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 كلمة العدد :
  على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصالة والسالم علىهللالحمد 

خوانه   .المعظم شأنه سيدنا محمد الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وا 

ات من مجلة الدراس سادسة أن تضع بين أيديكم العدد الاإلداريسر كلية العلوم ي

 ،ةات في شتى مجاالت المعرفة واالجتماعية، والتي تهتم بنشر البحوث والدراساإلداري

ين وكل الباحث ،خارج الجامعةمن والتي يقوم بإجرائها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و 

ي المهتمين بنشر البحوث العلمية الرصينة التي تخدم أهداف الجامعة والمجتمع المحل

 والوطني القومي واإلقليمي العربي واإلسالمي .

كل الباحثين في مختلف المجاالت على  هيئة التحرير في هذا الجانب تحث

نهوض اإلسهام في إثراء األعداد المقبلة من المجلة بالبحوث الرصينة التي تهدف إلى ال

 ببالدنا .

 كما ترحب هيئة التحرير بآرائكم ومقترحاتكم التي تسهم في تطوير المجلة .

 .واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل 

 
 هيئة التحرير
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 مقدمة :
نصف سنوية( تصددر  محكمةة واالجتماعية )مجلة علمية اإلداريجلة الدراسات م

 جامعة دنقال. –ة اإلداريعن كلية العلوم 
يدة الموضدوعية والمنهجو  نةماتتسم باألالعلمية التي  األوراقتقبل المجلة البحوث و 

حثين البدا اتبإسدهاموترحدب المجلدة  ،وذلد  بدالليتين العربيدة واإلنجليزيدة ، والفائدة العلميدة
تكدون  أالمن داخل وخارج الجامعة والتي تتوفر فيها كل أساسيات البحث العلمي شريطة 

 علمية أخرى . ةرت من قبل أو تحت النشر في أي مجلش  قد ن   اإلسهاماتهذه 
 النشر:  قواعد

 الموضوعية والمستوى العلمي والدقة.  .1
ه قرص ، ومرفقًا معA4لى ورق مطبوعًا عمدققًا ليويًا و المقال الدراسة أو دم ق  ت   .2

صفحة( بفراغات مزدوجة  20( كلمة )7000فيما ال يزيد عن ) 3.5مدمج 
سم وترقم الصفحات في األسفل على الجانب األيسر بشكل  2.5وهوامش 

بحث الفرنسية. ويرفق ملخص لل أماإلنجليزية،  أممتسلسل سواء باللية العربية، 
ت المستخدمة في المجلة خالفًا للية ( كلمة بإحدى الليا100ال يزيد عن )

 البحث. 

 المختلفةمجاالت المين متخصصين في تعرض المقاالت والبحوث على محك   .3
أصحاب المقال بقرار المحكمين، ولها حق  بإخطاروتقوم المجلة  ،إلجازتها

إجراء أي تعديالت شكلية جزئية قبل نشر المادة دون أن يخل ذل  بمضمون 
 حالة الموافقة بنشرها. المادة المنشورة في

 .عدم نشر المواد التي سبق نشرها أو المرسلة للنشر بأي مجلة أو دورية أخرى .4
م تخضع المساهمات لتحكيم الهيئة االستشارية للمجلة وال تعاد المواد التي ل .5

 تنشر لصاحبها.
تحتفظ المجلة بحقها في حذف أو إعادة صياغة بعض الكلمات بما يتالءم  .6

بالنسق العام للموضوع أو األفكار أو  اإلخالللنشر مع عدم وأسلوبها في ا
 فيه. الواردةالمعلومات 
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 تتبع الطريقة األمريكية في توثيق المصادر. .7

. يجب أن تتبع الطريقة العلمية المثلى لعرض البحث، أو الورقة من حيث 8
الخالصة ومناهج ووسائل البحث، وعرض الموضوع وتحليله، والنتائج التي تم 

 ، والتوصيات المقدمة، وقائمة المراجع وفق المنهج المتبع.هايإلتوصل ال
إرسال ( أو CDطلب من الباحث تسليم البحث في قرص مدمج ). بعد التحكيم ي  9

 على البريد االلكتروني للمجلة. البحث
 . تقبل البحوث من كافة الباحثين من داخل وخارج السودان.10

 ويتحمل ،فقطر عن آراء كاتبها في البحوث تعبً  . األفكار والمعلومات الواردة11
جاء في  الباحث العلمي صاحب البحث العلمي المنشور المسؤولية القانونية لما

 من السرقات األدبية أو العلمية .  ، وأن البحث خال  البحث من معلومات وحقائق

ن يمك وللمزيد من االطالع ،واحدة ورقية نسخة. تمنح المجلة كاتب المقال 12
     االلكتروني.المجلة  موقع الدخول على

 لم تنشر. أمالمجلة ال تسترجع سواء نشرت  إلى. أصول المقاالت التي ترد 13

 . تحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر.14
دوالر( خارج  100جنيه( داخل السودان، و ) 300. رسوم النشر للورقة )15

 السودان. 

 :الينوان الت. ترسل البحوث إلى المجلة على الع16
   واالجتماعيةة اإلداريالدراسـات مجلة 

 هيئة التحرير
 ة اإلداريالعلوم كلية 

 47ص ب  –جامعة دنقال 
 0123034457 تلفون
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  السودانية الصادرات إمجايل يف العربي الصمغ صادر مساهمة
 (م1995-2016) للفرتة

 

 المنصور الفكي بابكر .د: إعداد
 خميس محمد دؤو دا الدين جالل

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
Abstract :          
This study examined the share of Arabic Gum export in the total 

exports of Sudan 1995-2016. The analytical descriptive method 

was used. The study aimed to explain the percentage share of 

Arabic Gum export in the total exports of Sudan and identify the 

quantity of processed Arabic Gum as well as obstacles and 

problems facing production, marketing and export of Arabic 

Gum.The hypotheses indicated that the decline in the share of 

Arabic Gum export in the total exports of Sudan and also decline in 

the quantity of output and processed Arabic Gum led to reduce the 

value of export return. The most important findings showed that 

the average percent share of exported Arabic Gum amounted to 

($56.9 mn.) in the average total exports worth (%4440.25 mn.) and 

pointed out the great decline in the percentage share of Arabic 

Gum export in the total exports and decline in the value of Arabic 

Gum export return. It was due to the decline in the quantity of 

output and processed Arabic Gum. The most significant 

recommendations called for encouragement of farmers of Arabic 

Gum by providing them the required finance. The stabilization and 

incentive prices should be announced early. The processed Arabic 
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Gum should be more considered to benefit from the value added 

resulted from increasing the export return and using modern 

technologies in the expanded Arabic Gum zone and increase 

growing of acacia for more production and productivity was 

recommended. All obstacles against producing, marketing and 

exporting Arabic Gum should be removed. 

 
 : مستخلص  

 خددالل السددودانية الصددادرات إجمددالي فددي العربددي الصددم  صددادر مسدداهمة الدراسددة تناولددت
 الدراسدة هددفت، التحليلدي الوصدفي المدنهج الدراسدة تبعدت، وا(م2016-1995) من الفترة
 السدددودانية الصدددادرات إجمدددالي فدددي العربدددي الصدددم  صدددادر مسددداهمة نسدددبة توضددديح ىإلددد

 إنتددداج تواجددده التدددي والمعوقدددات والمشددداكل العربدددي صدددم ال مدددن المنتجدددة الكميدددات وتحديدددد
 نسدبة انخفداض فدي الدراسدة فرضديات تمثلدت ،العربدي الصدم  محصدول وتسويق وتصدير
 الكميدددات انخفددداضو  السدددودانية الصدددادرات إجمدددالي فدددي العربدددي الصدددم  صدددادر مسددداهمة
 ،الصددادر مددن العائددد قيمددة فددي انخفدداض ىإلدد ىأد العربددي الصددم  محصددول مددن المنتجددة
 يالعربدد الصدم  رصداد مسداهمة نسدبة متوسدط أن أهمهددا نتدائج عددة ىإلد الدراسدة توصدلت

 مليدون (4440.25) بلد  والدذي الصادرات يجمالإ متوسط يف دوالر مليون( 56.9) بل 
 يإجمدال يفد يالعربد الصدم  صادر مساهمة نسبة يف كبيرال نخفاضاال يعكس مما دوالر

 نخفدداضال نتيجددة العربددي الصددم  صددادر مددن لعائدددا قيمددة انخفدداضو  السددودانية تاالصددادر 
 بهددا خرجددت التددي التوصدديات أهددم مددن، والمصددنعة يالعربدد الصددم  مددن المنتجددة الكميددات
 المطلددددوب التمويددددل بتددددوفير يالعربدددد الصددددم  يمزارعدددد وتحفيددددز تشددددجيع ضددددرورة ، الدراسددددة

 يعربددددال الصددددم  بصددددادرات االهتمددددام, والتركيزيددددة التشددددجيعية سددددعارلأل المبكددددر واإلعددددالن
 الحديثة التقانات استخدامو  الصادر عائد زيادة في المضافة القيمة من ستفادةلال المصنعة
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 اإلنتددداج لزيدددادة  والطلدددح الهشددداب أشدددجار زراعدددةب العربدددي الصدددم  حدددزام يفددد التوسدددع عبدددر
 وتسددددويق وتصدددددير إنتدددداج تعتددددرض التددددي المعوقددددات كافددددة إزالددددة علددددي العمددددلو  واإلنتاجيددددة
 .العربي الصم  محصول

 .جمالياإل المحلي الناتج ,الصادرات تنافسية ,الزراعية السلع :ةالمفتاحي الكلمات         
  :المقدمة 
 وأقددم الخشدبية غيدر اليابيدة المنتجدات أهدم أحدد العربي الصم  محصول يعتبر  

 ذائيةالي والمواد الملونة المواد صناعة في اإلنسان ستخدمهاا التي الطبيعية النواتج وأوسع
 ،والمصدددرة المنتجددة الدددول اقتصدداديات فددي مددةمه إسددتراتيجية سددلعة يعتبددر كمددا ،ألدويددةوا

 الطبيعيدة الصدميية العصدارة وهدو والطلدح الهشداب شدجرتي مدن المحصول هذا ينتج حيث
 أغصدان من الناتج المجفف النضج أو األشجار هذه وفروع سيقان من تجمع التي اللزجة
 فهدو متعدددة ومميدزات بخدواص العربدي  الصدم  لمحصدو  ويتأثر والطلح الهشاب شجرتي
 .الضارة المواد من وخال   والروائح للنكهات ومثبتة الذوبان سريعة مادة
 فدددي العربدددي الصدددم  لتجدددارة ةوالمحتكدددر  المنتجدددة الددددول أكبدددر مدددن السدددودان يعدددد  

 حدددزام أكبدددر بوجدددود ويتميدددز،  العدددالمي اإلنتددداج مدددن% 85-70 حدددوالي يندددتج حيدددث العدددالم
 ,الصدحراوية شدبه المنداطق فدي طبيعيداً  توجدد شدجرة وهي غربه في الهشاب ألشجار غابي
 من اً كبير  جزءً  يمثل أنه إذ الخارجية السودان تجارة في مهمة مرتبة المحصول هذا ويحتل

 (1ص ,م2012,أبدددوبكر الحسدددن أم. )األوليدددة الزراعيدددة المنتجدددات مدددن السدددودان صدددادرات
 عملياتده مراحدل كدل في العربي الصم  إنتاج بعملية رفةمع األكثر الدولة السودان ويعتبر
 جدوار ودول منتجدة عديددة دول مدن رومصد   كمنتج حقيقية منافسة واجه أنه إال ةاإلنتاجي
 نتيجدددة وذلددد , مدددثالً  الوسدددطي أفريقيدددا كدولدددة العربدددي للصدددم  رةمصدددد   ولكنهدددا منتجدددة غيدددر

 فدي العربدي للصدم  إنتداج بدرأك تمركدز ىإلد إضدافة ,الحددود عبدر التهريب مساحة التساع
 األخدرى العوامدل ىإلد إضدافةً , المحلدي اإلنتداج مدن% 50 ىإل تصل بنسبة كردفان منطقة
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  للعمليدددات المسددداندة والتجاريددة الزراعيدددة السياسددات وقصدددور اإلنتددداج ضددعف فدددي والمتمثلددة
  (.191 ص ,م2009,محمد صالح) اإلنتاجية
 :الدراسة مشكلة

 تجدارة مدن% 80 ويشدكل العدالم فدي العربدي للصدم  المنتجدة الددول أكبر من السودان يعد
 غربه في الهشاب ألشجار غابي حزام بوجود يتميزو  العالمية األسواق في العربي الصم 
 ذلدد  كددل مددن الددرغم ىوعلدد،  العددالم ىمسددتو  ىعلدد إسددتراتيجي محصددول أهددم وينددتج وجنوبدده

 سدددنوي انخفددداض لوبمعدددد العدددالمي السدددوق فدددي%  50 مدددن أقدددل ىإلددد إنتاجيتددده تنخفضدددا
 األسددئلة طددرح ىإلدد يقددود ممددا مهددمال المحصددول لهددذا( 1م,ص2007)سددمية أحمددد, 2.2%
 :التالية

 إجمدددددالي فدددددي العربدددددي الصدددددم  صدددددادر مسددددداهمة نسدددددبة تنخفضدددددا ىمسدددددتو  أي ىإلددددد .1
 السودانية؟ الصادرات

 العائدد وقيمدة العربدي الصدم  محصدول مدن المنتجدة الكميدات تنخفضدا ىمدد إي ىإل .2
  السودانية؟ دراتالصا إجمالي من
 الصم  محصول وتسويق وتصدير إنتاج تواجه التي والمعوقات المشاكل أهم هي ما .3

 العربي؟
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 :الدراسة أهداف
 :تياأل ىإل الدراسة تهدف

 .السودانية الصادرات إجمالي في العربي الصم  صادر مساهمة نسبة توضيح .1
 وتسدددويق وتصددددير تددداجإن تواجددده التدددي والمعوقدددات والمشددداكل المنتجدددة الكميدددات تحديدددد .2

 .العربي الصم  محصول
 العربدي الصدم  صدادرات وتطدوير تنميدة علدي تعمدل التدي والوسائل السبل عن البحث .3
 .القومي االقتصاد في مساهمته تعزيزل

 :الدراسة أهمية
 هداب مدر التدي االقتصدادية المتييدرات فدي للدراسة العلمية األهمية تكمن: العلمية األهمية 

 تأد والتدي أخدص بوجده العربي الصم  ومحصول العموم وجه ىعل انيالسود االقتصاد
 هيكدددل ضددمن البتددرول دخددول بعددد إسددتراتيجي كمحصددول وصددادره إنتاجدده انخفدداض ىإلدد

, المتييددرات مددن اً كثيددر  أحدددث ممددا الجنددوب إنفصددال بعددد خروجدده ثددم السددودانية الصددادرات
 الدراسددة عددن تختلددف يددراتومتي أبعدداد مددن للموضددوع السددابقة الدراسددات تندداول ىإلدد إضدافة
 تتناولددد العربدددي الصدددم  صدددادرات محدددددات عدددن دراسدددة) فمدددثالً  الزمنيدددة وفترتددده الحاليدددة
 االقتصددادية اآلثددار عددن ودراسددة( )العالميددة األسددعار ,والضددرائب ,الصددرف سددعر متييددرات
 واألسددددعار العربددددي الصددددم  لتسددددويق ةنددددلالمع األسددددعار تتناولدددد العربددددي الصددددم  لتسددددويق
 الصم  تسويق إستراتيجيات أداء تقويم عن ودراسة()المتبعة التسويق ياساتوس ,العالمية
 (. السابقة السنوات في العربي للصم  العالمية األسعار بتقييم العربي

 وذات المختصددة الجهددات ومسدداعدة دعددم فددي الدراسددة مخرجددات تسددهم:  العمليددة هميددةاأل
 السدددودان كبنددد ,  الدراسدددة إليهدددا توصدددلت التدددي والتوصددديات بالنتدددائج القدددرار باتخددداذ الصدددلة
 الزراعي والبن  والتجارة اإلقتصادي والتخطيط والمالية واليابات الزراعة ووزارات المركزي
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 القطداع وتطدوير تنمية في منها االستفادة في الصادرات لتنمية الوطنية والوكالة السوداني
 . القومي االقتصاد رفد في المستقبلي تجاهااو 

 :الدراسة فرضيات
 .السودانية الصادرات إجمالي في العربي الصم  اتصادر  مساهمة نسبة ضعف .1
 قيمددة فددي انخفدداض ىإلدد ىأد العربددي الصددم  محصددول مددن المنتجددة الكميددات انخفدداض .2

 أدى المصدنع يالعربد الصدم  كميدة ضدعف وكذل ,) السودانية الصادرات إجمالي عائد
 (.السودانية الصادرات إجمالي لضعف

 العربددي الصددم  محصددول وتطددوير بتنميددة مرتبطددة محددددة زراعيددة سياسددات وجددود عدددم .3
 .الصادرات إجمالي في مساهمته لزيادة

 :الدراسة حدود
 .السودان جمهورية: المكانية الحدود
 للتقلبدات نتيجدة( م2016 -م 1995) مدن الفتدرة الدراسدة غطدت: للدراسدة الزمانيدة الحدود
 محصددددول خاصددددة الزراعيددددة الصددددادرات أداء وتراجددددع السددددوداني االقتصدددداد بهددددا مددددر التددددي

 الصدادرات هيكدل ضدمن البترول دخول بعد وصادره إنتاجه نخفضا والتي العربي الصم 
 ىمسددتو  ىعلدد التييددرات مددن اً كثيددر  أحدددث ممددا الجنددوب إنفصددال بعددد خروجدده ثددم السددودانية

 .القومي االقتصاد أداء
 :البيانات جمع ومصادر الدراسة منهجية
 الثانويدة المصدادر علدي عتمداداال خدالل مدن التحليلدي الوصدفي هجالمدن الدراسدة تاستخدم
 والبندددد  المركددددزي السددددودان بندددد  أداء وتقددددارير الجامعيددددة الرسددددائل فددددي والمتمثلددددة للدراسددددة
 والجهددداز واليابدددات والزراعدددة االقتصدددادي والتخطددديط الماليدددة تددديووزار  السدددوداني الزراعدددي
 .االنترنت وشبكة لإلحصاء المركز
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 :ابقةالس الدراسات
 فدي, الكدريم عبدد اهلل عدوض متوكدل ,الباحدث أعددها: االقتصـاد فـي ماجستير دراسة .1

 (.منشورة غير دراسة),النيلين جامعة, م2012 العام
 اللخ السودان في العربي الصم  وتسويق إلنتاج االقتصادية اآلثار ):  الدراسة عنوان
 (.م2000-1990 من الفترة

 :األتي في وتمثلت الدراسة أهداف
 الصناعات وفي السوداني االقتصاد في العربي الصم  إنتاج مساهمة إبراز -أ

 .اليذائية
 .المدفوعات ميزان علي وأثرها العربي الصم  صادرات بيان -ب

 ىعل باالعتماد للبيانات التحليلي اإلحصائي المنهج الدراسة استخدمت: الدراسة منهجية
 .المختلفة الثانوية المصادر

 ةالداخلي السعرية السياسات ثبات لعدم اإلنتاج تدني في تمثلت: الدراسة نتائج أهم
 حجم انخفاض ىإل تأد التسويقية السياسات قصور ىإل إضافة ,التهريب نطاق تساعاو 

 .العالمية األسواق في السودان نصيب من% 50 وفقدان الصادرات
 العام في ,أبوبكر الحسن أم,الباحثة هاتأعد:  القياسي االقتصاد في ماجستير دراسة .2

 (.منشورة دراسة),والتكنولوجيا للعلوم السودان بجامعة م2012
-1980 من للفترة السودان في العربي الصم  صادرات محددات: )الدراسة عنوان   

 (.م2010
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 : األتي في وتتمثل الدراسة أهداف
 العربي الصم  صادرات ىعل تأثيراً  األكثر المتييرات يحدد أنموذج صياغة -أ

 .التأثير جاهات ومعرفة
 . السودان في العربي الصم  صادرات نموذجأ يمثل نموذجأ أفضل واختبار تقدير -ب

 ناتالبيا وجمع النظري اإلطار في التاريخي المنهج الدراسة استخدمت :الدراسة منهجية
 مييوتق تقديري بناء في القياسي والمنهج البيانات وجدولة تصنيف في الوصفي والمنهج

 .eviews برنامج اماستخدب نموذجاأل
 اإلنتاج كمية هي العربي الصم  صادر محددات أن في تمثلت: الدراسة نتائج أهم

 نبي طردية عالقة ووجود, اإلنتاج وتكلفة الصرف وسعر التركيز وسعر العالمي والسعر
 .العربي الصم  من المنتجة والكمية العربي الصم  صادرات قيمة

 لعاما في, الزبير أحمد سمية ,الباحثة هاتأعد :األعمال إدارة في ماجستير دراسة .3
 (.منشورة غير دراسة),والتكنولوجيا للعلوم السودان بجامعة, م2007

 (.السودان في العربي الصم  تسويق إستراتيجيات أداء تقويم):  الدراسة عنوان
 :األتي في وتمثلت الدراسة أهداف

 .القومي االقتصاد في يلعبه الذي والدور العربي الصم  هيةما ىعل التعرف .أ
 .السودان في العربي الصم  إنتاجية اضمحالل ىإل تأد التي األسباب معرفة .ب

 تالمقترحا ووضع العربي الصم  تسويق إستراتيجيات ىعل سلباً  تؤثر التي العوامل تحديدج. 
 .والحلول

 باالعتماد والتحليلي الوصفي اإلحصائي المنهج الدراسة استخدمت :الدراسة منهجية
 .االستبيان وأسلوب واألولية الثانوية البيانات ىعل
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 الصم  تهريب عملية بين موجبة طردية عالقة وجود في تمثلت  :الدراسة نتائج
 تعثر بين إحصائية داللة ذات عكسية عالقة ووجود ,السياسي االستقرار وعدم العربي
 .الضريبية والسياسات العربي الصم  تسويق عملية

 في ,الكريل يوسف السر طارق, الباحث أعدها:  االقتصاد في دكتوراه دراسة .4
 (.منشورة غير دراسة), النيلين جامعة,م2009 العام

 سودانال في الزراعي التطور في الزراعية للميكنة االقتصادي األثر : )الدراسة عنوان
 (. شرق القضارف منطقة حالة دراسة)

 :في تتمثل:  الدراسة أهداف
 أسعار خفض ىعل تساعد والتي الزراعية العمليات تكاليف تخفيض إمكانية دراسة -أ

 .ومنتجاتها الزراعية السلع
 لياتالعم إتقان يتطلب مما( الفدان) الزراعية الرقعة إنتاجية زيادة إمكانية دراسة -ب

 .به القيام التقليدية األدوات ستطيعت ال ما وهذا المختلفة الزراعية
 .راعيالز  الناتج من والنوعية الكمية الزراعية العامل إنتاجية زيادة إمكانية دراسة -ج

 مجتمع تحديد خالل من الحالة دراسة أسلوب الدراسة استخدمت :الدراسة منهجية
 االستبيان طريق عن األولية البيانات ىعل باالعتماد الدراسة عينةو  ,الدراسة

 . والمقابالت
 الميكنة استخدموا الذين ارعينالمز  أن الدراسة نتائج خالل من نجد :الدراسة نتائج أهم    

 فضالً  اإلنتاج تكاليف في ملحوظ انخفاضو  كبيرة بإنتاجية غيرهم عن تميزوا الكاملة
 . الزراعية العمليات في جداً  المهم الزمن لعامل كسبهمعن 
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 : الحالية والدراسة السابقة الدراسات بين الفرق  
 العربي الصم  محصول درسي جميعها أن نجد السابقة الدراسات تناول خالل من

ستراتيجي اً نقدي محصوالً  باعتباره  هابعض أن غير ,السودانية الصادرات هيكل في اً وا 
 ومتييرات العربي الصم  محصول بين العالقة بتناولها الحالية الدراسة عن اختلف
 الصرف سعر من العربي الصم  صادرات محددات ,اإلنتاج مثل ىأخر 

 نأ كما, الزراعية التقانة ,التطور إستراتيجيات ,األداء تقييم ,التسويق,والضرائب
, والقياسي اإلحصائي المنهج بعضها فاستخدم, منهجيتها في اختلفت السابقة الدراسات

 أن غير, التحليلي اإلحصائي المنهج الحالية الدراسة واستخدمت, الوصفي واإلحصائي
 صادرات وتطوير ترقية وهي واحد اتجاه في تصب الدراسات لكافة النهائية النتيجة
 ءأدا وفي السودانية الصادرات إجمالي في مساهمته في إيجاباً  لينعكس العربي الصم 
 .التجاري الميزان

 
 :للدراسة النظري اإلطار
 :الخارجية التجارة مفهوم

 تتفاعدل حيدت دولة أي القتصاد األساسية الركائز أهم من الخارجية التجارة برتتع   
 الددددول قتصدددادياتا مدددع تتفاعدددل كمدددا ,بلدددد أي القتصددداد األخدددرى طاعددداتالق مختلدددف مدددع

ن م الخارجية التجارة مفهوم أتييو , ستيراداال أو التصدير عمليات بواسطة معها المتعامل
 والخدددمات البضددائع مجمددوع عددن ويعبددر, الدددول بددين والخدددمات البضددائع تبددادل حركددة أندده

 هنددا و , الخارجيددة التجددارة أو الدوليددة التجددارة ةبعبددار  الدددول مددن وغيرهددا دولددة بددين المتبادلددة
 :أهمها الخارجية للتجارة تعريفات عدة
 الصدفقات بدراسدة يهدتم الذي االقتصاد فروع من فرع أنها علي الخارجية التجارة تعرف   

 صددورها فددي الدوليددة التجاريددة المعددامالت أي ,الوطنيددة الحدددود عبددر التجاريددة االقتصددادية
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 فدي يقيمون أفراد بين تنشأ التي األموال ورؤوس ,واألفراد, السلع إنتاج في المتمثلة الثالثة
 هدي وأيضداً  ,مختلفدة سياسدية وحدات تقطن اقتصادية منظمات أو مختلفة سياسية وحدات
 اتفاقيدددات بمقتضدددي العدددالم دول مختلدددف بدددين والخددددمات السدددلع مجمدددوع حركدددة عدددن عبدددارة
 .دولياً  بها معترف وقوانين

 
 :الخارجية رةالتجا أهمية
 :التالية النقاط في الخارجية التجارة أهمية إبراز يمكن
 ميزة للدولة التي السلع في التخصص طريق عن اإلقتصادي النمو معدل زيادة .1

 .القومي الدخل زيادة وبالتالي وتنافسية نسبية
 ىإل تعود ألسباب محلياً  إنتاجها ىعل قادرة غير الدولة تكون التي السلع توفير .2

 .لها اإلنتاجية المتطلبات حيث من السلعة ةطبيع
 نمدو معددالت تحقيدق ليدتم األجنبيدة والخبدرات العاملة باأليدي االستعانة ىعل القدرة .3

 زبيدددددر( )العاملدددددة األيددددددي فن)المدددداهرة الفنيدددددة الكدددددوادر خددددالل مدددددن عدددددال   اقتصددددادي
 .(8-7 ص ص ,م2015,طيوح

 :الصادرات مفهوم
 الخدارج ىإلد ببيعهدا الدولدة تقدوم التدي والخدمات السلع قيم مجموع الصادرات تمثل  
 الهامة اآلليات ىأحد أنها في الصادرات أهمية وتكمن ، ( 131 ص,م2007,أحمد دينا)

 يعددد والددذي السددوق نطدداق توسدديع خددالل مددن اإلجمددالي المحلددي الندداتج نمددو معدددالت لزيددادة
 التنميددة أمددام العوائددق ةإزالدد ىعلدد يسدداعد كمددا , الخارجيددة األسددواق ىإلدد للنفدداذ الوسدديلة هددو

صددالح جديدددة عمددل فددرص خلددق ىعلدد قدرتددهب االقتصددادية  التجدداري الميددزان فددي العجددز وا 
 عالقددددة وهنددددا . (2ص,م2012, بدددداقر صددددديقة) واألجنبيددددة المحليددددة االسددددتثمارات وجددددذب
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 الصدادرات تزاد فكلما اإلجمالي المحلي والناتج الزراعية السلع صادرات قيمة بين طردية
 .اإلجمالي المحلي جالنات زاد

 :السودانية الصادرات عن مالمح
 قبدل مدن دوليدة تجاريدة عالقدات للسودان وكان القدم منذ الخارجية التجارة السودان عرف 

 العظمدي بريطانيا في الكنشير مصانع تيذي الجزيرة مشروع مزارع كانت حيث االستقالل
 وكانددت م1972-1960 الفتددرة خددالل السددودان فددي كبيددرة العربددي الصددم  حصددة وكانددت
 الصدادرات هيكدل وكدان الزراعيدة المنتجدات أو األوليدة المواد من السودان صادرات معظم

 السددوداني والفددول والسمسددم العربددي والصددم  القطددن مددن يتكددون الفتددرة تلدد  فددي السددودانية
 بنسدددبة سددداهميو  السدددودانية الصدددادرات إجمدددالي قيمدددة مدددن نسدددبة أكبدددر يمثدددل القطدددن وكدددان

 مدن ضدعيفة بنسب تساهم األخرى الصادرات معظم وكانت% 45.9و%64 بين تراوحت
 مددن لتسددعيناتا أواخددر وفددي,  م1972-1960 مددن الفتددرة فددي السددودانية الصددادرات قيمددة
 الصدددادرات لهيكدددل مشدددابه بدددنمط هيكلهدددا فددي السدددلعية الصدددادرات اسدددتمرت الماضدددي القددرن
 القيمدة مدن%51 تمثدل قطنال لصادرات النسبية القيمة وكانت م1987-1960 من للفترة
% 11.4 بنسددبة الزيتيددة الحبددوبو % 14 بنسددبة العربددي الصددم  يليدده ثددم للصددادرات الكليددة
 مدن الثداني النصدف وفدي% 10 حوالي مساهمة بنسب خرىاأل الصادر سلع ساهمت وقد
 وخدالل للدنفط والتصددير اإلنتداج مرحلدة السدودان دخدل الماضدي القرن من التسعينات عقد
 البتروليدة الصدادرات دخلدت حيث السودانية الصادرات هيكل تيير م2010-2001 الفترة
 الكليددددة القيمددددة مددددن%82 ىإلدددد مسدددداهمتها نسددددبة ووصددددلت للصددددادرات العددددام الهيكددددل فددددي

 إجمددالي فددي الزراعيددة السددلع مسدداهمة ضددعف مددع , م2010 عددام فددي السددلعية للصددادرات
 بوضوح ذل  ويظهر السمسم مساهمة وتزايد القطن مساهمة بتراجع وذل  الصادرات قيمة
 .م2010 عام في
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 واإلقليمي محليال ىالمستو  ىعل المتييرات من عدد م2014-2011 الفترة شهدت كما  
 البتدرول عائددات معظدم وذهداب الجنوب إنفصال المحلية المتييرات أهم وكانت , والدولي

 فدددي اسددديةسي تييدددرات الفتدددرة شدددهدت اإلقليمدددي ىالمسدددتو  ىوعلددد, السدددودان جندددوب دولدددة ىإلددد
 ,السددودان مددع اقتصددادي ارتبدداط لهددا والتددي العربيددة الدددول مددن عدددد فددي السياسددية األنظمددة
 وتددددأثر العالميددددة البتددددرول أسدددعار انخفدددداض بددددوادر ظهددددور الدوليدددة المتييددددرات أهددددم وكاندددت

-2006 مدددن الفتدددرة خدددالل حددددثت والتدددي واليذائيدددة الماليدددة بددداألزمتين العدددالمي االقتصددداد
 م2014-2011 مدن الفتدرة خدالل السدلعية الصدادرات فدي والتتحد شهدت كما,  م2010
 :األتي في تمثلت

  السودان جنوب دولة إنفصال بعد البترول صادرات تراجع. 
  قيمة من% 49.8 ىإل وصلت مساهمة وبنسبة السودانية الصادرات في الذهب دخول 

 .م2014 عام في والمعدنية البترولية الصادرات
  حيوانيةال الثروة صادرات تزايد. 
 مهدي) الصادرات قائمة في الخضروات ودخول السمسم صادرات تزايد 

 . (34 - 33 ص ص ,م2016,عثمان
 :السودانية الصادرات هيكل   
 تدوازن أو دائدم شدبه عجدز حالدة في والخدمات للسلع الخارجي السودان ميزان ظل  

 انخفداضو  انيةالسود الصادرات عرض مرونة لعدم حاالته أفضل في يكون عندما صفري
 الحقبدة خالل التجاري الميزان ألداء بالنسبة العامة فالقاعدة, الصعبة العملة من حصيلتها
 ىوحتدددددد 1960 العددددددام منددددددذ االسددددددتثناء هددددددي الفددددددائض أو التددددددوازن وأن العجددددددز الماضددددددية
-2010-2000-2008-2007-1966-1960 األعددددددددددوام بخددددددددددالف م2015العددددددددددام
 نسدبة تجداوزت ولدم ضئيلة كانت القومي الناتج من كنسبة السودان صادرات وأن, م2011

 أداء وضددع وأن, األول النفطددي العقددد خددالل إال اإلجمددالي المحلددي الندداتج قيمددة مددن% 15
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 النمددو مددن الصددادرات عائدددات ضددعف ببسددب وذلدد  ,انخفدداض حالددة فددي التجدداري الميددزان
 .الواردات نمو وتيرة تكافؤ بوتيرة
 جلدددب ىعلددد الصدددادرات قددددرة عددددم نإفددد ,لتجددداريا الميدددزان فدددي العجدددز أسدددباب تعددددد ورغدددم

 ارداتالو  من المتزايدة البالد احتياجات مدفوعات لتيطية الكافية األجنبية النقدية الحصيلة
 ىعلد المتزايدد المحلدي للطلدب االسدتجابة فدي الدداخلي اإلنتداجي الجهاز مرونة عدم يعكس
 والطلدب العدرض بدين لكبيدرةا الفجدوة سدد ىإلد ىأد الدذي األمدر الضدرورية والخدمات السلع
 ( .2-1 ص ص,م20017,محجوب اهلل عبيد.)االستيراد طريق عن
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يوضح الصادرات والواردات والميزان والتجاري في السودان خالل الفترة  :(1جدول رقم )
 م( )القيمة مليون دوالر(2016 -1995من )

 التجاري الميزان الواردات الصادرات العام

 672.7- 1184.5 511.8 م1995
 884.1- 1504.4 620.3 م1996

 985.6- 1579.7 594.1 م1997
 1328.9- 1924.6 595.7 م1998
 634.9- 1414.9 780.1 م1999
 254 1552.7 1806.7 م2000
 606.8- 2301.0 1694.2 م2001
 437.3- 2446.4 2009.1 م2002
 339.7- 2881.9 2542.2 م2003
 298.4- 4075.2 3776.9 م2004
 1932.5- 6756.8 4824.3 م2005
 2416.9- 8073.5 5656.6 م2006
 103.8 8775.5 8879.3 م2007
 2319 9351.5 11670.5 م2008
 1433.8- 9690.9 8257.1 م2009
 1359.5 10044.8 11404.3 م2010
 957.4 9236.0 10193.4 م2011
 5163.8- 9230.3 4066.5 م2012
 2831.8- 9918.1 7086.2 م2013
 4757.6- 9211.3 4453.7 م2014
 6340.1- 9211.3 3169.0 م2015
 4231- 7324.6 3093.6 م2016

 (م2016-1995)المركزي السودان بن  تقارير: المصدر
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 م2007 م2000 األعدوام فدي فائضداً  سدجل التجاري الميزان أن أعاله الجدول من يتضح
 الددذهب خاصددة المعددادنو  البتددرول مددن الصددادرات لزيددادة وذلدد  م2011 م2010 م2008

 بسدددبب عجدددزاً  التجددداري الميدددزان سدددجل فقدددد م2009 العدددام فدددي أمدددا ,األخيدددرة السدددنوات فدددي
 بلدد  كبيددراً  عجددزاً  فشددهد م2012 فددي العدام فددي أمددا , التنميددة بمشددروعات الخاصددة الدواردات

 الجنددوب النفصددال نتيجددة التجدداري الميددزان فددي العجددز ويعددزي, دوالر مليددون( 5163.8)
 .السودانية الصادرات قائمة من رولالبت وخروج

 والقطددن السمسددم وهددي الزراعيددة السددلع صددادرات فددي النفطيددة غيددر الصددادرات أهددم مثددلتت
 لسدددلع المسدددتوردة الددددول أكبدددر مدددن السدددعودية وتعتبدددر ,السدددوداني والفدددول العربدددي والصدددم 
 ردوال ألدف 93.622 حدوالي السدوداني السوق من وارداتها بليت حيث السودانية الصادر
 في مصر وتأتي ,م2005 العام خالل البترولية غير الصادرات إجمالي من% 20 بنسبة
 أي دوالر ألدف 54.851 حدوالي السدوداني السدوق من وارداتها بليت حيث الثانية المرتبة
 كنددا ىإلد السدودان صدادرات وتبلد  ,البتروليدة غير الصادرات إجمالي من% 11.9 بنسبة
 صددددادرات وبليددددت ,السمسددددم مددددن وجددددزء الددددذهب عددددن ارةعبدددد دوالر ألددددف 49.257 حددددوالي

 ألمانيدددا ىإلددد المتجهدددة الصدددادرات أمدددا ،دوالر ألدددف 24.441 حدددوالي الهندددد ىإلددد السدددودان
 ,دوال ألددددف 21.65 إلددددي 19.100 بددددين مددددا فتتددددراوح والصددددين المتحدددددة والمملكددددة وفرنسددددا

 دوالر ألددف 2.563 حددوالي بليددتفقددد  المتحدددة العربيددة اإلمددارات إلددي السددودان وصددادرات
 . (122-121 ص ص,م2011,مناها يوسف) ومشتقاته البترول باستثناء

 :السودان في الزراعية الصادرات
 مددن الصدددارة موقددع يحتددل, القددومي االقتصدداد فددي ورائددداً  هامدداً  دوراً  الزراعددي القطدداع يلعددب
%( 45 إلددي 30) بددين تتددراوح والتددي GDPاإلجمددالي المحلددي الندداتج فددي مسدداهمته حيددث
 للصددناعات الخدام للمدواد مهمدداً  مصددراً  ويعتبدر، الماضددي القدرن مدن التسددعينات فتدرة خدالل

 مددن بددأكثر ويسدداهم العاملددة ىالقددو  مددن% 75 حددوالي يسددتوعب أندده ىإلدد إضددافة ،المحليددة
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 ات ميددزاتوذ هامددة محاصدديل والسددودان ، ينددتجالبتروليددة غيددر الصددادرات قيمددة مددن% 90
 والددذرة والسمسددم العربددي والصددم  المختلفددة أنواعددهب كددالقطن العالميددة األسددواق فددي تنافسددية
 الزراعدي اإلنتداج تكلفدة بجاندب والمناخ للظروف وفقاً  المنتجة الكميات تباينت كما ،والقمح
 األخددددرى المنتجددددات بأسددددعار قورنددددت مددددا إذا والمخدددداطر التكدددداليف باهظددددة تكددددون قددددد التددددي

 السددودان فددي الزراعددي القطدداع يعتمددد ،( 25 ص,م2001,عثمددان الوهدداب عبددد) المسددتورة
 :تياآل ىعل
 23 بحددوالي القطدداع هددذا فددي المزروعددة المسدداحات وتقدددر: التقليدددي المطددري القطدداع -1

 خاصددة السددودان فددي المددزارعين غالبيددة عليدده يعتمددد الددذي القطدداع ووهدد فدددان مليددون
 .السودانية الصادرات في كبيرة بنسبة القطاع ويساهم الفقيرة الطبقات

 مدن أسداس بشدكل ىرو ت د هكتدار مليدون حدوالي القطداع هدذا يطديوت:  المروي القطاع -2
 الطلمبدددات بواسدددطة أو الخزاندددات مدددن االنسددديابي الدددري طريدددق عدددن أو وروافدددده النيدددل
 فدي المنتجدة المحاصديل وتمثدل, بركدة ونهدر القداش نهدر مدن الفيضي الري أو الرافعة
 جمدددالياإل المحلدددي النددداتج فدددي المحاصددديل مسددداهمة مدددن% 64 حدددوالي القطددداع هدددذا

 .المستوردة المدخالت جل القطاع ويستخدم
 القضدددارف منددداطق فدددي القطددداع هدددذا فدددي الزراعدددة وتتركدددز:  اآللدددي المطدددري القطددداع -3

 القطددداع فدددي الصددددارة الرفيعدددة الدددذرة وتحتدددل وكردفدددان األبددديض والنيدددل األزرق والنيدددل
 أن إال% 15 السمسدم يليده ثدم المزروعدة المسداحة مدن% 85 حوالي تيطي بمساحة

 لكميددة وفقدداً  ىأخددر  ىإلدد منطقددة ومددن ىأخددر  ىإلدد سددنة مددن بالتذبددذب يتسددم القطدداع اهددذ
 محمددد)جزئياً  العمليددات ميكنيكيددة القطدداع هددذا مشدداكل ومددن ،الموسددم خددالل األمطددار

 .(336 ص,م2006,قيلي
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 :السودان في الزراعية للصادرات االقتصادية األهمية    
 مدع الدبالد لصدادرات الفدرص مدن مزيدد فدتح ىعل المتبعة السودانية التصدير سياسة تقوم 

 لدةوالمتمث العالميدة األسدواق تحدددها التدي المواصدفات مع ىلتتماش اإلنتاج بجودة االهتمام
 المحلددي االسددتهال  ىعلدد تددؤثر ال التددي بالصددورة اإلنتدداج فددوائض تصدددير فددي الددتحكم فددي

 .السودانية للمنتجات العالمية األسواق في األسعار ىعلأ وتحقيق
 :تياآل في للصادرات االقتصادية األهمية وتأتي
 .الخارجية الديون لسداد ومصادر الصعبة العمالت لتوفير األساس المورد تعتبر -
 .التنمية مشروعات وتمويل الضرورية السلع من الدولة احتياجات مقابلة -
 .خرىاأل والشعوب الدول مع للعالقات الواسعة البوابة تمثل -
 حسددداب فدددي الكبيدددرة نسدددبتها خدددالل مدددن المددددفوعات ميدددزان فدددي العجدددز سدددد فدددي تسددداعد -

 .القومي الدخل
 النمددو بمعدددل أسددرع هدددف لتحقيددق الناميددة الدددول فددي خاصددة، اإلنتاجيددة الطاقددات بندداء -

 المتقدمدددة الدددول وبدددين القددومي والددددخل الفددرد نصدديب بدددين الفددارق اتسدددع أن بعددد وذلدد 
 .النامية والدول

 .االقتصادي النمو معدل تفاعار  ىإل الصادرات نمو ارتفاع يؤدي -
 مددن يزيددد ممددا الثابددت المددال لددرأس اإلضددافة طريددق عددن للدددول اإلنتاجيددة الطاقددة زيددادة -

 ( .19ص,م2016,مزقول اهلل عبد) تليها التي الفترات في اإلنتاج ىعل المقدرة
 :السودان في الزراعية السياسات

 بالقطداع الصلة ذات لكليةا السياسات في تعديالً  م2006-2001 العام من الفترة شهدت
 الزراعيددددة الضددددرائب إليدددداء فددددي أبرزهددددا تمثلددددت الزراعيددددة القطاعيددددة والسياسددددات الزراعددددي
 ضريبة ماأ% 2 إلي% 5 من والصناعي الزراعي اإلنتاج ىعل األرباح ضريبة وتخفيض
 الحددد تحديددد تددم وقددد%2-1 مددن والباليددة الزراعيددة المنتجددات مددن هدداؤ إليا فددتم الصددادرات
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عفاء% 3 ب الزراعية المدخالت ىعل الجمركية لتعرفةل األدنى  مدن الزراعيدة المنتجات وا 
 .ضريبةال

 حتددى السددودانية العملددة مقابددل الدددوالر الصدرف سددعر اسددتقرار: السياسددة إيجابيددات أهددم مدن
زالدة حداديآ رقدم ىإلد التضدخم معددالت وتخفيض ,م2007 نهاية  معظدم تسدويق احتكدار وا 

 للقطداع الدولدة ودعدم الزراعيدة المشداريع خصخصدة فدي تمراراالسد مدع الزراعيدة المنتجات
 إيدددرادات إعفددداءات فددي والمتمثلدددة العالميددة التجدددارة منظمدددة اتفاقيددة مدددع يتسددق بمدددا الزراعددي
 .المزارعين المنتجين ىعل الحكومة

 باحتياجدددات مقارندددة الزراعدددي القطددداع ىعلددد الحكدددومي اإلنفددداق ضدددعف: السدددلبيات مدددن أمدددا
 الزراعدي التمويدل قصدور ىإلد ىأد االستدانة وتحجيم االقتصادية يتهوأهم الزراعي القطاع
 جويال النقل تكلفة وارتفاع ,التطبيقية الزراعية والبحوث التقانة نقل برنامج تمويل وضعف

 ص,م2009,حددداج الرسددول حسددب) التلددف وسددريعة الطازجددة خاصددة الزراعيددة للصددادرات
 (.49-46 ص

 :الخارجي التسويق
 وبعدد م1999 عدام حتدى السدودانية للصدادرات الفقدري العمدود يشدكل يالزراعد القطاع ظل

 م1998 العدام فدي% 80 من السودانية الصادرات في مساهمته انخفضت البترول دخول
 تشددكل الزراعيددة الصددادرات أن يالحددظ البتددرول اسددتبعاد وبعددد م2006 عددام فددي% 9 ىإلدد

 الجهدددداز) بالترتيدددد ىعلدددد م2001.م2000.م1999 األعددددوام فددددي% 84-90%-% 99
 ( .12 ص ص,م2006, لإلحصاء المركزي

 عام% 7 ىإل م2002 عام% 34 من( وخدمات سلع) الخارجية التجارة نمو معدل رتفعا
% 26 مدن الدواردات نسدبة زيدادة فدي المتقدمدة للددول بالنسدبة االرتفداع تركدز وقد ,م2005
 كدذل و ، م2005 عدام فدي 5.4 ىإلد انخفض ثم، م2004 عام% 8.8 ىإل م2002 عام

 عددددام% 14.4 ىإلدددد م2002 عددددام% 6.5 مددددن الناميددددة للدددددول الصددددادرات نسددددبة ارتفعددددت
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 عدددام% 1.7 مدددن الناميدددة للددددول ارتفاعددداً  أظهدددر فقدددد التجددداري التبدددادل شدددرط أمدددا ,م2004
 .م2005 عام% 6.2 ىإل م2002

 ميددزان فددي العجددز انخفددض فقددد منهددا واحددد السددودانو  الصددحراء جنددوب األفريقيددة الدددول أمددا
 .م2005 عام في دوالر مليار 6 ىإل دوالر مليار11 من هتمدفوعا
 :العربي الصمغ مفهوم

 تنتميددان التددي والطلددح الهشدداب لشددجرتي الطبيعددي اإلفددراز بأندده:  العربددي الصددم  يعددرف  
 أو جزعهددا بخدددش الهشدداب شددجرة مددن العربددي الصددم  وينددتج ،الشددوكية األشددجار لفصدديلة
 شدكل فدي ينسداب الدذي للصدم  الددمعي اإلفدراز دأليبد( سونكي أو فاس) حادة بآلة فروعها
 إلنتداج الشجرة طق بالضرورة ليس فأنه الطلح صم  حالة في أما, وبني كثيف لزج سائل

 جددزع ىعلد تدددريجياً  ليجدف سددطحي جدرح مددن طبيعدي بشددكل ينسداب اإلفددراز أن إذ الصدم 
 صدم  اأمد ,الطبيعيدة اليابدات مدن% 60 حدوالي الهشداب صدم  يجنديو  ،وفروعهدا الشجرة
 مدن أسدابيع خمسدة بعدد للهشداب األول الحصداد ويجمدع الطبيعية موارده من ىفيجن الطلح
 مدرات 6-5 عدن يزيدد ال بمعددل أسابيع 3-2 الفترة خالل في الجمع تكرار مع الطق بدء
 .التالي العام من مارس حتى ويستمر نوفمبر من يبدأ ما عادة والتي الواحد الموسم في

 والددذي , الحددرة للتجددارة العربددي الصددم  مددن عالميدداً  المطلددوب إلنتدداجا معظددم السددودان يدوفر
 شددكل فددي( تقريبدداً  الددبالد مسدداحة ربددع) هكتددار مليددون 46 حددوالي تعددادل مسدداحة فددي ينددتج
 رجدةد 14-10 عدرض خطدي بدين غربهدا ىإلد الدبالد شدرق مدن يمتدد العربدي الصم  حزام
 .شماالً 

 المنتجددددةو  المنافسددددة األفريقيددددة الددددول ىعلدددد بهددددا يتفددددوق متعدددددة تفضدددديلية ميددددزات للسدددودان
 الخبدرة يذو  البشدري العنصر من الماليين قوامها إنتاجية قاعدة في تتمثل, العربي للصم 
 وضددع ممددا ,إلنتاجيتدده المالئمددة القاسددية الجافددة الحددارة والبيئددة الصددم  إنتدداج فددي العالميددة
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 مدددن المندددتج يالعربددد الصدددم  أصدددناف ىوأنقددد أجدددود وتصددددير إنتددداج صددددارة فدددي السدددودان
 .األخرى البلدان صماغأ جودة لقياس المعيار صميه وجعل ,الهشاب
 سدنوي إنتداج بمتوسدط فددان مليدون 12 بالسدودان العربدي للصدم  المنتجة المساحات تقدر
 خطددي بددين مددا الواقعددة المنطقددة العربددي الصددم  حددزام وييطددي متددري طددن ألددف 30 قدددره
 أن يتضدح ةالمنتجد بالمسداحات للحدزام الكليدة المسداحة مقارنة وعند شماالً  درجة 10-14

 الصدددم  أشدددجار لتدددوطين الصدددالحة المسددداحة إجمدددالي مدددن% 10 نسدددبة يشدددكل المسدددتيل
 ( .65-13 ص ص,م2013,المستشارين هيئة)العربي
 مددن العددالم صدادرات مددن% 75 حددوالي أن فدي العربددي للصددم  االقتصدادية األهميددة تكمدن

 والمشددددروبات الحلددددوى صددددناعات فددددي(  ضددددافيةإ) أوليددددة كمددددادة تسددددتخدم العربددددي الصددددم 
 األدويدة صدناعات تشدمل غذائية غير استعماالت في% 25 البقية وتستوعب, والمأكوالت

 بحثيددة جهددات عدددة ىجددر وت   ,وغيرهددا والمبيدددات والتصددوير الطباعددة ومددواد التجميددل وأدوات
 عليدده ميالعددال الطلددب يددزداد أن المؤمددل ومددن المحصددول لهددذا جديدددة اسددتعماالت إليجدداد
 .مستقبالً 
 :العربي الصمغ شركة
 نيالسدددوداني واألفدددراد الشدددركات مدددن مجموعدددة بواسدددطة العربدددي الصدددم  شدددركة إنشددداء تدددم  
 الشدددركة ومنحدددت ,م1925 لسدددنة الشدددركات قدددانون بموجدددب م1969 العدددام فدددي جاندددبواأل
 فدي الحدق الشدركة أعطدي ,لهدا حصدرياً  العربدي الصدم  تصددير مهمدة إسناد عبر متيازاال
 الشدحن وجدداول النوعيدة شدئون ترعدي وأن لهدم المصدرح الدوكالء مدن العربي الصم  راءش

 فدي المشداركين عدد ويبل  ,السلعة صادرات وتطوير دعم شأنها من التي الخطوات وكافة
 فرعيددة مكاتددب ولهددا إدارات خمددس مددن التنظيمددي هيكلهددا ويتكددون مسدداهم الفآ 5 الشددركة
 وبدددانكو  بددددبي ترويجيدددة اسدددتثمارية ومكاتدددب سدددودانبال العربدددي الصدددم  حدددزام فدددي منتشدددرة
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 مدن مجموعدة بواسدطة م1922 مندذ محتكرة العربي الصم  وتصدير تجارة وكانت ,وتشاد
 .األجنبية والشركات األجانب األفراد

 :العربي للصمغ شركة أسهم توزيع يوضح :(2) رقم جدول
 %28.8 السودان حكومة

 %64.2 الخاص القطاع

 %7.0 ينالمنتج اتحادات

 %100 الجملة

, العربدددي الصدددم  وتسدددويق وتصددنيع تطدددوير حدددول رؤيدددة, السددودانيين ارينشدددتسالم لهيئدددة العامدددة األمانددة: المصـــدر
 .م2013

 :العربي الصمغ شركة أهداف
 العمددالت مددن الددبالد عائدددات لزيددادة الددبالد وخددارج داخددل العربددي الصددم  تجددارة تنظدديم 

 .الصعبة
 بهددددف األخدددرى المنتجدددة والددددول السدددودان فدددي العربدددي الصدددم  إنتددداج تكددداليف دراسدددة 

 .التنافسية السودان مقدرة تحسين
 الهامة السلعة هذه إنتاج في الرائد السودان وضع ىعل المحافظة. 
 المضاربات ومنع المحلي السعر وتركيز المنتج حماية. 
 نتاج استخدام لزيادة والدراسات البحوث دعم  التوعيةو  الثقافة نشر خالل من الصم  وا 

 .المحصول وجني للطق المثلي الطرق حول اإلرشاد وخدمات البيئية
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 الصادرات إجمالي من العربي الصمغ صادرات عائد وقيمة كمية يوضح :(3) رقم جدول  
 (طن ألف الكمية(:)الدوالرات بماليين)  م2016-1995 من للفترة

 الصادرات لعائد الكلية الجملة القيمة الكمية العام

 587.5 51.5 18.5 م1995

 620.2 29.5 15.6 م1996

 594.2 27.0 22.4 م1997

 595.7 23.7 23.7 م1998

 780.1 26.9 25.7 م1999

 1806.8 23.1 24.2 م2000

 1698.7 24.3 23.0 م2001

 1949.1 31.9 36.2 م2002

 2542.2 35.4 36.2 م2003

 3777.8 60.6 27.3 م2004

 4824.3 107.6 29.2 م2005

 6257.9 50.2 20.6 م2006
 8879.3 51.9 30.9 م2007

 11670.5 60.9 55.7 م2008

 8257.1 33.0 237.0 م2009

 11404.3 23.8 18.1 م2010

 9688.8 81.8 45.6 م2011

 4066.5 67.1 69.3 م2012

 4789.7 134.8 60.3 م2013

 4453.7 97.0 9.7 5 م2014

 3169.0 111.7 90.9 م2015

 3093.6 98.3 61.8 م2016

 (.م2016-1995( )التجارة نقطة) التجارة ووزارة المركزي السودان لبن  السنوية التقارير: المصدر 



 م2019أكتوبر   –العدد السادس            جملة الدراسات اإلدارية واالجتماعية 

31 

 

 

 ورد كمدداو , م2016-1995 للسددنوات العربددي الصددم  صددادرات أعدداله الجدددول يوضددح 
( , م2016-1995) مددن فددي الفتددرة هددذه فددي واضددحاً  الصددادرات تذبددذب يبدددو بالجدددول
 23 إلدددي م1999 العدددام فدددي طددن ألدددف 25.7 مدددن الصددم  راتصددداد انخفضدددت حيددث
 . طن ألف 36 إلي م2002 العام في رتفعا ثم, م2001 عام في طن ألف

 م2008 م2003 مددن الفتددرة خددالل العربددي الصددم  صددادرات كميددات فددي تذبددذب وجددود 
 ألف237 إلي ووصلت م2009 عام فعلية زيادة حدثت حتى نخفاضواال االرتفاع بين
 فدي طدن ألدف 45.6 ىإل رتفعا ثم طن ألف 118 إلي م2010 عام ضتانخف ثم طن
 م2013 العددام فددي نخفددضا ثددم م2012 عددام طددن ألددف 69.3 ىإلدد ثددم م2011 العددام
 فددي 90.9 ىإلدد ارتفددع ثددم م2014 العددام فددي طددن ألددف 59.7و  م2013 60.3 ىإلدد

 .م2016 العام في طن ألف 61.8 ىإل نخفضا ثم م2015 العام
 المنتج العربي الصمغ لكمية سنوات خمس فترة متوسط يوضح :(4) رقم جدول         

 (متري طن لفأ الكمية) م2016-1995 من للفترة واإلجمالي والمصنع

 العام

 الكمية
 لصمغ
 الهشاب

 النسبة

)%( 

 الكمية
 لصمغ
 الطلح

 النسبة

)%( 

 الكمية
 للصمغ
 المصنع

 النسبة

)%( 

 اإلجمالي
 الكية من

 19 4 1 30 5 66 13 م1995-1996

 26 29 8 16 4 55 14 م2001 -1997

 28 37 10 18 5 45 13 م2002-2006

 34 26 9 27 9 47 16 م2007-2011

 68 1 1 61 41 38 26 م2012-2016

 34 20 6 29 12 51 16 العام المتوسط

 م.2017واقع صادرات الصم  العربي في السودان وآخرونسارة حسن المصدر: 
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 حدوالي بلد  الهشداب صدم  صدادر لكمية متوسط ىوأعل أقل أن الجدول خالل من يتضح
-م2012) طدن ألدف 26و( م2006-م2002-م1996-م1995) متدري طدن ألف 13

 الصدددم  صدددادر لكميدددة متوسدددط ىوأعلددد أقدددل أن أيضددداً  ويالحدددظ, التدددوالي ىعلددد( م2016
-م2012) طدددن ألدددف 41و( م2001-1997) متدددري طدددن ألدددف 4 حدددوالي بلددد  العربدددي
 ألدف 1 حدوالي العربدي للصدم  متوسط ىوأعل أقل أن يالحظ كما ,يالتوال علي( م2016
 .التوالي ىعل( م2016, 2012, ,1996 م1995)متري طن

 المصددنع والصددم  الطلددح وصددم  الهشدداب صددم  صددادر لكميددة العددام المتوسددط بلدد  كمددا
جمددددالي  وبلدددد ، التددددوالي علددددي طددددن ألددددف 34,6,12,16 حددددوالي الدراسددددة لفتددددرة الصددددادر وا 
 الصدادرات إجمدالي فدي والمصدنع والطلدح الهشداب صدم  صدادر مدن كل مساهمة متوسط
 .التوالي ىعل% 20%,29%,51 حوالي

 حزام الصمغ العربي :

 ويضددم فدددان مليددون 120 مسدداحة وييطددي ,شددمال درجددة 14-10 عددرض خطددي بددين يقددع
 بدددين األمطدددار كميدددة وتتدددراوح( دارفدددور -كردفدددان) وهدددي العربدددي للصدددم  المنتجدددة الواليدددات

 ييطدي لالظد تحدت مئويدة درجدة 49-صدفر بدين ما حرارته درجة وتكون ملم 200-400
 .أشهر تسعة حوالي فيه الصيف
 تددخل ىإلد ىأد ممدا وتصدحر جفداف مدن وبيئية مناخية بكوارث الحزام هذا لتأثير ونتيجة
 إعددادة مشددروع قيددام وتددم ,بدده التددوازن إلعددادة الدوليددة العددون منظمددات مددع باالشددترا  الدولددة
 :هي مناطق ثالثة ىإل مهيتقس وتم العربي الصم  محزا تعمير
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 التصددحرو  بالجفدداف تدددهورت أراض   وهددي شددمال( 14-13) خطددي بددين مددا المنطقددة -
 .تعميرها وتم

 تدددزال وال يالتقليدددد الحدددزام منطقدددة وتمثدددل شدددمال( 13-12) خطدددي بدددين مدددا المنطقدددة -
 .اإلنتاج معظم   تنتج وهي متماسكة

 كتشدفةم جديددة إنتداج منطقدة تمثدل شدمال (12-11) عدرض خطدي بدين مدا المنطقة -
 .المناخ لتيير بيئته غير في الهشاب فيها نما

 ىعلد وعملت م1977 عام اليابات بإدارة العربي الصم  تطوير قسم الدولة وأنشأت -
 .ومنها العربي الصم  حزام تعمير إعادة مشاريع تنفيذ

 الزحدف لمحاربدة عالمشدرو  وهددف:بكردفان العربدي الصم  حزام تعمير إعادة مشروع -
 .اإلنتاج لزيادة العربي الصم  حزام من مساحات بتشجير وذل  الصحراوي

 ىإلددد أيضددداً  المشدددروع وهددددف :بددددارفور العربدددي الصدددم  حدددزام تعميدددر إعدددادة مشدددروع -
 عددددددددوض متوكددددددددل.)العربي الصددددددددم  إنتدددددددداج وزيددددددددادة الصددددددددحراوي الزحددددددددف محاربددددددددة

 ( .16ص,م2003,اهلل

 :العربي الصمغ وتصدير إنتاج جهتوا التي والمعوقات المشاكل أهم

 أو تنمويدددددة أو زراعيدددددة مشددددداريع إلقامدددددة أكدددددان سدددددواء أنواعددددده بكافدددددة الجدددددائر القطدددددع .1
 تواجده التدي المشاكل أكبر وشكل الشجري المورد بقاء يحدد مختلفة ىأخر  ألغراض
 .ذل  تمنع تشريعات وجود من بالرغم والطلح الهشاب صم  أشجار

 50حدددود فددي السددنوي الددبالد إنتدداج يكددون بددأن ربدديالع للصددم  العددالمي الطلددب حجددم .2
 مشدكلة بدروز ىإلد ىأد هدذا سدنوياً  المحلدي للسدوق طدن ألف10و للتصدير طن ألف

 .الفعلي اإلنتاج بإضعاف والمقدرة المتاحة اإلنتاج من االستفادة عدم في حقيقية
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 ألنددددواع محدددددد تعريددددف وجددددود وعدددددم متفاوتددددة بأسددددعار المصدددددرين بددددين المضدددداربات .3
 الوحددددات لدددبعض ةاإلداريدد للقدددرارات تركددت والتدددي وأسدددعاره وجودتدده المصدددنع  الصددم

 .ومكوناته العربي الصم  شئون عن البعيدة الحكومية
 الزراعدة حدزام فدي نمدت التي الهشاب أشجار حساب علي اآللية الزراعة في التوسع .4

 مددن فاآلال عشددرات فأزيلددت, جنوبدداً  إليدده انتقلددت الددذي المندداخي التييددر بفعددل اآلليددة
 .التوسع لهذا الهشاب أشجار من األفدنة

 بالصدورة العربدي الصدم  أشجار طق بعملية للقيام والمدربة العاملة ىالقو  توفر عدم .5
 .اإلنتاج من قدر أكبر وتؤمن األشجار ىعل تحافظ التي الصحيحة

 :السودانية الصادرات إجمالي في العربي الصمغ مساهمة تدني أسباب
 السدودانية الصدادرات جملدة في العربي الصم  مساهمة تدني ىإل أدت أسباب عدة هنال 
 :أهمها
 .األخيرة السنوات في قيمته ثم ومن العربي الصم  من والصادر اإلنتاج حجم قلة .1
 والبيئددي واالجتمدداعي اإلقتصددادي االسددتقرار بتهيئددة المتعلقددة السياسددات وضددوح عدددم .2

 . ومالرس خفض مع األسعار كتحسين العربي الصم  لمنتجي
 الكددل جعددل ممددا والمركددز اإلقلدديم بددين االنسددجام وانعدددام واألهددداف السياسددات تعدددد .3

 .وظروفه اجتهاده حسب العربي الصم  مع يتعامل
 الصدددم  صدددناعة فدددي والتقلبدددات التطدددورات مواكبدددة وعددددم التسدددويقية السياسدددات فشدددل .4

 وتصددددنيع تسددددويق مجددددال فددددي العاملددددة واألجهددددزة المؤسسددددات بددددين والتنددددازع العربددددي
 البيئدي والتددهور مجزيدة أسدعار ىعل المزارع حصول وعدم العربي الصم  وتصدير

 .العربي الصم  إنتاج مناطق في
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 للدراسة التحليلي اإلطار
 راسةالد لمتغيرات والمنوال المعياري واالنحراف الحسابي الوسط يوضح :(5) رقم جدول

 :(الدوالرات بماليين القيمة)
 المتغير

الوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

 أعلي المنوال
 قيمة

أدنى 
 قيمة

 511.80 11670.50 511.80 3636.90463 4440.2545 قيمة الصادرات يإجمال

 23.10 134.80 23.10 34.10277 56.9091 يقيمة صادرات الصمغ العرب يإجمال

 5.00 237.00 36.20 47.72980 44.4182 يالعرب الصم  إنتاج إجمالي

 من بيانات الدراسة ينالباحث إعدادالمصدر: 

 ( حيث أتضدح مدن 2016-1995يرات الدراسة )الجدول أعاله يوضح اإلحصاءات لمتي
 صةةادر يوقيمةةة إجمةةال الصةةادرات  يجمةةاللقيمةةة إاألوسدداط الحسددابية لمتييددرات الدراسددة )

جمدالي إ يالصمغ العربة ( بصدورة متبايندة وغيدر متسدقة حيدث يمثدل ينتداج الصدم  العربدوا 
جدًا مقارندة  عيفةقيمة ضمليون دوالر, وهي ( 56.9) يمة صادر الصم  العربمتوسط قي

نتدداج ( مليددون دوالر, وبلدد  متوسددط إ4440.25والباليددة )متوسددط قيمددة جملددة الصددادرات ب
مليددون دوالر, وكمددا جدداء المنددوال وهددو يمثددل أكثددر المشدداهدات أو  (44.4182الصددم  )

و  نتدداجلدراسددة ممددا يوضددح بددأن مسدداهمة قدديم إات االقدديم تكددرارًا مطددابق للقيمددة الدددنيا لمتييددر 
بالنسددددبة مددددا ل فتددددرة الدراسددددة و بصددددورة متكددددررة. أضددددعيفة خددددال يصددددادرات الصددددم  العربدددد

العربددي نتدداج الصددم  ينددة لحددد كبيددر حيددث بلدد  الفددرق بددين إمتبا يفهدد المعياريددة نحرافدداتلال
العربدي لصدم  اقيمدة صدادر والفدرق بدين  مليدون دوالر, (3589.17الصادرات ) اليجما  و 
ومن خالل أعلى مساهمة لصدادر الصدم   ,مليون دوالر (3602.8الصادرات ) اليجما  و 

% مدددن القيمدددة العليدددا 1.15تمثدددل  يوالتددد مليدددون دوالر (134.80) بليدددت يوالتددد يالعربددد
ضدددعيفة بكدددل المقددداييس لسدددلعة صدددادر أساسدددية  تعتبدددر مسددداهمة يلجملدددة الصدددادرات والتددد

علددددى قيمددددة للصددددادرات فقددددط اج الصددددم  مقارنددددة مددددع أوكددددذل  نسددددبة إنتدددد يكالصددددم  العربدددد
2.03.% 
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يوضــح نســبة مســاهمة صــادر الصــمغ العربــي مــن إجمــالي الصــادرات  :(6جـدول رقــم )
 م( )القيمة مليون دوالر(2016—1995السودانية الصادرات خالل الفترة من )

 العام
 (دوالر بالمليون القيمة)الصادرات إجمالي

 (دوالر بالمليون قيمةال) العربي الصمغ صادر قيمة

 )%(الصادرات إجمالي من العربي الصمغ صادرات مساهمة نسبة
 10.7 51.5 511.8 م1995
 4.7 29.5 620.3 م1996
 4.6 27.0 594.1 م1997
 4 23.7 595.7 م1998
 3.4 26.9 780.1 م1999
 1.3 23.1 1806.7 م2000
 1.4 24.3 1694.2 م2001
 1.6 31.9 2009.1 م2002
 1.4 35.4 2542.2 م2003
 1.6 60.6 3776.9 م2004
 2.2 107.6 4824.3 م2005
 0.8 50.2 5656.6 م2006
 0.6 51.9 8879.3 م2007
 0.5 60.9 11670.5 م2008
 0.4 33.0 8257.1 م2009
 0.2 23.8 11404.3 م2010
 0.8 81.8 10193.4 م2011
 1.7 67.1 4066.5 م2012
 2.8 134.8 7086.2 م2013
 2.2 97.0 4453.7 م2014
 3.5 111.7 3169.0 م2015
 3.2 98.3 3093.6 م2016
 49.046 1,252 685.6 97 اجلملة
 (م2016-1995)المركزي السودان بن  تقارير: المصدر
 مدددن العربدددي الصدددم  صدددادرات مسددداهمة نسدددبة يوضدددح والدددذي أعددداله الجددددول خدددالل مدددن

% 10.7 يالعربد الصدم  صدادر بةسدن بليدت 1995 العدام أن نالحدظ الصدادرات إجمالي
% 4.7 بدين مدا تنازليدة بصدورة المسداهمة نسدب تراوحدت ثدم, تحقيقها يتم نسبة علىأ وهى
 البتددرول نتدداجإ علددى الدولددة ركددزت حيددث 1999 العددام يفدد% 3.4 يإلدد 1997 العددام يفدد

 صدادر مسداهمة نأ هعدالأ الجددول بياندات مدن نالحدظ وكمدا. يالعرب الصم  حساب على
, 2001, 2000) عددواملأل( 1.4,1.6, 1.6, 1.4, 1.3)  لنسددبة تدددنت يربددالع الصددم 
 وبليددت االرتفدداع يفدد المسدداهمة نسددبة بدددأت فيمددا. يالتددوال علددى( 2004, 2003, 2002
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( 0.8, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8) إلددددددي  انخفضددددددت ثددددددم 2005 العددددددام يفدددددد% 2.2
 مراحل ضعفا تعتبر وهى( 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006) عواملأل
 البتددرول صددادرات دخوللدد وذلدد  الصددادرات إجمددالي يفدد يالعربدد الصددم  صددادر مسدداهمةل

 وبعددد،  الزراعيددة السددلع حسدداب ىعلدد عليده التركيددز جعددل ممددا السددوداني الصددادرات ضدمن
 االهتمدام بددأ للدولدة العامة الموازنة من البترول وخروج 2011 العام يف الجنوب انفصال
 أن إلددى االزديدداد فددى واسدتمر% 1.7 2012 العددام يفدد بلدد  يدثح يالعربدد الصددم  بصدادر

  .2016 العام يف% 3.2 بل 
 (2016-1995) لفترةل يالعرب الصمغ صادرات إجمالي حيوض( 1) رقم شكل

 
 من بيانات الدراسة إعداد الباحثينالمصدر: 

 لفترةل انيةالسود الصادرات إجمالي في العربى الصمغ صادرات مساهمة نسبة يوضح( 2) رقم شكل
(1995-2016) 
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 العام

 المصنعة الكمية
 الصمغ من

 العربي

 الصادرات يإجمال
 السودانية

 صادر مساهمة نسبة
 يإجمال في المصنع الصمغ

 انيةالسود الصادرات

 0.001 821.95 1 م1995-1996

 0.0019 4115.44 8 م2001 -1997

 0.0007 14283.82 10 م2002-2006

 0.0002 42249.88 9 م2007-2011

 0.00005 19394.12 1 م2012-2016

 0.0003 16213.042 5.8 العام المتوسط

 

 
 من بيانات الدراسة إعداد الباحثينالمصدر: 

 إجمالي في المصنع العربي الصمغ صادر لكمية سنوات خمس فترات متوسط يوضح :(7)رقم جدول
 تري(م طن ألف الكمية) م2016-1995 من للفترة السودانية الصادرات

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لدراسةمن بيانات ا إعداد الباحثينالمصدر: 
 الصددم  صددادر لكميددة سددنوات خمددس فتددرات متوسددطالجدددول أعدداله يوضددح اإلحصدداءات ل

 .(م2016-1995) من للفترة الصادرات يإجمال في المصنع العربي
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المصددددنع و  يكميددددة الصددددم  العربددددحيددددث جدددداءت األوسدددداط الحسددددابية لمتييددددرات الدراسددددة )
 ييمة صادر الصم  العربعلى متوسط لقبليت أ( بصورة متباينة حيث إجمالي الصادرات

 ( وأدندددى قيمدددة لددده خدددالل الفتدددرة2006-2002ألدددف طدددن خدددالل الفتدددرة )( 10المصدددنع )
العربددددي الصددددم  وبلدددد  إجمددددالي متوسددددط صددددادر ( 2016-2012( و )1995-1996)

بلددد  المتوسدددط العدددام إلجمدددالي فيمدددا ألدددف طدددن متدددري ( 5.8المصدددنع خدددالل فتدددرة الدراسدددة )
 .ألف طن متري (16213.042لصادرات السودانية )

 
 من بيانات الدراسة إعداد الباحثينالمصدر: 

 :الفرضيات مناقشة
 : األولى الفرضية

 تضدحاو  ،السدودانية الصدادرات يجمدالإ يفد يالعربد الصم  صادر مساهمة نسبة انخفاض 
 وهددى 1995 العددام يفدد %10.7 بلدد  والددذي يالعربدد الصددم  صددادر نسددبة خددالل مددن ذلدد 
 إلدى نخفداضاال فدي العربدي الصدم  صادر مساهمة ةنسب توالت ثم, تحقيقها تم نسبة أعلى

 نسبة بليت نأ
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, كمدددا يتضدددح مدددن خدددالل  2016 العدددام يفددد%( 3.2) و( 2011) العدددام يفددد( 0.8%) 
( والددذي بليددت نسددبة إجمددالي قيمددة صددادرات الصددم  العربددي فددي مسددتواه 5الجدددول رقددم )

مليدون  23.10 األدنىوفي مستواه مليون دوالر للفترة المحددة للدراسة  134.80 األعلى
 .الفرضية صحة يثبت هذاو دوالر, 

 :الثانية الفرضية
 إجمددالي مددن العائددد قيمددة نخفدداضال أدى يالعربدد الصددم  مددن المنتجددة الكميددات انخفدداض
إجمددالي إنتدداج الصددم   ( أن5نجددد مددن خددالل الجدددول رقددم ) حيددث ,السددودانية اتالصددادر 
ه مليون دوالر للفترة المحددة للدراسدة وفدي مسدتوا 223.00بل   األعلىفي مستواه العربي 
قيمددددة مقارنددددة مددددع العربددددي نتدددداج الصددددم  نسددددبة إ مليددددون دوالر,كمددددا بليددددت 5.00 األدنددددى
 إجمداليمقارندة مدع متوسدط نسدبة العربدي نتاج الصدم  % ونسبة متوسط إ2.03 هصادرات

در الصددم  ة ضدعيفة جدددًا لسدلعة صددا% وتعتبددر هدذه النسددب0.99 والددذي بليدت الصدادرات
 هذا يؤكد صحة الفرضية. و عائد الصادرات  نخفاضال أدىمما  يالعرب

 :الثالثة الفرضية
والدذي ، السدودانية الصدادرات مداليجإ يفد المصدنع يالعرب الصم  صادر مساهمة ضعف

مليددددون دوالر للفتددددرة المحددددددة  1167.50 األعلددددى ابليددددت نسددددبة الصددددادرات فددددي مسددددتواه
مليون دوالر ويتضح ذلد  مدن خدالل الجددول رقدم  511.80 ىاألدن اللدراسة وفي مستواه

 مدن أكبدر بنسدبة الخدام العربدي الصدم  صدادر علدى تركدز  دولدةال نأ أيضداً  الحظوي (,5)
 الصددادرات عائددد مددن تزيددد يالتدد المضددافة القيمددة مددن سددتفادةاال لعدددم يددؤدى ممددا المصددنع

دددالعربدددي متوسدددط صدددادر الصدددم   اليجمدددإخدددالل  مدددن ذلددد  يتضدددحو  ع خدددالل فتدددرة نالمص 
 لصددادراتا اليجمددإل العددام المتوسددط بلدد فيمددا ألددف طددن متددري, ( 5.8)والتددي بلدد  الدراسددة 
 الصددددم  صددددادر مسدددداهمة بددددين بالمقارنددددةو , متددددري طددددن ألددددف( 16213.042) السددددودانية

 بليدددددت مسددددداهمتها نسدددددبة أن نجدددددد السدددددودانية الصدددددادرات إجمدددددالي فدددددي المصدددددنع يالعربددددد
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 صدادرات بضدعف القائدل الفرضدية صددق ؤكددي ممدا صدفرية شدبه نسدبة وهدى% 0.0003
 .المصنعة العربي الصم 
 :الدراسة نتائج
 يف العربي الصمغ صادر مساهمة انخفاضب ةوالقائل للدراسة ىاألول الفرضية بشأن
 :تياآل التحليل نتائج خالل من تضحا. السودانية الصادرات إجمالي
 ومتوسدددددط, دوالر مليددددون( 56.9) يالعربدددد الصددددم  رصددددداد مسدددداهمة متوسددددط بلدددد  .1

 كبيرال نخفاضاال يعكس مما ,دوالر مليون (4440.25) تبلي الصادرات يجمالإ
 .السودانية تاالصادر  يجمالإ يف يالعرب الصم  صادر مساهمة يف

 يالعربـ الصـمغ محصـول مـن المنتجة الكميات انخفاضب ةالقائل الثانية الفرضية بشأن
 الصـمغ كميـة ضـعف وكـذلك ,اتالصـادر  إجمـالي من العائد قيمة في انخفاض إلي ىأد

 التحليــل نتــائج مــن تضــحوأ الســودانية الصــادرات اليجمــإ لضــعف ىأد المصــنع يالعربــ
 .اآلتي
 ومتوسدددددط, دوالر مليدددددون( 44.4) بلددددد  يالعربددددد الصدددددم  نتددددداجإ كميدددددة متوسدددددط أن .1

 يفددد ضدددعف هندددا  أن يعندددي ممدددا, دوالر مليدددون( 4440.25) الصدددادرات جمددداليإ
 .السودانية الصادرات يجمالإ يف يعربال الصم  إنتاج كمية

 ألف (5.8) الدراسة فترة خالل المصنع العربي الصم  صادر متوسط اليجمإ نأ .2
 السدددددددددودانية الصدددددددددادرات اليجمدددددددددإل العدددددددددام المتوسدددددددددط بلددددددددد  فيمدددددددددا ,متدددددددددري طدددددددددن

 مددن العائددد قيمددة فددي تدددن   هنددا  أن يعنددي ممددا, متددري طددن ألددف( 16213.042)
 يجمدددالإ يفدد المصدددنع العربددي الصدددم  ادرصدد مسددداهمة لضددعف نتيجدددة الصددادرات
 .السودانية الصادرات
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 طويروت بتنمية مرتبطة محددة زراعية سياسات وجود عدم وهي الثالثة الفرضية بشأن
 اراستقر  عدم أن اتضح.الصادرات إجمالي في مساهمته لزيادة العربي الصمغ محصول
 .يالعرب الصم  حصولم نتاجإ وتطوير ترقية لعدم ىأد وضعفها الزراعية السياسات

 :التوصيات     
 مدع لمطلدوبا التمويدل بتدوفير وذلد  يالعرب الصم  يمزارع وتحفيز تشجيع ضرورة .1

 .مبكراً  والتأشيرية التركيزية األسعار إعالن
 أشدددجار بزراعدددة العربددي الصدددم  حددزام يفددد التوسددع عبدددر الحديثددة التقاندددات اسددتخدام .2

 .ةواإلنتاجي اإلنتاج لزيادة  والطلح الهشاب
 القيمددة مددن لالسددتفادة وذلدد  المصددنعة يالعربدد الصددم  بصددادرات اإلهتمددام ضددرورة .3

 .الصادر عائدات لزيادة المضافة
 العمددل مددع العربددي الصددم  وصددادر إنتدداج وتطددوير لترقيددة زراعيددة سياسددات وضددع .4

 .العربي للصم  المنتج األشجار الجديدة العينات اختيار ىعل
 الصدم  سدلع وتسدويق وتصددير إنتداج تعتدرض يالتد العقبدات كافة إزالة علي العمل .5

 . العربي
 :والمراجع المصادر قائمة

 وتسددويق وتصددنيع تطددوير حددول رؤيددة, السددودانيين ارينشددستالم لهيئددة العامددة األمانددة .1
 .م2013, العربي الصم 

 .منشورة غير تقارير,م2006,السودان,لإلحصاء المركزي الجهاز .2
 رسددالة, م 2012,السددودان فددي العربددي  الصددم صددادرات محددددات, أبددوبكر الحسددن أم .3

 .والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة,منشورة غير ماجستير
 فددي السددودانية الزراعيددة للصددادرات التنافسددية القدددرة تحليل,سددعيد حدداج الرسددول حسددب .4

 منشددورة غيددر هدكتددورا رسددالة,م2009,العالميددة التجددارة لمنظمددة الزراعددة اتفاقيددة ضددوء
 .النيلين جامعة
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 دول فددددددددددددددي المباشددددددددددددددر األجنبددددددددددددددي االسددددددددددددددتثمار تدددددددددددددددفق أثددددددددددددددر,عمر أحمددددددددددددددد دينددددددددددددددا .5
 .86العدد,الرافدين تنمية مجلة,العراق,م2007,عربية

 دراسددددة بددددالجزائر  التجدددداري الميددددزان علددددي الخارجيددددة التجددددارة تحريددددر اثددددر, طيددددوح زبيددددر .6
 .منشورة

م,رسددددالة 2007سدددمية أحمدددد الزبيددددر, تقدددويم أداء اسددددتراتيجيات تسدددويق الصددددم  العربدددي, .7
 جستير العلوم في إدارة األعمال,غير منشورة.ما

 ةالريفيد التنميدة علدي وأثرها العربي للصم  التمويلية السياسات, القاسم أبو محمد صالح .8
 للعلدوم السدودان جامعدة(  منشدورة غيدر) دكتدوراه رسدالة,م2009,كردفدان غدرب والية في

 .والتكنولوجيا
 الجهداز,م2012,النفطيدة غيدر لصدادراتا وتنميدة التجداري الميدزان,اهلل عبدد بداقر صديقة .9

 .العراق لإلحصاء المركزي
 الميددددزان علددددي السددددودانية البتروليددددة غيددددر الصددددادرات اثددددر,  مزقددددول محمددددد اهلل عبددددد .10

 . منشورة غير,  النيلين جامعة,  االقتصاد في ماجستير رسالة,  م2016, التجاري
, 2ط, م2001.السدددودان فددي االقتصدددادي اإلصددالح منهجيدددة,  عثمددان الوهددداب عبددد .11

 .السودانية العملة مطابع
 االقتصداد أداء فدي الصدادرات دور,مصدطفي الحاج الفاتح محمد, محجوب اهلل عبيد .12

 .م2017,السوداني
 فدي العربدي الصم  وتسويق إلنتاج االقتصادية اآلثار,الكريم عبد اهلل عوض متوكل .13

 .منشورة غير النيلين جامعة ماجستير رسالة,م2003,السودان
 .دمشق, م2006, العربي العالم غذاء سلة السودان, الرازق عبد قيلي حمدم .14
 ،م2016,  السددودانية الصدادرات وتطدوير تنميدة حددول رؤيدة, الركدابي عثمدان مهددي .15

 ( .80) العدد, المركزي السودان بن , سنوية ربع اقتصادية مصرفية مجلة
 جامعددددة, م2011, منشددددورة غيددددر هدكتددددورا رسددددالة,  األمددددين محمددددد مناهددددا يوسددددف .16

 .والتكنولوجيا للعلوم السودان
 



 م2019أكتوبر   –العدد السادس            جملة الدراسات اإلدارية واالجتماعية 

44 

 

 

يف تقويم نظم  (ISA 300)و( ISA 200)معياري املراجعة الدولية دور 
 املعلومات احملاسبية احملوسبة

 "دراسة ميدانية علي المراجعيين الخارجيين في السودان"
 د. عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن

 أ. ياسر محمد مصطفى عبداهلل حسن
Abstract 

 

  The problem of study is How Sudanese External Auditors to 

Evaluate Computerized Accounting Information System without 

Local Professional standards and No Adoption to apply 

International Standards on Auditing  

   The study aimed to determine the role of: International Standards 

on Auditing (ISA 200), International Standards on Auditing ( ISA 

300)_ on Evaluating of Computerized Accounting Information 

System ((ISAs)). The study followed Descriptive Method.. 

