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نبذة عن املجلة
جملة ال�شرق للدرا�سات والبحوث العلمية جملة علمية حمكمة ن�صف
�سنوية ت�صدرها كلية ال�شرق الأهلية – ك�سال.
الأهــــداف :
 -1ن�شر البحوث والدرا�سات املبتكرة والتي يعدها الباحثون يف املجاالت العلمية من
�أجل �إثراء وتنمية البحث العلمي وخلق حوار ب َّناء بني الباحثني و�صانعي القرار.
 -2ربط البحوث والدرا�سات بق�ضايا املجتمع.
 -3توفري و�ضمان حرية الأبحاث والإبتكار لأع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني داخل
الكلية وخارجها وتوطيد ال�صالت العلمية والفكرية بني الكلية ونظرياتها من اجلامعات
الأخرى.
�أ�س�س وقواعد الن�شر فى املجلة :
 -1تعنى املجلة بن�شر البحوث الأ�صيلة واملبتكرة فى جماالت العلوم الإن�سانية مبختلف
فروعها وتخ�ص�صاتها ،وتقبل البحوث باللغتني العربية والإجنليزية وذلك وفق ًا لل�ضوابط
واملعايري التالية :
� -2أن يت�سم البحث بالأ�صالة واجلدة واملو�ضوعية و�أن ي�شكل �إ�ضافة جديدة �إلى
ر�صيد املعرفة  ،مع الإلتزام مبناهج البحث العلمى والتوثيق واخللو من الأخطاء اللغوية
والنحوية.
� -3أال يكون البحث قد �سبق ن�شره �أو قدم للن�شر لدى �أية جهة على �أن يتعهد كاتبه
بذلك.
 -4تر�سل ن�سختان من البحث �إلى رئي�س التحرير مطبوعة على وجه واحد من الورقة
( )A4مع �إرفاق ن�سخه على �أ�سطوانة مدجمة (.)CD
 -5يجب �أال يقل عدد �صفحات البحث عن ( )20وال يزيد عن (� )30صفحة مبا فيها
امل�صادر واجلداول والر�سوم التو�ضيحية.
 -6يرفق الباحث ملخ�ص ًا ال يتجاوز ( )150كلمة ،بنف�س لغة البحث مع ترجمة للغة
الإجنليزية تو�ضح الهدف من الدرا�سة والإجراءات الأ�سا�سية والنتائج التى مت التو�صل
�إليها.
 -7ي�ستخدم فى كتابة البحث خط ( )Simplified Arabicوبحجم ( )14للمنت
و( )16للعناوين و( )12للهوام�ش املوجودة فى نف�س ال�صفحة ،على �أن ال يزيد عدد
الأ�سطر عن (� )21سطر.
 -8تعر�ض البحوث املقدمة على جلنة من املحكمني لتقوميها ولبيان مدى �صالحيتها
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للن�شر.
 -9يخطر الباحث ب�صالحية بحثه للن�شر �أو عدمه بعد �أ�سبوعني من و�صول قرار
املحكمني ،و�إدارة املجلة غري ملزمة بتو�ضيح الأ�سباب فى حالة عدم القبول.
 -10املجلة غري ملزمة برد البحوث التي قبلت للن�شر �أو التي مل تقبل.
 -11ي�صبح البحث املن�شور ملك ًا للمجلة ،وي�ستوجب �إعادة ن�شره فى �أماكن �أخرى
احل�صول على موافقة كتابية من املجلة.
 -12املجلة ال تقدم عائد ًا مادي ًا مقابل ن�شر �أي عمل.
 -13البحوث املن�شورة باملجلة ال تعرب بال�ضرورة عن ر�أي الكلية.
 -14تر�سل البحوث من ن�سختني  :ورقية و�إلكرتونية (Hard Copy & Soft
) Copyبا�سم رئي�س التحرير على العنوان التايل :
journal@alshargahlia.edu.sd
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كلمة العدد
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني .وبعد
�أعزائي قراء جملة ال�شرق للدرا�سات والبحوث العلمية �أحييكم بتحية الإ�سالم اخلالدة.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
لكل بداية فكرة ،ولكل �إجناز جهود وعزمية ،ولكل جناح طموح وطعم  ...وهكذا يبد�أ
كل �شئ من نقطة انطالق وا�ضحة وب�أهداف حمددة ورا�سخة ،وعلى هذا الأ�سا�س انطلقت
جملتكم «جملة ال�شرق للدرا�سات والبحوث العلمية» .واليوم نطل عليكم بالعدد الثالث من
جملتكم التي تزدهر يوم ًا بعد يوم مب�شاركتكم الفعالة والطيبة .وبهذه املنا�سبة ي�سعدين
�أن �أهنيء �أ�سرة حترير هذا العدد على الدور الكبري واجلهد املتوا�صل الذي قاموا به لكي
ي�صدر هذا العدد يف �أبهى و�أجمل �صورة.
زخر هذا العدد بعدد من البحوث العلمية املتنوعة عاجلت كثري من امل�شاكل العلمية
والواقعية ،وحظي هذا العدد بالكثري من امل�شاركات من خارج ال�سودان.
نتمنى �أن نكون قد قدمنا عم ًال مميز ًا ونافع ًا متمنني تفاعلكم يف امل�ساهمة يف ن�شر
املجلة من خالل كل الو�سائل املتاحة ومرا�سلتنا بكل ما هو جديد ومبدع كما عودمتونا.
�أكرر �شكري وامتناين لكل من �ساهم يف هذا العدد و�أخ�ص بال�شكر طاقم �أ�سرة التحرير
التي متيزت بالعمل املتوا�صل يف كل مرحلة من مراحل �إعداد املجلة.
ن�س�أل اهلل �أن يوفقنا ملا فيه اخلري ،و�أن ن�سري دائم ًا يف طريق العلم واملعرفة والإبداع
والتميز.
رئي�س التحرير
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حتليل واقع التوزيع املكاين للخدمات ال�صحية فـي ال�سودان
The Reality of Spatial Distribution Analysis
of Health Services In Sudan
�إعداد :
� /1أ.د.عو�ض حاج علي �أحمد  -جامعة النيلني
� /2أ .مناهل �إدري�س �أدروب عنجة – ق�سم تقنية املعلومات – كلية ال�شرق الأهلية
امل�ستخل�ص
تناولت هذه الدرا�سة مو�ضوع التحليل املكاين للخدمات ال�صحية يف ال�سودان .الهدف
الرئي�س لهذه الدرا�سة هو حتليل واقع التوزيع املكاين للخدمات ال�صحية ومدى كفاءتها
ومالءمتها ملعايري التخطيط املكاين التي تلبي �إحتياجات املجتمع املحلي يف واليات
ال�سودان.
اتبعت الدرا�سة يف منهجيتها املنهج الو�صفي واملنهج التحليلي بالإرتكاز على نتائج
التعداد ال�سكاين الذي قام به اجلهاز املركزي للإح�صاء يف ال�سودان عام 2008م،
ونتائج امل�سح امليداين ال�شامل للخدمات ال�صحية العامة بامل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية
وال�صيدليات يف منطقة الدرا�سة.
�أظهرت نتائج التحليل �أن اخلدمات ال�صحية الأولية ،تعاين من �سوء التوزيع وعدم
كفايتها ،مما ي�سبب �ضغط على اخلدمة وي�ؤثر �سلب ًا على امل�ستوى ال�صحي لل�سكان.
و�أو�صت الدرا�سة بعدد من التو�صيات� ،أهمها �ضرورة العمل على تطوير امل�ؤ�س�سات من
النواحي العمرانية والإدارية والإحتياجات الب�شرية والتجهيزات الطبية الفنية لتخفيف
ال�ضغط على هذه امل�ؤ�س�سات وتقدمي خدمة �أف�ضل للمواطن .كما �أو�صت الدرا�سة بتطوير
قاعدة البيانات املتعلقة بامل�ؤ�س�سات ال�صحية لدى وزارة ال�صحة لت�سهيل املتابعة والإ�شراف
والتخطيط حيث �إن الأر�شيف املوجود حالي ًا تقليدي وال يحقق احلد الأدنى املطلوب
للتخطيط امل�ستقبلي .وكذلك يجب �إن�شاء وحدة �إدارة مكانية تابعة لدائرة التخطيط
ال�صحي يف وزارة ال�صحة ال�سودانية لتعمل على جمع املعلومات و�إن�شاء قاعدة بيانات
مكانية للخدمات ال�صحية يف ال�سودان ،لتكون مبثابة ركائز للخطة ال�صحية الوطنية
ال�سودانية القادمة.
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Abstract

This study was to address the issue of spatial analysis of
health services in kassala state, The main objective of this
study is to analyze the current spatial distribution of health
services and their suitability for spatial planning standards
that meets the needs of the community in the kassala state .
The methodology of study followed the descriptive and
analytical approach based on the results of the census carried
out by the Palestinian Central Bureau of Statistics in 2008 ,
and the results of a comprehensive field survey carried out
by author for public health services , hospital and health
centers , including the health center and pharmacies in the
study area , in addition to the current structural plan of the
city’s a basis to identify planning areas, and calculating the
area and the population distribution.
The result of the analysis showed that health services,
especially with regard to primary health care centers and
pharmacies in the study area suffer from poor and inadequate
distribution, causing pressure on the service and adversely
affect the level of health of the population .
The study recommended a number of recommendations,
the most important was the necessity of the development of
centers in terms of their physical, administrative, human
needs, and technical and medical equipment to ease pressure
on the centers and provide better service to citizens.
Finally, the study recommended the development of the
database on pharmacies in the Ministry of Health in order
to facilitate follow – up, supervision and planning . where
the existing archive is primitive and dose not achieve the
minimum required level for future planning.
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املقدمة :
تعك�س �أهمية اخلدمات ال�صحية لأي جُمتمع مدى التطور الإقت�صادي والإجتماعي
ظي هذا اجلانب مبكانة كبرية
للبلد ،باعتبارها من امل�ستلزمات الأ�سا�سية لل�سكان ،وقد ُح ّ
يف كثري من الدول؛ لأن تطور اخلدمات ال�صحية دلي ًال على قدرة البالد على حتقيق
التنمية الإقت�صادية والإجتماعية ،ولكي ي�ؤدي املجتمع وظائفه بكفاءة عالية يتطلب هذا
الأمر توزيع ًا مكاني ًا عاد ًال للخدمات ال�صحية ب�شكل يتالءم مع كثافة ال�سكان يف حمليات
الوالية ،وت�أتي �أهمية درا�سة م�ؤ�س�سات ال�صحة العامة الرتباطها بحياة ال�سكان مبا تقدمه
من خدمات ذات متا�س مبا�شر مع حاجات ال�سكان.
نظر ًا لأهمية خدمات م�ؤ�س�سات ال�صحة العامة لأنها جزء ًا من اخلدمات ال�صحية
املقدمة يف ال�سودان ،والرتباطها املبا�شر بال�سكان لمِ ا تقدمه من خدمات )عالجية
ووقائية) �ضمن الرقعة اجلغرافية للم�ؤ�س�سة ال�صحية وملختلف الفئات العمرية ،ف�ض ًال عن
�إرتباطها بالدولة بو�صفها امل�س�ؤول الأول عن ت�أمني خدماتها لأفراد املجتمع .وللحاجة �إلى
درا�سة علمية م�ستفي�ضة عن واقع التوزيع املكاين لهذه امل�ؤ�س�سات ،ومتغرياتها الب�شرية،
فقد جاءت هذه الورقة لتلقي ال�ضوء على هذا القطاع احليوي ومناق�شة م�شاكله ،وقيا�س
مدى كفاءة التوزيع املكاين على �ضوء املعايري املعتمدة يف الدولة.
م�شكلة الدرا�سة :
تتمثل امل�شكلة يف تدين كفاءة التوزيع املكاين مل�ؤ�س�سات ال�صحة العامة يف الواليات مبا
ين�سجم مع كثافة ال�سكان بال�شكل الذي يعك�س تدين م�ستوى كفاءة اخلدمات ال�صحية.
ولأن اخلدمات ال�صحية �أحد مالمح التح�ضر يف املجتمعات املعا�صرة .لذلك ف�إن درا�سة
املراحل التطورية واملتغريات املكانية للخدمات من �ش�أنها �أن ت�سهم يف فهم خ�صائ�صها
املكانية بهدف و�ضع ت�صور م�ستقبلي لتنميتها وحتقيق �أف�ضل م�ستوى لال�ستفادة منها،
ويركز مو�ضوع الدرا�سة احلالية عن كيفية الإ�ستفادة من نظم املعلومات اجلغرافية يف
درا�سة خ�صائ�ص اخلدمات ال�صحية الأولية بواليات ال�سودان.
�أهداف الدرا�سة :
تهدف الدرا�سة �إلى حتقيق الأهداف الآتية:
معرفة كفاءة خدمات م�ؤ�س�سات ال�صحة العامة يف ال�سودان ومدى كفايتها ،و�إيجاد
مكامن اخللل يف متغرياتها ،باعتماد عدد من املعايري املحلية.
التوجه نحو �إعداد قاعدة بيانات جغرافية عن م�ؤ�س�سات ال�صحة العامة ومتغرياتها،
وحتليل البيانات الإح�صائية لتقدمي معلومات دقيقة ملتخذي القرار يف جمال التخطيط
ال�صحي.
التوزيع املكاين النوعي والكمي للم�ؤ�س�سات ال�صحية احلالية يف ال�سودان.
العدد الثالث
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حتليل التباين املكاين خل�صائ�ص امل�ؤ�س�سات ال�صحية.
تقدمي مدى الإ�ستفادة من اخلدمات ال�صحية يف منطقة الدرا�سة وو�ضع تو�صيات تتيح
ملتخذي القرار حتقيق الإ�ستفادة املثلى من اخلدمات ال�صحية الأولية.
�أهمية الدرا�سة :
نظر ًا لأهمية خدمات م�ؤ�س�سات ال�صحة العامة يف واليات ال�سودان النابعة من �إرتباطها
بحياة ال�سكان ،ولدور نظم املعلومات اجلغرافية يف التخطيط ال�صحي فقد جاءت هذه
الدرا�سة العتبارات عدة من �أهمها :عدم وجود درا�سات علمية �أكادميية عن مو�ضوع
الدرا�سة تناول منطقة الدرا�سة .
فر�ضيات الدرا�سة :
متثلت فر�ضيات الدرا�سة يف الآتي :
هناك تباين يف التوزيع املكاين ملراكز ال�صحة العامة وم�ستوى كفاءتها باعتماد عدد من
املعايري التخطيطية املحلية.
�إن تقومي كفاءة التوزيع املكاين مل�ؤ�س�سات ال�صحة العامة يف ال�سودان ميكن �أن يتحقق
با�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية)GIS(.
منهجية الدرا�سة :
املنهجية الأ�سا�سية للدرا�سة تقوم على حتليل النظام القائم حالي ًا وا�ستخدام املخططات
والر�سومات البيانية واخلرائط.
الأ�سلوب التطبيقي للدرا�سة :
مير الأ�سلوب التطبيقي للدرا�سة باملراحل الآتية :
 .1مرحلة جمع املادة العلمية  :تعتمد هذه املرحلة على م�صادر معلوماتية متنوعة هي :
درا�سات �سابقة على امل�ستوى العاملي والوالئي واملحلي تتعلق باخلدمات ال�صحية
(مو�ضوع الدرا�سة) ودرا�سات متعلقة ب�أ�سلوب التحليل املكاين.
بيانات �إح�صائية للمن�ش�آت ال�صحية يف ال�سودان التي مت احل�صول عليها من وزارة
ال�صحة العامة.
خرائط جغرافية للتوزيع املكاين للمناطق ال�سكنية وامل�ؤ�س�سات ال�صحية.
 .2مرحلة �إدخال البيانات ومعاجلتها  :ا�ستخدام برنامج الـ ( )SPSSيف حتليل
البيانات الإح�صائية للخ�صائ�ص الت�شغيلية واخلدمية للمن�ش�آت ال�صحية.
الدرا�سات ال�سابقة :
تنوعت الدرا�سات اجلغرافية املتعلقة باخلدمات ال�صحية وكذلك اخلدمات العامة على
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امل�ستوى العاملي وامل�ستوى املحلي ولقد مت الرجوع �إليها وميكن ت�صنيف هذه الدرا�سات �إلى
عدة حماور على النحو التايل :
درا�سات اهتمت بالتوزيع اجلغرايف للخدمات ال�صحية باالعتماد على الأ�ساليب
الإح�صائية ،من �أهمها  :درا�سة �شنايدر ( )Schneider, 1967ودرا�سة �أبرناثي
و�آخرون ( ،)Abernathy et al, 1978ودرا�سة هتزل (،)Hetzel, 1978
ودرا�سة فيليب�س ( ،)Phillipsومييز هذه املجموعة من الدرا�سات حماولة النهو�ض
باخلدمات ال�صحية من خالل تخطيط املواقع ودرا�سة خ�صائ�ص امل�ستفيدين منها،
وحتليل العوائق التي ت�ؤثر يف كفاءة اخلدمات ال�صحية وفاعليتها ودرا�سة هذه العوائق.
(.)1
درا�سات اهتمت بالتوزيع املكاين للخدمات ال�صحية على �أ�سا�س معدالت منو ال�سكان
وتطور �أعداد مراكز اخلدمات ال�صحية وحجم قوة العمل فيها ،ومن �أهمها درا�سة تيلور
( ،)Taylor, 1982وقد ركزت على م�شكلة التباين يف توزيع اخلدمات العامة
و�سهولة الو�صول �إليها خا�صة يف املناطق الريفية ،وي�ؤكد �أهمية درا�سة التوزيع املكاين
للرعاية ال�صحية ما ذكره كل من �شانون ودفر ()Shannon & Dever, 1974
من �أن التوزيع املكاين الكمي والنوعي مل�صادر اخلدمات ال�صحية يعد من �أ�سا�سيات
تقدمي اخلدمات ال�صحية الفاعلة)2( .
ومل تبقَ دول العامل النامي بعيدة عن الدرا�سات املتعلقة باخلدمات ال�صحية ،وبخا�صة
تقومي و�ضع اخلدمات ومقارنتها مع الدول املتقدمة ،ومن ثم ا�ستخال�ص املعوقات وو�ضع
احللول لتنميتها ،ومن �أهم هذه الدرا�سات :
درا�سة ج�ستلر ( )Gesler, 1984التي �أبرزت خ�صائ�ص اخلدمات ال�صحية
يف الدول النامية ،ودرا�سة �أني�س ( )Annis, 1981حول اخلدمات ال�صحية يف
جواتيماال3( .
ودرا�سة عام ( )1980حول �سيا�سات اخلدمات ال�صحية وتنمية القوة الب�شرية
ال�صحية يف باك�ستان.
 .5وعلى امل�ستوى العربي ظهرت جمموعة من الدرا�سات اجلغرافية املتعلقة
باخلدمات ال�صحية ،وخا�صة املتعلقة مب�صر ،واململكة العربية ال�سعودية ،ومن �أهمها
درا�سة رم�سي�س جمعة ( )1978حول التخطيط ال�صحي ملجتمع اال�شرتاكية والتنمية،
ودرا�سة الزهراين ( )Al-Zahrani, 1989حول اخلدمات ال�صحية يف مكة
املكرمة ،ودرا�سة القحطاين ( )Al-kahtani, 1991حول �أمناط التوزيع املكاين
للخدمات ال�صحية يف اململكة العربية ال�سعودية ،ودرا�سة الربدي ( )Al-Ribdiحول
جغرافية الرعاية ال�صحية يف ال�سعودية ،ودرا�سة الب�شري ()El-Bushra,1980
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حول التوزيع اجلغرايف لل�سكان واخلدمات ال�صحية يف اململكة العربية ال�سعودية ،ودرا�سته
عام  1985حول التوزيع اجلغرايف لل�سكان واخلدمات ال�صحية يف اليمن ،ودرا�سته عام
 1989حول �أمناط التوزيع اجلغرايف وتخطيط الرعاية ال�صحية يف ال�سعودية� ،إ�ضافة
�إلى الدرا�سة التي قام بها يو�سف طعما�س ( )1986حول التوزيع املكاين يف الدرا�سات
اجلغرافية وال �سيما املتعلقة باخلدمات ال�صحية مو�ضوع الدرا�سة احلالية ،ودرا�سة عبد
اهلل الوليعي ( )1991حول التوزيع اجلغرايف للأمرا�ض باململكة العربية ال�سعودية مع
الرتكيز على العوامل املكانية التي ت�ؤثر يف توزيع الأمرا�ض)4( .
 .6وامتدت الدرا�سات اجلغرافية للخدمات ال�صحية يف اململكة العربية ال�سعودية
للنمذجة املكانية للخدمات ال�صحية يف منطقة الباحة ،مثل درا�سة الغامدي و�آخرون
( ،)Al-Ghamdi et ,1991كما ظهرت درا�سات جيدة تتعلق بتحليل التباين
الإقليمي لتوزيع اخلدمات و�إبراز �أ�سبابه وم�شكالته ،مثل درا�سة حممد القحطاين
( ،)1994ودرا�سة �أحمد اجلار اهلل ( ،)1997وهنالك درا�سات �أجريت يف دولة
الكويت �إذ اقت�صرت جهود الباحثني على درا�سة غامن �سلطان ( )1998حول الرعاية
ال�صحية يف دولة الكويت ،فقدم درا�سة حتليلية يف جغرافية اخلدمات ال�صحية ،ودرا�سة
�سناء بوحمرا وبدر الزيد ( )1999املتعلقة باخلدمات ال�صحية يف دولة الكويت وقد
ركزت على حتليل ر�ضا املراجعني عن م�ستوى اخلدمة يف مراكز الرعاية ال�صحية الأولية
واعتمدت على املنهج املقارن ،وهناك �أي�ض ًا درا�سة خالد اجلار اهلل ( )1996حول تطور
اخلدمات ال�صحية يف دولة الكويت منذ �إن�شائها حتى ا�ستقاللها)5( .
.7عبد الرازق ح�سن �إ�سماعيل ا�سحق ()2008م )6( :وقد كانت الدرا�سة
بعنوان اخلدمات ال�صحية الأولية يف والية النيل الأزرق تطورها ،خ�صائ�صها� ،أمناطها
وتوزيعاتها املكانية .ناق�شت هذه الدرا�سة اخلدمات ال�صحية الأولية يف والية النيل
الأزرق تطورها وخ�صائ�صها و�أمناطها وتوزيعاتها املكانية .وتهدف الدرا�سة �إلى قيا�س
تطور اخلدمات ال�صحية وعالقة ذلك ب�أعداد ال�سكان ومناطق الكثافات ال�سكانية يف
خمتلف الوحدات الإدارية مبنطقة الدرا�سة .كما اهتمت الدرا�سة بالتوزيعات املكانية
ملراكز اخلدمات ال�صحية وحتديد امل�سافات التي يقطعها امل�ستفيدون من اخلدمات
للو�صول �إلى املراكز ال�صحية وكذلك معرفة درجة ر�ضا امل�ستفيدين من هذه اخلدمات.
كما تتلخ�ص �أهمية الدرا�سة يف قلة الدرا�سات يف جمال اجلغرافية ال�صحية يف ال�سودان
عامة ومنطقة الدرا�سة ب�صفة خا�صة ،وعدم االهتمام بالتخطيط ال�سليم يف توزيع مراكز
اخلدمات ال�صحية يف مناطق الكثافات ال�سكانية التي ال تتنا�سب مع اخلدمات ال�صحية،
وعدم توافر الكوادر الطبية امل�ؤهلة للعمل ال�صحي ،و�أهمية الوالية التي تتميز مبواردها
الزراعية واملعدنية ،مع عدم توفر مراكز اخلدمات ال�صحية يف مناطق الإنتاج الزراعي.
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ولتحقيق جممل هذه الأهداف انتهج الباحث املنهجني اال�ستقرائي واال�ستداليل للو�صول
�إلى النتائج العلمية الدقيقة ،وقد مت ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية ذات العالقة.
 .8درا�سة �سونيا ظاهر عمر م�ساد (2008م) ( )7بعنوان ا�سرتاتيجيات تطوير
وتخطيط اخلدمات ال�صحية يف مدينة جنني يف �ضوء التطور العمراين للمدينة .تنبع
�أهمية هذه الدرا�سة من احلاجة امللحة لدرا�سة قطاع اخلدمات ال�صحية ،والذي يعاين
من عدم التوازن اجلدي يف التوزيع واملتمثل يف الفرق يف توزيع اخلدمات بني التجمعات
ال�سكانية احل�ضرية والريفية ،والفرق الهائل بني املناطق الريفية يف و�سط ال�ضفة الغربية
واملناطق الريفية يف �شمالها وجنوبها ب�شكل عام تعترب مناطق جنني واخلليل الأكرث
حرمان ًا من حمافظات ال�ضفة الغربية الأخرى .هدفت هذه الدرا�سة �إلى ربط تطوير
اخلدمات ال�صحية يف جنني بتطوير املدينة ومنوها ال�سكاين والإقت�صادي والعمراين،
وو�ضع ا�سرتاتيجيات منا�سبة لتطوير قطاع اخلدمات ال�صحية يف املدينة ،ثم التو�صل �إلى
النتائج ال�ضرورية.
 .9درا�سة �سحر عبد الكرمي عبد الرحمن حممد (2008م) ( )8بعنوان تقومي
اخلدمات ال�صحية يف مدينة بورت�سودان (من عام 2008 –1995م) .هدفت هذه
الدرا�سة �إلى التعرف على حجم اخلدمات ال�صحية يف منطقة الدرا�سة مقارنة بال�سكان،
درا�سة التوزيع احلايل للخدمات ال�صحية ،معرفة �آراء امل�ستفيدين ومدى ر�ضائهم عن
اخلدمات ال�صحية الأولية .ا�ستخدمت الباحثة يف هذه الدرا�سة املنهجني اال�ستقرائي
واال�ستداليل وا�ستخدمت الأ�ساليب الإح�صائية مثل الو�سط احل�سابي ومعامل �صلة اجلوار
وارتباط بري�سون ومت حتليل البيانات عن طريق برنامج ( )SPSSوت�أتي �أهمية هذا
البحث من �أهمية اخلدمات ال�صحية للإن�سان هذا بالإ�ضافة �إلى قلة الدرا�سات يف منطقة
الدرا�سة عن اخلدمات ال�صحية� .أو�ضحت الدرا�سة �أن هناك عوامل ت�ؤثر يف درجة ر�ضا
امل�ستفيدين من اخلدمات ال�صحية مثل امل�سافة املقطوعة ،مواعيد العمل يف املركز ووقت
االنتظار للدخول على الطبيب.
 .10درا�سة �سليم �أحمد �سليم ا�ستيتة (2009م) )9( :بعنوان التخطيط املكاين
للخدمات ال�صحية يف مدينة طولكرم و�ضواحيها با�ستخدام تقنية نظم املعلومات
اجلغرافية .ويعترب الهدف الرئي�س لهذه الدرا�سة هو حتليل واقع التوزيع املكاين احلايل
للخدمات ال�صحية ومدي كفاءتها ومالءمتها ملعايري التخطيط املكاين التي تلبي احتياجات
املجتمع املحلي يف مدينة طولكرم و�ضواحيها وكذلك تقدمي مقرتح لتوزيع مكاين �أف�ضل.
واتبعت الدرا�سة يف منهجها املنهج الو�صفي واملنهج التحليلي بالرتكيز على نتائج التعداد
ال�سكاين الذي قام به اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني يف عام 2007م ونتائج
امل�سح امليداين الذي قام به الباحث للخدمات ال�صحية يف منطقة الدرا�سة بالإ�ضافة �إلى
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املخطط الهيكلي املايل ملنطقة الدرا�سة ك�أ�سا�س يف حتديد املناطق التخطيطية واحت�ساب
م�ساحاتها وتوزيع ال�سكان عليها.
 .11درا�سة �أحمد حممد جهاد دليمي الكبي�سي ( : )10( )2009بعنوان كفاءة
التوزيع املكاين ملراكز ال�صحة العامة يف مدينة الفلوجه با�ستخدام نظم املعلومات
اجلغرافية .تناولت الدرا�سة كفاءة التوزيع املكاين ملراكز ال�صحة العامة يف مدينة
الفلوجه با�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية من خالل حقل التوزيعات املكانية يف
برنامج ( )Arcgis93لتحليل البيانات املكانية با�ستخدام �أ�سلوب امل�سافة املعيارية
ومركز املعدل الفعلي واملركز اجلغرايف املتو�سط ف�ض ًال عن ا�ستخدام برنامج احلزمة
الإح�صائية ( )SPSSلتحليل العالقة الإرتباطية بني متغريات اخلدمة ال�صحية.
كلمات مفتاحية :
البيانات املكانية ،التحليل املكاين ،نظم املعلومات اجلغرافية ،كفاءة التوريع املكاين
للخدمات ال�صحية ،املعايري التخطيطية للخدمات العامة.
�إجراءات التحليل :
ا�ستند التحليل على امل�سح الذي قامت به وزارة ال�صحة القومية بال�سودان للخدمات
ال�صحية مو�ضوع الدرا�سة ،وذلك �ضمن نطاق املنطقة التي ت�ستهدفها الدرا�سة ،حيث
مت جمع البيانات من خالل الإ�ستمارات التي �شملت امل�ست�شفيات احلكومية وامل�ست�شفيات
الأهلية واملراكز ال�صحية ومراكز الرعاية ال�صحية الأولية احلكومية وال�صيدليات .وقد
ت�ضمنت البيانات اجلوانب اجلغرافية والعمرانية والبيانات ال�صحية وطاقة املراكز
اال�ستيعابية مبا يتعلق بامل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية� .إ�ضافة �إلى البيانات املتعلقة
بال�سكان وتوزيعهم على منطقة الدرا�سة ا�ستناد ًا على بيانات مت احل�صول عليها من املركز
القومي للمعلومات ال�صحية والإدارة العامة للتخطيط وال�سيا�سات والبحوث ا�ستناد ًا على
امل�سح ال�سكاين لعام 2008م		 .
التغطية اجلغرافية :
�شمل امل�سح جميع الواليات ال�شمالية اخلم�سة ع�شرة حيث اكتمل امل�سح بالكامل يف 12
والية مبحلياتها املختلفة و 8حمليات من والية غرب دارفور و 12حملية من والية جنوب
دارفور و 14حملية من والية �شمال دارفور .حيث مل يتي�سر م�شاركة العاملني باملحليات
املتبقية (وعددها  11حملية) بكل من الواليات الثالث ن�سبة ل�صعوبة الو�صول لهذه
املحليات يف فرتة جمع املعلومات.
ت�صميم امل�سح :
هذا امل�سح عبارة عن درا�سة و�صفية مقطعية بامل�ؤ�س�سات ال�صحية ()Facility
�أجريت يف الفرتة من مايو �إلى �سبتمرب 2008م.
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جمتمع الدرا�سة � :شملت الإداريني العاملني بوزارة ال�صحة الوالئية �إ�ضافة �إلى الوثائق
والإح�صاءات ب�إدارات اخلدمات باملحليات ووزارة ال�صحة الوالئية.
�أدوات جمع البيانات  :اعتمد امل�سح على نوعني من البيانات  :بيانات �أولية  :مت احل�صول
عليها بوا�سطة �إ�ستمارتني غطت معلومات امل�ستويات الإدارية للوالية واملحلية .بيانات
ثانوية  :مت تفريغها يف ا�ستمارتني ( )Master Sheetsمل�ستوى القرية وامل�ؤ�س�سة
ال�صحية .واعتمدت م�صادر البيانات التالية ال�ستخال�ص املعلومات :
�أ /معلومات مركز املعلومات ال�صحية باملحليات والوالية.
ب /تقارير التخطيط القاعدي للتح�صني.
ج /تقارير (املالريا  ،الدرن .)...
حتليل البيانات :
مت �إدخال البيانات وحتليلها يف برنامج VER 13.5 SPSS for
Windowsبا�ستخدام التحليل الو�صفي .وكانت النتائج كالآتي :
جدول رقم ()1
يبني �أ�سماء الواليات ،عدد املحليات ،عدد القرى وامل�ؤ�س�سات ال�صحية التي �شملها امل�سح
�إ�سم الوالية

عدد �سكان الوالية
باملحليات التي �شملها امل�سح

الق�ضارف
اجلزيرة
ك�سال
اخلرطوم
ال�شمالية
النيل الأبي�ض
النيل الأزرق
البحر الأحمر
�سنار
�شمال كردفان
جنوب كردفان
�شمال دارفور
جنوب دارفور
غرب دارفور
نهر النيل
الواليات
ال�شمالية

1934110
3599168
1803845
6288626
625426
1888141
984559
1458484
1363190
2367585
2528619
1646384
3015387
765889
1089248
31358663

عدد املحليات
التي �شملها
امل�سح

10
7
11
7
7
8
6
10
7
9
13
14
12
8
6
135

عدد القرى التي
�شملها امل�سح

697
2029
563
813
380
1450
560
585
823
3526
2101
1907
1378
671
868
18361

عدد امل�ؤ�س�سات
ال�صحية
التي �شملها امل�سح

315
778
346
700
303
446
220
245
356
500
395
258
278
133
365
5638

يالحظ من اجلدول رقم (� )1أن هنالك تفاوت يف عدد امل�ؤ�س�سات بني الواليات مبا ال
يتما�شي مع عدد ال�سكان والقرى يف الواليات املختلفة على �سبيل املثال  :يف الوالية ال�شمالية
العدد الثالث
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والتي ت�ضم  380قرية وعدد �سكانها  625428ن�سمة يوجد بها  303م�ؤ�س�سة �صحية
بينما يوجد يف والية جنوب كردفان  395م�ؤ�س�سة �صحية ملجموع  2528619من
ال�سكان و  2101قرية.
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خمطط رقم ()1
�أ�سماء الواليات ،عدد املحليات ،عدد القرى وامل�ؤ�س�سات ال�صحية التي �شملها امل�سح
ن�سب تغطية املحليات التي بها هيكل مكتمل لها مقر خم�ص�ص وال متتلك و�سيلة حركة
بالواليات :
و�ضعت وثيقة تقوية النظام ال�صحي املحلي معيار ًا لهيكل ال�صحة باملحليات
روعي فيه احلد الأدنى للوظائف التي يتطلبها تفعيل النظام ال�صحي .اعتمد امل�سح هذا
املعيار كمقيا�س ملقارنته بالو�ضع احلايل باملحليات مع الرتكيز على وجود م�سمى الوظيفة
بغ�ض النظر عن م�ؤهل �شاغلها �أو ما �إذا كان ي�شغل وظيفة �أخرى .وجد �أن  13%فقط
من املحليات التي �شملها امل�سح بالواليات ال�شمالية به هيكل مكتمل .هناك تباين وا�ضح
بني الواليات حيث جند �أن  7واليات ال يوجد يف � ٍّأي من حملياتها هيكل مكتمل ح�سب
املعيار القيا�سي و�أن  6واليات �أخرى ال تتعدى فيها ن�سبة املحليات التي بها هيكل مكتمل
 25%و�أن هناك واليتني فقط بلغت بهما الن�سبة �أكرث من  .50%ركز امل�سح على وجود
امل�سمى الوظيفي يف الهيكل بغ�ض النظر عن توفر العدد املطلوب من الأطر ال�صحية التي
ت�شغل الوظائف� ،أي �أن املحليات التي يوجد بها الهيكل املكتمل يوجد بها نق�ص حاد يف
الأطر العاملة حيث ي�شغل (يغطي) فيها الفرد �أكرث من �إدارة �أو ق�سم.
الو�ضع بالن�سبة لتوفري املقر املخ�ص�ص لإدارة ال�ش�ؤون ال�صحية باملحليات (بغ�ض النظر
عن احلالة العامة للمقر �أو مدى جاهزيته) �أف�ضل حيث بلغت الن�سبة للواليات ال�شمالية
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 55%من املحليات التي �شملها امل�سح كما �أن هناك  4واليات فقط بلغت ن�سبة املحليات
التي لي�س بها مقر خم�ص�ص �أقل من � ،50%أما بقية املحليات فرتاوحت بها الن�سبة
بني � 50%إلى  100%بوالية اخلرطوم 38% .فقط من املحليات التي �شملها امل�سح
بالواليات ال�شمالية متتلك و�سيلة حركة بحالة جيدة و  6من الواليات بلغت بها الن�سبة
�أقل من  25%و � 6أخرى تراوحت بها الن�سبة بني � 25%إلى  57%و  3فقط
بلغت بها الن�سبة �أكرث من  .60%هذا الو�ضع ي�ستدعي التحرك العاجل لدعم ت�أ�سي�س
النظام ال�صحي باملحليات �إذ �أن حت�سن هذه امل�ؤ�شرات يعترب الدعامة الأ�سا�سية لإنطالقة
العمل ال�صحي وتفعيله باملحليات .التقارير املف�صلة للواليات حتتوي على قائمة ب�أ�سماء
املحليات التي ال يوجد بها مقر خم�ص�ص ،ال متتلك و�سيلة حركة بحالة جيدة والتي بها
نق�ص يف الهيكل ومواقع النق�ص يف الإدارات ،الأق�سام والوحدات املختلفة.
ن�سب تغطية املحليات التي بها نظام �إ�شراف منتظم ونظام للإمداد الدوائي بالواليات:
نظام الإ�شراف املنتظم يق�صد به الإ�شراف على م�ؤ�س�سات تقدمي خدمات الرعاية
ال�صحية الأولية و�أن�شطة الوحدات الأخرى بدورية حمددة مع وجود قائمة �ضبط
للإ�شراف 28% .فقط من املحليات التي �شملها امل�سح بها نظام �إ�شراف منتظم تختلف
الن�سبة بني الواليات حيث جند �أنه ال يوجد يف � ٍّأي من حمليات واليتي النيل الأزرق وغرب
دارفور نظام لإ�شراف منتظم ،بينما ترتاوح الن�سبة بني  14و  33%يف  8واليات وبني
 43و  66%يف  4واليات ويغطي النظام جميع املحليات يف والية اخلرطوم فقط.
 62%من املحليات التي �شملها امل�سح لديها نظام للإمداد الدوائي معظمها عرب نظام
الدواء الدوار �إال �أن �أغلب هذه املحليات ال توجد بها �إدارة للإمداد �أو ال�صيدلة �ضمن
هيكل املحلية ويتم متابعة وت�سيري الإمداد من الوالية ر�أ�س ًا مما يغيب دور ال�ش�ؤون ال�صحية
باملحلية يف متابعة الإمداد الدوائي.
تغطية القرى بالقابالت :
يق�صد بقابلة القرية القابلة املدربة ب�شهادة املقيمة بالقرية .مل ت�ضمن الزائرة ال�صحية
�أو القابلة التقليدية يف ر�صد تغطية القرى بالقابالت .
توفر القابالت بالقرى ح�سب الواليات :
ت�ستهدف ا�سرتاتيحية ال�صحة الإجنابية توفري قابلة مدربة لكل قرية �أو جمموعة
قرى متجاورة جمموع �سكانها يبلغ �أكرث من  1.000ن�سمة .ومن اجلدول رقم ()2
يت�ضح الفجوة الكبرية يف تغطية القرى التي ال تتجاوز  33%من القرى الكلية وال تتجاوز
الـ  57%من القرى التي يزيد عدد �سكانها الـ  1000ن�سمة .ويو�ضح اجلدول احلاجة
لتدريب ما يقارب  12.327قابلة للو�صول لهدف قابلة لكل قرية و�أولوية تغطية عدد
 2.964قرية عدد �سكانها �أكرث من  1.000ن�سمة .ويالحظ التفاوت الكبري يف التغطية
العدد الثالث
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الكلية للواليات والتي ترتاوح من  17%يف غرب دارفور �إلى  63%بالوالية ال�شمالية.
هناك واليات عدد �سكانها  1.000فما فوق من ال�سكان وال توجد بها قابلة.

خمطط رقم ( )2يو�ضح توفر القابالت بالقرى ح�سب الواليات
ن�سبة ال�سكان الذين يقطنون على م�سافة �أقل من  5كلم من �أقرب م�ؤ�س�سة �صحية :
معدل الو�صول للم�ؤ�س�سات ال�صحية ال ب�أ�س به بالواليات ال�شمالية عموم ًا حيث تبلغ
ن�سبة ال�سكان الذين ي�سكنون على بعد �أكرث من  5كلم من م�ؤ�س�سات تقدمي اخلدمة
 76%وتعترب واليات �شمال كردفان  ،جنوب و�شمال دارفور الأقل حظ ًا يف ن�سبة الو�صول
للم�ؤ�س�سات ال�صحية حيث بلغت بها ن�سبة ال�سكان الذين يقطنون على م�سافة �أقل من 5
كلم 45%،32%و  47%على التوايل.
جدول رقم ()2
ن�سبة ال�سكان الذين يقطنون على م�سافة �أقل من  5كلم من �أقرب م�ؤ�س�سة �صحية
الوالي ـ ـ ــة

�شمال كردفان
جنوب دارفور
�شمال دارفور
جنوب كردفان
غرب دارفور
�سن ــار
النيل الأبي�ض
النيل الأزرق
اجلزيرة
ك�سال
نهر النيل
البحر الأحمر
الق�ضارف
اخلرطوم
ال�شمالية
الواليات ال�شمالية

18

عدد ال�سكان
2367585
3015387
1646384
2528619
765889
1363190
1888141
984559
3599168
1803845
1089248
1458484
1934110
6288626
625428
31358663

عدد ال�سكان على م�سافة �أقل من  5كلم
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751337
1356915
774013
1542643
571995
1090007
1520495
796090
3093660
1569952
969470
1355167
1798463
6110872
612423
23913602
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الن�سبة%
%32
%45
%47
%61
%75
%80
%81
%81
%86
%87
%89
%93
%93
%97
%98
%78

معدل الو�صول للم�ؤ�س�سات ال�صحية ال ب�أ�س به بالواليات ال�شمالية عموم ًا حيث
تبلغ ن�سبة ال�سكان الذين ي�سكنون على بعد �أكرث من  5كلم من م�ؤ�س�سات تقدمي اخلدمة
 76%وتعترب واليات �شمال كردفان ،جنوب و�شمال دارفور الأقل حظ ًا يف ن�سبة الو�صول
للم�ؤ�س�سات ال�صحية حيث بلغت بها ن�سبة ال�سكان الذين يقطنون على م�سافة �أقل من
 5كلم  45% ،32%و  47%على التوايل� .سجلت �أعلى ن�سبة بواليات ال�شمالية،
اخلرطوم ،الق�ضارف والبحر الأحمر حيث بلغت  93% ،97% ،98%و  93%على
التوايل .بالرغم من �إرتفاع الن�سبة ملجمل الواليات �إال �أن النتائج �أو�ضحت التباين داخل
املحليات حتى داخل الواليات التي بها ن�سبة و�صول عالية مث ًال من تقرير امل�سح بوالية
اجلزيرة تبلغ الن�سبة الكلية ل�سكان الوالية الذين يقطنون على م�سافة �أقل من  5كلم من
م�ؤ�س�سة �صحية  86%وتقل الن�سبة لت�صل �إلى  65%مبحلية الكاملني ثم ترتفع الن�سبة
�إلى  99%مبحلية مدين .هذا الو�ضع ي�ستدعي �إعادة النظر يف توزيع امل�ؤ�س�سات ال�صحية
ور�سم اخلارطة التي حتدد احلاجة الفعلية ح�سب املواقع اجلغرافية.

