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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 �إىل
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 �إىل 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 الأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم.
تت�شرف هيئة التحرير ب�إ�صدار العدد الثاين من جملة ال�شرق للدرا�سات والبحوث
العلمية ،ولقد كان لل�صدى الطيب الذي تركه العدد الأول �أكرب الأثر واحلافز يف �أن نكون
�أ�ش ّد حر�ص ًا على �إ�صدار عددنا هذا.
ولقد �آثرنا �أن نعتمد املنهج نف�سه يف تنوع املو�ضوعات بلغتيها العربية والإجنليزية ،و�أن
ن�ستقطب الباحثني من خارج الكلية ،فجاء العدد حاف ًال ببحوث خ�ضعت للتقومي والتحكيم
العلميني الدقيقني .ونح�سب �أنها �ست�سهم �إ�سهام ًا فاع ًال يف تعميق الفكر العلمي وت�أ�صيل
مناهج البحث لدى الدار�سني.
وال يفوتنا �أن نكرر هنا �أن هذا اجلهد مل يكن لريى النور لوال حر�ص �أع�ضاء هيئة
التحرير وعملهم الد�ؤوب على �إجنازه وو�ضعه بني �أيادي الدار�سني والباحثني.
ن�س�أل اهلل تعاىل �أن يكون عملنا هذا خال�ص ًا لوجهه الكرمي و�أن يي�سر لنا اال�ستمرار فيه،
فهو املوفق وهو املعني.

هيئة حترير املجلة ،،،
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دور �إدارة املعرفة فـي حتقيق امليزة التناف�سية
(بالتطبيق على بنك �أمدرمان الوطني 2015-2014م)
�إعداد :
ال�سماين حممد الغايل نور الدائم
دَّ .
كلية النِّيل الأبي�ض للعلوم والتكنولوجيا
smanismn@gmail.com Email