  The main results of the study are:  

There's a positive role of: "International Standards on Auditing 

(ISA 200),  International Standards on Auditing ( ISA 300) _ on 

Evaluating of Computerized Accounting Information System. 

 The study Recommendations is: There's highly necessary to adopt 

International Standards on Auditing ((ISAs)) to Evaluate 

Computerized Accounting Information System. 

 : مستخلص
تمثلت مشكلة الدراسة في كيفية قيام المراجع الخارجي بعملية تقويم نظم المعلومات 

 ة محلية؛ باإلضافة لعدم وجود تبن  المحاسبية المحوسبة في ظل عدم وجود معايير مراجع
هدفت الدراسة لتحديد دور معياري ، (ISAs)رسمي لتطبيق المعايير الدولية للمراجعة 

في تقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  (ISA 300)، و (ISA 200)المراجعة 
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توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها أن  ،اتبعت الدراسة المنهج الوصفي ،في السودان
ساهما في تقويم نظم المعلومات  (ISA 300)، و (ISA 200)معياري المراجعة 

صي الباحثان بضرورة تبني التطبيق أو  ،المحاسبية المحوسبة بالنسبة للشركات السودانية
من قبل مجلس المحاسبين والمراجعين  (ISAs)الرسمي للمعايير الدولية للمراجعة 

 القانونيين في السودان.
، (ISA 300)، (ISA 200)، (ISAs)المعايير الدولية للمراجعة  {الكلمات المفتاحية: 

 .}نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة 
 لبحثمنهجية اأواًل: 

 مشكلة البحث
ية عدم وجود معايير وطنية تستخدمها مكاتب المراجعة الخارجتتمثل مشكلة الدراسة في 

تبني في السودان عند قيامها بتقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة؛ وكذل  عدم ال
ولما  من قبل الجهات المهنية أو الرسمية، ((ISAs))الرسمي للمعايير الدولية للمراجعة 

لذل  من أثر على نتائج المراجعة الخارجية؛ وبالتالي على مخرجات نظم المعلومات 
المحاسبية المحوسبة عندما ال توجد معايير محددة يتم على أساسها تقويم نظم 

غة وعليه يمكن صياالمعلومات المحاسبية المحوسبة من قبل مكاتب المراجعة الخارجية، 
 ة:مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتي

 األهداف العامة للمراجع المستقل (ISA 200). ما دور المعيار الدولي للمراجعة 1
 والمراجعة في تقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة.

ة في التخطيط لمراجعة القوائم المالي (ISA 300). ما دور المعيار الدولي للمراجعة 2
 تقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة.
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 البحث أهمية
جه ا ينتمة ت بنى على اإلداريتتمثل أهمية البحث في أن كل التحليالت والقرارات المالية و 

ها نظام المعلومات المحاسبي المحوسب من معلومات؛ ولذل  يتوجب تتبُّع وتقويم مراحل
ر التي مرَّت بها خالل نظام المعلومات المحاسبي المحوسب من خالل إرشادات المعايي

لمعلومات ، سعيًا لتوفير أساس لفهم أهمية التقويم السليم لنظم ا(ISAs)مراجعة الدولية لل
نة المحاسبية المحوسبة والمبني على معايير معترف بها وبصورة قابلة للتحقق والمقار 

 عند قيام المراجعين الخارجيين بتقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة.

 أهداف البحث
 ألهداف اآلتية:تسعى الدراسة لتحقيق ا 
قل ( األهداف العامة للمراجع المستISA 200. تحديد دور المعيار الدولي للمراجعة )1

لمحاسبية ( في نظم المعلومات اISAsوالقيام بالمراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة )
 المحوسبة.

ية م المال( التخطيط لمراجعة القوائISA 300. تحديد دور المعيار الدولي للمراجعة )2
 في تقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة.

 فرضيات البحث
 يختبر البحث الفرضيتان اآلتيتان:

األهداف العامة  (ISA 200)الفرضية األولى: إرشادات المعيار الدولي للمراجعة 
ظم نويم تؤثر في تق للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة

 لمعلومات المحاسبية المحوسبة.ا
 التخطيط لمراجعة (ISA 300)الفرضية الثانية: إرشادات المعيار الدولي للمراجعة 

 القوائم المالية تؤثر في تقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة.
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 متغيرات البحث
 ( العالقة بين متييرات البحث:1يوضح الشكل رقم )

 البحث  غيرات(: العالقة بين مت1شكل رقم )
 المتغير التابع                           المتغيرات المستقلة                               

 
 
 
 
 

 

 المنهج المستخدم في البحث
ستقراء الممارسة الحالية للمراجع ة في استخدم الباحثان المنهج الوصفي لدراسة ووصف وا 

 إستخدام معايير المراجعة الدولية.تقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة ب
 حدود البحث

 تنحصر حدود البحث في:
 م. 2018. الحدود الزمانية: العام 1
 مهورية السودان.ج -وم والية الخرط -. الحدود المكانية: مكاتب المراجعة الخارجية2
 . الحدود البشرية: المراجعين الخارجيين بالسودان.3
 ISA)راسة علي دراسة معياري المراجعة الدولية: . الحدود الموضوعية: تقتصر الد4

 ISA)األهداف العامة للمراجع المستقل والمراجعة وفقًا لمعايير المراجعة، و  (200

التخطيط لمراجعة القوائم المالية، كمتييرات مستقلة، وتقويم نظم المعلومات  (300
 المحاسبية المحوسبة كمتيير تابع.

 م2018 ،إعداد الباحثين: المصدر

تقويم نظم 
المعلومات 
المحاسبية 

 محوسبةال

األهداف العامة للمراجع المستقل  ISA) 200المعيار الدولي للمراجعة )
 والمراجعة وفقًا لمعايير المراجعة.

 التخطيط لمراجعة القوائم المالية. ISA)300المعيار الدولي للمراجعة )



 م2019أكتوبر   –العدد السادس            جملة الدراسات اإلدارية واالجتماعية 

48 

 

 

 ثانيًا: الدراسات السابقة

تناولت عدد من الدراسات السابقة المعايير الدولية للمراجعة ونظم المعلومات  
 المحاسبية المحوسبة لكنها لم تربط بينها بشكل تفصيلي كما في دراسة الباحث، ومن

 الدراسات السابقة:
 ،م( تناولت الدراسة موضوع تقويم النظام المحاسبي 2010دراسة )عثمان درار،      

الدراسة في سعيها لتطوير النظام المحاسبي للوحدات والمنظمات غير تمثلت أهمية 
 ،حالهادفة للربح. هدفت الدراسة لتقويم النظام المحاسبي للوحدات غير الهادفة للرب

 تائجنأهم  ،استخدمت الدراسة المنهج التأريخي واإلستقرائي واإلستنباطي والمنهج الوصفي
بة لنظام المحاسبي لم يعد توفير معلومات للرقاالدراسة تمثلت في أن الهدف الرئيس ل

التزام  فقط بل يوجد اتفاق للتركيز على محاسبة المسئولية وتقييم كفاءة وفعالية األداء.
 المراجع باإلرشادات المهنية يزيد من مستوى الثقة والجودة ويعمل على تضييق فجوة

ر عملية تقييم األداء أوصت الدراسة بضرورة تطوي ،التوقعات بالمراجعة الخارجية
 للحصول على المنفعة القصوى من استخدام الموارد.

م( تناولت الدراسة موضوع كيفية الحكم على كفاءة  2011حمد، م ماجددراسة )     
هدفت الدراسة إلي الوقوف على مفهومي و  ،حوسبةأداء أنظمة المعلومات المحاسبية الم  
داء في أنظمة المعلومات المحاسبية المعتمدة على الكفاية والفعالية كمقاييس لتقويم األ

في أنظمة المعلومات المحاسبية ظهرت أهمية الدراسة من الدور الذي تقوم به  ،الحاسب
استخدمت الدراسة المنهج التأريخي والمنهج الميداني والمنهج الوصفي  ،المنشآت
مرتكزات)مدخالت(  سمت بقياأن األبعاد التي قا ىولقد توصلت الدراسة إل ،التحليلي

األفراد  أنظمة المعلومات المحاسبية المعتمدة على الحاسب )النظام المحاسبي الحاسوبي،
ساعدت في تحقيق هدف الكفاية في ( العاملين، أجهزة الحاسوب، أساليب امن البيانات

وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام إدارات تل  الشركات بتدريب . هذه الن ظم بدرجة عالية
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ملين وتأهيلهم علميًا وفنيًا، وباستخدام أجهزة الحاسوب ذات مواصفات حديثة تؤدي العا
خدمة المستخدمين بسرعة عالية مع ضرورة اهتمام تل  السرعة في أداء العمل و  ىإل

الشركات بإنتاج أنظمة محاسبية حاسوبية تقوم بتوفير التقارير التي تلبي احتياجات 
تساعد في تحقيق أهداف  التياتخاذ القرارات و  التقييم وة و لمستخدمين المختلفة في الرقابا

 .بالتالي زيادة فعالية هذه األنظمةالمنظمة و 
تناولت الدراسة موضوع كيفية تطوير أداء المراجع  (م 2012دراسة، )البنا،      

 تمثلت أهمية الدراسة في ،الخارجي في ظل بيئة نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة
 ،لموضوع كيفية مواكبة المراجع الخارجي للتطورات في بيئة النظم المحوسبةتناولها 

 هدفت الدراسة لتطوير أداء المراجع الخارجي في ظل بيئة نظم المعلومات المحاسبية
استخدمت الدراسة المنهج التأريخي واإلستقرائي واإلستنباطي والمنهج  ،المحوسبة
تطوير مهارات وقدرات المراجع الخارجي،  أهم نتائج الدراسة أوضحت ضرورة ،الوصفي

أوصت الدراسة بضرورة تأهيل  ،تييير في فلسفة ومفهوم ومكونات برامج المراجعة
 .(ISAs)المراجعين والمحاسبين بمتطلبات المعايير الدولية للمراجعة 

تمثلت مشكلة الدراسة في كيفية تصميم  (م Claudiu)  &2013 others دراسة،     
 أهمية الدراسة في ،امل لرقابة ومراجعة مخاطر نظم المعلومات المحاسبيةنموذج متك

هدفت  ،أنها تسعى إلضافة نموذج لمراقبة ومراجعة مخاطر نظم المعلومات المحاسبية
ات الدراسة لتطوير واختبار نموذج مدخل الخطر المتكامل لرقابة ومراجعة نظم المعلوم

 ،يتأريخي والمنهج الوصفي التحليلي والميداناستخدمت الدراسة المنهج ال ،المحاسبية
ية توصلت الدراسة إلى أن مستوى استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية والمحاسب

وصت يستوجب مراجعة التقنيات المستخدمة، والمراجعة المالية، وحوكمة التكنولوجيا. وأ
 الدراسة بتوسيع استخدام النموذج ليشمل أخطار قطاعات متعددة.
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م( تناولت الدراسة موضوع إلتزام القائم بالمراجعة الخارجية  2016راسة، )أحمد، د -
ات ببذل العناية المهنية الالزمة للقيام بكافة الواجبات المهنية للكشف عن التحريف

ة لعناياهدفت الدراسة إلى معرفة مدى إلتزام القائم بالمراجعة الخارجية ببذل  ،الجوهرية
يخي استخدمت الدراسة المنهج التأر  ،لإلبالغ عن التحريفات الجوهريةالمهنية الواجبة 

 لقائمأهم نتائج الدراسة أوضحت أن إلتزام ا ،واإلستقرائي واإلستنباطي والمنهج الوصفي
 ،اليةم المبالمراجعة الخارجية ببذل العناية المهنية الواجبة يساعد في تحقيق عدالة القوائ

ام القي المراجع الخارجي ببذل العناية المهنية الواجبة عند أوصت الدراسة بضرورة إلتزام
 بالمراجعة الخارجية. 

م( بحثت الدراسة الدور الذي تقوم به المراجعة الخارجية  2017خير، دراسة، ) ال - 
ح تمثلت أهمية الدراسة في سعيها القترا ،لتحسين مستوى كفاءة المعلومات المحاسبية

ا هدفت الدراسة في بيانه ،التقليدي إلى نظام تقني حديث تطوير للنظام المحاسبي من
 ،للعالقة بين محددات جودة المراجعة الخارجية وتحسين كفاءة المعلومات المحاسبية

 تائجنأهم  ،استخدمت الدراسة المنهج التأريخي واإلستقرائي واإلستنباطي والمنهج الوصفي
 تحسين كفاءة المعلومات المالية.الدراسة بينت أن للمنظمات المهنية دور كبير في 

ة أوصت الدراسة بضرورة وضع المنظمات المهنية نظم للرقابة على أداء مكاتب المراجع
ات معلومالخارجية، وضرورة اإللتزام بمعايير المراجعة الخارجية الدولية لتحسين كفاءة ال

 المحاسبية.
معلومات المحاسبية من حيث ن أن هذه الدراسات السابقة تناولت نظم اليتضح للباحثي   

 ىيقوم علفها، ورقابتها الداخلية، ومراجعتها؛ أما هذا البحث ئتقويم كفاءتها وفاعليتها وأدا
 ISA)تقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة بإستخدام معياري الدولية للمراجعة

وحتى  ، بدءًا من المدخالت والتشييل والبرامج والعاملين بالنظامISA300و  (200
 المخرجات، واألسس والمعايير التي تحكم عملية تقويم نظم المعلومات المحاسبية.
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 ثالثًا: اإلطار النظري للبحث:
 . المعايير الدولية للمراجعة الخارجية1

 تعريف معيار المراجعة:
قت بأنه تعبير فني متفق عليه عند المراجعين ويحظى بالقبول بينهم في و  ع رِّف
 2013بسيوني ، المعايير تدريجيًا لمعالجة معامالت تستحدث مع الزمن ) معين، وت جمَّع

به المراجع  يقومم(، كما عرفه نموذج يستخدم في الحكم على نوعية العمل الذي 
دف م( ع رِّف بأنه ه 1984هني للمراجع )نور، مالخارجي؛ باعتباره مقياسًا لألداء ال

هنية يد أواإلجماع أوالهيئات العلمية والممرغوب الوصول إليه، أو نموذج فرضته التقال
م( أنه  1985أوالحكومية أو القانونية، ويكون أساسًا علميًا التخاذ اإلجراءات.)الحناوي، 

م مفاهينمط يجب أن يتبعه المراجع أثناء أدائه لمهمته، وي ستنتج منطقيًا من الفروض وال
 م( 1989التي تدعمه.)توماس،وهنكي،

 يالت ة،لجنة معايير المراجعة الدوليالدولي هو المعيار الذي تصدره  ومعيار المراجعة   
 ل  المعيار قبولويلقى ذتضم في صفوفها مندوبين لهيئات المراجعة وخبراء المهنة، 

معًا.)جربوع، النامية في الدول الدول المتقدمة و في معظم مجامع ومنظمات المهنة 
 م(. 2002

 الخارجية  أهمية المعايير الدولية للمراجعة
 م( 2013تتمثل أهمية المعايير الدولية للمراجعة الخارجية في أنها: )جبريل، 

 . ت سهِّل عملية المقارنة عبر توحيد أسس القيام باألداء المهني.1
 . ت قلِّل من تكاليف ووقت أداء المهام، ألنها موجودة مسبقًا.2
 . تزيد من مستوى الفهم لما يمكن القيام به.3
 دعم منطقي ألنها تحظى بالقبول العام من ممارسي المهنة. . تمثل4
 (ISA 300)و  (ISA 200). طبيعة معياري المراجعة الدولية 2
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المراجعة باألهداف العامة للمراجع والقيام (ISA 200)أواًل: معيار المراجعة الدولي 
 وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة 
  (ISA 200)نطاق معيار المراجعة الدولي 

وائم عند القيام بمراجعة الق خارجييتناول هذا المعيار المسؤوليات العامة للمراجع ال
ع وعلى وجه التحديد يضع األهداف العامة للمراج ،المالية، طبقًا لمعايير المراجعة

ن المراجع الخارجيمن ويوضح طبيعة ونطاق المراجعة التي ص ممت لت مكِّ  خارجيال
يوضح نطاق واختصاص وهيكل معايير المراجعة، ويتضمن كما  ،تحقيق هذه األهداف

المعمول بها في جميع عمليات  خارجيمتطلبات تحديد المسؤوليات العامة للمراجع ال
 (2017 ,(ISA 200)).الدولية المراجعة، بما في ذل  االلتزام بمعايير المراجعة

 ع الخارجياألهداف العامة للمراج
ما في عند القيام بمراجعة القوائم المالية تتمثلخارجي الاألهداف العامة للمراجع إن  

 SOCPA,2017)يأتي:)

 من أي تحريف -ككل  -الحصول على تأكيد معقول بشأن خلو القوائم المالية . 1
 جوهري، سواء بسبب غش، أو خطأ، ومن ثم تمكين المراجع من إبداء رأيه بشأن ما إذا

 .ول بهطبقًا إلطار التقرير المالي المعم اً يكانت القوائم المالية قد تم إعدادها جوهر 
ق ما يتفإعداد تقرير عن القوائم المالية، واإلبالغ حسبما تتطلبه معايير المراجعة، ب. 2

 .مع النتائج التي توصل إليها المراجع
 (ISA 200)معيار المراجعة الدولي  متطلبات

 :اليةالمتطلبات األخالقية ذات العالقة بمراجعة القوائم الم. 1
االلتزام بالمتطلبات األخالقية ذات العالقة بارتباطات الخارجي يجب على المراجع 

نزعة الش  ، وتتمثل في: القوائم المالية، بما في ذل ، ذات الصلة باالستقالل ،مراجعة
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والعناية ، الكفاءة المهنية، الموضوعية، النزاهة(، IFAC,2015) الحكم المهني، المهني
 .(IFAC,2004) السلو  المهني، و ةالسري، الواجبة

 :كفاية أدلة المراجعة المناسبة وخطر المراجعة. 2
للحصول على تأكيد معقول، يجب على المراجع الحصول على ما يكفي من أدلة 

المناسبة، لتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض بشكل مقبول، ومن ثم،  المراجعة
جمع .)المت معقولة يستند إليها عند إبداء رأيهالمراجع من التوصل إلى استنتاجا تمكين

 .م( 2010العربي للمحاسبين القانونيين، 
 : (ISAs)لمراجعةالدولية ل معاييرلالقيام بالمراجعة طبقًا ل. 3

 يوجب على لمراجع المراجعةعملية ذات الصلة بالدولية االلتزام بمعايير المراجعة 
 (2015 ,(ISA 200)) الخارجي اإللتزام بد:

، ويكون المعيارذا صلة بالمراجعة ،جميع معايير المراجعة ذات الصلة بالمراجعة -
 عندما يكون ساري المفعول، وتكون الظروف التي يتناولها المعيارقائمة. 

 أن يكون لدى المراجع فهم لنص المعيار بكامله، بما في ذل ، التطبيق والمواد -
 .بيق متطلباته بالشكل المالئم التفسيرية األخرى، من أجل فهم أهدافه وتط

 التزم أال يشير المراجع إلى أنه التزم بمعايير المراجعة في تقريره، ما لم يكن قد -
 .بمتطلبات هذا المعيار وجميع معايير المراجعة األخرى ذات الصلة بالمراجعة

 :مسؤوليات. ال4
 لمكلفين بالحوكمة فيماا -ذا لزم األمر إ -قد يحدد نظام، أو الئحة مسؤوليات اإلدارة و 

 لمسؤوليات، أو الطريقة التييتعلق بالتقرير المالي ومع ذل ، قد يختلف مدى هذه ا
 وعلى الرغم من هذه االختالفات، تتم عملية ،أخرىو  ةها، أو تختلف بين دولحددت

 -مرإذا لزم األ -المراجعة، طبقًا لمعايير المراجعة على افتراض أساس بأن اإلدارة و 
 SOCPA,2017): )لفين بالحوكمة تدر  بأن عليها المسؤوليات التاليةالمك
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  العرض إعداد القوائم المالية، طبقًا إلطار التقرير المالي المعمول به، بما في ذل -
 .العادل لها

 لحوكمة،المكلفون با -مر إذا لزم األ -تبني الرقابة الداخلية، وفقًا لما تراه اإلدارة و  -

 خالفه إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش، أوالتي ي مكن من 
. 
 م( 2010أتي:)المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، تمكين المراجع مما ي -
 لمكلفونا –ذا لزم األمر إ -الوصول إلى جميع المعلومات التي ترى اإلدارة و * 

 .وغيرها ثل: السجالت والوثائقبالحوكمة أنها ذات صلة بإعداد القوائم المالية، م
المكلفون قد يطلبها المراجع من اإلدارة و  الوصول إلى المعلومات اإلضافية التي* 

 .بالحوكمة ليرض المراجعة
الحصول  وصول غير مقيد إلى أشخاص يعملون داخل المنشأة، يرى المراجع ضرورة* 

 -مر إذا لزم األ -اإلدارة و  يتطلب إعداد القوائم المالية بواسطة على أدلة مراجعة منهم
 .المكلفين بالحوكمة

 يةالتخطيط لمراجعة القوائم المال (ISA 300)ثانيًا: معيار المراجعة الدولي 
 ISA 300 معيارالنطاق 

 مت وقد، القوائم المالية مراجعة تخطيط عند المراجع ليةؤو مس معيارالنطاق يتناول  
 اتاإلعتبار  تحديدمتكررة كما تم بشكل منفصل صياغة هذا المعيار في سياق العمليات ال

 خططهدف المراجع هو أن ي، ويكون المراجعة التي تتم ألول مرة اإلضافية فدي إرتباطات
 (2017 ,(ISA 300) للمراجعة من أجل تنفيذها بطريقة فعالة.
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 وتوقيته دور التخطيط
ة، طوير خطة المراجعيتضمن التخطيط للمراجعة وضع اإلستراتيجية العامة لإلرتباط وت 

 راجعمساعدة الم وي فيد التخطيط الكافي مراجعة القوائم المالية بعدة طرق، بما في ذل 
 (IFAC, 2017):ييأت مافي
 بذل عناية مناسبة بالجوانب المهمة للمراجعة.. 1
 بحسب الحال. التعرف على المشاكل المحتملة، وحلها في الوقت المناسب. 2

دارة ارتب3  ة.وءتنفيذها بطريقة فعالة وكفاط المراجعة بصورة صحيحة، ليتم . تنظيم وا 

 والكفاءة، لإلستجابة القدرات مستويات فيهم ، تتوفرارتباط فريق أعضاء اختيار. 4
 بينهم. للعمل السليم المتوقعة والتوزيع للمخاطر

 التوجيه واإلشراف على أعضاء فريق اإلرتباط، وفحص عملهم. تسهيل. 5

 .المكونات والخبراء مراجعو أنجزه الذي ملالع تنسيق. 6
 التخطيط  متطلبات

 اإلرتباط  األعضاء الرئيسين لفريق شتراكإ. 1
 اآلخرينول عن اإلرتباط، واألعضاء الرئيسيين ؤ من الشري  المس يجب أن يشار  كلُّ  

 في المناقشة بين أعضاء فريق في التخطيط للمراجعة، والمشاركة اإلرتباط في فريق
 SOCPA,2017))تباط.اإلر 

 المبدئية لإلرتباط  األنشطة. 2
 ,IFAC)المراجعة الجاري:ارتباط التالية في بداية  يجب أن يقوم المراجع باألنشطة

2017) 
 المراجعة المحدد. رتباطاالعميل و  مع العالقة باستمرار تعلقت إجراءات أداء -
 .ذل  اإلستقالل في ماالعالقة ، ب األخالقية ذات بالمتطلبات اإللتزام تقويم -
 .اإلرتباطط لشرو  فهم تكوين -
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   التخطيط أنشطة. 3
يجب على المراجع وضع استراتيجية عامة للمراجعة، تحدد نطاق وتوقيت واتجاه 

 اإلستراتيجية يجب على المراجع عند وضعالمراجعة وترشد في تطوير خطة المراجعة، و 
 ((ISA 300, 2017 العامة للمراجعة أن:

 .ف على خصائص اإلرتباط الذي تحدد نطاقهيتعر  -
قق من أهداف تقرير اإلرتباط لتخطيط توقيت المراجعة، وطبيعة اإلتصاالت يتح -

 المطلوبة.

 توجيه في مهمة –للمراجع المهني للحكم طبقاً  -تعد العوامل التي يأخذ في الحسبان -
 جهود فريق اإلرتباط .

 مالئمة مدى لحالا بحسب -و لإلرتباط، ئيةالمبد األنشطة نتائج الحسبان في يأخذ -
 نعالشري  المسئول  قبل من للمنشأة تنفيذها تم أخرى إرتباطات من المكتسبة المعرفة

 اإلرتباط.

 اإلرتباط. لتنفيذ المطلوبة طبيعة، وتوقيت، وقدرالموارد من يتحقق -
 يجب أن يطور المراجع خطة مراجعة تتضمن وصفًا لد: 

اإلجراءات المخططة لتقدير الخطر وفقًا للمعيار الدولي  طبيعة وتوقيت ومدى -
 .315ISAللمراجعة 

 .قرارطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة اإلضافية المخططة عند مستوى اإل -
إجراءات المراجعة األخرى المخططة المطلوب تنفيذها لكي يتوافق اإلرتباط مع  -

 معايير المراجعة.

 ث ويييِّر اإلستراتيجية العامة للمراجعة وخطةكما يجب على المراجع أن ي حدِّ 
المراجعة خالل مسار المراجعة، وأن يخطط لطبيعة وتوقيت ومدى التوجيه 

 فريقاإلرتباطوفحص أعماله.واإلشراف على 
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 التوثيق. 4
 )الهيئة السعودية للمحاسبين اآلتي: يجب على المراجع أن يضمن في توثيق المراجعة

 م( 2010القانونيين، 

 اإلستراتيجية العامة للمراجعة. -

 خطة المراجعة. -

ط أي تيييرات مهمة على اإلستراتيجية العامة، أو خطة المراجعة تحدث خالل ارتبا -
 المراجعة، وأسباب  تل  التيييرات.

 . نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة3

 تعريف نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة

النظم واإلجراءات مجموعة من بأنها  لمحوسبةعرفت نظم المعلومات المحاسبية ا
نات لبياواألجهزة اإللكترونية واألفراد التي تعمل داخل الوحدة اإلقتصادية بهدف تجهيز ا

وتوفير المعلومات التي تحتاجها اإلدارة والجهات األخرى في شأن اتخاذ 
 ارياإلدومات من نظام المعل مهموال أنه "ذل  الجزء األساس( و 2011)رملي، ".القرارات

ج بالمنشأة في مجال األعمال، الذي يقوم بحصر وتجميع البيانات المالية لمصادر خار 
 البيانات وتحويلها إلى معلومات مالية مفيدة هوداخل المنشأة، ثم يقوم بتشييل هذ

 "كافة الوسائل( وأنه 1997)حسين، المعلومات خارج وداخل المنشأة". هلمستخدمي هذ
وتسجيل وتصنيف البيانات المالية وفقًا لقواعد  تعمل على قياس والترتيبات التي

ى محاسبية محدودة بقصد توفيرالبيانات المختلفة عن الوحدة المحاسبية والمحافظة عل
 وأنه "نظام يجمع ويسجل ويخزن ويعالج (2011" )محمود وآخرون، حقوقها وموجوداتها

 (tawfeq، 2014و  (al- jabali"البيانات إلنتاج معلومات التخاذ القرار

"أنظمة من أشخاص وبيانات وسجالت وأنشطة لمعالجة البيانات والمعلومات بالمنظمة، 
ويحتوي اليدوية واآللية، ويجب أن يدعم تطوير وتنفيذ اإلستراتيجيات لمختلف 
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نظام  جمعية نظم المعلومات األمريكية هعرفتو  (al ،2013ة" )اإلداريالمستويات 
يصال وعرض المعلومات  نظام آلي يقوم بجمع وتنظيم"عامة بأنه المعلومات بصورة وا 

مجاالت التخطيط والرقابة لألنشطة التي تمارسها  الستعمالها من ق بل األفراد في
 .(1992")البياتي، حسن، االقتصادية المؤسسة

 أهمية نظام المعلومات المحاسبي 

)عبد ن خالل النقاط التاليةتتجسد أهمية نظام المعلومات المحاسبي داخل المؤسسة م
  :م(2008القادر، 

العمليات اليومية: تقوم المؤسسة بمجموعة العمليات  إلنجازتوفيرالمعلومات الالزمة . 1
م نقديات من العمالء، دفع شيكات إلى الستإاليومية مثل بيع المنتجات، 

ي الدفاتر الموردين...الخ، تتطلب هذ العمليات معالجة محاسبية من خالل تسجيلها ف
المستندات، وبالتالي توفر للمؤسسة معلومات يومية متواصلة تمكنها من ة المحاسبي

 إنجاز المهام والعمليات الجارية اليومية. 

توفير المعلومات الالزمة لعملية اتخاذ القرار: تتخذ المؤسسة مجموعة من القرارات . 2 
ضرورية  ىأو قرارات أخر  (لخإراء...بيع، ش)سواء اليومية المتعلقة بالقرارات التشييلية 

لعملية التخطيط والرقابة، فلهذا يعتبر نظامالمعلومات المحاسبي أهم المصادر األساسية 
لدعم هذ القرارات داخل المؤسسة من خالل نوعية المعلومات التي يقدمها في شكل 

 قوائم مالية وتقارير رقابية وتخطيطية مختلفة. 

 ىوالتي تبين مد اإلداريمة التي تساعد على تقييم النشاط توفير المعلومات الالز  .3
داخل المؤسسة من خالل توفير المعلومات للمساهمين، الموردين،  اإلدارياألداء  جودة

 ىين من أجل تقييم مدر  المسيِّ  لخ وخصوصاً إالجهات الحكومية، العمالء، البنو ...
 داخل المؤسسة.  اإلداريفعالية األداء 

دد من المساهمين عند استحداث نظام محاسبي جديد، ينظم األعمال آليا تقديم ع. 4 
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 رة. كاألخطاء ويقدم خدمات مبت ويقلل

يوفر نظام المعلومات المحاسبي التكاليف، وبالتالي يساهم في إضافة مميزات  .5
تنافسية للمؤسسة التي تطبقه حيث يساعد في رفع قيمة الخدمات والمنتجات المقدمة 

 ن طريق تحسين كفاءة العمليات.للعمالء ع
تقل األهداف العامة للمراجع المس (ISA 200). دور المعيار الدولي للمراجعة 4

م المعلومات ( في تقويم نظISAsوالقيام بالمراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة )
 المحاسبية المحوسبة

مراجع الخارجي ألي نقطة انطالق ال (ISA 200)يمثل المعيار الدولي للمراجعة    
 عمل يريد القيام به. والهدف الرئيس للمراجع الخارجي هو إبداء رأي فني محايد في
مدى سالمة الدفاتر والسجالت المحاسبية ومدى بيان نتيجة نشاط الوحدة ومركزها 
 المالي في لحظة زمنية معينة، وهذا الهدف ال يتيير بتييُّر استخدام الحوسبة بدل

ي خارج، بل سيؤثر في نظام الرقابة الداخلية، وفي طبيعة مهمة المراجع الالنظام اليدوي
 (ISA 401 , 1998)من حيث:

 الموجود كأساس لعملية اإلداريأواًل: دراسة النظام المحاسبي ومقوماته، والهيكل 
 المراجعة.

ة ثانيًا: إجراءات فحصه للرقابة الداخلية وتقييمه، وكيفية اختيار وتحديد حجم عين
 لفحص.ا

 ثالثًا: إعتبارات تقدير المخاطر المالزمة ومخاطر الرقابة.
يجب أن يحدد المراجع الخارجي الهدف من العمل الذي يقوم به، واإلعتراف الصريح   

بأنه يقوم بعمله وفقًا إلرشادات المعايير الدولية للمراجعة الخارجية، وأن يحدد طبيعة 
ين بخبراء المهارات المتخصصة )خبير أن يستعله ونطاق وتوقيت العمل، ويتيح 

المراجع( وهو شخص مؤهل في مجال غير المحاسبة ال يمل  المراجع الخارجي خبرة 
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فيه، كمتخصصي الحاسوب مثاًل ليقوم خبير بالتأكد من مواصفات أجهزة وشبكات 
وبرامج نظم المعلومات المحوسبة لتقويمها؛ عندما ال يستطيع القيام بالتقويم 

(، وي عتب ر بعض الك تاب أن المورد البشري يمثل أهم مكونات نظم م2012بنا،البنفسه)
المعلومات المحاسبية المحوسبة، وأن اإلستيالل األمثل للمورد البشري بنظم المعلومات 
المحاسبية المحوسبة يتم من خالل إعدادهم للعمل عبر تنمية مهاراتهم 

اجع الخارجي ويتابع العمل المؤدى م( على أن ي شرف المر  1997وخبراتهم.)الصحن، 
ويدير عمل فريق المراجعة القائم بتقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة والذي 
يخطط المراجع الخارجي الختياره كفريق عمل مؤهل لتقويم نظم المعلومات المحاسبية 

يلتزم المراجع  المحوسبة باعتبارامتال  المراجع الخارجي المعرفة الكافية للقيام بذل ، وأن
الخارجي بالمبادئ العامة للمراجعة الخارجية وأن يفحص توافق عمليات نظم المعلومات 

 ,ISA 200 )المحاسبية المحوسبة للمنشأة مع التشريعات والقوانين العامة السائدة.

2015) 
التأكد من وتتمثل أهداف مراجعة نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية في 

(:(Moscove, and others,2003 

زة ألجه. فعالية الرقابة الداخلية للبيانات وأجهزة الحاسب اإللكتروني وشبكات توصيل ا1
 من وصول غير المصرح لهم، للنسخ أو التعديل أو التدمير.

 . امتال  البرامج وتطويرها يتم بموجب تفويض اإلدارة.2

 رة.. أن أي تعديل للبرنامج يتم بموجب تفويض وموافقة اإلدا3

تم . أن معالجة العمليات المالية والملفات والتقارير وأي سجالت إلكترونية أخرى ت4
 بدقة تامة.

ت . أن البيانات المصدرية التي بها أخطاء يتم تمييزها ثم معالجتها طبقًا لسياسا5
 اإلدارة.
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 .ية. أن ملفات نظام المعلومات المحاسبي اإللكتروني تتميز بالدقة واإلكتمال والسر 6
الية في التخطيط لمراجعة القوائم الم (ISA 300). دور المعيار الدولي للمراجعة 5

 تقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة
مه قيا يتطلب أن يبذل المراجع الخارجي العناية المهنية المناسبة للجوانب المهمة عند  

ه ن ينظم العمل ويدير بعمله، وأن يتعرف على المشاكل المحتملة ويحلها في وقتها، وأ
 توفربصورة ت عين على تنفيذه بكفاءة وفعالية، وأن يختار المراجع الخارجي فريق عمل ت

 فيه مستويات مناسبة من القدرات والكفاءة، وأن يتولى التوجيه واإلشراف على فريق
العمل ويفحص عمله، وكذل  يقوم بتنسيق العمل الذي قام به مراجعو المكونات 

ة مة المعرفة المكتسبة من اإلرتباطات السابقءواضعًا في حسبانه مدى مالوالخبراء، 
 بالعميل للعمل الحالي، باإلضافة لتوصيفه لطبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات المخططة
 اماً لتقدير الخطر، وأن يتصل المراجع الخارجي بالمراجع الخارجي السابق للمنشأة التز 

عمل ق باإلستراتيجة العامة وخطة المراجعة كل البالمتطلبات األخالقية، على أن يوثِّ 
 (2017 ,(ISA 300الذي قام به شاماًل التيييرات. )

ويرى باحث أن مرحلة تخطيط برنامج المراجعة يجب تضمين أوراق عملها وثائق 
 (.م2012البنا،عن:)

 أواًل: األهداف، التكلفة، والوقت المتاح لعملية المراجعة.
 ة.والمتابعة التي سيقوم المراجع باتباعها خالل فترة المراجعثانيًا: نظم الرقابة 

اجعة لعملية المر  -في ظل ظروف الوحدة كل الفحص –ثالثًا: تحديد األسلوب المناسب 
 وفي ضوء األتعاب المتوقعة.
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 رابعًا: الدراسة الميدانية
 مجتمع وعينة الدراسة: 
ب مكاتن بالسودان، الذين يعملون منهم بيتمثَّل مجتمع الدراسة في المراجعين الخارجيي 

م،  2018المراجعة الخارجية، الذين يحملون رخصة مزاولة المهنة والمسجلين للعام 
وعدد المراجعين الخارجيين حسب الئحة ترخيص مجلس تنظيم مهنة المحاسبة 

)مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة،  231م بل   2018والمراجعة حتى أبريل 
: (، وقد اختار منهم الباحثان عينة عشوائية باستخدام معادلة ستيف ثامبسونم 2018

 حيث:     

n = 156: حجم العينة  ،N =231: حجم المجتمع  ،z الدرجة المعيارية المقابلة :
 1.96. وتساوي 95لمستوى الداللة 

d 05: نسبة الخطأ، وتساوي.  ،p = 50: نسبة توفر الخاصية.  . 

 الدراسة داةأ
ن حوثياستخدم الباحثان اإلستبانة كأداة لجمع البيانات، مرفقًا معها خطاب لتنوير المب

: بعنوان الدراسة واليرض من االستبانة، وتم تقسيم اإلستبانة لقسمين، القسم األول
المتييرات الشخصية، القسم الثاني متييرات الدراسة، حيث تم تقسيمها إلى ثالثة 

 عبارة، 26عبارة، وشمل المحورين األولين المتييرات المستقلة في 46نمحاور، تضمَّ 
سبية عبارة كانت للمتيير التابع تقويم نظم المعلومات المحا 20 بينما المحور الثالث

صالحة  172منها  180استبانة، استردت منها  190المحوسبة، وقد تم توزيع 
 للتحليل.
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 سةالثبات والصدق اإلحصائي ألداة الدرا
، للعينة االستطالعية نباخو كر ا لفأ دلةوالصدق اإلحصائي بمعا الثبات معامالت حساب
 (1جدول )

 معامل الثبات لمتييرات البحث :(1جدول رقم)

عدد  تغيرالمإسم  المحور رقم
 الفقرات

معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدق

 .16 88. 94 (ISA 200) المعيار الدولي للمراجعة األول

 .10 88. 94 (ISA 300) ر الدولي للمراجعةالمعيا الثاني

 .97 .95 20 تقويم نظم المعلومات المحاسبية الثالث

 .99 97. 76 اإلستبانة لكلوالصدق معامل الثبات 

 م. 2018من بيانات الدراسة الميدانية،  إعداد الباحثينالمصدر: 
راسة يزيد عن أعاله يتبين أن معامل الثبات لجميع محاور الد (1من الجدول رقم )

% ما يعني توفر نسبة ثبات مرتفعة جدًا بجميع محاور الدراسة، حيث بل  معامل 60
ن جدًا أي أ هو ثبات وصدق مرتفع% 99الصدق و % 97الثبات الكلي لإلستبانة 

ي تتمتع بالثبات الداخلمحاور الدراسة  المقاييس التي اعتمدت عليها الدراسة لقياس
 .التحليل أهداف الدراسة ولتحقيق االعتماد على اإلجابات ن من مما يمكِّ  لعباراتها

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 باتجراء اختبار الثإل SPSS للعلوم االجتماعية البرنامج اإلحصائياستخدم الباحثان 

( لقياس االتساق Cronbach,s Alpha) لفا كرونباخأمعامل حصائي بالصدق اإلو 
اف االنحر ، و المتوسط، و التوزيع التكراري: الوصفيمن خالل اإلحصاءواستخدما  ،الداخلي
، واختبار )كاي تربيع( لحساب الفروق بين عبارات محاور الدراسة، وحساب المعياري

 الخطي البسيط. اإلنحدارالداللة اإلحصائية، والختبار الفرضيات نموذج 
 التحليل الوصفي للمتغيرات 

 التحليل الوصفي للمتغيرات الشخصية
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 التحليل الوصفي للبيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة: :(2ضح الجدول رقم )يو 
 (: التحليل الوصفي للمتغيرات الشخصية2شكل رقم )

 البيان
 الفئات المتغير النسبة المئوية % التكرارات

 العمر باألعوام

 19.2 33 30أقل من 
 11.6 20 40و أقل من  30
 27.9 48 50و أقل من  40
 29.1 50 60و أقل من  50

 12.2 21 60أكثر من 
 %100 172 اإلجمالي

 المؤهل العلمي
 

 68.6 118 بكالوريوس
 6.4 11 دبلوم عالي
 8.1 14 ماجستير
 13.4 23 دكتوراه
 3.5 6 أخرى

 %100 172 اإلجمالي

 التخصص العلمي
 89.0 153 محاسبة

 5.20 9 إدارة أعمال
 1.70 3 إقتصاد
 4.10 7 أخرى

 %100 172 اإلجمالي

 المؤهل المهني
 

 47.7 82 زمالة سودانية
 3.50 6 زمالة عربية
 6.40 11 زمالة أمريكية
 9.90 17 زمالة بريطانية

 32.6 56 أخرى
 %100 172 اإلجمالي

 المسمى الوظيفي
 
 

 6.40 11 مؤسس
 15.7 27 شري 

 16.9 29 مدير فريق مراجعة
 35.5 61 ريق مراجعةعضو ف

 6.40 11 مؤسس
 %100 172 اإلجمالي

 أعوام الخبرة
 

 16.3 25 5أقل من 
 15.1 26 10وأقل من  5
 14.5 25 15وأقل من  10
 14.0 24 20وأقل من  15

 40.1 69 20أكثر من 
 %100 172 اإلجمالي

 المعرفة بالحاسوب
 8.70 15 معرفة قليلة

 57.6 99 معرفة متوسطة
 32.0 55 معرفة كبيرة
 1.70 3 ال توجد معرفة
 %100 172 اإلجمالي

 م. 2018من بيانات الدراسة الميدانية،  إعداد الباحثينالمصدر: 
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 ( اآلتي:2يتضح للباحثان من الجدول رقم )
عام فأعلى كانت األعلى حيث  40وية لمتيير العمر باألعوام للفئات من النسبة المئ - 

%( من أفراد العينة، بينما توزعت النسبة المتبقية على  69.2ع نسبها  )بل  مجمو 
عام، ما يعني توفر عنصر الخبرة في العينة  40عام وأقل من  30الفئتين أقل من 

 المدروسة لتعطي استجابات واقعية وموضوعية على أسئلة االستبانة. 
بكالوريوس كانت األعلى لنسبة المئوية لمتيير المؤهل العلمي لحاملي مؤهل الا -  

%( من أفراد العينة، وتوزعت النسبة المتبقية على حاملي مؤهالت  68.6حيث بليت )
 (.%3.5%(، وأخرى بنسبة بليت ) 27.9الدراسات العليا ومجموع نسبها )

وية لمتيير التخصص العلمي لمتخصصي المحاسبة كانت النسبة النسبة المئ - 
ئات فراد العينة، بينما توزعت النسبة المتبقية على الف%( من أ 89األعلى حيث بليت )

األخرى، ما يعني توفر عنصر التخصصية في أفراد العينة المدروسة لتعطي استجابات 
 متخصص واقعية وموضوعية على أسئلة االستبانة.

لنسبة المئوية لمتيير المؤهل المهني لحاملي الزماالت كانت األعلى حيث بل  ا -
وفر %( من أفراد العينة، مقارنًة بالذين ال يحملونها، مايعني ت 67.5) مجموع نسبها 

 .الممارسة المهنية بالعينة لتعطي استجابات واقعية وموضوعية على أسئلة االستبانة
لنسبة المئوية لمتيير المسمى الوظيفي كانت األعلى لعضو فريق مراجعة حيث ا -

قل نسبة كانت للمؤسس بنسبة بليت %( من أفراد العينة، وأ 35.5بليت نسبتهم )
(6.4.)% 
أعوام فأعلى كانت األعلى حيث  10لنسبة المئوية لمتيير أعوام الخبرة للفئات من ا -

%( من أفراد العينة، بينما توزعت النسبة المتبقية على  68.6بل  مجموع نسبها  )
ة في العينة أعوام، ما يعني توفر عنصر الخبر  10أعوام وأقل من  5الفئتين أقل من 

 المدروسة لتعطي استجابات واقعية وموضوعية على أسئلة االستبانة.
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متيير المعرفة بالحاسوب كانت النسبة المئوية األعلى للمعرفة المتوسطة حيث بل  ل -
 ( منهم معرفتهم كبيرة، ومجموع%32( من أفراد العينة، ونسبة )%57.6مجموع نسبها )

ة بالحاسوب ومن لديهم معرفة قليلة وبليت نسبة من ال توجد لديهم أي معرف
%(، ما يعني توفر عنصر المعرفة بالحاسوب بالعينة بدرجة تعطي استجابات 10.4)

 واقعية وموضوعية على أسئلة االستبانة.
 التحليل الوصفي للمتغيرات األساسية

اجع األهداف العامة للمر  (ISA 200)التحليل الوصفي للمعيار الدولي للمراجعة 
 :(ISAs)مستقل والقيام بالمراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ال
 (ISA 200)للمعيار الدولي للمراجعة التوزيع التكراري ( 3يوضح الجدول رقم ) 

ة راجعاألهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقًا للمعايير الدولية للم
(ISAs): 
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 (ISA 200)المعيار الدولي للمراجعة عبارات  لنسب توزيع التكراريال :(3جدول رقم )

 العبارة الرقم
 التوزيع حسب نسبة مستوى الموافقة %

النسبة 

المئوية 

 للموافقة

الترتيب 
حسب 
 النسبة

أوافق 
 بشدة

 أوافق
 

 محايد
 

ال 
 أوافق

 ال
أوافق 
 بشدة

 األول 98 02 00 00 27 71 اإلستقاللية 1

 األول 98 02 00 00 19 78 النزاهة 2

 الرابع 92 02 00 06 20 72 العناية المهنية 3

 الرابع 92 02 02 04 22 70 الكفاءة المهنية 4

 األول 98 02 00 00 20 78 السرية 5

 الثاني 96 02 00 02 16 80 السلو  المهني 6

 الثالث 94 00 00 06 17 76 المعايير المهنية 7

اإلحتفاظ بنزعة الش   8
 لمهني ا

 السابع 88 00 02 10 23 65

الوصول إلى جميع  9
 سجالت العمالء 

 األخير 79 03 08 10 35 44

10 
فحص توافق عمليات 
المنشأة مع اإلطار 

 المالي المعمول به 

 الثامن 87 02 00 11 53 34

11 
المتطلبات األخالقية 
المتعلقة بارتباطات 

 العمالء 

 الثامن 87 02 04 06 39 48

12 
لوصول إلى جميع ا

الذين يحددهم من 
 العاملين بالمنشأة

 الثامن 87 00 02 11 48 39

13 
التأكد من عدم وجود 
خطر تحريف جوهري 

 عند مستوى اإلقرار 

 الثاني 96 02 02 00 41 55

14 
التأكد من وجود نظام 
أو الئحة تحدد 
مسؤولية عن اإلدارة 

 التقرير المالي

 الخامس 91 02 00 07 31 60

15 
التأكد من تحديد إطار 
التقرير المالي المعمول 
به لشكل ومحتوى 

 القوائم المالية 

 السادس 90 00 00 10 31 59

16 
التأكد من كفاية 
وصالحية أدلة 

 المراجعة 

 الثاني 96 00 00 04 42 54

المتوسط العام للنسب المئوية 
 للتوزيع التكراري

 موافقة 92     
مرتفعة 
 جدا  
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 م. 2018من بيانات الدراسة الميدانية،  اد الباحثينإعدالمصدر: 
( أن استجابات العينة توضح أن المتوسط العام للنسب 3يتضح من الجدول رقم )
قارنة ( وتمثل نسبة مستوى موافقة مرتفعة جدًا م%92بل  )المئوية للتوزيع التكراري 

نها تقع ضمن (، ومقارنة بمستويات مقياس ليكارت الخماسي فإ3بالوسط الفرضي )
مرتفعة جدًا. حول التزام المراجع الخارجي موافقة ( وتعني 5.00 – 4.20الفئة )

 .(ISA 200)بإرشادات المعيار الدولي للمراجعة 
( يوضح المتوسط واإلنحراف إستجابات أفراد العينة حول المعياري 4جدول رقم )

وفقًا  والقيام بالمراجعة األهداف العامة للمراجع (ISA 200)للمعيار الدولي للمراجعة 
 : (ISAs)للمعايير الدولية للمراجعة 

 (ISA 200)المتوسط واإلنحراف المعياري لعبارات المعيار الدولي للمراجعة :(4جدول ) 
 المتوسط العبارات الرقم

اإلنحراف 
 المعياري

 ترتيب العبارة

 األول 0.72 4.72 السلو  المهني 1
 األول 0.70 4.72 النزاهة 2
 الثاني 0.70 4.71 السرية 3
 الثالث 0.58 4.70 المعايير المهنية 4
 الرابع  0.72 4.64 اإلستقاللية 5
 الخامس 0.81 4.59 العناية المهنية 6
 السادس 0.85 4.55 الكفاءة المهنية 7
 السابع 0.75 4.52 اإلحتفاظ بنزعة الش  المهني 8
 الثامن 0.58 4.50 التأكد من كفاية وصالحية أدلة المراجعة 9

 التاسع 0.67 4.49 اليةالتأكد من تحديد إطار التقرير المالي لشكل ومحتوى القوائم الم 10

11 
ر ولية عن اإلدارة التقريد من وجود نظام أو الئحة تحدد مسؤ التأك

 المالي
 العاشر 0.82 4.47

 حادي عشر 0.81 4.44 التأكد من عدم وجود خطر تحريف جوهري عند مستوى اإلقرار 12

 ثاني عشر 0.92 4.27 المتطلبات األخالقية ذات الصلة بارتباطات العمالء 13

 ثالث عشر 0.74 4.23 الوصول إلى جميع الذين يحددهم من العاملين بالمنشأة 14
 رابع عشر 0.80 4.16 فحص توافق عمليات المنشأة مع اإلطار المالي المعمول به 15

 األخير  1.04 4.10 العمالءالوصول إلى جميع سجالت  16

ولي المتوسط واإلنحراف المعياري العام لاللتزام بإرشادات المعيار الد
 (ISA 200)للمراجعة 

4.48 .58 
موافقة مرتفعة 

 جدا  

 م. 2018من بيانات الدراسة الميدانية،  إعداد الباحثينالمصدر: 
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دولي ة لعبارات المعيار ال( أن المتوسط العام الستجابات العين4يتضح من الجدول رقم )
.( مقارنة بالوسط الفرضي 58(، بانحراف معياري )4.48بل  ) (ISA 200)للمراجعة

( وتعني 5.00 – 4.20(، ومقارنة بمقياس ليكارت الخماسي فإنه ضمن الفئة )3)
 مرتفعة جدًا.موافقة 

جعة ي للمرا( نتائج اختبار كاي تربيع المعياري للمعيار الدول5كما يوضح الجدول رقم )
(ISA 200) : 
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 (ISA 200)إختبار كاي تربيع لعبارات المحور األول  :(5جدول )
 العبارات الرقم

قيمة كاي 

 تربيع

درجات 

 الحرية

قيمة كاي 

 الجدولية

مستوى 

 المعنوية

الداللة 

 اإلحصائية

 وجود فروق 000. 5.99 2 125 اإلستقاللية 1

 وجود فروق 000. 5.99 2 165 النزاهة 2

 وجود فروق 000. 7.81 3 200 العناية المهنية 3

 وجود فروق 000. 9.49 4 276 الكفاءة المهنية 4

 وجود فروق 000. 5.99 2 162 السرية 5

 وجود فروق 000. 7.81 3 288 السلو  المهني 6

 وجود فروق 000. 5.99 2 145 المعايير المهنية 7

 وجود فروق 000. 7.81 3 155 اإلحتفاظ بنزعة الش  المهني 8

 وجود فروق 000. 9.49 4 116 الوصول إلى جميع سجالت العمالء 9

10 
فحص توافق عمليات المنشأة مع 

 اإلطار المالي المعمول به

 وجود فروق 000. 7.81 3 106

11 
المتطلبات األخالقية ذات الصلة 

 بارتباطات العمالء

 وجود فروق 000. 9.49 4 164

12 
ين يحددهم من الوصول إلى جميع الذ

 العاملين بالمنشأة

 وجود فروق 000. 7.81 3 85

13 
التأكد من عدم وجود خطر تحريف 

 جوهري عند مستوى اإلقرار

 وجود فروق 000. 9.49 4 205

14 
د التأكد من وجود نظام أو الئحة تحد

 ولية عن اإلدارة التقرير الماليؤ مس

 وجود فروق 000. 7.81 3 138

15 
إطار التقرير المالي  التأكد من تحديد

 لشكل ومحتوى القوائم المالية

 وجود فروق 000. 5.99 2 57

16 
التأكد من كفاية وصالحية أدلة 

 المراجعة

 وجود فروق 000. 5.99 2 62

قيمة كاي لجميع عبارات المتوسط العام ل
 المحور

 وجود فروق 000. 7.55 2.9 153

 م. 2018الميدانية، من بيانات الدراسة  إعداد الباحثينالمصدر: 
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( أن قيمة المتوسط العام لقيم )كاي تربيع( لجميع عبارات 5الجدول رقم )من يتضح 
.( 000ومستوى معنوية ) ،(7.99وهى أكبر من القيمة الجدولية ) (153بليت )المحور 
وعليه فإن ذل  ( ما يعني وجود الداللة اإلحصائية، 5%) داللة مستوى استخدام عند

ة فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط العبارة والوسط الفرضي للدراس يشير إلى وجود
ميع بجالخارجي التزام المراجع  على ولصالح الموافقين بمستوى موافقة مرتفعة جداً  (3)

 .(ISA 200)عبارات المحور األول المعيار الدولي للمراجعة
ئم مراجعة القواالتخطيط ل (ISA 300)التحليل الوصفي للمعيار الدولي للمراجعة 

 المالية:
 (ISA 300)لعبارات المعيار الدولي للمراجعة التوزيع التكراري ( 6يوضح الجدول رقم )

 التخطيط لمراجعة القوائم المالية:
 (ISA 300)المعيار الدولي للمراجعة عبارات  لنسب التوزيع التكراري :(6جدول رقم )

 التخطيط لمراجعة القوائم المالية
 رةالعبا الرقم

النسبة  التوزيع حسب نسبة مستوى الموافقة %
المئوية 
 للموافقة

الترتيب 
حسب 
أوافق  النسبة

ال  محايد أوافق بشدة
 أوافق

الأوافق 
 بشدة

 األول 96 00 00 04 35 60 وضع اإلستراتيجية العامة للمراجعة 1
 األول 96 00 00 04 34 62 التخطيط لعملية المراجعة  2
 الخامس 86 00 04 10 34 52 عمل خالل فترة التنفيذتوثيق كل ال 3
توصيف طبيعة وتوقيت ومدى  4

 السادس 84 02 02 12 43 41 اإلجراءات المخططة لتقدير الخطر
 الثالث 91 00 00 09 47 44 األنشطة المبدئية لإلرتباط  5
 الرابع 88 02 00 10 45 42 تطوير خطة المراجعة 6
بق إلتزامًا اإلتصال بالمراجع السا 7

 األخير 82 02 04 12 36 46 بالمتطلبات األخالقية
 الرابع 88 00 00 12 38 50 أنشطة التخطيط 8
إشرا  كل األعضاء الرئيسيين بفريق  9

 السادس 84 02 05 09 26 58 اإلرتباط في تخطيط المراجعة

10 
اإلهتمام بمدى مالئمة المعرفة 
المكتسبة من اإلرتباطات السابقة 

 مالءبالع
 الثاني 94 00 00 06 32 62

المتوسط العام للنسب المئوية للتوزيع التكراري 
 89  للمحور الثاني

موافقة 
مرتفعة 
 جداً 
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 ( أن استجابات أفراد العينة توضح أن المتوسط العام للنسب6يتضح من الجدول رقم) 
ى ( ما يعني مستو %89قد بل  ) (ISA 300)ة للتوزيع التكراري للمحور الثاني المئوي

 موافقة مرتفعة جدًا.
 ISA)( المتوسط واإلنحراف المعياري للمعيار الدولي للمراجعة 7ويوضح الجدول رقم )

 التخطيط لمراجعة القوائم المالية: (300

 (ISA 300)للمراجعة  المتوسط واإلنحراف المعياري المعيار الدولي :(7جدول )
 التخطيط لمراجعة القوائم المالية

 المتوسط العبارات الرقم
اإلنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

 األول 0.57 4.58 وضع اإلستراتيجية العامة للمراجعة 1
 الثاني 0.57 4.56 التخطيط لعملية المراجعة  2
 الثاني 0.60 4.56 توثيق كل العمل خالل فترة التنفيذ 3
 الثالث 0.69 4.38 توصيف طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات المخططة لتقدير الخطر 4
 الرابع  0.64 4.35 األنشطة المبدئية لإلرتباط  5
 الخامس 0.82 4.34 تطوير خطة المراجعة 6
 السادس 0.99 4.33 اإلتصال بالمراجع السابق إلتزامًا بالمتطلبات األخالقية 7
 السادس 0.66 4.33 أنشطة التخطيط 8
 السابع 0.68 4.30 إشرا  كل األعضاء الرئيسيين بفريق اإلرتباط في تخطيط المراجعة 9

10 
مة المعرفة المكتسبة من اإلرتباطات السابقة اإلهتمام بمدى مالء

 بالعمالء
 األخير 0.83 4.26

المتوسط واإلنحراف المعياري اإللتزام بإرشادات المعيار الدولي 
 (ISA 300للمراجعة)

موافقة  50. 4.40
 مرتفعة جداً 
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.( 50(، بانحراف معياري )4.40( نجد أن قيمة المتوسط العام بليت )7من الجدول )
إن (، ومقارنة بمستويات الموافقة بمقياس ليكارت الخماسي ف3مقارنة بالوسط الفرضي )

ًا ( والتي تعني مستوى موافقة مرتفعة جد5.00 – 4.20ط العام يقع ضمن الفئة )المتوس
 (ISA 300)على أن المراجع الخارجي يلتزم بإرشادت المعيار الدولي للمراجعة

 التخطيط لمراجعة القوائم المالية.

 ISA)( التالي يوضح نتائج اختبار كاي تربيع للمعيار الدولي للمراجعة 8جدول رقم )

 التخطيط لمراجعة القوائم المالية: (300
 (ISA 300)إختبار كاي تربيع لعبارات المحور الثاني  :(8جدول )

 العبارات الرقم
قيمة كاي 

 تربيع

درجات 

 الحرية

قيمة كاي 

 الجدولية

مستوى 

 المعنوية
 الداللة اإلحصائية

 وجود فروق 000. 5.99 2 82 التخطيط لعملية المراجعة  1

 وجود فروق 000. 5.99 2 87 جية العامة للمراجعةوضع اإلستراتي 2

 وجود فروق 000. 7.81 3 101 تطوير خطة المراجعة 3

إشرا  كل األعضاء الرئيسيين بفريق  4
 اإلرتباط في تخطيط المراجعة

 وجود فروق 000. 5.99 2 23

 وجود فروق 000. 5.99 2 47 األنشطة المبدئية لإلرتباط  5

 وجود فروق 000. 5.99 2 36 أنشطة التخطيط 6

مة المعرفة المكتسبة ءاإلهتمام بمدى مال 7
 من اإلرتباطات السابقة بالعمالء

 وجود فروق 000. 7.81 3 77

توصيف طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات  8
 المخططة لتقدير الخطر

 وجود فروق 000. 5.99 2 38

اإلتصال بالمراجع السابق إلتزامًا  9
 يةبالمتطلبات األخالق

 وجود فروق 000. 9.49 4 185

 وجود فروق 000. 5.99 2 82 توثيق كل العمل خالل فترة التنفيذ 10

قيمة كاي لجميع عبارات المتوسط العام ل
 وجود فروق 000. 7 2 76 المحور
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بل   ام لقيمة كاي لجميع عبارات المحور( أن المتوسط الع8الجدول رقم )من يتضح 
 استخدام عند.( 000ومستوى معنوية ) ،(7وهى أكبر من القيمة الجدولية ) (76)

د وعليه فإن ذل  يشير إلى وجو ( ما يعني وجود الداللة اإلحصائية، 5%) داللة مستوى
لح ولصا (3فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط العبارة والوسط الفرضي للدراسة )

 لمعياريلتزم باالخارجي بأن المراجع على العبارة  الموافقين بمستوى موافقة مرتفعة جداً 
 القوائم المالية. مراجعةالتخطيط ل (ISA 300)الدولي للمراجعة 
 اختبار الفرضيات

 اختبار الفرضية األولى
  ي األهداف العامة للمراجع تؤثر ف (ISA 200))إرشادات المعيار الدولي للمراجعة  

( نتائج اختبار 9تقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة(، يوضح الجدول رقم )
 نموذج االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين متييري الفرضية االولي: 

 نموذج اإلنحدار الخطي البسيط الختبار الفرضية األولى :(9جدول)

Sig R 2R 2Adj R a b المتغير المستقل 

0.000 .78 .62 .61 .67 1.47 (ISA 200) 

 م. 2018من بيانات الدراسة الميدانية،  إعداد الباحثينالمصدر: 
 ( اآلتي:9يتضح من الجدول )

ة قويعالقة ارتباط طردية  لوجودما يؤشر ( R%=78بليت ) االرتباط قيمة معامل. 1
 .بين المتييرين

عيار الدولي اإللتزام بإرشادات المأي أن ( 2R% = 62قيمة معامل التحديد ). 2
المتيير التابع تقويم نظم التييرات في %( من 62قد فسرت ) (ISA 200)للمراجعة 

 .(ISA 200)المعيار الدولي للمراجعة تعود إلى المعلومات المحاسبية المحوسبة بأنها 
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يعني إلى مقدار التيير في العالقة بين المتييرين و ( b) تشير قيمة معامل اإلنحدار. 3
حدة بمقدار و  (ISA 200)زاد اإللتزام بإرشادت المعيار الدولي للمراجعة  ذل  انه كلما

 بةتقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسيؤدي إلى تييير إيجابي في فإن ذل  واحدة 
 .من الوحدة %(67نسبة )ب

 أن نموذج اإلنحدار ذو داللة( تشير إلى 0.000مستوى الداللة اإلحصائية ) قيمة. 4
 (.5%و)المعتمد في الدراسة وه صير من مستوى الداللةأنها أد ذل  معنوية ويؤك

 األهداف العامة (ISA 200)للمعيار الدولي للمراجعة  نأوبهذه النتائج نتوصل إلى 
 قبوليتم و ، في تقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة إيجابي دور لهللمراجع 

 ولى.فرضية الدراسة األ
 إختبارالفرضية الثانية:

 تنص الفرضية الثانية على اآلتي:
تؤثر  لمراجعة القوائم المالية التخطيط(ISA 300) )إرشادات المعيار الدولي للمراجعة 

ار ( نتائج اختب10يوضح الجدول رقم )(، في تقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة
 نموذج االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين متييري الفرضية الثانية:

 

 الفرضية الثانية الخطي البسيط الختبار نموذج اإلنحدار :(10دول)ج

Sig R 2R 2Adj R b A المتغير المستقل 

0.000 .47 .22 .22 .47 2.41 (ISA 300) 

 م. 2018من بيانات الدراسة الميدانية،  إعداد الباحثينالمصدر: 

 ( اآلتي:10يتضح من الجدول )
عالقة ارتباط طردية  لوجودما يؤشر ( R%=47بليت ) االرتباط قيمة معامل. 1

 .ة بين المتييرينمتوسط
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اإللتزام بإرشادات المعيار الدولي أي أن ( 2R% = 22قيمة معامل التحديد ). 2
المتيير التابع تقويم نظم التييرات في %( من 22قد فسرت ) (ISA 300)للمراجعة 

 .(ISA 300)لدولي للمراجعة المعيار اتعود إلى المعلومات المحاسبية المحوسبة بأنها 
يعني إلى مقدار التيير في العالقة بين المتييرين و ( b) تشير قيمة معامل اإلنحدار. 3

حدة بمقدار و  (ISA 300)زاد اإللتزام بإرشادت المعيار الدولي للمراجعة ذل  انه كلما 
 ةلمحوسبتقويم نظم المعلومات المحاسبية ايؤدي إلى تييير إيجابي في فإن ذل  واحدة 

 .من الوحدة %(47نسبة )ب
 أن نموذج اإلنحدار ذو داللة( تشير إلى 0.000مستوى الداللة اإلحصائية ) قيمة. 4

 (.5%و)المعتمد في الدراسة وه صير من مستوى الداللةأنها أمعنوية ويؤكد ذل  
ة التخطيط لمراجع (ISA 300)للمعيار الدولي للمراجعة  نأوبهذه النتائج نتوصل إلى 

 قبولم يتو ، في تقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة إيجابي القوائم المالية له دور
 الثانية. فرضية الدراسة

 النتائج والتوصيات
 أواًل: النتائج

 من خالل اإلطار النظري والجانب الميداني توصل الباحثان إلى النتائج اآلتية:
 .(ISA 200) الدولي للمراجعة معيارال. وجود ممارسات مهنية التي تتوافق مع 1

 .(ISA 300) معيار الدولي للمراجعةال. وجود ممارسات مهنية التي تتوافق مع 2
ت في تقويم نظم المعلوما (ISA 200). وجود دور إيجابي للمعيار الدولي للمراجعة 3

 المحاسبية المحوسبة.
ت م نظم المعلومافي تقوي (ISA 300)وجود دور إيجابي للمعيار الدولي للمراجعة . 4

 المحاسبية المحوسبة.
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 ثانيًا: التوصيات 
 بناًء على نتائج البحث يوصي الباحثان باآلتي:

 . ضرورة زيادة نسبة الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في الحاسوب حاليًا؛ من ثالثين1 
ت، ت الحوسبة بالمؤسسات والشركابالمائة إلى نسبة أعلى وذل  لمقابلة ازدياد مستويا

 ادة مستوى الخطر.زيو 

ضرورة تدريس مقررات الحاسوب الحديثة بمقررات المؤهالت المهنية واألكاديمية  .2
 للمراجعين الخارجيين.