خمطط رقم ()3
ن�سبة ال�سكان الذين يقطنون على م�سافة �أقل من  5كلم من �أقرب م�ؤ�س�سة �صحية
خدمات امل�ؤ�س�سات ال�صحية :
التغطية بامل�ؤ�س�سات ال�صحية العاملة باملحليات (التغطية الكلية بالرعاية ال�صحية
الأولية) :
من خالل وثيقة التو�صيف تبني �أن املعيار القيا�سي لتوزيع امل�ؤ�س�سات ال�صحية ح�سب
ال�سكان وجوب توفر وحدة �صحية �أ�سا�سية لكل  5000من ال�سكان .ون�سبة ل�ضعف نظام
الإحالة يف معظم الواليات ولأن جميع امل�ؤ�س�سات ال�صحية تعترب نقاط ًا لتقدمي الرعاية
ال�صحية الأولية فقد مت ح�ساب التغطية الكلية بالرعاية ال�صحية الأولية من جمموع
العدد الثالث
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امل�ؤ�س�سات ال�صحية العاملة بالوالية .ولأن والية اخلرطوم ح�ضرية (�أكرث من 70%
من ال�سكان باحل�ضر ويتم تقدمي اخلدمة لهم من املراكز ال�صحية ف�إن هذه املعادلة ال
تنطبق عليها ومت �إ�ستبعادها) .وجد �أن ن�سبة التغطية على م�ستوى الواليات ال�شمالية دون
اخلرطوم هي م�ؤ�س�سة �صحية واحدة لكل  6.143من ال�سكان مما يعك�س القرب من
املعدل املطلوب ح�سب املعيار (وثيقة التو�صيف) بفجوة تقدر بـ  991م�ؤ�س�سة �صحية،
معظمها مطلوبة لواليات جنوب و�شمال دارفور وجنوب كردفان حيث بلغ العدد املطلوب
توفريه لكل  181 ، 395و  162م�ؤ�س�سة �صحية على الرتتيب .واليات ال�شمالية ،نهر
النيل والنيل الأزرق بها زيادة يف عدد امل�ؤ�س�سات العاملة عن املطلوب .اجلدير بالذكر �أن
املعدالت الكلية تخفي الفجوات بني املحليات املختلفة داخل الوالية حيث �أن الواقع ي�شري
�إلى زيادة يف العدد يف بع�ض املحليات ونق�ص يف الأخرى .كما �أن حتديد احلاجة الفعلية
يخ�ضع �إلى م�ؤ�شرات �أخرى يجب �أخذها يف الإعتبار مثل املوقع اجلغرايف و�سهولة الو�صول
لل�سكان وغريها من املعايري التي يجب الأخذ بها يف و�ضع خريطة التوزيع والإ�ستثمار
وحتديد احلاجة الفعلية.
التغطية بامل�ست�شفيات العاملة بالواليات :
كذلك �أو�ضحت وثيقة التو�صيف املعيار القيا�سي لتوزيع امل�ست�شفيات ح�سب ال�سكان
وبينت وجوب توفر م�ست�شفى ريفي لكل � 100.000إلى  250.000من ال�سكان.
ا�ستناد ًا على هذا املعيار وجد �أن الواليات ال�شمالية جميعها قد حققت املعدل الكلي
بل جتاوز املعدل احلد املطلوب يف  11والية �إذا اعتربت اخلرطوم �ضمن املعيار .التغطية
العامة ال تعك�س احلاجة الفعلية داخل املحليات النائية والتي ال بد من الرجوع �إليها يف
التوزيع اجلغرايف للم�ست�شفيات لتكتمل ال�صورة.
التغطية باملراكز ال�صحية العاملة بالواليات :
كذلك �أو�ضحت وثيقة التو�صيف املعيار القيا�سي لتوزيع املراكز ال�صحية ح�سب ال�سكان
وبينت وجوب توفر مركز �صحي لكل  20.000من ال�سكان .وجد �أن ن�سبة التغطية على
م�ستوى الواليات ال�شمالية �أقل بقليل عن املعيار (مركز �صحي لكل  20.42من ال�سكان)
وتقل بعدد  32مركز ًا �صحي ًا عن العدد املطلوب ( 1566مركز ًا �صحي ًا) .ولكن بالنظر
�إلى الظاهر يف الواليات (عمود الإنحراف) ف�إن هناك نق�ص لعدد  357مركز ًا يف 10
واليات وزيادة لعدد  326مركز ًا يف  5واليات لذلك كانت حم�صلة النق�ص الكلي 32
مركز ًا.
حاالت امل�ؤ�س�سات ال�صحية :
وجد �أن  )206( 63.7%من امل�ست�شفيات احلكومية بالواليات ال�شمالية بحالة جيدة
حالي ًا بينما  )74( 22.8%حتتاج  )45( 13.00%حتتاج �إلى �صيانة كبرية و
20
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 )3( 0.8%حتتاج �إلى �إعادة بناء.
بالن�سبة للمراكز ال�صحية احلكومية بالواليات ال�شمالية ف�إن ن�سبة  49.2%فقط منها
( )741بحالة جيدة و  32%منها ( )480حتتاج �إلى �صيانة ب�سيطة و 13.6%
( )205حتتاج �إلى �صيانة كبرية .و�أن حوايل  )61( 5%من املراكز ال�صحية حتتاج
�إلى �إعادة بناء.
بالن�سبة للم�ؤ�س�سات ال�صحية الأخرى احلكومية (وحدات رعاية �صحية ،نقطة غيار
و�شفخانة) ف�إن الو�ضع �أ�سو�أ حا ًال حيث �إن  14%فقط ( )408بحالة جيدة و�أن حوايل
 )882( 31%حتتاج �إلى �صيانة ب�سيطة وحوايل  )798( 28%حتتاج �إلى �صيانة
كبرية وبلغت ن�سبة التي حتتاج �إلى �إعادة بناء حوايل  .)770( 27%على م�ستوى كل
الواليات ف�إن امل�ؤ�س�سات ال�صحية دون املركز ال�صحي كانت الأكرث حاجة لل�صيانة �أو
�إعادة البناء.
اخلدمات داخل امل�ؤ�س�سات ال�صحية العاملة :
توفر احلزمة الأ�سا�سية  :احلزمة الأ�سا�سية من اخلدمات يق�صد بها التح�صني،
التغذية ،رعاية احلوامل ،العالج املتكامل وعالج الأمرا�ض الب�سيطة .عدم تقدمي �أي
من هذه اخلدمات بامل�ؤ�س�سة ال�صحية ي�سقط وجود احلزمة كلية.
ن�سب امل�ؤ�س�سات ال�صحية العاملة التي تقدم احلزمة املتكاملة (امل�ست�شفيات) :

خمطط رقم ()4
ن�سب امل�ؤ�س�سات ال�صحية العاملة التي تقدم احلزمة املتكاملة (امل�ست�شفيات)

خمطط رقم ()5
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ن�سب امل�ؤ�س�سات ال�صحية العاملة التي تقدم احلزمة املتكاملة (املراكز ال�صحية)
ن�سب امل�ؤ�س�سات ال�صحية العاملة التي تقدم احلزمة املتكاملة (الوحدات ال�صغري) :

�شكل رقم ()6
ن�سب امل�ؤ�س�سات ال�صحية العاملة التي تقدم احلزمة املتكاملة (الوحدات ال�صغري)
ن�سب امل�ؤ�س�سات ال�صحية العاملة التي تقدم احلزمة املتكاملة (جميع الوحدات) :

خمطط رقم ()7
ن�سب امل�ؤ�س�سات ال�صحية العاملة التي تقدم احلزمة املتكاملة (جميع الوحدات) .
ن�سب امل�ؤ�س�سات ال�صحية العاملة التي تقدم مكونات احلزمة املتكاملة :
ن�سبة تقدمي مكونات احلزمة �أي�ض ًا تختلف داخل امل�ؤ�س�سات ال�صحية حيث جند �أن
ن�سبة امل�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات التح�صني يف الواليات ال�شمالية بلغت  76%من
جمموع امل�ؤ�س�سات ال�صحية العاملة بينما بلغت خدمات التغذية  ،33%رعاية احلوامل
 ،47%والعالج املتكامل  39%فقط.
عدد ون�سب امل�ست�شفيات التي تتوفر بها خدمات املعاجلة الطارئة الأ�سا�سية وال�شاملة :
خدمات املعاجلة الطارئة الأ�سا�سية يق�صد بها توفر املحاليل الوريدية ،امل�ضادات
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احليوية بالوريد ،الأوك�سيتو�سني ،عمليات اجلفت �أو الفنتوز� ،إزالة اخلال�ص املت�أخر
وعمليات الكحت� .أما خدمات املعاجلة الطارئة ال�شاملة فيق�صد بها توفر الأ�سا�سية
بالإ�ضافة �إلى نقل الدم والعمليات القي�صرية .من جمموع  344م�ست�شفي توفرت
معلوماتها بالواليات ال�شمالية هناك حوايل  36%فقط تقدم اخلدمات ال�شاملة وحوايل
 49%تقدم اخلدمات الأ�سا�سية و�أن  15%ال تتوفر بها �أي من هذه اخلدمات .هذا
يعك�س حجم امل�شكلة �إذ �أن  52من امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي يطلق عليها ا�سم امل�ست�شفي ال
ينطبق عليها احلد الأدنى من املقومات التي متكنها من تقدمي خدمات الأمومة الآمنة وال
ت�صلح لتكون م�ستوى حتويل للحاالت الطارئة .و�أن  170من امل�ست�شفيات تخدم كم�ستوى
حتويل �أول فقط.
ن�سب اخلدمات الأخرى املقدمة من امل�ؤ�س�سات احلكومية العاملة :
من جمموع امل�ؤ�س�سات ال�صحية بالواليات ال�شمالية التي توفرت معلوماتها هناك حوايل
 10%فقط تقدم خدمات الأ�سنان 35% ،بها معمل و 16%بها عيادات للأمرا�ض
ال�سارية و 67%تقدم العالج املجاين للمالريا و 7%بها خدمات ت�شخي�ص الدرن و2%
فقط بها الك�شف الطوعي للإيدز والعالج املجاين للكالزار .تتفاوت الن�سب بني الواليات
حيث بلغت �أعلى ن�سبة خلدمات الأ�سنان بوالية اخلرطوم  23%و�أقلها  4%بواليتي
جنوب كردفان والنيل الأزرق .بلغت �أعلى ن�سبة خلدمات املعمل  78%بوالية اخلرطوم
و�أقلها  12%بوالية جنوب كردفان .بينما لعيادة الأمرا�ض غري ال�سارية ملر�ضى ال�ضغط
وال�سكري فقد بلغت �أعالها  40%بوالية النيل الأبي�ض و�أقلها  3%بوالية النيل الأزرق.
�أعلى ن�سبة للعالج املجاين للمالريا بلغت  98%بوالية النيل الأزرق و�أقلها 32%
بالوالية ال�شمالية .بلغت �أعلى ن�سبة لت�شخي�ص الدرن  13%بوالية �شمال كردفان و�أدناه
 2%بواليتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
النتائج :
على م�ستوي الواليات :
هناك قاعدة بيانات �أ�سا�سية عن القرى واخلدمات املتوفرة بها مت�ضمنة
امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،كما �أن هناك معلومات عن امل�ؤ�س�سات ال�صحية من حيث امل�ستوى،
نوعية اخلدمات املقدمة بهذه امل�ؤ�س�سات ونوع الكادر املقدم لها .ومن نتائج التحليل مت
حتديد امل�شاكل الآتية :
تعاين الواليات من �ضعف حاد يف �إدارات ال�صحة باملحليات يتمثل يف عدم امتالك كثري
من املحليات ملقر جمهز ،عدم تطابق هيكل ال�صحة باملحليات للحد الأدنى للمعيار املتفق
عليه وعدم توفر و�سائل للحركة مبعظمها مما يعيق نظام الإ�شراف .عدم تطابق الهيكل
( 7واليات ال يوجد هيكل مطابق للمعيار ب�أي من حملياتها) قد يعك�س الق�صور يف التنوير
العدد الثالث
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والرتويج للمعيار من جهة والنق�ص يف الأطر املطلوبة لتويل مهام الهيكل من جهة �أخرى.
تفاوت بني الواليات فيما يتعلق بتوفري امل�ؤ�س�سات ال�صحية وحجم ال�سكان ظهر بو�ضوح
يف ن�سبة ال�سكان الذين يقطنون على م�سافة �أقل من  5كلم من �أقرب م�ؤ�س�سة �صحية
حيث بلغت  98%للوالية ال�شمالية و 32%يف والية �شمال كردفان .كذلك انعك�س هذا
التفاوت يف معدل امل�ؤ�س�سات ال�صحية لل�سكان حيث بلغت للواليات ال�شمالية م�ؤ�س�سة لكل
 6587من ال�سكان بينما تزيد لت�صل م�ؤ�س�سة لكل  14497يف جنوب دارفور وتقل
لت�صل م�ؤ�س�سة لكل  2405يف الوالية ال�شمالية .لذا ال بد من مراجعة توزيع امل�ؤ�س�سات
ال�صحية على امل�ستويات املختلفة وو�ضع خارطة حتدد فيها احلاجة الفعلية باملواقع
اجلغرافية لتحقيق العدالة.
وجود �ضعف �شديد يف تغطية القرى عموم ًا بالقابالت على م�ستوى الواليات .كما
�أن هناك قرى بها  1000فما فوق من ال�سكان ي�شكل  38%من جمموع القرى مما
يعك�س وجود التجمعات ال�سكنية ال�صغرية التي ترهق النظام ال�صحي �إذا �أردنا توفري
اخلدمة جلميع القرى .هذا الو�ضع يحتم على الواليات ا�ستهداف القرى التي عدد �سكانها
 1000فما فوق �أو ًال ويف نف�س الوقت ر�سم خارطة القرى ال�صغرية بحيث يتم تق�سيمها
وا�ستهدافها كتجمعات قرى ت�سمى لكل قابلة وحت�سب كذلك يف ر�صد التغطية.
ن�سبة توفر احلزمة الأ�سا�سية (حت�صني ،تغذية ،رعاية حوامل ،عالج متكامل ،عالج
الأمرا�ض الب�سيطة) على م�ستوى الواليات ال�شمالية �ضعيفة ( )15%مع التفاوت بني
الواليات ( )40% - 2%كذلك احلال بالن�سبة خلدمات املعاجلة الطارئة حيث جند
�أن  15%من ما ي�سمى مب�ست�شفيات ال تتوفر بها حتى اخلدمات الأ�سا�سية الأمر الذي
ي�ستدعي مراجعة هذه امل�سميات وتوفر اخلدمة مع احلاجة الفعلية لتوزيع امل�ست�شفيات
خا�صة و�إن توفر هذه اخلدمة ي�ساهم يف تخفي�ض وفيات الأمهات.
م�ؤ�شرات القوى العاملة بامل�ؤ�س�سات ال�صحية العاملة وامل�ست�شفيات حتتاج �إلى مراجعة
دقيقة واهتمام خا�ص يف مرحلة التحديث .القدر الذي توفر منها يو�ضح وجود نق�ص حاد
يف الأطر ال�صحية ومتركز الأطباء العموميني والإخت�صا�صيني على قلة عددهم مب�ست�شفي
رئا�سة الوالية بينما توجد تخ�ص�صات مهمة غري متوفرة متام ًا يف معظم امل�ست�شفيات
وكذلك امل�ؤ�س�سات ال�صحية الأخرى مع وجود تفاوت كبري يف توزيع الأطر املوجودة بني
املحليات داخل الواليات.
املعلومات عن تنفيذ مبادرات املجتمع التنموية على م�ستوى القرى ال تتوفر يف معظم
املحليات وذلك لعدم وجود ق�سم/من�سق على هذا امل�ستوى ،وحتى على م�ستوى �أغلب
الواليات ملتابعة تنفيذ هذه املبادرات.
احللول البديلة :
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ر�سم خارطة �صحية والإتفاق عليها من قبل �شركاء ال�صحة على م�ستوى الوالية
واملحليات ومن ثم الرتويج لها من و�سط ال�سيا�سيني وحتى على م�ستوى املجتمع وذلك
لتجنب �إن�شاء وحدات �صحية من قبل �أي جهة من غري الرجوع للخريطة املتفق عليها.
�إعادة النظر يف ت�صنيف امل�ؤ�س�سات وتوزيع القوى العاملة مبا يتنا�سب مع املوارد املتاحة
لال�ستفادة منها مع الإجتهاد يف تفعيل التدريب الأ�سا�سي بالأكادمييات لتغطية النق�ص
يف الأطر امل�ساعدة.
تكوين ق�سم �أو تعيني من�سق ملتابعة وتنفيذ مبادرات املجتمع التنموية على م�ستوى القرى
وتوفري املعلومات.
و�ضع مقرتح توزيع مكاين للمراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات يف منطقة الدرا�سة.
التو�صيات :
على �ضوء النتائج املذكورة يو�صي الباحث بالآتي :
 .1العمل على �إي�صال جميع الأحياء والقرى يف منطقة الدرا�سة باخلدمات ال�صحية
بحيث يجب �إن�شاء وحدة �صحية على الأقل يف كل حي �أو قرية �أو جتمع �سكني.
 .2رفع كفاءة وفعالية املراكز ال�صحية يف منطقة الدرا�سة من خالل :
زيادة الكوادر الب�شرية وتطويرها بحيث تتنا�سب مع املعايري الوطنية والعاملية من جهة
ومع احتياجات ال�سكان من جهة �أخرى.
تطوير املراكز ال�صحية من حيث خ�صائ�صها العمرانية.
تطوير املراكز ال�صحية من خالل �إدخال التقنيات احلديثة خا�صة يف جمال عيادات
الأطفال والعيادات الن�سائية.
العمل على �إن�شاء مراكز �صحية مبعايري و�أ�س�س تخطيطية �سليمة �سواء من حيث امل�ساحة
وال�سكان.
على امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة �أن تعيد النظر يف �ساعات الدوام الر�سمية بحيث
يت�سنى للمواطن احل�صول على اخلدمة الطبية على مدار ال�ساعة وذلك من خالل و�ضع
خطط منا�سبة من قبل دائرة التخطيط بوزارة ال�صحة ال�سودانية وتوفري الدعم املايل
املنا�سب ملثل هذه اخلطط.
فتح م�ست�شفيات �إ�ضافية على امل�ستوى املحلي والوالئي وذلك تبع ًا :
حلاجة ال�سكان يف منطقة الدرا�سة.
خطة تنموية �شاملة يف منطقة الدرا�سة.
زيادة فعالية العيادات املتنقلة ودوريات الإ�سعاف يف منطقة الدرا�سة وفتح مراكز �إ�سعاف
تتبع وزارة ال�صحة وذلك من خالل امل�ست�شفيات املقرتح �إقامتها �أو مراكز منف�صلة.
العمل على �إن�شاء وحدة معلومات مكانية يف وزارة ال�صحة تتبع دائرة التخطيط ال�صحي
العدد الثالث

جملة ال�شرق للدرا�سات والبحوث العلمية

Alsharg Journal for studies and Scientific Research

25

وتعتمد هذه الوحدة على تقنيات ( )GISيف جمع وحتليل البيانات اخلا�صة باخلدمات
ال�صحية يف منطقة الدرا�سة على غرار نظام املعلومات املكاين اخلا�ص باخلدمات
ال�صحية املعمول به يف هذه املنطقة.
يو�صي الباحث امل�س�ؤولني بوزارة ال�صحة بالعمل على جمع املعلومات عن جميع اخلدمات
ال�صحية بجميع �أنواعها وفئاتها� ،سوا ًء كانت حكومية �أو خا�صة �أو �أهلية وعدم االهتمام
باملراكز احلكومية التي تتبع لها فقط لأنه من م�س�ؤولية وزارة ال�صحة ال�سودانية املعرفة
الكاملة بقطاع اخلدمات ال�صحية يف منطقة الدرا�سة.
يو�صي الباحث امل�س�ؤولني احلكوميني والباحثني واملهتمني العمل على و�ضع معايري
حمددة للتخطيط ال�صحي وال �سيما التخطيط املكاين للخدمات ال�صحية مبا يتنا�سب مع
الإمكانيات واحتياجات ال�سكان.
العمل على �إعادة توزيع بع�ض اخلدمات ال�صحية املتمركز يف منطقة ما وذلك للو�صول
�إلى �أف�ضل توزيع مكاين للمواقع ال�صحية مبا يخدم �أكرب �شريحة ممكنة من �سكان منطقة
الدرا�سة.
العمل على تطوير خدمات امل�ست�شفى لت�شمل تخ�ص�صات حيوية مثل عمليات اجلراحة
املتعلقة ب�أمرا�ض القلب.
تزويد امل�ست�شفى ب�إمكانات و�أجهزة متطورة حتتاجها الوالية مثل �أجهزة الرنني
املغناطي�سي.
العمل على تطوير مراكز الرعاية ال�صحية الأولية القائمة من النواحي العمرانية
والطبية الفنية وتزويدها ب�أجهزة طبية حديثة.
زيادة الكادر الطبي يف مراكز الرعاية ال�صحية الأولية لتخفيف ال�ضغط على املراكز
وتقدمي خدمات �أف�ضل للمواطن.
العمل على تطوير وحو�سبة نظام الإدارة وحتديث قاعدة البيانات املتعلقة باملراكز
ال�صحية.
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جغرافية ،وكالة املطبوعات� ،شارع فهد �سامل ،الكويت.
6 66عبد الرازق ح�سني �إ�سماعيل �إ�سحق ،اخلدمات ال�صحية الأولية والية النيل الأزرق
تطورها ،خ�صائ�صها� ،أمناطها وتوزيعاتها2008 ،م.
�7 77سونيا ظاهر عمر م�ساد� ،إ�سرتاتيجيات تطوير وتخطيط اخلدمات ال�صحية يف
مدينة جنني يف �ضوء التطور العمراين للمدينة2008 ،م.
�8 88سحر عبد الكرمي عبد الرحمن حممد ،تقومي اخلدمات ال�صحية يف مدينة
بورت�سودان (من 1995م – 2008م )2008 ،م.
�9 99سليم �أحمد �سليم �أ�ستيتة ،التخطيط املكاين للخدمات ال�صحية يف مدينة طولكرم
و�ضواحيها با�ستخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية2009 ،م.
�1 101أحمد حممد جهاد دليمي الكبي�سي ،كفاءة التوزيع املكاين ملراكز ال�صحة العامة
يف مدينة الفلوجة ب�إ�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية2009 ،م.
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فاعلية ال�سيا�سة النقدية يف ال�سيطرة على ال�ضغوط
الت�ضخمية يف الإقت�صاد ال�سوداين (2012 - 1990م)

The Effectiveness of Monetary Policy to
Control Inflationary Pressures in the Sudanese
)Economy(1990 - 2012
�إعداد :
 /1د .ال�شاذيل عي�سى حمد
عميد كلية النيل الأبي�ض للعلوم والتكنولوجيا
� /2أ .التاج خمتار التاج خمتار
رئي�س ق�سم الإقت�صاد -كلية النيل الأبي�ض للعلوم والتكنولوجيا

ملخ�ص الدرا�سة
تناولت الدرا�سة فاعلية ال�سيا�سة النقدية يف الإقت�صاد ال�سوداين خالل الفرتة
(2012-1990م) .وهدفت الدرا�سة ملعرفة مدى فاعلية ال�سيا�سة النقدية لل�سيطرة
على ال�ضغوط الت�ضخمية يف الإقت�صاد.
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج التحليلي الو�صفي ،لتحليل البيانات خالل فرتة الدرا�سة،
وذلك با�ستخدام برنامج احلزمة الإح�صائية للعلوم الإجتماعية ( .)SPSSتو�صلت
الدرا�سة �إلى �أن لل�سيا�سة النقدية دور فعال يف ال�سيطرة على ال�ضغوط الت�ضخمية
بال�سودان من خالل ا�ستخدام �أدواتها املتمثلة يف �سيا�سة االحتياطي النقدي القانوين،
هام�ش املرابحة (�سعر الفائدة).
تو�صي الدرا�سة ب�ضرورة �إعطاء �أولوية لل�سيا�سة النقدية لل�سيطرة على ال�ضغوط
الت�ضخمية يف ال�سودان �أكرث من ال�سيا�سة املالية لأنها ال حتدث خلل يف امل�ؤ�شرات
الإقت�صادية الكلية الأخرى.
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Abstract
The study examined the effectiveness of monetary policy
in the Sudanese economy during the period (19902012-).
The study aimed to determine the effectiveness of monetary
policy to control inflationary pressures in the economy.
The study used the analytical descriptive approach, to
analyze the data during the study period, using the Statistical
Package for Social Sciences (SPSS). The study concluded
that the monetary policy has an effective role in controlling
the inflationary pressures in Sudan through the use of tools
of legal cash reserve policy, margin of Murabaha (interest
rate).
The study recommends the need to give priority of
monetary policy in controlling the inflationary pressures
in Sudan more than fiscal policy moreover, (because) they
are talking to an imbalance in the other macro-economic
indicators.
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مقدمة الدرا�سة :
يعترب الت�ضخم �أحد �أهم امل�ؤ�شرات الإقت�صادية الكلية والذي ي�ؤثر على معظم امل�ؤ�شرات
الإقت�صادية الكلية ،ويعترب �أي�ض ًا املِر�آة التي تعك�س مدى الإ�ستقرار والتقدم يف الن�شاط
الإقت�صادي ل ِّأي دولة ،وجند �أن معظم الدول املتقدمة والنامية منها تعاين منه ولكن �أثره
يف الدول املتقدمة �أقل بكثري من النامية ،ويرجع ذلك لفاعلية ال�سيا�سات التي ت�ستخدمها
تلك الدول املتقدمة يف ال�سيطرة على هذه الظاهرة مقارنة مع الدول النامية التي تعاين
من �ضعف يف ال�سيا�سات امل�ستخدمة يف معاجلة الت�ضخم ويرجع ذلك لعدة عوامل ،ومن
�أهم ال�سيا�سات التي ت�ستخدم يف ال�سيطرة على ال�ضغوط الت�ضخمية ال�سيا�سة النقدية،
وهي عبارة عن جمموعة من الإجراءات التي ي�ستخدمها البنك املركزي بهدف الو�صول
�إلى حتقيق جمموعة من الأهداف الإقت�صادية الكلية ،والتي بد�أت ت�ستخدمها الدول
املتقدمة بجانب ال�سيا�سة املالية خالل القرن ال�سابق ،والتي �ساهمت يف التقليل من
ال�ضغوط الت�ضخمية يف معظم الدول املتقدمة التي اعتمدت عليها و�أي�ض ًا بد�أت الدول
النامية ا�ستخدامها يف تقليل ال�ضغوط الت�ضخمية .وبرغم حداثة النظم النقدية يف الدول
�إال �أنها �ساهمت بفاعلية مع ال�سيا�سة املالية يف تقليل معدالت الت�ضخم يف العديد من
الدول النامية.
ال�سودان كغريه من الدول قام با�ستخدام ال�سيا�سة النقدية بالتن�سيق مع ال�سيا�سة املالية
يف حتقيق الأهداف الإقت�صادية ومن �أهم هذه الأهداف هي حتقيق الإ�ستقرار يف امل�ستوى
العام للأ�سعار والتقليل من ال�ضغوط الت�ضخمية يف حالة زيادة معدالت الت�ضخم.
م�شكلة الدرا�سة :
ُيعاين الإقت�صاد ال�سوداين منذ ت�سعينات القرن التا�سع ع�شر وحتى مطلع القرن
الع�شرين من تقلبات وعدم ا�ستقرار يف الن�شاط الإقت�صادي ،حيث قامت الدولة بو�ضع
العديد من ال�سيا�سات النقدية لتحقيق الإ�ستقرار يف امل�ستوى العام للأ�سعار ومكافحة
ال�ضغوط الت�ضخمية من خالل ا�ستخدام �أدوات ال�سيا�سة النقدية املختلفة .وميكن جت�سيد
م�شكلة الدرا�سة يف الت�سا�ؤالت التالية :
 هل �ساهمت ال�سيا�سة النقدية يف تقليل معدالت الت�ضخم يف الإقت�صاد ال�سوداين ؟ ما هي �أدوات ال�سيا�سة النقدية الفعالة يف التقليل من ال�ضغوط الت�ضخمية يفالإقت�صاد ال�سوداين ؟
�أهمية الدرا�سة :
تكمن �أهمية الدرا�سة يف الدور الكبري الذي تقوم به ال�سيا�سة النقدية يف حتقيق
الإ�ستقرار يف الن�شاط الإقت�صادي يف ال�سودان ويكمن �إبراز �أهمية الدرا�سة يف النقاط
التالية :
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 معرفة �أثر ال�سيا�سة النقدية يف التقليل من ال�ضغوط الت�ضخمية يف الإقت�صادال�سوداين.
 معرفة الأدوات الفعالة يف مكافحة ال�ضغوط الت�ضخمية يف الإقت�صاد ال�سوداين. �إثراء املكتبات ب�أدبيات ال�سيا�سة النقدية والت�ضخم.�أهداف الدرا�سة :
تهدف الدرا�سة �إلى حتقيق الآتي :
 تو�ضيح �أهمية ال�سيا�سة النقدية يف حتقيق الإ�ستقرار يف امل�ستوى العام للأ�سعار. التو�صل �إلى الأدوات الفعالة يف التقليل من ال�ضغوط الت�ضخمية. تقدمي مقرتحات ومعاجلات ت�ساهم يف التقليل من ال�ضغوط الت�ضخمية.فرو�ض الدرا�سة :
تقوم الدرا�سة على فر�ضية �أ�سا�سية مفادها “�أن ال�سيا�سة النقدية لها فاعلية يف تقليل
ال�ضغوط الت�ضخمية يف الإقت�صاد ال�سوداين» ويتفرع منها الفر�ضيات اجلزئية الآتية :
 ت�ؤثر �سيا�سة زيادة ن�سبة الإحتياطي القانوين للم�صارف يف تقليل معدالت الت�ضخم. الزيادة يف هام�ش املرابحة (�أ�سعار الفائدة) ت�ؤدي �إلى تقليل معدالت الت�ضخم. ا�ستخدام �سيا�سة تقليل عر�ض النقود ت�ؤدي �إلى تقليل يف معدالت الت�ضخم.منهجية الدرا�سة :
تتبع الدرا�سة املنهج التحليلي الو�صفي والقيا�سي ،لتحليل البيانات خالل فرتة الدرا�سة،
وذلك با�ستخدام برنامج احلزمة الإح�صائية (.)SPSS
م�صادر بيانات الدرا�سة :
تعتمد الدرا�سة على م�صادر البيانات الثانوية املتمثلة يف املراجع والدوريات والأوراق
العلمية ،وعلى التقارير ال�صادرة من وزارة املالية والإقت�صاد الوطني وبنك ال�سودان
املركزي.
حدود الدرا�سة :
املكانية  :ال�سودان
الزمانية 2012-1990( :م)
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الإطار النظري للدرا�سة :
ت�ؤثر فعالية ال�سيا�سة النقدية امل�ستخدمة يف حقبة زمنية حمددة ،يف ال�سيطرة على
الت�ضخم ،الذى تعاين منه الدول النامية ب�صورة �أكرب من الدولة املتقدمة ،وال�سودان
هو واحد من الدول النامية التى تت�أثر بالت�ضخم ،ويحاول من خالل ا�ستخدامه لأدوات
ال�سيا�سة النقدية من كبح جماح الت�ضخم ،لذا �سنقوم بدرا�سة هذا الأمر يف �إطاره
النظري من خالل �شرح مفهوم ال�سيا�سة النقدية و�أدواتها امل�ستخدمة ،وكذلك الت�ضخم
و�أنواعه فيما يلي :
�أو ًال  :ال�سيا�سات النقدية :
ال�سيا�سة النقدية هي ا�ستخدام عر�ض النقود لتحقيق �أهداف �إقت�صادية تتمثل فى
املحافظة على �أو�ضاع نقدية و�إئتمانية فى ظل �إقت�صاد معافى ،واملحافظة على معدل منو
منا�سب وكذلك �إيجاد عمالة مرتفعة ،وا�ستقرار �سعر �صرف العملة الوطنية بالعمالت
الأجنبية ،م�ستخدمة فى ذلك ما ي�سمى ب�أدوات ال�سيا�سة النقدية ون�ستعر�ض فيما يلي
�أ�ساليب ال�سيا�سة النقدية وفعالية ال�سيا�سة النقدية(. )9
�أ�ساليب ال�سيا�سة النقدية :
تتمثل هذه الأدوات يف عمليات ال�سوق املفتوحة� ،آلية �سعر اخل�صم النقدي يف الإحتياطى
القانوين والأدوات الإختيارية الأخرى.
�أ /عمليات ال�سوق املفتوحة :Open Market Operation
يق�صد بها تدخل البنك املركزى يف ال�سوق املالية لبيع �أو �شراء الأوراق املالية ب�صفة
عامة وال�سندات احلكومية ب�صورة خا�صة بهدف الت�أثري على عر�ض النقود ح�سب متطلبات
الظروف الإقت�صادية ،ولهذا ف�أن البنوك املركزية حتتفظ بكمية كبرية من الأوراق املالية
احلكومية خمتلفة الآجال ( ، )5وبهذا تكون هذه ال�سيا�سة هي �إحدى الأدوات التي
ي�ستخدمها البنك املركزى من �أجل ب�سط وقب�ض الإئتمان وفق ًا ملا متليه حالة الإقت�صاد
القومي ،وت�ؤثر هذه العملية على الإحتياطيات النقدية للبنوك التجارية ،فعندما يدخل
البنك املركزي م�شرتي ًا للأوراق املالية احلكومية يف ال�سوق املفتوحة ب�أن ذلك يولد نوعني
من الآثار على �سوق النقد و�سوق ر�أ�س املال� ،أولهما هو زيادة الإحتياطيات امل�صرفية ومنو
القاعدة النقدية وزيادة عر�ض النقود� ،أما ثانيها فهو تخفي�ض �أ�سعار الفائدة فى الأجل
الق�صري على الأقل.
باملقابل ف�إن عملية بيع الأوراق املالية يعمل على تقليل الإحتياطيات امل�صرفية ،ويزداد
عر�ض ال�سندات يف ال�سوق ،وي�ؤدي تخفي�ض الإحتياطيات امل�صرفية �إلى �إجبار البنوك
على تقليل عمليات الإئتمان لديها ،و�إلى بيع جزء من الأوراق املالية التى حتوزها ،مما
يعد قب�ض ًا للإئتمان ،وبيع البنك املركزى والبنوك التجارية للأوراق املالية ي�ؤدي �إلى زيادة
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عر�ضها وبالتايل �إنخفا�ض �أ�سعارها ،وارتفاع �أ�سعار الفائدة.
دعى �إليها جتار الأ�صول املالية
تتم عمليات بيع و�شراء الأوراق املالية فى مزادات ُي َ
لتقدمي عرو�ض �أو عطاءات ،ويف حالة البيع ت�أخذ �إدارة ال�سوق بالعطاء الأعلى �سعر ًا ،ويف
حالة ال�شراء ت�أخذ بالعر�ض الأقل �سعر ًا(. )7
ب� /آلية �سعر اخل�صم :The Discount Mechanism
هي من �أقدم ال�سيا�سات النقدية ،وهي عبارة عن قيام البنك املركزي بعقدعمليات
الإئتمان ل�صالح البنوك التجارية من خالل خ�صم الأوراق املالية التى متلكها البنوك
التجارية لدى البنك املركزي مقابل دفع مبلغ ي�سمى مبلغ اخل�صم ،و�أي�ض ًا يف �شكل
اقرتا�ض البنوك التجارية من البنك املركزي بع�ض القرو�ض ق�صرية الأجل مقابل دفع
�سعر فائدة.
ي�ستخدم البنك املركزي هذه ال�سيا�سة من �أجل رقابة الإئتمان وذلك من خالل رفع
ذلك ال�سعر عندما ينوي البنك املركزي �أن تقب�ض البنوك التجارية الإئتمان الذى متنحه
للعمالء ،وخف�ض هذا ال�سعر عندما يريد البنك املركزي �أن تقوم البنوك التجارية بب�سط
الإئتمان.
ج /التغري يف الإحتياطي القانوين :
التغري يف الإحتياطي القانوين للبنوك التجارية �سيخلق تغري ًا م�ضاعف ًا فى قدرته على
منح الإئتمان ،وبالتايل فى حجم نقود الودائع التي يكلفها للمجتمع ،فمث ًال لو �أراد البنك
املركزي ب�سط الإئتمان ف�إنه �سيقوم بتخفي�ض ن�سبة الإحتياطي القانوين من � 25%إلى
 ،20%وبالتايل يزيد الإحتياطي النقدي لدى البنوك التجارية مبقدار خم�سة �أ�ضعاف
هذه الزيادة ،ويف هذه احلالة ي�ستطيع البنك التجاري �أن يتو�سع فى الإئتمان� ،أما �إذا
�أراد البنك املركزي قب�ض الإئتمان ف�إنه يعمد �إلى زيادة ن�سبة الإحتياطي القانوين من
� 20%إلى  ،25%وبالتايل يقوم بتخفي�ض الإحتياطي النقدي لدى البنوك التجارية
مبقدار خم�سة �أ�ضعاف هذا الإنخفا�ض ،وبالتايل ال ي�ستطيع البنك التجاري �أن يتو�سع فى
الإئتمان بل ينكم�ش الإئتمان لديه.
يالحظ �أن هناك �سيا�سة رديفة هي ا�ستخدام ن�سبة الر�صيد الدائن (الإجباري) ،وهذا
الر�صيد عبارة عن ر�صيد �إجباري ت�ضعه البنوك التجارية لأهداف حمددة يف البنك
املركزي ،فزيادة الر�صيد الدائن تعني �أن البنك املركزي يهدف �إلى احلد من قدرة
البنوك التجارية على التو�سع فى الإئتمان ،والعك�س يحدث عندما يخف�ض البنك املركزي
الر�صيد الدائن ،ف�إن ذلك يعني �أن البنك املركزي ينوي �أن تتو�سع البنوك التجارية يف
منح الإئتمان (. )6
د /الأدوات الإختيارية الأخرى :
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ت�شمل هذه الأدوات الرقابة على املتطلبات احلدية ل�سوق ال�سندات ،والرقابة النوعية
على الإئتمان ،وتعليمات كيو ( )Qوالإقناع الأدبي و�إ�صدار التوجيهات املبا�شرة.
 1املتطلبات احلدية : Margin Requirementsيعني ذلك �أن البنك املركزي متكن فى بع�ض الأحيان �أن يحدد املبلغ احل ّدي الذى يجب
دفعه من قبل امل�شرتي عند �شراء الأ�سهم وال�سندات يف �سوق الأ�سهم ،ويعرف املبلغ احل ّدي
ب�أنه الفرق بني �سعر �شراء الأوراق املالية والإئتمان الذى يقدم للم�شرتي ،ف�إذا كان �شراء
�أوراق مالية بقيمة مقدارها � 10,000آالف جنيه ي�ستوجب قر�ض ًا ي�ساوي  3000جنيه
ل�شراء تلك الأوراق ،ف�إن املبلغ احل ّدي فى هذه احلالة �سيكون  7000جنيه �أو 70%
من القيمة ال�سوقية ،وحتمية القر�ض من الأوراق املالية ت�ساوى  ،30%وعليه ف�إن ارتفاع
املتطلبات احلدية �إلى � 75%سي�ؤدي �إلى تقليل قيمة القر�ض  ،25%والعك�س �صحيح.
 2الرقابة النوعية على الإئتمان :يعني ذلك �أن ال�سلطات النقدية تقوم بت�شجيع قطاع �إقت�صادي معني �أكرث من القطاعات
الأخرى ،وتهدف هذه الرقابة �إلى الت�أثري النوعي على الإئتمان ولي�س كميته.
 3تعليمات كيو : Q Regulationsهي �إحدى �أدوات الرقابة املهمة املعمول بها فى الواليات املتحدة الأمريكية ،وتعني
قيام البنك املركزي بفر�ض حد �أعلى لأ�سعار الفائدة على الودائع الإدخارية للم�ستهلكني
والودائع لأجل ،وتهدف هذه ال�سيا�سة �إلى تقليل التناف�س بني البنوك للح�صول على
الودائع ،وت�ستخدم هذه التعليمات غالب ًا عندما يكون هناك �ضعف فى بع�ض امل�ؤ�س�سات
الإئتمانية ،بحيث ال تقوى على مناف�سة من هو �أقوى منها.
 4الإقناع الأدبي : Moral Suasionيق�صد بها تلك املجهودات التي يقوم بها البنك املركزي من �أجل �إقناع البنوك التجارية
با ِّتباع �سيا�سة مرغوب فيها فى جمال منح الإئتمان.
� 5إ�صدار التوجيهات :هي من الو�سائل املبا�شرة لرقابة الإئتمان ويق�صد بها قدرة البنك املركزي على �إ�صدار
تعليمات مبا�شرة للبنوك التجارية حول حجم الإئتمان الذي مينح للعمالء ،وهذا الأ�سلوب
فعال نظر ًا لأن البنك املركزي ي�صدر الئحة جزاءات تعاقب كل املخالفني لهذه التوجيهات
التي �أ�صدرها (. )4
فعالية ال�سيا�سة النقدية :
لكي تكون هذه ال�سيا�سة ف ّعالة يجب �أن تبني ال�سلطات النقدية ا�سرتاجتية
حمددة لتطبيق هذه ال�سيا�سة ،مكونة من �أهداف وو�سائل ،فالأهداف لهذه ال�سيا�سة
تتمثل فى حتقيق معدالت معقولة للناجت القومي ،ومعدالت بطالة منخف�ضة و�إنخفا�ض
العدد الثالث
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معدالت الت�ضخم ،وا�ستقرار �سعر ال�صرف� ،أما و�سائل حتقيق هذه الأهداف فهي عبارة
عن �أدوات هذه ال�سيا�سة النقدية املذكورة �آنف ًا(. )8
ثاني ًا  :الت�ضخم : Inflation
مفهوم الت�ضخم :
هو عبارة عن ارتفاع م�ستمر يف امل�ستوى العام للأ�سعار لفرتة ممت ّدة من الزمن ،وعليه
يكون الإقت�صاد يف حالة ت�ضخم عندما يكون هناك �إرتفاع يف الأ�سعار ،لي�س يف �سلعة
واحدة �أو عدد قليل من ال�سلع ،و�إمنا يف امل�ستوى العام للأ�سعار الذي عادة ما يعرب عنه من
خالل الرقم القيا�سي للأ�سعار �أو لتكاليف املعي�شة .كذلك يجب �أن ي�ستمر هذا الإرتفاع يف
الأ�سعار ب�صورة متوا�صلة ودون انقطاع لفرتة من الزمن ال تقل عن �سنتني �أو ثالثة حتى
يقال ب�أن الإقت�صاد يعي�ش حالة ت�ضخم.
تعريف الت�ضخم :
( ُيع ِّرف الت�ضخم على �أنه الإرتفاع امل�ستمر وامللمو�س يف امل�ستوى العام للأ�سعار يف دولة
ما) ( . )3من خالل التعريف ال�سابق جند �أن هناك �شرطني لوجود ظاهرة الت�ضخم
هما :
ال�شرط الأول � :أن يكون الإرتفاع يف �أ�سعار كافة ال�سلع واخلدمات ولي�س بع�ضها وهذا هو
الذي تعنيه كلمة امل�ستوى العام للأ�سعار.
ال�شرط الثاين � :أن يكون ارتفاع الأ�سعار ملمو�س ووا�ضح (يف الغالب �أكرث من )%5
و�أن ي�ستمر لفرتة زمنية طويلة .حيث �إن معدالت الت�ضخم التي تقل عن  %5تعترب �ضمن
الإطار املقبول لزيادة الأ�سعار وال ترتك �أثر ًا ملمو�س ًا على القوة ال�شرائية للنقود ولن ت�شكل
عبئ ًا حقيقي ًا على دخول الأفراد ولن ي�شعر بها عامة النا�س (. )2
كيفية ح�ساب معدل الت�ضخم :
يح�سب مع ّدل الت�ضخم يف �أي �سنة طبق ًا للمعادلة التالية :
معدل الت�ضخم =
امل�ستوى العام للأ�سعار يف �سنة ما – امل�ستوى العام للأ�سعار يف ال�سنة ال�سابقة × 100
امل�ستوى العام للأ�سعار يف ال�سنة ال�سابقة
�أنواع الت�ضخم :
هناك �أنواع عديدة من الت�ضخم� ،أبرزها:
 1الت�ضخم العادي  :عند زيادة عدد ال�سكان تزداد احتياجاتهم ،فت�ضطر الدولة�إلى متويل جانب من الإنفاق العام عن طريق �إ�صدار نقود بال غطاء ،مما ي�ؤدي بالنتيجة
�إلى �إرتفاع الأ�سعار ،وهذا النوع من الت�ضخم تعاين منه الغالبية يف الدول النامية.
 2ت�ضخم جذب الطلب  :يحدث عندما ترتفع الأ�سعار نتيجة لوجود فائ�ض كبري يف36
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الطلب الكلي مقارنة بالعر�ض الكلي «املحلي وامل�ستورد» ،وقد يكون ذلك م�ؤقت ًا وقد ي�ستمر،
مثل ارتفاع �أ�سعار الألعاب وبع�ض املواد الغذائية يف الأعياد �أو منا�سبات معينة (بداية
املو�سم) �أو ال�سياحة واال�صطياف ،ويف هذه احلاالت ف�إن زيادة الإنفاق ال متثل زيادة يف
الإنتاج احلقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الأ�سعار.
 3الت�ضخم املت�سلل  :وهو ت�ضخم عادي ،لكنه يحدث �أثناء انخفا�ض الإنتاج،حيث تبد�أ �أ�سعار ال�سلع واخلدمات يف الإرتفاع ما يحدث خماوف لدى امل�ستهلكني من
ا�ستمرار ارتفاع الأ�سعار ،فيلج�أون �إلى �شراء �سلع وخدمات �أكرث من حاجتهم ،ويتخل�صون
من النقود ،فيتكون الت�ضخم املت�سلل الذي ي�ؤدي �إلى كبح النمو.
 4الت�ضخم اجلامح  :عادة يحدث هذا النوع من الت�ضخم يف بدايات مرحلة الإنتعا�ش�أو مرحلة الإنتقال من نظام �إقت�صادي �إلى �آخر� ،أو يف الفرتات التي تعقب احلروب ،لذلك
يعترب هذا النوع من الت�ضخم �أ�سو�أ �أنواع الت�ضخم ،حيث يفقد النا�س الثقة يف النظام
الإقت�صادي.
 5الت�ضخم املكبوت  :غالب ًا ما يظهر هذا النوع من الت�ضخم يف الدول التي ت�أخذبالإقت�صاد املوجه ،حيث ت�صدر الدولة نقود ًا دون غطاء بهدف الإنفاق العام للدولة ،مما
ي�ؤدي �إلى �إرتفاع الأ�سعار نتيجة لزيادة الطلب على العر�ض ب�سبب وفرة النقد ،فتلج�أ
الدولة �إلى التدخل من �أجل التحكم بالأ�سعار عن طريق حتديد ح�ص�ص من ال�سلع
واخلدمات لكل فرد ،وك�أن الدولة بذلك كبتت (قيدت) حتول الفجوة بني الطلب الأكرب
والعر�ض الأقل ،وهذا ما ي�ؤدي �إلى ظهور الأ�سواق ال�سوداء.
 6الت�ضخم امل�ستورد  :عندما ترتفع �أ�سعار ال�سلع امل�ستوردة لأي �سبب كان ين�سحبهذا الإرتفاع ،يف الغالب على ال�سلع املحلية ،ما ي�ؤثر ب�شكل وا�ضح على �أ�صحاب الدخول
املحدودة ،فيطالبون بزيادة الأجور واملرتبات.
 7الت�ضخم الركودي  :يف فرتات الركود ينخف�ض الطلب الفعال وينخف�ض م�ستوىت�شغيل اجلهاز الإنتاجي فتتزايد معدالت البطالة ،و�إذا كان هناك احتكار كامل �أو مهيمن،
فال ي�ستطيع �أحد �إجبار ال�شركات املحتكرة على تخفي�ض �أ�سعار �سلعها وخدماتها يف حالة
الركود ،ما ي�ؤدي �إلى ارتفاع الأ�سعار مع �إرتفاع معدالت البطالة (. )3
�آثار الت�ضخم :
انخفا�ض القوة ال�شرائية للنقود وبالتايل �إنخفا�ض م�ستوى املعي�شة.
انخفا�ض الإدخار وبالتايل �إنخفا�ض الإ�ستثمار و�إعاقة التنمية الإقت�صادية.
�إنخفا�ض ال�صادرات وزيادة امل�ستوردات وبالتايل حدوث �أو زيادة العجز يف امليزان
التجاري.
�إعادة توزيع الدخل القومي من الدائنني �إلى املدينني ومن �أ�صحاب الدخول الثابتة �إلى
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�أ�صحاب الدخول املتغرية (. )1
منهج التحليل واختبار الفر�ضيات والنتائج والتو�صيات
 - 1منهج التحليل :
ا�ستخدمت الدرا�سة منهج التحليل الإح�صائي القيا�سي لتحليل بيانات الدرا�سة .هو
عبارة عن ا�ستخدام الطرق الريا�ضية يف معاجلة وحتليل البيانات و�إعطاء التف�سريات
املنطقية املنا�سبة لها ومت ذلك عرب عدة مراحل :جمع البيانات الإح�صائية عن متغريات
البحث،عر�ض هذه البيانات ب�شكل منظم ومتثيلها بالطرق املمكنة ،حتليل البيانات
وتف�سري نتائج البيانات.
مت ا�ستخدام طريقة املربعات ال�صغرى العادية ()OLS؛ لأن مقدراتها تت�صف بعدة
خ�صائ�ص.
 - 2النموذج الريا�ضي :
مت بناء منوذج لدرا�سة دور ال�سيا�سة النقدية يف ال�سيطرة علي ال�ضغوط الت�ضخمية
كما مو�ضح بال�صيغة التالية :
			
…………)1(.
حيث �إن :

≡ معدل الت�ضخم
≡ هام�ش املرابحة (�سعر الفائدة)
≡ الإحتياطي النقدي القانوين
≡ معلمات النموذج وت�أخذ القيم التالية

 - 3بيانات الدرا�سة :
مت جمع بيانات الدرا�سة من البيانات والإح�صائيات والتقارير ال�صادرة عن بنك
ال�سودان املركزي ووزارة املالية والإقت�صاد الوطني ال�سودانية خالل فرتة الدرا�سة.
 - 4عر�ض النتائج :
ب�إجراء التقدير القيا�سي لنظام املعادالت املعني مت ا�ستخال�ص نتائج التقدير باالعتماد
على طريقة املربعات ال�صغرى العادية ( )OLSمن خالل ا�ستخدام احلزمة الإح�صائية
( )SPSSكما مو�ضح باجلداول �أدناه.
جدول رقم ()1
نتائج حتليل منوذج الدرا�سة
38
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قيم املعلمات

