب�سري  العن�سر  ويعد  ال�سديد  بالتناف�س  يت�سم  واقت�سادها 
اجلامعات لت�سكيل وتاأهيل هذه الرثوة باليات الوعي اأملعلوماتي ومهارته ل�ستثمار الرثوة الب�سرية 

ل�ستثمار الأمثل.)مو�سي ، 2008م ، �س103(
اإجراءات الدرا�شة امليدانية

  يتناول هذا اجلانب عر�سًا لإجراءات الدرا�سة امليدانية ، وي�ستمل علي جمتمع الدرا�سة ، واأدوات الدرا�سة، وعينة 
الدرا�سة ، والأ�ساليب الإح�سائية، وحتليل بيانات الدرا�سة .

جمتمع الدرا�شة :
اتبعت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي وذلك لأنه يتيح اإمكانية تقدمي و�سف حتليلي للظواهر والأحداث مو�سوع البحث 

وتف�سريها ، واملنهج التاريخي ومنهج درا�سة احلالة وذلك بالرتكيز علي درا�سة حالة مكتبات جامعة اجلزيرة- ال�سودان.
اأدوات الدرا�شة :

علي  عر�سها  ومت  ا�ستبانه  الباحثان  �سمم  احلالية  بالدرا�سة  العالقة  ذات  ال�سابقة  الدرا�سات  علي  الطالع  بعد 
الخت�سا�سيني يف جمال املكتبات واملعلومات وقد اأو�سي املحكمون ب�سالحية ال�ستبانه ، ومتت املعاجلة الإح�سائية 

لال�ستبانة وفقًا لربنامج SPSS، وا�ستخدم الباحثان املالحظة املبا�سرة كذلك .
عينة الدرا�شة :

تكونت عينة الدرا�سة من )20( فردًا هم عدد العاملني باملكتبات اجلامعية املتواجدين اأثناء توزيع ال�ستبانه ، وقد مت 
اختيارهم ح�سب نظام العينة العنقودية وفيما يلي عر�س للنتائج التي مت التو�سل اإليها من خالل الإجابة علي اأ�سئلة 

الدرا�سة .
جدول رقم( 1  )يو�شح نوع العينة

الن�شبةالعددالعبارة
630ذكر
1470اأنثي

Total20%100

% من الذكور كما  يت�سح من بيانات اجلدول رقم )1( اأن عينة الدرا�سة قد ا�ستملت علي ن�سبة 30 
% من الإناث وهم الن�سبة الأكرب باملكتبات عينة الدرا�سة املتواجدين اأثناء  ا�ستملت علي ن�سبة 70 

توزيع الأ�ستبانة.
جدول رقم( 2  )يو�شح وظيفة العاملني باملكتبة 

الن�شبةالعددالعبارة
1155م�ساعد اأمني مكتبة 

210موظف
420مالزم مكتبة

315اأمني مكتبة
Total20%100

 يت�سح من بيانات اجلدول رقم )2( اأن الن�سبة الأكرب مبكتبات جامعة اجلزيرة ي�سغلون وظيفة م�ساعد اأمني مكتبة بن�سبة %55 بينما 
يليهم يف الرتتيب الذين ي�سغلون وظيفة مالزم مكتبة بن�سبة %20 ثم وظيفة اأمني مكتبة بن�سبة %15 بينما ياأتي يف املرتبة الأخرية  

وظيفة موظف بن�سبة %10 . 
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جدول رقم( 3  )يو�شح تقدمي املكتبة خلدمة الوعي املعلوماتي للطالب 
الن�شبةالعددالعبارة

420نعم
1680ل

Total20%100
يت�سح من بيانات اجلدول رقم )3( اأن الغالبية العظمي من اأفراد عينة الدرا�سة والتي بلغت  80% قد اأجابوا بان املكتبات 
ل تقدم اأي خدمات للوعي املعلوماتي لطالبها بينما الذين يرون اأن املكتبة تقدم خدمات للوعي املعلوماتي قد بلغت 

ن�سبتهم 20 % الأمر الذي يعد ق�سورًا كبريًا  من وجهة نظر الباحثني يف هذه املكتبات ويحتاج اإيل معاجلة فورية . 
جدول رقم( 4  )يو�شح اأهمية الوعي املعلوماتي للطالب  

الن�شبةالعددالعبارة
20100نعم

00ل
00اإيل حد ما
Total20%100

يت�سح من بيانات اجلدول رقم )4( اأن جميع العاملني باملكتبات اجلامعية بجامعة اجلزيرة قد اإجابوا بنعم بن�سبة  
% علي اأهمية الوعي املعلوماتي بالن�سبة للطالب مما يعك�س التفهم الكبري والوعي الكبري لدي العاملني بهذه   100

املكتبات باأهمية الوعي املعلوماتي للطالب . 
جدول رقم( 5  )يو�شح توفري املكتبة ملعينات تعزيز الوعي املعلوماتي   

الن�شبةالعددالعبارة
945نعم

525ل
630اإيل حد ما
Total20%100

% للذين يرون اأن املكتبة تتوافر بها معينات تعزيز  يت�سح من بيانات اجلدول رقم )5( اأن هنالك ن�سبة بلغت 45 
% للذين يرون غري ذلك  وهذا من الأمور اجليدة والتي ينبغي ا�ستثمارها ب�سكل كبري  الوعي املعلوماتي و25 
% يرون اأن هذه املعينات متوفرة اإيل حد مًا   30 لتعزيز الوعي املعلوماتي للطالب وهنالك ن�سبة اأخري بلغت 

الأمر الذي يو�سح ب�سورة كبرية تباين الآراء ب�سبب فهم طبيعة هذه اخلدمة .
جدول رقم( 6  )يو�شح اأثر تعزيز الوعي املعلوماتي علي ا�شتخدام الطالب  للمكتبة

الن�شبةالعددالعبارة
945نعم

210ل
630اإيل حد ما

315ل ادري
Total20%100

علي  اأثر  قد  املعلوماتي  الوعي  تعزيز  اأن  يرون  الدرا�سة  عينة  اأفراد  من  الأكرب  الن�سبة  اأن   )6( رقم  اجلدول  بيانات  من  يت�سح 
ا�ستخدام املكتبة ب�سورة كبرية حيث بلغت ن�سبتهم 45 % يليهم يف الرتتيب الذين يرون اأنه اأثر اإيل حد ما بن�سبة 30 % بينما 
هنالك بع�س اأفراد عينة الدرا�سة ل علم لهم بهذا الأمر وقد بلغت ن�سبتهم 15 % و ياأتي يف املرتبة الأخرية الذين يرون اأن تعزيز 

الوعي املعلوماتي مل يوؤثر يف ا�ستخدام الطالب للمكتبة بن�سبة 10 %



  جمـــــلة الــــــــــــدرا�شات الإن�شــــــــــــانية  -     العــــدد الرابع والعـــــــــــ�شرون   -   يونيو     2020م

16

جدول رقم( 7  )يو�شح م�شاعدة املكتبة للطالب يف البحث داخل الأن�شطة الآلية بها
الن�شبةالعددالعبارة

1260نعم
315ل

525اإيل حد ما
Total20%100

يت�سح من بيانات اجلدول رقم )7( اأن العامني باملكتبات اجلامعية ي�ساعدون الطالب يف البحث عن املعلومات والأن�سطة اللكرتونية 
داخل املكتبة ب�سكل كبري حيث بلغت ن�سبة الذين اأجابوًا بنعم %60 بينما الذين ي�ساعدون الطالب اإيل حد ما بلغت ن�سبتهم 25% 
والذين ل يقدمون اأي م�ساعدة للطالب كان ن�سبتهم هي الأقل حيث بلغت %15 فقط من العاملني بهذه املكتبات وهو من الأمور 

اجليدة والتي تعرب عن تقدمي خدمة الوعي املعلوماتي للطالب ولكن ب�سكل غري مبا�سر .
جدول رقم( 8  )يو�شح توفري املكتبة ملوقع الكرتوين لها علي �شفحة اجلامعة علي الأنرتنت 

الن�شبةالعددالعبارة
1470نعم

630ل
Total20%100

يت�سح من بيانات اجلدول رقم )8( اأن املكتبات عينة الدرا�سة لها �سفحة علي موقع اجلامعة بالنرتنت حيث بلغت ن�سبة الذين 
اأجابوا بنعم %70 % بينما الذين اأجابوًا بال بلغت ن�سبتهم 30 % ورمبا يعود ذلك يف نظر الباحثني اإيل عدم اإملامهم بالأمر 

وعدم دخولهم اإيل موقع اجلامعة علي النرتنت .
جدول رقم( 9  )يو�شح تقدمي املكتبة لدورات تدريبية يف جمال الوعي بالق�شايا القانونية و الأخالقية ل�شتخدام املعلومات 

الن�شبةالعددالعبارة
1315نعم

785ل
Total20%100

يت�سح من بيانات اجلدول رقم )9( اأن املكتبات بجامعة اجلزيرة ل تقدم اأي دورات تدريبية يف جمال الوعي بالق�سايا 
القانونية والأخالقية ل�ستخدام املعلومات حيث بلغت ن�سبة الذين اأجابوا باًل 85 % الأمر الذي يعد نق�س كبري يجب 
معاجلته وذلك رغم اأن هذه املكتبات متتلك ق�سم للتدريب موجود بها بينمًا كان هنالك ن�سبة �سغرية جدًا بلغت 15 % 
يرون اأن املكتبات تقدم هذه اخلدمة ويعود ذلك من وجهة نظر الباحثني اإيل اأمكانية توفريها يف مكتبة واحدة من هذه 

املكتبات عينة الدرا�سة .
جدول رقم( 10  )يو�شح تقدمي املكتبة خلدمة الرد علي الأ�شئلة وال�شتف�شارات اللكرتونية للطالب

الن�شبةالعددالعبارة
20100نعم

00ل
Total20%100

الأ�سئلة  بالرد علي  العاملني مبكتبات جامعة اجلزيرة يقومون  اأن جميع  بيانات اجلدول رقم )10(  يت�سح من 
% وهو من الأمور اجليدة  وال�ستف�سارات اللكرتونية املقدمة لهم بوا�سطة الطالب  حيث بلغت ن�سبتهم 100 

والتي لبد منها  والتي ت�ساعد يف الوعي املعلوماتي ب�سكل كبري .
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جدول رقم( 11  )يو�شح اأ�شتطاعة الطالب حتديد معلوماته و�شياغتها بنف�شه ب�شورة ممتازة
الن�شبةالعددالعبارة

00نعم
1480ل

620ل ادري
Total20%100

يت�سح من بيانات اجلدول رقم )11( اأن  الن�سبة الأكرب من الطالب ل ي�ستطيعون حتديد معلوماتهم و�سياغتها 
باأنف�سهم ب�سورة ممتازة من وجهت نظر العاملني يف هذه املكتبات اجلامعية حيث اأجاب 80 % من العاملني بال 
% من العاملني لي�س لهم علم الأمر الذي يحتم علي هذه املكتبات �سرورة تقدمي  بينمًا هنالك ن�سبة بلغت 20 

خدمات للوعي املعلوماتي ت�ساعد الطالب يف حتديد اأحتياجاته ب�سورة وا�سحة .
جدول رقم( 12  )يو�شح اأكرث ا�شتخدامات الطالب للمعلومات اللكرتونية باملكتبة 

الن�شبةالعددالعبارة
210البحث يف قواعد البيانات املتخ�س�سة

630التوثيق العلمي مل�سادر املعلومات
1050ا�ستخدام النرتنت لأغرا�س البحث العلمي

210ا�ستخدام مواقع التوا�سل الجتماعي
Total20%100

يت�سح من بيانات اجلدول رقم )12( اأن الغالبية العظمي من الطالب ي�ستخدمون املعلومات الألكرتونية املوجودة 
فيما    %  50 باملكتبات   العاملني  من  ذلك  يرون  الذين  ن�سبت   بلغت  حيث  العلمي  البحث  لأغرا�س  باملكتبة 
الن�سب الذين  % وت�ساوت يف   30 العلمي بن�سبة كبرية بلغت  التوثيق  يليهم الذين ي�ستخدمون املكتبة لأغرا�س 
% لكل  ي�ستخدمونه للبحث يف قواعد البيانات املتخ�س�سة و ا�ستخدامه ملواقع التوا�سل الجتماعي بن�سبة 10 
اأن تركز املكتبات عليه  يف ن�سر الوعي املعلوماتي وذلك بتجويد عملية البحث ودقة  اأمر جيد ميكن  منهم وهو 

النتائج املتح�سل عليها .
اخلامتة

تت�سمن اخلامتة النتائج والتو�سيات التي تو�سلت اإليها الدرا�سة 
النتائج :

1-غالبية العاملني يف مكتبات جامعة اجلزيرة هم من فئة الإناث حيث بلغت ن�سبتهم 70% من اأفراد عينة الدرا�سة .
2-الفئة الأكرب 55% من ن�سبة العاملني يف هذه املكتبات ي�سغلون وظيفة م�ساعد اأمني مكتبة تليهم وظيفة مالزم 

مكتبة واأمني مكتبة    .
3- ل تقدم مكتبات جامعة اجلزيرة اأي برامج لتعزيز الوعي اأملعلوماتي للطالب امل�ستفيدين منها .

4-ي�ستطيع الطالب امل�ستفيدين من مكتبات جامعة اجلزيرة حتديد معلوماتهم التي يحتاجونها باأنف�سهم بدقة 
.% بن�سبة 80 

.% 5-هنالك وعي كبري من العاملني باملكتبات اجلامعية باأهمية الوعي اأملعلوماتي للطالب بن�سبة بلغت 100 
6-متتلك مكتبات جامعة اجلزيرة املعينات التي ت�ساعد علي تقدمي خدمات الوعي اأملعلوماتي .

7-ي�ساعد العاملني باملكتبات الطالب يف البحث داخل الأن�سطة الآلية بها بن�سبة %60 .
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 8-تتوافر �سفحة ملكتبات جامعة اجلزيرة داخل موقع اجلامعة اللكرتوين .
9-ل تقدم مكتبات جامعة اجلزيرة اأي دورات تدريبية يف جمال الوعي بالق�سايا القانونية والأخالقية للمعلومات .
يليهم   %  50 بن�سبة  العلمي  البحث  باملكتبات لأغرا�س  للمعلومات اللكرتونية  ا�ستخدامات الطالب  10-اأكرث 
% ويليهم الذين ي�ستخدمونها للبحث يف قواعد البيانات  الذين ي�ستخدمونها لأغرا�س التوثيق العلمي بن�سبة 30 

% لكل منهما. ومواقع التوا�سل بن�سبة 15 
التو�شيات :

1- قيام دورات تدريبية لتعزيز الوعي اأملعلوماتي للطالب امل�ستفيدين من مكتبات جامعة اجلزيرة  . 
2-تدريب العاملني باملكتبات اجلامعية علي طرق تعزيز الوعي اأملعلوماتي للطالب. 

3-قيام دورات تدريبية للطالب للتعريف بالق�سايا القانونية والأخالقية للمعلومات.
4- توفري املعينات والأجهزة الالزمة لتعزيز الوعي اأملعلوماتي للطالب .

قائمة امل�شادر واملراجع
اأوًل: الكتب والدوريات 

1- اأحمد عبد اهلل احل�سو. مكتبات جامعة املو�سل ودورها يف اجلامعة واملجتمع : درا�سة ميدانية .-  جملة اأداأب 
امل�ستن�سرية ، ع16،1988م. �س541.

2-ال�سيد الن�سار ال�سيد. درا�سات يف املكتبات و املعلومات.- م�سر: جامعة الإ�سكندرية،2002. �س24
3-ح�سمت قا�سم. املعلومات والمية املعلوماتية يف جمتمعنا املعا�سر.ط2.- القاهرة:دار غريب ،1995.-�س 21.

4-حمد بن ابراهيم العمران .الوعي املعلوماتي .- املعلوماتية .ع)1426/2005م( �س 15.
5-عادل �سامل مو�سي . ادارة املعرفة واملعلومات يف املوؤ�س�سات التعليم العايل :جناب عاملمة .- درا�سات املعلومات 

.-ع)3 �سبتمرب ،2008م (.�س103-104.
6-قارئي عبد العزيزعبد الفتاح . معجم م�سطلحات املكتبات .- الريا�س :مكتبة امللك فهد الوطنية ،2000م .- �س14.

7-حممد فتحي عبد الهادي.جمتمع املعلومات يف ع�سر الرقمنة وال�سيكات .- الجتاهات احلديثة يف املكتبات 
واملعلومات .-مج 9،ع11)يوليو 2002م. ( �س9  .

 ، اجلوهرة  القاهرة:دار   -. العربية  املعلومات  مرافق  يف  الأداء  وقيا�س  اجلودة  عبدالهادي.  فتحي  8-حممد 
2015م .- �س101.

9-مفتاح حممد دياب . حمو المية املعلوماتية يف ق�سايا معلوماتية .- عمان :دار ال�سفاء ،2007م .-�س �س39-40
10-زينة بنت �سالح احلكماين و منال بنت خلف الروحي . الوعي املعلوماتي بامل�سادر اللكرتونية يف املكتبات 
املتخ�س�سة  املكتبات  جمعية  ملوؤمتر  مقدمة  درا�سة   ، التدري�س  هيئة  اأع�ساء  قبل  من  عمان  ب�سلطنة  اجلامعية 

الع�سرون.- �سلطنة عمان ،2013م ، �س5.
ثانيًا: املراجع الأجنبية واملواقع اللكرتونية 

http://iman-dia.blogspot.com/p/blog-page_5318.htm 1- 2018م  الدخول   1-  تاريخ 
2- Sullivan.Carmel.isin  formation literacy  relevant in there’ll world.-
reference services review.-vol3 0  no 2002 pp7-14. 
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اإجتاهات طالب جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية نحو م�شادر املعلومات
 د. حممد علي حممود الزين               اأ. م�ساعد - ق�سم املكتبات واملعلومات - جامعة دنقال

امل�شتخل�س:
 الهدف من الدرا�سة هو معرفة �سلوكيات طالب جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية نحو م�سادر املعلومات 
التي توفرها مكتبات اجلامعة  ، ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي وذلك من خالل توظيف درا�سة احلالة 

وتوزيع عدد 118 ا�ستبانة على الطالب
من  اكرث  اللكرتونية  امل�سادر  يت�ستخدمون  الطالب  معظم  ان   : منها  النتائج  من  عدد  اىل  الدرا�سة  تو�سلت 
ا�ستخدامهم للم�سادر التقليدية ، ان عالقة الطالب باملكتبة عالقة قوية ومت�سلة  خا�سة ايام المتحانات حيث 
تبني ان 94 �سخ�سا من افراد العينة يدخلون اىل املكتبة ب�سورة )يومية  ويوم بعد يوم.) خرجت الدرا�سة بعدد 
من التو�سيات ، اهمها : توفري كل املراجع التقليدية التي تتعلق بتخ�س�س الكليات املعنية ، تدريب الطالب على 
كيفية ا�ستخدام النرتنت والبوابة اللكرتونية للجامعة ، توجيه ال�ساتذة بو�سع مقرراتهم على البوابة اللكرتونية 

اأو اتاحتها على ال�سبورة الذكية حتي يتمكن الطالب من ال�ستفادة منها.
مقدمة

تعترب م�سادر املعلومات اأ�سا�سا ل غني عنه لي باحث ، ل�سيما طالب اجلامعات ، كما انها متثل الأ�سا�س الذي 
اأن�سطة املكتبات ؛ فلول امل�سادر ملا كان هناك )ت�سنيف ، ول فهر�سة ، ول خدمات (  ، واذا  تدور عليه كافة 
اأخذنا يف احل�سبان اأهمية املكتبات اجلامعية من حتقيق اأهداف وخدمة البحث العلمي  ، فيمكننا اعتبار م�سادر 
املعلومات اأحد اهم مكونات العملية التعليمية التي متكن الطالب من اإجناز مهامه الكادميية ، كما متكن اجلامعة 

من حتقيق اأهدافها وبلوغ ر�سالتها.
م�شكلة الدرا�شة:

ت�سكل م�سادر املعلومات مبختلف اأنواعها عن�سرًا اأ�سا�سيًا لطالب اجلامعات ، فهي التي تلبي حاجاتهم الدرا�سية 
والبحثية والثقافية ، وتزداد اأهميتها كلما كانت الدرا�سة  اأو التخ�س�س الذي يدر�سه الطالب تخ�س�سًا ذو طبيعة 
مواكبا  الطالب  يكون  اأن  ت�ستدعي  التخ�س�سات  وهذه   ، عمومًا  التطبيقية  والعلوم  والهند�سة  كالطب  متجددة 
لكل جديد يف جماله  ، وي�ستدعي من املكتبة توفري م�سادر حديثة ومتنوعة ، وميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة يف 

الأ�سئلة التالية:
ما امل�سادر التي توفرها مكتبات جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية لطالبها؟

هل تلبي امل�سادر املتوفرة حاجة الطالب؟
ما اإجتاهات الطالب جتاه ما توفره مكتباتهم  من م�سادر معلومات؟

اإيل اي مدي يعتمد طالب جامعة عبد اللطيف احلمد علي امل�سادر املتوفرة مبكتبات جامعتهم؟
اأهداف الدرا�شة:

تتمثل اهداف الدرا�سة يف عدد من النقاط:
معرفة اإجتاهات الطالب نحو املعلومات بجامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية.

التعرف علي م�سادر املعلومات املتاحة مبكتبات جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية .
التعرف علي العوائق وال�سعوبات التي تواجة الطالب لالأ�سهام يف اإيجاد حلول لها.
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اأهمية الدرا�شة :
جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية من اجلامعات التي اأن�سئت حديثًا ، وهي  تعتني بالتخ�س�سات التطبيقية 
) طب – هند�سة  - تكنولوجيا ( ؛ لذا فان هذه الدرا�سة �ستك�سف لالإدارة مدي اأ�ستفادة الطالب من امل�سادر 
املتاحة  ، وطبيعة تلك امل�سادر )تقليدية – اإلكرتونية( هذا من جهة ، ومن جهة اخري  فان هذه الدرا�سة تعترب  

اول درا�سة ملكتبات اجلامعة بهذا اخل�سو�س ، و�ستكون لتو�سياتها اأثر فعال يف حت�سني اأداء مكتبات اجلامعة 
فر�شيات الدرا�شة:

1-اغلب طالب جامعة عبد اللطيف احلمد ي�ستخدمون امل�سادر الإلكرتونية.
2-امل�سادر املتوفرة مبكتبات جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية  ل تفي بحاجة الطالب.

3-الإنرتنت اكرث امل�سادر الإلكرتونية ا�ستخدامًا من قبل طالب اجلامعة .
 منهج الدرا�شة واجراءاتها:

واملواقع  والدوريات  للكتب  الرجوع  خالل  من   ، املو�سوع  ادبيات  لتغطية  الوثائقي  املنهج  علي  الباحث  اعتمد 
الإلكرتونية ، كما اأعتمد علي املنهج الو�سفي ب�سقيه) امل�سحي و درا�سة احلالة( وذلك من خالل  الرتكيز علي حالة 

واحدة وهي جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية .
وقد مت ت�سميم اأ�ستبانه وزعت علي عينة ع�سوائية من طالب اجلامعة من خمتلف كلياتها بلغ حجم العينة )118( 

جمتمع الدرا�شة 
جمتمع الدرا�سة هو طالب وطالبات جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية مبختلف كلياتها )اربع كليات : الطب 

والعلوم ال�سحية ، الهند�سة ، العلوم الجتماعية ، العلوم والتكنولوجيا( .
م�شطلحات الدرا�شة 
املكتبات اجلامعية :

هي مكتبة اكادميية متثل املكتبة املركزية يف اجلامعات اأو املعاهد اأو الكليات  التي ت�سكل جزءًا من موؤ�س�سات ومعاهد 
التعليم العايل وحتتوي علي مقتنيات خمتلفة يف ا�سكال ورقية واإلكرتونية )عبد الغفور عبد الفتاح ،2000 و14 (

م�شادر املعلومات 
هي كل الو�سائل والقنوات التي ميكن نقل املعلومات من خاللها ، اأو جميع املواد  التي ت�ستمل علي معلومات ميكن 

ال�ستفادة منها لي غر�س من الإغرا�س )غالب عو�س النواي�سة ،2003، 29( 
الدر�شات ال�شابقة 

 ، واملكتبات اجلامعية  املعلومات  ا�ستخدام م�سادر  مو�سوع  تناولت  التي  ال�سابقة   الدرا�سات  العديد من  يوجد 
منها درا�سات تناولت ا�ستخدام امل�سادرب�سكل عام ومنها ما تناول امل�سادر الإلكرتونية ب�سكل خا�س ، وفيما يلي 

ا�ستعرا�س لهمها:
اأوًل: الر�شائل املحلية ) ال�شودانية (

مل�سادر  العليا  الدرا�سات  طالب  ا�ستخدام  واقع  بعنوان  )2015م(  احمد  حممد  الدين  �سم�س  اكرام  درا�سة 
املعلومات الإلكرتونية  )درا�سة حالة طالب جممع الو�سط ،جامعة اخلرطوم ، ال�سودان (

املعلومات  مل�سادر  اخلرطوم  بجامعة  العليا  الدرا�سات  طالب  ا�ستخدام  مدي  معرفة  هو  درا�ستها  من  الهدف 
الإلكرتونية ، وال�سباب التي تدفعهم اإيل ا�ستخدامها وا�ستطالع اأرائهم حولها ، ف�ساًل عن الوقوف علي العوائق 
وال�سعوبات ايل تواجهم ،ا�ستخدمت الباحثه املنهج الو�سفي ، ووظفت كل من املقابالت وال�ستبيان ادوات لها 
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جلمع املعلومات ، وتو�سلت الدرا�سة لعدة نتائج اهمها:
اإن معظم طالب الدرا�سات العليا بجامعة اخلرطوم ي�ستخدمون امل�سادر الإلكرتونية .

اهم الدوافع التي جتعل طالب الدر�سات العليا ي�ستخدمون امل�سادر الإلكرتونية  هو توفري الوقت واجلهد.
اما ابرز امل�ساكل التي تواجههم هي عملية تعطل  الجهزة .

درا�سة جالل العالم حممد اإ�سماعيل )2018م(
القطاع  :درا�سة حالة  باملكتبات اجلامعية  الطبية  املعلومات  ا�ستخدام م�سادر  تواجه  التي  امل�سكالت   ( بعنوان 

ال�سحي جامعة اجلزيرة – ال�سودان(
الهدف من درا�سته هو التعريف مب�سادر املعلومات الطبية والك�سف عن مواقع املكتبات الطبية بكليات القطاع 
ال�سحي – جامعة اجلزيرة وبيان مدي ا�ستخدام امل�ستفيدين مل�سادر املعلومات الطبية مبكتبات القطاع األ�سحي 
والتعرف علي امل�سكالت التي تواجه امل�ستفيدين من ا�ستخدام م�سادر املعلومات الطبية ، وقد ا�ستخدم الباحث 

املنهج الو�سفي وقام بتوظيف كل من املالحظة واملقابلة وال�ستبانة.
تو�سلت الدرا�سة اإيل عدة نتائج اأهمها:

عدد الن�سخ املتوفرة  غري كافية 
ل تتوفر ن�سخ اأو عناوين حديثة من امل�سادر الطبية

ثانيًا: الدرا�شات العربية 
يوجد عدد كبري من الدر�سات العربية منها ما تناول م�سادر معينة )كالإنرتنت ـ القرا�س املدجمة – الخ..( 

وفيما يلي اأهم الدرا�سات ذات ال�سلة الوثيقة مبو�سوع درا�سة الباحث.
درا�سة ح�سن عواد ال�سريحي ووفاء حممود و�سادن عبد العزيز )2005م(

بعنوان )ا�ستخدام طالبات الدرا�سات العليا يف جامعة امللك عبد العزيز بجدة مل�سادر املعلومات الإلكرتونية ( 
هدفت الدرا�سة اإيل التعرف علي مدي ا�ستخدام طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك عبد العزيز بجدة مل�سادر 
املعلومات الإلكرتونية ، وظف الباحثون املنهج امل�سحي لقيا�س مدي ا�ستخدام م�سادر املعلومات الإلكرتونية من 
للم�سادر، وقد مت توظيف  ا�ستخدامهم  التي تعرت�سهم خالل  ال�سعوبات  والك�سف عن  قبل فئة معينة مبحوثة 

ال�ستبانة كاحد اأهم اأدوات جمع البيانات ، تو�سلت الدرا�سة لعدة نتائج  اهمها:
اأن غالبية الطالبات ي�ستخدمن الإنرتنت )74.3(

% تقريبًا(  ن�سبة عالية من الطالبات ل ي�ستخدمن املكتبة اإل يف فرتات متباعدة )ا�سبوعني( بن�سبة)د 42.0 
% تقريبًا( ي�ستخدمنها نادرًا %تقريبًا( ي�ستخدمنها كل ثالث ا�سابيع )24.8  و)12.0 

تعددت ا�سباب عدم ا�ستخدامهن للمكتبة بكرثة لعددة ا�سباب ، منها : اأنهن ل يحتجن لها يف توفري امل�سادر ، 
وعدم توفر امل�سادر التي يحتجنها.

درا�سة ثناء ليلو عبا�س )2014م ( بعنوان
مب�سادر  املرجعية  لال�ست�سهادات  حتليلية  درا�سة   : الإعالم  جمال  يف  الإلكرتونية  املعلومات  م�سادر  ا�ستخدام 

الإنرتنت يف الر�سائل والطاريح اجلامعية ) اجلامعة امل�ستن�سرية – ق�سم املعلومات  واملكتبات – بغداد (
الهدف من الدرا�سة معرفة مدي ا�ستعانة الباحثني يف كلية العالم جامعة بغداد بامل�سادر الإلكرتونية املتاحة عرب 
�سبكة الإنرتنت يف البحث العلمي من خالل حتليل الر�سائل التي ا�ست�سهدت مب�سادر الإنرتنت ، ا�ستخدمت الباحثة 
املنهج امل�سحي يف جمع البيانات وبلغ عدد الر�سائل 121 ر�سالة  واأطروحة  وخرجت الدرا�سة بعدة نتائج  اهمها:
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لزالت امل�سادر التقليدية متثل حمور  اأهتمام الباحثني يف جمال الأعالم من كتب ، ودوريات و�سحف ...الخ. 
  درا�شة عفاف عوا�شرية )2016م(  

بعنوان م�سادر املعلومات املتاحة يف املكتبات اجلامعية ودورها يف دعم التكوين اجلامعي : درا�سة ميدانية - كلية 
العلوم الن�سانية والجتماعية - جامعة تب�سة .  هدفت الدرا�سة اإيل التعرف علي اهم امل�سادر املتاحة ، معرفة 
الطرق و الربامج  التي تعتمد عليها املكتبة للتعريف مب�سادر املعلومات املتوفرة  ، معرفة مدي ا�ستخدام الطلبه 
مل�سادر املعلومات وكيفية ال�ستفادة منها ، ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي وقد وظفت ال�ستبانة كادة رئي�سية 

جلمع املعلومات وقد خرجت الدرا�سة بعدد من النتائج اأهمها:
% يروا ان امل�سادر املتاحة ل تلبي احتياجاتهم  معظم امل�ستفيدين 75 

% ي�ستخدمون امل�سادر الورقية معظم امل�ستفيدين منهم 85 
درا�شة عمر احمد هم�شري )2019م( بعنوان

درجة ا�ستخدام طلبة الدرا�سات العليا يف كلية العلوم الرتبوية باجلامعة الإردنية مل�سادر املعلومات الإلكرتونية 
الدرا�سات  ا�ستخدام طلبة  التعرف علي درجة  اإيل  الدرا�سة  ا�ستخدامها من وجهة نظرهم ، هدفت  و�سعوبات 
تواجهها،  التي  وال�سعوبات  الإلكرتونية  املعلومات  مل�سادر  الأردنية  باجلامعة  الرتبوية  العلوم  كلية  من  العليا 

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي ، تو�سلت الدرا�سة اإيل عدد من النتائج اأهمها:
اأن معظم الباحثني يعتمدون علي امل�سادر التقليدية لكن هنالك اجتاه نحو ا�ستخدام امل�سادر الإلكرتونية بدرجة 

متو�سطة ، 
من ال�سعوبات التي تواجه الباحثني عدم الأعالن عن قواعد البيانات املتاحة من خالل مكتبة اجلامعة.

رابعًا: الدرا�شات الجنبية
درا�سة كاتا بالوا)2016م( بعنوان

Use of Electronic Journal Resources By Postgradute Student Of The University of Dare Salam
العليا بكلية العلوم الرتبوية يف  جامعة تنزانيا ملجموعة  اإيل تقييم ا�ستخدام طالب الدرا�سات  هدف الدرا�سة 
اآراء الطالب  مائة طالب  الو�سفي ووظف ال�ستبانة ل�ستطالع  الباحث املنهج  ا�ستخدم   ، الإلكرتونية  املجالت 
التقارير  اإعداد  غرا�س   ل  الإلكرتونية  املجالت  ي�ستخدمون  الغالبية  اأن  اأهمها  نتائج  لعدة  الدرا�سة  خل�ست   ،

والبحوث ، وتعترب م�سكلة اإنقطاع الكهرباء اأهم العوائق بال�سافة اإيل �سعف التحميل .
 التعليق علي الدرا�شات ال�شابقة 

من خالل عر�س الدرا�سات  ال�سابقة ، يالحظ اأنها ركزت علي  درا�سة امل�سادر الإلكرتونية ومنها ما �سلط ال�سوء علي 
ا�ستخدام طالب الدرا�سات العليا  كدرا�سة اكرام �سم�س الدين ودرا�سة ح�سن عواد ال�سريحي ، ومنها ما �سلط ال�سوء  على 
جانب معني كاأثرها علي التكوين اجلامعي كدرا�سة عواطف عوا�سرية ودرا�سة  ثناء ليلو عبا�س ، وقد اإ�ستفاد الباحث من 

هذه الدرا�سات كثريًا ، لكن ما مييز هذه الدرا�سة انها ركزت علي امل�سادر ب�سكليها  )التقليدي والإلكرتوين (.
الإطار النظري للدرا�شة

مفهوم املكتبات اجلامعية 
املكتبات اجلامعية باملفهوم العلمي احلديث هي احدي املوؤ�س�سات الثقافية التي توؤدي دورًا علميًا هامًا يف جمال 
تقدم خدماتها ول حتقيق  ان  للمكتبة  وبالطبع ل ميكن   )15  ،2006  ، العايل )يحي م�سطفي عليان  التعليم 

اهداف اجلامعة اإل اذا توفرت لها جمموعة من املعلومات وامل�سادر الغنية واملتنوعة .
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اأهداف املكتبة  اجلامعية:
ت�ستمد املكتبة اهدافها من اجلامعة نف�سها ، باعتبارها نظامًا فرعيًا ا�سا�سيًا من النظام الكلي للجامعة وهي  اأحد 

اأذرعها لتحقيق الأهداف ، وميكن تلخي�س اأهداف املكتبة اجلامعية فيما يلي :-
خدمة املنهج الدرا�سي باجلامعة اأو الكلية عن طريق توفري امل�سادر التي تتعلق بتخ�س�سات اجلامعة اأو الكلية .

تنظيم  م�سادر املعلومات لت�سيري الو�سول اإليها من خالل الت�سنيف ، والفهار�س 
ا�ستخدام  والتدريب علي  النتقائي  ،البث   التاحة   ، الإعارة   : للم�ستفيدين كخدمات  املكتبية  تقدمي اخلدمات 

امل�سادر وغريها .
م�شادر املعلومات املكتبية اجلامعية:

املعلومات  نقل  التي ميكن عن طريقها  الو�سائل  اأو  الأوعية  املعلومات هي جمع  ان م�سادر  اإيل  ال�سارة  �سبقت 
اإيل تق�سيمات تلك امل�سادر واهم الأنواع التي يجب علي املكتبات  اإيل امل�ستفيدين منها ، لذا لبد من ال�سارة 

اجلامعية توفريها خلدمة م�ستفيديها .
تق�شيمات م�شادر املعلومات 

اأو ينتج من  اأ�س�س لتق�سيم م�سادراملعلومات ، فنهالك من يق�سمها ح�سب املادة التي �سنعت منها  هنالك عدة 
ذلك :م�سادر ورقية : مثل الكتب ، وم�سادر الإلكرتونية مثل الأقرا�س واحلوا�سيب ، و هنالك من ينظر اإليها 
ح�سب جهة �سدورها فتنق�سم اإيل م�سادر ر�سمية )حكومية (  وم�سادر غري ر�سمية )غري حكومية ( وهنالك 
من يق�سمها ح�سب ال�سكل فينتج من ذلك م�سادر : تقليدية وهي التي ميثل الورق مادتها الأ�سا�سية مثل : الكتب 
، الدوريات ، تقارير البحوث .. الخ ، وم�سادر اإلكرتونية وهي التي تتاح علي برامج حا�سب اآيل ومواقع �سبكة 
التق�سيمات، من خالل   اأهم  باملحتوي من  التق�سيم  ويعترب     )299 2012م  ال�سرايرة  النرتنت )خالد عبده 

النظر للم�سادر بهذه الزاوية ينتج الآتي:
اأو   ، امل�سبوقة  غري  اجلديدة  املعلومات  علي  ا�سًا�سا  ت�ستمل  التي  املطبوعات  او  الوثائق  وهي   : اأولية  م�سادر 
الت�سورات اأو التف�سريات اجلديدة حلقائق معروفة مثل التقارير العلمية ، والتجارب ، ووثائق الهيئات واملنظمات 

25( بال�سافة اإيل ال�سحف اليومية ، والأطروحات )ح�سمت قا�سم ،1995م -24 
امل�سادر الثانوية : وهي التي تعتمد يف جمع مادتها علي امل�سادر الأولية ، وعادة ما يكون هدفها هو جتميع امل�ستت 
من املعلومات ،وتب�سيط املعقد ل�سالح اأهداف تطبيقية اأو تعليمية مثل : الكتب اأواملجالت املتخ�س�سة والك�سافات 

ون�سرات امل�ستخل�سات ، والكتب املرجعية كاملو�سوعات واملعاجم املتخ�س�سة وكتب احلقائق وغريها .
م�سادر الدرجة الثالثة وهي ل تقدم معلومات اأو معارف مو�سوعية وامنا هي مفاتيح للو�سول اإيل الأوعية الأولية 

والثانوية مثل البيليوجرافيات )ح�سمت قا�سم 1995م،25-26.(
من خالل العر�س ال�سابق لتق�سيم م�سادر املعلومات يت�سح انه علي املكتبات اجلامعية ب�سفة خا�سة توفري كافة 
م�سادر املعلومات التقليدية )الورقية (وغري التقليدية )الإلكرتونية ( ملواكبة التطورات وامل�ستجدات ، ل�سيما يف 

العلوم التطبيقية التي تتنامي فيها اأنواع املعلومات ب�سكل مذهل علي راأ�س كل �ساعة ورمبا اأقل 
اأنواع م�سادر املعلومات باملكتبات اجلامعية:-

 فيما يلي عر�س موجز ملا يجب علي املكتبات اجلامعية توفريه من م�سادر 
 اأوًل: مواد الكتب 

تعترب مواد الكتب من امل�سادر ال�سا�سية مل�سادر املكتبة ، وت�سمل الكتب الأنواع التالية:
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الكتب املرجعية : وهي التي ل تقراأ من الأول لالأخر  وامنا للح�سول علي معلومة معينة وهي :
اأ – املعاجم والقوامي�س: وهي التي جتمع األفاظ  لغة معينة فت�سرحها وتو�سح طريقة نطقها 

فيها  وتكون  معني  مبجال  اأو  الب�سرية  باملعرفة  حتيط  �ساملة  مراجع  وهي   ) املعارف  )دوائر  املو�سوعات  ب- 
املو�سوعات يف �سكل مقالت وغالبُا تنظم هجائيًا ل�سهولة البحث 

ج- الرتاجم : وهي الكتب التي تعرف بحياة امل�ساهري والعظماء يف جمال معني اأو جمالت خمتلفة  من جمالت 
املعرفة وغالبًا تنظم هجائيًا اأو جغرافيًا او تاريخيًا 

د- البيليوجرافيات : وهي عبارة عن قوائم مبواد اأو م�سادر من�سورة وغري من�سورة يتم جتميعها اما حول مو�سوع 
معني  اأو �سخ�س ......الخ.

هـ - الكتب ال�سنوية )احلوليات(: وهي املراجع التي تظهر يف �سكل من�سورات  دورية غالبًا ما تكون �سنوية تت�سمن 
معلومات تتعلق مبو�سوع معني اأو موؤ�س�سة خالل �سنة .

الكتب غري املرجعية :
وهي التي ميكن قراءتها من البداية اإيل النهاية من اأهمها من املكتبات اجلامعية ما يلي:

الكتب الدرا�سية وهي املوجهة خلدمة املنهج الدرا�سي )الكتب الأ�سا�سية يف التخ�س�سات (
الكتب اأحادية املو�سوع : وهي التي تهتم بدرا�سة ق�سية معينة درا�سة مو�سوعية  واقعية حتيط بجميع جوانبها 
وارتباطاتها وميكن اأن يوؤلفها �سخ�س واحد اأو جمموعة من الأ�سخا�س )غالب عو�س النواب�سة ، 2002م ، 20 

) -23
ثانيًا : الدرويات 

الق�س�س   ، العمدة   ، ،املراجعات  والفتتاحية   ، املقالت  علي مزيج من  يحتوي   ، متميز  بعنوان  مت�سل�سل  من�سور  عبارة عن  هي 
الق�سرية ، الق�سائد ، اأو اأي اأعمال كتبها اأكرث من م�سارك واحد ، ت�سدر بغالف ورقي اكرث من مرة ، ب�سكل عام علي فرتات حمددة  

، اأقل من عام ويق�سد بها اأن ت�سدر اإيل مال نهاية  ،وت�سرف عليها هئية حترير) Odlis ،  2020م ،-3-2( 
ومتتاز الدوريات ب�سرعة ال�سدور وحداثة املعومات بال�سافة للتنوع املو�سوعي وهذا يجعل من الدوريات م�سدرًا 

مهمًا جدًا للباحثني .
ثالثًا:املواد غري املطبوعة :

تعرف باأنها "فئات من اأوعية املعلومات غري التقليدية  ، تقوم علي ت�سجيل ال�سوت اأو ال�سور املتحركة اأوهما معًا 
، باأحدي الطرق التكنولوجية املالئمة ، وتو�سع ب�سرعات ومقا�سات  متفاوتة ، وتظهر يف اأ�سكال متنوعة اأ�سهرها  

ال�سريط ، والقر�س ، وال�سطوانة  وت�ستخدم يف اغرا�س البحث وجمالت الرتفية ( من اأمثلتها :
املواد الب�سرية : وهي التي تعتمد علي حا�سة الب�سر  وحده من حت�سيل املعلومات منها مثل النمازج والكرات 

الأر�سية ، الأطال�س ، ال�سور  ،ال�سرائح 
املواد ال�سمعية : وهي التي تعتمد علي حا�سة ال�سمع وحده ، مثل ال�سطوانات ال�سوتية والأ�سرطة ال�سوتية 

املواد ال�سمعية ب�سرية:- وهي التي تعتمد علي حا�ستي ال�سمع والب�سر مثل الفالم الناطقة ،وقد دخلت املواد 
اإي�ساح  ال�سمعية والب�سرية �سمن متطلبات العملية التعليمية ملا متتاز به من ت�سويق ، ف�سال عن كونها و�سائل 

لكثري من املو�سوعات )غالب عو�س النواب�سة ، 2002 ،26 28- (



  جمـــــلة الــــــــــــدرا�شات الإن�شــــــــــــانية  -     العــــدد الرابع والعـــــــــــ�شرون   -   يونيو     2020م

25

رابعًا : م�شادر املعلومات الإلكرتونية 
هي كل ما تعارف عليه من م�سادر املعلومات التقليدية الورقية وغري الورقية خمزنة اإلكرتونية علي و�سائط �سواء كانت ممغنطة 
)Magenetic tope( اأم ليزرية باأنواعها اأو تلك امل�سادر الالورقية واملخزنة اي�سًا اإلكرتونيًا حال اإنتاجها من قبل 
م�سدريها ، اأو ن�سرها موؤلفون اأو نا�سرون يف ملفات قواعد البيانات ، متاحة للم�ستفيدين عن طريق الت�سال املبا�سر 
( واملتطورة   RD – Rom( اأو داخليًا يف املكتبة اأو مركز املعلومات عن طريق منظومة  الأقرا�س املكتنزة )On line(

 DVD( http://ila.10/9qp . -20- 3-2020( اأو اأقرا�س )Multimedia( الأخري مثل الأقرا�س املتعددة
من خالل التعريف اعاله يتبني اأن م�سادر املعلومات الإلكرتونية ت�سمل كل من الإنرتنت ، وقواعد البيانات �سواء 
كانت متاحة علي �سبكة الإنرتنت اأو خمزنة يف ال�سطوانات كما ت�سمل ال�سبكة الداخلية للمكتبة اأو اجلامعة اأو 
اي موؤ�س�سة ، ميكن مالحظة تلك املميزات الهائلة التي متتاز بها علي امل�سادر الورقية مثل ال�سرعة يف الو�سول 

للمعلومات و�سرعة نقل امللفات وحتميلها من الإنرتنت اأو ن�سخها من اأي م�سدر اإلكرتوين اآخر .
يجب علي املكتبات عمومًا واجلامعية خ�سو�سًا توفري جميع امل�سادر املعلومات بقدر المكان  حتي تتمكن من اأداء 

مهامها وحتقيق اهداف اجلامعة علي الوجة الأكمل .
جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية

اإيل جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية  تاأ�س�ست بعد ترفيع كلية مروي التقنية  هي جامعة حكومية قومية 
التكنولوجية  النه�سة  ملتطلبات  البالد  حلاجة  ن�سبة  اإن�ساوؤها  ،مت  2015م  البداية  نقطة  كانت  ولكن  2010م 
والزراعية وال�سناعية خا�سة بعد قيام م�سروع �سد مروي وماترتب عليه من م�ساريع اآخري مثل م�سروع مدينة 

مروي الطبية وغريها من امل�ساريع 
اأهداف اجلامعة:

ت�سعي اجلامعة لتحقيق جملة من الأهداف منها 
اإعداد اأطر علمية موؤهلة عن طريق ا�ستخدام برامج جامعية ودرا�سات عليا يف كافة التخ�س�سات .

مواكبة التطورات يف كافة املجالت العلمية ، من خالل التحديث والتطوير امل�ستمر يف املناهج
خدمة املجتمع وحل م�سكالته عن طريق اأجراء البحوث التطبيقية وال�ست�سارات العلمية والتدريب للجهات ذات ال�سلة.

مكتبات جامعة عبدالطيف احلمد التكنولوجية
توجد باجلامعة اربعة كليات هي : كلية الطب والعلوم ال�سحية ، كلية العلوم الجتماعية  وهاتان الكليتان لهما 
مكتبة يف جممع اأبودوم ، اأما كلية العلوم والتكنولوجيا وكلية الهند�سة  يف مدينة كرمية ولكل كلية مكتبة  منف�سلة 

.  http//:www،merowe.edu.sd  11-3-2020 بها لتوفري املعلومات لطالب اجلامعة
وتقوم   ) )التقليدية  الورقية  امل�سادر  علي  تركز  لكنها  املعلومات  م�سادر  توفري  علي  املكتبات  جميع  حتر�س 
املكتبات بالتزود بامل�سادر الورقية ب�سورة �سنوية  خا�سة من معر�س اخلرطوم الدويل )اآدم ح�سني ق�سيمة اأمني 

. مكتبة العلوم والتكنولوجيا ،18-3-2020(  
اأما اجلانب التقني فان اجلامعة تتيح لطالبها الدخول للبوابة الإلكرتونية للجامعة حيث مت ت�سجيل جميع بيانات 
الطالب ح�سب كلياتهم ويعطي كل طالب )User name  - Password( لال�ستفادة من حمتويات البوابة 
الإلكرتونية  البوابة  ا�ستخدام  كيفية  عن  للجامعة  دخولهم  بداية  يف  للطالب  تدريب  عمل  ويتم   ، الإلكرتونية 

وا�ستخدام الإنرتنت عرب مقرر )مهارات احلا�سوب ( و يعترب من مطلوبات اجلامعة لكل الطالب .
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اأما حمتويات البوابة الإلكرتونية فهي عبارة عن مقررات مطلوبات اجلامعة بال�سافة اإيل املقررات التي يرفعها 
اع�ساء هيئة التدري�س ، واجلدير بالذكر اأن رفع املقرر للبوابة مرتوك لأ�ستاذ املادة ، مبعني ل يوجد اإلزام برفع 
جميع املواد اأو املقررات  ، هذا من جهة ومن جهة اآخري هناك عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س يقومون باإتاحة  
ال�سبورة  املحا�سرة  من  اخذ  للطالب  املحا�سرة ميكن  الفراغ من  فبعد   ، الذكية  ال�سبورة  املقررات عن طريق 

م( الذكية يف ذاكرته اخلا�سة )فاطمة جعفر ، م�سوؤلة التعليم الإلكرنوين باجلامعة 11-3-2020 
هذا يعني انه ل توجد مكتبة اإلكرتونية باملعني املفهوم وامنا تتيح املكتبات امل�سادر التقليدية ويرتك للطالب خيار 
الدخول للبوابة الإلكرتونية لال�ستفادة من مقررات مطلوبات اجلامعة اأو من خالل التحميل من ال�سبورة الذكية .

حتليل نتائج الدرا�شة
تقوم  الدرا�سة اإجتاهات طالب جامعة عبد اللطيف احلمد نحو م�سادر املعلومات ، حيث مت عر�س البيانات التي 
اأظهرتها الدرا�سة وحتليلها ، و مت ا�ستخدام اداة من الدوات املهمة يف جمع املعلومات وهي ال�ستبيان وقيا�س 

الأراء من اآجل عر�س البيانات وحتليل النتائج 
واملعلومات.

اخلطوات التي اتبعها الباحث لتحقيق اأهداف الدرا�سة
1.تناول كل فر�سية وال�سئلة التي تتعلق بها علي حده.

2.التو�سل اإيل النتائج وال�ستنتاجات من خالل التحليل الح�سائي للبنود.
3.التحقق اح�سائيًا من فرو�س البحث.