كبة لموا . التوسع في استخدام األنظمة والبرامج المحوسبة من ق ب ل المراجعين الخارجيين3
تخفيض التكاليف التطور المتسارع في بيئة الحوسبة والتالعب المالي المحتمل، ول

 المادية وتكاليف الوقت.

امهم ضرورة زيادة اهتمام المراجعين الخارجيين بالجوانب الفنية للعمل أسوًة باهتم .4
 بالجوانب السلوكية.

ضرورة الوصول إلى جميع سجالت العمالء التي يطلبونها للحصول على أدلة  .5
 اإلثبات.

ع بيئة نظم المعلومات المحاسبية اإلهتمام بتطوير خطة المراجعة لتتناسب م .6
 المحوسبة.
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 المراجع 
 المراجع باللغة العربية

 . الكتب:1

مراجعة التخطيط ل (ISA 200)المعيار الدولي للمراجعة اإلتحاد الدولي للمحاسبين،  -
 م(. 2017، )الرياض: طبعة القوائم المالية

راجعة التخطيط لم (SA 300I)المعيار الدولي للمراجعة اإلتحاد الدولي للمحاسبين،  -
 .(2017، )الرياض: طبعة القوائم المالية

 المراجعة 401اجعة الخارجية رقم المعيار الدولي للمر اإلتحاد الدولي للمحاسبين،  -
 اإلتحاد الدولي للمحاسبين، منشورات: نيويور )، الخارجية في البيئة المحوسبة

 .(م1998
ظم المعلومات المدخل لند الرزاق محمد ، عالء عب،  هالل عبودالبياتي، حسن،  -

 .(1992 للطباعة والنشر، مديرية دار الكتب: الموصل)، ةاإلداري
الدار  :إلسكندرية)ا، إدارة األعمالمحمد فريد ، محمد سعيد ، الصحن، المصري،  -

 (.م 1997 ،الجامعية
هداف األ (A 200IS)المعيار الدولي للمراجعة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،  -

 .م(2010 ، )عمان:طبعةالعامة للمراجع
ودة الج ةللمراجعة ورقاب ةالمعايير الدولينيين، الهيئة السعودية للمحاسبين  القانو  -

 .(2017 ، )الرياض:وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة
مة األهداف العا (ISA 200)للمراجعة  المعيار الدوليالهيئة السعودية للمحاسبين ،  -

 (.7201، )الرياض: للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة طبقًا لمعايير المراجعة
وليم توماس،  إميرسون هنكي، ترجمة أحمد حامد حجاج،  كمال  توماس، هنكي، -

 .م(8919للنشر،  خدار المري، )الرياض: المراجعة بين النظرية التطبيقالدين الدهراوي، 
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 ،ةيير المراجعة الدوليمراجعة الحسابات المتقدمة وفقًا لمعامد ، جربوع، يوسف مح -
 .(م 2002)غزة: د.ن، 

 ةللمراجعة ورقاب ةالمعايير الدولي ، نانونييجمعية المجمع العربي للمحاسبين الق -
 .(م 2010طبعة  :عمان) ، الجودة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة

كتبة م: اإلسكندرية) ،نظام المعلومات المحاسبيحسين، ن علي يأحمد حس حسين، -
 (.1997اإلشعاع ،

 مطابع خرطوم:ال، )ةسبو نظم المعلومات المحاسبية المح، رملي، فياض حمزة -
 .(م 2014 لة،السودان للعم

شروع أصول المحاسبة المالية فى الموآخرون، ،  وآخرون ، منصور حامد، محمود -
 .(2017،: جامعة القاهرة)القاهرة، التجاري الفردي

ر بيروت: الدا )، مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية والعمليةأحمد نور، نور،  -
 .م( 1984الجامعية للطباعة والنشر، 

 . الدوريات:2
سابات الخارجي في ظل بيئة تطوير أداء مراجع الحالبنا، بشير عبد العظيم ،  -

لمجلة ا ،تجارة، كلية المنصورةجامعة ال :منصورةال)، ورقة بحثية ؛تكنلوجيا المعلومات
 -ص .(م 2012المجلد السادس والثالثون، العدد الثالث،  ،المصرية للدراسات التجارية

 .452 – 442ص 
اسبي وحاجة لقياس المحاالرؤية والتوحيد والتنميط في رأفت حسين ، الحناوي،  -

ة، تجاريعة أسيوط، كلية الدراسات ال، للمعلومات المحاسبية، )أسيوط: جامالدول النامية
  .م( 1985، 10العدد ، المجلة العلمية
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 . الرسائل العلمية:3

ة مسؤوليات المراجع الخارجي في التحقق من عدالأحمد، محمد اإلمام عبد اهلل،  -
تب دراسة ميدانية على عينة من مكا؛  القوائم المالية وكشف األخطاء والمخالفات

اسات جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدر  الخرطوم:)، دانالمراجعة في السو 
 .(م 2016 غير منشورة، دكتوراه العليا،

دور جودة المراجعة الخارجية في تحسين كفاءة الخير، بشير صالح محمد ،  -
سوق على مكاتب المراجعة والشركات المدرجة ب دراسة ميدانية ؛المعلومات المحاسبية

ت لدراسااجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية  الخرطوم:)، وراق الماليةالخرطوم لأل
 .(م 2017 غير منشورة، دكتوراهة رسالالعليا، 

لحاسوب على كفاءة الرقابة اأثر استخدام الفضل، محمد عبد القادر محمد ،  -
 جامعة السودان للعلوم الخرطوم:)، الداخلية في األنظمة المحاسبية المحوسبة

 (م2009 غير منشورة، دكتوراه ،والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا

لحسابات في ظل إطار ونطاق مسئولية مراجع ا، بسيوني بسيوني، مصطفى حسن -
رسالة  جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا،: الخرطوم ، )معايير المراجعة الدولية
 21م (، ص  2013ماجستير غير منشورة، 

رسات دور معايير المحاسبة الدولية في ضبط المما، حمود أحمدجبريل، م -
عة جام: الخرطوم، ) المحاسبية للشركات المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية

 .م ( 2013النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة دكتوراه غير منشورة، 
 ؛مات غير الربحيةلمحاسبي للمنظأهمية تقويم النظام ادرار، عثمان درار عثمان ،  -

 لعليا،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات ا الخرطوم:)دراسة ميدانية، 
 (2010 غير منشورة، ماجستيرة رسال
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راسة د ؛أثر التقنية على نظم المعلومات المحاسبيةالصادق محمد آدم ، علي،  -
ة رسال كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم:)ميدانية، 
 .(م 2011 غير منشورة، ماجستير

علومات نظم الميل وتصميم تحلعلي ، محمد ، عوض حاج وعوض الكريم ،  -
 د.ت(. ،خرطوم: جامعة النيلينال) ،المحوسبة المحاسبية
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الب األجانب جبامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا قياس الكفايات اللغوية للط
 ( ) السودان 

 ) جتارب متطورة ومتجددة ( 
Measuring the linguistic competencies of international students at 

the University of Medical Sciences and Technology (Sudan) 

(Advanced and renewable experiments) 
 نهلة إبراهيم الجا  إبراهيم د.

 جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا  
 

Abstract: 

     The demanding of the foreign Students for learning Arabic 

language as second language. So, a necessity of investigating the 

possibility those students under varied levels through tests that 

determine levels of students who wish for learning Arabic language 

arise specially there is lack of Arabic as second language level tests 

and shortage of their content in light of international standards of 

linguistic competence. The lack of previous studies on this field 

dealing with building tests basing on referential standards of 

linguistic competence. Accordingly, an urgent need for unifying 

Arabic language learning level test emerged.   

The importance of this paper rises from that it investigates how to 

establish standard tests that determine levels of students wishing 

for learning Arabic language. The study attempts vigorously to 

establish a good regulated test as referential united test in allover 

Sudan. The study also tries to propose suggestions on designing 

linguistic tests. 

The study issue is limited to standard test. 
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The research concluded the following findings: results of the 

research clearly show the students’ competence/incompetence in 

Arabic language skills, and accurately describe students’ linguistic 

competences through the test that gradates from simple linguistic 

performance to complex linguistic performance. The test also 

determines students’ levels from beginner level to advanced level. 

The test also determines the weak and strong points of each 

student, measures thinking skills of students and the four linguistic 

skills listening, speaking, reading and writing. The test also the 

elements relating to language learning such as culture, social and 

cognitive communication. 

Terms of the study: linguistic competence, levels, classification, 

assessment, standards, level determination test 

 :مستخلص
ة لعربيابتوافد أعداد الطالب األجانب على السودان، وازدياد الطلب على تعلم اللية      

 كلية ثانية؛ كان البد من البحث حول إمكانية استيعاب أولئ  الطالب، ضمن مستويات
ة، عن طريق اختبارات تحدد مستويات الطالب الراغبين في تعلم اللية العربي متفاوتة،

واها رة اختبارات تحديد المستوى في اللية العربية كلية ثانية، وقصور محتخاصًة مع ند
 لفي ضوء معايير الكفاية الليوية العالمية، وعدم وجود دراسات كثيرة في هذا المجا

، لذل  جاءت معايير المرجعية للكفاية الليويةتتناول بناء االختبارات على أسس ال
 .يد مستويات تعليم اللية العربيةدالحاجة الماسة إلى توحيد اختبار تح

تنبع أهمية هذه الورقة كونها تبحث حول وضع اختبارات معيارية تحدد مستويات    
لوصول وت ظهر أهمية بالية في السعى الحثيث ل الطالب الراغبين في تعلم اللية العربية،

قترحات الختبار مقنن وجيد يمكن وضعه كمرجع الختبار موحد في السودان، كما يقدم م
 حول تصميم االختبارات الليوية.

 تقتصر حدود البحث الموضوعية في حدود االختبارات المعيارية. 
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ت من مهاراتوصل البحث إلى النتائج التالية : توضح نتائج البحث بجالء تمكن الطالب 
، وتصف مهارات الطالب الليوية وصفًا دقيقًا، ومن خالل  اللية العربية أو عدمه

يحدد  كما ،البسيط إلى األداء الليوي المعقدالذي يتدرج من األداء الليوي من االختبار 
بار ، ويحدد االختتوى المبتدئ إلى المستوى المتقدماالختبار مستويات الطالب من المس

مكامن الضعف والقوة لدى كل دارس على حدا كما أنه يقيس مهارات التفكير لدى 
، كما ية االربعة :استماع، ومحادثة،وقراءة، وكتابةلمهارات الليو ويقيس أيضا ا ،الطالب

، كالثقافة ، والتواصل االجتماعي يقيس االختبار العناصر المرتبطة بتعليم اللية،
 والمعرفي.

 مقدمة :
ل القائمين من قبوعناية خاصة في السودان  بإهتمام كبيرتحظى اللية العربية   

 يث تكرس الجهود لتطوير أساليب تعليم، حعلى أمرها من مسئولين، وأساتذة، ومهتمين
 اللية العربية وتقويم وتقييم مهاراتها لدى متعلميها األجانب .

الراغبين في تعلم اللية  تتوافد على السودان أعداد كبيرة من الطالب األجانب  
ية م اللية العربخطوات متقدمة وسريعة في جانب تعلي ى، إذ أن السودان قد خطالعربية

هذه الخطوات بإنشاء أول مركز متخصص في تعليم  ى، حيث بدأت أولبييرهاللناطقين 
)  لعلوماللية العربية لألجانب ، يتبع هذا المركز للمنظمة العربية للتربية والثقافة وا

قدم (، وقد كان وقتها الجهة الوحيدة التي ت2:2008م )زايد: 1974األلسكو ( في العام 
ذا ، وقد أدى هلية العربية لألجانب في المحيط الدوليفي تعليم البرنامجًا متكاماًل 

ليمي وخدمة متعلميها على المستويين اإلقة اللية العربية في خدم فعاالً  المركز دوراً 
 والدولي ، وبخاصة بعد تطور هذا المركز إلى معهد لتعليم اللية العربية .
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 هائلةعاب هذه األعداد الويمكننا القول بأننا في السودان أصبحنا أمام طلب ملح الستي 
 من الطالب الوافدين لتعلم اللية العربية ، فكان البد من وضع مقياس محدد لتقسيم

بذل  دعت الحاجة لوضع اختبارات  ،لطالب ضمن مستويات تعليمية محددةهؤالء ا
لتحديد مستويات مهارات الطالب الذين هم بصدد دراسة اللية العربية في المعاهد 

 جامعات السودانية . والمراكز وال
اعتمدت الجامعات السودانية ومعاهد تعليم اللية العربية في وضع اختبارات   

 تحديد المستوى للطالب األجانب ، على ما هو وارد في اختبارات الليات األخرى مثل
ت اختبارات التوفل واأليتلس التي تعد من أفضل االختبارات لتحديد مستويات المهارا

  (.2013:12متعلمي الليات .)بشير:الليوية لدى 
 على هذا المنوال سارت خطى كثير من الخبراء والعلماء العرب في مجال االختبارات 

مجال تعليم وتعلم اللية  سعيًا وراء دعمو  –المعيارية في قياس مهارات ومستويات اللية 
 م العربيةذا الباب لتعل، وفتح  آفاق أرحب لألجانب للولوج من خالله إلى هالعربية
، جاءت تجربة جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا في وضع اختبار لتحديد وأتقانها

 مستويات مهارات الطالب الذين يرغبون في تعلم اللية العربية بالجامعة . 
 مشكلة البحث :

ى تعلم اللية العربية ، وبتنامي الطلب علوافد الطالب األجانب على السودانبإزدياد ت
ول إمكانية استيعاب أولئ  ، التي تبحث حة؛ ظهرت مشكلة هذا البحثكلية ثاني
الراغبين  ، عن طريق اختبارات تحدد مستويات الطالبضمن مستويات متفاوتة، الطالب

، فقد ظهرت المشكلة بجالء في ندرة اختبارات تحديد المستوى في في تعلم اللية العربية
، معايير الكفاية الليوية العالميةفي ضوء اللية العربية كلية ثانية، وقصور محتواها 

معايير ، تتناول بناء االختبارات على أسس الهذا المجالوعدم وجود دراسات كثيرة في 
، فكانت الحاجة الماسة إلى توحيد اختبار تحديد مستويات تعليم المرجعية للكفاية الليوية
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المتقدم (، وللوصول  –ط المتوس –اللية العربية ضمن المستويات التالية: ) المبتدئ 
 الرئيس التالي :  السؤاللحل هذه المشكلة البد لنا من اإلجابة عن 

 ية؟لعرباكيف يمكن قياس الكفايات اللغوية للطالب األجانب الراغبين في تعلم اللغة 
 : تاليةولإلجابة عن هذا السؤال الرئيس كان لزاما علينا اإلجابة عن األسئلة الفرعية ال

 ب جراءات ، والترتيبات الالزمة التي يجب إتخاذها  لتحديد مستوى الطالما هي اإل
 األجانب وتقسيمهم إلى مستويات ليوية ؟

 يم ت تعلما المعايير التي يجب توفرها لبناء اختبارات تحديد الكفاية الليوية في مؤسسا
 اللية العربية للناطقين بييرها؟

 لى فيعلليوية في هذا البحث، ومدى قدرته ما طبيعة االختبارالمقترح لتحديد الكفاية ا 
 تطوير برامج تعليم اللية العربية للناطقين بييرها في ضوء مستويات تعليم اللية؟

 أهمية البحث : 
د تبرز أهمية هذا البحث كونه يبحث حول إمكانية استيعاب الطالب األجانب     

ضع و لمختلفة وذل  عن طريق وا بمستوياتهم المتفاوتة ة العربيةالراغبين في تعلم اللي
 اختبارات معيارية تحدد مستويات الطالب الراغبين في تعلم اللية العربية .

 كما تبرز أهمية البحث من كونه يعكس تجربة جامعة العلوم الطبية في االختبارات -
للوصول الختبار  األجانبالمعيارية ، التي وضعت خصيصا لتحديد مستويات الطالب 

 وضعه كمرجع الختبار موحد في السودان . مقنن وجيد يمكن
ي فوتبرز أهمية هذا البحث كونه يدعو لتوحيد اختبار تحديد المستوى للية العربية  -

 السودان .
 .ات حول تصميم االختبارات الليويةتبرز أهمية هذا البحث كونه يقدم مقترح -
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 حدود البحث : 
لى قياس معيارية وقدرتها عتقتصر حدود البحث الموضوعية في حدود االختبارات ال

 .مهارات اللية لدى الطالب
  مصطلحات البحث:

o :الكفاية اللغوية 
 هارات، ومدى  إجادة متعلم اللية لمقان مهارة معينة من مهارات الليةهي القدرة على إت

 .الكتابة و التحدث و فهم المسموع اللية االربعة  : القراءة و
o :المستويات 

وضعت خصيصا لتفسير األداء، وهي  درجات للقياس موحدةعن مراحل أو وهي عبارة 
 تمثل الهدف أو اليرض المراد  تحقيقه .

o : التصنيف 
 –نقصد به تقسيم الطالب األجانب بعد االختبار إلى مستويات ليوية: ) المبتدئ 

  لمتقدم ( لتقديم المنهج المخصص لكل مستوى . ا –المتوسط 
o : التقويم 
ه جميع البيانات وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها ثم تستخدم هذعبارة عن أداة تقوم بت 

 البيانات في اصدار حكم أو اتخاذ قرار محدد.
o :المعايير 

ها والقواعد والضوابط المتفق عليها ، وتعرف أيضا بأن يقصد بها مجموعة من المقاييس
 المواصفات والقواعد والمرتكزات التي يجب أن يشتمل عليها االختبار .

o  ات تحديد المستوى:اختبار 
هي اختبارات وضعت في األساس لتحديد مستوى الطالب الليوي ، حتى يسهل   

 .تقسيمهم لمجموعات
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o  الدراسات السابقة:  
  ( استخدام اختبارات التتمة لقياس كفاءة دارسي اللي 1978دراسة رشدي طعيمه :) ة

تهدف هذه الدراسة  ،العربية من الناطقين بليات أخرى في بعض الجامعات األمريكية
تتمة إلى قياس كفاءة الطالب في اللية العربية من الناطقين بييرها باستخدام أسلوب ال

 والمقارنة بين اختبار التتمة واختبار االستعداد الليوي عند الطالب.
 قام الباحث في هذه الدراسة بتطبيق أدوات الدراسة على عينة من الدارسين        

ل لبا، وقد شملت األدوات عددا من االختبارات وأدوات البحث، مثتتكون من ثالثين طا
 اختبار التتمة واختبار االستعداد الليوي واختبار متشيان لإلجادة الليوية.

 و من أهم نتائج هذا البحث :
اج قياس القدرات الليوية، مثل: فهم النص ككل، وفهم أجزائه، والقدرة على االستنت• 

 فة قواعد النحو، وربط المعلومات ببعضها .وتكوين التراكيب، ومعر 
 تحديد مستوى السهولة والصعوبة للمواد التعليمية بالنسبة للية العربية.• 
 معرفة الرصيد الليوي لدى دارسي اللية العربية من الناطقين بليات أخرى.• 
 (أسس تصميم اختبارا2013دراسة نادية مصطفى العساف :  ) ت اللية العربية

صول ، تهدف الدراسة إلى تحديد األطر العامة التي يتم من خاللها الو بييرهاللناطقين 
ج توصلت الدراسة للنتائ ، إلى معرفة كيفية وضع االختبارات على قدر عال من التطور

 التالية :
 ة التينوعية األسئلإن إعداد االختبار يستدعي التمس  بأهداف المادة وبالتالي تحديد  -

 .تناسب المادة
 .قيةباع نظام وأسس في تصميم االختبار يجعله أكثر مصداإن ات -
   ( اختبارات األداء التواصلي 1980دراسة كارول :) تهدف هذه الدراسة إلى وضع ،

مبادئ وتقنيات عامة لتحديد االحتياجات االتصالية لمتعلم اللية، ولتقويم أدائه الليوي 
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احات لتصميم وتطوير االختبارات تبعا لتل  االحتياجات، ولتحقيق ذل  وضع البحث اقتر 
جراءاتها.  التواصلية وا 

 ( تقويم االختبارت الليوية ا1997دراسة حسان العمري :) لمدرسية في ضوء تطوير
خراجها ، تطبيقها ، تصحيحها .االختبارات  ، تخطيطها ، وا 

  ضعف ، وتشيخص نقاط القوة والتقدم الدراسة تقويما شامال لعملية إعداد االختبارات
 .هافي

عربية ية في اللية ال(: بناء مقياس للكفاءة الليو  1988دراسة محمد عبدالرؤوف الشيخ ) 
رار غ. تهدف هذه الدراسة إلى بناء اختبار للكفاية في اللية العربية على كلية أجنبية
ى ( في اللية اإلنجليزية. قامت الدراسة بعمل اختبار ثم عرضه عل Tofelاختبارات ) 

كمين، وتم حساب ثبات وصدق المفردات واتساقها الداخلي وارتباطها مجموعة من المح
 ثم قام الباحث بإعداد النسخة ،بالمقياس الكلي، ثم حساب صعوبة المقياس ومعاييره

راسة النهائية من االختبار، وتطبيقها على عينة من الطالب األجانب بعد انتهائهم من د
 (.2013:26متقدم) عيسى:اللية العربية كلية أجنبية في المستوى ال

 مفهوم االختبارات : 
 يعرف العلماء والخبراء االختبار بعدة تعريفات منها :

ب االختبارات وسيلة من الوسائل التي تستخدم في قياس وتقويم وتقييم قدرات الطال -
كية ومعرفة مستوياتهم ، وتعد من أهم الطرق التي تساعد في معرفة تحقق األهداف السلو 

مات ه وتوصيل المعلو ئائج التعليمية المرجوة ، وقياس مقدرة المعلم على أدا، أو النت
المطلوبة للطالب ، كما تساعد رفع مستويات الطالب ، وتصنيفهم ، ومعرفة الفروق 

 . (2016:75الفردية بينهم )آالء:
كما تعرف االختبارت بأنها : من أهم أدوات القياس والتقويم لتحصيل مستويات  -

تعد واحدة من وسائل التقويم المتنوعة ، وهي وسيلة رئيسة تعمل على قياس الطالب ، و 
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شف مستوى تحصيل الطالب ومدى تحقيق المنهج الدراسي لألهداف المرسومة له ، والك
. كما يقيس مدى التقدم الذي أحرزته العملية التعليمية عن مواطن القوة والضعف في ذل 

 (.2013:132لتربوية وتحسينها )عيسى:ه يعمل على تطوير العملية ائوعلى ضو 
  

o  : أهداف االختبارات 
 .يد نقاط الضعف والقوة لدى الطالبتهدف االختبارات إلى تحد -
 .تهدف إلى قياس المستويات العلمية والمهارية لدى الطالبو  -
 .رفة الفروقات الفردية بين الطالبكما تهدف إلى مع -
 .ب من مرحلة إلى مرحلة أعلى مستوىنقل الطال -
 التنبؤ بأداء الطالب من قبل المعلمين. -
 . مادة العلمية ومعرفة مدى كفايتهاتحليل ال -
o  : خصائص االختبار الجيد 

قيس ، به نستطيع أن ن جيداً  هنا  خصائص البد من توفرها في االختبار ليصبح اختباراً 
 المستويات والمهارات المراد قياسها ، ومن هذه الخصائص : 

 .ي تعيق عملية القياساء التنقصد بالثبات خلو االختبار من األخطأواًل الثبات : و  –
مه دخل فيه رأي المصحح وحك: ونعني بها إال يكون االختبارذاتيًا ، ي ثانيًا الموضوعية –

 . الشخصي
داف له أه_ ثالثا الصدق : ونقصد به اتخاذ المعلم أسلوبًا مالئمًا للتقويم ، يقيس من خال

 .قاً التقويم المحددة مسب
 .   قسهولة التطبيرابعًا  –    
 .التمييز خامساً  –  
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o   : خطوات وضع األختبار الجيد 
 .تحديد أهداف األختبار -
 .إعداد مادة االختبار -
 .غة التعليمات واإلرشادات لألسئلةصيا -
 .وضع األسئلة -
 .تحكيم االختبار -
 .تعديل وتطوير االختبار -
 .وضع معيار لالختبار -
 (. 2000:133الفئة المطلوبة .)صالح الدين:تطبيق االختبار على  -
o  : شروط البد أن تنطبق على اختبارات الكفاية اللغوية 

ي شروط البد أن تتوفر ف تمتباإلضافة للمواصفات والشروط التي ذكرناها آنفًا فإنه 
 اختبار الكفاية الليوية وتعتمد بصورة أساسية على : 

 .اختبارات األصوات -
 .اختبارات المفردات -
 . ختبارات التراكيبا -

  ( UMST )تجربة جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا 
وبزيادة الطلب على دراسة  يد على تعلم العربية في السوداننظرًا لألقبال المتزا      

، دعت الحاجة إلى اختبارات معيارية جيدة لقياس لية العربية بالجامعات السودانيةال
، وبسبب الفراغ الذي بية في السودانعلم اللية العر مهارات الطالب الذين هم بصدد ت

، من عدم وجود اختبارات بمعايير موحدة دين تعليم اللية العربية لألجانبتعاني منه ميا
طقين بييرها ، أن وثابتة ، توجب علينا كأساتذة وخبراء في مجال تعليم اللية العربية للنا

، قادرة على ، جيدة المحتوىية المستوىوأن نفتح آفاقًا الختبارات عال نسد هذا العجز
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لهذا كله كان ال بد لنا من وضع  ،قياس مهارات اللية العربية األربعة لدى الطالب
اختبار معياري يقيس المهارات الليوية لدى الراغبين في تعلم العربية من األجانب وفق 

 .ة لقياس الكفايات الليوية للطالبمعايير عالمية دقيقة ومحكم
 

 ر الكفاية اللغوية بجامعة العلوم الطبية : اختبا
هي جامعة خاصة أنشئت في العام )UMST(جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا    

 بوالية الخرطومم وهي تعرف بجامعة مأمون حميدة نسبة لمؤسسها وزير الصحة  1996
قع ، وتتخذ مقرها بالخرطوم وسط العاصمة المثلثة )مو مأمون حميدة /البروفيسور
 (.2017الجامعة:

يها وتعتبر جامعة العلوم الطبية من أميز الجامعات في السودان حيث يتوافد للدراسة ف
وذل  لما فيها من تخصصات مختلفة، ومناهج  ،داد  كبيرة من جميع أنحاء العالمأع

وتخضع  ،، ولمواكبتها للتطورات العلمية التي تجتاح العالم بأكمله تعليمية عالية الجودة
التي جامعة بطبيعة الحال لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان و ال

، فبذل  يدرس األجنبي يس اللية العربية في كل المساقاتتفرض على الجامعات تدر 
 .كمادة أساسية من مطلوبات الجامعةالوافد إلى السودان اللية العربية 

وافد تم اللية العربية للناطقين بييرها، من جاءت تجربة جامعة العلوم الطبية لتعلي   
منا يث قح، م اللية العربية للناطقين بييرها، فكان البد من إنشاء قسم لتعلياألجانب عليها

حتى نستطيع  أنها قياس كفايات الطالب الليوية،بوضع اختبارات معيارية كان ش
 اضعة للتعديلرات خ، وظلت هذه االختبابدئيًا لمجموعات بمستويات مختلفةتقسيمهم م

ة يعتمد على فهم عميق ألنظم، حتى وصلنا إلى اختبار مميز كونه والتطوير المستمرين
 ، خاصة في جانبي القياس والتقويم . اللية
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اعي وما يميز هذا االختبار شموليته التي تقيس كل الجوانب المراد قياسها كما أنه ير 
ية هذا االختبار إلى قياس مهارات الل ، هدفلعربيةمقتضيات التقويم الخاصة باللية ا

ى فة إل، باإلضااألربعة حيث يقيس مهارة االستماع، والقراءة، والكتابة، والكالمالعربية 
 . ، والمعجميةالصرفية ،والداللية، و الليوية األخرى كالقواعد النحويةقياس الجوانب 

، حيث للطالب بار، الجانب النفسيوقد راعت اللجنة التي قامت بوضع هذا االخت
ى يتعرف ، حتواصر تواصلية بين الطالب والمعلموضعت األسئلة بعد أن قمنا ببناء أ

، ثم بعد ذل  وضعت ستجابتهم للدخول لالختبار، ومدى االمعلم على نفسية الطالب
، وأسئلة من متعدد األسئلة التي جاءت متنوعة بين أسئلة موضوعية وأسئلة اختيار

ذا هعتمدناه أساسًا في اكتابية وأسئلة التعبير الشفوي الذي  ، وأسئلةالصواب والخطأ
 قياس ، كما توجد أسئلة شفوية تهتم بقياس المهارات التفكيرية والتي من دورهااألختبار

 . ة تفكيره ، ومعرفة مستواه الفكريالمهارات الشخصية للطالب وطريق
 أمثلة على االختبار بمكوناته المختلفة

يير لأسئلة  لما تضمنه اختبار اللية العربية لتحديد مستوى الطالب فيما يلي عينة من 
 الناطقين بالعربية بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا 

 الزمن الدرجة المهارات
 دقائق 5 درجات 10 أواًل : التعبير الشفوي
 دقائق 10 درجة 20 ثانيًا : التعبير الكتابي
 قيقةد 20 درجة 20 ثالثًا : فهم المسموع
 دقيقة 20 درجة 20 رابعًا : فهم المقروء
 دقيقة 15 درجات 10 خامسًا : المفردات

 دقائق 10 درجات 10 سادسًا النحو
 دقائق 10 درجات 10 سابعًا : اإلمالء

 ساعة ونصف درجة 100 المجمددددددوع
 : إعداد الباحثالمصدر
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 أواًل : التعبير : 
 درجات (  10التعبير الشفوي )  (1)
o م في خمس دقائق عن : تكل 
 .اسم  ،عمر  ، أسرت  ، جنسيت  -
 أين تسكن ؟ -
 هي هوايت  ؟ ما -
 لماذا جئت للسودان؟ -
 لماذا تتعلم اللية العربية ؟  -
o ماذا في هذه الصورة ؟ 

 ) نضع للطالب صور يقوم بوصفها (
 درجة (  20التعبير الكتابي )  (2)

 : ( كلمة في واحدة من الموضوعات التالية  150اكتب )  
 .أسرتي -
 . أهمية اللية العربية ومكانتها -
 التطور التقني والتكنولوجي في العالم .  -
o : رتب الجمل التالية لتكوين فقرة تامة 
 ثم رجع إلى منزله ،ء من الصيدليةاشترى أحمد الدوا .1
 ، ثم أعطاه ورقة لفحص العينات  .فحص الطبيب أحمد .2
 شعر أحمد بألم شديد في بطنه. .3
 وقابل الطبيب .  ،فذهب إلى المستشفى .4
 ثم كتب الطبيب اسم الدواء على الورقة .5
 ذهب أحمد الختصاصي المختبر ألخذ العينة .  .6
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 تسلم أحمد نتيجة الفحص ، ورجع إلى الطبيب . .7
 الترتيب : 

1. ................................................................................. 
2. ................................................................................. 
3. ................................................................................. 
وى ، يتم من خاللها الكشف عن مستقوم بتقديم أسئلة شفاهية للمتعلمفي هذا الجزء ن  

، ياليعبر الطالب في إجابتها كتاب أسئلةتعبير الطالب على المستوى الشفهي ، وتقديم 
يه ي إلم، الذي ينتعليها يتم تحديد المستوى الليوي لقياس مستوى التعبير الكتابي، وبناء

ى لة عل، وتكون هذه األسئالمتعلم في مهارة الكالم، والتعبير الشفهي، والتعبير الكتابي
 النحو التالي :

o اسمه، عمره، أسرته،  من أسئلة عن:نقوم بعمل مقابلة تشخصية مع المتعلم تتض (
 ، هواياته (.مكان سكنه

o فها بليته الخاصة مثل: نعرض على المتعلم بعض الصور ليتعرف عليها، ويص 
o صور خضار وفواكه (.) صور مدن، صور سيارات ، 
o  ًوقراءًة. نسأل المتعلم بعض األسئلة حتى نعرف درجة إتقانه لحروف اللية نطقا 
o ونستمع إليه  فمن ير عن موقف معين، أو موقف حدث لهلف الطالب بالتعبنك ،

  .تحديد مستوى مهارة التعبير لديه خالل االستماع نستطيع

o  نطلب من الطالب تكوين كلمات من أحرف مبعثرة، وذل  حتى نعرف قدرته على
 مهارة التركيب.

o . نطلب من الطالب ترتيب بعض الجمل القصيرة لتكوين فقرة كاملة 
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 م المسموع : ثانيًا : فه
 استمع للنص التالي ثم أجب عن األسئلة التالية : 

 ( : 1النص )
بية للية العر ، أدرس ااسمي أمان، أنا من الهند، أنا طالب جديد، أدرس بجامعة الخرطوم

 . ينفكان عن بعضهما، فاللية والثقافة اإلسالمية ال والثقافة اإلسالمية
ير من ، توجد في السودان كثيبون وكرماءالسودان بلد واسع وجميل، والناس فيه ط

 لشمال، أجمل ما يميز السودان نيله الممتد من الجنوب إلى االمناطق السياحية واألثرية
 باإلضافة إلى جوه اإلستوائي الذي يجعل الجو بين حار وممطر أحيانًا . 

 ، بعدها يجيب عن األسئلة التالية :للنص مرتين يستمع الطالب
 ...... ..................................؟ .......................ما جنسية أمان  -
 ....... .....................................................ماذا يعمل أمان ؟ ... -
 ...... ..........................................ماذا يدرس أمان بالجامعة ؟ ..... -
 .... .....................................لسودان ؟ ..ماذا قال أمان عن الجو في ا -

 ضع دائرة حول رقم األجابة الصحيحة : 
 أمان طالب :  -
 ( قديم2)   جديد                 (1)
 ( طويل 4)   ذكي                 (3)
 يدرس أمان بجامعة :  -
 ( السودان 2)    الخرطوم             (1)
 وم الطبية ( العل4)    النيلين               (3)
 ما يميز السودان :  -
 ( ضيق مساحته 2)    تساقط الثلوج         (1)
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 ( كثرة الييوم 4نيله الممتد من الجنوب إلى الشمال         ) (3)
 الجو في السودان :  -
 ( بارد جداً 2)      معتدل ( 1)
 ( كل ما ذكر خطأ 4)          حار وممطر            (3)
 الثة أسطر : لخص ما فهمته من القصة في ث -

....................................................................................

....................................................................................
.................................................................................... 

 استمع للنص التالي ثم أجب عن األسئلة التالية : 

 ( :2النص )

 الطموح مصيدة

ذهب صديقان ليصطادا األسما ، فاصطاد أحدهما سمكًة كبيرًة، فوضعها في حقيبته، 
ديق: إلى البيت، فقد  ونهض لينصرف، فسأله اآلخر: إلي أين تذهب؟! فأجابه الص 

ني، فرد  الر جل: انتظر لتصطاد المزيد من األسما  اصطدت سمكًة كبيرًة جد ًا تكفي
الكبيرة مثلي، فسأله صديقه: ولماذا أفعل ذل ؟ فرد  الر جل: عندما تصطاد أكثر من 
سمكة يمكن  أن تبيعها، فسأله صديقه: ولماذا أفعل هذا؟ قال له: كي تحصل على 

يمكن  أن تد خره وتزيد  المزيد من المال، فسأله صديقه: ولماذا أفعل ذل ؟ فرد  الر جل:
من رصيد  في البن ، فسأله: ولماذا أفعل ذل ؟ فرد  الر جل: لكي تصبح ثري ًا، فسأله 
ديق: وماذا سأفعل بالث راء؟ فرد  الر جل: تستطيع في يوم من األي ام عندما تكبر أن  الص 
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ديق العاقل: هذا هو بالضبط ما أفعله  تستمتع بوقت  مع أوالد  وزوجت ، فقال له الص 
 )اإلنترنت / موضوع(. اآلن، وال أريد تأجيله حت ى أكبر، ويضيع العمر!

 السؤال األول :
 ضع دائرة حول رقم اإلجابة الصحيحة :

 إلى أين ذهب الصديقان : -
 السوق . .1
 الجامعة . .2
 المطعم . .3
 الصيد . .4
 أين وضع الصديق السمكة التي اصطادها : -
 في الطاولة . .1
 في القفص . .2
 في الحقيبة . .3
 ي يده .ف .4
 كلمة )ثري( تعني : -
 غني . .1
 مسكين . .2
 سارق . .3
 فقير . .4
 ضد كلمة )عاقل ( : -
 ذكي . .1
 غبي . .2
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 جاهل . .3
 عالم . .4
 لماذا اصطاد الصديق سمكة واحدة وذهب ؟ -
 ألنه اليحب السم   . .1
 ألن البحر ليس فيه سم  . .2
 ألن البحر عميق . .3
  ألن الرجل قنوع . .4
 : واليرض من األسئلة أعالها 
   الطالب للمواضيع والحوارات البسيطة التي تتصل بالمحادثات معرفة مدى فهم

 اليومية ، إضافة إلى فهم القصص والتعبيرات التي ترد فيها.
 . معرفة مدى قدرة الطالب على المشاركة في المحادثات االجتماعية اليومية 
  معرفة مدى قدرة الطالب على االستماع إلى المحادثات القصيرة وفهمها واالستجابة
 ها.ل
   معرفة مدى قدرة الطالب على االتصال في عدد من السياقات المتصلة بالحياة

 اليومية .
 . معرفة مدى قدرة الطالب على معرفة مترادفات الكلمات 
  . معرفة مدى قدرة الطالب على أضداد الكلمات 
 إن وجدت، وذل  من خالل التركيز على  يد نقاط القوة والضعف لدى الطالبتحد

 لقصيرة والطويلة .الحركات ا
 ميةالمحادثات الرسمية وغير الرس معرفة قدرة الطالب على االستنتاج باالستماع إلى . 
 جراء المكالمات الهاتفية  .معرفة مدى قدرة الطالب على فهم اآلراء واالتجاهات وا 
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 رابعًا : فهم المقروء : 
 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التالية : 

.................................................... 
معين ترتقي الشعوب وتتطور بالعلم والمعرفة ، فالعلم نور والجهل ظالم ، والعلم هو ال

 الذي ال ينضب ، وهو المنهل الذي ترتوي منه البشرية فيعلو شأنها وتتطور. 
لتي ية ارة الحقيقويعتبر المعلم القائد لهذا الركب إلى طريق العلم والمعرفة ، وهو المنا

  ،تأخذ بيد أوالدنا لمستقبل أفضل .فالمعلم شمعة تحترق لتضيء سبل الحياة لآلخرين 
 يقول الشاعر : 

 قم للمعلم وفيه التبجيال          
 كاد المعلم أن يكون رسوال                          

طرق معرفة اهلل ، و فمهنة المعلم هي مهنة الرسل واألنبياء ، فهم الذين علموا األمم 
شرف عبادته ، لذل  يستحق منا المعلم كل التقدير ، واإلجالل واألحترام ، فهو صاحب أ

 مهنة . 
 أقرأ النص السابق ثم أكمل الجمل التالية : 

 ترتقي الشعوب وتتطور بد....................................... و المعرفة . -
 ..... الذي ترتوي منه البشرية .المعلم هو ......................... -
 المعلم ............................. تخترق لتضيء لآلخرين . -
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 أذكر معنى المفردات التالية : 
 المعنى الكلمة
 .................................................................... المنداداة
 .................................................................... الركب 
 .................................................................... المعرفة
 .................................................................... سبل

 
 

 هات األضداد للكلمات التالية : 
 ضدها الكلمة
 .................................................................... ظدالم
 .................................................................... تضئ
 .................................................................... العلم
 .................................................................... التقدم

 هات المرادفات للكلمات التالية :
 ....... ...............................تتطور ............... -
 ترتوي ......................................................  -
 .....................................ترتقي ................. -
   ....................................................القائد ..  -

 هات عنوانا مناسبا للنص السابق ؟
............................................................ 
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 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التالية : 
 تلّوث البيئة

د بتلو ث البيئة )إدخال مواد  صلبة، أو غازي     ة، أو سائلة، أو أي  شكل من أشكال ي قص 
الط اقة، مثل الحرارة، أو الص وت، أو الن شاط اإلشعاعي إلى البيئة، مم ا يجعلها غير آمنة 
للعيش فيها؛ لتجاوزها النِّسب التي ي مكن للبيئة استيعابها، أو تحليلها، أو تحويلها إلى 

ّ  ض ثات موادَّ تلو ث ارًة، أو موادَّ طبيعي ًة. ي عد  مواد  غير م ؤذية(، وقد تكون هذه الملو 
تضافر الجهود للحد   من الت حديات الخطيرة التي تواجه العالم اليوم، والتي تستدعي البيئة

لبي ة، ليس على البشر وحدهم، بل على جميع الكائنات الحي ة التي ت شار   من آثاره الس 
 البشر  كوكب األرض. من أبرز أنواع الت لوُّث البيئي  : 

يتلو ث الهواء عندما يختلط بمواد  ضار ة، مثل أو ل أكسيد الكربون،  : حيثتلّوث الهواء 
، والر صاص، وقد ينتج تلو ث الهواء واألوزونوثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد الن يتروجين، 

عن بعض الكوارث الط بيعي ة، مثل حرائق اليابات والبراكين، أو بسبب األنشطة البشري ة 
ثة للبيئة، مثل: الد خان الن اتج عن حر  ق الوقود األحفوري، وعوادم التي ت نت ج مواد  ملو 

ارة إلى المسطحات  :تلّوث الماءالس يارات.   د بتلو ث الماء وصول بعض المواد  الض  ي قص 
، مم ا والمياه الجوفي ةلمائي ة، بما في ذل  األنهار، والمحيطات، والبحيرات، والجداول، ا

من خصائصها، فيصبح من الصعب استخدام الماء بطريقة آمنة، كما يؤث ر على  ييي ر
وظائف الماء في الن ظم البيئي ة المختلفة، ومن األمثلة على المواد  التي تلو ث المسطحات 
المائي ة: الكائنات الحي ة الدقيقة الم سبِّبة لألمراض، والمواد  الم شع ة، والن فايات العضوي ة 

ث الّضوضائّي لتفتيت، والمواد  الكيميائي ة الس امة، والن فط، وغيرها من المواد . القابلة ل الّتلوُّ
د به األصوات المفرطة أو غير المرغوبة، التي قد تؤث ر على صحة  أو الّضجيج: ي قص 

اإلنسان ونوعية البيئة، وت قاس شدة الض وضاء بوحدة الد يسيبل. يرتبط الت لوُّث 
ناعي، وأنشطة البناء، ووسائط الن قل، مثل: الط ائرات، الض وضائي بالت ط ور الص 

http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 كيميائي ة، أو مواد  تتلو ث الت ربة نتيجة اختالطها بمواد   :الّتربةتلّوث والقطارات، وغيرها. 
ضارة، ويحدث الت لوُّث بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجًة لألنشطة البشري ة، مثل: 

لقاء  راعي ة، وا  ناعي ة، والعمليات الز  على األرض، وتسر ب الن فط  الن فاياتاألنشطة الص 
 . ث أثناء تخزينه أو نقله، كما أن  التربة تتلو ث عندما تختلط بالمطر الحمضي  الّتلوُّ

لى درجة حرارة المسط حات المائي ة ألسباب طبيعي ة، مثل هو الت يير الم فاجئ ع الحرارّي:
ّ  في  ّ  أو انخفاضا  انفجار البراكين، أو نتيجًة لألنشطة البشري ة، وقد يكون الت يير ارتفاعا 
درجة الحرارة. ينتج الت لوُّث الحراري  عن استخدام المياه لتبريد محطات توليد الكهرباء، 

تصبح ساخنًة إلى مصادرها، أو نتيجة جريان الماء والمصانع، وعودة المياه بعد أن 
على األسطح الم عبَّدة الس اخنة صيفًا، مثل مواقف الس يارات والطرق، فيكتسب حرارًة 
ويدخل في شبكات الص رف الص حي والمسط حات المائي ة؛ فيرفع حرارتها، كما يمكن أن 

ألشعة حات المائي ة أكثر ع رضًة ينتج التلوث الحراري  عن تآكل الت ربة، مم ا يجعل المسط
ث ى الحياة البحري ة، واألنظمة البيئي ة المختلفة. . ويؤثر الت لوُّث الحراري  علالش مس الّتلوُّ

، مم ا  الّضوئّي:  ّ ناعي ة ليال  وئي  نتيجة االستخدام المفرط لألضواء الص  يحدث الت لوُّث الض 
 يؤثر على صحة البشر والحياة البري ة، ويزيد استهال  الط اقة، ويعرقل البحوث الفلكية.

ث اإلشعاعي: إلى  محطات الط اقة الن وويةتسر ب المواد  المشع ة من ينتج عن  الّتلوُّ
ت راب؛ نتيجة النشاط البشري، مثل عملي ات تعدين اليورانيوم، كما الهواء، أو الماء، أو ال

ينتج عن الت خلص من الن فايات الن ووية بطرق غير سليمة، أو استخدام األسلحة النووية، 
حية الناتجة عن الت لوث اإلشعاعي زيادة معدل اإلصابة بمرض  ومن أهم المخاطر الص 

 .الس رطان
ث البيئيّ   أضرار الّتلوُّ

ي سب ب تلوث الهواء العديد من األمراض للبشر، منها أمراض الجهاز  انتشار األمراض:
واألوعية الدموي ة، والس رطان، وقد  الت نفسي كالر بو، والحساسية، وقد ي سب ب أمراض القلب،

http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%AA%D9%89_%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%AA%D9%89_%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%AA%D9%89_%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
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ينتج عن الت لوُّث أمراض أخرى أكثر ندرًة، مثل: االضطرابات الهرموني ة، والتهاب الكبد، 
والتيفوئيد، واإلسهال، ويمكن تقدير تأثير الت لوث بكافة أشكاله على صحة اإلنسان إذا 

ص سنويا، وذل  حسب ع ر ف أن  تلوث الهواء وحده ي سب ب وفاة أكثر من مليوني شخ
ي سب ب تلو ث البيئة موت  موت الكائنات الحّية:تقرير ن شرته مجلة رسائل البحوث البيئي ة .

ي ضاف إلى المطر الحمضي   :المطر الحمضيّ تدمير األشجار نتيجة الكائنات الحية. 
ارتفاع درجات تراكم األوزون في طبقات الجو  السُّفلى، وهذا يوقف األشجار عن التنف س. 

وذل  بسبب امتصاص بعض اليازات، مثل ثاني  حرارة األرض عن معّدلها الّطبيعّي:
اليالف ني أكسيد الكبريت لألشعة تحت الحمراء، وحبسها في أكسيد الكربون، أو ثا

 .االحتباس الحراريلألرض، وت سم ى هذه الظاهرة بتأثير البيت الزجاجي، أو  الجوي  
ث البيئّي :  حلول للحّد من الّتلوُّ

استبدال الوقود األحفوري الذي ي سب ب تلو ث الهواء بمصادر الط اقة البديلة، مثل:      
طاقة الر ياح، والط اقة الش مسي ة، والط اقة الحرارية األرضي ة، وطاقة األمواج، وغيرها. 

أو الط اقة الشمسية، بدال  عن الس يارات التي  بالكهرباءات التي تعمل استخدام الس يار 
سائل الت دفئة والت بريد في المنازل، واالستعاضة تعمل باستخدام الوقود . ترشيد استخدام و 

عنها بالمباني الم وفِّرة للطاقة، التي تعتمد على االختيار الص حيح للموقع، والت صميم، 
، واالستعاضة عنها بالمشي، أو الد راجات. وسائل الن قلوالمواد  العازلة. ترشيد استخدام 

ترشيد استخدام األسمدة الكيميائي ة، واستخدام األسمدة العضوي ة بداًل عنها. إصدار 
ناعي ة التي تطلق غازات  ضار ًة بالبيئة،  وتنظ م طرق القوانين التي ت نظ م العمليات الص 

ناعي ة. منع قطع األشجار، وتشجيع زراعة األشجار؛  الت خل ص من الفضالت الص 
عادة تدويرللت عويض عن األشجار التي تم  قطعها. استخدام المنتجات القابلة للتحل ل،   وا 

رة، مثل: زيت  المنتجات غير القابلة للتحلل، مثل: البالستي . تجن ب تفري  المواد  الخط 
المحركات، وزيوت الط هي المستعملة، والد هان، ومضادات الت جمد، واألدوية، وغيرها في 

http://mawdoo3.com/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1
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ومعالجتها بطرق صديقة للبيئة. منع الر عي ، الن فاياتالحد  من كمية  المصارف المنزلي ة.
 الجائر الذي يؤد ي إلى تدهور الت ربة.)اإلنترنت / موضوع(.

 السؤال األول :
 أجب عن األسئلة التالية بإختصار :

 .......................................................ماذا نعني بالتلو ث البيئي ؟ -
 .............................................................يتلو ث الهواء ؟كيف  -
 .................................................؟ الحراري االحتباسماهي ظاهرة  -

 اكمل الفراغات بوضع الكلمة المناسبة في المكان الخالي :
د به األصوات المفرطة أو غير المرغوبة، التي قد ت......... - ؤث ر ........... ي قص 

 على صحة اإلنسان.
نايحدث..............................  نتيجة االس - عي ة تخدام المفرط لألضواء الص 

 ليال، مم ا يؤثر على صحة البشر والحياة البري ة .
إلى الهواء، أو الماء، أو الت راب  محطات الط اقة الن وويةعند تسر ب المواد  المشع ة من  -

 ينتج ................................
 استخدم المفردات التالية في جمل تامة : 

 ...............................أبرز ......................................... .1
 ..................................................................تدوير ..... .2
 ...............................تآكل ......................................... .3
 ...............................ترآكم ......................................... .4
 : ومن األسئلة أعالها نتمكن من 
 فهم الطالب للمعنى العام من النص المقروء . رفة مدى مع 
  للكلمات الشائعة والعبارات . فهم الطالبمعرفة مدى 

http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
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  على قراءة نص معين .قدرة الطالب معرفة مدى 
  معرفة مدى قدرة الطالب على قراءة نصوص معقد واإلجابة على أسئلة الفهم

كمال الجمل.  واالختيار من متعدد وا 
   ة المتعلم على تحليل جمل مفيدة ذات معنى من مجموعة كلمات معرفة مدى قدر

 تعرض عليه كتابة.
 النحو : 

 :  الكلمة المناسبةضع دائرة حول  -
 ..................... الطالب إلى المدرسة . /1

 أ/ سافر        ب/ ذهب 
 ج/ بات          د/ نام 
 الطالبان ...................... الدرس . /2 

 أ/ كتبان               ب/ يكتبان         
 ج/ كتبوا                  د/ كتب        

 قابلت ..................... المدرسة . /3
 أ/ معلمي                 ب/ معلمو       
 ج/ معلمين                  د/ معلمون      

 مررت بد.................... /4
 ب/ أخي          أ/ أخو                 
 ج/ أخا                       د/ أخانا     
 جئت إلى المدرسة ..................... السيارة  /5

 أ/ على                    ب/ من      
 ج/ بد                        د/ فوق      
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 أجب .............. السؤال التالي  /6
 ب/ على    أ/ من                        
 ج/ عن                        د/ أمام     
 السماء ................ األرض  /7

 أ/ فوق                       ب/ تحت      
 ج/ أمام                        د/ وراء      
 لسداني .............. فمي  /8

 أ/ داخل                       ب/ خلف      
 ن يمين                    د/ عن يسار  ج/ ع     
o : هات مبتدأ مناسب في الجمل التالية 
 .................... أشجارها مثمرة . -
 ................... صافية . -
 ................... يكتبون الدرس -
o : ضع حرف الجر المناسب فيما يلي 
 القلم ............... الحقيبة .  -
 ........ القاهرة .سافرت .....الطائرة   -
 اشتريت الحذاء ................ السوق . -
 : اليرض من األسئلة أعالها 
 . معرفة مدى قدرة الطالب على استخدام القواعد النحوية السهلة 
 .معرفة مدى قدرة الطالب على تكوين وكتابة أساسيات الجملة العربية 
 ماء اإلشارة واألدوات  معرفة مدى قدرة الطالب على استخدام حروف الجر ،  وأس

 وغيرها .
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 اإلمــالء :  -
o  جمل سهلة  ( : 10اكتب ما يمأل علي ) يملى المعلم على الطالب 

....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
أل ا يمب م.... اكت.................................................................
 علي  ) يملي المعلم على الطالب قطعة عالية المستوى  ( :

  : واليرض من الكتابة 
o تكليف المتعلم بكتابة جمل وكلمات  مبعثرة، وذل  للتعرف على قدرة المتعلم على 

 دود ،قدرة الطالب على الكتابة السليمة مراعيا فيها الحركات القصيرة والطويلة ، والم
 و ) ال القمرية ( ، والهمزات ، وغيرها   و)ال الشمسية ( ،

o من  تكليف المتعلم بكتابة الكلمات ، والجمل ، والعبارات ، والنصوص ، التي يسمعها
 المعلم.

 النتائج والتوصيات :
 النتائج :
ل تم التوصتجربة االختبار بصورته النهائية على الطالب كعينة تجريبية  تمتوبعد أن 

 النتائج التالية :  إلى
 االختبار يتدرج من األداء الليوي من البسيط إلى األداء الليوي المعقد . -
 االختبار يوضح بجالء تمكن الطلب من مهارت اللية العربية أو عدمه .  -
 االختبار يصف مهارات الطالب الليوية وصفًا دقيقًا . -
 االختبار يحدد مستويات الطالب من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتقدم . -
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 ختبار يوضح مكامن الضعف والقوة لدى كل دارس على حدا .اال -
 . االختبار يقيس المهارات الليوية االربعة كتابة ، واستماع ، ومحادثة ، وقراءة -
 االختبار يقيس مهارات التفكير لدى الطالب . -
،  االختبار يقيس العناصر المرتبطة بتعليم اللية كالثقافة ، والتواصل االجتماعي -

 .والمعرفة 
 التوصيات :

ع اختبارات يوصي البحث بإعتماد معايير تحديد الكفاية الليوية العالمية في وض  -
 .الكفاءة للية العربية

اشتمال اختبارات الكفاءة الليوية في اللية العربية على وصف كما نوصي بضرورة  -
 ابة (.الكت –لقراءة ا –لمحادثة ا –دقيق لمهارات اللية العربية األربعة: ) االستماع 

كما نوصي بضرورة إتباع التدرج في قياس معايير الكفاية الليوية من السهل إلى  -
 الصعب.

نوصي بأن يشتمل االختبار في على مستويين : مستوى منخفض لتحديد المستويات  -
 المتدنية ، ومستوى آخر مرتفع لقياس المستويات العليا .

عداد مناهج وبرامج تعليمية للية  -  العربية للناطقين بييرها علىنوصي بتصميم  وا 
 غرار معايير الكفاية الليوية العالمية في تعليم الليات .

 المراجع : 
 ( مفهوم األختبارات .2016آالء صبح ) -
 إيمان حسين الطائي، محاضرات في القياس والتقويم، جامعة بيداد -
ربية اللية الع (، استخدام اختبارات التتمة لقياس كفاءة دارسي 1978رشدي طعيمه )  -

 أخرى في بعض الجامعات األمريكية من الناطقين بليات
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(: تصور مقترح الختبارات تحديد المستوى في  2012شريف محمد الحبيبي )  -
 مهارات اللية العربية للناطقين بليات أخرى في ضوء مفهوم الكفاءة الليوية.

ي والنفسي وأساسياته ( القياس والتقويم التربو 2000صالح الدين محمود عالم ) -
 وتطبيقاته وتوجيهاته المعاصرة .

تجربة معهد الخرطوم الدولي للية العربية / شبكة صوت  –( 2008محمد زايد بركة ) -
 العرب .

بية ( ، بناء مقياس الكفاءة الليوية في اللية العر 1988محمد عبد الرؤوف الشيخ ) -
 كلفة أجنبية . 

 المجالت:
ن ( تصور لبرامج تعليم اللية العربية وتعلمها للناطقي2007إيمان أحمد هويدي ) -

 ليم. بييرها عن بعد في ضوء الكفاية الليوية ، مجلة الجمعية العربية لتكنولوجيا التع
ة / ري للية العربي( اختبارات الكفاية الليوية نحو اختبار معيا2013بشير عيسى ) -

 .مركز شيخ زايد
 ات / ترجمة( اإلطار المرجعي المشتر  للي2001في )مجلس التعاون األوربي الثقا -

 .عال عادل / معهد جوته
ضافية ( ، مقتضيات الكفاءة في تعليم اللية العربية كلفة أ1992محمد السعيد بدوي ) -
 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم / تونس /

 المواقع اإللكترونية :
 .umst.comwww - .موقع جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا باالنترنت 
 (  CEFRويكيبيديا، اإلطار األوروبي المرجعي العام لليات  -

 

http://www.umst.com/
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يف العالقة بني املسئولية جلودة اخلدمات الداخلية الدور الوسيط   
 بالشركات اخلدمية للعاملني دركةاالجتماعية الداخلية والصورة الذهنية امل

 عاملة بالسودانال
 الفاتح عز الدين عوض الكريم

 صديق بلل إبراهيم بلل
ABSTRACT: 
   The search aimed to identify the role of Internal service quality 

in the relationship between internal social responsibility and the 

mental image of the employees of the service companies operating 

in Sudan. The study used the descriptive method. It also relied on 

the non-probabilistic sample.whereas a total number of 260 

questionnaire was designed to collect data, (243) response rate of 

(93%) to verify the degree of reliability in the data. The mouse was 

used. The model of the study was developed and the hypotheses 

were developed based on the previous studies. The path analysis 

and structural equation modeling were used to test hypotheses, The 

study recommended focusing on proactive social responsibility and 

anticipating the desires and needs of employees to enhance the self 

image of employees and maintain a high level of mental image. 

Internal company .                 
الصورة  -لداخلية لمسئولية االجتماعية اا - جودة الخدمات الداخلية :لمفتاحيهاالكلمات 
 للعاملين مدركةالذهنية ال

 :مستخلص 
في العالقة بين المسئولية  جودة الخدمات الداخليةإلي التعرف علي دور  بحثهدف ال

للعاملين بالشركات الخدمية العاملة في  مدركةاالجتماعية الداخلية والصورة الذهنية ال
العينة غير االحتمالية  ىدت علكما اعتم ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، السودان
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استبانة واسترد  ( 260 )حيث تم توزيع عدد  ،وصممت استبانة لجمع البيانات (الميسرة)
للتأكد من درجة االعتمادية في البيانات تم   (%93)بنسبة استجابة بليت  ( 243)منها 

علي الدراسات وتم بناء نموذج الدراسة وتطوير الفرضيات اعتمادًا  ،استخدام الفأكرونباخ
 ،كما تم استخدم تحليل المسار ونمذجة المعادلة البنائية الختبار الفرضيات، السابقة

وجود عالقة بين المسئولية االجتماعية الداخلية والصورة عدم حيث أظهرت النتائج 
فسر العالقة بين المسئولية االجتماعية ال تالعاملين كفاءة  للعاملين وأن مدركةالذهنية ال

 الموارد ةيتنم على بالعملوأوصت الدراسة  ،ة للعاملينمدركوالصورة الذهنية ال تباقيةساال
 عيلجم حيتت فعالة ةيبيتدر  عقد برامج خالل من مجال رفع الكفاءة والمهارة في ةيالبشر 
 .دعم أنشطتهم العملية  في المهاراتالقدرات و  تل  من االستفادة نيالموظف

 
وية ضمن الخطط السنالبد أن تكون لية االجتماعية ئو المسأن  ىهنا  من ير  المقدمة : 

من استدامتها والعمل على للمؤسسات بحيث تظهر في تقاريرها السنوية حتى تض
ة في ، وتختلف البرامج من تدريب للعاملين إلى البرامج التعليمية إلى المساهمتطويرها

دعم و هتمام بأسر العاملين واال تطوير المنتزهات والمحميات وتشجيع المبادرات البيئية
 (2013وهيبة, (المؤسسات الخيرية والشركات الناشئة 

لى تحسينإلى تحسين نوعية حياة عامليها، و ولقد بادرت العديد من المؤسسات         ا 
ة، داخليظروف بيئة عملها، وتوفير العدالة الوظيفية، وغيرها من المبادرات االجتماعية ال

ويقي قفها التنافسي، أي التركيز على الجانب االقتصادي والتسومو  وذل  لتحسين أرباحها
لهذه المؤسسات، وفي بداية الستينات من القرن الماضي وبعد زيادة االنتقادات 
والضيوطات، بادرت العديد من منظمات األعمال إلى تبني ما يمكن أن نسميه أداًء 

لية: التا ة االجتماعيةر المسؤولياجتماعيا داخليًا خارجيًا، وذل  من خالل االهتمام بعناص
 م(2014القريوتي ,.)المجتمع، والبيئة العمالء، المنافسين، المجهزين، 
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تنشد  إليه معظم الشركات التي ىأصبح تكوين الصورة الذهنية الطيبة هدفًا أساسيا تسع  
النجاح ,وقد وعت الشركات أهمية دراسة وقياس الصورة الذهنية المتكونة في أذهان 

ف بتحسين االنطباعات والمعار  ىعناهيرها لكي تبني الخطط واالستراتيجيات التي ت  جم
فة الذهنية للجماهير وبالتالي خلق بيئة مالئمة لتحقيق نشاطات الشركة المختلفة بكا

  م(2009) الشيخ ,اإلعالنية (  ،التسويقية ،المالية ،ةاإلداريمجاالتها )
ل عية والصورة الذهنية فالمنظمات اليوم وفي ظولية االجتمائوهنا  من ربط بين المس

جميع  احتدام شدة المنافسة تحرص أكثر من أي وقت مضى على صورتها في أذهان
عها ن لكل منظمة صورة ذهنية في أذهان جميع المتعاملين ماألطراف المتعاملة معهم, أل

ة الذهنية شاءت في ذل  أم لم تشأ, وسواء خططت لذل  أم لم تخطط, والش  أن الصور 
 (Gregory, 1999)الحسنة يمكن أن تسهم الكثير في نجاح المنظمة واستمراريتها 

ت تأتي األهمية النظرية لهذه الدراسة من كونها تختص بالمؤسسا : األهمية النظرية
 في ليةالخدمية العاملة بالسودان وكونها تختص بموضوع المسئولية االجتماعية الداخ

من الموضوعات , وهي كفاءتهمللعاملين من خالل  مدركةالتحسين الصورة الذهنية 
ة حيث قلة الدراسات في هذا المجال, كما قد تساعد هذه الدراس ,الحديثة في السودان

ة الباحثين في القيام بالعديد من البحوث المتعلقة بموضوع الصورة الذهنية الداخلي
إضافة دراسة تطبيقية  وكذل  قد تمثل هذه الدراسة، للشركات العاملة بالسودان

 للعاملين عن طريق المسئولية االجتماعية مدركةمتخصصة في مجال الصورة الذهنية ال
 العاملين كمتيير مفسر لهذه العالقة .كفاءة الداخلية من خالل 
: تتمثل أهمية الدراسة العملية في مساعدة المنظمات بالتوجه نحو  األهمية التطبيقية

 كفاءةللعاملين من خالل  مدركةالداخلية لتحسين الصورة الذهنية الالمسئولية االجتماعية 
كما أن الشركات والمؤسسات الخدمية العاملة في السودان بكافة أنواعها إلى ، العاملين

كفاتهم من خالل  ن صورتها في أذهان عمالئها الداخلين )العاملين(يحاجة لتحس
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بالمسئولية االجتماعية الداخلية وبالتالي االهتمام  ىوكذل  رفع مستو  ،ومقدرتهم المهنية
 .في المنظمات الخدمية في السودان التأثير علي جودة الخدمة الداخلية

 مشكلة البحث :
 ىتركزت عل ةنجد أن معظم الدراسات التي تناولت المسئولية االجتماعية بصفة عام

فاتها الصناعية كما القطاعات الصناعية واإلنتاجية باعتقاد أنها المؤثر في البيئة بمخل
 Hassan ,et,al ,2014م و2014جاء ذل  في دراسة كل من )القريوتي وآخرون ,

 ,Battaglia, et al و Majid  -2016 و Fayez , 2016و   Chang ,2015و

 اهبأبعاد جتماعيةاال ليةو ئالمسن بي يةو ق إيجابية عالقة دو جو  إلىحيث  توصلت  (2014
 التنافسية الميزةو ) البيئي البعد ،صاديقتاال البعد ني،و قانال البعد ، األخالق البعد (

الشركات الصناعية  ىابعاد كاول كما ركزت عل ىويالحظ أن هذه الدراسات ركزت عل
 طنيو ال لالقتصاد حقيقية دعامة تمثل التيهي ملت الشركات والمنظمات الخدمية و وأه
 الخدمات متقديخالل  نمماعي  االقتصادي االجت تقوم بدور فعال والتطور والنمو  يهف
 كبيرة مكانة تكتسب الهجع مما العمل، فرصوخلق  اإلنمائية األهداف تحقيقو  اهيعو تنو 

ركات الخدمية الش ى, فعلية ستقوم هذه الدراسة بالتركيز علالدراسات والبحوث تستحق
 .العاملة في السودان

نها الدراسات السابقة اذ أ من خالل ما سبق يتضح جليًا ما يميز هذه الدراسة عن     
 (فاعلي والت –ستباقي لداخلية كمتيير مستقل ببعديها ) اإلتناولت المسئولية االجتماعية ا

مات استخدمت هذه الدراسة جودة الخدو كمتيير تابع  لمدركة للعاملينوالصورة الذهنية ا
ة ية والصور الداخلية كمتيير وسيط لتفسير العالقة بين المسئولية االجتماعية الداخل

 .الذهنية الداخلية
وبالرغم من أن الحديث عن  ,الفجوة البحثية لمشكلة الدراسة  *من هذا المنطلق تتبين

أصبح ظاهرة مألوفة, لكننا نجد أن الدراسات العربية تكاد  الداخلية ولية االجتماعيةئالمس
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لية االجتماعية و ئالمس طالق لتقييم العالقة بينتكون شحيحة إن لم تكن موجودة على اإل
حافزا  بحثال ا, من هنا كان هذ مدركة للعاملينفي تحسين الصورة الذهنية الالداخلية 

 .بحوثنحو إجراء مثل هذه ال
 أهداف البحث :

ذهنية معرفة العالقة بين المسئولية االجتماعية الداخلية و الصورة  ال إلى بحثهدف الي
 ت الداخلية وذل  من خالل األتي:من خالل توسط جودة الخدماللعاملين  مدركةال
 املين.قة بين المسئولية االجتماعية الداخلية والصورة الذهنية المدركة للعاختبار العال-1 
 قة بين المسئولية االجتماعية الداخلية وجودة الخدمات الداخلية.اختبار العال -2
 .للعاملينالصورة الذهنية المدركة ختبار أثر جودة الخدمات الداخلية علي ا -3
 ودة الخدمات الداخلية في العالقة بين المسئولية االجتماعية الداخليةتوضيح اثر ج -4

 المدركة للعاملين. والصورة الذهنية
 النظري: اإلطار

 أواًل : المسئولية االجتماعية الداخلية :
ولية ئتؤكد العديد من الدراسات التي أجريت في بيئات مختلفة على أهمية المس

نة اعية, ومن هذه الدراسات دراسة أجريت في الواليات المتحدة األمريكية في ساالجتم
تريليون دوالر  24تريليون دوالر من أصل  2.3حيث أظهرت أن ما مقداره  2006

كانت قد استثمرت في الشركات التي أظهرت نسبة عالية ضمن مقياس المسؤولية 
 (.Heslin and Ochoa, 2008االجتماعية      )

بأن االبتكار واإلبداع لهما دور كبير في ترسيخ  وآخرون ( Poon, 2000)وقد أكد    
الصورة الذهنية, ولكنهما ال يكفيان لضمان النجاح, لذل  فقد ازداد االهتمام بما إذا كانت 

لذل  فقد أضاف  ،ولية االجتماعية أم الئهذه المنظمات تحمل سجال تاريخيا في المس
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على المنظمات بحيث أدخلت هذا البعد في  اً آخر  عبئاً  هذا المعيار االجتماعي
  (Balmer and Gray, 2000استراتيجياتها وقراراتها )

ت التي ولية االجتماعية فقد ظهر العديد من التعريفائونظرا الزدياد أهمية المس        
يف حاولت تحديد التعريف الدقيق للمسؤولية االجتماعية نذكر أهم هذه التعريفات: تعر 

ن ولية االجتماعية بأنها " مسؤولية  المنظمة عئللمس ISOمنظمة المقاييس العالمية 
القي األخ اآلثار المترتبة لقراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة عبر الشفافية والسلو 

عات المتناسق مع التنمية المستدامة ورفاه المجتمع فضال عن األخذ بعين االعتبار توق
 م(2011)كردي ,المساهمين   

مال س ال: إذا كانت المنظمات تولي اهتمامها لرأ ولية االجتماعية تجاه الموظفينئالمس
ني ن العاملين المهرة على المستوى الوط بد من تقديم لهم ما هو أفضل, ألالبشري فال

 ولية االجتماعية من بين العوامل األخرى,ئلمي أصبحوا يركزون على عامل المسوالعا
ذل  تجريبيا حيث أن أكثر الناس يحبذون العمل في المنظمة التي لديها  وقد اثبت

اريا سياسات بيئية ومجتمعية جيدة, كما اثبت بنفس السياق أن الناس يحبذون التعامل تج
 (Eweje and Bentley, 2006مع نفس المنظمات )

ة يعاالجتما ةيعرف بالمسؤولين أو ما ية الشركات تجاه العامليأما بالنسبة لمسؤول    
 اتيبد من األدية للشركات والتي تم تناولها في هذه الدراسة، فبعد مراجعة العديالداخل

 ات السابقة التييالسابقة التي تناولت هذا الجانب فقد وجدت الدراسة ضحالة األدب
 راسةد هنا إلى دية، ونشيئة العربية وخاصة في البية الداخلية االجتماعيولئتطرقت للمس

ة ية الداخلية االجتماعيولئن المسيالتي تناولت العالقة ب(،  2010) و آخرون البدور
م يتعلة ( اليث تناولت األبعاد التاليمي في القطاع المصرفي األردني حيوااللتزام التنظ

عمل ان الاة، التنوع في مكية توازن العمل والحيب، حقوق اإلنسان، السالمة والرفاهيوالتدر 
(E&,Lin ,S.K (2010) Ali, A ,Nasruddin  ) , 



 م2019أكتوبر   –العدد السادس            جملة الدراسات اإلدارية واالجتماعية 

118 

 

 

لتزام ة وأثرها على االية الداخلية االجتماعيولئ( المس2011د )يف عبيتناولت دراسة سو    
ة، االبتكار ياسات اإلدار يمي، السيكل التنظيفي ثالثة أبعاد وهي)الهيالوظ
 (AL Shbiel,2011.)رييوالتي
لنسبة ة للشركات باية الداخلية االجتماعيولئة أبعاد للمسيثمانالبعض أن هنا   ىوير    

رص، شة، تكافؤ الفين مستوى المعية والسالمة، تحسين، الرفاهية العاملين )نوعيللموظف
 نيوظفر والدعم للميالتطو  ع المهارات،ياجات والرغبات، تشجية عادلة، االحتيقرارات أدار 

  .(Turker,2009)ز تعلمهميوتعز 
زام سئولية االجتماعية الداخلية و هي االلتة سوف تتناول الميأما الدراسة الحال    