اخلط أ�
املعياري

اختبار
T-test

م�ستوي الداللة
الإح�صائية

32.26

23.79

1.27

0.021

R

-0.39

O.777

2.55

O.03

FR

-0.44

0.000

2.48

0.000

املتغري امل�ستقل

الثابت

قيمة
داربن
وات�سون
D-W

1.377

اختبار
F-test

12.370

قيمة معامل
التحديد
R2

O.553

قيمة
معامل
التحديد
2
املعدل

قيمة معامل
االرتباطR

R

0.508

0.744

امل�صدر � :إعداد الباحث بالإ�ستناد على الربنامج الإح�صائي (.)spss
حتليل نتائج النموذج :
يتم ا�ستخدام ثالثة معايري للحكم على جودة منوذج الدرا�سة امل�ستخدم وهي معيار
النظرية الإقت�صادية ،املعيار الإح�صائي واملعيار القيا�سي.
 - 1معيار النظرية الإقت�صادية :
من نتائج النموذج املقدرة يف اجلدول رقم ( )1يالحظ �أن كل �شارات معلمات متغريات
الدرا�سة متوافقة مع النظرية الإقت�صادية.
 - 2املعيار الإح�صائي :
يالحظ من خالل اجلدول رقم ( )1دلت قيمة اختبار( )Fعن املعنوية ال�شاملة
للنموذج .و�أن جميع متغريات منوذج الدرا�سة معنوية �إح�صائي ًا وذلك بالنظر �إلى قيم
( )T-Statisticوم�ستوى الداللة الإح�صائية الذي كان جلميع املتغريات.
 - 3املعيار القيا�سي :
يالحظ من اجلدول رقم (� )1أن منوذج الدرا�سة ال يعاين من م�شكالت القيا�سية و�أنه
�سليم من ناحية قيا�سية ويت�ضح ذلك من قيمة اختبار Durbin-Watson stat
 )(1.377وم�ستوى داللة �إح�صائية (� ،)0.002639أو�ضحت قيمة معامل التحديد
(� )R2أن املتغريات امل�ستقلة امل�ضمنة يف منوذج الدرا�سة ت�ؤثر على املتغري التابع بن�سبة
.55%
 - 5اختبار الفر�ضيات :
تقوم الدرا�سة على فر�ضية �أ�سا�سية مفادها «�أن ال�سيا�سة النقدية لها فاعلية يف تقليل
ال�ضغوط الت�ضخمية يف الإقت�صاد ال�سوداين» ويتفرع منها الفر�ضيات اجلزئية الآتية :
ت�ؤثر �سيا�سة زيادة ن�سبة الإحتياطي القانوين للم�صارف يف تقليل معدالت الت�ضخم.
�أو�ضحت نتائج منوذج الدرا�سة �أن هناك عالقة عك�سية بني الإحتياطي النقدي القانوين
ومعدل الت�ضخم ويظهر من �إ�شارة معلمة الإحتياطي القانوين يف اجلدول رقم ( )1والتي
العدد الثالث
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كانت ت�ساوي ( )-0.44والتي كانت معنوية �إح�صائي ًا حيث بلغت قيمة  Tاملح�سوبة
( )2.48مب�ستوي الداللة الإح�صائية ( )0.000وبالتايل قبول فر�ضية الدرا�سة ب�أن
هناك عالقة عك�سية بني الإحتياطي النقدي القانوين ومعدالت الت�ضخم� ،أي كلما زادت
ن�سبة الإحتياطي النقدي القانوين من قبل ال�سلطات النقدية ي�ؤدي ذلك لتقليل يف معدالت
الت�ضخم.
الزيادة يف هام�ش املرابحة (�أ�سعار الفائدة ) ت�ؤدي �إلى تقليل معدالت الت�ضخم.
من خالل مالحظة نتائج منوذج الدرا�سة يف اجلدول رقم ( )1جند �أن �إ�شارة معلمة
هام�ش املرابحة �سالبة ( )-0.39وبلغت قيمة  Tاملح�سوبة ( )2.55مب�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )O.03مما يدل ذلك �إلى وجود عالقة عك�سية بني هام�ش املرابحة
ومعدل الت�ضخم ويعني ذلك قبول فر�ضية الدرا�سة القائلة « الزيادة يف هام�ش املرابحة
(�أ�سعار الفائدة) ت�ؤدي �إلى تقليل معدالت الت�ضخم» �أي كلما ارتفع هام�ش املرابحة كلما
�أدى ذلك �إلى تقييد امل�صارف منح القرو�ض الإ�ستثمارية اجلديدة مما ي�ؤدي �إلى تقليل
عر�ض النقود والذي ي�ؤدي بدوره �إلى تقليل معدالت الت�ضخم.
 - 6نتائج الدرا�سة :
تو�صلت الدرا�سة �إلى النتائج الآتية :
لل�سيا�سة النقدية دور فعال يف ال�سيطرة على ال�ضغوط الت�ضخمية بال�سودان من خالل
ا�ستخدام �أدواتها املتمثلة يف �سيا�سة الإحتياطي النقدي القانوين ،هام�ش املرابحة (�سعر
الفائدة).
ا�ستخدام �سيا�سة زيادة ن�سبة الإحتياطي النقدي القانوين تقلل معدالت الت�ضخم وتعترب
من الأدوات الفعالة يف ال�سيطرة على ال�ضغوط الت�ضخمية يف الإقت�صاد ال�سوداين وذلك
لأنها تقيد مقدرة امل�صارف على منح القرو�ض اجلديدة مما ي�ساهم يف تقليل املعرو�ض
من النقود والذي ي�ؤدي �إلى تقليل معدالت الت�ضخم.
ا�ستخدام ال�سلطات النقدية �سيا�سة زيادة هام�ش املرابحة (�سعر الفائدة) ي�ساهم يف
ال�سيطرة على معدالت الت�ضخم يف الإقت�صاد ال�سوداين ت�ؤدي ال�سيا�سة �إلى تقليل الطلب
على القرو�ض من امل�صارف ب�سبب زيادة هام�ش املرابحة ومييل الأفراد �إلى ادخار
بامل�صارف مما ي�ؤدي لتقليل عر�ض النقود مما ي�ؤثر يف تقليل معدالت الت�ضخم.
كلما كان هناك تطور يف اجلهاز امل�صريف كلما كانت �أدوات ال�سيا�سة النقدية �أكرث
فاعلية يف ال�سيطرة على ال�ضغوط الت�ضخمية يف الإقت�صاد ال�سوداين.
 - 7تو�صيات الدرا�سة :
من خالل النتائج التي تو�صلت لها الدرا�سة ،نو�صي بالآتي :
�إعطاء �أولوية لل�سيا�سة النقدية يف ال�سيطرة على ال�ضغوط الت�ضخمية يف ال�سودان �أكرث
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من ال�سيا�سة املالية لأنها ال حتدث خلل يف امل�ؤ�شرات الإقت�صادية الكلية الأخرى.
االهتمام بتطوير اجلهاز امل�صريف يف ال�سودان لزيادة فاعلية ال�سيا�سة النقدية يف
حتقيق الأهداف الإقت�صادية الكلية.
القيام مبزيد من البحوث والدرا�سات حول �أدوات ال�سيا�سة النقدية املختلفة.
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املراجع وامل�صادر
�1 11إ�سماعيل حممد ها�شم ،املدخل �إلى �أ�س�س علم الإقت�صاد ،دار اجلامعات امل�صرية،
1974م.
2 22الأمني وبا�شا ،عبد الوهاب ،زكريا عبد املجيد ،مبادئ الإقت�صاد ،اجلزء الثاين،
الإقت�صاد الكلي ،دار املعرفة ،الكويت1983 ،م.
3 33الب�سام ،خالد عبد الرحمن ،امل�صادر الداخلية واخلارجية للت�ضخم ،جملة جامعة
امللك عبد العزيز ،الإقت�صاد والإدارة1999 ،م.
4 44جيم�س جوارتني ،ريجارد ا�سرتوب ،الإقت�صاد الكلي ،الإختيار العام واخلا�ص،
ترجمة عبد الفتاح عبدالرحمن ،عبدالعظيم حممد ،دار املريخ ،الريا�ض ،اململكة
العربية ال�سعودية1988 ،م.
5 55جون هد�سون ،مارك هرندر ،العالقات الإقت�صادية الدولية ،ترجمة طه عبداهلل
من�صور ،وحممد عبدال�صبور حممد علي ،دار املريخ ،الريا�ض.1987 ،
�6 66سامي ،عفيفي حامت ،التجارة اخلارجية بني التنظري والتنظيم ،الكتاب الأول،
الدار امل�صرية اللبنانية.
7 77العمر ،ح�سني ،ت�أثري عر�ض النقد و�سعر ال�صرف على الت�ضخم يف االقت�صاد
الكويتي ،جملة جامعة امللك �سعود1416 ،هـ.
8 88مايكل �أبدجمان ،الإقت�صاد الكلي النظرية وال�سيا�سة ،ترجمة حممد �إبراهيم
من�صور ،الريا�ض ،دار املريخ1988 ،م.
9 99حممد زكي �شافعي ،مقدمة يف العالقات الإقت�صادية الدولية ،دار النه�ضة العربية
للطباعة والن�شر بريوت.
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الر�ضا الوظيفي وعالقته ببيئة العمل لدى معلمي
م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية اخلا�صة
�إعـــــداد :
د .الوليد عبد اهلل فارح مريي
�أ�ستاذ م�ساعد بكلية الرتبية – جامعة الق�ضارف  -ق�سم العلوم الرتبوية
م�ستخل�ص ا لدرا�سة
هدفت الدرا�سة للتعرف على العالقة بني الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي
م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية اخلا�صة مبدينة الق�ضارف وا�شتملت عينة الدرا�سة على
 92معلم ومعلمة ،ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة مقيا�س الر�ضا الوظيفي والذي قام
ب�إعداده عبد اجلواد ومتويل (1993م) ومقيا�س بيئة العمل من �إعداد الباحث.
وت�أتي �أهمية الدرا�سة احلالية يف �أنه ال توجد درا�سة عربية – يف حدود احل�صر الذي
�أجراه الباحث – اهتمت بدرا�سة العالقة بني الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي
التعليم اخلا�ص .ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أنه توجد عالقة ارتباطيه
دالة �إح�صائي ًا بني الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية،
و�أي�ض ًا ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي
م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية تعزى للنوع كما ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من الر�ضا
الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية تعزى للدرجة العلمية.
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Abstract
The study aimed to identify the relationship between
job satisfaction and work environment with teachers Dar
special educational sciences in Gedaref Foundation and
included a sample study on 92 male and female teachers, the
researcher used in this study, job satisfaction scale, which
was developed by Abdel Gawad and Metwally (1993) and the
scale of the work environment prepared by the researcher .
The importance of the current study in that there are no
Arab study - within the limits of exclusively conducted
by a researcher - interested in examining the relationship
between job satisfaction and working environment with
special education teachers.
Among the most important findings of the study that there
is correlation statistically significant between job satisfaction
and work environment with teachers Dar educational Science
Foundation and also no statistically significant differences
in both job satisfaction and work environment with teachers
Dar educational Science Foundation attributable to the type
as there are no significant differences statistically in both
job satisfaction and work environment with teachers Dar
educational science attributed scientific Foundation degree.
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الف�صل الأول
املقدمة وم�شكلة الدرا�سة :
ُيعـ ــد الر�ضا الوظيفي من �أهم املو�ضوعات التي جتعل املعلم على قدر كبري من الإتقان
يف �أداء عمله ،وقد �أثبتت نتائج العديد من الدرا�سات كدرا�سة الزهراين( ،)1الذي يزعم
�أن الر�ضا الوظيفي للمعلم ُيعد من �أهم املداخل العلمية التي زاد االهتمام بها يف الوقت
الراهن نظر ًا ملا ي�شكله من دور مهم يف تنمية العملية التعليمية الرتبوية التي ت�ضمن
ا�ستمرارية العمل وتو�صله بال�صورة الفعالة والتي من �ش�أنها �أن ت�سهم يف حتقيق الأهداف
املر�سومة ومن ثم الإرتقاء بالعملية الرتبوية .ويرى الزعبي(� )8أن الر�ضا الوظيفي هو
�أحد العنا�صر الرئي�سة للر�ضا العام الذي ميد بالطاقة الالزمة التي متكن املعلم من �أداء
عمله واال�ستمرار فيه بل وتطويره والإبداع فيه حيث ي�سهم يف بعث الطم�أنينة يف قلبه
وبه ت�سمو روحه وي�صفو فكره فينتج ويبدع ومن احلقائق العلمية� .إن الر�ضا عن العمل
واالقتناع به يدفع الفرد �إلى بذل �أق�صى اجلهود لإجنازه فالر�ضا عن العمل ي�شكل دافع ًا
للإجناز والعك�س �صحيح �إلى حد كبري لذلك ف�إن عطاء الفرد وكفاءته املهنية دليل على
مدى ر�ضاه عن عمله و�إح�سا�سه بالنجاح والتقدم فيه ويزداد هذا العطاء مبقدار ما يوفره
العمل له من �إ�شباع حلاجاته ودوافعه وا�ستغالل لطاقاته(.)8
تعد بيئة العمل من املقومات واجلوانب املهمة لنجاح �أي م�ؤ�س�سة والتي حتظى باهتمام
عاملي على �أ�سا�س �أن ر�ضا املوظفني والعاملني داخل امل�ؤ�س�سة عن مكان �أو بيئة العمل
ينعك�س ذلك على مدى �أدائهم وكفاءتهم وفعالية �إنتاجهم ،مما ي�ؤدي لنجاح هذه امل�ؤ�س�سة.
وت�ضم بيئة العمل جوانب ومعايري متعددة تطبق يف امل�ؤ�س�سة ك�أ�سلوب الإدارة وممار�ستها
وتقييم الأداء والقيادة والرواتب واحلوافز املادية واملعنوية والأجور والربامج التدريبية،
وال�سيا�سات التي حتفز النجاح ،وعالقة العامل برئي�سه وو�سائل الرتفيه وغريها من
اجلوانب التي جتذب ر�ضا و�سعادة العاملني وال�شعور بالأمان الوظيفي(.)26
ونظر ًا لكون بيئة العمل ت�شكل املحيط الذي يعمل فيه املعلم ،وهو عامل مهم يف حتقيق
طموحاته و�أهدافه ،ففيها يحدث التفاعل واالحتكاك بالآخرين ،بالإ�ضافة لأثرها يف رفع
روحه املعنوية وم�ستوى ارتياحه ور�ضاه و�إح�سا�سه بالإنتماء �إلى امل�ؤ�س�سة مما ينمي لديه
�إح�سا�س الإلتزام وحتمل امل�س�ؤولية� .أتت هذه الدرا�سة ملعرفة الأثر الأكرب الذي تلعبه بيئة
العمل يف حتقيق الر�ضا الوظيفي وال�سعادة النف�سية للمعلم.
م�شكلة الدرا�سة :
تناولت الدرا�سة كثري ًا من الأمور املهمة والظواهر ال�سلوكية يف املنظمات ومنها الر�ضا
الوظيفي باعتباره �أحد ظواهر ال�سلوك التنظيمي الذي يتناول م�شاعر الفرد �إزاء م�ؤثرات
العمل الذي يقوم به وكذلك البيئة املحيطة بالعمل ،و�إن يف �إ�شباع حاجات الأفراد باملنظمة
العدد الثالث
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عال من الر�ضا الوظيفي لديهم وهذا بدوره ي�ؤثر على الإنتاجية ،ومعدل
حتقيق م�ستوى ٍ
الغياب و�سلوك الفرد ب�شكل عام جتاه عمله ومنظمته .ومن هنا يتحقق الإنتماء والوالء
للمنظمة واحلر�ص على بذل اجلهد يف �سبيل ا�ستمراريتها وحتقيق �أهدافها املرجوة
والذي ينعك�س بدوره على حتقيق اجلودة ورفع معدالت الإنتاجية.
وت�أتي هذه الدرا�سة يف حماولة ال�ستق�صاء دور بيئة العمل يف الت�أثري مب�ستويات الر�ضا
الوظيفي للمعلمني يف م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية اخلا�صة مبدينة الق�ضارف ،والتعرف
على �أهم العوامل البيئية ذات الأثر الأكرب يف الر�ضا الوظيفي والذي يقود لزيادة الكفاءة
والأداء لدى امل�ؤ�س�سة .وا�ستناد ًا ملا ذكر �سابق ًا ميكن �إظهار م�شكلة الدرا�سة ب�صورة
وا�ضحة من خالل ال�س�ؤال التايل :
ما العالقة بني الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية
اخلا�صة؟
فر�ضيات الدرا�سة :
ال توجد عالقة ارتباطيه دالة �إح�صائي ًا بني الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي
م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية.
ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي م�ؤ�س�سة
دار العلوم التعليمية تعزى للدرجة العلمية.
ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى م�ؤ�س�سة دار
العلوم التعليمية تعزى ل�سنوات اخلربة.
ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي م�ؤ�س�سة
دار العلوم التعليمية تعزى للنوع.
ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي م�ؤ�س�سة
دار العلوم التعليمية تعزى للحالة الإجتماعية.
�أهداف الدرا�سة
يتمثل الهدف الأ�سا�سي لهذا البحث يف حماولة التعرف على الأثر املحتمل لبيئة العمل
يف حتقيق الر�ضا الوظيفي لدى معلمي م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية اخلا�صة مبدينة
الق�ضارف وذلك من خالل الأهداف التالية :
التعرف على مدى �أهمية العوامل امل�ؤثرة ببيئة العمل «العوامل املكانية ،العوامل املعنوية،
العوامل املادية ،العوامل الزمانية» يف حتقيق الر�ضا الوظيفي.
الك�شف عن الفروق يف الر�ضا الوظيفي لدى معلمي م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية مبدينة
الق�ضارف تعزى ملتغري النوع.
الك�شف عن الفروق يف الر�ضا الوظيفي لدى معلمي م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية مبدينة
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الق�ضارف تعزى ملتغري �سنوات اخلربة.
الك�شف عن الفروق الفردية يف الر�ضا الوظيفي لدى معلمي م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية
مبدينة الق�ضارف تعزى ملتغري احلالة الإجتماعية.
�أهمية الدرا�سة :
تتمثل �أهمية الدرا�سة يف جانبني:
�أ /الأهمية النظرية :
�سوف ترثي هذه الدرا�سة املكتبة بالكثري من املعلومات عن الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل،
نظر ًا لقلة الدرا�سات ذات ال�صلة بهذا املو�ضوع.
ت�سليط ال�ضوء على �أهمية الر�ضا الوظيفي ملا له من عالقة وثيقة بنجاح املعلم يف حياته
العملية.
تو�ضيح طبيعة العالقة بني متغريي الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي م�ؤ�س�سة دار
العلوم التعليمية اخلا�صة.
تنبع �أهمية البحث احلايل كذلك يف �أنه يتناول مو�ضوع ًا مل ينل ن�صيبه من الدرا�سة
ب�صورة كافية من قبل الباحثني رغم �أهميته على حد علم الباحث.
ب /الأهمية التطبيقية :
�سوف تفيد نتائج البحث وزارة الرتبية والتعليم لكونها �ستلقي ال�ضوء على الر�ضا
الوظيفي للمعلمني وعالقته ببيئة العمل.
�سوف ت�ساعد نتائج الدرا�سة الإدارات الرتبوية يف و�ضع خطط التدريب املنا�سبة يف
جمال الر�ضا الوظيفي للمعلمني ،واالهتمام بتح�سني بيئة العمل بالن�سبة لهم.
اال�ستفادة من نتائج البحث يف رفع م�ستوى الر�ضا الوظيفي للمعلمني.
�سوف ت�ساعد هذه النتائج املهتمني بالعملية التعليمية يف الوزارات وامل�ؤ�س�سات واملراكز
الإجتماعية ذات العالقة.
حدود الدرا�سة :
احلدود املو�ضوعية  :تقت�صر الدرا�سة احلالية على معرفة الر�ضا الوظيفي وعالقته
ببيئة العمل لدى معلمي م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية اخلا�صة مبدينة الق�ضارف.
احلدود املكانية � :أجريت الدرا�سة احلالية على معلمي م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية
مبدينة الق�ضارف.
احلدود الزمانية  :مت تنفيذ الدرا�سة احلالية خالل العام 2017 – 2016م.
م�صطلحات الدرا�سة :
الر�ضا الوظيفي :
العدد الثالث
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عرف عبد اجلواد ومتويل الر�ضا الوظيفي ب�أنه «حالة ي�صل فيها الفرد �إلى تكامل مع
عمله من خالل طموحه الوظيفي ورغبته يف النمو والتقدم وحتقيق �أهدافه من خالل
حتقيق �أهداف العمل ذاته والذي يت�أثر ب�ستة حماول وهي :
التفاعل الإداري واملهني ،والأجور ،واملكاف�آت ،واالنتماء ،والتقدير ،واحرتام الذات،
وطبيعة العمل ،والتفاعل الإجتماعي(.)25
وبالنظر للر�ضا الوظيفي من جانب املعلم ب�شكل خا�ص فقد عرفته( )17ب�أنه �شعور
املعلم بالقناعة واالرتياح نحو جوانب العمل“ .طبيعة العمل ،وظروفه والراتب ،وفر�ص
الرتقي ،والنمو واالجناز ،والعالقات الإن�سانية والإجتماعية”.
التعريف الإجرائي :
الدرجة التي يح�صل عليها املعلم على مقيا�س الر�ضا الوظيفي امل�ستخدم يف الدرا�سة
احلالية.
بيئة العمل :
عرف عبد الفتاح ال�شربيني بيئة العمل ب�أنها جمموعة اخل�صائ�ص املميزة للعمل داخل
املنظمة التي يكون لها ت�أثري �أو انعكا�س على �أداء ودرجة ر�ضا ومظاهر ال�سلوك الوظيفي
الأخرى اخلا�صة ب�أع�ضاء املنظمة(.)15
التعريف الإجرائي :
الظروف املناخية والنف�سية ال�سائدة يف �أماكن تنفيذ العمل ،ومتثل الدرجة التي يح�صل
عليها كل فرد من �أفراد العينة على مقيا�س بيئة العمل امل�ستخدم يف الدرا�سة.
م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية اخلا�صة :
م�ؤ�س�سة تربوية تعليمية خا�صة ت�أ�س�ست عام 2006م يف والية الق�ضارف تابعة لوزارة
الرتبية والتعليم ،عملت ومنذ ت�أ�سي�سها على النهو�ض والإرتقاء مبجال التعليم العام
بالوالية.
الدرا�سات ال�سابقة :
درا�سة ال�شيخ و�آخرون( : )2هدفت الدرا�سة �إلى التعرف على العالقة بني الر�ضا
الوظيفي وبع�ض املتغريات الدميوغرافية لدى املعلمني «اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي� ،سنوات
اخلربة ،املرحلة الدرا�سية» وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )360معلم ًا ومعلمة ،و�أ�سفرت
نتائج الدرا�سة عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف الر�ضا الوظيفي ككل ل�صالح الإناث وحملة
الدبلوم املتو�سط واملرحلة الأ�سا�سية الدنيا ،وبالن�سبة لطبيعة العمل وظروفه ،والعالقة
بامل�سئولني كانت الفروق ل�صالح الإناث ،حملة الدبلوم املتو�سط واملرحلة الأ�سا�سية الدنيا،
�أما �سنوات اخلربة فال يوجد لها �أي �أثر على الر�ضا الوظيفي.
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درا�سة العاجز( :)19هدفت الدرا�سة �إلى التعرف على العالقة بني الر�ضا الوظيفي
وتطوير فعالية �أداء املعلمني مبدار�س وكالة الغوث الدولية بغزة ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )302معلم ًا ومعلمة ،و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن �أن �أكرث عوامل الر�ضا الوظيفي
التي ت�سهم يف تطوير فعالية �أداء املعلمني كانت �سالمة النظام والإن�ضباط املدر�سي،
مراعاة احتياجات املعلمني املهنية يف اجلدول املدر�سي ،توفري الأمن والأمان واحلرية
والدميقراطية للمعلمني ،كما �أ�شارت النتائج �إلى وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني عوامل
الر�ضا الوظيفي وتطوير فعالية �أداء املعلمني املدر�سي ل�صالح الذكور ،وطبق ًا للمرحلة
التعليمية ل�صالح املرحلة الإعدادية ،وطبق ًا للم�ؤهل ل�صالح حملة ال�شهادات العليا ،كما
�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بالن�سبة ل�سنوات اخلدمة.
درا�سة ِهل  HILاملذكورة يف (احلمدان يف �ضغوط احلياة)( )4والتي �أجريت بهدف
تق�صي عوامل الر�ضا الوظيفي لدى املديرين يف مدار�س التعليم العام يف �أوهايو وعالقتها
ببيئة العمل� ،إ�ضافة �إلى مدة اخلدمة يف العمل (�أو عدد �سنوات اخلربة) وتو�صلت الدرا�سة
�إلى �أن مديري مدار�س التعليم العام يتمتعون بدرجة عالية من الر�ضا الوظيفي ،وعدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س بني الذكور والإناث ،و�أي�ض ًا عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري العمر وامل�ؤهل العلمي واملرحلة الدرا�سية
وعدد �سنوات اخلربة على م�ستوى الر�ضا الوظيفي.
و�أ�ضاف عليمات (1994م) درا�سة هدفت �إلى معرفة الر�ضا عن العمل لدى معلمي
التعليم الثانوي املهني يف الأردن ،وعالقة ذلك باجلن�س واحلالة الإجتماعية والعمر
و�سنوات اخلربة وامل�ؤهل الدرا�سي ،وا�شتملت العينة على ( )3284معلم ًا ومعلمة،
و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف الر�ضا عن العمل لدى معلمي
التعليم املهني تعزى لكل من ( :العمر ،و�سنوات اخلربة ،امل�ؤهل الدرا�سي) ،وبينت كذلك
�أن جمال الراتب واحلوافز هي الأقل ر�ضا عن العمل لدى �أفراد العينة.
درا�سة �أجراها م�صطفى (1989م) هدفت �إلى قيا�س الر�ضا الوظيفي لدى معلمي
املدار�س الإعدادية بالإمارات العربية املتحدة ،وا�شتملت العينة على ( )321معلم ًا
ومعلمة من ( )25مدر�سة �إعدادية ،و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن عدم وجود �أثر للجن�س
يف درجة الر�ضا الوظيفي لدى �أفراد العينة ،وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات
درجات �أفراد العينة ح�سب امل�ؤهل الدرا�سي ول�صالح حملة ال�شهادات الأقل من م�ستوى
اجلامعة ،ر�ضا �أفراد العينة عن كل من (الراتب ،الإدارة املدر�سية ،املكانة الإجتماعية
للمهنة ،الإ�شراف والعالقات ال�سائدة يف املدر�سة).
�أما درا�سة كليمون�س( )Clemons( )27على عينة تكونت من ( )400مر�شد
من �أ�صل ( )1038مر�شد ًا تربوي ًا ومهني ًا يف والية فرجينيا ،فقد �أ�شارت نتائجها �إلى
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�أن  5.78%منهم را�ضون عن عملهم ،و�أن الر�ضا الوظيفي لديهم ارتبط �إيجابي ًا مع
ال�ضغط الناجم عن امل�س�ؤولية املرتبطة بالعمل ،وت�شري الدرا�سة �أي�ض ًا �إلى �أن املر�شدين
الأكرث خربة �سجلوا م�ستويات �أعلى يف الر�ضا الوظيفي.
�أجرى يل وويلرب ( )lee&wilbur،1985: 791درا�سة على عينة قوامها (7
–  )17موظف ًا حكومي ًا من الواليات املتحدة الأمريكية بهدف معرفة العالقة بني العمر
والر�ضا الوظيفي ومدى ت�أثري هذه العالقة ببع�ض املتغريات ال�شخ�صية مثل  :التعليم،
ومدة اخلدمة ،والراتب ،وخ�صائ�ص الوظيفة .و�أظهرت هذه الدرا�سة �أن هناك عالقة
ذات داللة �إح�صائية بني العمر والر�ضا الوظيفي و�أن الر�ضا يزداد بتقدم العمر� ،أما
متغريات الدرا�سة الأخرى فلم ت�ؤثر على هذه العالقة.
�أما دايرن ( )28فقد هدفت �إلى معرفة الر�ضا الوظيفي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف جنوب �شرق الواليات املتحدة وطبقت الدرا�سة على عينة بلغت ( )131فرد ًا يف �أربع
كليات لالت�صاالت وتو�صل الباحث �إلى �أن هناك ارتفاع يف م�ستوى الر�ضا الوظيفي يف
العالقة بني الطالب ومدر�سيهم وما يحققه ه�ؤالء الطالب من �إجناز ومنو معريف.
عالقة الدرا�سات ال�سابقة مبو�ضوع الدرا�سة :
بالرغم من التفاوت بني الدرا�سة احلالية والدرا�سات ال�سابقة يف الأهداف والأ�سئلة،
�إ�ضافة �إلى اختالف العينة والأدوات امل�ستخدمة يف كل منها وكذلك التفاوت يف نتائجها،
�إال �أنه قد ا�ستفاد الباحث منها يف ر�سم الإطار النظري وطريقة الإجراءات املنهجية التي
حققت هدف البحث علم ًا ب�أنها قد ا�شتملت على درا�سات عربية و�أخرى �أجنبية ،وهي
ذات عالقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة مبو�ضوع البحث .وخلت من �أي درا�سة �سودانية لعدم
متكن الباحث من احل�صول عليها.
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الف�صل الثاين – الإطار النظري
�أو ًال  :الر�ضا الوظيفي :
يعترب الر�ضا الوظيفي من املو�ضوعات املهمة التي كتب فيها الباحثون يف علم النف�س
والإدارة ال�شيء الكثري ،وال غرابة يف ذلك لأن الإن�سان مي�ضي وقت ًا طوي ًال من عمره يف
العمل والذي يعترب لأي فرد من �أفراد املجتمع جزء ًا ومظهر ًا من �شخ�صيته.
ولعل من �أ�سباب كرثة البحوث والدرا�سات يف مو�ضوع الر�ضا الوظيفي االعتقاد ال�سائد
ب�أنه كلما زادت درجة الر�ضا الوظيفي زادت �إنتاجية العامل كم ًا ونوع ًا ،لذلك ف�إن
االهتمام بالر�ضا الوظيفي يعترب �أمر ًا حموري ًا �إذا ما �أردنا النهو�ض مب�ستوى العمل من
حيث الإنتاجية ،مع العلم ب�أن الر�ضا الوظيفي هو و�سيلة ولي�س هدف يف حد ذاته لأنه يعمل
على حل الكثري من املتاعب وامل�شاكل التي تواجه الأفراد يف عملهم( .)25وي�شري الر�ضا
الوظيفي �إلى ذلك ال�شعور الذي يدفع ال�شخ�ص ليكون �شخ�ص ًا منتج ًا يف عمله متجنب ًا
لل�سلبيات التي تعرقل الإنتاج كالغياب والت�أخري عن مواعيد العمل والتمار�ض وال�شكاوى
مع حتقيق اال�ستقرار النف�سي يف العمل والعالقات املهنية والإن�سانية املتبادلة(.)21
تعريف الر�ضا الوظيفي :
يرى عبد اخلالق( )14املذكور يف اخلالدي� ،أن الر�ضا الوظيفي هو مفهوم متعدد
الأبعاد ي�ستمده العامل من مهنته وجماعة العمل التي يعمل معها ور�ؤ�سائه الذين يخ�ضع
لإ�شرافهم ،وكذلك املن�ش�أة والبيئة التي يعمل فيها ،وبالنمط التكوين لل�شخ�صية(.)14
وي�ؤكد العديلي� ،أن الر�ضا الوظيفي هو ال�شعور النف�سي بالقناعة والإرتياح �أو ال�سعادة
نتيجة لإ�شباع احلاجات والرغبات والتوقعات مع العمل نف�سه وبيئة العمل ،مع الثقة والوالء
والإنتماء للعمل ومع العوامل وامل�ؤثرات البيئية الداخلية واخلارجية ذات العالقة(.)16
كما عرفه هرزبرج ( )Herzberg 1959املذكور يف الدبا�س ()2015
ب�أنه ميثل م�شاعر الفرد احل�سنة وال�سيئة التي ي�شعر بها مع العوامل الدافعة والعوامل
ال�صحية(� .)7أما عن الر�ضا الوظيفي للمعلم ب�شكل خا�ص فقد عرفته العريقي ب�أنه
�شعور املعلم بالقناعة والإرتياح نحو جوانب العمل (طبيعة العمل وظروفه والراتب ،وفر�ص
الرتقي ،والنمو والإجناز ،والعالقات الإن�سانية والإجتماعية)(.)17
ويعتقد �أن ر�ضا املعلم هو حم�صلة العوامل املتعلقة بالر�ضا الوظيفي والتي جتعله حمب ًا
لعمله يف مهنة التعليم ،ومقب ًال على القيام بواجباته نحو هذا العمل طوال الوقت دون ملل
�أو عدم اكرتاث(.)11
�أهمية درا�سة الر�ضا الوظيفي :
يعترب العن�صر الب�شري من �أهم العنا�صر امل�ؤثرة يف �إنتاجية العمل فهو دعامة الإنتاج
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وحتدد مهارته مدى كفاية التنظيم وكفاءته ،وقد ترتب على �إهمال العن�صر الب�شري يف
بع�ض املجتمعات وامل�ؤ�س�سات �أن تخلفت ونق�صت �إنتاجيتها ،وهذا مما يدعو �إلى درا�سة
الر�ضا الوظيفي ملا له من �أهمية تطبيقية وعملية ،وال �شك �أن درا�سة الر�ضا الوظيفي
للعاملني ،هي عملية تقومي �شاملة تغطي جميع جوانب العمل وتتعرف الإدارة من خاللها
على نف�سها ،فتنك�شف لها الإيجابيات وال�سلبيات والتي ميكن يف �ضوئها �أن يتم التطوير
ور�سم ال�سيا�سات امل�ستقبلية للإدارة ،و�إذا كانت الدول املتقدمة قد اهتمت وما تزال تهتم
بالبحث عن الر�ضا الوظيفي فيجب على الدول النامية �أن تكون �أكرث اهتمام ًا نظر ًا لت�أثريه
املبا�شر على تقدم املجتمع وتطوره ،فالر�ضا الوظيفي ما هو �إال جتميع للظروف النف�سية
والف�سيولوجية والبيئية التي حتيط عالقة العامل بزمالئه ور�ؤ�سائه وتتوافق مع �شخ�صيته
والتي جتعله يقول ب�صدق �أنا �سعيد بعملي(.)23
وقد تطرق الأغربي �إلى تو�ضيح �أهمية الر�ضا الوظيفي حيث حددت عدد ًا من الأ�سباب
التي تدعو �إلى االهتمام بالر�ضا الوظيفي وهي على النحو التايل :
�إن ارتفاع درجة الر�ضا الوظيفي ي�ؤدي �إلى ارتفاع درجة الطموح لدى العاملني يف
امل�ؤ�س�سات املختلفة.
�إن ارتفاع م�ستوى الر�ضا الوظيفي ي�ؤدي �إلى انخفا�ض ن�سبة غياب العاملني يف امل�ؤ�س�سات
املهنية املختلفة.
�إن الفرد ذو درجات الر�ضا الوظيفي املرتفع يكون �أكرث ر�ضا عن احلياة ب�صفة عامة.
�إن العاملني الأكرث ر�ضا عن عملهم يكونون �أقل عر�ضة حلوادث العمل.
مما �سبق ذكره يرى الباحث ب�أن الر�ضا الوظيفي يعترب �أحد العنا�صر املهمة يف حتقيق
الأمن واال�ستقرار النف�سي والفكري والوظيفي للأفراد العاملني مبختلف امل�ستويات
الإدارية ،حيث يدفعهم طوع ًا �إلى زيادة الإنتاج وهو يف نهاية املطاف ما تن�شده املنظمة
بغ�ض النظر عن طبيعة ن�شاطها.
العوامل امل�ؤثرة يف الر�ضا الوظيفي :
ميكن حتديد وت�صنيف العوامل امل�ؤثرة يف الر�ضا الوظيفي على النحو التايل :
العوامل ال�شخ�صية ،وت�شمل  :العمر ،واخلربة ،واجلن�س ،وامل�ستوى التعليمي وال�سمات
ال�شخ�صية.
العوامل املرتبطة بالعمل ،والتي ميكن تق�سيمها �إلى :
عوامل جوهرية ترتبط بطبيعة العمل ذاته كفر�ص ا�ستخدام املهارات والقدرات التي
يتمتع بها الفرد ،والإبداع ،وتنوع الواجبات ،وحجم العمل ،وامل�س�ؤولية و�ضغط الأداء
واال�ستقاللية.
عوامل عر�ضية �أو ثانوية ترتبط ببيئة العمل وحميطه كالراتب ،وظروف العمل،
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والإ�شراف ،وجمموعة العمل ،والتقدير والعرفان ،والرتقية ،وخ�صائ�ص الإدارة
و�سيا�ستها( .)9وفيما يتعلق بعوامل الر�ضا الوظيفي للمعلم فقد حددها( )10يف �أربعة
عوامل ت�ؤثر يف درجة ر�ضا املعلم على مهنته وهي :
عوامل مرتبطة باملهنة نف�سها  :وتتمثل يف اكت�ساب معرفة جديدة من املهنة واملكانة
الإجتماعية للمهنة ،و�شعور املعلم بالإجناز ومدى ا�ستثماره لقدراته ،ومدى م�شاركته يف
القرار.
عوامل مرتبطة بظروف املهنة وامتيازاتها  :تتمثل يف الراتب ،واحلوافز املادية،
والتدريب ،وفر�ص الرتقية املتاحة ،والعالقة مع الآخرين.
عوامل مرتبطة ب�سيا�سات املهنة  :وت�شمل م�س�ؤوليات العمل ،ومتطلباته ،وظروف العمل
من جتهيزات ومناهج و�إ�شراف تربوي ،و�إدارة مدر�سية.
عوامل متعلقة باملعلم نف�سه  :وت�شمل �شخ�صية املعلم ،ودرجة ا�ستقراره يف حياته العائلية
والإجتماعية ،والعمر واجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة يف التدري�س ،و�أهمية
العمل بالن�سبة �إليه.
الر�ضا عن نظام العمل ب�شكل عام  :كنظام التعليم و�سيا�سية الإدارة ،ونوعية الإ�شراف
والرواتب وفر�ص الرتقي و�ساعات الدوام و�ساعات الراحة وعدد احل�ص�ص والإجناز
وامل�س�ؤولية والعالقات الطيبة مع املعلمني والطالب.
الر�ضا عن البيئة املحيطة بالعمل  :كجودة مبنى املدر�سة ومكانها و�سعة الف�صول و�أعداد
الطالب والإ�ضاءة.
الر�ضا عن التعليم كمهنة  :ويت�أثر ذلك مبكانة املعلم الإجتماعية ودوره يف بناء الأفراد
وتطور املجتمع.
ويرى الباحث من خالل هذا العر�ض للعوامل امل�ؤثرة يف الر�ضا الوظيفي ب�شكل عام� ،أن
�أهم العوامل التي ت�ؤثر يف الر�ضا الوظيفي والتي يتفق عليها الباحثون ميكن �أن تتمثل يف
الآتي :
الأجور واحلوافز املادية واملعنوية ،العمل وظروفه وطبيعته ،التقدير واحرتام الذات
واملكانة الإجتماعية التي ي�شغلها الفرد ،والعالقات مع الزمالء والر�ؤ�ساء يف العمل،
الإنتماء للمهنة ،الأمن واال�ستقرار الوظيفي.
ثاني ًا  :بيئة العمل :
مفهوم بيئة العمل :
ُتعد بيئة العمل ( )workplaceمن املقومات واجلوانب املهمة لنجاح �أي من�ش�أة
�أو م�ؤ�س�سة والتي حتظى باهتمام عاملي على �أ�سا�س �أن ر�ضا املوظفني والعاملني داخل
امل�ؤ�س�سة عن مكان �أو بيئة العمل ينعك�س ذلك على مدى �أدائهم وكفاءتهم وفعالية
العدد الثالث
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�إنتاجهم ،مما ي�ؤدي لنجاح امل�ؤ�س�سة .ت�ضم بيئة العمل جوانب ومعايري متعددة تطبق يف
امل�ؤ�س�سة ك�أ�سلوب الإدارة وممار�ساتها ،وتقييم الأداء والقيادة ،والرواتب واحلوافز املادية
واملعنوية والأجور والربامج التدريبية وال�سيا�سات التي حتفز النجاح ،وعالقة العامل
برئي�سه وو�سائل الرتفيه وغريها من اجلوانب التي جتذب ر�ضا و�سعادة العاملني وال�شعور
بالأمان الوظيفي(.)3
عرف عقيلي( )18بيئة العمل “ب�أنها ن�شاط ي�شتمل على جمموعة من الأعمال
والإجراءات الفنية والإدارية ،يهتم بدرا�سة الظروف املناخية والنف�سية ال�سائدة يف
�أماكن تنفيذ الأعمال داخل املنظمات بوجه عام ،وت�صميم الربامج املتخ�ص�صة من �أجل
ال�سيطرة و�إزالة م�صادر وم�سببات احلوادث والأمرا�ض املحتملة ،والتي من املمكن �أن
ت�صاب بها املوارد الب�شرية �أثناء ت�أدية �أعمالها ،والناجتة عن طبيعة هذا العمل� ،أو عن
الظروف املناخية والنف�سية املحيطة بها(.)18
بذلك نرى �أن بيئة العمل من املقومات واجلوانب املهمة لنجاح �أي من�ش�أة �أو م�ؤ�س�سة
والتي حتظى باهتمام عاملي على �أ�سا�س �أن ر�ضا املوظفني والعاملني داخل امل�ؤ�س�سة عن
مكان �أو بيئة العمل ينعك�س ذلك على مدى �أدائهم وكفاءتهم وفعالية �إنتاجهم ،مما ي�ؤدي
لنجاح هذه امل�ؤ�س�سة.
�أهمية حت�سني بيئة العمل :
�أن لتح�سني بيئة العمل �أثر على العاملني وامل�ؤ�س�سات ،فعندما يجد املوظف والعامل يف
امل�ؤ�س�سة بيئة عمل جيدة فذلك �سوف ي�شعره بالإنتماء لهذه امل�ؤ�س�سة و�أنه �شخ�ص مرغوب
به ،مما يجعله يقدم للم�ؤ�س�سة �أف�ضل ما لديه من طاقات وقدرات� ،أي �أن البيئة املثالية
للعمل ت�ساهم يف رفع �أداء وكفاءة املوظف ورفع �إنتاجيته بفعالية ،مما ينعك�س على تطور
امل�ؤ�س�سة ومتيزها.
يعتقد البع�ض ب�أن توفري البيئة املنا�سبة يتج�سد من خالل رفع الأجور فقط ،ولكن
توجد ر�ؤى حديثة ت�ؤكد �أهمية وجود جمموعة من املبادئ والقيم وامل�شاعر والأخالقيات
التي ت�ساهم يف خلق بيئة عمل مثالية ،مثل :مراعاة م�شاكل وهموم املوظف ال�شخ�صية،
التوا�صل واالت�صال يف بيئة العمل ،ودور العالقات وامل�شاعر ال�شخ�صية بني املوظفني وبني
ر�ؤ�سائهم وقادتهم والتي تعمل على رفع م�ستوى الإنتاج لدى الفرد العامل وبالتايل تطور
وجناح امل�ؤ�س�سة(.)13
لقد �أ�صبح حت�سني بيئة العمل للمعلم من الأمور املهمة يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية ب�شكل عام
�سواء كانت حكومية �أو خا�صة ،نظر ًا لكون حتقيق �أهداف هذه امل�ؤ�س�سات يتطلب بيئة عمل
�أكرث تطور ًا .ويرى كثري من املخت�صني يف املجال الرتبوي �أن لبيئة العمل �أثر ًا جوهري ًا
على �أداء املعلم ،و�أن املق�صود هنا مبفهوم بيئة العمل كافة العمليات كالأنظمة ،والقوانني
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والعالقات يف العمل ،وال�سيا�سات ،والتكييف والإ�ضاءة والأثاث املكتبي �إلى جانب بيئة
العمل اخلارجية.
�إن توفري بيئة عمل منا�سبة من �ش�أنه �أن يخلق معلم يتمتع بال�صفات الآتية :
معلم ا�ستباقي ومبادر.
معلم م�شارك يهتم كثري ًا بعمله.
معلم م�ؤمن بر�سالته.
معلم عادل و�أخالقي يثق بزمالئه.
معلم مبدع يف جمال عمله.
مما �سبق ذكره ي�ستنتج الباحث �أن لتح�سني بيئة العمل �أثر فعال على �أداء املعلم ور�ضاه
عن الر�سالة التي يقوم بها ،وعندما يجد بيئة عمل جيدة فذلك �سوف ي�شعره بالإنتماء
و�أنه �شخ�ص مرغوب به ،مما يجعله يقدم للم�ؤ�س�سة �أف�ضل ما لديه من طاقات وقدرات،
مما ينعك�س ذلك على تطور امل�ؤ�س�سة ومتيزها.
الف�صل الثاين
منهج البحث و�إجراءاته
يتناول هذا الف�صل منهج البحث و�إجراءاته ،حيث يت�ضمن منهج البحث الذي ا�ستخدمه
الباحث ،وحتديد جمتمع وعينة البحث ،و�أدوات البحث ،والأ�ساليب الإح�صائية التي
ا�ستخدمها يف معاجلة البيانات والإجراءات املتبعة يف الت�أكيد من �صدقها وثباتها.
منهج الدرا�سة :
ي�شري مفهوم املنهج �إلى الطريقة التي يتبعها الباحث لدرا�سة الظاهرة مو�ضوع البحث،
مع مراعاة �أن يتفق املنهج امل�ستخدم مع متطلبات الطريقة املنهجية امل�ستخدمة وظروف
كل بحث( ،)20وعليه فقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي االرتباطي ولقد عرفه ملحم
( :ب�أنه نوع من �أ�ساليب البحث الذي ميكن بوا�سطته معرفة ما �إذا كان هناك عالقة بني
متغريين �أو �أكرث ،ومن ثم معرفة درجة تلك املعرفة) ( .)24ويعترب الأن�سب ملو�ضوع
الدرا�سة احلالية والتي حتاول الك�شف عن العالقة بني الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى
معلمي م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية اخلا�صة مبدينة الق�ضارف.
جمتمع الدرا�سة :
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية اخلا�صة مبدينة
الق�ضارف والبالغ عددهم  180معلم ومعلمة موزعني على املراحل التعليمية املختلفة.
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عينة الدرا�سة :
عينة البحث عبارة عن جزء من جمتمع البحث ميثله ،وتكون انعكا�س ًا �شام ًال ل�صفاته
وخ�صائ�صه ،ونظر ًا ل�صعوبة تطبيق الدرا�سة احلالية على كامل �أفراد جمتمع الدرا�سة،
اعتمد الباحث على اختيار عينة ع�شوائية ممثلة من جمتمع البحث ،مع الت�أكيد على
�أن هذه العينة تعك�س خ�صائ�ص جمتمع الدرا�سة ،و�أخري ًا بلغت عينة البحث  92معلم
ومعلمة.
�إجراءات الدرا�سة :
من �أجل تطبيق الدرا�سة قام الباحث باخلطوات الآتية :
احل�صول على املقايي�س التي �سوف ت�ستخدم يف الدرا�سة.
ا�ستخراج �صدق وثبات املقايي�س امل�ستخدمة يف الدرا�سة.
احل�صول على �إح�صائية بعدد املعلمني املقيدين مب�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية اخلا�صة.
اختيار عينة ع�شوائية من املعلمني متثل املجتمع الأ�صلي للدرا�سة متثيل �صحيح.
توزيع املقايي�س على �أفراد العينة.
جمع مقايي�س الدرا�سة ومراجعتها وت�صحيحها.
�إدخال البيانات وحتليل النتائج �إح�صائي ًا وذلك الختبار فرو�ض الدرا�سة.
تف�سري ومناق�شة نتائج الدرا�سة.
�أدوات الدرا�سة :
 )1مقيا�س الر�ضا الوظيفي :
اختار الباحث مقيا�س الر�ضا الوظيفي للمعلمني والذي قام ب�إعداده  :عبد اجلواد
ومتويل وذلك ل�شموله للمحاور والأبعاد الرئي�سة للر�ضا الوظيفي من وجهة نظر الباحث
وهي  :تقدير واحرتام الذات ،الإنتماء ،طبيعة العمل ،التفاعل الإداري واملهني ،التفاعل
الإجتماعي ،الأجور واملكافئات .ومن مميزات املقيا�س �أنه مت تعميمه على عينة مماثلة
للدرا�سة احلالية ،و�سهولة تطبيقه وو�ضوح عباراته .يتكون املقيا�س من ( )60عبارة جاء
معامل ال�صدق الذاتي للمقيا�س ( )0.92ومعامل ثباته (.)0.96
 )2مقيا�س بيئة العمل :
من �إعداد الباحث ويتكون من  26عبارة ،جاء معامل ال�صدق الذاتي للمقيا�س
( )0.82ومعامل ثباته (.)0.90
� )3أ�ساليب حتليل البيانات :
لتحقيق �أهداف البحث وحتليل البيانات التي مت جمعها فقد مت ا�ستخدام العديد من
الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة با�ستخدام برنامج احلزم الإح�صائية للعلوم الإجتماعية
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( )Statistical Package For Social Sciencesوالذي يرمز له
اخت�صار ًا بالرمز (.)SPSS
�أ) اختبار  T.Testلعينة واحدة.
ب) حتليل التباين الأحادي.
ج) اختبار (ت) ملتو�سط جمموعتني م�ستقلتني.
الف�صل الثالث
حتليل النتائج ومناق�شتها
يتناول هذا الف�صل عر�ض نتائج الدرا�سة امليدانية التي تو�صل �إليها الباحث ومناق�شتها
وتف�سريها يف �ضوء الأطر النظرية ونتائج الدرا�سات ال�سابقة .وفيما يلي عر�ض ما مت
التو�صل �إليه من نتائج.
 )1ال توجد عالقة ارتباطيه دالة �إح�صائي ًا بني الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى
معلمي م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية :
الر�ضا

البيئة

قيمة (ت)
0.67

م�ستوى املعنوية
0.000

اال�ستنتاج
دالة توجد عالقة

توجد عالقة ارتباطيه طردية بني الر�ضا والبيئة لأن م�ستوى املعنوية املح�سوب 0.000
�أقل من م�ستوى املعنوية القيا�سي  0.05فيما يعني �أنه كلما كانت البيئة جيدة هناك
ر�ضا .مل تتحقق الفر�ضية� .إذ توجد عالقة ارتباطيه دالة �إح�صائي ًا بني الر�ضا الوظيفي
وبيئة العمل لدى معلمي م�ؤ�س�سة دار العلوم وتختلف هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة
 )Hil (2004ب�أن هناك عالقة ارتباطيه دالة �إح�صائي ًا بني الر�ضا الوظيفي وبيئة
العمل .ويرى الباحث ب�أنها نتيجة حتمية ومتوقعة ،لأنها م�ؤ�س�سة تربوية تعليمية خا�صة
عملت على تلبية جميع حاجات ورغبات املعلمني املنتمني لها وبالتايل جميع املعلمني
را�ضني متام الر�ضا عن ما تتمتع به م�ؤ�س�ستهم من بيئة جيدة تر�ضي طموحاتهم و�أي�ض ًا
لأ�سلوب الإدارة املتبع ومنط القيادة والرواتب واحلوافز املادية واملعنوية والأجور والربامج
التدريبية ،كل ذلك عمل على خلق عالقة �إيجابية بني الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل.
 )2ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي
م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية تعزى للنوع :
وملعرفة ذلك مت ا�ستخدام اختبار (ت) للفرق بني املجموعتني .وتبني �أنه ال توجد فروق
لأن م�ستوى املعنوية املح�سوب � 0.52أكرب من م�ستوى املعنوية القيا�سي 0.05
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النوع