امل�ستخل�ص
طرح البحث امل�شكلة يف �صورة ت�سا�ؤل رئي�سي عن عالقة �إدارة املعرفة بامليزة التناف�سية،
وما �أثر �أنواع املعرفة املختلفة يف حتقيق امليزة التناف�سية.
هدف البحث �إىل درا�سة املعرفة و�إدارتها يف الفكر الإداري والتعرف على املفاهيم
املختلفة للميزة التناف�سية �إ�ضافة �إىل درا�سة �إدارة املعرفة وعالقتها بامليزة التناف�سية يف
بنك �أمدرمان الوطني.
افرت�ض البحث وجود عالقة معنوية بني �إدارة املعرفة وامليزة التناف�سية ،وت�ؤثر املعرفة
ال�ضمنية على حتقيق امليزة التناف�سية واملعرفة الظاهرة واملنظمة واملكتوبة لها عالقة
جوهرية بتحقيق امليزة التناف�سية .ا�ستخدم البحث املنهج التاريخي والو�صفي واملنهج
اال�ستنباطي اال�ستقرائي.
من النتائج التي تو�صل �إليها الباحث  :العالقة بني �إدارة املعرفة وامليزة التناف�سية
عالقة �إيجابية ،وكفاءة �إدارة املعرفة ميكن النظر �إليها كم�ؤ�شر على �إمكانيات املن�ش�أة
وقدرتها على حتقيق امليزة التناف�سية ،واالبتكارات والإبداعات التي ت�ساهم يف حتقيق
امليزة التناف�سية لها عالقة ب�إدارة املعرفة.
من تو�صيات البحث �ضرورة العمل على ن�شر املعرفة بكل �أنواعها و�إتاحتها للجميع
داخل املنظمة وت�شجيع العاملني على الن�شاط املعلوماتي ،االهتمام بتدريب العاملني ورفع
كفاءة �إدارة املعرفة باملنظمة ،و�ضرورة و�ضع ا�سرتاتيجية لإدارة املعرفة يف حتقيق امليزة
التناف�سية.
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ABSTRACT
The research problem was presented in major question about
the relation between the management of know ledge and the
distinctive competitive quality and impact on the accumulated
knowledge within the realization of the distinctive competitive
quality.
This research was an attempt to tackle and research
administrative discourse practiced in Omdurman National
Bank.
The research assumed three hypotheses , the abstract
relation between knowledge management and the distinctive
competitive quality, the effect of the implicit knowledge means
on the achievement of the competitive quality , the core explicit
relation to attain distinguished competitive quality.
The research followed the historical; descriptive, deductive
and inductive approaches.
The outcome of the research lead to a positive relation between
the management of knowledge and the distinctive competitive
quality furthermore; the efficiency indicates the capacity of
the specific corporation structure that can attain creativity to
contribute in attaining distinctive competitive quality.
The research recommended the significance of planning
strategies, out spread, availability, information activates for the
workers to achieve distinguished competitive quality within the
management of knowledge.
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متهيد :
�أدى تطور تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،يف هذا الع�صر� ،إىل الرتكيز على املعرفة،
حيث ت�شكل �إدارة املعرفة �إحدى التطورات الفكرية يف �سبيل فهم الأعمال ملواكبة التغريات
املت�سارعة يف البيئة املعا�صرة ملنظمات الأعمال التي من مالحمها الرئي�سة االهتمام
بالعميل واجلودة واملناف�سة املفتوحة على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي ،حيث تعتمد
املنظمات يف مواجهة هذه املناف�سة على امليزة التناف�سية التي متتلكها الأمر الذي �أدى
�إىل تعاظم دور �إدارة املعرفة يف بناء امليزة التناف�سية و�إدامتها لأن بناء امليزة التناف�سية
و�ضمان ا�ستمراريتها يعتمد على الأ�صول الفكرية التي متتلكها املنظمة والتي منها الأ�صول
املعرفية واال�ستثمار فيها مبا يعزز العملية الإبداعية للمنظمة على م�ستوى املنتجات �أو
العمليات.
م�شكلة البحث :
تعترب امل�صارف من منظمات الأعمال اخلدمية التي تعتمد يف ت�سويق خدماتها على
ما تتميز به من مزايا تناف�سية حيث يالحظ �صعوبة ت�سويق اخلدمات مقارنة بت�سويق
املنتجات املادية امللمو�سة ،وهناك العديد من املتغريات التي ت�ساهم يف حتقيق امليزة
التناف�سية من بينها املعرفة وكيفية �إدارتها.
مما ذكر ميكن طرح م�شكلة البحث يف الت�سا�ؤل الرئي�سي التايل :
ما عالقة �إدارة املعرفة بامليزة التناف�سية يف بنك �أمدرمان الوطني؟
ومن هذا الت�سا�ؤل ميكن ا�شتقاق الأ�سئلة الفرعية التالية :
هل توجد عالقة بني �إدارة املعرفة وحتقيق امليزة التناف�سية يف بنك �أمدرمان الوطني؟
ما �أثر املعرفة ال�ضمنية التي تعتمد على اخلربات ال�شخ�صية على امليزة التناف�سية يف
بنك �أمدرمان الوطني؟
�إىل �أي مدى ميكن �أن ت�ؤثر املعرفة الظاهرة (الر�سمية واملنظمة واملكتوبة) على امليزة
التناف�سية يف بنك �أمدرمان الوطني؟
�أهمية البحث :
ي�ستمد هذا البحث �أهميته من عدة اعتبارات منها :
التحول العاملي يف الفكر الإداري �إىل الإدارة باملعرفة يف ظل ثورة املعلومات واالت�صاالت،
االهتمام العاملي بر�أ�س املال الفكري باعتباره �أهم الأ�صول التي ميكن اال�ستثمار فيها ودور
ر�أ�س املال الفكري يف تكوين الر�صيد املعريف وحتويل هذا الر�صيد �إىل �سلع وخدمات ميكن
�أن تتميز بها املنظمة ،ا�شتداد املناف�سة بني املنظمات وحاجة املنظمات �إىل حتقيق مزايا
تناف�سية متكنها من اال�ستمرارية والبقاء.
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�أهداف البحث :
يهدف البحث �إىل حتقيق الأهداف التالية :
معرفة العالقة بني �إدارة املعرفة وامليزة التناف�سية ببنك �أمدرمان الوطني.
تو�ضيح �أثر اخلربات ال�شخ�صية للعاملني ببنك �أمدرمان الوطني على ميزته
التناف�سية.
بيان �أثر املعرفة ال�ضمنية والظاهرة على امليزة التناف�سية لبنك �أمدرمان الوطني.
درا�سة �إدارة املعرفة وامليزة التناف�سية يف بنك �أمدرمان الوطني.