118 فرد متثل  البيانات عن طريق ال�ستبيان وذلك من خالل عينة من جمتمع الدرا�سة كان حجمها  بعد جمع 
جمتمع الدرا�سة وتتوافق مع احلجم الكلي له ، بعد ذلك قام الباحث بتفريغ هذه املعلومات بغر�س معرفة دللت 
طريق  عن  امل�ستخدمة   الح�سايئات  من  نتجت  التي  النتائج  واقع  من  ال�ستبيان  لعبارات  الجابات  من  الفروق 
 Statistical Package For Social Sciences والذي ميثل اخت�سار )SPSS( برنامج التحليل الح�سائي
اأو احلزمة الح�ساية للعلوم الح�سائية وهو برنامج ميتلك قدرة هائلة يف حتليل النتائج ملا ميتلك من عدد كبري 

جدًا من الختبارات التي تتوافق مع خمتلف انواع البيانات .
ا�ستخدم الباحث عدد من الختبارات يف درا�سته الح�سائية :

Frequenciecs 1- التكرارات
chart 2- ال�سكال البيانية

Crosstabs 3-جداول التقاطع
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جدول )1-1(
التخ�س�س

التكرارالن�سبة املئوية
القيمهند�سة مدنية5.16

طب10.212
متري�س18.622
خمتربات طبية9.311
هند�سة كهرباء6.88
ميكانيكا 1.72

بكالريو�س تقانة املعلومات13.616
هند�سة �سناعية3.44

دبلوم تقانة معاومات19.523
اإدارة اعمال11.914

املجموع 100.0118
امل�سدر: الدرا�سة امليدانية جدول رقم )1-1( يو�سح توزيع الطالب وفق التخ�س�س للطالب

جدول )1-1(
من اجلدول ادناه جند اأن عملية توزيع ال�ستبيان علي طالب جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية  ان كلية 
16 فردا  39  فرد ، مت توزيعها بنحو  التوزيع مبجمل  الن�سبة الكرب  يف عملية  والتكنولوجيا قد اخذت  العلوم 
لربنامج بكالريو�س تقانة املعلومات ، بينما 23 فردا  بن�سبة مئوية بلغت 19.5،  بينما  ون�سبة مئوية بلغت 13.6 
كان  ن�سيب كلية الهند�سة 20 فردا مت توزيعها بنحو 6 افراد لربنامج الهند�سة املدنية وفردين فقط لربنامج  
الهند�سة امليكانيكيا   و4 افراد  لربنامج  الهند�سة ال�سناعية ،  وبن�سب مئوية بلغت 5.1 و1.7 و3.4 علي التوايل 
، ويرجع ذلك ن�سبة لغالق بع�س الدفعات  لطالب كلية الهند�سة عن الدرا�سة ، بينما كان ن�سيب كلية الطب 
من عملية التوزيع 45 فردا ،من جممل حجم العينة الكلي والبالغ عددها 118 فردا توزعت بنحو 12  فردا  يف 
برنامج طب وجراحة وبن�سبة مئوية بلغت 10.2  و22 فردا ، يف برنامج التمري�س بن�سبة مئوية بلغت 18.6 و 
، بينما كان ن�سيب كلية العلوم الجتماعية 14  11 فردا  يف برنامج املختربات الطيبة بن�سبة مئوية بلغت 9.3 
فردا  بن�سبة مئوية بلغت 11.9 وهم يتبعون لربنامج اإدارة العمال  ، وبالرغم من عملية التوزيع قد متت ب�سورة 

ع�سوائية  جند اأن برنامج دبلوم نظم املعلومات املحا�سبية  مل يظهر يف عملية توزيع ال�ستبيان 
 جدول )1-2(

% يدخلون املكتبة يوميًا و 49 فردًا وبن�سبة  جند من اجلدول ادناه اأن هنالك 45 طالبا وبن�سبة مئوية بلغت 38.1 
مئوية بلغت 41.5 % يدخلون املكتبة يومًا بعد اليوم ، بينما هنالك 23 فردًا يدخلون املكتبة نادرًا وبن�سبة مئوية 
118 ل يدخل املكتبة  %  بينما هنالك فرد واحد فقط من جممل جمموع حجم العينة والبالغ عددها   19.5
% المر الذي يجعلنا ن�ستنتج اأن عالقة الطالب مبكتبات اجلامعة قوية ومت�سله وذلك  مطلقًا وبن�سبة مئوية 0.8 
لن هنالك 94 فرد من جممل حجم العينة يتعاملون مع املكتبة ب�سوره مت�سله ) يوميًا – ويومًا بعد يوم ( وبن�سبة 

   مئوية 79.6%
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ما درجة ترددك علي املكتبة
التكرارالن�سبة املئوية

القيميوميًا38.145
يومًا بعد يوم41.549

نادرًا19.5023
ل اأدخلها مطلقًا0.81

املجموع 100.0118
امل�سدر: الدرا�سة التحليلية2019م جدول يو�سح تردد الطالب علي املكتبة

جدول )3-1( يو�سح الطالب اللذين ليدخلون املكتبة ال نادرًا
 من اجلدول اأدناه جند اأن اللذين يدخلون املكتبة نادرًا هم 24 فردا من جممل حجم عينة وبن�سبة مئوية بلغت 
% لنهم غري معنيني بتو�سيح  %20.3 بينما اللذين ي�ستمرون يف الدخول للمكتبة 94 فردا بن�سبة مئوية 79.7 
�سبب عدم دخلوهم لنهم ا�ساًل مت�سلني مع املكتبة ب�سورة م�ستمرة ولذلك مل يجيبوا علي هذا ال�سوؤال وهم ن�سبة 
كبرية جدًا مقارنة مع حجم العينة وهو المر اللذي يجعلنا ن�ستنتج اأن نظام املكتبة وما بها من م�سادر يجعل 
التوا�سل م�ستمر بينها وبني الطالب ب�سورة كبرية ، بينما ال،24 فرد اللذين ل يدخلون املكتبة ال نادرًا فكانت 
% او�سحوا ان املكتبة ل توجد بها  ا�سباب عدم دخلوهم متباينة حيث جند اأن 4 افراد وبن�سبة مئوية بلغت 3.4 
يكتفي باملعلومات التي ياخذها من النرتنت  املعلومات التي يريدها الطالب ، وهنالك 3 فقط وبن�سبة مئوية2.5 
%11.9 يكتفي بامللخ�س الذي ياخذه من ال�سبورة الذكية بعد  من خارج املكتبة  و14 فرد بن�سبة مئوية بلغت 
النتهاء من املحا�سرة فقط وفرد واحد فقط يعترب اأن م�سادر املكتبة قدمية وفرد واحد فقط  ل يدر�س الفرتة 
المتحانات لذلك ل يدخل املكتبة ال نادرًا بينما هنالك فرد او طالب واحد فقط اي�سًا ل يدخل املكتبة نادرًا 

مبيننًا ان ال�سبب انه ل ي�ستطيع القراءة ب�سوت منخف�س وكانت ن�سبهم املئوية لهم جميعًا0.8%
جدول رقم )3-1( يو�سح الطالب اللذين ليدخلون املكتبة ال نادرًا

اإذا كان اجابتك نادرًا اأو ادخلها فهل ال�سبب هو
التكرارالن�سبة املئوية

القيمل توجد بها املعلومات التي اأريدها3.44
اكتفي باملعلومات التي اأخذها من الأنرتنت خارج املكتبة2.53

اكتفي بامللخ�س الذي احمله من ال�سبورة الذكية11.914
م�سادر املكتبة قدمية0.81
ل ادر�س ال فرتة المتحانات0.81
ل ا�ستطيع القراء ب�سوت منخف�س0.81

املجموع20.324
جمموع القيم املفقودة 79.994

املجموع100.0118
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جدول )4-1( �سبب دخول الطالب للمكتبة
من اجلدول ادناه جند اأن هنالك 3 طالب يدخلون املكتبة ب�سبب املطالعة والثقافة العامة بن�سبة مئوية بلغت 2.5 
بينما هنالك 14 طالبا كان ال�سبب ال�سا�سي لدخلوهم املكتبة هو متابعة التطورات يف جمال التخ�س�س بن�سبة 
مئوية بلغت 11.8 ، بينما هنالك 28  يدخلون املكتبة لنهم مطالبون باإعداد بحث او مقاًل لتكملت اعمال ال�سنة 
وبن�سبة مئوية بلغت 23.7 ، بينما هنالك 23 طالبا او�سحوا اأن �سبب دخولهم للمكتبة هو لتلخي�س املحا�سرات 
، بينما هنالك 81 طالبا من جممل حجم العينة وهي الن�سبة الكرب، يدخلون املكتبة  وبن�سبة مئوية بلغت 19.5 
، المر الذي يجعلنا ن�ستنتج اأو نعمم اأن ال�سبب الول لدخول الطالب  للتح�سري لالأمتحانات بن�سبة مئوية 70.6 

للمكتبة هو التح�سري لالمتحانات يف نهاية كل ف�سل درا�سي .
جدول رقم )4-1( يو�سح �سبب دخول الطالب للمكتبة

ما �سبب دخولك للمكتبة
التكرارالن�سبة املئوية

القيممطالعة وثقافة عامة2.53
متابعة التطورات يف جمال التخ�س�س 7.69

التح�سري لالأمتحانات42.450
لعد مقاًل اأو بحثًا( اعمال ال�سنة9.311

لكي اأخل�س منها حما�سرات11.914
متابعة التطورات يف جمال التخ�س�س والتح�سري لالأمتحانات4.25

التح�سري لالمتحانات و لعد مقال اأو بحثًا ( اعمال ال�سنة( 14.417
التح�سري لالمتحانات و لكي اأخل�س منها حما�سرات7.69

املجموع100.0118
جدول )5-1( طبيعة امل�سادرالتي ت�ستخدمها لت�ساعدك يف التح�سيل الدرا�سي

من اجلدول داناه جند اأن معظم الطالب ي�ستخدمون امل�سادر الورقية والإلكرتونية معًا وذلك من خالل نتائج 
%من حجم العينة والبالغ حجمها  التحليل التي او�سحت ذلك حيث جند اأن 85 طالبا وبن�سبة مئوية بلغت 72.0 
118 طالب اأو فرد ي�ستخدمون امل�سادر الورقية واللكرتونية بينما هنالك 15 طالبا فقط بن�سبة مئوية بلغت 12.7 
%ي�ستخدمون امل�سادر الورقية و 18 طالبا فقط وبن�سبة مئوية بلغت %15.3 ي�ستخدمون امل�سادر الإلكرتونية  
، المر الذي يجعلنا نعمم خمرجات الدرا�سة علي كافة  طالب جامعة عبد اللطيف احلمد وبالتايل اثبات �سحة 

الفر�سية القائلة اأن معظم الطالب ي�ستخدمون امل�سادر الورقية والإلكرتونية يف حت�سيلهم الدرا�سي. 
جدول رقم )5-1( يو�سح طبيعة امل�سادر التي �ستخدمها الطالب

ما طبيعة امل�سادرالتي ت�ستخدمها لت�ساعدك يف التح�سيل الدرا�سي
التكرارالن�سبة املئوية

القيمم�سادر معلومات ورقية )كتب ،جمالت،..الخ(12.715
م�سادر معلومات اإلكرتونية)كتب،جمالت،..الخ(15.318
الأثنني معًا72.085

املجموع100.0118
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جدول )6-1(يو�سح ترتيب امل�سادر الورقية بالن�سبة للطالب
   من اجلدول ادناه جند اأن  معظم الطالب ي�ستخدمون الكتب اأوًل يف حت�سيلهم الكادميي اأو الدرا�سي وذلك 
%وقد يرجع ذلك لن  لن هنالك 97 طالب و�سعوها اوًل يف ترتيب امل�سادر الورقية وبن�سبة مئوية بلغت 82.2 
اع�ساء هئية التدري�س يحددوا لهم ا�سماء مراجع حمدده وهي ما يرجعون لها يف تدري�س مقرراتهم وال�سبب الخر 

لن معظم امل�سادر الورقية املوجوده يف املكتبة هي كتب ومراجع  ومن النادر وجود امل�سادر  الورقية الخري.
جدول رقم )6-1( يو�سح ترتيب امل�سادر الورقية بالن�سبة للطالب

اإذا كنت ت�ستخدم امل�سادر الورقية، ف�ساًل رتب امل�سادر ت�ساعديًا:مثاًل اذا كنت ت�ستخدم الكتب اأكرث ،اأكتب اأمامها )1( ثم 
يليها )2( وهكذا

التكرارالن�سبة املئوية
الكتب -املجالت  - القوامي�س -املو�ساعات - الر�سائل اجلامعية 42.450

- م�سادر اخري
القيم

املجالت - الكتب -القوامي�س- املو�سوعات - الر�سائل اجلامعية 3.44
- م�سادر اخري

االقوامي�س -الكتب - املجالت - املو�سوعات - الر�سائل اجلامعية 5.97
- م�سادر اخري

املو�سوعات - الكتب - املجالت - القوامي�س - الر�سائل اجلامعية 1.72
-م�سادر اخري

الر�سائل اجلامعية - الكتب - املجالت - القوامي�س - املو�سوعات 6.88
- م�سادر اخري

م�سادر 17.821  - -القوامي�س  اجلامعية  الر�سائل  -املو�سوعات-  الكتب 
اخري - املجالت

22.026 - املو�سوعات   - اخري  م�سادر   - اجلامعية  الر�سائل   - الكتب 
القوامي�س - املجالت

املجموع100.0118
جدول رقم )7-1( يو�سح ترتيب امل�سادر الإلكرتونية بالن�سبة للطالب نالحظ  من اجلدول ادناه ان اكرث ومعظم 
الطالب ي�ستخدمون الإنرتنت  يف امل�سادر الإلكرتونية  وذلك لن 59 طالبا  اختاروا الإنرتنت كاول م�سدر اإلكرتوين 
اللذين  نعترب  اأن  ، وميكن   50.1 بلغت  مئوبة  وبن�سبة  118 طالب  العينة  ا�ستخدامه من جملة جمموع حجم   يتم 
 15.3 بلغت  مئوية  وبن�سبة  طالبا   18 وهم  الإلكرتونية  امل�سادر  م�سدرمن  كاأول  الإلكرتونية  البوابة  ي�ستخدمون 
هم ي�ستخدمون الإنرتنت اي�سَا لن البوابة الإلكرتونية  يتم الدخول لها عرب الإنرتنت  فبالتايل يكون جملة اللذين 
ي�ستخدمون النرتنت عددهم77 طالب وبن�سبة مئوية 65.4 ، ثم بعد ذلك تاتي ال�سبورة الذكية والقرا�س والعتماد 
من  م�سدر  اهم  اأن  يوؤكد  الذي  المر  مبا�سرة  غري  بطريقة  م�ستخدمًا  الإنرتنت  يكون  قد  واي�سًا  ال�سدقاء   علي 
امل�سادر الإلكرتونية وهو املنبع لبقية امل�سادر الإلكرتونية الإخرى التي ي�ستخدمها الطالب يف حت�سيلهم الدرا�سي .
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جدول )8-1( يو�سح ترتيب امل�سادر اللكرتونية بالن�سبة للطالب
بلغت  مئوية  بن�سبة  الإلكرتونية  امل�سادر  ي�ستخدمون  العينة  حجم  جممل  من  طالب   88 اأن  جند  اجلدول  من 
يدعم  ما  %وهو   25.4 بلغت  مئوية  وبن�سبة  الورقية  امل�سادر  ي�ستخدمون  فقط  طالب   30 بينما   ،%  74.6
املعلومات الوارده يف اجلدول )5-1( الذي و�سح فيه اأن اللذين ي�ستخدمون امل�سادر الألكرتونية اأكرث من اللذين 
التكنولوجية  احلمد  اللطيف  عبد  اأن طالب جامعة  ن�ستنتج  يجعلنا  الذي  المر   ، الورقية  امل�سادر  ي�ستخدمون 

ي�ستخدمون امل�سادر الإلكرتونية وهم ما ي�سري قي روؤية  اجلامعة والتوجه الإلكرتوين لديها
اإذا كنت ممن ي�ستخدم الأثنني معًا فاأيهما ت�ستخدم اأكرث

التكرارالن�سبة املئوية
القيمامل�سادر الورقية25.430
امل�سادر الإلكرتونية74.688

املجموع100.0118
يو�سح  مدي ا�ستخدام الطالب للم�سادر الإلكرتونية والورقية امل�سدر: الباحث جدول رقم )1-8( 

جدول)9-1( امل�سادر الورقية املتوفر مبكتبات اجلامعة
من اجلدول ادناه جند ان اجابات الطالب بالن�سبة للم�سادر الورقية هل هي متوفر باملكتبة جات متابينة ولكنها 
تقريبًا بن�سب مت�ساوية ، حيث الطالب اللذين قالوا انها كافية 31 طالب بن�سبة مئوية بلغت 26.3 بينما  الطالب 
اللذين قالوا انها غري كافية 28 طالبة بن�سبة مئوية بلغت 23.7 ، بينما اللذين قالوا انها كافية حلد ما 35 بن�سبة 
، وقد تكون اإجاباتهم جات متوافقة  ، ام  اللذين قالوا ل ندري  كانوا 24 طالب بن�سبة مئوية 20.3  مئوية 29.7 
مع الكلية التي ينتمون اإليها اأو الربنامج الذي يدر�سون فيه ، لذلك يجب اأيجاد العالقة بني التخ�س�س ومدي توفر 

امل�سادر الورقية يف املكتبة بالن�سبة للطالب. 
جدول رقم )9-1( يو�سح مدي توفر امل�سادر الورقية باملكتبة

هل امل�سادر الورقية املتوفر مبكتبتكم
التكرارالن�سبة املئوية

القيمكافية26.331
غري كافية23.728
كافية حلدما29.735
ل اأدري20.324

املجموع100.0118
من اجلدول اأدناه ن�ستنتج اأن الطالب اللذين ي�ستخدمون الإنرتنت  كان عددهم 85 طالبا بن�سبة مئوية بلغت 72.0 %و هنالك 
42 طالبا ي�ستخدمون النرتنت لتحميل املحا�سرات بينما هنالك 43 طالبا ي�ستخدمون النرتنت لتحميل املحا�سرات بال�سافة 
لفهم مو�سوع  اليوتيوب  البحوث  والطالع علي  وللبحث عن  امل�سادر  ملوقع اجلامعة لال�ستفادة من  الدخول  ل�سباب اخري وهي 

تخ�س�سي معني .
بلغت  مئوية  بن�سبة  22 طالبا  كان عددهم  تخ�س�سي معني  مو�سوع  لفهم  اليوتيوب  علي  لالإطالع  الإنرتنت  ي�ستخدمون  واللذين 
%17.8 واللذيت ي�ستخدمونه للبحث عن املقالت والبحوث 40 طالبا بن�سبة بلغت33.9 %،وللربيد الإلكرتوين طالبني فقط 
بن�سبة مئوية بلغت %1.7 ، وملتابعة التطورات يف جمال التخ�س�س 6 طالب بن�سبة مئوية5.1 %، بينما اللذين ي�ستخدمونه لنهم 
بن�سبة  البيانات طالب واحد فقط  وللبحث عن قواعد   ،%  3.4 بلغت  بن�سبة  الورقية4 طالب  امل�سادر  يريدونه يف  مل يجدوا ما 
مئوية 0.8 %، علية ميكن تعميم نتائج هذه الدرا�سة باأن معظم الطالب ي�ستخدمون الإنرتنت لتحميل املحا�سرات دون مراعاة 
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اهمية اجلوانب الأخري من تو�سيع دائرة الفهم لديهم او متابعة التطورات يف جمال تخ�س�سهم .
جدول رقم )10-1( يو�سح ا�سباب ا�ستخدام الإنرتنت بالن�سبة للطالب

اإذا كنت ممن ي�ستخدمون الإنرتنت ، ف�ساًل هل ال�سبب
التكرارالن�سبة املئوية

القيمحتميل املحا�سرات35.642
الإطالع علي اليوتيوب لفهم مو�سوع تخ�س�سي اأكرث8.510
للبحث عن املقالت والبحوث6.88
ل�ستخدم الربيد الإلكرتوين1.72
متابعة التطورات يف جمال النخ�س�س5.16
ل ين مل اجد ما اأريد يف امل�سادر الورقية باملكتبة3.44

للبحث يف قواعد البيانات8.1
حتميل املحا�سرات  والدخول ملوقع اجلامعة لال�ستفادة من 27.132

امل�سادر و للبحث عن والبحوث
مو�سوع 9.311 لفهم  اليوتيوب  علي  الطالع  و  املحا�سرات  حتميل 

تخ�س�سي اكرث
للتوا�سل مع الخرين8.1
الدخول ملوقع اجلامعى لال�ستفادة مما به من م�سادر8.1

املجموع100.0118
جدول )11-1( ال�سعوبات التي تواجهك يف اأ�ستخدامك للم�سادر

من اجلدول ادناه ن�ستنتج اأن 66 طالبا يعانون من �سعف التحميل من الإنرتنت من جملة حجم العينة 118 طالبا وبن�سبة مئوية 
بلغت56.0 %وهذا يدعم النتائج الوارده يف اجلدول اعاله باأن معظم الطالب ي�ستخدمون الإنرتنت عند تعاملهم مع امل�سادر ، بينما 
اللذين يعانون من النقطاع األكهربائي طالب بن�سبة مئوية بلغت 25.5 %، واللذين يعانون من قلة امل�سادر الورقية باملكتبات 13 
يروا  اللذين  بينما   ،   10.2% بن�سبة   12 باملكتبة  الورقية  بامل�سادر  املعلومات  وعدم حداثة   11.0% بلغت  مئوية  بن�سبة  طالبا 
اأن وقت املكتبة غري كايف 9 طالب بن�سبة 7.6 % ، وهي كلها عبارة عن م�ساكل حقيقية يجب اأن تعمل عليها اإدارة اجلامعة واأمني 

املكتبة علي اإيجاد حل جذري لها وخا�سة يف ما يتعلق ب�سعف �سبكة الإنرتنت وذلك لن معظم الطالب ي�ستخدمونه ب�سورة كبرية.
جدول رقم )11-1( يو�سح ال�سعوبات التي تواجه الطالب عند ا�ستخدامهم للم�سادر

ما ال�سعوبات التي تواجهك يف اأ�ستخدامك للم�سادر
التكرارالن�سبة املئوية

القيمقلة امل�سادر الورقية باملكتبة11.013
عدم حداثة املعلومات بامل�سادر الورقية باملكتبة10.212
وقت املكتبة غري كافية7.69

اإنقطاع التيار الكهربائي13.616
�سعف التحميل من الإنرتنت33.940
وقت املكتبة غري كايف و �سعف التحميل من الإنرتنت10.212
انقطاع التيار الكهربائي و �سعف التحميل من الإنرتنت11.914
ل اجيد الفهم من املراجع ال من ال�سيتات واملحا�سرات1.72

املجموع100.0118
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ن�ستنتج من اجلدول اأدناه اأن اللذين تلقوا تدريبًا هم 40 طالبا من بني  حجم العينة الكلي 118 طالبا بن�سبة مئوية 
يتلقوا تدريبا علي ا�ستخدام م�سادر املعلومات  بن�سبة مئوية بلغت  78 طالبا قالوا انهم مل  %، بينما  بلغت33.9 
ومن  لكل طالب اجلامعة   بتدري�س مقرر مهارات احلا�سوب  كمطلوبات  تقوم   اأن اجلامعة   العلم  مع   ،%  99.2
اهدافه هو كيفية ا�ستخدام الإنرتنت وكيفية عملية البحث عن املعلومات وا�ستخدام البوابة الإلكرتونية ل�ستخراج 
املحا�سرات والتمارين والختبارات واملراجع التي يقوم برفعها ا�ساتذة املقررات وبالتايل الطالب اللذين قالوا انهم 
تلقوا تدريبًا اعتربوا ان مقرر مهارات احلا�سوب هو  نوع من التدريب  واتوافق معهم متامًا يف رائهم ولكن يجب علي 
اإدارة اجلامعة وعميد املكتبات تفعيل مزيد من الدورات للتدريب الطالب علي التعامل وا�ستخدام م�سادر املعلومات  

ملكتبات اجلامعة.
جدول )12-1( يو�سح تدريب الطالب علي ا�ستخدام م�سادر املعلومات

ما ال�سعوبات التي تواجهك يف اأ�ستخدامك للم�سادر
التكرارالن�سبة املئوية

القيمنعم33.940

ل66.178

املجموع100.0118

جدول )13-1(يو�سح نوع التدريب
من اجلدول ادناه ن�ستنتج ان الطالب واللذين كان عددهم 40 طالبا واللذين قالوا انهم تلقوا تدريب من اجلدول 
ال�سابق بينوا نوع التدريب يف اجلدول ادناه حيث جند طالبني فقط ان نوع التدريب لهم كان )البحث عن القهار�س(  
25 طالب من  %تلقي تدريب يف البحث عن املعاجم بينما هنالك   0.8 %1.7  وطالب واحد فقط بن�سبة  بن�سبة 
تدريبهم  كان  طالب   10 %وهنالك   21.2 مئوية  بن�سبة  النرتنت  ا�ستخدام  لهم  التدريب  نوع  طالب   40 جممل 
ال�سبورة  ا�ستخدام  يف  تدريب  تلقوا  فقط   وطالبني   %  8.5 بلغت  مئوية  بن�سبة  الإنرتنت  يف  البحث  اإ�سرتاتيجيات 
الذكية بن�سبة مئوية بلغت %1.7  ، اما 78 هم جممل الطالب اللذين مل يتلقوا اي تدريب  وهو ما يتوافق مع ما مت 
ا�ستنتاجه من خمرجات اجلدول ال�سابق يف ان الطالب اللذين قالوا انهم تلقوا تدريب هو تدريب عرب مقرر مهارات 
وا�ستخدام حمركات  املعلومات  البحث عن  الإنرتنت ومعرفة كيفية  ا�ستخدام  والذي من اهدافه معرفة  احلا�سوب 

البحث  للطالب فيما يلي التح�سيل الكادميي والدرا�سي لهم.
جدول رقم )13-1( يو�سح نوع التدريب الذي مت علي الطالب

اإذا كانت الجابة بنعم ،فما نوع التدريب
القيمالتكرارالن�سبة املئوية

البحث يف فهار�س املكتبة1.72

البحث يف املعاجم والقوامي�س8.1

ا�ستخدام الإنرتنت والدخول ملوقع اجلامعة21.225

اإ�سرتاتيجيات البحث يف الإنرتنت8.510

ا�ستخدم ال�سبورة الذكية )حتميل املحا�سرات(1.72

املجموع33.940

جمموع القيم املفقودة66.178

املجموع100.0118
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 جدول )14-1( يو�سح امل�سادر الورقية املتوفر باملكتبة
من اجلدول ادناه جند اأن اللذين يدر�سون هند�سة مدنية 6 طالب فقط منهم 3 يروا ان امل�سادر الورقية  كافية  
بني طالب واحد فقط قال انه ل يدري وطالبني فقط قالوا انها غري كافية ، بينما اللذين يدر�سون الطب كان عددهم 
12 طالبا منهم 7 طالب  قالوا انها كافية حلد ما،  وطالبني فقط يروا انها غري كافية  ، وطالبني اي�سًا يروا انها 
كافية بينما طالب املختربات الطبية كان عددهم 11 طالبا ، 5 منهم يروا انها غري كافية ، وطالب واحد فقط يري 
انها كافية و3 طالب يروا انها غري كافية وطالبني فقط  قالوا انهم ل يدرون  ،بينما طالب الهند�سة الكهربائية كان 
عددهم 8 طالب 3 فقط  قالوا انها كافية  بينما طالبني فقط يروا انها كافية حلد ما بينما 3 طالب ل يدرون انها 
كافية ام ل ، اما طالب الهند�سة امليكانيكا كانوا طالبني فقط واحد قال انها كافية والخر قال انها غري كافية ، اما 
طالب تقانة املعلومات كان عددهم 39  منهم 12 طالبا يروا انها كافية بينما 13 طالبا يروا انها عري كافية  و9 
طالب يروا انها كافة حلد ما  و5 طالب قالوا انهم ل يدرون، اما الهند�سة ال�سناعية كان عددهم 4 طالب  واحد 
فقط يري انها كافية و 3 طالب ل يدرون انها كافية ام غري كافية  ، بينما طالب ادارة العمال كان عددهم 14 
طالبا 3 منهم قالوا انها كافية و3 منهم يروا انها غري كافية و3 يروا انها كافية حلدما  بينما 5 طالب ل يدرون 

انها كافية ام ل .
ت�ستنتج من ذلك اأن املكتبات بكل فروعها حتتاج اإيل املزيد من املراجع والكتب والورقية حتي تفي بحاجة الطالب 
خمتلف  يف  التطور  مع  ومتوافقة  حمدثة   تكون  اأن  بالعتبار  الخذ  مع  لها  يحتاجون  التي  املعلومات  لهم  وتوفر 

التخ�س�سات والعلوم.
التخ�س�س * هل امل�سادر الورقية املتوفر مبكتبتكم

الح�ساء
هل امل�سادر الورقية املتوفر مبكتبتكم

كافيةغري كافيةكافية حلدمااأدرياملجموع
التخ�س�سهند�سة مدنية61203

طب121722
متري�س227645
خمتربات طبية112351

هند�سة كهرباء83203
ميكانيكا20011

بكالريو�س تقانة املعلومات162563
هند�سة �سناعية40301

دبلوم تقانة معاومات233479
اإدارة اعمال145333

املجموع11824352831
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جدول )14-1( يو�سح  العالقة بني التخ�س�س وما اذا كان امل�سادر الورقية باملكتبات كافية ام ل
التكنولوجية  احلمد  اللطيف  عبد  جامعة  طالب  اأراء  اأ�ستطلعت  التي  الإح�سائية  اجلداول  ا�ستعرا�س  خالل  من 

ملعرفة اإجتاهاتهم جتاه م�سادر املعلومات املتوفر بجامعتهم ، خرجت الدرا�سة بعد نتائج من اأهمها.
1-اأن معظم الطالب عالقتهم باملكتبات عالقة قوية ومت�سلة حيث اأفاد )79.6 %( من اأفراد العينة اأنهم يدخلون 

املكتبة يومية اأو يومًا بعد يوم.
2-�سبب دخول الغالبية العظمي من الطالب للمكتبة )70.6 %( هو املذاكرة والتح�سري لالمتحانات.

3-معظم الطالب مييلون اإيل ا�ستخدام امل�سادر التقليدية والإلكرتونية معًا بن�سبة )72.0 %(.
4-معظم اللذين ي�ستخدمون امل�سادر التقليدية اأ�ساروا اإيل اأنهم ي�ستخدمون الكتاب اأكرث من غريه.

5-اأفاد ) 74.6 %( من اأفراد العينة اأنهم ي�ستخدمون امل�سادر الإلكرتونية وعند مقارنة نتيجة اجلداول تبني اأن 
الطالب اللذين ي�ستخدمون امل�سادر الإلكرتونية )74.0 %( اأكرث من اأولئك اللذين ي�ستخدمون امل�سادوؤ التقليدية.

4-3 تو�شيات الدرا�شة
بناء علي ما مت عر�سه من نتائج تو�سلت الدرا�سة اإيل التو�سيات التالية:

1-زيادة اجلرعة التدريبية للطالب علي كيفية ال�ستفادة من امل�سادر الإلكرتونية
2-توفري املجالت )الدوريات( العلمية املتخ�س�سة يف املجالت ذات ال�سلة بتخ�س�س الطالب

3-توفري مكتبة اإلكرتونية بكل جممعات اجلامعة م�ستمله علي التخ�س�سات املختلفة
4-زيادة مدة الدوام  للطالب  داخل املكتبات حتي يح�سل الطالب علي الوقت الكايف داخل املكتبة.

5-تفعيل ال�ستعارة للطالب مع و�سع قيود للمحافظة علي �سالمة املراجع والكتب من التلف اأو الفقدان.
امل�شادر و املراجع  

اأوًل:الكتب
1-يحي م�سطفي  عليان2006-م – املكتبات  واملعلومات والبحث العلمي. علم الكتب احلديث، عمان

2-ح�سمت قا�سم .1995م ، م�سادر املعلومات ومقتنيات املكتبات ،مكتبة غريب، القاهرة
3-خالدعبده ال�سرايرة ، 2012، الكايف يف مفاهيم علوم املكتبات واملعلومات)عربي ، اجنليزي( ، املعرفة ، عمان
4-عبد الغفور عبد الفتاح قاري ،2000، معجم م�سطلحات املكتبات واملعلومات ،مكتبة امللك فهد الوطنية الريا�س .

، دارال�سفاء  واملعلومات واجتاهاتها احلديثة  املكتبات  املعلومات يف  ، م�سادر   2002، النواي�سة  5-غالب عو�س 
للن�سر، عمان.

ثانيًا: املواقع الإلكرتونية 
1-http//.www.libaray.ucsb.edu/research/db/1182odlis

 موقع قامو�س املكتبات واملعلومات علي اخلط املبا�سر 
2-http://klibrary.merowe.edu.sd/ املكتبات /نظام  التكنولوجية  احلمد  الطيف  عبد  جامعة   موقع 
3-http://ila.10/9qp . -20- 3-2020

 ثالثًا: املقابالت
1-اآدم ح�سني ق�سيمة 18/3/2020م. جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية ، اأمني مكتبة كلية العلوم و التكنولوجيا

2-فاطمة جعفر، 11/3/2020م .جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية ،م�سوؤولة التعليم الإلكرتوين والبوابة 
الإلكرتونية.
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اجتاهات اأمهات الطالبات ذوات الإعاقة نحو ممار�شة بناتهن الرتبية الريا�شية مبدار�س تبوك 
باململكة العربية ال�شعودية

د. جنوان عبد احلميد حممود �سم�س الدين              
امل�شتخل�س

تهدف الدرا�سة احلالية  اإىل  التعرف على اجتاهات اأمهات ذوي الإعاقة نحو تدريب بناتهن يف جمال التدريبات 
املعلومات  تت�سمن  املعلومات  ا�ستبانة جلمع  بت�سميم  قامت  كما   ، الو�سفي  املنهج  الباحثة  ا�ستخدمت  الريا�سية. 
الولية،  ومت اختيار العينة بوا�سطة الطريقة الع�سوائية الب�سيطة ، بلغ حجم العينة )33( اأما من امهات التلميذات 
SPSS(لتحليل البيانات.  وتو�سلت  ذوات العاقة باملراكز يف مدينة تبوك. مت ا�ستخدام احلزمة الح�سائية  ) 
الدرا�سة اىل ات�سام  اجتاهات الأمهات نحو ممار�سة بناتهن للريا�سة باليجابية ،  كما تو�سلت اىل عدم وجود فروق 
يف اجتاهات الأمهات ميكن عزوها ملتغريات العمر و النوع وتعليم الأمهات والعمل.  اختتمت الدرا�سة مبجموعة من 

التو�سيات بناءا على النتائج التي مت التو�سل اليها. 
Abstract
Attitudes of Mothers of Disabled Girls Students in Tabuk Schools، Saudi Arabia
This study aimed at finding out the attitudes of the mothers of the disabled 
girls’ students on physical education in Tabuk schools،  The descriptive method 
was used to investigate the above mentioned objective، The sample)33( moth-
ers was collected randomly  ، using a questionnaire as a tool to collect the data. 
The data was analyzed by SSPS. The study concluded that the general traits of 
the mother’s attitudes were positive، also concluded no differences  based on 
)Mothers education، Age، work( 
Based on the result of the study، some recommendations were suggested.

الكلمات املفتاحية: الجتاهات، العاقة الفكرية. 
متهيد:

 الأ�سخا�س ذوي العاقة كغريهم من اأفراد املجتمع لهم احلق يف احلياة ويف النمو باأق�سى ما متكنهم قدراتهم ولهم 
احلق يف تغيري النظرة املجتمعية اإليهم هوؤلء الأفراد باعتبارهم "طاقة اقت�سادية" ينبغي ال�ستفادة منها باأق�سى 

حد ممكن.
ولكي يندمج ذو العاقة يف املجتمع ويتعاي�س معه وي�ستثمر طاقاته الدفينة فاإن ذلك يتطلب بيئة �سحية، واجتماعية، 
لتكيفها مع قدراته بحيث ميكنه  الفنية وتطويعها  وثقافية وفنية، ومادية منا�سبة،  ووعي فكري ملحتويات املجالت 

لال�ستيعاب كغريه على حد �سواء.
وقد ورد يف التفاقية الدولية حلقوق الطفل يف املادة )23( )77:1989( "اإن الطفل املعاق عقليًا اأو ج�سديًا له احلق 
يف التمتع بحياة كاملة ، وكرمية ، وعلى الدولة اأن تكفل له هذا احلق ، كما له احلق يف الرعاية اخلا�سة والتعليم ، 
والتدريب ، وخدمات الرعاية ال�سحية املتكاملة ، والتاأهيل والإعداد ملمار�سة العمل املنا�سب واإتاحة الفر�س الرتفيهية 

لتحقيق منوه الفردي ، والثقايف والروحي والندماج يف املجتمع".
وكما جاء يف امليثاق الأفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته يف املادة )13(  )25:1990( نف�س املفهوم الذي يق�سي بحق 

الطفل  املعاق ذهنيًا اأو بدنيًا .
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يعد املجال البدين اأحد املجالت التي ت�ستطيع اأن تقدم خدمات فعالة لالأطفال ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم حيث اأن 
ممار�سة الطفل للن�ساط البدين يعمل على تنمية املهارات احلركية الأ�سا�سية ملواجهة متطلبات احلياة مثل حفظ 
اأجهزة  والتزان جلميع  اجل�سم  اأجهزة  تقوية  على  ت�ساعد  ال�ساملة  البدنية  اللياقة  تنمية  وان  والتوافق.   التوازن 

اجل�سم مثل اجلهاز التنف�سي والع�سبي والنحرافات القوامية.
التي  وامل�ستويات  الو�سائل  اختالف  على  الإعاقة  لذوي  البدنية  الرتبية  برنامج  اإن    )2009 )�ساهيناكي  يو�سح 
واإىل  اأهداف خا�سة،   ت�سعى اىل حتقيق  والعالجية منها  التناف�سية  اأو  الرتويحية  �سواء  التنفيذ من خاللها،  يتم 
العديد من الفوائد منها العالجية، والرتويحية، والجتماعية، والنمو الجتماعي ، تكيف الفرد وتكامله مع املجتمع 

بالإ�سافة اإىل زيادة املهارات يف حدود الإمكانات والقدرات املتاحة.   
ويذكر داوؤد )167:2001( ان الرتبية الريا�سية جزء هام من الرتبية العامة وتهدف اىل الرتبية ال�ساملة املتزنة 
للفرد يف جميع اجلوانب البدنية والنف�سية واحلركية والجتماعية ،كما ت�ساعد على الرتقاء بامل�ستوى املعريف والثقايف 
واعتماده على  لذاته  وتقبله  للمعاق  اأق�سى قدرة  تنمية  توؤدي اىل  ، كما قد  وتعددها  الريا�سية  الن�سطة  باختالف 
نف�سه بال�سافة اىل الندماج يف املجتمع. ويعد الن�ساط الريا�سي يف �سورته الرتبوية اجلدية بنظمه وطرقه وقواعده 
واك�سابه  ال�سالح  املواطن  اعداد  يف  قويا  وعن�سرا   ، الرتبية  ميادين  من  هاما  ميدانا  املتعددة  وباألوانه  ال�سليمة 

اخلربات واملهارات التي متكنه من التكيف والندماج يف املجتمع والقدرة على تكوين اجتاهات ايجابية �سليمة .
ويو�سح اأبو جادو املذكور يف عرابي واخرون )131:2003( اأن الجتاهات عن�سرا مهما يف توجيه �سلوك الأفراد 
�سمن منظومة البناء الجتماعي ،ودرجة تاثريها يف املجتمع الذي �سيتحمل تبعة هذه الجتاهات على اختالفها 
، بني افراد يكربون كل يوم دون اهتمام او هدف وينق�سهم الدافع نحو مايدور حولهم ، وي�سعرون بالعزوف عن 
القيام باي دور يف املجتمع املحلي ، وافراد اخرون تعمل الجتاهات على توجيه �سلوكهم لربط اجلماعات ببع�سها 
ومنح الفراد �سعورا بوجود هدف ما يجمعهم حوله . ولي�س هذا بالمر الطارئ او اجلديد ، فقد برز منذ زمن طويل 
ذلك الهتمام بدرا�سة الجتاهات املتاثرة باملواد التعليمية ، والعوامل املوؤثرة فيها م�ستقيا مادته من ذلك الفرتا�س 
القائل ان الجتاهات لي�ست غريزية اأو فطرية موروثة ، بل انها متعلمة معرفية يكت�سبها الفرد عرب عملية التن�سئة 

الجتماعية ، ولذلك تو�سف الجتاهات باأنها احدى نتاجات التعلم .
 م�شكلة البحث :

ُيعّد الن�ساط البدين من اجلوانب املهمة لالطفال ؛ ل �سيما الأطفال ذوي العاقة . ولكن هنالك الكثري من اولياء 
اأن العادات والتقاليد يف مدينة  اأنه من ال�سعب ادماج ابنائهن يف الن�سطة البدنية املختلفة كما  الأمور يعتقدون 
تبوك ل ت�سمح للبنات مبمار�سة الريا�سة البدنية.  وعليه يهدف هذا البحث اىل معرفة اجتاهات اأمهات الطالبات 
على  الإجابة  امل�سكلة يف حماولة  وتتلخ�س   ، تبوك  البدنية مبدار�س  الرتبية  بناتهن  العاقة حول ممار�سة  ذوات 

الت�ساوؤلت الآتية:
ما ال�سمة العامة التي متّيز اجتاهات اأمهات الطالبات ذوات العاقة ا نحو ممار�سة بناتهن الرتبية الريا�سية ؟

هل توجد فروق يف اجتاهات اأمهات الطالبات ذوات العاقة حو ممار�سة بناتهن الرتبية الريا�سية تعزى لعمر الم  ؟
هل توجد فروق يف اجتاهات اأمهات الطالبات ذوات العاقة حول ممار�سة بناتهن الرتبية الريا�سية تعزى ملتغري 

م�ستوى تعليم الأم ؟
هل توجد فروق يف اجتاهات اأمهات الطالبات ذوات العاقة حول ممار�سة بناتهن الرتبية الريا�سية ملتغري عمل 

الم؟
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ملتغري  تبعا  الريا�سية  الرتبية  بناتهن  نحو ممار�سة  العاقة  الطالبات ذوات  اأمهات  فروق يف اجتاهات  توجد  هل 
موافقة الم على ممار�سة ابنتها الن�سطة الريا�سية ونوع العاقة؟

اأهمية البحث :
تنبع اأهمية البحث من اأهمية املو�سوع وهو درا�سة اجتاهات اأمهات الطالبات ذوات العاقة  نحو ممار�سة بناتهن 

الرتبية الريا�سية مبدار�س تبوك ، وميكن تو�سيح هذه الأهمية يف الآتي :
التدريبات  جمالت  خالل  من  احتياجاتهم  عن  التنفي�س  يف  الإعاقة  لأفراد  القدرات  من  ال�ستفادة  1•كيفية 

الريا�سية كو�سيلة للتعبري عن قدراتهم وميولهم وتهذيب طاقاتهم املكبوتة .
بني  والوجداين  النف�سي  التوازن  على  تعمل  التي  النفعية  القيمة  ذات  الريا�سية   التدريبات  توظف  كيفية   •2

�سرائح املجتمع ب�سكل �سوى وفعال.
3. اعداد خطة تدريبات فنية  تتنا�سب مع قدرات ذوي الإعاقة تفيدهم على التزان النف�سي والنفعايل يف املجتمع.

4. .رمبا متثل هذه الدرا�سة اإ�سافة جديدة ملنهج التاأهيل امل�ستخدم لالأطفال ذوي العاقة .
اأهداف البحث :

تتمثل اأهداف البحث يف الآتي :
الرتبية  بناتهن  ممار�سة  نحو  العاقة  ذوات  الطالبات  اأمهات  لجتاهات  املميزة  العامة  ال�سمة  على  1.التعرف 

البدنية.
2.الك�سف عن الفروق يف اجتاهات اأمهات الطالبات ذوات العاقة حول ممار�سة بناتهن الرتبية البدنية  .

اأمهات الطالبات ذوات العاقة نحو ممار�سة بناتهن الرتبية البدنية التي تعزى  3. معرفة  الفروق يف اجتاهات 
لعمر الم .

4.التعرف على الفروق يف اجتاهات اأمهات الطالبات ذوات العاقة نحو ممار�سة بناتهن الرتبية البدنية التي تعزى 
ملتغري م�ستوى تعليم الأم .

5. التعرف على الفروق يف اجتاهات اأمهات الطالبات ذوات العاقة نحو ممار�سة بناتهن الرتبية البدنية التي تعزى 
ملتغري موافقة الم على ممار�سة ابنتها الن�سطة الريا�سيةئز

6. التعرف على الفروق يف اجتاهات اأمهات الطالبات ذوات العاقة نحو ممار�سة بناتهن الرتبية البدنية التي تعزى 
ملتغري نوع العاقة.

فرو�س البحث :
دالة  باليجابية بدرجة  الريا�سية  الرتبية  بناتهن  الطالبات ذوات العاقة نحو ممار�سة  اأمهات  1.تت�سم اجتاهات 

اح�سائيًا .
الرتبية  بناتهن  ممار�سة  نحو  العاقة  ذوات  الطالبات  اأمهات  اجتاهات  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  2.توجد 

الريا�سية تعزى لعمر الم .
الرتبية  بناتهن  ممار�سة  نحو  العاقة  ذوات  الطالبات  اأمهات  اجتاهات  يف  اإح�سائية   دللة  ذات  فروق  3.توجد 
الريا�سية تعزى ملتغري م�ستوى تعليم الأم  . 4. توجد فروق ذات دللة اإح�سائية  يف اجتاهات اأمهات الطالبات ذوات 

العاقة نحو ممار�سة بناتهن الرتبية الريا�سية تعزى ملتغري عمل الم .
الرتبية  بناتهن  الطالبات ذوات العاقة نحو ممار�سة  اأمهات  اإح�سائية  يف اجتاهات  توجد فروق ذات دللة   .5

الريا�سية تعزى ملتغري نوع العاقة .
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الرتبية  بناتهن  نحو ممار�سة  العاقة  الطالبات ذوات  اأمهات  اإح�سائية  يف اجتاهات  دللة  فروق ذات  -6توجد 
البدنية تعزى ملتغري موافقة الم على ممار�سة ابنتها الن�سطة الريا�سية .

حدود البحث :
يحد البحث من حيث البعد اجلغرايف مبدار�س مدينة تبوك

ومن حيث العينة المهات الالئي ترتاوح اأعمارهن من )-20 اكرب من 45 �سنة(
من حيث نوع الإعاقة : ذوات العاقة )الفكرية- ال�سمعية والب�سرية(

من حيث الفرتة الزمنية :  الفرتة من2015 اىل  2016
م�شطلحات البحث :

الجتاه : 
تتعلق مبو�سوع  التي  الرف�س  او  القبول  ا�ستجابات  باأنه جمموعة    املذكور يف عرابي)173:2001(  عرفه �سالح 

جديل معني، 
كما عرفه حممد ح�سن عالوي املذكور يف املرجع ال�سابق باأنه نوع من اأنواع الدوافع املكت�سبة اأو الجتماعية املهيئة 

لل�سلوك .
ويعرفه داوؤد )173:2001( اجرائيا باأنه عبارة عن مفهوم يعرب عن حم�سلة ا�ستجابات الفرد نحو مو�سوع يرتبط 

بالن�ساط الريا�سي وذلك من حيث ا�ستجابة الفرد لهذا املو�سوع ايجابيا و�سلبيا تبعا لنوع العاقة . 
العاقة الفكرية: 

عرف الرو�سان )2010( العاقة الذهنية باأنها متثل عدد من جوانب الق�سور يف اأداء الفرد والتي تظهر دون �سن 
اأكرث من مظاهر  اأو  اثنني  العقلية ي�ساحيها ق�سور وا�سح يف  القدرة  الوا�سح يف  التدين  الثامنة ع�سر وتتمثل يف 
الأ�سا�سية،  والأكادميية  اللغوية،  املهارات  الجتماعية،  املهارات  اليومية،  احلياة  مهارات  مثل:  التكيفي  ال�سلوك 

ومهارات التعامل بالنقود ومهارات ال�سالمة. 
كما عرفها فراج )2012( باأنها حالة ق�سور اأو توقف يف منو الذكاء قبيل مرحلة املراهقة نتيجة عوامل بيئية اأو 

وراثية اأو كليهما ويرتتب عليها عدم اكتمال منو الذكاء وق�سور القدرات الجتماعية والتعليمية.
الرتبية الريا�شية: 

 عّرف داوؤد )173:2001(  الرتبية الريا�سية على انها ذلك اجلزء املتكامل من الرتبية الذي يهدف اىل تكوين 
املواطن الالئق من الناحية البدنية والعقلية والنفعالية والجتماعية واك�سابه الجتاهات ال�سلوكية القومية وذلك 

عن طريق ممار�سة الوان الن�ساط احلركي اختريت بغر�س حتقيق هذه الأهداف .
الطار النظري والدرا�شات ال�شابقة 

اول : الجتاهات :
متهيد :

متثل الجتاهات مكانة مهمة  يف حتديد �سلوك الأفراد بع�سهم جتاه بع�س ، فهي توؤثر يف اأدراكهم للمواقف والأحداث 
التي ترتبط بالأخرين ويف حكمهم على تلك املواقف ،كما انها توؤثر يف الكفاءة والدافعية لعمل �سىء ما ، وت�ساعد  يف 
حتديد  طبيعة العالقات  بني الأفراد من خالل درجة ميولهم نحو تلك العالقات . ومبا ان لالأجتاهات هذة الأهمية يف 
التاأثري على تفاعل الأفراد فيما بينهم فاإنها بالتاكيد �ستحتل اأهمية اأكرب عندما مايكون هذا التفاعل نحو ذوي الإعاقة 
لأن تللك الجتاهات �ستوؤثر يف طبيعة التعامل معهم وبالتايل قبولهم يف املجتمع من عدمه ولن الجتاهات واحدة من 
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املحددات الأ�سا�سية لل�سلوك ، ولذا فاإن امناط ال�سلوك املتوقعة من الأخرين نحو ذوي الإعاقة تتاأثر بطبيعة الجتاهات 
ال�سائدة نحو ذوي الإعاقة من الأفراد العاديني حيث اإن ذلك يوؤثر يف فر�س التفاعل املتاحة يف املجتمع .

التطور التاريخي لالجتاهات نحو ذوي الإعاقة :
اإن التطور الذي نالحظه اليوم يف ميدان الرتبية اخلا�سة مل يكن بني ليلة و�سحاها بل امتد عرب الع�سور ففي الع�سر 
اليوناين والروماين جند النبذ وال�سخرية لهم ، ثم ا�سبحت ذات اجتاهات اأكرث اأن�سانية وايجابية حيث وفرت الكني�سة 
�سبل الرعاية والأهتمام لذوي العاقة ،اإل اأن الفرتة مل تدم طوياًل ، ففي الع�سور الو�سطي عادت ال�سخرية والنبذ 

لهذه الفئة ، ثم تطور العقل الب�سري يف ميادين اأخري .
ويو�سح اخلطيب و احلديدي )16:1997( ان تربية الأطفال وال�سباب ذوي العاقة  مهنة حديثة العهد ن�سبيًا حيث 
ان املحاولت الأوىل لرتبية وتدريب الأ�سخا�س ذوي العاقة متتد جذورها يف بدايات القرن الثامن ع�سر يف الدول 
الأوربية . ولكن بالرغم من الجنازات التي ل ميكن جتاهلها فاإن الرتبية اخلا�سة يف الدول العربية مل ترق بعد اىل 

م�ستوى املهنة .
اأن الأ�سالم دين تكافل ورحمة يهتم برعاية ذوي الإعاقة ويقدم اخلدمات املتميزة  واإن املتاأمل ملنهج ال�سالم يرى 
وال�سواهد كثرية ومنها اأنه يرفع احلرج وامل�سقة عن غري القادرين واأنه يوجه دائما اإيل عدم حتقري اأي فرد اأو جماعة 
ويدخل يف ذلك  وامل�ساكني  الفقراء  على  ت�سرف  والتي  الزكاة  فر�س  واأنه  بالتقوي  اإل  فرق  ول  �سوا�سية  النا�س  واإن 

العاجزين الذين يحتاجون اىل م�ساعدة .
تعريف الجتاهات : 

جتمع تعاريف الجتاهات النف�سية كلها على اأن الجتاهات وكذلك املعتقدات مكت�سبة اأي متعلمة من الثقافة عن طريق عملية 
التن�سئة الجتماعية وهي العملية التي تعد الفرد للحياة يف جمتمعه . ويعرف روكيت�س Rokeach 1968(( املذكور يف 
�سعد جالل) 1984: 151(  الجتاه النف�سي " باأنه تنظيم مكت�سب ، له �سفة ال�ستمرار الن�سبي للمعتقدات التي يعتقدها 

الفرد نحو مو�سوع اأو موقف . ويهيئه لال�ستجابة با�ستجابة تكون لها الأف�سلية عنده . "  
وجتمع التعاريف اي�سا على اأن الجتاهات لها �سفة ال�ستمرار والثبات ، ولكنها مادامت مكت�سبة ومتعلمة فمن املمكن 

تغيريها وابدالها 
ويلخ�س جالل )1984: 188( ان لالجتاهات عنا�سر ثالثة ا�سا�سية هي : العن�سر املعريف والعن�سر الوجداين 
والعن�سر النزوعي . واأن العلماء يف درا�سة الجتاهات بالعالقة بني هذه العنا�سر ، وبالثابة التي حتققها الجتاهات 

للفرد ، وبااأمناط التي يتم تعلمها ، وبتغيري الجتاهات .
ويو�سح اي�سًا بان الفرد قد يبدو غري مطرد يف اجتاهاته لأن ال�سغوط الجتماعية قد توؤدي به  اىل �سرورة الت�سرف 
بطريقة تخالف ما عنده من اجتاهات . لذا قد يكون هناك اختالف بني اجتاهات الفرد اخلا�سة ، وبني التزاماته 
العامة . كما قد يكون هناك تنافر بني العن�سر املعريف والعن�سر الوجداين يف اجتاه الفرد .وتتناول نظرية التنافر 
املعريف لف�ستنجر عدم الطراد من ناحية جتنب الفرد لل�سراع العلني بني اجتاهاته وبني العنا�سر املعرفية لالجتاهات 
. فالأفراد لي�سوا على ا�ستعداد لتقبل املعلومات التي تتعار�س واجتاه نف�سي يتم�سكون به . كما تفرت�س هذه النظرية ان 

الجتاهات تتغري لتتفق والتغريات التي تعرتي ال�سلوك اأو الظروف .
ويرى كاتز اأن الجتاهات لها عدة وظائف تدخل حتت اربعة ت�سنيفات هي : الو�سيلية ، والقيمة التعبريية ، والدفاع 

عن الأنا ، واملعرفة . ويتطلب تغيري الجتاه معرفة الوظيفة التي يوؤديها .
ويقا�س العن�سر املعريف لالجتاه مبعرفة اجتاهه ودرجته وحدته . وتقي�س معظم مقايي�س الجتاهات بعدًا واحدًا . 
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والجتاه احلديث الذي يتمثل يف مقيا�س متايز املعاين يقي�س عدة ابعاد . اذ يقي�س عوامل التقومي والقوة والن�ساط .
يذكر �سجاع حداد )2002 : 189( انه من املمكن معرفة اأو قيا�س اآراء اأو اجتاه الأ�سخا�س نحو ممار�سة الأن�سطة 

الريا�سية وذلك من خالل ال�ستجابات ال�سلوكية التي ت�سدر عن ال�سخ�س املراد معرفة اجتاهه. 
ويوؤكد انه ينبغي ان ندرك اأن الجتاه نحو ممار�سة الن�ساط البدين الريا�سي ، �سواء كان اجتاه ايجابي اأو �سلبي ، 

امنا من الميان باأهمية املمار�سة اأو عدم اأهميتها . 
وا�سار كل من اجزن Ajzen 1993 (( و �سابيني Sabyni 1995(( املذكورين يف �سجاع حداد )2002( " باأن 
اميان ال�سخ�س نحو �سئ ما اما اأن يكون ايجابيا اأو �سلبيا ، فاإذا كان ايجابيًا نتج عن ذلك اجتاهًا ايجابيًا ، وكذلك 

احلال اذا كان اميان ال�سخ�س نحو �سئ ما �سلبيًا فاإن الجتاه الناجت عنه يكون �سلبيًا . 
ثانيًا : العاقة :

 تعد العاقة من الظواهر املوجودة يف املجتمعات منذ القدم ول يوجد جمتمع يخلو من العاقة .
عرفتها  ظاهرة  هي  بل  حديثة  ظاهرة  لي�ست  الإعاقة  اأن    )13-16  :  1997( احلديدي  و  اخلطيب   ل  وُيف�سّ

املجتمعات الن�سانية منذ اأقدم الع�سور ،  وان مفهوم العاقة  ي�سري اإىل جميع النحرافات عن النمو الطبيعي 
العاقة الفكرية:  تذكر )يحي  2014: 49( هي نق�س جوهري يف الأداء الوظيفي الراهن يت�سف باأداء ذهني 
التالية:  التكيفية  املهارات  جمالت  من  اكرث  اأو  اثنني  يف  ق�سور  جوانب  مع  متالزما  يكون  املتو�سط  دون  وظيفي 
التوا�سل والعناية ال�سح�سية، واحلياة املنزلية، واملهارات الجتماعية، وال�ستفادة من م�سادر املجتمع، والتوجيه 
العملواحلياة  ومهارات  الفراغ،  وقت  وق�ساء  الوظيفية،  الأكادميية  اجلوانب  وال�سالمة،  وال�سحة  الذاتي، 
ال�ستقاللية، ويظهر ذلك قبل �سن الثانية ع�سر.  ويعد ت�سنيف العاقة الفكرية ح�سب درجة العاقة هو الأو�سع 
انت�سارا وا�ستخداما لأنه يعتمد على م�ستوى الأداء الوظيفي العقلي من ناحية، وعلى درجة النمو والن�سج، بال�سافة 

اىل درجة الق�سور يف ال�سلوك التكيفي من ناحية اأخرى.
وذكر )الرو�سان 2010( ان العاقة العقلية متثل م�ستوى الأداء الوظيفي العقلي الذي يقل عن متو�سط الذكاء بانحراف 

معياري واحد، وي�ساحبه خلل يف ال�سلوك التكيفي، ويظهر يف مراحل العمر النمائية منذ امليالد وحتى �سن 16 .
الطبية  العوامل  كل  يت�سمن  اأن  يجب  الفكرية  العاقة  لذوي  مقبول  تعريف  اأي  اأن   )2002 اهلل  )ن�سر  ويذكر 

والجتماعية والنف�سية والقت�سادية واجل�سمية والرتبوية املتداخلة.
 الجتاهات نحو ذوي الإعاقة :

املنظمة  والآراء  واملعتقدات  الأفكار  من  جمموعة  او  ميل  باأنها  تعريفها  ميكن  الإعاقة   ذوي  نحو  الجتاهات  اإن   
قدرة  يف  الفئة  هذة  نحو  الجتاهات  معرفة  اأهمية  وتكمن   . احلياد  اأو  الرف�س  اأو   ، القبول  اأ�سكال  وياأخذ  ن�سبياآ 
النف�سية املرتتبة عليها.  امل�سكالت  الإعاقة واحلد من  الأفراد من ذوي  هذه الجتاهات على تغري م�ستقبل هوؤلء 
ويعرف )الببالوي واأحمد )2012  :184( الجتاهات نحو ذوي العاقة باأنه تلك املمار�سات اليومية التي يقوم 
بها الأ�سخا�س العاديون بوعي وادراك نحو ذوي العاقة، وقدتكون تلك املمار�سات �سلبية مما يجعلها ت�سكل عائقا 
الجتماعي  التوافق  على  وت�ساعدهم  النف�سية،  �سحتهم  بناء  يف  ت�سهم  ايجابية  اأو  العاقة،  ذوي  الأفراد  يواجه 
الدرا�سات  بع�س  اأو�سحت  وقد  ملجتمعهم.  وال�سيا�سية  والقت�سادية،  الجتماعية،  احلياة  يف  وامل�ساهمة  ال�سليم، 
ال�سابقة اأن الجتاهات ال�سلبية نحو ذوي العاقة تعد من اأهم العقبات التي حتول دون تكيفهم الجتماعي ، وكلما 

كانت الجتاهات ايجابية كلما اأدى ذلك اىل حت�سن يف نوعية اخلدمات والربامج التي تقدم لهم .
الن�ساط  اأنواع  تكون  اأن  الفكرية  العاقة  لذوي  املنا�سبة  الرتبوية  العتبارات  اأن من  �سابق(  وتذكر )يحي، مرجع 
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خمتلفة بحيث جتعل الطفل ن�سطا يف كل املواقف التعليمية واأن تعمل على ت�سجيعه ال�ستمرار يف ن�ساطه، على اأن 
تكون الأن�سطة من النوع الذي يثري اهتمام الطفل، مع �سرورة تقدمي جميع اخلربات واملعارف الن�سانية املنا�سبة 
للطفل ذو العاقة الفكرية ولي�س الهتمام فقط بتقدمي خربات القراءة والكتابة واحل�ساب، واأي�سا العناية بالرتبية 
الريا�سية لتنمية قدراته على التازر والتوافق احلركي، ملا لها من اأهمية يف النواحي النف�سية لذوي العاقة وعلى 
بناء كفاءته وقدراته اجل�سدية، خا�سة ان الريا�سة اأ�سبحت من اأهم الو�سائل التي توؤدي اىل دمج ذوي العاقة يف 

املجتمع واىل زيادة الثقة بالنف�س والتخل�س من امل�سكالت النف�سية التي يواجهونها.
ثالثا :الرتبية الريا�شية : 

او�سح �ساهيناكي )2009( ان الريا�سة تلعب دورًا حيويًا يف تنمية كفاءة وقدرات الأفراد فهي تعمل على تطوير 
قدراتهم ال�سحية والبدنية والعقلية والنف�سية كما انها تهدف اىل منو الن�سء وال�سباب نحو ق�سد النهو�س والرقي 

بالن�سان ليعي�س را�سيًا داخل املجتمع .
يعد املجال الريا�سي اأحد املجالت التي ت�ستطيع اأن تقدم خدمات فعالة لالأطفال ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم حيث 
اأن ممار�سة الطفل للن�ساط البدين يعمل على تنمية املهارات احلركية الأ�سا�سية ملواجهة متطلبات احلياة مثل حفظ 
اأجهزة  والتزان جلميع  اجل�سم  اأجهزة  تقوية  على  ت�ساعد  ال�ساملة  البدنية  اللياقة  تنمية  وان  والتوافق.   التوازن 

اجل�سم مثل اجلهاز التنف�سي والع�سبي والنحرافات القوامية.
وعرفت )عبيد 2012( التاأهيل الريا�سي لذوي العاقة باأنه عملية ديناميكية هادفة حيث اأنها جتدول الأن�سطة 
املختلفة ومنها الريا�سة لكل ذو اعاقة لليوم باأكمله وفق الأمور الأ�سا�سية وهي : اأعلى درجة من التح�سن البدين، 
ال�سخ�سية  العالقات  يف  عنه  املر�سي  التوافق  و  ا�ستطاعة،  باأق�سى  العمل  من  العاقة  ذو  ميكن  مهني  واحالل 
والجتماعية. كما ذكرت باأن من وظائف اللعب لذوي العاقة تلبية ميولهم الطبيعي نحو احلركة واملتعة وال�ستك�ساف 
كما ينمي �سخ�سياتهم ويحقق منوهم املتكامل من اجلوانب البدنية ، واحل�سحركية والعقلية والوجدانية والجتماعية 

واخللقية، وذلك من خالل العاب اجلري والقفز والوثب والدفع والقذف واحلركات اليقاعية. 
وقد اأو�سحت اأنه من العوامل التي ت�ساهم يف جناح التاأهيل الريا�سي لذوي العاقة العوامل الثقافية بكل ما فيها 
من عادات وتقاليد وخلفيات والبيئة الجتماعية التي يعي�س فيها ذو العاقة، وان الن�ساط الريا�سي الذي ميار�سة 
رهني بت�سجيع املجتمع لهم وتكوين اجتاهات ايجابية نحو اعداد املعلمني يف جمال رعاية ريا�سة ذوي العاقة وتوفري 
المكانات الالزمة لذلك، واأي�سا توجيه برامج توعوية لالأ�سر بغر�س الك�سف عن ميول اطفالهم والعمل على تنميتها 

والهتمام باقامة املهرجانات الريا�سية لذوي العاقة.
رابعًا:  الدرا�شات ال�شابقة :

متهيد :
�سوف تورد الباحثة اأهم الدرا�سات العربية ، والأجنبية التي لها عالقة بالجتاهات اخلا�سة بذوي العاقة الفكرية 
بالتعقيب عليها  وا�ستخال�س  الباحثة  الريا�سية، ومن ثم �سوف تقوم  ان�سطة الرتبية  فيما يخت�س بادماجهم يف 

نقاط ال�ستفادة منها ، وربطها بالدرا�سة احلالية للم�ساهمة يف حتقيق اأهداف البحث .
اأوًل : الدرا�شات العربية :

درا�سة املطر واخلليفة )2001( هدفت اىل التعرف على اجتاهات معلمي الرتبية البدنية نحو دمج املعاقني عقليا 
القابلني للتعلم يف درو�س الرتبية البدنية للعاديني ، وتكونت عينة الدرا�سة 200 معلمًا من معلمي الرتبية البدنية 
REATID III كو�سيلة جلمع البيانات، واظهرت نتائج الدرا�سة وجود اجتاهات  ، وا�ستخدم الباحثان مقيا�س 
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�سلبية للمعلمني نحو دمج املعاقني عقليا القابلني للتعلم ، كما ومل تظهر النتائج وجود فروق يف اجتاهات املعلمني 
يف   ، واخلربة  الدرا�سي  واملوؤهل  والعمر  الجتماعية  احلالة   : التالية  للمتغريات  بالن�سبة  عقليا  املعاقني  نحودمج 
حني اظهرت وجود فروق يف الجتاهات تبعا ملتغريي اختالف التعامل مع معاق عقلي والقدرة على تدري�س الرتبية 

الريا�سية للمعاقني عقليا مع اأقرانهم .
درا�سة احبايل)1993( املذكور يف )�سمريه واخرون )2003( ،هدفت الدرا�سة للتعرف على اجتاهات طلبة كلية 
 ، وطالبة  طالب   570 الدرا�سة  عينة  بلغت   ، حركيا  املعاقني  ريا�سة  نحو  الردنية  اجلامعة  يف  الريا�سية  الرتبية 
اأن اجتاهات الطلبة  النتائج  م�ستخدما ا�ستبانة خا�سة لقيا�س الجتاه نحو ريا�سة املعوقني حركيا ، وقد اظهرت 
ب�سكل عام نحو ريا�سة املعوقني كانت ايجابية مع وجود فروق تعزى ملتغري اجلن�س ول�سالح الناث على جميع جمالت 

الدرا�سة با�ستثناء املجال املادي ، يف حني مل تظهر الدرا�سة اية فروق تعزى ملتغريي العمر وامل�ستوى الدرا�سي.
ثانيًا : الدرا�شات الأجنبية :

درا�سة كونا�سرت وبلوك Blok & Conastar )1997( هدفت اىل تقييم واختبار اجتاهات مدربي ال�سباحة نحو 
تعليم ال�سباحة لذوي العاقات الب�سيطة اىل ال�سديدة ، حيث تكونت عينة الدرا�سة من 82 مدربا ومدربة لل�سباحة 
وا�ستخدم مقيا�س PEATH لقيا�س الجتاهات ، وقد اظهرت نتائج الدرا�سة اأن مدربي ال�سباحة يف�سلون تدري�س 

ال�سباحة لذوي العاقات الب�سيطة اكرث من تدري�سها لذوي العاقات ال�سديدة .
تعليم  نحو  الطالب  اجتاهات  على  للتعرف  هدفت   )Williams & Downs )1994 وويليامز  داونز  درا�سة 
الطالب املعاقني يف الن�سطة الريا�سية ، وتكونت العينة من 371 طالبًا واظهرت النتائج اىل وجود فروق يف اجتاهات 
الطالب تبعا ملتغري اجلن�س واخلربة مع درجة ت�سنيف العاقة ، حيث اظهرت الناث اجتاهات اكرث ايجابية نحو 
املعاقني ، كما كانت هناك اجتاهات اكرث ايجابية نحو تعليم املعاقني ج�سديًا من تعليم الطالب املعاقني اعاقة تعلمية .
درا�سة ريزو وفي�سبول Vispoel & Rizzo ) 1991( هدفت اىل التعرف على اجتاهات معلمي الرتبية الريا�سية 
 94 نحو دمج التالميذ املعاقني عقليا القابلني للتعلم يف درو�س الرتبية الريا�سية للعاديني ، و�سملت عينة الدرا�سة 
معلمًا ومعلمة من معلمي الرتبية الريا�سية ، ومت ا�ستخدام مقيا�س PEATH II كو�سيلة جلمع البيانات ، وقد اظهرت 

النتائج ان اجتاهات معلمي الرتبية الريا�سية اكرث ايجابية نحو تدري�س ذوي العاقات الأخرى غري العاقة العقلية . 
التعقيب على الدرا�شات ال�شابقة :

 : الدرا�سات هي   البدنية  وهذه  او  الريا�سية  الرتبية  بدرا�سة اجتاهات معلمي  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�س  اهتمت 
، درا�سة هودج  ، درا�سة م ح�سني )1988(  املطر اخلليفة )2001(  ، درا�سة  اأحمد درزي  )2002(  )درا�سة 
واحدة  درا�سة  اهتمت  بينما    )Vispoel & Rizzo ) 1991 وفي�سبول  ريزو  درا�سة   ،  )Hodge )1998
وهي درا�سة كونا�سرت وبلوك Blok & Conastar )1997( مبعرفة اجتاهات املدربني ، ودرا�سة واحدة مبعرفة 

اجتاهات الطالب )درا�سة �سمرية حممد عرابي وح�سني ابو الرز واحمد نايل عمايره )2003(.
اظهرت بع�س الدرا�سات نتائج ايجابية يف الجتاهات )درا�سة درزي  )2002( ، درا�سة احبايل)1993( ، درا�سة 
هودج Hodge )1998( ، درا�سة ريزو وفي�سبول Vispoel & Rizzo ) 1991( ، بينما اظهرت درا�سة املطر 

اخلليفة )2001( نتيجة �سلبية يف الجتاهات .
بع�س الدرا�سات اظهرت نتائج ايجابية نحو تعليم املعاقني ج�سديا اكرث من املعاقني اعاقة عقلية مثل  درا�سة داونز 

 )Williams & Downs )1994 وويليامز
املعلمات الناث لديهن اجتاهات اكرث ايجابية من املعلمني درا�سة ح�سني )1988( .
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نقاط ال�شتفادة من الدرا�شات ال�شابقة :
من خالل الدرا�سات ال�سابقة ات�سح للباحثة اأن املنهج الو�سفي هو الأن�سب ملثل هذه الدرا�سة ؛ وذلك لأنه ميتاز 
على  احلالية  درا�ستها  تركيز  اأهمية  لها  ات�سح  كما  العالقات  حتديد  واإمكانية   ، للظاهرة  التف�سيلية  بالدرا�سة 
اجتاهات اأمهات الطالبات ذوات الإعاقة الفكرية نحو ممار�سة بناتهن الرتبية الريا�سية مبدار�س تبوك ن�سبة لعدم 

تناول هذا املتغري ح�سب علم الباحثة .
منهج البحث واإجراءاته:

متهيد :
يت�سمن منهج البحث والإجراءات ، املنهج املتبع ، وعينة البحث والأدوات التي ا�ستخدمت ، وكيفية تطبيقها  ثم 

املعاجلات الإح�سائية التي متت لختبار الفرو�س .
منهج البحث :

ح الظاهرة تف�سيليًا ، مما ميكن الباحثة من حتديد  اتبعت الباحثة املنهج الو�سفي ، وهو املنهج الذي يف�ّسر ويو�سّ
العالقات ، واإمكانية التنبوؤ. ويو�سح يحيي )12:2003( اأن الأ�سلوب الو�سفي يهدف لو�سف ظاهرة معينة نوعيًا ، 

وكميًا ، وهو املنهج الغالب اتباعه يف جمال الدرا�سات الإن�سانية . 
عينة البحث :

مت اخذ عينة ع�سوائية حجمها 33  من اأمهات الطالبات  الطالبات ذوات العاقة  يف مدار�س مدينة تبوك، وذلك 
بطريقة العينة الع�سوائية الب�سيطة.