االجتماعية المستمر لمؤسسات األعمال بالتصرف األخالقي والمساهمة في حل القضايا 
ت ، وتقديم الخدماعلى تحسين نوعية الظروف المعيشية، والعمل واالقتصادية والبيئية

ي العامر ,و أليالبي )لي والمنتجات للعاملين وعائالتهم والمجتمع ككل بشكل استباقي أو تفاع
 م(2010,
عية الجتماامن خالل التعريف السابق للمسئولية : د المسئولية االجتماعية الداخليةأبعا 

 -الداخلية يتضح أن أبعاد المسئولية االجتماعية الداخلية في هي :
 المسئولية االجتماعية االستباقية: /1

باقي وتقدم احتياجات العمالء هي أن تتجاوز الشركة القوانين واللوائح بشكل است
والمجتمع بطريقة تتفق أو تفوق توقعات المجتمع وفقا لألعراف والقواعد 

بمرحلة تنفيذ  ستباقي من أن له عالقة إلاوتنبع أهمية التوجه  (,2017,خليل)األخالقية
قيق الستباقية تنقل المفاهيم من الحالة النظرية إلى الحالة العملية لتحاالعمل الريادي ، ف

المكاسب من خالل احتالل المنظمة المرتبة األولى في االستثمار واستيالل الفرص 
الجديدة للمنظمة فالمنظمات االستباقية ترصد اتجاهات السوق وتكشف عن الحاجات 
المستقبلية للزبون وتتوقع التطورات والتييرات في الطلب التي تقود إلى توليد فرصة 
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يجاد مسببات عمل جديدة وتح قيق نمو وتطور غريبين لدى كل من الزبون والمنظمة. وا 
 م(2013، )جندب

 المسئولية االجتماعية التفاعلية: /2
هذا هي تلبي الشركة الحتياجات العمالء والمجتمع كرد فعل نحو متطلباتهم ورغباتهم, و 
قدم يعني أن الشركة التي تتبنى المسؤولية االجتماعية تتبناها بشكل تفاعلي أو حيث ت

تيير دماتها للمجتمع كرد فعل نحو احتياجاتهم ورغباتهم حيث أن القضايا االجتماعية تخ
من وقت إلى أخرى والقضية االجتماعية الخاصة بصناعة معينة قد ال تناسب صناعة  

على سبيل المثال هنا  العديد من القضايا االجتماعية التي  ،في الوقت نفسه ىخر ا
 كيز بشكل متزايد على منتجات آمنه، تمييز فين التر تييرت بمرور الوقت والتي تتضم

يا للقضا وعليه فإن إستراتيجية االستجابة، ، الموارد الطبيعية في البيئة ... الخالعمالة
وفي المنظمة الواحدة من وقت إلى  ىاالجتماعية سوف تختلف من منظمة إلى أخر 

فعل شيء على ض اآلخر ال يبعض الشركات تستجيب لبعض القضايا والبع ،آخر
خر ينتظر لحين ولياته االجتماعية والبعض اآلئخر يبادر بمساإلطالق، البعض اآل

 (2017,)خليلحدوث المشكلة 
 :ثانيًا: الصورة الذهنية الداخلية

 ،تجاهالمدركات الكلية للعمالء للمؤسسة ااالنطباعات و  هيالصورة الذهنية للمؤسسة     
 ،الخارجية تجاههااقف عمالء المؤسسة الداخلية و مو  تشكل هذه االنطباعاتأعمالها، و 

مرت لذا أدركت الكثير من المنظمات مدى أهمية الصورة الذهنية الجيدة, لذل  فقد استث
ولكل منظمة صورة  ،أمواال طائلة في محاولة ترسيخها في أذهان أصحاب المصلحة

 ,1999ظمات, )ذهنية, وان الصورة الذهنية الجيدة لها تأثير كبير على نجاح المن
Gregory) 
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بما أن الصورة الذهنية تؤثر في سلو  أصحاب المصلحة, فان المنظمات تكافح 
دارة صورها الذهنية وذل  للعديد من األسباب والتي تشمل: تنشيط  من اجل تطوير وا 

 ثمرينالمبيعات, ترسيخ النوايا الحسنة للمنظمة, خلق هوية للموظفين, التأثير في المست
حة المالية, تعزيز عالقات ايجابية مع المجتمع والحكومة, ومجموعات المصل والمؤسسات

 م(2011)الكردي,الخاصة وقادة الرأي وآخرون من اجل تحقيق وضعا تنافسيا.  
 تكوين الصورة الذهنية لدى الجمهور الداخلي )الموظفين(

ن مبدأ يجية لها يإن بناء وتطوير الصورة التي ترغبها المؤسسة لنفسها لتكون ثروة إسترات
نية، الداخل إلى الخارج، فالشركات التي تستند على هذا األساس يسهل بناء صورتها الذه
هور ولكن قبل البدء بتكوين الصورة البد من التعرف على األشياء التي يفكر بها  الجم

تجاه الشركة وهذا بحاجة إلى دراسات وبحوث لبناء اإلستراتيجية المتبعة، وتشكيل 
ة لدى الجمهور بحاجة إلى تكامل السياسات الرسمية المتبعة فيها، فمن كبير الصور 

 قوم كلهالتي تالمسئولين التنفيذيين إلى إدارة العالقات العامة إلى إدارة الموارد البشرية، ا
بوضع بنود الصورة المرغوبة وطرق تنفيذها، ونجاح ذل  متوقف على تكامل جهود 

فة تحقيق تل  الصورة، فعندما تتحد هذه الدوائر على ثقاة على اإلداريجميع الدوائر 
ة واحدة مشتركة في التعامل مع الموظفين، ال ش  فيها ستجد نتيجة ذل  الصورة الطيب

 م(   2009)الشيخ ,المرغوبة. 
 .هي التصورات, األحاسيس, والعالقات  الصورة الذهنية المدركة:

اكهم الشخصي الذي يؤثر على يعكس اإلدرا  عند األشخاص حقيقتهم وهو إدر 
 بماذاو وتشير الدراسات بأن الصورة الذاتية هي ماذا يفكر الموظفون  ،قراراتهم الشرائية

 يشعرون وان الصورة المتوقعة هي ماذا تفعل المنظمة, وان الصورة المدركة هي ماذا
 م(2011)الكردي, يفكر المستهل  وما الذي يؤثر على سلوكه تجاه هذه المنظمة
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 :جودة الخدمات الداخلية : الثاً ث
ة الخدمات إن جودة الخدمات الداخلية موضوع حديث نسبيًا بالمقارنة مع جود   

تي الحالة ال ىحيث أن مستوي جودة الخدمات الداخلية هي مستو  ,الخارجية )التقليدية (
, ولكن من منظور أبعادها المتعددة حيث ليها الخدمة المقدمة للعمالء منتكون ع

 ,ابسه) الكسلعاملين )مقدمي تل  الخدمة ( , كونهم هم من يقوم بتقديم الخدمة للعمالء ا
 م(2011

ية والجودة تعني تلب ,ائن تتطلب منتجات ذات جودة عاليةن مقابلة حاجات الزبإلذا ف 
متطلبات العمالء وهي الفرق بين توقعات العميل للخدمة وبين الخدمة المحسوسة من 

 ( (Reynoso , moores .1995،فعليًا  العميل والمحققة
ذا أرادت المنظ عليهم تحسين مستويات  ,مات تحسين جودة الخدمات الخارجيةوا 

 جودة الخدمات الداخلية أواًل ولتحقيق تحسين مستويات الخدمات الداخلية فإن نقطة
ن مختلف تبين بوضوح المبادالت والصفقات بي البداية تكون في وضع خطة عمل,

تماس مباشر بالعمالء  ىوحثي في داخل األقسام التي عل ,في داخل المنظمة األقسام
(,2005   ,Voss, Calantone ,Keller) 

ء سواء كالعمال حد   ىكما يرى بعض الباحثين الزبائن )العمالء( الداخليين مهمون عل
كفاءة  ىوذل  ألن نجاح الخدمة المقدمة للزبون الداخلي قد تؤدي إل ,ينيالخارج

اخل دعامالت والمبادالت الداخلية بين أعضاء التنظيم أو بين األقسام المختلفة في الت
, خفض التكاليف ىتخفيض نسبة المنتجات التالفة باإلضافة إل ىالمنظمة مما يؤدي إل

 . (Jun , Cai ,2010,)ينيوكذل  تحسين جودة الخدمات المقدمة للعمالء الخارج
 في تقييم جودة لخدمات لهم دور كبير ومؤثرن العاملين داخل أي مؤسسة مقدمة إ

، حيث يعتبر بعض ن يعتبرون زبائن في داخل المنظمة، و الذيالخدمات الداخلية
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جودة الخدمة المقدمة  ىالباحثين أن الزبون الداخلي في المنظمة هو قاضي نهائي عل
(Jun & Cai , 2010)  

منظمة المنظمة من تل  التتطلب المحافظة علي جودة خدمات داخلية مرتفعة داخل 
العمل تحسين كفاءة العاملين فيها، من حيث التدريب والتأهيل، وتحسين سلوكهم العام، و 

، من حيث العمل معًا كفريق المشتر  بين العاملين في المنظمةعلي تحقيق التعاون 
هذا بالتالي جودة الخدمات المقدمة، و  ىواحد دون وجود صراع داخلي بينهم يؤثر عل

 ىبالتالي يؤدي إلرتفع من جودة الخدمات الداخلية و م ىمستو  ىنهم من المحافظة عليمك
 ,Andronikidis & Bellouمرتفع من جودة الخدمات المقدمة للعمالء ) ىمستو 

2008) . 
 نموذج الدراسة وتطوير الفرضيات:
 ( نموذج الدراسة1رقم: ) الشكل

 
      

 
 
 
 

    م      2018الباحثينعداد إ :المصدر
 تطوير الفرضيات:

 . نمليللعا مدركةالعالقة بين المسئولية االجتماعية الداخلية والصورة الذهنية ال
 ىية علم ( عن وجود عالقة إيجابية للمسئولية االجتماع2016كشفت دراسة )ماجد , 

وجود دور  ىم( إل2012, وتوصلت دراسة )القريوتي , عدالة الصنف وصورة الشركة

 االجتماعية االستباقيةالمسئولية 
 المسئولية االجتماعية التفاعلية

 

 اخليةجودة الخدمات الد
 

 

 الصورة الذهنية المدركة
H2 

H1 

H3 
H4 

 املتغري التابع املتغري الوسيط املتغري املستقل
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توصلت دراسة )خوجلي,  , وأيضاً ماعية في تحقيق الميزة التنافسيةية االجتايجابي للمسئول
 ,ية االجتماعية والميزة التنافسيةوجود عالقة ايجابية جزئية بين المسئول ىم ( إل2015

م( أن هنا  أثر معنوي للمسئولية االجتماعية 2011كما أوضحت دراسة )كردي , 
من خالل ما تم عرضه من الدراسات  ،ككل بجميع أبعادها في إدارة الصورة الذهنية

سين في تحالداخلية السابقة تبين عدم وجود دراسات تناولت المسئولية االجتماعية 
 نتاج الفرضية الرئيسية التالية :يمكن استهنا من الصورة الذهنية الداخلية , و 

 : ىاألول ةالفرضية الرئيس/1
قية ستباجتماعية)المسئولية االجتماعية االتوجد عالقة بين التوجه بالمسئولية اال       

رع منها تتفو للعاملين  مدركةالصورة الذهنية المسئولية االجتماعية التفاعلية( و ال -
 الفرضيات الفرعية اآلتية:

 .مدركةالصورة المسئولية االجتماعية االستباقية و توجد عالقة بين ال 1-1
 .مدركةلصورة الالمسئولية االجتماعية التفاعلية و توجد عالقة بين ا 2-1

 .ملين(العا )كفاءةوجودة الخدمات الداخليةالداخلية العالقة بين المسئولية االجتماعية 
م ( إلي هنا  عالقة ايجابية بين المسئولية 2014توصلت دراسة )سوزان ,         

م( والتي أوصت بأن تكون 2012االجتماعية وجودة الخدمة ,ودراسة )مأمون وآخرون ,
راسة ف( ودالتعاط، التأمين ،د الثالثة )الثقةنفيذيين نظرة شاملة لمفهوم األبعاللمدراء الت

(luu trony  /2012هنا  تأثير ايجابي للمسئولية االجتماعية علي عدالة الصنف )م،  
 من هنا يمكن استنتاج الفرضية الرئيسية التالية :

 ة الثانية :الفرضية الرئيس /2
ية ستباق) المسئولية االجتماعية االالداخلية جتماعيةتوجد عالقة بين المسئولية اال

تتفرع منها الفرضيات و  لخدمات الداخليةجودة ا والمسئولية االجتماعية التفاعلية(  -
 الفرعية اآلتية:
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 .خليةجودة الخدمات الداو  توجد عالقة بين المسئولية االجتماعية االستباقية 2-1
 .ليةجودة الخدمات الداخو عية التفاعلية توجد عالقة بين المسئولية االجتما 2-2
 الفرضية الثالثة : /3

 . مدركة للعاملينالعالقة بين جودة الخدمات الداخلية والصورة الذهنية ال
 –االعتمادية  –الجوانب الملموسة ( بأبعادها )م 2013-فقد توصلت دراسة )العواجين 

وجود أثر لجودة الخدمات  ىإل (المهنية –العاطف  –لضمان ا –ابة االستج –المسئولية 
م( 2011 –لين . كذل  دراسة )صفدي الداخلية بجميع أبعادها في الرضا الوظيفي للعام

مة من شركة أثبتت وجود رضا عن العاملين في جودة الخدمات الداخلية المقد ىالتو 
إلي وجود رضا من  (Piyush – 2016. كما أشارات دراسة )االتصاالت الفلسطينية

وجود  ى( إلم2009 –وصلت دراسة )نانسي ت ،الداخلية ن من جودة الخدماتالموظفي
كما توصلت دراسة ، جودة الخدمات الخارجيةقة بين جودة الخدمات الداخلية و عال
(Angelos – 2013إلي وجود تأثير لجودة الخدمات ا ) لداخلية علي رضا الموظفين

 2008 –  توصلت دراسة )فكتوريا كذل ،ن في خدمات رعاية المستشفياتيللقادة السريري
 لو  خدمة العمالء بجميع أبعاده( إلي وجود تأثير لجودة الخدمات الداخلية علي سم
 –الكفاءة  –لة المجام –التفاهم  –التصاالت ا –لتنافسية ا –الستجابة ا –االعتمادية )

 :يمكن استنتاج الفرضية التالية ( و من هناالسلو  االجتماعي
 . للعاملين مدركةو الصورة الذهنية ال جودة الخدمات الداخليةين بتوجد عالقة 

 الفرضية الرابعة : /4
ود ن بوجللعاملي مدركةالصورة الذهنية الو  المسئولية االجتماعية الداخليةتوجد عالقة بين 

 . كمتيير وسيط جودة الخدمات الداخلية
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 عن الشركات الخدمية في السودان: نبذة
 حقيقت في دورًا هاماً  عبلي هأن كما طني،و ال لالقتصاد ساسيةأ ركيزة الخدمات قطاع يعد

 التنمية
 اومزاي ائدو ف حققتو  القطاع ذاه في راتستثمااال تعددت اذ جتماعية،االو  قتصاديةاال

 فاعل بشكل همتسصادي قتاال النشاط عناصر نم راً عنص تشكل اهنو ك ، مجتمعلل عديدة
 نبي نم الخدمي القطاع يعدو  . فةلالمخت تماعيةجاالو  قتصاديةالا المشكالت حل في

 مقارنة نالماضيي نالعقديخالل  عيةو ن توراتط دتهش الذي دانيو الس قتصاداال قطاعات
 خرىاأل بالقطاعات

 الخدماتيم تقدمجال  في تعمل التي الشركات نم عدد ىلع الخدمي القطاع يشتملو 
 : تياآل في اهحصر  نيمك التيو 

)المصارف(  المالية الخدمات شركات ، السياحة شركاتو  لفنادقا، تتصاالاال شركات
 .  (2017خليل, ( الخ ... الصحةو  ميلالتع مؤسساتيران و الط شركات ،نميأالت شركات

 منهجية الدراسة :
تحديد والذي يهدف إلى تفسير الظواهر و  ن على المنهج الوصفي التحليليااعتمد الباحث

كما تم  (2003منسي,)  ن المتييرات كما في الواقعالظروف والعالقات التي توجد بي
اعات خدمية أهم أربعة قط تحديد مجتمع الدراسة بالشركات الخدمية العاملة بالسودان في

حتمالية )الميسرة( اال, كما اعتمد في هذه الدراسة على العينة غير في االقتصاد السوداني
 م(. 2006سيكاران، )  ،البحوث و التي تستخدم خالل المراحل االستكشافية لمشروعات

 ( شركة وقد مثلت232وتمثلت العينة النهائية التي خضعت للتحليل اإلحصائي في )
تم االعتماد بر مقبولة في األبحاث العلمية. و ة التي تعت%(  من العينة الرئيس 95نسبة )

ات المشرف راء ومالحظآ ىلجمع البيانات، وتم تطويرها باالستناد إل ةعلى االستبانه كأدا
والمحكمين بما يخدم غرض الدراسة وتم إجراء اختبار قبلي لالستبانه من خالل توزيعها 
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عدد من  ىجر أ( شركة من العينة وتم األخذ بالمالحظات التي وردت فيها و  30علي )
: يشتمل األول ، وتتكون االستبانة من قسمين: الت التي زادت من قدرة االستبانةالتعدي

عدد موظفين  -الشكل القانوني للشركة   -لعامة مثل عمر الشركة على األسئلة ا
ة عن يفية والوظيانات الشخصيالمنافسين للشركة باإلضافة إلي الب دعد –الشركة 
انات ي، وهي باإلدارةن كالجنس، والمؤهل العلمي، والعمر، وسنوات الخدمة في يالمبحوث

 ىعل يفيحتو القسم الثاني د في التعرف على خصائص مجتمع الدراسة . أما يتف
مجموعة من األسئلة المتعلقة بمحاور الدراسة التي تتكون من ثالثة محاور تم قياسها 
باستخدام مقياس ليكارت الخماسي الذي يتم استخدامه لدراسة المواقف، ويتكون من 

وتم قياس عبارته من دراسة  ( مسئولية االجتماعية الداخليةمتيير مستقلة )ال
والتي تم  ( مدركة( ومتيير تابع )الصورة الذهنية ال Ching, 2015م و 2017,)خليل

وتم  جودة الخدمات الداخلية( والمتيير الوسيط م2016,وآخرون قاشيقياسه من دراسة )
واعتمد الباحثان في عملية التحليل اإلحصائي  ،(م2001كاظم,قياسها من دراسة )

لمعادلة البنائية وهو نمط مفترض على أسلوب تحليل المسار و نمذجة ا للبيانات
 للعالقات الخطية المباشرة وغير المباشرة بين مجموعة من المتييرات الكامنة والمشاهدة.

امل يتم استخدام هذا التحليل في ظل عدم معرفة العو لعاملي االستكشافي: ال يالتحل
ث دراسة, حيالكامنة الكتشاف واختبارات العبارات التي تقيس كل متيير من متييرات ال

 عالقةيقوم التحليل بتوزيع عبارات االستبانة حسب انحرافها عن الوسط الحسابي وتكون ال
 .  (2003)زغلول ، داخل العامل الواحد اقوي من العوامل األخرى  

رنامج بحزمة  : تم استخدام لعاملي االستكشافي للمسئولية االجتماعية الداخليةاالتحليل 
لعاملي االستكشافي للنموذج ا( في إجراء عملية التحليل SPSSالتحليل اإلحصائي )

حيث تم إعطاء كل عبارة من العبارات التي استخدمت لقياس كل متييرات االستبانة، 
 لعاملي االستكشافي للدراسة.ا( نتائج عملية التحليل 1ويوضح الجدول )
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 اخلية جتماعية الدلعاملي االستكشافي للمسئولية االانتائج عملية التحليل  :(1الجدول )
 1 2 العبارات

 514.  أو العمالء للزبائن الدقيقة المعلومات بتوفير بالشركة نو الموظف يقوم
 667.  عامة للجمهور.  بصورة أنشطتها مسيرة عن باإلعالن الشركة تقوم

 842.  إعالناتها . عبر ةالمحلي تهاأنشط في بالمشاركة موظفيها الشركة تشجع
المحتمل  الخدمات عن للزبائن الدقيقة المعلومات بالشركة نو العامل يقدم

 تقديمها
 .537 

 528.  المتوقعة للعمالء الرغبات تلبي الشركة تقدمها التي الخدمات
  615. بشكل دائم. المطلوبة العمالء أو الزبائن أفعال لردود الشركة تستجيب

  677. نأفعال الزبائ ردود عن الدقيقة المعلومات  بتوفير بالشركة نو العامل يقوم
  700. متطلبات العمالء عن العاملين من المقدمة بالمعلومات الشركة تهتم

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .530 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 317.469 
Df 28 

 ( م2018) ة الميدانيةمن بيانات الدراسن يإعداد الباحثالمصدر:  
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امج تم استخدام حزمة برن :لجودة الخدمات الداخليةاالستكشافي  لعاملياالتحليل 
االستكشافي للنموذج  ألعامليفي إجراء عملية التحليل  (SPSS) اإلحصائيالتحليل 

حيث تم إعطاء كل عبارة من العبارات التي استخدمت لقياس كل متييرات االستبانة، 
 لية.لجودة الخدمات الداخاالستكشافي  لعامليا( نتائج عملية التحليل 2دول )ويوضح الج
  لجودة الخدمات الداخلية االستكشافي لعامليانتائج عملية التحليل  :(2الجدول )

 1 العبارات

 777. وبيةومحس وواسطة شخصية العتبارات وليس والجدارة بالكفاءة العاملين اختيار يتم

 850. للعاملين األخالقي وكبالسل اهتمام هناك

 618. للعاملين المناسبة والصحية االجتماعية الرعاية توفير يتم

 865. .المحددة مواعيدها في المادية مستحقاتهم العاملين بإعطاء االلتزام هناك

 727. أحد ظلم دون والترقي للتدريب مناسبة فرص توفير يتم

 727. .اعيجم بشكل في األعمال انجاز يتم شركتنا في

 542. عمل كفريق معا الموظفين يعمل شركتنا في

 545. المحدد مواعيده في المطلوب العمل إكمال على حرص هناك

 843. . األولية المواد من العادم بنسبة اهتمام شركتنا في

 854. العاملين مهارات لزيادة تدريبية دورات في مشاركات هناك

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .608 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 543.702 

Df 45 

 م (2018)الميدانية دراسةال بيانات نم باحثينال إعدادالمصدر: 
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نامج تم استخدام حزمة بر  :صورة الذهنية الداخليةاالستكشافي لل العامليالتحليل 
االستكشافي للنموذج  لعامليhء عملية التحليل في إجرا (SPSS) اإلحصائيالتحليل 

حيث تم إعطاء كل عبارة من العبارات التي استخدمت لقياس كل متييرات االستبانة، 
ركة صورة الذهنية المداالستكشافي لل ألعاملينتائج عملية التحليل  (3ويوضح الجدول )

 .للعاملين
 .عاملينصورة الذهنية المدركة لللل االستكشافي لعامليانتائج عملية التحليل  :(3)الجدول

 1 العبارات

 516. باستمرار متطورة جديدة خدمات تقديم في القدرة الشركة تمتلك

 505. بالمصداقية  الشركة تمتاز

 931. نظري في الشركة مصداقية تزيد

 671. شركتي اتجاه جيد شعور لدي

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .635 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 400.104 

Df 21 

 م (2018)الميدانية دراسةال بيانات نمباحثين ال إعدادالمصدر: 
 تحليل االعتمادية والصالحية لمتغيرات الدراسة:

والتخاذ القرار بشأن قيمة الفأكرونباخ المطلوبة يتوقف ذل  علي اليرض من البحث ,ففي 
أن المصداقية من  ىإل (nunnally,1967راحل األولي من البحوث األساسية تشير )الم

ربما يكون إسراف ومع ذل   0.80تكفي وأن زيادة المصداقية ألكثر من  0.50-0.60
 Hair et)أما  (Bowlig,2009)فما فوق مقبولة في األدب  0.50يعتبر الفأ كرونباخ من 

al, 2010 )0.70باخ يجب أن تكون أكثر من اقترح أن قيمة ألفا كرون ( عن طريقCR )
( للتأكد من MSV, MaxR(H,)AVEالموثوقية المركبة وكذل  احتساب كل من )

لتوكيدي لمتييرات العاملي اصالحية النموذج والجدول التالي يوضح ألفا بعد التحليل 
مادية عن أن التوجه التفاعلي تقل قيمته االعت (4الدراسة : و يتضح من الجدول  رقم )

 مما يستوجب استبعاد البعد تماما من التحليل. 0.7
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 CR AVE MaxR (H) 
 التوجه_

 أالستباقي

 التوجه_

 التفاعلي

جودة الخدمات 

 الداخلية

 الصورة_

مدركةال  

    0.120- 2.469 0.581 0.737 التوجه_أالستباقي

   0.527  0.680 0.278 0.474 التوجه_التفاعلي

جودة الخدمات 

يةالداخل  
0.753 0.383 0.766   

0.619  

مدركةالصورة_ال  0.683 0.365 0.725    0.604 

 م(2018) بيانات الدراسة الميدانية ن:  منيإعداد الباحث
 نموذج الدراسة المعدل:

 اد علىلتوكيدي للمتييرات الدراسة يتم االعتمالعاملي االستكشافي و ابعد إجراء التحليل 
دة ية عاتحليل  إذا ما كان نموذج الدراسة يستند على نظرية قو النتائج التي يسفر عنها ال

ج لنموذما يطابق الواقع إما في حالة عدم االعتماد على نظرية فانه عادة ما يتم تعديل ا
 ياناتحتى يطابق الواقع وكذل  االعتماد على مقياس ألفا كرونباخ  لالتساق الداخلي للب

الشكل , و مانه يتم استبعاد البعد تماإلقيمة المعتمد فيل المحسوبة عن اإذا قلت نتيجة التحل
 التالي يوضح نموذج الدراسة المعدل:

 
 
 
 
 
 
 

 م2018ن يعداد الباحثإ :المصدر                     
 

 

 االجتماعية االستباقيةالمسئولية 
 

 جودة الخدمات الداخلية
 

 

 الصورة الذهنية المدركة
H2 

H1 

H3 
H4 

 املتغري التابع املتغري الوسيط املتغري املستقل
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 اد علىلتوكيدي للمتييرات الدراسة يتم االعتمالعاملي االستكشافي و ابعد إجراء التحليل 
, حيث أوضحت النتائج استبعاد محور المسئولية  النتائج التي يسفر عنها التحليل

ر بمحو  الداخليةصبح المسئولية االجتماعية تاالجتماعية التفاعلية من المتيير المستقلة ل
 تعديل فرضيات الدراسة . ىإل ىستباقي ( مما أدإلاواحد وهو )التوجه 

 فرضيات الدراسة المعدلة:
ية الصورة الذهناالستباقية و االجتماعية توجد عالقة بين المسئولية  :الفرضية األولي

  .للعاملين مدركةال
ات جودة الخدمتوجد عالقة بين المسئولية االجتماعية االستباقية و  الفرضية الثانية :

 .الداخلية
 كةلمدر الصورة الذهنية او  جودة الخدمات الداخلية توجد عالقة بين الفرضية الثالثة :

 للعاملين. 
الصورة ستباقي و إلاتوسط العالقة بين التوجه ت دة الخدمات الداخليةجو  : الفرضية الرابعة

 .للعاملين مدركةالذهنية ال
 :المتوسطات و االنحراف المعياري لمتغيرات الدراسة

( أن 5ل اإلحصائي الوصفي لمتييرات الدراسة في الجدول رقم )يتوضح نتائج التحل
وضح يس متييرات الدراسة و يلتي تقنحو الفقرات ا نة الدراسة كانت متوسطةياتجاهات ع

أن الوسط  (ستباقيإلاالتوجه ر المستقل )ياري لبعد المتييالوسط الحسابي واالنحراف المع
( يالحظ أن الوسط الحسابي يقل عن .508اري )ي(،بانحراف مع1.80الحسابي له = )

ل من اري أقيواالنحراف المعل اإلحصائي )يالوسط الفرضي المستخدم في برنامج التحل
كما أن  ،ستباقي تحت الدراسةإلاضعف التوجه ر إلى يشينصف المتوسط الحسابي( مما 
( نجد جودة الخدمات الداخليةط)ياري لبعد المتيير الوسيالوسط الحسابي واالنحراف المع

أن هذا  والمالحظ 57. يوانحراف معيار 1.73 بوسط حسابي جودة الخدمات الداخلية أن
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ل اإلحصائي مما يالوسط الفرضي المستخدم في برنامج التحلالوسط الحسابی أقل من 
د الدراسة يتضح أن الشركات قيالعاملين. تحت الدراسة و كفاءة ر إلى ضعف يشي
تضح ي. وكذل   جودة الخدمات الداخليةط ير الوسيعطون اهتمام أقل من المعتاد للمتيي

( أن الوسط مدركةصورة الالر التابع )ياري للمتييأن الوسط الحسابي واالنحراف المع
الحظ أن الوسط الحسابي ي. و  459.وانحراف معياري 1.53 مدركةالحسابي للصورة ال

ل اإلحصائي يأقل من الوسط الفرضي المستخدم في برنامج التحل مدركةللصورة ال
ر إلى ضعف متيير يشياري أقل من نصف المتوسط الحسابي , مما يواالنحراف المع

 للعاملين. دركةمالصورة الذهنية ال
 المتوسطات و االنحراف المعياري لمتييرات الدراسة :(5الجدول رقم)               

االنحراف  نوع المتغير المتغير
األهمية  المتوسط المعياري

 النسبية
درجة 
 الموافقة

 متوسطة 36% 1.8043 50844. مستقل الستباقياالتوجه 

 متوسطة 31% 1.5399 45971. تابع المدركة الصورة

 متوسطة 35% 1.73 570. وسيط جودة الخدمات الداخلية

 (:Person Correlationتحليل االرتباط )
ية رتباطتم استخدام تحليل االرتباط بين متييرات الدراسة بهدف التعرف على العالقة اال  

ن ة مريبقوالوسيط،  فكلما كانت درجة االرتباط  ,تييرات المستقلة والمتيير التابعبين الم
ط رتبابين المتييرين وكلما قلت درجة اال الواحد الصحيح فإن ذل  يعني أن االرتباط قوي  

وقد تكون العالقة طردية أو عن الواحد الصحيح كلما ضعفت العالقة بين المتييرين 
، وبشكل عام تعتبر العالقة ضعيفة إذا كانت قيمة معامل االرتباط اقل من عكسية

 – 0.30متوسطة إذا تراوحت قيمة معامل االرتباط بين ) ( ويمكن اعتبارها0.30)
 ييرين.( تعتبر العالقة قوية بين المت0.70( أما إذا كانت قيمة االرتباط أكثر من )0.70
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جودة الخدمات كل من بين  قوية( أن هنا  عالقة ارتباط 6يالحظ من الجدول )و 
 من خالل الجدول أن وجودللعاملين, كما اتضح  مدركةالصورة الذهنية الو  .الداخلية

ة جودبين عالقة ضعيفة و  مدركةستباقي والصورة الإلابين التوجه  ضعيفةعالقة ارتباط 
 ستباقي.إلاوالتوجه  الخدمات الداخلية

 (: يوضح االرتباطات بين متييرات الدراسة   6جدول رقم )
   Estimate 

الستباقيا التوجه_  196. الصورة_المدركة <--> 

المدركة _ الصورة  813. جودة الخدمات الداخلية <--> 

الستباقيا _ التوجه  259. جودة الخدمات الداخلية <--> 

 اختبار الفرضيات:
نمذجة المعادلة  ن في عملية التحليل اإلحصائي للبيانات على أسلوبااعتمد الباحث

ة من البنائية وهو نمط مفترض للعالقات الخطية المباشرة وغير المباشرة بين مجموع
تع به وبالتحديد استخدام أسلوب تحليل المسار  لما يتم  ،المتييرات الكامنة والمشاهدة

 هذا األسلوب من عدة مزايا تتناسب مع طبيعة الدراسة .
وهو أحد أساليب نمذجة المعادلة البنائية، والتي :   Path Analysisتحليل المسار 

كانت أثر من المتييرات المستقلة سواء تعني بدراسة وتحليل العالقات بين متيير أو أك
هذه المتييرات مستمرة أو متقطعة، ومتيير أو أكثر من المتييرات التابعة سواء كانت 
هذه المتييرات مستمرة أو متقطعة بهدف تحديد أهم المؤشرات أو العوامل التي يكون لها 

البنائية تجمع بين تأثير على المتيير أو المتييرات التابعة، حيث أن نمذجة المعادلة 
 Barbara G. Tabachnick and Linda)أسلوب تحليل االنحدار المتعدد والتحليل ألعاملي 

S. Fidell, 1996)  يستخدم تحليل المسار فيما يماثل األغراض التي يستخدم فيها , حيث
دد، تحليل االنحدار المتعدد، حيث أن تحليل المسار يعتبر امتدادًا لتحليل االنحدار المتع
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ن نمذجة التفاعالت بين ولكن تحليل المسار، أكثر فعالية حيث أنه يضع في الحسبا
 Nonlinearitiesوعدم الخطية  The Modeling of Interactions ،المتييرات

بين المتييرات المستقلة  Multicollinearityوأخطاء القياس، واالرتباط الخطي المزدوج 
(Jeonghoon ,2002.) 

 :ىلالفرضية األو 
 .نامليللع مدركةالصورة الذهنية المسئولية االجتماعية االستباقية و توجد عالقة بين ال

 
 

ادلة ن على  نمذجة المعابيرض التعرف على معنوية التأثير بين المتييرات اعتمد الباحث
ين قات بالبنائية وفيها تم استخدام أسلوب تحليل المسار والذي يعني بدراسة وتحليل العال

عة , كانت هذه المتييرات مستمرة أو متقطأأو أكثر من المتييرات المستقلة سواء  متيير
م ( للحكم على مدى معنوية التأثير، حيث ت0.1وقد تم االعتماد على مستوى الداللة )

ذات  مقارنة مستوى المعنوية المحتسب مع قيمة مستوى الداللة المعتمد، وتعد التأثيرات
عتد يمة مستوى الداللة المحتسب أصير من مستوى الداللة المداللة إحصائية إذا كانت ق

ستباقي إلا( يوضح تحليل المسار بين التوجه 7, والجدول )( والعكس صحيح0.1)
ية . حيث يتضح من الجدول أن المسار من المسئولية االجتماعمدركةوالصورة الذهنية ال

 دالغير ( وهو 407.وية )عند مستوي معن094.تساوي  مدركةاالستباقية إلي الصورة ال
لصورة عالقة بين المسئولية االجتماعية االستباقية وا وجودعدم الي مما يدل  ،إحصائياً 

 العاملين. مدركةال

      

 

 االجتماعية االستباقيةة المسئولي
 

 الصورة الذهنية المدركة للعاملين
 

H1 



 م2019أكتوبر   –العدد السادس            جملة الدراسات اإلدارية واالجتماعية 

135 

 

 

    مدركةالمسار من المسئولية االجتماعية االستباقية و الصورة الذهنية ال :(7الجدول رقم )
   Estimate S.E C.R. P Label 

ركةمدالصورة_ال  par_9 407. 829. 113. 094. التوجه_أالستباقي ---> 

 (2018ن من بيانات الدراسة الميدانية )يالمصدر: إعداد الباحث
 الفرضية الثانية :

 جودة الخدمات الداخليةتوجد عالقة بين المسئولية االجتماعية االستباقية و 
 
 
 

 جتماعية االستباقية إليأن المسار من المسئولية اال (8الجدول رقم )حيث يتضح من 
دال  غير وهو .( 015. عند مستوي معنوية )002يساوي  جودة الخدمات الداخلية

اعية وجود عالقة بين المسئولية االجتمعدم  ىن نتائج التحليل تشير إلإإحصائيا.عليه ف
 .جودة الخدمات الداخلية واالستباقية 

 جودة الخدمات الداخليةاالستباقية إلي  المسار من المسئولية االجتماعية :(8الجدول رقم )
   Estimate S.E. C.R. P Label 

ستباقيإلا التوجه --> جودة الخدمات الداخلية  .002 .108 .015 .988 par_11 

 (2018ن من بيانات الدراسة الميدانية )يالمصدر: إعداد الباحث
 
 
 

 

 االجتماعية االستباقيةالمسئولية 
 

 جودة الخدمات الداخلية
 

H2 



 م2019أكتوبر   –العدد السادس            جملة الدراسات اإلدارية واالجتماعية 

136 

 

 

   الفرضية الثالثة :
   . للعاملين مدركةو الصورة الذهنية ال ت الداخليةجودة الخدمابين توجد عالقة         

 
 
 
إلي  جودة الخدمات الداخليةأن المسار من  (9الجدول رقم)حيث يتضح من      

 نتائج ( وهو دال إحصائيا . أذاً ***)عند مستوي معنوية 935.يساوي  لمدركةالصورة ا
 كةمدر الصورة الذهنية الو  جودة الخدمات الداخليةالتحليل تشير الي وجود عالقة بين 

 للعاملين.

 لعاملينل مدركةالصورة الذهنية ال الي جودة الخدمات الداخليةالمسار من  :(9الجدول رقم )          
   Estimate S.E C.R P Label 
مدركةال الصورة  par_13 *** 5.427 172. 935. جودة الخدمات الداخلية --> 

 (2018ات الدراسة الميدانية )ن: من بيانيالمصدر: إعداد الباحث
 : الفرضية الرابعة

 ةمدركالصورة الذهنية الالعالقة بين التوجه أالستباقي و  توسطت جودة الخدمات الداخلية
 .للعاملين

 
 

      

مسئولية االجتماعية في العالقة ما بين ال جودة الخدمات الداخليةبهدف الكشف عن إثر 
( حيث يوضح Path analysisستخدام تحليل المسار )تم ا مدركةالصورة الاالستباقية و 

 

 جودة الخدمات الداخلية
 

 الصورة الذهنية المدركة للعاملين
 

H3 

 

 جودة الخدمات الداخلية
 

 

 االجتماعية االستباقيةالمسئولية 
 

 

 ة الذهنية المدركةالصور 
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جودة وبين  جودة الخدمات الداخليةو  ستباقيإلاالشكل السابق المسار بين التوجه 
تحليل مسار األثر  (10كما يوضح الجدول) مدركةال الذهنيةوالصورة  الخدمات الداخلية
والصورة  ات الداخليةجودة الخدمو  جودة الخدمات الداخليةو ستباقي إلاالمباشر للتوجه 

جودة و ستباقي إلا( تحليل مسار األثر غير المباشر للتوجه 11والجدول) مدركةالالذهنية 
 .مدركةوالصورة ال جودة الخدمات الداخليةو  الخدمات الداخلية

جودة الخدمات ستباقي و إلاتحليل مسار األثر المباشر للتوجه  :(10الجدول رقم )
 مدركةوالصورة ال اخليةجودة الخدمات الدو  الداخلية

Label P C.R. S.E. Estimate  

A 
.297 -1.043 .090 -.093 

 جودة >---ستباقي اإلالتوجه 

 الخدمات الداخلية

B 
*** 5.196 .162 .841 

 >--- جودة الخدمات الداخلية

 الصورة المدركة

ت الخدماجودة  وستباقي إلاتحليل مسار األثر غير المباشر للتوجه  :(11الجدول رقم )
 مدركةوالصورة ال جودة الخدمات الداخليةو  الداخلية

P Upper Lower Estimate Parameter 
.185 .092 ... -.079 A x B 

نجددددد أن اختبددددار الفرضددددية فددددي األثددددر المباشددددر أن المسددددار مددددن مددددن الجدددددولين أعالهددددم 
عندد مسدتوي  093.-يسداوي  جودة الخدمات الداخلية ىالمسئولية االجتماعية االستباقية إل

المسدددار مدددن جدددودة الخددددمات الداخليدددة إلدددي إحصدددائيا , و  ( وهدددو غيدددر دال297.)معنويدددة 
مستوي معنوية )***( وهو دال إحصائيا أما عند . 841الصورة الذهنية المدركة تساوي 

 .(  وهو غير دال إحصائيا185معنوية ) ىعند مستو  079.-األثر اليير مباشر يساوي 
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سددددتباقي اإلال تفسددددر العالقددددة بددددين التوجدددده  ة الخدددددمات الداخليددددةجددددودممددددا يشددددير الددددي أن 
 والصورة الذهنية المدركة للعاملين.

 مناقشة النتائج :
ئية دالل إحصا ياثر ذ وجود عدم أظهرت نتائج الدراسة من واقع تحليل البيانات        
 لفت هذهيث اخت, حاالجتماعية األستباقية  والصورة الذهنية المدركة المسئولية بين

( التي توصلت إلي وجود اثر معنوي 2014وآخرون , القريوتيالنتيجة مع دراسة )
 للمسؤولية االجتماعية بإبعادها مجتمعة في إدارة الصورة الذهنية ككل.

 ة انهالدراس لبيانات المستخدم اإلحصائي التحليل من واقع الدراسة نتائج أظهرتكما     
دمات جودة الخاالستباقية  االجتماعية وليةئالمس بين يةإحصائ داللة ذات توجد عالقة ال

جودة الخدمات  ؤثر علىت ال اوحده املينالعوحاجات  رغبات تلبية أي أن الداخلية,
(  م2011قاسم , رواختلفت هذه النتيجة مع دراسة )عم الدراسة محل بالشركات الداخلية

 ةستباقي علي تحقيق الكفاءإلاداللة إحصائية للتوجه  يوالتي توصلت إلي وجود أثر ذ
 ىم ( التي توصلت إلDavid Han)   ,2015دراسة في البنو  التجارية الكويتية  و 

, ودراسة مسئولية االجتماعية وجودة الخدمةوجود عالقة ايجابية متوسطة بين ال
(Elsevier Ltd ,2013التي أشارت )المسؤولية قوية بين إيجابية عالقة وجود إلى م 

 ) عد البيئيالب االقتصادي، البعد ، القانوني البعد ، األخالقي البعد ( وأبعادها االجتماعية
(  تشير إلي وجود  Suzanne k. Murrmann ,2014, ودراسة ) وجودة الخدمة

  luu tronyودراسة ) عالقة ايجابية بين المسئولية االجتماعية وجودة الخدمة ،
 جتماعية علي عدالة الصنف .م( هنا  تأثير ايجابي للمسئولية اال2012/
 جودة الخدمات الداخليةبين  معنوي تأثير ذات عالقة وجود الدراسة أوضحت كما  

 توصلت التي(  Angebs – 2013دراسة ) اتفقت هذه النتيجة معو ، والصورة المدركة
ين في يوجود تأثير لجودة الخدمات الداخلية علي رضا الموظفين للقادة السرير  ىإل
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دراسة و  ،ضمن سياق نظام الصحة العامة اليوناني ،المستشفيات يةخدمات رعا
(Bellou ,2008 )سلو  خدمة الزبون  ىعلي أن هنا  أثر لجودة الخدمات الداخلية عل

 وكانت النتائج أن في تل  البنو  يفضلون تحسين كفاءتهم وسلوكهم العام بشكل اكبر,
 . حافظة علي جودة الخدمة الداخليةوكذل  تحقيق المزيد من التعاون فيما بينهما للم

اعية لمسئولية االجتمال تتوسط ا جودة الخدمات الداخليةكما أظهرت النتائج أن        
ء لعمالاالصورة الذهنية المدركة للعاملين مما يؤثر علي صورة الشركة في نظر إستباقيًا و 

 يخالف حديثهذا بالطبع و  نيالعمالء الخارجي ىالداخلين والذي بدوره قد ينعكس عل
ي الوظيف الرضا حقق إذا الداخلي العميل نأ التي تنص علي لهيرزبرغ المتييرين نظرية
 ويظهر عنها، جميلة صورة يعطي فإنه بها التي المؤسسة أو ةأالمنش عن راضياً   وكان

 وهذا للعمالء الخدمات أفضل تقديم على حرصها مدى ويظهر منشأته، محاسن ومميزات
 لديهم . الذهنية الصورة وتحسين الخارجين العمالء جلب إلى بطبيعته يؤدي

  التوصيات:
 رامجبعقد  خالل من مجال رفع الكفاءة والمهارة في ةيالبشر  الموارد ةيتنم على العمل /1
 دعم في القدرات و المهارات تل  من االستفادة نيالموظف عيلجم حيتت فعالة ةيبيتدر 

 .أنشطتهم العملية 

 ن، وذل  لرفع مستوىيع العاملية لجميفيات أن تقدم استشارات وخطط وظعلى الشرك /2
 ر داخل الشركات.يب والتطو يالتدر 
ة قبل ية أو اجتماعين وتعلمهم بأي نشاطات رسميعلى الشركة أن تش عر العامل/3

 حدوثها.
تهيئة مناخ وظروف عمل مالئمة  للعاملين بالشركات مما يؤثر على رضائهم  /4

  سين صورتهم الذهنية تجاه الشركة مما يدفعهم إلى تقديم خدمات الشركةوبالتالي تح
 بشكل جيد للجمهور الخارجي .
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لعمل اجات ورغبات  العاملين المستجدة، وايرات في احتيز على التيياالهتمام والترك /5
 دة المقدمة لهم من قبل الشركة .يعلى االستجابة لها ضمن مجموعة من الخدمات الجد

د من الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة لقلتها في يعلى إجراء العد العمل/6
 ة.ية، وكذل  إلثراء المكتبة العربية، وذل  لما للموضوع من أهميالدراسات العرب

 المراجع  :
 المصادروالكتب:

وني، " طرق البحث في اإلدارة " مدخل لبناء يل بسيب إسماعيأومآ سكران "تعر   -1
 .اضية ، الر ية السعوديخ للنشر،المملكة العربيية "،دار المر المهارات البحث

داد ( العراق, بيspss( دليل  إلي البرنامج اإلحصائي )2003سعد زغلول بشير) -2
 .منشورات المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية 

 االبحاث والدوريات العلمية :
ة ية واالستباقييجية اإلبداع(. أثر التوجهات اإلسترات 2013جندب، عبد الوهاب )  -1

ر منشورة، ير غيقي، رسالة ماجستيدة واألداء التسو ير المنتجات الجديفي تطو 
  جامعة الشرق األوسط، األردن.

( دور المسؤولية االجتماعية في تحقيق 2014القريوتي ، موسى قاسم وآخرون) -2
 .ة ، العدد األول اإلداريالميزة التنافسية ، مجلة العلوم 

ات كمدخل يق أعادة هندسة العمليم فرص تطبي(. تقو  2009خ ) يب، شيد -3
 .  31ن، ي(  مجلة تشر 1،) 27-45. ة،ين القدرة التنافسيلتحس
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م(  الدور الوسيط لسمعة الشركة 2017خليل جمعة عثمان صابون ) –صابون  -4
 -فسية ورضا العاملين في العالقة بين المسؤولية االجتماعية للشركات والميزة التنا

 .امعة السودان للعلوم والتكنولوجياج

ية م( أثر الرقابة االلكترونية في جودة الخدمات الداخل2011الكسابسة  , عماد ) -5
 في المصارف اإلسالمية العاملة في األردن ,ماجستير ,جامعة الشرق األوسط

 الندوات والمؤتمرات العلمية:
ة في يالموارد البشر  ة تجاهية االجتماعياسات وبرامج المسؤوليبة ، سيمقدم وه -1

 منظمات األعمال، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي الخامس حول رأس المال الفكري
 13/14ومي يثة، يات الحدية في ظل االقتصاديفي منظمات األعمال العرب

ر ، جامعة يية وعلوم التسية  والتجار ية العلوم االقتصاديم، كل 2011سمبر يد
 . شلف

ة يولة للمنظمات في إطار واقع المسؤ يإدارة الصورة الذهند طه الكردي،) يأحمد الس -2
 .2011ة، جامعة بنها، مصر، ية،( ورقة بحثياالجتماع

، المسؤولية االجتماعية لمنظمات  2010اليالبي، طاهر، وصالح العامري،  -3
ة األعمال وشفافية نظام المعلومات:  دراسة تطبيقية لعينة من المصارف التجاري

ربية أواق عمل المؤتمر العربي الثاني في اإلدارة، المنظمة الع األردنية، بحوث و
 .ةاإلداريللتنمية 
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عاجلة مللعالقة  بني علم احملاسبة وفقه املعامالت  اإلسالمي يف  التأصيلي ياملـعرفـالدور 
 يف املصارف السودانية املعامالت املالية

 د.هــدى دياب أحــمد صالــح
 أستاذ المحاسبة المشارك

 ةاإلداريكلية العلوم 
 جامعة أم درمان اإلسالمية

Abstract:    

This research aims to clarify the role of the knowledge to deal with 

financial transactions between Islamic jurisprudence and accounting 

science in the Sudanese banks. The problem of research in the Sudanese 

banks is Islamic and application the Islamic jurisprudence. Therein 

recording the accounting according with accounting science, there that 

need to know the role of relationship to deal with according with Islamic 

jurisprudence in Sudanese banks.The  main questions.Is there an  

arelationship as a result of the application of fundamental knowledge in 

the treatment of financial transactions between Islamic jurisprudence 

and accounting science in Sudanese banks. Branching from this 

question: Is the knowledge for relationship between application Islamic 

jurisprudence and accounting science to deal with financial transaction 

in Sudanese banks. The following methods were used in the research: 

the deductive approach to the development of hypotheses, the inductive 

method to test hypotheses, and the descriptive method of analysis. And 

the research reached a set of results, including: that there is a statistically 

significant relationship between the cognitive role  between science 

Jurisprudence of Islamic financial transactions and accounting science, 

and the research reached a set of recommendations, including: Must do 

many research and studies on the relationship between the accounting 

system of banks and the jurisprudence of Islamic financial transactions. 
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 مستخلص:
لم المحاسبة وعبين علم  للعالقةيهدف هذا البحث إلى توضيح  الدور المعرفي التأصيلي 

لت ، تمثي في معالجة المعامالت المالية في المصارف السودانيةاإلسالمالمعامالت فقه 
أن المصارف السودانية تمت أسلمتها في السودان وبدأت تطبق فقه مشكلة البحث في 
،  مي، بينما تسجل  حساباتها للمعامالت المالية وفق علم المحاسبةالمعامالت اإلسال

لذل  يحتاج ذل  لمعرفة مدى الدور المعرفي التأصيلي لهذه العالقة في معالجة 
ن المعامالت المالية وفق فقه المعامالت اإلسالمي في المصارف السودانية، لذل  يمك

 ةهو دور المعرفي التأصيلي للعالقما : لمشكلة البحث كاآلتي لسؤال الرئيسيصياغة ا
في المالية  سالمي وعلم المحاسبة في معالجة المعامالتاإل المعامالت قهفبين علم 

المصارف السودانية ؟ وتفرعت من ذل  السؤال األسئلة التالية، هل هنال  معرفة 
علم المحاسبة في بين و  اإلسالميالمعامالت بين تطبيق علم فقه للعالقة تأصيلية 

المصارف السودانية؟ وهل واجهة المصارف السودانية معالجة المعامالت المالية في 
علم و فقه المعامالت اإلسالمي  للعالقة بينصعوبات في تطبيق المعرفة التأصيلية 
نهج استخدم في البحث المناهج التالية: الم، المحاسبة القائم في المصارف السودانية؟

 منهج االستقرائي الختبار الفرضيات والمنهج الوصفياالستنباطي لوضع الفرضيات وال
ية منها:أن هنال  عالقة ذات داللة إحصائالتحليل، وتوصل البحث لمجموعة من النتائج 

اسبة بين الدور المعرفي التأصيلي للعالقة بين علم فقه المعامالت اإلسالمي وعلم المح
توصل البحث لمجموعة من و  في معالجة المعامالت  المالية في المصارف السودانية،

يجب: عمل العديد من البحوث والدراسات حول العالقة بين النظام  التوصيات منها
 المحاسبي للمصارف وعلم فقه المعامالت اإلسالمي.
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 المقدمة:أوال: 
فلم يظهر التعامل بالمعامالت  عبر القرون،في المصارف  تطورت المعامالت المالية
 ه ومظاهره منذ المدنيات األولى،كتمل المعالم بل اختلفت أشكالالمالية عبر المصارف م

من ثم فأن المصارف في شكلها الحديث هي خالصة تراكم معرفي وأفكار استقتها من 
كل من الصاغة والصيارفة والتجار، حيث كانت أول عمليات مالية تمت هي عمليات 

لعمالت ومبادلتها مع الصراف والصيرفه التي كانت تتداول من خالل بيع وشراء ا
(، ثم 8،ص2014فرج،ين في األلفية الرابعة قبل الميالد)يالعمالت الوطنية، في عهد البابل

تشجع المودعين عن طريق ت ظهرت عمليات اإلقراض إلى أنتطورت العمليات المالية 
 ثممقابل فائدة،  المتبقية بإعطائهم فائدة على أموالهم المودعة بينما يقرضون األموال

الخدمات األخرى مثل التحاويل وخصم الشيكات والكمبياالت واألوراق التجارية،  تتطور 
والتسليف والضمانات  اتاالعتمادوبيع أسهم الشركات وتأجير الخزانات الحديدية وفتح 

قراض الحكومات، بذل  أصبحت الوظيفة األساسية  المصرفية وتمويل التجارة الخارجية وا 
المالية والخدمات جراء المعامالت إعن طريق  تثمار النقدللمصارف هي استيالل واس

د جسم ظهرت الحاجة لوجو من خالل التعامل بالنقود المعرفة ونتيجة لتراكم   ،المختلفة
ة ثم تاله يم في مدينة البندق1517نشأ أول بن  تجاري سنة  لذل يدير تل  المعامالت، 

وفي تل  الحقب  في أنحاء العالم، و بنتنتشر ال م وبعدها بدأت1609بن  أمستردام سنة 
كانت المعامالت والخدمات المالية تدار وفق األعراف والمواثيق التي سنتها تل  

تقوم على تحريم  التي انتشرت معه المعامالت اإلسالميةاإلسالم  المجتمعات، وبانتشار
من بيوع  تمت كثير من المعامالت الماليةصل اهلل علية وسلم عهد الرسول  الربا، وفي

ورهونات وحفظ أمانات حيث بينت تل  المعامالت أن اهلل سبحانه وتعالى احل البيع 
نما وسيلة  وحرم الربا، وبذل  أصبح  بيع وشراء األموال ليست غاية في حد ذاته وا 
لتحقيق غاية أخرى تتمثل في الهدف الرئيسي للمصارف اإلسالمية، العمل وفق الشريعة 
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 ة المصارف في السودان وفق موجهات بن  السودان منذ عاماإلسالمية، وعند أسلم
م طبقت معارف ومفاهيم  فقه المعامالت المالي اإلسالمي  في النظام  1999

المحاسبي القائم على التعامل مع النقود، مثل الودائع وطرق اإلهال  وحساب التكاليف 
تي تعارف على معالجتها وعناصر النفقات واإليرادات والتمويل وغيرها من المعامالت ال

في النظام المحاسبي التقليدي، و ذكر د. عطية أن النظام المحاسبي المتبع في البنو  
(، لذل  كان هذا 327،ص1988عطية،التجارية يمكن تنفيذه في البنو )المصارف( اإلسالمية)

البحث محاولة لمعرفة الدور المعرفي التأصيلي للعالقة بين علم فقه المعامالت 
سالمي وعلم المحاسبة في معالجة المعامالت المالية في النظام المحاسبي في اإل

 المصارف السودانية.
 مشكلة البحث:

قائمة على تطبيق أساسيات المعرفة الالمصارف لذل  تمثلت مشكلة البحث في أن  
وتحولت لتطبيق ها في علم المحاسبة عالميا، الخاصة بالمعامالت المالية المتعارف علي

ذل  أسلمة النظام المصرفي في السودان أوجب م فقه المعامالت اإلسالمي عند عل
اإلسالمي  ة وفقا لعلم فقه المعامالتللمعامالت الماليتأصيلية تطبيق أساسيات المعرفة ال
، وعند تطبيق األسلمة تبادر للذهن مسح كل المعارف المختلفة الذي يحرم الربا بأنواعه
لمحاسبة من حسابات المصارف ولكن الواقع يبين غير ذل ، والمفاهيم الخاصة بعلم ا

يحتاج ذل  للوقوف على الدور المعرفي التأصيلي لبيان العالقة بين علم فقه لذل  
تتمحور مشكلة المعامالت اإلسالمي وعلم المحاسبة في المصارف السودانية، لذل  

بين علم فقه  يةتأصيلللمعرفة الالعالقة  دور ما هوهو:  البحث في سؤال رئيس
معالجة المعامالت المالية في المصارف  فيالمعامالت اإلسالمي وعلم المحاسبة 

للعالقة تأصيلية السودانية؟ وتفرعت من ذل  السؤال األسئلة التالية، هل هنال  معرفة 
علم المحاسبة في المصارف السودانية؟ وهل و  اإلسالميالمعامالت فقه بين تطبيق علم 
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فقه المعامالت بين  تأصيليةتطبيق المعرفة ال عندف السودانية صعوبات اجهة المصار و 
 بة القائم في المصارف السودانية؟علم المحاس و اإلسالمي

 أهدف البحث:
 يهدف البحث إلى تسليط الضوء على:

ية في معالجة المعامالت المالية في المصارف السودان تأصيليال يالمعرف الدور  -
 اإلسالمي وعلم المحاسبة. لمعامالتبين علم فقه اللعالقة 

علم فقه المعامالت للعالقة بين تأصيلية تطبيق المعرفة ال في الصعوبات -
 في المصارف السودانية.وعلم المحاسبة اإلسالمي 

ظام الن للمعامالت المالية فيتأصيلية الخروج بتوصيات تفيد في إثراء المعرفة ال -
 المصارف. لدى  المحاسبي

 أهمية البحث:
تأصيل ال األولى التي تناولت موضوع كمن أهمية البحث، أنه يعتبر من البحوثت -

 .سودانيةرف الفي مجال المعامالت المالية في المصا
صبح دية أللدور المعرفي التأصيلي بين العلوم الشرعية والعلوم التقلي إبراز العالقة -

ير التي من األهمية بمكان لمعالجة المشاكل المالية ووضع األسس والمعاي
 تضبطها.

 البحث: اتفرضي
 البحث في:  اتلذل  تتمثل فرضي
ة  للعالق لمعرفي التأصيليللدور اعالقة ذات داللة إحصائية   هنال الفرضية األولى: 

 اإلسالمي وعلم المحاسبة في معالجة المعامالت المالية فيالمعامالت بين علم فقه 
 المصارف السودانية.
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بين  المعرفة التأصيلية للمعامالت المالية تطبيق صعوبات في هنال الفرضية الثانية:  
 .اإلسالمي وعلم المحاسبة في المصارف السودانيةالمعامالت علم فقه 

 مناهج البحث:
 اتبع البحث المناهج  التالية:

المنهج االستنباطي الستنباط فرضيات البحث، المنهج االستقرائي الختبار فرضيات 
 للدراسة الميدانية. في التحليليوالمنهج الوص  البحث،

 
 حدود البحث:

 الحدود المكانية: المصارف السودانية.
 م.2019الحدود الزمنية: 

   محل الدراسة. الحدود البشرية: العاملين في المصارف السودانية
 اإلطار المفاهيمي للبحث:ثانيا: 

 نيين السوريي)موقع الباحث اعتقادا حقيقا مبررا: هي مفهوم المعرفة
.http://plato.stanford.له دوافعه التي يقوم عليها ذل  المفهوم أو اإلعتقاد ،) 

 : التأصيل في اللية مشتق من )أصل( الشيء أي أساسه الذي يقومالمعرفة التأصيلية
لبحث هو: له صلة بافما عليه، أما التأصيل في االصطالح فقد ع رف بتعاريف كثيرة، 

هو فإعمال األصول في القضايا المعاصرة، مع االنتفاع من المعرفة والتجربة البشرية، 
المعرفة  (، أذن2م،ص2005تأصيل مستنير منفتح على التحديث الرشيد)اإلمام،

في علم  المعرفة الخاصة بالمعامالت المالية  المقصودة في البحث هي:التأصيلية 
 ت المصارف ولها أصول في فقه المعامالت اإلسالمي.   والمطبقة في حساباالمحاسبة 

http://plato.stanford/
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: ينقسم الفقه اإلسالمي إلى شقين: األول الخاص علم فقه المعامالت اإلسالمي
را ر تطو بالعبادات وهو أكثر ثباتا واستقرار، الثاني هو فقه المعامالت المالية: وهو أكث

يع (، مثل الب51،صمرجع سابق،وتييرا ألنه اشد تأثير بالحاجات البشرية المتجددة)عطية
الله خوالشراء بمختلف مسمياته، ويمثل فقه المعامالت الوعاء واإلطار المالئم الذي من 
ة لماليتحدد موجهات التمويل اإلسالمي، إذ يعني فقه المعامالت بتنظيم كافة المعامالت ا

 همةمت بجزئية ووضع األطر واألسس الفينة والقانونية والتشريعية، فيرتبط فقه المعامال
ت في إطار التشريع  اإلسالمي ممثلة في الفقه اإلسالمي بجوانبه المختلفة من عبادا

 (. 31،ص2006ومعامالت)رحمه، 
: هو مجال المعرفة الذي يختص بقياس نشاط الوحدات االقتصادية علم المحاسبة

لية علومات ماهو توفير م لمالية المتعلقة به، هدفه الرئيسوتفسير وتوصيل المعلومات ا
، ويستخدم علم المحاسبة القوائم (27،ص  1995عن وحدة اقتصادية )ميجس وميجس،

 .المالية لعرض المعلومات المالية وفق معايير العرض واإلفصاح
بين قة عال: يقصد بالالعالقة بين علم فقه المعامالت المالية اإلسالمي وعلم المحاسبة

لية، في معالجة المعامالت الما ية وعلم المحاسبةعلم الفقه اإلسالمي للمعامالت المال
مالية علم فقه المعامالت المالي اإلسالمي يعالج المعامالت الالفرق بينهما أن حيث أن 
اسبة منطلق المال ال يولد ماال، ويشتر  علم فقه المعامالت المالي وعلم المحمن خالل 

المعامالت  ن عملية تسجيلفي أن المعامالت المالية تقوم على مبدأ التسجيل، ال
نه اهلل سبحادليل وجوب تسجيلها في كتاب عقود وديون واتفاقات ومراسالت المختلفة من 

ة (سور 282()آية)ذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوهاعز وجل ) هقولب ،وتعالى
، وهذه اآلية تعتبر أصل في التسجيل المحاسبي (54البقرة()عطية، مرجع سابق،ص

   ت المالية.للمعامال
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: هو بنيان اقتصادي واجتماعي يمتزج فيه الفكر اإلسالمي المصارف اإلسالمية
عن ربح حالل لتخرج منه قنوات تجسد األسس  صاحبه االستثماري بالمال الذي يبحث

 (. 302الجوهرية لالقتصاد اإلسالمي)عطية، مرجع سابق،ص
مار ها المصارف من إيداع واستث: يقصد بها المعامالت التي تقوم بالمعامالت المالية

 .، ولها طبيعة ماليةوخدمات
 : الدراسة الميدانية:ثالثا
 البحث: نبذة تعريفية عن مجتمع وعينة - -أ

تم اختيار ، و العاملة في والية الخرطوم يتكون مجتمع البحث من المصارف السودانية
مي الذي تتمثل في المصارف التالية: مصرف فيصل اإلسال المجتمع عينة من ذل 

وباشر عمله م، 1977أسس على التعامل بفقه المعامالت اإلسالمي منذ نشأته في مايو 
وأيضا تم اختيار  إسالمي في العالم،مصرف ويعتبر ثاني ، م1977في أغسطس

م الذي يقدم كافة خدماته 1993مصرف أم درمان الوطني، الذي أنشئ في العام 
مصرف التضامن اإلسالمي الذي أنشئ كبن   المصرفية وفق الشريعة اإلسالمية، وأيضا

تجاري منذ تأسيسه وتمت أسلمة معامالته عندما أسلمة النظام المصرفي في السودان 
ه مع أسلمة النظام المصرفي حيث م، ومصرف البركة الذي تم انشاؤ 1984منذ العام 

نظام م وباشر عمله وفق نظام المعامالت اإلسالمي بعد أسلمة ال1984أسس في العام 
تجربة السودان من التجارب الرائدة في مجال  المصرفي في السودان مباشرة، لذل  تعتبر

واعتبارات اختيار تل  المصارف تتمثل في أوال: ألنها تعتبر  العمل المصرفي اإلسالمي،
من المصارف التي تمتل  رأس مال  كبير في السودان وثانيا : ألن مصرف فيصل 

ن الوطني ومصرف البركة من المصارف التي طبقت فقه اإلسالمي ومصرف أم درما
المعامالت اإلسالمي منذ إنشائها، أما مصرف التضامن فقد كانت نشأته في النظام 

ن نظام المصرفي، ثالثا: ألالتجاري ثم طبقت فيه المعامالت اإلسالمية بعد أسلمة ال
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فية تسجيل المعامالت كيفي العاملين في تل  المصارف تلقوا ومازالوا تدريبات مكثفة 
 المالية وفق فقه المعامالت اإلسالمي.

ة، ( استبانه على العاملين في تل  المصارف من خالل اخذ عينة عشوائي100تم توزيع استبانه بعدد)
 %( وهي نسبة مقدرة لجمع البيانات الخاصة بالبحث.88( بنسبة)88رجع منها)

حصائية استخدم برنامج الحزم اإلتم ف البحث ولتحقيق أهد :البرامج المستخدمة في البحث -ب 
((SSPS ،في تحليل متييرات فرضيات البحث واستخدمت األساليب اإلحصائية مثل التوزيع التكراري 

ن والوسط الحسابي للتعرف إلى داللة الفروق اإلحصائية بي  -Square Kالنسب المئوية، واختبار
كما  العالقة بين الفرضيات، الختباربيرسون  ارتباط إجابات أفراد عينة البحث، كما أ ستخدم معامل

  لي:(التا1في تحليل الفرضيات والعبارات  كما مبين في الجدول ) استخدم مقياس الحكم أو االستنتاج
 التوزيع النسبي للحكم أو االستنتاج: (1جدول)

 1.8وأقل من  1 المدى
وأقل من  1.8

2.6 
وأقل من  2.6

3.4 
وأقل من  3.4

4.2 4.2----5 

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق  ال أوافق بشدة  الحكم أو االستنتاج 

 2019، الخرطوم،الدراسة الميدانية : المصدر

نباخ للتحقق من صدق وثبات اإلستبانة، تم استخدام طريقة ألفاكرو  :معامل الصدق والثبات
 أدناه: (2)كما هو موضح في الجدول

 تمعامل الصدق والثبا :(2جدول)

 عدد العبارات معامل الصدق معامل الثبات

 لكل فرضية( 10) 30 0.90 0.81

   2019المصدر : الدراسة الميدانية، الخرطوم،           
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 تحليل البيانات الشخصية:1-
 )أ( متغير الجنس:

 (: التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث لمتغير الجنس3جدول )
 % التكرار الجنس

 77.3 68 ذكر
 22.7 20 أنثى

 %100 88 المجموع
 2019الدراسة الميدانية، الخرطوم، المصدر :

%( 77.3(أن نسبة الذكور من أفراد عينة البحث تمثل )3يالحظ من الجدول ) 
من أفراد عينة فردا ( 20%( بعدد)22.7، بينما نسبة اإلناث تمثل )فردا (68بعدد)

بعض  إالن اإلناث، ييل إلى تعيالبحث ويرجع ذل  أن المصارف اإلسالمية ال تم
 ، ومصرف التضامن.البركةومصرف أم درمان الوطني،  يالمصارف مثل مصرف

 متغير العمر:-ب
 التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث لمتغير العمر :(4) جدول

 % التكرار الفئات العمرية
 33.0 29 35إلى أقل من  25من  
 29.5 26 45إلى أقل من  35من  
 33.0 29 55إلى أقل من   45من  

 4.5 4 60إلى أقل من  55من   
 %100 88 المجموع

  2019لدراسة الميدانية، الخرطوم، االمصدر :
إلى أقل  (35  ( و35إلى أقل من25 ( أن نسبة الفئة العمرية بين)4يالحظ من جدول)

ونسبة ، يعلى التوالفردا من أفراد عينة البحث  (29%( بعدد)33تمثل )سنة ( 55من 
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إلى أقل من 35أعمارهم تتراوح بين )( فردا من أفراد عينة البحث 26بعدد)%( 29.5)
أعمارهم تتراوح ( إفراد من أفراد عينة البحث 4بعدد)%( 4.5) بنسبة ( سنة، والبقية45
لها مدلولها العلمي ألنها  يالحظ أن اإلجابات كان، ( سنة60إلى أقل من  55بين)

 .ية واإلسالميةالمصرفالكافية بالمعامالت المالية لخبرة والمعرفة اتمتل  من فئة صدرت 
 متغير المؤهل العلمي: -ج

 التوزيع التكراري ألفراد  عينة البحث لمتغير المؤهل العلمي :(5جدول )
 % التكرار المؤهل العلمي

 62.5 55 بكالوريوس

 2.3 2 دبلوم عالي

 27.2 24 ماجستير

 8.0 7 دكتوراه

 %100 88 المجموع

     2019المصدر :الدراسة الميدانية، الخرطوم،                         
( فردا من  أفراد عينة البحث تمثل 55%( بعدد)62.5أن نسبة ) (5يالحظ من الجدول)

فردا من أفراد عينة البحث من حملة  (24%( بعدد)27.2حملة البكالوريوس، و نسبة )
من أفراد عينة البحث من حملة الدكتوراه،  دافر أ (7بعدد) %(8الماجستير، ونسبة )

ظ يالح فردا من أفراد عينة البحث تمثل حملة الدبلوم العالي، (2%( بعدد)2.3ونسبة )
بر ، لذل  يمثلون أككحد أدنى للتعين التعين في المصارف يتم بشهادة البكالوريوس أن

 فئة من عينة البحث.  
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 متغير المؤهل العملي: -د
 لمتغير المؤهل العملي ألفراد عينة البحث التوزيع التكراري :(6جدول)

 % التكرار المؤهل العملي

 3.4 3 الزمالة العربية

 - - الزمالة البريطانية

 - - الزمالة األمريكية

 6.8 6 الزمالة السودانية

 89.8 79 ال توجد

 %100 88 المجموع

 2019الميدانية، الخرطوم،  المصدر :الدراسة                              
التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث وفقًا للمؤهل  (6يالحظ من الجدول )
 ( فردا من أفراد عينة البحث ليست لديهم79%( بعدد)89.8العملي)الزماالت(، نسبة )
 ( أفراد من أفراد عينة البحث من حملة الزمالة6%( بعدد)6.8مؤهالت عملية، بينما)

، ( من حملة الزمالة العربية من أفراد عينة البحث3%( بعدد)3.4ونسبة ) السودانية،
رواج  ابالرغم من أهمية هذه التخصصات في المجال المحاسبي العملي اإل أنه ليس له

 لدى العاملين بالمصارف.
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 اديمي:متغير التخصص األك-هـ
 ألكاديميالتوزيع التكراري ألفراد عينة البحث لمتغير التخصص ا :(7جدول )

 % التكرار التخصص األكاديمي

 33.0 29 محاسبة

 21.6 19 اقتصاد

 14.7 13 إدارة

 23.9 21 مصارف

 4.5 4 نظم معلومات

 2.3 2 أخرى*

 %100 88 المجموع

     2019المصدر:الدراسة الميدانية، الخرطوم،             
أفراد عينة البحث ( فردا من 29%( بعدد)33( أن نسبة )7يالحظ من  الجدول )

( فردا من أفراد عينة البحث 21%( بعدد)23.9تخصصهم محاسبة، بينما نسبة)
(فردا من أفراد عينة البحث تخصصهم 19%( بعدد)21.6تخصصهم مصارف، ونسبة )

(فردا من أفراد عينة البحث  تخصصهم إدارة 13%( بعدد)14.7اقتصاد،، ونسبة)
أفراد عينة البحث تخصصهم نظم معلومات، فردا من  (4%( بعدد)4.5ونسبة) أعمال،
( فردا من أفراد عينة البحث تخصصات أخرى، هذا يدل على أن 2%( بعدد)2.3ونسبة)
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لإلجابات داللتها العلمية الن معظم أفراد عينة البحث لديهم إلمام كامل بعمليات 
 .ة في علم المحاسبةالمعامالت المالي

 متغير سنوات الخبرة: -و
 توزيع التكراري ألفراد  عينة البحث لمتغير سنوات الخبرةال :(8جدول )

 % التكرار سنوات الخبرة
5> 21 23.9 

 8 7 10إلى أقل من  5من  
 20.5 18 15إلى أقل من 10 من   
 22.7 20 20إلى أقل من  15من    

20≤ 22 25.0 
 %100 88 المجموع

  2019المصدر : الدراسة الميدانية، الخرطوم،
ر فردا من أفراد عينة البحث خبرتهم )أكث (22%( بعدد)25( أن نسبة)8الجدول )يالحظ 
فردا من أفراد عينة البحث خبرتهم أقل  (21%( بعدد)23.9( سنة، بينما نسبة)20من 
 فردا من أفراد عينة البحث خبرتهم تتراوح (18%( بعدد)20.5سنوات، ونسبة ) (5)من 

 أفراد من أفراد عينة البحث (7) بعدد (8%ة) ( سنة، ونسب15إلى أقل من 10 بين)من 
 ( سنوات، يالحظ أن إجابات أفراد عينة البحث10إلى أقل من 5 تتراوح أعمارهم من )

 المعامالتنها صدرت من أفراد لهم خبرة طويلة في مجال لها داللتها المعلوماتية أل
 .المالية المصرفية

سط ب على حسب الوزن النسبي للو )بالترتي :تحليل عبارات الفرضيات مناقشة ( 2)
 الحسابي(:
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ن بي عالقة ذات داللة إحصائية بين الدور المعرفي التأصيلي هنال الفرضية األولى: 
علم الفقه اإلسالمي وعلم المحاسبة في معالجة المعامالت المالية في المصارف 

 .السودانية
   الودائع  تحليل إجابات أفراد عينة البحث لعبارة: تغير نظام :(9) جدول
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نتيجًة للدور المعرفي 
بين للعالقة  التأصيلي

 المعامالت علم فقه
المحاسبة اإلسالمي وعلم 

في معالجة المعامالت 
المالية في المصارف 
السودانية تغير نظام 

 الودائع

26.1 23 54.5 48 14.8 13 4.5 4 - - 4.02 0.0 

 2019المصدر : الدراسة الميدانية، الخرطوم،  
فردا من أفراد عينة البحث  (23) %( بعدد26.1أن نسبة ) (9يالحظ من الجدول)

ن و ن بشدة وموافقو موافقهم  ،عينة البحث فردا من أفراد (48بعدد) (54.5%) ونسبة
 عامالتالتأصيلي للعالقة بين فقه المنتيجًة للدور المعرفي ) :على التوالي على أنه

ير ية تغفي معالجة المعامالت المالية في المصارف السوداناإلسالمي وعلم المحاسبة 
(، حيث جاء 0.05من )( ومستوى معنوية أقل 4.02(، بوسط حسابي)نظام الودائع
 .األولى األولى من بين عبارات الفرضية : ترتيب العبارة

الودائع في علم المحاسبة تنقسم إلى ثالثة أقسام، ودائع جارية وودائع ادخار وودائع  
حرم دفع  الودائع نظام فيلفقه المعامالت المالية عند تطبيق المعرفة التأصيلية ألجل، 

على أساس أن المصرف وديع عهد إليه جارية وودائع االدخار، لودائع اللالفوائد)ربا( 
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ويؤكد ذل  ما جاء في فتاوى هيئة الرقابة الشرعية في البن  اإلسالمي بحفظ الودائع 
ب الجاري السوداني: أن المصرف اإلسالمي، وديع عهد إليه بحفظ الودائع كودائع الحسا

أما  (79وى هيئة الرقابة الشرعية،صفتا اإلسالمي السوداني، أو ودائع االدخار)البن 
ودائع االستثمار)التي كانت تعرف في علم المحاسبة في البنو  التقليدية بالودائع ألجل 

تستخدم في التأصيلية  التي كانت تقرض بفائدة( أصبحت نتيجة للمعرفة الفقهية)
مي مصرف اإلسالال في االستثمارية بأنواعها)مثل المشاركة والمضاربة(العمليات 

على حسب االتفاق بين  العملية الماليةبخلطها مع أموال المساهمين في  ،ألغراض الربح
 المودعين والمصرف.