فر�ضيات البحث :
توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني �إدارة املعرفة وامليزة التناف�سية لبنك �أمدرمان
الوطني.
ت�ؤثر املعرفة ال�ضمنية على حتقيق امليزة التناف�سية لبنك �أمدرمان الوطني.
توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني املعرفة الظاهرة واملكتوبة وحتقيق امليزة التناف�سية
يف بنك �أمدرمان الوطني.
منهجية البحث :
املنهج التاريخي ،من خالل تتبع وحتليل وعر�ض بع�ض الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة
مبو�ضوع وجمال البحث.
املنهج اال�ستنباطي ل�صياغة فر�ضيات البحث.
املنهج اال�ستقرائي و�ضع الت�صور العام ملحاور البحث واختبار الفر�ضيات ،املنهج
الو�صفي التحليلي لتحليل البيانات.
م�صادر بيانات البحث :
امل�صادر :
امل�صادر الأولية  :البيانات الأولية والتي تتمثل يف اال�ستبانة.
امل�صادر الثانوية  :الكتب واملجالت العلمية والر�سائل اجلامعية وال�شبكة الدولية
للمعلومات.
الدرا�سات ال�سابقة :
يتناول الباحث يف هذا املبحث بع�ض الدرا�سات ذات ال�صلة مبجال ومو�ضوع البحث من
خالل حمورين ،املحور الأول عر�ض الدرا�سات ال�سابقة واملحور الثاين مناق�شة الدرا�سات
ومدى عالقتها بالبحث.
�أو ًال  :عر�ض الدرا�سات ال�سابقة :
 /1درا�سة �صالح الدين الكبي�سي2002( ،م)(: )13
متثلت م�شكلة الدرا�سة يف �صورة ت�سا�ؤل عن مدى ت�أثري �إدارة املعرفة على الإبداع
10
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التنظيمي ،هدفت الدرا�سة �إىل تو�ضيح العالقة بني �إدارة املعرفة والإبداع التنظيمي
وبيان �أثر �إدارة املعرفة على الإبداع وحماولة ت�شخي�ص امل�ضامني والدالالت النظرية
والعملية لأنواع املعرفة وعمليات �إدارة املعرفة .افرت�ضت الدرا�سة وجود عالقة جوهرية
بني كفاءة �إدارة املعرفة وزيادة الإبداع التنظيمي .اتبعت الدرا�سة املنهج اال�ستنباطي،
واملنهج اال�ستقرائي واال�ستبانة ك�أداة رئي�سة جلمع البيانات .من نتائج الدرا�سة وجود
عالقة معنوية بني �إدارة املعرفة والإبداع التنظيمي .كما �أن ال�شركات يف القطاع ال�صناعي
جنحت يف ا�ستثمار الأ�ساليب املتميزة يف عمليات ت�شخي�ص املعرفة وتوليدها .من تو�صيات
الدرا�سة �ضرورة االهتمام باملعرفة ال�ضمنية والظاهرية ورفع م�ستواها ودعم �أق�سام
البحث والتطوير وت�شجيع الإبداع.
 /2درا�سة �صالح �أحمد علي العاين2004 ( ،م)(: )12
حتددت م�شكلة الدرا�سة يف كيفية التعرف على م�ستوى فعالية متغريات �إدارة املعرفة
وامليزة التناف�سية ومدى ت�أثري متغريات �إدارة املعرفة على متغريات امليزة التناف�سية.
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على دور �إدارة املعرفة يف حتقيق امليزة التناف�سية .افرت�ضت
الدرا�سة وجود عالقة جوهرية بني متغريات �إدارة املعرفة والقدرة على حتقيق امليزة
التناف�سية� ،إعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي واال�ستبانة واملقابالت ال�شخ�صية يف
جمع البيانات .من نتائج الدرا�سة وجود ت�أثري ملتغريات �إدارة املعرفة جنب ًا �إىل جنب مع
االهتمام بزيادة ر�أ�س املال وقوى العمل من خالل تعزيز ر�أ�س املال الفكري كجزء من
�أ�صل من مواردها الب�شرية ومن تو�صيات الدرا�سة االهتمام بتدريب وت�أهيل العاملني.
 /3درا�سة �شهاب الدين حمد النعيمي2004( ،م)(:)11
متثلت م�شكلة الدرا�سة يف حتديد دور �إدارة املعرفة املالية يف تطوير و�سائل بناء و�إدارة
املحفظة املالية .تناولت الدرا�سة تطوير املعرفة املالية يف بناء املحافظ املالية وحماولة
جت�سيد �سلوك امل�ستثمر نحو العائد واملخاطرة من خالل ا�ستخدام املنطق العلمي .هدفت
الدرا�سة �إىل التعرف على �أهمية �إدارة املعرفة املالية ب�شقيها يف تطوير واختيار مناذج كمية
ت�سهم يف بناء حمافظ ا�ستثمارية كفوءة حتقق �أهداف امل�ستثمرين باختالف �سلوكياتهم.
اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي.
من نتائج الدرا�سة � :إن اختيار املحفظة املالية مبوجب النماذج الكمية مل يحل امل�شكلة
من حيث العائد واملخاطرة ،وهنا ي�أتي دور مدير املحفظة يف املحافظة على خ�صائ�ص
املحفظة ،وتدخل املعرفة املالية ال�ضمنية هنا الدور الفاعل يف بيان نتائج املحفظة من
حيث العائد واملخاطرة ،لذلك ف�إن الدرا�سات التي قام بها الباحثون يف الأ�سواق املالية
العاملية ملعرفة �أثر ح�ساب املخاطرة والتنويع على �أداء املحافظ املالية �أرادوا من ذلك
تعزيز اجلانب املعريف املايل ال�ضمني من خالل التجارب و�إك�ساب مديرو و�أ�صحاب
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مهارات عقلية وفكرية جتعل من عملية بناء املحفظة وما حتمله من خماطرة وعائد متوقع
ح�سب رغبات امل�ستثمرين .من تو�صيات الدرا�سة �إن العائد واملخاطرة مرتبطان ببع�ضهما
البع�ض ب�صورة طردية و�أن مدير املحفظة يويل هذه العالقة �أهمية كبرية لأنها ت�شكل
تف�ضيالت امل�ستثمر يف بناء املحافظ املالية؛ لذلك لكي ميكن �إدارة املعرفة املالية �ضمن
نطاق املحفظة املالية يجب �أن حتقق لدى مدير املحفظة املالية املعرفة التامة بالعنا�صر
امل�ؤثرة على �أداء املحافظ املالية.
 /4درا�سة العمري غ�سان �سامل2005 ( ،م )(: )18
متثلت م�شكلة الدرا�سة يف �صورة ت�سا�ؤل رئي�سي عن مدى ت�أثري وعالقة مكونات �إدارة
املعرفة على م�ستوى الإبداع يف املنتجات ال�صناعية .هدفت الدرا�سة �إىل حتليل �إدارة
املعرفة والتعرف على مكوناتها والعالقات بينها وانعكا�س ذلك على م�ستوى الإبداع.
افرت�ضت الدرا�سة وجود عالقة �إيجابية بني �إدارة املعرفة وامل�ستوى الإبداعي باملنظمة.
اعتمدت الدرا�سة على اال�ستبانة جلمع البيانات الأولية من خالل عينة مكونة من ()80
فرد من ال�شركات حمل الدرا�سة لإ�ضافة املنهج الو�صفي واملنهج التحليلي الإح�صائي .من
النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة اهتمام ال�شركات ب�إدارة املعرفة ك�أ�سا�س لإدارة وتوليد
املعرفة بها وتطوير ثقافتها التنظيمية .من تو�صيات الدرا�سة �ضرورة االهتمام بر�أ�س املال