العدد

ذكر

56

�أنثى

36

الو�سط
احل�سابي
296

الإنحراف
املعياري
30.5

291

35.3

قيمة
(ت)

درجة م�ستوى
احلرية املعنوية

0.7

0.52

90

اال�ستنتاج
غري دالة
ال توجد فروق

�إذن حتققت الفر�ضية والتي مفادها ب�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من الر�ضا
الوظيفي وبيئة العمل تعزى للنوع وتتفق هذه النتيجة مع كل من درا�سة )Hil (2004
والدرا�سة التي �أجراها م�صطفى (1989م) والتي �أ�سفرت نتائجهما عن عدم وجود
�أثر للجن�س يف درجة الر�ضا الوظيفي لدى �أفراد العينة ،ورمبا يعود الف�ضل للإدارة
احلكيمة التي تتمتع بها م�ؤ�س�سة دار العلوم بحيث �أنها ال تفرق بني املعلمني واملعلمات
والكل �سواء ح�سب �إمكانياته وقدراته لذلك جندهم جميع ًا يتمتعون مب�ستوى واحد من
الر�ضا الوظيفي.
 )3ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي
م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية تعزى للدرجة العلمية :
ملعرفة ذلك مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي وتبني �أنه ال توجد فروق لأن م�ستوى
املعنوية املح�سوب � 0.18أكرب من م�ستوى املعنوية القيا�سي  0.05فيما يعني �أن املعلمني
وجهة نظرهم واحدة رغم اختالف درجاتهم العلمية.
امل�ص ــدر

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

م�ستوى
قيمة (ت)
املعنوية

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

5102.5
89666.0
94768.5

3
88
91

1700.8
1030.6

0.18

1.7

اال�ستنتاج
غري دالة ال
توجد فروق

�إذن حتققت الفر�ضية والتي مفادها ب�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من الر�ضا
الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي م�ؤ�س�سة دار العلوم تعزى للدرجة العلمية وهذه النتيجة
تختلف مع كل من درا�سة ال�شيخ (2008م) ،ودرا�سة العاجز (2004م) واللتان
تو�صلتا �إلى �أن للدرجة العلمية دور فعال يف حتقيق عملية الر�ضا الوظيفي ،ولكنها تتفق
مع درا�سة Hil (2004م) والتي بينت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
للم�ؤهل العلمي واملرحلة الدرا�سية .ويف�سر الباحث ذلك ب�أنه كلما كانت بيئة العمل مهي�أة
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وجمهزة ب�صورة ممتازة ي�ؤدي ذلك �إلى ارتفاع الر�ضا الوظيفي للمعلمني بغ�ض النظر عن
درجاتهم العلمية لأن بيئة العمل عملت على �إ�شباع حاجاتهم ورغباتهم املختلفة.
 )4ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي
م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية تعزى ل�سنوات اخلربة :
ا�ستخدم ملعرفة ذلك حتليل التباين الأحادي وتبني �أنه ال توجد فروق تعزى للخربة لأن
م�ستوى املعنوية املح�سوب � 0.18أكرب من م�ستوى املعنوية القيا�سي  0.05مما يعني �أن
املعلمني وجهة نظرهم واحدة رغم اختالف خرباتهم.
جمموع
املربعات

امل�صدر

2448
بني املجموعات
داخل املجموعات 32320.4
94768.5
املجموع

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة
(ت)

5
86
91

489.5
1086.1

0.45

م�ستوى
املعنوية
0.18

اال�ستنتاج
غري دالة ال
توجد فروق

�إذن حتققت الفر�ضية التي مفادها �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من الر�ضا
الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية تعزى ل�سنوات اخلربة
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة العاجز ( )2004والتي تو�صلت �إلى �أنه ال توجد فروق
دالة �إح�صائي ًا بالن�سبة ل�سنوات اخلربة� .إذ �أنه لي�س هناك �أي عالقة بني ال�سنوات التي
ق�ضاها املعلم يف ممار�سة مهنته ور�ضاه الوظيفي ويعود ذلك من وجهة نظر الباحث لغنى
بيئة العمل من جميع اجلوانب ،وال�شيء الذي �أدى �إلى عدم وجود �أي مربر لتكون ل�سنوات
اخلربة دور ًا يف عملية الر�ضا الوظيفي.
 )5ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل وبيئة لدى
معلمي م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية تعزى للحالة الإجتماعية :
ملعرفة ذلك مت ا�ستخدام اختبار (ت) للفرق بني املجموعتني وتبني �أنه ال توجد فروق لأن
م�ستوى املعنوية املح�سوب � 0.62أكرب من م�ستوى املعنوية القيا�سي 0.05
احلالة

الو�سط
العدد
احل�سابي

االنحراف
املعياري

متزوج

64

293

34.2

غري متزوج

28

296.8

28.7

قيمة
(ت)
0.5

درجة
احلرية
90

م�ستوى
املعنوية

اال�ستنتاج

0.62

غري دالة
ال توجد
فروق

�إذن حتققت الفر�ضية والتي مفادها �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من الر�ضا
الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية تعزى للحالة الإجتماعية.
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�إذ �أن احلالة الإجتماعية جلميع املعلمني مب�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية لي�س لديها �أي دور
فعال يف كل من الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل �إذ �أنهم جميع ًا متجان�سون مع بع�ضهم البع�ض
يف �أداء علمهم ويعملون بروح الفريق الواحد ،دون وجود �أي �أثر يذكر للحالة الإجتماعية
لأن بيئة العمل اجليدة لهذه امل�ؤ�س�سة عملت على زيادة تفاعل واحتكاك املعلمني مع بع�ضهم
البع�ض.
واقع الر�ضا :
ملعرفة واقع الر�ضا مت ا�ستخدام اختبار (ت) ملجموعة واحدة .وتبني �أنه توجد داللة
�إح�صائي ًا لأن م�ستوى املعنوية املح�سوب � 0.000أقل من م�ستوى املعنوية القيا�سي 0.05
و�أن املعلمني را�ضون متام الر�ضا.
العدد

الو�سط
الفر�ضي

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة
(ت)

درجة

م�ستوى
املعنوية

اال�ستنتاج

92

180

232.3

32.1

15.5

91

0.000

دالة �إح�صائي ًا
ل�صالح �أوافق

واقع البيئة :
ملعرفة واقع البيئة مت ا�ستخدام اختبار (ت) ملجموعة واحدة ،وتبني �أنه توجد داللة
�إح�صائي ًا لأن م�ستوى املعنوية املح�سوب � 0.000أكرب من م�ستوى املعنوية القيا�سي
� 0.05أي �أن املعلمني يرون �أن بيئة عملهم جيدة.
العدد

الو�سط
الفر�ضي

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة (ت)

درجة
احلرية

م�ستوى
املعنوية

اال�ستنتاج

92

54

61.8

6.7

11.1

91

0.000

دالة �إح�صائي ًا
ل�صالح �أوافق

النتائج والتو�صيات :
�أو ًال  :النتائج :
توجد عالقة ارتباطيه دالة �إح�صائي ًا بني الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي
م�ؤ�س�سة دار العلوم التعليمية.
ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي م�ؤ�س�سة
دار العلوم التعليمية تعزى للنوع.
ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي م�ؤ�س�سة
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دار العلوم التعليمية تعزى للدرجة العلمية.
ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي م�ؤ�س�سة
دار العلوم التعليمية تعزى ل�سنوات اخلربة.
ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من الر�ضا الوظيفي وبيئة العمل لدى معلمي م�ؤ�س�سة
دار العلوم التعليمية تعزى للحالة الإجتماعية.
ثاني ًا  :التو�صيات :
بنا ًء على ما تو�صل �إليه الباحث من نتائج فقد تقدم الباحث مبجموعة من التو�صيات
تتمثل فيما يلي :
�ضرورة توفري الو�سائل التي ترفع من درجات الر�ضا الوظيفي لدى املعلمني حتى ينعك�س
ذلك على دافعية الإجناز.
�ضرورة حت�سني وتطوير نظام احلوافز والرتقيات باملدار�س من الناحية املادية واملعنوية،
و�أن يراعى كفايات وقدرات املعلمني املهنية والتطويرية والإبتكارية ،وت�شجيع املبدعني
منهم على اال�ستمرار يف العمل املبدع الذي ي�ساعد على تطوير �أدائهم التعليمي.
يجب توفري مناخ تنظيمي مادي ومعنوي منا�سب للمعلمني لأداء �أعمالهم املدر�سية من
خالل حت�سني نظام البيئة التعليمية والإن�ضباط املدر�سي ،و�إقامة عالقات متوازنة مع
املجتمع املدر�سي.
االهتمام بتح�سني نظام التعيينات والعقود املتبع يف امل�ؤ�س�سة من �أجل �إف�ساح املزيد من
اجلهد والعمل من قبل املعلم للح�صول على جمال وظيفي �أكرث منو ًا ،وهذا يرتبط بزيادة
املجهود والعمل من قبل املعلمني.
�ضرورة اال�ستمرار يف توطيد العالقة ما بني الزمالء والر�ؤ�ساء ملا يف ذلك من �أثر
كبري يف ارتفاع م�ستوى الر�ضا الوظيفي للمعلمني ،وذلك عن طريق الندوات واملحا�ضرات
واللقاءات املفتوحة التي ت�ساعد يف تكوين العالقات الإجتماعية وتقوية �أ�صر املحبة والألفة.
احلث على اال�ستمرار يف بدل اجلهود وتطوير الأداء للو�صول �إلى �أف�ضل م�ستوى من �أجل
تطوير العملية التعليمية .وذلك بو�ضع مهام وظيفية وا�ضحة يف العمل والقيام بتكثيف
الدورات التدريبية املالئمة لكل تخ�ص�ص وتكليف الفرد مبا يتنا�سب مع طبيعة عمله.
�ضرورة االهتمام بال�ضمانات الوظيفية للمعلم ،وذلك بتوفري الأنظمة التي تكفل للمعلم
�ضمان ًا وظيفي ًا �أثناء العمل �أو بعد تركه للعمل .وتوفري الرعاية ال�صحية له.
و�أخري ًا تو�صي الدرا�سة ب�ضرورة العمل على توفري الأ�سباب التي متكن املعلمني من
ال�شعور بالر�ضا الوظيفي والتي من �أهمها العمل على حت�سني منط البيئة الإدارية يف
املجتمع املدر�سي.
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قائمة امل�صادر واملراجع
1 11الثقفي� ،سمرية بن حممد2016 ،م ،الر�ضا الوظيفي وعالقته بالتوافق املهني
لدى معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الريا�ض ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.
2 22جواد حممد ال�شيخ خليل ،عزيزة عبد اهلل �شرير2008 ،م .الر�ضا الوظيفي
وعالقته ببع�ض املتغريات الدميوغرافية لدى املعلمني ،جملة اجلامعة الإ�سالمية،
�سل�سلة الدرا�سة الإن�سانية ،املجلد ال�ساد�س ع�شر ،العدد الأول.
3 33حلمي ،فار�س1999 ،م ،املدخل �إلى علم النف�س ال�صناعي والتنظيمي ،ط ،1دار
ال�شروق للن�شر والتوزيع ،الأردن .
4 44احلمدان� ،سلطان بن علي2011 ،م� ،ضغوط احلياة وعالقتها بالر�ضا الوظيفي
لدى مر�شدي طالب املرحلة املتو�سطة مبدينة الريا�ض ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.
5 55اخلالدي ،عبد اهلل بن عبادة2013 ،م ،الر�ضا الوظيفي وعالقته بالدافعية
للإجناز لدى املر�شدين الطالبيني مبدينة الريا�ض ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.
6 66اخلليفي ،حنان نا�صر �صالح2011 ،م ،الر�ضا الوظيفي وعالقته بالذكاء
الوجداين لدى عينة من معلمات املرحلة الثانوية مبكة املكرمة ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة  ،ق�سم علم النف�س ،كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة.
7 77الدبا�س ،حممد نا�صر2015 ،م ،الر�ضا الوظيفي لدى املر�شدين الطالبيني يف
التعليم العام والأهلي يف �ضوء بع�ض املتغريات الدميغرافية ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.
8 88الزعبي ،حممد �سلطان2009 ،م ،م�ستويات الر�ضا الوظيفي لدى املرحلة الثانوية
يف املدار�س احلكومية واخلا�صة بدولة الكويت ،املجلة الرتبوية265 ،)90( 23 ،
– .267
9 99زهران ،حامد عبد ال�سالم ،1980 ،التوجيه والإر�شاد النف�سي ،ط ،2القاهرة:
عامل الكتب.
�1 101صالح عبد احلميد م�صطفى ،1989 ،الر�ضا الوظيفي ملعلمي املدار�س
الإعدادية بالإمارات العربية املتحدة ،جملة الرتبية اجلديدة ،جملد  ،16العدد.7
�1 111صواحلة ،حممد �أحمد 2006م ،الر�ضا الوظيفي لدى معلمات ريا�ض الأطفال
يف الأردن يف �ضوء بع�ض املتغريات ،جملة العلوم الرتبوية والنف�سية،)2( 7 ،
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.130 - 111
 1 121عبد ال�صمد قائد حممد الأغربي2003 ،م ،الر�ضا الوظيفي لدى عينة من
مديري مدار�س التعليم العام باملنطقة ال�شرقية باململكة العربية ال�سعودية :درا�سة
ميدانية ،جملة درا�سات اخلليج واجلزيرة العربية ،الكويت ،العدد (.)109
 1 131عبداجلبار والقحطاين ،عادل وحممد مرتك2007 ،م ،علم النف�س التنظيمي
والإداري ،ط ،1مكتبة امللك فهد الوطنية ،الريا�ض.
 1 141عبداخلالق نا�صف1983 ،م ،الر�ضا الوظيفي و�أثره على �إنتاجية العمل ،جملة
العلوم الإجتماعية. 55-23 ، )3( 10 ،
 1 151عبدالفتاح ،ال�شربيني 1987م ،املناخ التنظيمي وتطوير اخلدمة املعرفية
يف البنوك التجارية الكويتية ،املجلة العربية للإدارة ،العدد الثالث ،جملد ،11
�ص.20
1 161العديلي ،نا�صر حممد1986 ،م ،دوافع العاملني يف الأجهزة احلكومية يف
اململكة العربية ال�سعودية ،جملة الإدارة العامة. 35-19 ،
1 171العريقي ،عائدة حممد مكرد2000 ،م ،الر�ضا الوظيفي ملعلمي املرحلة الثانوية
وعالقته ب�إدراكهم لل�سلوك القيادي ملديريهم يف اجلمهورية ،جملة الدرا�سات
والبحوث الرتبوية. 52-11 ، )15( ،
 1 181عقيلي ،عمر و�صفي ،حممد1999 ،م� ،إدارة املوارد الب�شرية ،عمان ،دار وائل
للن�شر والتوزيع .
1 191ف�ؤاد العاجز ،وجميل ن�شوان2004 ،م ،عوامل الر�ضا وتطوير فاعلية �أداء
املعلمني مبدار�س وكالة الغوث الدولية بغزة ،بحث مقدم �إلى امل�ؤمتر الرتبوي الأول،
كلية الرتبية ،اجلامعة الإ�سالمية.
 2 202لوي�س ولوران�س ،كوهني ومانيون1990 ،م ،مناهج البحث يف العلوم االجتماعية
والرتبوية ،ط ،1الدار العربية للن�شر والتوزيع ،ترجمة كوثر ح�سني كوجك ووليم
تاو�ضرو�س ،القاهرة .
 2 212املالكي ،ابت�سام بنت ح�سني2015 ،م ،الر�ضا الوظيفي وعالقته با�ستمتاع
احلياة لدى من�سوبي جامعتي الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية وجامعة �سطام
بن عبد العزيز ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية.
 2 222حممد عليمات1994 ،م الر�ضا عن العمل لدى معلمي التعليم الثانوي املهني
يف الأردن� ،أبحاث الريموك ،جملد  ،10العدد.1
 2 232املقبل ،خلود بنت �سعود2016 ،م ،الر�ضا الوظيفي وعالقته بال�صحة النف�سية
العدد الثالث

جملة ال�شرق للدرا�سات والبحوث العلمية

Alsharg Journal for studies and Scientific Research

63
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مفهوم التخييل ال�شعري عند بع�ض العلماء العرب
�إعــداد :
 /1د� .آدم حممد �أبو القا�سم عبد اهلل
�أ�ستاذ م�ساعد  -كلية النيل الأبي�ض للعلوم والتكنولوجيا
 /2د .وداعة عبد اهلل علي �س َّرار
�أ�ستاذ م�ساعد  -كلية النيل الأبي�ض للعلوم والتكنولوجيا
امل�ستخل�ص
نظرية املحاكاة �أو التخييل لأر�سطو التي دخلت يف حقل الثقافة العربية يف القرن الرابع
الهجري ،يف جمملها تتعلق بالفن على وجه العموم ،وبال�شعر على وجه التخ�صي�ص ،غري
�أن �أر�سطو غلب التخ�صي�ص على التعميم ف�أ�سمى كتابه (فن ال�شعر).
والتخييل كما فهمه فال�سفة الإ�سالم ونقاد ال�شعر ،يعني قدرة ال�شاعر على تكوين �صور
ذهنية لأمور غابت عن متناول احل�س ،وبطبيعة احلال ال تنح�صر فاعلية هذه القدرة يف
جمرد اجرتار الواقع �أو امل�شهد ،بل تتعدى ذلك �إلى �إعادة ت�شكيل هذه املدركات يف �صور
جديدة فريدة تنم عن براعة ال�شاعر و�إبداعه.
وملا كانت نظرية التخييل الأر�سطية نف�سها حتمل �ألوان ًا ال ح�صر لها من الفهم املتباين،
فقد انح�سب ذلك على نظرة العلماء يف حقل الدرا�سات النقدية والبالغية والفل�سفية.
فهذه الدرا�سة – ا�ستناد ًا على املنهج الو�صفي التحليلي – حتاول الوقوف على جمهود
علماء العربية من الفال�سفة والنقاد ،مثل  :ابن �سينا ،والفارابي ،واجلرجاين ،وحازم
القرطاجني ،يف فهم فكرة التخييل لأر�سطو ،وتلم�س مدى مطابقة فهمهم �أو معار�ضتهم
له ،والراجح �أنهم اتفقوا يف كون التخييل ال�شعري يكمن يف براعة ال�شاعر – من خالل
املحا�سن الت�أليفية – على �إعادة ت�شكيل الواقع يف �صورة جديدة ،وحتويل الواقع واملثال
�إلى فن له القدرة على الت�أثري يف نف�س املتلقي ،حيث ي�صبح ال�شعر قائم ب�شكله دون معناه،
ولكن و�ضح �أن االتفاق يف الت�أثر ال يخفي اختالفهم الوا�ضح يف الأثر الذي يحدثه م�ضمون
الكالم ال�شعري ،فبع�ضهم قد ا�ضطرب يف فهم التخييل ،والبع�ض الآخر حط من قدره
وجعله كذب حم�ض وتزويق للباطل ،يف حني �أعلى من قدره نفر مثل حازم القرطاجني،
ونظر �إليه من حيث الغاية التي يحققها ال�شعر ،متخطي ّا �أر�سطو الذي ح�صرها يف اللذة،
�إلى دفع املتلقي �إلى اال�ستجابة للف�ضائل وتنفريه من الرذائل .كما �أن هذه الدرا�سة مل
تك�شف قدرة ال�شعر على التفاعل مع الأفكار الأدبية الوافدة فح�سب ،بل ت�شري للتوا�صل
بني احل�ضارتني العربية والغربية.
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Abstract
Simulation theory of Aristotle or illusions that entered in
the field of Arab culture in the fourth century AH، in its
entirety relating to art in general، and poetry in particular،
is that Aristotle thinks allocation to generalize Vosmy his
book (the art of hair).
And illusions as understood by Islamic philosophers and
critics of poetry، I mean the ability of Ahaaraly composition
of mental images of things absent from the reach of sense،
of course not confined to the effectiveness of this ability
in just ruminate about the fact or scene، but beyond that
to re-formation of these perceptions in the new photos a
unique reflect the ingenuity of the poet and creativity.
Whereas the Aristotelian theory of illusions with the
same colors are endless understanding of the differential،
the Anhsp on scientists in the field of critical studies and
philosophy.
This study - based on the historical method inductive - trying
to stand on the effort of scientists، philosophers and critics،
such as IbnSina، Farabi، and Jarjaani، HazemAlqirtagni، in
the understanding of the illusions of Aristotle، and touch
the conformity of their understanding or their opponent
has the correct view that they agreed in the fact that illusions
poetic lies in the ingenuity of the poet - through the beauties
Altalevah - the ability to reshape reality in the new picture،
and transform reality and example to the art has the ability
to influence at the same receiver، where the hair becomes
an existing form without meaning، but explained that the
agreement in the vulnerable do not hide their differences
clear in the impact of the content of speech poetry، Some
had troubled to understand the illusions، and others vilify
and make it a lie pure and decoration of the null، while the
higher of Navarre، such as a firm and considered the terms
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of the goal achieved by the hair، surpassing Aristotle، who
counted in the pleasure ، to pay the recipient to respond
to the virtues and vices of Tnverh. Also، this study did not
reveal the ability of the hair on the interaction with foreign
literary ideas، but also refers to the communication between
Arab and Western civilizations.
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 1-1املقدمة:
عاملية الأدب تعني خروج الأدب من نطاق اللغة التي كتب بها �إلى �أدب لغة �أخرى ،وذلك
ب�سبب عوامل خا�صة تدفعه �إلى اخلروج من حدود قوميته� ،أو بغر�ض الت�أثري والت�أثر يف
الآداب الأخرى ،نتاج ذلك حدوث حراك �شكلي �أو جوهري يف بنية الآداب القومية ،عليه
«لقد �أ�صبح من املُ�س َّلم به �أن حركة الآداب العاملية بغر�ض الت�أثري والت�أثر قد �أدت �إلى قيام
�صالت فنية تتبعها �سمات �إجتماعية �أخرى يف القرون املتعاقبة»(.)16
يف هذا امل�سار خ�ضع الرتاث النقدي العربي ملراجعات عرب فرتات خمتلفة ،حينما ارتهن
لأفكار �أدبية وافدة ،فتفاعل مع بع�ضها ورف�ض البع�ض الآخر ،يف حني �أخذ ال�شد واجلذب
يدور مع �أفكار �أخرى �إلى يومنا هذا.
من بني الأفكار التي تفاعل معها النقد العربي �سلب ًا �أو �إيجاب ًا ،ق�ضية التخييل ال�شعري
(املحاكاة) وهي نظرية �أر�سطية حواها كتابه «فن ال�شعر» الذي ترجمه العامل متى بن
يون�س القنائي من ال�سريانية �إلى العربية �أوائل القرن الرابع الهجري.
كلمة املحاكاة التي �صحبت الرتجمة العربية ،ا�ستعا�ض عنها الفارابي لفظ التخييل
والبن �سينا الف�ضل يف �إ�شاعتها يف حقل الدرا�سات الفل�سفية والنقدية بد ًال من املحاكاة.
وقد دارت نقا�شات وا�سعة حولها يف هذا احلقل ،ولعل �سر ذلك يعود �إلى الإرباك الذي
�صحب املفهوم نف�سه� ،إذ «كان هدف ًا لألوان ال ح�صر لها من الفهم املتباين».
� 2-1أهمية الدِّ را�سة :
ً
ً
تكمن �أهمية الدرا�سة يف �أن ق�ضية التخييل لأر�سطو ،ما يزال منجما مليئا بالأفكار التي
ت�صلح لدرا�سات ت�صب يف خدمة ال�شعر العربي ،وتفتح جما ًال للتنظري يف حقل الدرا�سات
النقدية ،للوقوف على �أثر الفن الوافد يف �إثراء ال�شعر العربي� ،إذا �سلمنا بوجود قوا�سم
م�شرتكة بني �إبداع الأمم يف الفنون على وجه العموم ،ويف الإبداع ال�شعري على وجه
التخ�صي�ص .وذلك لتحقيق الأهداف الآتية.
� 3-1أهداف الدرا�سة :
الك�شف عن الأثر الهيليني يف الثقافة النقدية العربية ،والوقوف على �أ�صالة املفاهيم
النقدية العربية من االن�سياق وراء التيار اليوناين.
التحقق من كون ال�شعر فن يخدم ذاته بذاته� ،أم �أن له غاية وم�ضمون ًا �آخر ًا يحققه.
 4-1منهج الدرا�سة :
اتبع الدار�س املنهج التاريخي الو�صفي التحليلي ،لر�صد الظاهرة وتتبع مواقف العلماء
العرب منها ،وتفنيد بع�ضها ،لإدراك مدى قربهم �أو بعدهم من فهم التخييل ال�شعري كما
�أراده �أر�سطو.
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 5-1م�شكلة البحث :
البحث يعالج م�شكلة لها وزنها ،وهي �أثر الثقافات اخلا�صة بعلماء العربية يف فهم
فكرة التخييل لأر�سطو ،وقد و�ضح �أن الفال�سفة �أقحموا ال�شعر يف حدود املنطق وقيا�ساته،
وعولوا عليه يف حت�صيل منفعة ب�شرية ما .ونظر �إليه ال�شيوخ نظرة �أخالقية ملتم�سني فيه
جانب ال�صدق يف حم�صول الكالم ،لأنه مدار حديث القر�آن الكرمي واحلديث النبوي
ال�شريف و�صحابته الكرام� ،أما النقاد وال�شعراء ،فكانت وجهتهم العامة النظر �إليه
باعتباره فن ُيحتكم �إليه مبقيا�س جمال ال�صورة وما يحققه من �أثر يف النف�س لي�س �إال.
من ذلك كله يحاول البحث ر�صد �أوجه الدفع التي ترجح �أي ًا من تلك النواحي ،لإبراز
مناحيهم يف النظر �إلى ال�شعر
 6-1من الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال :
 .1كتاب �أر�سطو طالي�س يف ال�شعر ،درا�سة وحتقيق حممد �سليم �سامل :
ركز الكتاب على جذور الأثر اليوناين يف الثقافة العربية ،وقد �أ�سرف يف املقارنات بني
ال�شعر اليوناين وال�شعر العربي ،و�أكرث من التطبيقات مما قلل من تركيزه لعملية التخييل
نف�سها ،وميزته �أنه فتح جما ًال وا�سع ًا لدرا�سات ر�أ�سية لفهم فكرة التخييل.
 .2بحث قدمه �شكري حممد عياد ،بعنوان  :كتاب �أر�سطو طالي�س يف ال�شعر  ،وقد
امتاز بح�سن العر�ض ودقة الإ�ستنتاج ،وقد �أح�سن التنظري خللق الإح�سا�س بقيمة الأثر
اليوناين يف حقل الدرا�سات النقدية.
وهذه الدرا�سة نح�سبها امتداد ّا ملا بد�أه �شكري عياد ،بطرق جوانب مل يطرقها على
�سبيل املثال � :أثر الزمن يف تطور فكرة التخييل ال�شعري لدى علماء العربية� .أو ًال ،و�إ�صباغ
التخييل الأر�سطي ب�صبغة ت�ستجيب للثقافة العربية من نظرة  :دينية وفل�سفية وعربية
ثاني ًا.
 1-2املحاكاة ال�شعرية عند �أر�سطو :
بالنظر �إلى املحاكاة عند �أر�سطو ،جند احلديث ال يكاد يخرج من الفن و�أ�س�سه
اجلمالية عموم ًا ،والفن عنده دائم ًا ي�صنع ما عجزت الطبيعة عن حتقيقه .ومهمة الفنان
ال تنح�صر يف جمرد اجرتار ما يف الطبيعة من �أمور و�إعادتها كما هي ،بل �إبداع الطبيعة
ونقل عملياتها اخلالقة وحتويرها يف ثوب جديد ،لإكمال ما يف الطبيعة من نق�ص.
حق ًا �إن الفنان قد ي�ستلهم الواقع �أو ي�ستوحي الطبيعية ،ولكن من امل�ؤكد �أن العمل الفني
ال يتقيد بحرفيته ،وال يكون الواقع نف�سه ،ولكن بطبيعة احلال واقع جمايل قد يبعد �أو
يقرب من مثاله ،وذلك ب�إعادة ت�شكيله يف خميلة املتلقي ور�سم �صورة مغايرة له.
وملا كان ال�شاعر عند �أر�سطو ال ينقل الواقع وال يتقيد بحرفيته ،بل يتعدى ذلك ويتناول
املو�ضوع املثايل ،فال�شاعر يبدع ما يت�صوره يف ذهنه عن املو�ضوع املحاكى بهذا املعنى
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عمل ينتمي �أو ال ينتمي �إلى الفن ،وهذا وا�ضح من حديثه عن املعايرة
يتحول التخييل �إلى ٍ
بني دور ال�شاعر ودور امل�ؤرخ ،حيث يرى �أن مهمة ال�شاعر احلقيقية لي�ست يف رواية الأمور
كما وقعت فع ًال ،بل رواية ما ميكن �أن تقع  ...ذلك �أن امل�ؤرخ وال�شاعر ال يختلفان يف كون
الأول يروي الأحداث نرث ًا ،يف الوقت الذي يرويها الثاين �شعر ًا ،و�إمنا يتمايزان من حيث
�إن �أحدهما يروي الأحداث كما وقعت فع ًال ،بينما يرويها الآخر كما ميكن �أن تقع .وهذا
انت�صار للفن ال�شعري واالعتداد به اعتداد ًا يحيلنا �إلى الفكرة الأولى بالتلذذ بكل ما هو
من�سجم ،ال�سيما �إن كانت �إيقاعات منتظمة حترك فينا كوامن نف�سية عميقة للتجاوب مع
مقت�ضاها ،لذا فال�شعر عنده �أكرث �سمو ًا من التاريخ فهو يروي الكلى بينما التاريخ يروي
اجلزئي.
كما نلم�س دور اخليال الالفت يف عمل املحاكاة عند �أر�سطو ،فال�شاعر الفنان يق ّدم
حقيقة عن واقع جديد �أكرث علو ًا من الواقع الفعلي يتم ذلك لطبيعة احلال عن طريق
�إعادة ت�شكيل مادة املحاكاة ،والتن�سيق بني �أجزائها ومالءمة الق�سمة بني مكونات العمل
ال�شعري ،ومل ِين ابن �سينا جهد ًا يف فهم هذا الدور ،ويذهب بعيد ًا يف �إجالء الفكرة
م�ست�صحب ًا �أثر التخييل اجلمايل يف نف�س املتلقي من خالل النقلة الفنية وخمالفة امل�ألوف
يقول  :النا�س تتلذذ باملحاكاة ،والدليل على فرحهم باملحاكاة� ،إنهم ي�سرون بت�أمل ال�صور
املنقو�شة للحيوانات الكريهة التي لو �شاهدوها لتنكبوا عنها(.)8
وانطالق ًا من حديثه عن دور اخليال يف خمالفة الواقع ،نفذ �إلى ا�ستكمال �صورة التخييل
باحلديث عن عالقة ال�شعر بامل�ستحيل ا�ستناد ًا على �س�أم النف�س من امل�ألوف ،ون�شدانها
الإغراب ،بل قل الإبداع يف ر�سم ال�صورة« ،وباجلملة ،ف�إن الأمر امل�ستحيل ينبغي تربيره،
�أما عن ال�شعر ،ف�إن امل�ستحيل املقنع �أف�ضل من املمكن الذي ال يقنع»(.)8
الإقناع هنا هو الت�أثري ولي�س ذلك الن�شاط الذي يف�ضي �إلى الإقناع العقلي بال�صواب
�أو اخلط�أ .بهذا ت�صبح املحاكاة ويف نظر �أر�سطو ،لي�ست جمرد ن�سخ �آيل �أو تقليد ًا حرفي ًا
و�إمنا هي ر�ؤية �إبداعية ي�ستطيع ال�شاعر من خاللها �أن يخلق عم ًال جديد ًا من مادة احلياة
والواقع طبق ًا ملا كان� ،أو ملا هو كائن� ،أو ملا ينبغي �أن يكون.
 1-3الفارابي :
ال�شعر افرتاء وتزيني للباطل :
ي�ؤكد �أبو ن�صر الفارابي يف تلخي�صه لكتاب ال�شعر لأر�سطو� ،أن الأقاويل التي تت�صف
بال�شعرية هي التي توقع يف ذهن ال�سامعني املحاكي لل�شيء .واملحاكي لل�شيء ،هو �صورته
وت�شكيله الفني ،الذي هو جوهر عملية الت�شكيل الفني لل�شاعر ،ما ي�شري �إلى �أن املحاكاة
عنده مرادف ًا للخلق الفني و�إعادة ت�شكيل الواقع ،بذلك يطابق �أر�سطو يف فكرة التخييل
ال�شعري ،بل يو�سع دائرة املحاكاة لت�شمل كل ن�شاط �إن�ساين «ف�إن حماكاة الأمور قد تكون
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بفعل ،وقد تكون بقول  ...واملحاكاة بقول هو �أن ي�ؤلف القول الذي ي�صنعه �أو يخاطب به
من �أمور حتاكي ال�شيء «الذي فيه القول ،وهو �أن يجعل القول دا ًال على �أمور حتاكي ذلك
ال�شيء».
والذي ُيفهم مما تقدم ا�شرتاك الفنون كلها يف مبد�أ املحاكاة ،برغم االختالف الوا�ضح
فيما بينها يف الو�سائل ،فاالختالف يكون يف مادة ال�صناعات ،بينما االتفاق يكون يف
�صورتها وت�شكيلها الفني� .أما ال�شعر فتحاكي باملحا�سن الت�أليفية من ت�شبيه وا�ستعارة
وجماز �إلى غري ذلك ،ف�إذا بلغ بها ال�شاعر درجة الإتقان ،كانت لها الأثر الفاعل يف
حتريك النفو�س للتجاوب مع مو�ضوع املحاكاة ،وهذا ما يلح عليه الفارابي لتحقيق الأثر
حري ب�أال تو�صف بال�شعر
الفني للتخييل ،فالأ�شعار التي ت�ضطرب فيها تلك الق�سمةً ،
«ولزام ًا على ال�شعر �أن يكون م�ؤلف ًا مما يحاكي الأمر ،و�أن يكون مق�سوم ًا ب�أجزاء ينطلق
بها يف �أزمان مت�ساوية ،و�أعظم هذين يف قوام ال�شعر هو املحاكاة».
�إذن الفارابي يتفق مع ابن �سينا وبطبيعة احلال مع �أر�سطو يف كون التخييل لي�س الق�صد
منه ا�ستن�ساخ الواقع وتقليد معطياته ،غري �أن هذا االتفاق ال مينع من التنبه �إلى االختالف
الوا�ضح بينهم ،ف�أر�سطو يقر �أن التخييل ال يهتم ب�صدق املقال �أو يكذبه بقدر ما يهتم
ب�أثره يف الت�أثري يف نفو�س املتلقني ،يف ذلك يقول ابن �سينا « :التخييل هو الكالم الذي
تذعن له النف�س  ...وباجلملة ننفعل له انفعا ًال نف�سي ًا غري فكري� ،سواء كان القول م�صدق ًا
به �أو غري م�صدق» (.)8
بينما الفارابي يهون من قدرة التخييل ال�شعري حني جعل ال�شعر �أدنى مراتب الكالم
وهو كذب حم�ض ،فال�صادقة بالكل ال حمالة هي الربهانية ،وال�صادقة بالبع�ض على
الأكرثية فهي اجلدلية ،وال�صادقة بامل�ساواة فهي اخلطبية ،وال�صادقة بالبع�ض على الأقل
فهي ال�سف�سطائية ،والكاذبة بالكل ال حمالة فهي ال�شعرية(.)14
وهذا لي�س بغريب على فيل�سوف غلبت عليه النظرة املنطقية التي تهدف �إلى رهن النتائج
وقف املقدمات� ،أن ي�سحب تلك النظرة على ال�شعر ،فاملنطق كما يرى غنيمي هالل « :هو
علم يبحث خمتلف املعارف الإن�سانية ،ومينحها القوانني التي حتكم �إليها وتتمايز بها،
و�سبيل املنطق �إلى ذلك هو القيا�س ب�ضروبه املختلفة ،بينما ال�شعر له قيا�س مع الفارق،
فهو قيا�س م�ؤلف من املخيالت ،والغر�ض منه انفعال النف�س بالرتغيب �أو الرتهيب(.)9
فال�شعر عند الفارابي كما هو وا�ضح يرب�أ �أن يقدم معرفة حقه ،وهذا كالم ال غبار عليه،
غري ال�صفة ال�سلبية التي �أل�صقها بال�شعر جتعله يبتعد كثري ًا عن �شراح املحاكاة ال�شعرية
الأر�سطية ،كما نقلها ابن ر�شد وابن �سينا ،ثم تعاي�ش معها النقد والبالغة العربية �إلى حدِّ
ما بنف�س الفهم ،لكنه و�إن كان قد اهتم بالنظرة املنطقية التي تعتد بو�ضع القوانني التي
تف�ضي �إلى نتائج حمددة ،فهذا قيا�س ال يفي ال�شعر به ،ال �سيما �أن ابن �سينا كما فهم من
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�أر�سطو �أن التخييل ال�شعري يحدث انفعا ًال نف�سي ًا غري فكري .عليه فال�شعر بح�سب نظرته
ال يخاطب الفكر مبا ُيف�ضي �إلى االقناع الناجت عن الت�صديق �أو التكذيب ،بل يخاطب
النف�س من خالل حما�سنه الت�أليفية ،وت�شكيل �صوره الفنية حلمل النف�س على الت�أثر به
جتاوب ًا �أو نفور ًا ،دون النظر �إلى مدى مطابقة الكالم لواقع املقول فيه.
 2-3ابن �سينا (370هـ 428 -هـ) :
ال�شعر تخييل و�إعادة ت�شكيل الواقع :
�أتيح البن �سينا �أن ُيلم بفكرة التخييل الأر�سطية التي تناولتها عدة �أجيال من ال�شراح
والفال�سفة قبله .لذا ات�سم در�سه لها بالعميق ودقة التحليل ،وقد جهد قدر الإمكان �أن
يلخ�ص فكرة التخييل ويب�سطها ت�سهي ًال لفهمها ،وهذا ما لفت االنتباه �إلى �أن ابن �سينا
يق ّدم العبارة – كتاب ال�شعر – ليزيدها و�ضوح ًا وبيان ًا ،وي�ستع�صي عليه الفهم يف موا�ضع
�أخرى ،فيجتهد �أن يربط بني الألفاظ ربط ًا جـديد ّا يرجو �أن يـوافق به �أفكار �أر�سطو ...
فت�صـبح الفكرة فكـرة ابن �سينا ال فكـرة �أر�سطـو ،وهذا كالم له قيمته يف هذه الدرا�سة.
فابن �سينا هو املرجع الرئي�س يف تراثنا العربي الذي يحيلنا �إلى فكرة املحاكاة الأر�سطية،
فبيئة الفال�سفة كانت �أ�سبق البيئات التي احت�ضنت فكرة املحاكاة من خالل �شرحهم
لكتاب ال�شعر.
وجد الفال�سفة العرب �ضالتهم يف م�س�ألة التخييل ،لأنها قريبة الداللة من اهتماماتهم
نواح� ،أو ًال علم النف�س ،لإدراكهم
بالعلوم العقلية والفل�سفية ،وانطلقوا يف حتديد معناها يف ٍ
�أن ال�شعر ال يخاطب الفكر ،بل يخاطب املخيلة وقوة الإح�سا�س .ثاني ًا اجلدلية التي تهدف
�إلى �إقناع الطرف الآخر ،فابن �سينا يقول  :جتد يف ال�شعر �ضرب ًا من الن�شاط الذهني
واملعريف ،لذا �أعملت يف ال�شعر مباحث الفل�سفة واملنطق وعلم النف�س .فماذا كانت نظرة
ابن �سينا للتخييل كما فهمها من �أر�سطو؟
الكالم املخ َّيل هو الذي تذعن له النف�س ،فتنب�سط عن �أمور وتنقب�ض عن �أمور �أخرى
من غري روية واختيار ،وباجلملة تنفعل له انفعا ًال نف�سي ًا غري فكري� ،سواء كان القول
م�صدق ًا به �أو غري م�صدق به ،ف�إن كونه م�صدق ًا به غري كونه خمي ًال �أو غري خميل ،ف�إنه
قد ي�صدق بقول من الأقوال وال ينفعل عنه وكثري ًا ما ي�ؤثر االنفعال ويحدث ت�صديق ًا ورمبا
كان املتيقن كذبه خمي ًال.
مناح� ،إما �أن يكون �صادق ًا ،و�إما �أن يكون كاذب ًا ،وهذا حم�صول
القول كما هو وا�ضح له ٍ
الكالم اخلربي الذي يتناول مدى مطابقة الكالم �أو خمالفته لواقع املقول فيه� ،أما املنحى
الآخر ،فهو القول ال�شعري الذي ال يقف عند الطرفني النقي�ضني ال�صدق �أو الكذب ،لأن
االعتبار للقول نف�سه وما ُي َ
ف�ضى بحكم �صورته وت�شكيله الفني �إلى �إثارة خيال املتلقي
والت�أثري يف نف�سه ت�أثري ًا ي�ؤدي �إلى انقبا�ض نف�سه منه �أو انب�ساطها ،واملتلقي كما هو وا�ضح
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عند ابن �سينا اليهتم عما �إذا كانت الق�صيدة �صادقة �أم كاذبة ،بل ما حتويها من تخييل،
وبيان االعتبار الذي �سمى به التخييل تخيي ًال غري االعتبار الذي �سمى به الت�صديق
ت�صديق ًا ،فالت�صديق ُيراد داللة الكالم على حقيقة املوجود ،و ُينظر فيه �إلى حال املقول
فيه� ،أما التخييل فيعترب فيه القول نف�سه ،دون النظر �إلى مطابقته حلال املقول فيه،
فالعربة يف ال�شعر �إذ ًا لي�ست ب�صدقه �أو بكذبه ،بل با�ستعداد النف�س لقبوله.
�إذ ًا ال�شعر عنده فن� ،إذ االعتبار فيه �إلى ما به من قوة جمالية ت�ؤثر يف نف�س املتلقي
«وباجلملة التخييل املحرك من القول متعلق بالتعجب منه �أما جلودة هيئته �أو قوة �صدقه
�أو �شهرته �أو ح�سن حماكاته) يذهب ابن �سينا يف قراءته لفكرة �أر�سطو عن التخييل مذهب ًا
يوحي بالرثاء والفهم العميق ،ب�إخراج العمل الفني من �إطار التبعية للواقع واجرتاره،
وو�ضعه يف دائرة الإبداع الفني والت�شكيل اجلمايل ،حيث ي�صبح الفن يف تو�سل دائم من
خالل ت�شكيل ال�شاعر ل�صوره وا�ستخدام �أدواته لإ�شباع النف�س الب�شرية التي ال ت�شبع فني ًا
ب�أية حال من الأحوال وهذا ما مينح الفن ال�شعري �صفة اال�ستمرار يف تلبية الرغبات فني ًا
عرب القرون ،وال�شاعر الذي ين�شد التحرر من الواقع ،ويبدع ال�صور الفريدة ،وي�ستفز
نف�س املتلقي ،ادعى بال�شاعرية من ذاك الذي ينقل ال�صور امل�ألوفة ،وها هو يحيل التخييل
�إلى فن �إن�ساين قوامه �إعادة الت�شكيل الذي يرتهن �إلى ا�ستجابة النف�س قبو ًال �أو رف�ض ًا
ملقت�ضى الكالم يقـول � :إذا كانت حماكاة ال�شيء بغريه حترك النف�س وهو كاذب ،فال
عجب �أن تكون �صفة ال�شيء على ما هو عليه ترك النف�س وهو �صادق ،ولكن النا�س �أطوع
�إلى التخييل منهم �إلى الت�صديق ،وكثري ًا منهم �إذا �سمع الت�صديقات ا�ستنكرها وهرب
منها ،وللمحاكاة �شيء من التعجب لي�س لل�صدق ،لأن ال�صدق امل�شهور كاملفروغ منه ال
طراءة له ،وال�صدق املجهول غري ملتفت �إليه ،والقول ال�صادق �إذا ُحرف عن العادة
و�أل�صق به �شيء ت�ست�أن�س به النف�س فرمبا �أفاد الت�صديق والتخييل مع ًا».
وقد حدد بع�ض الدار�سني يف �إجمال – من خالل ذلك  -معاين للتخييل ،و�سنحاول
جاهدين تف�صيل ما �أجملوه و�إليك بع�ض دالالتها :
 .1الكالم املخ ّيل موجه �إلى خماطبة الغري .وهنا ندرك ارتباط ال�شعر باملنطق عند
فال�سفة العرب ،فاجلدل يراد به �إقناع الغري ،ويعتمد على مقدمات مقبولة عق ًال ،يف
حني �أن ال�شعر ،ال يعتد بهذا القيا�س ،فهو يراد منه �إيقاع الكالم يف النف�س بالت�أثري� ،إذن
التخييل ال�شعري نظري الت�صديق اجلديل يف كونهما موجهني �إلى الطرف الآخر  ،برغم
البينونة بينهما يف الغاية.
 .2التخييل �أمر خارج عن الت�صديق ،فالت�صديق راجع �إلى مطابقة الكالم للواقع،
و ُينظر فيه �إلى املقول فيه� ،أما التخييل فراجع �إلى الكالم نف�سه وما به من هيئة حتدث
انفعا ًال يف النف�س ،من هنا جاز �أن تكون مواد التخييالت �صادقة �أو كاذبة ،فهذا ال يهم
العدد الثالث

جملة ال�شرق للدرا�سات والبحوث العلمية

Alsharg Journal for studies and Scientific Research

73

املهم �أن حتقق الت�أثري املن�شود ،وهنا يجب التنبيه �إلى �أن الكذب املق�صود هنا الكذب
الفني ال الأخالقي ،كما عرفه اجلرجاين «الكذب يف ال�شعر معناه الإبداع الفني يف التغيري
وال�صدق يف التعبري»(.)11
 3-3عبد القاهر اجلرجاين (-471هـ) :
الت�صوير �ضرب من التخييل :
در�س عبد القاهر اجلرجاين ق�ضية التخييل ال�شعري يف �أ�سرار البالغة ،من ثالثة
جوانب ،كما يرى الدكتور �شكري عياد ،معنى منطقي ،ومعنى فني �شبيه باملحاكاة ومعنى
بياين مت�أثر بتق�سيم ابن �سينا لأنواع التخييل �إلى ت�شبيه وا�ستعارة وتركيب منها .و�إذا
�أمعنا النظر يف املعنى الكالمي املنطقي ،لأدركنا �أنه ي�ضع التخييل مقاب ًال للحقيقية،
موافق ًا بذلك الفارابي الذي هو الآخر بحث يف ال�شعر مبعايري املنطق حني جعل ال�شعر
كذب حم�ض ،وهو �أدنى درجات الكالم ،وها هو ي�صرح بحكمه على ال�شعر بكل و�ضوح،
املعاين ق�سمان متباينان  :عقلية وتخيلية� ،أي �صدق وكذب ،وي�صبح املعنى التخيلي نقي�ض ًا
�صارم ًا للمعنى احلقيقي ،فهو الذي ال ميكن �أن ُيقال �أنه �صدق ،و�إن ما �أثبته ثابت وما
نفاه منفي( .)11ثم مي�ضي يف ت�أكيد نظرته ال�سلبية عن التخييل ال�شعري دون االلتفات
�إلى النظرات التي رجحت من قيم التخييل يف ال�شعر ،كل ذلك يختفي عنده وي�ستعي�ضه
مبا يطلق عليه القيا�س اخلادع للنف�س ،وي�سرت�سل يف بيان طبيعة التخييل بقوله  :وي�أتي
على درجات ،فمنه ما يجيئ م�صنوع ًا وقد تلطف فيه وا�ستعني عليه بالرفق واحلذق ،حتى
�أعطى �شبه ًا من احلق ،وقيا�س ُي�صنع فيه و ُيعمل ،ومثال ذلك قول �أبي متام :
حرب للمكان العايل
		