ادوات البحث : 
ا�ستخدمت الباحثة الأدوات التالية جلمع البيانات:

 مقيا�س اجتاهات اأمهات الطالبات ذوات العاقة الفكرية حول ممار�سة بناتهن للرتبية الريا�سية مبدار�س تبوك. 
والذي قامت الباحثة بت�سميمه.

توزيع العينة ح�شب متغريات الدرا�شة:
جدول رقم ) 1 ( يبني توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري عمر الم )ن = 33(:

الن�سبة%التكرارم�ستويات املتغريالنوع
%35150الذكور
%35150الإناث

%702100املجموع
الن�سبة%التكرارم�ستويات املتغرياحلالة الجتماعية

%57481.8مزوج
%12818.2اأعزب

%702100املجموع
الن�سبة%التكرارم�ستويات املتغريالعمر

%16223.1من )20-30(
%18225.9من )31-40(

فاأكرث  4135850.0%
%702100املجموع
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رابعًا: اأدوات جمع البيانات:
ا�ستخدم الباحثان مقيا�س ال�سغوط النف�سية ومقيا�س التوافق على النحو التايل:

الذات،  لوم  تقي�س  وهي  عبارة،   )42( من  الأولية  �سورته  يف  املقيا�س  يتكون  النف�سية:  ال�سغوط  مقيا�س   )1(
الن�سحاب املعريف، البحث عن املعلومات، اإعادة التف�سري، التفكري الإيجابي، التحول اإىل الدين، التنف�س النفعايل، 
القبول الرتيث واملوجه، الإنكار، املواجهة الن�سطة. يتم ت�سحيح املقيا�س وفقًا ل�سلم اخلما�سي) كبرية جدًا=5(، 

)كبرية=4(،)متو�سطة=3(، )قليلة=2(، )ل تنطبق=1(، والعك�س للعبارات ال�سالبة.
�شدق مقيا�س ال�شغوط النف�شية:

اجلامعات  بع�س  من  النف�س  علم  يف  اخلرباء  من  جمموعة  على  املقيا�س  بعر�س  الباحثان  قام  الظاهري:  ال�شدق  )اأ( 
ال�سودانية واإبداء رائهم على كل عبارة، وبتنفيذ الباحثان مبا اأو�سى به املحكمون ي�سبح املقيا�س مكون من )37( عبارة. 

معامل  باإجراء  الباحثان  قام  املقيا�س،  اأبعاد  لعبارات  الداخلي  الت�ساق  ملعرفة  التكويني:  البناء  �شدق  )ب( 
الرتباط بني كل بند مع جمموع البنود التي ي�سملها كل بعد.

جدول)2( معامل الرتباط لبري�سون ملعرفة عالقة كل بند مع جمموع البنود التي ي�سملها كل بعد
معامل رقم البندالأبعاد

الرتباط
معامل رقم البند

الرتباط
معامل رقم البند

الرتباط
10.8630.5650.56لوم الذات

20.9740.9060.86
70.6090.86110.86الن�سحاب املعريف

80.88100.79
120.86130.86140.79البحث عن املعلومات

150.86170.79180.79اإعادة التف�سري
160.56

190.86200.75210.75التفكري الإيجابي
220.58240.75250.79التحول اإىل الدين

230.58
260.79270.56التنف�س النفعايل

280.79290.86القبول
300.59310.75320.79الرتيث املوجه

330.86340.79الإنكار
350.86360.5637املواجهة الن�سطة

يت�سح من اجلدول)2( اأن جميع بنود اأبعاد مقيا�س ال�سغوط النف�سية اإيجابية ومرتفعة الرتباط مع جمموع البنود 
التي تكون كل بعد، لذلك اأبقى عليها الباحثان كلها.

معامل  اجلدول)(يو�سح  يلي  وفيما  الثبات  ملعامل  الرتبيعي  اجلزر  خالل  من  ح�سابه  ومت  الذاتي:  ال�سدق  )ب( 
الثبات عن طريق معادلة األفا كرونباخ ومعامالت ال�سدق الذاتي. 
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جدول)3( يو�سح معامل الثبات وال�سدق الذاتي ملقيا�س ال�سغوط النف�سية
معامل ال�سدق الذاتيمعامل الثباتعدد العباراتالأبعاد

60.7850.8860لوم الذات
50.8590.9268الن�سحاب املعريف

30.7560.8694البحث عن املعلومات
40.8540.9241اإعادة التف�سري

30.8560.9262التفكري الإيجابي
40.7540.8683التحول اإىل الدين
20.7210.8491التنف�س النفعايل

20.7540.8683القبول
30.7410.8608الرتيث املوجه

20.7540.8683الإنكار
30.7540.8683املواجهة الن�سطة

يت�سح من اجلدول)3( اأن معامالت ال�سدق الذاتي والثبات ملقيا�س ال�سغوط النف�سية �ساحلة لال�ستخدام لقيا�س هذه الأبعاد يف 
جمتمع الدرا�سة. عليه ترتاوح الدرجة الكلية ما بني)185-37( مبتو�سط نظري قدره)111(.

)2( مقيا�س التوافق النف�سي والجتماعي: يتكون املقيا�س من )58( عبارة، وهي تقي�س التوافق النف�سي والتوافق الجتماعي.
�سدق مقيا�س التوافق النف�سي والجتماعي:

اتفق  ال�سابق، وقد  املقيا�س  الذين حكموا  املقيا�س على جمموعة من اخلرباء وهم نف�س اخلرباء  الظاهري: مت عر�س  ال�سدق  )اأ( 
املحكمون على اإجراء بع�س التعديالت وبتنفيذ الباحثان مبا اأو�سى به املحكمون ي�سبح املقيا�س مكون من )55( عبارة.

)ب( �سدق البناء التكويني: مت ح�سابه عن طريق معامل الرتباط لبري�سون بني الدرجة والدرجة الكلية واجلدول)4( يو�سح ذلك 
الإجراء

رقم اأبعاد املقيا�س
البند

معامل 
الرتباط

رقم 
البند

معامل 
الرتباط

رقم 
البند

معامل 
الرتباط

معامل رقم البند
الرتباط

10.4960.58110.56160.86التوافق النف�سي
20.5970.90120.56170.65
30.7980.56130.26180.85
40.5790.86140.55190.27
50.37100.78150.57

التوافق 
الجتماعي

200.56250.56300.46350.56
210.33260.56310.55360.95
220.78270.85320.86370.45
230.85280.79330.96
240.76290.65340.79

التوافق 
الجتماعي

380.52430.75480.12530.37
390.46440.64490.27540.56
400.63450.35500.86550.56
410.52460.52510.99
420.57470.23520.56
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التي ي�سملها كل بعد من مقيا�س  البنود  جدول)4( معامل الرتباط لبري�سون ملعرفة عالقة كل بعد مع جمموعة 
التوافق النف�سي والجتماعي.

حذفهما،  مت  لذا  اإح�سائيًا  دالة  49( غري   ،48  ،47  ،19  ،13( العبارات  اأن  الباحثان  يالحظ  اجلدول)4(  من 
لت�سبح الأداة مكونة من )50( عبارة.

ثبات مقيا�س التوافق النف�شي والجتماعي
اجلدول )5( يو�سح معامالت الثبات وال�سدق الذاتي ملقيا�س التوافق النف�سي والجتماعي

ال�سدق الذاتيمعامل الثباتاأبعاد املقيا�س
0.7980.8933التوافق النف�سي

0.7430.8619التوافق الجتماعي
0.7840.8854التوافق الزواجي

�ساحلة  والجتماعي  النف�سي  التوافق  ملقيا�س  الذاتي  وال�سدق  الثبات  معامالت  اأن  اجلدول)5(  من  يت�سح 
لال�ستخدام على عينة الدرا�سة، عليه ترتاوح الدرجة الكلية ما بني )250-50( مبتو�سط نظري قدره)150( درجة.

خام�شًا: الأ�شاليب الإح�شائية:
Pearson correlation coefficient  1.معامل ارتباط بري�سون

 )T-Test Two Independent sample( .2.الختبار التائي لعينتني م�ستقلتني
Cronbach – Alpha formula (. (3.معادلة الفاكرونباخ

عر�س النتائج ومناق�شتها:
عر�س ومناق�سة نتيجة ال�سوؤال الأول

ن�س ال�سوؤال الأول على "هل توجد عالقة دالة اإح�سائيًا بني ال�سغوط النف�سية والتوافق النف�سي لدى  مهجري �سد 
مروي؟" قام الباحثان بح�ساب معامل الرتباط بني ال�سغوط النف�سية والتوافق النف�سي والجتماعي واجلدول)6( 

يو�سح ذلك الإجراء.
واأبعاد  مروي  �سد  و�سط مهجري  النف�سية  ال�سغوط  اأبعاد  بني  العالقة  ملعرفة  بري�سون  ارتباط  معامل  جدول)6( 

التوافق النف�سي الجتماعي .
معامل الرتباطمعامل الرتباطمعامل الرتباطالأبعاد

الزواجيالتوافق الجتماعيالتوافق النف�سيلوم الذات
0.0200.008-0.066*الن�سحاب املعريف

0.0080.0260.059-البحث عن املعلومات
0.0250.008-0.001-اإعادة التف�سري

0.08-*0.0470.026التفكري اليجابي
0.0240.0010.010التحول اإىل الدين
0.0880.0190.045**التنفي�س النفعايل

0.025-0.0270.025-القبول
0.0250.0150.019الرتيث املوجه

0.065-*0.042-0.030-الإنكار
0.0180.012-0.005املواجهة الن�سطة

-0.029-0.043-0.034



  جمـــــلة الــــــــــــدرا�شات الإن�شــــــــــــانية  -     العــــدد الرابع والعـــــــــــ�شرون   -   يونيو     2020م

48

ت�سري بيانات اجلدول)6( اإىل وجود عالقة ارتباطية بني درجات مقيا�س التوافق النف�سي والجتماعي والزواجي 
ككل ودرجات اأبعاده كل على حدة مع درجات مقيا�س ال�سغوط النف�سية ككل ودرجات اأبعاده، اأي ترتبط درجات 
معامل الرتباط يف التوافق النف�سي بدرجات جميع اأبعاد مقيا�س ال�سغوط النف�سية ارتباطًا موجبًا، يف�سر الباحثان 
اأن  اأو  العالقة  اإىل وجود هذه  اأدى  النف�سية لدى مهجري �سد مروي منخف�سة مما  الأو�ساع  اأن  اإىل  النتيجة  هذه 
النتقال من املعلوم اإىل املجهول كان له ال�سبب يف ظهور هذه النتيجة، اتفقت الدرا�سة مع درا�سة الدرا�سات درا�سة 

معتز حممد اإبراهيم )2013(.
عر�س ومناق�شة نتيجة ال�شوؤال الثاين:

ن�س ال�سوؤال الثاين على: "هل توجد عالقة دالة اإح�سائيًا يف ال�سغوط النف�سية لدى مهجري �سد مروي تعزى ملتغري 
اجلن�س؟" ولدرا�سة هذا الفر�س ا�ستخدم الباحثان اختبار )ت( للمجموعتني امل�ستقلتني، كما يف اجلدول)7(.

جدول )7(اختبار )ت( للمجموعتني امل�ستقلتني ملعرفة الفروق يف اأبعاد ال�سغوط النف�سية و�سط مهجري �سد مروي 
تبعا لنوع املهجر )ذكر، اأنثى(

املتو�سطعدد احلالتالنوعالأبعاد
احل�سابي

النحراف
املعياري

قيمة
)ت(

القيمة 
الحتمالية

*35113.252.172.770.00ذكورلوم الذات
35112.792.19اإناث

الن�سحاب 
املعريف

35112.471.730.9360.35ذكور
35112.351.82اإناث

البحث عن 
املعلومات

3515.151.590.6280.53ذكور
3515.071.53اإناث

*3518.922.103.120.00ذكوراإعادة التف�سري

3518.441.95اإناث
التفكري 

اليجابي
3516.501.270.5860.55ذكور
3516.551.30اإناث

التحول اإىل 
الدين

3516.351.791.640.10ذكور
3516.131.74اإناث

التنفي�س 
النفعايل

3513.221.120.7890.43ذكور
3513.291.24اإناث

*3513.901.363.170.00ذكورالقبول

3514.231.41اإناث
*3515.692.082.360.00ذكورالرتيث املوجه

3516.062.09اإناث
*3514.401.522.030.00ذكورالإنكار

3514.171.50اإناث
املواجهة 
الن�سطة

*3516.911.553.750.00ذكور
3517.291.12اإناث
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من اجلدول)7( يالحظ الباحثان  اأن هناك فروق ذات دللة اإح�سائية يف الأبعاد لوم الذات واإعادة التف�سري ول�سالح 
الذكور وفروق يف اأبعاد القبول، الرتيث املوجه، والإنكار واملواجهة الن�سطة ل�سالح الإناث، بينما ل توجد فروق ذات 
اإىل الدين تعزى ملتغري  اإح�سائية يف الن�سحاب املعريف، والبحث عن املعلومات، والتفكري الإيجابي والتحول  دللة 
اجلن�س، يف�سر الباحثان غياب الفروق اإىل اأن مو�سوع التهجري اآثاره تعم اجلن�سني، اأما ظهور الفروق ويعزى ذلك 
اإىل اخل�سائ�س الفردية التي يتميز بها الفرد عن الآخر حيث قبل تهجري ال�سكان من مناطقهم الأ�سلية اإىل املناطق 
اجلديدة حيث كانت تو�سف بيئتهم الأويل باأنها بيئة قا�سية ومن اأكرث ال�سمات املميزة لها اأنها �سخرية مما �سبغ 
اإن�سان املنطقة ب�سبغة عنيفة وت�سلطية مع التع�سب للراأي لذا جند اأن مو�سوع التهجري اإيل القرى اجلديدة وجد حيزًا 

وترويجًا كبريًا من قبل اأجهزة الأعالم الداخلية واخلارجية، اتفقت الدرا�سة مع درا�سة معتز اإبراهيم)2013(. 
التو�شيات

1.تكوين جلنة خمت�سة من قبل جهة الخت�سا�س )وحدة ال�سدود( للوقوف على حال املهجرين واأهم امل�ساكل 
التي يعانون منها ب�سكل دوري حتى ي�ساعد ذلك يف خف�س التوتر الناجت من عدم الثقة يف جهة الخت�سا�س .  

2.على وزارة الزراعة والري العمل على درا�سة الرتبة ومدى مالءمتها للنوع املحا�سيل الزراعية من اأجل حت�سني 
الأو�ساع القت�سادية مما يوؤدي اإىل ا�ستقرار الأ�سر.

اأفراد  احتياجات  توفري  الذي ميكنها من  اإىل احلد   ، املتدين  الدخل  لالأ�سر ذات  املعي�سية  الظروف  3.حت�سني 
الأ�سرة واأي�سًا توفري فر�س عمل منا�سبة لالأبناء الذين ت�سربوا من التعليم ، تتفق مع �سنهم وميولهم التي يرغبون 

فيها باأجر منا�سب ي�سمن حياة كرمية لهوؤلء الأبناء ويقيهم اإتباع طريق النحراف.
4.تنفيذ برنامج اإر�سادي خلف�س ال�سغوط النف�سية من قبل املخت�سني يف املجال  النف�سي والجتماعي

5.لبد واأن يكون ملختلف الوزارات دور يف النهو�س والرتقاء مبنطقة الدرا�سة يف كافة املجالت ال�سحية والثقافية 
التعليمية والرتفيهية والأمنية ، وخا�سة وزارة ال�سوؤون الجتماعية ووزارة ال�سحة حتى ي�سعر املهجرون بالهتمام 

من قبل امل�سئولني.
املراجع:

لدى طلبة اجلامعة،  الع�سابية  باخل�سائ�س  معها  والتعامل  ال�سغوط  �سريف جمدي )1995(. عالقة  1.اأ�سعد 
ر�سالة اأطروحة دكتوراه غري من�سورة، جامعة امل�ستن�سرية ، كلية الرتبية.

وامل�ستوى  الجتماعية  باحلالة  وعالقته  الفتاة اجلامعية  لدى  النف�سي  التوافق  راجح)2008(.  على  بنت  2.اآ�سيا 
الدرا�سي والقت�سادي واملعدل الرتاكمي، املجلة املعرفية ال�سهرية.

3.حامد عبد ال�سالم زهران )1974(. ال�سحة النف�سية والعالج النف�سي، عامل الكتب للطباعة، القاهرة.
ر�سالة  الطب،  كلية  طلبة  لدى  النف�سية  بال�سغوط  وعالقتها  الجتماعية  امل�ساندة  م�سطفى)2006(.  4.ح�سن 

ماج�ستري غري من�سورة، جامعة �سنعاء اليمن.
5.ح�سن من�سي )1998م(. ال�سحة النف�سية، دار الكندي للن�سر والتوزيع، اأربد، الأردن .

القاهرة. املعارف،  دار  ط1،  النف�سي،  والطب  النف�س  علم  يف  املخت�سرة  املو�سوعة   :  )1976( وليم  6.اخلويل 
�س426.

)الأ�س�س  والنفعالية  ال�سلوكية  وال�سطرابات  النف�سي  التوافق  اأ�سا�سيات   .)2008( الداهري  ح�سن  7.�سالح 
والنظريات(، دار �سفاء للن�سر والتوزيع، عمان – الأردن.
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8.عبد اهلل حممود، وفخري فالح )2016(. التوافق النف�سي وعالقته مبهارات مواجهة ال�سغوط النف�سية لدى 
عينة من الطلبة املتفوقني يف حمافظة عجلون، جملة الدرا�سات والبحوث الجتماعية-جامعة ال�سهيد حمة خل�سر 

الوادي، العدد)16( �س 25-42.
9.عبد احلميد حممد �ساذيل )2001(. الواجبات املدر�سية والتوافق النف�سي، املكتبة اجلامعية، الإ�سكندرية.

النه�سة  مكتبة  النف�سي،  الإر�ساد  اأ�سول  الفرد  على  الجتماعي   ال�سلوك  زيدان)1965م(  م�سطفي  10.حممد 
امل�سرية، القاهرة. 

11.معتز حممد اإبراهيم)2013(. اأ�ساليب مواجهة �سغوط احلياة وعالقتها بالتوافق النف�سي لدى طلبة كليات 
املتو�سطة مبحافظة غزة، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة الأزهر، غزة.

12.Kabasa، S.C.S.)1979(: Stress Full Life Events Personality and Health Aninguiry 
into Hardiness Journal of Personality and Social Psychology، Vol. 37، pp، 1-11
13.Patel )1991( . teachers Managing Stress and preventing burrant the profes-
sional health Solution . edition . the falmer press London .P،41.
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دور املر�شد ال�شياحي فى بناء �شورة ذهنية اإيجابية عن املواقع ال�شياحية وانعكا�شها على ر�شاء 
اململكة   / الريا�س  مدينة  فى  ميدانية  درا�شة  املواقع  لتلك  ال�شفهي  ال�شائح  وت�شويق  ال�شائح 

العربية ال�شعودية
 عالء بن ح�سني ال�سريابي -  اأ�ستاذ الت�سوق- جامعة امللك �سعود - اململكة العربية ال�سعودية

خالد بن فهد ال�سميت              اأ.م�ساعد - جامعة امللك �سعود - اململكة العربية ال�سعودية
�سلمان بن �سعيد العيبي           اأ.م�ساعد-  جامعة امللك �سعود - اململكة العربية ال�سعودية

البحث مدعوم من اجلمعية ال�سعودية لل�سياحة فى جامعة امللك �سعود
كلمات مفتاحيه: ال�سياحة، الر�ساد ال�سياحي ، ال�سورة الذهنية، الت�سويق ال�سفهي

م�شتخل�س
دور  وقيا�س  مكوناتها  باقي  مع  ال�سياحة  �سناعة  منظومة  فى  ال�سياحي  املر�سد  دور  معرفة  اىل  البحث  يتطرق 
املر�سد ال�سياحي فى بناء ال�سور الذهنية املرغوب حتقيقها حول املواقع ال�سياحية ب�سكل خا�س. اأي�سا، يهدف 
املهنية  و�سقلها وحتديد اجلوانب  تطويرها  والعمل على  ال�سياحي  املر�سد  باأهمية مهنة  الوعي  رفع  البحث اىل 
والعلمية والتدريبية لتلك املهنة مبا ي�سمن ان يكون دور املر�سد ال�سياحي ذو تاأثري اعلى على بناء �سورة ذهنية 
اإيجابية مما ينعك�س على زيادة حجم املبيعات للمواقع ال�سياحية. ولقيا�س دور املر�سد ال�سياحي فى بناء ال�سورة 
ق�سم  اق�سام كل  اأربعة  ال�ستبانة اىل  تق�سيم  ال�ستبانة. مت  الذاتي،  امل�سح  اأداة  ا�ستخدام  اليجابية مت  الذهنية 
ال�ستعانة  الدرا�سة، متت  الأربعة يف  املتغريات  ولقيا�س  الأربعة  الدرا�سة  لقيا�س متغري من متغريات  خم�س�س 
قيا�سها   مت  ال�سياحي،  املر�سد  كفاأه  القيا�س.  اأدوات  وم�سداقية  ثبات  من  للتاأكد  وذلك  ال�سابقة  بالدرا�سات 
12 عبارة تقي�س الأبعاد الثالثة لكفاءة املر�سد ال�سياحي)املعرفة الحرتافية، املهارات الحرتافية،  با�ستخدام 

ال�سلوك الحرتايف(..
واظهرت البيانات املختلفة للباحثني اىل جمموعة من النتائج ذات الهمية للقائمني على �سناعة ال�سياحة فى اململكة 
اإىل انه كلما زادت كفاءة  النتائج  اأ�سارت  ال�سياحة.  العربية ال�سعودية واملتعلقة بدور املر�سد ال�سياحي يف منظومة 
املر�سد ال�سياحي، كلما زادة اإيجابية ال�سورة الذهنية لدى ال�سائح. لذلك تو�سى هذة الدرا�سة اإىل اأهمية تدريب 
اأي�سا �سددت  ال�سائح.  اإيجابية على تغيري ال�سورة الذهنية لدى  املر�سد وتنمية مهاراته لزيادة كفائته والتي تعود 

الدرا�سة على اأهمية كفاءة املر�سد وتاأثريها على ر�ساء ال�سائح عن التجربة ال�سياحية والت�سويق ال�سفي لل�سائح.
املقدمة : 

اأهمية البحث :
)املعرفة  كفاءته  يف  املوؤثرة  العنا�سر  خالل  من  ال�سياحي  املر�سد  دور  حتديد  حيث  من  البحث  اأهمية  تنطلق 
الحرتافية، املهارات الحرتافية، ال�سلوك الحرتايف( يف بناء �سورة ذهنية جيدة حول املواقع ال�سياحية ومدى 
انعكا�سها على الت�سويق ال�سفهي من قبل ال�سائح لل�سياح الخرين ور�سائه عن التجربة والذي بدوره يوؤثر على 
منو املبيعات لل�سركات ال�سياحية. نظرًا اىل قلة البحاث التي تناولت هذا املو�سوع، تكمن الهمية يف م�ساعدة 
املر�سد  دور  اإدراك  يف  ال�سياحي  القطاع  تنظيم  يف  العالقة  ذات  واجلهات  خا�س  ب�سكل  ال�سياحية  ال�سركات 

ال�سياحي والعمل على تطوير املهارات العلمية والعملية لهذه املهنة.
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م�شكلة البحث :
نظرًا لزدياد اأهمية دور املر�سد ال�سياحي فى املنظومة ال�سياحية و�سناعتها وحتديدا فى الدول املتقدمة فى �سناعة 
ال�سياحة  ظهرت اأراء عديدة عن اأهمية دور ووظيفة املر�سد ال�سياحي يف التاأثري على بناء �سور ذهنية جيدة لدى 
ال�سائحني امل�ستهدفني  ومدى تاأثري دور املر�سد ال�سياحى على منو املبيعات ال�سياحية  مما ا�سهم فى طرح ت�ساوؤل 
رئي�س عن دور املر�سد ال�سياحي وتاأثري امتالكه ملجموعة من املهارات لتحقيق ذلك التاأثري املرغوب. اأي�سا، ل توجد 
درا�سات كافية عن تاأثري كفاءة املر�سد ال�سياحي على ر�ساء ال�سائح عن التجربة وت�سويقة ال�سفهي لتلك املواقع. 

وبالتايل، ظهرت احلاجة ملثل هذه الدرا�سات للم�ساهمة يف تطوير جتربة ال�سائح يف املواقع ال�سياحية.
اأهداف البحث: 

ي�سعى البحث اإىل حتقيق الأهداف التالية:
1-حتليل واقع دور املر�سد ال�سياحي فى القطاع ال�سياحي من ناحية كفاءة املر�سد ال�سياحي فى املهارات املعرفة 

وال�سلوك واثرها على بنلء ال�سورة الذهنية للمواقه ال�سياحية .
2-قيا�س تاأثري ر�سا ال�سائح عن التجربة مع املر�سد ال�سياحي على بناء ال�سورة الذهنية عن املواقع ال�سياحية.

3-قيا�س تاأثري ال�سورة الذهنية للمواقع ال�سياحية املكونة من قبل املر�سد ال�سياحي واثرها على الت�سويق ال�سفهي 
من قبل ال�سائح.

فر�شيات البحث :
يف ظل حتديد م�سكلة البحث ومعرفة اأهمية البحث ولتحقيق الأهداف و�سعت هذه الفر�سيات على النحو التايل:-

 اأ.توجد عالقة ايجابية ذات دللة اإح�سائية بني  كفائة املر�سد ال�سياحي وال�سورة الذهنية للمواقع ال�سياحية.
 ب.توجد عالقة ايجابية ذات دللة اإح�سائية بني  كفائة املر�سد ال�سياحي ور�ساء ال�سائح عن التجربة ال�سياحية.
 ج.توجد عالقة اإيجابية ذات دللة اإح�سائية بني ر�ساء ال�سائح عن التجربة ال�سياحية وال�سورة الذهنية للمواقع ال�سياحية.
 د.توجد عالقة اإيجابية ذات دللة اإح�سائية بني ر�ساء ال�سائح عن التجربة ال�سياحية وت�سويق ال�سائح ال�سفهي 

للمواقع ال�سياحية.
 ه.توجد عالقة اإيجابية ذات دللة اإح�سائية ال�سورة الذهنية للمواقع ال�سياحيةوت�سويق ال�سائح ال�سفهي للمواقع ال�سياحية.

ت�سميم الباحثني
اجلانب النظري

ال�شياحة : 
تعبترب ال�سياحة من منظور اقت�سادي هي قطاع اإنتاجي يلعب دورًا مهمًا يف زيادة الدخل القومي وم�سدرا رئي�س 
لت�سغيل الكفاءات الوطنية ، وهدفًا لتحقيق برامج التنمية. وترتبط ال�سياحة فى جمموعة من العمال والن�سطة 
والوظائف التى ت�ساعد اجلماهري امل�ستهدفة من ال�سياح فى عملية الختبار الف�سل للخدمات ال�سياحية ويرتكز 
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مفهوم ال�سياحة على انها ظاهرة اجتماعية وثقافية واقت�سادية تعتمد على انتقال الأ�سخا�س اإىل بلدان اأو اأماكن 
خارج بيئتهم املعتادة لأغرا�س �سخ�سية اأو مهنية اأو جتارية

 اْلمناط ال�شياحيه احلديثه
ال�سياحة الف�سائية

�سياحة الريا�سيات اجلوية
ال�سياحة البيئية

�سياحة املهرجانات والأحداث اخلا�سة
ال�سياحة العالجية

العوامل املوؤثرة يف �سناعة ال�سياحة احلديثًه
مقومات اجلذب ال�شياحي
1-عوامل جذب طبيعية:

   وهي تخت�س بعنا�سر املناخ والت�ساري�س والغابات وال�سحاري وال�سواطئ الناعمة منها وال�سخرية فكلما زاد 
اإهتمام الدولة بتلك العنا�سر واإبرازها يف البور�سات الدولية واملحلية اخلا�سة بال�سياحة كلما زاد تعرف اجلمهور 

ووكالء ال�سياحة وال�سفر على خمتلف الأمناط ال�سياحية التي من املمكن ت�سويقها لهذا املق�سد ال�سياحي.
2-عوامل جذب من �شنع الإن�شان:

العامة  واحلدائق  كاملنتزهات  قبل  من  موجودة  غري  كانت  حيث  اإ�ستثمارها  بغية  الإن�سان  اأوجدها  اأماكن  وهي 
اإىل  وعمد  عليها  الطلب  اأوجد  ثم  ومن  ب�سوي�سرا  موجود  هو  كما  التليفريك  واإقامة  الثلج  على  التزلج  واأماكن 

اإ�ستثمارها الإ�ستثمار اجليد.
3-عوامل جذب اإجتماعية:

   نتيجة ثورة الإت�سالت اأ�سبح العامل قرية �سغرية واأ�سبح يف الإمكان م�ساهدة الأحداث يف التو واللحظة وتقارب 
ال�سعوب واإطالعها على ثقافات بع�سها البع�س ومت اإيجاد اأنواع جديدة من ال�سياحة كال�سياحة البيئية التي يهتم 
�سناعات  وتعليمهم  بل  اخلا�سة  وحياتهم  عاداتهم  وم�ساركتهم  ال�سعوب  تلك  عادات  على  بالتعرف  �سائحيها 

جديدة من املمكن اإ�ستغاللها لتعينهم على املعي�سة.
4-الأحداث اخلا�شة:

   اإهتمت الدول باإقامة خمتلف الأحداث اخلا�سة منها ال�سهرية اأو ال�سنوية وح�سدت لها امليزانيات ال�سخمة من 
اأجل جذب املزيد واملزيد من ال�سائحني ولذلك اإهتمت بر�سف الطرق واإقامة املحالت واملقاهي ال�سياحية وتهيئة 

العديد من املناطق ال�سياحية لإ�ستقبالهم.
5-البنية التحتية:

   وهي كل ما يتعلق بالبنية الأ�سا�سية حتت الأر�س من مد خطوط مياه نظيفة واإن�ساء �سبكات �سرف �سحي جديدة 
ومتهيد ور�سف الطرق على م�ستوى عاملي واإنارتها بالأعمدة الكهربائية وتو�سيل �سبكة اإت�سالت �سلكية ول �سلكية 

على اأعلى م�ستوى وكل ذلك من اأجل جذب مزيد من ال�سائحني وتوفري �سبل الراحة لهم.
6-ت�شييد مراكز موؤمترات:

 اإهتمت الدول باإن�ساء فنادق املوؤمترات احلاوية للعديد من قاعات املوؤمترات اأو مراكز املوؤمترات امل�ستقلة وخا�سة 
على م�ستوى   60% اأكرث من  اأوروبا تفوز بن�سيب الأ�سد من حيث عقد املوؤمترات بها وحيث ح�سلت على  واإن 
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العامل من حيث اإقامة املوؤمترات تليها قارة اأمريكا وكندا ثم اأ�سرتاليا ثم اأ�سيا واأخريًا ال�سرق الأو�سط واإفريقيا. 
وبالطبع لأن �سائح املوؤمترات اإنفاقه اليومي عايل مقارنة ببقية اأنواع ال�سائحني حيث ينفق يف اليوم الواحد ما ل 

يقل عن 500 دولر.
7-تعزيز و�شائل النقل واملوا�شالت:

اإجتهت الدول موؤخرًا اإىل الإهتمام بو�سائل النقل واملوا�سالت �سواء كانت برية اأو جوية اأو نهرية اأو بحرية وعمدت 
اإىل حتديث اأ�ساطيلها واأفردت بها اأماكن لذوي الإحتياجات اخلا�سة وعمدت اإىل ت�سهيل اإجراءات العبور وخا�سة 
بني الدول فعمدت اإىل بناء الطرق ال�سريعة واأفردت على جانبيها خمتلف و�سائل الراحة من اإ�سرتاحات وموتيالت 

وكافيهات وحمطات بنزين على اأعلى م�ستوى.
-8ت�شييد العديد من و�شائل الرتفيه:

الهادفة  كامل�سارح  الثقافية  الرتفيه  و�سائل  مثل  املختلفة  الرتفيه  و�سائل  من  العديد  بناء  اإىل  الدول  اإجتهت     
ودور العر�س ال�سينمائي كما �سيدت العديد من اأماكن الألعاب لالأطفال وخري دليل على ذلك مدينة ديزين لند 

بالوليات املتحدة الأمريكية كما عمدت اإىل بناء خمتلف اأنواع املطاعم والكافيهات.
الر�شاد ال�شياحي املفهوم والهمية :

يعد الر�ساد ال�سـياحي من املفاهيم التي اخذت تتعمق يف ال�سناعة ال�سياحية وذلك ب�سبب ازدياد الهتمام من 
قبل القائمني على �سناعة ال�سياحة بهذة املهنة واعتبارها ا�سا�سـية لتنوير ال�سائح وتعميق معرفته فى املكان الذي 
يق�سده ا�سافة على ادراك مدى عالقته فى تكوين ال�سورة الذهنية لدى ال�سائح عن املواقع ال�سياحية  والر�ساد 

ال�سياحي من امل�سطلحات احلديثة ولكنها ممار�سة قدمية وتطورت لت�سبح ذات اأهمية فى املجال ال�سياحي .
ويعترب الر�ساد ال�سياحي من الن�سطة املكملة للن�ساط ال�سياحي والتى تتطلب كفاءة علمية وعملية ومهارية وخربة 

عالية واملام فى جوانب خمتلفة مثل التاريخ واجلغرافيا واحل�سارات املختلفة واجادة بع�س اللغات العاملية .
اأهمية املر�شد ال�شياحي:

تعد مهنة املر�سد ال�سياحي من اأهم املهن ال�سياحية ملا لها من انعكا�سات حقيقية و�سريعة على م�سار رحلة ال�سائح وله تاأثري 
وا�سح على جناح او ف�سل اجلولة ال�سياحية وتنبع هذة الهمية ا�سا�سا من حقيقة را�سخة تتمثل يف طول وات�ساع درجة

التفاعل بني املر�سد ال�سـياحي وال�سائح مقارنة بغريه من الكوادر الخرى فى ال�سياحة .
يفهمونها  او  بهأ  ينطقون  اللغة  م�ستخدما  ال�سياح  من  جمموعة  يقود  الذي  ال�سخ�س  باأنه  ال�سياحي  املر�سد  عرف 
ليعرفهم بالرتاث الثقايف واملقومات الطبيعية للواجهة ال�سـياحية،ٔ  على ان ميار�س املهنة ً وفقا لرتخي�س يح�سل عليه 

من ال�سلطات املعنية بهذا ال�ساأن . " الحتاد العاملي جلمعبات الدلء ال�سياحني"
وميكن تعريف املر�سد ال�سياحي على اأنه " ال�سخ�س الذي ميتلك مزيجًا من احلما�سة واملعرفة وال�سمات ال�سخ�سية 
واملعايري الراقية من الـ�سلوكوالأخالق، والذي يقود ال�سياح اإىل املواقع ال�سياحية ويقـدم لهم التف�سري والتعليق املنا�سـب.

      .551-563“.AP and Wong، 2001
الهمية القت�شادية للمر�شد ال�شياحي :

 ترتكز الهمية القت�سادية للمر�سد ال�سياحي من حيث النظرة اليجابية لل�سائح اجتاه و�سعور واطمئنان ال�سائح
 فى انه لن يتعر�س اىل ال�ستغالل اخلاطئ �سمن م�سار اجلولة ال�سياحية املتفق عليها م�سبقا وحتديدا املبالغة
 فى ا�سعار املنتجات واخلدمات التى يرغل ال�سائح فى �سرائها اثناء جولته ال�سياحية والبعد الخر لأهمية املر�سد
 ال�سياحي تتمثل فى م�سلحة مقدمي اخلدمات ال�سياحية والأخرىفى بناء عالقات جيدة مع املر�سد ال�سياحي
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 حلثه على تف�سيل واعتماد متاجرهم اثناء اجلولت ال�سياحية املختلفة واملتعددة، واي�سا حتفيز جتارة احلرف
 التقليدية والرتاثية نتيجة ا�سحاب املر�سد ال�سياحي للمجاميع ال�سياحية

لالر�ساد ال�سياحي انواع عديدة وذلك ح�سب طبيعة املق�سد ال�سياحي نذكر منها التي: )عبداجلبار اوت 2019(
املر�شد ال�شياحي العام :

هو الدليل "املر�سد" الذي يقود جمموعة �سياحية مغادرة اإىل خمتلف البلدان يف �سياحة خارجية �سادرة، ويكون 
البلدان. وهذا التخ�س�س يوجب معرفته بلغة بلد الق�سد حتى  اأو جمموعة من  يف الغالب متخ�س�س ببلد معني 
ولو مب�ستوى حمدود كذلك لبد له اأن يكون ملمًا بظروف وتقاليد وعادات البلد امل�سيف واأنواع طعامه و�سرابه وذا 
جتربة مع معطياته ال�سياحية من خالل جتارب وزيارات متكررة جعلته عارفًا وحتى خبريًا ومتخ�س�سًا بذلك البلد.

املر�شد ال�شياحي املحلي:
هو الدليل "املر�سد" الذي توكل له قيادة وتوجيه وتعريف جمموعة �سياحية وافدة من بلد غري بلده، تقوم الوكالة 
التي يعمل معها با�ستقبال وتنفيذ بر نامج زيارتها لبد له اآنذاك من معرفة لغة املجموعة الوافدة حتى يتمكن من 
تقدمي ال�سروحات والإي�ساحات املطلوبة من قبل اأفرادها لبد للدليل الوطني كذلك اأن يكون مطلعًا على اجلوانب 
بلده  ال�سياحية يف  املواقع واجلواذب  اأن يكون مطلعًا على  واأخريًا يجب  بلده  الوافدة �سمن  التي تهم املجموعة 

وميتلك املعرفة عن اجلوانب العلمية والثقافية وحتى القانونية والإدارية وذا تاأثري باملجاميع ال�سياحية الوافدة.
"2015. احلوري  طه  مثنى  ال�سياحي  "الإر�ساد 

املر�شد امل�شتك�شف:
يعتمد الربنامج ال�سياحي الذي يقوم على املغامرة وال�ستك�ساف للو�سول اىل فكرة اإبداعية توفر له قدرا منا�سبا 
من عوامل التاأثري اليجابي  لدى ال�سياح من جمال الطبيعة و�سحة و�سالمة البيئة فالربنامج ال�سياحى يحتاج اىل 

مر�سدين ذو كفاءة ودراية وخربة عالية لتنفيذه ب�سكل يحقق الأهداف الرئي�سة للربنامج . 
ال�شورة الذهنية : 

وال�سورة الذهنية هي كذلك اخلريطة التي ي�ستطيع الإن�سان من خاللها اأن يفهم ويدرك ويف�سر الأ�سياء”. اأي 
اأن ال�سورة الذهنية هي الفكرة التي يكونها الفرد عن مو�سوع معني، �سواء كانت هذه الفكرة �سحيحة اأو خاطئة، 
وما يرتتب عن ذلك من اأفعال �سواء �سلبية اأو اإيجابية، وهي فكرة تكون عادًة مبنية على املبا�سرة اأو على الإيحاء 

املركز واملنظم بحيث تت�سكل من خاللها �سلوكيات الأفراد املختلفة اجتاه منتج اوخدمة او موقع �سياحي ما. 
وتواجه املوؤ�س�سات ال�سياحية ب�سكل خا�س واملر�سدين ال�سياحني حتدي خا�س فى كيفية بناء �سور ذهنية جيدة 
عن املواقع ال�سياحية املتعددة فى ظل املناف�سة الكبرية ولقد ا�سبح وا�سحا ان بناء هذة ال�سورة واحلفاظ عليها 
ال�سياحي وتقدمي كل ما هو اف�سل لهم وب�سكل  متوقف على خلق انطباع وربط عالقات قوية مع هذا اجلمهور 

م�ستمر ."�سيخ،�سالح 2009"
ال�سورة الذهنية وفق املنظور الت�سويقي "هارولد ماكيز" باأنها هي جممل النطباعات الذاتية للعمالء عن املنظمة 
وهي انطباعات عقلية جمردة تختلف من عميل واأخر وهي امل�ساعر التى تخلقها املنظمة لدى العمالء بتاأثري ما 
تقدمه من منتجات وخدمات وتعامالت معهم وعالقتها مع املجتمع وا�ستثماراتها فى النواحي الجتماعية وتندمج 

تلك النطباعات الفردية لتكوين ال�سورة الذهنية للمنظمة.
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اأهميةبناء ال�شورة الذهنية للمر�شد ال�شياحي : 
1/ تكوين الراأي العام لدى ال�سائح  ويتم من خاللها توجيهم وفق قناعاتهم فال�سورة الذهنية م�سدر تكوين 

ملواقف ال�سائحني وارائهم .
ال�سرائي  ال�سلوك  ت�سكيل  يتم  خاللها  فمن  لالختيار  ومعيار  ال�سائح  لدى  العام  لل�سلوك  موجهة  ال�سورة   /2

املرغوب فى حتقيقه من قيل املر�سد ال�سياحي.
ال�سورة اأداة للتمييمز وخا�سة فى ظل طبيعة املناف�سة بني خمتلف اخلدمات واملواقع ال�سياحية .  /3

4/ ال�سورة كاأداة للتحدي ومواجهة الزمات .
5/ ال�سورة كانعكا�س وحم�سن لل�سمعة العامة للمواقع ال�سياحية امل�ستهدفة . " الزبيدى -2014-�س 200"

الر�شاد ال�شياحي فى اململكة العربية ال�شعودية :
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الت�شويق ال�شفهي : 
املرحلة التى يتحول بها العمالء “ال�سياح” باحلديث اليجابي حول منتجات وخدمات املنظمات ال�سياحية يطلق 
عليها الت�سويق ال�سفهي وتتم تلك العملية عرب و�سائل و�سائل العالم املتعددة وخا�سة و�سائل الت�سال اجلماهريي.

عرف “كوتلر” الت�سويق ال�سفهي فى انه الت�سويق بالكلمة املنقولة ب�سكل ايجابي ويعترب نوعا من اأنواع الدعاية 
املجانية عن طريق ا�ستخدام النطباعات اليجابية التى ميتلكها امل�سنهلكون ويعك�سونها فى تفاعالتهم اليومية 

من الخرين وهي نتيجة جتربة جيدة للم�ستخدم تتجاوز توقعات امل�ستخدمني الخرين .
اأهمية الت�سويق ال�سفهي للمر�سد ال�سياحي :  

1.العمل على اإ�سباع رغبات ال�سياح فهو يحقق عدة منافع �سواء كانت زمنية او �سكلية .
2.العمل على اكت�ساف حاجات ورغبات جديدةلل�سياح 

3.الهتمام بدرا�سة املناف�سني وامكانية ت�سور الطرق املحتملة لكل مناف�س ونطاق التغيريات التي ميكن ادخالها 
عليها وما يوؤدي اإىل حتقيق ميزة تناف�سية .

4.توفري فر�س عمل متعددة اأمام جماميع �سياحية اخرى.
5.القدرة على البتكار والتجديد وتقدمي منتجات وخدمات جديدة

اأهداف الت�شويق ال�شفهي للمر�شد ال�شياحي :  
1.التح�سني امل�ستمر لل�سورة الذهنية عن املواقع ال�سياحية .

2.الرتكيز على تقدمي خدمات اف�سل وجذب �سياح اكرث
3.حتديد ال�سواق امل�ستهدفة ب�سكل ادق
4.حتديد املواقع ال�سياحية الكرث طلب

5.رفع حجم م�ستوى الر�سا عند ال�سياح
الدرا�شات ال�شابقة:

Diharto and others, 2018
 مت اجراء هذة الدرا�سة فى عام 2018 وهدفت اىل حتليل دور ال�سياحة املجتمعية القائمة على تفعيل دور املجتمع 
املحلي فى ادارة ال�سياحية البيئية با�ستخدام و�سائل العالم على النرتنيت ا�ستخدم الباحث املنهج النوعي الذي 
على مديري ال�سياحة البيئية كم�ساركني فى البحثتم جمع البيانات من خالل مقابلة مكثفة والتحقق من حقل 
البيانات مع البيانات الثانوبة اأو�سحت نتائح البحث ان ال�سياحة القائمة على ا�ستخدام العالم على النرتنيت 
لها دور مهم فى املحافظة على الماكن ال�سياحية والبيئة ال�سياحية مما يفتح املجال لتن�سيط القطاع ال�سياحي .