الفكري كجزء من �أ�صول املنظمة وتطويره لإنتاج املعرفة وخلق املزايا التناف�سية.
 /5درا�سة علي بن م�صطفى �أبو فارة 2006 ( ،م)(:)19
تناولت الدرا�سة واقع ا�ستخدام مدخل �إدارة املعرفة يف امل�صارف ،حيث متثلت م�شكلة
الدرا�سة يف ت�سا�ؤل رئي�سي عن مدى تطبيق مدخل �إدارة املعرفة يف امل�صارف ،هدفت
الدرا�سة �إىل حتليل وحتديد واقع ا�ستخدام مدخل �إدارة املعرفة يف امل�صارف العاملة
يف فل�سطني ،وتركز الدرا�سة على خم�س وظائف لإدارة املعرفة هي  :التخطيط للمعرفة،
حتديث وتطوير املعرفة ،تنظيم وخزن املعرفة ،ن�شر ثقافة املعرفة ،ومتابعة املعرفة والرقابة
على �أن�شطتها ،وت�سعى الدرا�سة �إىل التحقق من �أثر بع�ض املتغريات (املركز الوظيفي،
واجلن�س ،والدرجة العلمية ،واخلربة ،والتدريب) على �إدراك �أهمية �إدارة املعرفة وتبنيها
يف امل�صارف العاملة يف فل�سطني .اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي .ومن �أهم
نتائج الدرا�سة �أن امل�صارف العاملة يف فل�سطني تقوم بتطبيقات جوهرية للوظائف
الأ�سا�سية اخلم�سة ملدخل �إدارة املعرفة .من تو�صيات الدرا�سة� ،أن تويل امل�صارف العاملة
يف فل�سطني اهتمام ًا �أكرب بتطبيقات مدخل �إدارة املعرفة.
 /6درا�سة علي عجام �سعد2007( ،م)(:)16
طرحت الدرا�سة امل�شكلة يف �صورة �أ�سئلة عن كيفية ت�أثري تقانة املعلومات على �إدارة
املعرفة وما �أثرهما على اخليار اال�سرتاتيجي للمنظمة .من �أهداف الدرا�سة �إلقاء ال�ضوء
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على طبيعة العالقة بني تقانة املعلومات و�إدارة املعرفة و�أثرهما على اخليار اال�سرتاتيجي.
افرت�ضت الدرا�سة وجود عالقة معنوية بني تقانة املعلومات و�إدارة املعرفة وت�أثري م�شرتك
على اخليار اال�سرتاتيجي للمنظمة ،واعتماد فعالية اخليار اال�سرتاتيجي على كفاءة �إدارة
املعرفة .تبنت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي و�أ�سلوب العينة من خالل ا�ستخدام
اال�ستبانة جلمع البيانات الأولية .تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج منها  :وجود ترابط وعالقة
بني تقانة املعلومات و�إدارة املعرفة من خالل توظيف �أبعاد تقانة املعلومات يف رفع قيمة
عمليات �إدارة املعرفة ،كما �أن لتقانة املعلومات و�إدارة املعرفة ت�أثري ًا مبا�شر ًا يف تر�شيد
اخليار اال�سرتاتيجي .من تو�صيات الدرا�سة االهتمام ب�شبكات االت�صال؛ لأنها ت�شكل �أ�سا�س
النجاح واالهتمام بقاعدة البيانات وحتديثها با�ستمرار واالهتمام بالكفاءات واملهارات
ودعم عمليات �إنتاج وتوليد املعرفة ودعم �إدارة املعرفة بتقانة املعلومات واالهتمام بتطوير
�إدارة املعرفة.
 /7زياد ال�صريفـي2008( ،م)(:)8
تناولت الدرا�سة القدرة على ترجمة املعلومات �إىل �أداء لتحقيق مهمة حمددة .متثلت
م�شكلة الدرا�سة يف حتديد دور �إدارة املعرفة يف املنظمات لزيادة فعالية الأداء .وهدفت
الدرا�سة �إىل تطوير املوارد الفكرية واملعرفية التي متتلكها املنظمة وتعزيز هذه املوارد
وحمايتها ،تعزيز توليد املعرفة والإبداع لدى كل فرد ،حتديد املعرفة واخلربة املطلوبتني
لتنفيذ مهام العمل ،وتنظيمها و�إتاحة م�ستلزمات املعرفة �أمام اجلميع ،تغيري و�إعادة
هيكلة امل�شروع من �أجل ا�ستخدام املعرفة ب�شكل �أكرث فعالية ،حماية املعرفة التناف�سية التي
متتلكها املنظمة ومراقبة ا�ستخدام املعرفة للت�أكد من �أنه يتم ا�ستخدام �أف�ضل ما متتلكه
املنظمة من املعرفة ،ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي .من نتائج الدرا�سة :
�أن ارتفاع �أو انخفا�ض القيمة امل�ضافة التي ينتجها املورد الب�شري ومن ثم قيمة ما ميثله
من ر�أ�س املال الب�شري (والفكري) �إمنا تتحدد بح�سب اقرتاب العمل الذي يقوم به �أو
ابتعاده عن العمالء ،كلما كان عمل املورد الب�شري قريب ًا من العمالء ومنتج ًا للمنافع التي
يرغبونها وحمقق ًا لر�ضائهم ،كلما كانت القيمة امل�ضافة الناجتة منه عالية ،والأعمال
التي ال تت�صل بالعمالء تكون القيمة امل�ضافة منها منخف�ضة .من التو�صيات  :االهتمام
باملزيج املكون من التكنولوجيا والعوامل الإن�سانية والإجتماعية والتنظيمية لتعزيز القيمة
االقت�صادية ملنظمات امل�ستقبل.
 /8درا�سة حمد خليل عليان2011( ،م)(: )7
تناولت الدرا�سة واقع عمليات �إدارة املعرفة يف امل�ؤ�س�سات الأهلية يف القد�س ال�شرقية.
متثلت م�شكلة الدرا�سة يف حتديد دور �إدارة املعرفة يف حتقيق فاعلية �أن�شطة هذه
امل�ؤ�س�سات .هدفت هذه الدرا�سة �إىل ر�صد واقع تطبيق العمليات املختلفة لإدارة املعرفة
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(ت�شخي�ص املعرفة ،تخطيط املعرفة ،حتديث املعرفة ،ن�شر وتقا�سم وتوزيع املعرفة ،توليد
واكت�ساب املعرفة ،تنظيم وتخزين املعرفة وا�سرتجاع املعرفة ،تطبيق املعرفة ،متابعة
املعرفة والرقابة عليها ،كما هدفت �إىل التعرف على م�ستوى فاعلية �أن�شطة امل�ؤ�س�سات
الأهلية العاملة يف القد�س ال�شرقية ،ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي .من
نتائج الدرا�سة � :إن امل�ؤ�س�سات الأهلية يف القد�س ال�شرقية بقطاعاتها املختلفة ت�ستخدم
�إدارة املعرفة من خالل ممار�سة عملياتها املختلفة وهي  :ت�شخي�ص املعرفة ،وتخطيط
املعرفة ،وحتديث املعرفة ،ون�شر وتقا�سم وتوزيع املعرفة ،وتوليد واكت�ساب املعرفة ،وتنظيم
وتخزين وا�سرتجاع املعرفة ،وتنفيذ املعرفة ،وعملية متابعة املعرفة والرقابة عليها ،كذلك
وجود عالقة معنوية بني تطبيقات �إدارة املعرفة وفاعلية �أن�شطة امل�ؤ�س�سات الأهلية يف
القد�س ال�شرقية ،مما �ساهم يف حتديد �أهم املعيقات التي تواجه تطبيق �إدارة املعرفة
يف امل�ؤ�س�سات الأهلية يف القد�س ال�شرقية .من تو�صيات الدرا�سة  :حتديد �أهم املعيقات
التي تواجه تعزيز ا�ستخدامات �إدارة املعرفة وتعزيز فاعلية امل�ؤ�س�سات الأهلية يف القد�س
ال�شرقية.
 /9عمر عبا�س ال�شريف2011( ،م)(: )17