 تحليل إجابات أفراد عينة البحث لعبارة تغير شروط التمويل :(10) جدول
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نتيجًة للدور المعرفي 
التأصيلي للعالقة بين 
علم فقه المعامالت 
اإلسالمي وعلم المحاسبة 
في معالجة  المعامالت 
المالية في المصارف 
السودانية تغيرت شروط 

 التمويل

33 29 42 37 20.5 18 3.4 3 1.1  1 4.02 0.0 

 2019المصدر :الدراسة الميدانية، الخرطوم،  
( فردا من أفراد عينة البحث ونسبة 29%( بعدد)33) ( أن نسبة10يالحظ من الجدول)

( فردا من أفراد عينة البحث، هم موافقون بشدة  وموافقون على التوالي 37( بعدد)%42)
بين علم فقه المعامالت اإلسالمي )نتيجًة للدور المعرفي التأصيلي للعالقة على أنه: 

وعلم المحاسبة في معالجة المعامالت المالية في المصارف السودانية تغيرت شروط 
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حيث جاء ترتيب  (0.05( ومستوى معنوية أقل من)(4.02بمتوسط حسابي  ( التمويل
 .األولى من بين عبارات الفرضية ثانيةال : العبارة
ر تقويم عمليات التمويل بين المصارف ( تختلف معايي11ذكر)ناصر،د.ت،ص   

ي سالماإلسالمية والبنو  التقليدية، الن المصارف اإلسالمية يحكم شروطها علم الفقه اإل
 وابطن ضدية يحكمها علم المحاسبة، لذل  فإللمعامالت المالية، أما شروط البنو  التقلي

لب التمويل وقسم التمويل في المصارف اإلسالمية تنقسم إلى قسمين: قسم يختص بطا
حيث أن عالقة المصرف اإلسالمي بالحاصلين على  يختص بالعملية المراد تمويلها،

كمها كان نوعها مشاركة أم مضاربة( هي عالقة الشري  بالشري ،  والتي تح اً التمويل)أي
بنو  قاعدة الينم باليرم، لهذا تييرت شروط التمويل في المصارف اإلسالمية عنها في ال

ية نتيجة تطبيق فقه المعامالت اإلسالمي، وأصبحت لها ضوابط شخصية التقليد
وضوابط مالية، أما الضوابط المالية التي تخص العملية المالية  في المصارف 

 اإلسالمي تشتمل على:
ضوابط إسالمية: وهي ضوابط تختص بالمشروع في حد ذاته حيث ال يقبل أي  -

 ابط  اإلسالمية ويقصد بها أن تكونذا توافرت فيه الضو إ إالمشروع أو عملية 
 نظم وأساليب العمل متوافقة مع قاعدة الحالل والحرام.

 وضوابط خاصة بالربحية المناسبة: أن يحقق الربح  األهداف التالية -
 (:11)ناصر،مرجع سابق،ص

 ييطي المصروفات الفعلية. -أ
 يقي رأس المال من النقصان. -ب
 حتياطيات.يواجه مخاطر المستقبل عن طريق تكوين اال -ج

 معيار خدمة البيئة المحلية المحيطة. -
 معيار التوافق مع األولويات االقتصادية للمجتمع. -
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 معيار شخصية طالب التمويل: من ناحية األخالق و االلتزام  بالسداد. -
 معيار السالمة المالية: و يتأكد منها عن طريق تحليل القوائم المالية. -
 لمناسب.معيار الخبرة الكافية أو التأهيل ا -
معيار الضمانات المناسبة: الضمانات يجب استحداثها على حسب طبيعة  -

العملية، مشاركة أم مضاربة أم مرابحة)الضمان هنا مقصود به ضمان التعدي 
( 5)أو التقصير أو المخالفة للشروط أو القيود( وهذا أكده المعيار الشرعي رقم 

مانة: حيث ذكر: ال يجوز ( الضمان في عقود األ2/2)الضمانات( في الفقرة )
كن ياشتراط الكفالة أو الرهن في عقود األمانة مثل الوكالة أو اإليداع، ما لم 

اشتراطهما مقتصرا على حالة التعدي، أو التقصير، أو المخالفة للشروط أو 
 (.130القيود وبخاصة عقود المشاركات والمضاربة)المعايير الشرعية،ص

   اد عينة البحث لعبارة تغيرت طرق التمويل تحليل إجابات أفر  :(11) جدول
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نتيجًة للدور 
  المعرفي التأصيلي

م بين علللعالقة 
 المعامالت فقه

اإلسالمي وعلم 
المحاسبة في 

معالجة  
المعامالت المالية 

في المصارف 
السودانية تغيرت 

 طرق التمويل  

27.3 24 50 44 19.3 17 3.4 3 - - 4.01 0.0 
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  2019المصدر : الدراسة الميدانية، الخرطوم،  
عينة البحث فردا من أفراد  (24%( بعدد )27.3أن نسبة)  (11) يالحظ من الجدول

 ن علىو ن بشدة وموافقو موافق ، هممن أفراد عينة البحثفردا  (44بعدد ) (50%ونسبة )
نتيجًة ( على أنه )0.05( ومستوى معنوية أقل من )4.01بمتوسط حسابي) التوالي،

ة في محاسباإلسالمي وعلم ال المعامالت بين علم فقهللعالقة  للدور المعرفي التأصيلي
جاء  (، حيثالمالية في المصارف السودانية تغيرت طرق التمويلمعالجة المعامالت 

  األولى. من بين عبارات الفرضية ثالثةال : ترتيب العبارة
بوي تييرت طرق التمويل من التمويل الر للمعامالت المالية، نتيجة للمعرفة التأصيلية 

ى إل ،بفائدة ا ذكر بعض أفراد عينة البحث وهو اإلقراضمالذي يقوم على أداة واحدة ك
 ركةالتمويل اإلسالمي الذي يقوم على عدد من األدوات مثل المرابحة والمضاربة والمشا

 .والسلم واإلجارة
 تحليل إجابات أفراد عينة البحث لعبارة تغير السياسات المالية :(12جدول)
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نتيجًة للدور المعرفي 
بين للعالقة  التأصيلي

المعامالت علم فقه 
اإلسالمي وعلم المحاسبة 
في معالجة  المعامالت 
المالية في المصارف 
السودانية تغيرت 
السياسات المالية التي 

 ل المصرفي تنظم العم

21.6 19 54.5 48 18.2 16 5.7% 5 - - 3.92 0.0 

  2019المصدر: الدراسة الميدانية، الخرطوم،  
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فردا من أفراد عينة البحث  (19بعدد) %(21.6نسبة) أن(12يالحظ من جدول)
 ن علىو ن بشدة وموافقو موافق ، هممن أفراد عينة البحث فردا (48بعدد) (54.5%ونسبة)

 نتيجًة للدور):(على أنه(0.05( ومستوى معنوية أقل من 3.92حسابي) التوالي بمتوسط
في  اإلسالمي وعلم المحاسبة المعامالت بين علم فقهللعالقة  المعرفي التأصيلي

يث ح(، معالجة  المعامالت المالية في المصارف السودانية تغيرت السياسات المالية
 .األولى ضيةمن بين عبارات الفر  الرابعة :جاء ترتيب العبارة

من  من العاشرفي تطبيق علم فقه المعامالت المالية في المصارف السودانية بدأ التيير 
م حيث اصدر بن  السودان المركزي منشورا يحمل عنوان"التحول الفوري 1984ديسمبر 

 حوى المنشور بعض اإلجراءات التي غيرت السياسات للتعامل وفق الصي  اإلسالمية" و
رف السودانية شملت في ذل  التاريخ الموجهات المالية بالمصا

 (:79،ص2006التالية)رحمه،
من تاريخ  ابتداءعدم قبول أي ودائع ألجل، وودائع ادخار بأسعار فائدة  -

 المنشور.
االتفاق مع أصحاب ودائع االدخار والودائع ألجل القائمة عند صدور المنشور  -

 لتحويلها إلى ودائع استثمارية.
 إلياء المنشورات الصادرة من بن  السودان المتعلقة بأسعار كما قرر المنشور -

 الفائدة على الحسابات المدينة والدائنة.
المعرفة الفقهية   تعمل وفقومن ذل  التاريخ بدأت سياسات بن  السودان 

 أسلمةللمعامالت، وفي آخر سياسة صدرت تحت عنوان محور تطوير وتعميق 
( يالحظ ذل  التحول حيث هدفت 2017ن،الجهاز المصرفي)سياسة بن  السودا

يق أسلمية الجهاز المصرفي والمؤسسات مالسياسة في  هذا المحور على تطوير وتع
المالية بإشراف الهيئة العليا للرقابة الشرعية ونظيراتها بالمصارف والمؤسسات المالية 
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ما بين على التطبيق العملي للموجهات الفقهية للمعامالت فيما يتعلق بتفعيل سوق 
المصارف وابتكار أدوات مالية جديدة لتساعد في إدارة السياسة النقدية وتأصيل 
التمويل األصير، ومن خالل األداء الفعلي لذل  التعمق المعرفي أصدرت الهيئة 

م على النحو  2017العليا للرقابة الشرعية أربع فتاوى وقرارا واحد خالل العام 
 (:40،ص2017 )سياسة بن  السودان، :التالي

 فتوى بشأن عمولة التنفيذ للمرابحة لآلمر بالشراء. -
 فتوى تمويل وكاالت السفر لشراء التذكر. -
 نظم.مفتوى بشأن التورق ال -
  .فتوى بشأن تمويل خدمات السفر -
 قرار بشأن التعامل بين األفراد والشركات من أصحاب الملكية المشتركة بصيية -

 المرابحة لآلمر بالشراء. 
ف تحليل إجابات أفراد عينة البحث لعبارة تغيرت طريقة حساب تكالي :(13جدول)

   الخدمات المصرفية 
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ر المعرفي نتيجًة للدو 
بين علم للعالقة  التأصيلي

اإلسالمي المعامالت فقه 
وعلم المحاسبة في معالجة  
المعامالت المالية في 

 تالمصارف السودانية تغير 
حساب تكاليف طريقة 

 الخدمات المصرفية  

21.6 19 54.5 48 17 15 5.7 5 1.1 1 3.90 0.0 

    2019المصدر :الدراسة الميدانية، الخرطوم، 
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 ( فردا من أفراد عينة البحث19بعدد) %(21.6أن نسبة ) (13حظ من الجدول)يال
 ن علىو ن بشدة وموافقو موافقهم  ،من أفراد عينة البحث( فردا 48بعدد) (54.5%ونسبة)

نتيجًة على أنه )(0.05) ( ومستوى معنوية أقل من 3.90التوالي، وبمتوسط حسابي)
في  محاسبةاإلسالمي وعلم ال المعامالت فقهبين علم للعالقة  للدور المعرفي التأصيلي

 حساب تكاليفطريقة  تمعالجة  المعامالت المالية في المصارف السودانية تغير 
 من بين عبارات الفرضية خامسةال : ( حيث جاء ترتيب العبارةالخدمات المصرفية 

( أنه يجوز للمؤسسات 2( في الفقرة)28المعيار الشرعي رقم ) جاء في ،األولى
لمصارف اإلسالمية ( تقديم الخدمات المصرفية بأجر مقطوع أو بنسبة من محل )ا

الخدمة، مثل خدمات الحفظ وخدمات التوكيل بالتعاقد، وخدمات تنظيم االكتتاب، 
وخدمات إجراء الدراسات واالستشارات، وخدمات التحصيل والدفع، وخدمات الحسابات 

(، ذكر)الحنيطي وآخرون، (AAOIFI,2017وخدمات خزائن األمانات)المعاير الشرعية،
( أن نجاح المصرف اإلسالمي يعتمد على تحديد أسعار منتجاته 769مرجع سابق،ص

، دمةوخدماته المصرفية بالشكل الذي يتم إنجاح التوازن بين قيمة المنتج والخدمة المق
( يجوز للبن  اإلسالمي تقديم خدمات مصرفية 319كما ذكر )عطية، مرجع سابق،ص

ل عوض )عمولة أو سمسرة أو أجر( باإلضافة إلى عوض محدد للمنفعة المعلومة، مقاب
يحددها على يستنتج من ذل  بأن طريقة حساب الخدمات المصرفية متروكة للمصرف 

 .  حسب نوع الخدمة
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ي فاليف تحليل إجابات أفراد عينة البحث لعبارة تغيرت طريقة حساب التك :(14) جدول
   ل  عمليات التموي
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نتيجًة للدور المعرفي 
بين للعالقة  التأصيلي

 المعامالت علم فقه
ة اإلسالمي وعلم المحاسب

في معالجة  المعامالت 
المالية في المصارف 
السودانية تغيرت طريقة 

تكلفة عملية حساب 
 التمويل

19.3 17 54.5 48 21.6 19 4.5 4 - - 3.89 0.0 

 2019المصدر :الدراسة الميدانية، الخرطوم، 
 ( فردا من أفراد عينة البحث17بعدد) %(19.3( أن نسبة )14يالحظ من جدول)

 ن علىو ن بشدة وموافقو موافق ، هممن أفراد عينة البحث( فردا 48عدد)ب (54.5%ونسبة)
 تعامالالم بين علم فقهللعالقة  نتيجًة للدور المعرفي التأصيلي) :التوالي، على أنه

ية اإلسالمي وعلم المحاسبة في معالجة المعامالت المالية في المصارف السودان
ة ( ومستوى معنوي3.89وسط حسابي )(، بمتالتمويل تكلفة عمليةتغيرت طريقة حساب 

 .األولى من بين عبارات الفرضية سادسةال :حيث جاء ترتيب العبارة (،0.05) أقل من
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   الية م المتحليل إجابات أفراد عينة البحث لعبارة تغير شكل إعداد القوائ :(15) جدول
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نتيجًة للدور المعرفي 
بين للعالقة التأصيلي 
 المعامالت  علم فقه

اإلسالمي وعلم 
المحاسبة في معالجة  
المعامالت المالية في 
المصارف السودانية 
تيير  شكل إعداد 

 القوائم المالية

21.6 19 52.3 46 19.3 17 6.8 6 - - 3.89 0.0 

 2019المصدر : الدراسة الميدانية، الخرطوم، 
 فردا من أفراد عينة البحث  (19%( بعدد)21.6( إن نسبة )15يالحظ من الجدول)

 ن علىو ن بشدة وموافقو موافق  ، هممن أفراد عينة البحثفردا ( 46( بعدد)52%ونسبة )
ت عامالالمبين علم فقه  للعالقة نتيجًة للدور المعرفي التأصيلي) :ي، على أنهالتوال

غير ية تاإلسالمي وعلم المحاسبة في معالجة المعامالت المالية في المصارف السودان
 يةلفرضمن بين عبارات ا سابعةال :( حيث جاء ترتيب العبارةشكل إعداد القوائم المالية

 .األولى
عداد نوعين من أشكال الحسابات إلن المصرف اإلسالمي يحتاج ، أت)األبجى(ذكر    

المالية: الدفاتر المالية اإلحصائية والقوائم المالية الختامية، الدفاتر اإلحصائية لإلحصاء 
ن المصرف اإلسالمي يقوم بشراء بضاعة لعدة المعامالت المالية كل على حدة، أل
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المرابحة بالتقسيط أو البيع ألجل، للبيع أغراض كاآلتي: لبيع المرابحة الفوري، لبيع 
ألتأجيري، للتأجير التمويلي، لعمل المضاربات، ولذل  يجب مس  حساب أستاذ يبين 

 :(99-100ص كاآلتي )األبجى،مرجع سابق،ص)منفصلة( المشتريات لتل  المعامالت 
 ........... الفترة لدفتر أستاذ المشتريات للمعامالت المالية خال: (7شكل )
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المصدر: كوثر عبد الفتاح األبجى، قياس توزيع الربح في البن  اإلسالمي، المعهد 

 100اإلسالمي ،ص العالمي للفكر
 (، شكل حساب األستاذ  لعمليات المصرف المختلفة. 7يبين الشكل)
 طريقة حفظ أموال تحليل إجابات أفراد عينة البحث لعبارة تغيرت :(16) جدول

 المودعين 
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نتيجًة للدور المعرفي 
بين علم  للعالقةأصيلي الت

اإلسالمي المعامالت فقه 
وعلم المحاسبة في معالجة  
المعامالت المالية في 
المصارف السودانية تييرت 
طريقة حفظ أموال 

 المودعين

30.7 27 42 37 15.9 14 8 7 3.4 3 3.89 0.0 

  2019الدراسة الميدانية، الخرطوم،  المصدر:
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ونسبة  فردا من أفراد عينة البحث (27بعدد) %(30.7نسبة) أن( 16يالحظ من الجدول)
ي، ن على التوالو ن بشدة وموافقو موافق ، هممن أفراد عينة البحثفردا  (37بعدد) (%42)

ي سالماإل المعامالت بين علم فقهالقة للعنتيجًة للدور المعرفي التأصيلي على أنه )
قة طري وعلم المحاسبة في معالجة  المعامالت المالية في المصارف السودانية تغيرت

 ةمن بين عبارات الفرضي ثامنةال :(. حيث جاء ترتيب العبارة حفظ أموال المودعين
 .األولى

ي التقليدية، ن طريقة حفظ أموال المودعين تييرت في المصارف اإلسالمية عنها فإ
حيث أصبحت تحفظ بناء على طلب المودع، وعدم خلطها بأموال المساهمين اإل بناءا 

 على العقد المبرم بين المودع والمصرف.
   لمالية تحليل إجابات أفراد عينة البحث لعبارة تغيرت بنود القوائم ا  :(17جدول )
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نتيجًة للدور المعرفي 
بين  للعالقة التأصيلي

المعامالت علم فقه 
اإلسالمي وعلم المحاسبة 
في معالجة المعامالت 
المالية في المصارف 

ود السودانية تغيرت بن
 القوائم المالية

22.7 20 50 44 18.2 16 8 7 1.1 1 3.85 0.0 

 2019المصدر: الدراسة الميدانية، الخرطوم،
فردا من أفراد عينة البحث ( 20%( بعدد)22.7) نسبة (  أن17يالحظ من الجدول)

ن على و ن بشدة وموافقو موافق ، هممن أفراد عينة البحثفردا  (44بعدد) (50%ونسبة)
المعامالت بين علم فقه للعالقة نتيجًة للدور المعرفي التأصيلي على أنه )التوالي، 

اإلسالمي وعلم المحاسبة في معالجة المعامالت المالية في المصارف السودانية 
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(، 0.05( ومستوى معنوية أقل من )3.85(، بوسط حسابي )تغيرت بنود القوائم المالية
 .األولى بارات الفرضيةمن بين ع تاسعةال :حيث جاء ترتيب العبارة

ير ي توففتزداد)بنود( القوائم المالية أهمية في المصرف اإلسالمي، إذ تلعب دورا كبيرا   
بين البيانات الضرورية التي تحتاجها األطراف التي تستخدمها مثل المستثمرين والمضار 

رة إلدا ( إلى جانب اإلدارة التي تحتاج للبيانات92والمساهمين،)األبجى، مرجع سابق،ص
ل لقوائم المالية دور كبير أيضا حيث أنها تقيس نتائج أعمابنود اأعمال المصرف، ول

  المصرف خالل فترة ليرض تحديد الربح الحقيقي لألنشطة االستثمارية، وهي تقوم بذل
لعرف مرتكزة على أساس المبادئ واألسس المحاسبية المتفقة مع إحكام الفقه اإلسالمي وا

نتيجة تطبيق فقه  (، مثال للبنود التي ظهرت92 ،صى،مرجع سابقالمحاسبي)األبج
 د رأس، بند الزكاة في الميزانية العمومية، وبنالمعامالت المالي اإلسالمي في المصارف

، (372المال في المصرف اإلسالمي يظهر مدفوعا بالكامل)عطية، مرجع سابق،ص
 همة من ناحية تحديها كأصولوبنود القوائم المالية في المصارف اإلسالمية أصبحت م

 ثابتة أو متداولة ألغراض حساب وعاء الزكاة.
   تة   لثاباتحليل إجابات أفراد عينة البحث لعبارة تغيرت طرق إهالك األصول  :(18جدول)
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نتيجًة للدور المعرفي 
بين للعالقة التأصيلي 
 المعامالت علم فقه

اإلسالمي وعلم 
المحاسبة في معالجة  
المعامالت المالية في 
المصارف السودانية 
تييرت طرق إهال  

 األصول الثابتة

18.2 16 48.9 43 21.6 19 10.2 9 1.1 1 3.73 0.0 

 2019المصدر : الدراسة الميدانية، الخرطوم، 
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فردا من أفراد عينة البحث  (16بعدد) %(18.2) ( أن نسبة18يالحظ من الجدول)
ن و ن بشدة وموافقو موافق ، هممن أفراد عينة البحثفردا  (43( بعدد)48.9%ونسبة  )

نتيجًة (على أنه)0.05ل من )معنوية أق ( ومستوى3.73على التوالي، بمتوسط حسابي )
في  محاسبةاإلسالمي وعلم ال المعامالت بين علم فقهللعالقة للدور المعرفي التأصيلي 

معالجة المعامالت المالية في المصارف السودانية تغيرت طرق إهالك األصول 
نال  األولى، أن ه من بين عبارات الفرضية عاشرةال:حيث جاء ترتيب العبارة  ،(الثابتة

بة ر معرفي تأصيلي للعالقة بين علم فقه المعامالت المالية اإلسالمي وعلم المحاسدو 
( ووزن 3.91في المصارف السودانية، بمتوسط عام لعبارات الفرضية )

 (،الحكم أو االستنتاج الموافقة، مما0.0( بمستوى معنوية)52(ومربع كاي)78.2نسبي)
 أدى  لقبول فرضية البحث  وهي الفرضية األولى.

ت معامالصعوبات في تطبيق المعرفة التأصيلية  لل هنالكتحليل الفرضية الثانية: (3)
 انيةاإلسالمي وعلم المحاسبة في المصارف السود المعامالت المالية بين علم فقه

يات تحليل إجابات أفراد عينة البحث لعبارة  :الختالف إجراءات عمل :(19جدول )    مي عنه في علم المحاسبة   التمويل في فقه المعامالت اإلسال
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توجد صعوبات في تطبيق 
المعرفة التأصيلية  
لعالقة لللمعامالت المالية 

 المعامالت فقه بين علم
اإلسالمي وعلم المحاسبة 
في المصارف السودانية 
نتيجة الختالف إجراءات 
عملية التمويل في فقه 

المعامالت اإلسالمي عنه 
 في علم المحاسبة

23.9 21 44.3 39 15.9 14 13.6 12 2.3 2 3.74 0.0 

 2019المصدر : الدراسة الميدانية، الخرطوم،  
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( فردا من أفراد عينة البحث،  21%( بعدد)23.9( أن نسبة ) 19دول)يالحظ من ج
( فردا من أفراد عينة البحث، هم موافقون بشدة وموافقون 39%( بعدد)44.3ونسبة )

توجد ( على أنه )0.05( ومستوى معنوية أقل من)3.74على التوالي، بمتوسط حسابي)
قه بين علم فللعالقة الية صعوبات في تطبيق المعرفة التأصيلية  للمعامالت الم

 راءاتإج الختالفاإلسالمي وعلم المحاسبة في المصارف السودانية نتيجة المعامالت 
رتيب تحيث جاء (، عملية التمويل في فقه المعامالت اإلسالمي عنه في علم المحاسبة

 مالتالثانية، إجراءات التمويل في فقه المعا من بين عبارات الفرضية ولىاأل :العبارة
 اإلسالمي يحتاج للتأكد من جدية العملية والعميل على حد سواء، لذل  يتبع المصرف
اإلسالمي إجراءات مطولة حتى يطمئن لنجاح العملية، من عمل دراسة جدوى حقيقية، 

 إلى معرفة مدى ما تحققه العملية من أرباح.
ت امالت للمعتحليل إجابات أفراد عينة البحث لعبارة  :الختالف المسميا :(20جدول)

   المالية  في فقه المعامالت اإلسالمي عنه في علم المحاسبة   
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تطبيق توجد صعوبات في 
المعرفة التأصيلية  للمعامالت 

بين علم الفقه للعالقة المالية 
اإلسالمي وعلم المحاسبة في 
المصارف السودانية نتيجة 
الختالف المسميات للمعامالت  

 فقه المالية في علم
المعامالت المالية اإلسالمي 

 عنه في علم المحاسبة

19.3 17 44.3 39 25 22 9.1 8 2.3 2 3.69 0.0 

 2019لمصدر : الدراسة الميدانية، الخرطوم،ا  
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( فردا من أفراد عينة البحث،  17%( بعدد) 19.3(  أن نسبة )20يالحظ من جدول )
 ( فردا من أفراد عينة البحث، هم موافقون بشدة وموافقون39%( بعدد)  44.3ونسبة )

توجد ) ( على أنه0.05( ومستوى معنوية أقل من )3.69على التوالي، بمتوسط حسابي)
قه بين علم فللعالقة صعوبات في تطبيق المعرفة التأصيلية  للمعامالت المالية 

اإلسالمي وعلم المحاسبة في المصارف السودانية نتيجة الختالف المعامالت 
فقه المعامالت اإلسالمي عنه في علم علم المسميات للمعامالت المالية في 

ن حظ أالثانية، يال من بين عبارات الفرضية ثانيةال :حيث جاء ترتيب العبارة(،المحاسبة
  للمعامالت المالية في فقه المعامالت  اإلسالمي لها مسميات كثيرة، هذا يتطلب مس

دفاتر لكل عملية على حدة، للتسجيل والتصفية، ولكل مسميات على حدة ليرض تحديد 
 االستثمارات المطلوبة.

ح عبارة  :الختالف حساب األرباتحليل إجابات أفراد عينة البحث ل :(21جدول )
   والخسائر في فقه المعامالت اإلسالمي عنه في علم المحاسبة   
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توجد صعوبات في تطبيق 
المعرفة التأصيلية  للمعامالت 

بين علم الفقه للعالقة المالية 
اإلسالمي وعلم المحاسبة في 
المصارف السودانية نتيجة 
الختالف حساب األرباح 

والخسائر في فقه المعامالت  
اإلسالمي عنه في علم 

 المحاسبة

19.3 17 46.6 41 20.5 18 10.2 9 3.4 3 3.68 0.0 

 2019المصدر: الدراسة الميدانية، الخرطوم،  
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( فردا من أفراد عينة البحث،  17( بعدد)19.3%( أن نسبة ) 21يالحظ من جدول )
( فردا من أفراد عينة البحث، هم موافقون بشدة وموافقون 41%( بعدد)46.6ونسبة )

توجد ( على أنه )0.05( ومستوى معنوية أقل من)3.68على التوالي، بمتوسط حسابي)
 قهبين علم فللعالقة صعوبات في تطبيق المعرفة التأصيلية  للمعامالت المالية 

ساب اإلسالمي وعلم المحاسبة في المصارف السودانية نتيجة الختالف ح المعامالت
 حيث جاء(اإلسالمي عنه في علم المحاسبة تاألرباح والخسائر في فقه المعامال

الثانية، عناصر الربح في الفقه  ات الفرضيةمن بين عبار  ثانيةال :ترتيب العبارة
اإلسالمي، المال، العمل، الضمان، ويستحق الربح باجتماع أثنين منهما أو 

(، ويختلف حساب الربح على حسب المعاملة وما 23جميعها)األبجى،مرجع سابق،ص
 اشترط عليه المتعاقدان.

الية  م المالف بنود القوائتحليل إجابات أفراد عينة البحث لعبارة  :الخت :(22 ) جدول
   في علم فقه المعامالت اإلسالمي عنه في علم المحاسبة   
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عوبات في تطبيق توجد ص
 المعرفة التأصيلية

للعالقة للمعامالت المالية 
 المعامالت بين علم فقه

اإلسالمي وعلم المحاسبة 
في المصارف السودانية 
نتيجة الختالف بنود 
القوائم المالية في علم 

اإلسالمي فقه المعامالت  
 عنه في علم المحاسبة

15.9 14 46.6 41 26.1 23 10.2 9 1.1 1 3.66 0.0 

        2019المصدر : الدراسة الميدانية، الخرطوم، 
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( فردا من أفراد عينة البحث، 14%( بعدد) 15.9(  أن نسبة ) 22يالحظ من جدول)
( فردا من أفراد عينة البحث، هم موافقون بشدة وموافقون 41( بعدد) 46.6%ونسبة )

توجد ( على أنه )0.05( ومستوى معنوية أقل من )3.66على التوالي، بمتوسط حسابي)
 قهبين علم فللعالقة صعوبات في تطبيق المعرفة التأصيلية  للمعامالت المالية 

ود اإلسالمي وعلم المحاسبة في المصارف السودانية نتيجة الختالف بن العامالت
ث جاء حي(عنه في علم المحاسبةاإلسالمي القوائم المالية في علم فقه المعامالت  

مالية ئم الاالختالف في بنود القوا.الثانية من بين عبارات الفرضية عةرابال :ترتيب العبارة
 ظهر نتيجة لمسميات العمليات التمويلية من مرابحة ومضاربة ومشاركة وذمم مالية.

ية محاسبتحليل إجابات أفراد عينة البحث لعبارة  :الختالف السياسات ال :(23جدول )
 لم المحاسبةفي علم فقه المعامالت اإلسالمي عنه في ع
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توجد صعوبات في تطبيق 
المعرفة التأصيلية  

للعالقة للمعامالت المالية 
 المعامالت قهبين علم ف

اإلسالمي وعلم المحاسبة 
في المصارف السودانية 
نتيجة الختالف السياسات 
المحاسبية في علم فقه 

عنه اإلسالمي المعامالت 
 في علم المحاسبة

14.8 13 45.5 46 29.5 26 9.1 8 1.1 1 3.64 0.0 

 2019.لمصدر :الدراسة الميدانية، الخرطوم، ا
( فردا من أفراد عينة البحث، 13( بعدد) 14.8% ( أن نسبة )23يالحظ من جدول )

( فردا من أفراد عينة البحث، هم موافقون بشدة وموافقون 46% ( بعدد)45.5ونسبة ) 
توجد ( على أنه )0.05( ومستوى معنوية أقل من )3.64على التوالي، بمتوسط حسابي)
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ين علم فقه بللعالقة صعوبات في تطبيق المعرفة التأصيلية  للمعامالت المالية 
اإلسالمي وعلم المحاسبة في المصارف السودانية نتيجة الختالف السياسات المعامالت 

حيث جاء ترتيب (  عنه في علم المحاسبةاإلسالمي المحاسبية في علم فقه المعامالت 
 .الثانية من بين عبارات الفرضيةخامسة ال :العبارة

 ارة  :الختالف فهم المدلول الفقهيتحليل إجابات أفراد عينة البحث لعب :(24جدول )
 للمعامالت المالية لدى المصرفين
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معرفة بات في تطبيق التوجد صعو 
المالية  للمعامالت التأصيلية
بين علم الفقه اإلسالمي للعالقة 

وعلم المحاسبة في المصارف 
السودانية نتيجة الختالف فهم 
المدلول الفقهي للمعامالت المالية 

 لدى المصرفين

17 15 43.2 38 28.4 25 8 7 3.4 3 3.63 0.0 

 2019المصدر : الدراسة الميدانية، الخرطوم، 
( فردا من أفراد عينة البحث، 15( بعدد) 17%(  أن نسبة ) 24جدول) يالحظ من
ن ( فردا من أفراد عينة البحث، هم موافقون بشدة وموافقو 38% ( بعدد) 43.2ونسبة ) 

توجد ( على أنه )0.05( ومستوى معنوية أقل من )3.63على التوالي، بمتوسط حسابي)
فقه بين علم الللعالقة المالية  صعوبات في تطبيق المعرفة التأصيلية للمعامالت

قهي الف اإلسالمي وعلم المحاسبة في المصارف السودانية نتيجة الختالف فهم المدلول
ات من بين عبار  سادسةال :حيث جاء ترتيب العبارة(للمعامالت المالية لدى المصرفين

 .الثانية الفرضية
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ن ( ال بد لقدر م2،ص2007ن فهم المدلول الفقهي للمعامالت المالية كما ذكر)حمدان،إ
 علم التجارة ليميز المباح من المحظور وموضع اإلشكال عن موضع الوضوح.

يف لتكالاتحليل إجابات أفراد عينة البحث لعبارة  :الختالف طريقة تحميل  :(25جدول )
 للحسابات وفق فقه المعامالت اإلسالمي عنه في علم المحاسبة
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توجد صعوبات في 
تطبيق المعرفة التأصيلية  

للعالقة للمعامالت المالية 
بين علم الفقه اإلسالمي 
وعلم المحاسبة في 

نية المصارف السودا
نتيجة الختالف طريقة 
تحميل التكاليف 
للحسابات وفق فقه 
المعامالت المالية عنه 

 في علم المحاسبة 

19.3 17 46.6 41 20.5 18 10.2 9 3.4 3 3.59 0.0 

 2019المصدر : الدراسة الميدانية، الخرطوم،  
 ( فردا من أفراد عينة البحث،17( بعدد) 19.3%(  أن نسبة ) 25يالحظ من جدول)

( فردا من أفراد عينة البحث، هم موافقون بشدة وموافقون 41% ( بعدد)46.6ونسبة ) 
توجد ( على أنه )0.05( ومستوى معنوية أقل من)3.59على التوالي، بمتوسط حسابي)

بين علم فقه للعالقة صعوبات في تطبيق المعرفة التأصيلية للمعامالت المالية 
ي المصارف السودانية نتيجة الختالف طريقة اإلسالمي وعلم المحاسبة فالمعامالت 

حيث (عنه في علم المحاسبة سالميتحميل التكاليف للحسابات وفق فقه المعامالت اإل
الثانية، تحمل التكاليف لكل عملية  من بين عبارات الفرضية سابعةال :جاء ترتيب العبارة
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مس  دفاتر لكل  استثمار لوحدها في فقه المعامالت المالية اإلسالمي، مما يتطلب
 عملية على حدة حتى ال تختلط التكاليف وتقلل األرباح.

صاح تحليل إجابات أفراد عينة البحث لعبارة: الختالف القياس واإلف :(26جدول )
   المحاسبي وفق  فقه المعامالت اإلسالمي عنه في علم المحاسبة   
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توجد صعوبات في 
تطبيق المعرفة 

التأصيلية  
للمعامالت المالية 

بين علم للعالقة 
الفقه اإلسالمي 
وعلم المحاسبة في 

المصارف 
السودانية نتيجة 

اس الختالف القي
واإلفصاح 

المحاسبي وفق 
فقه المعامالت 
اإلسالمي عنه في 

 علم المحاسبة

12.5 11 45.5 40 27.3 24 12.5 11 2.3 2 3.53 0.0 

 2019المصدر : الدراسة الميدانية، الخرطوم،   
( فردا من أفراد عينة البحث، 11( بعدد)12.5%( أن نسبة ) 26يالحظ من جدول) 

فردا من أفراد عينة البحث، هم موافقون بشدة وموافقون  (40%( بعدد)  45.5ونسبة ) 
توجد ( على أنه )0.05( ومستوى معنوية أقل من )3.53على التوالي، بمتوسط حسابي)

بين علم فقه للعالقة صعوبات في تطبيق المعرفة التأصيلية  للمعامالت المالية 
جة الختالف القياس اإلسالمي وعلم المحاسبة في المصارف السودانية نتيالمعامالت 
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حيث جاء ( واإلفصاح المحاسبي وفق فقه المعامالت اإلسالمي عنه في علم المحاسبة
الثانية، حيث تعتبر سياسة اإلفصاح من  من بين عبارات الفرضية ثامنةال :ترتيب العبارة

أهم السياسات التي يجب أن يراعيها النظام المحاسبي في البن  اإلسالمي إذ أن 
قوائم المالية يحتاجون لمعلومات كثيرة ومتباينة لتحقيق إغراضهم من بنود مستخدمي ال

 (.94ص‘هذه القوائم)األبجى، مرجع سابق
موال تحليل إجابات أفراد عينة البحث لعبارة  :الختالف طريقة فصل أ :(27جدول )

   المودعين ألغراض االستثمارات المختلفة    
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توجد صعوبات في 
تطبيق المعرفة 

التأصيلية  
للمعامالت المالية 

بين علم للعالقة 
 المعامالت  فقه

اإلسالمي وعلم 
في  المحاسبة

ف المصار 
السودانية نتيجة 
الختالف طريقة 
فصل أموال 
المودعين ألغراض 

االستثمارات 
 المختلفة

19.3 17 36.4 32 25 22 15.9 14 3.4 3 3.52 0.03 

  2019الدراسة الميدانية، الخرطوم،  :المصدر 
دا من أفراد عينة البحث، ( فر 17%( بعدد) 19.3(  أن نسبة )27يالحظ من جدول )

( فردا من أفراد عينة البحث، هم موافقون بشدة وموافقون 32عدد)( ب%36.4ونسبة )
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 هنالك( على أنه)0.05( ومستوى معنوية أقل من)3.52على التوالي، بمتوسط حسابي)
بين علم فقه للعالقة صعوبات في تطبيق المعرفة التأصيلية للمعامالت المالية 

نتيجة الختالف طريقة  إلسالمي وعلم المحاسبة في المصارف السودانيةالمعامالت 
 تاسعةال:حيث جاء ترتيب العبارة(فصل أموال المودعين ألغراض االستثمارات المختلفة

 .الثانية من بين عبارات الفرضية
ظيمي تحليل إجابات أفراد عينة البحث لعبارة  :الختالف الهيكل التن :(28جدول )

   المحاسبة    للمصرف اإلسالمي  في فقه المعامالت اإلسالمي عنه في علم

10 
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توجد صعوبات في 
تطبيق المعرفة التأصيلية  
للمعامالت المالية 

لم فقه بين عللعالقة 
اإلسالمي المعامالت 

وعلم المحاسبة في 
المصارف السودانية 

ة الختالف الهيكل نتيج
ف التنظيمي للمصر 

اإلسالمي في فقه 
المعامالت المالي عنه 

 في علم المحاسبة

15.9 14 36.4 32 31.8 28 12.5 11 3.4 3 3.49 0.0 

 2019المصدر: الدراسة الميدانية، الخرطوم،  
( فردا من أفراد عينة البحث، 14%( بعدد)15.9(أن نسبة ) 28يالحظ من جدول )

( فردا من أفراد عينة البحث، هم موافقون بشدة وموافقون 32%( بعدد)  36.4ونسبة )
توجد ( على أنه )0.05( ومستوى معنوية أقل من )3.49على التوالي، بمتوسط حسابي)

 بين علم فقهللعالقة ة صعوبات في تطبيق المعرفة التأصيلية  للمعامالت المالي
اإلسالمي وعلم المحاسبة في المصارف السودانية نتيجة الختالف الهيكل  المعامالت
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حيث (اإلسالمي في فقه المعامالت المالي عنه في علم المحاسبةف التنظيمي للمصر 
 الثانية. من بين عبارات الفرضية عاشرةال :جاء ترتيب العبارة

م التأصيلية لعلم فقه المعامالت اإلسالمي في عل توجد صعوبات في تطبيق المعرفة
 (72.4) ووزن نسبي (3.62عام )المحاسبة في المصارف السودانية، بوسط حسابي 

 الحكم أو االستنتاج الموافقة، هذا أدى (،0.0) ( ومستوى معنوية46.13) ومربع كاي
 لقبول فرضية البحث وهي الفرضية الثانية.

 )ب( العالقة بين الفرضيات:
 معامل ارتباط بيرسون بين فرضيات البحث: (29) جدول

 الفرضية
معامل ارتباط 

 (r)بيرسون 

مستوى 
المعنوية 

(P-value) 
في التأصيلي للعالقة بين علم فقه المعامالت الدور المعر  -1

اإلسالمي وعلم المحاسبة في معالجة المعامالت المالية في 
 المصارف السودانية

0.309 0.383 

لعالقة تطبيق المعرفة التأصيلية  للمعامالت المالية ل صعوبة -3
بين علم فقه المعامالت  اإلسالمي وعلم المحاسبة في المصارف 

 السوداني
 2019: الدراسة الميدانية، الخرطوم، المصدر

 نتائج الجدول توضح اآلتي:
 = r=0.309; P-value(  توجد عالقة موجبة ضعيفة )29كما يالحظ من جدول) 

( بين )الدور المعرفي التأصيلي للعالقة بين علم فقه المعامالت اإلسالمي وعلم 0.383
المحاسبة في معالجة المعامالت المالية في المصارف السودانية( و )صعوبة تطبيق 
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المعرفة التأصيلية  للمعامالت المالية للعالقة بين علم الفقه اإلسالمي وعلم المحاسبة في 
 المصارف السوداني(.

ان، رجع ذل  إلى أنه تم أنشأ هيئات للرقابة الشرعية في المصارف المختلفة في السودي
حيث تقوم بعمل حل للمشاكل التي تواجه المصرف وفي حينها، مما عمل على إزالة 

سم  الصعوبات الفقهية التي كان ممكن أن تواجهها المصارف لوال وجود قسم مثل هذا الق
 دى جميع المعامالت، مما أوجد عالقة ضعيفة وأن كانتلمراقبة التطبيقات الشرعية ل

 موجبة.
 النتائج والتوصيات:

 : النتائجأوال
 من خالل مناقشة تحليل فرضيات البحث توصل البحث إلى النتائج التالية: 
م ي وعلأوال:نتيجة لتطبيق المعرفة التأصيلية للعالقة بين علم  فقه المعامالت اإلسالم 

ف السودانية وجدت تييرات تكاد تكون شكلية أكثر منها تيير المحاسبة في المصار 
 جوهري في علم المحاسبة ويرجع ذل  بأن جميع العلماء اتفقوا على أن علم المحاسبة
 المطبق في المصارف التجارية يمكن تطبيقه في المصارف اإلسالمية، لذل  يالحظ بأن

 م فقهالتي حدثت نتيجة لتطبيق عل أفراد عينة البحث قد اتفقوا على أن من أهم التييرات
 المعامالت اإلسالمي مثل:

في  تيير نظام الودائع، إلى جارية، وآجلة وودائع استثمارية، وأن مازالت تسجل  -
 الدفاتر وفق األسس المحاسبية.

تيير طرق التمويل، من طريقة واحدة إلى عدد من الطرق التي تناسب كل  -
 ت اإلسالمية.معاملة من معامالت التمويل للمعامال

تيير اسم بنود القوائم المالية، مثال بدال من المدنيين أصبح تسمى الذمم المدينة،  -
 وأن لم يتيير شكل القوائم المالية.
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لم ثانيا: نتيجة لتطبيق المعرفة التأصيلية للعالقة بين فقه المعامالت اإلسالمي وع
 نتج عنه صعوبات مثل: المحاسبة في المصارف السودانية التي تطبق علم المحاسبة

 الختالف مسميات علم فقه المعامالت اإلسالمي عن مسميات علم المحاسبة. -
 صعوبة فصل أموال المودعين ألغراض االستثمارات المختلفة.  -
اختالف حساب األرباح والخسائر في علم المحاسبة عنه في علم فقه المعامالت  -

 اإلسالمي.

 ثانيا: التوصيات
 ات التالية:يوصي البحث بالتوصي

عمل تدريب مكثف للعاملين بالمصارف السودان في فقه المعامالت اإلسالمي  -
حتى يتم الفهم والتطبيق الدقيق لفقه المعامالت اإلسالمي في المصارف 

 السودانية.
 مراجعة القوائم المالية واتساقها مع فهم فقه المعامالت اإلسالمي.   -
مالت اإلسالمي الستخراج نظام عمل دراسات بحثية مكثفة على فقه المعا -

ثراء الجانب التأصيلي العملي  محاسبي يتسق مع نظام المصرف اإلسالمي، وا 
ألنه مازال يحتاج للعديد من الدراسات العميقة والمقارنة بينه وبين علم 

 المحاسبة.
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 1995.فالتر ميجس وروبيرت ميجس، المحاسبة المالية، الرياض، دار المريخ، -
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سعار األسهم يف األسواق أسياسة توزيع األسهم اجملانية على حتديد  أثر
 املالية

 املالية( لألوراق) بالتطبيق على سوق اخلرطوم 
 د. عامر بشير محمود محمد

 جامعة كردفان -اعدستاذ المحاسبة المسأ  
 حمد النضيفأسامي منصور محمد أ.   

Abstract : 

  The study aimed at clarifying the impact of profit distribution 

policy in companies listed on Khartoum Stock Exchange and the 

market price of these companies by knowing the impact of bonus 

shares policy on thedeterminationof the marketshare price in 

Khartoum Stock Exchange. It tested a hypothesis the effect of the 

distribution of bonus shares on the determinationof the market 

share price. The study used the analytical descriptive method (case 

study), to fill full the study objectives. A questionnaire was 

designed to collect the data. The Statistical Package of Social 

Sciences program (SPSS) was used for analyzing data .The study 

reached many results;that companies distribute free shares is 

appositive sing of the company's future performance, and that of 

bonus shares are most influential on the market share price.The 

study recommended that;the need for the attention of the market to 

provide sufficient information on the dividends in companies listed 

on Khartoum Stock Exchange so as to reach the old and new 

investors. 

 



 م2019أكتوبر   –العدد السادس            جملة الدراسات اإلدارية واالجتماعية 

187 

 

 

 : مستخلص
 سعر السهم السوقي في الشركاتعلى  هدفت الدراسة لتوضيح أثر سياسة توزيع األرباح

سهم األتوزيع  سياسة أثر معرفة في سوق الخرطوم لألوراق المالية عن طريقالمدرجة 
اختبرت ، سعر السهم في سوق الخرطوم لألوراق المالية تحديدعلى  )منحة(مجانية

سعر السهم تحديد على )منحة(مجانيةالسهم األالدراسة الفرضية التالية:أثر توزيع 
م لتحقيق أهداف الدراسة تم تصمي السوقي.استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،

 ( لتحليلSPSSاالحصائي) تم استخدام البرنامج، كأداة لجمع بيانات الدراسة استبانة
جانية مالان قيام الشركة بتوزيع أسهم  توصلت الدراسة لعدة نتائج منها، بيانات الدراسة

 عران أسهم المنحة هي المؤثر األكبر على س،و اشارة ايجابية عن أداء الشركة مستقبال
ت توفير المعلومابالسوق  اهتمام ومن توصيات الدراسة ضرورة، السهم السوقي تحديد

حيث بفي سوق الخرطوم لألوراق المالية  الكافية عن توزيعات األرباح بالشركات المدرجة
 تصل المستثمرين القدامى والجدد.

 وزيعاتالمالية،سياسة تاالسهم المجانية، اسعار االسهم ، االسواق الكلمات المفتاحية:
 .رباحاال

 المقدمة:
ين المدخرين والمستثمرين الذين يسعون ب مهمةألوراق المالية من الروابط التعتبر سوق ا

عائد من األرباح  حقيقتول رباح المحتجزة،تعظيم ثروتهم عن طريق تراكم األ ىال
سوق، راق المالية المتداولة في هذه األوتعتبر األسهم العادية من أهم أنواع األو ، الموزعة

إذ  ،مستثمرة فيهاوذل  لما تتصف به من مزايا لكل من الجهات المصدرة لها والجهات ال
غير المباشر في  االستثمارفي األسهم العادية واحدًا من أهم مجاالت  االستثماريعتبر 

 االدخاريأسواق رأس المال وتطورها وزيادة الوعي  النتشارالوقت الحالي وذل  
سواق راس المال هي االتجاه األول أحيث ان  خاصة في الدول المتقدمة، واالستثماري
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ا تقوم  به من توظيف المدخرات ألشخاص يقومون باستثمار هذه الفوائض للمدخرين لم
رغبات هؤالء المستثمرين فإن سياسية توزيع  الختالفونظرًا ، في مشاريع ذات ربحيه

كانت نقدية أو أسهم مجانية أو احتجاز فإن ذل  أاألرباح التي تنتهجها الشركات سواء 
ن زيادة مقدار العائد الموزع تؤثر بصورة إيؤثر بصورة مباشرة على أسعار أسهمها، ف

لى تخفيض األرباح المحتجزة إإيجابية على سعر السهم، بينما تؤدي في الوقت نفسه 
ونظرًا ألن هدف ، وبالتالي تخفيض معدل النمو مما يؤثر بصورة سلبية على سعر السهم

لى أعلى الشركة يتمثل في تعظيم ثروة المساهمين من خالل الوصول بسعر السهم ا
سياسة توزيع األرباح التي تحقق  اختيارمستوى ممكن، فإن تحقيق ذل  الهدف يتطلب 

 التوازن بين مقدار العائد الذي يتم توزيعه على المساهمين وبين معدل النمو في األرباح.
 مشكلة الدراسة:

هم سسعر ال تحديد على(األسهم المجانية)سياسات توزيع األرباح أثرتناقش هذه الدراسة 
 لإلجابة على السؤال المحوري التالي: .السوقي في سوق الخرطوم لألوراق المالية

 يةأسعار األسهم السوق تحديد على(األسهم المجانية)سياسات توزيع األرباح ما هو أثر
 للشركات المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية؟

 :سئلة الفرعية التاليةحيث يمكن اشتقاق األ
 سعر السهم السوقي؟ تحديد التوزيعات المجانية لألسهم )منحة( على )أ( هل تؤثر

يد يؤدي الي انخفاض قيمة السهم السوقية وتز )منحة( المجانيةسهم هل توزيعات األ)ب( 
 من مخاطر السيطرة في الشركات المدرجة.

 سة:افرضية الدر 
 الفرضية التالية: الختبارتسعى الدراسة 

 .سعر السهم السوقي تحديد على ة مجانيالسهم األتوزيع تؤثر  
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 أهداف الدراسة:
 لى تحقيق اآلتي:إتهدف الدراسة 

السهم السوقي في سوق الخرطوم لألوراق  توضيح أثر توزيع األرباح على سعر -1
 المالية .

 سهم المجانية)المنحة(.محاولة التعرف على توزيعات األ -2
عر السهم في سوق س تحديد على )منحة(مجانيةالتوزيع أسهم  الكشف عن أثر -3

 الخرطوم لألوراق المالية.

 أهمية الدراسة:
 أنها إضافة  للسوق في مجال توزيعات األرباح الناتجة عن منتكتسب الدراسة أهمية 

 خدمة للمهتمين وأثرها على السعر السوقي للسهم، كما أن هذه الدراسة تقدم األسهم
 عمليةأما األهمية ال ،قييم األسهمبدراسة العالقة بين سياسة توزيع األرباح وأسعار وت

ألسهم اغير المباشر في األوراق المالية، ومنها  لالستثمارفي ظل التوجه  للدراسة تتمثل
على وجه الخصوص ونظرًا ألهمية المعلومات المحاسبية للمستثمرين تصبح عملية 

 ة.السوقية أمر بال  األهمي األسهممعرفة أثر سياسة توزيع األرباح على أسعار 
 منهجية الدراسة:

 ،ياتضيعة مشكلة البحث ووضع الفر لتحديد طب االستنباطياعتمد الباحثان على المنهج 
ليل وذل  لتح التحليلي الوصفيالمنهج  صحة فرضية الدراسة، الختيار االستقرائيالمنهج 

ة الدراسة السابقة ذات الصل الستعراض التاريخيالمنهج  بيانات الدراسة الميدانية،
 ضوع الدراسة.بمو 
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 حدود الدراسة:

 ية.للشركات المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المال عينةالحدود المكانية للدراسة:
 م.2018:الحدود الزمانية للدراسة

 مصادر جمع المعلومات:
 تم جمعها عن طريق االستبانة.مصادر أولية: 

لألوراق المالية  تم الحصول عليها من الكتب ونشرات سوق الخرطوم ثانوية: مصادر
 والرسائل الجامعية والدوريات  ومواقع اإلنترنت ذات الصلة.

 الدراسات السابقة:
ه تندداول الباحثددان الدراسددات السددابقة ذات الصددلة بالدراسددة الحاليددة  لمعرفددة مددا توصددلت إليدد

تلدد  الدراسددات مددن نتددائج وتوصدديات وتقيمهددا للوصددول الددي نتددائج صددحيحة ودقيقددة، وفيمددا 
 ض الدراسات.يلي استعر 
 في ما إذا كانت هنال  تتلخصمشكلة هذه الدراسة :,Banker,et, al)1993دراسـة )

عالقة بين اإلعالن عن توزيعات األرباح لألسهم وبين أسعارها، ولذل  هدفت هذه 
 ،الدراسة إلى تفسير العالقة بين اإلعالن عن توزيعات األرباح وبين أسعار األسهم 

في أسعار  االرتفاعت فيها وجود عالقة طردية منتظمة بين وتوصلت إلى نتيجة أثبت
  .األسهم وقت اإلعالن عن توزيعات األرباح وبين البيانات المحاسبية السابق نشرها 

ناقشت هذه الدراسة أثر اإلعالن عن توزيعات م(2002دراسة عبد العزيز وآخرون )
ة واستهدفت هذه الدراسة األرباح على أسعار األسهم في سوق الكويت لألوراق المالي

محاولة تحديد أثر توزيعات األرباح سواء النقدية أو في شكل أسهم منحة على أسعار 
وحجم التداول، وأجريت هذه الدراسة على عينة من الشركات العاملة في سوق الكويت 

م وتوصلت الدراسة الى أن هنا  عالقة 2001-م1997لألوراق المالية خالل السنوات 
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و في شكل أسهم منحة كل على حدة أضحة بين توزيعات األرباح سواء النقدية قوية ووا
ن كانت التوزيعات في شكل أسهم منحة لها تأثير أكبر ا  على أسعار االسهم المتداولة، و 

 من التوزيعات النقدية على حجم وقيم وأسعار التداول .
ي لإلعالن عن تناولت هذه الدراسة المحتوى المعلومات م(2005دراسة التميمي )

ن عتوزيعات أسهم المنحة وهدفت الدراسة لتحديد وتحليل المحتوى المعلوماتي لإلعالن 
توزيعات أسهم المنحة، التي أصبحت السمة اليالبة لتوزيعات األرباح في الشركات 

الن المدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية، البحث في الرؤية المعرفية لمحتوى اإلع
سهم المنحة بوصفه شكل من أشكال سياسة توزيع األرباح في شركات عن توزيعات أ

المساهمة العامة استطالع وجهات نظر إدارات الشركات عينة البحث حول األغراض 
النتائج أكدت صحة فرضية  ،من اإلعالن عن توزيع أسهم المنحة التي تسعى إليها

هم المنحة يفسر بعدًا البحث في كون المحتوى المعلوماتي لإلعالن عن توزيعات أس
حث، وأوصت الدراسة إدارات الشركات عينة الب، تمويليًا أكثر مما هو بعدًا للمعلومات

وغيرها من الشركات التي ترغب بتوزيع أسهم مجانية، بضرورة إعطاء أهمية متوازنة 
سهم لفرضية االحتجاز والتأشير للتعبير عن المحتوى المعلوماتي لإلعالن عن توزيعات أ

 منحة.ال
تتلخص مشكلة الدراسة في سؤال رئيس  (Docking and Kochم 2005دراسـة )

هو: ما هو أثر رد فعل المستثمر تجاه التييرات في األرباح الموزعة على أسعار 
وتقلبات  التجاهاتاألسهم، وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة حساسية رد فعل المستثمر 

يم نات عن تيير التوزيعات لألسهم ، وعند تقيسوق األسهم من خالل دراسة حالة اإلعال
 رد فعل المستثمر تجاه الزيادة أو النقص في التوزيعات أوضحت الدراسة أن اإلعالن
عن تيير التوزيعات يظهر تيير عظيم في سعر السهم عندما تكون طبيعة اإلعالنات 

 السوق أثناء أوقات التقلبات. التجاهات)جيدة أو سيئة( عكس آخر مقياس 
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تناولت الدراسة أثر قرار التوزيع على القيمة السوقية لألسهم  م(2012دراسة شعراوي )
: التعرف االتيبالتطبيق على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية هدفت الدراسة لتحقيق 

على أثر كل من قرار التوزيع النقدي والتوزيع المجاني لألسهم على القيمة السوقية 
عرف على العالقة بين قرارات توزيع األرباح كدوافع للمستثمرين لألسهم العادية، الت

وتوصلت الدراسة إلى:يختلف مفهوم قرار توزيع  ،وتأثيرها على القيمة السوقية لألسهم
األرباح سواء النقدية أو المجانية بين كل من المتداولين والمديرين الماليين. أوصت 

رين خاصة أعضاء اإلدارة العليا بالشركات الدراسة بضرورة العمل على زيادة وعي المدي
 المقيدة ببورصات األوراق المالية.

 البورصةقيمة توزيع األرباح على تناولت الدراسة أثر سياسة  م(2013دراسة قنون )
تأثير سياسة توزيع األرباح للمؤسسات االقتصادية ، وتمثلت مشكلة الدراسة في ما مدى 

في سوق قطر لألوراق المالية خالل الفترة  تصاديةاالقللمؤسسات  البورصةقيمة على 
م وكان الهدف من الدراسة: الوقوف على القدرة التفسيرية ألحد  2012-م 2011

القرارات المالية وهو قرار توزيع األرباح على قيمة المؤسسة،ومن النتائج التي توصلت 
بشكل ايجابي من خالل إليها الدراسة: أن سياسة توزيع األرباح تؤثر على قيمة المؤسسة 

أن زيادة التوزيعات النقدية سيؤدي إلى ارتفاع سعر السهم كذل  كلما زادت التوزيعات 
المجانية زادت قيمة السهم في السوق،وأوصت الدراسة بما يلي: اختبار العوامل المؤثرة 

 على سياسة توزيع األرباح لفهم مستويات التوزيعات في سوق قطر لألوراق المالية.

 ييم الدراسات السابقة:تق
بعد عرض الدراسات السابقة يمكن تقيمها من خالل المالحظات التالية: ان معظم 

)االسهم المجانية(  الدراسات السابقة هدفت الي تفسير العالقة بين توزيعات االرباح
واتفقت نتائج الدراسات السابقة أن هنا  ، وأسعار االسهم في االسواق المالية المختلفة

قة قوية وواضحة بين توزيعات األرباح سواء ان كانت نقدية او في شكل أسهم عال
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ظ  أن هذه  مجانية كل على حدة على أسعار االسهم المتداولة في االسواق المالية، ي الح 
توزيع األسهم المجانية على تحديد  سياسةالدراسات تشابه الدراسة الحالية في معرفة أثر 

 ات السابقة في تناول هذا الموضوع في اسوق ماليةلدراستختلف ا ،ولكناسعار األسهم
بينما تناول الباحثان في هذه الدراسة أثر سياسة توزيع األسهم  لدول مختلفة،

على أسعار األسهم السوقية لعينة من الشركات المدرجة في سوق )المنحة(المجانية
 الخرطوم لألوراق المالية.

 النظري: اإلطار
 رباحمفهوم سياسة توزيع األ 

ها تعتبر سياسة توزيع األرباح من أهم السياسات التمويلية في الشركات نظرًا لعالقت
يع على سعر السهم في السوق، حيث تتعلق بقرار توز  وانعكاساتهاالمباشرة بالمساهمين 

 أرباح موزعة على المساهمين، وأرباح محتجزة، وطبقاً  نما بيأرباح الشركة الصافية 
 رباحهم فإن سعر السهم بسوق األوراق المالي يتأثر بسياسة توزيع األلنماذج تسعير األس

ذي التي تتبناها الشركة ومن جانب آخر يتأثر سعر السهم أيضًا بمعدل نمو الشركة وال
عادة  يتأثر ي ف استثمارهابدوره وبصورة مباشرة بمقدار األرباح التي يتم احتجازها وا 

فإن  ألرباح )نتيجة توزيع مقدار أقل من العائد(المزيد من ا احتجازففي حالة  ،الشركة
رباح ذل  يؤدي الى زيادة معدل النمو وبالتالي زيادة سعر السهم بينما يؤدي تخفيض األ
 ة الىالمحتجزة نتيجة زيادة مقدار العائد الموزع الى تخفيض معدل النمو مما يؤدي بدور 

 (.681م،ص2010تخفيض سعر السهم)الميداني،
رباح) أن القيمة السوقية للسهم تتحدد في ظل سياسة توزيع األ ينللباحثضح ومما تقدم يت

، أسهم مجانية( حيث أن سعر السهم يستجيب بشكل إيجابي للزيادة في احتجازنقدية، 
 سعره ويستجيب بشكل سلبي للنقص في توزيعات ارتفاعتوزيعات األرباح مما يؤدي الى 

 األرباح مما يؤدي الى تذبذب سعره. 
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(التوزيعات هي عبارة عن تعيين جزء من األرباح 384م،ص1993د عرفها ) مرعي،وق
لة مع توافرالنية لتوزيع قيمة مماثلة من أصول المشروع على حم ةأو المحجوز الجارية 

 األسهم أو من لهم الحق في هذه التوزيعات.
 ( كما يلي: 180م،ص1985أما سياسة توزيع األرباح عرفها )الهواري،

زء سة توزيع األرباح ذل  الجزء من األرباح الذي يوزع على المال  وذل  الجتحدد سيا
 الذي يحتجز.

مما سبق نستخلص أن سياسات توزيع األرباح التي تنتهجها الشركات هي من تؤدي إلى 
 عوائد األسهم وكذل  معدل النمو. ضأو انخفا ارتفاع

 :(397م،ص2002وآخرون، الحناوي()توزيع أسهم مجانية)منحة
لى تعتبر عملية توزيع أسهم مجانية عملية مشابهه لتجزئة األسهم من ناحية تأثيرها ع

 سعر السهم ومن ناحية توقعات المستثمرين والفرق الوحيد بينهم أنه في حالة عملية
ة تجزئة األسهم يتم تفتيت القيمة اإلسمية للسهم، أما في حالة توزيع األسهم المنح

األسهم اإلضافية وفقًا لعدد األسهم التي يمتلكها،  يحصل كل مساهم على عدد من
 وتقوم الشركات بهذه العملية لعدة أسباب منها:

زيادة رأسمال الشركة وعدم الرغبة في توسيع قاعدة المساهمين حيث يقوم بعض  (أ)
المستثمرون ببيع األسهم المجانية التي يحصلون عليها كعائد إلى مستثمرون جدد 

 الشركة. مما يوسع قاعدة ملكية
 .استثمارهاباألرباح وعدم توزيعها بهدف  االحتفاظ)ب(  

)ج( الرغبة في تخفيض سعر السهم بيرض جذب كثير من المستثمرين الذين ال 
 سعره إلى مستويات مناسبة. انخفاضيستطيعون شراء السهم إال عند 
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ن  ألذل  نظراً )د( إمكانية زيادة العائد النقدي الذي يحصل عليه المستثمرون مستقباًل و 
ى عدد األسهم التي يمتلكها كل مستثمر سوف يزداد نتيجة القيام بتوزيعات العائد عل

 صورة أسهم.
تي باألسهم العادية مثل ظاهرة تجزئة األسهم ال المرتبطةويرى الباحثان أن الظواهر 

تاحة أسهمها لصيار المستثمرين وكذل  ظاهر  تتبعها الشركات لتشجيع التداول وا 
هم المجانية والتي ترتبط بتوزيعات األرباح في شكل أسهم مجانية بداًل من األس

رأس لواألرباح المحتجزة ،أي تحويلها  االحتياطياتالتوزيعات النقدية في حاالت رسملة 
هرة من السيولة النقدية من ناحية أخرى ظا واالستفادةالمال، وذل  لزيادة رأس المال 
أن الطلب على أسهم الشركة نتيجة توقعات المساهمين بشاألسهم المجانية تؤدي لزيادة 

 المستقبل، كل هذه الظواهر مجتمعة ذات تأثير مؤكد على أسعار األسهم السوقية.
 العوامل التي تؤثر في أسعار األسهم:

دن تتسم أسعار األوراق المالية بشيء من الحساسية، حيث تتأثر بعوامل عديدة فضاًل ع
ل   عوامالطبيعيين اللذين يؤثران في أسعارها تأثيرًا مباشرًا فهناعداملي العرض والطلب 

أخدرى لهدا أثرها في تل  األسعار، تؤدى إلى رفعها أو خفضها وفقًا 
 (.376م،ص1987لألحوال)عساف،

شركة ها التوزع السابقة ان قيمة األرباح التي عواملالإضافة الي  ويرى الباحثان

ية الوالم اديةوالظروف السياسية واالقتصمن عام إلى آخر،   ومدى ثباتها أو تغيرهاسنويا  

 .حقيقيةة البحيث تصبح أعلى من القيم القيمة السوقية للدولة كل هذه العوامل تؤثر على

 سواق المالية:مفهوم األ
 االستثمارعرفت األسواق المالية بأنها تل  األماكن التي يتم فيها تداول أدوات      

أو سندات أو غير ذل  من األدوات بطريقة منظمة ومدروسة لتتم  المالي أسهمًا كانت
القوانين واللوائح والتعليمات التي تضمن  ىعملية البيع أو الشراء معتمدة في ذل  عل
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سير العملية بنجاح تحقيقا للعائد المتوقع وتخفيفا لدرجة المخاطرة المحتملة من خالل 
حة في األسواق المنظمة ضمانا لمصلحة الصحي االستثماريةتوجيه المدخرات الوجهة 

(.يمكن تعريف سوق األوراق 37م ،ص2003األطراف المتعاملة في السوق،)صيام،
المالية )البورصة( بأنه المكان الذي يلتقي فيه كل  من الوسطاء والسماسرة والمندوبين 

ل شروط من أجل التعامل بالبيع أو الشراء في األوراق المالية )أسهم ، سندات( من خال
وضوابط منظمة، وهو يشك ل إحدى القنوات التي يتدفق إليها رأس المال من المدخرين 

مؤسسات( إلى المستثمرين )مشروعات وحكومة( . ويتكون هذا السوق من  -)أفراد 
ت عد  ”، (152م،ص1996السوق األولية )اإلصدار( والسوق الثانوية )التداول( ،)سالم،

يتم من خاللها تداول األصول المالية )األسهم والسندات( بيعًا سوق األوراق المالية آلية 
من التمويل طويل ومتوسط  باحتياجاتهموشراءًا، ومن ثم فهي تقوم بإمداد المستثمرين 

 (.72،ص2007،)اندراوس، “األجل 
يها من خالل التعاريف السابقة يرى الباحثان أن األسواق المالية أو كما ي طلق عل   

بادل البورصة،  هي المكان الذي يلتقي فيه المشتري بالبائع لتتم عملية ت اسمأحيانًا 
فة اإلضااألدوات المالية المختلفة عن طريق الوسطاء الماليين وسماسرة األوراق المالية ب

إلى مساعدة الجهات المختلفة في الحصول على ما تحتاجه من تمويل وذل  وفقًا 
 لمالي. للقوانين واللوائح المنظمة للسوق ا

 أنواع سوق األوراق المالية: 
 ،يتكون سوق األوراق المالية من سوقين أولهما السوق األولية )سوق اإلصدار(      
 . ما السوق الثانوية )سوق التداول(وثانيه

 
 

 السوق األولية )سوق اإلصدار(:
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ل ألو  هي السوق التي تختص باإلصدارات الجديدة، أي األوراق المالية التي تصدر     
مرة للجمهور سواء كانت تل  اإلصدارات لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع في 

فالمنشآت التي تحتاج إلى أموال يمكنها  ،مشروعات قائمة من خالل زيادة رأسمالها
عام أو خاص  اكتتابسواء في  لالكتتابإصدار عدد من األوراق المالية وطرحها 

دار وتصريف األوراق المالية الجديدة يتم إص، (305م،ص2000،)حنفي واخرون، 
بواسطة مؤسسة مالية متخصصة وعادًة ما يطلق على هذه المؤسسة بنكير أو بن  

ين وهنال  أسلوب ،المالي، وهو األسلوب األكثر شيوعًا لإلصدارات الجديدة االستثمار
د وي قص ،آخرين إلصدار وتصريف األوراق المالية هما: األسلوب المباشر ، والمزاد

بعدد من كبار  باالتصالباألسلوب المباشر قيام الجهة المصدرة لألوراق المالية 
المستثمرين مثل المؤسسات المالية الضخمة لكي تبيع لها األسهم والسندات التي 

عوة أما المزاد فهو أسلوب تتبعه وزارة الخزانة األمريكية، ويتم بمقتضاه د ،أصدرتها
ويتم  عطاءات تتضمن الكميات المراد شرائها وسعر الشراء،المستثمرين المحتملين لتقديم 

م قبول العطاءات ذات السعر األعلى ثم العطاءات ذات السعر األقل فاألقل إلى أن يت
 (.305م،ص2007التصريف الكامل لإلصدار ،)هندي،  

 السوق الثانوية )سوق التداول(:
دارها ، أي بعد توزيعها بواسطة هي السوق التي تتداول فيها األوراق المالية بعد إص   

والذي يحصل على ثمن الورقة عند بيعها هو حاملها وليست المنشأة   ،االستثماربنو  
المصدرة أصاًل للورقة والتي سبق وباعتها في السوق األولية ،)سالم، 

هي سوق يتم فيها تداول األسهم  ”(.أيضًا ع رِّفت السوق الثانوية 155م،ص1996
سبق إصدارها، ويجتمع فيها المتعاملون في األوراق المالية في أوقات  والسندات التي

وتحكم هذه السوق مجموعة من األنظمة والقواعد التي تحكم وتنظ م سلو   ،محددة
المتعاملين وط رق التبادل القانونية. ويقوم فيها مجموعة من الوسطاء بتنفيذ أوامر البيع 
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تنقسم السوق الثانوية ، (83م،ص1994لطيف،.)عبدال “والشراء نيابًة عن عمالئهم 
)سوق التداول( إلى قسمين هما األسواق المنظمة واألسواق غير المنظمة ، وسيتم 

 التطرق أواًل لألسواق المنظمة وثانيًا لألسواق غير المنظمة .
 األسواق المنظمة : -1

راء بيع أو بالشالسوق المنظم يتميز بأن له مكان محدد يلتقي فيه المتعاملين بال     
سطة لورقة مالية بشرط أن تكون الورقة المالية مسجلة بتل  السوق، كما أنه ي دار بوا

 واصطالحالسوق المنظم  اصطالحمجلس منتخب من أعضاء السوق، وي ستخدم 
 شيئًا واحدًا . اليعنيانالبورصة 

 :األسواق غير المنظمة  -2
ى المعامالت التي ت جرى خارج األسواق غير المنظ مة عل اصطالحي طلق      

 Over The-Counterالبورصات، والتي ي طلق عليها المعامالت على المنضدة 
(OTC) وتتركز هذه المعامالت أساسًا في األوراق المالية غير المسجلة في األسواق ،

المنظ مة )البورصات( ، وتتولى تل  المعامالت بيوت السمسرة المنتشرة في جميع أنحاء 
قوية  اتصاالتوال يوجد مكان محدد إلجراء المعامالت، إذ تتم من خالل شبكة  ،ةالدول

 االتصالتتمثل في خطوط تليفونية أو أطراف للحاسب اآللي، أو غيرها من وسائل 
هذه  االتصالومن خالل شبكة  ،السريعة التي تربط بين السماسرة والتجار المستثمرين

سماسرة والتجار المعنيين ليختار من بينهم مْن بال اتصاالتهيمكن للمستثمر أن يجري 
 (.                                                                    106 -94م، ص ص2007ي قد م له أفضل سعر،)هندي،

األفراد  ادخاراتيستخلص الباحثان أن أهمية األسواق المالية تظهر من خالل تنمية 
في تل  األسواق والحصول على عائدات معقولة بأقل  ماراالستثوالشركات عن طريق 

مخاطر، وهذا يتوقف على وجود قوانين ولوائح تنظم عمليات السوق المالية لحماية 
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 ة، األمر الذي ينعكس إيجابًا علىالمستثمرين وتوفير التمويل للقطاعات اإلنتاجية المهم
 .االقتصاديالنمو 

 الدراسة الميدانية
 الميدانية إجراءات الدراسة

 مجتمع وعينة الدراسة:
طة تكون مجتمع الدراسة من إدارة سوق الخرطوم لألوراق المالية ووكالء شركات الوساي

توزيع بفقد قام الباحثان  المعتمدة لديه والشركات المدرجة في السوق.أما عينة الدراسة،
 ،من المجتمع % 48حيث تمثل نسبة  استمارة إلدارة سوق الخرطوم لألوراق المالية 30
 45،% من المجتمع45حيث تمثل نسبة  شركات الوساطة المالية وكالءلاستمارة  25

بمجموع  % من المجتمع،11حيث تمثل نسبة  استمارة الشركات المدرجة في السوق
(%. بيانها 94( استمارة بنسبة استرجاع بليت )94استمارة وتم استرجاع عدد ) 100

 كاآلتي:
 

 نات الموزعة والمعادةاالستبيا: (1جدول )
 النسبة العدد البيان

 %100 100 االستبيانات الموزعة
 %94 94 االستبيانات التي تم إرجاعها

 %6 6 االستبيانات التي لم يتم إرجاعها
 %0 0 االستبيانات غير صالحة للتحليل

 %94 94 االستبيانات الصالحة للتحليل
 م.2018دانية من الدراسة المي إعداد الباحثينالمصدر: 
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 البيانات الشخصية: تحليل
تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة، حيث يحتوي هذا الجزء على المؤهل 

 العلمي، التخصص العلمي، المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة.
 المؤهل العلمي:أ/ 

 التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق المؤهل العلمي: (2جدول رقم)
 
 
 
 
 
 
 

 م2018من الدراسة الميدانية  إعداد الباحثينالمصدر: 
الوريوس حيدث بلد  أن أغلب أفراد العينة كانوا من حملة البك( 2)يتضح من الجدول  رقم 

% 35.1بنسبة  33%، ويليهم حملة الماجستير بل  عددهم 51.1أي بنسبة  48عددهم 
%، 5.3أي بنسدبة  5، أما حملة الدبلوم فوق الجامعي والدبلوم الجامعي فقد بلد  عدددهم 

ممدا يعندي ،% من أفراد العينة الكلية3.2أي نسبتهم  3بينما حملة الدكتوراه فبل  عددهم 
العينة مدن الجدامعيين وهدذا يعدط إجابدات علميدة يمكدن االعتمداد  أفراد معظمأن 

 عليها في تحليل البيانات.
 