ال ُتنكري َع َطل الكر ِمي من الغ َنى
فال�سي ُل ُ
يقول  :فقوام التخييل هنا – ا�ستناد ًا على نظرته املنطقية – �إن ال�شاعر �أجرى قيا�س
متثيل بني فعل ال�سيل باملكان العايل  ،وفعل الغنى بالرجل الكرمي ،و�أثبت للثاين حكم الأول
دون �أن يكون بني الطرفني ا�شرتاك يف علة احلكم ،وهي ال�سيولة واالن�صباب التي لأجلها
ينحدر املاء من املكان العايل(.)11
فال�شعر فن ولي�س علـم يطلب منه حت�صيل معرفة مبا�شرة ،كما يرى ابن �سينا «ال�شعر
�إمنا يتعر�ض ملا يكون ممكن ًا� ،أو ملا وجد يف ال�ضرورة ،وذلك لأن ال�شعر �إمنا املراد فيه
التخييل ال �إفادة الآراء»(.)8
ويبدو �أن اجلرجاين بهذه النظرة مت�أثر بالدرا�سات الدينية لعلوم القر�آن الكرمي ،لأن
ال�صدق مدار حديث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم و�صحابته الكرام �أي�ض ًا ،ما حدا به
�إلى ور�سم ال�شعر ب�أنه قيا�س خادع للنف�س ،ما �أو�ضح ر�أيه وهو ي�صرح بقوله  :و�أما الق�سم
التخيلي فهو الذي ال ميكن �أن يقال �أنه �صدق ،و�إن ما �أثبته ثابت وما نفاه منفي(.)11
بهذا املوقف اجلرجاين �أحر�ص على االعتبار يف ال�شعر �أن تنظر �إليه من جانب ال�صدق
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�أو الكذب ،ال من جهة حما�سنه الت�أليفية ،وبهذا �أي�ض ًا يخالف موقفه من ال�شعر يف �سياق
حديثه عن اللفظ واملعنى ،حيث �أ�شار �إلى �أن االعتبار يف ال�شعر يف ح�سن �صورته ال يف
معناه «�إننا لو ف�ضلنا خامت ًا على خامت ب�أن يكون ف�ضة هذا �أجود ،مل يكن ذلك تف�ضي ًال له
من حيث هو خامت ،كذلك ينبغي �إذا ف�ضلنا بيت ًا على بيت من �أجل معناه ،ال يكون تف�ضي ًال
له من حيث هو �شعر وكالم ،وهذا قاطع ف�أعرفه (.)12
فك�أمنا جتزئة املعنى ال�شعري �إلى معنى بياين ،ومعنى تخيلي ،ومعنى كالمي� ،أوقع
ال�شيخ اجلليل يف هذا التناق�ض ،بيد �أن اجلرجاين �أخذ يتدرج يف الت�صالح مع نظرته �إلى
التخييل ال�شعري ،ما �أثار انتباه �شكري عياد ،فهو يرى �أن املق�صود بال�صدق والكذب هنا
موافقة احلقيقة العامة للجن�س ،ال احلقيقة ال�شخ�صية للفرد املقول فيه ،يقول  :فلي�ست
العربة بكون الفرد املمدوح م�ستحق ًا للمدح �أو الذم ،فال�شعر قد يرفع الو�ضيع ،ويخف�ض
ال�شريف ،و�إمنا العربة مبا يركبه ال�شاعر �إلى غر�ضه من موافقة للعقل يف مقايي�سه� ،أو
احتيال على خداعه وت�ضليله ،ف�إذا كان موافق ًا للعقل كان املعنى حقيقي ًا ،و�إذا كان غري
موافق للعقل كان املعنى خمي ًال ،بهذا تقدم خطوة يف نظرته الإيجابية لق�ضية التخييل
ال�شعري وحتديد ًا حني اتخذ من ق�ضية ال�صدق والكذب طريق ًا للتمييز بني اال�ستعارة
والتمثيل «التخييل يثبت فيه ال�شاعر �أمر ًا هو غري ثابت �أ�ص ًال ويدعي دعوى ال طريق �إلى
حت�صيلها ،ويقول قو ًال يخدع فيه نف�سه ويريها ما ال ترى �أما اال�ستعارة ف�إن �سبيلها �سبيل
الكالم املحذوف يف �أنك �إذا رجعت �إلى �أ�صله وجدت قائله وهو يثبت �أمر ًا عقلي ًا �صحيح ًا،
ويدعي دعوة لها �سنخ يف العقل (.)12
وهذا هو حتديد ًا �أثر التخييل �أال تثبت الأمر املراد ،و�إمنا تخ ّيل هيئته وحتوير �صورته يف
ثوب جديد ،قد تبعد �أو تقرب من الأ�صل ،وذلك كما يقول حازم القرطاجني مقرظ ًا �إبداع
ال�شاعر يف ذلك «و�إن كان يعد حذق ًا على ال�شاعر اقتداره على ترويج الكذب ومتويهه على
النف�س ،وال يكون �شعر ًا من جهة ما هو كاذب ،كما مل يكن �شعر ًا من جهة ما هو �صادق،
بل مبا كان فيه �أي�ض ًا من التخييل .ثم تكون ال�صورة �أكرث و�ضوح ًا �إنك حني ت�ستعري �أنك
ال تعمد �إلى �إثبات معنى اللفظ امل�ستعار للم�ستعار له ،و�إمنا تق�صد �إلى �إثبات ال�شبه  ،فال
خمالفة هنالك بني اخلرب واملخرب عنه.
حق ًا ال خالف بينهما لأن ال�شبه قا�سم م�شرتك ُيدرك باخليال على وجود �صفة ما جتمع
بني اخلرب واملخرب عنه ،دون �أن تكون هذه ال�صفة بال�ضبط هي حال املخرب عنه ولكن
تخييل له� ،إذن هنالك �أر�ضية م�شرتكة بني اال�ستعارة والتخييل ،ب�أنك ال ت�شري �إلى املوجود
بقدر ما ت�شري �إلى �صورة خيالية تقرتن به ،ولكن ال�شيخ اجلليل اجلرجاين �أخرج اال�ستعارة
من التخييل يف خطوة �أكدت �سيطرة النزعة الدينية ،فهو هنا �أقرب �إلى املتكلمني منه �إلى
البالغيني ،وكيف يعر�ض ال�شك يف �أن ال مدخل لال�ستعارة يف هذا الفن وهي كثرية يف
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التنزيل على ما ال يخفى كقوله عز وجلَ { :و ْ
ا�ش َت َع َل ال َّر�أْ ُ�س َ�ش ْي ًبا} (�سورة مرمي.)4 ،
وبعد نقا�ش عميق لطبيعة التخييل ،ا�ستدرك عبد القاهر اجلرجاين �أن اال�ستعارة �ضمن
التخييل وفرع من فروعه ،وهذا ما انتهى �إليه الفال�سفة كالفارابي ،وابن �سينا ،على �أن
التخييل يقوم على الإيهام ،ف�إذا كان اجلرجاين يرى �أن التخييل خداع وتزويق للباطل،
فهل تعد اال�ستعارة كذلك وهي كثرية الذكر يف التنزيل؟ لكن �سرعان ما �أدرج اال�ستعارة
�ضمن التخييل ،بقوله �« :إن اال�سم امل�ستعار كلما كان قدمه �أثبت يف مكانه ،وكان مو�ضعه
من الكالم �أ�ضمن به و�أ�شد حماماة عليه� ،أمنع لك من �أن ترتكه وترجع �إلى الظاهر
والت�صريح بالت�شبيه ،ف�أمر التخييل فيه �أقوى ،ودعوى املتكلم فيه �أظهر(� .)11إذن
احلاجة �إلى ربط التخييل بالكذب وجعله نقي�ض ًا �صارم ًا للحقيقة� ،أدخل بع�ض النقاد يف
بع�ض التجاوز وغ�ض طرفهم عن حقيقة التخييل ال�شعري ،والراجح �أنه قد �أعلن �صراحة
تراجعه عن هذا املوقف «�إن اال�ستعارة ت�صبح يف حكم املعاين التخييلية بعد �أن كانت قد
خرجت منها �أول الكالم (.)11
مهما يكن من �أمر ،ف�إن التخييل عند اجلرجاين تطابق مع كثري من فال�سفة
الإ�سالم الذين �شرحوا كتاب ال�شعر لأر�سطو كابن ر�شد وابن �سينا ،وهو احلقيقة الذاتية
لل�شعر ومدى ت�أثريه يف نف�س املتلقي ،دون �أن يتدخل العقل يف تقييم ال�صورة املخيلة ،لذا
يلح ابن �سينا يف و�صف االنفعال الناجت عن التخييل ب�أنه انفعال نف�ساين من غري روية
�أو فكر �أو اختبار ،بذلك ميكن القول �إن فكرة التخييل ال�شعري �أخذت يف الت�صالح مع
الفكر النقدي والبالغي لأن املراجعات املتكررة بددت �سوء الظن الذي يقدح يف التخييل،
ويحيله �إلى حم�ض تزويق للباطل ،حتى غدا التخييل احلقيقة الذاتية لل�شعر� ،إذ من �ش�أنه
�أن يدفع املتلقي – بحكم حما�سنه الت�أليفية – �إلى اتخاذ موقف �سلوكي ما جتاوب ًا �أو نفور ًا
مع مقت�ضى الكالم املخ َّيل ،فالواجب علينا �أال نت�ساءل عما �إذا كانت الق�صيدة �صادق ًة �أو
كاذب ًة ،بقدر ما يدور ت�سا�ؤلنا عما �إذا كانت م�ؤثر ًة يف النف�س �أو غري م�ؤثرة.
 4-3حازم القرطاجني (684 – 608هـ) :
التخييل يحمل املتلقي لال�ستجابة �إلى غايات ال�شعر :
ابتدر حازم در�سه لق�ضية التخييل ال�شعري بتخلي�ص ال�شعر من الظالل ال�سيئة
التي �أحاطت به ،ويلقى اللوم على الذين قرنوا التخييل ال�شعري بالكذب «�إمنا غلط يف
هذا – فظن �أن الأقاويل ال�شعرية ال تكون �إال كاذبة – قوم من املتكلمني مل يكن لهم علم
بال�شعر ،ال من جهة مزاولته ،وال من جهة الطرق املو�صلة �إلى معرفته» (.)6
ونح�سب �أن ال َّرد يحمل يف طياته موقف ًا من التخييل ال�شعري� ،إذ يجعل لل�شعر
�أ�صو ًال وقواعد كما �أن نفيه الكذب عن ال�شعر يزيل ما علق باملفهوم من �سوء الظن ،متهيد ًا
للرتكيز على �أهمية التخييل يف حتقيق غاية ال�شعر التي ح�صرها حازم يف �أمور حتيل
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ال�شعر �إلى االرتباط بق�ضايا الب�شر «وكان الق�صد من التخييل والإقناع حمل النفو�س على
فعل �شيء �أو طلبه �أو اعتقاده �أو التخلي عنه» ( ،)6وهذا ما تو�صل �إليه الفارابي �إذ يقول
 :وقد ُيق�صد بالتخييل خري ًا في�ستخدم يف احلث على الف�ضائل ،كما ي�ستخدم يف تعليم
العامة وجمهور الأمم واملدن»(.)13
قد �أتيح حلازم بعد انق�ضاء �أربعة قرون على دخول فكرة املحاكاة الأر�سطية يف حقل
الثقافة العربية� ،أن يلم بكثري من خباياها ،وهو يحتذي �سبيل الفال�سفة قبله خا�صة ابن
�سينا والفارابي اللذين خا�ضا يف التخييل ،فيعمد على تطوير هذه الفكرة والإفا�ضة فيها
من جوانب متعددة ،و�أول ما يلفت �إليه� ،أن التخييل كامن يف الفن والهيئة التي يبدعها
ال�شاعر يف خيال املتلقي ،فريى �أن �صناعة ال�شعر �إمنا تقوم «على تخييل الأ�شياء التي يعرب
عنها بالأقاويل وب�إقامة �صورها يف الذهن بح�سن املحاكاة» (� ،)6إذا كان الأمر كذلك
ي�صبح �إل�صاق الكذب بال�شعر �أمر ال جدوى منه ،فيقال «كالم �شعري �إذ هو املخت�ص
با�ستعمال املقدمات الكاذبة من حيث يخيل فيها �أو بها ال من حيث هي كاذبة ،فالتخييل
هو املعترب يف �صناعته ال كون الأقاويل �صادقة �أو كاذبة.
وينفي حازم �أن التخييل ال�شعري يقف دائم ًا على طرف �أحد النقي�ضني  :ال�صدق �أو
الكذب ،و�إمنا قد يكون �صادق ًا وقد يكون كاذب ًا ،فهذا ال يهم واملهم �أن يحدث ال�شاعر
ب�أي منهما هيئة وت�صور ًا جمالي ًا يحدث �أثر ًا يف نف�س املتلقي جتاوب ًا �أو نفور ًا ،فلذلك كان
ال�صحيح يف ال�شعر �أن مقدماته تكون �صادقة وتكون كاذبة ،ولي�س يعد �شعر ًا من حيث هو
�صدق وال من حيث هو كذب ،بل من حيث هو كالم خميل(.)6
وملا كانت غاية حازم من ت�أليفه كتاب املنهاج ا�ستنباط قوانني كلية ت�صلح �أن
تكون منهاج ًا للبلغاء و�سراج ًا للأدباء� ،ألزم نف�سه التوفيق بني خ�صائ�ص ال�شعر العربي
وخ�صائ�ص ال�شعر اليوناين ،ففي ذلك ال غنى له عن الأداة املنطقية .يف �ضبط القواعد،
والنظر �إلى ما ينبغي �أن تكون عليه ماهية ال�شعر العربي ،فا�ستوعب يف خطته لهذا الهدف
مقومات ال�شعر العربي وخ�صائ�صه من  :الوزن والقافية واملحاكاة وطرائق تناولها ،وغاية
ال�شعر و�صلتها بال�صدق �أو الكذب ،بجانب الأثر النف�سي الذي يحدثه ال�شعر يف املتلقي،
فال�شعر عنده «كالم موزون مقفى من �ش�أنه �أن يحبب �إلى النفو�س ما يق�صد حتبيبه �إليها،
ويكره �إليها ما يق�صد تكريهه ،لتحمل بذلك على طلبه �أو الهرب منه ،مبا يت�ضمن من
ح�سن تخييل له ،وحماكاة م�ستقلة بنف�سها� ،أو مت�صورة بح�سن هيئة ت�أليف الكالم� ،أو
قوة �صدقه �أو قوة �شهرته� ،أو جمموع ذلك كله ،كل ذلك يت�أكد مبا يقرتن به من �إغراب،
ف�إن الإ�ستغراب والتعجب حركة للنف�س �إذا اقرتنت بحركتهااخليالية قوى انفعالها
وت�أثرها(.)6
وقبل ا�ستنطاق نظرة حازم ال�سابقة ملفهومه للتخييل ال�شعري ،نورد تعليق ًا جلابر
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ع�صفور الذي يرى �أن حازم ًا ينفرد مبزية مهمة ،هي �إقامة توازن بني العنا�صر الأربعة
التي ال ميكن اكتمال �أي نظرية يف ال�شعر بدونها  :العامل اخلارجي املبدع ،والن�ص،
واملتلقي(.)5
عليه ميكن �إبراز موقفه من التخييل ال�شعري يف الآتي :
ال�شعر قائم ب�شكله وهي�أة �صياغته دون مادته ،ف�إذا فقد ذلك فقد �صفة ال�شعر.
ال�شعر تخييل دون اعتبار فيه �إلى ال�صدق �أو الكذب ،لأنه خمت�ص مبخاطبة امللكة
النف�سية ال امللكة العقلية.
�أجود ال�شعر ما ت�ضمن االبتكار والإغراب ،لأنه يكون �أقوى يف حتريك النف�س.
لل�شعر غاية يحققها� ،إذ من �ش�أنه ح�ض النف�س على فعل اخلري� ،أو زجرها عن فعل
ال�شر ،بذلك ي�صري �أكرث ارتباط ًا بق�ضايا الب�شر.
هذا عن فكرة التخييل ،ولنا �أن نت�ساءل عن كيفية حدوثه ،يجيب حازم ويف معيته
التفريق بني م�آالت اخلطابة وم�آالت ال�شعر ،ثم ي�شري �إلى �أن �أداة اخلطابة اللغة النرثية
التي ت�ستميل املخاطب بالإقناع ت�صديق ًا �أو تكذيب ًا� ،أما التخييل ال�شعري ف�أداته الهيئات
الت�أليفية« ،ولكون املحاكاة ت�ستعني ب�أمور لفظية �أو وزنية وقفوية و�أ�سلوبية ،فهذه العنا�صر
لي�ست جمرد م�سموعات ،و�إمنا حتيل �إحالة طبيعية على املعاين ذات امل�سا�س باجلانب
الإن�ساين ،وهي ال ميكن افتتاحها باللغة النرثية (.)6
واحلديث ما زال يف �سياق كيفية حدوث التخييل مل ينق�ض ،حتى يعززه مبثال �أدعى على
حدوث التخييل ،وك�أنه يريد �أن يثبت اجنذاب النف�س باملعنى املحمول يف قالب فني� ،أكرث
من اجتذابها باملعنى الذي يقدم عاري ًا يف �أ�سلوب مبا�شر ،يقول �إن متثيل �أفانيني �شجر
ال ُّدوح مبا �ضم من ثمر وزهر وثمر يف �صفحات املاء ،من �أعجب الأ�شياء و�أبهجها منظر ًا
ونظري ذلك من املحاكاة يف ح�سن االقرتان� ،أن يقرتن بال�شيء يف الكالم ما يجعل مثا ًال
له مما هو �سببه على جهة املجاز متثيلية �أو ا�ستعارية ،كقول حبيب بن �أو�س (التربيزي ،
د ت : )69 ،
زن عليها و�أدمع الع�شاق
دمن طاملا التقت �أدمع الـ		
ُم ِ
ِ
ترى كيف �أن اجلمال يف العبارة ال�شعرية التي تتلب�س بالناحية البالغية ،ت�صبح �أكرث
قدرة على �إثارة دواخل النف�س الب�شرية من غريها ،لذا �إن ح�سن اقرتان �أدمع الع�شاق،
وهي حقيقة ،ب�أدمع املزن ،غري حقيقة ،يجري يف ح�سن موقعه من ال�سمع والنف�س جمرى
يف ح�سن اقرتان ال ّدوح الذي له حقيقة مبثاله يف الغدير وال حقيقة له يف العني»(.)6
ومن ثم يجيب عن �س�ؤال كيف يحدث التخييل فهو «�أن تتمثل امل�سامع من لفظ ال�شاعر املخ َّيل
�أو معانيه �أو �أ�سلوبه �أو نظامه ،وتقوم يف خياله �صورة �أو �صور ،ينفعل لتخييلها وت�صورها �أو
ت�صور �شيء �آخر بها انفعا ًال من غري روية �إلى جهة االنقبا�ض �أو الإب�ساط (.)6
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ويفهم من ذلك �أن حازم ًا يقرن بني التخييل واجلانب النف�سي لدى املتلقي� .أي �أن
التخييل هو عملية ا�ستجابة نف�سية �أو �إدراكية مل�ؤثر �أو �أكرث ،حدثت بوا�سطة ال�صناعة
ال�شعرية� ،إذ لي�س التخييل ال�شعري �سوى عملية �إيهام تقوم على خمادعة املتلقي وحتاول
�أن حترك قواه غري العاقلة ،وتثريها بحيث جتعلها ت�سيطر �أو تخدِّ رها وتغلبها على �أمرها،
ومن هنا يذعن املتلقي لل�شعر وي�ستجيب لتخيالته» (.)5
وا�ضح �أن طريقة ال�شاعر يف �إيقاع املعاين وال�صور يف النف�س ،يردها حازم �إلى الرباعة
التخييلية ،حتى يبدو �أن �أثر الت�ألق يف العبارة ال�شعرية على النف�س مياثل �أثر جمال
الأ�شجار وهي تنعك�س على �صفحة الغدير ،لأن التخييل يف املرئيات �ش�أن التخييل يف
امل�سموعات ال�شرتاكها يف الت�أثري النف�سي والتلذذ بتملي امل�شهد .فالتخييل «�إذعان وقبول
النف�س له وتلذذ و�إعجاب بالقول ملا هو عليه ،وجمال ال�شاعر هنا النف�سي ،ولي�س العقل.
وعمله هو الت�أثري مبا يقدمه من قوة التخييل م�صحوب ًا بو�سائله التعبريية» (.)6
وهذا ما لفت انتباه �إح�سان عبا�س« ،ب�أن حازم ًا فهم التخييل على نحو ما فهمه الفارابي
وابن �سينا ،وي�سلم – �ضمن ًا -بكل الأ�س�س املعرفية والأخالقية التي ه ّونت من قيمة
التخييل والتي �أ�ضرت مفهوم التخييل نف�سه ،ومن هنا تقبل حازم قيام التخييل على
الإيهام وخمالفة املتلقيومل يخالطه �شك يف �أن ال�شعر قيا�س م�ؤلف من املخيالت» (�إح�سان
عبا�س1971 ،م .)548 ،هذا كالم ال غبار عليه ،فحازم نف�سه يقر مب�س�ألة الإيهام
ال�شعري ويعدها عنوان براعة ال�شاعر.
وهذا فهم عميق لفكرة �أر�سطو ،يف �أن ال�شاعر عليه �أن يبدع يف �إعادة �صياغة الواقع
واملثال با�ستخدام و�سائل فنية تلهي ال�سامع عن تفقد مو�ضع املغالطة.
ثم ماذا عن دور املحا�سن الت�أليفية يف تو�صيل ر�سالة ال�شعر يف نف�س املتلقي ،يقر حازم
�أن ا�ستجابة ال�شعر قرينة ا�ستجابة النف�س له ،وهذا معلق بتحويل الواقع �إلى فن ،فهذا
وا�ضح عند ابن �سينا ،الذي يرجع هز النفو�س �إلى جمال اتفاق الفن «ف�إن املحاكاة هي
املفرحة ،والدليل على ذلك �أنك ال تفرح ب�إن�سان ،وال عابد يفرح بال�صنم املعتاد ،و�إن بلغ
الغاية يف ت�صنيعه وترتيبه ،ما تفرح ال�صورة املنقو�شة املحاكية ،لأجل ذلك �أن�شئت الأمثال
والق�ص�ص» (.)6
�ألي�س ذلك تعوي ًال على الأ�شكال اجلمالية التي تهز النفو�س بح�سن تن�سيقها وروعة
اتقانها ،حتم ًا �إن هذا تعويل على قيمة ال�صياغة الفنية يف ال�شعر ،وهو معيار املفا�ضلة
بني �شاعر و�آخر ،ما دفعه �إلى االهتمام ب�سيكولوجية املبدع �أكرث من اهتمامه ب�سيكولوجية
املتلقي ،لأنه ميتلك زمام املبادرة يف �إتقان املحاكاة التي بوا�سطتها نحكم على �أثرها يف
نف�س املتلقي ،ويعرف �صدق الإبداع بامليل باملحاكاة �إلى ال�صور اجلديدة املخرتعة دون
ال�صور امل�ألوفة ( .)6متام ًا كما �أ�شار اجلرجاين بقوله �« :إن ال�صورة الأولى التي تلتزم
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مبعطيات الواقع �إذا �أجيد �صنعها ،ميكن �أن تك�شف عن براعة ذهنية وقدرة الفتة يف
الو�صول �إلى الغريب النادر الذي ال ُيعهد» (.)12
ثم يق�سم املحاكاة ح�سب جريها على �أل�سنة ال�شعراء �إلى ق�سمني ،الأول  :الت�شبيه املتداول
بني النا�س ،والثاين  :الت�شبيه املخرتع ،ويرى هذا �أ�شد حتريك ًا للنفو�س» لأن النف�س �أن�ست
املعتاد وقل ت�أثرها له ،وغري املعتاد يفج�ؤها مبا مل يكن به لها ا�ستئنا�س قط» (.)6
وقد ثمن الدكتور �صفوت اخلطيب اهتمام حازم بدور املبدع ،ويرى �أنه قد و�ضع يده
على نقطة يف غاية الأهمية تتمثل يف احلر�ص على حتـقيق عن�صـر املفـاج�أة فــي الت�شكيل
الفني لل�صور ،وقيمة هذه املفاج�أة يف �إحداث الت�أثري (� .)10سواء كانت امل�س�ألة تتعلق
ب�صدق الإبداع �أو ب�صدق التلقي ،ف�إن حازم ًا تخطى نظرة فال�سفة الإ�سالم الذين قرنوا
�أثر املحا�سن الت�أليفية ب�أثر الأحلان واملو�سيقى يف النف�س« .وقد عنى �أر�سطو يف كتابة
ال�شعر باحلديث عن املحاكاة تتم بو�سائط كاللحن والوزن والقول» .تخطى ذلك م�ستفيد ًا
من خ�صو�صية ال�شعر العربي الذي ب ّز ال�شعر اليوناين باالحتكام �إلى و�سائله ،حتى دعاه
�إلى القول  :لو وجد احلكيم �أر�سطو ما وجد يف �أ�شعار العرب من كرثة احلكم والأمثال،
واال�ستدالالت واختالف �ضروب الإبداع يف فنون الكالم لفظ ًا ومعنى وتبحرهم يف �أ�صناف
الكالم ،و�إحكام مبانيه  ...لزاد على ما و�ضع من قوانني»(.)6
ولكن ما ع�ساه �أن يفعل وقدر ال�شعر العربي على حد تعبريه ،يفوق نظريه اليوناين معنى
ومبنى ،فوجد �أن املفارقة باملحا�سن الت�أليفية ،والبديع ،والت�أنق يف املجاز ،ونرب القافية،
وهو مبنزلة الأق�سام املن�سجمة التي ترتاح لها النف�س ،وله يف ذلك تخريج ح�سن يقول :
ل�شدة حاجة العرب �إلى حت�سني كالمهم ،تفردوا بتماثل املقاطع والأ�سجاع والقوايف ،لأن
يف ذلك منا�سبة زائدة  ...ومن ذلك اعتقاب احلركات على �أواخر �أكرثها ونياطتهم حرف
الرتمن بنهايات ال�صنف الكثري ،لأن النف�س جتد يف النقلة املتنوعة راحة �شديدة»(.)6
من خالل ذلك كله ندرك اهتمام حازم والذين در�سوا ق�ضية التخييل ،قد �أن�صب على
قدرة التخييل من خالل هيئات �صياغته من خمادعة العقل ،والتمويه عليه لتحقيق غايته،
وهو دفع املتلقي للتجاوب مع مقت�ضى ال�شعر ،وال�س�ؤال �ألي�س مل�ضمون ال�شعر دور يف هذا
املجال؟ قد يكون التخييل �أجدى لو كان هنالك توازن بني النف�س والعقل ،فالثاين ي�سهم
يف كبح جماح النف�س ،وتكون دعوة الفارابي ذا بال يف جمال ال�شعر ،حني دعا �إلى معرفة
�أق�سام املنطق ،وكل �أنواع القيا�س ،حتى ي�صلوا �إلى �أق�صى درجات الإتقان ،والبعد عن
الزلل يف �صناعتهم(.)13
فما ر�ؤية حازم لدور العقل الذي يقدم احلقيقة كاملة ،فال جمال حلازم �أن ينت�صر
للملكة العقلية ،ويف معيته غاية التخييل هو الإيهام والت�أثري يف النف�س ،لكنه يرى �أن
التخييل نف�سه ميكن يقوي احلقيقة ،ويع�ضد من قيمة ال�صدق يف ال�شعر ،ويقرن ذلك
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ب�شواهد من القر�آن الكرمي «ولأن الت�شبيه ب�إظهار احلرف �أو �إ�ضماره قول �صادق� ،إذا كان
�أحد ال�شيئني �شبه من الآخر ،وورد الت�شبيه يف القر�آن الكرمي لأن املاء ي�شبه ال�سراب .بال
�شك ،وكذا جميع ت�شبيهات القر�آن الكرمي .يف حني مل يقر ب�صدق ال�شعر دائم ًا ،كما �أنه
مل يقر بكذبه على وجه الإطالق ،ولكن تارة تكون مقدماته �صادقة ،وتارة تكون مقدماته
كاذبة ،يف كال احلالتني املعترب فيه بالأثر الذي يحدثه جتاوب ًا �أو نفور ًا ،لكي يرفع ال�شبهة
التي �أُل�صقت بال�شعر ب�أنه كذب وحم�ض افرتاءُ ،يعلى من قدر التخييل ال�شعري الذي
يتلب�س باخلطابة� ،أي الت�أثري والإقناع ،مبين ًا �أن التجربة ال�شعرية بهذه الكيفية تكون �أكرث
فعالية يف حتقيق التخييل ،ولعل ذلك �سر �إعجابه باملتنبي .الذي تقوم طريقته ال�شعرية
احلكمية على الإقناع والتخييل ،فما دام ال�شعر يت�ضمن فكرة ،فال ترثيب يف املزج بني
مقومات ال�شعر ومقومات اخلطابة� ،أي التخييل والإقناع ،مما ي�شد من قوى ال�شعر،
ويجعله �أكرث ت�أثري ًا يف املتلقي وبذا تبدو الق�صيدة ذات حمتوى وم�ضمون ي�ستهدف املتلقي
يف كل ما يتعلق به من �أفعال ومطالب واعتقادات ( .)6وي�ستمر يف احلد من ال�شبهة التي
�أل�صقت بال�شعر ،حني جعل القول ال�صادق مو�ضع احتفائه ،لأن ال�صدق �أقوى يف �إر�ساء
االعتقاد يف مقت�ضى الكالم «�إن كانت حماكاة ال�شيء لغرية حترك النف�س وهو كاذب،
فال عجب �أن حتركه وهو �صادق ،بل ذلك �أوجب ولكن النا�س �أطوع �إلى التخييل منهم �إلى
الت�صديق» (.)6
وا�ضح �أنه قد و�ضع لل�صدق قيمة ،لكنه يت�أخر عن منزلة التخييل ،فلماذا ال�صدق �إذن؟
ذلك لأن « :الأقاويل ال�شعرية ال�صادقة هي الأَ ْو َلى ،لأنها �أقوى يف التخييل ،فهي ال تثري
معار�ضة يف الفكر ت�ضعف �أثر املحاكاة»( .)6وقد يتبادر �إلى الذهن �أن حازم ًا ك�أمنا
ينظر �إلى ال�صدق والكذب نظرة �أخالقية ،غري �أن الدكتور �صفوت اخلطيب ينفي ذلك،
«و�إن كان حازم ينظر �إلى م�س�ألة ال�صدق والكذب نظرة �أخالقية من حيث مفهومها،
ف�إن تقنيته التي ا�ستخدمها يف املحاكاة ال�شعرية تت�سم بالنظرة الفنية ويقوم على �أ�س�س
جمالية»( ،)10ويبدو �أن حازم ّا قد ح�سم ذلك ،وهو يحاول تقنني الفن ال�شعري و�إقامة
نظرية تكون منهاج ًا للبلغاء و�سراج ًا للأدباء ،فكانت نظرته لعملية التخييل نظرة جمالية
يهتم بال�شكل ودون �إغفال جانب امل�ضمون «وقد تبني �أن �أف�ضل املواد املعنوية يف ال�شعر ما
�صدق وكان م�شتهر ًا ،و�أح�سن الألفاظ ما عذب ومل يبتذل يف اال�ستعمال»( .)6ويع�ضد
ذلك بتعليل وت�ألق زائد «فتحريك ال�صادق عام فيها قوي ،حتريك الكاذب خا�ص �ضعيف،
وقوي ،كان �أخلق ب�أن ُيجعل عمدة اال�ستعمال .)6(...
عم التحريك فيه ّ
وما ّ
وهذا �إقرار �أن لل�صدق �أثر ًا يف النف�س ،وال�صدق قوة �أخرى من قوى التخييل ،ما يجعله
حينئذ �أقدر على حتريك النف�س ،فيتحقق
موازي ًا للمحا�سن الت�أليفية ،في�صبح الن�ص
ٍ
الغر�ض الفني بالت�أثري ،والغر�ض املعنوي بالإذعان ملقت�ضى الكالم.
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 1-4اخلامتة :
مل يكن هنالك اختالف بني علماء العربية حول مفهوم التخييل ال�شعري نف�سه كما �أراده
�أر�سطو ،فقد دار فهمهم له حول �إعادة ت�شكيل الواقع يف �صورة جديدة فريدة دون اجرتار
له ،فيتحول املثال �إلى واقع فني يبدعه ال�شاعر يف خيال املتلقي ،باجلمع بني املتباعد
واملتنافر يف عالقات جديدة ت�ؤثر ت�أثري ًا وا�ضح ًا يف نف�س املتلقي.
بيد �أن االختالف كان يف املفا�صل الدقيقة ملفهوم التخييل ،حني �أخ�ضع املفهوم للوافع
العربي �أو الديني �أو الفل�سفي.
فابن �سينا مل يقحم الفل�سفة وقيا�ساته يف النظر �إلى فكرة التخييل ال�شعري ،ومل يلو
عنقها لت�ستجيب لنتائج املنطق ،فال�شعر عنده فن الق�صد منه الت�أثري يف النف�س وال ينظر
�إليه من جانب مطابقته للواقع ،بل من جانب ح�سن ال�صورة ومدى �إجادة ال�شاعر لها.
يف حني �أن الفارابي نظر �إلى ال�شعر نظرة الفال�سفة الذين يرجون غايات حمددة من
كل ن�شاط �إن�ساين ،لذا كانت نظرته لل�شعر نظرة قدحية تو�سم ال�شعر بالكذب املح�ض
ويجعله �أدنى مراتب الكالم.
وقد نحى عبد القاهر اجلرجاين نحوه �أول الأمر حني جعل ال�شعر كذب وحم�ض خداع
تزويق للباطل ،و�أطلق عليه «القيا�س اخلادع للنف�س» .ولكن عاد و�أدرج ال�شعر يف �إطاره
الفني التخييلي ،حني ا�ستدرك �أن اال�ستعارة �ضرب من �ضروب التخييل كرث يف القر�آن
الكرمي.
على �إن حازم ّا القرطاجني ،ذهب �إلى ما ذهب �إليه ابن �سينا ،يف �أن ال�شعر تخييل
و�سيلته املحا�سن الت�أليفية ،فهو قائم بهيئته دون مادته ،وهو املعول عليه يف �إجادة ال�شاعر
لها ،من دون مراعاة لل�صدق �أو الكذب ،لأن ذلك يخت�ص باملفهوم بالعقل ،وال�شعر يتفادى
قيود العقل لي�ؤثر يف النف�س ،وي�أبى �إال �أن ي�سجل للعرب تفوقهم على اليونان يف هذا املجال،
من تفنن يف �ضروب القول ،والإبداع يف الوزن والقافية ،ونياطتهم حرف الرتمن بنهايات
�أ�شعارهم.
لكي يقوى اال�ستدالل ال�شعري قرن بني ال�شعر الذي يهدف �إلى الت�أثري والنرث الذي
يهدف �إلى الإقناع ،فجعل �أف�ضل ال�شعر ما كان م�شتهر ًا وح�سن �صورته ،وقام �صدفة وخفي
كذبه ،وقامت غرابته ،وزاد عجبه .وما �إعال�ؤه لل�صدق �إال �أنه ال ُيوجد معار�ضة ت�ضعف
�أثر التخييل.
	�أبعد حازم النظر �إلى ال�شعر من حيث مادته ،وركز على �أهمية التخييل ووظيفته
فح�سب ،وعلى الناقد �أال يت�ساءل عما �إذا كانت الق�صيدة �صادقة �أم كاذبة ،و�إمنا عليه
�أن يت�ساءل �أو ًال عن موقعها من املتلقي والت�أثري على انفعاالته ،وقدرتها على توجيه �سلوكه
بالتجاوب �أو بالنفور .وهنا ي�شري �إلى توجيه ال�شعر نحو منحى وظيفي ،من �ش�أنه �أن يغري
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الإن�سان بفعل �شيء �أو تركه ،وفق ما تقت�ضيه الف�ضائل الكربى  :الدين والعقل والكرم،
متطلبات النف�س.
 2-4النتائج :
الوا�ضح �أن موقف العلماء من نظرية التخييل الأر�سطية ،مل يكن يتعلق بفهمها من
عدمه ،ولكن امل�س�ألة تتعلق ب�إخ�ضاع املفهوم نف�سه وتكييفه لثقافة العلماء اخلا�صة من
دينية �أو فل�سفية �أو �أدبية.
تعاي�ش فكرة التخييل مع الثقافة الأدبية العربية ،دليل التوا�صل بني احل�ضارتني العربية
والغربية �آنذاك.
تخطي املفهوم العربي الغاية من التخييل التي ح�صرها �أر�سطو يف التطهري من
االنفعاالت�،إلى دفع املتلقي �إلى حت�سني ال�شيء �أو تقبيحه ،وفق مقت�ضى الدين �أو العقل �أو
الكرم �أو متطلبات �صالح النف�س.
عنوان ال�شاعرية يكمن يف قدرة ال�شاعر على اجلمع بني مقدمات التخييل «الت�أثري»
ومقومات اخلطابة «الإقناع» في�صبح الن�ص �شك ًال فني ًا م�ؤثر ّا ،يحمل م�ضمون ًا مقنع ًا ،مما
يقوي �أثر ال�شعر يف نف�س املتلقي.
 .5فكرة التخييل تن�ضوي على ا�ست�صحاب كل مقومات ال�شعر ،فال يقت�صر على
الن�صف فح�سب ،بل يتناول مقامات ال�سياق املختلفة  :نف�سية ،ومقامية ،وتوا�صلية،
وداللية ،مما يجعل رواده الأوائل – �سيما حازم القرطاجني -من الذين تنبهوا باكر ًا ملا
يثار حديثا عن نظريات �أدبية مثل  :نظرية ال�سياق،والتداولية وغريها.
 3-4التو�صيات :
ملا كان التخييل يهدف �إلى الت�أثري يف النف�س ،وين�صب يف خدمة املتلقي ،نو�صي باعتماد
علم النف�س احلديث لر�صد عملية التخييل و�إبراز �أثرها يف جوانب النف�س املختلفة.
التخييل يحظر الفكر ،ويطلق العنان للنف�س واخليال ،وملا كان ال�صغار �أقدر يف الأمور
التخيلية من الكبار ،يجب ا�ست�صحاب فكرة التخييل عند �صياغة مناهج �شعرية تعليمية
لريا�ض الأطفال ومدار�س تعليم الأ�سا�س.
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املعلومة ك�أ�سا�س ال�ستخدامات التقنية
�إعداد :
د .توفيق ح�سن توفيق �سليمان
�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم القانون – كلية ال�شرق الأهلية  -ك�سال
امل�ستخل�ص
تلعب املعلومة منذ الأزل دور ًا مهم ًا يف حتديد الأ�شياء والأ�شخا�ص مما جعل لها مدلوالتها
العامة يف احلياة اليومية بعد تطور العلم وتقدمه يف املجتمع الدويل كافة خا�صة بعد
ظهور التطور العلمي يف جمال االت�صال عن بعد ال�شيء الذي قلب معه موازين املعامالت
للمجتمع الدويل ظهر مبا يعرف بالإنرتنت وترتب على ظهور هذا الأخري �أ�شياء ال ح�صر
لها ،وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ظهرت التجارة الإلكرتونية يف املعامالت املدنية على
م�ستوى العامل� ،أي�ض ًا احلكومة الإلكرتونية داخل وخارج ال�سودان� .أما من حيث ال�سلوك
الإن�ساين فظهر مبا يعرف باجلرمية املعلوماتية.
لقد ارتكز كل ما ذكر �آنف ًا من تطورات عرب االت�صال عن بعد م�ستند ًا على املعلومة
�أ َّي ًا كان نوعها وت�أثريها ،وبالتايل �أ�صبحت املعلومة هي حجر الزاوية والركيزة الأ�سا�سية
ال�ستخدام تقنية املعلومات عرب االت�صال عن بعد ف�أ�صبحت �ضرورة ال غنى عنها يف
الع�صر احلديث مب�سمياتها املختلفة.
من النتائج التي تو�صل �إليها الباحث �أن للمعلومة �أهمية ق�صوى يف حياة الب�شرية ،حيث
ترتكز عليها يف كافة املعامالت اليومية� ،سوا ًء كانت تلك املعامالت عرب تقنية االت�صال
عن بعد �أو املعامالت اليومية ،يجب ا�ستخدام تلك املعلومة ا�ستخدام ًا موافق ًا لأحكام
القانون حتى يكون ذلك اال�ستخدام م�شروع ًا.
ومن التو�صيات �أنه ونظر ًا لأهمية ا�ستخدام املعلومة وح�سا�سيتها ،ينبغي التعامل معها
بحذر �شديد ،لأنها ترتب �آثار ًا قانونية على م�ستخدميها يف كافة مناحي احلياة اليومية
وا�ضعني يف االعتبار �أن ذلك اال�ستخدام يخرج للعامل كافة عرب الف�ضاء الأثريي ،مما
ي�صعب ال�سيطرة عليه لذا وجب �أخذ احليطة واحلذر الالزمني ،والهميتها يجب ال�سيطرة
عليها بو�ضع نظام �أمان ال�ستخدامها (ال�شفرة) بكونها ترتب �آثار ًا قانونية.
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Abstract
      Information plays an important role since the ancient time
in identifying things and persons something which gave it
the general connotations in everyday life specially after the
scientific progress and the scientific development in the field
of the distant communication which tipped the scales in terms
of the international community transactions. The so called
the internet reveals itself, as a result of the appearance of the
latest, unlimited things have come out. As an example but not
excluding, the electronic commerce appear in the field of the
civil transactions at the international level in additional to what
is known as the electronic government in Sudan and abroad.
As for human behavior, the so called informational crime has
emerged.
What we have said above in terms of the development
of distant communication basing on information whatever
that information and its effects are,made the information a
cornerstone and the essential base in the usage of informational
technology through the distant communication whatever it is
called has become indispensable in modern age.
The results of the paper: Information has a paramount
importance in human life since human beings depend on it
in all their everyday transactions, whether these transactions
done through the distant communication technology or in the
daily life transactions. The usage of such information must be in
accordance with the law so that the usage would be legal.
Recommendations: Since using information is important and
sensitive, we must treat it with great caution because it has legal
effects on those who use it in their everyday live, bearing in mind
such usage is done across the world via the ethereal space and
it can be out of control, therefore, we must take the required
caution and wariness, and because of its importance we must
control it by setting a secured system for its usage (Password) as
it has legal effects.
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متهيد :

بد�أ التطور العلمي ي�أخذ منحى متطور يف اكت�شاف التقنيات احلديثة يف جمال
االت�صاالت عن بعد مواكبة للعوملة م�ستغلني املعلومة ومعاجلتها عرب التقنيات احلديثة
للنظام املعلوماتي (احلا�سوب) وجعلها القا�سم امل�شرتك الأعظم يف ان�سياب املعلومة
املعاجلة تقني ًا يف �شتى مناحي احلياة اليومية حيث �أ�صبحت املعلومة تدخل يف كافة
املجاالت (الإقت�صادية والإجتماعية والأمنية والع�سكرية) و�أ�صبحت املعلومة حجر
الزاوية يف التعامل اليومي حيث �أ�صبحت تباع وت�شرتى وتقدمي كافة اخلدمات التجارية
بني الأفراد والدول على اختالف مواقعهم اجلغرافية فظهرت بناء على تداول املعلومة يف
�شتي املجاالت مما نتج عنها ما يعرف الآن بالتجارة الإلكرتونية واحلكومة الإلكرتونية
وخالفها.

�أهمية البحث :

�أهمية مو�ضوع البحث ت�أتي من الآثار القانونية التي طر�أت على التقدم العلمي
والتكنولوجي الذي طر�أ على علم االت�صال عن بعد م�ستغلني املعلومة املعاجلة عرب النظام
املعلوماتي (احلا�سوب) يف التجارة الإلكرتونية وخالفها ،وما ي�صاحبها من �أفعال �سوا ًء
كانت خمالفة للقانون �أو موافقة له.

م�شكلة البحث :

تتمثل م�شكلة البحث يف الآتي :
هل توجد املراجع التي تتناول املعلومة؟
هل ت�ستخدم املعلومة يف النظام الإح�صائي؟
هل هناك اهتمام من قبل مراكز التدريب احلكومية منها واخلا�صة عن �أهمية املعلومة؟
هل يوجد اهتمام باملعلومة يف �إثبات املعامالت املدنية؟
�أهداف البحث  :يهدف هذا البحث �إلى :
بيان �أهمية املعلومة كركيزة �أثناء املعامالت املدنية.
التدريب املكثف حول ا�ستخدام املعلومة.
معرفة الآثار القانونية ال�ستخدام املعلومة.

منهج البحث :

ا�ستخدم الباحث املنهج الإ�ستقرائي التحليلي بجانب املنهج املقارن بني القوانني
الوطنية والأجنبية والدولية.
بنا ًء على املناهج املتبعة يف هذا البحث مت ت�سليط ال�ضوء �إلى �أهمية املعلومة.
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فرو�ض البحث:

هناك ق�صور يف القوانني ال�سودانية التي تو�ضح املعلومة يف املعامالت.
ال يوجد تفعيل للجانب الإح�صائي ال�ستخدام املعلومة.
يتم تفعيل اجلانب الإر�شادي ال�صحيح ال�ستخدام املعلومة.
املقدمة :
بعد تطور تقنية االت�صاالت عن بعد ظهر تبع ًا لذلك ما ي�سمى بال�شبكة العنكبوتية
(الإنرتنت) ،حيث �أ�صبحت هذه الأخرية �سبب ًا مبا�شر ًا يف تفعيل �سهولة االت�صال
وا�ستخدام تلك ال�شبكة يف كافة مناحي احلياة اليومية ومن ثم ارتكزت ال�شبكة العنكبوتية
على املعلومة املعاجلة تقني ًا كو�سيلة لتفعيل �أوجه ا�ستخدام تلك ال�شبكة يف احلياة العامة،
من اجلانب الإقت�صادي والأمني والإجتماعي والثقايف ،مما �أثر �إيجاب ًا على املجتمعات
املحلية والدولية .جند �أن املعلومة نف�سها ترتكز عرب الأرقام والأحرف والإ�شارات
وال�صور لت�ؤدي يف نهاية الأمر بعد معاجلتها عرب جهاز احلا�سوب �إلى معلومة تقر�أ ميكن
ا�ستخدامها بكافة طرق اال�ستخدام املتاحة �سوا ًء كان ذلك اال�ستخدام عرب احلا�سوب
نف�سه �أو ا�ستخراجها عرب الأوراق لت�صبح معلومة مكتوبة يعتمد عليها.
بنا ًء على �أهمية تلك املعلومة املعاجلة تقني ًا ،انتبه املجتمع الدويل �إلى �أهميتها مما جعل
جلنة التجارة الدولية التابعة لهيئة الأمم املتحدة ت�سعى ال�ست�صدار قانون دويل خا�ص
ينظم التعامل مع املعلومة �سمي بقانون الأون�سرتال النموذجي ل�سنة 1996م ينظم
ا�ستخدام تلك املعلومة ،ويكون هادي ًا لبقية املجتمع الدويل عند �سن ت�شريعاته الوطنية،
و�أ�شار ذلك القانون عرب املادة ( )5مكرر منه �إلى حجية املعلومة امل�ستخرجة من �أجهزة
احلا�سوب يف املعامالت.
بنا ًء على قانون الأون�سرنال النموذجي امل�شار �إليه �سن امل�شرع ال�سوداين قانونني ينظمان
التعامل مع املعلومة ،وهما قانون املعامالت الإلكرتونية ل�سنة 2007م وقانون املركز
القومي للمعلومات ل�سنة 2010م نورد ن�صو�ص ًا منها على �سبيل املثال :
 �أ�شار قانون العامالت الإلكرتونية عرب ن�ص املادة (� )2إلى �أن املعلومات يق�صدبها البيانات والن�صو�ص وال�صور والأ�شكال والأ�صوات والرموز وقواعد البيانات وبرامج
احلا�سوب وما �شابه ذلك.
 ي�شري قانون املركز القومي للمعلومات �إلى عدة تعريفات للمعلومة بو�صفه القانوناملخت�ص بها كالآتي :

املعلومات وبرامج احلا�سوب :

ُيق�صد بها البيانات املعاجلة والن�صو�ص وال�صور والإ�شكال والأ�صوات والرموز وقواعد
البيانات وخالفه.
88

جملة ال�شرق للدرا�سات والبحوث العلمية

Alsharg Journal for studies and Scientific Research

العدد الثالث

مـــراكز املعلومات :

ُيق�صد بها مراكز املعلومات املتخ�ص�صة املن�ش�أة مبوجب �أحكام املادة (.)8

�شبكة املعلومات :

ُيق�صد بها �أي ربط بني �أكرث من نظام لتبادل املعلومات عرب الو�سائط املختلفة.