تناولت الدرا�سة مدى ت�أثري ال�شبكات الإجتماعية على عملية تبادل املعرفة و�سط
العاملني يف جمال املكتبات و�أثر ذلك على تطوير اخلدمات التي يقدمونها للم�ستفيدين
يف ال�سودان .متثلت م�شكلة البحث يف حتديد �أثر �إدارة املعرفة على العاملني يف جمال
املكتبات يف ال�سودان ،بغر�ض تنمية مهارات العاملني .هدفت الدرا�سة �إىل قيا�س مدى
وعي العاملني مبفاهيم تبادل املعرفة وتطبيقاتها� ،إ�ضافة �إىل حتديد الفر�ص املتاحة
يف جمال بناء القدرات والتطور املهني من خالل ا�ستخدام �شبكة التوا�صل الإجتماعي.
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي .من نتائج الدرا�سة � :إن العاملني يف جمال املكتبات
يف ال�سودان غري ملمني ب�صورة كافية مبفهوم �إدارة املعرفة ،كما �أنهم ال ي�شاركون يف و�ضع
�سيا�سات تبادل املعرفة داخل م�ؤ�س�ساتهم �إ�ضافة �إىل حمدودية ا�ستخدام �شبكات التوا�صل
الإجتماعي و�سط املكتبيني بغر�ض تبادل اخلربات وبناء العالقات مع م�ستخدمي املكتبة.
من تو�صيات الدرا�سة  :زيادة الوعي و�سط متخذي القرار و�إعداد برامج حديثة لتدريب
العاملني يف املكتبات بهدف متكني العاملني من تطبيق التقنيات احلديثة يف التطوير
املهني.
 /10درا�سة �أكرم �سامل ح�سن اجلنابي2013( ،م)(:)1
مت طرح م�شكلة الدرا�سة يف �صورة �أ�سئلة عن مدى م�ستوى فعالية متغريات �إدارة املعرفة
و�أثرها على فاعلية متغريات الكفايات اجلوهرية .هدفت الدرا�سة �إىل حتديد امل�ضامني
والدالالت النظرية والعملية لإدارة املعرفة والكفايات اجلوهرية والعالقة والت�أثري بينهما،
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وتقييم م�ستوى وفاعلية �إدارة املعرفة والكفايات اجلوهرية وقيا�س وحتليل طبيعة العالقة
والت�أثري بني �إدارة املعرفة و�أبعادها والكفايات اجلوهرية وتطوير �إدارة املعرفة يف بناء
الكفايات اجلوهرية .افرت�ضت الدرا�سة وجود عالقة ذات داللة معنوية بني �إدارة املعرفة
و�أبعادها على �أبعاد الكفايات اجلوهرية .اعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي،
واملنهج اال�ستقرائي بالإ�ضافة �إىل اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات الأولية.
ثاني ًا  :تعليقات عامة على الدرا�سات ال�سابقة :
يالحظ الباحث �أن جميع الدرا�سات ال�سابقة التي حت�صل عليها الباحث تتفق مع هذا
البحث يف املتغري امل�ستقل (�إدارة املعرفة ) وبالتايل االتفاق يف واحد من الأهداف وهو
التعرف على متغريات ومفاهيم املعرفة يف الفكر الإداري ،ولكن جاء االختالف يف املتغري
التابع حيث تراوحت املتغريات التابعة يف الدرا�سات ال�سابقة بني الإبداع التنظيمي وامليزة
التناف�سية والفاعلية التنظيمية والكفايات اجلوهرية ،بينما يركز البحث على (امليزة
التناف�سية) كمتغري تابع لذلك اختلفت امل�شكلة والفر�ضيات.
كما �أن هذا البحث ي�ستفيد من هذه الدرا�سات ال�سابقة يف �إعداد الإطار النظري
وي�ضيف �إليه من خالل الفكر الإداري املفاهيم املختلفة للميزة التناف�سية.
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الإطــار النظــري
�أو ًال  :مفهوم املعرفة :
املعرفة هي الفرع اجلديد من ر�أ�س املال القائم على الأفكار واخلربات ،وهي ر�أ�س املال
الفكري يف اقت�صاد املعرفة اجلديد والأكرث �أهمية من ر�أ�س املال املادي ال�سلعي ،وكما
عرفت على �أنها ما يتكون من البيانات واملعلومات التي مت تنظيمها ومعاجلتها لنقل الفهم
واخلربة والتعلم املرتاكم ،وهي �أ�سا�س املعرفة ال�ضمنية التي ميكن امل�شاركة فيها وتعلمها
�إال �أنه ي�صعب التعبري عنها ونقلها ،وهي مزيج من اخلربة والقيم واملعلومات والر�ؤى
اجليدة التي تقدم �إطار التقييم وتقدير اخلربات واملعلومات اجليدة)2(.
املعرفة مزيج من مواهب و�أفكار وقواعد و�إجراءات تقود الأفعال والقرارات للنجاح وهي
ال�شيء الالزم لدوام امليزة التناف�سية؛ لأن املعرفة هي القدرة على ترجمة املعلومات �إىل
�أداء و�إجناز لتحقيق مهمة حمددة� ،أو �إيجاد �شيء حمدد ،وهذه القدرة ،املعرفة ال تكون
�إال عند الب�شر ذوي العقول واملهارات الفكرية والبدنية وبالتايل فاملعرفة هي الإ�ضافة
العلمية الثقافية من م�صدر �أو �أكرث ت�ؤدي �إىل ات�ساع �إدراك الإن�سان ليكون قادر ًا على
مواجهة �أي م�شكلة� .إن املعرفة هي املعلومات الفاعلة واملفيدة وال�صيغة ال�سليمة والوقت
املنا�سب يف املكان املنا�سب ل�صناعة القرار وميكن النظر �إليها على �أنها م�شتقة من
املعلومات بنف�س ا�شتقاق املعلومات من البيانات وهي عملية تت�ضمن الإدراك ،واملهارات،
والتدريب واخلربة( .)10ميكن النظر �إىل املعرفة على �أنها جت�سيد للمعلومات والعمليات
واخلربة التي ترتكز على مو�ضوع حمدد لذلك فهي معلومات حركية ،وتعترب احلكمة هي
قمة املعرفة ،ومتتلك القدرة الإ�ست�شراقية على الر�ؤية ما بعد الأفق ،ولذلك ف�إن كثري
من املنظمات الناجحة اعتربت املعرفة �أهم �أ�صولها الإنتاجية لأنها تنقل املنظمة �إىل
م�ستويات �أعلى وتوفر لها ميزات تناف�سية وم�ستدامة ،ولذلك ف�إن املعرفة هي تطوير
للبيانات ،واملعلومات و�صو ًال للحكمة .البيانات هي قاعدة الهرم واحلكمة هي قمة الهرم
لذلك تعترب البيانات قابلة للح�ساب والربجمة .املعرفة هي مزيج من اخلربات واملهارات
والقدرات ال�سياقية املرتاكمة لدى العاملني ولدى املنظمة ،وهي جمموعة من احلقائق
التي تتمتع مب�صداقية وقواعد ا�ستك�شافية تعطي ميزة اقت�صادية(.)9
ت�صنيفات املعرفة :
ميكن ت�صنيف املعرفة �إىل �أكرث من نوع واحد ،حيث ميكن تنميط املعرفة �إىل
الآتي(:)14
املعرفة ال�ضمنية  :وهي املعرفة التي ت�شري �إىل املعرفة ال�شخ�صية التي حتتوي على معاين
داخلية ومناذج ذهنية وخربات وتب�صر وبديهة و�شعور حد�س وهي نوعان � :أحدهما تقني
يعود �إىل عمق املعرفة ،املعرفة التكنولوجية واخلربة ،والثاين له بعد �إداري يحتوي على
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خمطط ذهني ومناذج ذهنية ومعتقدات و�إدراكات تقود الأفراد يف �أفعالهم و�سلوكياتهم