Abdelkader 2018
مت اأجراء الدرا�سة عام 2018 حيث هدفت الدرا�سة اىل الك�سف عن دور املر�سدين ال�سياحني فى حماية الماكن 
ال�سياحية ولتحقيق هذا قام الباحث فى 17 جولة ار�سادية كمراقب م�سارك تراوحت املدة ما بني �ساعتني واربعة 
النتائج  اأظهرت  ال�سياحية  الرحالت  انتهاء  بعد  ما  مف�سلة  ميدانية  مالحظات  تدوين  خاللها  من  مت  �ساعات 
مواقع  فى  العاملون  املر�سدون  يتمكن  للتوعية حتى  تدريبي  برنامج  ال�سياحيني  املر�سدين  م�ساركة  اىل  احلاجة 

الرتاث الثري من التعرف على اليات حماية املواقع ال�سياحية. 
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2013 ابورمان 
وهدفت درا�سة ابورمان عام 2013 اىل الك�سف عن م�ستوى الوعي ال�سياحي لدى املجتمع الردين وذلك بعد خطة 
بناء املعتمدة من وزارة ال�سياحة من خالل ا�ستعرا�س ال�ساليب املتبعة فى بناء الوعي فركزت الدرا�سة على ثالث 
ا�سرتاجتيات وهي التخطيط ال�سياحي والتعليم ال�سياحي والت�سويق ال�سياحي وبيان مدى قدرة هذة ال�سرتاجتيات فى 
الك�سف عن القدرة التناف�سية لقطاع ال�سياحة وال�سفر اجريت هذة الدرا�سة على عينة وا�سعة من العاملني واملهتمني 
فى ال�سياحة من مدر�سني وطلبة ومدراء وقادة راى وغريهم وا�ستخدم فى الدرا�سة العديد من ال�ساليب الح�سائية 
كان  الب�سرية  املوارد  فى  القطاع  تناف�سية  فى  تاأثريا  البعاد  اكرث  ان  اىل  الدرا�سة  وتو�سلت  النحدار  ومنها حتليل 
التخطيط ال�سياحي والتعليم ال�سياحي فى حني كان التعليم ال�سياحي والت�سويق ال�سياحي الكرث تاثرا فى تناف�سية 

القطاع فى جمال فهم وادراك ال�سياحة الوطنية واخري كان الت�سويق الكرث تاأثريا فى موؤ�سر المن والمان . 
2013 مقابلة وحداد 

هدفت درا�سة مقابلة وحداد فى عام 2013 اىل حتليل ادراك املجتمعات املحلية خا�سة متاجر التحف ال�سرقية اجتاه 
املر�سد ال�سياحي ولتحقيق هذا الغر�س مت اختيار عينة مكونة من 117 موطنا من ابناء املجتمعات املحلية تو�سلت 
الدرا�سة ان املجتمعات املحلية ترى ان املر�سد ال�سياحي ي�سكل منوذجا لل�سائحني الذين يرافقهم واأن من واجبه ان 

يهتم بتعزيز �سورة الردن كمق�سد �سياحي وان ادراك املجتمعات املحلية لدور املر�سد ال�سياحي �سلبي عموما.
منهجية البحث:

ت�شميم البحث
وظف هذا البحث املنهج الو�سفي التحليلي وال�سببي با�ستخدام ال�ستبانة كاأداة للبحث. بالن�سبة للمنهج الو�سفي، 
اأنف�سهم، بالإ�سافة اىل  ال�سائحني  ال�سياحية التي متت زيارتها من قبل  مت اختياره بهدف التعرف على املواقع 
معلوماتهم الدميغرافية )على �سبيل املثال، العمر، اجلن�س، املت�سوى التعليمي(. اأما بالن�سبة للغر�س من اختيار 
املهارات  الحرتافية،  )املعلومات  ال�سياحي  املر�سد  كفاأه  بني  العالقة  قيا�س  بهدف  كان  فقد  ال�سببي  املنهج 
الحرتافية، ال�سلوك الحرتايف(، ال�سورة الذهنية للموقع ال�سياحي، ر�سا ال�سائح عن التجربة، واأخريا الت�سويق 

ال�سائح ال�سفهي للموقع ال�سياحي.  
اأداة البحث

لقيا�س  ق�سم خم�س�س  كل  اق�سام  اأربعة  اىل  ال�ستبانة  تق�سيم  ال�ستبانة. مت  الذاتي،  امل�سح  اأداة  ا�ستخدام  مت 
اأ�سئلة تتعلق  اأق�سام ال�ستبيان على النحو الآتي: الق�سم الأول،  متغري من متغريات الدرا�سة الأربعة. مت تق�سيم 
 ; الحرتايف(  ال�سلوك  الحرتافية،  املهارات  الحرتافية،  )املعلومات  الثالث  باأبعاده  ال�سياحي  املر�سد  بكفاه 
الق�سم الثاين، اأ�سئلة تتعلق بال�سورة الذهنية عن املواقع ال�سياحية; الق�سم الثالث، اأ�سئلة تتعلق بر�سا ال�سائح 
عن التجربة ال�سياحية برفقة املر�سد ال�سياحي; الق�سم الرابع، اأ�سئلة تتعلق بالت�سويق ال�سياحي ال�سفهي ل�سائحني 
مثل  ال�ستبانة  يف  للم�ساركني  بالن�سبة  الدميغرافية  باملعلومات  تتعلق  اأ�سئلة  اخلام�س،  الق�سم  اآخرين; واأخريا، 

اجلن�س، العمر، و م�ستوى التعليم. 
لقيا�س املتغريات الأربعة يف الدرا�سة، متت ال�ستعانة بالدرا�سات ال�سابقة وذلك للتاأكد من ثبات وم�سداقية اأدوات 
القيا�س. كفاأه املر�سد ال�سياحي، مت قيا�سها  با�ستخدام 12 عبارة تقي�س الأبعاد الثالثة لكفاءة املر�سد ال�سياحي و 
متت تو�سيتها من قبل )Lin، Lin، & Chen، 2017(. بالن�سبة اىل ال�سورة الذهنية للمواقع ال�سياحية، مت 
ا�ستخدام ثالثة عبارات متت تو�سيتها من قبل )Baloglu&McCleary، 1999(. لقيا�س ر�ساء ال�سائح عن 
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جتربة مع املر�سد ال�سياحي، مت ا�ستخدام ثالثة عبارات متت تو�سيتها من قبل )Lin et al.، 2017(. اأخريا، مت 
 .)Gremler&Gwinner، 2000( قيا�س الت�سويق ال�سفهي با�ستخدام ثالثة عبارات متت تو�سيتها من قبل
 Points Likert-type اأخريا، جميع العنا�سر من الق�سم الأول و حتى الق�سم الرابع، مت قيا�سها بطريقة 7 
scale( 1= غري موافق مطلقا اىل 7= موافق وب�سدة(. جدول 1.  املوجود يف الأ�سفل يو�سح جميع العنا�سر 

التي مت ا�ستخدامها يف هذا البحث.
العربية ومراجعتها من  الإجنليزية اىل  ترجمتها من  البحث متت  ا�ستخدامها يف هذا  التي مت  العنا�سر  جميع 
قبل خمت�س لغوي كخطوة اأوىل. يف اخلطوة الثانية مت توزيع ال�ستبانة على جمموعة من املخت�سني يف تخ�س�س 

ال�سياحة بغر�س التاأكد ان الأ�سئلة دقيقة ووا�سحة وتقي�س ما مت ق�سد قيا�سه.
جمتمع وعينة البحث:

يعد جمتمع البحث يف هذا املو�سوع جميع ال�سياح الذين ا�ستعانوا يف مر�سد �سياحي اثناء رحالتهم ال�سياحية 
لتحديد مالئمة اأفراد   filtering questions داخل اململكة. �سيتم اختيار العينة ع�سوائيًا من خالل توظيف

العينة امل�ساركني. 
عينة البحث:

اململكة  يف  ال�سياحي  اجلذب  ملواقع  زيارتهم  خالل  �سياحي  مبر�سد  ا�ستعانوا  الذين  الأفراد  هم  الدرا�سة  جمتمع 
العربية ال�سعودية خالل اخر ثالث �سنوات، وميكن الو�سول لهم عن طريق و�سائل التوا�سل الجتماعية احلديثة. 
.Convenience sampling technique مت ا�ستهداف وحتديد امل�ساركني يف هذه الدرا�سة بناء على طريقة
 مت ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعية وذلك ل�سهولة و�سرعة الو�سول اىل اأكرب �سريحة من الأفراد الذين �سبق 

لهم زيارة الأماكن ال�سياحية برفقة املر�سد ال�سياحي.
جمع البيانات:

اللكرتونية  ال�ستبانة  املطلوبة.  البيانات  جلمع   Qualtrics.com موقع  قبل  من  م�سممة  الكرتونية  ا�ستبانة  اإن�ساء  مت 
معروفة باأنها و�سيلة مفيدة حيث انها حتفظ الوقت واجلهد بالن�سبة للباحثني واأي�سا امل�ساركني. ي�ستطيع امل�سارك يف ال�ستبانة 

 .)Davis، Bagozzi، & Warshaw، 1992( اخذها يف الوقت و املكان املنا�سب طوال فرتة جمع البيانات
املعايري  عليه  تنطبق  الذي  امل�سارك  ملعرفة  وذلك  اللكرتوين  ال�ستبانة  يف  امل�ساركني  لفلرتة  معيار  ا�ستخدام  مت 
املالئمة لعينة البحث. املعيار ال�سا�سي يف هذا البحث كان يتعلق مبا اإذا كان امل�سارك �سبق له زيارة اأماكن �سياحية 
يف نف�س منطقته او داخل اململكة ومتت ال�ستعانة باملر�سد ال�سياحي خالل اخر ثالث �سنوات. الغر�س من و�سع فرتة 
ثالثة �سنوات كانت ب�سبب حماولة جمع اأكرب قد من املعلومات وذلك ل�سعوبة الو�سول اىل هذه الفئة من امل�ساركني. 
عملية جمع البيانات متت يف الفرتة بني 1 نوفمرب وا�ستمرت اىل 20 نوفمرب من العام 2020. مت ار�سال ال�ستبانة 
عرب قنوات و�سائل التوا�سل الجتماعي، مرفق بر�سالة تعريفية عن الدرا�سة ب�سكل خمت�سر، اىل 1800 �سخ�س 
بداية  يف  البحث  يف  للم�ساركة  املوافقة  بنموذج  امل�ساركني  تزويد  مت  ال�سعودية.  العربية  اململكة  وخارج  داخل 

ال�ستبانة اللكرتونية مع ذكر الغر�س من عمل هذه الدرا�سة وخ�سو�سية البيانات. 
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جدول 1. العنا�سر امل�ستخدمة يف ال�ستبانة
امل�سدرالعنا�سراملتغري

كفاأه املر�سد 
ال�سياحي

ال�سياحية بالوجهة  متاما  ُملم  ال�سياحي  املر�سد  1.كان 
املوقع  وي�سرح  املحتوى  ولديه  متاًما  فاهم  ال�سياحي  املر�سد  2.كان 

ال�سياحي ب�سكل جيد
وا�سعة �سياحيه  معرفة  ال�سياحي  املر�سد  لدى  3.كان 

املحلية بالثقافة  معرفة  لديه  ال�سياحي  املر�سد  4.كان 
جيدة ات�سال  مبهارات  ال�سياحي  املر�سد  5.يتمتع 

الفعلية ال�سياح  اأفكار  فهم  ال�سياحي  املر�سد  6.حاول 
املختلفة ال�سياح  احتياجات  ال�سياحي  املر�سد  7.ا�ستوفى 

جيدة لغويه  طالقة  ميلك  ال�سياحي  املر�سد  8.كان 
تعامله يف  اأمني  ال�سياحي  املر�سد  9.كان 

مع  تعامله  خالل  من  احرتافيته  على  ال�سياحي  املر�سد  10.حافظ 
م�ساعره

ال�سياحية الرحلة  طوال  متفائاًل  ال�سياحي  املر�سد  11.كان 
الدعابة بروح  يتمتع  ال�سياحي  املر�سد  12.كان 

)Lin، Lin، & Chen، 2017(

ال�سورة 
الذهنية

اإيجابية الوجهة  لهذه  الإجمالية  1.ال�سورة 
اإيجابية الوجهة  هذه  عن  لدي  التي  العامة  2.ال�سورة 

امل�ستقبل يف  لزيارتها  رغبتي  عند  الوجهة  هذه  عن  اإيجابية  �سورة  3.لدي 

)Baloglu & McCleary، 
1999(

الر�سا عن 
التجربة

مر�سية عام  ب�سكل  التجربة  1.كانت 
تن�سى ل  عام  ب�سكل  التجربة  2.كانت 

ممتعة عام  ب�سكل  التجربة  3.كانت 

)Lin et al.، 2017(

الت�سويق 
ال�سفهي

قمت  التي  ال�سياحية  الوجهة  زيارة  على  الآخرين  اأ�سجع  اأن  1.اأود 
بزيارتها

ال�سياحية للوجه  اجليدة  اجلوانب  حول  الأخبار  اأن�سر  اأن  2.اأود 
لالأخرين ال�سياحية  الوجهة  بهذه  اأو�سي  اأن  3.اأود 

)Gremler & Gwinner، 
2000(

 Descriptive،Structural Equation Modeling )SEM( اأ�ساليب، مثل ا�ستخدمت عدة  الدرا�سة  هذه 
Analysis، با�ستخدام برنامج SPSS 22.0 وMplus software. مت ا�ستخدام التحليل الو�سفي وذلك بغر�س و�سف 
امل�ساركني يف هذه الدرا�سة. بالن�سبة ل اختبار الفر�سيات، مت ا�ستخدام الختبار الإح�سائي SEM  لقيا�س العالقة بني املتغريات 
الأربعة. اختبار  SEM ينق�سم اىل ق�سمني، الأول يتعلق بقيا�س عنا�سر القيا�س امل�ستخدمة والتعرف ما اذا كانت تتمتع بدرجة 
عالية من الثبات وامل�سداقية وهو ما يعرف بي Confirmatory Factor Analysis )CFA(. اجلزء الثاين من ال 

مبا�سر.  ب�سكل  الفر�سيات  باختبار  يتعلق    SEM
الثبات وامل�سداقية:

لقيا�س درجة ثبات وم�سداقية عنا�سر القيا�س امل�ستخدمة لقيا�س املتغريات يف هذا البحث، مت تقييم م�سداقية و ثبات العنا�سر 
 )Convergent Validity( عن طريق تقييم )construct validity( امل�ستخدمة. مت تقييم م�سداقية املتغري
Discriminant v - )ههي ت�سري اىل ان جميع العنا�سر امل�ستخدمة يف قيا�س متغري واحد يت�ساركون يف ن�سبة الت�سابه، و 

ل  وفقا  الآخر.  املتغري  عنا�سر  مع  الواحد  املتغري  عنا�سر  بني  عايل  تباين  او  تفاوت  ن�سبة  وجود  ان  اىل  ت�سري  وهي   )lidity
Hair )2006( يجب ان يكون درجة م�سداقية العن�سر الواحد اعلى من .7 للعبارات امل�ستخدمة.فيما يتعلق بقيا�س مدى ثبات 

العنا�سر يف املتغري الواحد، مت ا�ستخدام اختبار Cornbach’s Alpha لتقيم مدى ثبات العنا�سر. 
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 .χ2 statistics،RMSEA،SRMR،CFI :للتحقق من م�سداقية النموذج يجب تقييم العنا�سر التالية ،SEM بالن�سبة اىل اختبار
.)Kline، 2011( اجلدول ادناه يف الأ�سفل يو�سح معايري التقييم لكل من هذه العنا�سر

النتائج
ملف امل�ساركني:

اغلب  الدرا�سة.  هذه  يف  امل�ساركة  للعينة  الدميغرافية  املعلومات  يعر�س   .Error! Unknown switch argument
 .22.1% ن�سبة  ميثلون  الدرا�سة  هذه  يف  الناث  بينما   ،77.9% اىل  ت�سل  بن�سبة  الذكور  من  هم  الدرا�سة  هذه  يف  امل�ساركني 
 25-34 بني   26.5% ب  متبوعا  �سنة،   35-44 امل�ساركني بني  %29.4  من  الدرا�سة،  امل�ساركني يف هذه  ناحية اعمار  من 
�سنة، %20.6 بني 24-18 �سنة، %10.3  بني 64-45  �سنة، واأخريا %2.9 65  �سنة واكرث. من ناحية امل�ستوى التعليمي 
باملاج�ستري )17.6%(،  متبوعا  البكالوريو�س )61.8%(،  درجة  على  الدرا�سة حا�سلني  هذه  امل�ساركني يف  غالبية  للم�ساركني، 
الدرا�سة  امل�ساركني يف هذه  اكرث  اجلن�سية،  ناحية  من  دبلوم )4.4%(.  واأخريا  دكتوراه )7.4%(،  العامة )8.8%(،  الثانوية 
%61.8 من  ناحية احلالة الجتماعية  ن�سبة )%23.5(. من  الأجانب  بينما ميثلون  ال�سعودية )76.5%(،  يحملون اجلن�سية 

امل�ساركني متزوجني، بينما %38.2 عزاب.
مت ار�سال ال�ستبانة اىل ١٨٠٠ م�سارك يف و�سائل التوا�سل الجتماعي، عدد الذين �ساركوا يف ال�ستبانة ٤٠٠ م�سارك، ٣٣٢ م�سارك مل ي�سبق 
له ال�ستعانة مبر�سد �سياحي، وبالتايل مت ا�ستبعادهم من الدرا�سة. عدد العينة النهائي يف هذا البحث ٦٨ م�سارك بن�سبة ا�ستجابة 22.2% . 

جدول3. املعلومات الدميوغرافية
الن�سبة املئويةالتكراراملتغري

اجلن�س
5377.9ذكر
1522.1انثى

العمر
18-24  1420.6
25-341826.5

35-44  2029.4
45-54  710.3
55-64  710.3
22.9واآعلى 65

التعليم
68.8الثانوية العامة

34.4دبلوم
4261.8بكالوري�س
1217.6ماج�ستري

57.4دكتوراة
اجلن�سية

5276.5�سعودي
1623.5اأجنبي

احلالة الإجتماعية
5261.8متزوج
1738.2اأعزب
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نتائج الختبارات
 χ2 = 277.872، df = 143 ، ،CFI CFA اإىل اأن منوذج القيا�س ينا�سب البيانات ب�سكل جيد:  اأ�سارت نتائج اختبار 
TLI = .829 ،SRMR = .076. Error! Unknown switch argument ، 857. =. يو�سح كل من 
كرونبا�س األفا )ترتاوح من  .812اإىل .922( واملوثوقية املركبةاأ�سارت الدرجات )ترتاوح من .805 اإىل .938(. تبني اأي�سا 
من النتائج اىل اأن الت�ساق الداخلي بني العبارات اعلى من 0.7 كما ن�سح به Hair et. Al.، )2010(. عالوة على ذلك، 
متو�سط التباين مت ا�ستخراجه )AVE( جلميع املتغريات وجميعهم اأعلى من  .5 وترتاوح يف هذه الدرا�سة من .512 اإىل .808

-AveComposite ReliabilityCornbach’s Alالت�سبعاملتغري
pha

640.938.908-كفاأه املر�شد ال�شياحي
.841ُملم متاما بالوجهة ال�سياحية

فاهم متاًما ولديه املحتوى وي�سرح املوقع 
ال�سياحي ب�سكل جيد

860.

.844معرفة �سياحيه وا�سعة
.715لديه معرفة بالثقافة املحلية

.789مهارات ات�سال جيدة
.733فهم اأفكار ال�سياح الفعلية

.787ا�ستوفى احتياجات ال�سياح املختلفة
.646ميلك طالقة لغويه جيدة

.690اأمني يف تعامله
.804احرتافيته من خالل تعامله مع م�ساعره

.815متفائاًل طوال الرحلة ال�سياحية
.679يتمتع بروح الدعابة

805.812..512ال�سورة الذهنية
.730ال�سورة الإجمالية لهذه الوجهة اإيجابية

ال�سورة العامة التي لدي عن هذه الوجهة 
اإيجابية

754.

لدي �سورة اإيجابية عن هذه الوجهة عند 
رغبتي لزيارتها يف امل�ستقبل

800.

92.922..808الر�شا عن التجربة
.894كانت التجربة ب�سكل عام مر�سية
.894كانت التجربة ب�سكل عام ل تن�سى

.909كانت التجربة ب�سكل عام ممتعة
879.902..708الت�شويق ال�شفهي

اأود اأن اأ�سجع الآخرين على زيارة الوجهة 
ال�سياحية التي قمت بزيارتها

874.

اأود اأن اأن�سر الأخبار حول اجلوانب اجليدة 
للوجه ال�سياحية

859.

اأود اأن اأو�سي بهذه الوجهة ال�سياحية 
لالأخرين

879.

 χ2 = 228.123، df = 127 ، لختبار النموذج املقرتح، اىل ان النموذج مدعوم من قبل النتائجSEM  يظهر نتائج اختبار
CFI = .884 ، TLI = .861 ،SRMR = .079، بالن�سبة للعالقات املفرت�سة تبني النتائج اأن هناك عالقة اإيجابية بني 
كفائة املر�سد ال�سياحي وال�سورة الذهنية لدى ال�سائح )β = 0.623 ، p <0.05(. اأي�سا، تو�سلت النتائج اىل اأن هناك عالقة 
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بني كفاءة املر�سد ور�ساء ال�سائح عن التجربة ال�سياحية  )β = 0.253 ، p <0.05(. كما اأثبتت النتائج اأن ر�ساء ال�سائح عن 
التجربة يوؤثر اإيجابيًا على ال�سورة الذهنية لدى ال�سائح )β = 0.440، p <0.05(. اأخريًا، وجدت الدرا�سة اأن ر�ساء ال�سائح 
عن التجربة )β = 0.311 ، p <0.05( وال�سورة الذهنية )β = 0.581 ، p <0.05( تزيد من احتمالية اأن ي�سوق ال�سائح 
�سفهيًا للمزار ال�سياحي الذي زارة وا�ستعان مبر�سد اأنثاء الزيارة. وبالتايل جميع فر�سيات هذه الدرا�سة مدعومة من النتائج كما هو 

.Error! Unknown switch argument مو�سح يف

SEM ر�سم تو�سيحي1. نتيجة

تلعب كفاءة املر�سد ال�سياحي دور فعال يف تغيري ال�سورة الذهنية اإيجابيًا لدى ال�سائح. اأ�سارت النتائج اإىل انه كلما زادت كفاءة 
املر�سد ال�سياحي، كلما زادة اإيجابية ال�سورة الذهنية لدى ال�سائح. لذلك تو�سى هذة الدرا�سة اإىل اأهمية تدريب املر�سد وتنمية 
مهاراته لزيادة كفائته والتي تعود اإيجابية على تغيري ال�سورة الذهنية لدى ال�سائح. اأي�سا �سددت الدرا�سة على اأهمية كفاءة املر�سد 
عن  ال�سائح  ر�ساء  زاد  كلما  املر�سد  كفاءة  زادت  كلما  اأنه  الدرا�سة  وجدت  ال�سياحية.  التجربة  عن  ال�سائح  ر�ساء  على  وتاأثريها 
التجربة ال�سياحي. وبالتايل، تو�سى هذه الدرا�سة بالرتكيز على اأهمية كفاءة املر�سد من خالل التعليم اجليد عن املوقع ال�سياحي 
اأن من خالل تعامل املر�سد مع ال�سياحي مما توؤثر اإيجابيًا عن ر�ساء ال�سائح عن التجربة. اأي�سا، وجدت هذة الدرا�سة اأن ر�ساء 

ال�سائح يوؤثر اإيجابيًا على ال�سورة الذهنية لدى ال�سائح. 
اأن ي�سوق  اأن ر�ساء ال�سائح عن التجربة وال�سورة الذهنية الإيجابية لدى ال�سائح تزيد من اإحتمالية  اأخريا، اأكدت هذه الدرا�سة 
ال�سائح �سفهيا للمق�سد ال�سياحي من خالل م�ساركة التجربة مع حميطة اأو من خالل م�ساركة التجربة من خالل و�سائل التوا�سل 

الجتماعي. Error! Unknown switch argument. يلخ�س نتائج الفر�سيات يف هذه الدرا�سة. 
جدول5. ملخ�س الفر�سيات

النتيجةالفر�سية
مدعومة p <0.05هناك عالقة بني كفاءة املر�سد وال�سورة الذهنية لدى ال�سائح

مدعومة p <0.05هناك عالقة بني كفاءة املر�سد ور�ساء ال�سائح عن التجربة ال�سياحية
مدعومة p <0.05هناك عالقة بني ر�ساء ال�سائح عن التجربة وال�سورة الذهنية لدى ال�سائح

مدعومة p <0.05هناك عالقة بني ر�ساء ال�سائح عن التجربة والت�سويق ال�سفهي
مدعومة p <0.05هناك عالقة بني ال�سورة الذهنية لدى ال�سائح والت�سويق ال�سفهي

التو�شيات:
1/ املزيد من الهتمام باملر�سد ال�سياحي وحتديدا اك�سابه املهارات ال�سلوكية واملعرفية لزيادة التاأثري على ال�سائح

2/ تقدمي الدورات الحرتافية للمر�سد ال�سياحي وفق معايري دولية 
3/ تنظيم ور�س تدريبية متقدمة حول املواقع ال�سياحية و�سرورة ا�سراك املر�سدين ال�سياحيني بها.
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جمع القلة القيا�شي لَفْعل بني نحاة العربية القدماء واملحدثني
   د. ال�شيخ �شامل ال�شيخ القراي 

  اأ.م�سارك ق�سم اللغة العربية - -كلية الآداب - جامعة �سندي
م�شتخل�س

تناولت هذه الدرا�سة جمع القلةالقيا�سي لـ)َفْعل( بني النحاة القدماء واملحدثني، وم�سكلة الدرا�سة اأّن القدامى 
ويرى  على)اأَْفعال(،  جمعها  اّطراد  على  املحدثني  بع�س  ر  اأَ�سَّ بينما  )اأَْفَعال(  على  جمعها  بقيا�سية  وا  يقرُّ مل 

القدماء اأَّن جمعها القيا�سي يف القلة على اأَْفُعل .
 املنهج املتبع يف الدرا�سة و�سفي ا�ستقرائي حتليلي، ومن اأهداف الدرا�سة ال�ستزادة علميًا، مراجعة الآراء التي 
ت�سدر من الباحثني املجتهدين، لتبنيها اأو اإبانة ما فيها من اإيجابيات اأو اأوجه ق�سور تعالج ِبَطْرِق اأبواب البحث 

. من اأهم النتائج التي تو�سلت اإليهاالدرا�سة الآتي :
ا )َفْعل( فالقيا�س تك�سريه اأن يجيء يف القلة على )اأَْفُعل( والكرثة على )ِفَعال(  1-قول النحاة القدامى : فاأمَّ

و)ُفُعول(، وو�سفهم له بالباب، فهو حكم ناجت عن اإح�ساء وتاأمل وح�ّس لغوّي دقيق.
راد )اأَْفَعال( يف جمع )َفْعل( و خمالفة ماذهب اإليه القدماء والأخذ بقول اأبي حيان  2-قول النحاة املحدثني باطَّ

التوحيدي والأب اإن�ستا�س الكرملي اأمر فيه ا�ستعجال، ويحتاج اإىل مزيد من البحث والتدقيق . 
Abstract
The study deals with the standardized exiguity plural for )FAAL( between the an-
cient Arabic grammarians and modernizers ones. The ancients did not accept to be 
)AFAAL( the standardized plural for )FAAL( whereas some of modernizers insist to 
say that )AFAAL( is standardized plural for )FAAL(، the ancients said the standard-
ized plural of it is )AFAOL(.
The method adopted in this study was the descriptive، inductive، analytical and 
criticizing one.
The study aims to gain more knowledge، discuss points of view of the researchers to 
be adopted، developed or rejected .The study concludedthat:
The ancient grammarians claimed that )FAAL( standardizedexiguity plural is 
AFAOL and itsstandardized plenty plural is )FIAAL( and )FOAOL( was aresult of 
numeration، thinking and accurate lingual sensation. 
The claim of modernized grammarians needs more discussion.

جمع القلة القيا�سي لَفْعل بني نحاة العربية القدماء واملحدثني
متهيد:

طرح علّي هذا ال�سوؤال : اأيهما اأ�سح ا�ستعماًل )َجْمع( كلمة َبْحث على ُبُحوث اأم اأَْبحاث اأم اأَْبُحث؟ ما الأكرث ا�ستخدامًا 
جمع كلمة َبْحث على ُبحوث اأم اأَْبحاث؟

فلم اأكن م�ستح�سرًا اإجابة اأثق بها كل الثقة، واأ�ساف ال�سائل: وملاذا ؟ فاأجبته كال اجلمعني �سحيح، ولكن اأَْبحاث 
اأكرثا�ستعماًل، لورود جموع كثرية بها، ذكر بع�سهم اأّن اأكرث �سيغ جمع التك�سري وقوعًا يف القراآن هي �سيغة )اأَْفعال(، 
فلي�س هناك �سيغة ت�ساركها يف هذه الكرثة، اأو تقاربها، ولوحظ اأنَّ اأكرث جميء�سيغة )اأَْفعال( يف القراآن اإمّنا كان 
جمعًالـ)َفَعل( بفتح العني، ومل اأكن ُمِلماًّ بتفا�سيل قواعدها فيما يتعلق بتفريقهم بني الثالثي �سحيح العينومعتلها 
وتغري �سبط العني والفاء وامل�سعف ومعتل الاّلم . فحاك يف نف�سي من الإجابة �سيء، فاأردت التاأكد من هذا الأمر.
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م�شكلة الدرا�شة :
خمالفة النحاة املحدثني لقول قدامى النحاة )اأّن جمع َفْعل على اأَْفعال لي�س بالباب(، واتهامهم للقدامى بالت�سرع يف هذا احلكم .

اأهميةالدرا�شة :
ُتَعّد من امل�سلمات، تناولها املحدثون بالبحث واأبدوا  تنبع اأهمية هذه الدرا�سة من مناق�ستها ق�سية لغوية كانت 
فيها اآراًء، ؛اأخذت بها الهيئات العلمية، وهي مل تقتل بحًثا، وبهذا اآمل اأن اأكون طرقُت بابًا ُيَجّدد فيه طالب العلم 

ن�ساطهم البحثي .
اأهداف الدرا�شة :

ال�ستزادة العلمية والتثبت من الآراء التي ت�سدر من املجتهدين وحّثطالبالعلم على خو�س جمالت البحث، واألَّ 
النحوية. اأحكامهم  اإ�سدار  ال�سابق لاّلحق �سيئًا.الوقوف على طرق القدماء يف  القائل مل يرتك  نقف عند قول 

راد جمع َفْعل على اأَْفعال.  معرفة اأ�سباب خمالفة النحاة املحدثني للقدامى يف قولهم بعدم اطِّ
منهجية الدرا�سة :منهج و�سفيتحليلي.

م�شطلحات الدرا�شة:
اجلمع:

واجلمع ما دلَّ على ثالثة فاأكرث. وهو ثالثة اأق�سام: جمع املذكر ال�سامل وجمع املوؤنث ال�سامل وجمع التك�سري.وما 
نحن ب�سدده جمع من جموع التك�سري . وجمع التك�سري ا�سطالحًا:”ما يدل على ثالثة اأو اأكرث، وله مفرد ي�ساركه 
اأو   ،.)4/626 يف معناه، واأ�سوله، مع تغري حتمّي يطراأ على �سيغته عند اجلمع” ) عبا�س ح�سن، بدون تاريخ، 

هو:”اأحد اأنواع اجلمع، وهو ماتغري بناء مفرده عند جمعه، نحو:اأَ�َسد، اأُ�ْسد- وِكَتاب، ُكُتب، -و�سّيد، اأ�سياد.
بجمع  يلحقه  من  قوم)عند  نحو:  اجلمع،  .ا�سم  َمَكاِتب  نحو:  الكرثة،  جمع   . اأَْرُجل   : نحو  القلة،  جمع   : اأنواعه 
التك�سري( . ا�سم اجلن�س اجلمعي، نحو:عرب)عند من يعتربه منجموع التك�سري(” )جورج مرتي، 1990م، 175(

جمع اْلقلَّة :
جمع القلة يدّل على عدد حمّدد ل يقل عن ثالثة وليزيد عن ع�سرة . يقول ابن جني “اإِذا َكاَن ال�ْسم على )َفْعل(

ة على ِفَعال وُفُعول َوَذِلَك  َمْفُتوح اْلَفاء �َساكن اْلعني َومل تكن عينه واوًا َوَل َياًء َفَجمعه يِف اْلقلَّة على اأَْفُعِل َويِف اْلَكرْثَ
/171(. جتاهل ابن جني يف هذا  ة ِكاَلب وُكُعوب”)ابن جني 1972م  َقْولك َكْلب واأَْكُلب َوَكْعب واأَْكُعب َويِف اْلَكرْثَ
التعريف ما جاء من جمع ِلـ)َفْعل( �سحيح العني �ساكنهاعلى )اأَْفَعال(، ويف هذا اإ�سارة ملذهب قدامى النحاة الذي 

ا وتابعه قدامى النحاة . ذكره �سيبويه، وَعدَّ ماجاء من هذا النوع �ساذًّ
جموع القلة, وهي:

1- اأَْفِعَلة؛ نحو: اأَْغِذَية واأَْدِوَية، واأَْبِنَية -جمع: ِغذاء، وَدواء، وِبناء ...
2- اأَْفُعل: نحو: اأَْل�ُسن، واأَْرُجل، واأَْعنُي؛ ... جمع: ِل�َسان، وِرْجل، وَعنْي ...

ِبي، وَفَتى، وَوَلد. ْبَية، وِفْتَية، وِوْلَدة؛ َجْمع: �سَ 3-ِفْعَلة؛ نحو: �سِ
4- اأَْفَعال؛ نحو: اأَْبطال، واأَ�ْسَياف، واأَْنَهار؛ َجْمع: َبَطل، و�َسْيف، وَنْهر)عبا�س ح�سن، بدون تاريخ، 4/628(

مبهم  عدد  هو  منها  واحدة  املجازي” لكل  “ل  احلقيقي  املدلول  اأّن  بالقلة  ال�سيغ  هذه  اخت�سا�س  “ومعنى 
تدل  قرينة  توجد  اأّل  ب�سرط  ع�سرة،  على  يزيد  ول  ثالثة  عن  يقل  ل  ولكنه  ملدلوله-  تعيني  ول  حتديد  ل  -اأي: 
على اأن املراد الكرثة، ل القلة، فعند عدم القرينة تتعني القلة حتمًا؛ اعتمادًا على اأَنَّ ال�سيغة مو�سوعة يف اأ�سلها 
للقلة، وخمت�سة بها؛ فال يجوز اإبعادها اإىل الكرثة بغري قرينة؛ واإّل كان هذا اإبعادًا لها عن اأ�سلها، واإخراجها منه 
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. يقول اأبوحيانالأندل�سي  اإىل غريه مما ل ي�سلح له يف حقيقة ول جماز”)عبا�س ح�سن، بدون تاريخ، 4/628( 
: “وقد يكون لال�سم جمع قلة، وجمع كرثة نحو: َكْلب، واأَْكُلب، وِكاَلب، وقد يخت�س ال�سم ببنية القليل كـ)ِرْجل( 
جمع  عن  القليل  بجمع  ي�ستغنى  وقد  والكثري،  للقليل،  ذاك  اإذ  في�ستعمل  وِرَجال،  كَرُجل،  الكثري:  وبنية  واأَْرُجل، 
الكثري، وهما م�ستعمالننحو: قوله تعاىل: ]ثالثة ُقُروء[ )وهو جمع قرء( وقد جمع يف القلة على »اأَْقَراء« فا�ستغنى 

بُقُروء عن.”)اأبوحيان، 1982م، /401(
القيا�س :

. مثاله  على  َره  َقدَّ  : واإليه  غريه،  وعلى  بغريه،  ال�سيء  قا�س  “ لغة:م�سدر 
ا�سطالحًا : اأحد اأدلة النحو، وهو حماكاة العرب يف لغتهم والتزام طرائقهم يف فنون القول ِبَحْمل كالمنا على 
كالمهم . فاإذا علمنا اأّن )َفاِعلة( جتمع على َفَواِعل، عرفنا من طريق القيا�س اأّن َجاِرية، جتمع على َجَواٍر .)يقابله 

ال�سماع(”)جورج مرتي، 1990م، �س323-324( 
ال�شماع :

اإمنا  عنده  وال�سماع  والقيا�س،  والتعليل  ال�سماع  على  بنيانه  واإقامة  النحو  لقواعد  تاأ�سيله  يف  اخلليل  “اعتمد 
عن  الأخذ  ونبع  وَحَملته،  قرائه  من  نف�سه  هو  وكان  احلكيم  للذكر  القراء  عن  النقل  نبع  كبريين؛  نبعني  يعني 
اأفواه العرب اخلل�س الذين يوثق بف�ساحتهم، ومن اأجل ذلك رحل اإىل مواطنهم يف اجلزيرة يحدثهم وي�سافههم 
هذا؟  علمك  اأخذت  اأين  من  يحفظ:  ما  كرثة  بهره  وقد  �ساأله  الك�سائي  اأّن  وُيْرَوى  واللغة،  ال�سعر  عنهم  وياأخذ 

)46 فاأجابه: من بوادي احلجاز وجند وتهامة. )�سوقي، 1436ه، 
التعليل:

بع�سهم  وين�سب  النحوية،  نظريتهم  النحويون يف  اإليها  ا�ستند  التي  الأ�سول  والتعليل هي  والقيا�س  ال�سماع  كان 
اإ�سحاق احل�سرمي، ولقد �سغلت ق�سية العلل النحوية القدماء  اأبي  اأمر العناية بالعلل النحوية اإىل عبداهلل بن 
من  كثريًا  العربية  باأ�سرار  املو�سوم  الكتاب  هذا  يف  :”ذكرت  الأنباري  يقول  لها،  وراف�س  موؤيد  بني  واملحدثني 
مذاهب النحويني املتقدمني واملتاأخرين من الب�سريني والكوفيني و�سححت ما ذهبت اإليه منها مبا يح�سل به 

)27 �سفاء الغليل و اأو�سحت ف�ساد ما عداه بوا�سح التعليل”)الأنباري، 1995م، 
اختالف القيا�س بني الب�سريني والكوفيني:

مل يحدد النحاة بدقة عدد الكلمات التييقا�س عليها، ولكن الَب�سرة ا�ستهرتباعتمادهاعلى الكرثة غري املحددة، 
324(.وقد  1990م،  الواحد)جورج مرتي،  ال�ساهد  َبَنْتعلى  القلة حتى  الكوفة اعتمادها على  اإىل  ُن�سب  بني ما 
الروايات  اإىل طرح  َثمَّ كانت متيل  وا�سعًا، ومن  اّطرادًا  ردة  القواعد مطَّ تكون  اأن  اإىل  الب�سرية  املدر�سة  �سعت 

�س616(. ال�ساذة)اإميل، 1988م، 
حماور البحث :

اأ-معنى كلمة بحث يف ال�سطالح.
ب- الألفاظالتي جتمع على وزن ُفعول واأَْفعالواأَْفُعل.

ج-َفْعل التي الياءات والواوات فيهن عينات .
د-اإجازة النحاة املحدثني جمع َفْعل �سحيح العني على اأَْفعال .

ه-اإتيان �سيغة اأَْفعال للدللة على املفرد .
و-جمع ا�سم اجلمع على اأَْفعال .
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ز-راأي النحاة يف جمع َفْعل على اأَْفعالوُفعول واأَْفُعل.
ها قدامى النحاة .  ح-اأ�سماء جمعت على اأَْفعال غري التي عدَّ

ي-اآراء العلماء املخالفة ملا ذهب اإليه ُقدامى النحاة يف جمع َفْعل على اأَْفعال.
ك-اأ�سباب الختالف بني القدماء واملحدثني يف جمع َفْعل

ه-اخلامتة.
البحث ا�شطالحًا:

 بذل اجلهد يف مو�سوع ما، وجمع امل�سائل التي تت�سل به.
الألفاظ التي جتمع على وزن ُفُعول واأَْفَعال واأَْفُعل:

جموع  اأَن  “اعلم  ال�سرتاباذي  يقول   . ال�سماع  اإىل  العربية  اللغة  يف  التك�سري  جمع  م�ساألة  العلماء  بع�س  ين�سب 
التك�سري اأَكرثها حمتاج اإىِل ال�ّسماع، وقد يغلب بع�سها يف بع�س اأَوزان املفرد)ال�سرتاباذي، 1975م، 2/89(

اأوًل : وزن ُفُعول:
جموع  اأوزان  من  وزن  هو  ُجلو�سًا.و  َجَل�س  ُقعودًا،  )َفَعل(نحو:َقَعد  باب  من  زم  الالَّ الثالثي  للفعل  م�سدر  ُفُعول 
رد يف الأ�سماءعلى وزن )َفِعل(نحو:َكِبد ُكبود،  التك�سري، وهو من اجلموع التي ي�سميها النحاة جموع الكرثة.ويطَّ
ولي�س  )ُفْعل(  وزن  والأ�سماءعلى  ُلُيوث،  َلْيث  ُقُلوب،  َقْلب  نحو:  واوًا،  )َفْعل(ولي�ستعينه  على  والأ�سماء  رمُنور،  مَنِ
معتل العني ول الاّلم ول م�ساعفًا نحو :ُبْرد ُبرود، ُجْند ُجنود، وال�سم الذي على وزن) ِفْعل( نحو ِحْمل ُحمول . 
وجاءت اأوزان كثرية على ُفُعول مثل اأَ�َسد اأُ�ُسود، و�ساهد �ُسُهود، وَفريقُفُروق، وِحْقبة ُحُقوب، وهذه الأ�سماء اأوزانها 
رد يف جمع )َفْعل(  اأّن )ُفُعوًل( مطَّ اإىل  اأ�سرت  :”ثم  . يقول ابن مالك  ِفْعلة  و  َفِعيل،  َفَعل، فاِعل،  على الرتتيب 
ُرو�س(واأنه يف جمع )َفَعل( يقل، ويقت�سر على �سماعه  ْر�س( و)�سُ و)ِفْعل(-ا�سمني-نحو )َكْعب( و)ُكُعوب( و)�سِ
كـ)اأَ�َسد( و)اأُ�ُسود(، و)�َسَجن( و)�ُسُجون(، و)َنَدب( و)ُنُدوب(، و)َذَكر( و ُذُكور(، و)�َساق( و)�ُسووق( واإلَّ اأّن 
)�ُسُووق(�ساذ؛ لثقل ال�سمة على الواو.””)ابن مالك، 2000م، 2/271(ويذهب ابن مالك اإىل عدم �سذوذ ُفْعل 
اإن مل يكن م�ساعفًا ومل يعل، اإذا جمع على ُفُعول، ومن ال�سفات التي جمعت على ُفُعول )َكْهل(و)ُكُهول( و)َف�ْسل( 
 “ ُخور( . ويقول ابن مالك :  ْخَرة(و)�سُ و)ُف�ُسول(واأي�سًا من الأ�سماء على وزن َفْعلة كـ)َبْدَرة( و)ُبُدور(، و)�سَ
وَنَدر )ُفُعول( يف )َفْوَعل( ... َفُجِمَع )َقْوَن�سًا( على : )ُقُنو�س(”)ابن مالك، 2000م، 2/271(.والذي يهمنا من 

هذه الأوزان وزن َفْعل . فَجْمع )َفْعل( على ُفُعول يّطرد ب�سرط األَّ تكون عينه واوًا .
ثانيًا : وزن اأَْفعال: 

“اأَْفُعل” كـ”اأَْفُل�س” و”اأَْفعال”  وهي:  اأربعة  التك�سري  اأبنية  من  القلة  “ وجلمع  القلة،  جموع  اأوزان  اأحد  اأَْفَعال 
اأن جمع القلة لي�س باأ�سل  كـ”اأَْثواب” و”اأَْفِعَلة” كـ”اأَْرِغَفة” و”ِفْعَلة” كـ”ِغْلَمة”. يقول ال�سرتاباذي :” واعلم 
له جمع  ي�ستعمل  كما  ي�ستعمل ملجرد اجلمعية واجلن�سية  ول  القلة،  بيان  يراد  اإل حيث  يذكر  لأنه ل  يف اجلمع، 
الكرثة.يقال فالن ح�سن الثياب، يف معنى ح�سن الثوب، ول يح�سن ح�سن الأثواب، وكم عندك من الثوب والثياب، 
بيان اجلن�س”)ال�سرتاباذي،  الفتية، مع ق�سد  اأنبل  تقل  ول  الفتيان،  اأنبل  وتقول: هو  الأثواب،  يح�سن من  ول 

1975م، 2/91(
وي�سارك هذه الأبنية- يف الدللة على القلةجمعا الت�سحيح ما مل تقرتن بهما الألف والاّلم الّدالة على ال�ستغراق، 

اأو ي�سافا اإىل ما يدل على الكرثة.
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2000م،  مالك،  فالقرتان بالألف والاّلم كقوله تعاىل : }اإِنَّ امْلُ�ْسِلِمنَي َوامْلُ�ْسِلَمات{الآية ]الأحزاب:35[”)ابن 
1/271(ويّطرد )اأَْفعال(يف َجْمع الأ�سماء الثالثية على اأي وزن كانت اإّل التي على وزن )ُفَعل ( الذي يجمععلى 
ِرد فيها وزن اأَْفعال نحو : َبْيت  ِفْعالن نحو ُجَرذ ِجرذان، وقد �سذ اأَْرطاب جمع ُرَطب واأَْرباع جمع ُرَبع، والتي َيطَّ
اأنَّ اللفظ على وزن )َفْعل( ولكنه معتل العني ومينع اأكرث النحاة جمع )َفْعل ( ال�سحيح العني  اأبيات، ونالحظ 

راده بل يعدونه من ال�ّساذ .  قيا�سًا على )اأَْفعال( ول يرون اطِّ
وهنا تكمن م�سكلة الدرا�سة التي نحن ب�سددها، وهي قول ُقدامى النحاة اأّن هذا اجلمع )اأَْفَعال( ليّطرد يف َفْعل، 
بل يجمع على اأَْفُعل قيا�سًا اإلَّ يف بع�سالأ�سماء. يقول ال�سرتاباذي : “الغالب يف قلة َفْعل اأَْفُعل يف غري باب َبْيت 
وَثْوب، فاإّنهما على اأثواب واأبيات، ويف كرثته ُفُعول، يف غري باب ثوب، فاإنه على ِثَياب، وِفَعال يف غري باب �َسْيل، 

)1/271 فاإنه على �ُسُيول “.)ابن مالك، 2000م، 
َوْقت  قفال،  اأَ ُقْفل  اأعناق،  ُعُنق  اد،  اأَْع�سَ د  َع�سُ اأَْجمال،  َجَمل  مثل:  الثالثية  )اأَْفَعال(الأَ�سماء  اجلمع  هذا  يجمع 
وزن  اإل   ،... اإلخ  ْنَهار  اأَ َنْهر  اد،  اأَجْنَ د  جَنْ ْفراد،  اأَ َفْرد  اأَْفَراخ،  َفْرخ  ْزناد،  اأَ وَزْند  اأَْبيات،  َبْيت  اأَْثواب،  َثْوب  اأَْوقات، 
: ُرَطب واأَْرَطاب.وما نحن ب�سدده هنا هو وزن )َفْعل( .وي�ستثني ابن جّني )َفْعل( �سحيح  “ُفَعل” فلم يجئمنه اإلَّ

رد على )اأَْفعال( بقوله : العني �ساكنها من جمع الأ�سماء الثالثية املطَّ
وَجَبل  َواأَْقاَلم  َقَلم  َنْحو  َوَذِلَك  )اأَْفَعال(  اْلقلَّة على  يِف  َك�ّسرته  )َفْعل(  ِمَثال  الثالثي على غري  اِل�ْسم  َكاَن  “ َفاإِن 
اَلع واإِِبل واآَبال َوُبْرد واأَْبَراد وطنب واأَْطَناب َوُرَبع  ْلع واأَ�سْ َرا�س و�سِ �سْ ْر�س واأَ واأَْجَبال وَكِبد واأَْكَباد َوَعُجز واأَْعْجاز و�سِ
واأَْرَباعَوَكَذِلَك اإِن َكاَنت عني )َفْعل( معتلة واوًا اأَو َياًء َوَذِلَك َنْحو �َسْوط واأَ�ْسواط َوَبْيت واأَْبيات”)ابن جني، 1972م، 
�س174(. وهذا يبني اإ�سرار القدماء على اإخراج)َفْعل( �سحيح العينمن هذا الباب .ولقد �ساق الأنباري علاًل 
يربر بها �سبب ما ذهب اإليه العرب من اعتماد جمع )َفْعل( على )اأَْفُعل( يف لغتهم وهي علل افرتا�سية اإذ يقول :” 
اإن قال قائل مل جمع َفْعل بفتح الفاء و�سكون العني يف القلة على اأَْفُعل ؛ و�سائر اأوزان الثالثي وهي َفَعل وَفِعل وَفُعل 
وِفَعل وِفِعل وِفْعل وُفُعلوُفْعل وَفْعل جتمع على اأَْفَعال، قيل لأن َفْعال اأكرث ا�ستعمال من غريه من �سائر الأوزان و اأَْفُعل 
اأخف من اأَْفَعال، فاأعطوا ما يكرث ا�ستعماله الأخف، واأعطوا ما يقل ا�ستعماله الأثقل ليعادلوا بينهما. فاأّما قولهم 
فرخ واأفراخ واأنف واآناف وزند واأزناد يف حروف معدودة ف�ساّذ؛ ل يقا�س عليه، على اأنهم قد تكلموا عليها فقالوا: 
اإمّنا قالوا يف جمع َفْرخ اأَْفراخ لوجهني اأحدهما اأنهم حملوه على معنى َطرْي فكما قالوا يف جمع طري اأطيار فكذلك 
قالوا يف جمع فرخ اأفراخ لأنه يف معناه”)الأنباري، 1995م، �س304(. ولقد اأطال يف التعليل م�ستخدمًا اأ�ساليب 
متعددة من الحتجاج بالعالقات ال�سوتية بني املفردات و�سوًل اإىل غايته .)الأنباري، 1995م، �س304(قوله اأّن 
اأفراخ واآناف واأزناد حروف معدودة، ليقبل يف التعليل لأن الإح�ساء اأثبت الكثري من ُجُموع )َفْعل( على )اأَْفَعال( .

اإِْتيان �شيغة اأَْفعال للدللة على املفرد :
يرى بع�س النحاة اإتيان �سيغة اأَْفَعالللدللة على املفرد و بذلك قال �سيبويهوذهب اإليه املربد يف املقت�سب بقوله 
اأَْجمال، وُفُلو�س فمن�سرف يف املعرفة والنكرة، لأنه  اأَْفعال، وُفُعول، نحو:  ا ما كان من اجلمع على مثال  “فاأمَّ  :
اأَْفعاًل. وُفُعول واإن كان لأكرث العدد  على مثال يكون للواحد. وهو جمٌع م�سارع للواحد؛ لأنه لأدنى العدد. اأعني 
فم�سارعته للواحد؛ لأنه يجمع كما يجمع الواحد. فاأّما اأَْفعال فما يكون منه على مثال الواحد قولهم: برمةاأَْع�سار 
واأَْعراب  واأَناعيم،  اأَْنعام  قولك:  وذلك  الواحد  يجمع  كما  ويجمع  متمزق،  اأَْكيا�س:  وثوب  واأَْقطاع،  اأَْرمام،  وحبل 
ا ما يجوز  :”واأمَّ بقوله  اأَْفعال  �سيبويه مايجوز تك�سريه من �سيغة  1/204(.ويبني  1999م،  واأَعاريب”)املربد، 
ر وهو جميع، فاإذا  يته باأعداٍل اأو اأمناٍر، وذلك قولك: اأعاديل واأنامري؛ لأنَّ هذا املثال قد يك�سَّ تك�سريه فرجل �سمَّ
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َباييت يف اأَْبياٍت، واأََناعيم يف اأَْنعاٍم. وكذلك اأجربٌة تقول  ر. قالوا: اأَقاويل يف اأَْقواٍل، واأَ �سار واحدًا فهو اأجدر اأن يك�سَّ
روا هذا املثال وهو جميع، وقالوا: يف الأ�سقية: اأ�ساٍق”)�سبيويه، 1988م، 3/407( فيها: اأجارب؛ لأنَّهم قد ك�سَّ

َفَجَعْلناُه  َنْبَتِليِه  اأَْم�ساٍج  ُنْطَفٍة  ِمْن  اْلإِْن�ساَن  َخَلْقَنا  ا  :)اإِنَّ تعاىل  قوله  عند  بهذا،  القول  اإىل  الزخم�سري  وذهب 
ْكيا�س: وهي األفاظ مفردة غري جموع، ولذلك وقعت  ريًا (]الإن�سان :2[اأْم�ساٍجكربمة اأع�سار، وُبْرد اأَ �َسِميعًا َب�سِ

�سفاتلالأفراد. ويقال اأي�سا: نطفة م�سج، قال ال�سماخ:
طوت اأح�ساء مرجتة لوقت ... على م�سج �ساللته مهني 

1407ه،  املفرد بهما”)الزخم�سري،  لو�سف  الإفراد،  له، بل هما مثالن يف  تك�سريًا  اأن يكون  اأم�ساج  ول ي�سّح 
ْو َم�ْسٌج  اأَ  ، ِبَفْتَحَتنْيِ 4/666( . ويرى اأبوحيان الأندل�سي اأنَّ اأم�ساج َجْمٌع : “ اْلأَْم�َساُج: اْلأَْخاَلُط، َواِحُدَها َم�َسٌج 

َبُة: ، َوَقاَل ُروؤْ ْعَراِبيِّ َكَعْدٍل، اأَْو َم�ِسيٌج َك�َسِريٍف َواأَ�ْسَراٍف، َقاَلُه اْبُن اْلأَ
ٍل ب�ساج ... مَلْ ُيْك�َس ِجْلًدا ِمْن َدٍم اأَْم�َساِج َيْطَرْحَن ُكلَّ ُمَعجَّ

: َوَقاَل اْلُهَذيِلُّ
ي�ِس �ِسيَط ِبِه َم�ِسيُج َل َواْلَفْوَقنْيِ ِمْنَها ... ِخاَلَف الرِّ َكاأَنَّ النَّ�سْ

اُخ: مَّ َوَقاَل ال�سَّ
)10/365 ٍة ِلَوْقٍت ... َعَلى َم�َسٍج �ُساَلَلُتُه َمِهنُي”)اأبوحيان، 1420م،  َطَوْت اأَْح�َساَء ُمْرجِتَ

ثالثًا : وزن اأَْفُعل :
يرى �سيبويه اأنَّ )َفْعل( اإذا اأردنا اأْن جنمعها جمع ِقلَّة، فاجلمع املّطرد يكون على )اأَْفُعل( اإذا كان ال�سم املجموع 
من �سحيح العني، واإن كان من معتل العني جمع على اأَْفعال، واإن كان �سحيحها يجمع يف الكرثة على ُفُعول، ومعتل 
3/407( .ويقول  العني اإذا اأرادوا بناء الأكرث منه بنوه على ِفعال وَمثَّل لذلك ب�َسْوط �ِسياط)�سيبويه، 1988م، 
ابن يعي�س م�سريًا اإىل اإتيان اأَْفُعل جمعًا لغري َفْعل مفتوح الفاء �ساكن العني : “وقد يجيء يف القّلة على “اأْفُعل”، 
ل عري�س ي�سري  وذلك قليل ُي�سمع ول ُيقا�س عليه، قالوا: “ِذْئٌب”، و”اأَْذوؤٌُب”، و”ِقْطٌع”، و”اأَْقُطٌع”. والِقْطُع: َن�سْ
ْهم. وقالوا: “ِقْدٌر”، و”اأَْقُدٌر”. واأنكر اجَلْرمّي “اأَْقُدٌر”. وقالوا: “ِجْرٌو” و”اأَْجٍر”، و”ِرْجٌل” و”اأَْرُجٌل”، ومل  لل�سَّ
يتجاوزوا “اأْرُجاًل” اإىل غريه من جموع الكرثة “ )ابن يعي�س، بدون تاريخ، 3/234(.يقول الّر�سي : “هذا باب 
اجلمع، وهذا باب الثالثي كيف يجمع، ثم ابتداأَ وقال: “ الغالب يف نحو َفْل�س اأَن يجمع على اأَْفُل�س، اعلم اأَن الغالب 
اأَو يائيًا، فاإِن الغالب يف  اأَْفُعل، اإِل اأَن يكون اأجوف واويًا  اأَن يجمع َفْعل املفتوح الفاء ال�ساكن العني يف القلة على 
اأَْفُعل نحو  اأَي�سًا  اأَْفعال: كَثْوب واأَْثواب و�َسْوط واأَ�ْسَواط وَبْيت واأَْبَيات و�َسْيخ واأَ�ْسياخ، وذلك لأنه لو قالوا فيه  قلته 
اأَ�ْسُوط واأَْبُيٍت لثقلت ال�سمة على حرف العلة واإِن كان قبلها �ساكن، لأن اجلمع ثقيل لفظًا ومعنًى في�ستثقل فيه 
2/90(ويذهب  1975م،  واأَْعنُي.”)الآ�سرتاباذي،  واآُير  واأَْثُوب  اأَْقُو�س  نحو  قلياًل  اأَْفُعل  فيه  وقد جاء  ثقل،  اأَدنى 
الر�سي اإىل القول بقلة جميء )َفْعل( �سحيح العني على )اأَْفعال( موؤكدًا ما ذهب اإليه �سيبويه: “وقد يجئ غري 
الأجوف يف القلة على اأَْفعال اأََي�سًا قلياًل كَفْرخ واأَْفراخ وَفْرد واأَْفَراد، لكن الأغلب يف الأجوف وفيما �سواه ما ذكرناه 
اأَوًل، والغالب يف كرثة َفْعل اأَن يكون على ُفُعول وِفَعال كُكُعوبوِكَعاب وقد ينفرد اأَحدهما عن �ساحبه كَبْطن وُبُطون 
َكاك، والناق�س: كَدْلٍو َوُديِلٍّ وِدلء، وُثْدي وُثِدي وظبي وِظباء،  كوك و�سِ ّك َو�سُ وَبْغل وِبَغال، وكذا امل�ساعف نحو �سَ
واأَما الأجوف فاإِن كان واويًا َفُفُعول فيه قليل، والأكرث اْلِفَعال ل�ستثقال ال�سمة على الواو يف اجلمع وبعده الواو، 
“ اأّما ما كان من غري املعتل  2/90(.كما يقول املربد:  1975م،  ول ي�ستثقل ذلك يف امل�سدر”)ال�سرتاباذي، 
على )َفْعل(، فاإّن بابه يف اأدنى العدد اأَْن يجمع على )اأَْفُعل( ؛ وذلك قولك )َكْلب( و)اأَْكُلب( و)َفْل�س( و)اأَْفُل�س( 
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و)ُفُروخ(  و)ِفَراخ(  )ِكَعاب(  )ِكاَلب(و  قولك:  وذلك   : )ُفُعول(  )ِفعال(اأو  اإىل  خرج  الكرثة،  اإىل  جاوزت  فاإن 
)َفْعل(  القدماء يف  النحاة  يعي�س مذهب  ابن  2/482(ويقرر  1992م،  “)املربد،  الباب  هو  فهذا  و)ُفُلو�س(. 
معتل الاّلم بجعله ك�سحيحها يف جمع القلة: “اأّما ما كان معتل الاّلم من نحو: “َدْلٍو”، و”َحْقٍو”، و”َجْرٍو”، فاإّنه 
يجمع يف اأدنى العدد على القيا�س، فيقال: “اأْدٍل”، و”اأْحق”، و”اأْجٍر”. والأ�سُل: “اأْدُلٌو”، و”اأْحُقٌو”، فوقعت الواو 
رَي اإىل بناء ل نظرَي له، فاأبدلوا  طرًفا، وقبلها �سّمٌة، ولي�س من الأ�سماء املتمكنة ما هو بهذه ال�سفة، فكرهوا امَل�سِ
كـ”قا�ٍس”،  املنقو�س،  قبيِل  من  ف�سار  قبلها،  الك�سرة  ووقوِع  فها  لتطرُّ ياء،  الواو  قلبوا  ثّم  ك�سرة،  ال�سّمة  من 

و”غاٍز”. قال ال�ساعر ]من الب�سيط[:
ْقَمَتنْي له اأْجٍر واأْعرا�ُس “)ابن يعي�س، بدون تاريخ، 3/266( َلْيٌث ِهَزْبٌر ُمِدلٌّ عند ِخي�َسِتِه ... بالرَّ

خال�سة قول القدماء اأنَّ اأَْفَعالينقا�س فيما ل ينقا�س فيه “اأَْفُعل” ال�سابق؛ فيطرد يف كل ا�سم معتل العني بالواو اأو 
ف؛ نحو َوْقت  عَّ ْبَواب... ويف كل ا�سم واوي الفاء؛ اأو ُم�سَ بالياء اأو بالألف؛ نحو: َثْوب واأَْثَواب، �َسْيف واأَ�ْسَياف، َباب واأَ
واأَْوَقات، وَعّم واأَْعمامويف كل ا�سم ثالثي مفتوح الأول، مع َفتح ثانيه، اأو مع ك�سره، اأو �سمه، نحو: َجَمل واأَْجَمال، 
ادويف كل ا�سم ثالثي مك�سور الأول مع فتح ثانيه، اأو مع ك�سره، اأو ت�سكينه؛ نحو: ِعَنب  د واأَْع�سَ ار، وَع�سُ ر واأَمْنَ ومَنِ