نظم املعلومات :

ُيق�صد بها الربامج والأدوات والتقنيات التي تتم معاجلة البيانات عربها وحتويلها
�إلى معلومات ي�سهل تخزينها وحفظها وا�سرتجاعها وتداولها عرب الو�سائط الإلكرتونية
املختلفة.

تقنية املعلومات :

ُيق�صد بها �أجهزة و�شبكات ونظم وو�سائل وخدمات املعلومات والتي ت�شمل احلوا�سيب
وملحقاتها والإنرتنت والأن�شطة املتعلقة بها وغريها من و�سائل االت�صاالت (.)5
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املعلومـــــة
ماهية املعلومة :

جند �أن املعلومة ن�ش�أت منذ �أن خلق اهلل �سبحانه وتعالى الإن�سان عندما خلق �أبونا �آدم
عليه ال�سالم وعلمه الأ�سماء كلها ،قال تعالى َ (( :و َع َّل َم �آ َد َم الأَ ْ�س َماء ُك َّل َها ُث َّم َع َر َ�ض ُه ْم
َع َلى المْ َ َال ِئ َك ِة َف َق َال �أن ِب ُئونيِ بِ�أَ ْ�س َماء َهـ�ؤُالء �أن ُكنت ُْم َ�صا ِد ِقنيَ)) �صدق اهلل العظيم�( .سورة
إن�سان ِمنْ
ا�س ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َلقَ (َ )2خ َلقَ ْال َ
البقرة  :الآية  .)31وقال تعالى ( :ا ْق َر�أْ ِب ْ
إن�سان َما لمَ ْ َي ْع َل ْم(.))6
َع َل ٍق(� )3إ ْق َر ْ�أ َو َر ُّب َك َْ أ
ال ْك َر ُم( )4ا َّل ِذي َع َّل َم ِبا ْل َق َل ِم(َ )5ع َّل َم ْال َ
�صدق اهلل العظيم (�سورة العلق :الآيات .)5 1-
كذلك جند �أن املعلومة هي مالزمة للإن�سان فعن طريقها ا�ستطاع الإن�سان التعبري عن
ح�ضارته وذلك عرب النق�ش على املعابد واملقابر لتدوين املعلومة ،ثم عرف الإن�سان بعد
ذلك تدوين املعلومة على اجللود و�صفحات الورق .لذا �أ�صبحت املعلومة رمز ًا من رموز
احل�ضارات الب�شرية (.)1
ثم بد�أت املعلومة تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف �شتى مناحي احلياة� ،إذ عربها ا�ستطاع الإن�سان
من تطوير نف�سه من خالل ر�صد تلك املعلومات وا�ستغاللها ،يف املجال الإح�صائي يف
�شتى املجاالت الإقت�صادية ،ال�سيا�سية ،الع�سكرية والأمنية وذلك عرب نقلها وا�ستغاللها
واكت�سابها بالكتابة والتدوين ،حيث �أ�صبحت املعلومة عربها يقا�س بها عظمة الأمم
وال�شعوب املتح�ضرة و�أ�صبحت املعلومة م�صدر قوة �إقت�صادية تباع وت�شرتى و�أ�صبحت من
ال�ضروريات الأ�سا�سية للنظام الإقت�صادي(.)1

وفيما بلي تعريف املعلومة لغوي ًا وا�صطالح ًا :
املعلومة لغة :

هي م�شتقة من كلمة علم وداللتها فيها وتدور بوجه عام حول املعرفة التي ميكن نقلها
واكت�سابها� ،أما املعلومة يف اللغة « »Informationفتفيد الإبالغ والتو�ضيح(.)7

املعلومة ا�صطالح ًا :

مل يعرف الفقه تعريف ًا دقيق ًا ووا�ضح ًا للمعلومة ،فقد عرفها بع�ض الفقهاء بتعريفات
خمتلفة على النحو التايل :
«ر�سالة ما معرب عنها يف �شكل يجعلها تدل على النقل �أو الإبالغ للغري ،كما يعرفها
البع�ض الآخر ب�أنها رمز ًا �أو جمموعة من رموز �أو �أحرف ت�ؤدي �إلى الإف�ضاء �إلى معنى(،)2
ونرى املعلومة هي جمموعة من الأحرف والرموز التي ت�ستخدم عرب النظام املعلوماتي
(احلا�سوب) ومعاجلتها عرب وحدة املعاجلة املركزية  ))CPUي�ستخل�ص عربها معنى
معني� .إذ ًا املعلومة هي م�صدر لبيانات بعد معاجلتها تقني ًا ،بالتايل �أن املعلومة ميكن
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بعد معاجلتها �أن تتحول �إلى �أموال خمتلفة بعد معاجلتها تقني ًا عرب النظام املعلوماتي
(احلا�سوب) ،وتختلف تلك الأموال ح�سب مدخل معلومة حمددة ومتعلقة بنوع املال
املعالج.

�أنواع املعلومة :

تنق�سم املعلومة �إلى ثالثة �أنواع خمتلفة هي(: )3
املعلومات الإ�سمية.
املعلومات اخلا�صة بامل�صنفات الفكرية.
املعلومات املتاحة.
نتناول كل جزء عن �أ�أنوع املعلومة �أعاله على حده كالآتي :

 /1املعلومات الإ�سمية :

تنق�سم املعلومات الإ�سمية �إلى ق�سمني هما  :املعلومات املو�ضوعية واملعلومات ال�شخ�صية
نتناولها كما يلي :

�أ /املعلومات ال�شخ�صية :

املعلومات ال�شخ�صية هي تلك املعلومات الل�صيقة بالإن�سان كا�سمه ،ديانته ،موطنه،
وحالته الإجتماعية  ...الخ من الطبيعي �أن ترد هذه املعلومات على ال�شخ�ص الطبيعي
وال�شخ�ص املعنوي وهذه املعلومة ل�صيقة ب�شخ�ص �صاحبها وتخ�ضع ل�سيطرته.

ب /املعلومات املو�ضوعية :

املعلومات املو�ضوعية هي تلك التي تن�سب ل�شخ�ص �آخر مما يرتتب عليه �أن يفيد الغري
بر�أيه ال�شخ�صي فيها ،وهي يف حد ذاتها م�شابهة للمعلومات ال�شخ�صية يف خ�صو�صيتها
وتختلف عنها يف �أنها موجهة للغري �أ�ص ًال وال تتعلق ب�شخ�صية �صاحبها ومثال لذلك مقاالت
ال�صحف والقرارات الإدارية.

 /2املعلومة اخلا�صة بامل�صنفات الفكرية:

جند �أن املعلومة هي �إحدى م�ساهمات البيانات مبعنى �أن ندخل معلومة ما يف النظام
الآيل (احلا�سوب) ،ثم ن�ستخدم تلك املعلومات املعاجلة كبيانات وهذا ما ينطبق على
معلومات مبلورة ومعاجلة تقني ًا ،لها �شكل م�صنفات فكرية ميكن تداولها عرب املعلومات
املعاجلة تقني ًا بالنظام املعلوماتي (احلا�سوب) ،وي�ستوي �أن تكون هذه املعلومات متعلقة
بامللكية الفكرية� ،أو بامللكية ال�صناعية� ،أو مبلكية العالمات التجارية وال�صناعية.

 /3املعلومات املتاحة:

هي تلك املعلومات التي يحتاج اجلميع احل�صول عليها لأنها بدون �صاحب ،مثل تقارير
البور�صة والن�شرات اجلوية ،حيث ميكن جتميع تلك املعلومات وجمعها و�صياغتها من
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�شخ�ص حمدد ،وميتلك ذلك ال�شخ�ص املعلومة بنا ًء على ما قام به من جهد بجمع
املعلومة ،حيث ترجع تلك احليازة �إلى ما بذله ذلك ال�شخ�ص �صياغة ،وميكن تق�سيم
املعلومات املتاحة �إلى ق�سمني املعلومات املعاجلة ،واملعلومات املتح�صلة :

�أ /املعلومات املعاجلة :

تكون تلك املعلومات املعاجلة هي تلك املعلومات التي تعالج تقني ًا عرب النظام املعلوماتي
(احلا�سوب) ،بق�صد تخزينها وا�سرتجاعها وا�ستغاللها حيث ين�ش�أ حق امللكية من
ال�شخ�ص املعالج للمعلومة ،دون الإخالل بحقوق املالك الأ�صلي حيث ي�ستفيد ال�شخ�ص
املعالج مببد�أ احلقوق املجاورة املبني يف قانون امل�صنفات الأدبية.
وتتمتع املعلومة بالتجديد والإبتكار وفق مدخالت املعلومة للنظام املعلوماتي
(احلا�سوب).
وقد تكون املعلومة مرتبطة مبجموعة من الربامج والأدوات واملعدات كما ُيق�صد بها
نظم و�شبكات الربجميات والنظام املعلوماتي (احلا�سوب).
جند �أن امل�شرع ال�سوداين قد عرف املعلوماتية عرب قانون جرائم املعلوماتية ل�سنة
2007م من خالل ن�ص املادة ( )2منه لتعريف املعلوماتية والبيانات واملعلومات
والنظام املعلوماتي بالآتي :

ب /املعلومة التقنية :

ُيق�صد بها نظم و�شبكات وو�سائل املعلومات والربجميات واحلوا�سيب والإنرتنت
�أو الأن�شطة املتعلقة بها.

ج /نظم املعلومات :

يق�صد بها جمموعة الربامج والأدوات واملعدات لإنتاج وتخزين ومعاجلة البيانات
�أو املعلومات �أو �إدارة البيانات �أو املعلومات ،كما جند �أن قانون جرائم املعلومات ل�سنة
2007م قد عرف املعلومة بتعريفني عرب ن�ص املادة ( )2منه على النحو التايل :
املعلوماتية  :ويق�صد بها يف التعريف امل�شار �إليه �أعاله ب�أنها نظم ال�شبكات والربجميات
التي يعتمد عليها النظام املعلوماتي (احلا�سوب) يف ت�شغيله بالتايل ف�أن املعلوماتية
املق�صودة يف املادة امل�شار �إليها� ،أعاله مق�صود بها برجميات ونظم �شبكات احلا�سوب
التي تقوم عليه البيانات التي متد بها احلا�سوب من بيانات حتى �أ�صبح معلومة معاجلة
تقني ًا ح�سب احلاجة.

د /البيانات واملعلومات :

ق�صد امل�شرع من تعريف البيانات واملعلومات من تلك الأحرف والأرقام والرموز
التي ميكن تخزينها داخل احلا�سوب ،ومعاجلة تلك املعلومة حيث ميكن �إنتاجها ونقلها
باحلا�سوب� ،أو �أي و�سائط �إلكرتونية �أخرى ميكن الت�صرف يف تلك املعلومة املعاجلة
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ح�سب ت�صنيفها بعد املعاجلة بالبيع وال�شراء والتملك وحتديثها �إلى �أموال ت�سمى باملال
املعلوماتي.

خ�صائ�ص املعلومة :

املعلومة هي �إحدى �إفرازات �صنع الإن�سان حيث ميكن تداولها بكافة �أنواع التداول
بالتايل يبقى �أن يكون للمعلومة خ�صائ�ص ميكن متييزها على النحو التايل :
الإبتكار والتحديد.

اال�ستئثار وال�سرية(.)1

�سوف نتناول كل من خ�صائ�ص املعلومة على النحو التايل :

 /1الإبتكار والتحديد :

لقد تطرقنا �إلى تعريف املعلومة ب�أنها ر�سالة ما معرب عنها يف �شكل يجعلها قابلة
للنقل �أو �إبالغ للغري ،وهي مكونة من �أحرف �أو رموز �أو �صور ي�ؤدي معناها �إلى معلومة
حمددة للأطر ،بينما هذا الإبالغ ال يت�أتى �إال بعد معاجلة تلك املعلومة معاجلة تقنية عرب
احلا�سوب ،بنا ًء عليه ف�إن املعلومة بهذا ال�شكل تكون حمددة حتديد ًا نافي ًا للجهالة حيث
ميكن عرب هذا التحديد معرفة تفا�صيل تلك املعلومة ،عن فحواها وم�صدرها ومالكها لذا
كان التحديد �ضروري ًا للمعرفة التامة باملعلومة ،حتى ميكن التعامل معها تعام ًال متكام ًال
لأن املعلومة غري املبتكرة تكون يف الأ�صل معلومة �شائعة ي�سهل الو�صول �إليها من قبل
الكافة �إذ ال ن�ستطيع �أن نن�سبها ل�شخ�ص معني.

التحديد :

التحديد طبيعة تفر�ض نف�سها حتى ميكن التعامل مع املعلومة تعام ًال مكتم ًال ،بالتايل �أن
التحديد هي ال�صفة الثانية للمعلومة بعد ابتكارها �أو �إن�شائها ومتالزمة معها عند انعدام
التحديد تنعدم املعلومة نف�سها ،بغري التحديد ال ميكن معرفة التفا�صيل اخلا�صة بتلك
املعلومة بعد ابتكارها ومعاجلتها معاجلة تقنية حيث ميكن من خالل حتديد املعلومة من
نقلها بكافة الو�سائل حتى ميكن التعامل معها بكافة �أنواع التعامل.
ي�صبح حتديد املعلومة �ضروري ًا طاملا يتعامل معها تعام ًال متكام ًال وفق حتديد حتديدها،
وعلى وجه التحديد االعتداء على املال املعلوماتي لأن ذلك االعتداء يفرت�ض وجود املعلومة
املحددة دائم ًا ،وتكون املعلومة املحددة مرتبطة ب�شخ�ص حمدد ،بنا ًء عليه ف�إن خا�صية
ابتكار املعلومة وحتديدها هما خا�صيتني متالزمتني للمعلومة.

 /2اال�ستئثار وال�سرية :

اال�ستئثار على املعلومة �أمر مهم حتى يعتد بها عند ارتكاب اجلرائم الواقعة على املعلومة،
بالتايل �أن الفاعل �أو اجلاين الذي ي�ستويل على املعلومة لي�ست�أثر على ميزة تخ�ص الغري
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ب�صفة مطلقة(� ،)3أن اال�ستئثار للمعلومة �أمر يخ�ص بع�ض الأ�شخا�ص �أو �شخ�ص بعينه
بالتايل �أن ا�ستئثار ال�شخ�ص باملعلومة بدرجة جتعله ميتلك �سرية املعلومة ،لأن اال�ستئثار
من �شخ�ص له �سلطان على تلك املعلومة هذا ب�صرف النظر على نوع املعلومة نف�سها ،و�إذا
ما كانت املعلومة متعلقة بحق م�ؤلف �أو �صاحب حق براءة على تلك املعلومة تن�ش�أ رابطة
الأبوة العلمية.
جند �أن اال�ستئثار ينبع من ال�سلطة اخلا�صة من ال�شخ�ص على تلك املعلومة ،بالتايل �أن
هذا اال�ستئثار ين�ش�أ عنه مبد�أ ال�سرية على تلك املعلومة ،لأنه من الأهمية �إخفاء الطابع
ال�سري على تلك املعلومات املتعلقة بال�شخ�ص وامل�ست�أثر لها ،لأن هذه ال�سرية كما عرفها
القانون عندما تنعدم ف�أنها تكون مباحة و�شائعة لال�ستعمال.
جند �أن قانون املعامالت الإلكرتونية ل�سنة 2007م ت�شري املادة التا�سعة منه �إلى
مبد�أ ال�سرية للمعلومة ،ف�أ�شار �إلى �أن بيانات التوقيع الإلكرتوين والو�سائط الإلكرتونية
واملعلومات التي تقدمها جلهات الت�صديق الإلكرتوين طابع ال�سرية ومل ُي َجزْ قانون
املعامالت الإلكرتونية �إلى من يعمل يف �أعمال الت�صديق على امل�ستندات الإلكرتونية والتي
ت�صل �إليه املعلومة ،بحكم عمله ال يجوز له �إف�شاء الأ�سرار التي و�صلت �إليه بحكم عمله بل
�أوجب القانون على العاملني يف جماالت الت�صديق على الوثائق الإلكرتونية املحافظة على
�سرية املعلومة(.)4
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الطبيعة القانونية للمعلومة

لقد َب َّي َّنا �سابق ًا خ�صائ�ص املعلومة و َب َّي َّنا �أن املعلومة لها خوا�ص مهمة وهي التحديد
والإبتكار والإ�ستئثار وال�سرية ،كذلك �أن حتديد املعلومة وابتكارها متعلقتان باملعلومة
نف�سها ،من حيث حتديدها و�إن�شائها من �أ�سا�سها ،كما �أن ال�سرية والإ�ستئثار هما
خا�صيتان متالزمتان ل�شخ�صية �صاحب املعلومة نف�سها وفق �أو�ضاعها القانونية ،بالتايل
ميكن حيازة املعلومة نف�سها بنا ًء على ما �أ�شرنا �إليه �أعاله.

 /1الطبيعة القانونية للمعلومة :

يرى الفقه التقليدي قبل حدوث الطفرة العلمية الهائلة يف جمال العوملة
ومعلومات االت�صال ،ب�أن املعلومة ذات طبيعة خا�صة م�ستوحاة من الفهم التقليدي القدمي
ب�ش�أنها الذي مبوجبه ي�ضفي و�صف القيمة املادية على الأ�شياء القابلة لال�ستحواذ ،وهذه
الفكرة ت�ؤدي �إلى �أن الأ�شياء التي ميكن الإ�ستئثار بها هي تلك الأ�شياء التي ميكن حيازتها
وا�ستئثارها و�أن هذه الأ�شياء ذات قيمة ،والنظر �إلى هذه املعلومة كطبيعة معنوية ميكن
حيازتها وا�ستئثارها( .)1ووفق ًا لهذا الفهم التقليدي القدمي ف�إنه ال ميكن ا�ستئثار تلك
املعلومة �إال عن طريق حق امللكية الفكرية والأدبية وبراءات االخرتاع ونحوها ،بالتايل
ي�ستند �أن�صار هذا املبد�أ �إلى �أن الأ�شياء التي تعد من قبيل الأموال هي الأ�شياء القابلة
للتملك والتي تكون حملها وحدها هي القابلة حلق اال�ستئثار ،والتي ال تعد من قبيل الأموال
ذلك لأن املعلومات املخزنة والتي تنتمي �إلى املعلومات الأدبية .ولذا جرى ابتكار هذا
الر�أي( ،)3بالتايل �أن احلماية القانونية للفهم التقليدي القدمي ال يت�أتى �إال عن طريق
امل�س�ؤولية التق�صريية حليازة تلك املعلومات بالتايل تكون احلماية القانونية وفق ًا للخط�أ
يف حيازة املعلومة وفق ًا للم�س�ؤولية التق�صريية ،ذلك لأن اخلط�أ يجد طريقه ال يف فكرة
احليازة ذاتها للمعلومة ولكن من خالل الظروف التي اقرتنت بهذه احليازة بنحو ميكن
معه ا�ستبعاد االعرتاف بفكرة حق اال�ستئثار نف�سه.

 /2املعلومة جمموعة م�ستحدثة من الأموال :

بعد تطور العلم احلديث وظهور ما يعرف باالت�صال عن بعد الناجت عن تطور تقنية
االت�صاالت �أ�صبحت املعلومة ت�شكل حجر الزاوية يف �شتى مناحي احلياة اليومية حيث
�أ�صبحت معه �إمكانية التعامل مع الأن�شطة الإقت�صادية والثقافية والع�سكرية والأمنية جند
�أن هذه الأ�شياء تعتمد اعتماد ًا كلي ًا على املعلومة ،وبهذا بد�أت املعلومة تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا
بعد تطور التقنية العلمية.
�أ�صبحت املعلومة من الأ�شياء التي ميكن ا�ستئثارها ومتلكها وبالتايل تعد املعلومة
م�ستقلة عن دعاماتها املادية من قبيل الأموال املادية القابلة للحيازة� ،أ�صبحت للمعلومة
قيمة تقوم ب�سعر ال�سوق و�أنها منتج ب�صرف النظر عن دعاماتها ،بالتايل تن�ش�أ عالقة
العدد الثالث
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قانونية ب�صاحبها عن طريق عالقة مالك ال�شيء و�أنها تنتهي �إلى م�ؤلفها ،وبالتايل ميكن
الإعتداء عليها كجرمية يعاقب عليها القانون اجلنائي حتت اجلرائم الواقعة على الأموال
بكافة تعريفاتها الواردة يف القانون اجلنائي ل�سنة 1991م ،وقانون جرائم املعلوماتية
ل�سنة 2007م ،حيث مل يقم قانون جرائم املعلوماتية ل�سنة 2007م بتعريف املال
املعلوماتي .كذلك تلعب املعلومة دور ًا �أ�سا�سي ًا يف الن�شاط الإقت�صادي ،واملعلومة بنا ًء على
ارتباطها مبالكها تباع وت�شرتى ويتم التعامل معها تعام ًال باعتبارها من املال املعلوماتي
يف التجارة الإلكرتونية عرب الدول بل ميتد الأمر �إلى �أكرث من ذلك �إذ �أن املعلومة جمموعة
م�ستحدثة من الأموال فقط بل ميتد الأمر �إلى �أن املعلومة بجانب �أنها ميكن �أن تكون من
الأموال �أنها جمموعة م�ستحدثة من املعلومات املادية التي ميكن ا�ستخدامها يف اجلانب
الع�سكري �أي�ض ًا ،كما ميكن �أن ت�ستخدم يف املجاالت الع�سكرية املختلفة� ،سواء تعلق الأمر
باال�ستخبارات الع�سكرية ،واجلانب الأمني ،حتديد مواقع و�إحداثيات �أخرى يف �شتى
�أنحاء العامل كما جاء يف موقع  google earthحيث يعمل هذا املوقع من خالل
الإنرتنت على �إظهار خريطة �أي مدينة يف العامل عرب �شبكة االنرتنت ،بل امتد الأمر �إلى
امل�شاهدة احلية ملا يحدث داخل الغرف عند حتديدها باملدينة واملوقع والدولة عرب موقع
.Google earth life
يرى الباحث �أن كل هذه املعلومات تتم عرب بث املعلومة املعاجلة تقني ًا عرب احلا�سوب،
بالتايل ميكن ا�ستخدام املعلومة �إجتماعي ًا يف كافة الأن�شطة الإجتماعية ،بالتايل �أن و�صف
املعلومة ب�أنها جمموعة م�ستحدثة من الأموال �أ�صبح و�صف ًا غري دقيق بل اعتربت املعلومة
ما هي �إال جمموعة م�ستحدثة من الأموال والبيانات املادية يف الأن�شطة الإقت�صادية
والع�سكرية والثقافية والإجتماعية.
خال�صة القول �أن املعلومة تعترب من الأموال والبيانات املادية املعاجلة تقني ًا والتي
ميكن حيازتها وا�ستئثارها ،ومن ثم يرتب القانون عقاب ًا جنائي ًا يف حالة الإعتداء عليها،
واملعلومة ميكن الت�صرف فيها بكافة طرق الت�صرف القانونية املتاحة ،بنا ًء عليه تعترب
املعلومة من الأموال املنقولة التي ميكن حيازتها كما جاء يف التعريف الوارد عرب ن�ص
املادة من القانون اجلنائي والتي ت�شري �إلى تعريف املال الثابت واملنقول.
جند �أن قانون اجلرائم املعلوماتية ل�سنة 2007م قد �أ�شار �إلى �سرقة املعلومة والتعامل
معها معاملة الأموال وتطبيق العقوبة يف حالة الإعتداء على تلك املعلومة ،وفق ما ي�شري
�إليه القانون �إال �أن قانون جرائم املعلوماتية ل�سنة 2007م مل يعرف املال تعريف ًا دقيق ًا
حتى ميكن الإعتداد بالتعريف القانوين للمال املعلوماتي ،رغم �أنه قد �أ�شار �إلى معاقبة
ال�سارق للمال عرب الف�صل الثالث منه حتت عنوان اجلرائم الواقعة على الأموال والبيانات
واالت�صاالت(.)1
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النتائج والتو�صيات
 /1النتائج :

بعد اكتمال هذا البحث ،ومقارنته بالقانون ال�سوداين والقانون الدويل اخلا�ص ال�صادر
من جلنة التجارة الدولية ،تو�صل الباحث �إلى النتائج التالية :
لقد �أدى ا�ستخدام تقنية املعلومات عرب االت�صال عن بعد م�ستغلني يف ذلك ال�شبكة
العنكبوتية (الإنرتنت) �إيجابيات عدة ملا تقدمه من ت�سهيالت يف كافة مناحي احلياة
اليومية �،سوا ًء كانت الإقت�صادية منها �أو الإجتماعية �أو الثقافية مما �أثر ذلك على
�سلوكيات املجتمعات عرب خمتلف م�شاربها،فظهر بنا ًء عليه مبا يعرف باملال املعلوماتي
التي ترتب عليها ظهور التجارة عن بعد� ،سميت بالتجارة الإلكرتونية وامتد التعامل
بذلك املال يف التعامالت اليومية ،كما ظهر مبا يعرف باحلكومة الإلكرتونية ال�شيء
الذي �سهل كيفية التعامل مع ال�سلطات احلكومية املختلفة ،كما �سهلت املعلومة �سهولة
التوا�صل الإجتماعي بني الأفراد كما �أدت املعلومة املعاجلة تقني ًا �إلى ظهور بع�ض اجلرائم
امل�ستخدمة عرب املعلومة ال�شيء الذي �أ�سفر عن ظهور بع�ض �سلوكيات خمتلفة يف املجتمع
منها ما مي�س املال املعلوماتي ومنها ما مي�س الإن�سان واملجتمع.

 /2التو�صيات :

يو�صي الباحث بتو�صيات عددة ،منها :
تعديل قانون الإثبات ال�سوداين ل�سنة 1994م ملعاجلة امل�ستندات املتح�صل عليها عرب
املعلومة ،واالت�صاالت وتعريفها وحتديد نوعها وكيفية �إثباتها ومدى حجيتها.
تعديل قانون املعامالت الإلكرتونية ل�سنة 2007م ليتواكب مع القانون املركزي
للمعلومات ل�سنة 2010م من حيث تعريفه للمعلومة.
�ضرورة ت�شفري املواقع احلكومية ت�شفري ًا ال ي�سمح بالولوج �إلى تلك املواقع.
�ضرورة اعتماد امل�ستندات امل�ستخرجة �إلكرتوني ًا من جهات االخت�صا�ص بو�صفها منبثقة
عن معلومات �إلكرتونية.
�ضرورة ن�شر الوعي الثقايف للتعامل مع املعلومة الإلكرتونية حل�سا�سيتها.
يجب ا�ستخدام املعلومة ا�ستخدام ًا موافق ًا لأحكام القانون حتى يكون ذلك اال�ستخدام
م�شروع ًا.
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امل�صادر واملراجع
 القر�آن الكرمي .� - 1أحمد خليفة امللط ،اجلرمية املعلوماتية ،دار الفكر العربي ،الإ�سكندرية،
2006م.
 - 2جرائم احلا�سوب كم�صدر من اجلرائم امل�ستحدثة .دار الفكر العربي،
الإ�سكندرية2007 ،م.
 - 3عبد اهلل ح�سني علي حممود� ،سرقة املعلومات املخزنة يف احلا�سوب ،دار النه�ضة.
 - 4قانون املعامالت الإلكرتونية ال�سوداين ل�سنة 2007م.
 - 5قانون املركز القومي للمعلومات ل�سنة 2010م.
 - 6قانون الأون�سرتال النموذج ال�صادر من جلنة التجارة الدولية 1996م.
 - 7املعجم الو�سيط.
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�إمكانية تطبيق االجتاهات الريا�ضية والإح�صائية يف التحليل
املايل لتقومي الأداء املايل  -درا�سة تطبيقية على �شركات
امل�ساهمة بال�سودان  -بالتطبيق على �شركة جياد ال�صناعية
�إعداد :
 /1د .نور الدين ق�سم اهلل زيدان �سليمان
	�أ�ستاذ م�شارك – ق�سم املحا�سبة والتمويل – جامعة ك�سال
� /2أ .يو�سف عبد الكرمي حممد الأمني
حما�ضر بق�سم املحا�سبة – كلية ال�شرق الأهلية – ك�سال
� /3أ .علي عبد الرحمن م�صطفى عبد املجيد
	�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية  -وزارة الدفاع  -ك�سال
امل�ستخل�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إلى التعرف على �إمكانية تطبيق االجتاهات الريا�ضية والإح�صائية
يف التحليل املايل لتقومي الأداء املايل (درا�سة تطبيقية على �شركات امل�ساهمة بال�سودان).
متثلت م�شكلة الدرا�سة يف �أن االعتماد واال�ستعانة بالتحليل املايل والذي يقوم بدرا�سة
املا�ضي ومقارنته باحلا�ضر ال�ست�شفاف امل�ستقبل ل�صناعة املعلومة ال�سليمة بخ�صو�ص
املن�شاة مو�ضوع القرار وتقييم �أدائها والذي ارتبط ب�أذهان كثريين بالن�سب املالية �أو
املحا�سبية �إال �أنها ال تعدو �أن تكون �أحد �أدواته ،ولكن الواقع الذي يراه الباحث ونلم�سه
من خالل وقوفه على �شركات امل�ساهمة العامة يختلف .وتكمن �أهمية الدرا�سة يف �أنها
حتاول الك�شف عن العالقة بني االجتاهات احلديثة للتحليل املايل وتقومي �أداء �شركات
امل�ساهمة العامة والتي تعترب العمود الفقري للإقت�صاد القومي ،كما هدفت الدرا�سة �إلى
التعرف على العالقة بني مفهوم االجتاهات احلديثة للتحليل املايل و�إدراك القائمني على
�أمر ال�شركات وتقومي �أداء �شركات امل�ساهمة العامة .ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها
الدرا�سة �أن الأ�ساليب الريا�ضية املعتمدة على بيانات كمية جتعلها تنجز احللول ب�أقل
جهد و�أ�سرع وقت .ومن تو�صيات الدرا�سة ينبغي ا�ستخدام مناذج الربجمة الريا�ضية يف
التحليل املايل لتقومي الأداء.
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Abstract
The study aimed to identify the role of the The application of
mathematical and statistical trends.
In the financial performance of public shareholding companies,
calendar consisted problem of the study is that dependence
and the use of financial analysis, which is the last study and
compare it with the present to discern the future of the industry
proper information about it›s the subject of the decision and
assess its performance, which has been linked minds of many
financial ratios or accounting but they are no more than one
of its instruments, but the fact that he sees the researcher and
touch through and stood on the public shareholding companies
is different from the desired, the study is important in being an
attempt to detect the relationship between the modern trends of
financial analysis and evaluation of the performance of public
joint stock companies, which are column backbone of the
national economy, the study aimed to identify the relationship
between the concept of the modern trends of financial analysis
and perception is based on the companies and evaluate the
performance of the public shareholding companies.
The most important results of the study that mathematical
methods based on quantitative data makecomplete solution
with minimal effort and quiclly. The study recommendations
should be used the mathematical programming methods in
financial analysis to evaluate performance.
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املبحث الأول
الإطار املنهجي للدرا�سة

املقدمة :
يرتبط التحليل املايل ارتباط ًا وثيق ًا بحاجة الأطراف املختلفة التي لها عالقة مب�شروع
معني ،ملعرفة املتغريات الإقت�صادية التي حدثت يف م�سار �أعماله خالل فرتة معينة،
واجتاهات تطوره م�ستقب ًال ،وملعرفة التغريات التاريخية والتنبوء بامل�ستقبل( ،وي�ستعان
بالتحليل املايل يف درا�سة املا�ضي ومقارنته باحلا�ضر ال�ستك�شاف امل�ستقبل) من خالل
الدرا�سة ،فهو بهذا املعنى علم يخت�ص ب�صناعة املعلومة مل�ساعدة ذوي ال�صلة باتخاذ
القرارات املتعلقة بامل�شروع مو�ضوع القرار .ويف هذا الإطار نخ�ص�ص هذه الدرا�سة
لإمكانية تطبيق االجتاهات احلديثة للتحليل املايل يف تقييم �أداء ال�شركات امل�ساهمة
والتي تعترب من �أهم �أ�شكال �شركات الأموال و�أكرثها انت�شار ًا والتي ت�ساهم يف ازدهار
ومناء �إقت�صاد الدول ن�سبة للتطورات الإقت�صادية والإجتماعية والعملية والتي �أدت �إلى
تزايد �أهمية التحليل املايل يف توفري املعلومة املالئمة والتي ت�شكل جوهر عملية اتخاذ
القرارات.
م�شكلة البحث :
�إن االعتماد واال�ستعانة بالتحليل املايل والذي يقوم بدرا�سة املا�ضي ومقارنته باحلا�ضر
ال�ست�شفاف امل�ستقبل ل�صناعة املعلومة ال�سليمة بخ�صو�ص املن�ش�أة مو�ضوع القرار وتقييم
�أدائها والذي ارتبط ب�أذهان كثريين بالن�سب املالية �أو املحا�سبية �إال �أنها ال تعدو �أن تكون
�أحد �أدواته ،ولكن الواقع الذي يراه الباحث ونلم�سه من خالل وقوفه على �شركات امل�ساهمة
العامة يختلف عن املرجو ،مما يثري الت�سا�ؤالت والتي ي�سعى الباحث للإجابة عنها ،وهي :
هل هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية بني الطرق والأ�ساليب الإح�صائية وتقومي �أداء
�شركات امل�ساهمه العامه؟.
هل هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية بني الطرق والأ�ساليب الريا�ضية وتقومي �أداء
�شركات امل�ساهمة العامه؟.
�أهداف الدرا�سة :
تهدف هذه الدرا�سة من خالل اال�ستق�صاء والتحليل لتحقيق الأهداف الآتية :
حتليل الطرق والأ�ساليب الإح�صائية وعالقتها بتقومي �أداء �شركات امل�ساهمه العامة.
تقومي الطرق والأ�ساليب الريا�ضية ووعالقتها بتقومي �أداء �شركات امل�ساهمه العامة.
اخلروج بتو�صيات من �ش�أنها �إفادة القائمني على �أمر �شركات امل�ساهمة العامة باالهتمام
باالجتاهات احلديثة للتحليل املايل.
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�أهمية الدرا�سة :
ميكن �إبراز �أهمية هذا البحث يف كونه يحاول الك�شف عن العالقة بني الأ�ساليب
الريا�ضية والإح�صائية للتحليل املايل وتقومي �أداء �شركات امل�ساهمة العامة والتي تعترب
العمود الفقري للإقت�صاد القومي وميكن �إعادة �صياغة هذه الأهمية من جانبني :
�أ .الأهمية العلمية  :تربز هذه الأهمية ب�صورة وا�ضحة يف معاجلتها ملو�ضوع ي�شغل الآن
اهتمام الأكادمييني ،وتكت�سب �أهمية �إ�ضافية من كونه يتعر�ض لأمر له دالالت �إقت�صادية
جديرة ب�أن ت�شغل حيز ًا مهم ًا يف درا�ستنا العلمية.
ب .الأهمية العملية � :أنه يقدم تقييم ًا لدور التحليل املايل يف تقومي الأداء املايل ل�شركات
امل�ساهمة العامة ،مما ي�ساعد القائمني على �أمر هذه ال�شركات وخمططي ال�سيا�سات
الإقت�صادية واملالية من الإ�ستفادة مما يتو�صل �إليه البحث من نتائج بالرتكيز على نقاط
القوة ودعمها ،و�إيجاد ال�سبل الكافية ملعاجلة مواطن ال�ضعف والنق�ص �إن وجدت بع�ض
تلك النقاط.
فر�ضيات الدرا�سة :
الفر�ضية الأولى  :هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية بني الطرق والأ�ساليب الإح�صائية
وتقومي الأداء املايل ل�شركات امل�ساهمة العامة.
الفر�ضية الثانية  :هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية بني الطرق والأ�ساليب الريا�ضية
وتقومي الأداء املايل ل�شركات امل�ساهمة العامة.
الدرا�سات ال�سابقة :
تناولت العديد من الدرا�سات ال�سابقة مو�ضوع تقومي الأداء املايل للوحدات واملن�ش�آت
املختلفة ،وقد خل�صت هذه الدرا�سات لبع�ض النتائج والتو�صيات والتي �أ�سهمت يف تفهم
دور التحليل املايل وتقومي الأداء لرفع كفاءة الأداء يف املن�ش�آت حمل الدرا�سات ،ومن هذه
الدرا�سات :
 /1درا�سة حممد علي حممد بر�سي2002 ،م(: )19
تناولت الدرا�سة التحليل املايل ودوره يف اتخاذ القرارات بهدف �إظهار �أهمية التحليل
املايل يف �إبداء الدرا�سة التف�صيلية للبيانات ودرا�سة النتائج لتحديد مواطن ال�ضعف
والقوة يف ال�سيا�سات املالية املتبعة باملن�ش�أة .متثلت م�شكلة الدرا�سة يف غياب التحليل
املايل للأرقام وعدم توفر هذه الأدوات ينتج عنه �صعوبة مقارنة البيانات واملراكز املالية
ونتائج الأعمال وبالتايل �صعوبة املقارنات للبدئل املختلفة عند اتخاذ القرارات .متثلت
فر�ضيات الدرا�سة يف  :اقرتان التحليل املايل بامليزانيات ،اتبعت الدرا�سة منهج الدرا�سة
النظرية وذلك من خالل الإطالع على املراجع والن�شرات والدوريات والر�سائل العلمية
املرتبطة مبو�ضوع الدرا�سة والدرا�سة التطبيقية من خالل �إطالع الباحث على امليزانيات
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العمومية ومرفقاتها واي�ضاحاتها والتي مت حتليل بياناتها و�أي�ض ًا ا�ستطالع الآراء ك�أ�سلوب
ميداين الختبار الفر�ضيات .تو�صلت الدرا�سة �إلى العديد من النتائج �أهمها �أن التحليل
املايل مهم يف جمال �صناعة القرارات املالية ،بالإ�ضافة �إلى �أن التحليل املايل مهم لكافة
الأطراف املعنية بقراءة القوائم املالية� .أهم التو�صيات التي �أو�صت بها الدرا�سة يجب
االهتمام بالتحليل يف جمال �صناعة القرارات املالية ،و�أنه يجب العمل مبوجب التحليل
املايل خلدمة الأطراف املعنية بقراءة القوائم املالية .اقت�صرت الدرا�سة ال�سابقة يف
حماولة معرفة �أثر غياب التحليل املايل للأرقام الواردة بالقوائم املالية على �صعوبة
مقارنة البيانات واملراكز املالية لهذه املن�ش�آت ،بينما �ستتناول الدرا�سة احلالية �أثر
الأ�ساليب املختلفة للتحليل املايل على تقومي الأداء املايل بالقطاع ال�صناعي.
 /2درا�سة مني عبد ال�سالم عبد ال�سيد2005 ،م(: )23
تناولت الدرا�سة دور التحليل املايل والرقابة املالية يف �أداء �شركات الت�أمني بهدف
�إجراء فح�ص دوري ل�شركات الت�أمني للت�أكد من مراعاة �أحكام القانون والأ�س�س الفنية
ملزاولة عمليات الت�أمني .متثلت م�شكلة الدرا�سة يف وجوب التزام �شركات الت�أمني باملعايري
العاملية مما يعر�ضها مل�شاكل مالية و�إدارية يف ظل ال�ضعف الن�سبي لر�ؤو�س �أموال �شركات
الت�أمني الأمر الذي ي�ؤدي لت�صفيتها وخروجها من �سوق الت�أمني.
تو�صلت الدرا�سة �إلى العديد من النتائج و�أهمها  :قلة الإقبال على ت�أمني الرثوة
احليوانية ،بالإ�ضافة �إلى ق�صور ال�سوق ال�سوداين عن تغطية جماالت حيوية للت�أمني
مثل الت�أمني الزراعي وال�صحي وت�أمني الطاقة� .أهم التو�صيات التي �أو�صت بها الدرا�سة
�ضرورة العمل على حت�سني �صورة �سوق الت�أمني لدى جمهور املواطنيني من خالل بذل
اجلهود الالزمة يف جمال ن�شر الوعي الت�أميني.
 /3درا�سة �صالح �شاطر حممد فرح2006 ،م(: )12
تناولت الدرا�سة �أهمية التحليل املايل والفني يف اتخاذ القرارات الإ�ستثمارية يف �سوق
الأوراق املالية بهدف الإ�سهام يف زيادة الوعي ون�شر ثقافة الإ�ستثمار يف �سوق الأوراق
املالية .متثلت م�شكلة الدرا�سة يف عدم �إقبال بع�ض امل�ستثمرين يف الإ�ستثمار ب�سوق الأوراق
املالية ويف عدم اعتماد بع�ض امل�ستثمرين للأ�س�س العلمية احلديثة للإ�ستثمار يف �سوق
الأوراق املالية .تو�صلت الدرا�سة �إلى العديد من النتائج و�أهمها متكن امل�ستثمرين الذين
اتبعوا الأ�ساليب العلمية من حتقيق �أرباح عالية متثلت يف الأرباح املوزعة للأ�سهم �سنوي ًا.
�أهم التو�صيات التي �أو�صت بها الدرا�سة �أهمية قيام مراكز الإ�ست�شارات املالية اخلا�صة
يف كافة �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية حتي تتمكن من القيام بدورها يف زيادة الوعي
العلمي ون�شر ثقافة الإ�ستثمارات يف �سوق الأوراق املالية.
 /4درا�سة حممد �ساير عا�شور الأعرج2006 ،م(:)18
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تناولت الدرا�سة منهج تطبيقي لقيا�س م�ؤ�شرات ال�سيولة والربحية وارتباطها بكفاءة
الأداء املايل ل�شركات املقاوالت الفل�سطينية باملقارنة مع امل�ؤ�شرات ال�صناعية الدولية
بهدف ا�ستخراج م�ؤ�شرات ال�سيولة والربحية ل�شركات املقاولة الفل�سطينية والتعرف على
عالقة الأداء املايل ل�شركات املقاوالت الفل�سطينية مب�ؤ�شرات ال�سيولة لهذه ال�شركات.
متثلت م�شكلة الدرا�سة يف  :ما مدى كفاءة الأداء املايل ل�شركات املقاوالت الفل�سطينية
مب�ؤ�شرات ال�سيولة والربحية ومقارنته بامل�ؤ�شرات ال�صناعية الدولية .تو�صلت الدرا�سة
�إلى العديد من النتائج �أهمها  :ارتفاع ن�سبة التداول لبع�ض �شركات املقاوالت الفل�سطينية
عن الن�سبة ال�صناعية الدولية وانخفا�ضها بالن�سبة للبع�ض .ارتفاع ن�سبة ال�سيولة ال�سريعة
لبع�ض �شركات املقاوالت الفل�سطينية عن الن�سبة ال�صناعية الدولية وانحفا�ضها بالن�سبة
للبع�ض الآخر .ومن �أهم التو�صيات التي �أو�صت بها الدرا�سة �ضرورة مراعاة االحتفاظ
ب�أ�صول متداولة بكميات كبرية وبني فر�ص الإ�ستثمار والتي قد ت�ضيع نتيجة االحتفاظ
بكميات كبرية من هذه الأ�صول.
 /5درا�سة جمعة علي �سوي�سي خمي�س2006 ،م(: )1
تناولت الدرا�سة التحليل املايل للقوائم املالية كو�سيلة لتقومي �أداء امل�صارف الأهلية من
حيث ال�سيولة والربحية بالتطبيق على امل�صارف الأهلية الناجحة واملتعرثة باجلماهريية
بهدف تو�ضيح �أهمية املوازنة بني ال�سيولة والربحية يف جناح امل�صارف ،والوقوف على
جناح بع�ض امل�صارف الأهلية يف حني تعرث البع�ض الآخر يف �ضوء �إدارة ال�سيولة والربحية.
متثلت م�شكلة الدرا�سة يف �أن هناك م�صارف �سجلت نقلة نوعية يف م�ستوى معامالتها
الداخلية واخلارجية وا�ستحوذت بالتايل على جل الن�شاط امل�صريف ،بينما هناك م�صارف
تواجه مب�شكلة حتقيق �إيرادات تغطي تكاليفها ،بالإ�ضافة لعدم توفر �سيولة كافية ملقابلة
م�سحوبات املودعني ،فمن هنا جاءت الدرا�سة كمحاولة للقيام بالتحليل املايل للقوائم
املالية لتقومي �أداء امل�صارف الأهلية من حيث ال�سيولة والربحية باجلماهريية الليبية.
تو�صلت الدرا�سة �إلى العديد من النتائج �أهمها � :أن ا�ستخدام �أ�ساليب التحليل املايل تفيد
يف تقومي �أداء ال�سيولة والربحية بامل�صارف الأهلية باجلماهريية .من �أهم التو�صيات التي
�أو�صت بها الدرا�سة � :ضرورة اتباع امل�صارف الأهلية باجلماهريية �أ�ساليب التحليل املايل
للتعرف على امل�ستويات املنا�سبة لل�سيولة والربحية.
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املبحث الثاين
الإطار النظري للدرا�سة
�أو ًال  :مفهوم و�أهداف التحليل املايل :
تعريف التحليل املايل :
هناك تعاريف كثرية للتحليل املايل تختلف باختالف املنهج العلمي املتبع ،ميكن
اخت�صارها فيما يلى(:)20
�أ .التحليل املايل عبارة عن معاجلة منظمة للبيانات املتاحة يهدف �إلى احل�صول على
معلومات ت�ستعمل يف عملية اتخاذ القرار ،وتقييم �أداء امل�ؤ�س�سات يف املا�ضي واحلا�ضر،
وتوقع ما �ستكون عليه يف امل�ستقبل.
ب� .إن التحليل املايل يت�ضمن عملية تف�سري القوائم املالية املن�شورة وفهمها من �أجل
اتخاذ قرارات م�ستقبلية.
ج .التحليل املايل يف جوهره ال يخرج عن الدرا�سة التف�صيلية للبيانات املالية والإرتباط
فيما بينها ،و�إثارة الأ�سئلة حول مدلولها يف حماولة تف�سري الأ�سباب التي �أدت �إلى ظهور
هذه البيانات بالكيفية التي هي عليها ،مما ي�ساعد على اكت�شاف نقاط القوة وال�ضعف يف
ال�سيا�سات املالية املختلفة التي تعمل امل�ؤ�س�سة على �إظاهرها.
�أهداف التحليل املايل :
تتعدد وتختلف �أهداف التحليل املايل من م�ؤ�س�سة �إلى �أخرى� ،أو من جمال لآخر �أو فرتة
زمنية لأخرى .وميكن تناول الأهداف الأ�سا�سية لهذا التحليل على النحو الآتي(:)14
التعرف على املوقف احلقيقي للجوانب املالية للم�ؤ�س�سة خالل فرتة زمنية معينة.
تقييم الأداء من خالل قيا�س ومقارنة ما �أ�سفر عنه التحليل املايل من م�ؤ�شرات �أو
معدالت مع معايري حمددة وت�ستخدم بوا�سطة امل�ؤ�س�سة.
توفري معلومات ومعدالت دقيقة لرت�شيد القرارات الإدارية ،يف املجاالت املختلفة داخل
امل�ؤ�س�سة .في�ساعد التحليل املايل بعنا�صره املختلفة يف حتليل الأداء التاريخي للم�ؤ�س�سة
ومدى توقع ا�ستمرار هذا الأداء �أو حت�سنه يف الفرتات امل�ستقبلية .كما �أن نتائج هذا
التحليل تدعم ب�شكل وا�ضح و�أ�سا�سي العديد من هذه القرارات لأطراف خمتلفة ذات
عالقة بامل�ؤ�س�سة.
�إعداد حماكاة م�ستقبلية للمراكز املالية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة .فالتحليل املايل من �صفاته
الأ�سا�سية �أنه ميكن �أن يرتجم عنا�صر الأ�صول واخل�صوم مبيزانية امل�ؤ�س�سة ،وكذلك
عنا�صر الإيراد وامل�صروف بقائمة الدخل �إلى ما يعرف بالأن�صبة الن�سبية .وميكن يف
�ضوء جمموعة من العالقات الثنائية لعنا�صر هذه القوائم �إعداد منوذج حماكاة ملا ميكن
�أن تكون عليه هذه القوائم م�ستقب ًال.
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الأطراف امل�ستفيدة من التحليل املايل :
تتعدد الأطراف امل�ستفيدة من معلومات التحليل ،كما تتنوع �أغرا�ض �إ�ستخداماتهم لتلك
املعلومات ،وذلك وفق ًا لتنوع عالقاتهم بامل�ؤ�س�سة من جهة ولتنوع قراراتهم املبنية على
هذه املعلومات من جهة �أخرى ومن الأطراف امل�ستعملة وامل�ستفيدة من معلومات التحليل
املايل ما يلي(: )21
 /1امل�ستثمرون  :يهتم امل�ساهم �أو �أ�صحاب امل�ؤ�س�سة الفردية بالعائد على املال
امل�ستثمر ،والقيمة امل�ضافة واملخاطر التي تنطوي عليها الإ�ستثمارات بامل�ؤ�س�سة.
� /2إدارة امل�ؤ�س�سة  :بحيث يظهر هذا التحليل مدى كفاءة الإدارة يف �أداء وظيفتها.
 /3الدائنون  :فالدائنني تختلف وجهة نظرهم يف التحليل املايل تبع ًا لنوع الدين.
 /4املوردون  :ويعني هذا درا�سة وحتليل مديونية العميل يف دفاتر املورد ،وتطور هذه
املديونية ،وعلى �ضوء ذلك يقرر املورد ما �إذا كان �سي�ستمر يف التعامل معه �أو يخف�ض من
هذا التعامل.
 /5العمالء  :با�ستخدام البيانات التي ين�شرها املورد وكذلك مناف�سيه ،ميكن للعميل
معرفة ما �إذا كانت ال�شروط التي يح�صل عليها خا�صة فرتة الإئتمان مماثلة ملا متنح
لغريه.
 /6العاملون يف امل�ؤ�س�سة  :ميكن القول ب�صفة عامة� ،أن �أهم الأطراف ذات امل�صلحة
يف امل�ؤ�س�سة هما  :امل�ساهمون (املالك) والعاملون يف امل�ؤ�س�سة.
 /7الهيئات احلكومية  :يعود اهتمام الهيئات احلكومية بتحليل �أداء امل�ؤ�س�سات لأ�سباب
رقابية من الدرجة الأويل ولأ�سباب �ضريبية بالدرجة الثانية.
 /8مراجعو ح�سابات امل�ؤ�س�سة  :يعترب مراجع احل�سابات �أو املراجع اخلارجي جهة
حمايدة ميثل وكي ًال عن الأطراف اخلارجية وعن حقوق حملة الأ�سهم .ومن ثم يهتم كثري ًا
ب�إجراء حتليل مقارن وب�شكل م�ستمر حيث �أن من امل�س�ؤولية الأ�سا�سية ملراجع احل�سابات
الإف�صاح يف تقريره نهاية كل فرتة مالية عن �أي �شكوك �أو عدم اطمئنان حول مدى
�إمكانية ا�ستمرار امل�ؤ�س�سة ب�شكل م�ستقر طوال الفرتات القادمة(.)21
ثاني ًا  :االجتاهات احلديثة للتحليل املايل :
تعني الأ�ساليب احلديثة وهي الطرق الكمية يف التعبري وهذه الطرق والأ�ساليب تكون
�أكرث دقة من الأ�ساليب التقليدية بالإ�ضافة �إلى ال�سرعة يف الو�صول �إلى النتائج ،والأ�ساليب
احلديثة ،وتنق�سم �إلى :
�أ -الأ�ساليب الإح�صائية(:)25
تعتمد الأ�ساليب الإح�صائية على الأرقام القيا�سية وال�سال�سل الزمنية ملجموعة من
البيانات ولعدد من ال�سنوات ،والغاية من ذلك هو ملعرفة وتو�ضيح العالقة بني م�ؤ�شرات
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معينة ،حيث يتم اختيار �سنة �أ�سا�س من بني ال�سل�سلة الزمنية وتتم املقارنة مع �سنة
الأ�سا�س .ولكن ينبغي اختيار �سنة الأ�سا�س وفق معايري دقيقة ومو�ضوعية وبعيدة عن
التحيز لكي تكون عملية املقارنة عملية مو�ضوعية و�صحيحة� .أما رقم القيا�س فيعرف
«ب�أنه رقم �أو مقيا�س �إح�صائي مت ت�صميمه بق�صد �إظهار التغري يف متغري معني خالل
فرتة معينة».
ب -الأ�ساليب الريا�ضية :
�أدخلت التطبيقات الريا�ضية يف كثري من املعارف والعلوم ،والتحليل املايل حاله حال
بقية املعارف والعلوم� ،سيما �أن الريا�ضيات ت�ستطيع �أن ُتنجز احللول ب�أقل جهد و�أ�سرع
وقت .وهذا ما �شجع الباحثني يف التو�سع با�ستخدام هذه الطرق و�سيما �إذا �أمكن ت�صوير
هذه الأمور ب�صورة كمية� ،أو ملحاولة معرفة وجود عالقات بني بع�ض الظواهر كدرا�سة
العالقة بني الأرباح وامل�صروفات �أو العالقة بني املبيعات وعدد العاملني ،حيث يحاول
املحلل املايل درا�سة العالقة بني هذه الظواهر من �أجل معرفة هل توجد عالقة بني هذه
املتغريات �أو ال ومن ثم �أي هذه الظواهر مث ًال متغري م�ستقل و�أيها متغري تابع .هناك
طرق عديدة ي�ستخدمها املحلل املايل مثل الربامج اخلطية ،طريقة الإحداثيات ،الربامج
املتغرية وغريها من الطرق الريا�ضية .و�أهم هذه الطرق :
 1طريقة االرتباط والإنحدار  :نظرية االرتباط ب�صورة عامة تدر�س �شدة �أو قوةالعالقة بني ظاهرتني �أو متغريين (� .)X , Yأما درا�سة هذه العالقة عن طريق التمثيل
البياين ب�أف�ضل عالقة اقرتان ممكنة بال�شكل  )Yi = f(xفت�سمى بدرا�سة الإنحدار.
واملنحنى �أو امل�ستقيم الذي ميثل هذه الدالة ي�سمى مب�ستقيم �أو منحنى الإنحدار.
 2طريقة الربجمة اخلطية  :الربجمة تعني و�ضع امل�شكلة املراد درا�ستها ب�صيغةريا�ضية �أو منوذج ريا�ضي ومن ثم حلها ،لذا ف�إن الربجمة اخلطية بهذا املعنى تت�ضمن
تخطيط خمتلف الأن�شطة من �أجل احل�صول على نتائج مثلى .وميكن تعريف الربجمة
اخلطية ب�أنها « :هي �إحدى مناذج الربجمة الريا�ضية التي تهتم بالتوزيع �أو التخ�صي�ص
الفعال ملوارد حمددة على �أن�شطة معروفة بق�صد الو�صول �إلى الهدف املطلوب»(.)11
وتعر�ض املراجع العلمية وجود العديد من النماذج التنب�ؤية للف�شل ت�ستند يف �صياغتها
�إلى الن�سب املالية� ،أما ب�شكل منفرد و�إما جمتمعة ،وقدرة هذه النماذج التنب�ؤية تتباين
فيما بينها بدقة التنب�ؤ بالف�شل على واقع امل�ؤ�س�سة وعمرها وحجم مديونيتها ،و�أي�ضا نوع
البيانات التحليلية اخلا�ضعة للتنب�ؤ .وعموم ًا �سيتم تو�ضيح النماذج امل�شاعة يف التطبيق
وانتقاء النماذج الأف�ضل كما يلي(: )8
منوذج بيفر : Beaver
حدد هذا النموذج على وفق درا�سة متت عام 1966م ا�ستخدمت
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لأغر�ض التنب�ؤ بالف�شل ،و ُتعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات الرائدة يف هذا املجال ،وقد جل�أ
� Beaverإلى ا�ستخدام وانتقاء ن�سب مميزة للأداء �سميت بالن�سب املركبة ،وقد ات�سم
هذا النموذج بقوة تنب�ؤية جعلته قادر ًا على التنب�ؤ بالف�شل وقبل وقوعه بخم�س �سنوات.
وقد در�س  )Beaver (30ن�سبة مالية اختار منها ( )6ن�سب عدها قادرة وبدقة على
التنب�ؤ بالف�شل واحتماالت الإفال�س ،وهي(: )8
ن�سبة التدفق النقدي (الداخل) �إلى جمموع الديون.
ن�سبة �صايف الربح قبل الفائدة وال�ضريبة �إلى جمموع املوجودات.
ن�سبة املديونية �إلى جمموع املوجودات.
ن�سبة �صايف ر�أ�س املال العامل �إلى جمموع املوجودات.
ن�سبة التداول.
ن�سبة التداول ال�سريعة.
و�أظهرت هذه الن�سب ال�ست القدرة على التنب�ؤ بالف�شل قبل وقوعه بخم�س �سنوات
وكانت ن�سبة اخلط�أ ( )10% ,18% ,21% ,24% ,22%يف ال�سنوات ال�سابقة
وعلى التوايل ،وهذه النتائج ذات دالئل �إح�صائية عند درجة ثقة ( )95%م�ؤكدة قدرة
املتغريات التي حددتها على التنب�ؤ مبكر ًا بالف�شل.
منوذج التامان وماكوج : Altman & Mccough
من �أكرث النماذج �شيوع ًا يف التنب�ؤ بالف�شل يف م�ؤ�س�سات الأعمال هو النموذج الذي حدد
يف درا�سة التمان وماكوج ( ،)Altman & Mccoughوقد و�ضع هذا النموذج
عام 1974م ،ويعرف هذا النموذج التحليل املميز �أو ما يعرف ( ،)Scoreوالتحليل
املميز هو �أ�سلوب �إح�صائي عن طريقه ا�ستطاع التامان  Altmanمن اختيار وتقدمي
�أف�ضل الن�سب املالية املميزة للأداء واملحددة الحتماالت الف�شل عن طريقها مت �صياغة
النموذج اخلا�ص بالتنب�ؤ .ومن ( )22ن�سبة مالية مت ترجيح وانتقاء ( )5ن�سب مالية
عدت على وفق وجهة نظره �أف�ضل الن�سب املميزة للأداء والتي ميكن �أن تتنب�أ بالف�شل
وهي(:)25
ن�سبة �صايف ر�أ�س املال العامل �إلى جمموع الأ�صول .X1
ن�سبة الإرباح املحتجزة �إلى جمموع الأ�صول . X2
ن�سبة �صايف الربح قبل الفائدة وال�ضريبة �إلى جمموع الأ�صول . X3
ن�سبة القيمة ال�سوقية لر�أ�س املال �إلى جمموع اخل�صوم. X4
ن�سبة �صايف املبيعات �إلى جمموع الأ�صول . X5
وقد و�ضع التامان  Altmanمنوذجا كمي ًا يعطي �إمكانية التنب�ؤ بالف�شل يف حالة
تطبيقه� ،أ�سماه بنموذج ( )Z-Scoreعلى وفق املعادلة الآتية :
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Z = 0.012 X1 + 0.014 X2 + 0.033 X3 + 0.006 X4 + 0.999
X5
		�إذ ُتعرب ( )Zعن م�ؤ�شر الف�شل �أما املتغريات  X1حتى  X5فهي
الن�سب املالية �أعاله وقد عرب التامان عن قيم  X1و  X2و  X3و X4كن�سبة مئوية
كاملة �أي � 0.30% = 30أما  X5فقد عرب عنها ب�شكل طبيعي �أي .30% = 30
ف�إذا زادت قيمة ( )Zيف م�ؤ�س�سة ما عن  2.99نقطة ف�إنه ال يتوقع تعر�ضها للف�شل ،و�إن
قلت قيمة ( )Zعن  1.81نقطة ف�أنها تت�سم ب�أداء �ضعيف وم�ؤهلة �أكرث من غريها يف
تعر�ضها للف�شل والت�صفية ،و�إذا بلغت قيمة ( )Zمقدار بني  1.81 - 2.99نقطة ف�إنه
من ال�صعوبة احلكم على �أداء هذه امل�ؤ�س�سة ويكون من ال�صعوبة التنب�ؤ باحتماالت ف�شلها
�أو عدم احتمال ذلك ،و�أن � Altmanأجرى اختبار ًا لهذا النموذج على عينات من
امل�ؤ�س�سات وملدة خم�س �سنوات قبل الإفال�س ،وكانت جيدة يف ال�سنة الأولى قبل الإفال�س
�إذ متكن النموذج من التنب�ؤ بالف�شل بن�سبة  95%ويف ال�سنة الثانية بن�سبة  72%ويف
ال�سنة الثالثة بن�سبة  48%و  29%يف ال�سنة الرابعة و  36%يف ال�سنة اخلام�سة ،قبل
الف�شل والإفال�س.
منوذج ارجنتي : Argent
مت �صياغة هذا النموذج عام  ،1976وهو على خالف النموذجني ال�سابقني ،ف�أن
منوذج  Argentقد ركز على املتغريات �أو العوامل الو�صفية �أو النوعية دون الكمية وقد
�سمي هذا النموذج بنموذج اخلط�أ الإداري املتعدد �أو ما يعرف بـ (.)A score
بح�سب هذا النموذج متر امل�ؤ�س�سة الفا�شلة عادة باملراحل الآتية :
حدوث العيوب التي تقود �إلى ......
حدوث الأخطاء والتي يرتتب عليها ظهور ........
�أعرا�ض الف�شل والتي ت�ؤدي �إلى حدوث ......
الف�شل الفعلي ممث ًال بالت�صفية �أو بالإفال�س.
ويف جمال التطبيق الفعلي للنموذج ،تعطي كل مرحلة من املراحل الثالث الأولى امل�ؤدية
�إلى الف�شل عالقة تتنا�سب مع وزنها الن�سبي واملحدد يف النموذج كالآتي :
العيوب ووزنها الن�سبي 43
الأخطاء ووزنها الن�سبي 45
الأعرا�ض ووزنها الن�سبي 12
100
املجموع
وقد اقرتح  Argentلكل عن�صر من العنا�صر الثالثة ال�سابقة جمموعة من امل�ؤ�شرات
التف�صيلية بح�سب ما هو مو�ضح يف اجلدول الالحق ،ثم و�ضع معيار ًا ال�ستخادم النموذج
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يف تقومي امل�ؤ�س�سة املقرت�ضة جمال الدرا�سة وذلك على وفق املقيا�س الآتي :
 يكون احتمال الف�شل �ضئي ًال �إذا كان جمموع العالمات يقل عن (.)18 يوجد احتمال معقول للف�شل �إذا كان جمموع العالمات �أكرب من ( )18و�أقل من(.)35
 يكون احتمال الف�شل قوي ًا �إذا كان جمموع العالمات ( )35و�أكرث.منوذج كيدا (:Kida )1981
لقد بني هذا النموذج على خم�س ن�سب مالية رئي�سة ليتخذ يف �صورته الريا�ضية ال�شكل
الآتي(: )20
Z= 1.042 X1 + 0.42X2 – 0.461X3 + 0.463X4 + 0.271X5
�إذ :
= X1