اليومية ،وحتويل املعرفة ال�ضمنية �إىل معرفة وا�ضحة حمددة هو الذي ي�صنع ال�شركات
املنتجة للمعرفة .املعرفة ال�ضمنية تنطلق من املبادرة الإن�سانية بالتعلم واال�ستك�شاف
واملالحظة والبحث.
املعرفة الوا�ضحة  :وهي املعرفة التي يعرب عنها من خالل احلقائق والتعبريات
والر�سومات والت�صورات وميكن توثيقها يف الورق �أو يف ال�شكل الإلكرتوين وي�سهل هذا
النوع من املعرفة عملية ا�ستمرارية نقل املعرفة.
املعرفة التكنولوجية  :وهي جزء من املعرفة ال�ضمنية وتعرب عن الرباعة واخلربة
واملهارية يف العمل.
املعرفة ال�ضحلة واملعرفة العميقة  :تعني املعرفة ال�ضحلة الفهم القليل مل�ؤثرات �ساحات
امل�شكلة� ،أما املعرفة العميقة فهي تتطلب التحليل العميق ملوقف امل�شكلة املراد حلها.
املعرفة ال�سببية واملعرفة الإر�شادية  :املعرفة ال�سببية هي التي تتم بنا ًء على ربط
املفاهيم مع ًا با�ستخدام طرق اال�ستنتاج واال�ستقراء� .أما املعرفة املوجهة (املجربة)
الإر�شادية فهي املعرفة التي تبني على �أ�سا�س عدد �سنوات اخلربة يف جمال عمل معني
فت�صبح دلي ًال ومر�شد ًا لل�سلوك نتيجة التعلم.
ثاني ًا  :مفهوم امليزة التناف�سية و�أهميتها :
مفهوم امليزة التناف�سية :
�أو ًال  :ح�سب امل�ؤ�س�سات :تعني القدرة على تزويد امل�ستهلك مبنتجات وخدمات ب�شكل
�أكرث كفاءة .وعرفها معهد التناف�سية الدولية على �أنها قدرة البلد على(:)21
�أن ينتج �أكرث وبكفاءة من خالل التكلفة الأقل مع ارتفاع اجلودة واملالئمة.
�أن يبيع �أكرث من ال�سلع امل�صنعة والتحول نحو ال�سلع عالية الت�صنيع والتقنية وذات قيمة
م�ضافة عالية يف ال�سوقني اخلارجي واملحلي.
�إنها قدرة البلد على توليد ن�سبي ملزيد من الرثوة بالقيا�س �إىل مناف�سيه يف الأ�سواق
العاملية ف�إن التناف�سية العاملية للمنتج والعمليات ذات ال�صفة العاملية هي القدرة على
�إيجاد منتجات قابلة للت�سويق ،جديدة وعالية اجلودة و�سرعة �إي�صال املنتج �إىل ال�سوق
وب�سعر معقول بحيث يرغب امل�شرتي ب�شرائها يف �أي مكان يف العامل .تن�ش�أ امليزة التناف�سية
عند و�صول املن�ش�أة �إىل اكت�شاف طرق جديدة �أكرث فعالية من تلك الطرق امل�ستعملة من
قبل املناف�سني ،حيث يكون مبقدورها جت�سيد هذا االكت�شاف ميداني ًا مبعنى �إحداث عملية
�إبداع مبفهومه الوا�سع(.)15
�أهمية امليزة التناف�سية :
ميثل امتالك وتطوير امليزة التناف�سية هدف ًا ا�سرتاتيجي ًا ت�سعى امل�ؤ�س�سات الإقت�صادية
العدد الثاين
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لتحقيقه يف ظل التحديات التناف�سية ال�شديدة للمناخ الإقت�صادي اجلديد� .إذ ينظر
للميزة التناف�سية على �أنها قدرة امل�ؤ�س�سة على حتقيق حاجات امل�ستهلك �أو القيمة التي
يتمنى احل�صول عليها من املنتج مثل (اجلودة العاملية) ،وبالتايل فهي ا�ستثمار ملجموعة
الأ�صول املادية والب�شرية والتكنولوجية بهدف �إنتاج قيمة تلبي احتياجات العمالء وتخلق
التميز للمنظمة على املناف�سني.
�أنواع امليزة التناف�سية :
�إن امليزة التناف�سية تن�ش�أ من القيمة التي با�ستطاعة امل�ؤ�س�سة �أن تخلق لعمالئها� ،إذ
ميكن �أن ت�أخذ �شكل ال�سعر املخف�ض �أو تقدمي منافع متميزة يف املنتج مقارنة باملناف�سني؛
لذا ميكن التمييز بني نوعني من امليزة التناف�سية :
 /1ميزة التكلفة الأقل  :التي تتحقق لقدرة امل�ؤ�س�سة على �إنتاج وت�سويق منتجها ب�أقل
تكلفة ممكنة.
 /2ميزة اجلودة العاملية  :حيث تتفوق امل�ؤ�س�سة على املناف�سني بتقدمي منتج متميز
وعايل اجلودة وله قيمة كبرية يف نظر امل�ستهلك.
متيز العديد من الكتابات بني عدة �أنواع من امليزة التناف�سية هي(:)20
تناف�سية التكلفة �أو ال�سعر  :فالبلد ذو التكاليف الأرخ�ص يتمكن من ت�صدير ال�سلع �إىل
الأ�سواق اخلارجية ب�صورة �أف�ضل ويدخل هنا �أثر �سعر ال�صرف.
التناف�سية غري ال�سعرية  :باعتبار �أن حدود التناف�سية معرفة بالعديد من العوامل
غري النقدية وغري ال�سعرية يف التناف�سية  ،ف�إن بع�ض الكتاب يتكلمون عن املكونات غري
ال�سعرية يف التناف�سية.
التناف�سية النوعية  :وت�شمل بالإ�ضافة �إىل النوعية واملالئمة عن�صر الإبداع التكنولوجي،
فالبلد ذو املنتجات املبتكرة وذات النوعية اجليدة والأكرث مالءمة للم�ستهلك وحيث
امل�ؤ�س�سات امل�صدرة ذات ال�سمعة احل�سنة يف ال�سوق تتمكن من ت�صدير ال�سلعة حتى ولو
كانت �أعلى �سعر من �سلع مناف�سة.
التناف�سية التقنية  :حيث تتناف�س امل�شروعات من خالل النوعية يف �صناعات عالية
التقنية ومييز تقرير التناف�سية الكونية للمنتدى الإقت�صادي العاملي التناف�سية الظاهرية �أو
اجلارية ودليلها  CCTوتركز على مناخ الأعمال والعمليات وامل�ؤ�س�سات وا�سرتاتيجياته
وحتتوي على عن�صر مثل التزويد ،التكلفة ،النوعية ،واحل�صة من ال�سوق ،وبني التناف�سية
امل�ستدامة ودليلها  GCTوتركز على الإبداع التكنولوجي ور�أ�س املال الب�شري والفكري
وحتتوي على عنا�صر مثل التعليم ور�أ�س املال الب�شري والإنتاجية ،وم�ؤ�س�سات البحث
والتطوير ،الطاقة الإبداعية ،والو�ضع امل�ؤ�س�سي وقوى ال�سوق.
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ثالث ًا  :نبذة تعريفية عن بنك �أمدرمان الوطني :
الن�ش�أة :
م َّر بنك �أمدرمان الوطني مبراحل عديدة منذ ن�ش�أته  ،على النحو التايل:
بنك �أمدرمان الوطني �شركة م�ساهمة عامة ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،وهو من امل�ؤ�س�سات
الوطنية الرائدة وركيزة هامة ودعامة من دعامات الإقت�صاد الوطني يف جمال ال�صريفة
واال�ستثمار والتجارة اخلارجية وذلك عرب �شبكة من املرا�سلني منت�شرة يف معظم دول
العامل( .)3بد�أت املرحلة الت�أ�سي�سية للبنك يف يناير من العام 1993م وزاول ن�شاطه
امل�صريف يف �أغ�سط�س من العام 1993م وذلك بتقدمي كافة اخلدمات امل�صرفية
واال�ستثمارية وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ميار�س البنك ن�شاطه من خالل الرئا�سة
و( )18فرع منها ( )10فروع داخل والية اخلرطوم بالإ�ضافة �إىل توكيل املنطقة احلرة