 

 النسبة التكرار ميالمؤهل العل
 %5.3 5 دبلوم جامعي
 %51.1 48 بكالوريوس

 5.3% 5 دبلوم فوق الجامعي
 %35.1 33 ماجستير
 %3.2 3 دكتوراه
 %100 94 المجموع



 م2019أكتوبر   –العدد السادس            جملة الدراسات اإلدارية واالجتماعية 

201 

 

 

 ب/ التخصص العلمي:
 التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق التخصص العلمي: (3جدول رقم)

 
 
 
 
 
 
 

 
 م2018من الدراسة الميدانية  إعداد الباحثينالمصدر: 

 
أن أغلب أفراد العينة تخصصهم محاسبة  حيث كان عددهم  (3يوضح الجدول رقم )

أي بنسبة  17ل فقد بل  عددهم %، ويليهم تخصص إدارة األعما41.5أي بنسبة  39
أي بنسبة  16%، أما تخصص الدراسات المصرفية والمالية فقد بل  عددهم 18.1

%، بينما الذين لديهم 16أي بنسبة  15%، أما تخصص االقتصاد فقد بل  عددهم 17
%، أما الذين تخصصهم نظم 6.4أي بنسبة  6تخصصات علمية أخرى فبل  عددهم 

 مما يعكس،% من أفراد العينة الكلية1.1أي بنسبة  1عددهم  معلومات محاسبية فبل 
يل تنوع في التخصصات التجارية، وهذا يعط إجابات علمية يمكن االعتماد عليها في تحل

 البيانات.
 
 

 النسبة التكرار التخصص العلمي
 %41.5 39 محاسبة

 %17 16 دراسات مصرفية ومالية
 %18.1 17 إدارة أعمال

 %16 15 اقتصاد
 %1.1 1 نظم معلومات محاسبية

 %6.4 6 أخرى
 %100 94 المجموع
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 :ج/ المسمى الوظيفي
 التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق المسمى الوظيفي: (4) جدول رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م2018من الدراسة الميدانية  إعداد الباحثينالمصدر: 
أن أغلدددب أفدددراد العيندددة  يشددديلون وظيفدددة محاسدددب حيدددث كدددان ( 4)ول رقدددم يوضدددح الجدددد

 26%، ويلدديهم الددذين يشدديلون وظددائف أخددرى فقددد بلدد  عددددهم 33أي بنسددبة  31عددددهم 
أي  10%، أمدا الدذين وظيفدتهم منددوب الشدركة بالسدوق فقدد بلد  عدددهم 27.7أي بنسدبة 

اري ومدددير مدددالي فقدددد بلددد  %، أمدددا الدددذين وظيفددتهم مراجدددع داخلدددي ومددددير إد10.6بنسددبة 
أي بنسدبة  4%، أمدا وظيفدة مددير عدام الشدركة فقدد بلد  عدددهم 7.4أي بنسدبة  7عددهم 

% مدددن أفدددراد 2.1أي بنسدددبة  2%، بينمدددا وظيفدددة نائدددب مددددير الشدددركة فبلددد  عدددددهم 4.3

 بةالنس التكرار المركز الوظيفي
 %4.3 4 مدير عام الشركة
 %2.1 2 نائب مدير الشركة

 %7.4 7 مدير مالي
 %7.4 7 مدير إداري
 %33 31 محاسب

 %7.4 7 مراجع داخلي
 %10.6 10 مندوب الشركة بالسوق

 %27.7 26 أخرى
 %100 94 المجموع
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ممددا يعنددي تنددوع المسددميات الوظيفيددة ألفددراد العينددة وهددذا التنددوع يددؤدي إلددى  ،العينددة الكليددة
 في إجابات أفراد العينة مما يخدم غرض الدراسة.تباين 

 :سنوات الخبرة د/
 

 التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق سنوات الخبرة: (5جدول رقم)
 النسبة التكرار سنوات الخبرة

 %33 31 سنوات 5أقل من 
 %26.6 25 سنة 10وأقل من  5

 %19.1 18 سنة 15وأقل من  10
 10.6 10 سنة 20وأقل من  15
 %10.6 10 سنة فأكثر 20

 %100 94 المجموع
 م2018من الدراسة الميدانية  إعداد الباحثينالمصدر: 

ن سنوات( حيث كا 5( أن أغلب أفراد العينة خبرتهم )أقل من 5نالحظ من الجدول رقم )
سنة(  10وأقل من  5%، ويليهم الذين سنوات خبرتهم )33وبليت نسبتهم  31عددهم 

 15وأقل من  10%، بينما الذين سنوات خبرتهم )26.6بنسبة  25حيث كان عددهم 
 20وأقل من  15%، أما الذين سنوات خبرتهم )19.1أي بنسبة  18سنة( بل  عددهم 

% من أفراد العينة 10.6أي بنسبة  10سنة فأكثر( فقد بل  عددهم  20 -سنة
 .وهذا يدعم تحقيق أهداف الدراسة،الكلية
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 .سعر السهم السوقي تحديد علي مجانيةالسهم األؤثر : تالفرضية مناقشة
 التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات الفرضية : (6جدول )

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة العبارة م
 بشدة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

ي المؤثر األكبر أن أسهم المنحة ه 1
 سعر السهم السوقي. ىعل

25 26.6 45 47.9 13 13.8 10 10.6 1 1.1 

أن األسهم المجانية تؤدي النخفاض  2
 قيمة السهم السوقية.

23 24.5 41 43.6 19 20.2 10 10.6 1 1.1 

الشركات التي تقوم بتوزيع األرباح  3
في شكل أسهم مجانية تزيد من 

 ىلمخاطر السيطرة مما يؤثر ع
 سعر السهم.

17 18.1 53 56.4 17 18.1 7 7.4 0 0 

عملية توزيع األسهم المجانية تؤدي  4
زيادة العائد النقدي مستقبال مما  ىإل

 سعر السهم السوقي. ىقد يؤثر عل

12 12.8 42 44.7 23 24.5 13 13.8 4 4.3 

عملية توزيع األسهم المجانية تؤدي  5
ي لزيادة معدالت نمو الشركة وبالتال

 يتأثر سعر السهم في السوق.

15 16 42 44.7 19 20.2 10 10.6 8 8.5 

قيام الشركات بتوزيع أسهم مجانية  6
أسهمها في السوق  ىيزيد الطلب عل

مما يؤثر سلبا علي سعر السهم 
 السوقي.

27 28.7 39 41.5 12 12.8 15 16 1 1.1 

قيام الشركة بتوزيع أسهم مجانية  7
ء الشركة اشارة ايجابية عن أدا
سعر السهم  ىمستقبال مما يؤثر عل

 السوقي.

12 12.8 51 54.3 14 14.9 10 10.6 7 7.4 

الشركات التي تقوم بتوزيع أسهم  8
مجانية تلبي رغبات المستثمرين 

المختلفة وبالتالي يتأثر سعر السهم 
 السوقي.

12 12.8 44 46.8 26 27.7 9 9.6 3 3.2 

 م2018راسة الميدانية من الد إعداد الباحثينالمصدر: 
 ( اتضح اآلتي:6من الجدول )

(%، 47.9إن غالبية أفراد العينة يوافقون على العبارة األولي حيث بليت نسبتهم ) -1
فقد بليت  نالعينة المحايدو  دأما أفرا(%، 26.6أما الموافقون بشدة بليت نسبتهم)
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ال (%، بينما الذين 10.6فقد بليت نسبتهم ) نال يوافقو (%، بينما الذين 13.8نسبتهم)
 (%.1.1بشدة فقد بليت نسبتهم ) نيوافقو 

(% 43.6ن غالبية أفراد العينة يوافقون على العبارة الثانية حيث بليت نسبتهم )إ -2
يت العينة المحايدون فقد بل دأما أفرا(%، 24.5بينما الموافقون بشدة بليت نسبتهم)

ال  (%، بينما الذين10.6بليت نسبتهم )فقد  نال يوافقو (%، بينما الذين 20.2نسبتهم)
 (%.1.1بشدة فقد بليت نسبتهم ) نيوافقو 

(% 56.4ن غالبية أفراد العينة يوافقون على العبارة الثالثة حيث بليت نسبتهم)إ -3
ن ال العينة الذي دأما أفرا(% 18.1بينما الموافقون بشدة والمحايدون فبليت نسبتهم )

 (%.7.4يوافقون فقد بليت نسبتهم)
(%،أما 44.7ن غالبية أفراد العينة يوافقون العبارة الرابعة حيث بليت نسبتهم)إ -4

ليت بفقد  نال يوافقو (%، بينما الذين 24.5أفراد العينة المحايدون فقد بليت نسبتهم )
(%، بينما الذين ال 12.8(%، أما الموافقون بشدة بليت نسبتهم )13.8نسبتهم )

 (%.4.3بتهم )يوافقون بشدة فقد بليت نس
ن غالبية أفراد العينة يوافقون على العبارة الخامسة حيث بليت نسبتهم إ -5
ن (%، بينما الموافقو 20.2العينة المحايدون فقد بليت نسبتهم) دأما أفرا(%، 44.7)

فبليت نسبتهم  نال يوافقو (%، بينما أفراد العينة الذين 16بشدة بليت نسبتهم )
 (%.8.5بشدة فبليت نسبتهم) نال يوافقو ينة الذين (%، بينما أفراد الع10.6)
(% 41.5ن غالبية أفراد العينة يوافقون على العبارة السادسة حيث بليت نسبتهم )إ -6

فبليت  نال يوافقو (، بينما أفراد العينة الذين 28.7بينما الموافقون بشدة بليت نسبتهم )
د (%،بينما أفرا12.8نسبتهم) العينة المحايدون فقد بليت دأما أفرا(%، 16نسبتهم )

 (%.1.1بشدة فبليت نسبتهم ) نال يوافقو العينة الذين 
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(%، 54.3ن غالبية أفراد العينة يوافقون على العبارة السابعة حيث بليت نسبتهم )إ -7
ت (%، بينما الموافقون بشدة بلي14.9العينة المحايدون فقد بليت نسبتهم) دأما أفرا
 ال(%، بينما الذين 10.6فقد بليت نسبتهم ) نال يوافقو ذين (، بينما ال12.8نسبتهم )

 (%.7.4يوافقون بشدة فقد بليت نسبتهم )
(%، 46.8ن غالبية إفراد العينة يوافقون على العبارة الثامنة حيث بليت نسبتهم )إ -8

ت (%، بينما الموافقون بشدة بلي27.7العينة المحايدون فقد بليت نسبتهم) دأما أفرا
 (%، بينما الذين ال9.6فقد بليت نسبتهم ) نال يوافقو (، بينما الذين 12.8نسبتهم )

 بشدة فقد بليت نسبتهم نال يوافقو (%، بينما الذين 9.6يوافقون فقد بليت نسبتهم )
(3.2.%) 

 اإلحصاءات الوصفية واختبار مربع كاي لعبارات الفرضية:
 ضيةالمتوسط المرجح ومربع كاي لعبارات الفر : (7)جدول رقم 

المتوسط  العبارات
 المرجح

مربع 
 كاي

درجة 
 الحرية

مستوي 
 الداللة

سعر السهم  ىأن أسهم المنحة هي المؤثر األكبر عل
 السوقي.

3.8 61.3 4 .000 

 000. 4 48.1 3.8 أن األسهم المجانية تؤدي النخفاض قيمة السهم السوقية.
الشركات التي تقوم بتوزيع األرباح في شكل أسهم مجانية 

 سعر السهم. ىتزيد من مخاطر السيطرة مما يؤثر عل
3.8 52.2 3 .000 

دي زيادة العائد النق ىعملية توزيع األسهم المجانية تؤدي إل
 سعر السهم السوقي. ىمستقبال مما قد يؤثر عل

3.4 45.4 4 .000 

عملية توزيع األسهم المجانية تؤدي لزيادة معدالت نمو 
 السهم في السوق.الشركة وبالتالي يتأثر سعر 

3.4 39.7 4 .000 

قيام الشركات بتوزيع أسهم مجانية يزيد الطلب علي أسهمها 
 سعر السهم السوقي. ىفي السوق مما يؤثر سلبا عل

3.8 45.3 4 .000 

قيام الشركة بتوزيع أسهم مجانية اشارة ايجابية عن أداء 
 سعر السهم السوقي. ىالشركة مستقبال مما يؤثر عل

3.5 70.3 4 .000 

الشركات التي تقوم بتوزيع أسهم مجانية تلبي رغبات 
 المستثمرين المختلفة وبالتالي يتأثر سعر السهم السوقي.

3.5 57.3 4 .000 

 م2018من الدراسة الميدانية  إعداد الباحثينالمصدر: 
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 كاآلتي:( 7)ويمكن تفسير نتائج الجدول رقم 
( فهي تدل 3.2( وأكبر من )4.2ر من )إن المتوسط المرجع لعبارات الفرضية أصي

، 48.1، 61.3علي أن أفراد العينة موافقون، ويتضح أن قيم مربع كاي المحسوبة )
( وبمستوي 4-3( وبدرجات حرية )57.3، 70.3، 45.3، 39.7، 45.4، 52.2

ه ( لجميع العبارات وعند مقارنة مستوي المعنوية بالمستوي المسموح ب0.000معنوية )
 د أن مستوي المعنوية في العبارات تقل عن المستوي المسموح به مما يعني( نج0.05)

وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع عبارات الفرضية.مما تقدم نستنتج أن فرضية 
" قد  الدراسة والتي نصت على "توزيع أسهم مجانية يؤثر علي سعر السهم السوقي

 تحققت.
 :الخاتمة

 أواًل: النتـائج
 ئج التي توصلت إليها الدراسة في اآلتي:تتمثل النتا

ن الشركات التي تقوم بتوزيع األرباح في شكل أسهم مجانية تزيد من مخاطر أ /1
 سعر السهم.  ىالسيطرة مما يؤثر عل

مما  ن قيام الشركة بتوزيع أسهم مجانية اشارة ايجابية عن أداء الشركة مستقبالأ /2
 سعر السهم السوقي.  ىيؤثر عل

 سهم المنحة هي المؤثر األكبر على سعر السهم السوقي.ن أأ /3
 ن الشركات التي تقوم بتوزيع أسهم مجانية تلبي رغبات المستثمرين المختلفةأ /4

 وبالتالي يتأثر سعر السهم السوقي.
تأثر ين عملية توزيع األسهم المجانية تؤدي لزيادة معدالت نمو الشركة وبالتالي أ /5

 سعر السهم في السوق.
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 ثانيًا: التوصيات
ر قرا اتخاذالقيمة السوقية ألسهمها عند  االعتبارفي  الشركات ن تأخذأ ضرورة /1

 السياسة المالئمة للتوزيع. واختيارتوزيع األرباح 
على زيادة دوره اإلعالمي بعمل حمالت  الخرطوم لألوراق المالية سوق حث /2

قامة دورات تدريبية  لنشر ثقافة  د لجذب المستثمرين وترشي ثماراالستإعالمية وا 
 .قراراتهم

من خالل  الخرطوم لألوراق المالية سوقب االرتقاءتفعيل دور الجامعات في  /3
قامة الدورات التثقيفية لنشر ثقافة   في األسهم.  االستثمارإجراء الدراسات وا 

توفير المعلومات الكافية عن توزيعات  الخرطوم لألوراق المالية سوقعلى  /4
 باح بالشركات المدرجة بحيث تصل المستثمرين القدامى والجدد.األر 

 المصادر والمـراجـــع
 الكتب أواًل:

م(،التمويل واإلدارة المالية للمؤسسات ، 2007أندراوس،عاطف وليم) .1
 )اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي( .

 م(، بورصة األوراق المالية بين2002الحناوي،محمد صالح جالل إبراهيم العبد) .2
 النظرية والتطبيق، الدجار الجامعية، مصر.

دار م(، أسواق المال والبنو  التجارية،)القاهرة:ال2000ليفار وآخرون)اعبدحنفي، .3
 الجامعية االسكندرية(.

م(،الخصخصة وتقييم األصول واألسهم في البورصة، 1996سالم،عبد اهلل) .4
 )اإلسكندرية: مكتبة النهضة المصرية(.

م(، مبادئ االستثمار،)عمان:دار المناهج للنشر 2003صيام،أحمد زكريا) .5
 والتوزيع(.
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 م(، بورصة األوراق المالية ، )د.م ، د.ن( .1994عبد اللطيف ، أحمد سعد) .6
 المالية، مكتبة عين شمس، مصر. المنشآتم( إدارة 1987عساف،محمود) .7
)مؤسسة شباب الجامعة  المحاسبة المالية المتقدمة م(،1993مرعي،عبدالحي) .8

 ، اإلسكندرية(.للنشر
 )الطبعة اإلدارةالتمويلية في الشركات، م(،2010) محمد أيمن عزت الميداني، .9

 اإلصدار الثالث. السادسة،
براهيم هندي،  .10  ،عقود الخيارات الجزء الثالث: - إدارة المخاطر ،(2007) منيرا 

 منشأة المصارف(. )القاهرة:
 الستثمار والتمويل طويلا :1الجزء - اإلدارة المالية ،م(1985سيد) الهواري، .11

 دار الجيل(. )القاهرة: األجل"،
 يًا: الرسائل الجامعية والدورياتثان

م(،المحتوى المعلوماتي لإلعالن عن توزيعات 2005التميمي،أرشد فؤاد مجيد) .12
أسهم المنحة، أستاذ اإلدارة المالية والمصرفية المشار ،)جامعة اإلسراء 

 الخاصة، األردن، عمان(.
م(،أثر قرار التوزيع على القيمة السوقية 2013له محسن صبحي)شعراوي،ها .13

لألسهم بالتطبيق على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، رسالة ماجستير 
 منشورة في إدارة األعمال، )جامعة حلوان(.

م(،أثر اإلعالن 2002عبد العزيز، يعقوب عبد اهلل محمود محمد المقيصيد) .14
ار األسهم في سوق الكويت لألوراق المالية، عن توزيعات األرباح على أسع

 ((.1)مجلة الدراسات والبحوث التجارية كلية التجارة، جامعة بنها، العدد )
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م( دراسة أثرسياسة توزيع األرباح على القيمة البورصية 2013قنون،عبدالحق) .15
م، رسالة ماجستير، )جامعة 2012 –2011للمؤسسات االقتصادية الفترة من 

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم قاصدي مرباح
 التسيير(.

 جنبيةثالثًا: المصادر األ

16. Banker, R. D, et, al,(1993)“Complementarily of Prior Accounting 

Information”: The Case of Dividend Announcements, The Accounting 

Review, Vol . 68, no., pp. 28 – 74. 

17.Docking, Diane S. and Koch, Paul D.(2005) “Sensitivity of Investor 

Reaction to Market Direction and Volatility: Dividend Change 

Announcements,” Journal of Financial Research, , pp. 21-41 . 
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 اإلداريأثر الشورى في صنع القرار 
 (ة الشماليةالواليب يةتطبيق)دراسة 

 كرم بابكر الشريف أإعداد: د. 
 امعة دنقالج  -أستاذ العلوم السياسية المشارك

 أبو القاسم محمد حسين احمد  
Abstract: 
   The title of the study is the role of shura (consultation in making 

administrative decision applying to the Northern state during 2017 

– 2018. The problem of the study is represented in disregarding 

the Shura in making administrative decision and in choosing 

consultants. 

  The study followed the historical method for the theoretical part 

and the deductive descriptive methods for the purpose of problem 

design as well as the analytic descriptive method for data analysis.                                                                              

     The findings of the study as follows the relation between the 

presidents and the consultants inside the bodies of making 

decisions doesnot undergo participation and cooperation. Also the 

relation between the presidents and the consultants does not 

witness disputes and conflict. The decision makers do not consider 

the public opinion of the people in the state the decisions made by 

the decision makers in the state do not have the characteristics of 

successful administrative decisions. 

 The recommendations of the study, the most important of 

which,the bodies of making decision in the Northern state should 

work together for the save of successful decisions. The relation 

between the presidents and consultants should be based on 

diversities in order to bring up unusual solutions to the problems 

public opinions of the people in the state should be considered in 
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making decision and its outcomes should be analyzed. The 

decisions should be taken according to the scientific stages which 

the decision passes through beginning with the stage of identifying 

the problem, the causes of the problem till the stage of observing 

and implementing the decision.                                                                                       

 :مستخلص

بالتطبيق على الوالية  اإلداريفي صنع القرار  دور الشورىجاءت الدراسة بعنوان 
م، وتتلخص مشكلة 2018م وحتى العام 2017الشمالية وذل  في الفترة ما بين العام 

في  وعدم االستشارة اإلداريودورها في صنع القرار  بالشورىالدارسة في عدم االهتمام 
 .اختيار المستشارين

اعتمدت الدارسة على المنهج التاريخي ألغراض الدراسة النظرية وعلى المنهج    
لمنهج الوصفي ووصفها وعلى ا طي الوصفي ألغراض صياغة المشكلةاالستنبا

 التحليلي ألغراض توصيف وتحليل البيانات الواردة في استبانة الدراسة.
داخل  العالقة بين الرؤساء والمستشاريننتائج والتي من أهمها توصلت الدراسة إلى عدة  

م العا عدم مشاركة الرأي، و ة ال تقوم على المشاركة والتعاونجهات صناعة القرار بالوالي
ارات وعدم تميز القر  نع القرارلشمالية في عملية صناعة القرار بجهات صلشعب الوالية ا

رات ة الصادرة من جهات صناعة القرار بالوالية الشمالية بصفات ومميزات القرااإلداري
 ة الناجحة.اإلداري

على جهات صناعة القرار بالوالية : التوصيات والتي من أهمهاخرجت الدراسة بعدد من 
ن تعمل على تحقيق قدر  من التعاون والمشاركة بين الرؤساء الشمالية ضرورة أ

االهتمام بالعالقة بين الرؤساء ، لمساهمين في عملية صناعة القراروالمستشارين ا
تقوم على نوع  نالقرار بالوالية الشمالية  حيث أنها يجب أ والمستشارين بجهات صناعة
البتكار  اً ول حل المشكلة يكون سببحوجهات النظر اختالف من أنواع تباين اآلراء؛ ألن 
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التباين في الرأي على متخذ القرار، لحل المشكلة ، بحيث ال يؤثر هذا  ةحلول جديد
في عملية صناعة القرار  تفعيل دور الرأي العام وتأثيره على صناع القرار ودراسة نتائجه

 قرارات اتخاذالعمل على صنع و جهات صناعة القرار بالوالية الشمالية على و  بالوالية
الناجح ، وذل  باتخاذها بناء على  اإلداري بصفات ومزايا وسمات القرار تمتازدارية إ

من مرحلة تحديد المشكلة واسبابها إلى مرحل مراقبة  اءً المراحل العلمية التي يمر بها ابتد
 وتنفيذ القرار.

 

 المقدمــة:
لق بكل ما يخص نظم تعد الشورى القرار الملزم الصادر من الجماعة والتي تتع

ليست ة، و الجماعة سواء المتعلقة بشئونها االجتماعية أو السياسية أو التنظيمية أو المالي
ومن جهة أخرى فإن حق الفرد في الشورى  الشورى خاصة بالشئون السياسية وحدها،

 نابع من حريته وحقوقه اإلنسانية التي يستمدها من فطرته اآلدمية ومن شريعة اهلل
والمشورة واالستشارة هي تبادل الرأي في غير إلزام  ويدخل في المشورة تعالى 

هذا رى بواالستشارة النصيحة، والفتوى، واالستشارة العلمية والقانونية، وقد تستعمل الشو 
المعنى األخير أيضا ، فيكون لها معنيان أحدهما خاص عرفي يستعمل أساسا في 

وتمتاز الشورى في  مل في كافة المجاالت،واآلخر واسع وعام يستع ،المجال السياسي
م اإلسالم بالشمول حيث ال يقتصر ذل  على حق األفراد في المشاركة في القرار الملز 

 تشارة أهل الخبرةالصادر عن الجماعة، بل تتجاوز ذل  إلى المشورة االختيارية واس
 .وتبادل النصيحة
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 الدراسة: مشكلة
 نها تعتبر من أهم العوامل األساسية التي تساعدضرورة البد منها ألالشورى أصبحت 
 اركةمن خالل المشألمام وذل  صنع واتخاذ القرارات  المناسبة التي تقود الدولة لعلى 

 اآلتية: ويمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل التساؤالتوالتشاور 
 ؟ اإلداريفي صنع القرار و  الشورىالدور التي تؤديه  وما ه

 المستشارين أنفسهم ؟ والية الشمالية لمبدأ االستشارة في اختيارتطبيق ال ما مدى

 وتتفرع من التساؤالت السابقة األسئلة الفرعية اآلتية:
 بالوالية الشمالية ؟ اإلداريوعملية صنع القرار و الشورى هل توجد عالقة تربط 

 لواليةمن خالل )المشاركة / التشاور( با اإلداري القرارفي تطوير  الشورىهل توثر 
 الشمالية ؟

 الدراسة: ياتضفر 
 :د وهما ما يلي فرضين رئيسينضوء مشكلة الدراسة سوف تعتمد الدراسة على  على
القرار وعملية صنع واتخاذ الشورى هنال  عالقة ذات داللة إحصائية بين  -أ

 بالوالية الشمالية اإلداريو 

من خالل  دارياإلالقرار وتطوير الشورى هنال  عالقة ذات داللة إحصائية بين  -ب
 .كة / التشاور( بالوالية الشمالية)المشار 

 الدراسة: هميةأ
خالل مشكالت اختيار المستشارين  تنبع  اهمية الدراسة من الحوجة اليها وذل  من

الدراسة في التقليل من وكذل  مشكالت صناعة واتخاذ القرار ايضا تظهر اهمية 
 ة السالبة بالوالية الشمالية.دارياإلالمخاطر التي تنتج عن القرارات االخطاء و 

ر ودورها في صنع القرا الشورى  ىالتعرف عل إلي هذه الدراسةهدف ت :أهداف الدراسة
 تي :آلمن خالل ا اإلداريالسياسي و 
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 .ةبالوالية الشمالي اإلداريفي اتخاذ القرار  الشورىاإلسهام في توضيح دور  -أ

 

ة اإلداري تفي فشل القرارا دودية تفويض السلطةداإلسهام في توضيح دور مح -ب
 .بالوالية الشمالية

في التقليل من السلبيات الناتجة من الشورى اإلسهام في توضيح دور  -ج
 ة السالبة بالوالية الشمالية. اإلداريارات القر 
 منهج الدراسة:

 ىعتمد علامناهج  متنوعة ليتوافق مع فصول الموضوع ف سوف يعتمد الباحث على
 غراضراض الدراسة النظرية وعلي المنهج االستنباطي الوصفي  ألالمنهج التاريخي ألغ
الميدانية  المنهج الوصفي التحليلي ألغراض الدراسة وصفها  وعلىصياغة المشكلة و 

 جهات وهيئات صنع  القرار السياسيالموجه إلى  االستبانةمعتمدًا على أداة تقنية 
 .بالوالية الشمالية اإلداريو 

 :حدود الدراسة
 حدود الدراسة في اآلتي: تتمثل
 .ود المكانية  : الوالية الشماليةالحد -أ

 . م2018وحتى 2017الحدود الزمانية : من عام  -ب
 االطار النظري:
 مفهوم الشورى:

 قرص من العسل استخراجي تعن فهي موضع من اكثري فالشورى  كلمة العرب استعمل
 فيالنفس استعراض بمعنى وجاءت الشراء عند ةبوالدا األ مة بدن ولتفحص تارة الشمع
 وجهات وتقليب يأبالر  خاص معنى على تدل الكلمة صارت ثم ذل  وغير القتال الميدان
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عطائه، يأالر  واخذ الصواب عن والبحث الفكرة ومداولة النظر  للكلمة صار هنا ومن وا 
 : وهما االصطالح فيومعنى  اللية في معنى نمعنيي

 أواًل : تعريف الشورى في اللية 

 شار العسل يشور شورًا ومشارًا ومشاورة ، استخرجه من الوقبة واجتباه ءت بعنىجا 
 وعن ثعلب قال ،وقال ابو عبيدة  : شرت العسل واشترته ، اجتبيته واخذته من موضعه

ن يدى ومنه حديث طلحة انه كان يشور نفسه بياشورهما إذا قلبتهما  شرت الدابة  واأل مة
ه  اورة واستشار ي يعرضها على القتال ويقال شاوره مشأ لماهلل عليه وسصلى رسول اهلل 

مر هذا األ يهل اللية فأوقال  بعض  ،(279، ص 1972طلب منه  المشورة )الفيروز،
ي من أمرى قال وهو مشتق من شور العسل فكأن المستشير يأخذ  الر أشاورت فالنًا في 

 (266، ص 1983س، .)ابن فار ي اي ادلى برايهأغيره واكد بقوله من اشارة بالر 
 االصطالح : الشورى فيثانيًا  : تعريف 

نها أفي معناها عند الفقهاء المتقدمين   يقال في التعريف االصطالحي للشورىن أيمكن  
)أحمد علي اإلمام،  في معناها الليوي من كونها هي:  ال تخرج عن جملة ما قيل

 (11م، ص 2004
هي أو احبه ويستخرج ما عنده مر ليشير كل واحد  صاالجتماع على األ -1

 يه من اجل استخراج   يرى مر ما  بعد ان يعرض بينهم للتداول فأاجتماع على 
 .صواباً 

 هي اختبار ما عند كل  واحد من المستشارين واستخراجه منهم . -2

لعلوم هل الخبرة حتى يعلم المراد منه في كل مجاالت اأى مر علرض األع -3
حتى يخرجوا برأي  هندسية  أوقانونية  أواقتصادية  أوادارية  أوطبية كانت 

 نتائج مرضية عن اتخاذ القرار . اصوب فيما يؤدون القيام به حتى يصلون إلى

 الموضوع  الذى  تم فيه االستشارة )مجلس الشوري ( . طلق على -4
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صواب ي  واستخالص  الأمر لتداول  الر أ عليه فإن الشورى تعنى اجتماع الناس على
 صدار القرار.  في المسائل المعروضة إلمنه 
عنها بعض العلماء   لذا قال  ءكما عرف معنى الشوري اصطالحًا انها طلب الشي    

كل واحد صاحبه ويستخرج ما عنده )ابن العربي،  االمر ليستشير االجتماع  على
ن الشورى من االستشارة وهى طلب أوعرفت ايضًا اصطالحًا   ،(298م، ص 1968
ظ مر وهي بذل  تربية سلوكية تحفحة من ذوي الخبرة  او الذين  يهمهم  األالنصي

راف عتإة حال أي والقرار وتجعل االنسان  فيواالنفراد  بالر المؤمن  من االهواء واالعتداء 
أن هذا  معنى،(15م، ص 1972)سيد قطب، خرينآلبالحاجة الدائمة  الى التفاعل مع ا

 كونها وسيلة لضبط الرأ ي واختيار الصواب .في االصطالح ال تعد من  الشورى

 مشروعية الشورى:
بنظام خاص بالكتاب والسنة واجماع الصحابة وجاء الشرع  لقد ثبتت مشروعية  الشورى

 محدد لكيفية ممارسة هذا الوجه من العمل ووجد هذا النظام فعال في عصر الرسول
دلة اه المتقدمين والمعاصرين وهذوعصر الخلفاء الراشدين والعلماء  صلى اهلل عليه وسلم

 :(199)سيد قطب، المرجع السابق، ص  تيمشروعية الشورى تتمثل في اآل
 ن الكريمواًل :  مشروعية  الشورى في  القرآأ

يحتين  وهنال  يتين صر آن الكريم في آانحصرت ادلة مشروعية الشورى في القر      
 فيها . روعية الشورىباستنباط  مشاليها المفسرون  بعض اآليات   اشار

ل وْ  ۖ  ت  ل ه ْم ف ب م ا ر ْحم ة  مِّن  اللَّه  ل ن (""قوله تعالى""ن في االصريحتان اما اآليت ظًّا ف   ك نت  و 
ْول     ْن ح  وا م  نف ضُّ ل يظ  اْلق ْلب  ال  ْنه ْم و اْست ْيف رْ  ۖ  غ  ش   ل ه  ف اْعف  ع  ْره ْم ف ي ْم و  ف إ ذ ا  ۖ  أْل ْمر  ااو 

ل ى اللَّه  ع ز ْمت   كَّْل ع  كِّل ين   ۖ   ف ت و   (159ورة آل عمران، اآلية )س) إ نَّ اللَّه  ي ح بُّ اْلم ت و 
ة   (""قوله تعالى""و  بِّه ْم و أ ق ام وا الصَّال  اب وا ل ر  ين  اْست ج  ْقن اه ْم ر ٰى ب ْين ه مْ ه ْم ش و  و أ ْمر  و الَّذ  ز  م مَّا ر   و 

 (38اآلية )سورة الشورى،  (ي نف ق ون  
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،  يمر بين المسلمين شور جعل األ ىفيها دليل المشروعية الذى نص عل اآلية االولى
لربهم  معرض بيان صفة المؤمنين الذين استجابوا يما اآلية الثانية انما جاءت فأ

في  هذا النص الجازم  )وشاورهمبينهم بالتشاور ، وب وا امرهم شورىكوا وجعلز و  او وصل  
 سلمو صلى اهلل عليه م هذا المبدأ في نظام الحكم وحتى سيدنا محمد بقى االسالامر( األ

دأ اساس مب م يدع لالمة المسلمة شكًا في أن الشورىهو الذى يتواله وهو نص قاطع ل
( اي اخر )الذين استجابو آاساس سواه ، وفي تفسير  ال يقوم نظام االسالم على

منهم  اثني عشر نقيبا اهلل عليه وسلمصلى باأليمان لما انفذ الرسول  ااالنصار استجابو 
( ورى)وأمرهم شمواقيتها واتمامها بشروطها ة )واقاموا الصالة( بالمحافظة علىقبل الهجر 

و عبر عن أيتشاورون فيما عزموا عليه  صلى اهلل عليه وسلمكانوا قبل قدوم الرسول 
ة نصر  ابي ايوب علييهم في دار أاتفاقهم بالمشاورة فتشاورا لما جاءهم النقباء فاجتمع ر 

. كاةم فيما يعرض لهم )ينفقون( الز و تشاورهأوااليمان به  صلى اهلل عليه وسلمالرسول 
 (38، ص 3/144)عبد اهلل الوهبي، تفسير العز بن عبد السالم /

 السنة  :  مشروعية الشورى فيثانياً 
 جرى دور وهذا ظاهر فيماعامة في كل االم دورىن تكون الشألقد جرت السنة على 

 ومارسها ممارسة عملية فقد شاور اصحابه في صلى اهلل عليه وسلم ليه عمل الرسولدع
مواقف كثيرة ، شاورهم في االحكام وامور الحرب وغير ذل  وهذه امثلة من حياة 

 )عبد الحميد -دور:تقع في جميع االم أن الشورىتدل  صلى اهلل عليه وسلمالرسول 
 (27م، ص 1997متولي، 

 رض الميدانأبدر حول صالحية  في صلى اهلل عليه وسلمالرسول  مشاورة -1
 ر ومشاورته بعد انتهاءوموقع النزال عسكريًا ، فأشار عليه الحباب بن المنذ

 المشركين . المعركة في مصير اسرى
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يما رمى اهلل عنهما ف عليًا واسامة رضى صلى اهلل عليه وسلم مشاورة الرسول -2
ن فجلد الرامين آ عنها فسمع منهما ، حتى نزل القر هل االف  عائشة رضي اهللأ

 ولم يلتفت الى تنازعهم ، ولكن حكم بما امره اهلل سبحانه وتعالى .

عن أبو معاوية حدثنا ما روي عن ابو هريرة رضى اهلل عنه انه قال  -3
لما كان يوم بدر قال عبد اهلل عن أبي عبيدة عن عمرو بن مرة عن األعمش 

وجيء باألسارى قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما تقولون في هؤالء 
قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر األسارى فذكر قصة في هذا الحديث طويلة 

)ما رأيت احدًا قال وأبي أيوب وأنس وأبي هريرة وهذا حديث حسن وأبو عبيدة 
 ( رواه الترمذي صلى اهلل عليه وسلممن النبي  هورة ال صحاباكثر مش

  جماع الصحابة ثالثًا  :  مشروعية  الشورى عن إ
 فاء الراشدين رضوان اهللسنة الخل تجيءمر القرآني والتوجيه النبوي بعد األ

 ي تطبيق منهجف صلى اهلل عليه وسلماتباعهم لكتاب اهلل وسنة نبيه  عليهم في
)محمد سعيد،  :ىما يل االحداث التي تمت فيها الشورى ومن ، الشورى
 (350م، ص 1957

 اختيار خليفة المسلمين . الشورى فيأ/ 

 جميع حروب الردة . الشورى فيب/ 

 .آن ونسخهجمع القر  الشورى فيج/ 

المعامالت المالية )كالخراج وضم اراضي السود لالمة دون  الشورى فيد/ 
 ( نالقائمي

 اية العمل بالتاريخ الهجري .بد الشورى فيهد/ 

فهذه معالم للشورى من سنن الخلفاء الراشدين الذين شهد لهم الناس باتباع السنة النبوية 
صلى  المشورة والتماس النصح وطلب الرأ ي ، فقد قال البخاري كان االئمة بعد النبي يف

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12156
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12156
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13726
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16718
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16718
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12077
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12077
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3226&idto=3227&bk_no=56&ID=1177#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3226&idto=3227&bk_no=56&ID=1177#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3226&idto=3227&bk_no=56&ID=1177#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3226&idto=3227&bk_no=56&ID=1177#docu
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 ،اأخذوا باسهلهماالمور المباحة لي يرون األمناء من أهل العلم فييستش اهلل عليه وسلم
 .صلى هللا عليه وسلم بالنبي ءو السنة لم يتعدوه الى غير اقتدافاذا وضح الكتاب أ

 ل والعقد( :أهل الشورى )أهل الح
 هللان ة ألمنذ بداية ظهور االسالم كثير  االسالمية التي وجبت فيها الشورى ن المواقفإ

)عبد  :تيآلفي ا الشورىأهل المسلمين ومن هنا يتمثل  علىفرضها  سبحانه وتعالى
 (42م، ص 1975الرحمن، 
لخليفة يتعلق بعمومهم كاختيار ا هم عموم الناس اذا كان االمر هل الشورى -أ

فقة فيها من رأي عام وموا و اعالن الحرب فهذه االمور العامة ال بدأو الحاكم أ
تولي  م الناس فالحاكم نائب عن الناس فين االختيار هنا هو لعمو عامة أل

 مورهم وتسيير قضاياهم .ا

ي هل الدراية بها ففأهل هذه الخصوصية و أاالمور الخاصة يستشار فيها  -ب
، وفي االعمال الصناعية هل الرأي في ذل أتنفيذ االعمال العسكرية يستشار 

 هل الخبرة فيها .يستشار أ

علم هل الونها بوجه عام فمجلس الشورى يتكون من أمة وادارة شئسياسة اآل -ج
الناس عنهم لذل   كان القراء اصحاب مشورة  لرأي من المسلمين بعلم ورضىوا

ى وكان أهل بدر النهم السابقون إل عمر رضي اهلل عنه كهواًل كانوا ام شبابا  
علي بن ابي  بنص فعندما ورىهل الشنصرة اإلسالم هم أهل الحل والعقد وأ

ليس هذا لكم  قال )عنه طالب عندما جاءه من يبايعه بعد مقتل عثمان رضي اهلل
هل بدر فهو انما هو ألهل بدر وأهل الشورى فمن رضي به أهل الشورى وأ

 جتمع وتنظر في هذا االمر .نالخليفة ف
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 شروط العامة ألهل الحل والعقد :ال
دلق روط تتعدش الحل والعقد ، فقسمه الجويني الى هنال  تقسيمات متعددة لشروط اهل

 نها ما يتعلقدط بالصفات االزمة ومدنها ما يرتبدضاء ومتتعلق باألع بالحواس واخرى
شروط عامة  ها الىومنهم من قسم ،(42)اإلمام الجويني، ص  بالفضائل المكتسبة

الة ا) االسالم ، البلوغ ، العقل ، الحرية ، الذكورة( وشروط خاصة ومنها )العددومنه
ومنهم  ،(128 -126 )صادق، ص ص ي ، الحكمة (لم ، الرأروطها ، العدالجامعة لش

شروط صالحية ومنها ) الوالية العامة ، القوة كالقوة من قسم الشروط العامة الى 
العقل ،  مانة ( وشروط االهلية ومنها ) االسالم ، الذكور ،العضوية والقوة العلمية ، األ

هل الحل دورى وأهل الشأن أالبعض  (، ويرى13 – 8)ابن تيمية، ص ص  البلوغ (
)أحمد، ص  :هما ما يلي نقيمة اسالمية تمارس من جانبين متميزي الشورى نأوالعقد 
131) 

ق ، وهدو ال يكدون اال عدن طريدمجال اختيار رئيس الدولة من بين المرشحين  -أ
 هل االختيار ورضا الحاكم .الشورى بين أ

 ل الذا المجامجال المشاركة في اتخاذ القرارات والترجيح بين االقوال واآلراء وه
 .   عن الشورى ىم بمنآيت

:اإلداريمفهوم صنع القرار   
يقصد بعملية صنع القرار تحليل وتقييم كافة المتييرات المشتركة التي تخضع 
للقياس العلمي من خالل معادالت البحث العلمي والنظرية العلمية واألساليب الكمية 

واستنتاجات واالحصائية بيرض الوصول إلى حل أو نتيجة ومن ثم الخروج بتوصيات 
(، وهذا يعنى أن عملية اتخاذ القرار 22م، ص 1998لتطبيق هذه الحلول )ألن باركر، 

هي اختيار بديل من بين عدة بدائل بعد دارسة موسعة وتحليل لجوانب المشكلة موضوع 
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(، وهذا يعنى أن عملية اتخاذ القرار هي ناتج عملية 494م، ص 1996القرار )مدني، 
 صنع القرار. 

:اإلداريالقرار  تعريف  
بتعريفات مختلفة والتي من  اإلدارةتم تعريفه من قبل علماء  اإلداريإن مصطلح القرار 

ما يلي: أهمها  

 اًء علىعن إرادتها الملزمة لألفراد بن اإلدارةعلى انه إفصاح  اإلداريلقد عرف القرار  
انوني إلنشاء مركز ق اإلدارةالقوانين واللوائح حيث تتجه إرادة  ىسلطتها العامة بمقتض

يكون جائزًا وممكنًا ومنبعث من مصلحة عامة ينص عليها القانون وعرف كذل  بأنه 
عبير اثناء ممارستها وظيفتها وبوصفها سلطة عامة بالت اإلدارةالقرار الذي تصدره جهة 

عن إرادتها وحدها في مسألة تتعلق بحق شخصي أو اشخاص معينين بذواتهم بقصد 
 ايضاً  اإلداريرف القرار ع  ( و 56 – 55م، ص ص 2009وني فيه )يس، إحداث أثر قان

 ملة فيو محتأنه االستجابة الفعلية التي توفر النتائج المرغوبة له أو حالت حالية أ ىعل
التعاريف السابقة يمكن استخالص ومن خالل ،(37م، ص 2008)سليم،  المؤسسة
  :(33م، ص 2008)عصام،  النحو التالي ىعل اإلداريالقرار عناصر 

 ولةخمن جهة ادارية اثناء ممارستها بوظيفتها الم اإلدارين يصدر القرار أ .1
 .لها قانونياً 

 ن يصدر بوصفها سلطة عامة.أ .2
أي في غير  –تعبير عن ادارة الجهة المنفردة  اإلدارين يكون القرار أ .3

 و منازعة.أحاالت الفصل في خصومة 
 تهم.و اشخاص معينين بذواأحق شخص لن يتعلق أ .4
 .و االشخاص المعنيينأثر قانوني بحق الشخص أن يكون بقصد احداث أ .5
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ة:اإلداريأهداف القرارات   
ق، ص )المرجع الساب آلتيإلى تحقيقها في  ا  اإلداريالقرار يسعى التي  األهدافتتمثل 

36): 
لمشاكل وذل  من خالل اتباع حل ل ايجاد ىلإالقرارات االدرية تسعي دائمًا  .1

 .ختيار االنسب منهامحددة للبحث عن وضع عدة بدائل مختلفة ال استراتيجية

 في محاولة للتميز بين السلو  اإلدارييتضمن اتخاذ القرارات اتباع االسلوب  .2
ات محاولة التوفيق والتكيف مع النتائج الفعلية للقرار  ىلإ ىالتكيفي الذي يسع

 وبين النتائج المتوقع الحصول عليها.
ن بعض القرارات  .3 تكن معظمها تتأثر بشخصية متخذ القرار وبالعوامل  لموا 

 ة األخرى في التنظيم.اإلداريالشخصية 
ة قالنين اتخاذ القرار مرتبط بدرجة من العقالنية تميزها عن غيرها وترسم تل  العأ .4

 حدودة.لنفسها حدودًا اثناء تطبيق القرار تدعي العقالنية الم

 :ةاإلداريو لمية من الناحية الع ةاإلداريأهمية القرارات 

مار، ة  فيما يلي )عاإلداريمن الناحيتين العلمية و  ة اإلداريتتمثل اهمية القرارات  
 :(13- 12م، ص ص1992
تنفيذ ة وسيلة علمية وفنية وعملية حتمية ناجحة لتطبيق و اإلداريتعتبر القرارات   .1

، ةودالمنش عامة في المؤسسة ولتحقيق االهدافالسياسات واالستراتيجيات ال
 .ةرياإلدا في القيام بكافة العمليات وفعاالً  ة دورًا حيوياً اإلداريفتلعب القرارات 

ة إلدارياة دورًا هامًا في تجميع البيانات الالزمة للوظيفة اإلداريتؤدي القرارات   .2
 عن طريق استعمال وسائل علمية وتكنلوجية متعددة .
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 ىين وتكشف عن القو اإلداريتكشف القرارات عن سلو  ومواقف المسؤولين   .3
ل ة ما يسهاإلداريمتخذي القرارات  ىوالعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة عل

 عملية رقابتها والتحكم فيها .
 ين في القياماإلداريلرؤساء اقدرة القادة و  ىتعتبر وسيلة الختيار وقياس مد  .4

 ة المطلوب اتخاذها.اإلداريبالوظائف والمهام 
 . دارياإلالنشاط  ىة علاإلدارية ميدانًا واسعًا للرقابة ياإلدار تعتبر القرارات   .5
 قانونية هامة وناجحة لتحقيق مهام الوظيفة ةة وسيلاإلداريتعتبر القرارات   .6

 ة .اإلداري
دارة تمنح القرارات للسلطة العامة امتياز من االمتيازات المقررة والممنوحة لإل  .7

 لتحقيق المصلحة العامة .
 جلسة لممار  عمااًل ادارية قانونية فهي ميداًن واسعة ااإلداريباعتبار القرارات   .8

تي ارة الة تظهر ارادة اإلداإلداريانواع الرقابة فمن خالل اتخاذ واصدار القرارات 
 .يمكن التحقق من شرعيتها من خالل بسط وسائل الرقابة المختلفة 

ة:   اإلداريطرق اتخاذ القرارات   
 م،2006آلتي )عوض، ة والتي تتمثل في ااإلداريارات هنال  أربعة طرق التخاذ القر 

 (:148-147ص ص 
وذل  عن طريق تقديم اقتراح من جانب بعض األعضاء ثم طريقة االجماع :  .1

ز نطاق واسع وبصورة مرنة وذل   لتقويم هذا االقتراح ويتمي ىتدور المناقشة عل
 قرار االجماع بالتعهد الشخصي من قبل األعضاء. 

هو األسلوب الشائع في الجماعات الديمقراطية ويلجأ اليه يت :طريقة التصو  .2
أعضاء الجماعة حينما يكون هنال  اختالف حول الموضوع وفي هذه الطريقة 
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يخضع األقلية لرأي األغلبية وتلتزم بتنفيذ القرار الذي وصلت اليه الجماعة رغم 
 معارضتهم المسبقة لهذا القرار.

سراع ا تلجأ الجماعة الديمقراطية لتسير عملها واإلكثيرًا م طريقة تفويض السلطة: .3
ة في اتخاذ القرار إلى تفويض سلطة اتخاذ القرار إلى فرد أو لجنة صييرة ونتيج
 لفرد.العملية التفويض هذه تصبح الجماعة ملتزمة بتنفيذ القرارات التي يتخذها هذا 

 عن الوصول إلى تستخدم الجماعة هذه الطريقة عندما تعجز طريقة تأجيل القرار: .4
 قرار معين بشأن قضية أو مسألة معروضة عليه.      

:اإلداريعناصر عملية اتخاذ القرار   
ة ما، واهم إطار معين وتهدف إلى معالجة مشكل تدور عناصر عملية اتخاذ القرار في

، عملية هذه العناصر هي ) الهدف، الموقف، متخذ القرار، قواعد االختيار، البدائل
 تشابكةوجميع عناصر اتخاذ القرار متداخلة وم لحل األمثل بين البدائل المتاحة(اختيار ا

فق ، وقبل البدء في التطبيق العلمي لهذه العناصر يجب جمع البيانات والمعلومات وتد
دارة الموارد واالمكانيات المختلفة وتحديد معايير مقارنة البدائل  تها مميزاو االتصاالت وا 

ليها يره عذ كل بديل ومعرفة توافقها مع موارد وامكانيات المنظمة وتأثوعيوبها وأدوات تنفي
( وهذا يعنى كل هذه المعطيات تسعى إلى حل مشكلة قائمة 205م، ص1993)رياض، 

 أو متوقعة والعمل على جلب منفعة أو دفع ضرر متوقع. 
  :اإلداريعوامل نجاح عملية صنع القرار 

متخذ  ىوالتي يجب عل اإلداريية صنع القرار هنال  عوامل يتوقف عليها نجاح عمل
-165م، ص ص 1984)عمار،  تيآلمراعاتها والتي تتمثل في ا اإلداريالقرار 
166:) 
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 لموسةالم وغير الملموسة بالعناصر اإللمام كفلت   التي الذهنية المرونة توافر ضرورة. 1
 ة.المستقبلي وانعكاساته القرار مصير في والمؤثرة

 على التركيز أي الهدف، بتحقيق تسمح التي العملية القرارات على االعتماد. 2
 .فقط النظري بالجانب االكتفاء وليس للتطبيق القابلة اإلجراءات

 ابدراسته القيام على المشرف يساعد تطبيقها، يمكن التي البدائل من عدد وجود إن. 3
 األهداف تحقيق نم مكنهي هذا إضافية، أخرى قرارات اتخاذ إلى األخير في ويتوصل
 . العامة

 إلى ريةالنظ القرارات يحولون الذين ألولئ  للقرارات والتكميلية الجزئية األعمال تر . 4
 بداعواإل الخالق العمل على المقدرة عنده الذي اإلنسان مقدرة تبرز بحيث ملموسة نتائج
 الصائبة لفكرة ندهاع تكون الذي فاإلنسان الوضع، طلبهاي التي البناءة بالمبادرات والقيام

 غبلو  تساعدعلى جديدة بأشياء يأتي أن يستطيع به يقوم الذي للعمل المنطقي والتحليل
 .فاألهدا

 من تأتي التي كالضيوط األسباب، من سبب ألي القرارات اتخاذ في التسرع عدم. 5
 راسةد والتقارير المعلومات بدراسة تسمح ال التي الطارئة األزمات وأ العليا المستويات
 يحتاج هوالذي المنشود، الهدف يحقق الذي الجيد فالقرار علمية، أسس وعلى موضوعية

 بشكل ودراستها المشكالت وأبعاد المحيطة الظروف كل فهم أجل من الكافي الوقت إلى
 . دقيق

 عينة،م قضايا معالجة أجل من يتخذ الذي القرار بين التفريق على نعمل أن يجب. 6
 معينة، جماعات أو ما فرد لصالح األوضاع بعض تييير بقصد ذالمتخ القرار وبين
 . إيجابيا التييير يكون أن بشرط

 اوهذ معهم، المستجدة المواضيع ومناقشة االعتبار، بعين المرؤوسين اقتراحات أخذ. 7
 .أكثر العمل على وتحفيزهم للعاملين المعنوية الروح رفع على يعمل ام
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 جاحللن ساسية جوانبأ هي باألعمال، القيام على والتدريب الفعلية الممارسة مراعاة .8
 الممارسين ومهارة خبرة من االستفادة على المسؤولين مقدرة فإن ولهذا عمل أي في

 يالت الدراسات فإن وباختصار ،المطلوبة النتائج وتحقيق عمل أي ألداء أساسية تعتبر
 التي العملية والخبرات اراتالمه أصحاب إلى تحتاج ولكنها جيدة، تكون قد بها تقوم

 .العملي الميدان في ملموسة نتائج وتحقق ملموسا مردودا تعطي

 ة :اإلدارياركة في صنع القرارات المش
ون للتعا ن التطور الذي حدث من االدارة الحديثة كان نتيجةألقد اثبتت التطبيقات الفعلية 

ات اتخاذ القرار ن عملية أيث بين االدارة والمرؤوسين واشتراكهم في اتخاذ القرارات ح
ل لتحليلمجهودات مشتركة من اآلراء واالفكار والجدل والممارسة وا بطبيعتها تعتبر نتيجة

 عضاءوالتنظيم وتتبع فلسفة المشاركة في اتخاذ القرارات من تنمية روح التعاون بين اال
مدير يؤمن كان الأكما تختلف درجة المشاركة في سلو  المدراء من اداري آلخر سواء 

 مشاركةو ال يؤمن بها ، وهنال  العديد من المزايا التي يمكن تحقيقها من الأبالمشاركة 
م، ص 1993هلل، )أحمد عبد ا -آلتي:ة والتي تتمثل في ااإلداريفي اتخاذ القرارات 

400) 

م شرا  المرؤوسين في عملية اتخاذ القرارات يتيح لهم الفرصة للتعبير عن آرائه. إ1
ي فم بمقترحاتهم في كل المسائل التي تؤثر في ظروف عملهم وبالتالي يشاركون واالسها

 وضع الحلول للمشاكل التي تعترض االداء .

المشاركة تخلق المناخ الصالح والمالئم لتشجيع التعبير وتقبله في اطار مصلحة .2
 شعارهايا وا  ة في الصفوف الدناإلداريتنمية القيادات   وسين بالتنظيم كما تعمل علىالمرؤ 

 بأهميتها وتؤدي لتحسين سبل االتصال بين المدير والمرؤوسين . 

 ةقامإ إلىتحقيق الثقة المتبادلة بين المدير والمرؤوسين كما تؤدي  إلىالمشاركة تؤدي .3
 عالقة انسانية جيدة مع العاملين والجمهور .
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رفة وعية القرار ومعتحسين ن ىتساعد عل  انهالمشاركة تساعد على ترشيد القرارات أل.4
 ختيار البديل االمثل .ا  كافة اآلراء المقدمة و 

فدي  مثلتتتي العددديد من العدديوب وال ىكما تتمثل عمدلية المشداركة في اتخاذ القددرارات عل
 (401)المرجع السابق، ص  آلتي:ا

يه منصبه تعتبر مظهرًا لتنازل المدير عن بعض مهامه القيادية التي يفرضها عل. 1
 .وانها تضعف مركز المدير

من  و تأخذ وقتاً ألتحقيق ديمقراطية االدارة  ةقد تصبح المشاركة غاية وليست وسيل. 2
 عمل المدير وجهدًا منه اكثر من تحقيقها لفائدتها .

 ة :اإلداري اساليب المشاركة في صنع  القرارات
 االساليب وهما اركة في صنع القراراتيمكن التمييز بين مجموعتين من اساليب المش

وب ) اسل) نظم االقتراحات ، االجتماعات(  واالساليب الحديثة وتشمل   العادية وتشمل
 دلفي ، العصف الذهني ( .

م، ص 1995)إبراهيم، ص  : من هذه االساليب ةحد وفيما يلي تفصيل كل واحد على  
 (239 -226ص 
 :  االساليب  العادية للمشاركة اواًل 

ف تعتبر نظم االقتراحات من ابسط اشكال المشاركة التي ال تكل ت :نظم االقتراحا. 1
أي ء الر كثيرًا وال تتطلب درجة عالية من التنظيم وبموجب هذه النظم يسمح للعاملين بأبدا

اما عن طريق الكتابة على الورق، ثم  وضعها في صندوق االقتراحات ويكون مثبت في 
هم في مناسبات معينة تسبق مرحلة اتخاذ  مكان واضح ، وما ان يبدي العاملون آراء

، أو بشكل دوري سنوي أو نصف سنوي ويتم طلب مشكلة معينةقرار مهم ، أو ترفق 
 .االقسام  والمشرفينالرأي وتجميع الردود من خالل  مديري الوحدات أو رؤساء 
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 القرار الجماعي وعن طريقهااالجتماعات من أهم اساليب اتخاذ تعد االجتماعات :. 2
 ول مايتم تزويد العاملين بالمعلومات الالزمة ، كما تتيح المعرفة لكل عضو بالمنظمة ح
ة اإلدارييجرى  بداخلها من نشاط واعمال ، ويتسنى عن طريق االجتماعات للقيادة 

، ويشترط في نجاح االجتماع ب وحاجات العاملين ومشكالت العملالتعرف على مطال
 ديدًا واضحًا للموضوعات التي سوف ينظر فيها .ان توضع له خطة مسبقة تشمل تح

 الساليب  الحديثة في  المشاركة ا :ثانياً 
 اسلوب دلفي:. 1

ة المعقدة بواسطة جماعة من الخبراء اإلداريمعالجة وحل المشكالت  ىيعن
المتخصصين من خالل استخدام وسائل رسمية لالتصاالت مثل قوائم االستفتاء 

 نمن الخبراء مع احتمال وجود عدد من االشخاص المسئولي راء المشتركينآستقصاء إل
دية ين اسلوب اللجان التقليستح ىلإويهدف هذا االسلوب  ،عن اتخاذ القرارات النهائية

 في صنع القرارات وتالفي بعض عيوبها وذل  بإخفاء هوية الخبراء المشاركين في صنع
ن بر عدد من الخبراء المتخصصيكأنه يتيح الفرصة ألومن مزايا هذا االسلوب  ،القرار
ل ذل  اتباع هذا االسلوب لوسائل معينة مث همة في صنع  القرارات ، ويضاف إلىللمسا

ثار النفسية تفادي اآلخرين و آلعضاء اراء كل عضو للمناقشة من قبل األآاخضاع 
المواجهات التي تحدث داخل اللجان ، وعدم الكشف عن هوية   ىالسلبية المترتبة عل

ويمكن استخدام هذا االسلوب في عملية صنع قرارات تتعلق ، ضاء المشاركينعاأل
 فراد الجماعات في مكان واحد .أمن تكاليف تجمع   ممايقللبجماعات موزعة جيرافياً 

 :طريقة العصف الذهني. 2

كثر الطرق أهذه الطريقة باسم ) الزوبعة العقلية ( وتعد هذه الطريقة من  ىلإيشار 
، و توليد افكار جديدة متعلقة بمشكلة معينة أهذا المجال من اجل تقديم المستخدمة في 

نما تستخدم لتقديم ا  تخاذ قرار بالحل  المناسب، و أو الوهي ال تستخدم لتقييم بدائل الحل 
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ن يتم تقييمها واتخاذ القرار بالطريقة أو بدائل للحل وبعد تقديم هذه االفكار يمكن أافكار 
اثني  لعصف الذهني في اليالب من ستة إلىوتتكون جلسة ا، اراتالعادية ال تخاذ القر 

عشر فردًا وهم عادة يجلسون حول طاولة تسمح  لهم باالتصال المباشر، وال تحدد لهم 
 .و تقيمها اثناء الجلسةأالمشكلة اال بعد بداية الجلسة، حيث تمنع مناقشة االفكار 

 التشاور المجتمعي :
تبادل  ىتجاهين بين الهيئة المحلية والمجتمع تعتمد علهو عملية تواصل ذات ا     

ئة المعلومات بين الطرفين وتقديم مدخالت من الموظفين بشأن قضية ما قبل اتخاذ الهي
 وعرف ايضاً  ،القرار  ذخأو تحديد اتجاه ألو وضع السياسات أقرارًا بشأن تل  القضية 

عية ومصالح الفئات االجتما ءراآلاشرا  ممثلي الهيئات الممثلة  ىبانه سياسة تهدف ال
لمتعلقة بير االمعينة في عملية اتخاذ القرار واعداد التدابير االقتصادية واالجتماعية فالتدا

 تطالعباإلنتاج تتخذ بعد استشارة ارباب العمل واالجراءات المختصة بالعمل تتخذ بعد اس
لي النظر وبا ،جمعيات العائليةة بعد استشارة الي النقابات وتل  التي لها عالقة بالعائلأر 

 نه ) وسيلة من وسائل توصيلأالتعريفين السابقين فيمكن تعريف التشاور المجتمعي ب
ذه السلطات العليا التي يمكن ان يستفاد من ه إلىرأي الفئة الضعيفة من فئات الشعب 

 اآلراء في وضع السياسات العامة للدولة( .    
 المجتمعي :المتبعة في التشاور   االساليب
 ىبعض من النشاطات العامة التي يمكن للهيئة تنظيمها للحصول عل يفيما يل

 :تيآلالمعلومات من الجمهور واستشارته من خالل ا

 عقد االجتماعات العامة .أ. 

 عقد االجتماعات مع المؤسسات االهلية الفاعلة .ب. 

 عقد االجتماعات مع قادة المجتمع .ج. 

 عقد ورشات العمل .د. 
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 قد الحلقات الدراسية المتخصصة .هد. ع

 ورية .قد االجتماعات الدو. ع

 ة النقاش الموسعة .يل. ز

 المقابالت واالستمارات .ى لدراسات واالبحاث باالعتماد عل. اح
 لميدانية )الوالية الشمالية( :التعريف بمكان الدراسة ا

 30.25طول ) وخطي (  22.15 -13.16ة بين خطي عرض ) تقع الوالية الشمالي
شرقا ( حيث تحدها من الشمال جمهورية مصر العربية ومن اليرب الجماهيرية  32 –

الليبية ووالية شمال دارفور ومن الشرق والية نهر النيل ومن الجنوب الشرقي والية 
الخرطوم ومن الجنوب والية شمال كردفان ، وتقدر مساحة الوالية الشمالية بحوالي 

م 2015عن اجمالي عدد سكان الوالية علي حسب تعدد العام ، اما  2كلم 348.697
نسمة وتعتبر مدينة دنقال  هي عاصمة الوالية الشمالية 1.297.970فهي تقدر بحوالي 

 – سكوت – هحلفاوي، اما سكان الوالية الشمالية فيتكون سكانها من عدة قبائل وهم )

)الجريدة الرسمية للوالية الشمالية،  (شايقية – كبابيش- اريشقر –بديرية – قلةدنا – محس
 . (1م، ص2006

 صناعة القرار بالوالية الشمالية:نبذة عن جهات 
يكدددون للواليدددة الشدددمالية سدددلطة :ريعي بالواليـــة ) صـــناعة القـــرار (واًل : المجلـــس التشـــأ

 ( عضدوًا منتخبدين وفقدًا لألحكدام48تشريعية تسمي مجلس الوالية التشريعي ويتكون مدن )
االنتخابية الدواردة فدي الدسدتور القدومي االنتقدالي ومدا تقدرره المفوضدية القوميدة لالنتخابدات 

( اعضاء وفق مخرجات الحوار الوطني ، وينتخب المجلدس رئيسده مدن 7من إجراءات و)
بين أعضائه في جلسته اإلجرائية ، ويعين رئيس المجلس من غيدر األعضداء اميندًا عامدًا 

ة للمجلدس تحدت اشدراف اإلداريدى االمين العدام الشدئون التحضديرية و بموافقة المجلس ويتول
رئددديس المجلدددس, ويتكدددون المجلدددس مدددن هيئدددة قيدددادة المجلدددس وهدددم )رائدددد المجلدددس ، الكتلدددة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
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اللجندددة )( لجدددان( مختصدددة دائمدددة وهدددي تتمثدددل في6البرلمانيدددة ، شدددئون العضدددوية ، عددددد )
لجنددددة الشددددئون ، لحيوانيددددة والددددريلجنددددة الزراعددددة والثددددروة ا،  لجنددددة الخدددددمات، االقتصددددادية

لجنة الشئون القانونية واألمنيدة ، لجنة التعليم والثقافة واإلعالم، االجتماعية والمرأة والطفل
 ( )مركز المعلومات، المجلس التشريعي، الوالية الشمالية(.وحقوق اإلنسان

ام عدلشدمالية يدة ابعدد قيدام الوال ثانيًا: رئاسـة مجلـس الـوزراء بالواليـة  ) تنفيـذ القـرار ( :
م كان البد من تشدكيل مجلدس وزراء للحكومدة الواليدة برئاسدة السديد / والدي الواليدة 1994

وعضدددوية الدددوزراء الدددوالئيين باإلضدددافة إلدددى اعضددداء يدددتم حضدددورهم بصدددفة مدددراقبين لتقدددديم 
 البيانات التي تتطلب منهم عندد الحاجدة ، حيدث يتكدون مجلدس وزراء حكومدة الواليدة  مدن

عددددددد ثدددددالث ،الدددددوزراء الدددددوالئيين )اعضددددداء بدددددالمجلس (، (اليدددددة )رئددددديس المجلدددددس)والدددددي الو 
رئددديس االدارة ، محليدددات  يرئاسدددة .عددددد سدددبعة معتمدددد يعددددد ثدددالث معتمدددد، مستشدددارين 
م امدين عدا، مددير جامعدة دنقدال ،  االمين العام للمجلس التخطيط االستراتيجي، القانونية 

 .سة مجلس الوزراء، الوالية الشمالية(( )الئحة تنظيم أعمال رئاامانة الحكومة 
 قطاعات مجلس وزراء الوالية :

 )المرجع السابق(: تيةمجلس وزراء الوالية القطاعات اآل يتكون داخل .1

وهو القطاع الذي يختص بأمور االمن والعدل والعالقات :  قطاع الحكم واالدارة .2
 حلي. تماعي والحكم المالسياسية والتعبئة العامة ونشر ثقافة االسالم والتمازج االج

وهو قطاع يختص بأمور التخطيط االقتصادي والتنمية القطاع االقتصادي : . 3
زراعة ة والواالستثمار والميزانية العامة والتعاون وتتكون من المؤسسات االقتصادية والمالي

 .والراي واليابات والتخطيط العمراني
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لتعليم وخدمات الكهرباء والمياه هو قطاع يختص بأمور الصحة وا :قطاع الخدمات. 4
لرعاية امج اوالبيئة والثقافة واالعالم والشباب والرياضة وشئون المرآه والطفل واالرشاد وبر 

 .االجتماعية

 الدراسة الميدانية:
 االستبيان:

يان الستبهو األداة االساسية المستخدمة لجمع البيانات األولية لهذه الدراسة وينقسم ا   
ظيفة، القسم األول هو البيانات الشخصية والتي تتعلق بالنوع ، العمر، الو إلى قسمين ، 

م ن فيضالحالة اإلجتماعية ، سنوات الخبرة، طبيعة النشاط،أما القسم الثاني من االستبيا
 تين. ضيات الدارسة والتي تتكون من  فرضيالبيانات األساسية والتي تهدف إلى اختبار فر 

 :مجتمع الدراسة  
 اإلدارياملين في جهات صنع القرار ن مجتمع الدراسة من جميع الموظفين العيتكو    

 واليةبالوالية الذين يسهمون في عملية صنع القرارات  متمثلين في المجلس التشريعي بال
 ورئاسة مجلس الوزراء  

 عينة الدراسة:
ملت إستمارة وقد ش120تم اختيار عينة شاملة وذل  للوصول ألفضل النتائج بعدد   

عينة الدراسة كل أعضاء المجلس التشريعي )صناعة القرار( ومجلس الوزراء)تنفيذ 
 القرار(.

 االستبيانات الموزعة والمستلمة:
لية ( استمارة على المبحوثين في مدينة دنقال حاضرة الوالية الشما120تم توزيع عدد )

( 66ا عدد)( استمارة استلم منه70المجلس التشريعي عدد ) ىين مستو يعلى مستو 
 ( استمارة.49( استمارة استلم منها عدد )50مجلس الوزراء عدد) ىاستمارة ومستو 

 قة المستخدمة في تحليل البيانات:الطري
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تحليل بيانات الدراسة عن طريق برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم توصيف و تم    
( 0.05%)5 ( باستخدام طريقة قيمة مربع كأي عند مستوي معنويةspssاإلجتماعية )

وبة كما هو متبع في العلوم اإلجتماعية ويعني ذل  أنه إذا كانت قيمة مربع كأي المحس
% أكثر من قيمتها في جدول 95( أو درجة ثقة 0.05%)5عند مستوي معنوية أقل من 

توزيع مربع كأي يرفض صحة فرض العدم ويكون الفرض البديل )فرض الدراسة( 
ند أو ع 2ع كأي أقل من قيمتها في جدول توزيع مربع كاصحيحًا أما إذا كانت قيمة مرب

( فذل  معناه قبول فرض العدم وبالتالي يكون 0.05%)5مستوي معنوية أكثر من 
 الفرض البديل )فرض الدراسة(غير صحيح.  

 يات:ضتحليل البيانات واختبار الفر 
 :أواًل: توصيف البيانات

 الشخصية :توصيف البيانات  .1
متعددة  هم خيارات ؤ وتم إعطا بياناتهم الشخصية بحوثين عن تم استفسار الم   

 مبين في الجدول أدناه.وجاءت ردودهم كما هو 
 (: يوضح ردود المبحوثين لمحور البيانات الشخصية1جدول رقم )

 النوع  البيان 
 أنثي ذكر االجابات

 %41.7 48 %58.3 67 التكرار/ النسبة
 العمر البيان 
 فاكثر سنه  45 هنس 45 من واقل  35 سنه 35 من واقل  25 سنه 25 من اقل االجابات

 %24.3 28 %39.1 45 %27.0 31 %9.6 11 التكرار/ النسبة
 الحالة االجتماعية البيان 
 عازب متزوج االجابات

 %29.6 34 %70.4 81 التكرار/ النسبة
 المؤهل العلمي البيان 
 جامعيال فوق جامعي ثانوي الثانوي دون االجابات

 %20.0 23 %59.1 68 %18.3 21 %2.6 3 التكرار/ النسبة
 الوظيفة البيان 
 موظف وزير دائرة نائب حزب عضو االجابات
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 %72.2 83 %3.5 4 %17.4 20 %7.0 8 التكرار/ النسبة
 سنوات الخبرة البيان 
 فاكثر سنه 15 سنة 15 من واقل 10 سنوات 10 من واقل 5 سنة 5 من اقل االجابات

 %27.0 31 %33.9 39 %19.1 22 %20.0 23 التكرار/ النسبة
 م .2018 –دنقال  - spssv25–إعداد الباحثينالمصدر : 

، %58.3من بيانات الجدول السابق نجد أن معظم المبحوثين كانوا من الذكور بنسبة 
، والحالة %39.1نة بنسبة س 45 من واقل 35 تومعظم اعمار المبحوثين كان

، ومعظم مؤهالت المبحوثين %70.4اغلبهم متزوجون بنسبة للمبحوثين  االجتماعية
ان %، واغلبية المبحوثين الذين اجابوا على االستبي79.1كانت جامعية فما فوق بنسبة 

%، 60.9فاكثر بنسبة  واتسن10برتهم كانت خ%، وسنوات 72كانوا موظفين بنسبة 
ينة الدراسة  تتصف بالنوعية ولما سبق من توظيف للبيانات الشخصية يستنتج ان ع

ل لتمتعها بدرجة عالية من الخبرة العلمية والعملية وهذا يؤدي إلى التوصل الى حلو 
 علمية لمشكلة الدراسة. 