واأَْعناب، واإِِبل واآبال، وِحْمل واأَْحَمالويف كل ا�سم ثالثي على وزن: ُفُعل، اأو ُفْعل ب�سكون الثاين”، نحو:
 ُعُنق واأعناق وُقْفل واأَْقفال، فاإن كان املفرد على وزن: )ُفَعل(ب�سم ففتح، فالكثري اأن يكون جمعه على: )ِفْعالن(

ردان، وُنَغر وِنْغران، وُجَرذ وِجْرَذان. َرد و�سِ بك�سر ف�سكون؛ نحو: �سُ
ا ال�سفات فلم ي�سمع منها على هذا الوزن اإل �سهيد: اأَ�ْسهاد، وعدّو: اأَْعداء، وِجْلف:   يقول �سعيد الأفغاين :” اأَمَّ

”.)الأفغاين، 2001م، �س147( وا هذا �ساذاًّ اأَجالف، فعدُّ
َفْعل التي الياءات والواوات فيهن عينات :

ا ما كان َفْعاًل من بنات الياء والواو فاإنَّك  يقول �سيبويه معلاًل لإتيان جمع )َفْعل( معتل العني على )اأَْفعال( :”اأمَّ
ا  اإذا ك�ّسرته على بناء اأدنى العدد ك�سّرته على اأَْفعاٍل وذلك: �َسْوٌط واأَ�ْسَواٌط، وَثْوٌب واأَْثَواٌب، وَقْو�ٌس واأْقَوا�ٌس. واإمنَّ
نظائُر  اأي�سًا  وله يف ذلك  اأَْفعاٍل.  بنوه على  ثقل ذلك  ا  فلمَّ الواو،  ال�سّمة يف  اأَْفُعٍل كراهية  يبنوه على  اأن  منعهم 
كان هذا عندهم  البناء  ُيبنى على هذا  املعتّل  كان غرُي  فلّما  واأَْرفاٍغ.  وَرْفٍغ  واأَْفراٍد،  اأَْفراٍخ  نحو  املعتّل،  من غري 
العني �ساكنها على  اّطراد جمع )َفْعل( �سحيح  يوؤكد �سيبويه عدم  3/316(. وبهذا  1988م،  اأوىل”)�سيبويه، 
)اأَْفَعال(. يقول املربد : “ فاأّما ما جاءعلى )اأَْفَعال( فنحو )َفْرد( و)اأَْفَراد( و)َفْرخ( و)اأَْفَراخ( ...م�سبٌه بغريه 

. )2/481-482 خارج من بابه”)املربد، 1992م، 
ال�سّمة  كراهية  ُفُعوًل  تركوا  وِقَيا�ٌس.  وِثَياٌب  �ِسَياٌط  قولك:  وذلك  ِفَعاٍل،  على  بنوه  الأكرث  بناء  اأرادوا  “واإذا 
غري  يف  نًة  متمكِّ كانت  اإذ  اأوىل  الباب  هذا  يف  وكانت  ِفَعال،  على  فحملوها  الواو،  قبل  التي  ّمة  وال�سَّ الواو  يف 

املعتّل”)�سيبويه، 1988م، 3/316(.
اإجازة النحاة املحدثينجمع )َفْعل( �سحيح العني على )اأَْفعال( قيا�سًا:

ا ال�سم الثالثي الذي على وزن: “َفْعل” “بفتح ف�سكون” �سحيح العني -غري ما �سبق-  يقول عبا�س ح�سن :”اأمَّ
فمنع كثري من النحاة جمعه قيا�سًا على “اأَْفَعال”. وهذا منٌع ل ي�ستند اإىل اأ�سا�س �سليم، وال�سواب جواز جمعه 
�ْسَهام... و... ول مانع اأن يجمعكغريه- على �سيغة اأُخرى  قيا�سيًا على: “اأَْفَعال” فيقال: َبْحث واأَْبحاث، و�َسْهم واأَ
رد جمعه عليها”)عبا�س ح�سن، بدون تاريخ، 4/638(. وعلى هذا الراأي  اإذا انطبق عليه و�سف املفرد الذي يطَّ
ميكننا اأن جنمع َبْحث على اأَْبحاث وفق ماذهب اإليه عبا�س ح�سن. واأَْبُحث ِقَيا�سًا على ما قاله النحاة القدامى، 
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وُبُحوث جمع كرثة على مذاهب القدماء يف جمع َفْعل �سحيح العني . وميكننا ا�سطحاب ما قاله ابن جني يف )باٌب 
ا عند ال�سرورة . فمن ذلك  يف احتمال القلب لظاهر احلكم ( :” هذا مو�سع ُيحتاج اإليه مع ال�سعة، ليكومُنَعدًّ
قولهم اأَ�ْسُطر . فهذا وجه اأن يكون جمع �َسْطر، كَكْلب واأَْكُلب، وَكْعب واأَْكُعب، وقد يجوز اأن يكون جمع �َسَطر، فيكون 

حينئذ كَزَمن واأَْزُمن، وَجَبل واأَْجُبل ؛ قال:
ي باأَْجَباٍل عن اأَْجُبلهاوباأَْودية عن ا�سم واديها  اإيّن لأَُكنِّ

ْجَبال وقد يجوز اأن يكون جمع �َسْطر كَثْلج واأَْثالج وَفْرخ  ومثله اأَ�ْسَطار، فهذا وجهه اأن يكون جمع �َسَطر كَجَبل واأَ
ي اأَْدرك ما يف جمع )َفْعل( و)َفَعل( من تداخل  واأَْفَراخ”)ابن جني، بدون ت، 42-3/41( . نالحظ اأًّن ابن جنِّ
ا عند ال�سرورة “ )ابن  يف جمعهما على )اأَْفَعال( وَ)اأَْفُعل( فقال :” هذا مو�سع ُيحتاج اإليهمع ال�سعة، ليكون ُمَعدًّ
القول  من  املحدثون  النحاة  و  التوحيدي  اأبوحيان  اإليه  ملا ذهب  ي�سطر  ومل   .  )3/41-42 تاريخ،  بدون  جني، 

باّطراد جمع )َفْعل( على )اأَْفعال( . ول ي�سك اأحٌد َوَقَف على موؤلفات ابن جني يف غو�سه يف اأ�سرار العربية .
رد يف َجْمع الأ�سماء الثالثية على اأي وزن كانت اإّل التي على وزن )ُفَعل  ْفَعال( يطَّ اأَ  هنا يقررعبا�س ح�سن اأّن) 
( الذي يجمععلىِفْعالننحو ُجَرذِجرذان، وقد �سّذ اأَْرطاب جمع ُرَطب واأَْرباع جمع ُرَبع .وبهذا يخالفمذهبالنحاة 
راده بل يعدونه من  القدامىالقائلبمنع جمع )َفْعل ( ال�سحيح العني �ساكنها قيا�سًا على )اأَْفَعال(، اإذليرون اطِّ

ال�ّساذ . ويتهم من تابع �سيبويه بالت�سرع .
يف  رد  )اأَْفعال(لَيطَّ اجلمع  اأّنهذا  النحاة  ُقدامى  قول  وهي  ب�سددها،  نحن  التي  الدرا�سة  م�سكلة  تكمن  وهنا 
َفْعل وياأتي ِمْن بعدهم َمْن يناق�س هذا القولكاأبي حيان التوحيدي، وعبا�س ح�سن من املحدثني، والأب اإن�ستا�س 
لَفْعل  ردًا  مطَّ اأَْفعال جمعًا  اعتمد جمع  الذي  العربية  اللغة  ذلك جممع  وتابعهم يف  العدناين  و حممد  الكرملي 

�سحيح العني �ساكنها.
جمع ا�شم اجلمع على اأَْفعال : 

ولقد جمع ا�سم اجلمع على اأَْفعال، ومن ذلك جمع ِحْزب على اأَْحزاب و�سيعة على اأَ�ْسياع وَفْوج على اأَْفواج وعدّو 
على اأَْعداء ومنه قوله تعاىل :)َفاْخَتَلَف اْلأَْحَزاُب ِمْن َبْيِنِهْم َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َم�ْسَهِد َيْوٍم َعِظيٍم ( ]مرمي : 
ُهْم َكاُنوا يِف �َسكٍّ ُمِريٍب(]�سباأ:54[  نَّ 37[، وقوله :)َوِحيَل َبْيَنُهْم َوَبنْيَ َما َي�ْسَتُهوَن َكَما ُفِعَل ِباأَ�ْسَياِعِهْم ِمْن َقْبُل اإِ
ُيوَزُعوَن(  َفُهْم  اِر  النَّ اإِىَل   ِ اهللَّ اأَْعَداُء  ُيْح�َسُر  و)َوَيْوَم  اأَْفَواًجا(]النباأ:18[  َفَتاأُْتوَن  وِر  ال�سُّ يِف  ُيْنَفُخ  َيْوَم   (: قوله 

]ف�سلت:19[ الألفاظ حزب، �سيعة، فوج، وعدو من اأ�سماء اجلمع التي جمعت على )اأَْفَعال( .
قال ابن يعي�س: “اعلم اأن جمع اجلمع لي�س بقيا�س، فال يجمع كل جمع، واإمنا يوَقف عند ما جمعوه من ذلك، ول 
ُيتجاوز اإىل غريه، وذلك لأن الغر�س من اجلمع الدللُة على الكرثة، وذلك يح�سل بلفظ اجلمع، فلم يكن بنا حاجٌة 
اإىل جمع ثان. قال �سيبويه : اعلم اأنه لي�س كل جمع ُيجمع، كما اأنه لي�س كل م�سدر ُيجمع كـ “الأ�ْسغال”، و”احُللوم”. 
وقال اأبو عمر اجَلْرمي: لو قلنا يف “اأْفُل�ٍس”: “اأفاِل�ُس”، ويف “اأْكُلٍب”: “اأكاِلُب” ويف “اأْدٍل”: “اأداٍل”، مل يجز، فاإذًا 

جمُع اجلمع �ساذ.”)ابن يعي�س، بدون تاريخ، 3/327(
“اأفاعيل”،  ْفَعاٍل”:  “اأَ كّل  ويف  “اأفاِعل”،  و”اأْفِعَلة”:  “اأْفُعل”،  كّل  يف  “فيقال  الكتاب:  �ساحب  قول  واأما   “

فت�سمٌح يف العبارة. وال�سواُب ما ذكرناه” )ابن يعي�س، بدون تاريخ، 3/327(.
واإمنا يجمعون اجلمع، اإذا اأرادوا املبالغة يف التكثري، والإيذاَن بال�سروب املختلفة من ذلك النوع على ت�سبيه لفظ 
اجلمع بالواحد. وقد جاء ذلك يف جمع القلة، ويف جمع الكرثة، وهو يف جمع القّلة اأ�سهُل لدللته على القلة، فاإذا اأُِريد 
يُئه فيجمع القلة “اأْفُعل”، و”اأْفِعَلة”، و”اأْفعال”، فمن ذلك قولهم: “اأْيٍد”، و”اأياٍد”. الكثرُي، جمعوه ثانًيا. فاأما جَمِ
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راأي النحاة يف الأ�سماء التي جتمع على َوْزَن ُفُعول و اأَْفعال واأَْفُعل :
ْفعاٌل مكان اأَْفُعٍل، قال ال�ساعر، الأع�سى: يقول �سيبويه �سيخ النحاة :”واعلم اأنه قد يجيئ يف َفْعٍل اأَ

ْزناِدَها هم ... وَزْنُدَك اأَْثقُب اأَ طَلُحوا َخرْيَ ُوِجدَت اإذا ا�سْ
ولي�س ذلك بالباب يف كالم العرب. ومن ذلك قولهم: اأفراٌخ واأجداٌد واأفراٌد، واأجدٌّ عربية وهي الأ�سل. وراأٌد واأراآٌد، 

والراأد: اأ�سل اللحيني.
الكماأة  وهو  َجْبٌء  قولهم:  وذلك  بالأ�سل.  ذلك  ولي�س  وُفُعوٍل،  ِفعاٍل  على  ك�سر  كما  ِفَعلة  على  الَفْعل  ك�سر  ورمبا 

احلمراء وِجباأٌة، وَفْقٌع وِفَقَعٌة وَقْعٌب وِقَعبٌة.
وقد يك�سر على ُفُعولة وِفعالة، فيلحقون هاء التاأنيث البناء وهو القيا�س اأن ُيَك�ّسر عليه. وزعم اخلليل اأنَّهم اإمنا 
اأرادوا اأن يحققوا التاأنيث. وذلك نحو الِفحالة والُبُعولة والُعُمومة. والقيا�س يف َفْعٍل ما ذكرنا، واأّما ما �سوى ذلك 
فال يعلم اإل بال�سمع ثم تطلب النظائر كما اأنك تطلب نظائر الأَْفعال هاهنا فتجعل نظري الأَْزناد قول ال�ساعر، 

وهو الأع�سى:
َعرَباُتها. اآناِفها  على  واأَْم�َسْت   ... بًا  معزِّ الَّلقاح  الّراعي  ح  روَّ “اإذا 

كاأَْفَراخ  األفاظ  بع�س  منه  ورد  قد  كان  واإن  العرب  كالم  يف  بالباب  لي�س   ) )اأَْفَعال  على  )َفْعل(  جمع  اإّن 
واأَْجَداد”)�سيبويه، 1988م، 3/586( .

ولقد تابع كثري من النحاة �سيبويه يف ما ذهب اإليه، يقول ابن عقيل : “ واأّما جمع َفْعل ال�سحيح العني على اأَْفعال 
ف�ساذ كَفْرخ واأَْفراخ.)ابن عقيل، 1980م، 4/117(”ومن النحاة املعا�سرين الغالييني، اإذ يقول : ما كان على 
وزن )َفْعل ( بفتح ف�سكون، وهو �سحيح الفاء والعني غري م�ساعف، فال يجمع على )اأَْفَعال( قيا�سًا.)الغالييني، 
2002م، 24-2/23( واإمنا يجمع على )اأَْفُعل( ولكنه قد �سذَّ جمع َزْند، وَفْرخ، وَرْبع، َحْمل، على وزن : اأَْزناد، 
واأَْفراخ، و اأَْرباع و َحْمل، اأَْحمال . وللمحدثني راأي يخالف ماذهب اإليه القدماء ومن تابعهم من املحدثني، بل يرون 
اّطراد جمع َفْعل على اأَْفعال معتمدين يف ذلك على اآراء بع�س القدماء، وقد ا�ست�سهدوا على ذلك مبا ا�ستدركه اأبو 
حيان التوحيدي، واأ�سافوا اإليه ا�ستدراكات املحدثني . ويعد وزن ُفُعول من اأوزان جموع الكرثة واأَْفعال من اأوزان 
جموع القلة. وجمع القلة هو ما يطلق على ثالثة فما فوق اإىل الع�سرة، نحو: َفْرخ، اأَْفراخ، وجمع الكرثة ما دّل على 
القيا�سي من )َفْعل(  القلة  اأنَّ جمع  اأحدهما عن الآخر .ويرون  :َبْحث، ُبحوث .وقد ينوب  ع�سرة فما فوق، نحو 

هو)اأَْفُعل( ولذلك قالوا جمعه على اأَْفعال لي�س بالباب .
ها ُقدامى النحاة : اأ�سماء ُجِمَعْتعلى اأَفْعالغري التي عدَّ

ُجِمعت  التي  الأ�سماء  من  اأحظى مبزيد  َلَعلِّي  وغريه  منظور  لبن  العرب  ل�سان  وتفتي�س يف  بحث  قمت مبحاولة 
:اأَ�ْسطاء،  �َسْطء  اأَْرهاط،   : الأ�سماء:َرْهط  ومنهذه  العني فوجدت عددًا مقدرًا منها،  اأَْفعال، من غري معتل  على 
اأَْرذال،   : ْقماع، وَرْذل  اأَ  : باع، وَقْمع  :اأَ�سْ ْبع  :اأَ�ْسحال، �سَ اأَ�ْسحار، �َسْحل  �ْسجاف، �َسْحر:  :اأَ اأَ�ْسجاع، �َسْجف   : �َسْجع 
ل : اأجنال، وَبْع�س : اأَْبعا�س،  ْنقاب، وَبْهو : اأَْبهاء، و جَنْ ْخ�سام، وَنْقب : اأَ م : اأَ و�َسْرط:اأَ�ْسراط، و َرْبع :اأَْرباع، و َخ�سْ
اأ�سخا�س، �سكل :   : اأو�ساف، �سخ�س   : ْوقار، و�سف  اأَ  : َوْقر  اأَ�ْسماع، و  اأَْعدال، �َسْمع:   : اأَْن�ساب، وَعْدل   : ب  وَن�سْ
اأ�سكال، وحلظ : اأحلاظ، قرد : اأقراد، �سطر: اأ�سطار، ون�سر :اأن�سار، غر�س : اأغرا�س، وهم : اأوهام . وغريها 
كثري .وهنالك األفاظجاءت بلغتني يف كالم العرب ؛ مثل َرْطل وِرْطل جمعت على اأَْرطال ومن ذلك قول عمرو بن 

اأحمر الباهلي:
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لها ِرْطاًل تكيل الزيت فيهوفاّلحًا ي�سوق لها حمارا
به.)ابن منظور،  يوزن  الذي  طل  والرِّ طل  الرَّ و  بالك�سر ل غري،  ِرطل خفيف  وفر�ٌس  الراء  بفتح  الَعْدل   : طل  الرَّ

1414ه، 11/286(
ومنها َحرْبيجمع على اأَْحباريقول ابن منظور : “ وبع�سهم يقول ) َحرْب( وقال الفراء اإمنا هو )ِحرْب( بالك�سر وهو 
اأف�سح لأنه يجمع على اأَْفعال دون َفْعل، ويقال ذلك للعامل . قال اأبوعبيد : والذي عندي اأنه احَلرْب بالفتح، معناه 
العامل بتحبري الكالم والعلم”)ابن منظور، 1414ه، 4/157(ونالحظ اأنَّ الفراء ي�ستدل على ك�سر اأول )حرب(

ر على اأَْفعال . مبجيء جمعها وزن اأَْفعال وهو ُكويّف، مواقفًا راأي �سيخ الب�سرين يف اأنَّ َفْعل لُتَك�سَّ
ومنها َعْدل، قال ال�ساعر:

كاأّن رعن الآل منه يف الآلإذا بدا دهاجن ذو اأَْعدال
العدل ا�سم حمل معدول بحمل اأي ُم�سوًّى به)اأبو حيان، 1420ه، 1/131(.

ومنه َفْخذوَفِخذ يجمع على اأَْفخاذ، و َكْبد ) َكِبد( يجمع على اأَْكباد، وَكْتف )َكِتف( على اأَْكتاف.نالحظ اأَنَّ بع�س 
َهر : دون  ما ُجِمع على اأَْفعال فيه لغتان مثال : َنْهر وَنَهر وَحرْب وِحرْبوَكْبدوَكِبد...، يقول اأبو حيان الأندل�سي : “النَّ
اأو املاء يف املجرى املت�سع قولن، وفيه لغتان : فتح الهاء، وهي  البحر وفوق اجلدول، وهل هو نف�س جمرى املاء 
اللغة العالية، وال�سكون، وعلى الفتح جاء اجلمع اأنهارًا قيا�سًا مّطردًا اإذ اأَْفعال يف َفْعل ال�سم ال�سحيح العني ل 
1/131(. وهنا اأبوحيان الأندل�سي يرجح اأن  يّطرد، واإن كان قد جاءت منه األفاظ كثرية”)اأبوحيان، 1420ه، 
يكون اجلمع ِلّلغة التي تفتح فيها العني حتى يكون مت�سقًا مع مذهب القدماء الذين مينعون اّطراد اأَْفعال يف )َفْعل( 

)1/131 �ساكن العني، جريًا على مذهب �سيبويه فو�سفها باللغة العالية.” )اأبوحيان، 1420، 
اآراء العلماء املخالفة ملا ذهب اإليه قدامى النحاةيف َجْمع َفْعل على اأَْفَعال:

منه  كان  ما  -ويريد  ف�سكون  “َفْعل” بفتح  يومًا:  عباد  بن  ال�ساحب  “قال  قال:  التوحيدي.  حيان  اأبو  “حدث 
�سحيح العني، لي�س من الأنواع التي ذكروها”، “اأَْفعال” قليل. ويزعم النحويون اأّنه ما جاء منه اإل َزْند واأَْزناد، 
واأَْفعال”. فقال: هات  “َفْعل  “اأي: كلمة” كلها:  اأحفظ ثالثني حرفًا  اأنا  له:  واأَْفَراد. فقلت  وَفْرد  واأَْفراخ،  وَفْرخ 
يلزم  اأن  للنحوي  لي�س  ثم قلت:  الكتب،  ودللت على موا�سعها من  الكلمات-  عي. ف�سردت احلروف -اأي:  ُمدَّ يا 
هذا احلكم اإل بعد التبحر، وال�سماع والوا�سع، ولي�س للتقليد وجه اإذا كانت الرواية �سائعة والقيا�س مّطردًا...، 
وهذا كقولهم: َفِعيل “بفتح فك�سر، فياء �ساكنة” على ع�سرة اأوجه، وقد وجدته اأنا يزيد على اأكرث من ع�سرين 
وجهًا، وما انتهيت يف التتبع اإىل اأق�ساه. فقال: خروجك من دعواك يف َفْعل “فتح ف�سكون” يدل على قيامك يف 

َفِعيل”)عبا�س ح�سن، بدون تاريخ، 4/468(.
)اأفعال(  )َفْعل( على  الف�سحاء من جموع  �سمع عن  ما  اأّن  اأظهر  الكرملي  اإن�ستا�س  الأبالأب  اإميل:”لكن  يقول 
اأكرث مما �سمع من جموعه املطردة على )اأفعل( اأو )ِفعال( اأو)ُفُعول( “)اإميل بديع، 1988م، �س132( :”اأن 
النحاة مل ي�سيبوا يف قولهم اإّن )َفْعاًل( ل يجمع على اأَْفعال اإّل يف ثالثة األفاظ ل رابع لها، وهي َفْرخ واأَْفراخ وَحْمل 
د ابن ه�سام اأن ل رابع لها، والذي وجدته اأنَّ ما �سمع عن الف�سحاء من جموع َفْعل  واأَْحمال وَزْند اأو اأَْزناد، و اأَكَّ
على اأَْفَعال اأكرث مما �سمع من جموعه اأي املطردة – على اأَْفُعل اأو ِفَعال اأو ُفُعول، فعدد مارود على اأَْفُعل)142(
ا�سمًا وعلى ِفعال )221( ا�سمًا، وعلى ُفُعول )42( ا�سمًاوعلى اأَْفَعالأحق واأَْوىل لأن عدد ما ورد فيها هو )340(
لفظة وكلها منقولة عنهم لورودها يف الأمهات املعتمدة مثل القامو�س والل�سان ثم قال: يحق للمجمع اأّل يعتمد على 
جمرد الأقوال التي تداولها النحاة ناقلني الأقوال الواحد عن الآخر، بال اجتهاد، ول اإمعان يف التحقيقباأنف�سهم، 
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اأن ينادي املجمع على رءو�س املالأ بهذه القاعدة  اأثبتوه . وقد حان الوقت  اأّما الذي يوؤيده الجتهاد فمخالف ملا 
اجلديدة املثبتة على اأقوال الأئمة الف�سحاء “)حما�سرجمال�س النعقاد الرابع ملجمع القاهر، �س51( ثم ذكر 

اأن كل الأمثلة التي وجدها هي ل�سحيح العني والفاء.
)اأَْفُعل(  على  جاء  ما  فمجموع  قّدمه،  الذي  الإح�ساء  من  ي�ستنتج  الكرملي  اإن�ستا�س  اإليه  ذهب  ما  على  والرد 
و)ِفَعال( و)ُفُعول( 405 ا�سمًا، ومادامت هذه اجلموع قيا�سية، ن�سطتيع اأن نقي�س عليها ما �ساء اهلل اأن يقا�س، وما 
جاء على )اأَْفَعال( وفق قوله 340 ا�سمًا اأي ما�سمع . ونرجع اإىل عدم و�سعهم حدًا للكرثة التي يقا�س عليها، اأقول 
لي�س للكرثة حّد واإمّنا يرجع القيا�س اإىل عدم وجود املعار�سةالتي حتدث ا�سطرابًا يف الفهم بتداخل اللغاتواهلل 
اأعلم. يقول ابن يعي�س ورمبا تعاقب على ال�سم الواحد فقالوا: )َفْرخ( و)ِفَراخ( و)ُفُروخ( و)َكْعب( و)ِكَعاب( 

و)ُكُعوب(” )ابن يعي�س، بدون تاريخ، 5/15( .
النحات  نخ�سى  اأن  ردًادون  مطَّ قيا�سًا  )اأَْفَعال(  على  جمع)َفْعل(  جواز  1970م،  يف  القاهرة  قررموؤمتر  وقد 
َفْعل على  اإىل جمع  اأبي حيان يف ا�ستح�سان الذهاب  اإىل ن�س عبارة  واملعجمات . ن�س قرار املجمع :”ا�ستنادًا 
اأَْفعال مطلقًا وا�ستنادًا اأي�سًا على الألفاظ الكثرية التي وردت جمموعة على هذا الوزن، ترى اللجنة جواز جمع 
)َفْعل ( �سحيح العني مثل َبْحث على اأَْبحاث ولو كان �سحيح الفاء والالم ويدخل يف ذلك مهموز الفاء ومعتلها 

وامل�سعف “)جممع اللغة العربية، 1970م(
 : الأول  ل�سببني  �سيبويه  اإمامهم  خطاأ  و  بخطاأالنحاة  قوله  �س34-35(  1983م،  العدناين)العدناين،  يعزو 
ل، َراأْي، �َسْطر،  ظ، حَمْ اأح�سى الت�سريحوحا�سيته )28( جمعًالـ)َفْعل( على ) اأَْفعال(َحْمل، �َسْكل، �َسْمعَلْفظ، حَلْ
ْرب . د، َفْرد، اأَْلف، اأَْنف، اأَر�س َرْم�س، َعْر�س، َنْهر، َنْذل، �َسْخ�س، �َسْرط، َجْفر، َبْع�س، َدْخل، �سَ ن، جَنْ َجْفن، حَلْ

اأبي حيان التوحيدي على  35-34( : ماجاء يف كتاب )اإر�ساد الأريب ( من ردِّ ال�سبب الثاين)العدناين، 1983م، 
)اأَْفعال(وا�ست�سهاده  )َفْعل( على  و�سذوذ ماجاء من وزن  بقلة  وقولهم  النحاة  تبيان زعم  و  بن عباد  ال�ساحب 

بثالثني كلمة كلها )َفْعل( و)اأَْفَعال( .
اأ�شباب الختالف بني القدماء واملحدثني يف جمع َفْعل:

لقد ا�ستعر�سُتال�سيغ الكثرية املذكورة يف جمع )َفْعل( على )اأَْفعال(، ول�سك يف معرفة القدماء واإمامهم �سيبويه 
لهذه الكرثة، واأي�سًا ا�سطحبُت ما عرف عنهم مندقة ح�ّسهم اللغوي الذي �ساهم يف اإ�سدار هذه الأحكام، يقول 
اأهل  القول وهم  لهذا  �سيبويه  . ملاذا ذهب  العرب  بالباب يف كالم  لي�س  )اأَْفعال(  اأنَّ جمع )َفْعل( على  �سيبويه 
َتّبع ؟ اأول ما وقفُت عنده جمع كلمة َنْف�س على اأًْنُف�س يف القلة وُنُفو�س يف الكرثة وهي  ال�ستق�ساء وال�ستقراء والتَّ
على وزن )َفْعل(، ووجدت كلمة َنَف�سوجمعها اأَْنَفا�س وهي على وزن )َفَعل(، فلو اّطرد جمع َنْف�س على اأَْفعال حلدث 
لب�س بني املادتني . و هناك من املفردات التي لو اّطرد فيها ما ذهب اإليه املحدثون لأَْوَجدْت ا�سطرابًا يف دللة 
اجلمع؛ على �سبيل املثال كلمة َقْرن التي جتمع على ُقُرون، و ِقْرن التي جتمع على اأَْقَران، وهنالك مفردات على 
)َفْعل( مل ي�سمع لها جمع على )اأَْفعال( نحو : َرْحل و اأَْرُحل ؛ “وَرْحل الرجل منزله وم�سكنه واجلمع اأَْرُحل”)ابن 
منظور، 1414ه، 11/276(وَفْرج وُفُروج “ الفرج : اخللل بني ال�سيئني واجلمع ُفُروج، ل يك�سر على غري ذلك 
2/341(وَعْظم واأَْعُظم، وِعَظام، ومل ي�سمع فيها اأَْعَظام على وزن )اأَْفعال( . وم�ساألة  .”)ابن منظور، 1414ه، 
حتا�سي اخللط بني الدللت انتبه لها الغالييني يف قوله : “ ثم اأََل ترى اأنهم جمعوا )اأ�سود( �سفة على )�ُسود( 
ثم حني اأرادوا به معنى )احلية( جمعوه على )اأَ�َساود( كاأَْجدل اأََجادل واأنهم جمعوا )خ�سراء( موؤنث )اأخ�سر(

البقول جمعوها على  ر من  اخُل�سْ بها معنى  اأرادوا  ملا  ثّم  ر( ب�سم ف�سكون )كما هو قيا�س جمعه (  على )ُخ�سْ
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َهُه  24-2/23(.ومن هذا املنطلق اأرجح ماذهب اإليه �سيبويه واأنفي ما َوجَّ )خ�سروات(” )الغالييني، 2000م، 
اأبوحيان التوحيدي ومن تابعه من نقد ل�سيبويه ومن اأخذ مبذهبه من القدماء .

وعندما لحظ هوؤلء العلماء والباحثون كرثة املفردات التي ُجِمَعْت على )اأَْفعال(لـ)َفْعل( �سحيح العني �ساكنها ؛ 
كان الأحرى بهم اأَْن يت�ساءلوا عن �سبب اإجماع جمهور النحاة علىالقولبعدم اّطراده. واأن يقيدوا ماو�سلوا اإليه من 
قوٍل باّطراد جمع )َفْعل( على )اأَفْعال(، با�سرتاط اأن ل يقع ا�سرتاك بني مادتينيوؤدي اإىل لب�س بني اجلمعني. بل 
التو�سع يف ماذهبوا اإليه يوؤدي اإىل خلل بني يف اللغة، واأن ين�سفوا من �سبقهم يف جمال البحث. ولعل فيما ذهبوا 

اإليه ا�ستعجاًل َبّينًا. واهلل اأعلم .
ال�شتنتاج :

)ِفَعال(  على  والكرثة  )اأَْفُعل(  على  القلة  يف  يجيء  اأن  تك�سريه  فالقيا�س  )َفْعل(  ا  :فاأمَّ القدامى  النحاة  قول   -
و)ُفُعول(، وو�سفهم له بالباب، فهو حكم ناجت عن اإح�ساء وتاأمل وح�ّس لغوّي دقيق.

راد )اأَْفَعال( يف جمع )َفْعل( و خمالفة ماذهب اإليه القدماء والأخذ بقول اأبي حيان  - قول النحاة املحدثني باطَّ
التوحيدي والأب اإن�ستا�س الكرملي اأمر فيه ا�ستعجال، ويحتاج اإىل مزيد من البحث والتدقيق .

-القيا�س ل ُيْبَنى على الإح�ساء العددي بل يدعمه عدم املعار�سة . 
ْفعال  -اأ�ستطيع القول اأّن جمع بحث على )اأَْفَعال( �سحيح لعدم املعار�سة، وجميء اأمثلة م�سابهةله ُجِمَعْت على اأَ

وُفُعول واأَْفُعل مع ال�ستئنا�س مبا ذهب اإليه ابن جني ول�سيوع ا�ستعمالها يف اجلامعات واملراكز العلمية .
امل�شادر واملراجع:

1-ابن جني : اأبو الفتح عثمان بن جني املو�سلي النحوي، اللمع يف العربية، حتقيق : فائز فار�س، النا�سر : دار 
الكتب الثقافية - الكويت، 1972م .

2-ابن جني :اأبو الفتح عثمان بن جني املتويف �سنة 392هـ، اخل�سائ�س، حتقيق عبد احلكيم بن حممد، م�سر 
. طبعة  بدون  التوفيقية،  – املكتبة 

3-ابن عقيل، عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيلي الهمداين امل�سري )املتوفى: 769هـ(، �سرح األفية ابن مالك، 
املحقق: حممد حميي الدين عبد احلميد النا�سر: دار الرتاث - القاهرة، دار م�سر للطباعة، �سعيد جودة ال�سحار 

و�سركاه الطبعة: الع�سرون 1400 هـ - 1980م .
حتقيق  ال�سافية،  الكافية  �سرح  الطائي،  مالك  بن  حممد  بن  عبداهلل  بن  حممد  الدين  جمال   : مالك  4-ابن 
علي حممد معو�س وعادل اأحمد عبد املوجود املجلد الثاين، دار الكتب العلمية، بريوت –لبنان، الطبعة الأوىل 

1420هـ2000-م .
اأبو الف�سل، جمال الدين ابن منظور الأن�ساري الرويفعى الإفريقى  5-ابن منظور : حممد بن مكرم بن على، 

)املتوفى: دار �سادر 711هـ( ـ ل�سان العرب – بريوت الطبعة: الثالثة - 1414 هـ
املف�سل  �سرح  643هـ،  �سنة  املتوفى  املو�سلي  يعي�س  بن  علي  بن  يعي�س  البقاء  اأبو  الدين  موّفق   : يعي�س  6-ابن 
اإميل بديع يعقوب، اجلزء الأول، من�سورات حممد على  للزخم�سري، قّدم له وو�سع هوام�سه وفهار�سه الدكتور 

بي�سون لن�سر كتب ال�سنة واجلماعة دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان . بدون طبعة . 
7-اأبو الربكات الأنباري :عبد الرحمن بن اأبي الوفاء حممد بن عبيداهلل بن اأبي �سعيد، اأ�سرار العربية النا�سر : 

دار اجليل – بريوت الطبعة الأوىل، 1995م
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8-اأبو حيان الأندل�سي: ارت�ساف ال�سرب من ل�سان العرب حتقيق و�سرح ودرا�سة: رجب عثمان حممد مراجعة: 
رم�سان عبد التواب، النا�سر: مكتبة اخلاجني بالقاهرة، الطبعة الأوىل 1418ه1998-م .

9-اأبو حيان الأندل�سي: حممد بن يو�سف بن علي بن يو�سف بن حيان اأثري الدين الأندل�سي )املتوفى: 745هـ(، 
البحر املحيط، املحقق: �سدقي حممد جميل، النا�سر: دار الفكر – بريوت، الطبعة: 1420هـ .

10-اأحمد �سوقي عبد ال�سالم �سيف ال�سهري ب�سوقي �سيف )املتوفى: 1426 ه( املدار�س النحوية النا�سر: دار املعارف.
احلاجب،  ابن  �سافية  �سرح  ه،   686 النحوي  ال�سرتاباذي  احل�سن  بن  حممد  الدين  ر�سى  11-ال�سرتاباذي: 
مع �سرح �سواهده للعامل اجلليل عبد القادر البغدادي �ساحب خزانة الدب املتوفى يف عام 1093 من الهجرة 
حققهما، و�سبط غريبهما، و�سرح مبهمهما، الأ�ساتذة حممد نور احل�سن املدر�س يف تخ�س�س كلية اللغة العربية، 
حممد الزفزاف املدر�س يف كلية اللغة العربية، حممد حميى الدين عبد احلميد املدر�س يف تخ�س�س كلية اللغة 

العربية الق�سم الأول، اجلزء الثاين، دار الكتب العلمية بريوت – لبنان، 1975م
12-اإميل بديع يعقوب، مو�سوعة النحو وال�سرف والإعراب، بريوت – لبنان،، دار العلم للماليني، 1988م .

13-جورج مرتي عبد امل�سيح وهاين جورج تابري، اخلليل، معجم م�سطلحات النحو العربي، ت�سدير الدكتور 
حممد مهدي عاّلم بريوت، مكتبة بريوت، الطبع الأوىل 1410هـ1990-م.

14-الزخم�سري : اأبو القا�سم حممود بن عمرو بن اأحمد، الزخم�سري جار اهلل )املتوفى: 538هـ( الك�ساف عن 
حقائق غوام�س التنزيل، النا�سر: دار الكتاب العربي – بريوت، الطبعة: الثالثة 1407 هـ .

15-�سعيد الأفغاين، املوجز يف قواعد اللغة العربية، النا�سر: دار الفكر - بريوت – لبنان الطبعة : 1424هـ - 2001م 
الكتاب،  180هـ،  )املتوفى:  �سيبويه  امللقب  ب�سر،  اأبو  بالولء،  احلارثي  قنرب  بن  عثمان  بن  عمرو  16-�سيبويه: 

املحقق: عبد ال�سالم حممد هارون، النا�سر: مكتبة اخلاجني، القاهرة.
17-عبا�س ح�سن )املتوفى: 1398هـ(، النحو الوايف، النا�سر: دار املعارف الطبعة اخلام�سة ع�سرة .

ج اآياته و�سواهد  18-الغالييني:ال�سيخ م�سطفى الغالييني، جامع الدرو�س العربية، مو�سوعة من ثالثة اأجزاء، �سبطه وَخرَّ
ال�سعرية الدكتور/ عبداملنعم خليل اإبراهيم، بريوت –لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة 1423هـ2002-م
19-املربد: اأبو العبا�س حممد بن يزيد املربد املتويف �سنة 285هـ، املقت�سب، حتقيق ح�سن حمد - مراجعة 

الدكتور اإميل يعقوب، املجلد الأول، دار الكتب العلمية بريوت –، لبنان، الطبعة الأوىل، 1420هـ- 1999م .
20-جممع اللغة العربية القاهرة 1970م

21-حما�سر جمال�س النعقاد الرابع ملجمع القاهرة .
لح، بريوت – لبنان، طبعة ثانية  22-حممد العدناين، معجم الأخطاء ال�سائعة، مكتبة لبنان، �ساحة ريا�س ال�سّ

منقحة، طبعة جديدة 1983م
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اأثر جودة املراجعة الداخلية يف الأن�شطة احلديثة للمراجعة الداخلية للم�شارف 
ال�شودانيةبالتطبيق على عينة من امل�شارف ال�شودانية 

الباحث . جمال عبداهلل     -   اأ.د . �سالح حامد حممد علي  - د.زهري اأحمد علي
م�شتخل�س 

والدور  املخاطر  اإدارة  ودور  احلوكمي،  )الدور  يف  الداخلية  املراجعة  جودة  اأثر  بيان  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
اأثرًا  الداخلية  املراجعة  جلودة  اأن  الدرا�سة  افرت�ست  الداخلية.  للمراجعة  احلديثة  الأن�سطة  كاأحد  التوكيدي( 
يف الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية )الدور احلوكمي، ودور اإدارة املخاطر والدور التوكيدي( يف امل�سارف 
وا�ستنباط  حماورها  و�سياغة  الظاهرة  و�سف  يف  التحليلي  الو�سفي  املنهج  على  الدرا�سة  اعتمدت  ال�سودانية. 
اأثر معنوي ذو دللة اإح�سائية جلودة املراجعة  الفر�سيات والعالقة بني املتغريات. تو�سلت الدرا�سة اىل وجود 
الداخلية يف كٍل من )الدور احلوكمي، ودور اإدارة املخاطر والدور التوكيدي(. اأو�ست الدرا�سة بالعمل على تفعيل 

التقييم الدوري الذاتي امل�ستمر والتقييم اخلارجي لقيا�س مدى التقيد مببادئ واخالقيات املهنة.
الكلمات املفتاحية: مراجعة داخلية، حوكمة ، اإدارة خماطر، دور توكيدي، جودة.

ABSTRACT:
This study aims to uncover the impact of the Quality of Internal Audit over the 
)governance role، the role of risk management and the assurance role( as one of the 
modern internal audit activities. We formulated the main study hypothesis as ”The 
Quality of Internal Audit has an effect on The modern Internal Audit Activities )The 
governance role، the role of risk management and the assurance role( in Sudanese 
banks. The study adopted the descriptive and analytical approach in describing the 
phenomenon، formulating its axes، deriving hypotheses and examine relationship 
between variables. The study concluded that there is a significant effect for the Qual-
ity of the Internal Audit over the modern Internal Audit Activities )The governance 
role، the role of risk management and the assurance role(. The study recommended 
applying Internal/external self-assessment to measure the compliance with Internal 
Audit standards and code of conducts.
Key words: Internal Audit، Governance، Risk Management، Assurance،  Quality.

املحور الأول الإطار العام للدرا�شة
اأوًل ـ املقدمة: 

التغريات املت�سارعة يف بيئة العمل امل�سريف ت�ستلزم من املراجعة الداخلية الهتمام بجودة خمرجاتها وحتديد 
معايري تقييم تلك اجلودة حتى يكون لها الأثر الإيجابي يف الدور الهام التي تلعبه املراجعة الداخلية يف تقدمي 
اأن�سطة امل�سرف، بالإ�سافة ايل م�ساهمة املراجعة الداخلية يف ار�ساء قواعد  توكيدات لأ�سحاب امل�سلحة عن 

احلوكمة واإدارة املخاطر بامل�سرف.
ثانيًا ـ م�شكلة الدرا�شة:

م�سكلة الدرا�سة تدور حول ال�سوؤال الرئي�س التايل:
ما اأثر جودة املراجعة الداخلية يف الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية ، ويتفرع منه: 

1.ما اأثر جودة املراجعة الداخلية يف الدور احلوكمي )كاأحد الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية(؟
2.ما اأثر جودة املراجعة الداخلية يف دور اإدارة املخاطر )كاأحد الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية(؟



  جمـــــلة الــــــــــــدرا�شات الإن�شــــــــــــانية  -     العــــدد الرابع والعـــــــــــ�شرون   -   يونيو     2020م

79

3.ما اأثر جودة املراجعة الداخلية يف الدور التوكيدي )كاأحد الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية(؟
ثالثًا ـ اأهمية الدرا�شة:

تكمن اأهمية الدرا�سة اإىل جمموعة من العتبارات العلمية والعملية تتمثل يف:
1. الأهمية العلمية ـ وتتمثل يف التي:

اأ- حداثة مو�سوع الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية فيما يتعلق بالدور احلوكمي ودور اإدارة املخاطر والدور 
التوكيدي وعالقته بجودة املراجعة الداخلية.

ب- اأهمية الإملام مبعايري تقييم جودة املراجعة الداخلية.
2.الأهمية العملية ـ وتتمثل يف التي:

اأ- زيادة الوعي باأهمية جودة املراجعة الداخلية يف فاعلية الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية واأبعادها.
ب- زيادة الوعي باأهمية فاعلية الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية من حوكمة واإدارة خماطر ودور توؤكيدي 
مما يدعم  تقدمي التو�سيات الالزمة التي تنعك�س اإيجابًا على اأن�سطة امل�سرف وت�ساهم يف حت�سينها وتطويرها.

رابعًا ـ اأهداف الدرا�شة:
تهدف هذه الدرا�سة اإىل حتقيق هدف رئي�س كما يلي:

بيان اأثر جودة املراجعة الداخلية يف الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية ، ويتفرع من هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية:
1.بيان اأثر جودة املراجعة الداخلية يف الدور احلوكمي )كاأحد الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية(.

2.بيان اأثر جودة املراجعة الداخلية يف دور اإدارة املخاطر )كاأحد الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية(.
3.بيان اأثر جودة املراجعة الداخلية يف الدور التوكيدي )كاأحد الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية(.

خام�شًا ـ فر�شيات الدرا�شة:
لتحقيق اأهداف الدرا�سة قام الباحثون ب�سياغة الفر�سيات التالية:

للمراجعة  احلديثة  الأن�سطة  يف  الداخلية  املراجعة  جلودة  اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  الرئي�س:  الفر�سية 
الداخلية، وتتفرع منها الفر�سيات التالية:

1.يوجد اأثر ذو دللة اإح�سائية جلودة املراجعة الداخلية يف الدور احلوكمي )كاأحد الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية(.
احلديثة  الأن�سطة  )كاأحد  املخاطر  اإدارة  دور  يف  الداخلية  املراجعة  جلودة  اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  2.يوجد 

للمراجعة الداخلية(.
3.يوجد اأثر ذو دللة اإح�سائية جلودة املراجعة الداخلية يف الدور التوكيدي )كاأحد الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية(.

�شاد�شًا ـ منهجية الدرا�شة:
1.املنهج ال�ستنباطي: لتحديد حماور م�سكلة الدرا�سة و�سياغة الفر�سيات املنطقية يف جودة املراجعة الداخلية 

و الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية.
2.املنهج ال�ستقرائي: يف تكوين الإطار النظري واختبار الفر�سيات.

3.املنهج الو�سفي والتحليلي: لو�سف الظاهرة ولتحليل بيانات الدرا�سة امليدانية اإح�سائيا.
�شابعًا ـ حدود الدرا�شة:

-احلدود املكانية: دولة ال�سودان ـ ولية اخلرطوم.
-احلدود الزمانية: 2020 م

واإدارات  واملاليني  الإداريني  املدراء  املخاطر،  اإدارة  اأع�ساء  الداخلية،  املراجعة  اأع�ساء  الب�سرية:  -احلدود 
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احل�سابات بامل�سارف ال�سودانية واملهتمني بال�ساأن املايل واملحا�سبي بها.
-احلدود املو�سوعية: تعر�س الدرا�سة احلالية بيان اأثر جودة املراجعة الداخلية يف الأن�سطة احلديثة للمراجعة 

الداخلية )والتي حددها الباحثون بالدور احلوكمي ودور اإدارة املخاطر والدور التوكيدي(.
ثامنًا ـ م�سادر جمع البيانات:
-امل�سادر الأولية: ال�ستبانة.

-امل�سادر الثانوية: الكتب، الر�سائل اجلامعية، املجالت العلمية والنرتنت.
تا�شعًا ـ منوذج متغريات الدرا�شة:
مت تق�سيم الدرا�سة اىل املحاور التالية:

املحور الأول: الإطار العام للدرا�شة
املحور الثاين: الإطار النظري للدرا�سة

املحور الثالث: الدرا�سة امليدانية
املحور الرابع: النتائج والتو�سيات

 املحور اخلام�س: املراجع
اإحدى ع�سر ـ الدرا�سات ال�سابقة:

درا�شة )خل�شر,2017م(:
الرقابة  التدقيق الداخلي يف حت�سني عمليات احلوكمة من خالل احكام  اأثر جودة  هدفت الدرا�سة اىل درا�سة 
الداخلية واإدارة املخاطر املرتبطة بن�ساط ال�سركات. تو�سلت الدرا�سة اىل اأن اللتزام بجودة التدقيق الداخلي 
اأهم العنا�سر يف تطبيق نظام احلوكمة وفعالية الرقابة واإدارة املخاطر مما ي�ساهم يف حتقيق  يعدُّ واحدّا من 

اأهداف املن�ساأة وتعزيز وحماية قيمتها. 
درا�شة )حممود,2016م(:

هدفت الدرا�سة اإىل تعميق املعرفة بالعوامل املحددة جلودة اأن�سطة املراجعة الداخلية والتي تعترب داعمة لدورها 
اجلديد واأثرها على حت�سني جودة اأن�سطة املراجعة الداخلية الأمر الذي ينعك�س عمليا على احلد من املمار�سات 
غري الأخالقية ومواجهة ظاهرة الف�ساد املايل والإداري يف بيئة الأعمال ال�سعودية. وقد تو�سلت الدرا�سة اىل ان 
حمددات جودة اأن�سطة املراجعة الداخلية توؤثر اإيجابيا على جودة اأن�سطة الراجعة الداخلية وعدم وجود فروق 
ذات دللة اإح�سائية بني اراء افراد عينة الدرا�سة حول دور جودة املراجعة الداخلية كاأحد اليات احلوكمة فيي 

مواجهة ظاهرة الف�ساد املايل يف من�سئات الأعمال والبنوك. 
درا�شة )LENZ,2013م(:

هدفت الدرا�سة اإىل توفري روؤى حول العوامل التي ميكن اأن تعزز فعالية املراجعة الداخلية والعوامل املرتبطة بدور 
التدقيق الداخلي يف حوكمة ال�سركات. تو�سلت الدرا�سة اىل اأن هناك تاأثري للقوى املوؤ�س�سية على فعالية اأن�سطة 
املراجعة الداخلية  ولكنها ل ت�ستطيع تف�سري التعددية يف املمار�سة ب�سكل كامل، حيث تختلف هذه القوى يف قدر 
التاأثري ، وميكن اأن تتباعد ، وميكن اأن تكون يف �سراع. كما ميكن حتقيق نتيجتني نظريتني عندما ت�سري القوى 

املت�سابهة يف اجتاهات خمتلفة و / اأو تتعار�س مع املطالب التنظيمية.
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درا�شة )عبد الرحمن واآخرون ,2013م(:
ب�سوق  ال�ستثمارية  القرارات  على  ال�سركات  وحوكمة  املراجعة  جودة  اأثر  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
املراجعة  وجودة  ال�سركات  دور حوكمة  اأهمية  لبيان  كما هدفت  تواجهها،  التي  املخاطر  وكذلك  املالية  الأوراق 
ان  الدرا�سة اىل  املالية. تو�سلت  الأوراق  ب�سوق  القرارات  املعلومات الالزمة لتخاذ  ومدى م�ساهمتها يف توفري 
جودة املراجعة باأبعادها املختلفة ت�ساعد على احلد من اآثار املخاطر ال�ستثمارية يف اأ�سواق الأوراق املالية ذلك 
من خالل حتديد واكت�ساف اآثار املخاطر على كفاءة القرارات ال�ستثمارية و�سرورة تفعيل دور الليات املختلفة 

للحوكمة جتاه خماطر القرارات ال�ستثمارية يف �سوق اخلرطوم لالأوراق املالية. 
درا�شة )مبارك ,2012م(:

هدفت الدرا�سة اىل درا�سة العالقة بني جودة املراجعة الداخلية واحلوكمة اجليدة لل�سركات امل�ساهمة ال�سعودية. 
وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود عالقة اإيجابية ذات تاأثري معنوي بني حوكمة ال�سركات واملراجعة الداخلية.

درا�شة Theofanis&other,2010(م(:
وفح�س  ال�سركات  حوكمة  يف  الداخلي  التدقيق  مل�ساهمة  النظري  امل�ستوى  على  الفح�س  اىل  الدرا�سة  هدفت 
وعملية  اخلارجي  واملدقق  التدقيق  وجلنة  الإدارة  جمل�س  مثل  املختلفة،  ال�سركات  حوكمة  عوامل  بني  التفاعل 
التدقيق الداخلي. من خالل مراجعة الأدبيات املو�سعة، فاإن اأ�سالة الدرا�سة هي توفري اإطار مفاهيمي متكامل 
التدقيق  اأن  اإىل  الأدبيات هذه  نتائج مراجعة  ت�سري  التجارية.  ال�سركات  الداخلي وحوكمة  بالتدقيق  يتعلق  فيما 

الداخلي يلعب دوًرا حيوًيا يف حوكمة ال�سركات الفعالة.
درا�شة )عي�شى ,2008م(:

هدفت هذه الدرا�سة اإىل الوقوف على العوامل املحددة جلودة وظيفة املراجعة الداخلية واختبار مدى تاأثريها 
اأطراف  باقي  مع  الداخلية  املراجعة  لوظيفة  التفاعل اجليد  اأن  الدرا�سة  تو�سلت  ال�سركات.  على جودة حوكمة 

حوكمة ال�سركات، ينعك�س يف النهاية وب�سورة ايجابية على جودة وظيفة املراجعة الداخلية.
تعقيب الباحثني:

ا�ستفاد الباحثون مما جاء يف الدرا�سات ال�سابقة عن الإطار النظري لبع�س املتغريات التي ذكرت يف هذه الدرا�سة 
واتفق الباحثون مع من قبلهم فيما يتعلق بندرة الدرا�سات التي بحثت عن العالقة بني متغريات الدرا�سة. واإن 
كان هناك اختالف مع بع�س الدرا�سات يف اختيار بع�س الأبعاد التي �سملتها احلدود املو�سوعية للدرا�سة وكذلك 
يف اختيار عبارات املحاور التي مت اختبارها. كما ان هناك ثمة ت�سابه مع بع�س النتائج التي تو�سلت اليها هذه 
الدرا�سة مع النتائج التي تو�سل لها باحثون اآخرون، مع الختالف والتفرد بذكر بع�س النتائج والتو�سيات يف هذه 

الدرا�سة والتي مل تذكر يف البحوث ال�سابقة على حد اطالع الباحثني.
املحور الثاين ـ الإطار النظري للدرا�شة: 

اوًل ـ جودة املراجعة الداخلية:
اأ .مفهوم جودة املراجعة الداخلية:

حظي مو�سوع جودة املراجعة باهتمام كبري من قبل املنظمات املهنية والباحثني يف جمال املراجعة، وذلك يف 
اأعقاب انهيار بع�س ال�سركات ذات الثقل القت�سادي الكبري، وارتباط هذا النهيار بالتالعب يف ح�سابات تلك 
لعدم  اأو  التالعب  ال�سرتاك يف هذا  ب�سبب  اإما  الأمريكية،  املراجعة  اللوم على كربى مكاتب  واإلقاء  ال�سركات، 
الك�سف عنه، كما يف حالة انهيار �سركة Enron الأمريكية، والدعاوى القانونية وامل�ساءلت التي تعر�ست لها 
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بع�س مكاتب املراجعة الكربى عن دوره يف الف�سائح املحا�سبية ل�سركة Xerox، ونتيجة لذلك فقد اأثريت الكثري 
من املخاوف وبداأ امل�ستثمرون ي�سككون يف نظم اإدارة ال�سركات التي تعر�ست لالنهيار، واأبدوا ت�ساوؤلهم عن جودة 

وم�سداقية عمل  املراجعة وفاعلية اأن�سطتها )عبد الرحمن واخرون ،2013م(.
املهنية  للمتطلبات  وفقا  املهنية  ن�ساطاتها  بتنفيذ  الداخلية  املراجعة  اإدارة  قيام  تعني  الداخلية  املراجعة  جودة 
وب�سكل ي�ساهم يف اإ�سافة قيمة حقيقية للوحدة القت�سادية. )على،2015م( ومن الناحية املهنية عرفت جودة 
التو�سيات  وتقدمي  الداخلية،  الرقابة  نظام  يف  ال�سعف  نقاط  اكت�ساف  على  التدقيق  قدرة  اأنها  على  التدقيق 
ملعاجلتها، اأو احلد منها، واإمكانية حتقيق اأق�سى منفعة ممكنة للمن�ساأة، اأما من الناحية الأكادميية فقد عرفت 

على اأنها اللتزام مبعايري التدقيق، وقواعد ال�سلوك املهني اأثناء القيام مبهمة التدقيق )زويلف ،2012م(. 
جتعل  التي  العوامل  او  ال�سفات  من  جمموعة  املراجعة  وظيفة  يف  يتوافر  اأن  الداخلية  املراجعة  بجودة  يق�سد 
اأهدافها وبالتايل  يوؤدون عملهم بجودة وبالتايل دعم قدرة املراجعة الداخلية على حتقيق  املراجعني الداخلني 

حتقيق اهداف املن�ساة. )ابوبكر ،2015م(. 
ب .اأهمية جودة املراجعة الداخلية )مبارك،2012م(

1.تاأكيد اللتزام باملعايري املهنية.
2.تعزيز اإمكانية اكت�ساف املخالفات والأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية.

3.تخفي�س �سراعات الوكالة.
4.امل�ساهمة يف تدعيم مفهوم حوكمة ال�سركات.

5.اأداة تناف�سية جيدة.
6.زيادة الثقة يف تقرير املراجعة وم�سداقية القوائم املالية.

النتائج  اىل  الو�سول  على  القدرة  لديها  تكون  التي  عملياتها  حت�سني  خالل  من  لل�سركة  م�سافة  قيمة  7.تقدم 
املرغوبة والهداف املخطط لها. )حممود،2016م(.

ثانيًا ـ مفهوم الأن�شطة احلديثة:
يف عام 2001م اأ�سدر معهد املراجعني الداخليني تعريفا حديثا للمراجعة الداخلية يالئم التطورات احلالية يف 
بيئة الأعمال، حيث عرفها باأنها " ن�ساط توكيدي، ا�ست�ساري ومو�سوعي وم�ستقل م�سمم لزيادة وحت�سني قيمة 
فعالية عمليات  تقييم وحت�سني  اأهدافها ب�سورة منهجية ومنظمة بهدف  وامل�ساعدة يف حتقيق  املن�ساأة  عمليات 

اإدارة املخاطر والرقابة واحلوكمة.
عامل  يف  احلديثة  التغريات  مع  جديدة  اأدوارًا  الداخلية  للمراجعة  اأ�سبح  انه  يت�سح  اأعاله  التعريف  خالل  من 
املالية  واملعامالت  املحا�سبية  امل�ستندات  مبراجعة  الهتمام  من  بدًل  الداخلية  املراجعة  دور  ات�سع  لذا  العمال 

ب�سكل عام اىل الهتمام بكل اأن�سطة املن�ساأة. )اأبكر،2019م(.
ثالثًا ـ ابعاد الأن�شطة احلديثة:

1.الدور احلوكمي 
اأ .مفهوم احلوكمة

حوكمة ال�سركات م�سطلح ي�ستخدم غالبًا يف و�سف الطريقة التي تدار بها ال�سركة، وطريقة مراقبتها وحما�سبتها، 
وتو�سف غالبا احلوكمة من وجهة نظر امل�ساهمني مبا ينبغي اأن تفعله ال�سركات وما ينبغي األ تفعله، )املهلهل،2017م(.