صافي الربح بعد الضريبة
مجموع األصول

(نسبة ربحية)

= X2

جملة حقوق املساهمني
مجموع املطلوبات

(نسبة الرفع)

= X3

األصول السائلة
املطلوبات املتداولة

(نسبة
السيولة)

= X4

املبيعات
مجموع األصول

(نسبة نشاط)

= X5

النقدية
مجموع األصول

(توازن األصول)

وتعد احتماالت الف�شل مرتفعة بح�سب هذا النموذج عندما تكون قيمة (� )Zسالبة.
وقد �أثبت هذا النموذج قدرة تنب�ؤية بحوادث الإفال�س قدرها  90%قبل �سنة من حدوث
واقعة الإفال�س(.)20
ثالث ًا  :مفهوم الأداء املايل :
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍ�ﻷﺩﺍء :
لقد تعددت مفاهيم الأداء بتعدد الباحثني والدار�سني يف هذا املجال .وفيما يلى �أكرث
املفاهيم �شمو ًال للأداء(: )10
�أ .الأداء لغوي ًا م�صطلح م�ستمد من الكلمة الإجنليزية والذي �أ�شتق بدوره من الفرن�سية
القدمية والذي يعني تنفيذ مهمة �أو ت�أدية عمل.
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ب .الأداء هو حتقيق الأهداف التنظيمية مهما كانت طبيعة وتنوع هذه الأخرية .هذا
التحقيق ميكن �أن يفهم يف االجتاه املبا�شر «النتائج» �أو باملفهوم الوا�سع للعملية التي ت�ؤدي
�إلى النتائج «عمل».
�أنواع الأداء :
�إن ت�صنيف الأداء كغريه من الت�صنيفات املتعلقة بالظواهر الإقت�صادية ،يطرح �إ�شكالية
�إختيار املعيار الدقيق والعملي يف الوقت ذاته الذي ميكن الإعتماد عليه لتحديد خمتلف
الأنواع .ومبا �أن الأداء من حيث املفهوم يرتبط �إلى حد بعيد بالأهداف ف�إنه ميكن
نقل املعايري املعتمدة يف ت�صنيف هذه الأخرية وا�ستعمالها يف ت�صنيف الأداء كمعايري
ال�شمولية ،الأجل والطبيعة .فح�سب معيار ال�شمولية الذي ق�سم الأهداف �إلى كلية وجزئية
ميكن تق�سيم الأداء �إلى(: )16
�أ .الأداء الكلي  :وهو الذي يتج�سد بالإجنازات التي �ساهمت جميع العنا�صر والوظائف
�أو الأنظمة الفرعية للم�ؤ�س�سة يف حتقيقها ،وال ميكن ن�سب �إجنازها �إلى �أي عن�صر دون
م�ساهمة باقي العنا�صر ويف �إطار هذا النوع من الأداء ميكن احلديث عن مدى وكيفيات
بلوغ امل�ؤ�س�سة �أهدافها ال�شاملة كاال�ستمرارية ،ال�شمولية ،الأرباح والنمو.
ب .الأداء اجلزئي  :وهو الذي يتحقق على م�ستوى الأنظمة الفرعية للم�ؤ�س�سة وينق�سم
بدوره �إلى عدة �أنواع تختلف باختالف املعيار املعتمد لتق�سيم عنا�صر امل�ؤ�س�سة ،حيث
ميكن �أن ينق�سم ح�سب املعيار الوظيفي �إلى � :أداء وظيفة املالية� ،أداء وظيفة الأفراد� ،أداء
وظيفة التموين� ،أداء وظيفة الإنتاج و�أداء وظيفة الت�سويق .وي�شري الباحث �إلى �أن الأداء
الكلي للم�ؤ�س�سة يف احلقيقة هو نتيجة تفاعل �أداء �أنظمتها الفرعية كما ي�ؤكد ذلك �أحد
الباحثني الذي يرى �أن درا�سة الأداء ال�شامل للم�ؤ�س�سة يفر�ض �أي�ض ًا درا�سة الأداء على
م�ستوى خمتلف وظائفها(.)13
م�ستويات الأداء :
تتمثل يف �سبعة م�ستويات للأداء والتي ميكن للم�ؤ�س�سة من خاللها التعرف على م�ستوى
�أدائها وهي(� :)4أ.الأداء الإ�ستثنائي .ب .الأداء البارز .ج .الأداء اجليد جد ًا.
د .الأداء اجليد .ه .الأداء املعتدل .و .الأداء ال�ضعيف .ز .الأداء املت�أزم.
قيا�س كفاءة الأداء املالى :
تعترب عملية تقومي و�ضبط الأداء املايل من �أهم الأدوات التي ت�ساعد �إدارة املن�ش�أة
على قيا�س فعالية وكفاءة �أدائها املايل والك�شف عن �أوجه اخللل فيه مما يت�ضمن بقائها
وا�ستمراريتها.
مفهوم قيا�س (تقومي) الأداء :
تقومي الأداء لغة  :قيم ال�شئ تقييم ًا �أى قدره ،و�أدى ال�شئ �أى قام به ،ويف قوله تعالى :
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((�إن هذا القر�آن يهدي للتى هي �أقوم))�( .سورة الإ�سراء  :الآية )9
تقومي الأداء هو جوهر العملية الرقابية والناجت الطبيعى لها ،كما ي�شتمل تقومي الأداء
على احلكم على جناح الفرد يف وظيفته احلالية ومدى جناحه وترقيته يف امل�ستقبل.
ميكن تعريفه ب�أنه» قيا�س نتائج الأداء على �ضوء املعايري املو�ضوعة بغر�ض حتديد
الإنحرافات عن تلك املعايري واتخاذ القرارات الت�صحيحية ب�ش�أنها.
وعرف �أي�ض ًا ب�أنه( « :)13ا�ستقراء دالالت وم�ؤ�شرات املعلومات الرقابية واتخاذ
ُ
قرارات بنا ًء على هذه املعلومات لإعادة توجيه م�سارات الأن�شطة.
وعرف �أي�ض ًا ب�أنه(« :)3الوقوف على درجات التن�سيق واالئتالف بني عوامل الإنتاج
ُ
املختلفة ،لتحديد مدى كفاءة ا�ستخدامها يف الوحدة الإقت�صادية وتطوير تلك الكفاءة
�سوا ًء على فرتات زمنية متتابعة �أو يف فرتة زمنية واحدة» .وتتوقف فعالية الإدارة على
القيا�س الفعال للأداء والنتائج ،فكلما كانت املنظمة متتلك نظام ًا جيد ًا للقيا�س كلما
ات�صف �أدا�ؤها بالفعالية .وال�شرط الأول لتح�سني وحتقيق التميز يف �أداء املنظمة هو
تطوير وتنفيذ نظام قيا�س الأداء.
م�ؤ�شرات قيا�س الأداء :
م�ؤ�شر الأداء هو العن�صر املنا�سب (مثل ن�سبة الأجزاء املعيبة يف املليون مث ًال ،والوقت
امل�ستخدم يف الت�صنيع) والذي ي�ستخدم لتقييم الأداء الكلي �أو اجلزئي ،وتقييم الأداء يف
الأجل الق�صري والأجل الطويل ،وتقييم الأداء الوظيفي (املحا�سبة ،الت�سويق ،الت�صنيع
 ...وهكذا) وتقييم الأداء ككل( .)27وتعترب م�ؤ�شرات قيا�س الأداء الأ�سا�سية هى و�سائل
لقيا�س الأداء �أو التقدم جتاه حتقيق الأهداف العلمية للمنظمة �أو الوحدة ،وحينما ترتبط
هذه املقايي�س با�سرتاتيجية وعوامل مفهومة ،ف�إن هذه امل�ؤ�شرات ت�ساعد املنظمة �أو �أي
وحدة فيها �أو حتى عمالءها اخلارجيني (امل�ستثمرون واملوردون واملجتمع) على تفهم
�أهداف املنظمة وكيفية حتقيقها ب�شكل جيد .كما ي�سمح قيا�س الأداء للمنظمة بتحديد
طريقة عملية لتو�صيف ما يعترب �أدا ًء منا�سب ًا ،وما هو لي�س كذلك وبا�ستعمال هذا التعريف
املحدد للنجاح ،ي�ستطيع املديرون مكاف�أة موظفيهم والتعلم من املمار�سات اجليدة املطبقة
يف منظمات الأعمال(.)15
�أنواع م�ؤ�شرات قيا�س الأداء :
ركزت الدرا�سات التي مت تنفيذها يف جمال قيا�س الأداء على امل�ؤ�شرات التي ت�ستخدم
يف عملية القيا�س ونوعيتها وال�شروط املطلوب توافرها يف هذه امل�ؤ�شرات .وهنا ميكن
تق�سيم م�ؤ�شرات قيا�س الأداء �إلى �أربع جمموعات �أ�سا�سية وهي:
�أ .م�ؤ�شرات تتعلق بفعالية حتقيق الأهداف التي تعمل امل�ؤ�س�سة على تطويرها ،وتتوقف
تلك املجموعة من امل�ؤ�شرات على طبيعة ن�شاط و�أهداف كل وحدة.
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ب .م�ؤ�شرات تتعلق بكفاءة ا�ستخدام املوارد حيث تت�ضمن هذه املجموعة ن�سبة التكاليف
الإجمالية �إلى بع�ض املخرجات املحددة التى يقدمها اجلهاز ويعرب ذلك ب�شكل �أ�سا�سي
عن تكلفة اخلدمة التي يقدمها هذا اجلهاز.
ج .م�ؤ�شرات تتعلق بالإنتاجية ويكون ذلك عن طريق العالقة الن�سبية بني خمرجات
ومدخالت تلك الوحدات ،ويتفق ذلك مع كل من الإنتاجية الإجمالية والإنتاجية اجلزئية
للعنا�صر.
د .م�ؤ�شرات تتعلق مب�ستوى جودة اخلدمات امل�ؤداة ويت�ضمن ذلك حتلي ًال للأبعاد
الأ�سا�سية التي تتكون منها جودة اخلدمة ب�صفة عامة.
طرق قيا�س الأداء املايل :
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ الأداء املايل ﻤﺎ ﻫﻲ �ﺇﻻ «ﻗﻴﺎ�ﺱ للنتائج املحققة �أو املنتظرة ﻲﻓ �ضوءﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤ� ً
ﺴﺒﻘﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ �ﺇﺩﺍﺭﺓ املوارد الطبيعية واملالية املتاحة للم�ؤ�س�سة وهذا
خلدمة �ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ لها ﻋﻼﻗﺔ بامل�ؤ�س�سة»( .)6ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤ�ﺅ�ﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ الأداء
املايل يف النقاط الثالث التالية :
�أ .ﺘﻘﻴﻴﻡ الأداء با�ستخدام التوازنات املالية � :ﺇﻥ التوازن املايل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍ�ﻷﻫﺩﺍﻑ املالية
التي ﺘ�ﺴﻌﻰ امل�ؤ�س�سة �إلى ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒ�ﺄﻨﻪ «التفاعل القيمي والزمني بني املوارد املالية
يف امل�ؤ�س�سة ﻭﺍ�ﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ «ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩ�ﺃ �ﺃ�ﺴﺎ�ﺴﻲ ﻤ�ﻀﻤﻭﻨﻪ �ﺃﻥ التمويل الدائم ﻴﺠﺏ
�ﺃﻥ ﻴﻔﻭﻕ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻ�ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤ�ﻀﺎﻑ لها جزء ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻ�ﺴﺘﻐﻼل �ﺃﻱ �ﺃﻥ
ﺍ�ﻷﻤﻭﺍل الدائمة للم�ؤ�س�سة ﻴﺠﺏ �ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤ�ﺴﺎﻭﻴﺔ لال�ستثمارات ال�صافية ﻤ�ﻀﺎﻑ لها ﺭ�ﺃ�ﺱ
املال املعياري( .)2ﻭﻴﻤﺜل التوازن املايل يف حلظة ﻤﻌﻴﻨﺔ التوازن ﺒﻴﻥ ﺭ�ﺃ�ﺱ املال الثابت
ﻭﺍ�ﻷﻤﻭﺍل الدائمة التي ﺘ�ﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ ﻋﺒﺭ الفرتة املالية ،ﻭﻴ�ﺴﺘﻭﺠﺏ ذلك التعادل
ﺒﻴﻥ املدفوعات واملتح�صالت �ﺃﻭ ﺒ�ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍ�ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍ�ﻷﻤﻭﺍل ﻭﻤ�ﺼﺎﺩﺭﻫﺎ.ﻭﻴﻤﻜﻥ
ﺩﺭﺍ�ﺴﺔ التوازن املايل ﻤﻥ ﺨﻼل امل�ؤ�شرات التالية :
 ﺭ�ﺃ�ﺱ املال العامل  :ﻴﻘ�ﺼﺩ ﺒﻪ «ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍ�ﻷ �ﺼﻭل التي ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ امل�ؤ�س�سة� ،ﺃﻤﺎ الفرقﺒﻴﻥ ﺍ�ﻷ �ﺼﻭل املتداولة واخل�صوم املتداولة ﻓﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ �ﺼﺎﻲﻓ ﺭ�ﺃ�ﺱ املال العامل الذي
ﻴﻌطي لدائني امل�ؤ�س�سة ﻨ�ﺴﺒﺔ ﺍ�ﻷﻤﺎﻥ التي ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اخل�صوم اجلارية .ﻭ�ﺇﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨ�ﺴﺒﺔ
ﺍ�ﻷ �ﺼﻭل املتداولة على اخل�صوم املتداولة ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺓ امل�ؤ�س�سة ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ �إلتزاماتها
ﺒﻴ�ﺴﺭ ،ﻭ�ﺇﻥ كان الكثري يعرف ر�أ�س املال العامل �ﺃﻨﻪ الفرق ﺒﻴﻥ ﺍ�ﻷﻤﻭﺍل الدائنة ﻭﺍ�ﻷ �ﺼﻭل
الثابتة(.)25
 احتياج ﺭ�ﺃ�ﺱ املال العامل  :ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎ ﻴﻤﺜل ﺭ�ﺃ�ﺱ املال العامل املوجب � ًﺸﺭﻁﺎ للتوازن املايل
ال�سليم ولن ﻴﻜﻥ له ﻤﻌﻨﻰ ً
ﺫﺍﺘﻴﺎ �ﺇﻻ �ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﺒﻘﻴﻤﺔ مالية �ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
ﺭ�ﺃ�ﺱ املال العامل .ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍ�ﻷﻨ�ﺸﻁﺔ املبا�شرة للم�ؤ�س�سة ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ املالية
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ﺒ�ﺴﺒﺏ التفاعل ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ العنا�صر �ﺃﻫﻤﻬﺎ املخزونات ،ﺤﻘﻭﻕ العمالءﺀ ،ﺤﻘﻭﻕ
املوردين ،الر�سم على القيمة امل�ضافة ،الديون ﺍلإﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاجلبائية ،ﻭيتولد ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ
املايل لال�ستغالل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘ�ﺴﺘﻁﻴﻊ امل�ؤ�س�سة ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ املرتتبة ﻋﻥ الن�شاط ﺒﻭﺍ�ﺴﻁﺔ
ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ لدى املتعاملني ﻭﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺘﻬﺎ بالتايل ﻴﺘﻭﺠﺏ البحث ﻋﻥ ﻤ�ﺼﺎﺩﺭ �ﺃﺨﺭﻯ لتمويل ﻫﺫﺍ
العجز ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴ�ﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﻲﻓ ﺭ�ﺃ�ﺱ املال العامل(.)7
 اخلزينة  :ﻫﻲ «�ﺇجمايل النقديات املوجودة با�ستثنا ﺀ ال�سلفيات امل�صرفية ،كما ﺘﻌﺭﻑبالفرق ﺒﻴﻥ ﺭ�ﺃ�ﺱ املال العامل ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺭ�ﺃ�ﺱ املال العامل» ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ كبرية ﻤﻥ
ﺍ�ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻲﻓ امل�ؤ�س�سة �ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ �ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺍﺯﻥ مايل ﺨﺎ�ﺼﺔ �ﺇﺫﺍ ما ﻋﻠﻤﻨﺎ �ﺃﻥ
ﺭ�ﺃ�ﺱ املال العامل ﻤﺎ ﻫﻭ �ﺇﻻ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻅﺭﻱ ﻻ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ �سيولة ﺠﺎﻫﺯﺓ لذلك ﺘﻌﺘﺒﺭ كهام�ش
�ﻀﻤﺎﻥ بالن�سبة للم�ؤ�س�سة ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ حالة التوقف �أو العجز عن ال�سداد(.)9
ب .ا�ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ الن�سب لتقييم الأداء املايل  :ﺘﻌﺘﻤﺩ امل�ؤ�س�سة ﻲﻓ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ملركزها املايل ﻋﻠﻰ
ﺩﺭﺍ�ﺴﺔ العالقة ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎ�ﺼﺭ القوائم املالية ﺜﻡ ﺘﻔ�ﺴﻴﺭ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻠﻙ العالقات ﻤﻊ الن�سب
املعيارية امل�ستمدة ﻤﻥ القطاع التي ﺘﻨ�ﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ امل�ؤ�س�سة �ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ املو�ضوعة ﻤﻥ
ﻗﺒل امل�ؤ�س�سة ﻨﻔ�ﺴﻬﺎ ،ﻭاملتعارف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ املحللني املاليني ،ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻑ ﺘﻠﻙ العالقات
ﺒﺎ�ﺼﻁﻼﺡ الن�سب املالية ،ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ �ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ الن�سب(:)5
 ﻨ�ﺴﺏ اال�سيولة  :ﻫﻲ ﺘﻠﻙ الن�سب التي ﺘﻬﺩﻑ �إلى ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺭ�ﺃ�ﺱ املال العاملوالتعرف ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ �سيولة امل�ؤ�س�سة ﻋﻠﻰ املدى الق�صري� ،ﺃﻱ �ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ �ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﻨﺎ�ﺼﺭ
ﺍ�ﻷ �ﺼﻭل املتداولة والإلتزامات املتداولة.
 ﻨ�ﺴﺏ الن�شاط  :ﻭﻫﻲ الن�سب التي تبني كفاءة امل�ؤ�س�سة �سوا ًءﺀ ﻲﻓ ﺘﺤ�ﺼﻴل احلقوق�ﺃﻭ ﺍ�ﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ �ﺃﺤ�ﺴﻥ ﺍ�ﺴﺘﻐﻼل ،ﻭلقيا�س ﻫﺫﻩ الكفاءة يتم �إجراء املقارنات ﺒﻴﻥ
املبيعات ﻭﻤ�ﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻ�ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻲﻓ ﻋﻨﺎ�ﺼﺭ املوجودات ﻭﺘﻔﺘﺭ�ﺽ ﻫﺫﻩ الن�سب ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ
التوازن ﺒﻴﻥ املبيعات ﻭﺍ�ﻷ �ﺼﻭل.
 ﻨ�ﺴﺏ املديونية  :ﺘﻘﻴ�ﺱ ﻫﺫﻩ الن�سب ﺩﺭﺠﺔ املديونية ﻭﺘ�ﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ خاللها اجلهاتامل�ستفيدة (املقر�ضني واملالك) ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤ�ﺼﻴﺭ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺓ امل�ؤ�س�سة ﻋﻠﻰ ﺘ�ﺴﺩﻴﺩ
الإلتزامات املالية ﺘﺠﺎﻩ الغري.
 ﻨ�ﺴﺏ املردودية  :ﻭﺘﻌﺭﻑ �ﺃﻴ� ًﻀﺎ ﺒﻨ�ﺴﺏ الربحية ،فاملردودية ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻬﻡ لتقييم �أداءﺀامل�ؤ�س�سة ﺍلإقت�صادﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺒﺭﻋﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻭ�ﺴﺎﺌل امل�ؤ�س�سة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ نتائج ﺠﻴﺩﺓ ،ﻭﻫﻲ
«العالقة ﺒﻴﻥ النتائج التي ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ امل�ؤ�س�سة والو�سائل امل�ستخدمة ﻲﻓ ذلك» ﻓﻘﻴﺎ�ﺴﻬﺎ ﻴ�ﺴﻤﺢ
للم�سريين ﻤﻌﺭﻓﺔ كفاءة ﻭﺭ�ﺸﺩ امل�ؤ�س�سة ﻲﻓ ﺍ�ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ(.)5
ج .ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ احلديثة ﻲﻓ ﺘﻘﻴﻴﻡ الأداء املايل  :ﻤﻊ التغري اجلزري ﻲﻓ ﺒﻴﺌﺔ ﺍ�ﻷﻋﻤﺎل
ﺨﺎ�ﺼﺔ ﻲﻓ ﺩﻭﺭ ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ املالية التي �ﺃ�ﺼﺒﺢ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺜﺭﻭﺓ املالك �ﺃﻭ ًال ﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ
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ﻲﻓ �أ�ساليب تقييم الأداء املايل ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ التقييم املحا�سبي �إلى التقييم ﺍ�إلإقت�صاﺩﻱ.
ﻭﻤﻥ �أكرث الأ�ساليب احلديثة ﻲﻓ التقييم ﺍلإﻗﺘ�ﺼﺎﺩﻱ ﻅﻬﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ القيمة ﺍلإقت�صاﺩﻴﺔ
امل�ضافة ،ﻭالقيمة ال�سوقية امل�ضافة.
 ﻤﻌﻴﺎﺭ القيمة ﺍلإﻗﺘ�ﺼﺎﺩﻴﺔ امل�ضافة  :يتكون �إجمايل ر�أ�س املال ﻤﻥ ﺍ�ﻷ �ﺴﻬﻡ املمتازهً
ﺘﻘﺩﻴﺭﺍ للأرباح
والعادية ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍ�ﻷ �ﺴﺎ�ﺱ ﻓ�ﺈﻥ القيمة ﺍلإﻗﺘ�ﺼﺎﺩﻴﺔ امل�ضافة ﺘﻤﺜل
ً
ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻋﻥ ﺍ�ﻷﺭﺒﺎﺡ املحا�سبية ،ﻭﺘﻤﺜل الدخل
ﺍلإﻗﺘ�ﺼﺎﺩﻴﺔ احلقيقية للعام ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ
املتبقي ﺒﻌﺩ ﻁﺭﺡ تكلفة ﺍ�ﻷﻤﻭﺍل ﻲﻓ ﺤﻴﻥ �ﺃﻥ ﺍ�ﻷﺭﺒﺎﺡ املحا�سبية ﻻ ﺘ�ﺄﺨﺫ ﻲﻓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ �ﺃﻱ تكلفة
�ﻷﻤﻭﺍل امللكية ،والربح ﺍلإﻗﺘ�ﺼﺎﺩﻱ �ﺃﻭ القيمة ﺍلإﻗﺘ�ﺼﺎﺩﻴﺔ امل�ضافة لي�ست باملفهوم اجلديد،
�ﻷﻨﻪ ﻲﻓ ﻋﺎﻡ  1890ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻭﺤﺩﺩ كما يلي « الربح ﺍلإﻗﺘ�ﺼﺎﺩﻱ ﻫﻭ الربح الذي ﻴﺒﻘﻰ
ﻤﺘﻭﻓﺭ للم�ساهمني بعد خف�ض ﻤﻜﺎﻓ�ﺄﺓ ﺭ�ﺃ�ﺱ املال امل�ستخدم»( ،)28فبالإ�ضافة �إلى خ�صم
كل امل�صاريف املحا�سبية ﺘﺨ�ﺼﻡ �ﺃﻴ� ًﻀﺎ تكلفة �ﺃﻤﻭﺍل امل�ساهمني.
 ﻤﻌﻴﺎﺭ القيمة ال�سوقية امل�ضافة  :ﻴﻘ�ﺼﺩ بالقيمة ال�سوقية امل�ضافة «الفرق ﺒﻴﻥ القيمةال�سوقية للم�ؤ�س�سة ﻭﺭ�ﺃ�ﺱ املال امل�ستثمر ﻤﻥ ﻗﺒل املالك واملقر�ضني ،ﻭﻫﺫﺍ املعيار ﻴﻌﺩ �ﺸﺎﻤل
ﻲﻓ ﻗﻴﺎ�ﺱ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ الرثوة ﻭﻤﻘﻴﺎ�ﺱ للفاعلية الت�شغيلية ﻲﻓ امل�ؤ�س�سات وفق ًا لقدرتها وكفاءتها
ﻲﻓ ﺭﺒﻁ العوامل التي ﺘﻌﻭﺩ �إلى ﻨﺠﺎﺡ امل�ؤ�س�سة(.)22
عنا�صر تقييم الأداء :
هي ال�صفات التي يتكون منها الأداء الكفء للعمل وهي نوعني :
�أ .عنا�صر ت�شمل ال�صفات امللمو�سة التي ميكن تقييمها ب�سهولة لدى الفرد كاملواظبة
والدقة يف العمل وكما ميكن التعبري عنه رقمي ًا.
ب .عنا�صر ت�شمل �صفات غري ملمو�سة والتي يجد الر�ؤ�ساء �صعوبة يف تقييمها نظر ًا
لأنها تتكون من ال�صفات واملميزات ال�شخ�صية لدى الفرد .وهذا يتطلب مالحظة م�ستمرة
لكي ين�سب للقيم مالحظتها وتقييمها جيد ًا.
معادالت الأداء :
وهي ميزان ميكن بوا�سطته �أن يزن املقيم �إنتاجية الفرد ملعرفة مدى كفاءته يف العمل
من حيث الكمية واجلودة خالل فرته زمنية معينة ،ويتم هذا مبقارنة العمل املنجز للفرد
مع املعدل القيا�سي للتوا�صل �أخري ًا �إلى حتديد م�ستوى كفاءته يف تنفيذ عمله مع املعدل
القيا�سي للتوا�صل اخريا �إلى حتديد م�ستوى كفاءته يف تنفيذ العمل املوكل �إليه ،ولها �أنواع
ثالثة :
�أ .املعدالت الكمية  :ومبوجبها يتم حتديد كمية معينة من وحدات الإنتاج التي يجب �أن
تنتج خالل فرتة زمنية حمددة� ،أي �أنها تدل على العالقة بني كمية العمل املنتج والزمن
املرتبط بذلك الأداء .وميكن ت�سمية هذا النوع من املعدالت باملعدالت الزمنية يف الإنتاج.
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ب.املعدالت النوعية  :وتعني وجوب التو�صل ب�إنتاج الفرد �إلى م�ستوى معني من اجلودة
والدقة والإتقان ،وغالب ًا ما يعني عنها بن�سب معينة من الأخطاء �أو الإنتاج املعيب التي
يجب �أن ال يتجاوزها الفرد ،وي�سمى هذا املعدل باملعدل النوعي للأداء.
ج .املعدالت الكمية النوعية  :وهي مزيج من النوعني ال�سابقني حيث مبوجبها يجب �أن
ي�صل �إنتاج الفرد �إلى م�ستوى معني خالل فرته زمنية حمددة ومب�ستوى معني من اجلودة.
املبحث الرابع
الدرا�سة امليدانية
�أو ًال  :نبذة تعريفية عن �شركة جياد :
الن�ش�أة والتطور :
�أ�س�ست �شركة جياد لل�سيارات املحدودة يف اليوم ال�سابع من �شهر �أغ�سط�س للعام
2004م وفق قانون ال�شركات لعام 1925م حتت �شهادة الت�أ�سي�س بالرقم ()22973
وهى تقوم بتجميع ال�سيارات وال�شاحنات اخلفيفة وهي �إحدى �شركات جياد ل�صناعة
ال�سيارات وال�شاحنات املحدودة .وتقع �شركة جياد ال�سيارات على بعد ( )55كلم جنوب
اخلرطوم على طريق اخلرطوم مدين ،تبلغ م�ساحة م�صانع ال�شركة  40.000مرت مربع.
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  127مليون جنيه �سوداين ،ويبلغ عدد العاملني فيها  276عام ًال.
�أهداف جمموعة جياد ال�صناعية(:)29
نقل التقانات وتوطينها.
خلق �شبكة مهنية و�صناعية وحرفية متكاملة وخلق الظروف املنا�سبة من �أجل حتديث
وتطوير القطاعات التقليدية.
تفادي االنت�شار الع�شوائي وغري املنظم للمهن وتوجيه اال�ستثمارات نحو تلبية احتياجات
التنمية الإقت�صادية والإجتماعية.
ثاني ًا  :حتليل البيانات واختبار الفر�ضيات :
حتليل البيانات الأ�سا�سية :
مت �س�ؤال املبحوثني عن مدى موافقتهم �أو عدم موافقتهم حول العبارات الأ�سا�سية
لال�ستبيان و�أعطيت لهم خيارات ترتاوح من (�أوافق ب�شدة) �إلى (ال �أوافق �إطالق ًا)،
اجلدول رقم ( )1ي�شري �إلى التوزيع التكراري لإجابات املبحوثني حول العبارات الأ�سا�سية
لال�ستبيان وذلك بالعدد وبالن�سبة املئوية.
جدول رقم ()1
التوزيع التكراري جلميع العبارات الأ�سا�سية (بالعدد وبالن�سبة املئوية)
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الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبارات
الفر�ضية الأولى
ح�سب �أ�سلوب ال�سال�سل العدد
الزمنية ينبغي اختيار
�سنة الأ�سا�س وفق معايري
دقيقة ومو�ضوعية وبعيدة
عن التحيز لكي تكون الن�سبة
عملية املقارنة مو�ضوعية
و�صحيحة.
ينبغي �أال تتجاوز ال�سل�سلة العدد
الزمنية �أكرث من خم�س
�سنوات لكي تكون النتائج
دقيقة ال �سيما بعد
بروز ظاهرة
الت�ضخم الن�سبة
الإقت�صادي والتي ت�ؤثر
على القيمة احلقيقية
للنقود.
ا�ستخدام �أ�ساليب حتليل العدد
ال�سال�سل الزمنية ي�ساعد
على زيادة القدرة التنب�ؤية الن�سبة
لل�شركة.
يهدف حتليل االرتباط العدد
�إلى قيا�س مدى االرتباط
واجتاهاته بني عنا�صر الن�سبة
القوائم املالية.
ت�ستخدم �شركة جياد العدد
�أ�سلوب حتليل االرتباط
يف درا�سة التغريات يف الن�سبة
ال�سوق.
تعظيم العوائد وتخفي�ض العدد
التكاليف ي�ساعد يف
حت�سني الأداء املايل يف الن�سبة
�شركة جياد.
الإدارة الأمثل للموارد العدد
واملادية
الطبيعية
والب�شرية داخل
�شركة الن�سبة
جياد ينعك�س �إيجاب ًا يف
حت�سني الأداء املايل.
حت�سني الأداء املايل العدد
ي�ساعد على ت�أمني بقاء
�شركة جياد يف بيئة
الن�سبة
تناف�سية.
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الرتكيز على اخلطة
املالية وال�سعي لتحقيقها
ي�ساعد على حت�سني الأداء
املايل يف �شركة جياد.
الفر�ضية الثانية
الربجمة
ت�ستخدم
اخلطية يف حل الق�ضايا
الإقت�صادية ذات العالقة
التبادلية كالعالقة بني
الأرباح وامل�صروفات يف
�شركة جياد.
الربجمة
ت�ستخدم
اخلطية لتحديد املزيج
الأمثل من اخلدمات
التي تقدمها �شركة جياد
للح�صول على �أكرب منفعة
ممكنة.
الربجمة
ت�ستخدم
اخلطية يف امل�ساعدة على
اتخاذ القرارات �سيما
املتعلقة بوظائف �شركة
جياد الرئي�سة.
طريقة
ا�ستخدام
�صفوف الإنتظار يف
تلبية احتياجات العمالء
ي�ساعد على جودة تقدمي
اخلدمات التي تقدمها
�شركة جياد.
ا�ستخدام امل�صفوفات اخلطية
ي�ساعد يف حل م�شاكل
الإنتاجية ل�شركة جياد.
يهدف تقومي الأداء
املايل يف �شركة جياد
�إلى ح�سن ا�ستغالل
املوارد مبا يتالءم مع
الظروف البيئية الداخلية
بكفاءة
واخلارجية
وفاعلية.
الأداء املايل يف �شركة
جياد مبفهومه احلديث
ينعك�س على الرتكيز
على الكميات املمكن
بيعها بد ًال عن الكميات
التي ميكن �إنتاجها من
منتجات ال�شركة.
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قيا�س الأداء املايل يف
�شركة جياد مي ِّكن من
معرفة مدى قدرة ال�شركة
على حتقيق الر�ضا
لعمالئها وزبائنها.
قيا�س ومقارنة ما حتققه
�شركة جياد يف جماالت
الربحية وكفاءة ت�شغيل
الأ�صول والقدرة على
الوفاء بااللتزامات من
م�ؤ�شرات حت�سني الأداء
املايل يف ال�شركة.
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العدد