 توصيف البيانات الموضوعية : .2

ار وعملية صنع القر  ة احصائية بين الشورىالفرضية االولي : هنال  عالقة ذات دالل
  وتتضمن محاورها ما يلي: لشمالية،بالوالية ا اإلداري
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 دود المبحوثين لمحاور الفرضية األولى(: يوضح ر 2جدول رقم )
أوافق  المجموع

 محاور الفرضية الأوفق بشدة ال أوافق محايد أوافق بشدة

 بالوالية القرار صنع جهات تقوم 1 15 11 35 53 115
رى الشو  بنظام بالعمل الشمالية

 %0.9 %13.0 %9.6 %30.4 %46.1 %100 .القرار اتخاذ في
 القرار صنع جهات تستعين 2 23 14 37 39 115

 الخبرة بأهل الشمالية بالوالية
 يتم الذي المجال في والدراية
 %1.7 %20.0 %12.2 %32.2 %33.9 %100 .فيه القرار اتخاذ

 القرار صنع جهات تستعين 5 27 21 27 35 115
 في باالكاديميين الشمالية بالوالية
 القرار اتخاذ يتم الذي الالمج
 %4.3 %23.5 %18.3 %23.5 %30.4 %100 .فيه

 الرؤساء بين العالقة تقوم 9 52 15 9 30 115
 صنع جهات داخل والمستشارين

 على الشمالية بالوالية القرار
 %7.8 %45.2 %13.0 %7.8 %26.1 %100 .والصراع الخالف اساس

 لرؤساءا بين العالقة تقوم 1 9 16 42 47 115
 صنع جهات داخل والمستشارين

 على الشمالية بالوالية القرار
 .والمشاركة التعاون اساس

100% 40.9% 36.5% 13.9% 7.8% 0.9% 

 الرؤساء بين العالقة تقوم 4 11 22 42 36 115
 صنع جهات داخل والمستشارين

 على الشمالية بالوالية القرار
 %3.5 %9.6 %19.1 %36.5 %31.3 %100 .واضح مؤسسي أساس

 شدددددفافة سياسدددددية مشددددداركة هنالددددد  13 30 25 17 30 115
 صدددددنع وجهدددددات المدددددواطنين بدددددين

 %11.3 %26.1 %21.7 %14.8 %26.1 %100 .القراربالوالية
 العلمية لألساليب تطبيق هنال  6 31 11 33 34 115

 جهات داخل والتشاور للمشاركة
 %5.2 %27.0 %9.6 %28.7 %29.6 %100 .الشمالية بالوالية القرار صنع

 داخل االستشارية الوظيفة تقوم 6 20 22 32 35 115
 بالوالية القرار صنع جهات

 سسوأ مبادئ على الشمالية
 %5.2 %17.4 %19.1 %27.8 %30.4 %100 .المجتمعي التشاور

 %4.5 %21.1 %15.2 %26.5 %32.7 %100 المجموع 47 218 157 274 339 1035
 م .2018 –دنقال  - spssv25–داد الباحثينإعالمصدر : 
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ية الشمالية تعمل نجد ان جهات صناعة القرار بالوال السابقمن بيانات الجدول     
% من استجابات المبحوثين لهذا المحور تميل إلى 76.5ن نسبة بنظام الشوري أل

ل  نجد % والتي تميل إلى عدم الموافقة ، وكذ13.9الموافقة وهي نسبة اكبر من نسبة 
 الذي المجال في والدراية الخبرة بأهل تستعينان جهات صناعة القرار بالوالية الشمالية  

% من استجابات المبحوثين لهذا المحور تميل إلى 66.1ن نسبة أل فيه القرار اتخاذ يتم
% والتي تميل إلى عدم الموافقة ، ونجد ايضًا 21.7الموافقة وهي نسبة اكبر من نسبة 

 يتم الذي المجال في باالكاديميين تستعين ناعة القرار بالوالية الشماليةان جهات ص
% من استجابات المبحوثين لهذا المحور تميل إلى 53.9ن نسبة أل فيه القرار اتخاذ

% والتي تميل إلى عدم الموافقة ، وكذل  نجد 27.8الموافقة وهي نسبة اكبر من نسبة 
ال  داخل جهات صناعة القرار بالوالية الشماليةان العالقة بين الرؤساء والمستشارين 

% من استجابات المبحوثين لهذا 33.9ن نسبة أل والصراع الخالف اساس على تقوم
% والتي تميل إلى عدم 53.0المحور تميل إلى الموافقة وهي نسبة أقل من نسبة 

عة القرار الموافقة ، وايضًا نجد أن العالقة بين الرؤساء والمستشارين داخل جهات صنا
% من استجابات 77.4الن نسبة  والمشاركة التعاون اساس على تقوم بالوالية الشمالية

% والتي تميل 8.7المبحوثين لهذا المحور تميل إلى الموافقة وهي نسبة أكبر من نسبة 
إلى عدم الموافقة ، وكذل  نجد أن العالقة بين الرؤساء والمستشارين داخل جهات 

% من 67.8الن نسبة  واضح مؤسسي أساس على تقوم الية الشماليةصناعة القرار بالو 
% 13.1استجابات المبحوثين لهذا المحور تميل إلى الموافقة وهي نسبة أكبر من نسبة 

 بين شفافة سياسية مشاركة هنال ونجد ايضًا أن  والتي تميل إلى عدم الموافقة،
% من استجابات 40.9ن نسبة أل الشمالية بالوالية القرار ةعاصن وجهات المواطنين

% والتي تميل 37.4المبحوثين لهذا المحور تميل إلى الموافقة وهي نسبة أكبر من نسبة 
 والتشاور للمشاركة العلمية لألساليب تطبيق هنال إلى عدم الموافقة ، وكذل  نجد أن 
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% من استجابات 58.3الن نسبة  الشمالية بالوالية القرار ةعاصن جهات داخل
% والتي تميل 32.2وثين لهذا المحور تميل إلى الموافقة وهي نسبة أكبر من نسبة المبح

 بالوالية القرار ةعاصن جهات داخل االستشارية الوظيفةإلى عدم الموافقة ، وايضًا نجدأن 
% من استجابات 58.2ن نسبة أل المجتمعي التشاور واسس مبادئ على تقوم الشمالية

% والتي تميل 22.6إلى الموافقة وهي نسبة أكبر من نسبة  المبحوثين لهذا المحور تميل
 .إلى عدم الموافقة

 

 إلدارياالقرارو وتطوير  عالقة ذات داللة احصائية بين الشورى : هنال  الثانيةالفرضية    
 من خالل )المشاركة، التشاور( بالوالية الشمالية ، وتتضمن محاورها ما يلي:
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 ةنيدود المبحوثين لمحاور الفرضية الثا(: يوضح ر 3جدول رقم )
 المجموع

أوافق 
 ال أوافق محايد أوافق بشدة

ال أوفق 
 محاور الفرضية بشدة

ة الصدددادرة مدددن جهدددات اإلداريدددتمتددداز جميدددع القدددرارات  2 27 23 24 39 115
صنع القرار بالوالية الشدمالية بصدفات ومزايدا وسدمات 

 %1.7 %23.5 %20.0 %20.9 %33.9 %100 القرار الناجح.

المتخذ من قبل جهات صنع  اإلدارييسعى القرار  3 15 17 41 39 115
القرار بالوالية الشمالية إلى تحقيق اهداف المصلحة 

 %2.6 %13.0 %14.8 %35.7 %33.9 %100 العامة للشعب.

بالوالية الشمالية   اإلداريتقوم جهات صنع القرار  5 22 19 32 37 115
ت سياسية وادارية هدفها تحقيق بصنع واتخاذ قرارا

 %4.3 %19.1 %16.5 %27.8 %32.2 %100 الفائدة االقتصادية  وليس تحقيق رضاء المواطن.

  ىصنع القرار بالوالية الشمالية إلتسعى جهات  3 24 15 39 34 115
من خالل توسيع نسبة  اإلداريتطوير القرار 

 %2.6 %20.9 %13.0 %33.9 %29.6 %100 .البةالمشاركة واالستفادة من القرارات السابقة الس

ال يوجد فرق عملي بين القرار السياسي والقرار  5 30 24 24 32 115
 %4.3 %26.1 %20.9 %20.9 %27.8 %100 داخل جهات صنع القرار بالوالية الشمالية. اإلداري

يتخذ القرار السياسي داخل جهات صنع القرار  7 19 27 27 35 115
ة الشمالية. بناء على أسس تختلف عن بالوالي

 %6.1 %16.5 %23.5 %23.5 %30.4 %100 .اإلدارياالسس العلمية المستخدمة في القرار 

ي قرار اداري بالوالية الشمالية أالياية من اصدار  8 16 7 44 40 115
هي تحقيق المصلحة العامة واالستجابة لمتطلبات 

 %7.0 %13.9 %6.1 %38.3 %34.8 %100 الشعب.

الياية من اصدار اي قرار سياسي بالوالية الشمالية  4 19 17 29 46 115
 %3.5 %16.5 %14.8 %25.2 %40.0 %100 هي االستجابة لمتطلبات النظام السياسي.

تقوم جهات صنع القرار بالوالية الشمالية بمراقبة  10 22 12 29 42 115
 %8.7 %19.1 %10.4 %25.2 %36.5 %100 تنفيذ القرارات التي تتم اتخاذها.

1035 344 289 161 194 47 
 المجـموع

100% 33.2% 27.9% 15.6% 18.7% 4.6% 
 م .2018 –دنقال  - spssv25–إعداد الباحثينالمصدر : 
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ة الصادرة من جهات اإلدارين جميع القرارات أ( نجد 13من بيانات الجدول رقم )

ن نسبة ات ومزايا وسمات القرار الناجح ألمتاز بصفصناعة القرار بالوالية الشمالية ت
كبر من أ% من استجابات المبحوثين لهذا المحور تميل إلى الموافقة وهي نسبة 54.8
المتخذ من  اإلداري% والتي تميل إلى عدم الموافقة ، وكذل  نجد أن القرار 25.2نسبة 

اهداف المصلحة العامة يق قبل جهات صناعة القرار بالوالية الشمالية يسعى إلى تحق
% من استجابات المبحوثين لهذا المحور تميل إلى الموافقة 69.6ن نسبة للشعب أل

يضًا نجد أن جهات ميل إلى عدم الموافقة، وأ% والتي ت15.6وهي نسبة اكبر من نسبة 
بالوالية الشمالية تقوم بصنع واتخاذ قرارات ادارية هدفها تحقيق  اإلداريصناعة القرار 

% من استجابات 58.0ن نسبة ادية  وليس تحقيق رضا المواطن ألئدة االقتصالفا
% والتي تميل 23.4كبر من نسبة أالمبحوثين لهذا المحور تميل إلى الموافقة وهي نسبة 

تطوير رار بالوالية الشمالية تسعى إلى إلى عدم الموافقة ، ونجد أن جهات صناعة الق
ة من القرارات السابقة السالبة المشاركة واالستفاد من خالل توسيع نسبة اإلداريالقرار 

% من استجابات المبحوثين لهذا المحور تميل إلى الموافقة وهي نسبة 63.5ن نسبة أل
% والتي تميل إلى عدم الموافقة ، وكذل  نجد أنه  ال يوجد فرق 23.5اكبر من نسبة 

القرار بالوالية الشمالية  ناعةداخل جهات ص اإلداريعملي بين القرار السياسي والقرار 
% من استجابات المبحوثين لهذا المحور تميل إلى الموافقة وهي نسبة 48.7ن نسبة أل

% والتي تميل إلى عدم الموافقة ، وايضًا نجد أن القرار السياسي 30.4اكبر من نسبة 
داخل جهات صناعة القرار بالوالية الشمالية يتخذ بناء على أسس تختلف عن االسس 

% من استجابات المبحوثين لهذا 53.9ن نسبة أل اإلداريعلمية المستخدمة في القرار ال
% والتي تميل إلى عدم 22.6المحور تميل إلى الموافقة وهي نسبة اكبر من نسبة 

الموافقة ، ونجد أن الياية من اصدار اي قرار اداري بالوالية الشمالية هي تحقيق 
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% من استجابات 73.1ن نسبة ات الشعب ألامة واالستجابة لمتطلبالمصلحة الع
% والتي تميل 20.9المبحوثين لهذا المحور تميل إلى الموافقة وهي نسبة اكبر من نسبة 

إلى عدم الموافقة ، وكذل  نجد أن الياية من اصدار اي قرار سياسي بالوالية الشمالية 
ات المبحوثين % من استجاب65.2ن نسبة تجابة لمتطلبات النظام السياسي ألهي االس

لهذا المحور تميل إلى الموافقة وهي نسبة اكبر من نسبة والتي تميل إلى عدم الموافقة 
% والتي تميل إلى عدم الموافقة ، وايضًا نجد أن جهات صناعة القرار بالوالية 20.0

% من استجابات 61.7ن نسبة فيذ القرارات التي يتم اتخاذها ألالشمالية تقوم بمراقبة تن
% والتي 27.8وثين لهذا المحور تميل إلى الموافقة  وهي نسبة اكبر من نسبة المبح

 تميل إلى عدم الموافقة.
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 ثانيًا: تحليل البيانات:
 :قياس اتجاه الرأي لمحاور فروض الدراسة .1

 (: يوضح اتجاه الرأي لفرضيات الدراسة  4جدول رقم )
االنحراف  القرار

 العبارات المتوسط المعياري

تقوم جهات صنع القرار بالوالية الشمالية بالعمل بنظام الشورى في  4.0783 1.07726 أوافق
 .اتخاذ القرار

ي تستعين جهات صنع القرار بالوالية الشمالية بأهل الخبرة والدراية ف 3.7652 1.17227 أوافق
 .المجال الذي يتم اتخاذ القرار فيه

أوافق 
 ن جهات صنع القرار بالوالية الشمالية باالكاديميين في المجالتستعي 3.5217 1.26594 )بالتقريب(

 .الذي يتم اتخاذ القرار فيه
أوافق 
ية تقوم العالقة بين الرؤساء والمستشارين داخل جهات صنع القرار بالوال 2.9913 1.37965 )بالتقريب(

 الشمالية على أساس الخالف والصراع.
ية ن الرؤساء والمستشارين داخل جهات صنع القرار بالوالتقوم العالقة بي 4.0870 96940. أوافق

 .الشمالية على أساس التعاون والمشاركة
ية تقوم العالقة بين الرؤساء والمستشارين داخل جهات صنع القرار بالوال 3.8261 1.08629 أوافق

 .الشمالية على أساس مؤسسي واضح
أوافق 
ية اسية شفافة بين المواطنين وجهات صنع القرار بالوالهنال  مشاركة سي 3.1826 1.37383 )بالتقريب(

 .الشمالية
أوافق 
هنال  تطبيق لألساليب العلمية للمشاركة والتشاور داخل جهات صنع  3.5043 1.30702 )بالتقريب(

 القرار بالوالية الشمالية.
ى مبادئ تقوم الشورى داخل جهات صنع القرار بالوالية الشمالية عل 3.6087 1.23328 أوافق

 .وأسس التشاور المجتمعي
ة تمتاز جميع القرارات االدارية الصادرة من جهات صنع القرار بالوالي 3.6174 1.22534 أوافق

 .الشمالية بصفات ومزايا وسمات القرار الناجح
يسعى القرار االداري المتخذ من قبل جهات صنع القرار بالوالية  3.8522 1.11011 أوافق

 .حقيق اهداف المصلحة العامة للشعبالشمالية الى ت
 تقوم جهات صنع القرار بالوالية الشمالية بصنع قرارات ادارية هدفها 3.6435 1.23680 أوافق

 .تحقيق الفائدة االقتصادية وليس تحقيق رضاء المواطن
 تسعى جهات صنع القرار بالوالية الشمالية الى تطوير القرار من خالل 3.6696 1.18264 أوافق

 .وسيع نسبة المشاركة واالستفادة من القرارات السابقة السالبةت
أوافق 
ال يوجد فرق عملي بين القرار السياسي والقرار االداري داخل جهات  3.4174 1.26340 )بالتقريب(

 صنع القرار بالوالية الشمالية.
أوافق 
 ر بالوالية الشمالية بناءيتخذ القرار السياسي داخل جهات صنع القرا 3.5565 1.25090 )بالتقريب(

 على اسس تختلف عن االسس العلمية المستخدمة في القرار االداري.
ة الياية من اصدار اي قرار اداري بالوالية الشمالية هي تحقيق المصلح 3.8000 1.25096 أوافق

 .العامة واالستجابة لمتطلبات الشعب
ي بالوالية الشمالية هي االستجابة الياية من اصدار اي قرار سياس 3.8174 1.22534 أوافق

 .لمتطلبات النظام السياسي
تم تلتي تقوم جهات صنع القرار بالوالية الشمالية بمراقبة تنفيذ القرارات ا 3.6174 1.37383 أوافق

 اتحاذها.
 م .2018 –دنقال  –spssv25–إعداد الباحثينالمصدر : 
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 بالوالية القرار صنع جهات تقومللعبارة  من بيانات الجدول السابق نجد ان اتجاه الرأي 
كانت أوافق الن متوسطها بل   القرار اتخاذي ف الشوري بنظام بالعمل الشمالية

ن انحرافها االستجابة في العبارة السابقة أل ن هنال  تشتت فيأ، كما نجد 4.0783
 قرارال صنع جهات تستعينن اتجاه الرأي للعبارة  أ، ونجد  1.07726 المعياري بل 

كانت أوافق  فيه القرار اتخاذ يتم الذي المجال في والدراية الخبرة بأهل الشمالية بالوالية
ن هنال  تشتت في االستجابة في العبارة أ، كما نجد  3.7652ن متوسطها بل  أل

 تستعينن اتجاه الرأي للعبارة  أ، ونجد  1.17227 السابقة الن انحرافها المعياري بل 
 فيه القرار اتخاذ يتم الذي المجال في باالكاديميين الشمالية بالوالية رالقرا صنع جهات

ن هنال  تشتت في االستجابة في أ، كما نجد  3.5217ن متوسطها بل  كانت أوافق أل
 تقومن اتجاه الرأي للعبارة  أ، ونجد 1.26594 ن انحرافها المعياري بل العبارة السابقة أل

 أساس ىعل الشمالية بالوالية القرار صنع جهات داخل رينوالمستشا الرؤساء بين العالقة
ن هنال  أ، كما نجد  2.9913ن متوسطها بل  كانت ال أوافق أل والصراع الخالف

ن أ، ونجد 1.37965 ن انحرافها المعياري بل جابة في العبارة السابقة ألتشتت في االست
 القرار صنع جهات داخل ارينوالمستش الرؤساء بين العالقة تقوماتجاه الرأي للعبارة  

 4.0870ن متوسطها بل  كانت أوافق أل والمشاركة التعاون أساس ىعل لشماليةا بالوالية
 ن انحرافها المعياري بل جابة في العبارة السابقة ألن هنال  قوة في االستأ، كما نجد 
 داخل ارينوالمستش الرؤساء بين العالقة تقومن اتجاه الرأي للعبارة  أ، ونجد 0.96940

ن كانت أوافق أل واضح مؤسسي أساسى عل الشمالية بالوالية القرار صنع جهات
ي العبارة السابقة ن هنال  تشتت في االستجابة فأ، كما نجد  3.8261متوسطها بل  

 مشاركة هنال ن اتجاه الرأي للعبارة  أ، ونجد  1.08629 ن انحرافها المعياري بل أل
ن كانت أوافق أل الشمالية بالوالية القرار صنع وجهات ينالمواطن بين شفافة سياسية
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االستجابة في العبارة السابقة  ن هنال  تشتت فيأ، كما نجد  3.1826متوسطها بل  
 لألساليب تطبيق هنال ن اتجاه الرأي أ، ونجد 1.37383 ن انحرافها المعياري بل أل

ن كانت أوافق أل الشمالية يةبالوال القرار صنع جهات داخل والتشاور للمشاركة العلمية
االستجابة في العبارة السابقة  ن هنال  تشتت فيأ، كما نجد  3.5043متوسطها بل  

الشورى  تقومن اتجاه الرأي للعبارة  أ، ونجد  1.30702 ن انحرافها المعياري بل أل
كانت  المجتمعي التشاور وأسس مبادئ ىعل الشمالية بالوالية القرار صنع جهات داخل

ن هنال  تشتت في االستجابة في العبارة أ، كما نجد  3.6087ن متوسطها بل  أوافق أل
 جميع تمتاز للعبارة الرأي اتجاه نأ ونجد، 1.23328 السابقة الن انحرافها المعياري بل 

 وسمات ومزايا بصفات الشمالية بالوالية القرار صنع جهات من الصادرة االدارية القرارات
 في تشتت هنال  نأ نجد كما ،3.6174 بل  متوسطها نأل أوافق كانت  الناجح القرار

 اتجاه نأ ونجد ،1.22534 بل  المعياري انحرافها نأل السابقة العبارة في االستجابة
 الشمالية بالوالية القرار صنع جهات قبل من المتخذ االداري القرار يسعي للعبارة الرأي

 ،3.8522 بل  متوسطها نأل أوافق كانت للشعب العامة المصلحة اهداف تحقيق ىال
 بل  المعياري انحرافها نأل السابقة العبارة في االستجابة في تشتت هنال  نأ نجد كما

 الشمالية بالوالية القرار صنع جهات تقوم للعبارة الرأي اتجاه نأ ونجد ، 1.11011
 كانت المواطن ارض تحقيق وليس االقتصادية الفائدة تحقيق هدفهاادارية  قرارات بصنع
 العبارة في االستجابة في تشتت هنال  نأ نجد كما ،3.6435 بل  متوسطها نأل أوافق
 تسعي للعبارة الرأي اتجاه نأ ونجد، 1.23680 بل  المعياري انحرافها نأل السابقة
 نسبة توسيع اللخ مناالداري   القرار تطوير ىال الشمالية بالوالية القرار صنع جهات

 بل  متوسطها نأل أوافق كانت السالبة السابقة القرارات من االستفادةو  المشاركة
 انحرافها نأل السابقة العبارة في االستجابة في تشتت هنال  نأ نجد كما ،3.6696
 القرار بين عملي فرق يوجد ال للعبارة الرأي اتجاه نأ ونجد، 1.18264 بل  المعياري
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 الن أوافق كانت الشمالية بالوالية القرار صنع جهات لخدا االداري والقرار السياسي
 نأل السابقة العبارة في االستجابة في تشتت هنال  نأ نجد كما ،3.4174 بل  متوسطها
 السياسي القرار يتخذ للعبارة الرأي اتجاه نأ ونجد، 1.26340 بل  المعيار انحرافها
 العلمية االسس عن تختلف اسس علي بناء الشمالية بالوالية القرار صنع جهات داخل

 نأ نجد كما ،3.5565 بل  متوسطها نأل أوافق كانت االداري القرار في المستخدمة
 ، 1.25090 بل  المعياري انحرافها نأل السابقة العبارة في االستجابة في تشتت هنال 
 يه الشمالية بالوالية اداري قرار اي اصدار من الياية للعبارة الرأي اتجاه نأ ونجد
 بل  متوسطها نأل أوافق كانت الشعب لمتطلبات واالستجابة العامة صلحةالم تحقيق

 انحرافها نأل السابقة العبارة في االستجابة في تشتت هنال  نأ نجد كما ،3.8000
 قرار اي اصدار من للعبار الياية الرأي اتجاه نأ ونجد، 1.25096 بل  المعياري
 نأل أوافق كانت السياسي النظام اتلمتطلب االستجابة هي الشمالية بالوالية سياسي

 نأل السابقة العبارة في االستجابة في تشتت هنال  نأ نجد كما ،3.8174 بل  متوسطها
 رارالق صنع جهات تقوم للعبارة الرأي اتجاه نأ ونجد، 1.22534 بل  المعياري انحرافها
 بل  سطهامتو  نأل افقأو  كانت اتخاذها تتم التي القرارات تنفيذ بمراقبة الشمالية بالوالية

 نحرافهاال السابقة العبارة في االستجابة في تشتت هنال  نأ نجد كما ،3.6174
 .1.37383 بل  المعياري

 ية ومحاورها باستخدام معامل كاي:قياس العالقة بين الفرضية االساس .1
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)هنالك عالقة ذات داللة إحصائية  ىولالعالقة بين الفرضية األ يوضح  (:5جدول رقم )
 بالوالية الشمالية( ومحاورها  اإلداريين الشورى وعملية صنع القرار ب

معامل  العالقــات
 االرتباط

معامل 
 كأي

الداللة 
 نوع العالقة االحصائية

ة الفرضية األولي والعبارة تقوم جهات صنع القرار بالوالي 
 الشمالية بالعمل بنظام الشوي في اتخاذ القرار.

0.943 20 0.033 
عالقة 

 ويةمعن
الفرضية األولي والعبارة  تستعين جهات صنع القرار  

ذي بالوالية الشمالية  بأهل الخبرة والدراية  في المجال ال
 يتم اتخاذ القرار فيه.

0.982 20 0.012 
 عالقة
 معنوية

الفرضية األولي والعبارة  تستعين جهات صنع القرار 
ذ تم اتخافي المجال الذي ي نبالوالية الشمالية باالكاديميي

 القرار فيه.
0.970 15 0.020 

عالقة 
 معنوية

الفرضية األولي والعبارة  تقوم العالقة بين الرؤساء  
والمستشارين داخل جهات صنع القرار بالوالية الشمالية 

 على اساس الخالف والصراع.
0.359 15 0.238 

ال توجد 
عالقة 
 معنوية

الرؤساء  الفرضية األولي والعبارة  تقوم العالقة بين 
والمستشارين داخل جهات صنع القرار بالوالية الشمالية 

 على اساس التعاون والمشاركة.
0.893 20 0.084 

عالقة غير 
 معنوية

الفرضية األولي والعبارة تقوم العالقة بين الرؤساء  
والمستشارين داخل جهات صنع القرار بالوالية الشمالية 

 على أساس مؤسسي واضح.
0.825 20 0.107 

عالقة غير 
 معنوية

الفرضية األولي والعبارة  هنال  مشاركة سياسية شفافة  
 بين المواطنين وجهات صنع القرار بالوالية الشمالية.

0.608 15 0.287 
عالقة غير 
 معنوية

 هنال  تطبيق لألساليب العلميةالفرضية األولي والعبارة  
 للمشاركة والتشاور داخل جهات صنع القرار بالوالية

 الشمالية
0.922 20 0.046 

عالقة 
 معنوية

ل الفرضية األولي والعبارة  تقوم الوظيفة االستشارية داخ 
جهات صنع القرار بالوالية الشمالية على مبادئ واسس 

 التشاور المجتمعي.
0.961 20 0.032 

عالقة 
 معنوية
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 م.2018 –دنقال  - spssv25–إعداد الباحثينالمصدر : 
عظم منجد ان  السابق ائج السابقة التي توصل اليها الباحث في الجدولمن وقائع النت    

% فبالتالي توصل الباحث 5معنوية أقل من  ىالعالقات ذات داللة احصائية عند مستو 
 الشورىإلى نتيجة قبول فرض البحث األول وهو )هنال  عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 الية(.بالوالية الشم اإلداريو  وعملية صنع القرار
ة احصائي (: يوضح العالقة بين الفرضية الثانية )هنالك عالقة ذات داللة6رقم )جدول 

لية( لشماالمشاركة، التشاور( بالوالية امن خالل) اإلداريبين الشورى وتطوير القرار 
 ومحاورها 

معامل  العالقات
 االرتباط

معامل 
 كأي

الداللة 
 اإلحصائية

نوع 
 العالقة

ن مدلعبارة تمتاز جميدع القدرارات اإلداريدة الصدادرة الفرضية الثانية وا
بصدفات ومزايدا وسدمات القدرار ت صنع القرار بالواليدة الشدمالية جها

 الناجح.

عالقة  0.079 20 0.904
غير 
 معنوية

والعبددددارة يسددددعى القددددرار اإلداري المتخددددذ مددددن قبددددل  الفرضددددية الثانيددددة
المصددلحة  جهدات صدنع القددرار بالواليدة الشددمالية إلدى تحقيددق أهدداف

 العامة للشعب.

عالقة  0.025 20 0.955
 معنوية

 الفرضددية الثانيددة والعبددارة تقددوم جهددات صددنع القددرار اإلداري بالواليددة
الشدددددمالية  بصدددددنع واتخددددداذ قدددددرارات إداريدددددة هددددددفها تحقيدددددق الفائددددددة 

 االقتصادية  وليس تحقيق رضا المواطن.

عالقة  0.001 20 0.988
 معنوية

ة بارة تسعى جهات صنع القدرار بالواليدة الشدماليالفرضية الثانية والع
تطدددددوير القدددددرار اإلداري مدددددن خدددددالل توسددددديع نسدددددبة المشددددداركة ى إلددددد

 .ادة من القرارات السابقة السالبةالسياسية  واالستف

عالقة  0.028 20 0.951
 معنوية

الفرضددية الثانيددة والعبددارة ال يوجددد فددرق عملددي بددين القددرار السياسددي 
 ل جهات صنع القرار بالوالية الشمالية.والقرار اإلداري داخ

عالقة  0.127 15 0.823
غير 
 معنوية

الفرضددية الثانيددة والعبددارة يتخددذ القددرار السياسددي داخددل جهددات صددنع 
القددددرار بالواليددددة الشددددمالية. بندددداء علددددى أسددددس تختلددددف عددددن األسددددس 

 العلمية المستخدمة في القرار اإلداري.

عالقة  0.094 15 0.900
غير 
 معنوية

يدة فرضية الثانية والعبارة اليايدة مدن إصددار أي قدرار إداري بالوالال 
الشدددددمالية هدددددي تحقيدددددق المصدددددلحة العامدددددة واالسدددددتجابة لمتطلبدددددات 

 الشعب.

عالقة  0.033 20 0.887
 معنوية

ة الفرضية الثانية والعبارة الياية من إصدار أي قدرار سياسدي بالواليد
 ياسي.الشمالية هي االستجابة لمتطلبات النظام الس

عالقة  0.015 20 0.970
 معنوية

ة الفرضددية الثانيددة والعبددارة تقددوم جهددات صددنع القددرار بالواليددة الشددمالي
 بمراقبة تنفيذ القرارات التي تتم اتخاذها.

عالقة  0.025 20 0.940
 معنوية

 

 م.2018 –دنقال  - spssv25–إعداد الباحثينالمصدر : 
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ن أ( نجد 23اليها الباحث في الجدول رقم) من وقائع النتائج السابقة التي توصل   
% فبالتالي توصل 5معنوية أقل من  ىمعظم العالقات ذات داللة احصائية عند مستو 

)هنال  عالقة ذات داللة احصائية الباحث إلى نتيجة قبول فرض البحث الثالث  وهو 
 مشاركة،ة من خالل) الاإلداريبين الوظيفة االستشارية وتطوير القرارات السياسية و 

 التشاور( بالوالية الشمالية(.
 الخاتمة :

 بالعداملين فدي جهدات صدناعة القدرار بالواليدةلنتدائج مسدتعينة قد خرجت الدراسة بعدد من ا
مدن الثقافدة  الشمالية، وهذا يؤكد صحة هدذه المعلومدات لتمتدع عيندة الدراسدة بمسدتوى عدال  

ض التوصديات وفيمدا يلدي توضديح بدبعان وبناء على نتائج الدراسة أوصى الباحثد ،والوعي
 نتائج وتوصيات الدراسة.

 أواًل: النتائج
 : التاليةإلى بعض االستنتاجات  انمن خالل نتائج التحليل توصل الباحث

داخددل جهددات صددناعة القددرار بالواليددة تددائج الدراسددة أن عمليددة الشددورى يتبددين مددن ن .1
مددن  ، ويتأكددد ذلدد  نديمييالشددمالية تددتم وفقددًا الستشددارة أهددل الخبددرة والدرايددة واالكددا

 الوظيفة االستشاريةخالل نتائج الدراسة المسحية وذل  بوجود عالقة معنوية بين 
 في المجال. نأهل الخبرة والدراية واالكاديمييواستشارة 

سدددتنتج مدددن نتدددائج الدراسدددة أن عمليدددة المشددداركة والتشددداور داخدددل جهدددات صدددناعة ي   .2
 ،محدددود بعيدددًا عددن الددرأي العددام الشددعبي  القددرار بالواليددة الشددمالية تددتم فددي إطددار  

ويتأكددد ذلدد  مددن خددالل نتددائج الدراسددة المسددحية وذلدد  لعدددم وجددود عالقددة معنويددة 
 شفافية مشاركة الرأي العام.و الوظيفة االستشارية بين 

يتضح من نتائج الدراسة أن عمليدة صدناعة القدرار بالواليدة الشدمالية تسدعى إلدى  .3
لمصلحة العامة وتحقيق رضا المواطن ، ويتأكد ذل  هدفها ا ادارية  اتخاذ قرارات
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من خالل نتائج الدراسة المسحية وذل  بوجود عالقة معنوية بدين عمليدة صدناعة 
 القرار وتحقيق أهداف المصلحة العامة ورضاء المواطن.

 يستنتج من نتائج الدراسة أن عملية صناعة القرار بالواليدة الشدمالية تسدعى إلدى .4
بتوسديع نسدبة المشداركة ، ويتأكدد ذلد  مدن خدالل نتدائج  ة داريداإل تطوير القدرارات

الدراسدة المسدحية وذلدد  بوجدود عالقدة معنويددة بدين عمليدة صددناعة القدرار وتوسدديع 
 المشاركة والقرارات السابقة السالبة.

 وكذل  يتبين من نتائج الدراسة أن جهات صدناعة القدرار بالواليدة الشدمالية تقدوم .5
 ا الصددادرة ، ويتأكددد ذلدد  مددن خددالل نتددائج الدراسددة المسددحيةيددذ قراراتهددفبمراقبددة تن

 ات.  وذل  بوجود عالقة معنوية بين الوظيفة االستشارية وعملية مراقبة تنفيذ القرار 

 ثانيًا: التوصيات
ر جهات صناعة القرا انيوصي الباحثالدراسة اليها  تومن خالل النتائج التي توصل   

 ات والتي من أهمها ما يلي:دبالوالية الشمالية  ببعض التوصي

 ية ضددرورة أن تعمددل علددى تحقيددق قدددر  علددى جهددات صددناعة القددرار بالواليددة الشددمال .1
من التعاون والمشاركة بين الرؤسداء والمستشدارين المسداهمين فدي عمليدة صدناعة 
القرار والذي بدوره يؤدي الى اتخاذ قرارات مرضية للجميع خالية من المعارضات 

 ية.واالحتجاجات الشعب

القددددرار  ضددددرورة االهتمددددام بالعالقددددة بددددين الرؤسدددداء والمستشددددارين بجهددددات صددددناعة .2
 ألن ،تقوم على ندوع مدن أندواع تبداين اآلراء نبالوالية الشمالية  حيث أنها يجب أ

البتكدار حلدول جديدد لحدل  اً حدول حدل المشدكلة يكدون سدببوجهات النظدر اختالف 
 على متخذ القرار. التباين في الرأيالمشكلة، بحيث ال يؤثر هذا 

علددى جهدددات صددناعة القدددرار بالواليدددة الشددمالية أن تقدددوم بخلدددق نددوع مدددن المشددداركة  .3
متخددذ  مددواطني الواليددة الشددمالية وذلدد  حتددى يكددونالسياسددية الشددفافة بينهددا وبددين 
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بكافددة أوجدده المشددكلة المددراد حلهددا وجميددع المعلومددات التددي يحتاجهددا ا ً دركمددالقددرار 
 ل  يقوده إلى اتخاذ قرار ناجح.  وذ ،في عملية صناعة القرار

تفعيدددل دور الدددرأي صدددناعة القدددرار بالواليدددة الشدددمالية علدددى يجدددب أن تعمدددل جهدددات  .4
سدات اع القرار في المؤسن  ن ص  اع القرار ودراسة نتائجه، ألن  العام وتأثيره على ص  

إلددى تحقيددق رضددا المددوطن أي )الددرأي  الحكوميددة يسددعون دومددًا فددي صددنع قددراراتهم
  ال بد من االهتمام باحتياجات الرأي العام.ذاً ، إالعام(

على جهات صناعة القرار بالوالية الشمالية تفعيل دور الوظيفة االستشارية في  .5
يجدددب عليهدددا انشددداء مدددنهج علمدددي مخدددتص لتوضددديح عمليدددة صدددناعة القدددرار، كمدددا 

ية المفهوم الحديث للوظيفة االستشارية واهميتها وعوامل نجاحها والمؤثرات الداخل
 خارجية التي تؤثر عليها.وال

االشدددراف والرقابدددة  ار بالواليدددة الشدددمالية زيدددادة مسدددتوىعلدددى جهدددات صدددناعة القدددر  .6
 لتأكدد مدن مددى تنفيدذ السدلطةلوالمتابعة على القدرارات التدي يدتم صدنعها واتخاذهدا 

 التنفيذية والوحدات الحكومية لهذه القرارات.

 قائمة املصادر واملراجع
 القرآن الكريم

 كتب: الأوالً 
ة معهد االدار  -ة اإلداري تشاركة العاملين في صنع القرارام -ابراهيم شهاب  .1

 م .1995العامة د مسقددط د 

 رعية .السياسة الش -ابن تيمية  .2

ة د لقاهر اابن فارس  د  معجم مقاييس اللية د دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع د  .3
 م .1983

 م 1968 -الردن ا -منار ابن العربي  د  احكام القران د  دار ال .4
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 -لبالد للنشرمطبعة دار ا -ة الحديثةاصول االدار  -احمد عبد اهلل الصباب .5
 م1993 -جدة  -السعودية 

ار مصحف افريقيا  د -علي االمام د الشوري مرجعات في الفقه والسياسة  احمد .6
  20السودان د 

هرة  القا والتوزيع دد الفيروز بادى د القاموس المحيط د  دار السالم للطباعة والنشر .7
 م  .1972د 

بيت  –ترجمة )سامي تيسير(  –يف تنمي قدرات  علي اتخاذ القرار ك  -الن باركر . 10
 م .1998  -بيروت  –للنشر  األفكار

إدارة منظمات الرعاية  –حمزاوي وطلعت مصطفي السروجي  امينرياض . 11
 .م1993–الرياض  –دار الحكم للطباعة والنشر  –االجتماعية 

 الخالفة اإلسالمية .  –صادق نعمان . 12

دار  –مان ع  -ة  الفعالة اإلداريساليب اتخاذ القرارات ا -سليم بطرس  جلدة  . 13
 م .2008 -الراية  

 م . 1972  -بنان  ل  -طبعة دار المعرفة م -ى ظالل القرانف  -سيد  قطب . 14
  -صرم -لمعارف مطبعة دار ا -م بدأ الشورى  في االسالم -عبد الحميد متولى . 15

 م .1997
–الكويت  –الشوري في ظل نظام الحكم االسالمي  –عبد الرحمن عبد الخالق . 16

 م .1975
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 عراب النصوص الشعريةإاجتاهات النحويني يف 
مبرحلة ـ الصف الثامن ـ ثالثة )دراسة تطبيقية على منهج احللقة ال
 األساس(

 اهلل محمد محمد صالح عداد: د. عبدإ
 أستاذ مشارك ـ قسم اللغة العربية بجامعة دنقال

 ياسر حسين أحمد حسينأ. 
 وزارة التربية والتعليم ـ الوالية الشمالية معًلم

Abstract: 

   The paper was entitled "Trends of grammarians in the expression 

of poetic texts" (applied study on the curriculum of the third cycle, 

the eighth grade in the basic stage). 

   The paper aims to stand on the course of the Arabic language in 

the eighth grade as a basis to follow the topics of grammar and find 

out how appropriate it is to the level of perception of students, and 

follow the poetic texts to determine their suitability to carry and 

communicate grammar topics,follow the views of the visual and 

Kuvaian grammarians in the expression of the grammatical 

subjects in the poetic texts in the eighth grade. 

  The paper followed the analytical approach by analyzing the 

poetic texts prescribed and the applied approach to applying the 

grammar topics through these texts. 

 The paper recommended several recommendations, including the 

grammatical topics of the third cycle in the eighth grade 

correspond to the age and progress of the students. They can 

become a solid basis for the other grammatical subjects in later 

educational stages. However, some poetic texts have some weight 

and lack of smoothness,the lack of evidence of poetic texts of the 



 م2019أكتوبر   –العدد السادس            جملة الدراسات اإلدارية واالجتماعية 

254 

 

 

words of the number, and its scarcity in the tools of the decisive 

condition,the difference of views of the grammarians in the 

expression of the words contained in the poetic texts, and in the 

signs of expression.and the grammar syllabus corresponds to the 

eighth grade, often with the visual view.The paper recommended 

several recommendations, including:Careful selection of texts with 

attractive topics and simple vocabulary and easy structures 

uncomplicated smooth and musical bell to be attractive to students 

and in teaching this course, we must rely on the most efficient and 

developed teachers in the methods and methods of education and 

the most knowledgeable and skilled in positive communication, the 

more the teacher has positive communication skills; as students 

love and loved his material.those who teach grammar should not 

ask students to memorize the grammatical rule before they are fully 

understood, because grammatical rules are laws that students need 

to apply. Therefore, understanding them first before they are 

preserved establishes the rule, facilitates the process of application, 

and enables knowledge of conjugal situations, unlike memorization 

without understanding them.continuing training for teachers of 

Arabic language, urging them to follow the latest teaching 

methods, while constantly encouraging and alerting to the 

importance of positive communication skills with students. 

 :مستخلص

ة عراب النصوص الشعرية )دراسة تطبيقيأتت الورقة بعنوان اتجاهات النحويين في ا   
 على منهج الحلقة الثالثة د الصف الثامن د بمرحلة األساس(.

 تهدف الورقة الى:
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ة ومعرفدد الوقوف على مقرر اللية العربية بالصف الثامن أساس لتتبع موضوعات النحو 
ا الءمتهمدى ملمعرفة  النصوص الشعرية، وتتبع مدى تناسبها مع مستوى إدرا  التالميذ
 في حمل وتوصيل موضوعات النحو.

ي ددد تتبع آراء النحاة البصريين والكوفيين في إعراب المواضيع النحوية الواردة ف
 النصوص الشعرية بالصف الثامن. 

يقي اتبعت الورقة المنهج التحليلي بتحليل النصوص الشعرية المقررة، والمنهج التطب  
 النصوص.بتطبيق موضوعات النحو من خالل هذه 

 منها: نتائجالورقة بعدة  خرجت
ى الموضوعات النحوية المقررة بالحلقة الثالثة بالصف الثامن تتناسب مع المستو  ددد

ات العمري والمرحلي للتالميذ، حيث أنها يمكن أن تصبح اساسًا متينًا لبقية الموضوع
لشعرية فيها النحوية األخرى في المراحل التعليمية الالحقة، غير أن بعض النصوص ا

 شيء  من الثقل وعدم السالسة مما يجعلها منف رة وغير مستساغة.
 .ددد خلو شواهد النصوص الشعرية من ألفاظ العدد، وندرتها في أدوات الشرط الجازمة

ي دددد اختالف وجهات نظر النحويين في إعراب الكلمات الواردة بالنصوص الشعرية، وف
 عالمات اإلعراب.

 النحو بالصف الثامن مع رأي البصريين غالبًا. ددد يتوافق منهج
 أوصت الورقة بعدة توصيات منها: 

ددد الحرص على اختيار نصوص ذات موضوعات جاذبة ومفردات بسيطة وتراكيب سهلة 
 غير معقدة فيها السالسة وفيها الجرس الموسيقي حتى تكون جاذبة للتالميذ.

اليبه أكثر المعلمين كفاءًة وتطورًا في أسددد في تدريس هذا المقرر يجب االعتماد على 
تل  لم يمووسائله التعليمية وأكثرهم درايًة ومهارة في االتصال اإليجابي، فكلما كان المع

 مهارات اتصالية إيجابية؛ كما أحبه التالميذ وأحبوا مادته. 
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قبل  ددد على من يقوم بتدريس قواعد اللية أال يطلب من التالميذ حفظ القاعدة النحوية
واًل أهمها تمام فهمها، ألن قواعد النحو تعتبر قوانين يحتاج التالميذ لتطبيقها، لذا فإن ف

 ابية،قبل حفظها يرسِّخ القاعدة ويسهل عملية التطبيق ويمكِّن من معرفة الحاالت االعر 
 على عكس الحفظ دون فهمها.        

ة، دريسيى اتباع أحدث الوسائل التددد التدريب المستمر لمعلمي اللية العربية، وتحثهم عل
 مع الحث والتنبيه الدائم على أهمية مهارة االتصال اإليجابي مع التالميذ.

 :اإلطار المنهجي
 المقدمة:

عد في حياتنا في جميع مناحي            ها، للية العربية أهمية بالية على جميع الص 
للية  لمطلقةللية، ومنها أتت األهمية ابدًء من الناحية الدينية والتي ت عد الركيزة األولى 

قومية، ية الالعربية، ومن الناحية الدينية استمدت ليتنا العربية قدسيتها، ثم مرورًا بالناح
 والتي منها أصبحت ليًة رسمية للدولة، وبالتالي ليًة للتعليم في جميع المراحل.

ستيناء فال يمكن ألحد اال تنبع أهمية علم النحو في تميزه على غيره من العلوم؛        
ون عنه، وال يوجد بديل عنه، وحقيقة األمر أنَّ األشخاص الذين يجهلون علم النحو تك

من  المعالم، ومن أتقن علم النحو يكون ةوفقير  ةمعرفتهم وفهمهم للعلوم األخرى مجهول
أصحاب الشأن الرفيع؛ وذل  ألنَّ النحو طريق للتبحر في مختلف العلوم والفنون 

 ألخرى، حيث قال اإلمام الشافعي رحمه اهلل: )من تبح ر في النحو اهتدى إلى كلِّ ا
 .(2017)حسن  العلوم(
سة لكل درا اً ضروري العربي أساساً  النحو قواعده هو نظام اللية؛ لذا يعدو النحو     
 ، فهو أساس  للفهم الصحيح، لما فيه من مميزات. علمية
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 سبب اختيار الموضوع:
ضعف ن من خالل نتائج تحليل االمتحانات، بأنَّ هنال  مشكلة أساسية؛ وهي التبي       

وح ي الر الواضح في اللية العربية كتابًة وقراءًة، وبما أنَّ دراسة النصوص الشعرية تنم  
الجمالية، والذوق الفني؛ يمكن أيضًا أن تكون هذه النصوص وسيلة فاعلة في معرفة 

كون ًا لها في أذهان التالميذ، لذا يرى الباحثان أن يقواعد النحو واالعراب، وترسيخ
رة بالحلقة الثالثة   الفصلبموضوع هذه الورقة هو تطبيقًا نحويًا للنصوص الشعرية المقر 

همًا صوص فالثامن؛ ألنَّه يأخذ بيد التالميذ على فهم ومعرفة نظام اللية )النحو( وفهم الن
ز  دته.من أداء المعلم، ويجعله متمكنًا من ما واضحًا في ألفاظها وتراكيبها، كما يعز 

 موضوع الورقة:
 اتجاهات النحويين في اعراب النصوص الشعريةتحت عنوان جاء موضوع الورقة      

 .بمرحلة األساس(د الصف الثامن د )دراسة تطبيقية على منهج الحلقة الثالثة 
المقررة الشعرية النصوص التي وردت بو  موضوعات النحو الورقةتناول ت         
 ،ثر التطبيق النحوي للنصوص الشعريةأوالكشف عن )الصف الثامن(  الثالثة بالحلقة

تحسين مستوى التالميذ.ومساهمته في تالميذ الحلقة الثالثة منه،  استفادة ىومعرفة مد  
  :مشكلة الورقة

فقد ن، الباحثمن خالل العمل الميداني الذي يعمل فيه ا الورقة العلميةنبعت فكرة        
، القراءةفهم ومعرفة قواعد اللية، بجانب ضعف هنال  ضعف واضح في  ن أن  تبيَّ 

(؛ الثةالحلقة الث)الصف الثامن دد وسط تالميذ مرحلة األساس ، والخط واألسلوب ،والكتابة
وذل  ما مما ينعكس سلبًا على أدائه في كافة العلوم حتى وهو بالمرحلة الجامعية، 

اتذة الجامعة على مختلف التخصصات، وذل  مما حفز الباحثين على حظه ج ل أسيل
 تسليط الضوء على هذه اإلشكالية.
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 :الورقةأهداف 
الوقوف على مقرر اللية العربية بالصف الثامن أساس لتتبع موضوعات النحو  /1

مدى لمعرفة  النصوص الشعرية، وتتبع ومعرفة مدى تناسبها مع مستوى إدرا  التالميذ
 متها في حمل وتوصيل موضوعات النحو.مالء
 تتبع آراء النحاة البصريين والكوفيين في إعراب المواضيع النحوية الواردة في /2

 النصوص الشعرية بالصف الثامن. 
 أهمية البحث: 

 من منأن يتعرف المهتمون بالتربية والتعليم على مستوى ما ي قدم لتالميذ الصف الثا /1
 ات مختلفة من النحو وقواعده. نصوص شعرية تحمل موضوع

المساهمة في تحسين مستوى التالميذ من خالل التنبيه بضرورة االهتمام بتدريس  /2
النحو من خالل نصوص شعرية جاذبة ومناسبة من حيث وضوح المعاني وسهولة 

 التراكيب. 

 : الورقةحدود 
 لذي ط بع العامالزمانية: تشمل دراسة هذه الورقة؛ منهج الصف الثامن اأ/ الحدود 

 م.2006
 المكانية: تعليم مرحلة األساس بجمهورية السودان.ب/ الحدود 

 منهج الورقة: 
موضوعات  فيالمنهج التحليلي بتحليل النصوص الشعرية المقررة، والمنهج التطبيقي 

 النحو من خالل هذه النصوص.
 مصطلحات الورقة: 

 الحلقة الثالثة: الصف الثامن. /1
 عرية: يقصد بها منهج األدب بالصف الثامن.النصوص الش /2



 م2019أكتوبر   –العدد السادس            جملة الدراسات اإلدارية واالجتماعية 

259 

 

 

 منهج الحلقة الثالثة: يقصد به مقرري النحو واألدب بالصف الثامن. /3
 الشواهد: يقصد بها أمثلة من النصوص الشعرية بالصف الثامن. /4
 
 

 أدوات جمع البحث:
 ميةكتاب القبس بالصف الثامن أساس ددد مراجع وكتب النحو دد شبكة المعلومات العال

  (.االنترنت)
 هيكل الورقة: 

 ويشمل خطة الورقةاإلطار المنهجي: 
 الدراسات السابقةاإلطار النظري: 
 د الصف الثامن. الثالثة ةفي الحلق األدبمنهج النحو و                 
 أنواع اإلعراب.                

 عرية بالحلقةآراء البصريين والكوفيين في إعراب النصوص الشالدراسة التطبيقية: 
 الثالثة دد الصف الثامن.

 الخاتمة والتوصيات والنتائج.
 المراجع

 :اإلطار النظري
 أواًل: الدراسات السابقة

تستعرض الورقة بعضًا من الدراسات السابقة حتى يتم الوقوف على آراء            
 النحويين في إعراب النصوص الشعرية.
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عند الليويين العرب المحدثين" )الحجيالن "اتجاهات البحث في قضية اإلعراب  /1 
وعند  امى(. هنال  ثالث دراسات عرضت لهذا الموضوع عند النحاة القدده1421

 الدارسين المحدثين، وأول هذه الدراسات:
يم دراسة محمد حماسة عبد اللطيف، بعنوان العالمة اإلعرابية في الجملة بين القد /1

 (.1983والحديث )عبد اللطيف 
بية من وقد تناول العالمة اإلعرابية في اللية، ثم بحث تحديد العالمات اإلعرا         

مة حيث الرمز الكتابي وأثره، ثم عرض لدور العالمة اإلعرابية في الجملة، فذكر العال
 بين اإلعراب والمعنى، وبي ن موقف النحاة والدارسين من ذل .

في قرينة اإلعراب في الدراسات دراسة محمد صالح الدين بكر بعنوان  "نظرة  /2
 ، ناقش فيها مفهوم اإلعراب والفرق(49، 7، ص:1984النحوية القديمة والحديثة")بكر

ي بينه وبين النحو، وبين اإلعراب في االسم والفعل، ثم عرض فكرة تأثر النحو العرب
 بييره من نحو الليات األخرى، وأوضح أثر األعراب في بيان المعنى، والمبالية في
 اإلعراب وأثرها على الدراسات النحوية، وانتهى إلى نتائج أجملها في كون القرينة
اإلعرابية هي أظهر المباحث النحوية، كما ازدوجت النظرة إلى مفهوم اإلعراب بين 

قصر على المصطلح الخاص مموسع له حيث عد ه بعضهم بمكان النحو، وبين من 
 بالقرينة اإلعرابية، وهذا هو األشهر.

( عرض 1984دراسة عبد الهادي الفضلى بعنوان "دراسات في اإلعراب")الفضلي  /3
 ،حدثينفيها للدراسات التي تناولت اإلعراب عند النحاة العرب األوائل، وبعض النحاة الم

 ره.وقد عرض لحقيقة اإلعراب وعامله ووظيفته ودالئله ومجاالته ومادته وطريقته وتقدي
ذه الدراسة حصر الجهود الليوية في قضية اإلعراب، يحاول الباحثان من خالل ه 

والنظر في مدى اتفاق الدارسين على مفهوم واحد لإلعراب من عدمه، ومعرفة حدود 
 عراب.وبيان أثر النظرة الوصفية للية على دراسة قضية اإل ،االتفاق أو االختالف بينهم
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ح ي: دراسة ياسر بن صالوجد الباحثان دراسة بعينها لتحليل النص الشعري ه         
الدوسري في تحليل نص بشر بن عوانة من خالل القراءة النحوية. في هذه الدراسة 
يه الموجزة، نص بشر بن عوانة وتحليله فنيًا من خالل إعراب ابن الشجري ومحاولة توج

الدالالت يستدل عليها معنى النظم واإلعراب، من خالل التركيب النحوي، باستخراج 
 فنية والبالغية.القيم ال

 يقول بشر بن عوانة: 
 أفاطم لو شهدت ببطن خبت      وقد القى الهزبر أخا  بشًرا.     

ه، 1416ذكر ابن الشجري في كتابه األمالي في إعراب أخا  وجهين )الربيعي 
 (517ص:

اًل الهزبر مفعو  بتعربه مفعواًل ل)شهدت(، وتكون معناه شاهدت، وتنص نالوجه األول: أ
 القى(. به ب)

 الوجه الثاني: أن تعربه مفعواًل به ل)القى( والهزبر فاعل وتكون هنا شهدت بمعنى
 حضرت.

 ومن خالل هذه الدراسات توصل الباحثان الى النتائج اآلتية: 
عراب عرض التراكم المعرفي للدراسات العربية الحديثة وتقديم رؤية شاملة لقضية اإل /1

 لدى الليويين العرب المحدثين.

أمكن ثالث مفاهيم لإلعراب وهي: اإلعراب أثر لفظي، واإلعراب تعبير معنوي،  /2
 واإلعراب تحليل نحوي صرفي. وقد تباينت آراؤهم داخل كل مفهوم.

 ربط الباحثون بين اإلعراب والنحو. /3

في  تطور تل  العالمات اإلعرابية في لية التخاطب اليومي وأمكن تعيين ثالثة آراء /4
 لة.هذه المسأ
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ي األول: أن لية التخاطب اليومي كانت لية معربة ال تختلف عن اللية الفصحى ف     
 هذا الجانب. 

 الثاني: أن تل  اللية خالية من العالمات اإلعرابية منذ أن وجدت.    
قصر الدارسون في الرأي الثالث إعراب لية التخاطب اليومي على أهل البادية      

 اضرة.على النقيض من أهل الح
كان هدف بعض الدارسين من مقارنة اللية العربية بييرها هو إبراز تميزها عن  /5

 سواها. 

حصر البحث موقف الليويين العرب المحدثين من وظيفة عالمات اإلعراب في  /6
 موقفين األول ينكر تل  الوظيفة والثاني يقر بوظيفة تل  العالمات.

ة، للعالمات اإلعرابية هي: الوظيفة المعنوي وأمكن رصد ثالثة وظائف حددها الدارسون
 الوظيفة الجمالية، الوظيفة الصوتية.

 بي ن مفهوم اإلعراب شامل لكل ليات البشرية.  /7
 ثانيًا: منهج النحو واألدب في الحلقة الثالثة بالصف الثامن

 منهج النحو: 
لثامن أساس يرى الباحثان من الضرورة التعريف بمستوى مقرر النحو بالصف ا      

والوارد بكتاب القبس، حيث وجدا أنها تناولت كل مقرر من حيث التعريف، األنواع، 
 األقسام، اإلعراب، وقد انحصرت هذه الموضوعات في اآلتي: 

دوات الممنوع من الصرف/المنادى /المستثنى /الحال /التمييز /العدد /الفعل المضارع /أ
 ل المضارع /النعت /العطف /التوكيد /البدلالشرط الجازمة /اإلعراب التقديري للفع

 المجرورات /األفعال المجردة والمزيدة./
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 منهج األدب:
تقوم الفكرة على اتخاذ موضوعات النصوص الشعرية المضمنة بكتاب القبس للصف   

 احثينالثامن محورًا، والتي من خاللها تمت معالجة الجوانب النحوية؛ ذل  يحتم على الب
 لنصوص الشعرية، ومعرفة أغراضها:تحديد هذه ا

قصيدة توتي في الصباح للشاعر التجاني يوسف بشير/ قصيدة جروح فلسطين للشاعر 
ا الرض قصيدة نموذج من الفخر لِصفّي الدين الحلّي/ قصيدة بخت /محمد مهدي الجواهر

قصيدة نصيحة  /في اليزل للشاعر العباس بن األحنف /للشاعر إدريس محمد جماع 

ر لشاعلقصيدة أحالم النارنجة الذابلة  /قديم/ قصيدة وحيد للشاعر ابن الرومي لشاعر
 صيدةق /قصيدة جميلة المجاهدة للشاعر طاهر الزمخشري   /محمد عبد المعطى الهمشري

 طائرقصيدة مليط للشاعر محمد سعيد العباسي/ ال /رئيس القوم للشاعر المقنع الكندي

 .السجين للشاعر بشارة الخــــوري
 ثالثًا: آراء النحاة في إعراب النصوص الشعرية

 ه(: 1421أنواع اإلعراب )الحجيالن 
همهم قسم الدارسون العرب اإلعراب إلى أنواع، وجاءت هذه األنواع نتيجة لف           

 لإلعراب، وقد تعددت للدارسين العرب خمسة تقسيمات فيما يأتي:
اإلعرابية، أو اختفائها كاإلعراب الظاهر، قسيم اإلعراب على أساس ظهور العالمة ت -1

 واإلعراب المقدر، واإلعراب المحلي، واإلعراب المحكي.
اب وفق الحالة اإلعرابية واختالفها من جملة ألخرى كإعراب الرفع، تقسيم اإلعر  -2

عراب الجزم. عراب الجر، وا  عراب النصب، وا   وا 
تخدمة أثناء الكالم، كاإلعراب قسيم اإلعراب وفق اإلدرا  العقلي للقواعد المست -3

 الحدثي واإلعراب اإلدراكي.
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اب بناء على طريقة تناوله، ومنهج دراسته وتعليمه، وأسلوب مناقشة تقسيم اإلعر  -4
 قضاياه كاإلعراب النظري، واإلعراب التعليمي، واإلعراب التطبيقي. 

إلعراب الشكلي، كا -قسيم اإلعراب على أساس داللي يرتبط بأداء المعنى وفهمه: ت -5
 واإلعراب الدالي، واإلعراب الشكلي الدالي.

واالختالف بين تل  التقسيمات نابع من اختالف المدخل الذي نظر من خالله إلى 
 اإلعراب )المرجع السابق(.

 فيما يلي بيان لهذه التقسيمات:        
 التقسيم األول:

ر عرابية أو اختفائها على آخنظر في هذا التقسيم إلى ظهور العالمات اإل          
هر الكلمات المعربة، وقسموا اإلعراب بناًء على هذا األساس؛ قسموا اإلعراب الذي يظ

على الكلمات المنتهية بحروف صحيحة باإلعراب الظاهر، في حين سموا اإلعراب الذي 
يجري على الكلمات التي ال يصلح آخرها لظهور الحركة اإلعرابية عليه باإلعراب 

ضافالم بعضهم قولين آخرين هو اإلعراب المحلي، واإلعراب المحكي منطلقين  ةقدر وا 
 من أساس آخر  وهو نوع الكلمة التي تكون موضع اإلعراب، فإن كانت معربة فإعرابها
ن جاءت الكلمة أو الجملة على  ن كانت مبنية فإعرابها محلي، وا  ظاهرة أو مقدر، وا 

 ًا محليًا.هيئتها دون تييير كان إعرابها محكي
 التقسيم الثاني:

ا نظر الدارسون في هذا التقسيم الى الحاالت االعرابية وعدوا كل حالة إعرابية نوع
يير إعرابيا، منهم من عرف اإلعراب بأنه تيير معنوي ورأوا أن ذل  التيير يتمثل في ت

 (. 207، ص: 1955الحاالت اإلعرابية )حسان
، رسون في هذا التقسيم هي الرفع، النصب، الجروالحاالت اإلعرابية التي ذكرها الدا

 الجزم 
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 التقسيم الثالث:
إعراب  /2إعراب حدسي.  /1يقسم احمد حاطوم االعراب في هذا الجانب الي نوعين: 

 إدراكي. 
الحدسي هو اإلعراب الذي ينسب الي عملية عقلية معينة واالدراكي هو الذي تدرس 

 تقان.قواعده ونتعلمه حتى نصل الي درجة اإل
 وبين اإلعراب اإلدراكي المعقد وهو اإلعراب الذي تبل  فيه العالمة التركيبية بينه /3

 (. 97، ص: 1992عاملة اللفظي حد التعقيد )حاطوم 
 التقسيم الرابع: 

الفضلى الى طريقة تعليم اإلعراب وطبيعة مادته  يفي هذا التقسيم نظر عبد الهاد
 ة أنواع:العلمية وصنفه تبعا لذل  الى ثالث

 اإلعراب التطبيقي. /3اإلعراب التعليمي.  /2اإلعراب النظري.  /1
 التقسيم الخامس:

 نظر أحمد حاطوم في داللة اإلعراب وأداءه للمعنى وقسم اإلعراب الي ثالثة أنواع:
 الشكلي الدالي. /3الدالي     /2الشكلي    /1

 حوية.المجمل وفهم المعاني الن يرى حاطوم أنَّ اإلعراب الشكلي ال يؤثر في فهم المعنى
أما اإلعراب الدالي يعرفه حاطوم في البداية كل إعراب ال يؤدي المعاني النحوية 

 (.230التركيبية لكلماته وال تفهم إال  به )المرجع السابق، ص
هم أما االعراب الشكلي الدالي يقصد به كل اعراب تؤدي المعاني النحوية لكلماته وتف

 بدونه.
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 فة الجمالية: الوظي
قسم أحمد حاطوم اإلعراب إلى أنواع منها اإلعراب الدالي، واإلعراب             

الشكلي، واإلعراب الجمالي وأستند في ذل  التقسيم على أساس داللي مرتبط بأداء 
 المعنى وفهمه.
ر تتمثل الوظيفة الجمالية لعالمات اإلعراب عنده؛ في كونها أحد العناص           

 تي تضفي الجمال على الكالم العربي، بحيث تسهم بجزء غير يسير في ذل  الجمال.ال
ر وقد تبين في البداية أن  مفهوم اإلعراب الجمالي مقصور على إعراب اآلثا        

 األدبية خاصة تل  التي يدخل جانبها الصوتي اللفظي في تكوين شكلها الفني.
إعراب يضفي على الجسد الصوتي اللفظي  وأوضح أن اإلعراب الجمالي هو كل      

 للكالم المعرب من الجمال الذي يضفيه عليه سواه، ما ينضم إلى جمال يول ده عنصرا
ي من أي اإلعراب اللفظ –الكالم المعرب اآلخران، المفردات والبنية التركيبية ويشار  

لى نوع من شكل األثر األدبي وتوليد جمالية حشو الكالم ودرجته ونطقه الموصول إ
 (. 286البتر اإليقاعي المحسوسي المخل بالجمالية أو األدبية )المرجع السابق 

 من خالل التعريف السابق يمكن استخالص السمات التالية لإلعراب الجمالي:        
نما هي إحدى الوظائف التي /1  ليس اإلعراب مقصورًا على هذه الوظيفة دون سواه، وا 

 الم العربي إلى جانب وظائف أخرى.يؤديها اإلعراب في الك
ليست هذه الوظيفة في إضفائها جمااًل على شكل األثر األدبي في جانبه الصوتي  /2

 إال بوجودها، فييابها يؤدي إلى خلل في ذل  الجمال. قاللفظي، وال يتحق
وقد استدل حاطوم على هذا النوع من اإلعراب بشواهد من الشعر الموزون           
من  القرءان الكريم وشواهد من النثر األدبي للتأكيد من تحقيقه ، ولبيان نوع وشواهد 

الكالم الذي يبرز فيه، ثم انتهى إلى تأكيد أن  لإلعراب الجمالي دورًا بارزًا في الشعر 
الموزون؛ ألن  حركات اإلعراب كثيرة إذا قورنت بحركات البناء، فهي أكثر حضورًا في 



 م2019أكتوبر   –العدد السادس            جملة الدراسات اإلدارية واالجتماعية 

267 

 

 

الصوتي من شكل الكالم في اآليات القرآنية القصيرة بل إن   الحس الذي يلتقط الجانب
ال فالبتر المخل وانكسار اإليقاع،  حركة اإلعراب هي جزء ال يتجزأ من كلماتها، وا 
وكذل  شأن اآليات القرآنية  الطويلة، إذ يلحق اإلعراب كلماتها، ويبين أخيرًا المقدار 

ي؛ فقارن بينه وبين النوعين اآلخرين من الذي يشيله اإلعراب الجمالي في الكالم العرب
اإلعراب، وهما اإلعراب الدالي واإلعراب الشكلي ، ووصل إلى أن  اإلعراب الجمالي 
يتميز بأنه أوسعها مدى، وأن ه يشكل عنصرًا صوتيًا لفظيًا متسعًا في الكالم األدبي الذي 

 يكون فيه.
 تتكامل اآلثار األدبية التي ولهذا فاإلعراب الجمالي عند حاطوم عنصر ال يمكن أن

ن ميكون فيها إال به، فهو ينفرد بين مختلف أنواع اإلعراب بأن ه الوحيد الذي يخرج 
وظيفة التواصل إلى وظيفة الفن، ووحده بين اإلعرابات المختلفة يدخل في الوظيفة 

 الجمالية للية من خالل أحد ألسنتها، )اللسان العربي(.
ي هأحمد حاطوم أن  الوظيفة الجمالية للعالمات اإلعرابية  وخالصة القول عند       

 وظيفةأكثر الوظائف ظهورًا وأداًء في الكالم العربي، إلى جانب الوظيفة المعنوية، وال
 الشكلية.

 ومن العرض السابق لهذه الوظيفة، يمكن تقديم بعض المالحظات عليها:
مجموعة شواهد اختارها من اعتمد أحمد حاطوم في الوصول إلى هذا الرأي على  /1

تل  ائه لالقرآن الكريم والشعر العربي الموزون، والنثر األدبي، لكنه لم يبي ن أساس انتق
ائية النصوص دون سواها، ولم يشر إلى طريقة االختيار، وما إذا كانت انتقائية، أم عشو 

 وذل  ليتضح مدى صالحية تل  الشواهد لتمثيل الظاهرة التي يود تحليلها.
يبدو أن التفسير الذي ذكره لم يكن نابعًا من تحليل الشواهد التي أوردها، ولم يكن  /2

نتيجة منطقية لما وصل إليها من آراء. إذ المالحظ أنه اختصر على إيراد الشواهد، ثم 
ذكر النتائج بعدها، ولذل  لم يظهر تتبع دقيق للظاهرة من خالل الشواهد، ثم بناء اآلراء 
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؛ فكأنما مقوالته النظرية كانت معدة مسبقًا، وما إيراد الشواهد إال تأكيد وفقًا لما حلله
 عليها.

ن لم يبين أي الوظيفتين هي األساسية المعنوية أم الجمالية؟ وهل تقوم الوظيفتا /3
 بدورهما في تل  الشواهد معًا؟  أم أن  ذل  يقتصر على الوظيفة الجمالية؟

مة  تفقد وظيفتها الجمالية في حال تييرها من عاليالحظ أن العالمات األعرابية ال /4
 ألخرى.

كور، فلو استبدلت الضمة بالفتحة، أو الضمة بالكسرة لم تفقد تل  الكلمات الجمال المذ
ي فهل جاء الجمال من الحركة الواقعة في آخر الكلمة أم الوزن العروضي للبيت الشعر 

 مثاًل؟
أنه  ة بهذا النوع من اإلعراب، والمتمثلة فيوأخيرًا كيف وصل إلى النتيجة المتعلق /5

أوسع مدى من بقية األنواع األخرى من اإلعراب، في الكالم األدبي، مما جعله يصل 
 إلى تل  النتيجة؟ علما بأنه لم يذكر أنه قام بشيء من هذا.

ج ويظهر أن  النتيجة التي توصل إليها أحمد حاطوم من خالل تحليله لنماذ          
يه يات القرآنية ومن األبيات الشعرية ومن النصوص النثرية مماثلة لما وصل إلمن اآل

 كورنتي في دراسة له عن الموضوع نفسه.
 :الدراسة التطبيقية

قة )دراسة تطبيقية على منهج الحل اتجاهات النحويين في اعراب النصوص الشعرية
 بمرحلة األساس(ـ الصف الثامن ـ الثالثة 

كما سليم، وبالت الي تسهيل الفهم،  ث العربي ة بشكل  لم الن حو على تحدُّ ع عين  ي            
علم الن حو باإلعراب، وهو تشكيل آخر حرف أو حروف الكلمة، حسب موقعها في  يي عن

نف الكلمة في النحو إلى اسم، وفعل، وحرف، منها ما هو  الجملة لتوضيح معناها، وتص 
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موضع الكلمة، ومنها ما هو معرب تتيير حركته  مبني على حركة معي نة ال تتيير بتيير
 .حسب موضعه

 والحاالت اإلعرابي ة هي:
م في المفرد الن كرة، وثبوت ا تهالرفع: وعالم أ/ مة في المفرد، وتنوين الض  في  لن ونالض 

 األفعال الخمسة، والواو في األسماء الخمسة وجمع المذكر السالم، واأللف للمثنى،
 بتدأ،الس الم، واألسماء المرفوعة هي الفاعل، ونائب الفاعل، والم والضمة لجمع المؤنث

، والخبر، واسم كان وأخواتها، خبر إن  وأخواتها، وتوابع االسم المرفوع مثل النعت
 والعطف. 

مع ياء لجالن صب: وعالمة الن صب هي الفتحة للمفرد، وتنوين الفتح للمفرد الن كرة، والب/ 
جمع للألسماء الخمسة، وحذف النون لألفعال الخمسة، والكسرة  المذ كر الس الم، واأللف

 اتها،المؤنث الس الم، ومن األسماء المنصوبة الحال، خبر كان وأخواتها، واسم إن  وأخو 
 وتوابع االسم المنصوب.

كرة، الجر: وعالمة الجر هي الكسرة في المفرد السالم، وتنوين الكسر في للمفرد الن  ج/ 
ماء الم ذكر السالم، وحذف النون في األفعال الخمسة، والياء في األسوالياء في جميع 

الخمسة، وحذف حرف العلة في األسماء المعتلة، والياء في المثنى، والكسرة لجمع 
حرف  المؤنث الس الم، ومن األسماء المجرورة االسم المجرور؛ وهو االسم الذي يأتي بعد

 ور.الجر، والمضاف إليه، والت وابع السم مجر 
و الفعل المضارع صحيح اآلخر، والمجزوم بأداة جزم، أد/ الجزم: وعالمته السكون في 

ه  جواًبا للطلب  ، وحذف النون في األفعالالمجزوم لوقوعه في جملة شرط، أو لوقوع 
 الخمسة، وحذف حرف العلة من الفعل المضاع معتل اآلخر.
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رية تطبيق النحوي في النصوص الشعفي هذه الجزئية من الدراسة يتناول الباحثان ال    
بالصف الثامن بأخذ شواهد من النصوص، ومعرفة المواقع اإلعرابية المحتملة في 

 موضوعات النحو، والتي تتمثل في: 

: الصرف هو التنوين، والممنوع من الصرف هو االسم المعرب الممنوع من الصرف /1
 الذي ال ي ن وَّن.

غير تنوين  وتثبت عليه عالمة إعراب واحدة عند  االسم الممنوع من الصرف ينطق من
 (.6: ص2006الكتابة )الريح 

يمنع العلم من الصرف ففي حاالت  خمس، ويمنع الوصف في حالة  واحدة من الصرف، 
 واالسم إن كان علما، أو صفة، أو غير ذل ؛ إنه يمنع من الصرف في ثالث حاالت.