ال�سركة  اإدارة  بني  العالقة  حتدد  التي  واملعايري  والقواعد  القوانني  من  جمموعة  باأنها  اأي�سًا  احلوكمة  وعّرفت 
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ال�سركة،  اأ�سهم  وقيمة  ربحية  وتعظيم  لأموالهم  الإدارة  ا�ستغالل  ح�سن  ل�سمان  امل�سالح،  واأ�سحاب  واملمولني 
وحتقيق الرقابة الفعالة على الإدارة )علي ،2018م(.

اإدارة  القائمني على  فيما بني  العالقات  بانها جمموعة من   OECD القت�سادي  التعاون  كما عرفتها منظمة 
ال�سركة وجمل�س الإدارة وحملة الأ�سهم وغريهم من امل�ساهمني. )�سليم واآخرون،2016م(.

ب .اأهمية احلوكمة
1.تعزز نظرية الوكالة بني الإدارة واملالك.

2.حتد من خماطر ت�سارب امل�سالح يف اإدارة الأعمال.
3.متثل اإطار هام للرقابة ال�ساملة على عمليات املن�ساأة.

4.ت�ساعد على اللتزام مبتطلبات اجلهات الرقابية املختلفة.
5.ت�ساعد يف ا�ستقطاب امل�ستثمرين. 

6.ت�ساعد يف جذب الكفاءات للمن�ساأة. 
7.تعمل على حماربة الف�ساد الداخلي )يف ال�سركات( وحتقيق النزاهة واحلياد وال�ستقامة للعاملني. كما متثل اأداة 
حل�سن اإدارة ال�سركات باأ�سلوب علمي وعملي يوؤدي اإىل توفري اأطر عامة حلماية اأموال امل�ساهمني. )علي ،2018 م(.

8.حت�سني الكفاءة القت�سادية لل�سركات وتقييم اأداء الإدارة العليا وتعزيز امل�ساءلة ورفع درجة الثقة كما متّكن من م�ساركة 
امل�ساهمني واملوظفني والدائنني واملقر�سني وا�سطالعهم بدور املراقبني بالن�سبة لأداء املن�ساأة. )اأحمد،2007م(.

9. زيادة قدرة املن�ساأت الوطنية على املناف�سة العاملية وفتح اأ�سواق جديدة لها، كما تعمل على حتقيق فاعلية نظام 
الرقابة الداخلية وزيادة فاعلية املراجعة اخلارجية. )غايل ، 2012 م(.

10.توفري معلومات عادلة و�سفافة لكافة الأطراف ذات العالقة املرتبطة بال�سركة. )�سرين، 2017م(.

2.دور اإدارة املخاطر
اأ .مفهوم اإدارة املخاطر

اإدارة املن�ساأة والإدارة وكل  " عملية م�سممة لتنفذ بوا�سطة جمل�س  باأنها  اإدارة املخاطر   COSO عرفت جلنة 
الأفراد، تهدف تلك العملية لتحديد الأحداث/ املخاطر املحتملة، التي رمبا توؤثر على املن�ساأة وادارة اخلطر، ليكون 

�سمن املخاطر املقبولة، مما يرتتب على ذلك توفري تاأكيد معقول ل�سمان اإجناز الأهداف )دروي�س، 2013م(.
تعدُّ اإدارة املخاطر جزء اأ�سا�سي ل يتجزاأ من الإدارة ال�سرتاتيجية لأي من�ساة وتتمثل اإدارة املخاطر يف الإجراءات 
التي تتبعها املن�ساآت ب�سكل منظم ملواجهة الخطار امل�ساحبة لأن�سطتها بهدف حتقيق املزايا امل�ستدامة من كل 

ن�ساط. )اأ�سرف واآخرون ، 2016(.
ب .اأهمية اإدارة املخاطر

1.ان املراجعة الداخلية تلعب دورًا حيويًا يف حت�سني اإدارة املخاطر. )فقريي واآخرون ،2018م(.
2.انها متثل حجر الزاوية يف حت�سني عمليات ادارة املخاطر التي تقوم مبراجعتها. )فقريي واآخرون ،2019 م(.
يف  هامًا  دورًا  وتلعب  املن�ساة  داخل  املخاطر  عن  الوعي  ن�سر  على  ت�ساعد  للمخاطر  فّعالة  اإدارة  3.وجود 
املخاطر  عن  تقارير  واعداد  اخلطر  مواجهة  عمليات  تطوير  على  العمل  يف  الوظائف  خمتلف  مع  التن�سيق 

وتقدميها ملجل�س الإدارة واأ�سحاب امل�سالح. )�سامل واآخرون ، 2015م(.
4.ميكن للمراجعني الداخلني بخرباتهم وتاأهليهم العلمي والعملي امل�ساهمة يف تقدمي التو�سيات الالزمة التي من 
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�ساأنها امل�ساعدة يف حتديد املخاطر وحتليلها و�سبل اإداراتها.  
3.الدور التوكيدي

اأ .مفهوم الدور التوكيدي
معهد  من  ال�سادر  الداخلية  للمراجعة  احلديث  التعريف  من  ي�ستفاد  الداخلية  للمراجعة  التوكيدي  الدور  ان 
الالزمة  التاأكيدات  تقدمي  �ساأنه  من  و   ، مو�سوعي  م�ستقل،  توكيدي  ن�ساط  "باأنها  الداخليني  املراجعني 
م�ستقل  تقييم  توفري  بغر�س  لالأدلة  مو�سوعي  فح�س  باأنها  الداخلية  املراجعة  عّرفت  كما  م(.  )كامل،2008 
)الدور التوكيدي( لفعالية وكفاءة اإدارة املخاطر والأنظمة الرقابية يف املن�ساأة والعمليات الإدارية مثل العمليات 
املالية والأداء واللتزام بال�سيا�سات واللوائح التنظيمية، واأمن النظم واملعلومات وغريها )عبدالقادر، 2017م(.

ب .اأهمية الدور التوكيدي
اأهمية الدور التوكيدي يف توفر ما يلي:

1.امل�ساهمة يف حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية وحمايتها من املخاطر.
2.تقدمي تقييم م�ستقل ومو�سوعي حول نظم الرقابة الداخلية.

3.منع وتقليل املخاطر واكت�ساف الأخطاء واقرتاح الإجراءات ال�سحيحة ومتابعة تنفيذها. 
4.ال�سراكة مع الإدارة وت�سخري الإمكانيات العلمية واملهنية يف حماية موارد ال�سركة. 

5.منع وتقليل واكت�ساف الف�ساد املايل والإداري. 
6.تقدمي معلومات ذات م�سداقية عن ادارة املخاطر واللتزام والتاأكد ان جمل�س الدارة يتلقى معلومات �سحيحة 
وموثوقة من الدارة. مع تقدمي تاأكيد م�ستقل اىل املجل�س الدارة عن ان عمليات الدارة ال�ساملة للمخاطر م�سممه 

ب�سكل جيد وتتم اداراتها ب�سكل منا�سب. )علي واآخرون، 2014م(.
رابعًا ـ جودة املراجعة الداخلية والأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية:

يرى اأحد الباحثني )كامل،2008م(
1.اإن زيادة اأهلية املراجعني الداخليني من خالل زيادة امل�ستوى التعليمي، زيادة م�ستوى اخلربة املهنية، وزيادة 

م�ستوى التدريب والتاأهيل يوؤدى اىل زيادة جودة وظيفة املراجعة الداخلية.
2.اإن حت�سني جودة اأداء عمل وظيفة املراجعة الداخلية من خالل وجود خطة مالئمة للمراجعة الداخلية، بذل 
الالزمة، وفح�س  باملوارد  الداخلية  املراجعة  لوظيفة  العليا  الإدارة  الالزمة، دعم  للعناية  الداخليني  املراجعني 

اجلودة يوؤدى اىل حت�سني جودة وظيفة املراجعة الداخلية.
3.اإن التفاعل اجليد لوظيفة املراجعة الداخلية مع باقي اأطراف حوكمة ال�سركات، والذي يتحقق من خالل تبادل 
املعلومات الكافية واملالئمة فيما بينهم ينعك�س يف النهاية وب�سورة ايجابية على جودة وظيفة املراجعة الداخلية.
4.اإن حت�سني جودة وظيفة املراجعة الداخلية يوؤدى اىل اإحكام الرقابة على املن�ساأة وتقليل املخاطر التي تتعر�س 
النهاية ب�سورة  ينعك�س يف  ال�سركات، مما  اأطراف حوكمة  باقي  التفاعل اجليد مع  يوؤدى اىل حتقيق  لها، كما 

ايجابية على جودة حوكمة ال�سركات.
ويرى باحث اآخر )عجيلة واآخرون،2017م(

1.تعتمد جودة التدقيق الداخلي على مدى الإلتزام مبجموعة معايري تخ�س ال�سفات، وجمموعة معايري تخ�س الأداء.
باإدارة  املتعلقة  وخا�سة  بها  والتقيد  الداخلي  للتدقيق  اجلودة  مبعايري  الداخليني  املدققني  التزام  2.�سرورة 
املخاطر وكيفية التحكم فيها والتخفي�س منها اإىل م�ستويات معينة و�سرورة البالغ عنها مل�سوؤويل الدارة العليا 
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وذلك يف �سكل تقارير م�سدرة من قبلهم.
ويرى باحث اآخر )مبارك،2009م(

توجد عالقة اإيجابية ذات تاأثري معنوي بني حوكمة ال�سركات واملراجعة الداخلية.
املحور الثالث ـ الدرا�شة امليدانية:

اأوًل ـ جمتمع وعينة الدرا�شة 
يتكون جمتمع الدرا�سة من امل�سارف العاملة بال�سودان والتي بلغ عددها )38( م�سرفا حتى عام 2020م، ح�سب 
املوقع الر�سمي لبنك ال�سودان املركزي، مت اختيار عينة ق�سدية مكونة من )16( م�سرف ومت توزيع )166( 

اإ�ستبانة ملجتمع الدرا�سة ومت ا�سرتجاع عدد )149( ا�ستمارة منها )143( �ساحلة للتحليل بن�سبة )96( %.
ثانبا ـ اأداة الدرا�شة:

اإعتمد الباحثون على ال�ستبانة والتي تتكون من ق�سمني:
الق�شم الأول: يت�سمن البيانات ال�سخ�سية لأفراد عينة الدرا�سة، متثلت يف التخ�س�س العلمي، املوؤهل العلمي، 

املوؤهل املهني، �سنوات اخلربة، وغريها.
الق�شم الثاين: اإحتوى هذا الق�سم على عدد )40( عبارة، ُطلب من اأفراد عينة الدرا�سة اأن يحددوا ا�ستجابتهم عما ت�سفه. 

وقد مت توزيع هذه العبارات كما يلي: املحور الأول يت�سمن )10( عبارات، واملحور الثاين يت�سمن )30( عبارة.
 وفيما يلي البيانات ال�سخ�سية لأفراد عينة الدرا�سة:
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جدول رقم )1( البيانات ال�سخ�سية لأفراد عينة الدرا�سة   
الن�سبة املئويةالتكرارالفئةاملتغري
فاأقلالعمر �سنة   301812.6%

%2718.9من 31 – 40 �سنة
%2114.7من 41 – 50 �سنة

فاأكرث �سنة   507753.8%
%143100.0املجموع

%7451.7بكالوريو�ساملوؤهل العلمي
%74.9دبلوم عايل

%4934.3ماج�ستري
%64.2دكتوراه

%74.9اأخرى
%143100.0املجموع

%5035.0حما�سبية ومتويلالتخ�س�س العملي
%2316.1اقت�ساد

%2718.9اإدارة اعمال
%2316.1دار�سات م�سرفية

%32.1نظم معلومات حما�سبية
%32.1تكاليف وحما�سبة ادارية

%32.1نظم معلومات ادارية
%117.7اخرى

%143100.0املجموع
%32.1زمالة بريطانية

%53.5زمالة امريكيةاملوؤهل املهني
%10.7زمالة عربية

%53.5زمالة �سودانية
%149.8اأخرى

%11580.4ل توجد زمالة
%143100.0املجموع

%2114.7حما�سبامل�سمى الوظيفي
%85.6رئي�س ق�سم ح�سابات

%53.5مدير مايل
%3222.4مدير اإدارة

%4732.9مراجع داخلي
%21.4مدير عام

%21.4حملل مايل
%2618.2اخرى

%143100.0املجموع
%3625.2اأقل من 10 �سنوات

عدد �سنوات اخلربة يف 
امل�سرف

%4128.7من 10 – 20 �سنة
%3927.3من 20 – 30 �سنة

فاأكرث �سنة   302718.9%
%143100.0املجموع

 امل�سدر: اإعداد الباحثون من بيانات الدرا�سة امليدانية، 2020م
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ثالثا ـ �شدق وثبات اأداة الدرا�شة:
مت عر�س ال�ستبانة على عدد ثمانية حمكمني بغر�س التحقق من �سالحيتها و�سالمة وو�سوح عباراتها. كما مت 

اإيجاد معامل ال�سدق الذاتي ومعامل الثبات كما يف اجلدول التايل:
جدول رقم )2( معامل ال�سدق والثبات

معامل ال�سدق الذاتيمعامل الثباتعدد العباراتالفر�سيات
109240.0.961املحور الأول

108700.0.933املحور الثاين البعد الوـل
109140.0.956املحور الثاين البعد الثاين
109060.0.952املحور الثاين البعد الثالث

409650.0.983ال�ستبانة كاملة
امل�سدر: اإعداد الباحثون من واقع بيانات ال�ستبانة، 2020م         

يت�سح للباحثني من اجلدول اأعاله اأن ن�سبة معامل الثبات ومعامل ال�سدق الذاتي با�ستخدام معادلة كرنباخ الفا للعبارات 
)لكامل ال�ستبانة( جميعها عالية جدَا مما يعطى موؤ�سر جيد لقوة و�سدق ال�ستبانة وفهم عباراتها من قبل املبحوثني.

رابعا ـ الإح�شاء الو�شفي لبيانات الدرا�شة:
1 ـ الإح�ساء الو�سفي للمحور الأول ـ جودة املراجعة الداخلية 
جدول رقم )3( الإح�ساء الو�سفي جلودة املراجعة الداخلية

درجة املوافقةالنحراف املعياريالو�سط احل�سابيالـعبـــــــــــــارة
اوافق 4.39.760ال�ستقاللية التنظيمية لق�سم املراجعة الداخلية

املو�سوعية يف تنفيذ املهام املوكلة لإدارة 
املراجعة الداخلية

اوافق ب�سدة4.30.722

توافر املهارات الالزمة لدى املدققني 
الداخلني ب�ساأن اأن�سطة املراجعة الداخلية

اوافق ب�سدة4.22.867

العناية املهنية املالئمة بح�سب م�ستوى 
تعقيد مهام املراجعة الداخلية

اوافق 4.08.797

التطوير املهني امل�ستمر مل�ستجدات مهنة 
املراجعة الداخلية

اوافق 4.06.862

التقييم الدوري الذاتي امل�ستمر لقيا�س مدى 
التقيد مببادئ واخالقيات املهنة

اوافق4.11.823

التقييم اخلارجي بوا�سطة متخ�س�سون يف 
جمال مهنة املراجعة الداخلية

اوافق3.91.956

تنفيذ اأعمال املراجعة الداخلية بناء على 
خطه م�سبقة مبنية على تقييم املخاطر

اوافق ب�سدة4.20.860

الإ�سراف املالئم ملهام التدقيق الداخلي مبا 
يكف لتحقيق اهداف املهمة

اوافق ب�سدة4.25.755

ا�سدار تقارير وب�سكل يتوافق مع متطلبات 
جودة التقارير

اوافق ب�سدة4.26.719

اوافق4.18.628جودة املراجعة الداخلية
امل�سدر: اإعداد الباحثون من بيانات الدرا�سة امليدانية، 2020م
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يالحظ الباحثون من اجلدول اأعاله اأن الجتاه العام لآراء املبحوثني فيما يتعلق بجودة املراجعة الداخلية يتجه 
اىل "اأوافق"

2 ـ الإح�ساء الو�سفي للمحور الثاين ـ البعد الأول ـ الدور احلوكمي 
املخاطر  اإدارة  دور  ـ  الثاين  البعد  ـ  الثاين  للمحور  الو�سفي  الإح�ساء  ـ   3
جدول رقم )5( الإح�ساء الو�سفي لدور اإدارة املخاطر للمراجعة الداخلية

درجة املوافقةالنحراف املعياريالو�سط احل�سابيالـعبـــــــــــــارة
اوافق4.15.816تطوير الإ�سرتاتيجية ال�ساملة لإدارة املخاطر

اوافق4.18.728التقرير عن فعالية حتليل خماطر الأن�سطة املختلفة
اوافق4.15.731تقييم م�ستوى كفاءة و�سائل جمابهة خماطر الأن�سطة

اوافق4.09.804البحث عن م�سببات خماطر الأن�سطة امل�سرفية
اوافق4.11.797امل�ساركة يف بناء قواعد البيانات اخلا�سة باإدارة املخاطر

اقرتاح املعاجلات املالئمة لتخفي�س معدلت حدوث املخاطر 
امل�سرفية

اوافق4.19.778

اوافق4.15.735تقييم م�ستوى جودة تقارير املخاطر
اوافق4.03.843مناق�سة نتائج تقارير ادارة املخاطر

اوافق4.00.864تقييم نوعية املعلومات املتاحة لت�سميم اهداف ادارة املخاطر
التقرير عن م�ستوى تاأثري خماطر القرارات امل�سرفية يف 

ا�ستمرارية اأن�سطة
اوافق4.11.797

اوافق 4.12.593دور املراجعة الداخلية يف اإدارة املخاطر
امل�سدر: اإعداد الباحثون من بيانات الدرا�سة امليدانية، 2020م

يالحظ الباحثون من اجلدول اأعاله اأن الجتاه العام لآراء املبحوثني فيما يتعلق بدور اإدارة املخاطر يتجه اىل "اأوافق". 
التوكيدي  الدور  ـ  الثالث  البعد  ـ  الثاين  للمحور  الو�سفي  الإح�ساء  ـ   4
جدول رقم )6( الإح�ساء الو�سفي للدور التوكيدي للمراجعة الداخلية

درجة املوافقةالنحراف املعياريالو�سط احل�سابيالـعبـــــــــــــارة
اوافق4.04.879توجيه املوارد جتاه حتقيق الأهداف املن�سودة للم�سرف

اوافق4.00.805جودة اخلدمات ال�ست�سارية املقدمة للم�سرف
اوافق4.04.879القت�سادية يف ا�ستخدام املوارد املتاحة للم�سرف

اوافق ب�سدة4.24.684مالئمة الو�سائل املتعلقة بحماية الأ�سول
اوافق ب�سدة4.22.788تقييم جودة املعلومات املالية

اوافق 4.13.780جودة الإف�ساحات الختيارية
اوافق4.18.757تبنى اأف�سل املمار�سات املهنية يف العمل امل�سريف

اوافق ب�سدة4.30.722اللتزام بتحقيق املتطلبات الرقابية املتعلقة بالأعمال امل�سرفية
اوافق ب�سدة4.22.843دعم م�ستوى �سفافية الإف�ساح املحا�سبي

اوافق4.03.867قدرة الأع�ساء التنفيذيني يف حل امل�سكالت الإدارية الأكرث تعقيدًا
اوافق4.14.591الدور التوكيدي للمراجعة الداخلية

امل�سدر: اإعداد الباحثون من بيانات الدرا�سة امليدانية، 2020م
يالحظ الباحثون من اجلدول اأعاله اأن الجتاه العام لآراء املبحوثني فيما يتعلق بالدور التوكيدي يتجه اىل "اأوافق" 

خام�شا ـ اختبار فر�شيات الدار�شة:
مت اإ�ستخدام حزمة برنامج التحليل الح�سائي )AMOS( يف اإجراء عملية حتليل النماذج البنائية التي تعترب 
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من الأ�ساليب الإح�سائية التي ت�ستخدم يف قيا�س العالقة بني متغريين على هيئة عالقة دالة، ي�سمى اأحد املتغريات 
متغري م�ستقل وهو املت�سبب يف تغري املتغري التابع والآخر متغري تابع.

النموذج البنائي املقرتح: لأثر جودة املراجعة الداخلية يف )الدور احلوكمي، ودور اإدارة املخاطر والدور التوكيدي( 
كاأحد الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية.

جدول رقم )7(
اأثر جودة املراجعة الداخلية يف )الدور احلوكمي، ودور اإدارة املخاطر والدور التوكيدي( كاأحد الأن�سطة احلديثة 

للمراجعة الداخلية
P.C.R.S.EEstimate

جودة .7.198055.396***
املراجعة 
الداخلية 

الداخلية>--- للمراجعة  احلوكمي  الدور   A

جودة .7.344067.495***
املراجعة 
الداخلية 

املخاطر>--- اإدارة  يف  الداخلية  املراجعة   B

جودة .8.709064.555***
املراجعة 
الداخلية 

الداخلية>--- للمراجعة  التوكيدي  الدور   C

 امل�سدر: اإعداد الباحثون من بيانات الدرا�سة امليدانية، 2020م
- يف حني جند قيمة معلمة جودة املراجعة الداخلية ت�ساوي )0.396( وقيمتها امل�ساحبة ت�ساوي )0.000( وهي 
اأثر ذو دللة اح�سائية جلودة املراجعة الداخلية  يف الدور  اأقل من القيمة العرفية )0.05( وهذا يعني وجود 

احلوكمي للمراجعة الداخلية. 
- يف حني جند قيمة معلمة جودة املراجعة الداخلية ت�ساوي )0.495( وقيمتها امل�ساحبة ت�ساوي )0.000( وهي 
اأقل من القيمة العرفية )0.05( وهذا يعني وجود اأثر ذو دللة اح�سائية جلودة املراجعة الداخلية يف دور اإدارة 

املخاطر للمراجعة الداخلية.
 )0.000( ت�ساوي  امل�ساحبة  وقيمتها   )0.555( ت�ساوي  الداخلية  املراجعة  جودة  معلمة  قيمة  جند  حني  يف   -
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وهي اأقل من القيمة العرفية )0.05( وهذا يعني وجود اأثر ذو دللة اح�سائية جلودة املراجعة الداخلية يف الدور 
التوكيدي للمراجعة الداخلية.

اأثر ذو دللة اح�سائية جلودة  “ وجود  اأن:  اأن فر�سية الدرا�سة والتي ن�ست على  الباحثون  مما تقدم ي�ستنتج 
املراجعة الداخلية يف الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية بامل�سارف ال�سودانية”  قد حتققت.

واأن الفرو�س الفرعية التي ن�ست على “وجود اأثر جلودة املراجعة الداخلية يف كٍل من)الدور احلوكمي ودور اإدارة 
املخاطر والدور التوكيدي( كاأحد الن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية “ قد حتققت

املحور الرابع ـ النتائج والتو�شيات
اأوًل ـ النتائج:

اإدارة  دور  احلوكمي،  الدور  يف  الداخلية  املراجعة  جودة  اأثر  بيان  حول  وامليدانية  النظرية  الدرا�سة  خالل  من 
املخاطر والدور التوكيدي )كاأحد الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية( ، تو�سل الباحثون للنتائج التالية:

اأ (النتائج العامة:
1.ال�ستقاللية التنظيمية لق�سم املراجعة الداخلية تعزز من مو�سوعية وجودة خمرجات املراجعة الداخلية.

خمرجات  جودة  من  يزيد  الداخلية  املراجعة  اأن�سطة  ب�ساأن  الداخلني  املدققني  لدى  الالزمة  املهارات  2.توافر 
املراجعة الداخلية

3.تنفيذ اأعمال املراجعة بناء على خطه مبنية على تقييم املخاطر يزيد من جودة واأهمية املالحظات الواردة 
بتقارير املراجعة الداخلية

4.الإ�سراف املالئم ملهام التدقيق الداخلي يعزز من جودة عمليات املراجعة الداخلية وتقاريرها.
5.تفعيل الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية ي�ساعد يف تقدمي تاأكيدات على جودة املعلومات املالية

6. تفعيل الأن�سطة احلديثة للمراجعة الداخلية يدعم م�ستوى �سفافية الإف�ساح املحا�سبي.
7.تفعيل الدور احلوكمي يدعم التقييم املو�سوعي لأن�سطة ال�سبط املوؤ�س�سي بامل�سرف.

8.تفعيل الدور احلوكمي للمراجعة الداخلية ي�ساعد يف تقدمي معلومات اأكرث مالئمة لحتياجات جمل�س الإدارة 
بامل�سرف. 

9.اإ�سدار تقارير دورية عن اأن�سطة املراجعة الداخلية يعزز من النظرة الإيجابية عن احلوكمة بامل�سرف.
10.تفعيل دور املراجعة الداخلية يف اإدارة املخاطر ي�ساعد يف اقرتاح املعاجلات املالئمة لتخفي�س معدلت حدوث 

املخاطر امل�سرفية.
مبكر.  وقت  يف  املخاطر  جتنب  على  ي�ساعد  بامل�سرف  الأن�سطة  خماطر  جمابهة  و�سائل  كفاءة  م�ستوى  تقييم  على  11.العمل 

ب (نتائج الدرا�شة امليدانية
اأثر معنوي ذو دللة اإح�سائية جلودة املراجعة الداخلية يف الدور احلوكمي )كاأحد الأن�سطة احلديثة  1.وجود 

للمراجعة الداخلية( مبعدل .396 
2.وجود اأثر معنوي ذو دللة اإح�سائية جلودة املراجعة الداخلية يف دور اإدارة املخاطر )كاأحد الأن�سطة احلديثة 

.495 للمراجعة الداخلية( مبعدل 0. 
اأثر معنوي ذو دللة اإح�سائية جلودة املراجعة الداخلية يف الدور التوكيدي )كاأحد الأن�سطة احلديثة  3.وجود 

.555. للمراجعة الداخلية( مبعدل 0. 
4.وجود اأثر معنوي ذو دللة اأح�سائية جلودة املراجعة الداخلية يف الأن�سطة احلديثة.
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ثانيًا ـ التو�شيات:
بناءًا على النتائج ال�سابقة للدرا�سة يو�سي الباحثون بالتو�سيات التالية:

1. �سرورة ن�سر الوعي باأهمية العناية املهنية املالئمة التي تتنا�سب مع م�ستوى تعقيد مهام املراجعة الداخلية.
2.الهتمام بالتطوير املهني امل�ستمر مل�ستجدات مهنة املراجعة الداخلية.

3.العمل على تفعيل التقييم الدوري الذاتي امل�ستمر لقيا�س مدى التقيد مببادئ واخالقيات املهنة.
4.�سرورة تفعيل التقييم اخلارجي بوا�سطة متخ�س�سون يف جمال مهنة املراجعة الداخلية.

5.العمل على توجيه اأن�سطة املراجعة الداخلية بحيث ت�ساعد يف دعم القيمة الخالقية للم�سرف.
6.�سرورة توجيه اأن�سطة املراجعة الداخلية لت�ساعد يف حتقيق متطلبات واأهداف احلوكمة.

7.العمل على مناق�سة نتائج تقارير ادارة املخاطر مع الأطراف املعنية مما ي�ساعد على تبنيها.
8.الهتمام بتقييم نوعية املعلومات املتاحة لت�سميم الأهداف املالئمة لإدارة املخاطر. 

9.�سرورة توجيه خطط املراجعة الداخلية بحيث يتم التحقق من القت�سادية يف ا�ستخدام املوارد املتاحة للم�سرف.
التنفيذيني يف حل امل�سكالت الإدارية الأكرث تعقيدًا مما يجنب امل�سرف خماطر الأخطاء  10.العمل على تقييم قدرة الأع�ساء 

الإدارية التي قد تهدد ا�ستمرارية امل�سرف..
املحور اخلام�س ـ املراجع: 

اأول ـ املراجع باللغة العربية:
)1( خل�سر، او�سيف، 2017م.، طبيعة العالقة بني جودة التدقيق الداخلي وحوكمة ال�سركات واإدارة املخاطر والرقابة الداخلية 
يف ظل املعيار رقم 2100 )طبيعة العمل(، جامعة حممد بو�سياف، جملة العلوم القت�سادية و الت�سيري والعلوم التجارية ، العدد 

 .17
)2( حممود، رجب ي�س،2016م، حمددات جودة اأن�سطة املراجعة الداخلية ودورها يف مواجهة الف�ساد املايل : درا�سة ميدانية يف 

البيئة ل�سعودية ، النا�سر جامعة عني �سم�س- كلية التجارة جملة الفكر املحا�سبي عدد 3، �س 191-256 
)3( عبد الرحمن واخرون، 2013م، دور جودة املراجعة وحوكمة ال�سركات يف تقليل خماطر ال�ستثمار يف اأ�سواق الأوراق املالية، 

جامعة اأم دمان الإ�سالمية �س 32.
)4( مبارك، الرفاعي اإبراهيم، 2012م،جودة اأن�سطة املراجعة الداخلية ودورها يف احلد من ممار�سات اإدارة الأرباح، درا�سة 

تطبيقية، جامعة امللك �سعود  �س 2 .
)5( عي�سى، �سمري كامل حممد، 2008م، العوامل املحددة لوظيفة املراجعة الداخلية يف حت�سني جودة حوكمة ال�سركات، جملة 

كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة الإ�سكندرية، العدد 1،املجلد 45،  �س 7.
)6( على، �سالح حامد حممد، 2015م، بدائل الإ�سناد اخلارجي لأن�سطة املراجعة الداخلية واأثرها على جودة املراجعة الداخلية 

بالبنوك ال�سودانية، املجلة العلمية للدرا�سات التجارية والبيئية، جامعة النيلني ،املجلد ال�ساد�س، العدد الثالث، �س 28.
)7( زويلف، انعام حم�سن ، 2012م، اثر تطبيق احلاكمية واملوؤ�س�سية يف جودة التدقيق الداخلي، جملة البحوث املالية والتجارية، 

العدد الثاين، اجلزء الثاين، �س 301.
الداخلية، درا�سة امربيقية، جملة  التاأثريي جلودة وظيفة املراجعة  2015م، فرتة ابطاء املراجعة والدور  )8(ابوبكر، يو�سف، 

البحوث التجارية، جامعة الزقازيق ،كلية التجارة، مج 37،عدد 2، �س 140.
2017 م، التكامل بني مدخل بطاقة الأداء املتوازن ومدخل القيا�س املرجعي لتعزيز الدور  )9(املهلهل، �سمري مفتاح واخرون، 
ال�سرتاتيجي للمراجعة الداخلية يف تفعيل وتطبيق حوكمة ال�سركات )درا�سة حالة )، جملة افاق اقت�سادية، العدد اخلام�س ، �س 

.197
املالية  التقارير  �سفافية  حت�سني  يف  ودورها  الداخلية  للمراجعة  احلديثة  الن�سطة  ،2018م،  حممد  حامد  �سالح  )10(علي، 

بالتطبيق على عينة من امل�سارف ال�سودانية، جملة الدرا�سات العليا، جامعة النيلني، جملد12، العدد 47، �س221
)11(�سليم، طرابل�سي واخرون ،2016م، دور املراجعة الداخلية يف ادارة املخاطر وانعكا�ساتها على حوكمة ال�سركات، درا�سة 

ميدانية ، جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية التجارة ، ال�سودان، جملة القت�ساد 
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)12(احمد، دحدوح ح�سني، 2007م، دور املراجعة الداخلية يف حوكمة ال�سركات يف �سوريا، درا�سة مداينة، جامعة اربد الهلية، 
اربد للبحوث والدرا�سات جملة دار املنظومة، املجلد 11 العدد 1، �س 252.

مبن�سات  املخاطر  اإدارة  اأداء  حت�سني  يف  للمراجع  احلوكمي  للدور  مقرتح  اطار  م،   2012، حممد  احمد  اأ�سرف  )13(غايل، 
العمال، ر�سالة دكتوراه، جامعة قناة ال�سوي�س، كلية التجارة بالإ�سماعلية، �س 51.

)14(اأحمد، �سريين ماأمون �سيد، 2017م، الدور الو�سيط ملبادئ حوكمة ال�سركات يف العالقة بني معاير املراجعة، درا�سة ميدانية 
على عينة من امل�سارف التجارية ال�سودانية ، دكتوراه، جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الدرا�سات العليا ، �س 112.

التاأمني  ادارة املخاطر يف �سركات  الداخلية يف تفعيل  ان�سطة املراجعة  2013م، دور  النا�سر حممد �سعيد  )15(دروي�س، عبد 
امل�سرية – درا�سة ميدانية، جامعة بني �سويف، كلية التجارة، جملة املحا�سبة واملراجعة، املجلد 2، العدد 2، م�سر، �س 54

2016 م، اثر انعكا�سات الدور احلديث للمراجعة الداخلية على تعزيز مراحل اإدارة املخاطر، درا�سة  )16(اأ�سرف و اخرون، 
نظرية وميدانية، جامعة قناة ال�سوي�س، كلية التجارة ال�سماعلية ، املجلة العلمية للدرا�سات التجارية والبيئية، املجلد ال�سابع، العدد 

الرابع، �س 29
)17(فقريي، عماد الدين عو�س واخرون،2019م ، الأن�سطة املعا�سرة للمراجعة الداخلية ودورها يف ال�ستمرارية ، جملة كلية 

التنمية الب�سرية -العدد ال�ساد�س وال�ساد�س الكرتونيا، �س 199.
)18(�سامل، عبداهلل واخرون، 2015 م، العوامل املوؤثرة على دور املراجع الداخلي جتاه اإدارة املخاطر، جامعة الندل�س للعلوم 

والتقنية، جملة الندل�س للعلوم الإن�سانية والجتماعية، العدد 5 ، املجلد 9، �س 149.
)19(عبد اهلل، ح�سن يو�سف �سالح، 2013م، دور املراجعة الداخلية يف حت�سني اداء ادارة املخاطر، جامعة طنطا، كلية التجارة، 

جملة التجارة والتمويل، العدد 2 ، �س 133
2017 م ،الجتاهات احلديثة للمراجعة الداخلية ودورها يف تقومي الأداء املايل، ماج�ستري ،  )20(عبدالقادر، تهاين ح�سني، 

جامعة النيليني، كلية الدرا�سات العليا، �س 54.
)21(علي، �سالح حامد حممد ، واخرون ، 2014م ، الدور احلديث للمراجعة الداخلية يف زيادة فاعلية ادارة املخاطر، درا�سة 
العدد  املجلد28،   ، املعا�سرة،  التجارية  البحوث  التجارة، م�سر، جملة  كلية  �سوهاج،  ال�سودانية، جامعة  امل�سارف  ميدانية على 

2،�س190
العاملية  لالقت�ساد والعمال،  التدقيق الداخلي، روؤيا �ساملة، املجلة  )22(عجيلة، حممد واخرون،2017م، متطلبات خدمات 

جامعة غاردية ، اجلزائر ،املجلد 2 العدد2 �س69.
ثانيا ـ املراجع باللغة الجنليزية:

)1(Rainer LENZ، 2013،Insights into the effectiveness of internal audit، a multi-method 
and multi-perspective University catholique de Louvain، LOUVAIN SCHOOL OF 
MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE study، Doctoral Thesis، page 20.
)2(Theofanis & others، JUNE 2010،internal auditing as an effective tool for corporate 
governance، JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT، VOL. 2، NO. 1 JANUARY-
،page 15-23.
)3(Mihret، Dessalegn Getie and other، 2008،  value – added role of internal audit; an 
Ethiopian case study، managerial auditing journal، vol.23، no.2، pp. 567-595.
)4(Alexandra Narcisa Cioban )Lucan(a، Elena Hlaciuca، Ana Maria Zaiceanua،The 
impact and results of the internal audit activity exercised in،the public sector in 
Romania.،a، tefancel Mare University of Suceava، 13 University Street، Suceava، 
720225، Romania.
)5(Standards for The Professional Practice Of Internal Auditing )Standards( https://na.theiia.
org/standards-guidance/mandatory guidance/Pages/Standards.aspx.International
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اأثر اخل�شخ�شة علي رفع كفاءة العاملني وجودة اخلدمات 
بالتطبيق على ال�شركةال�شودانيةلالت�شالتاملحدودة يف الفرتة من 2010-2017

د. حما�سن عثمان حممد حاج نور                                              
اأ.م�ساعد - جامعة الرباط الوطني     

م�شتلخ�س الدرا�شة:
خدماتاملوؤ�س�سةال�سودانيةللموا�سالتال�سلك وجودة  العاملني  كفاءة  علىرفع  اخل�سخ�سة  اجريتالدرا�سةلبحثاأثر 
جمعامل ال�سركةال�سودانيةلالت�سالتاملحدودة،اعتمدالبحثفي  واأ�سبحت  خ�سخ�ستها  متت  بعداأن  والال�سلكية  ية 
علوماتعلىاملقابالتال�سخ�سيةمعالإداريينفيال�سركةوت�سميما�ستبيانالختباراآراءامل�ستفيدينمناخلدمةبجانباملرا

بعد عملية  ال�سركة  التي حدثت يف  التغريات  للتعرف على  جعوالتقاريرواأوراقالعملو�سبكةالإنرتنت. هدفتالدرا�سة 
اخل�سخ�سة،من خالل عدد من الفر�سيات منها توؤدي اخل�سخ�سة اإىلرفع كفاءة العاملني بال�سركة وجودة اأدائهم. 
ت�ساعد اخل�سخ�سة على تو�سيع اخلدمات املقدمة بالتقنيات املتطورة، لقد تو�سلت الدرا�سة ملجموعة نتائج منهااإن 
البيئة  وتغريات  ال�سابقة  التجارب  بالتعلم من  م�ساكلها  املوؤ�س�سات وميكنها من حل  اإتباعاخل�سخ�سةيوؤديلتطوير 
املحيطة. ت�ساهم اخل�سخ�سة يف تعزيز قدرة ال�سركة على املحافظة على م�ستوىاخلدمات املقدمة.لقد اختتمت 
وال�سرتاتيجيات  اخلطط  وجتويد  التطوير  عملية  مراحل  خمتلف  يف  املوظفني  اإ�سراك  منها  بتو�سيات  الدرا�سة 
املو�سوعة لذلك، اإعطاء املوظفني م�ساحة كافية للتعبري عن اأفكارهم من خالل التو�سع يف تبني القيادة بامل�ساركة.
Abstract:
The study was conducted to discuss the effect of privatization on the im-
provement of the efficiency of the employees and the quality of the services 
of the Sudanese Telecommunications Corporation. After privatizing it، the 
Sudanese Telecommunications Company Limited، the research depended on 
collecting information on personal opposing with the managers in the com-
pany and designing a questionnaire to test the opinions of the beneficiaries of 
the service And the Internet. The study aimed to identify the changes that took 
place in the company after the privatization process، through a number of hy-
potheses، such as privatization leads to raise the efficiency of the company's 
employees and the quality of their performance. Privatization helps to ex-
pand the services provided by advanced technologies. The study has reached 
a number of results، such as the following: Privatization leads to the develop-
ment of institutions and enables them to solve their problems by learning 
from previous experiences and keeping pace with changes in the surrounding 
environment. Privatization contributes to enhancing the company's ability to 
maintain the level of services provided. The study concluded with recommen-
dations including involving employees in different stages of the development 
process and improving the plans and strategies set for this. Giving employees 
enough space to express their ideas through the expansion of leadership adop-
tion in partnership.
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املحور الأول: الإطار العام للبحث
املقدمة:ظهرت�سيا�سةاخل�سخ�سة على نطاق وا�سع عامليًا قبل عقدين من الزمان بالدول ال�سناعية الغربية نتيجة 
للم�ساكل القت�ساديةالتي واجهتها مثل الك�ساد القت�سادي وعجز ميزان املدفوعات وميزانية الدولةلذلك دعت جمم
وعةمنالعلماءالقت�ساديينباإتباع�سيا�سة خ�سخ�سة القطاع العام وعدم تدخل الدولةفيالن�ساطات القت�سادية كحل 
ناجح لهذه ال�سركة. يرجعظهور اخل�سخ�سةفيال�سودانالأوائاللع�سريناتعندمااأعطتاحلكومةال�ستعمارية الربيطانية 
حق امتياز التوليد والإمداد الكهربائي ل�سركة بريطانية خا�سة ثم ظهرت مرةاأخرىعام 1971، قد �سهدت الفرتة 
الأخرية حتويل ملكية كثري من موؤ�س�سات القطاع العام مثل القطاع الزراعي، ال�سناعي، النقل واملوا�سالت اأو قطاع 
الت�سالت، القطاع اخلدمي، التعديناإىلالقطاع اخلا�سعن طريق البيعاأو امل�ساركة.تعني اخل�سخ�سة حتويل امللكية 
اأو الإدارة من القطاع العام اإىل القطاع اخلا�س ب�سرط اأن تتحقق ال�سيطرة الكاملة للقطاع اخلا�سفاخل�سخ�سة ل 

يوجد لها مفهوم ُدويل متفق عليه حيث يتفاوت مفهوم هذه الكلمة من مكان اإىلاآخر ومن دولة اإىلاأخري.
م�شكلة البحث:

تعد اخل�سخ�سة من ال�سيا�سات التي ا�ستخدمت لإعادة هيكلة القت�ساد ال�سوداين، ملعاجلة �سعف الإنتاج واملردود 
القت�سادي ملوؤ�س�سات القطاع العام، تتمثل م�سكلة البحث يف اأَن القطاع العام ميتاز بكرثة الأجهزة واملوؤ�س�سات التابعة 
له، مما يوؤدي اإىل ارتفاع تكاليف اخلدمة العامة وفقدان املعايري القت�سادية لتقييم اأداء امل�سروعات احلكومية، 
اإ�سافة اإىل التخلف الإداري وقلة البتكار والتجديد واختيار التكنولوجيا املنا�سبة، عندما مت اإعالن البدء يف تنفيذ 
اأُ�سلوب  لإتباع  الوطني يف1995،و�سعت عَدة مربرات  الإنقاذ  ال�سودان يف عهد حكومة  برنامج اخل�سخ�سة يف 
خ�سخ�سة املوؤ�س�سة العامة للموا�سالت ال�سلكية والال�سلكيةوحتقيق العديد من الأهداف، بالتايل ي�سعي البحث 
للوقوف على مدى جناح اخل�سخ�سة يف حتقيق الأهداف واملربرات التي و�سعتها الدولة كمعاجلة مل�سكلة البحث 
من خالل درا�سة حالة ال�سركة ال�سودانية لالت�سالت املحدودة، معرفة الأ�سباب التي اأدتاإىلخ�سخ�سة املوؤ�س�سة 
العامة للموا�سالت ال�سلكية والال�سلكية؟هل اأدتخ�سخ�سة املوؤ�س�سة اإىل رفع م�ستوىالأداء املايل واخلدمي؟ما هي 

الإ�سافة التي قدمتهااخل�سخ�سة لقطاع الت�سالت ولالقت�ساد ال�سوداين؟
اأهمية البحث:

اإن �سيا�سة اخل�سخ�سة تعد من الأدوات التيا�ستخدمت لإعادة هيكلة القت�ساد ال�سوداين باعتباراأن تدهور الإنتاج 
و�سعف املردود القت�سادي، منال�سمات الظاهرة ملوؤ�س�سات القطاع العام مما جعلها عبئًا علىالدولة بدًلمناأن تدعم 
اخلزينة العامة. تاأتي اأهمية اخل�سخ�سة يف تطوير الأداء واخلدمة العامة ودعم الن�ساطات ذات القيمة الإنتاجية 
العالية وجذب ال�ستثمارات وحت�سني فر�س العمل وحتقيق التنمية املتوازنة وحماولة اإزالة العبء ال�سريبي وحتريك 
القطاعات املعطلة وزيادة الطاقات. ب�سفة خا�سة،فاإن اأهميةدرا�سة ال�سركة ال�سودانية لالت�سالت تنبع من اأّنها اأحد 
اأوعيةالتقنيات احلديثة العاملة يف جمال الت�سالت من خالل تقدمي اخلدمات اأوربط املوؤ�س�سات ببع�سها من خالل 

�سبكات الإنرتنت وت�سهيل احل�سول على املعلومات املتعلقة بكل موؤ�س�سة اأو �سركة مع فروعها اأو اجلهات ذات ال�سلة.
اأهداف البحث:

اأهدافها.  حتقيق  يف  ال�سودانية  للموؤ�س�سات  اخل�سخ�سة  جتربة  جناح  مدى  من  اإىلالتحقق  البحث  •يهدف 
•حماولة تقييم جتربة اخل�سخ�سة يف جمال الت�سالت يف ال�سودان من خالل تقييم جتربة ال�سركة ال�سودانية لالت�سالت املحدودة 

مقارنة مع خدمات املوؤ�س�سة العامة للموا�سالت ال�سلكية والال�سلكية.
•التعرف على التح�سن الذي طراأ على كفاءة الأداء اخلدمي ورفع قدرات املوظفني ومن ثم تقدمي املقرتحات بناًءعلى نتائج التقييم.
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فر�شيات البحث: 
الفر�سية الويل: توؤدي اخل�سخ�سة اإىلرفع كفاءة العاملني بال�سركة وجودة اأدائهم.

الفر�سية الثانية: ت�ساعد اخل�سخ�سة علىزيادة اخلدمات املقدمة بالتقنيات املتطورة.
الفر�سية الثالثة: ت�ساهم اخل�سخ�سة فيتعزيز قدرة ال�سركة على املحافظة على م�ستوى اخلدمات املقدمة.

الفر�سية الرابعة: توؤدي اخل�سخ�سة اإىل خف�س ن�سبة العمالة بال�سركة.
منهج البحث:  

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي با�ستخدام برنامج التحليل الح�سائي من خالل جمع املعلومات من 
امل�سادر الأولية التي تعتمد على ال�ستبيان وامل�سادر الثانوية من الكتب وغريها.

الدرا�شات ال�شابقة:
1. درا�سة )اأبو فالحة، عواد، 2007(

هدفت من خالل درا�سته اىل التعرف على اأثر اخل�سخ�سة على اإدارة وتطوير املنتجات بالتطبيق على ال�سركات 
اُلردنيةالتيتم خ�سخ�ستها مقارنة مع ال�سركات التي مل يتم خ�سخ�ستها قد اظهرت نتائج الدرا�سة اإن هناك 
اختالف بينهما،اإَن ال�سركات التي مت خ�سخ�ستها اأكرث تركيز على ممار�سة جميع الوظائف والعمال بتخطيط 
و�سائل  يف  التو�سع  �سرورة  منها  بتو�سيات  الدرا�سة  العامة.اختتمت  ال�سركات  بتلك  مقارنه  اجلديدة  املنتجات 
جمع املعلومات والأفكار لتطوير املنتجات،الهتمام بتحليل الو�سع املتعلق بال�سركات املناف�سة واملتغريات املتعلقة 

بال�سوق اخلارجي، اأما الدرا�سة احلالية تتناول مو�سوع اخل�سخ�سة واأثره على العمالة التي مت ال�ستغناء عنها.
2. درا�سة )عوي�سة، هيثم يو�سف، 2003(

 هدفت الدرا�سةللتعرف علىالعوامل الدافعةللخ�سخ�سة واملعوقات التي يتوقع اأن تواجه اآلية تطبيق اخل�سخ�سةيف 
اأهدافهاالقت�ساديةوالإدارية  اإَناخل�سخ�سةحتقق  منها  النتائج  من  تو�سلتالدرا�سةلعدد  املوؤ�س�ساتالفل�سطينية، 
واملاليةمن زيادة النمو القت�سادي وال�ستثمارات العامة، حت�سني و�سع احلكومة املايل وزيادة الإنتاجية، حت�سني 
م�ستويات اخلدمة، من الناحية الإدارية تنمية القوي الب�سرية، خف�س حجم النفاق العام، اأما من الناحية املالية 

خف�س العجز يف ميزان املدفوعات، من اأهم تو�سيات الدرا�سة�سرورة التدرج لإمتام �سيا�سات تطبيق
اخل�سخ�سة، ت�سكيل هيئة م�ستقلة للخ�سخ�سة لديها ال�سالحيات الوا�سعة ولدي اأع�سائها اخلربة وال�ستقاللية.

3. درا�سة )علي، علي اأبو الب�سر، 2006(
هدفت الر�سالة اإليتقييم جتربةاخل�سخ�سةفيال�سودانفيالفرتةمن2010-2002منخاللدرا�سة حالةال�سركةال�سودانية 
لالت�سالتاملحدودة،مت ا�ستخدام املنهجالو�سفي فيالتحليلبالعتمادعلىامل�سادرالثانوية،متو�سععددمنالفرو�ستمثلتف
ياأَناخل�سخ�سةتوؤثراإيجابيًاعلىكلمنال�ستثماراتاملحليةوالأجنبية، تو�سيعدائرة امللكية،تو�سلت الدرا�سة لعدت نتائج من
هااإَناخل�سخ�سةاأدتلتو�سيعقاعدةامللكيةوجتويد الأداء اخلدمي بال�سركةمن اأهم تو�سيات الدرا�سةالعملعلىالتقليلمنن

�سيباحلكومةفي�سركةالت�سالت ال�سودانية املحدود. 
4. درا�سةم�سطفي، �سرياز عبد العزيز، 2014(

هدفاإىلتقييم جتربة اخل�سخ�سة يف ال�سودان يف الفرتة من )2010-2002م(، متثلت الفرو�س فياأَن اخل�سخ�سة 
حجم  امللكية،وزيادة  دائرة  الدولة،تو�سيع  والجنبية،اإيرادات  املحلية  ال�ستثمارات  من  كل  على  اإيجابيًا  توؤثر 
العمالة، وقد متاإثبات جميع هذه الفر�سيات عدا الفر�سية الأخرية حيث او�سحت درا�سة احلالة اأَن اخل�سخ�سة 
اأدت لنق�سان العمالة ب�سركة �سركة الت�سالت ال�سودانية املحدودة، متت التو�سية بالعديد من التو�سيات ومن 
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اأهمهاالعمل علىاإجراء درا�سات مقارنة لتجارب الدول العربية التي انتهجت �سيا�سة اخل�سخ�سةيف اقت�ساداتها.
املحور الثاين: الإطار النظري:

ميكن  ولكن  اإىلاآخر  مكان  من  مفهومها  يتفاوت  حيث  اخل�سخ�سة  لتعريف  عليه  متفق  دويل  مفهوم  يوجد  ل 
تعريفهاباأنها فل�سفة اقت�سادية ذات ا�سرتاتيجية لتحويل عدد كبري من القطاعات القت�سادية واخلدمات الجتماعية 
فقد  م�سمى  من  اإىلاأكرث  اخل�سخ�سة  عاجلت  التي  القت�سادية  الأدبيات  اخلا�س،ت�سري  للقطاع  العام  القطاع  من 
اأو التخ�س�س وكلها مفردات تفيد حالة انتقال امللكية من املوؤ�س�سات احلكومية القطاع العام اإىل  قيل اخل�سخ�سة 
اإىل  واملناف�سة  والطلب  العر�س  اآليات  ال�سوق  قوى  لإدخال  الو�سع  اخل�سخ�سةاإىلالنطاق  وت�سري  اخلا�س  القطاع 
اقت�ساد الدولة.اخل�سخ�سة عبارة عن فل�سفة اقت�سادية حديثة ذات ا�سرتاتيجية لتحويل عدد كبري من القطاعات 
القت�سادية واخلدمات الجتماعية التي ل ترتبط بال�سيا�سة العليا للدولة من القطاع العام اإىل القطاع اخلا�س، فقد 
اإىل الهتمام  الكثريون  الذي دفع  الأمر  العام وف�سله  القطاع  امل�ساكل القت�ساديةاإىل تدهور  النا�س يرجعون  اأ�سبح 

مبو�سوع اخل�سخ�سة باعتبارها�سيا�سة ناجحة يف التخل�س من م�ساكل 
املجتمع وقد مت تطبيق �سيا�سة اخل�سخ�سة يف كثري من دول العامل وال�سودان واحدة �سمن من بينها. )على اأحمد 

الأمني،2008، �س 21(.
اوًل: تعريف اخل�شخ�شة:)حبتور, عبد العزيز �شامل. 1997. �س 155(

تتحقق  اأن  ب�سرط  اخلا�س،  القطاع  اإىل  العام  القطاع  من  الإدارة  اأو  للملكية  حتويل  �ستون"اأي  دونالد  فها  عَرّ
القطاع  اإىل  الأغلبية  مللكية  الفعلي  بالنتقال  اإّل  الغالب  يف  تتحقق  ل  والتي  اخلا�س،  للقطاع  الكاملة  ال�سيطرة 
اخلا�س". على العك�س من ذلك ُيعرف "راما ندام )1989( باأنها"�سل�سلة مت�سلة عري�سة من الإجراءات متتد 
تدخل  مدى  باأنها  اخل�سخ�سة  وي�سف  الأخرى".  الناحية  من  ال�ّسوق،  ونظام  ناحية،  من  التاأميم،  اإلغاء  بني 
عمليات امل�سروع العام داخل نظام قوى ال�سوق، مبا فيها التحرير واخلروج عن اللوائح احلكومية. فيما ذهب "يل 
كوان" اإىل اإنها "حتويل اأو نقل اأي ن�ساط اأو تنظيم اأي وظيفة من القطاع العام اإىل الن�ساط القت�سادي اخلا�س.

ال�سيا�سات  من  متكاملة  جمموعة  بو�سفها  حتديدًا  اأكرث  ب�سكل  اخل�سخ�سة  تعريف  ميكن  �سبق،  ما  على  بناًء 
حتقيق  اأجل  من  اخلا�س،  القطاع  اإىل  امل�سرتكة  اأو  العامة  امل�ساريع  واإدارة  ملكية  نقل  تكفل  التي  والإجراءات، 
التنمية بالعتماد على حرية املناف�سة، وت�سجيع املبادرات الفردية، وتعبئة موارد القطاع اخلا�س، واإ�سالح اجلهاز 

الإداري للدولة، وتب�سيط الإجراءات احلكومية.
كما تعني اخل�سخ�سة حتويل من�ساأة الأعمال من ملكية واإدارة القطاع العام اإىل القطاع اخلا�س عن طريق بيع 
اأ�سبح حكمة  اأمرًا غري خا�سع للجدل واملناق�سة، بل  العام غدا  اإن تفوق القطاع اخلا�س على القطاع  الأ�سول، 
مقدمي  اأو  مالكيها  يجرب  مما  اأدائها،  انخفا�س  ب�سبب  الكفوؤة  غري  يعاقباملن�ساآت  اخلا�س  فالقطاع  تقليدية، 
خدماتها على الهتمام برغبات وطلبات العمالء وتوليد توجه متحرك من دون نهاية نحو حتقيق التميز، كل ذلك 

بدون بريوقراطية وروتينية القطاع العام ومكوناتها البطيئة. )اأحمد ماهر. 1999، �س 125(
ثانيًا: مفهوم اخل�سخ�سة اقت�ساديًا:)اإبراهيم حممد نبيل.2001.�س36(

هناك روؤيتان لهذا املفهوم، روؤية كلية وروؤية جزئية. فالكلية تفرت�س اأن هناك قيودًابنيوية حتد من حجم القطاع 
العام وقدرته على التدخل، واأن التحرك خارج تلك القيود غري قابل لال�ستمرار �سوى لفرتة ق�سرية وتوؤدي اإىل 
الدعم  نفقات  دائمًااأن  يرى  فاليمني  والي�سار،  اليمني  من  كل  حجج  يف  التربير  هذا  ويرتدد  والنحدار.  الركود 
احلكومي توؤدي اإىل فر�س �سرائب قا�سية، مما يخف�س هوام�س الربح ويثبط ال�ستثمارات اخلا�سة. مييل املنظور 
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القت�سادي لت�سنيف مبادرات اخل�سخ�سة ح�سب ثالث قيم رئي�سية هي امللكية، املناف�سة، والربط بني املنفعة 
والثمن. فمن ناحية امللكية ينظر لعملية بيع الأ�سول واملوؤ�س�سات على اأنه اأكرث اأ�ساليب اخل�سخ�سة تطرفًا واأف�سلها 
يف هذا الإطار، مادام �سيوؤدي اإىل تخفي�س العجز املايل للقطاع العام، وتقلي�س حجم اجلهاز احلكومي، وحتويل 
عملية �سنع القرار اإىل فعاليات القطاع اخلا�س، التي يفرت�س اأن تكون اأكرث ان�سجامًا مع موؤ�سرات ال�سوق فقد قيل 
اخل�سخ�سةاأوالتخ�س�س وكلها مفردات تفيد حالة انتقال امللكية من موؤ�س�سات القطاع العام اإىل القطاع اخلا�س.

من ناحية املناف�سة، فاإَنالعتماد املتزايد على قوى املناف�سة من دون تغيري امللكية مثلما يحدث عندما تتعاقد احلكومة 
مع متعهدين لتقدمي اخلدمات العامة ل يرتك للقطاع العام اإل م�سئولية و�سع الأهداف وتعزيزها، ولكن مع اكت�ساب 
متويل  يجري  عندما  يحدث  مثلما  واملنفعة  الثمن  بني  اأماالربط  البريوقراطية.  وتخفي�س  الكفاءة  تطوير  مزايا 
اخلدمات عن طريق فر�س ر�سوم ال�ستخدام، اأكرث من متويلها عن طريق اإيرادات ال�سريبة العامة. العتماد على 
اخل�سخ�سة كخطوة مهمة يف تو�سيع دورهالقطاع اخلا�س يف التنمية ل�ستعماله املوارد النادرة يف عملية الإنتاج التي 
تعطي اأعلى مردود ممكن نتيجة اعتماد املن�ساآت اخلا�سة على الأ�سعار احلقيقية وتخفي�س الكلفة وحت�سني اجلودة.