– بورت�سودان وتوكيل ال�سوق اجلنوبي نياال – .ر�أ�س املال امل�صرح به مليار جنيه واملدفوع
( )523.32مليون جنيه.
�أهداف البنك :
للبنك �أهداف كثرية �أهمها(: )4
ح�شد وقبول مدخرات اجلمهور يف جميع �أنحاء ال�سودان.
جتميع وقبول مدخرات العاملني باخلارج.
امل�ساهمة يف متويل م�شروعات التنمية الإقت�صادية والتعدين وقطاع التعاون واحلرفيني
واملهنيني.
متويل عمليات التجارة اخلارجية.
الدعم الإجتماعي والتكافلي خلدمة العاملني بالدولة.
حتقيق العدالة الإجتماعية والتنمية املتوازنة وذلك ب�إن�شاء الفروع يف كل واليات
ال�سودان.
�إن�شاء ال�شركات اخلا�صة بالبنك وامل�ساهمة يف �إن�شاء �شركات مع الغري خدمة لأهداف
البنك.
ر�سالة البنك :
(�أننا بنك ي�سهم بقوة يف بناء وطنه انطالق ًا من موروث �شعبنا احل�ضاري وقيمه لتحقيق
اخلري مل�ساهمينا وللأمة جمعاء)()5
ر�ؤية البنك :
�أن نقدم لعمالئنا خدمة م�صرفية متميزة مبا يحقق تطلعات املودعني وامل�ستثمرين
وامل�ساهمني على حد �سواء با�ستخدام �أف�ضل التقنيات والأدوات امل�صرفية احلديثة وبكادر
م�ؤهل ا�ست�شراف ًا مل�ستقبل م�شرق لل�سودان.
العدد الثاين
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ا�سرتاتيجية امل�صرف :
يف �سبيل حتقيق الر�سالة والر�ؤية ال�سابقتني ،و�ضع جمل�س الإدارة خطة خم�سية
اعتبار ًا من العام 2012م وتنتهي بنهاية العام 2016م .فيما يلي نورد �أهم مالمح
ا�سرتاتيجية البنك :
الإلتزام يف �ضبط منا�شط البنك املختلفة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
ا�ستخدام �أحدث نظم التقنية امل�صرفية املتاحة يف �سبيل تطوير م�ستوى جودة اخلدمات
امل�صرفية التي يقدمها البنك �إر�ضا ًء للعمالء.
تطوير املهارات واخلربات لر�أ�س املال الب�شري عرب التدريب والت�أهيل امل�ستمر.
التوظيف الأمثل للموارد لزيادة الإيرادات وتعظيم الأرباح واملحافظة على معدل تكلفة
منخف�ض.
متتني وتو�سيع عالقات البنك اخلارجية(.)6
جوائز ح�صل عليها البنك :
مت ت�صنيف البنك خالل العام 2008م وفق ًا مل�ؤ�س�سات التقييم الإقليمية والعاملية حيث
ا�شتمل الت�صنيف على :
منح البنك جائزة البنك الأول يف ال�سودان ح�سب ت�صنيف م�ؤ�س�سة الفاينان�شيال تاميز
الربيطانية ( )The Banker Awards 2008وذلك لكون البنك يتمتع ب�أكرب
حجم موجودات� ،إ�ضافة �إىل معدل العائد على حقوق امللكية و�صايف الأرباح.
جاء بنك �أمدرمان الوطني �ضمن قائمة �أكرب ( )150م�صرف عربي وفق ًا لت�صنيف
�إحتاد امل�صارف العربية ح�سب معايري الكفاءة املالية والأ�صول عن ال�سنة املالية املنتهية
يف العام 2007م.
احتل البنك املرتبة رقم ( )64يف قائمة �أكرب ( )500م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية باعتباره
امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية الأوىل يف ال�سودان ح�سب ت�صنيف جملة ()The Banker
عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2007م.
�أهم امل�شاريع الإ�ستثمارية الكربى التي مت متويلها عن طريق البنك :
�أ /دعم م�شاريع البنية التحتية  :قام البنك بتمويل م�شروعات عديدة ،من �أهمها :كربي
الدبا�سني – �أمدرمان� ،شارع النيل ب�أمدرمان ،كربي توتي – اخلرطوم كربي �أم الطيور
– عطربة  ،كربي وادي �أدوم – دارفور ،كربي املك منر اخلرطوم – بحري ،كربي الدبة
�أرقي� ،سد مروي ،طريق املريم – �أويل بدولة جنوب ال�سودان قبل الإنف�صال ،ال�سكة حديد
(�شراء قاطرات وعربات ت�أهيل اخلطوط) ت�أهيل خط بورت�سودان عطربة ،متويل م�شاريع
كباري ثابتة ،متويل تنفيذ طرق داخلية بوالية البحر الأحمر ،طريق دنقال – ق�سطل،
طريق �شندي املتمة ،طريق كرمية ناوا ،طريق دنقال ال�سليم – وادي حلفا ،طرق داخلية
20
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بوالية النيل الأبي�ض.
ب /م�شاريع القطاع الزراعي  :متويل املوا�سم الزراعية 2009 – 2007 – 2006
– ( 2010حمفظة متويل املو�سم الزراعي ال�صيفي وال�شتوي) ،متويل زراعة قمح /
م�شروع اجلزيرة ،متويل ت�أهيل م�شروع دلتا طوكر ،م�شروع �ساير لإنتاج الدواجن ،ت�أهيل
م�شروع ك�ساب والية �سنار.
ج /م�شاريع قطاع ال�صادرات والواردات  :متويل �صادر قطاع ال�صمغ العربي ،متويل
�إ�سترياد القمح ،متويل �إ�سترياد ال�سكر ،امل�ساهمة يف حمافظ ال�سكن الإقت�صادي،
�صادر القطن ،ال�صمغ ،الرثوة احليوانية ،املخزون اال�سرتاتيجي  ،توفري بدائل �إ�سترياد
الزيوت.
د /امل�شاريع ال�صناعية واحلرفيني واملهنيني  :م�صنع جياد لل�سيارات ،متويل �آليات طرق
و�شاحنات نقل �شركات القطاع اخلا�ص 2011 – 2005م.
هـ /متويل م�شاريع الطاقة والتعدين  :متويل �إ�ستك�شاف النفط.
و /متويل م�شاريع التعليم العايل  :جزء من مباين جامعة النيلني .
حتليل البيانات واختبار الفر�ضيات
�أوال  :عينة البحث :
مت اختيار عينة مكونة من ( )80من موظفي البنك بالرئا�سة وعددهم ( )105موظف ًا
حيث مت توزيع عدد ( )80ا�ستبانة ومت ا�ستالم عدد ( )65منها.
ثاني ًا � :أداة جمع البيانات :
مت ت�صميم ا�ستبانة على طريقة (ليكرت) لقيا�س الر�أي من خالل الأ�سئلة املغلقة .ي�شتمل
الق�سم الأول على بيانات �شخ�صية حتتوي متغريات (العمر ،امل�ؤهل العلمي ،التخ�ص�ص
العلمي ،الوظيفة ،مدة اخلدمة) والغر�ض من هذه البيانات الوقوف على مدى ثقافة
وتفهم املبحوثني للأ�سئلة الواردة يف اال�ستبانة ،درجة �إملامهم مبو�ضوع وجمال البحث.
�أما الق�سم الثاين في�شتمل على البيانات الأ�سا�سية املتعلقة باختبارات الفر�ضيات.
ثالث ًا � :أداة التحليل وم�ؤ�شرات اختبار الفر�ضيات :
مت ا�ستخدام الربنامج الإح�صائي ( )SPSSلتحليل البيانات يف �صورة تكرارات ون�سب
مئوية ،يتم قبول �أو رف�ض الفر�ضية بنا ًء على :
املنوال والن�سبة العامة للموافقة وعدم املوافقة.
اختبار كاي تربيع حيث يتم قبول الفر�ضية �إذا كانت القيمة املح�سوبة �أقل من اجلدولية
(مب�ستوى معنوية  5%ودرجة حرية ت�ساوي عدد �أ�سئلة الفر�ضية ناق�ص واحد) .حيث
كانت القيمة اجلدولية لكل الفر�ضيات ت�ساوي (.)9.5
العدد الثاين