الصرف بالضمة واحدة، وينصب  يرفع الممنوع منإعراب الممنوع من الصرف: 
رن يجر بالكسرة إذا اقتوي جر بالفتحة إن لم يكن مضافًا وال محل ى بال، وبالفتحة، 

 ب)أل(، أو كان مضافًا.
تقدر الحركات على الممنوع من الصرف إذا كان منتهيًا باأللف المقصورة )المرجع 

 السابق(.
 الشاهد:

عر.كم في المزارع  قوم        ش م العرا /1  نين ص 
أنه  على صيية منتهى الجموع جاء االسم )المزارع( مجرورًا بكسرة  ظاهرة رغم         

ر فه.    ممنوع من الصرف، إال أن اقترانه بد )أل( ص 
 تم اللقاء ونلت ما أصبو له     وغدوت أسعد  ما أكون وأسعدا. /2

 من الصرف.الوصفية والمجيئ على وزن أفعل منعت )أسعد (               
 سارت به الركبان في طرقاتها     وانساب لحنًا في الشفاه مرددا. /3

 )الركبان( ممنوعة من الصرف؛ بسبب الوصفية وزيادة األلف والنون.           
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 يا معهدًا علم الجهاد بكفه اليمنى    وباليسرى مصابيح  الهدى. /4
 صيية منتهى الجموع منعت )مصابيح(.           

 أزوار بيت اهلل م روا بيثرب      لحاجة مكبول الفؤاد كئيب. /5
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تر  صرف ما ينصرف في الضرورة الشعرية،         

أيضًا ذهب البصريون إلى أنه ال يجوز، وأجمعوا على أنه يجوز صرف ماال ينصرف 
بكسرتين بكتاب  (، فقد جاءت كلمة يثرب منونة58في ضرورة الشعر )األنباري: ص

 حث.القبس الصف الثامن، ويمكن تفسير هذه الحالة بأنها للضرورة الشعرية في رأي البا
 وقولوا لهم يا أهل يثرب          اسعدوا على جلب للحادثات جليب. /6

( ممنوعة من الصرف مجرورة وعالمة جرها الفتحة نيابة          جاءت لفظة )يثرب 
 افة وغير مقترنة بد )ال(.عن الكسرة؛ ألنها غير مض

م للنوم عين        ولم تهدأ لنا مهجة  من الخفقان   /7  لم تهو 
(، رغم أن )خفقان( ممنوعة من الصرف        التعريف بد )أل( صرف  لفظة )الخفقان 
 وزيادة ألف ونون.  الوصفيةبسبب 

 فإذا رآني طار في أ غرودة       بيضاء  واستوفى غصون شجيرتي    /8
 الوصفية وألف التأنيث الممدودة منعت )بيضاء( من الصرف، فوقعت نعتاً            

 أل(.)مجرورًا وعالمة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ ألنها غير مضافة وغير مقترنة بد 
 القرون الطوال من أي عهد        لم تجد بطولًة كجميلْة. /9

مة صرف، فخ فضْت )جميلة( بالكاف وعالالعلمية والتأنيث منعت )جميلة ( من ال       
 السكون للضرورة الشعرية. على الكسرة، تم الوقوفالخفض الفتحة نيابة عن 

 حيا  مليط  صوب العارض      وجاد وادي  ذا الجنات من واد /10
، م ن ع  من منادى )محذوف الياء مبني على الضم في محل النصب()مليط (          

 والتأنيث والزائدة على ثالثة أحرف.الصرف بسبب العلمية 
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 ة         القسيس في رأسه الصيير.نسو من سواد يحكي قل /11
)القسيس( اسم ممنوع من الصرف بسبب األعجمية والزيادة على ثالثة           
 أحرف.

 المستثنى: اسم يأتي بعد أداة االستثناء مخالفا لما قبلها في الحكم. /2
 المستثنى ب )إال(: 

دل يرى مذهب البصريين أن المستثنى بعد التام المنفي بدل من المستثنى منه أنه ب /1
 بعض من كل. 

 .اختار ابن مال  أن الناصب للمستثنى )إال( وزعم أنه مذهب سيبويه /2

 يجوز في المستثنى المتصل غير الموجب النصب على االستثناء واإلتباع للمستثنى /3
 هور وهو مذهب البصريين.منه على أنه بدل منه على المش

عند مذهب الكوفيين )إال( حرف عطف وما بعده معطوف عطف النسق على        
 االسم الذي قبلها.  

 الشاهد: 
 فما ذكر الخالن إال ذكرتها        وال البخل إال قلت سوف نجود .1
على قول الكوفيين )إال( حرف عطف، وما بعده معطوف عطف النسق على  .2

 ا.االسم الذي قبله
 ما يهب النسيم إال وجدنا         طيه زفرة من األوطان. .3
المستثنى )طيه( حكمه جائز النصب واإلتباع لما قبله على أنه بدل؛ ألن  .4

 (.108المستثنى منه مذكور والجملة منفية )الريح، مرجع سابق: ص
 يا قبلة الوطن العزيز ومعهدي      هل كنت إال للهداية معهدا. .5
a. عرب على حسب موقعه من الجملة؛ ألن المستثنى منه )معهدا( مستثنى ي

 غير موجود والجملة مسبوقة باستفهام، وتعرب خبر كان منصوب.
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 المستثنى ب )سوى وغير(:
ثنى مما استعمل بمعنى إال في الداللة على االستثناء؛ غير وسوى، وحكم المست        

 راب المستثنى ب )إال( فيبهما دائمًا الجر باإلضافة، وأما )غير( نفسها فتعرب أع
 حاالته من وجوب النصب إن كان الكالم تامًا موجبًا، ومن جواز النصب واإلتباع إن
كان تامًا غير موجب في المتصل، ومن وجوب النصب في المنقطع مع جواز اإلتباع 
 عند تميم، واإلعراب حسب ما يقتضيه العامل في االستثناء المفرغ وتأخذ )سوى( هذه

 على األصح إال أن الحركات تكون ظاهرة على )غير( ومقدرة على )سوى(.األحكام 
ولبعض النحويين منهم سيبويه والفراء رأي  آخر في )سوى(، وهو أنها ال          

رورة تستعمل إال  ظرفًا مع إشعارها باالستثناء لكنها ال تخرج عن الظرفية إال في الض
ب.  تكون منصوبة على الظرفية )أبو حضر الطالب سوى طال -الشعرية في قول : 

 (.136، ص:2014العباس 
 الشاهد: 

 نصحت  فالتمس يا ليث غيري       طعامًا إنَّ لحمي كان مددرا /1
 ولكن رمت شيئا لم يرمه سدوا        فلم أطق يا ليث   صبدرا /2
 به سقددم أعيا المداوين علمه       سوى ظنهم من مخطئ ومصيب /3
 ا وراءهدا           غير  غابات  وحوشمدا وجددن /4
عرب تفي الشواهد السابقة تم االستثناء بد )غير، وسوى(، وفي الشاهد الرابع؛ )غير(   

، وهنا على حسب موقعها من الجملة ألن المستث نى بحركات ظاهرة إعراب المستثنى بإال 
الفتحة  منه غير موجود والجملة منفية، تعرب مفعول به منصوب وعالمة النصب

 الظاهرة على آخرها.
ني لعبد الضيف ما دام نازال        وما شيمة لي غير ها تشبه العبدا.   /5  وا 
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تعرب )غير( على حسب موقعها من الجملة؛ ألن الجملة منفية والمستثنى منه غير 
موجود، فهي صفة لشيمة؛ )ألن األصل في غير أن تكون صفة لنكرة نحو قوله انه 

 (.115( )الرضا، ص:عمل غير صالح  
ومعلوم  أن االسم المستثنى بد )غير وسوى( يعرب مضافًا إليهما مجرورا       

 باإلضافة.
ذهب األخفش أن )حاشا( تكون فعاًل جامدًا وفاعلها ضمير مستكن فيها واجب       

 حاشا اإلضمار عائد على البعض المفهوم من الكالم فمثل: )قام القوم حاشا زيدا( تقديره
 (.2010و )زيدًا( أي بعضهم )زيدًا(، وتبع الفر اء األخفش في هذا التوجه )الخطيب ه

 الشاهد:   
 حاشا األمومة ما نسيت حقوقها      وعهودها فهي األبر األرحم       

 عل.الحال: اسم نكرة منصوب يوضح هيئة الفاعل، أو المفعول به حين وقوع الف /3
صاحب )ان وضحت الحال هيأتهما يسمى كل منهما الفاعل والمفعول به اللذ         

الحال(، ويأتي الحال في أربع صور، ويشترط في جملة الحال أن تشتمل على رابط 
 يربطها بصاحب الحال، والرابط في الجملة الفعلية هو الضمير، وفي الجملة االسمية

 هو الواو فقط، أو الضمير، أو الواو والضمير معًا.
لى أنه يجب أال يكون العامل في الحال هو نفس العامل في ذهب سيبويه إ     

 أن صاحبها بل يجوز أن يكون العامل فيهما واحدًا وأن يكون مختلفًا وعلى ذل  أجاز
 .الحال من المضاف إليه مطلقاً  يكون

 الشاهد: 
 هبوا سراعًا إ ليها        وليس منها مفدر  /1
 صاحبه.العامل هو الفعل )هب( وهو نفس العامل ل 
 ذيا  يعزف في       العشب جاهدًا ما يقر /2
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 لفظة )جاهدًا( حال مفرد منصوب.         
 أيام كنت أعيش بين ربوعها      حرَّ الفؤاد وال أعيش مقيدًا   /3

 حرَّ الفؤاد ومقيدا  كل  منهما حال منصوب.          
 غرفتي.أو كنت أرقب في الضحى  زرزورها    متهلال ييشى نوافذ  /4

ي متهلال حال مفرد منصوب، والجملة )ييشى نوافذ غرفتي( حال جملة فعلية ف         
 محل نصب والرابط ضمير مستتر تقديره هو.

 عن حياض ترد  كيد الرزايا      طائشات ممزقات ذليلة. /5
)طائشات، ممزقات، ذليلة( أحوال متعددة مفردة منصوبات بالكسرة نيابة عن        
 ة.الفتح

 ى.مذهب الجمهور أنه يجب في الحال التنكير ألنها خبر في المعن يرىتنكير الحال: 
فقد كثر مجيء الحال مصدرًا إذا كان نكرة مثل: ظهر المعلم بيتة، وجاء الشيخ فجأة  

وهذا المصدر حال عند  56﴿َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا﴾ سورة األعراف، اآلية:وقوله تعالى: 
مهور لتأويله بالمشتق، أي مباغتًا ومفاجئًا )أبو العباس، مرجع سابق: سيبويه، والج

 (.  142ص
 الشاهد: 
 زيا  يعددزف     في العشب جاهدًا.        

 جاهدًا حال مفرد نكرة.
األخفش والمبرد ال يعربان المصدر حااًل بل هو عندهم مفعول مطلق، والعامل         

علم بيتة هو )ظهر المعلم يبيت بيتة ( وجملة فيه محذوف، والتقدير في  ظهر الم
)يبيت( عندها هي الحال ال )بيتة(، وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية 
كما ذهبا إليه، ولكن الناصب عندهم الفعل المذكور وهو) ظهر( لتأويله بفعل من لفظ 

فيؤولون )ظهر( بد  المصدر والتقدير في قولنا: )ظهر المعلم بيتة ( )بيت المعلم بيتة (
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)بيت( وينصبون به )بيتة( على انه مفعول مطلق، وهذا التركيب ال يكون من قبيل 
الحال، ومجيء المصدر المنكر حااًل ليس بمقيس عند الجمهور ألنه على خالف 

 األصل، والمحققون يجو زون  القياس ألنه موجود في القرآن  وفي كالم العرب.
 ون نكرة عند جمهور النحويين، وال يجوز أن تكون معرفةمن أوصاف الحال أن تك     

، وأن  ما ورد بلفظ المعرفة يجب تأويله بنكرة مثل: )ذاكر الطالب وحده( أي منفرداً 
ز ومثل: ادخلوا األول فاألول أي مرتين. أما البيداديون ويونس  فقد زعموا أنه يجو 

( وفى هذا تعريف الحال مطلقًا بال تأويله، فأجازوا أن تقول )حض لزعم ار الشيخ الراكب 
 ) ضعف  ألن الحال يتلبس بالصفة في حالة نصبها مثل: )رأيت الشيخ  الراكب 

ال فال، كقول لوا فقالوا إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها وا   : والكوفيون فص 
)محمد الراكب أحسن منه الماشي(، فالراكب، والماشي حاالن عندهم وصح تعريفهما 

اء هما بالشرط إذ التقدير محمد إذا ركب أحسن منه إذا مشى، وال يجوز عندهم )جلتأول
( لفقد الشرط والجمهور يعربون )الماشي والراكب( في مثل هذا الترك يب محمد  الراكب 

 خبرًا لكان المحذوفة )المرجع السابق(.
 الشاهد: 

 با.والذاهبات إلى الحقول حوا سرا      يمشي العفاف وراءهن رقي /1
فكلمة حوا سرًا حال مفرد منصوب وهي نكرة عند جمهور النحويين وال يجوز أن      

الَّ فال.     تكون معرفة والكوفيون قالوا إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها وا 
 فانزوى الطائر  األسير  حزينا            ليته ما رأى ولم يتينا /2

وفيين إن تضمنت الحال معنى الشرط صح حزينا حال مفرد منصوب وعلى قول الك
 تعريفها إذا انزوى الطائر اسر يمكن يكون األسير حااًل إذا تضمنت معنى الشرط.  

 : يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد، أو متعدد ويجب في موضعين أولهما أن يقعفائدة
 (.123الحال بعد إم ا وثانيهما أن يقع الحال بعد ال )ابن عقيل، مرجع سابق: ص
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يفه م من الجملة، أو إزالة إبهام عن اسم  /4  ابق.سالتمييز: اسم يذكر إلزالة إبهام   

 التمييز نوعان: 

 تمييز جملة أو شبه جملة وحكمه النصب. /1
ذا كان الم /2 فرد تمييز مفرد؛ وتعني بالمفرد اسم العدد والمساحة والوزن والكيل، وا 

 مساحًة، أو وزنًا، أو كياًل.
فًا، ذهب سيبويه يرى أنه ال يجوز تقديم التمييز على عامله سواء أكان متصر م         

ز لتمييأو غير متصرف  فال تقول نفسًا طاب زيد. أما المازني والمبرد فقد أجازا تقديم ا
 عامله.  ىعل

 الشاهد: 
 إنا لقوم أبت أخالقنا شرفًا        أن نبتدي باألذى من ليس يؤذينا        

ًا ل شرفيز وعلى قول سيبويه ال يجوز تقديم شرفًا على العامل )أبت(، فال تقو )شرفًا( تمي
 أبْت أخالقنا. 

 ما أحسن محمدا خلقا، وهلل)التمييز بعد كل ما دل على تعجب قياسي وسماعي مثل:  -
 در  عالما( ذهب بعض النحاة أن إعرابها حال. 

َربِّ ِإنِّي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشتَ َعَل الرَّْأُس ﴿قَاَل التمييز المحول عن الفاعل قول اهلل تعالى:  -
اشتعل شيب الرأس فحول  فاألصل 4َشْيًبا َوَلْم َأُكن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقيًّا﴾ سورة مريم، اآلية:

 اإلسناد إلى المضاف إليه، ثم جيء بالمضاف الفاعل فجعل تمييزا.
ْرن ا﴿تعالى: التمييز المحول عن المفعول به كقول اهلل  - ف جَّ اأْلَْرَض ُعُيونًا فَاْلتَ َقى اْلَماء َعَلى  و 

فاألصل: وفجرنا عيون األرض ويجب نصب التمييز  12القمر، اآلية:َأْمٍر َقْد ُقِدَر﴾ سورة 
المحول عن الفاعل يجوز النصب والجر بمن في المحول عن المفعول، ويرى بن هشام 

 (.150ص وجوب النصب )أبو العباس، مرجع سابق:
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 الشاهد:
 أبدت لنا ذكرا نشاهدها رًؤًى       في موكب الماضي ونسمعها صدى. /1

ؤى وصدى تمييز نسبة، وهما محوالن عن مفعول به، واألصل         نوع التمييز ر 
نشاهد رؤى الذكرى، ونسمع صدى الماضي. وهنا يجوز النصب والجر بمن، وعلى رأي 

 بن هشام يجب النصب. 
 وم أبت أخالقنا شرفًا       أن نبتدي باألذ ى من ليس يؤذينا.إنا لق /2

شرفا تمييز نسبة أو جملة منصوب، والتمييز نوعان تمييز النسبة أو الجملة وحكمه 
وز النصب وتمييز المفرد ونعني بالمفرد اسم العدد والمساحة والوزن والكيل، وفيه يج

 النصب، أو الجر بمن، أو اإلضافة.
 ضارع: ينصب الفعل المضارع بـ: الفعل الم /5

حتى( أ/ )فاء( السببية المسبوقة بطلب. ب/ )واو( المعية المسبوقة بطلب، أو نفي. ج/ )
 التي للياية. د/ )إذن( وهي حرف جواب وجزاء. هد/ )أو( التي بمعنى حتى. و/ )بالم

 الجحود( وهي المسبوقة بكون منفي، أو مضارعها.  
 ر، والنهي، واالستفهام، والتمني.يقصد بالطلب: األم       
 الشاهد:
 ألم ير  قومي كيف أ وسر مرة      وأ عسر حتى تبل   العسرة الجهدا.         
 سبقت )حتى( الفعل المضارع )تبل ( فنصبته بالفتحة الظاهرة على آخره.       

 -: أدوات الشرط الجازمة وهي /6
دد أي لمكان دنما لى وأيان للزمان ددد أن ى وحيثما وأيمن للعاقل ددد ما ومهما ليير العاقل ددد مت

ذما لربط الجواب بالشرط ددد ال الناهية من  وازم جتصلح لكل المعاني السابقة ددد إن وا 
 المضارع فالمضارع بعدها مجزوم.
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 الشاهد: 
 بالمدفع استشهدي إن كنت ناطقة       أو رمت أن تسمعي من يشتكي الصمما.

عل الشرط الجازمة لمجرد ربط الجواب بالشرط ددد )كنت( في محل جزم ف)إْن( من أدوات 
 الشرط، وجواب الشرط بالمدفع استشهدي.

 يرى الباحثان أن شواهد غير كافية بمنهج الصف الثامن ألدوات الشرط الجازمة.    
 : اإلعراب التقديري للفعل المضارع/7

 و ياءأتوحًا ما قبلها مثل: )يرض ى(، أ/ الفعل المضارع المعتل هو ما كان آخره ألفا مف
ي(، أو واوًا مضمومًا ما قبلها مثل:) يشد و(.  مكسورًا ما قبلها )يمش 

ب/ الذي آخره ألف عالمة رفعه ضمة مقدرة، وعالمة نصبه فتحة مقدرة منع من 
.  ظهورها التعذر مثل: يرضى المؤمن بقضاء اهلل، لن نرض  الذُّل 

لس الم اإلى  ، أو ياء  ت قَّدر فيه الضمة للثقل مثل: إن نا ندعوج/ الفعل الذي في آخره واو  
 دددد نحن نقضي بالعدل.

 وتظهر  فيه الضمة مثل: لن ندع  إلى الشر، أو تظهر فيه الكسرة مثل: لن نقض  إال  
 بالعدل.

د/ المضارع المعتل تكون عالمة جزمه حذف حرف العلة. مثل:)التسع  في الشر( )لم 
 سدى( )لم تدع  إلى الشر(.يمض  معروف  

 الشاهد: 
 يخور ثور وتثيو     شاة وتنهق حمر. /1
 الثقل منع من ظهور الضمة على الفعل المضارع )تثيو(، فق درْت الضمة. 
 وزورق يتهادى     وزورق يستحر. /2
 التعذر منع من ظهور الضمة على الفعل المضارع )يتهادى(، لذا ق دِّرْت الضمة. 
 ع     والشط هادئ  مستقر.يرسي ويقل /3
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 )يرسي( فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل.
ن ناصح من  يومًا دنا       فال تنأ عنه وال تقصه. /4  وا 

ال المضارع المعتل تكون عالمة جزمه حذف حرف العلة، كما في الشاهد )فال تنأ  عنه و 
ه ( ف المحذوف ألفا، والكسرة في )تقصتقصه (، فالفتحة على )تنأ ( إشارة على أن الحر 

 دليل على أن الحرف المحذوف ياء.
ما  أشار الشارح في شرح ابن عقيل على ألفية ابن مال  أن المعتل من األفعال هو     

ابق: كان في آخره واو قبلها ضمة، أو ياء قبلها كسرة، أو ألف قبلها فتحة )المرجع الس
 (.41ص
 النعت: نوعان: /8

 فرد وهو ما ليس جملة وال شبه جملة.أ/ نعت م

 ب/ نعت غير مفرد وهو إم ا جملة فعلية. أو اسمية، أو شبه جملة.

يشترط في منعوت غير المفرد أن يكون نكرة، كما ي شترط أن تشتمل الجملة الفعلية 
 واالسمية على ضمير يربطها بالمنعوت.

 الشاهد:  
 هذا شراع مكر     وذا شراع مفر /1 

صفة )مفر( مرفوعة بالضمة الظاهرة على آخرها والموصوف شراع، ونوع ال      
 الصفة مفرد.

 وزورق يتهادى     وزورق يستحر /2 
ات الجملة الفعلية )يتهادى هو( في محل رفع صفة للزورق، ألن إعراب الجمل بعد النكر 

 صفات وبعد المعارف أحوال.
 مصقولة. ودعا للحفاظ واألخذ بالثأر     أباة أسيافهم /3 
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ف الجملة االسمية )أسيافهم مصقولة( جملة الصفة، والرابط هو الضمير والموصو       
 )أباة(.

 العطف:  /9
العطف هو ضربان، عطف نسق وعطف بيان، فعطف البيان هو التابع المشبه     

للصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة وتخصيصه إن كان نكرة واألول متفق عليه 
 : أقسم باهلل أبو حفص  عمر. كقول المؤلف

والثاني أثبته الكوفيون وجماعة منهم الفارسي ابن جني والزمخشري وابن عصفور 
اقون يوجبون في . والب16( سورة إبراهيم، اآلية:ِمْن َماٍء َصِديدٍ وجوزوا أن يكون منه نحو: )

ر ذل  البدلية ويخصون عطف البيان بالمعارف قال بن عصفور: إن هذا مذهب أكث
 النحويين ونسبه الشلوبين إلى البصريين. 

 الشاهد فيه قوله: )أبو حفص عمر( حيث جاء عطف البيان في المعرفة.
أما عطف النسق وهو تابع يتوسط بينه وبين متبوعة أحد األحرف اآلتي ذكرها وهي 

تى. نوعان: ما يقتضي الشري  في اللفظ والمعني: أما مطلقًا وهو الواو والفاء وثم وح
 هو بلأما مقيدًا وهو أو وأم فشرطهما أال يقتضيا إضرابًا يقتضي الشري  دون المعنى و و 

ما لكونه 38، 32عند الجميع )ابن هشام: ص: ص (، ولكن عند سيبويه وموافقيه وا 
 بالعكس وهو عند الجميع وليس عند البيداديين.

 الشاهد:      
 إلبحار واإلرساء من علم البدوي نشر شراعها       وهداه ل          

الواو( لمطلق الجمع عند البصريين، فيعطف به الالحق والسابق، )حرف العطف 
والمصاحب، ومذهب الكوفيين يذهب إلى أنها للترتيب )أبو العباس، مرجع سابق، 

 (.232ص:
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 الشاهد: 
 ذكر الطائر الرياض فينى        وتناسى باللحن أسرًا وسجناً  /1  

 الواو للترتيب ألنَّ الطائر أسر قبل أن يسجن.  في رأي الكوفيين أن 
 ماذا أرى أبدت ديار      أم بدا أمل النفوس على ثرا  مشيدا.  /2  

أم أداة عطف لطلب التعيين والفعل بدا معطوف على بدت فعل ماضي مبني على 
 الفتحة المقدرة

 التوكيد: التوكيد نوعان:  /10

 نت أم جملة.  لفظي ويكون بتكرار اللفظ كلمة كا /1
 التوكيد المعنوي ويكون بألفاظ خاصة، منها:/2

 أ/ النفس والعين ويؤكد بهما المفرد.
 المذكر. ىب/ كال: للمثن

 ج/ كلتا للمثني المؤنث، ويعربان إعراب المثنى.
، وجميع، وعامة( ويؤكد بها الجمع، أو المفرد ذو األجزاء.  د/ )كل 

   هد/ أجمعون: ويؤكد بها جمع العقالء.
 ال بد أن تتصل ألفاظ التوكيد المعنوي بضمير يعود إلى المؤكد.      

ى ويعرب هذا الضمير مضافًا إليه ماعدا )أجمعون(، أو )أجمعين( فإن ها ال تحتاج إل
 ضمير.
 :الشاهد

 أرى البين يشكوه المحبون كلهم    فيا رب  قر ب دار كل حبيب. /1 
 مضاف والهاء مضاف إليه والميم للجمع.كلهم توكيد معنوي للمحبين وكل       

 وسرى إلى أرض الحديقة  كلِّها      نبأ الربيع وركبه المسحور. /2
 كل توكيد معنوي للحديقة وكل مضاف والهاء مضاف إليه.      
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  البدل: هو التابع المقصود بالحكم المنسوب إلى متبوعة وأنواعه ثالثة: /11
ددد بدل اشتمال. )ال بد في البدل البعض، وبدل بدل مطابق دددد بدل بعض من كل د

في و االشتمال من رابط هو ضمير يعود على المبدل منه وبطابقه في التذكير، والتأنيث، 
 (90اإلفراد، والتثنية، والجمع(. )الريح، مرجع سابق، ص: 

اتفق أكثر النحويين على عدم وجوب موافقة البدل لمتبوعه )في التعريف        
ر وضدها(، وعلى هذا الرأي الجامع نرى أنه ال وجوب للتقيد بالقيود فأنت واإلظها

تستطيع أن تبدل االسم الظاهر من الظاهر والمضمر من المضمر، والمضمر من 
، والمفرد من غيره والعكس وخرج على هذا الرأي أبو رالظاهر، والظاهر من المضم

 (.218: حيان وجماعة معهم والكوفيين )الرضا، مرجع سابق، ص
 :الشاهد
 أيها الطائر ال ذي ألف     الروض مقاما وجاور األنهارا.      

بدل  ًا فهوأي: أداة نداء، والهاء: للتنبيه، االسم المعرف الواقع بعد )أيها( إن كان جامد 
ن كان مشتقًا فيعرب نعتًا مرفوعًا ألنه مشتق اسم فاعل، )ال ذي( بدل م طابق مرفوع، وا 

ع )ألي( في لفظها وليس في محلها وهو مبني على السكون في محل من الطائر، تاب
 ضم.
 .: ثالثة أنواع: مجرور بحرف الجر، ومجرور باإلضافة، وتابع للمجرورالمجرورات/12

تى من حروف الجر ما ال يجره إال الظاهر وهي سبعة )مذ، منذ، ورب، والباء والتاء وح
 والكاف والواو(. 

ا استخدمت في الماضي، وبمعنى )في( إذا استخدمت في تأتي منذ بمعنى )م ن( إذ
 الحاضر، منذ يصح نطقها )مذ( بحذف النون.

 الشاهد:
 ربما أفقد ما شئت معاشي        ربما أعرض للبيع ثيابي وفراشي          
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 لى:من الحروف التي تزاد بعدها )ما( فتكفها عن الجر هي )الكاف( وربَّ مثل قوله تعا
 .2آلية:لحجر، ااورة س دُّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلْو َكانُوْا ُمْسِلِميَن﴾﴿رُّبََما يَ وَ 
ا ة. أمدخول ربَّ المكفوفة على االسمية شاذ عند سيبويه ألنها عنده تختص بالفعلي      

 (.136المبرد فال تختص عنده جملة دون جملة )ابن عقيل، مرجع سابق: ص
 الشاهد: 

 فإن القطيعة في نقصه.  وذو الحق  ال تنتقص حقه    /1
 وال تحرصن  فرب  امريء      حريص  مضاع  على حرصه. /2

 لفظة )الحق( جاءت مجرورة بكسرة  ظهرت على آخرها لوقوعها مضافة إلى لفظة       
 )ذو(. 

: حرف جر من معانيها التقليل،   رب 
ر ْت منونًة بكسرتين  ( لذا ج  ( بعد حرف الجر)ر بَّ  على آخرها. جاءت لفظة )امريء 

 في المجرورات تحذف النون عند اإلضافة في المثنى والجمع. 
 الشاهد:

 يا خليلي  تيمتني وحيد       ففؤادي بها معن ى عميد. /1
 حذفت النون في المثنى )خليل ي( عند اإلضافة      

 مد  من شأو صوتها نفس      كأنفاس عاشقيها مديد. /2
 قين عند إضافة الهاء.حذفت النون في )الجمع( عاش    
 األفعال المجردة والمزيدة: /13

جميع حروفه أصلية أما الثالثي المزيد هو ما  تالفعل الثالثي المجرد هو ما كان       
زيد على حروفه األصلية حرف، أو حرفان، أو ثالثة أحرف، وحروف الزيادة في 

الزيادة في المزيد الثالثي المزيد بحرف هي: )الهمزة، األلف، التضعيف( وحروف 
بحرفين هي: )الهمزة والتاء، الهمزة والتضعيف، التاء واأللف، الهمزة والنون(، أما 



 م2019أكتوبر   –العدد السادس            جملة الدراسات اإلدارية واالجتماعية 

285 

 

 

حروف الزيادة في المزيد بثالثة أحرف فهي: )الهمزة والسين والتاء، الهمزة والواو 
 والتضعيف(.

 مضارع أي فعل، وأمره كماضيه في التجرد والزيادة.
فهو  رد هو ما كانت حروفه األربعة أصلية، والرباعي المزيدالفعل الرباعي المج       

 نوعان مزيد بحرف )التاء( ومزيد بحرفين هما: )الهمزة والتضعيف(.
 الشاهد:

 يا درة حف ها النيل واحتواها البر. /1
الهمزة )حف  )حفف( فعل ثالثي مجرد جميع حروفه أصلية، بينما نالحظ حرفي        

 رفين. ًا بحعل الثالثي )حوى( لتشكِّل هذه الزيادة فعاًل ثالثيًا مزيدوالتاء( زيدت على الف
 بالمدفع استشهدي إن كنت ناطقة     أو رمت أن تسمعي من يشتكي الصمما. /2

لفعل في الفعل الثالثي )استشهد( زيدت ثالثة أحرف  )الهمزة والسين والتاء( على ا    
 الثالثي )شهد(.

 فأرسل حكيما وال توصه.      إذا كنت في حاجة مرسال  /3
مضارع أي فعل وأمره كماضيه في التجرد والزيادة )أرسل( ثالثي مزيد بحرف        

 واحد )حرف الزيادة الهمزة(.
ن باب أمر علي  التوى       فشاور لبيبا وال تعصه. /4  وا 

 )شاور( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد )األلف(.      
 ويبسط للوثوب على أخرى      يكفكف عليه إحدى يديه   /5

كفكف في يكفكف مجرد رباعي جميع حروفه أصلية على وزن فعلل، وهو قول     
 (. 341البصريين )أبو العباس، مرجع سابق، ص: 

 (:47ــ  45العدد: تمييز العدد )الريح، مرجع سابق، ص:  /14 
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معلم لف الثامن يحتاج يرى الباحثان أن  درس العدد وتمييزه في مقرر النحو بالص       
متدرب له معرفة ومقدرات نحوية؛ ألن العدد بطبيعته لفظ غامض، والذي يوضحه، 

ليه عويميزه الذي يأتي خلفه، أو أمامه، ويرى الباحثان أن من يقوم بتدريس هذا الدرس 
عدة أن يقف على جميع األعداد المذكورة في القرآن الكريم، والقيام بمقارنة بين القا

رآن ية التي وردت في كتاب قواعد النحو بالصف الثامن، واألعداد التي وردت بالقالنحو 
 الكريم، والتعرف على تمييزها، حيث أن القرآن هو األصل. 

من يرى الباحثان أن الموضوعات النحوية المقررة بالحلقة الثالثة بالصف الثا       
نًا ساسًا متيها يمكن أن تصبح ألتالميذ، حيث أنتتناسب مع المستوى العمري والمرحلي ل

لبقية الموضوعات النحوية األخرى في المراحل التعليمية الالحقة، غير أن بعض 
 .ةمستساقالنصوص الشعرية فيها شيء  من الثقل وعدم السالسة مما يجعلها منف رة وغير 

لذا يجب أن ت ختار نصوص ذات موضوعات جاذبة ومفردات بسيطة وتراكيب سهلة  
 قدة فيها السالسة وفيها الجرس الموسيقي حتى تكون جاذبة للتالميذ.غير مع
ي فكما يجب أن توكل مهمة تدريس هذا المقرر ألكثر المعلمين كفاءًة وتطورًا        

معلم ان الكأساليبه ووسائله التعليمية وأكثرهم درايًة ومهارة في االتصال اإليجابي، فكلما 
ة لماد كما أحبه التالميذ وأحبوا مادته، إذ ح ب المعلم يمتل  مهارات اتصالية إيجابية؛

به للقواعد النحوية ال يكفي ألن توكل إليه مهمة تدريس هذا  ، لمقررااللية العربية أو ح 
 فقواعد النحوي العربي ذات ارتباط  وثيق بكافة العلوم.

عدة حفظ القاوجب التنبيه لمن يقوم بتدريس قواعد اللية أال يطلب من التالميذ        
ا فإن ا، لذالنحوية قبل تمام فهمها، ألن قواعد النحو تعتبر قوانين يحتاج التالميذ لتطبيقه

ت لحاالفهمها أواًل قبل حفظها يرسِّخ القاعدة ويسهل عملية التطبيق ويمكِّن من معرفة ا
 االعرابية، على عكس الحفظ دون فهمها.      

 :الخاتمة )أهم النتائج والتوصيات(
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 :لخاتمةا
من(، تناولت هذه الورقة بالدراسة منهج النحو واألدب بالحلقة الثالثة )الصف الثا    

وبعض األخطاء الواردة بالمنهج، وتناولت واألوجه اإلعرابية التي وردت للضرورة 
الشعرية، حيث تناولت الدراسة وجهات نظر علماء النحو، ومعرفة آراء النحويين في 

 شعرية.إعراب هذه النصوص ال
 خرجت هذه الدراسة بالنتائج التالية:

 الموضوعات النحوية المقررة بالحلقة الثالثة بالصف الثامن تتناسب مع المستوى /1
ات ساسًا متينًا لبقية الموضوعلتالميذ، حيث أنها يمكن أن تصبح أالعمري والمرحلي ل

 وص الشعرية فيهاالنحوية األخرى في المراحل التعليمية الالحقة، غير أن بعض النص
 شيء  من الثقل وعدم السالسة مما يجعلها منف رة وغير مستساغة.

م موضوعات النحو بالصف الثامن متنوعة ومميزة يستطيع التلميذ من خاللها اإللما /2
 بمعرفة العديد من القواعد النحوية.

 الضعف هذا النوع من اإلعراب، ومن خالل التطبيق يساعد في تقوية اللية، ويعالج /3
 في مختلف جوانب اللية. 

 خلو شواهد النصوص الشعرية من ألفاظ العدد. /4
 ال توجد شواهد كافية ألدوات الشرط الجازمة بالنصوص الشعرية المقررة. /5
تتنوع األغراض الشعرية بمنهج األدب، رغم عدم سالسة بعض النصوص وتعقيدها  /6

 بالنسبة لتالميذ الصف الثامن.  
وجهات نظر النحويين في إعراب الكلمات الواردة بالنصوص الشعرية، وفي اختالف  /7

 عالمات اإلعراب.
 يتوافق منهج النحو بالصف الثامن مع رأي البصريين غالبًا. /8

 التوصيات:
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الحرص على اختيار نصوص ذات موضوعات جاذبة ومفردات بسيطة وتراكيب  /1
 موسيقي حتى تكون جاذبة للتالميذ.سهلة غير معقدة فيها السالسة وفيها الجرس ال

ليبه في تدريس هذا المقرر يجب االعتماد على أكثر المعلمين كفاءًة وتطورًا في أسا /2
تل  لم يمووسائله التعليمية وأكثرهم درايًة ومهارة في االتصال اإليجابي، فكلما كان المع

 مهارات اتصالية إيجابية؛ كما أحبه التالميذ وأحبوا مادته. 
بل قعلى من يقوم بتدريس قواعد اللية أال يطلب من التالميذ حفظ القاعدة النحوية  /3

واًل أهمها تمام فهمها، ألن قواعد النحو تعتبر قوانين يحتاج التالميذ لتطبيقها، لذا فإن ف
 ابية،قبل حفظها يرسِّخ القاعدة ويسهل عملية التطبيق ويمكِّن من معرفة الحاالت االعر 

 دون فهمها.         على عكس الحفظ
ة على من يقوم بتدريس الدرس العدد وتمييزها؛ الوقوف على جميع األعداد المذكور  /4

نحو عد الفي القرآن الكريم، والقيام بمقارنة بين القاعدة النحوية التي وردت في كتاب قوا
ن بالصف الثامن، واألعداد التي وردت بالقرآن الكريم، والتعرف على تمييزها، حيث أ

 القرآن هو األصل.
درس العدد وتمييزه في مقرر النحو بالصف الثامن يحتاج لمعلم متدرب له معرفة  /5

ومقدرات نحوية؛ ألن العدد بطبيعته لفظ غامض، والذي يوضحه، ويميزه الذي يأتي 
 خلفه، أو أمامه،

 .يسيةتدر التدريب المستمر لمعلمي اللية العربية، وتحثهم على اتباع أحدث الوسائل ال /6
 بي معالحث والتنبيه الدائم لمعلمي اللية العربية على أهمية مهارة االتصال اإليجا /7

 التالميذ.
 :المصادر والمراجع

 ن الكريم.القرآ /1
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بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، كتاب سيبويه، تحقيق وشرح عبد السالم محمد  أبو /2
 هارون، الجزء الثالث، عالم الكتب، بيروت.

محمد عبدا هلل جمال الدين بن يوسف بن محمد بن عبدا هلل بن هشام،  أبو /3
 االنصاري، المصري، أوضح المسال  إلى ألفية بن مال  ومعه كتاب هداية السال  على
، تحقيق أوضح المسال ، محمد محي الدين عبد الحميد، الطبعة الخامسة، الجزء الثالث

 دار إحياء التراث األدبي، بيروت.
 م(.1992شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،)حاطوم، كتاب اإلعراب، بيروت احمد  /4
، منشورات جامعة السودان 206، رمز المقرر وقمه3أمير محمد علي دليل، ال نحو /5

 .2005المفتوحة 
لفية ابن عقيل العقيلي الهمداني المصري، شرح ابن عقيل على أ بهاء الدين عبد اهلل /6

نحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، تأليف محمد محي الدين ابن مال ، ومعه كتاب م
 عبد الحميد، )الجزء األول والثاني(، دار الطالئع، مدينة النصر، القاهرة.

 م.1955تمام حسان، مناهج البحث في اللية، القاهرة مكتبة االنجلو المصرية  /7

وشرح عبد  جالل الدين السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق /8
 العال سالم مكرم، الجزء الثاني، دار البحوث العلمية، الكويت.

 .1416حامد الربيعي، مقاييس البالغة بين األدباء والعلماء، الطبعة األولى،  /9
 (.1984عبد الهادي الفضلي، دراسات في اإلعراب، )جدة تهامة للنشر  /10
قحة األساسي، الطبعة الثانية المن عباس أحمد الريح، قواعد الصف السابع للتعليم /11

2006. 
وعثمان سليمان عبده  وحسن محمد النعيمحامد إبراهيم حامد و عباس أحمد الريح  /12
الهدى سر الختم )لجنة مكلفة من المركز وعلم      الضو إبراهيم عبد الحليم و  النور

ابع الطبعة )بخت الرضا(، النبراس في اللية العربية للصف الس -القومي للمناهج( 
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التعليم األساسي،  -، والقبس في اللية العربية للصف الثامن2006الثانية المنقحة 
 .2005الطبعة الثانية المنقحة 

ق عبده الراجحي، أستاذ العلوم الليوية كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية، التطبي /13
 م، مكتبة المعارف للنشر الرياض.1999-ه 1420النحوي، الطبعة األولى 

اني، علي الرضا، المرجع في اللية العربية نحوها وصرفها، الجزء األول والجزء الث /14
 دار الفكر.

كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد االنباري النحوي،  /15
 اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ومعه محمد محي الدين

 النتصاف من اإلنصاف الجزء األول.عبد الحميد، ا
محمد حماسة عبد اللطيف، العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث،  /16

 .1983القاهرة دار الفكر العربي، 
محمد صالح الدين بكر، نظرة في قرينة اإلعراب في الدراسات النحوية القديمة  /17

 .1984والحديثة، كلية اآلداب جامعة الكويت، 
لة سؤااًل وجوابًا في النحو والصرف دراسة ميسرة وشام 450محمد علي أبو العباس  /18

 . 20014وجامعة لشرح ابن عقيل على ألفية ابن مال  طبعة جديدة 
هد، شرح المفصل الجزء األول، 643موفق الدين بن يعيش النحوي المتوفى سنة  /19

 .علم الكتب بيروت
 البحوث العلمية:

الح الحجيالني، اتجاهات البحث في قضية اإلعراب عند الليويين خالد بن ص /1 
مل  العرب المحدثين، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم اللية العربية وآدابها. جامعة ال

 .1421سعود 
 :ةالمواقع اإللكتروني
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(، "أهمية علم النحو بالنسبة 2017-5-9أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن ) 1
. 2018-5-13، اط لع عليه بتاريخ www.alukah.net ،"لسائر علوم الشريعة

 //:mawdoo3.com https .بتصر ف

، "م علم النحو(، "أهمية تعل2008-8-11أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن ) /2
www.alukah.net بتصر ف2018-8-1، اط لع عليه بتاريخ .. mawdoo3.com 

https:// 
 . بتصر ف2018-8-1ع عليه بتاريخ ، اط لaljazeera.net، "باب  اإلْعراب  " /3
، "محمد ملياني، "علددم الن حو وأهددميته في صندداعة المعدداجم /4

journals.openedition.org بتصر ف2018-8-1، اط لع عليه بتاريخ .. 
mawdoo3.com https:// 

ناصر الخطيب، جامعة تشرين في سوريا، منتديات النحو والصرف، شبكة الفصيح  /5
 160104pm-2010للية العربية قسم علوم اللية العربية لعلوم ا
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 :صلخستم

الكتابة  ةالحظ كثير من مدرسي اللغة اإلنجليزية وجود بعض المشاكل التي تعتري مهار

ورقة ال هلدى الطالب  عامة ؛ وطالب السنة األولى بشكل خاص ، لذا تأتي أهمية هذ

القصة القصيرة للكشف عن الجوانب اإلشكالية في  في تسليط الضوء على دراسة العلمية

. هدفت هذه يهمالكتابة لدى طالب السنة األولى من أجل تطوير مهارات الكتابة لد ةمهار

الكتابة لدى طالب  ةالدراسة إلى التحقق من أهمية القصة القصيرة  في تحسين مهار

قد تم جمع البيانات السنة األولى ، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. و

واختبارات ما قبل وبعد لطالب السنة األولى  اتباستخدام أداتين: استبيان لمعلمي الجامع

( معلما  في اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية، 40العينة من أربعين ) تفي الجامعة. تكون

معة ( طالبا  في السنة األولى للغة اإلنجليزية في جا53باإلضافة إلى ثالثة وخمسين )

  تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزم التربية الحاصاحيصاكلية الجزيرة، 

( لالختبارات السابقة T( لالستبيان واختبار )SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

الكتابة للطالب  ةوالالحقة. وبتحليل االستبيان فقد وجد أن القصة القصيرة تعزز آلية مهار



 م2019أكتوبر   –العدد السادس            جملة الدراسات اإلدارية واالجتماعية 

293 

 

 

رمزية متفاوتة،  اتبتعبيرما وجد أّن  القصة القصيرة  تزود الطالب وتحّسن أساليبهم، ك

،.   خرجت النتائج  بعدٍد من التوصيات؛ لغويةوتزودهم بعناصر نحوية، ومفردات 

المزيد من االهتمام  إضافة يجب على معلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية أهمها:

اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية   يجب  تعلم لمهارات الكتابة نظرا  لدورها الحيوي في عملية

 الكتابةأهمية النص األدبي كأداة لتعزيز مهارات  إيضاحعلى معلمي اللغة اإلنجليزية 

ليس فقط للترفيه   كما يجب عليهم استخدام القصة القصيرة باستمرار لتحفيز للطالب 

تابة لدى الطالب من بتحسين مهارات الك الدراسة وصىت  وأخيرا  الطالب على الكتابة   

 .واستخدامها في الكتابة قصيرةال اإلكثار من قراءة القصص خالل

Abstract: 

It has been observed by many teachers of English that; there are 

some problems in students' writing skills; specially EFL first year 

students, so this paper  comes to investigate the role of short stories 

in enhancing EFL first year students' writing skills. This study 

aimed to investigate the importance of short stories in improving 

first year students' writing skills, to highlight the problematic areas 

in first year students' writing skills and to develop first year 

students’ writing skills. The study adopted the descriptive 

analytical methods. The data was collected with two tools: a 

questionnaire for university teachers and pre and post tests for first 

year students at university. The sample consist of forty(40) EFL 
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Universities teachers and thirty five (53) first year students of 

English language at Gezira University Faculty of Education Al 

Hasahiesa. The data were analyzed with (SPSS) program for the 

questionnaire and (T) test for the pre and post tests. As the  result 

of the analysis it is found that: Short stories promote students 

writing mechanism, short stories improve students writing style, 

short stories equip students with varying figurative speech, short 

stories provide students with memorable, grammatical , and 

vocabulary items,. Based on the findings, the study recommends 

that: EFL teachers have to pay more attention for teaching writing 

skill due to its crucial role in the process of teaching EFL, many 

teachers need to understand the importance of literary text  as a 

tool to reinforce writing  skill not only for the entertainment, 

teacher should use short stories continuously to stimulate students 

and motivate them to write more, finally  improving students' 

writing skills is highly recommended through short stories. 

 لغةالتحقق من أهمية القصة القصيرة  في تحسين مهاراتي الكتابة لدى طالب ال

 )من وجهة نظر األساتذة والطالب( االنجليزية كلغة أجنبية

Investigating the Role of Short Stories in Enhancing EFL First 

Year Students' Writing Skills(From The Point of View of 

Teachers and Students) 



 م2019أكتوبر   –العدد السادس            جملة الدراسات اإلدارية واالجتماعية 

295 

 

 

 

 

INTRDUCTION 

1.0Backgrond 

Learning a foreign language implies the strengthening of strategies 

that enable effective communication skills in meaningful contexts. 

Over the years, a debate on the hierarchy of language skills has 

taken place in language education. Many agree that all skills 

deserve the same importance, whereas others believe that writing 

should take first place, given its significance in all social, 

professional, and academic domains. According to Tribble (1996) 

and Harmer (2007), people use writing for various purposes in 

different contexts in which individuals are evaluated depending on 

the control they demonstrate of this ability.  

1.0 Statement of the Problem 

It has been observed by many teachers of English that there are 

some problems in students 'writing skills specially first year 

students. A teacher of English, may encounter many problems in 

teaching writing to first year students, these problems are restricted 
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to Problems which are related to the content where the teacher may 

employ various techniques and do not know how to use the 

appropriate content for teaching writing skills so this paper 

investigating the role of short stories in enhancing first year 

students' writing skills. 

1.2 Objectives of the Study 

This study is set out to achieve the following objectives: 

1-To investigate the importance of short stories in improving first 

year students' writing skills. 

2-To highlight the problematic areas in first year students' writing 

skills. 

3-To develop first year students’ writing skills. 

1.3 Research Questions 

This study attempts to find answers for the following questions: 

1. To what extent short stories develop first year students' 

Writing skills. 

2. How can short stories enrich first year students' abilities to 

paraphrase in terms of understanding the gist, be able to 

discuss and write about what they read about? 

3. How can EFL students be able to present ideas based on 

what they read in carefully structured in written forms? 
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1.4Hypotheses of the Study  

This study is planned to test the following hypotheses:                

          

1. Short stories are effective techniques in promoting EFL 

learners writing skills.  

2. Short stories enable EFL learners to reflect their 

understanding of text cohesion, coherence, mechanics and 

style based on their reading of short stories 

3. Short stories develop EFL learners’ awareness about the 

rhetoric of discourse.  

1.5 Significance of the Study 

This study is of great significance to teachers in terms of 

understanding writing skill   problems of the first year students. 

Moreover, the study helps teachers promote their teaching in terms 

of writing skills. In addition, the study helps first year students in 

terms of understanding texts, contextual meaning and cultural 

background meanings. 
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1.6Methodology 

The researcher used descriptive analytical methods, a questionnaire 

and test are used as tools in the collection of data relevant to this 

study. 

1.7Limitations of the Study 

  The study is limited to Gezira University, Faculty of Education, 

Al Hasahiesa first year students of English language (2017-2018). 

LITERATURE REVIEW  

Background 2.0 

This chapter focuses on the theoretical relevant literature  to 

the subject area of this research which is about investigating the 

Role of Short Stories in Enhancing EFL First Year Students' 

Writing Skills 

2.1 Short Story 

Short story is the work of literature usually written in narrative 

prose. It is based on a series of events that make up the story. In 

other words it is very short form of prose fiction. It usually narrates 

a limited number of events with concentration on a single aim with 

one plot. It often involves a small number of characters. It has a 

beginning, middle and end. Each story has its own single simple 

plot. The short story has a setting, central character, action and 
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takes single place during a short of time, such as an hour, few 

hours, and a day. For example, Ernest Hemingway's "Hills like 

White Elephants" is a short story based on a conversation that takes 

place on a single day.                                                                                                                  

2.2Using of Short Stories 

Using short stories in the EFL classroom exposes learners to 

distinctive opportunities for educational, intellectual, cultural and 

linguistic development. Short story is considered as one of the 

literary genres that  can be used in the EFL classroom to enhance 

language skill, motivate students, and increase their cultural 

awareness and tolerance. King (2001) concludes that short stories 

can be utilized as engines, and a  powerful  and  motivating  source  

for  assisting  learners  consolidate  and  practice  language  

(grammar, diction). Similarly, Ellis and Brewster (1991: 1: 2) 

emphasize, “as stories are motivating and fun, they can help 

students develop positive attitudes towards the foreign language 

and enrich their learning experiences”. Lazar (1993) believes that 

exposing learners to literature provides them with memorable 

syntactical or lexical items.  Moreover,  it  also  encourages  

learners  to  make  predictions,  inferences  and  draw conclusions 



 م2019أكتوبر   –العدد السادس            جملة الدراسات اإلدارية واالجتماعية 

300 

 

 

about actions, behaviors of character and ends of literary works. 

Thiyagarajan (2014: 5-6) states:                                                             

 “Reading short stories motivates the students not only to develop 

their reading skill, but also their imaginative thinking skill.” He 

added that reading skill enables learners “to write the language in 

a more imaginative way and to discuss everyone’s perspectives.” 

According to him,  “reading  of  short  stories  not  only  mirrors  

and  illuminates  human  lives  but  also  improves  the learners’ 

communicative competences”.  

 

2.3 The following subsections demonstrate the value of using 

and selecting short stories:  

1.  Authenticity: One of the main advantages for using short 

stories is that they offer authentic material which  appeals  to  the  

taste,  interests,  and  liking  of  learners  in  the  reading  and  

discussion  process (Cameron, 2001;  Ghosn, 2002; Shrestha, 

2008). They discuss and reflect human experiences (Collie and 

Slater, 1987: 15). One of the fundamental characteristics of the 

communicative  approach is that learners should be exposed to 

authentic materials and extensive reading activities. Thus, “a 

literary text is authentic text, real language in context, to which we 

can respond directly” (Carter, Brumfit&, 1987, p. 15). They add 
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that: “Literary texts provide examples of language resources being 

used to the  full,  and  the  reader  is  placed  in  active  interactional  

role  working  with  and  making  sense  of  this language.” In this 

regard, learners respond to texts intended for native writeers and 

they  are exposed to  actual  language  samples  of  real  life  

experience,  so  they  become  familiar  with  many  different 

linguistic  approaches,  communicative  functions  and  meanings  

(Khatib,  Ranjbar,  Fathi,  2012).  Short stories can be seen as the 

best opportunities where learners are exposed to authentic material 

that is genuine and not distorted. As Collie and Slater (1987: 6) 

explain: 

 “Students have also to cope with language intended for native writeers 

and thus they gain additional familiarity with many different linguistic  

uses,  forms  and  conventions  of  the  written  mode:  with  irony,  

exposition,  argument, narration,  and  so  on". 
 

Brumfit  (1988: 184)  asserts  that  “literature  provides  us  with  a  

convenient source  of  content  for  a  course  in  a  foreign  

language".  According to him, it could provide motivational and 

communicative material. Tasneen (2010:2) explains, "learners are 

exposed to real, authentic usage of language in literary texts; these 

texts show them a variety of styles, registers and language learning 
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materials at several stages of difficulty.”  Hwang  (2005:  2)  

explains, " learners’  exposure  to  great  amount  of  authentic  

materials  “increases  their  sensitivity  to  and competence in the 

target language”. He added that popular materials such as short 

stories “have been found  most  appealing  because  of  their  

realistic,  ready-to-use  language  and  relevance  to  learners' 

mindsets  and  experiences”.  Learners’ exposure to authentic 

material will prompt the process of natural language acquisition 

(Hwang, 2005; Sell, 2005). 

2.  Language Enhancement:  Literary texts contribute to language 

skills enhancement as they are ideal tools for intensive and 

extensive reading approaches.  Collie and Slater (1987) mention 

certain benefits that: learners can gain when tackling literary texts. 

For example: 

" learners are exposed to “a rich  context  in  which  individual  

lexical  or  syntactical  items  are  made  more  memorable. 

Moreover,  learners  can  develop  their  “ability  to  make  

inferences  from  linguistic  clues,  and  deduce meaning from 

context . Learners’ exposure to short stories will help them gain 

new vocabulary and encourage them to guess their meaning".  

 

Povey (1967: 41) suggests that “literature will increase all language 

skills because literature will extend linguistic knowledge  by giving 
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evidence of extensive and  subtle  vocabulary  usage,  and  

complex  and  exact  syntax.”  McKay  (1982:530)  clarifies, 

“literature  presents  language  in  discourse  in  which  the  

parameters  of  the  setting  and  the  role relationships are 

defined.” She explains that since language is best understood 

within a social context, literature  is  the  ideal  environment  for  

developing  awareness  for  language  use.  Slatterly and Willis 

(2001: 98) suggest that:                                             

"The activities that teacher develop should help learners to acquire 

language unconsciously.  Consequently,  they  state  that  “stories  are  

the  most  valuable  resource”  for  helping learners  in  acquiring  a  

language  as  they  offer  them  “a  world  of  supported meaning  that  

they  can relate to" and can be used to help learners “practice listening, 

writing, reading, and writing”. 

3.  Cultural Enrichment:  Short stories enhance and enlighten 

learners’ knowledge of the native culture of the learned stories. In 

order to get better understanding of this aspect, the literary text will 

not be a translation of a literary work into English. This genre 

provides the opportunity for learners to explore the various cultural 

aspects and to see the similarities as well as the differences 

between their culture and the cultures  exposed  through  their  
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reading.  King (2001) believes that short  stories  are  very 

important as they enhance certain values and beliefs.                                                                    

4.  Personal Growth and Reflection: Short stories play a vital role 

in the development and the growth of the  personal  experience  of  

learners  and  their  reflection  on  life  through  literature  and  

through reading, analyzing, and appreciating.  Carter and Long,  

(199 ( 1   stated that literary  genres  encourage intellectual  

development  and  personal  growth  simultaneously,  Tasneen,  

(2010:  2)  testified, “reading literature is more likely to provide the 

students with opportunity for reflection and personal growth.” 

Furthermore, Violetta-Irene (2015: 3). Notes, "reading literature 

effectively will enhance the growth of learners in addition to 

helping them in establishing stronger relationships with their 

surroundings". It is worth mentioning that personal growth of 

learners depends to a certain extent on the quality of the literary 

texts and the experience and depth of understanding from the side 

of the instructor.  As  Violetta-Irene  (2015:  3)  mentioned  in  her  

article, "  encouraging  individual  growth necessitates that “the 

teacher has to select texts to which students can respond and to 

which they can use their ideas and imagination creatively.”                   
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2.4 The Use of Literature In Teaching Second/Foreign 

Languages  

The use of literature to teach second/foreign languages can be 

traced back to over one century ago.  In  the  nineteenth  century,  

second/foreign  languages  were  taught  with  the  help  of  the 

Grammar Translation Method. Students would translate literary 

texts from the second/foreign language to their native 

languageScher  (1976)  affirms  that  with  students  at  the  

beginning  and  intermediate  levels, instructors can use literary 

texts for “language practice, reading comprehension, and possible 

aesthetic appreciation” (Muyskens, 1983, p. 413)states hat:                                                                                               

"  In contrast, with advanced students literary  texts may  be  utilizes for  the  

“development  of  knowledge  of  world  literature,  practice  in reading and 

discussing creative work, and the introduction of literary  concepts, genres, 

and terminologies—e  g,  recognition  of  ures  of  speech,  levels  of  

meaning,  and  other  stylistic features”.  

Moreover, students can gain insight into literature by gaining 

entrance to a world familiar or unfamiliar to them due to the 

cultural aspects of stories, and taking a voyage from  the  literary  

text  to  their  own  minds  to  find  meanings  for ideas,  leading  to  

critical thinking  
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2.5 Reinforcing the Skills  

Short  stories  allow  instructors  to  teach  the  four  skills  to  all  

levels  of  language  proficiency.  Murdoch  (2002:9)  indicates  

that  “short  stories  can,  if  selected  and  exploited  appropriately, 

provide  quality  text  content  which  will  greatly  enhance  ELT  

courses  for  learners  at intermediate levels of proficiency”. He 

explains why stories should be used to reinforce ELT by discussing 

activities instructors can create such as writing and acting out 

dialogues. Also,  Oster  (1989: 85)  affirms, " literature  helps  

students  to  write  more  creatively".                                                                                               

Instructors can create a variety of writing activities to help students 

to develop their writing skills.  They can ask students to write 

dialogues (Murdoch, 2002: 9) or more complex writing activities if 

students have reached a high level of language proficiency. For 

example, if instructors bring to class “The Wisdom of Solomon,” 

they can assign the following writing activities:                               

a.  Write  a  dialogue  between  King  Solomon  and  the  guard  

holding  the  sword  after  the mother and the son, and the other 

woman left the palace.  
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b. Paraphrase the first four sentences of the paragraph, “And in this 

way they argued . . . whose child it was” (fourth paragraph from 

the bottom).               

c. Summarize the story in three sentences, including the main 

character, setting, conflict, climax, and resolution.                                                                        

d. Write one sentence on the theme of the story.  

e. Write a paragraph on what causes people to lie.  

f. Write a classification essay on different kinds of lies.  

Activities a and b are suitable for beginning levels; activities c, d, 

for intermediate levels; and activity f, for advanced levels. 

2.6 Introducing Literary Elements to Boost Writing Skills 

Instructors  can  introduce  literary  elements  with  short  stories.  

With  beginning  and  low intermediate levels, instructors can teach 

simple elements, such as character, setting and plot.  The  same  

and  more  complex  elements,  such  as  conflict,  climax,  

resolution,  etc.,  can  be introduced  with  more  advanced  levels.  

Gajdusek (1988: 233) explains, " how literature can be introduced 

by describing the order of activities: pre-reading activities, writing 

activities, factual in-class work, and analysis and extending 

activities. In the pre-reading  and writing activities, students have 

the opportunity to learn about the background of the story and 
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vocabulary". Instructors can start by answering and  students 

questions before they are introduced to  

2.7 Teaching Higher-Order Thinking  

Of  all  the  benefits  of  short  stories,  higher-order  thinking  is  

the  most  exciting  one.  High intermediate/advanced  students  can  

analyze  what  they  read;  therefore,  they  start  thinking critically  

when  they  read  stories. The  use of  children’s  stories  to 

introduce  critical  thinking  to  college  students.  Howie (1993:90) 

agrees with the use of short stories to teach critical thinking. He 

points out that instructors have the responsibility to help students to 

develop cognitive skills because everyone needs to “make 

judgments, be decisive, come to conclusions, synthesize 

information, organize, evaluate, predict, and apply knowledge.”  

By reading and writing, students develop their critical thinking 

skills (p. 24).                                                                                                    

METHODOLOGY 

3.0 Introduction  

This part is intended to procedures adopted to conduct the study: 

sampling, tools of collection an tools of data analysis  discussed in 

the following sections.   
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3.1Methods and Tools of the Study 

The researcher used the descriptive analytical, methods as well as 

the questionnaire and pre and post tests as tools.                                                 

3.2Population and Sample of the Study 

The population of this study are(53)  First year Students of English 

language from Gezira University Faculty of Education Al 

Hasahiesa Department of English Language  who answered the 

tests and (40) Sudanese teachers of English from various 

universities who responded to questionnaire.                 

 

 

3.4 Tests Procedures 

First year students (53) of English language at Gezira University 

Faculty of Education Al Hasahiesa -Department of English 

Language   were asked to write a guided composition during the 

class, the  first year students were  given one hour to finish the 

task, then they were given A course on a selected short stories for 

10 weeks. Then they were given  the post test, the topic  of  the test 

was a journey to apart near the convergence of the River Nile, after 

that the papers were collected, numbered and marked by the 
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researcher and three different teachers. The results  were analyzed 

statistically and discussed.                      

3.5 Reliability and Validity of the Teachers’ Questionnaire . 

Reliability refers to whether the questionnaire can produce the 

same or very similar results if it is conducted again under the same 

or very similar conditions. The researcher used Pearson's 

correlation and the results obtained as follows: 

  2222 )()()()(

)()(

YYNXXN

YXXYN
rXY




 

Where 

r = correlation 

R: Reliability of the test 

N: number of all items in the test 

X: odd scores 

Y: even scores 

∑: Sum 

R =  2*r/1+r 

yreliabilit=  Val 
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DATA ANALYSIS AND DISCUSSIONS  

4.0 Introduction 

This part  is devoted to the analysis, evaluation, and interpretation 

of the data collected through the questionnaire and tests                                                     

4.2. Analysis of Teachers’ Questionnaire 

In the analysis of  teachers’ questionnaire. All Tables show the 

scores assigned to each of the 9 statements by the 40 respondents.                                            

Statement (1): Short stories help first students to develop their    

language 

Table (4.1)  

Options Frequency Percentage 

Agree 38 95% 

Natural 2 5% 

Disagree 0 0% 

Total 40 100% 

Table  (4.1) shows the respondents who agree are (95%) and (5%) 

are to Neutral, and who disagree  are (0%). According to the results 

(95. %) of the respondent agree with the claim that: Short stories 

help first students to develop their language. 

Statement (2): Short stories enable EFL learners to reflect their 

understanding of text cohesion, coherence, mechanics and style 

of writing or serve the purpose of developing writing skill. 



 م2019أكتوبر   –العدد السادس            جملة الدراسات اإلدارية واالجتماعية 

313 

 

 

Table (4.2)  

Options Frequency Percentage 

Agree 30 75% 

Neutral 7 17.5% 

Disagree 3 7.5% 

Total 40 100% 

Table (4.2) proves that: The respondents who agree are (75%0) 

(17.5%) are  Numeral  and who disagree are (7.5%). According to 

the results (75%) of the respondents agree that: Short stories enable 

EFL learners to reflect their understanding of text cohesion, 

coherence, mechanics and style of writing or serve the purpose of 

developing writing skill.  

Statement (3) Short stories raise EFL learner's awareness of 

discourse rhetoric. 

Table (4.3) 

Options Frequency Percentage 

Agree 32 80% 

Neutral 7 17.5% 

Disagree 1 2.5% 

Total 40 100% 
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Table  (4.3) reveals  that: The respondents who agree are(80%), 

(17.5%)are neutral and who are disagree are (2.5%). According to 

the result (92%) of the respondents agree with that: Short stories 

raise EFL learner's awareness of discourse rhetoric.                                                                                                    

Statement(4) Short stories raise first year students' language 

Writing skills. 

Table (4.4) 

Options Frequency Percentage 

Agree 35 87.5 

Neutral 2 5 

Disagree 3 7.5 

Total 40 100% 
 

Table (4.4) displays that: The respondents who agree are (87.5%), 

neutral are(515%) and who disagree are(7.5 %). According to the 

results (87.5%) of the respondent agree with that: Short stories 

raise first year students' language Writing skills. 

Statement(5) Short stories enrich first year student's abilities to 

paraphrase in terms of understanding the gist, be able to 

discuss and write about what they read.  
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Table (4.5) 

Options Frequency Percentage 

Agree 36 90% 

Neutral 0 0% 

Disagree 4 10% 

Total 40 100% 

Table (4.5) shows that: The respondents who agree are (90%)and 

(10%)are disagree . According to the results (90 %) of the 

respondents agree that: Short stories enrich first year student's 

abilities to paraphrase in terms of understanding the gist, be able to 

discuss and write about what they read. 

Statement(6)Teachers are aware of using short stories as 

effective tools in teaching English language. 

Table (4.6) 

Options Frequency Percentage 

Agree 33 82.5% 

Natural 3 7.5% 

Disagree 4 10 

Total 40 100% 

Table (4.6) reveals  that: The respondents who agree are (82.5%) 

,(7.5 %) are neutral  and (10%) disagree. According to the results 
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(82.5%) of the respondents support the claim that: Teachers are 

aware of using short stories  as effective tools in teaching English 

language.   

Statement (7) Short stories help first year students to enrich 

their vocabulary. 

Table (4.7) 

Options Frequency Percentage 

Agree 38 95 

Natural 2 5 

Disagree 0 0 

Total 40 100% 

 

Table (4.7) proves that: The respondents who agree are (95%), 

(5%)are  neutral and none of them disagree. According to the 

results (95%) of the respondents agree  with that: Short stories help 

first year students to enrich their vocabulary. 

Statement (8)Short stories help first students to understand the 

intended meaning of words.  
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Table (4.8) 

Options Frequency Percentage 

Agree 31 77.5% 

Neutral 9 22.5% 

Disagree 0 0% 

Total 40 100% 

 

Table (4.8) displays that: The respondents who agree  are (77.5%), 

(22.5%) are  neutral. According to the results (77.5%) of the 

respondents supported the claim that: Short stories help first 

students to understand the intended meaning of words.  

Statement (9): Short stories are effective techniques in 

promoting EFL learners writing skills.                                                                                      

Table (4.9) 

Options Frequency Percentage 

Agree 22 55% 

Natural 11 27.5% 

Disagree 7 17.5% 

Total 40 100% 

 

Table (4.9) reveals that: The respondents who agree are (55.%), 
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(27.5%) are natural and (17.5 %) disagree. According to the results 

(55%) of the respondents support the claim that: Short stories are 

effective techniques in promoting EFL learners writing skills.  

(Table 4:10) Descriptive statistics of the pretest and posttest 
 

Paired Samples Statistics 

Tests  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre 51.6667 53 19.44822 4.24395 

Post 63.9048 53 17.02030 3.71413 

Table (4:10) shows mean and standard deviation of the difference 

of the scores the students got in two tests of study in the pre test the 

mean was(51.6667)and in the post test moved to(63.9048) which 

indicates that: students' writing skills are improved after they get 

benefit from short stories which verifies the role of short stories in 

enhancing EFL first year students' writing skills. 

Paired Samples Correlations 

Tests  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre & Post 53 .891 .000 
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Table (4.11) Paired sample result 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Pai

r 1 

Pre 

– 

Po

st 

-

1.2238

1E1 

8.82556 1.92589 -16.25544- -8.22075- -6.354- 52 .000 

The rise of the study group in terms of pre-test and post-test results 

was found significant compared in the pre and pre / posttest 

(P=0.010). With this result, it can be short stories had a significant 

positive effect on the enhancing first years students Writing skills 

in scores. 

Table (4:12) Total Results of the Two Parts of the Test 
 

Section Pre test Posttest 

Result Pass % Fail % Pass % Fail % 

Students 12 22.4%  41 77.6% 27 50.2% 26 49.8% 

Total 53 100% 53 100% 53 100% 0 100% 
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The table (4.12) shows that: The results of the two parts of the test 

pre and post test, in the pre test (41) students are fail on the other 

hand on the post  test just (26) students are fail this means that the 

students on the post test are success. In the pretest (20) students 

gets (zero) mark  no one gets (zero)in the post test. More than (15) 

students get more that 55 marks in the post test. This results  means 

short stories enhance and improve first year students' Writing 

skills. 

4.3 Testing Hypotheses                                                                                     

This part tries to ensure and test the hypotheses that  

Answers the previous questions.   

First Hypothesis: Short stories are effective techniques in 

promoting EFL learners writing skills.  According to the statistical 

analysis of tables (4.5: 90%), , (4-4:78.5%), , and (4.6: 82%) the 

majority of respondents  agree with the statement. Therefore, the 

hypothesis is accepted.                                              

Second Hypothesis Short stories enable EFL learners to reflect 

their understanding of text cohesion, coherence, mechanics and 

style based on their reading of short stories. According to the 
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statistical analysis of tables (4.2:70%),(4-1: %)and  (4-8: 77.5%). 

The majority of respondents agree that:Short stories enable EFL 

learners to reflect their understanding of text cohesion, coherence, 

mechanics and style based on their reading of short stories. 

Therefore, the hypothesis is accepted.                                               

                 

Third Hypothesis: Short stories develop EFL learners’ awareness 

about the rhetoric of discourse. According to the statistical analysis 

of tables (4-3:80%), (4-7: 95%), the majority of respondents agree 

that: Short stories develop EFL learners’ awareness about the 

rhetoric of discourse. Thus the hypothesis is accepted. 

CONCLUSION, FINDINGS AND 

 RECOMMENDATIONS  

5.0 Introduction 

This part is devoted to summarize the study by shortly presenting 

it’s conclusion, findings and the recommendations                           

                       

5.3Conclusion  

This scientific paper aimed to investigate Role of short stories in 

Enhancing First Years Students Writing Skills, so Writing skills 
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have taken place in language education. Many agree that all skills 

deserve the same importance, whereas others believe that writing 

should take first place, given its significance in all social, 

professional, and academic domains. The respondents in this study 

are teachers and students. The study explains the  findings and sets 

up many recommendations as the following.                                     

                                

5.4Findings: 

This Paper gets the following findings: 

1. Short stories enhance student to write coherent and cohesive 

texts through their reflection on life through literature reading 

,analysis and appreciatory. 

2.  Short stories promote students writing mechanism.  

3. Short stories improve students writing style. 

4. Short stories enrich students learning experience.  

5. Short stories enhance students' writing skills to construct 

cohesive sentence (discourse ). 

6. Short stories help students to formulate their ideas to built 

meanings through writing.  

7. Generally ideas in writing can be developed through short 

stories. 

8. Short stories are suitable material content for teaching and 

promoting students' writing skills. 

9. The selection of appropriate text from short stories for 

teaching writing is essentials.  
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10. Short stories can be used as master key for apply language 

(grammar diction…..etc).  

11. Short stories equip students, with varying figurative speech. 

12. Short stories expose students to diverse cultural intellection 

and linguistics items.  

5.5Recommendations 

   This Paper recommends the followings:                                         

                      

1- Many teachers need to understand the importance of literary text 

 as a tool to reinforce Writing  skill, not only for the entertainment. 

2-  Teacher should use short stories continuously to stimulate 

students and motivate them to write  more. 

3- EFL teachers have to pay more attention for teaching writing 

skill due to its crucial role in the process of teaching EFL. 

4- Literature must be used in EFL lecture rooms in a proper way 

and employed  so  as to achieve the intended results specifically in 

writing skills. 

5- EFL teachers in Sudanese universities have to exploit literature 

in reinforcing writing  skills to reach better results. 

6-Short stories should be considered  as an essential material for 

teaching English language, specially writing skills.  

7-Teaching  writing, grammar, vocabulary, diction…etc}should be 

through short stories. 
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 Appendixes 

A Questionnaire for Teachers 

Dear Teacher the researcher would be grateful if you could kindly respond to 

the following questionnaire entitled (Investigating the Role of Short Stories in 
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Enhancing EFL First Year Students' Writing Skills(From The Point of View of 

Teachers and Students) 

 

 

 

Please tick (√) the option which you think is appropriate. 

Statement Agree Neutral Disagree 

4. Short stories help first year students to develop their 

language.  

   

5. Short stories enable EFL learners to reflect their 

understanding of text cohesion, coherence, mechanics 

and style of writing or serve the purpose of developing 

writing skills. 

   

6. Short stories raise EFL learners’ awareness of discourse 

rhetoric.  

   

4. Short stories raise  first year students' language 

Writing skills. 

 

   

5. Short stories enrich first year students' abilities to    
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paraphrase in terms of understanding the gist, be able 

to discuss and write about what they read? 

  

6. Teachers are aware of using  short stories  as effective 

tools in teaching English language. 

 

 

   

7. Short stories help first year students to enrich their 

vocabulary. 

   

8.Short stories help first year students to understand the 

intended meaning of words. 

   

9.Short stories are effective techniques in promoting EFL 

learners writing skills. 
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Investigating the Role of Short Stories in Enhancing EFL First 

 Year Students' Writing Skills(From The Point of View of 

Teachers and Students) 

Pre and Post Tests 

 

Write a paragraph about your favorite holiday. Use these sentences 

as a guide  

Add any other information that will make your paragraph more 

interesting. 

1-What is your favorite holiday? 

2-When do you spend  it? 

3-How do you spend  this holiday? 

4-Who do you spend it with? 

5-What food do you eat  and deserve? 

6-What do you usually  wear? 

7-Where do you go to? 

8-Do you give or receive gifts? 

9-Why do you like this holiday? 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………… 