ثالثًا: اأهداف اخل�شخ�شة: )الفاعوري, رفعت عبد احلليم. ,1997, �س125(
للدولة،  العامة  املوازنة  العبء عن  تخفيف  الدولة،  داخل  الأموال  لإدارة  القت�سادية  الكفاءة  م�ستوى  لرفع  تهدف 
تو�سيع قاعدة امللكية لالأفراد، واحل�سول على زيادة يف الإنتاج والت�سدير وحت�سني اجلودة، توافر ح�سيلة لدى الدولة 
من بيع الوحدات العامة، ت�ستطيع اأن تواجه بها عجز املوازنة العامة.التغلب على عدم كفاءة نظم الرقابة واملحا�سبة 
يف الوحدات العامة، توفري احلماية للقطاع القت�سادي املحلي حتى ل يتعر�س للعجز املايل، وبالطبع هذا يوؤدي اإىل 
احلفاظ على احلقوق املاليةلالأفراد، حتقيق فائدة اقت�سادية من امل�سروعات اجلديدة املقدمة من القطاع اخلا�س 
والتي تهدف اإىل التنمية القت�سادية، التقليل من الفجوة القت�سادية بني العر�س والطلب على املنتجات وال�سلع، 
دعم التعاون القت�سادي القائم بني القطاعني والذي من خالله يتم تقليل ن�سبة احتكار الأرباح املالية، تطوير الأداء 

القت�سادي من خالل توفري الكفاءات الإنتاجية والتي ت�ساهم ب�سكل كبري يف دعم م�ستوى التطور القت�سادي.
رابعًا: اأ�شكال اخل�شخ�شة:)�شو�شن كمال حممد. 2010, �س120(

اخل�سخ�سة الكاملة:تعني البيع الكلي للم�ساريع العامة وحتويلها اإىل امللكية والإدارة اخلا�سة، اإ�سافًة اإىل بيع الدولة 
حقها كليًا. ل يحق لها التدخل فيها ماليًا اأو اإداريًااإل من خالل د�ستور الدولة والذي يعني ” هيكلة املوؤ�س�سات”.

اخل�سخ�سة اجلزئية: تعني نقل امللكية من القطاع العام للقطاع اخلا�س ب�سكل جزئي،ي�سبح القطاع العام �سريكًا 
للقطاع اخلا�س، تبقى الإدارة �سمن �سالحيات القطاع العام خا�سة يف املوؤ�س�سات التي تهم الدولة وال�سعب، الذي 
يعني ” تنظيم القطاعات” ومن اأبرز �سورها عقود الإدارة، حيث تعهد الدولة جلهات خا�سة ذات كفاءة م�سوؤولية 

اإدارة كل اأو بع�س امل�ساريع العامة، وفقًا لقواعد العمل يف ال�سوق التناف�سية. 
يتم التفاق عليها من قبل  القطاع اخلا�سة ب�سرط  اإىل  العام  القطاع  امللكية من  امل�سروطة: تعني نقل  اخل�سخ�سة 
الطرفني، ومن خاللها يتم �سمان حق الطرفني يف الأمور املالية والإدارية عن طريق فر�س بع�س ال�سروط، والذي 

يعني ” النقل الإداري.
الأن�سطة  على  احلكومية  الرقابة  �سور  اإلغاء  خالل  احلكومية:من  بالبريوقراطية  العامة  امل�ساريع  ارتباط  فك 

القت�سادية، والعتماد بدرجة اأكرب 
على قوى ال�سوق واآلياته. ومن اأبرز �سورها اإلغاء �سيا�سات الت�سعري اجلربي، وال�ستغناء عن العمالة الفائ�سة بامل�ساريع 

العامة، وتر�سيد الدعم احلكومي للم�ساريع العامة، وتعديل الت�سريعات العمالية لتتالءم مع التوجهات اجلديدة. 
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خام�شًا: اأ�شاليب اخل�شخ�شة: 
1. خ�سخ�سة عن طريق اإعادة هيكلة املوؤ�س�سات: وتكون عن طريق حتويل موؤ�س�سة معينة من القطاع العام اإىل 
القطاع اخلا�س. مثال ذلك اأن تكون للدولة خطوط طريان اأو موؤ�س�سة لتنقيب وا�ستخراج املعادن، فخ�سخ�سة 
املوؤ�س�سة تكون عن طريق حتويل املوؤ�س�سة اإىل �سركة م�ساهمة عامة مملوكة للحكومة، ويتم بعد ذلك بيع اأ�سهم 
احلكومة يف تلك ال�سركة للقطاع اخلا�س. وبذلك تكون ملكية واإدارة املوؤ�س�سة انتقلت من القطاع العام اإىل القطاع 
اخلا�س. ويتم اللجوء اإىل هذا النوع من اخل�سخ�سة لعدة اأ�سباب، منها تفادي الرتهل الإداري الذي يكون ظاهرًا 
يف املوؤ�س�سة مما يوؤثر على نوع اخلدمة اأو ال�سلعة التي تنتجها املوؤ�س�سة، تفادي الأعباء املادية الكبرية التي تكون 
تف�ست يف املوؤ�س�سة نتيجة الف�ساد الإداري والتوظيف الع�سوائي والفائ�س عن احلاجة والذي يكون اأ�سا�سه الوا�سطة 
املوؤ�س�سة حتقق  تكون  بحيث  التجاري  العمل  لأ�س�س  )وافتقاره(  العام  القطاع  اكرتاث  واأخريًاعدم  واملح�سوبية، 

خ�سائر بدًل من الأرباح.)حممد ها�سم عو�س،1990، �س10(
والت�سالت  كالكهرباء  كامل  قطاع  خ�سخ�سة  يراد  عندما  الأ�سلوب  هذا  ُيعتمد  القطاع:  تنظيم  طريق  عن  خ�سخ�سة   .2
يف  حمتكرًا  كان  الذي  املعني  القطاع  بتحرير  اخل�سخ�سة  وتتم  البحري  اأو  الربي  كالنقل  القطاع  من  كبري  جزء  اأو  والنقل 
ال�سابق من قبل القطاع العام. اأن هذا التحرير ل يكون ع�سوائيًا فالقطاع العام يقوم باإن�ساء هيئة اأو موؤ�س�سة تنظيمية ملراقبة 
الأمور التنظيمية يف القطاع املعني كهيئة تنظيم قطاع الت�سالت. تتوىل هذه الهيئة كافة الأمور التنظيمية املتعلقة بالقطاع 
املعني كاإ�سدار الرخ�س لل�سركات العاملة يف القطاع، حتديد التعرفة، تنظيم املناف�سة بني ال�سركات يف القطاع...الخ. وبعد 
اإن�ساء هذه الهيئة يحرر القطاع اأمام ال�سركات اخلا�سة بحيث يكون لها احلق بالتقدم للهيئة املعنية بطلبات ترخي�س لإقامة 
م�ساريع �سمن ذلك القطاع. ويتم اللجوء اإىل هذا النوع من اخل�سخ�سة لعدة اأ�سباب، منها رفع نوعية، اأداء، و�سرعة اخلدمة 
اأو  التحتية  البنية  يف  ال�ستثمار  على  قادرة  غري  احلكومة  تكون  فقد  كامل.  ب�سكل  القطاع  وتطوير  املعني،  القطاع  يف  املعينة 
مهمة  املختلفة  لل�سركات  ترتك  بينما  املنظم  بدور  لتقوم  القطاع  هذا  من  فتن�سحب  القطاع،  لتطوير  املطلوبة  التكنولوجيا 
البنية  يف  املبا�سر  ال�ستثمار  طريق  عن  اخلدمة  م�ستوى  رفع  تقت�سي  القطاع  يف  ال�سركات  خمتلف  بني  فاملناف�سة  التطوير. 

التحتية وموارد التكنولوجيا. وتكون اأرباح 
احلكومة من هذا النوع من اخل�سخ�سة ب�سكل ح�سة مقتطعة من اأرباح ال�سركات العاملة يف القطاع املعني، ت�ستمل 
عادة الرخ�سةاملمنوحة لأي �سركة عاملة يف القطاع على �سرط يتم مبوجبة اقتطاع ن�سبة من اأرباح ال�سركة للحكومة. 

)حممد، اآدم مهدي. )1998(، �س25(
يف  عليها  املن�سو�س  الأ�سباب  لنف�س  اخل�سخ�سة  من  الأ�سلوب  هذا  الإدارة:ُيعتمد  نقل  طريق  عن  خ�سخ�سة   .3
الفقرة ال�سابقة اإل اأنه يتم تبنيه عندما يكون للحكومة م�سروع كبري يحتاج ملوارد مالية �سخمة ل ت�ستطيع احلكومة 
توفريها كتو�سعة مطار معني اأو اإن�ساء �سكة حديد. فيتم تنفيذ هذا امل�سروع عن طريق اإعطاء �سركة خا�سة )عادة 
املالية  املوارد  مبعظم  والحتفاظ  �سنة(   15،30 بني  )ما  معينة  ملدة  امل�سروع  واإدارة  ببناء  احلق  عطاء(  مبوجب 
اإدارة امل�سروع. ويكون ربح احلكومة يف هذا الأ�سلوب عبارة عن الر�سم ال�سنوي الذي تدفعه ال�سركة  الناجتة عند 
التي تدير امل�سروع للحكومة بالإ�سافة اإىل اأيلولة كافة التو�سيعات، التحديثات، املباين والبنية التحتية اإىل احلكومة 

بعد انق�ساء عقد الإدارة.)اأبو عامرية، فالح. )2008(، �س33(
4. التعاقد مع من�ساآت القطاع اخلا�س: )عفيفي، �سديق حممد،1991، �س226(

يت�سمن الأ�سلوباإتاحة املزايدة املفتوحة والتناف�سية للح�سول على العقود من الدولة الراغبة يف التجديد الدوري، 
اإىل جانب التدوين الدقيق ل�سروطها لكي ت�ستمل على لغة وا�سحة م�سحوبة بال�سمانات املنا�سبة، والرقابة الفاعلة 
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لالأداء، للتاأكد من اأَن العقد �سوف يتم تنفيذه كما هو متوقع اإىل جانب العديد من املزايا والإيجابيات الأخرى. 
5. التجيري: يعني خروج الدولة من الن�ساط القت�سادي مو�سوع البحث، وترك الفر�س ملن�ساآت القطاع اخلا�س 
حتى توؤدي دورها يف تقدمي ال�سلع واخلدمات، اأي اأَنالدولة تتيح للم�ستفيدين من ال�سلع واخلدمات التي كانت تقدمها 

الدولة يف ال�سابق يختاروا احل�سول عليها من جمهزين يعملون يف القطاع اخلا�س ويف اإطار املناف�سة املفتوحة. 
6. اإهداء )اأو بيع( موجودات مادية حمددة )معدات اأو مبان.( اإىل من�ساآت القطاع اخلا�س. 

7. اإ�سدار اأوامر �سراء: يتم تنفيذها يف ميدان ال�سوق، بدًلمن تقدمي ال�سلع واخلدمات من قبل اجلهاز احلكومي، مع اإعطاء 
احلا�سلني على هذه الأوامر احلق يف ممار�ستها واحل�سول على ال�سلع واخلدمات من املن�ساآت اخلا�سة التي يختارونها. 

8. اإنهاء العمل بنظام الدعم والإجراءات البريوقراطية والتعليمات امل�ساحبة لها، حترير الن�ساط القت�سادي 
باجتاه الإنتاج لل�سوق ولي�س للدولة

املحور الثالث: اخل�شخ�شةفيال�شودان:
اوًل: تاريخ اخل�شخ�شة يف ال�شودان: )الأمني, علي احمد. 2008. �س22(

يعترب اخل�سخ�سة  والذي  تبنت موؤخرًا برناجمًا لالإ�سالح القت�سادي  التي  العربية  الدول  ال�سودان من  يعترب 
الو�سع  ُيركز هذا الربنامج على حتقيق جمموعة من الأهداف منها حت�سني  لتنفيذه حيث  الو�سائل  اإحدى  هي 
تنظيم  جمال  يف  الدولة  وظائف  حتديد  العام،  القطاع  دعم  على  املرتتبة  املالية  العباء  باإزالة  للدولة  املايل 
الن�ساط القت�سادي العام عرب ال�سيا�سات القت�سادية املالية منها والنقدية،اقت�سار م�ساهمة الدولة علي اإقامة 
م�سروعات البنية التحتية القت�سادية والجتماعية، التاأكد من اأهمية قوي ال�سوق يف حتديد ال�سعار وكفاءته على 
انطالقًامناملفهومالوا�سعللخ�سخ�سةباعتبارهامنهجيةمنظمةتهدفاإلياإعا ال�سودان.  املواردالقت�سادية يف  تعبئة 
دةتوزيعالأدواربينالقطاعينالعامواخلا�سفياإطارال�سيا�ساتالكليةمباي�سمنال�ستغالللأمثلللمواردالقت�ساديةاملتا
حة،قامتحكومةال�سودانبو�سعاإطارقانونيوفنييتمخاللهتنفيذوتطبيق�سيا�سةاخل�سخ�سةوذلكوفقًالإ�سدارقانونالت
اإن�ساءاللجنةالعلياللت�سرففيمرافقالقطاعالعاموحتديداخت�سا�ساهاو �سرففيمرافقالقطاعالعامل�سنة1990م، 
واللجنةالفنيةللت�سرففيمرافقالقطاعالعاموالأمانةالعامةللجنةالفنية.اإ�سدارلئحةت�سفيةمرافقالقط �سلطاتها 
اعالعامل�سنة1992م.تكويناللجاناملتخ�س�سة.اإ�سدارقرارالت�سرفاخلا�سبكلموؤ�س�سةمناللجنةالعليابعدالدرا�سةال
قرارجمل�سالوزراءاملوقررقم)1155(والذياأمنعلىتو�سياتاللجنةالعليافيمايخت�سبالربناجمالأولللخ�سخ متاأنية. 
قر �سة.موافقةجمل�سالوزراءاملوقرعلىالربناجمالثالثيللت�سرفوفقًالقرارهبالرقم518بتاريخ5اأكتوبر1997م، 
ارجمل�سالوزراءاملوقررقم389بتاريخ12يوليو2001م،واخلا�س باملوافقةعلىمقرتحاتاللجنة العلياللت�سرففيمر
افقالقطاعالعام،فيمايخت�سباملرحلةالتاليةمنالربناجمالثالثيللت�سرف فيمرافقالقطاعالعام. كماجاءتبني�سيا�س
ةاخل�سخ�سةكاإحدىموجهاتاملوؤمترالقوميلالإنقاذالقت�سادي2002متهدفهذهال�سيا�سةاإىلحت�سينكفاءةالقت�س

.% % واأخريًاالإيجاربن�سبة1.8  ادوحتقيقالتنميةوالعدالة واإن�ساء�سركامت�ساهمةبن�سبة3.5 
اأجازهمجل�سالوزراءيف5اأكتوبر1997م،اأ�ستملعلىالت�سرففي31مرفقو20مرفقاآخركانالقراره الربناجمالثاين: 

والإبقاءعليهااأوي�ستمرو�سعهاكماهوعليهليكومنجموعالربنامج51مرفقًا.
الربناجمالثالث: متاإدراجاملرافقالتاليةليتمالت�سرففيهاخالللعام2003موهي: �سركةاخلطوطاجلوية ال�سودان
ية،املوؤ�س�سةالعامةللريواحلفريات،ال�سركةالوطنيةللطرقواجل�سور،�سركةالنيللل�سمنت ربك. هناكاأن�سطةمنالربام
�سكةحديدال�سودان،املوؤ�س�س فندقق�سرال�سداقة،النقالمليكانيكي،هيئة  جال�سابقةلزالتم�سمنةفيالربناجموهي 

ةالعامةللطباعةوالن�سر،�سركةاأ�سمنتعطربة.
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ثانيًا: املوؤ�س�سة العامة للموا�سالت ال�سلكية والال�سلكية. )علي، ابو الب�سر علي. )2006(. �س135(
اأن�ساأتفي ال�سبعينات لكي تقوم برتقية الأداء اخلدمي يف جمال الت�سالت، اإَل اأنها ف�سلت يف مقابلة الحتياجات 
الدولة  دفع  الأداءمما  كفاءة  احلديثةلرفع  التقنيات  جلب  من  متكنها  عدم  الت�سالت،  خدمات  من  القومية 

خل�سخ�سة هذه املوؤ�س�سة وحتويلها لل�سركة ال�سودانية
لالت�سالتاملحدودة فئ19 مار�س1993 وبا�سرتعملها يف فرباير1994.

ن�ساأةال�سركةال�سودانيةلالت�سالت: )التقارير ال�سنوية لل�سركة ال�سودانيةلالت�سالت(
لتقدمي  1925م  لعام  ال�سركات  ت�سجيل  قانون  وفق  و�سجلت  1993م  اأن�ساأتال�سركةال�سودانيةلالت�سالتفي 
ال�سلكية  للموا�سالت  العامة  املوؤ�س�سة  خل�سخ�سة  نتيجة  ال�سركة  بالت�سالت.جاءت  املتعلقة  اخلدمات  كل 
بلغت  التي  الهيئة  اأ�سول  تقييم  لها  اأوكل  اأمريكية  واخلا�س.اإن�سركة  العام  القطاع  بني  والال�سلكيةفي�سكل�سراكة 
تقريبا حـواىل60 مليون دولر امريكي، مت اإعالن رجال العمال املحليني والأجانب باملعاملة اجلديدة. اأن رخ�سة 
ال�سركة كانت 250 مليون دولر فكان ن�سيب احلكومة عبارة عن الأ�سول وممتلكاتاملوؤ�س�سة العامة للموا�سالت 
املدفوع  املال  راأ�س  من   %66.7 بحوايل  لالت�سالتويقدر  ال�سودانية  لل�سركة  حتولت  والال�سلكيةالتي  ال�سلكية 
بينما كان ن�سيب ال�سركاء الآخرين33.3% من راأ�س املال املدفوع، ويف عام 1999 ومت�سيا مع �سيا�سة ت�سجيع 
ال�ستثمار التي تبنتها احلكومة مت تقلي�س ن�سيب احلكومة اإىل57% الباقي43.3% مملوكا للقطاع اخلا�س، 
بداأت ال�سركة فرتة انتقالية لتنفيذ ال�سيانة ال�سرورية واإعادة تنظيم وهيكلة القوي العاملة، 1994  يف  1993 
بداأت خدماتها كم�سغل ، منحت حق الحتكار يف خدمات الت�سال ملدة15عام قابلة للتجديد كل خم�س �سنوات 
حتت اإ�سراف املجل�س الأعلى لالت�سالت.متتلك �سركة الت�سالت ال�سودانية املحدودة ن�سبة%13 من ال�سهم 
يف م�سروع الكيبل القاري ل�سرق اأفريقيا، %50من م�سروعي البحري الأول والثاين وهما م�سروعان لربط حركة 
الت�سال ونقلها بني الدول الفريقية والنرتنت ذو ال�سعة العري�سة والكيبل البحري مع ال�سعودية والربط بالألياف 
الب�سرية مع م�سر واثيوبيا، كما متتلك ن�سبة %12من م�سروع الكيبل البحري الذي يربط اأفريقيا باأوروبا من 

جنوب افريقيا اإىل فرن�سا مرورا لل�ساحل الغربي لأفريقيا.
التي:)حممد عبد  اإدارتهايف  اأعلن جمل�س  لهاكما  الرئي�سية  الأهداف  لل�سركة:تتمثل  الرئي�سية  الأهداف  ثالثًا: 

الرحمن. )2000(، �س115(
1. ترقية وتطوير اجلوانب القت�سادية والجتماعية يف البلد بتقدمي خدمات ات�سالت جيدة.

2. اإعادة تنظيم بنية ال�سركة وتطوير املوارد الب�سرية لدعم الطاقم الإداريليدير ال�سركة بكفاءة وتطوير قطاع 
الت�سالت يف ال�سودان.

توليد املال الكايف لإ�سالح ال�سبكة احلالية وتنفيذ التو�سعة ال�سرورية لتقدمي اأف�سل اخلدمات م�ستقبال.  .3
لتحقيق هذه الأهداف تعاقدت ال�سركة مع �سركة هولندية لت�ساعدها يف تطبيق التغريات املطلوبة.

رابعًا: ق�سم اإدارة املوارد الب�سرية:)عبد البا�سط، طالل خالد. 2005. �س150(
باملوارد  اهتمامًا خا�سا  املحدودة  ال�سودانية لت�سالت  ال�سركة  فقداأولت  ال�سركة  الثابتة يف  الأ�سول  يعترب من 
1994-1998 ا�ستجابة ملتطلبات التطوير  الب�سرية، فاأحدثت تغريات يف هيكالإدارة املوارد الب�سريةيف الفرتة 
وباإن�ساءال�سركةيف 1994.يتكون الق�سم من اأربعة قطاعات )�سئونالعاملني،العاملني،التدريب، التطوير التنظيمي، 
ال�سئون الإدارية(. عام 1996م تغري ا�سم الإدارة اإىل اإدارة التدريب والتخطيط ومركز الت�سالت. عام 1998 
مت تغريه مرة ثانية لي�سبح ق�سم التطوير الإداري ومركز تدريب الت�سالت، قد تبع اإىل قطاع التدريب. ا�سيف 
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اليه القطاع الثقايف بهدف تنوير العاملني مبا يجري يف ال�سركة بالإ�سافة لإر�ساد وتوجيه العمالء.
اإن ق�سم تنمية املوارد الب�سريةم�سئوًلعن تنفيذ مهام خمتلفة يتحملها موظفي القطاعات املختلفة مثل تاأ�سي�س 
بالق�سم،  املرتبطة  والبحوث  الدرا�سات  تنفيذ  املختلفة،  التدريبية  الربامج  و�سع  التنظيمية،  الهياكل  وتطوير 
تقييم الأداءواحلوافز، متابعة حركة نقل املوظفني، تنظيم الأحداث الثقافية مثل املوؤمترات وامل�سرتيات وور�س 
واأداء  ال�سركة  باإدارة  املتعلقة  العامة  املوا�سيع  بجانب  الت�سالت،  املرتبطة مبجال  امل�ساكل  مركزًاعلى  العمل، 
العاملني. اتبع قطاع تنمية املوارد الب�سرية منذ البداية ا�سرتاتيجية التطوير لإيجادقوة عاملة قادرة على حتقيق 

اأهدافال�سركة، فو�سعت �سيا�سات خا�سة متعلقة بالتوظيف وتقييم الأداء والتطوير. 
ال�سلكية  للموا�سالت  العامة  املوؤ�س�سة  تخ�سي�س  مت  عندما  اخل�سخ�سة:  وبعد  قبل  العاملني  اأعداد  رابعًا: 
والال�سلكية يف 1993 كان عدد العاملني 4450 عامل جميهم احيلوا للمعا�س بذلكاأمنتال�سركةعلى تقليل عدد 
موظفيها لتقليل التكلفة وو�سعت خطة فعلية لتقييم حاجة ال�سركةمن العاملني �سملت القدامى ونتج عن ذلك 

تثبيت 1950عامل اأي بن�سبة 43.8% من العمالة. كما يعك�سه اجلدول )1(.
جدول رقم )1( عدد العاملني قبل وبعد اخل�سخ�سةللفرتة 1999- 1993

بعداخل�سخ�سةقبل اخل�سخ�سة
1999  1998  1996  1994  1993ال�سنة

2657  4450195026352488عددالعاملني
اإعداد: الباحث من اإح�ساءات �سئون العاملني ق�سم ال�سئون الإدارية ب�سركة الت�سالت ال�سودانية املحدودة2000.

اجلدول رقم )1( يو�سح تخفي�س30% منعدد العاملينفيال�سركةبعد ال�سنة الأويل لعملية اخل�سخ�سة، اأي يف 
1994 وتقارب عدد العاملني لل�سنوات التالية، اأي اأَنال�سركة لديها حد اأق�سى ميكن تعيينه �سنويا. اجلدول رقم 

)2( يعطي تفا�سيل اإح�سائية للعاملني خالل 3 �سنوات الأويل ملرحلة اخل�سخ�سة.
1997 – جدول رقم)2( عدد العاملينفي ال�سركة ال�سودانية لالت�سالت املحدودة للفرتة 99 

التعينيالتنقالتالرتقيةتعاقداتالعاملنيالعددالإجماليللعاملنيال�سنة
دي�سمربينايردي�سمربيناير

19972747248734325  67  626263
199824852488257130     122          326311
199924882657130  257155320491

اإعداد: الباحث من اإح�ساءات �سئون العاملني ق�سم ال�سئون الدارية ب�سركة الت�سالت ال�سودانية املحدودة)1999–1997(.

97 حتى  اجلدول رقم )2( يو�سح الختالف يف عدد العاملني منذ البداية يف ويف نهاية اأي �سنة خالل ال�سنوات الثالث من 
99، اأَنال�سركة تتبع نظام التعاقد املوقع بالن�سبة للعمال الذي تفت�سيه�سرورة العمل. كما ا�ستعملتال�سركةمناذج اإدارية حديثة تتعلق 
مبرونة التنظيم والقوى العاملة التي ت�سجع العاملني باأجر اأقل موقت. الذين مت التعاقد معهم كان بح�سب احلاجة اأو بح�سب الطلب، 
العمل يف  باحتياجات  يفي  �سنويًاالذي  لل�سركة  بالن�سبة  القطاعات  ملختلف  للعاملني  امل�ستمر  التنقل  يو�سح اجلدولرقم )2(  كما 
بع�س القطاعات ويك�سب العامل خربة وتدريب وتبادل للخربات بالن�سبة للفريق وك�سرًا للرتابة وامللل، يف عام1999 انخف�ست 

ن�سبة املوظفني املنقولني بن�سبة %50عـن 1997، هذا يو�سح تغري اإيجابي يف اإدارة ال�سركة بالن�سبة للتنقالت.
اأما فيما يتعلق برتقية املوظفني خالل 97-99 فاإن اجلدول رقم )3( يو�سحالزيادة ال�سنويةالناجتة عن كرثة 
الوظائف ال�ساغرة التي تت�سح من تزايد عدد التعينات، مما يعك�س تقدمي م�ساركة اإيجابية لالقت�ساد القومي 

باإيجاد فر�س عمل جديدة،كما مت تعديل هيكل املرتب مبعدل اأ�سا�سي 
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يف  اأخري  مرة  املرتبات  مراجعة  ،1997،متت  1996م  لل�سنوات  لل�سركة  ال�سنوية  للتقديرات  %وفقًا   86 بن�سبة 
املختلفة  لالأعمار  املوظفني  اختيار  اأن  بن�سبة65%،  اأخري  مرة  زيادتها  %100متت  بن�سبة  الزيادة  وكانت   1998
مبنيًاعلى)الطلب، اخلربة، املوؤهل( التي تطلبهاال�سركة، كل هذه العوامل �ساعدت يف تنمية خربة العاملني املتناف�سني 
و�سكلت ا�ستقرار مهني وتناف�سي �ساهم يف زيادة الإنتاجية، تكوين بيئة عملية منا�سبة وعادلة ونظام توظيف عايل 
بالإ�سافة اإىل م�ساركة املوظفني يف كل نواحي ال�سركة لتاأكيد امللكية. يف 1998 كان هناك نظام دفع معنوي جديد 
ياأخذ يف العتبار العمال واملوظفني والإنتاجية ونوعية الأداء ا�ستهدفت قناعة العاملني بعملهم وتقوية عن�سر الثقة 
الرعاية  وخدمات  اجلماعي  الرتحيل  مثل  خمتلفة  واجتماعية  اقت�سادية  خدمات  تقدمي  خالل  من  لل�سركة  والولء 
ال�سحية ونظام الإيجار اأو التق�سيط والدعم املادي والأخالقي يف احلالت الجتماعية وتفعيل الرتابط الجتماعي 
والن�ساطات الرتفيهية للعاملني فقد قامت ال�سركة بدعم معظم هذه الن�ساطات وتركت اإدارتها لهم، كل ذلك �ساعد 

على ترقية بيئة العمل مما انعك�ساإيجابا على مواقف العاملني وعملهم.
خام�سًا: تخطيط القوي العاملة: )تقرير قطاع تطوير وتنمية وتطوير العاملني بال�سركة ال�سودانية لالت�سالت، 2005(

ا�سرتاتيجية جللب وا�ستقالل وتطوير املوارد الب�سرية اإىل جانب �سبط الحتياجات ح�سب التمويل املتوفر للتاأكيد 
على املقدرة على توفري العدد املنا�سب من املوظفني يف الوقت املنا�سب. فاإن تخطيط القوة العاملة يوؤكد ال�ستغالل 
الأمثل لتوظيف املوارد الب�سرية مع الرتكيز على املتطلبات امل�ستقبلية ان املوارد ال�سرورية متاحة عند احلاجة 
باأنه مل يكن لديها خطة للقوة العاملة وكانت الهيئة  تاأكد  اليها. بالن�سبة للهيئة العامةلالت�سالتال�سودانيةفقد 
تدار كموؤ�س�سة حكومية وتتحكم وزارة املالية يف كل امل�سائل املتعلقة بالعمالة والحتياجات وال�ستبدال والتطوير 
1991باأَن  املتحدة يف  العاملي لالت�سالتوالأمم  الحتاد  اأعده  الذي  الح�سائي  التقرير  والنت�سار وغريها.اأفاد 

العدد الكلي للعاملني يف الهيئة بلغ 6453 وتفا�سيلهم يعك�سها اجلدول رقم)4(.
جدول رقم )x( عدد العاملني بال�سركة بح�سب التخ�س�س 

عددالعاملني غريامل�سنفنيعددالعاملني امل�سنفني
885اخلطوط العليا130مهند�سينمحرتفني

364اخلطوط الأر�سية1468مهند�سني
192تركيب الطاقة1427النقلواملبيعات

28الهوائيات131التمويلوالرتحيل
306عمالة عامة352املاليةواحل�سابات

176الور�س واملخازن26الإدارةالعامة
834الإدارة العامة3668التلك�س
2785اجلملة7202اجلملة

امل�سدر: تقرير الحتاد العاملي لالت�سالت وبرنامج والأمم املتحدةللتنمية 1992.
يو�سح اجلدول رقم )4( عدد العاملني غري م�سنفين%43يعزي هذا لفتقار التخطيط وقلة املعلومات، جند 
اأَناملهند�سيناملحرتفني قلة ويبلغ عددهم 130 مهند�سيمثلون ما يقارب%2 من قوة العمال مقارنة معاملهند�سني 
الذين يبلغ عددهم1468 فردميثلون ن�سبة%22.6من القوي العاملة من ناحية اأخري يالحظ وجود عدد  كبري 
اأظهر  كما  ال�سبكة  التو�سع يف  مع  تتنا�سب  ل  القويالعاملة  الزيادة يف  واأَن  فائ�س  لوجود  ي�سري  الإداريينمما  من 
التقرير اأن اأكرث من%50من املوظفني يعملون باملكاتب الرئا�سية مع توزيع املهند�سينفي الأقاليم املختلفة ولي�س 
هناك معلومات تو�سح ا�ستغالل اأو �سوء ا�ستغاللأو عدم ا�ستغالل املوارد الب�سرية يف الهيئة، فيما يخت�س باإنتاجية 
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العامل)معامل الإنتاجية( اأو�سح التقرير اأنه لكل1000 م�سرتك هناك عدد111عامل، تعترب هذه الن�سبة عالية 
مقارنة مع نظرياتها يف بع�س الدول مثل اليابان)8.1(، اململكة املتحدة )12.3(، الردن)17(، �سوريا)25.5(، 
احلكومي  1988.ح�سبالتقرير  عام  اإح�ساء  بناًءعلى  وم�سر)93.6(  زامبيا)58.2(  اثيوبيا)51.2(، 
يف  نق�ستاإىل6453  بينما  العامةلالت�سالتال�سودانية8619  بالهيئة  العاملة  بلغتالقوي  يف1990،يف1986م 
1991م هذا موؤ�سرلتح�سناإنتاجية العامل من148 اإىل 111. كما يعك�سهاجلدول )5( ن�ساط الهيئة للفرتة من 

.1991-1975
اجلدول رقم )5( عدد اخلطوط وعدد العاملني واإنتاجية العامل يف الهيئة العامةلالت�سالتال�سودانية

خالل الفرتة من 1975-1991
معامل الإنتاجيةعدد العاملنيعدد اخلطوطال�سنة

1975430006380148.37
1976581478619148.22
1991581476453110.97

امل�سدر: تقرير الحتاد العاملي لالت�سالت وبرنامج والأمم املتحدةللتنمية1992.
للهيئة  كوادررئي�سية  اأربعة  للتنميةتوجد  املتحدة  والأمم  وبرنامج  لالت�سالت  العاملي  الحتاد  تقرير  ح�سب 
الذين  الفنيني  اجلامعي(،  الدبلوم  )حملة  اجلامعات(،املهند�سينالفنيني  )خريجي  ت�سمالملهند�سيناملحرتفني 
التفا�سيل  لكن  الت�سالت،  يف  تدريب  على  يتح�سلوا  مل  البتدائية  ال�سهادة  حملة  ق�سرية،  تدريبات  تلقوا 
القيا�سية للعاملني املوجودين غري متاحة وهذا دليل علي �سعف نظام املعلومات يف الهيئة. جدول )6( يعك�س 
عدد العاملينالذين تلقوا تدريبات تقنية وفنية يف احلا�سوب والدرا�سات ذات ال�سلة، الإدارة، التحويل، خدمات 

امل�سرتكني خالل 7�سنوات بال�سركة ال�سودانية لالت�سالت. 
جدول رقم )6( عددالعاملينالذين تلقوا تدريبامتختلفةخالل الفرتة من 2000-1994م

�سركة الت�سالت الق�سم /املركز
ال�سودانية املحدودة

اإجمايل املتدربنيالتدريب باخلارجالقومي للتدريب

1592913201التخطيط التكنولوجي
2759913387احلركة الدولية

118400158ال�سئون املالية
3231052430ال�سئون الإدارية

731949834ات�سالت ولية اخلرطوم
99301130الإدارة العامة
13203451281793ت�سغيل ال�سبكة

4655840503امتياز امل�ساريع
1261111148تكنولوجيا املعلومات

1394111191املوارد الب�سرية
978241201419الت�سالت الدولية

اإعداد: الباحث من اإح�ساءات ق�سم املوارد الب�سرية ب�سركة الت�سالت ال�سودانية املحدودة، اخلرطوم2001
يت�سح من اجلدولرقم )6( اأن ال�سركةقد درجت با�ستمرار على تدريب كوادرها الب�سرية يف اجلوانب الإدارية 
والفنية املختلفة لكيتوؤهلهم وتزيد من مهاراتهم ملواكبة التغري بالتايل تنمية وتطوير ال�سركةواإقناع امل�سرتكني. 
جمال  يف  1793عامل،  بلغ  ال�سبكة  ت�سغيل  عملية  يف  تدريبهم  مت  امل�ستقطبني  اأكربعددمن  البياناتاأن  تو�سح 
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واإدخال  ال�سبكات  يف  عامل.بهدفالتو�سع   834 اخلرطوم  ولية  ات�سالت  عامل،   1491 القليمية  الت�سالت 
والإدارية  املالية  لبع�س املجالت  بالإ�سافة  ت�سغيلها.  يتم  لكادر موؤهل حتى  واأجهزة رقمية حتتاج  تقنية جديدة 
العاملينالذي يزيد  ال�سركة يف تدريب  اأو�سح اجلدول رقم )6( دور مركز ات�سالت  وخدمات امل�سرتكني. كما 
عنعددمتدربي املراكز الأخرى للموؤ�س�سات املختلفة يف الغالب. يف عام1998م تقت�سي اخلطة تدريب961 بينما 
بلغ عدد املتدربني فعليًا1234عامل اأي بن�سبة 28.4% من عدداملخطط له. اأَمااجلدولرقم)7( يو�سح معلومات 

برامج التدريب التي نفذت يف 1999، 2000 وعدداملتدربني.  
جدول رقم )7(العدد املخطط له للمتدربني مقارنة باملتدربني فعليًا

الن�سبةالتدريب الفعليالعدد املخططمنطقة التدريبال�سنة
 1999-

2008
- التخطيط التكنولوجي للت�سغيل وال�سيانة

- علوم احلا�سوب 
- الإدارة وخدمات امل�سرتكني

- التدريب القومي

670
900
400
600

694
946
 410
 705

103%
105%
102%
117%

2009-
2011

- التخطيط التكنولوجي للت�سغيل وال�سيانة
- علوم احلا�سوب 

- الإدارة وخدمات امل�سرتكني
- التدريب القومي

 482
  644 
  597
  959

1156
 1307

 916 
   2750 

239%
 202%
 153%
287% 

2012-
2017

- التخطيط التكنولوجي للت�سغيل وال�سيانة
- علوم احلا�سوب 

- الإدارة وخدمات امل�سرتكني
- التدريب القومي

2500
3000
5000
1000

 5394
 7846
 8510

  2505

295.8%
 261.5%
 170.2%
250.5%

امل�سدر: التقارير ال�سنوية لل�سركة ال�سودانية لالت�سالت املحدودة، اأعداد خمتلفة.
اجلدول رقم )7( يو�سحاأنعدداملتدربني يفوقالعدداملخططخالل 99-2008، 2009-2011، 2012-2017، 
يف كل القطاعات،م�سجاًلاأعليالن�سب بالن�سبةللت�سغيلوال�سيانة %295 للفرتة من 2017-2012 بن�سبة زيادة 
%195 مقارنة بن�سبة 239%للفرتة من 2011-2009 بن�سبة زيادة %139 مما يعك�س الدور الفاعل لل�سركة 
يف جمال التدريب والهتمام برتقية اأدائها من خالل تاأهيل كوادرها العاملة يف كافة القطاعات. كما يالحظاأن 
عدد التدريب الفعلي يفوق املخطط له مما يعك�س مقدرة ال�سركة على مقابلة الزيادة يف عدد املتدربني وامكانياتها 
وجاهزيتها لذلك، هذا يعك�س �سحة الفر�سية الأويل واأَن ال�سركة تهتم بكوادرها وتطويرهم لتجويد اأدائهم.لقد 
الفرتة من  ال�سركة خالل  نفذت  ال�سودان،  وخارج  داخل  امل�ستهدفني  التو�سع يف عدد  مع  الهتمام  توا�سل هذا 
2014-2010 عدد من الدورات والربامج التدريبية الداخلية واخلارجية �سمن برناجمها لرتقية الأداء وتطوير 

الكادر املهني. )التقرير ال�سنوي لل�سركة ل�سنوات خمتلفة(.
الأفراد  �سريحة  من  متدرب   7.741 لعدد  تدريبيًا  برناجمًا   482 عدد  ال�سركة  نفذت   2015 العام  يف  اأي�سًا 
موظف من جمموعة �سوداتل يف املجالت الفنية  واملوؤ�س�سات املختلفة، عدد 105 برناجمًا تدريبيًا لعدد 2.000 
والإدارية، بالإ�سافة اإىل ور�ستني اقليميتني �سمن اأن�سطة مراكز التميز التابعة لالحتاد الدويل لالت�سالت، كما 
مت تنفيذ عدد 8 دورات خارجية بدولة المارات، 6 منها ملن�سوبي املركز القومي للمعلومات يف جمال احلوكمة 
اإدارة امل�سروعات الحرتافية وفق منهج  2 منها ب�سلطنة عمان ملوظفي �سركة عمان تل يف جمال   ، اللكرتونية 
اإدارة امل�سروعات الأمريكي، كما �ساهمت ال�سركة يف تدريب 500 طالب جامعي يف جمالت الت�سالت وتقنية 
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املعلومات. وا�ستمر �سعي ال�سركة يف هذا املجال كما اجلدول )8( يعك�س ذلك لعام 2016.
جدول رقم )8( التدريب والتاأهيل من خالل مركز �سركة الت�سالت ال�سودانية املحدودةلالت�سالت )�سودا كاد(

العدد املنفذالن�ساط
460الدورات التدريبية والربامج املنعقدة

8برامج الحتاد الدويل لالت�سالت
12الدورات اخلارجية املنفذة

20000اإجمايل عدد املتدربني يف الربامج املختلفة
158امل�ساركون يف منتدى التنمية امل�ستدامة

104امل�ساركون يف منتدى الت�سويق
5.007رواد املكتبة

283املتدربون للم�سئولية املجتمعية
150املمتحنون للزمالة الربيطانية لطب الأطفال

3.402املمتحنون يف الرخ�سة الدولية
امل�سدر: التقارير ال�سنوية لل�سركة 2016.

يو�سح اجلدول )8( اإجنازات املركز لعام 2016، حيث مت اإفتاح فرع الأكادميية مبوريتانيا وعقد عدد من الدورات 
التدريبية للموؤ�س�سات املوريتانية داخل وخارج موريتانيا، عقد ور�ستني اقليميتني يف نواك�سوط، عقد منتدى التنمية 
مرة  لأول  الطفال  لطب  الربيطانية  الزمالة  لمتحان  جل�سات  عقد  لالت�سالت،  الدويل  الحتاد  مع  امل�ستدامة 
التالية.  الأعوام  خالل  املوظفني  من  وامل�ستهدفني  امل�ساركني  عدد  وزيادة  بالتدريب  الهتمام  بال�سودان.وتوا�سل 

)التقرير ال�سنوي للعام 2017(.
جدول )9( التطور الفني لل�سركة للفرتة من 2010-2017

2010201120122013201420152016البيان
األفاملوظفني األف1.4األف1.4  األف 2.2األف1.9األف1.7  األف2.5   2.5

1.1231.2701.3181.4131.4802.1202.321حمطات نفاذ ل �سلكي
9.67010.23011.06011.32011.78012.00013.765�سبكات اللياف بالكلم

4444444ال�سركات التابعة
امل�سدر: اإعداد الباحث من التقارير ال�سنوية لل�سركة، اأعداد خمتلفة.

يبني اجلدول )9( التطور املتتايل يف الأداء الفني لل�سركة خالل الفرتة من 2017-2010 من خالل التزايد يف 
عدد املوظفني واملحطات الال�سلكية املنفذة و�سبكات اللياف، المر الذي يدل على تزايد عدد امل�سرتكني والقبال 
على خدمات ال�سركة املتطورة التنموعة ، مثاًل يف 2011جاوز عدد امل�سرتكني ال6 مليون م�سرتك، مقارنة بعدد 4 
األف م�سرتك للعام ال�سابق، ومتت تغطية وليات ال�سودان بالألياف ال�سوئية بطول 10.230 كلم، اأما يف 2012 مت 
افتتاحاأول متحف لالت�سالت يف ال�سودان، اكتمال مركز البيانات، وجتاوز عدد امل�سرتكني 1.905.000 م�سرتك، 
لقد اأظهرت درا�سات ا�ستق�سائية قامت بها ال�سركة اأن الر�ساء الوظيفي ارتفع اإىل %70 واملحدد له عام 2017 
هو %80 من خالل برامج الكفاءة والقيادة الأ�سا�سية ومبادرات التحول الثقايف وور�س العمل ونقل املعرفة، و�سوف 
تعمل  التي  ا�سرتاتيجيتها  �سمن  املو�سوعة  تطلعاتها  حتقق  حتي  ال�سركة  م�سرية  اخلم�سة  املبادئ  هذه  ت�ساحب 

2020.) التقارير ال�سنوية لل�سركة، اعداد خمتلفة(. عليها خالل الفرتة من -2015 
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جدول )10( الأداء املايل لل�سركة للفرتة من 2010-2017
20102011201220132014201520162017العام

البيان ماليني الدولرات
راأ�س املال 

امل�سرح به 
2.5002.5002.5002.5002.5002.5002.5002.500

راأ�س املال 
املدفوع

98310821.1251.1521.1811.2111.2111.211

اإجمايل 
الربح

72.67879.23779.993110.650130.402155.525183.207200.320

الربح بعد 
ال�سرائب 

والزكاة

48.76556.68964.10075.34580.45088.78090.78990.980

امل�سدر: اإعداد الباحث من التقارير ال�سنوية لل�سركة، اأعداد خمتلفة.
كما يعك�س اجلدول )10( تطور اخلدمات التي تقدمها ال�سركة وقد انعك�س بدوره على راأ�س املال املدفوع والرباح 
املحققة، جند اأن راأ�س املال املدفوع بلغ 1.211 مليون دولر عام 2017 مقارنة ب 983 لعام 2010، كذلك اجمايل 

الربح بعد خ�سم الزكاة وال�سرائب بلغ 90.980 مليون دولر للعام 2017 مقارنة ب 48.765 للعام 2010. 
املحور الرابع: الدرا�شة امليدانية: يتم ذلك من خالل عر�شنتائجا�شتمارةال�شتبيان:

منهجية البحث: اعتمد هذا البحث على املنهج الو�سفي التحليلي يف جمع املعلومات والبيانات وعلى اأ�سلوب امل�سح 
الجتماعي لعينة من تلك الفئات امل�ستهدفة بالدرا�سة بال�ستعانة با�ستمارة ال�ستبيان التي مرت �سياغتها بعدد 
من املراحل لبنائها و�سبطها، فقد ُعر�ست على عدد من املحكمني املتخ�س�سني بهدف تقييمها ومراجعتها من 
ا�ستمارة ال�ستبيان  التعديالت الالزمة على  اإجراء بع�س  ارائهم ومقرتحاتهم مت  بناًء على  الناحية املو�سوعية، 
قبل توزيعها. لقد مت تعميم ال�ستبانة العلمية لتغطية اأ�سئلة الدرا�سة الرئي�سية بهدف الو�سول اإىل نتائج وتو�سيات 
ملعاجلة م�سكلة البحث، كما عمل الباحث على ت�سجيل الإجابات مع العمالء مبا�سرة وتقدمي اأ�سئلة خارج ال�ستبيان 

مع العميل. لقد اختريت العينة ع�سوائية مع مراعاة متثيلها للجن�سني.
بيئة جمتمع الدرا�شة:

مت توزيع ال�ستبانة على عدد من عمالء �سوداتل بولية اخلرطوم ا�ستملت التغطية على ثالثة حمليات اخلرطوم، 
بحري واأمدرمان حيث مت توزيع عدد 1142 ا�ستبانة للفئات امل�ستهدفة ولقد مت ا�ستالمهاكاملةاأي بن�سبة 100% 
ومت حتليلها وا�ستفاد الباحث من فرتة �سداد الفواتري حيث قام الباحث باإجراء ال�ستطالعات مع قيادات العمل 
الإدارات  موظفي  من  بتعاون  وقتها  يف  وجمعها  ال�ستبانة  توزيع  مت  بال�سركة،  امل�ستهدفني  والعمالء  باملوؤ�س�سة 
على  ا�ستمارة   600 توزيع  مت  كاملة.  واإرجاعها  ال�ستمارات  مبلء  العمالء  بتوجيه  �ساهموا  الذين  باملوؤ�س�سة 

امل�ستخدمني للهاتف ال�سيار اأما باقي ال�ستمارات مت توزيعها على املوظفني والعاملني بال�سركة.
جدول )11( طريقة اختيار العينة داخل جمتمع البحث

اجلملةبحرياأمدرماناخلرطوماملحافظة
3504003921142حجم العينة

3504003921142ال�سليم
�سفر�سفر�سفر�سفرالتالف

امل�سدر: الدرا�سة امليدانية     اإعداد: الباحثة
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يبني حتليل اجلدول )11( اأن احلجم الكلي للعينة 1142عميل من امل�ستهدفني بالدرا�سة وقد تبني من اجلدول 
مبحلية  مقارنة  اخلدمات  و�سعف  العالية  ال�سكانية  للكثافة  ن�سبة  اأمدرمان  حملية  من  منهم   35% اأن   )11(

بحري. اخلرطوم %30.6 للخرطوم و34.4% 
اأوًل: مفهوجمودة اخلدمة:يختلف تقييم العمالء جلودة اخلدمات التي تقدمها ال�سركة من خالل املوؤ�سرات اخلا�سة 
بالتقييم من عميل لآخر،اَل اأن جودة اخلدمة تعمل على حتقيق ر�سا العميل. يتم التاأكد من جودة اخلدمات من 
خالل جمموعة من املوؤ�سرات وعلى راأ�سها نظام الإ�سغاء للعميل كم�سدرملعرفة حاجات وتوقعات العمالء بالتايل 
حتديد الأن�سطة التي توؤدي اإىل اإر�ساء العمالء الذي يعد موؤ�سرًا ملدى جناح ال�سركة يف تقدمي املنتجات واخلدمات 
اإىل ال�سوق. كما اأن تردد العمالء امل�ستمر والزيارات املتكررة وجلب عمالء اآخرين يو�سح مدى الر�سى واجلودة. 

�س57( وينعك�س ذلك على الأداء املايل والفني لل�سركة.)بو عنان، نور الدين، 2006، 
تتعدد التعريفات بالن�سبة جلودة اخلدمة نتيجة لختالف حاجات وتوقعات العمالء، مكن تعريفها جودة اخلدمة 
املقدمة من ثالثة ابعاد تتمثل يف البعد التقني وهو البعد الذي يتمثل يف تطبيق العلم والتكنولوجيا مل�سكلة معينة. 
البعد الوظيفي، اأي الكيفية التي تتم فيها عملية نقل اجلودة الفنية اإىل العميل ومتثل التفاعل النف�سي والجتماعي 
بني مقدم اخلدمة والعميل امل�ستخدم للخدمة. اأما البعد الأخري فهو الإمكانيات املالية وهي املكان الذي توؤدي فيه 
اخلدمة، عليه جند ان جودة اخلدمة تتعلق بذلك التفاعل حيث يري العميل جودة اخلدمة من خالل مقارنته بني 

)18 �س  ما يتوقعه والأداء الفعلي للخمة. )ماأمون الدراركة، طارق �سبلي، 2002، 
كما اأن جلودة اخلدمة اأهمية كبري للموؤ�س�سة التي ت�سعي لتحقيق النجاح وال�ستقرار، تكن الأهمية يف منو جمال 

اخلدمة، زيادة املناف�سة، فهم العمالء. )حممود، ح�سري كاظم، 2002، �س217( 
مة، حيث اإّنه عن�سر مهّم يف حتقيق اأهدافها من خالل  ثانيًا: كفاءة املوظف: ملا للَمورد الب�سرّي اأولوّية لدى اأّي ُمنَظّ
ما ميتلكه من خربات، ومعارف، ومهارات، بالتايل فاإّن الكفاءة يف ت�سيري املوارد الب�سرّية الركن الأ�سا�سّي الذي 
�سات، يف �سبيل حتقيق اأهدافها املن�سودة.يختلف مفهوم كفاءة املوظف باختالف جمالته، اإّل اأّن  تعتمُد عليه املُوؤ�َسّ
جميعها تَتّفق يف الرتكيز على حتقيق اأف�سل النتائج باأقّل التكاليف، واجلهود،من الناحية الإنتاجية اأو الفنية، اأي 
اأّن الكفاءة تعني عملّية املقارنة بني الإنتاج، والو�سع احلايّل، وما ميكن اأن يتّم اإنتاجه، وحتقيقه، با�ستخدام املوارد 

نف�سها، كاملوارد املالّية، واجلهود املبذولة، والوقت، وغريها. )هاملي عبد القادر، 2011، �س50(.
ف عليها، ومن هذه املُمِيّزات ما ياأتي:)فحام  خ�سائ�س الكفاءة:للكفاءة العديد من املُمِيّزات التي ت�ساهم يف التعُرّ
ميلود، 2018، �س6( فحام ميلود، 2018،تنمية كفاءة الفراد ودورها يف دعم امليزة التناف�سية للموؤ�س�سة، ر�سالة 

ماج�ستري غري من�سورة، كلية العلوم القت�سادية، جامعة عبد احلميد بن بادي�س، اجلزائر..
املختلفة،  املعارف  ا�ستثمار  د، عن طريق  حُمَدّ واإجناز هدف  ُمعَيّنة،  غاية  لتحقيق  تهدف  د:  حُمَدّ 1.ذات هدف 

لتحقيق هذه الغاية ب�سكل كامل.
ه. ية اأّن الكفاءة ل ُتوَلد مع الإن�سان، بل يكت�سبها عن طريق التدريب املُوَجّ 2. ُمكت�َسبة: تعني هذه اخلا�سّ

)12:05 اأنواع الكفاءات:)حممدحلام، 17/2/2015 
1.الكفاءة الفردّية: عبارة عن املهارات، واملُوؤّهالت التي ميتلكها ال�سخ�س من خالل التجارب ال�سخ�سّية، واملهنّية، 

والتكوين ب�سكل متوا�سل، بحيث ي�ستخدمها يف حتقيق اأهداف ُمعَيّنة، وب�سكل فّعال.
ل  2. الكفاءة اجلماعّية: وهي كفاءة تن�ساأ من خالل ت�ساُفر جهود الكفاءات الفردّية، وتعاُونها، من خالل التوا�سُ
الفّعال بني الأع�ساء جميعهم يف العمل، وتوفري املعلومات املنا�سبة لهم، كما اأّنها مُتِثّل حلقة و�سل بني ال�ستعدادات، 
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لون فريقًا مهنّيًا قادرًا على حتقيق الأهدافاملطلوبة بكفاءة.  واملعارف، والقدرات املوجودة لديهم، بحيث ي�سِكّ
3. الكفاءة التنظيمّية )ال�سرتاتيجّية(: تتّم من خالل اإيجاد التكاُمل بني الكفاءات الفردّية، وذلك من خالل اّتباع 
�سة،  اآلّيات ُمعَيّنة للتن�سيق بينها، اأّن الكفاءاتال�سرتاتيجّية تت�سّمن عّدة كفاءات ِتبعًا للم�ستوى الت�سل�ُسلّي يف املُوؤ�َسّ
د وظائفها، مثل: التخطيط، والإدارة، والتنفيذ، والرقابة، اإذ تتمّثل يف كفاءة العالقات الإن�سانّية، والكفاءة  وتعُدّ
التقنّية، والكفاءة الإدارّية الفّنية من ناحية، وكفاءة التخطيط، والتنفيذ، والإدارة، اأوالرقابة، اأو التقييم من ناحية 

�سة نف�سها، ونوع عملها، ومدى اإدراكها لعالقاتها مع البيئة املُحيطة بها. اأخرى، علمًا باأّن هذا كّله بح�سب املوؤ�َسّ
رغبته  تعلمه،  �سرعة  زمالئه،  مع  الطيبة  عالقته  له،  املر�سومة  باإجنازهلالأهداف  تقا�س  املوظف  كفاءة  اأن  كما 
بالتعلم، عالقته مع ادارته، قلة ال�سكاوى �سده، مبادراته يف امل�ساعدة والعمل والبتكار، قلة طلباته وتذمره مدى 
احل�سور  يف  املواظبة  ومدى  مل�سئولته  واحرتامه  معه  يعمل  الذي  الكادر  مع  تفاعله  انتاجه،  التعليماتنوعية  اأتباع 
والن�سراف يف املواعيد املحددة، تعد هذه مبثابة عوامل الأداء اأو خ�سائ�س العمل. اأما اخل�سائ�س ال�سخ�سية 

الدالة على كفاءته منها التعاون، اللباقة، الثقة بالنف�س والنفتاح الذهني املبادرة.
تعمل  اأن  بال�سركة،  العاملني  كفاءة  رفع  بجانب  هدفلل�سركة  وجودةالإنتاجوارتياحالزبائناأهم  كمية  ُت�سكل 
مبهامهم  امل�سرتكني  قيام  على  وامل�ساعدة  واخلارجي  الداخلي  الت�سال  حركة  ت�سهيل  الهاتفعلى  خدمات 
من  ا�ستهدفت1142  الدرا�سة  اأن  جند  لذلك  وغريها.  التجارية  اأف�سلوتو�سيعاعمالهمومعامالتهم  ب�سورة 
اأي  جتاريني،  كان600منامل�ستخدمني  الهاتف،  خدمات  خدماتهاوحتديدًا  حول  اآرائهم  ال�سركةلختبار  زبائن 
ال�سيارة.  للهواتف  بالإ�سافة  الهاتف  ي�ستخدمونخدمات  اأنهم  ذكروا  العينة  اأفراد  جميع  اأن  بن�سبة52.5%، 
ال�سركة متكنهم من احلكم على  مع  لهم فرتة طويلةوكافية  اأن  اأي  �سنة.  بين7-2  لفرتة ترتاوح  ا�ستفادوا منها 
ح�سلوا  جميعهم  خمتلفة،  وظائف  بال�سركةي�سغلون  موظفني  العينة  %47.5من  اخلدمةاملقدمة.عدد  نوعية 
الذي  التقنية،ال�سيء  واملعرفة  احلا�سوب  مهارات  الإدارية،  العلوم  مثل  متعددة  تدريبية يف جمالت  دورات  على 
درا�سات  على  %20منهم حا�سلون  التعليمية  مل�ستوياتهم  بالن�سبة  اأما  العلمية.  ملوؤهالتهم  اإ�سافة حقيقية  يعترب 
عليا،%15جامعيني،%12.5 تخرجوا من معهد الت�سالت الهاتفية، ثمانية وثمانون من الذين متت مقابلتهم 
ترتاوح اأعمارهم بني60-35�سنة وكانوا يعملون فياملوؤ�س�سة ال�سلكية والال�سلكية،وجميعهم عملوا بال�سركة لفرتة 
ترتاوح ما بني 10-5 �سنة لذلك جندهم ذوي خربة واإدراك جيد يف اإدارةال�سركة، اأما مائة وخم�س وع�سرومنن 
الذين اأُجريت معهم املقابالت مل ي�سبق لهم العمل مع الهيئة ال�سودانيةلالت�سالتاملحدودةقد جتاوزوا املعاينات 
مناملوظفني  وع�سرون  وت�سعة  اأَنثالثمائة  جند  موؤهالتهموخرباتهم،بينما  على  اعتمد  تعيينهم  واأن  املعتادة 
الكفاءة يف  ال�سركةهم من ذوي  الهيئةال�سودانيةلالت�سالتوقع عليهم الختيار ملوا�سلة �سريتهم مع  ال�سابقينفي 

جمالت ذات اأوجه اإدارية متنوعةبالإ�سافة اإىل الأن�سطة التقنية.
اأوًل: البياناتال�سخ�سية:

اأ.اجلن�س:تبيناأمًنعظمعينةالبحثمنالذكورحيثبلغعددهم940بن�سبة%82.3كان عددالإناث202بن�سبة17.7%. 
عددهم  �سنةحيثبلغ  بني40-20  الأكربمناأفرادعينةالبحثتقعاأعمارهمما  العمر:اأظهرتالح�سائياتاإًنالن�سبة  ب. 
كان  العينة  اأفراد  من   18،38% 434بن�سبة  واأكرثوعددهم  �سنة   40 تلتهاالفئةالعمرية   ،60.4% 690بن�سبة 

عمرهم اأقل من 20�سنة بن�سبة1.6%.
غري  يليهم   ،52% بن�سبة   594 عددهم  بلغ  حيث  اجلامعيني  اأنغالبيةاأفرادالعينةمن  املوؤهاللعلمي:  ج. 
بقية  اأما   ،43% بن�سبة   491 عددهم  بلغ  الذين  الفنية  واملعاهد  ال�سودانية  ال�سهادة  حملة  من  اجلامعيني 
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حملة  ن�سبته1.8%،  ما  منهم20حملةالدكتوراه  ال�سهاداتالعلياحيثبلغعددهم57  حملة  من  العينة  اأفراد 
املاج�ستريعددهم37بن�سبة3.2%.