23

26
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1

1

الن�سبة

38.3

43.3

15
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امل�صدر� :إعداد الباحث با�ستخدام برنامج  SPSSمن واقع بيانات الدرا�سة
امليدانية2015،م.
ي�شري اجلدول رقم (� )1إلى �أن :
ن�سبة ( )31.7%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة «ح�سب �أ�سلوب
ال�سال�سل الزمنية ينبغي اختيار �سنة الأ�سا�س وفق معايري دقيقة ومو�ضوعية وبعيدة عن
التحيز لكي تكون عملية املقارنة مو�ضوعية و�صحيحة « ،و�أن ن�سبة ( )56.6%موافقون
على ذلك ،بينما ن�سبة املحايدون فقد بلغت (.)11.7%
ن�سبة ( )38.3%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة « ينبغي �أال تتجاوز
ال�سل�سلة الزمنية �أكرث من خم�س �سنوات لكي تكون النتائج دقيقة ال �سيما بعد بروز ظاهرة
الت�ضخم الإقت�صادي والتي ت�ؤثر على القيمة احلقيقية للنقود” ،و�أن ن�سبة ()43.3%
موافقون على ذلك ،بينما ن�سبة املحايدون قد بلغت ( ،)11.7%يف حني �أن ن�سبة
( )6.7%ال يوافقون على ذلك.
ن�سبة ( )33.3%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة « ا�ستخدام �أ�ساليب
حتليل ال�سال�سل الزمنية ي�ساعد على زيادة القدرة التنب�ؤية لل�شركة” ،و�أن ن�سبة
( )56.7%موافقون على ذلك ،بينما ن�سبة املحايدون قد بلغت ( ،)8.3%يف حني �أن
ن�سبة ( )1.7%ال يوافقون على ذلك.
ن�سبة ( )26.7%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة « يهدف حتليل
االرتباط �إلى قيا�س مدى االرتباط واجتاهاته بني عنا�صر القوائم املالية « ،و�أن ن�سبة
( )59.9%موافقون على ذلك ،بينما ن�سبة املحايدون بلغت ( ،)11.7%يف حني �أن
ن�سبة ( )1.7%ال يوافقون على ذلك.
ن�سبة ( )20%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة «ت�ستخدم �شركة جياد
�أ�سلوب حتليل االرتباط يف درا�سة التغريات يف ال�سوق” ،و�أن ن�سبة ( )48.3%موافقون
على ذلك ،بينما ن�سبة املحايدون فقد بلغت ( ،)28.3%يف حني �أن ن�سبة ( )1.7%ال
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يوافقون على ذلك ،بينما ن�سبة الذين ال يوافقون على ذلك على الإطالق بلغت (.)1.7%
ن�سبة ( )40%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة « تعظيم العوائد وتخفي�ض
التكاليف ي�ساعد يف حت�سني الأداء املايل يف �شركة جياد» ،و�أن ن�سبة ( )56.7%موافقون
على ذلك ،بينما ن�سبة املحايدون بلغت (.)3.3%
ن�سبة ( )41.7%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة « الإدارة الأمثل للموارد
الطبيعية واملادية والب�شرية داخل �شركة جياد ينعك�س �إيجاب ًا يف حت�سني الأداء املايل» ،و�أن
ن�سبة ( )46.6%موافقون على ذلك ،بينما بلغت ن�سبة املحايدون ( ،)10%يف حني
�أن ن�سبة الذين ال يوافقون على ذلك على االطالق بلغت (.)1.7%
ن�سبة ( )46.7%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة « حت�سني الأداء املايل
ي�ساعد على ت�أمني بقاء �شركة جياد يف بيئة تناف�سية» ،و�أن ن�سبة ( )49.9%موافقون
على ذلك ،بينما ن�سبة املحايدون بلغت ( ،)1.7%يف حني �أن ن�سبة ( )1.7%ال
يوافقون على ذلك.
ن�سبة ( )38.3%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة « الرتكيز على اخلطة
املالية وال�سعي لتحقيقها ي�ساعد على حت�سني الأداء املايل يف �شركة جياد” ،و�أن ن�سبة
( )53.4%موافقون على ذلك ،بينما بلغت ن�سبة املحايدون (.)8.3%
ن�سبة ( )31.7%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة « الأ�ساليب الريا�ضية
املعتمدة على بيانات كمية جتعلها ُتنجز احللول ب�أقل جهد و�أ�سرع وقت» ،و�أن ن�سبة
( )56.6%موافقون على ذلك ،بينما ن�سبة املحايدون فقد بلغت ( ،)10%يف حني
�أن ن�سبة ( )1.7%ال يوافقون على ذلك.
ن�سبة ( )23.3%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة « ا�ستخدام طريقة
االرتباط والإنحدار يف حتليل العالقة بني املتغريات ي�ؤدي جلودة التحليل املايل» ،و�أن
ن�سبة ( )68.4%موافقون على ذلك ،بينما ن�سبة املحايدون فقد بلغت (.)8.3%
ن�سبة ( )31.7%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة « ا�ستخدام مناذج
الربجمة الريا�ضية التي تهتم بالتخ�صي�ص الفاعل للموارد املحدودة يقود جلودة
التحليل املايل» ،و�أن ن�سبة ( )58.3%موافقون على ذلك ،بينما ن�سبة املحايدون بلغت
(.)10%
ن�سبة ( )25%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة « ت�ستخدم الربجمة
اخلطية يف حل الق�ضايا الإقت�صادية ذات العالقة التبادلية كالعالقة بني الأرباح
وامل�صروفات يف �شركة جياد “ ،و�أن ن�سبة ( )43.3%موافقون على ذلك ،بينما ن�سبة
املحايدون بلغت ( ،)30%يف حني �أن ن�سبة ( )1.7%ال يوافقون على ذلك.
ن�سبة ( )25%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة « ت�ستخدم الربجمة
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اخلطية لتحديد املزيج الأمثل من اخلدمات التي تقدمها �شركة جياد للح�صول على �أكرب
منفعة ممكنة” ،و�أن ن�سبة ( )48.3%موافقون على ذلك ،بينما ن�سبة املحايدون بلغت
( ،)25%يف حني �أن ن�سبة ( )1.7%ال يوافقون على ذلك.
ن�سبة ( )30%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة « ت�ستخدم الربجمة
اخلطية يف امل�ساعدة على اتخاذ القرارات �سيما املتعلقة بوظائف �شركة جياد الرئي�سة «،
و�أن ن�سبة ( )48.3%موافقون على ذلك ،بينما بلغت ن�سبة املحايدون (.)21.7%
ن�سبة ( )23.3%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة « ا�ستخدام طريقة
�صفوف الإنتظار يف تلبية احتياجات العمالء ي�ساعد على جودة تقدمي اخلدمات التي
تقدمها �شركة جياد « ،و�أن ن�سبة ( )51.7%موافقون على ذلك ،بينما ن�سبة املحايدون
فقد بلغت ( ،)20%يف حني �أن ن�سبة ( )3.3%ال يوافقون على ذلك ،بينما ن�سبة
الذين ال يوافقون على ذلك على االطالق فقد بلغت (.)1.7%
ن�سبة ( )25%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة « ا�ستخدام امل�صفوفات
اخلطية ي�ساعد يف حل م�شاكل الإنتاجية ل�شركة جياد» ،و�أن ن�سبة ( )51.6%موافقون
على ذلك ،بينما ن�سبة املحايدون بلغت ( ،)20%يف حني �أن ن�سبة ( )1.7%ال يوافقون
على ذلك ،بينما ن�سبة الذين ال يوافقون على ذلك على االطالق فقد بلغت (.)1.7%
ن�سبة ( )36.7%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة « يهدف تقومي الأداء
املايل يف �شركة جياد �إلى ح�سن ا�ستغالل املوارد مبا يتالءم مع الظروف البيئية الداخلية
واخلارجية بكفاءة وفاعلية « ،و�أن ن�سبة ( )51.6%موافقون على ذلك ،بينما ن�سبة
املحايدون بلغت ( ،)10%يف حني �أن ن�سبة الذين ال يوافقون على ذلك على االطالق
فقد بلغت (.)1.7%
ن�سبة ( )28.3%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة « الأداء املايل يف
�شركة جياد مبفهومه احلديث ينعك�س على الرتكيز على الكميات املمكن بيعها بد ًال عن
الكميات التي ميكن �إنتاجها من منتجات ال�شركة « ،و�أن ن�سبة ( )50%موافقون على
ذلك ،بينما ن�سبة املحايدون بلغت ( ،)13.3%يف حني �أن ن�سبة ( )6.7%ال يوافقون
على ذلك ،بينما ن�سبة الذين ال يوافقون على ذلك على االطالق فقد بلغت (.)1.7%
ن�سبة ( )36.7%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة « قيا�س الأداء املايل يف
�شركة جياد مي َكن من معرفة مدى قدرة ال�شركة على حتقيق الر�ضا لعمالئها وزبائنها”،
و�أن ن�سبة ( )50%موافقون على ذلك ،بينما ن�سبة املحايدون بلغت ( ،)8.3%يف حني
�أن ن�سبة ( )3.3%ال يوافقون على ذلك ،بينما ن�سبة الذين ال يوافقون على ذلك على
الإطالق فقد بلغت (.)1.7%
ن�سبة ( )38.3%من عينة املبحوثني موافقون ب�شدة على عبارة « قيا�س ومقارنة
العدد الثالث
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ما حتققه �شركة جياد يف جماالت الربحية وكفاءة ت�شغيل الأ�صول والقدرة على الوفاء
بااللتزامات من م�ؤ�شرات حت�سني الأداء املايل يف ال�شركة « ،و�أن ن�سبة ()43.3%
موافقون على ذلك ،بينما ن�سبة املحايدون قد بلغت ( ،)15%يف حني �أن ن�سبة
( )1.7%ال يوافقون على ذلك ،بينما ن�سبة الذين ال يوافقون على ذلك على الإطالق
فقد بلغت (.)1.7%
اختبار فر�ضيات الدرا�سة :
متهيد :
يعترب توزيع كاي تربيع ( )Chi-Squareواحد ًا من �أ�شهر و�أهم الأدوات الإح�صائية
امل�ستخدمة يف حتليل الظواهر الإجتماعية �سوا ًء الو�صفية منها �أو غري الو�صفية ،لذا
فغالب ًا ما ال تخلو درا�سات و�أبحاث العلوم الإدارية التي تنتهج الأ�سلوب الكمي �أو ال�سلوكي
من تطبيق �أو ا�ستخدام هذا الأ�سلوب يف التحليل الإح�صائي .ومن التطبيقات املعروفة
لتوزيع كاي.
اختبار التجان�س :
يعترب اختبار التجان�س – �أو التماثل �أحد التطبيقات املهمة لتوزيع مربع كاي .وتكون
خطوات اختبار التجان�س كما يلي :
 – 1الفر�ض العدمي :هو فر�ض التجان�س (�أو التماثل).
2
K
)(O-e
 – 2الفر�ض البديل :هو عدم التجان�س.
� = X2
e
I
 – 3الإح�صائية :وت�أخذ الإح�صائية ال�شكل التايل:
والتي لها توزيع كا 2بدرجات حرية  K – Iحيث  Kهي عدد اخلاليا �أو الأق�سام �أو
الفئات O ،...ترمز للتكرارات امل�شاهدة e ،ترمز للتكرارات املتوقعة
 4املقارنة والقرار :حيث تتم مقارنة قيمة الإح�صائية (املح�سوبة من اخلطوةالثالثة) مع القيمة اجلدولية عند م�ستوي املعنوية ( ،)0.05ف�إذا كانت القيمة املح�سوبة
�أقل من اجلدولية القرار يكون قبول الفر�ض العدمي (�أي قبول فر�ض التجان�س) ،والعك�س
�إذا كانت القيمة املح�سوبة �أكرب من اجلدولية القرار هو رف�ض الفر�ض العدمي وقبول
الفر�ض البديل� .أي قبول فر�ض عدم التجان�س وذلك مب�ستوى معنوية ي�ساوي (.)0.05
يرى الباحث �أن هذا النوع من االختبار هو منا�سب الختبار فر�ضية الدرا�سة مع اختبار
الإرتباط والإنحدار.
�أو ًال  :اختبار مربع كاي جلميع العبارات الأ�سا�سية :
مت ح�ساب قيمة مربع كاي لإجابات املبحوثني حول العبارات الأ�سا�سية لال�ستبيان
ومقارنتها بالفيمة اجلدولية املقابلة لدرجة احلرية لكل عبارة ،اجلدول رقم ( )2التايل
يو�ضح نتائج اختبار مربع كاي جلميع العبارات الأ�سا�سية.
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جدول رقم ()2
نتائج اختبار مربع كاي جلميع العبارات الأ�سا�سية
العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبارات

1

2

3
4
5
6
7
8
9

الفر�ضية الأولى
ح�سب �أ�سلوب ال�سال�سل الزمنية ينبغي
اختيار �سنة الأ�سا�س وفق معايري دقيقة
ومو�ضوعية وبعيدة عن التحيز لكي تكون
عملية املقارنة مو�ضوعية و�صحيحة.
ينبغي �أال تتجاوز ال�سل�سلة الزمنية �أكرث
من خم�س �سنوات لكي تكون النتائج
دقيقة ال �سيما بعد بروز ظاهرة الت�ضخم
الإقت�صادي والتي ت�ؤثر على القيمة
احلقيقية للنقود.
ا�ستخدام �أ�ساليب حتليل ال�سال�سل الزمنية
ي�ساعد على زيادة القدرة التنب�ؤية لل�شركة
يهدف حتليل االرتباط �إلى قيا�س مدى
االرتباط واجتاهاته بني عنا�صر القوائم
املالية.
ت�ستخدم �شركة جياد �أ�سلوب حتليل
االرتباط يف درا�سة التغريات يف ال�سوق.
تعظيم العوائد وتخفي�ض التكاليف ي�ساعد
يف حت�سني الأداء املايل يف �شركة جياد.
الإدارة الأمثل للموارد الطبيعية واملادية
والب�شرية داخل �شركة جياد ينعك�س �إيجاب ًا
يف حت�سني الأداء املايل.
حت�سني الأداء املايل ي�ساعد على ت�أمني
بقاء �شركة جياد يف بيئة تناف�سية.

القيمة
املح�سوبة

18.300

5.991

2

0.000

24.667

7.815

3

0.000

45.467

7.815

3

0.000

46.800

7.815

3

0.000

46.333

9.488

4

0.000

26.800

5.991

2

0.000

36.400

7.815

3

0.000

52.400

7.815

3

0.000

الرتكيز على اخلطة املالية وال�سعي
لتحقيقها ي�ساعد على حت�سني الأداء املايل 18.900
يف �شركة جياد.
الفر�ضية الثانية
العدد الثالث

القيمة
اجلدولية

درجة
احلرية

Sig.
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10

11
12
13
14

15

16

17

18

ت�ستخدم الربجمة اخلطية يف حل الق�ضايا
الإقت�صادية ذات العالقة التبادلية
كالعالقة بني الأرباح وامل�صروفات يف
�شركة جياد.
ت�ستخدم الربجمة اخلطية لتحديد املزيج
الأمثل من اخلدمات التي تقدمها �شركة
جياد للح�صول على �أكرب منفعة ممكنة.
ت�ستخدم الربجمة اخلطية يف امل�ساعدة
على اتخاذ القرارات �سيما املتعلقة
بوظائف �شركة جياد الرئي�سة.
ا�ستخدام طريقة �صفوف الإنتظار يف تلبية
احتياجات العمالء ي�ساعد على جودة
تقدمي اخلدمات التي تقدمها �شركة جياد.
ا�ستخدام امل�صفوفات اخلطية ي�ساعد يف
حل م�شاكل الإنتاجية ل�شركة جياد.
يهدف تقومي الأداء املايل يف �شركة جياد
�إلى ح�سن ا�ستغالل املوارد مبا يتالءم
مع الظروف البيئية الداخلية واخلارجية
بكفاءة وفاعلية.
الأداء املايل يف �شركة جياد مبفهومه
احلديث ينعك�س على الرتكيز على الكميات
املمكن بيعها بد ًال عن الكميات التي ميكن
�إنتاجها من منتجات ال�شركة.
قيا�س الأداء املايل يف �شركة جياد ميكن
من معرفة مدى قدرة ال�شركة على حتقيق
الر�ضا لعمالئها وزبائنها.
قيا�س ومقارنة ما حتققه �شركة جياد يف
جماالت الربحية وكفاءة ت�شغيل الأ�صول
والقدرة على الوفاء بالإلتزامات من
م�ؤ�شرات حت�سني الأداء املايل يف ال�شركة.

21.733

7.815

3

0.000

26.133

7.815

3

0.000

6.700

5.991

2

0.035

48.833

9.488

4

0.000

51.000

9.488

4

0.000

38.800

7.815

3

0.000

45.833

9.488

4

0.000

57.833

9.488

4

0.000

47.333

9.488

4

0.000

امل�صدر� :إعداد الباحث با�ستخدام برنامج  SPSSمن واقع بيانات الدرا�سة امليدانية
2015م
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من اجلدول رقم ( )2ال�سابق يالحظ �أن :
بلغت قيمة مربع كاي املح�سوبة لداللة الفروق بني �إجابات املبحوثني املختلفة على العبارة
“التباع الأ�ساليب الإح�صائية ال بد من وجود �سل�سلة زمنية من البيانات» ()58.533
وهذه القيمة �أكرب من قيمة مربع كاي امل�ستخرجة من اجلدول حتت م�ستوى املعنوية
( )5%ودرجات حرية ( )3البالغة ( ،)7.815ت�شري هذه النتيجة �إلى وجود فروق
معنوية بني �إجابات املبحوثني حول هذه العبارة ول�صالح املبحوثني الذين يوافقون على
تلك العبارة ،وي�ؤكد ذلك قيمة  .Sigوهي (.)0.000
بلغت قيمة مربع كاي املح�سوبة لداللة الفروق بني �إجابات املبحوثني املختلفة على
العبارة “تعتمد الأ�ساليب الإح�صائية على الأرقام القيا�سية وال�سال�سل الزمنية ملجموعة
من البيانات ولعدد من ال�سنوات» ( )22.500وهذه القيمة �أكرب من قيمة مربع كاي
امل�ستخرجة من اجلدول حتت م�ستوى املعنوية ( )5%ودرجات حرية ( )2البالغة
( ،)5.991ت�شري هذه النتيجة �إلى وجود فروق معنوية بني �إجابات املبحوثني حول هذه
العبارة ول�صالح املبحوثني الذين يوافقون على تلك العبارة ،وي�ؤكد ذلك قيمة  .Sigوهي
(.)0.000
بلغت قيمة مربع كاي املح�سوبة لداللة الفروق بني �إجابات املبحوثني املختلفة على
العبارة “يعتمد �أ�سلوب ال�سال�سل الزمنية على اختيار �سنة �أ�سا�س من بني ال�سل�سلة
الزمنية وتتم املقارنة مع �سنة الأ�سا�س» ( )13.300وهذه القيمة �أكرب من قيمة مربع
كاي امل�ستخرجة من اجلدول حتت م�ستوى املعنوية ( )5%ودرجات حرية ( )2البالغة
( ،)5.991ت�شري هذه النتيجة �إلى وجود فروق معنوية بني �إجابات املبحوثني حول هذه
العبارة ول�صالح املبحوثني الذين يوافقون على تلك العبارة ،وي�ؤكد ذلك قيمة  .Sigوهي
(.)0.001
بلغت قيمة مربع كاي املح�سوبة لداللة الفروق بني �إجابات املبحوثني املختلفة على
العبارة “ح�سب �أ�سلوب ال�سال�سل الزمنية ينبغي اختيار �سنة الأ�سا�س وفق معايري
دقيقة ومو�ضوعية وبعيدة عن التحيز لكي تكون عملية املقارنة مو�ضوعية و�صحيحة»
( )18.300وهذه القيمة �أكرب من قيمة مربع كاي امل�ستخرجة من اجلدول حتت م�ستوى
املعنوية ( )5%ودرجات حرية ( )2البالغة ( ،)5.991ت�شري هذه النتيجة �إلى وجود
فروق معنوية بني �إجابات املبحوثني حول هذه العبارة ول�صالح املبحوثني الذين يوافقون
على تلك العبارة ،وي�ؤكد ذلك قيمة  .Sigوهي (.)0.000
بلغت قيمة مربع كاي املح�سوبة لداللة الفروق بني �إجابات املبحوثني املختلفة على
العبارة “ينبغي �أال تتجاوز ال�سل�سلة الزمنية �أكرث من خم�س �سنوات لكي تكون النتائج
دقيقة ال �سيما بعد بروز ظاهرة الت�ضخم الإقت�صادي والتي ت�ؤثر على القيمة احلقيقية
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للنقود» ( )24.667وهذه القيمة �أكرب من قيمة مربع كاي امل�ستخرجة من اجلدول حتت
م�ستوى املعنوية ( )5%ودرجات حرية ( )3البالغة ( ،)7.815ت�شري هذه النتيجة
�إلى وجود فروق معنوية بني �إجابات املبحوثني حول هذه العبارة ول�صالح املبحوثني الذين
يوافقون على تلك العبارة ،وي�ؤكد ذلك قيمة  .Sigوهي (.)0.000
بلغت قيمة مربع كاي املح�سوبة لداللة الفروق بني �إجابات املبحوثني املختلفة على العبارة
“ا�ستخدام �أ�ساليب حتليل ال�سال�سل الزمنية ي�ساعد على زيادة القدرة التنب�ؤية لل�شركة»
( )45.467وهذه القيمة �أكرب من قيمة مربع كاي امل�ستخرجة من اجلدول حتت م�ستوى
املعنوية ( )5%ودرجات حرية ( )3البالغة ( ،)7.815ت�شري هذه النتيجة �إلى وجود
فروق معنوية بني �إجابات املبحوثني حول هذه العبارة ول�صالح املبحوثني الذين يوافقون
على تلك العبارة ،وي�ؤكد ذلك قيمة  .Sigوهي (.)0.000
بلغت قيمة مربع كاي املح�سوبة لداللة الفروق بني �إجابات املبحوثني املختلفة على
العبارة “يهدف حتليل االرتباط �إلى قيا�س مدى االرتباط واجتاهاته بني عنا�صر القوائم
املالية» ( )46.800وهذه القيمة �أكرب من قيمة مربع كاي امل�ستخرجة من اجلدول حتت
م�ستوى املعنوية ( )5%ودرجات حرية ( )3البالغة ( ،)7.815ت�شري هذه النتيجة
�إلى وجود فروق معنوية بني �إجابات املبحوثني حول هذه العبارة ول�صالح املبحوثني الذين
يوافقون على تلك العبارة ،وي�ؤكد ذلك قيمة  .Sigوهي (.)0.000
بلغت قيمة مربع كاي املح�سوبة لداللة الفروق بني �إجابات املبحوثني املختلفة على
العبارة “ت�ستخدم �شركة جياد �أ�سلوب حتليل االرتباط يف درا�سة التغريات يف ال�سوق»
( )46.333وهذه القيمة �أكرب من قيمة مربع كاي امل�ستخرجة من اجلدول حتت م�ستوى
املعنوية ( )5%ودرجات حرية ( )4البالغة ( ،)9.488ت�شري هذه النتيجة �إلى وجود
فروق معنوية بني �إجابات املبحوثني حول هذه العبارة ول�صالح املبحوثني الذين يوافقون
على تلك العبارة ،وي�ؤكد ذلك قيمة  .Sigوهي (.)0.000
بلغت قيمة مربع كاي املح�سوبة لداللة الفروق بني �إجابات املبحوثني املختلفة على
العبارة “تعظيم العوائد وتخفي�ض التكاليف ي�ساعد يف حت�سني الأداء املايل يف �شركة
جياد» ( )26.800وهذه القيمة �أكرب من قيمة مربع كاي امل�ستخرجة من اجلدول حتت
م�ستوى املعنوية ( )5%ودرجات حرية ( )2البالغة ( ،)5.991ت�شري هذه النتيجة
�إلى وجود فروق معنوية بني �إجابات املبحوثني حول هذه العبارة ول�صالح املبحوثني الذين
يوافقون على تلك العبارة ،وي�ؤكد ذلك قيمة  .Sigوهي (.)0.000
بلغت قيمة مربع كاي املح�سوبة لداللة الفروق بني �إجابات املبحوثني املختلفة على العبارة
“الإدارة الأمثل للموارد الطبيعية واملادية والب�شرية داخل �شركة جياد ينعك�س �إيجاب ًا يف
حت�سني الأداء املايل» ( )36.400وهذه القيمة �أكرب من قيمة مربع كاي امل�ستخرجة من
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اجلدول حتت م�ستوى املعنوية ( )5%ودرجات حرية ( )3البالغة ( ،)7.815ت�شري
هذه النتيجة �إلى وجود فروق معنوية بني �إجابات املبحوثني حول هذه العبارة ول�صالح
املبحوثني الذين يوافقون على تلك العبارة ،وي�ؤكد ذلك قيمة  .Sigوهي (.)0.000
بلغت قيمة مربع كاي املح�سوبة لداللة الفروق بني �إجابات املبحوثني املختلفة على العبارة
“حت�سني الأداء املايل ي�ساعد على ت�أمني بقاء �شركة جياد يف بيئة تناف�سية» ()52.400
وهذه القيمة �أكرب من قيمة مربع كاي امل�ستخرجة من اجلدول حتت م�ستوى املعنوية
( )5%ودرجات حرية ( )3البالغة ( ،)7.815ت�شري هذه النتيجة �إلى وجود فروق
معنوية بني �إجابات املبحوثني حول هذه العبارة ول�صالح املبحوثني الذين يوافقون على
تلك العبارة ،وي�ؤكد ذلك قيمة  .Sigوهي (.)0.000
بلغت قيمة مربع كاي املح�سوبة لداللة الفروق بني �إجابات املبحوثني املختلفة على العبارة
“الرتكيز على اخلطة املالية وال�سعي لتحقيقها ي�ساعد على حت�سني الأداء املايل يف �شركة
جياد» ( )18.900وهذه القيمة �أكرب من قيمة مربع كاي امل�ستخرجة من اجلدول حتت
م�ستوى املعنوية ( )5%ودرجات حرية ( )2البالغة ( ،)5.991ت�شري هذه النتيجة
�إلى وجود فروق معنوية بني �إجابات املبحوثني حول هذه العبارة ول�صالح املبحوثني الذين
يوافقون على تلك العبارة ،وي�ؤكد ذلك قيمة  .Sigوهي (.)0.000
بلغت قيمة مربع كاي املح�سوبة لداللة الفروق بني �إجابات املبحوثني املختلفة على العبارة
“الأ�ساليب الريا�ضية املعتمدة على بيانات كمية جتعلها ُتنجز احللول ب�أقل جهد و�أ�سرع
وقت» ( )43.600وهذه القيمة �أكرب من قيمة مربع كاي امل�ستخرجة من اجلدول حتت
م�ستوى املعنوية ( )5%ودرجات حرية ( )3البالغة ( ،)7.815ت�شري هذه النتيجة
�إلى وجود فروق معنوية بني �إجابات املبحوثني حول هذه العبارة ول�صالح املبحوثني الذين
يوافقون على تلك العبارة ،وي�ؤكد ذلك قيمة  .Sigوهي (.)0.000
بلغت قيمة مربع كاي املح�سوبة لداللة الفروق بني �إجابات املبحوثني املختلفة على
العبارة “ا�ستخدام طريقة االرتباط والإنحدار يف حتليل العالقة بني املتغريات ي�ؤدي
جلودة التحليل املايل» ( )35.100وهذه القيمة �أكرب من قيمة مربع كاي امل�ستخرجة
من اجلدول حتت م�ستوى املعنوية ( )5%ودرجات حرية ( )2البالغة ( ،)5.991ت�شري
هذه النتيجة �إلى وجود فروق معنوية بني �إجابات املبحوثني حول هذه العبارة ول�صالح
املبحوثني الذين يوافقون على تلك العبارة ،وي�ؤكد ذلك قيمة  .Sigوهي (.)0.000
بلغت قيمة مربع كاي املح�سوبة لداللة الفروق بني �إجابات املبحوثني املختلفة على
العبارة “ا�ستخدام مناذج الربجمة الريا�ضية التي تهتم بالتخ�صي�ص الفاعل للموارد
املحدودة يقود جلودة التحليل املايل» ( )21.100وهذه القيمة �أكرب من قيمة مربع
كاي امل�ستخرجة من اجلدول حتت م�ستوى املعنوية ( )5%ودرجات حرية ( )2البالغة
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( ،)5.991ت�شري هذه النتيجة �إلى وجود فروق معنوية بني �إجابات املبحوثني حول هذه
العبارة ول�صالح املبحوثني الذين يوافقون على تلك العبارة ،وي�ؤكد ذلك قيمة  .Sigوهي
(.)0.000
بلغت قيمة مربع كاي املح�سوبة لداللة الفروق بني �إجابات املبحوثني املختلفة على العبارة
“ت�ستخدم الربجمة اخلطية يف حل الق�ضايا الإقت�صادية ذات العالقة التبادلية كالعالقة
بني الأرباح وامل�صروفات يف �شركة جياد» ( )21.733وهذه القيمة �أكرب من قيمة مربع
كاي امل�ستخرجة من اجلدول حتت م�ستوى املعنوية ( )5%ودرجات حرية ( )3البالغة
( ،)7.815ت�شري هذه النتيجة �إلى وجود فروق معنوية بني �إجابات املبحوثني حول هذه
العبارة ول�صالح املبحوثني الذين يوافقون على تلك العبارة ،وي�ؤكد ذلك قيمة  .Sigوهي
(.)0.000
بلغت قيمة مربع كاي املح�سوبة لداللة الفروق بني �إجابات املبحوثني املختلفة على
العبارة “ت�ستخدم الربجمة اخلطية لتحديد املزيج الأمثل من اخلدمات التي تقدمها
�شركة جياد للح�صول على �أكرب منفعة ممكنة» ( )26.133وهذه القيمة �أكرب من قيمة
مربع كاي امل�ستخرجة من اجلدول حتت م�ستوى املعنوية ( )5%ودرجات حرية ()3
البالغة ( ،)7.815ت�شري هذه النتيجة �إلى وجود فروق معنوية بني �إجابات املبحوثني
حول هذه العبارة ول�صالح املبحوثني الذين يوافقون على تلك العبارة ،وي�ؤكد ذلك قيمة
 .Sigوهي (.)0.000
بلغت قيمة مربع كاي املح�سوبة لداللة الفروق بني �إجابات املبحوثني املختلفة على العبارة
“ت�ستخدم الربجمة اخلطية يف امل�ساعدة على اتخاذ القرارات �سيما املتعلقة بوظائف
�شركة جياد الرئي�سية» ( )6.700وهذه القيمة �أكرب من قيمة مربع كاي امل�ستخرجة من
اجلدول حتت م�ستوى املعنوية ( )5%ودرجات حرية ( )2البالغة ( ،)5.991ت�شري
هذه النتيجة �إلى وجود فروق معنوية بني �إجابات املبحوثني حول هذه العبارة ول�صالح
املبحوثني الذين يوافقون على تلك العبارة ،وي�ؤكد ذلك قيمة  .Sigوهي (.)0.035
النتائج والتو�صيات :
�أو ًال  :النتائج :
بعد ا�ستعرا�ض اجلانب النظري للدرا�سة واجلانب امليداين واختبار الفر�ضيات لهذا
البحث ،تو�صل الباحث �إلى :
�أ /النتائج التالية ت�ؤكد �صدق الفر�ضية القائلة �« :أن هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية
بني تطبيق الطرق والأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة يف التحليل املايل وتقومي الأداء املايل
يف �شركة جياد»:
ح�سب �أ�سلوب ال�سال�سل الزمنية ينبغي اختيار �سنة الأ�سا�س وفق معايري دقيقة
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ومو�ضوعية وبعيدة عن التحيز لكي تكون عملية املقارنة مو�ضوعية و�صحيحة.
ا�ستخدام طريقة االرتباط والإنحدار يف حتليل العالقة بني املتغريات ي�ؤدي جلودة
التحليل.
ت�ستخدم �شركة جياد �أ�سلوب حتليل االرتباط يف درا�سة التغريات يف ال�سوق.
تعظيم العوائد وتخفي�ض التكاليف ي�ساعد يف حت�سني الأداء املايل يف �شركة جياد.
الإدارة الأمثل للموارد الطبيعية واملادية والب�شرية داخل �شركة جياد ينعك�س �إيجاب ًا يف
حت�سني الأداء املايل.
ب /النتائج التالية ت�ؤكد �صدق الفر�ضية القائلة �« :أن هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية
بني تطبيق الطرق والأ�ساليب الريا�ضية امل�ستخدمة يف التحليل املايل وتقومي الأداء املايل
يف �شركة جياد» :
الأ�ساليب الريا�ضية املعتمدة على بيانات كمية جتعلها ُتنجز احللول ب�أقل جهد و�أ�سرع
وقت.
ا�ستخدام مناذج الربجمة الريا�ضية التي تهتم بالتخ�صي�ص الفاعل للموارد املحدودة
يقود جلودة التحليل املايل.
ت�ستخدم الربجمة اخلطية يف امل�ساعدة على اتخاذ القرارات �سيما املتعلقة بوظائف
�شركة جياد الرئي�سة.
ا�ستخدام طريقة �صفوف الإنتظار يف تلبية احتياجات العمالء ي�ساعد على جودة تقدمي
اخلدمات التي تقدمها �شركة جياد.
ا�ستخدام امل�صفوفات اخلطية ي�ساعد يف حل م�شاكل الإنتاجية ل�شركة جياد.
يهدف تقومي الأداء املايل يف �شركة جياد �إلى ح�سن ا�ستغالل املوارد مبا يتالءم مع
الظروف البيئية الداخلية واخلارجية بكفاءة وفاعلية.
الأداء املايل يف �شركة جياد مبفهومه احلديث ينعك�س على الرتكيز على الكميات املمكن
بيعها بد ًال عن الكميات التي ميكن �إنتاجها من منتجات ال�شركة.
قيا�س الأداء املايل يف �شركة جياد مي ِّكن من معرفة مدى قدرة ال�شركة على حتقيق
الر�ضا لعمالئها وزبائنها.
قيا�س ومقارنة ما حتققه �شركة جياد يف جماالت الربحية وكفاءة ت�شغيل الأ�صول
والقدرة على الوفاء بالإلتزامات من م�ؤ�شرات حت�سني الأداء املايل يف ال�شركة.
ثاني ًا  :التو�صيات :
بعد ا�ستعرا�ض نتائج الدرا�سة يف هذا البحث وا�ستكما ًال له يو�صي الباحث بالآتي :
ال بد من مراعاة االحتياجات املختلفة مل�ستخدمي القوائم والتقارير املالية عند القيام
بعملية حتليلها.
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التباع الأ�ساليب الإح�صائية ال بد من وجود �سل�سلة زمنية من البيانات وينبغي �أال تتجاوز
ال�سل�سلة الزمنية �أكرث من خم�س �سنوات لكي تكون النتائج دقيقة ال �سيما بعد بروز ظاهرة
الت�ضخم الإقت�صادي والتي ت�ؤثر على القيمة احلقيقية للنقود.
على �شركة جياد اال�ستمرار يف الإدارة املثلى ملواردها الطبيعية واملادية والب�شرية والذي
ينعك�س �إيجاب ًا يف حت�سني �أدائها املايل مما ي�ساعد على ت�أمني بقائها يف بيئة تناف�سية.
�ضرورة ا�ستخدام الأ�ساليب الريا�ضية املعتمدة على بيانات كمية لأنها ُتنجز احللول
ب�أقل جهد و�أ�سرع وقت.
ينبغي ا�ستخدام مناذج الربجمة الريا�ضية التي تهتم بالتخ�صي�ص الفاعل للموارد
املحدودة مما يقود جلودة التحليل املايل.
�ضرورة ا�ستخدام طريقة �صفوف الإنتظار يف تلبية احتياجات العمالء مما ي�ساعد على
جودة تقدمي اخلدمات التي توفرها �شركة جياد.
الرتكيز على الكميات املمكن بيعها بد ًال عن الكميات التي ميكن �إنتاجها من منتجات
ال�شركة.
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Spatial analysis presents important information about
any given territory. This information may integrated with
attributes information so that it can yield a basis for making
a good decision.
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Based on Table 3 it can be concluded that
1.More than 50% of girls students cross distance less than
60 meter .
90% of female students are walking less than 100 meters.
The Longest distance recorded for female schools is 160
meters (in block 7 with the rate of 2%)
The plot of distance against the proportion of female
Students is given in
Figure 8
Figure 9 : The distribution distance by female students
Generally, it can be concluded that the female schools
are randomly distributed with Dispersed pattern, this fact
is supported by average nearest neighbor technique in the
following Figure 10.
Figure 10 : Female schools distribution pattern
5. Conclusion :
Currently, GIS have been used primarily to make maps
based upon data stored in the systems .Very often, these
maps are used in the spatial decision and policy making
processes .
This paper describes the usage of geographic information
systems (GIS) in terms of dealing with the education sector.
GIS software provides a complete solution for accessing,
processing, visualizing, and severing geographic data. The
rich GIS tool-sets provide functionality that process and
analyze vector data as well as spatial analysis that is applied
to many industries, such as environment, agriculture,
transportation, energy, infrastructure, and so on.
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is given in Figure 7.
Figure (7) : The distribution distance by female students
Generally, it can be concluded that the male schools
are randomly distributed with Random pattern , Figure
7supports the aforementioned finding .
Third Female schools :
Figure 8 :The female schools distribution pattern
Higher percentage 16% of female students are located in
block 22 who walks 50 - 60 meter
Lower percentage1% in block 17 is (1%) for those female
who are walking the distance for less than 20 meter .
This can be shown as in Table 3, with more details
Table 3 : The female schools distance & percentage
Students Percent

Distance

3%
23%
32%
43%
78%
91%
92%
96%
100%

10
20
40
50
60
90
100
130
160
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74%
83%
93%
96%
98%
100%

50
60
90
120
140
280

Second Male schools :
Higher percentage12% of the male students are located in
block 21 who walk less than 20 meter .
Lower percentage in block 15,18 is (1%) crossing distance
less than 20 meter .
This can be show as in Table 2.
Table 2: The male schools distance & percentage
Students Percent
9%
29%
37%
40%
42%
50%
64%
78%
86%
100%

Distance
10
20
30
40
50
60
100
140
150
280

From Table 2 it can be concluded that
More than 50% of male students are walking less
than 50 meter .
90%of male students are walk less than 150 meters.
The plot of distance against the proportion of male students

139

جملة ال�شرق للدرا�سات والبحوث العلمية

Alsharg Journal for studies and Scientific Research

العدد الثالث

Figure 4 :the population Distribution by age
Female students is found to be more than male students
i.e. the total female is 5338 with the rate of 56% of total
students and the male students with rate of 44% as shown
in Figure 5.
Figure 5 :the percent of students by gender
First Co-schools :
Males and females Students in range (514-) years of
age in the study area is 20%,which shows the higher percent.
Block 3 has a greater percentage of students in(514-) that
representing 27%, i.e. for each 4 people there is one student
in primary schools. The results further suggest that block 6
percent is closer to that based in block 3 with (514-) year of
age. The other blocks are similar in size with rate (17%to 24
%). The low density of students is located in block 11 with
the rate of 16%.
Figure 6: the Distribution Distance by Population
The distance can summarized as in Table 1.
Table (1) : Capture
Students Percent
16 %
47%
61%
67%

Distance
10
20
30
40
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Figure 3 : The distribution patterns in GIS
3.4. Points Distance :
In mathematics, the Euclidean distance or Euclidean
metric is the “ordinary” distance between two points
in Euclidean space. With this distance, Euclidean space
becomes a metric space. The associated norm is called the
Euclidean norm. Older literature refers to the metric as
Pythagorean metric.
Definition: the Euclidean distance between two points
p and q is the length of the line segment connecting them (
).
In Cartesian coordinates, if p = (p1, p2,..., pn) and q =
(q1, q2,..., qn) are two points in Euclidean n-space, then
the distance (d) from p to q, or from q to p is given by the
Pythagorean formula.
2

2

2

d(
p ,q )
=d (
q, p )
= (
q1 � p1 )
+(
q2 � p2 )
+ ... + (
qn � pn )
n

2

= �(
qn � pn )
i =1

4. Results
We used excel sheet package to calculate Students
percentage for each and both gender(male and female),
computed the cumulative sum for each group and extracted
the spatial information that we think arean important for
decisions .
According to the Sudan census in 2010, in the study area
the total population who are in range of (514-) is 9557 of
total population 44110 thus 22% of population are students
that show in Figure 4.
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the distribution of the features being analyzed is considered
clustered. If the average distance is greater than a hypothetical
random distribution, the features are considered dispersed.
The average nearest neighbor ratio is calculated as the
observed average distance divided by the expected average
distance (with expected average distance being based on a
hypothetical random distribution with the same number of
features covering the same total area.
The mathematical equation used for calculating the average
nearest neighbor :

The Average Nearest Neighbor tool returns five values:
Observed Mean Distance, Expected Mean Distance, Nearest
Neighbor Index, z-score, and p-value.
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all the above features represented as separated layers, also
the attributes data were collected from Sudan census reports
.

3.2 Density :
Density analysis takes known quantities of some
phenomenon and spreads them across the landscape based
on the quantity that is measured at each location and
the spatial relationship of the locations of the measured
quantities.
Density surfaces show where point or line features are
concentrated. For example, you might have a point value
for each town representing the total number of people in
the town, but you want to learn more about the spread of
population over the region. Since all the people in each town
do not live at the population point, by calculating density,
it is possible to create a surface showing the predicted
distribution of the population throughout the landscape.
3.3. The Average Nearest Neighbor :
The Average Nearest Neighbor tool measures the
distance between each feature centroid and its nearest
neighbor’s centroid location. Then averaging all these
nearest neighbor distances. If the average distance is less
than the average for a hypothetical random distribution,
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answer questions, support decisions, and reveal patterns.
Spatial analysis is in many ways the heart of a GIS, because
it includes all of the transformations, manipulations, and
methods that can be applied to geographical data to turn
them into useful information (10) .
While methods of spatial analysis can be very
sophisticated, they can also be very simple.
Figure 2 :the geographic data in the study area
There are many ways of defining spatial analysis, they
express the fundamental idea that information on locations
is essential. Basically, think of spatial analysis as “a set of
methods whose results may change when the locations of
the objects being analyzed change (10) .
3. Application :
(Needs to give briefing about this section and its
following subsections)
3.1. Data Description :
The spatial data was collected in the study area as the
paper map(13) , the geographic processing was done of it to
be correctly and digital map as shown Figure 2.The features
of the map classified as follow:
1-point feature represented the schools and it divided into
3 features:
a-the boy schools showed as blue color;
b- girl-schools showed as red color ;
c- co-schools showed as green color ;
2-polygon feature represented the residential blocks.
3-polygon feature represented the boundaries of the study
area .
العدد الثالث
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.
Attribute data can be obtained from a number
of sources or data can be captured specifically for the
application. Some popular sources of attribute data are from
town Planning and Management Departments, Police and
Fire Departments, Environmental groups, online media.
2.3. Decision Support :
GIS has a board range of application .some of the
prominent example are in urban planning ,forestry ,climate
science ,military use, emergency management ,education
sector, public health etc. One of the main tasks in GIS is
making decisions using information from different layers (3)
.Recent research has indicated how the GIS data of different
quality has impacts on decision making (8) .
Figure 1 : using GIS in decision support
GIS uses to establish trends within spatially referenced
data, makes detailed location based analysis and keeps
track of events on an area over extended period of time to
see how things are changing within time. Some times, we
have to make decisions that require the knowledge about
our environment. Our environment is so complex that
sometime we make decisions with incomplete information
.yet GIS enables to build model of complex environment
in a much simpler and easier way for us to understand the
environment and make decisions about it (8) .
2.4. Spatial Analysis :
Through spatial analysis you can interact with a GIS to
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2.1.1. Spatial data :
Spatialdataareused to provide the visual representation
of a geographic space and is stored as raster and vector
types. Hence, this data is a combination of location data and
a value data to render a map.
2.1.2. Attribute data :
Attribute data are descriptions, measurements, and/
or classifications of geographic features in a map. Attribute
data can be classified into 4 levels of measurements(12) :
nominal, ordinal, interval and ratio. The nominal level is
the lowest level of measurement for distinguishing features
quantitatively using type or class (e.g. tree species). Ordinal
data are ranked into hierarchies but does not show any
magnitude of difference (e.g. city hierarchy). The interval
measurement indicates the distance between the ranks
of measured elements, but a starting point is arbitrarily
assigned (e.g. Celsius Temperature). A ratio measurement,
the highest level of measurements, includes an absolute
starting point. Data of this category include property value
and distance. Attribute data is the detailed data used in
combination with spatial data to create a GIS. The more
available and appropriate attribute data used with spatial
data, the more complete a GIS is as a management reporting
and analysis tool.
2.2. Sources of Spatial & Attribute Data :
Spatial data can be obtained from satellite images or
scanned maps and similar resources. This data can then be
digitized into vector data or maintained as raster graphic
data. Essentially, any format of a geographical image with
location or co-ordinate points can be used as spatial data(13)
العدد الثالث
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The paper is organized as follows: Section 2, will give a
background for geographical information system, followed
by a GIS data and the Sources of Spatial and Attribute Data.
Section 3 consists of spatial analysis tools that are used in this
study including, density, average nearest neighbor, point
distance. The results are drawn and discussed in Section
4. The study concludes in Section 5. A brief description of
some concluding remarks would be given.
2. Geographic Information Systems :
Geographical Information Systems (GIS) are
computer-based systems that storing, processing, analyzing,
modeling, displaying spatially referenced data (3,4) .The
abstraction of the real world to construct the conceptual
model un avoidably results in different GIS representation
of objects in the real world (5,6) . Since the classical set
theory used in a conventional GIS is inadequate to express
natural variability in the environmental phenomena (5)
, there will often be meaningful discrepancies between
reality and its representation, because the reality is forced
into rigid data storage formats (7) . Often the phenomena
represent as map. Maps which are the heart of GIS allow us
to gain perspective of our surroundings. the enable us to see
patterns by reducing the complexity the surrounding world.
Virtually any data represented in spatially referenced form
can be shown on maps and yet various kind of data can be
represented on a single map. This would give us the chance
to analyze the interaction between the kinds of data and
reach at the better conclusion than we would have done it
otherwise.
2.1. GIS Data :
GIS Data is the key component of a GIS and has two
general types: Spatial and Attribute data (11) .
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1. Introduction :
Kosti town is located in the White Nile State of Sudan
at an altitude of 390 meters above sea level in the West
Bank to the White Nile, 260 km from the capital Khartoum.
Industrial area is one of the large area that contained Kosti
town and we talked it as instance.
The education in this place divided into two sectors :
1- Public sector
2- Private sector and the study was focused in the
Public sector.
There are 9557 students in range (514-) for both male
and female located in 18 schools (Sudan census,2010) . 3
only for Co-education,6 for male students and 9 for female
students.
Location is often considered the most important factor
leading to the success of a private or public sectors. Private
sector can profit from a good location. Location can help
keep fixed and overhead costs low and accessibility high.
Public sector facilities, such as schools, hospitals, libraries,
fire stations, and emergency response services (ERS)
centers, can provide high-quality service to the community
at a low cost when a good location is chosen. There are
many applications of GIS such as facilities management,
planning, insurances etc, generally GIS is a best solution for
problems with the spatial referenced and it is good tool to
produce the spatial information. Therefore it is necessary to
known what is acronym of GIS?.
GIS is stands for 1-Geographical Information Systems
2-Geographical Information sciences 3-Geographical
Information Services. For more information about the
evolution of GIS refer to (1, 2) . This study used the term
Geographical Information Systems as a tool to achieve the
main goal of the study.
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امل�ستخل�ص
تعترب املواقع من �أهم العوامل التي �أ َّدت �إلى جناح ِّ
كل ن�شاط والتعليم هو �أحد
احلقوق الأ�سا�سية لكل فرد من �أفراد املجتمع .وبالتايل ف�إنَّ مواقع التعليم يجب �أن يكون
الو�صول �إليها �سهل وبتكلفة منخف�ضة .املدار�س الإبتدائية مهمة بالن�سبة للأ�شخا�ص
الذين هم يف الفئة (� )15-4سنة من العمر ،والتي هي �أ�سا�س التعليم الأكادميي والديني
والتعامل ،وهي �أي�ض ًا متثل جوهر جمتمع املعرفة.
نظام املعلومات اجلغرايف ( )GISهو التكنولوجيا احلديثة التي ت�ساعد على
درا�سة املوقع اجلغرايف مع كل من الكفاءة وال�سرعة والدقة.
تهدف هذه الورقة �إلى درا�سة وحتليل مواقع املدار�س واملجمعات ال�سكنية ،وكثافة
ال�سكان ،ومنط توزيع املدار�س وتقدم املعلومات التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد �صناع القرارات
التعليمية لتح�سني التخطيط .و�أجريت الدرا�سة على مدينة كو�ستي ،وهي منطقة �صناعية.
وذلك با�ستخدام �أدوات التحليل املكاين لتحقيق �أهداف الدرا�سة.
الكلمات املفتاحية :
نظم املعلومات اجلغرافية  ،التحليل املكاين � ،صنع القرار.
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Abstract

Location is often considered the most important factor
leading to the success of each activity, the education is one of the
fundamental rights of every member of society, so the education
locations must be easy to access and of low cost.
Primary schools are important for people who are in
category (415-) years of age, which are the basis of academic
,religious and dealing education, also are represent the core of
the knowledge society.
The geographical information system (GIS) is a modern
technology that helps to study the geographical location with all
the efficiency, speed and accuracy.
This paper aims to study and analyze the location of schools,
residential blocks, density of the population, the distribution
pattern of the schools and presents the information that will
help the educational decision makers for better planning.
The study was conducted Kosti town, Industrial area unit,
using the spatial analysis tools to achieve the study goals.
Keywords :
GIS, Spatial Analysis, Decision Making
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