عىلالتواليل�سنوات   8.6%،54.7%  ،36.7% كانتالنتائجكمايلي:  20-1�سنة،  د.عدد�سنواتاخلربةحيثتوزعتمن 
)1-5(، )5-10(، )10فاأكرث(، كانت اأعلين�سبةخربة هيلل�سنوات   5-10 بلغت54.7%.

ثانيا: حتليل الفر�شيات:
الفر�سية الويل: توؤدي اخل�سخ�سة اإىلرفع كفاءة العاملني بال�سركة وجودةاأدائهم.

جدولرقم)12( اآراءاأفراد العينة حول اهتمامال�سركة ال�سودانيةبرفع كفاءة العاملني بال�سركة وجودة اأدائهم.
اهتمام ال�سركة 

بكوادرها وجتويد 
اأدائهم ورفع قدراتهم 

اخلرطوم �سمالاخلرطوماأمدرمان
%ال�ستجابة%ال�ستجابة%ال�ستجابة

21650.725051.910645.3موافقني ب�سدة
17140.19118.82912.4موافقني

00459.373غري موافقني ب�سدة
006613.72812غري موافقني

399.2306.26427.4حمايدون
416100482100234100الإجمايل

امل�سدر: بيانات ال�ستبيان   اإعداد الباحث
اجلدول رقم )12( يو�سح راأياأفرادالعينة بالن�سبةلهتمامال�سركة ال�سودانيةبرفع كفاءة العاملني بال�سركة وجودة 
ورفع قدراتهم،  تاأهيل  الفاعل يف  ال�سركة  دور  وب�سدة علي  امل�ستخدمينموافقني  %من  ن�سبة50.1  اأدائهم.جند 
8.2%غري موافقينعلىاأمنا هم عليه من تطور يرجع اإىل ال�سركة واإمنا هو جمهودهم ودافعهم نحو تطوير اأنف�سهم، 
4.6%ذكرواباأنها ل دور لل�سركة يف رفع الكفاءة واإمنا ت�سعي لتحقيق اأهدافها وميكناأن يكونهذا ناجتًامنالنعكا�س 

ال�سلبي يف اأنف�سهم نتيجة تطور الآخرين وترقيتهم مكافاأةلأدائهماملتميز. 
الفر�شية الثانية: ت�شاعد اخل�شخ�شة على تو�شيع اخلدمات املقدمة بالتقنيات املتطورة.

جند 52.1 % منهم ذكروااأَن اإجراءات احل�سول علي اخلدمة مريحة و�سريعة و�سهلة،بينما 47.9% منهم واجهتهم 
�سعوبات للح�سول علي اخلدمة مثل التقدميعدة مرات والنتظار لفرتة طويلة متتد من �سهر لثالثة �سهور لعدم وجود 
خطوط �ساغرة، ُيرجع الذين اأُجريت معهم املقابالت ممن ي�سغلون وظائف يف مراكز اخلدمةاأَنالطلب علي اخلدمة 
يف بع�س املناطق فاق الن�سبة املتوقعة للم�سروع وكان ذلك ال�سبب الرئي�سي يف نق�س خطوط الهاتف ملقابلة طلبات 
الزبائن حيث مت �سرح الأ�سباب بخ�سو�س ال�سعوبات يف تقدمي اخلدمة كما او�سحوا اأَن ال�سركة و�سعت�سبكتهاحاليا 

ملقابلة الطلب املتنامي علىاخلدمة. اجلدول رقم )9( يعك�سالنتائج التي مت احل�سول عليها من ثالث وليات
واملتعلقة بجودة اخلدمات املقدمة من قبل ال�سركة ال�سودانية لالت�سالت.



  جمـــــلة الــــــــــــدرا�شات الإن�شــــــــــــانية  -     العــــدد الرابع والعـــــــــــ�شرون   -   يونيو     2020م

110

جدولرقم )14( اآراءاأفرادالعينة حول جودة اخلدمة املقدمة من�سركة الت�سالت ال�سودانية املحدودة
احلفاظ على م�ستوي 

اخلدمة
الإجمايلاخلرطوم �سمالاخلرطوماأمدرمان

%ال�ستجابة%ال�ستجابة%ال�ستجابة%ال�ستجابة
17558.414070797939465.7نعم 

ل )نتيجة زيادة عدد 
امل�سرتكني(

00201000203.3

ل )نتيجة غياب 
املناف�سني(

10033.33015161614624.3

ل )لأنها بداأت 
حديثا(

0010500101.7

258.30055305ل ا�ستجابة
300100200100100100600100الإجمايل

امل�سدر: بيانات حتليل ال�ستبانةاإعداد الباحث
من اأفراد العينة يعتقدون اأنال�سركةحتافظ على نف�س املعيار من اجلودة،  اجلدول رقم )14( يبني اأن %65.7 
�سعف  %24.3يرجعوا  امل�سرتكني.  عدد  زيادة  ب�سبب  اجلودة  تنق�سها  خدماتها  مغاير،اأن  بينما%3.3راأيهم 
اخلدمات  لتقدمي  ت�سعي  وهي  حديثا  اأَنال�سركةبات  اإىل  ال�سبب  رجع  اأما1.7%  املناف�سة،  اجلودةلغيابال�سركات 
جديدة بهدف جذب اأكربعددمن الزبائن بقدرالإمكان لذلكفاإن خدماتها �سريعة وذات جودة عالية يف البداية من 
ثم تبداأبالتدهور. بجانب مدي حمافظة ال�سركة على م�ستوي خدماتها دار ال�سوؤال عن اأ�سعار خدمات ال�سركة، 

اجلدول )15( يو�سح معدلت ال�سعار.
ا�سعار 

اخلدمة
اخلرطوم �سمالاخلرطوماأمدرمان

%ال�ستجابة%ال�ستجابة%ال�ستجابة
258.3157.555معقول
7023.440203030عالية

19565.014572.55555عالية جدا
103.3001010ل ا�ستجابة

300100200100100100الإجمايل
امل�سدر: بيانات حتليل ال�ستبانةاإعداد الباحث

ميثلون  جدًاجندهم  بالعالية  و�سفوها  ن�سبة65.8  جند  اخلدمات،  ا�سعار  حول  اآراءاأفرادالعينة  اجلدول)15(  يبني 
ودخول  املقدمة  اخلدمة  بجودة  مقارنة  معقولة  ال�سعار  يري   7.5 ن�سبة  العينة،%23.4عالية،اأما  اأفراد  من  الغالبية 
ال�سركات املناف�سة مما جعل ال�سركة تخف�س ا�سعارها، يعتقد اأفرادالعينة اأناخلدمات احلالية اأف�سل من قبل بالرغم 

من الرتفاع الن�سبي يف اأ�سعار اخلدمة اإذا متو�سعالقيمة احلالية للنقود يف العتبار.
الفر�سية الرابعة: توؤدي اخل�سخ�سة اإىل خف�س ن�سبة العمالة بال�سركة: ميكن التاأكيد من �سحة الفر�سية اأو عدمه من 
خالل اجلدول رقم )16( الذي يو�سح عدد العاملني يف ال�سركة ال�سودانية لالت�سالت يف الفرتة من )2010– 2002(.

البيان / 
ال�سنة

معدل النمو 20022003
2002-
2003

معدل النمو 20042005  
2004-
2005

20062008 2010

عدد 
العاملني

معلومات 1.061500- 129473000-33813006%
غري متوفرة

1727

امل�سدر: التقارير ال�سنوية لل�سركة ال�سودانية لالت�سالت.
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يت�سح من اجلدول رقم)16( انخفا�س يف اأعداد العاملني بال�سركة للفرتة )2002-2006( بالرغم من الزيادة الطفيفة التي 
ن�سبة  يقارب  ما  اأي   1500 اإىل  و�سل  اأخريحتى  انخفا�سهمرة  2006 نالحظ  2010،اأما يف  2005والعام  العام  حدثت يف 
 2.5 اأنبلغ  اإىل  بال�سركة  العاملني  لأعداد  املتناق�س  ا�ستمرالتنامي  كما  املوؤ�س�سة.  يف  حدث  الذي  العفاءالطوعي  ب�سبب   50%
األف موظف يف 2017، يرجع ذلك اإىلالتو�سع املتزايد يف ال�سركة وحوجتها امل�ستمرة لتقدمي كافة اخلدمات ب�سورة اأف�سل.هذا 
ما يوؤيد �سحة الفر�سيةاأن اخل�سخ�سة توؤدي اإىلخف�س عدد العاملني حتى تتمكن من جتويد ورفع كفاءة كوادرها بال�سكل الذي 

يحقق لها اأهدافها.
املوظفني  من  لعدد  واملقابلة  بال�ستبيان  ال�ستعانة  مت  الدرا�سة  فرتة  لتكملة  بال�سركة  الأداء  اخل�سخ�سةعلى  اأثر  لتحليل  متابعة 
بلغ عددهم %30 من حجم العينة وجهت للموظفني والعاملني بال�سركة ممني�سغلون وظائف خمتلفة كما ذكر اآنفًا، اأ�سارمعظم 
عبًءطاملا  ي�سكل  ل  لكنه  ن�سبيا  وا�سع  اأَنه  الإ�سراف  نطاق  حول  اأوالقطاعات  الإدارات  تراأ�سوا  ممن  املقابالت  معهم  متت  الذين 
اأَناملروؤو�سينعلى دراية كاملة مب�سئولياتهم وخططهم. بالإ�سافةاإىلتفوي�سال�سلطات ونظام الت�سالت الفعاللذي تبنته ال�سركةلهما 
كان له دور يف ت�سهيل بع�س املهام املتعلقة باملتابعة والإ�سراف والرقابة علىاأداء املوظفني.اأننظامالت�سالت الفعال ي�سمح بتدفق 
املعلومات وان�سيابها بطريقة �سهلة اأفقيا وراأ�سيا بالإ�سافة لالجتماعاتوو�سائاللت�سالت الإلكرتونية مثل الربيد الإلكرتوين جميعها 
رئي�سهم  مع  منتظمة  اأ�سبوعية  اجتماعات  لديهم  القطاعات  بكل  ال�سركة.اأَناملوظفني  وداخل  خارج  املعلومات  تبادل  عملية  ت�سهل 
املبا�سر الذي يلتقي مبدير ال�سركةمرتني �سهريًااأما التقارير النهائية تر�سل عن طريق الربيد الإلكرتوين ملدير عام ال�سركةبداية 
كل �سهر، يخ�س�س يوم من كل �سهر يجتمع فيه بهيئة املوظفني مب�ستوياتهم املختلفة ليتزود منهم باملعلومات بجانب ال�ستماعاإىل 
ال�سكاوى والآراء واملقرتحات حول تطوير العمل لذلك جند اأن جميع املوظفني مبختلف م�ستوياتهم يف ال�سركةيتمتعون بدرجة من 
ال�سداقة مع روؤ�سائهم. هذا ميكنهم من امل�ساركة والف�ساح عن اآرائهم بكل �سداقة و�سدق، هذه الطريقة تعك�س تطبيق مناذج 

الإدارة احلديثة مما ي�ساعف الإنتاجية ويح�سن كفاءة املوظفني. 
يتعلق  ما  ال�سركةلكل  �سيا�سات  ال�سفافية يف  درجة  لل�سركة،  بالنتماء  وال�سعور  والتزاماتهم  املوظفني  اأداء  اإيجابية  من  يزيد  مما 
بتنقالت  يتعلق  فيما  الأحيان مبهمة وغري مربرة وخ�سو�سا  بع�س  العامة يف  بع�س اخلطط  اأن  والإدارية يف حني  الفنية  بالأوجه 
وتبديل وتعيني املوظفني كما اأ�سار معظم من متت معهم املقابلة،عدم الو�سوح هذا ميكن اأن يوؤثر �سلبيًاعلي �سلوك املوظفني وفقدان 
الثقة بينهم. مت�سيًا مع اأهداف اإدارة تنمية املوارد الب�سرية تعمل ال�سركة على ت�سجيع املوظفينعلى امل�ساركة باأفكارهم واآرائهم لكي 

يتح�سن اأداءال�سركة.
باأَن املهام والواجبات املختلفة تنفذ  اأُجريت معهم املقابالت  فيما يتعلق بتطور الأداء بالن�سبة للموظفني فقد اأجمع معظم الذين 
واخلطط  الأهداف  تطور  انعك�سعلي  الوظيفةمما  وم�سئوليات  لل�سركة  الرئي�سية  بالأهداف  دراية  على  املوظفني  جميع  واأن  منتظمة  بطريقة 
التنفيذية على املدي الق�سري. كما يعمل فريق العمل بان�سجام وتعاون، يرجع ذلك للمناخ اجليد والبيئة ال�سحية فيال�سركة واجلهد الذي بزلته 

اإدارةال�سركةيف دعم 
املوظفني وحتفيزهم لتقدمي اأف�سل ما عندهم لتحقيق اأهدافال�سركةمن خالل زيادة الت�سالت وتبادل وجهات النظربني الروؤ�ساء ومروؤو�سيهم.

ارتباط وثيق ودرجة من املرونة مما ي�سمح  بينهم  اأن  امل�ستويات  القرار فيال�سركةاأجمع املوظفني مبختلف  باتخاذ  يتعلق  اأما فيما 
املعلومات  لتبادل  تخ�سي�سها  مت  اللجان  من  كايف  عدد  يوجد  احللول،كما  يف  لتفاق  والتو�سل  املختلفة  العمل  ق�سايا  مبناق�سة 
العمل ذات  الناجتة من  واملعلومات  املوظفني ومقرتحاتهم  اأفكار  الهيكل مما يجعل  اإلياأعلي وظيفة يف  اأقل وظيفة  والن�سائح من 
اأهمية وم�سجعة.بالإ�سافة لذلك فاإَن القرارات املاأخوذة من الق�سايا امل�ستعجلة يتم تنفيذها فورا بينما تلك التي تتطلب املوافقة 
املخولة  لل�سلطة  بالإ�سافة  امل�ستمر  الفعال  الت�سالت  لنظام  يرجع  هذا  ومعقول  حمدد  وقت  خالل  تنفذ  املختلفة  الأطراف  من 
لروؤ�ساء القطاعات وم�ساعدو الوحدات بجانب عدم وجود تدخل �سيا�سي يتعلق بالنواحي التقنية والإدارية يف ال�سركة كما اأفاد بع�س 

املوظفني الذين متت معهم املقابلة.
النتائج: 

للموظفني  والتاأهيل  املتوا�سل  التدريب  ذلك  مرد  اأن  اأدائهم.  وجودة  بال�سركة  العاملني  كفاءة  اإىلرفع  اخل�سخ�سة  •توؤدي 
والعاملني بال�سركة �ساهمت اخل�سخ�سة فيتعزيز قدرة ال�سركة على املحافظة على م�ستوي اخلدمات املقدمة.

ا�ستبعاد  العمالة ل  �سلبًاعلى حجم  بال�سركة.اأثرت�سيا�سة اخل�سخ�سة  العمالة  ن�سبة  ا�سلوب اخل�سخ�سة عمل على خف�س  •اإتباع 
عدد كبري من العمالة وت�سريدهم.
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كما  ذلك  يرجع  ال�سركة.  اأهداف  وفق  الأداء  تطور  يف  �ساهم  مقدراتهم  وتنمية  بال�سركة  الب�سرية  الكوادر  بتنمية  •الهتمام 
ذكرنا اإىل اأن جميع 

•املوظفني مبختلف م�ستوياتهم يف ال�سركة يتمتعون بدرجة من ال�سداقة مع روؤ�سائهم. هذا ميكنهم من امل�ساركة والف�ساح عن 
اآرائهم بكل �سداقة و�سدق، هذه الطريقة تعك�س تطبيق مناذج الإدارة احلديثة مما ي�ساعف الإنتاجية ويح�سن كفاءة املوظفني. 

املتطورة. بالتقنيات  املقدمة  اخلدمات  تو�سيع  على  اخل�سخ�سة  •�ساعدت 
اأدي اإىلرفع روح الفريق العامل و�سعورهم بالنتماء لل�سركة.هذا ي�سمح مبناق�سة  •اإتباع ال�سركة ملبداأ املرونة وامل�ساركة القيادية 
ق�سايا العمل املختلفة والتو�سل لتفاق يف احللول،كما يوجد عدد كايف من اللجان مت تخ�سي�سها لتبادل املعلومات والن�سائح من 

اأقل وظيفة اإيل اأعلي وظيفة يف الهيكل مما يجعل اأفكار املوظفني ومقرتحاتهم واملعلومات الناجتة من العمل ذات اأهمية وم�سجعة.
املتقدم. والتدريب  التاأهيل  ذات  للكوادر  الأمثل  اإىلال�ستخدام  اأدي  للعمالة  ال�سركة  •تخفي�س 

�ساعد  البيانات.مما  على  احل�سول  و�سهولة  ببع�سها  الإدارات  كل  ربط  علي  �ساعد  الفعال  الت�سال  لنظام  ال�سركة  •ا�ستخدام 
على اإَن القرارات املاأخوذة للق�سايا امل�ستعجلة يتم تنفيذها فورًا بينما تلك التي تتطلب املوافقة من الأطراف املختلفة تنفذ خالل 
وقت حمدد ومعقول هذا يرجع لنظام الت�سالت الفعال امل�ستمر بالإ�سافة لل�سلطة املخولة لروؤ�ساء القطاعات وم�ساعدو الوحدات 

بجانب عدم وجود تدخل �سيا�سي يتعلق بالنواحي التقنية والإدارية يف ال�سركة.
على  املوظفني  جميع  لأن  لل�سركة.  العملية  الأهداف  اإجناز  يف  �ساأهم  للتنفيذ  امل�ستمرة  واملتابعة  للعمل  مربجمة  خطط  •وجود 

دراية بالأهداف الرئي�سية لل�سركة وم�سئوليات الوظيفةمما انعك�س علي تطور الأهداف واخلطط التنفيذية على املدي الق�سري.
•التو�سع يف ال�سبكة ومنوها يعك�س جناح ال�سركة فنيًا يف حتقيق اأهدافها.يرجع ذلك لفريق العمل الذي يعمل بان�سجام وتعاون، 
ما  اأف�سل  لتقدمي  املوظفني وحتفيزهم  ال�سركة يف دعم  اإدارة  بزلته  الذي  ال�سركة واجلهد  ال�سحية يف  والبيئة  ب�سبباملناخ اجليد 

عندهم لتحقيق اأهداف ال�سركة من خالل زيادة الت�سالت وتبادل وجهات النظربني الروؤ�ساء ومروؤو�سيهم.
التو�شيات:

نتائجها. من  وال�ستفادة  والجنبية  املحلية  ال�سابقة  اخل�سخ�سة  حالت  •درا�سة 
اخل�سخ�سة.  عن  الناجتة  امل�ساكل  جميع  ملعاجلة  واخلا�س  العام  القطاع  بني  التام  التعاون  •اأهمية 

ملحتكر. اخلا�س  امل�ستثمر  يتحول  ل  حتى  اخلا�س  للقطاع  العامة  للم�ساريع  الكامل  البيع  اأ�سلوب  عن  •البتعاد 
واخلطوط. الثابت  للهاتف  الفاتورة  يف  امل�سمنة  الإ�سافية  الر�سوم  اإزالة  اخلدمات،  ا�سعار  يف  النظر  اإعادة  •�سرورة 

لذلك. املو�سوعة  وال�سرتاتيجيات  اخلطط  وجتويد  التطوير  عملية  مراحل  خمتلف  يف  املوظفني  •ا�سراك 
بامل�ساركة. القيادة  تبني  يف  التو�سع  خالل  من  اأفكارهم  عن  للتعبري  كافية  م�ساحة  املوظفني  •اإعطاء 

حدوثها. قبل  املتوقعة  اآثارها  درء  وكيفية  العمالة  على  اخل�سخ�سة  لأثر  وافية  درا�سة  اإجراء  •�سرورة 
•درا�سة املعوقات الإدارية للخ�سخ�سة مبنح املوؤ�س�سات ال�ستقالل الإداري وو�سع نظام للحوافز و�سن القوانني والت�سريعات املنا�سبة. 

املراجع:  
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الأُردن. عمان.  اأ�سامة.  دار  القت�سادية.  وتاأثرياتها  اخل�سخ�سة   ..)2008( فالح.  عامرية،  •اأبو 

للتنمية الإدارية. القاهرة.م�سر. •الفاعوري، رفعت عبد احلليم. )1997(.. جتارب عربية يف اخل�سخ�سة، املنظمة العربية 
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ال�شغوط النف�شية وعالقتها بالتوافق النف�شي والجتماعي لدى مهجري �شد مروي
اإعداد: �سادية حممد علي: اأ�ستاذ م�ساعد جامعة دنقال

د. جمذوب اأحمد حممد اأحمد قمر: اأ�ستاذ م�سارك جامعة دنقال
م�شتخل�س:

هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على ال�سغوط النف�سية وعالقتها بالتوافق النف�سي والجتماعي لدى مهجري �سد مروي، املنهج 
امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة هو املنهج الو�سفي التحليلي، تكونت عينة الدرا�سة من )702( مهجرًا، مت اختيارهم عن طريق 

العينة الع�سوائية الطبقية، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود عالقة ارتباطية بني ال�سغوط النف�سية والتوافق النف�سي والجتماعي، 
وقد وجدت الدرا�سة فروق ذات دللة اإح�سائية يف الأبعاد لوم الذات واإعادة التف�سري ول�سالح الذكور وفروق يف اأبعاد القبول، 

الرتيث املوجه، والإنكار واملواجهة الن�سطة ل�سالح الإناث، بينما ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف الن�سحاب املعريف، والبحث 
عن املعلومات، والتفكري الإيجابي والتحول اإىل الدين تعزى ملتغري اجلن�س، واأخريًا  على �سوء نتائج الدرا�سة تو�سلت الدرا�سة اإىل 

جمموعة من التو�سيات.
الكلمات املفتاحية: ال�سغوط: التوافق 

This study aimed to identify psychological pressures and their relationship to psychological 
and social  adjustment، The method used in this study is the descriptive analytical approach، 
The study sample consisted of )702( displaced people، The study concluded that there is a cor-
relation between psychological stress and psychological and social compatibility، The study 
found statistically significant differences in the dimensions of self-blame and re-interpretation 
in favor of males، Differences in the dimensions of acceptance، directed inaction، denial and ac-
tive confrontation in favor of females، While there are no statistically significant differences in 
cognitive withdrawal، search for information، positive thinking and conversion to religion due 
to the gender variable، Finally، in light of the study results، the study reached a set of recom-
mendations.
Keywords: pressure، compatibility

مقدمة:
يت�سم ع�سرنا احلديث بالتطورات ال�سريعة املتالحقة؛ نتيجة لثورة املعلوماتية والتقنية، وجند ذلك وا�سحًا يف جميع جمالت احلياة 
املختلفة، حيث يثري مو�سوع ال�سغط النف�سية يف الوقت الراهن اهتمامًا ملحوظًا بني املخت�سني من خمتلف ميادين علم النف�س 
والطب وقد ازداد اهتمام و�سائل الإعالم بهذا املو�سوع وركزت عليه الكثري من موؤمترات علم النف�س ولهذا جند الكثري من الأبحاث 
جترى يوميًا يف جمال الطب، والرتبية، والتعليم، والإدارة، وال�سناعة وحمورها الأ�سا�س هو ال�سغط النف�سي وم�سبباتها وطرائق 

.)Patel :1991(التغلب عليها والوقاية منها
ال�سغوط النف�سية هي اإحدى ظواهر احلياة الإن�سانية يخربها الإن�سان يف مواقف اأو اأوقات خمتلفة تتطلب منه توافقًا اأو اإعادة توافق 
مع البيئة، ولي�س بال�سرورة اأن تكون ال�سغوط ظاهرة �سلبية، وبالتايل ل ن�ستطيع الهروب منها اأو تكون مبناأى عنها لأن ذلك يعني 

.))Kabasa:1979(نق�س فعليات الفرد وق�سور كفاءته، ومن ثم الإخفاق يف احلياة
ت�سري كلمة �سغط اإىل اجلهد الذي يوؤدي اإىل الإجهاد اأو النفعال، وتظهر هذه ال�سغوط عندما يتعر�س الفرد اإىل �سعوبات بيئية 
التكيف مع  باأخرى من و�سائل  اأو  بو�سيلة  ال�سعوبات  التغلب على تلك  الفرد  مثمرة مادية ومعنوية وج�سمية ونف�سية، يحاول فيها 
اإجهاد على الفرد ل ميكن التغلب عليه واإعادة التوافق)وليم  الظروف البيئية ليحتفظ بحالة ال�ستقرار، وت�سكل تلك ال�سعوبات 

اخلويل:1976(.
اأ�سار اأ�سعد جمدي )1995( اأنه �ساع ا�ستخدام مفهوم ال�سغوط يف علم النف�س والطب النف�سي، حيث مت ا�ستعارته من الدرا�سات 
علم  وا�ستعار   ،)Load( والعبء   ،)Press( وال�سغط   ،)Strain( الإجهاد  اإىل  ي�سري  كان  حينما  والفيزيائية،  الهند�سية 
النف�س هذا املفهوم يف بداية القرن الع�سرين عندما انف�سل عن الفل�سفة واأثبت ا�ستقالليته كعلم له منهج خا�س به، واأي�سًا جرى 
اأثر  العام )1956م( عندما در�س  النف�سي على يد )هانز �سيالي( الطبيب الكندي يف  النف�سية والطب  ا�ستخدامه يف ال�سحة 

التغيريات اجل�سدية والنفعالية غري ال�سارة الناجتة عن ال�سغط والإحباط والإجهاد.
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ذكر عبد احلميد �ساذيل )2001( اأن جمالت التوافق متعددة فنجد منها التوافق العقلي والتوافق الدرا�سي، والتوافق املهني، 
الفرد،  لتعدد مواقف حياة  تبعًا  ويكون ذلك  الديني،  اأو  القت�سادي  اأو  ال�سيا�سي  والتوافق  الزواجي،  والتوافق  والتوافق اجلن�سي، 
اأن ُبعدي التوافق الأ�سا�سيني هما: البعد ال�سخ�سي )النف�سي(، والبعد  اإل اأن معظم الباحثني يف ميدان علم النف�س يتفقون على 

الجتماعي، على اعتبار اأن تلك املظاهر املتعددة ميكن �سمها اإىل بع�سها لت�سكل عنا�سر البعدين ال�سخ�سي والجتماعي.
 يرى الباحثان اأن التوافق الزواجي عن�سر مهم يف هذه الدرا�سة لذا اأعطته اهتمامًا خا�سًا اإىل جانب البعدين الرئي�سيني، وهما 
التوافق النف�سي، والتوافق الجتماعي. ولقد مت تعريف هذه امل�سطلحات يف الف�سل الأول يف اجلزء اخلا�س بتعريف امل�سطلحات. 
ومبا اأن الفرد هو عبارة عن وحدة ج�سمية نف�سية اجتماعية لذلك نالحظ اإن البناء البيولوجي اإمنا يوؤثر يف ال�سخ�سية ويف عملية 
توؤثر فيها الظروف الجتماعية التي عا�سها الفرد. لذلك فاإن عملية التوافق تت�سمن ثالثة م�ستويات رئي�سية: وهي  التوافق، كما 
التوافق على امل�ستوى البيولوجي وي�سري اإىل اأن التغري يف الظروف ينبغي اأن يقابله تغيري وتعديل ال�سلوك مبعنى اأنه ينبغي على الكائن 
احلي اأن يجد طرقًا جديدة لإ�سباع رغباته واإل كان املوت حليفه، اأي اأن التوافق هنا اإمنا هو عملية تت�سم باملرونة والتوافق امل�ستمر 
مع الظروف املتغرية، اأما التوافق على امل�ستوى الجتماعي فهو يعني عالقة ح�سنة بني الفرد والبيئة وهو تغيري لالأح�سن، فالفرد يولد 
مزودًا باأنواع �ستى من ال�ستعدادات اجل�سمية والع�سبية والنف�سية، وهذه كلها حتتاج اإىل �سذب وتهذيب وتقوم الأ�سرة بجزء ويقوم 

الت�سال والحتكاك باملجتمع باجلزء الآخر، اأي اأن البيئة تقدم املادة اخلام وتقدم الثقافة القيم واملعايري.
يقول �سالح الداهري )2008م(. اأما بالن�سبة للتوافق على امل�ستوى ال�سيكولوجي، فهو اأن هناك اإدراك لطبيعة العالقات ال�سراعية 
التي يعي�سها الفرد يف عالقاته الجتماعية والبيئية، واأن هذا ال�سراع يتولد معه توتر وقلق، وهي جتربة يغ�ساها الأمل، لذلك فاإن 
توافق الفرد اإمنا يهدف اإىل خف�س التوتر واإزالة اأ�سباب القلق، كذلك فالإن�سان يرغب يف اإ�سباع دوافعه واأن هذا الإ�سباع يعتمد على 
البيئة، وهو ل ي�ستطيع اأن ُي�سبع جميع رغباته فهو ُي�سبع بع�سها وعليه اأن ل يطغي اإ�سباع دوافع معينة على بقيِة الدوافع حتى يتحقق 

التوافق بل ويتحقق التكامل الذي ي�سمح لالإن�سان لتحقيق اأق�سى قدر من ا�ستغالل اإمكانياته الرمزيِة والجتماعية. 
اأ�سار حممد زيدان )1965( اأن من ال�سروط التي حتقق التوافق النف�سي والجتماعي اأن يتحقق اإ�سباع دوافع ال�سلوك وحاجات 
الفرد ،ودوافع الإن�سان كثرية ل ح�سر لها، منها ما هو فطري وهذه دوافع اأولية ل يحتاج الإن�سان لتعلمها، ومنها ما هو مكت�سب اإىل 
دوافع ثانوية يكت�سبها الفرد خالل عملية التطبيع الجتماعي، وقد تكون �سعورية يفطن الفرد لها اأو ل �سعورية وهي التي يغفل الفرد 
عنها ول يفطن لوجودها –والدافع حالة داخلية ج�سمية اأو نف�سية توترية تثري ال�سلوك يف ظروف معينة وتوا�سله حتى ينتهي اإىل 
هدف معني، اأو غاية بعينها – واإذا مل يتحقق هذا بقي الفرد يف حالة التوتر هذه ووظيفته ال�سلوك وغايته –اأي وظيفة عملية التوافق 

وغايته –هي الحتفاظ بتوازن الفرد اأو اإعادة توازنه بالعمل على اإزالة التوترات اأو خف�سها.
و�سح ح�سن من�سي )1998م( اأن احلياة كلها عملية توافق ، فمن ال�سروط والعوامل الأ�سا�سية لعملية التوافق هي اإ�سباع حاجات 
الفرد وح�سوله على التوازن البيولوجي والنف�سي ولقد قام )ما�سلو( بو�سع هرم للحاجات عند الأفراد التي حتدد دوافع ال�سلوك 
من  اأي حاجة  اإ�سباع  من  ال�سديد  اأن احلرمان  )ما�سلو(  ويوؤكد  الأ�سا�سية  الهرم احلاجات  هذا  قاعدة  كانت  بحيث  الأفراد  عند 
حاجات الفرد توؤدي بالتايل اإىل �سيطرتها على �سلوك الفرد وت�سبب له كثريًا من ال�سطرابات وعدم التوافق النف�سي وميكن القول 
اأنه اإذا مل تلب حاجات الفرد ومتطلباته النمائية يف مرحلة عمرية معينة �ستظهر على �سكل م�سكالت يعاين منها الفرد يف املرحلة 
العمرية التالية ، ويعد ال�سلوك نتاج عملية تتفاعل فيها العوامل احليوية ومن اأمثلتها: احلاجات احليوية )احل�سوية واحل�سية ...( 
واإ�سباعها �سروري حلياة الفرد ،والعوامل النف�سية الجتماعية مثل )احلاجة اإىل الأمن والجتماع ،تاأكيد الذات ...الخ( واإ�سباعها 

�سروري لتحقيق التوافق النف�سي الجتماعي.
لها  التعر�س  لدرجة  تبعًا  بها  التاأثر  درجات  تختلف  وبالتايل  لآخر،  موقع  تختلف من  ال�سغوط  اأن  اإبراهيم)2013(  معتز  يرى 
ومدى ارتباطها بحياة الفرد ال�سخ�سية؛ وخارج نطاق العمل، اإذ اأن الإن�سان املعا�سر قد ينجح يف ا�ستيعاب النمو املت�سارع ملتطلبات 
احل�سارة، لكنه يخ�سر بالنتيجة قدرته اجل�سدية والنف�سية ومقاومته على التحمل، مما يوؤدي اإىل ا�ستنزاف تلك الطاقة وتدمريها، 

ويعني ذلك تدمري الذات.
هناك العديد من الدرا�سات التي تناولت العالقة بني ال�سغوط النف�سية والتوافق النف�سي من تلك الدرا�سات درا�سة معتز حممد 
اإبراهيم )2013( عن اأ�ساليب مواجهة �سغوط احلياة وعالقتها بالتوافق النف�سي لدى طلبة كليات املجتمع املتو�سطة مبحافظة 
غزة، تكونت عينة الدرا�سة من )620( طالبًا وطالبة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود عالقة بني ال�سغوط النف�سية والتوافق النف�سي، 
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ووجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف ال�سغوط النف�سية تعزى ملتغري اجلن�س ول�سالح الإناث.
تناولت درا�سة عبد اهلل حممود و فري فالح)2016(. التوافق النف�سي وعالقته مبهارات مواجهة ال�سغوط لدى عينة من الطلبة 
املتفوقني يف حمافظة عجلون، تكونت عينة الدرا�سة من )200( طالبًا وطالبة، ومل تظهر النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 

بني اجلن�سني يف م�ستوى التوافق النف�سي ويف مهارات مواجهة ال�سغوط.
مل يعرث الباحثان على درا�سة تناولت ال�سغوط النف�سية وعالقتها بالتوافق النف�سي والجتماعي لدى املهجرين يف حد علمهما، عليه 

�سوف ت�سكل هذه الدرا�سة نقطة بداية لدرا�سات لحقة.
م�شكلة الدرا�شة:

     امل�سكلة الأ�سا�سية التي دفعت الباحثان للخو�س يف هذا  املو�سوع ظهور العديد من امل�ساكل الجتماعية والنف�سية بالن�سبة ملهجري 
النظر عن  الأ�سلي بغ�س  التهجري من مكانهم  نف�سيًا مبداأ  لرف�سهم  نتيجة  التي كانت  الظروف القت�سادية  اإيل  بالإ�سافة  ال�سد 

املغريات املادية التي �سوف يتلقونها من قبل ا�ست�سارية ال�سد وعليه ترتكز م�سكلة البحث يف الت�ساوؤلت الآتية:
مروي؟ �سد  مهجري  لدى   النف�سي  والتوافق  النف�سية  ال�سغوط  بني  اإح�سائيًا  دالة  عالقة  توجد  1.هل 

اجلن�س؟  ملتغري  تعزى  مروي  �سد  مهجري  لدى  النف�سية  ال�سغوط  يف  اإح�سائيًا  دالة  عالقة  توجد  2.هل 
  اأهمية الدرا�شة:

لهذه الدرا�سة اأهمية نظرية واأخرى تطبيقية على النحو التايل:
)اأ( الأهمية النظرية:

والجتماعية. النف�سية  الدرا�سات  جمالت  من  مهم  جانب  1.اإثراء 
الباحثان. علم  حد  يف  املهجرين  لدى  بالتوافق  وعالقتها  النف�سية  ال�سغوط  م�ساألة  تناولت  التي  الدرا�سات  2.ندرة 

)ب( الأهمية التطبيقية:
مروي. �سد  ملهجري  النف�سي  بجانب  بالهتمام  النف�سي  والإر�ساد  التوجيه  وحدات  دور  على  الأ�سواء  1.ت�سليط 

2.تفيد نتائج هذه الدرا�سة امل�سرفني والأخ�سائيني النف�سيني يف عمل الربامج النف�سية والإر�سادية لتخفيف القلق والتوتر الناجت 
عن ال�سغوط النف�سية و�سوء التوافق لدى مهجري �سد مروي. 

اأهداف الدرا�شة:
تهدف هذه الدرا�سة اإىل 

والجتماعي. النف�سي  والتوافق  النف�سية  ال�سغوط  بني  العالقة  طبيعة  عن  1.الك�سف 
2.التعرف على الفروق ذات الدللة الإح�سائية  يف ال�سغوط النف�سية لدى مهجري �سد مروي والتي ميكن اأن ُتعزى ملتغري اجلن�س. 

حدود الدرا�شة:
اقت�سرت هذه الدرا�سة على مهجري �سد مروي الولية ال�سمالية –جمهورية ال�سودان يف العام )2011(

م�شطلحات الدرا�شة:
يف  والكفاية  الذات،  اإر�ساء  وعلى  التكيف  على  العامة  القدرة  باأنه   )2008( راجح  على  بنت  اآ�سيا  عرفته  النف�سي:  1.التوافق 
الإنتاجية وال�ستقالل  بالدوافع والعواطف واملواقف مع الآخرين والقدرة  العقلية والتحكم  القدرة  الأ�سخا�س وت�سمل  العالقة بني 

الذاتي والن�سج واملوقف املنا�سب من الذات.
املجتمع  باأخالقيات  واللتزام  الآخرين  مع  ال�سعادة  يت�سمن  باأنه   :)1974( زهران  حامد  عرفه  الجتماعي:  2.التوافق 
والعمل  ال�سليم  والتفاعل الجتماعي  التغري الجتماعي  وتقبل  ال�سبط الجتماعي  لقواعد  املعايري الجتماعية والمتثال  وم�سايرة 
التي يح�سل عليها  باأنه الدرجة  الباحثان  اإىل حتقيق ال�سحة الجتماعية،  ويعرفه  يوؤدي  خلري اجلماعة وال�سعادة الزوجية مما 

املفحو�س على الأداة امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة حيث ترتاوح فيه الدرجة ما بني)156-55( مبتو�سط نظري)110(. 
اأو اخلارجية  اأو التغريات التي حتدث يف البيئة الداخلية  اأنها املثريات  3.ال�سغوط النف�سية: عرفها عبد املعطي )2006( على 
ال�سلوك  يف  الختالل  اإىل  معينة  ظروف  يف  توؤدي  والتي  التكيفية،  القدرة  عدم  للفرد  ت�سبب  والتي  ودائمة  �سديدة  وتكون  للفرد 
اأو الختالل الوظيفي الذي ي�سبب املر�س وترتبط ال�ستجابات اجل�سمية والنف�سية غري �سحية با�ستمرار تلك ال�سغوط، ويعرفها 
الباحثان باأنها الدرجة التي يح�سل عليها املفحو�س على الأداة امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة حيث ترتاوح فيه الدرجة ما بني)-37
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نظري)74(.  مبتو�سط   )111
املنا�سري  منهم  ن�سمة  األف  عددهم)60000(  يبلغ  ال�سد  قيام  من  املتاأثرين  ال�سكان  هم  مروي:  �سد  4.مهجري 
وعددهم)36000( ن�سمة يتبعون لولية نهر النيل و)16000( ن�سمة هم �سكان اأمري و)8000( ن�سمة هم �سكان احلامداب.
5.الولية ال�سمالية: هي اإحدى وليات ال�سودان  م�ساحتها348،765كم2 تقع بني خطي طول )10 –32، 50 - 25( وخط 
عر�س )32 - 61(  وعا�سمتها مدينة دنقال يقدر عدد �سكان الولية بحوايل 667 األف ن�سمة   )تقديرات عام 2008 يخرتقها 
نهر النيل تتكون الولية من �سبع حمليات، وادي حلفا، دلقو، الربقيق، دنقلة، القولد، الدبة، مروي، يحدها من ال�سمال جمهورية 

م�سر العربية ومن ال�سرق ولية نهر النيل ومن اجلنوب وليتي اخلرطوم و�سمال كردفان ومن اجلنوب الغربي ولية �سمال دارفور.
منهج واإجراءات الدرا�شة امليدانية:

اأوًل: منهج الدرا�سة: املنهج امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة هو املنهج الو�سفي التحليلي.
ثانيًا: جمتمع الدرا�سة: ي�سمل جميع مهجري �سد مروي بالولية ال�سمالية منهم )3600( ن�سمة من املنا�سري، و)16000( من 

اأمري، و)8000( ن�سمة من احلمداب.
ثالثًا: عينة الدرا�شة: 

ال�ستبيانني على عينة  بتطبيق  الباحثان  قام  والثبات  ال�سدق  ال�سيكومرتية من  لتاأكد من اخل�سائ�س  ال�ستطالعية:  العينة  )اأ( 
ا�ستطالعية بلغ حجمها )40( مفحو�سًا.

)ب( العينة الفعلية: تتكون عينة من )702( من مهجري �سد مروي مت اختيار عينة الدرا�سة عن طريق العينة الطبقية، فيما يلي 
اجلدول)1( يو�سح متغريات الدرا�سة.

جدول)1( يو�سع خ�سائ�س عينة الدرا�سة
الن�سبة%التكرارم�ستويات املتغريالنوع

%35150الذكور
%35150الإناث

%702100املجموع
%57481.8مزوجاحلالة الجتماعية

%12818.2اأعزب
%702100املجموع

%16223.1من )30-20(العمر
%18225.9من )31-40(

%4135850.0 فأكثر
%702100المجموع

 
رابعًا: اأدوات جمع البيانات:

 ا�ستخدم الباحثان مقيا�س ال�سغوط النف�سية ومقيا�س التوافق على النحو التايل:
)1( مقيا�س ال�سغوط النف�سية: يتكون املقيا�س يف �سورته الأولية من )42( عبارة، وهي تقي�س لوم الذات، الن�سحاب املعريف، 
البحث عن املعلومات، اإعادة التف�سري، التفكري الإيجابي، التحول اإىل الدين، التنف�س النفعايل، القبول الرتيث واملوجه، الإنكار، 
املواجهة الن�سطة. يتم ت�سحيح املقيا�س وفقًا ل�سلم اخلما�سي) كبرية جدًا=5(، )كبرية=4(،)متو�سطة=3(، )قليلة=2(، )ل 

تنطبق=1(، والعك�س للعبارات ال�سالبة.
�شدق مقيا�س ال�شغوط النف�شية:

ال�سودانية  النف�س من بع�س اجلامعات  املقيا�س على جمموعة من اخلرباء يف علم  الباحثان بعر�س  الظاهري: قام  ال�سدق  )اأ( 
واإبداء رائهم على كل عبارة، وبتنفيذ الباحثان مبا اأو�سى به املحكمون ي�سبح املقيا�س مكون من )37( عبارة. 

)ب( �سدق البناء التكويني: ملعرفة الت�ساق الداخلي لعبارات اأبعاد املقيا�س، قام الباحثان باإجراء معامل الرتباط بني كل بند مع 
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جمموع البنود التي ي�سملها كل بعد.
جدول)2( معامل الرتباط لبري�سون ملعرفة عالقة كل بند مع جمموع البنود التي ي�سملها كل بعد

معامل الرتباطرقم البندمعامل الرتباطرقم البندمعامل الرتباطرقم البندالأبعاد
10.8630.5650.56لوم الذات

20.9740.9060.86
70.6090.86110.86الن�سحاب املعريف

80.88100.79
120.86130.86140.79البحث عن املعلومات

150.86170.79180.79اإعادة التف�سري

160.56
190.86200.75210.75التفكري الإيجابي

220.58240.75250.79التحول اإىل الدين

230.58
260.79270.56التنف�س النفعايل

280.79290.86القبول
300.59310.75320.79الرتيث املوجه

330.86340.79الإنكار
350.86360.56370.57املواجهة الن�سطة

يت�سح من اجلدول)2( اأن جميع بنود اأبعاد مقيا�س ال�سغوط النف�سية اإيجابية ومرتفعة الرتباط مع جمموع البنود التي تكون كل 
بعد، لذلك اأبقى عليها الباحثان كلها.

)ب( ال�سدق الذاتي: ومت ح�سابه من خالل اجلزر الرتبيعي ملعامل الثبات وفيما يلي اجلدول)(يو�سح معامل الثبات عن طريق 
معادلة األفا كرونباخ ومعامالت ال�سدق الذاتي. 

جدول)3( يو�سح معامل الثبات وال�سدق الذاتي ملقيا�س ال�سغوط النف�سية
معامل ال�سدق الذاتيمعامل الثباتعدد العباراتالأبعاد

60.7850.8860لوم الذات
50.8590.9268الن�سحاب املعريف

30.7560.8694البحث عن املعلومات
40.8540.9241اإعادة التف�سري

30.8560.9262التفكري الإيجابي
40.7540.8683التحول اإىل الدين
20.7210.8491التنف�س النفعايل

20.7540.8683القبول
30.7410.8608الرتيث املوجه

20.7540.8683الإنكار

30.7540.8683املواجهة الن�سطة
يت�سح من اجلدول)3( اأن معامالت ال�سدق الذاتي والثبات ملقيا�س ال�سغوط النف�سية �ساحلة لال�ستخدام لقيا�س هذه الأبعاد يف 

جمتمع الدرا�سة. عليه ترتاوح الدرجة الكلية ما بني)185-37( مبتو�سط نظري قدره)111(.
)2( مقيا�س التوافق النف�سي والجتماعي: يتكون املقيا�س من )58( عبارة، وهي تقي�س التوافق النف�سي والتوافق الجتماعي.
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�شدق مقيا�س التوافق النف�شي والجتماعي:
)اأ( ال�سدق الظاهري: مت عر�س املقيا�س على جمموعة من اخلرباء وهم نف�س اخلرباء الذين حكموا املقيا�س ال�سابق، وقد اتفق 

املحكمون على اإجراء بع�س التعديالت وبتنفيذ الباحثان مبا اأو�سى به املحكمون ي�سبح املقيا�س مكون من )55( عبارة.
)ب( �سدق البناء التكويني: مت ح�سابه عن طريق معامل الرتباط لبري�سون بني الدرجة والدرجة الكلية واجلدول)4( يو�سح ذلك 

الإجراء
جدول)4( معامل الرتباط لبري�سون ملعرفة عالقة كل بعد مع جمموعة البنود التي ي�سملها كل بعد من مقيا�س التوافق النف�سي 

والجتماعي.
معامل الرتباطرقم البندمعامل الرتباطرقم البندمعامل الرتباطرقم البندمعامل الرتباطرقم البنداأبعاد املقيا�س

10.4960.58110.56160.86التوافق النف�سي

20.5970.90120.56170.65

30.7980.56130.26180.85

40.5790.86140.55190.27

50.37100.78150.57

200.56250.560.46350.56التوافق الجتماعي

210.56260.56300.55360.95

220.33270.85310.86370.45

230.78280.79320.96

240.85290.65340.79

380.52430.75480.12التوافق الجتماعي

390.46440.64490.27

400.63450.35500.86530.37

410.52460.52510.99540.56

420.57470.23520.56550.56

      
49( غري دالة اإح�سائيًا لذا مت حذفهما، لت�سبح الأداة مكونة   ،48  ،47  ،19 من اجلدول)4( يالحظ الباحثان اأن العبارات )13، 

من )50( عبارة.
ثبات مقيا�س التوافق النف�سي والجتماعي

اجلدول )5( يو�سح معامالت الثبات وال�سدق الذاتي ملقيا�س التوافق النف�سي والجتماعي
ال�سدق الذاتيمعامل الثباتاأبعاد املقيا�س

0.7980.8933التوافق النف�سي
0.7430.8619التوافق الجتماعي

0.7840.8854التوافق الزواجي
يت�سح من اجلدول)5( اأن معامالت الثبات وال�سدق الذاتي ملقيا�س التوافق النف�سي والجتماعي �ساحلة لال�ستخدام على عينة 

الدرا�سة، عليه ترتاوح الدرجة الكلية ما بني )250-50( مبتو�سط نظري قدره)150( درجة.
خام�شًا: الأ�شاليب الإح�شائية:

Pearson correlation coefficient  1.معامل ارتباط بري�سون
 )T-Test Two Independent sample( .2.الختبار التائي لعينتني م�ستقلتني

)Cronbach – Alpha formula (. 3.معادلة الفاكرونباخ
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عر�س النتائج ومناق�شتها:
عر�س ومناق�سة نتيجة ال�سوؤال الأول

ن�س ال�سوؤال الأول على “هل توجد عالقة دالة اإح�سائيًا بني ال�سغوط النف�سية والتوافق النف�سي لدى  مهجري �سد مروي؟” قام 
الباحثان بح�ساب معامل الرتباط بني ال�سغوط النف�سية والتوافق النف�سي والجتماعي واجلدول)6( يو�سح ذلك الإجراء.

النف�سي  التوافق  واأبعاد  �سد مروي  و�سط مهجري  النف�سية  ال�سغوط  اأبعاد  العالقة بني  ملعرفة  ارتباط بري�سون  جدول)6( معامل 
الجتماعي .

معامل الرتباطالأبعاد
التوافق النف�سي

معامل الرتباط
التوافق الجتماعي

معامل الرتباط
الزواجي

0.0200.008-0.066*لوم الذات
0.0080.0260.059-الن�سحاب املعريف

0.0250.008-0.001-البحث عن املعلومات
0.08-*0.0470.026اإعادة التف�سري

0.0240.0010.010التفكري اليجابي
0.0880.0190.045**التحول اإىل الدين
0.025-0.0270.025-التنفي�س النفعايل

0.0250.0150.019القبول
0.065-*0.042-0.030-الرتيث املوجه

0.0180.012-0.005الإنكار
0.034-0.043-0.029-املواجهة الن�سطة

ت�سري بيانات اجلدول)6( اإىل وجود عالقة ارتباطية بني درجات مقيا�س التوافق النف�سي والجتماعي والزواجي ككل ودرجات اأبعاده 
اأي ترتبط درجات معامل الرتباط يف التوافق النف�سي  اأبعاده،  كل على حدة مع درجات مقيا�س ال�سغوط النف�سية ككل ودرجات 
بدرجات جميع اأبعاد مقيا�س ال�سغوط النف�سية ارتباطًا موجبًا، يف�سر الباحثان هذه النتيجة اإىل اأن الأو�ساع النف�سية لدى مهجري 
�سد مروي منخف�سة مما اأدى اإىل وجود هذه العالقة اأو اأن النتقال من املعلوم اإىل املجهول كان له ال�سبب يف ظهور هذه النتيجة، 

اتفقت الدرا�سة مع درا�سة الدرا�سات درا�سة معتز حممد اإبراهيم )2013(.
عر�س ومناق�شة نتيجة ال�شوؤال الثاين:

النف�سية لدى مهجري �سد مروي تعزى ملتغري اجلن�س؟"  ال�سغوط  اإح�سائيًا يف  "هل توجد عالقة دالة  الثاين على:  ال�سوؤال  ن�س 
ولدرا�سة هذا الفر�س ا�ستخدم الباحثان اختبار )ت( للمجموعتني امل�ستقلتني، كما يف اجلدول)7(.

النحرافاملتو�سط احل�سابيعدد احلالتالنوعالأبعاد
املعياري

قيمة
)ت(

القيمة 
الحتمالية

*35113.252.172.770.00ذكورلوم الذات
35112.792.19اإناث

35112.471.730.9360.35ذكورالن�سحاب املعريف
35112.351.82اإناث

عن  البحث 
املعلومات

3515.151.590.6280.53ذكور
3515.071.53اإناث

*3518.922.103.120.00ذكوراإعادة التف�سري
3518.441.95اإناث

3516.501.270.5860.55ذكورالتفكري اليجابي
3516.551.30اإناث
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3516.501.791.640.10ذكورالتحول اإىل الدين
3516.551.74اإناث

3513.221.120.7890.43ذكورالتنفي�س النفعايل

3513.291.24اإناث
*3513.901.363.170.00ذكورالقبول

3514.231.41اإناث
*3515.692.082.360.00ذكورالرتيث املوجه

3516.062.09اإناث
*3514.401.522.030.00ذكورالإنكار

3514.171.50اإناث
*3516.911.553.750.00ذكوراملواجهة الن�سطة

3517.291.12اإناث
الذكور  ول�سالح  التف�سري  واإعادة  الذات  لوم  الأبعاد  اإح�سائية يف  اأن هناك فروق ذات دللة  الباحثان   من اجلدول)7( يالحظ 
اإح�سائية يف  اأبعاد القبول، الرتيث املوجه، والإنكار واملواجهة الن�سطة ل�سالح الإناث، بينما ل توجد فروق ذات دللة  وفروق يف 
الن�سحاب املعريف، والبحث عن املعلومات، والتفكري الإيجابي والتحول اإىل الدين تعزى ملتغري اجلن�س، يف�سر الباحثان غياب الفروق 
اإىل اأن مو�سوع التهجري اآثاره تعم اجلن�سني، اأما ظهور الفروق ويعزى ذلك اإىل اخل�سائ�س الفردية التي يتميز بها الفرد عن الآخر 
حيث قبل تهجري ال�سكان من مناطقهم الأ�سلية اإىل املناطق اجلديدة حيث كانت تو�سف بيئتهم الأويل باأنها بيئة قا�سية ومن اأكرث 
ال�سمات املميزة لها اأنها �سخرية مما �سبغ اإن�سان املنطقة ب�سبغة عنيفة وت�سلطية مع التع�سب للراأي لذا جند اأن مو�سوع التهجري 
معتز  درا�سة  مع  الدرا�سة  اتفقت  واخلارجية،  الداخلية  الأعالم  اأجهزة  قبل  من  كبريًا  وترويجًا  حيزًا  وجد  اجلديدة  القرى  اإيل 

اإبراهيم)2013(.
التو�شيات

1.تكوين جلنة خمت�سة من قبل جهة الخت�سا�س )وحدة ال�سدود( للوقوف على حال املهجرين واأهم امل�ساكل التي يعانون منها 
ب�سكل دوري حتى ي�ساعد ذلك يف خف�س التوتر الناجت من عدم الثقة يف جهة الخت�سا�س .  

الأو�ساع  حت�سني  اأجل  من  الزراعية  املحا�سيل  للنوع  مالءمتها  ومدى  الرتبة  درا�سة  على  العمل  والري  الزراعة  وزارة  2.على 
القت�سادية مما يوؤدي اإىل ا�ستقرار الأ�سر.

3.حت�سني الظروف املعي�سية لالأ�سر ذات الدخل املتدين ، اإىل احلد الذي ميكنها من توفري احتياجات اأفراد الأ�سرة واأي�سًا توفري 
فر�س عمل منا�سبة لالأبناء الذين ت�سربوا من التعليم ، تتفق مع �سنهم وميولهم التي يرغبون فيها باأجر منا�سب ي�سمن حياة كرمية 

لهوؤلء الأبناء ويقيهم اإتباع طريق النحراف.
4.تنفيذ برنامج اإر�سادي خلف�س ال�سغوط النف�سية من قبل املخت�سني يف املجال  النف�سي والجتماعي

التعليمية  والثقافية  ال�سحية  املجالت  كافة  يف  الدرا�سة  مبنطقة  والرتقاء  النهو�س  يف  دور  الوزارات  ملختلف  يكون  واأن  5.لبد 
والرتفيهية والأمنية ، وخا�سة وزارة ال�سوؤون الجتماعية ووزارة ال�سحة حتى ي�سعر املهجرون بالهتمام من قبل امل�سئولني.
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