جملة ال�شرق للدرا�سات والبحوث العلمية

Alsharg Journal for studies and Scientific Research

21

مت ا�ستبعاد نتيجة الإجابة (حمايد) عند حتديد م�ؤ�شرات اختبار الفر�ضيات.
رابع ًا  :التحليل الإح�صائي واختبار الفر�ضيات :
 /1الفر�ضيات الفرعية للفر�ضية الأوىل  :توجد عالقة معنوية بني �إدارة املعرفة وامليزة
التناف�سية.
جدول رقم ( )1توجد عالقة بني �إدارة املعرفة وامليزة التناف�سية
البي ـ ـ ـ ــان
�أوافق ب�شدة
�أوافق
حمايد
ال �أوافق
ال �أوافق ب�شدة
املجموع

التكـ ــرارات
13
37
10
3
2
65

الن�سبة
20.0
56.9
15.4
4.6
3.1
100.0

امل�صدر� :إعداد الباحث من بيانات اال�ستبانة 2015 ،م
يو�ضح اجلدول رقم ( )1الآتي:
املنوال هو الإجابة (�أوافق) بن�سبة .56.9%
الن�سبة العامة للموافقة  76.9%متيل �إىل املوافقة ب�شدة ،بينما ن�سبة عدم املوافقة
 7.7%متيل نحو (ال �أوافق).
قيمة كاي املح�سوبة (� )6.2أقل من اجلدولية ( )9.5مما ي�شري �إىل عدم وجود فروق
جوهرية بني �إجابات املبحوثني.
النتائج  3 ، 2 ، 1ت�ؤيد �صحة العبارة (توجد عالقة بني �إدارة املعرفة وامليزة
التناف�سية).
جدول رقم ( )2تعترب كفاءة �إدارة املعرفة م�ؤ�شر �إيجابي
على قدرة امل�ؤ�س�سة على حتقيق امليزة التناف�سية
البيـ ـ ـ ــان
�أوافق ب�شدة
�أوافق
حمايد
ال �أوافق
ال �أوافق ب�شدة
املجموع

التك ـ ـ ـ ــرارات
18
36
5
5
1
65

امل�صدر� :إعداد الباحث من بيانات اال�ستبانة 2015 ،م
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الن�سبة
27.7
55.4
7.7
7.7
1.5
100.0

يو�ضح اجلدول رقم ( )2الآتي:
املنوال هو الإجابة (�أوافق) بن�سبة .55.9%
الن�سبة العامة للموافقة  83.1%متيل نحو (�أوافق)  ،بينما ن�سبة عدم املوافقة
 9.2%متيل نحو (ال �أوافق).
قيمة كاي تربيع املح�سوبة (� )6.3أقل من اجلدولية ( )9.5مما ي�شري �إىل عدم وجود
فروق جوهرية بني �إجابات املبحوثني عن العبارة.
النتائج  3 ، 2 ، 1ت�ؤيد �صحة العبارة (تعترب كفاءة �إدارة املعرفة م�ؤ�شر �إيجابي على
قدرة امل�ؤ�س�سة على حتقيق امليزة التناف�سية)		.
جدول رقم(� )3أهم �أهداف �إدارة املعرفة هو جمع ون�شر املعرفة
وحتويلها �إىل منتجات متميزة
البي ـ ـ ـ ـ ــان
�أوافق ب�شدة
�أوافق
حمايد
املجموع

التكـ ـ ـ ــرارات
25
35
5
65

الن�سبة
38.5
53.8
7.7
100.0

امل�صدر� :إعداد الباحث من بيانات اال�ستبانة 2015 ،م
يو�ضح اجلدول رقم ( )3الآتي:
املنوال هو الإجابة (�أوافق) بن�سبة .53.8%
الن�سبة العامة للموافقة  92.3%متيل نحو (�أوافق) ،بينما ن�سبة عدم املوافقة
(�صفر).
قيمة كاي تربيع املح�سوبة (� )2.1أقل من اجلدولية ( )9.5هذه النتائج ت�شري �إىل
عدم وجود فروق جوهرية بني �إجابات املبحوثني عن العبارة.
النتائج  3 ، 2 ، 1ت�ؤيد �صحة العبارة (�أهم �أهداف �إدارة املعرفة هو جمع ون�شر املعرفة
وحتويلها �إىل منتجات متميزة).
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جدول رقم (  ) 4اختبار الفر�ضية الأوىل :
(توجد عالقة معنوية بني �إدارة املعرفة وامليزة التناف�سية)
ال
�أوافق

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

ال
�أوافق
ب�شدة
2
%3

 -1توجد عالقة بني �إدارة املعرفة
وامليزة التناف�سية

13

37

10

3
%5

 -2تعترب كفاءة �إدارة املعرفة م�ؤ�شر
�إيجابي على قدرة امل�ؤ�س�سة على حتقيق
امليزة التناف�سية

18

36

5

5

1

%8

%8

%2

� -3إدارة املعرفة هي االبتكارات
والإبداعات التي حتقق امليزة
التناف�سية

15

45

3

1

1

%5

%2

%2

� -4أهم �أهداف �إدارة املعرفة هو جمع
ون�شر املعرفة وحتويلها �إىل منتجات
متميزة

25

35

5

-

-

%8

-

-

23

9

4

9%

%3

%2

املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

71

65
65

65

65

260

امل�صدر� :إعداد الباحث من بيانات اال�ستبانة 2015 ،م
يو�ضح اجلدول رقم ( )4الآتي:
املنوال هو الإجابة (�أوافق) بن�سبة .59%
الن�سبة العامة للموافقة  86%تتمركز حول الإجابة (�أوافق) ،بينما ن�سبة عدم املوافقة
( )13%تتمركز حول (ال �أوافق).
قيمة كاي تربيع املح�سوبة (�صفر) �أقل من اجلدولية ( )9.5مما ي�شري �إىل عدم وجود
فروق جوهرية بني �إجابات املبحوثني.
النتائج  3 ، 2 ، 1ت�ؤيد �صحة الفر�ضية الأوىل (توجد عالقة معنوية بني �إدارة املعرفة
وامليزة التناف�سية).
 /2الفر�ضيات الفرعية للفر�ضية الثانية  :ت�ؤثر املعرفة ال�ضمنية على حتقيق امليزة
التناف�سية:
24
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جدول رقم( )5املعرفة ال�ضمنية لها ت�أثري جوهري على حتقيق امليزة التناف�سية
البي ـ ـ ـ ـ ــان
�أوافق ب�شدة
�أوافق
حمايد
ال �أوافق
ال �أوافق ب�شدة
املجموع

التك ـ ـ ـ ــرارات
7
27
18
7
6
65

الن�سبة
10.8
41.5
27.7
10.8
9.2
100.0

امل�صدر� :إعداد الباحث من بيانات اال�ستبانة 2015 ،م
يو�ضح اجلدول رقم ( )5الآتي:
املنوال هو الإجابة (�أوافق) بن�سبة .41.5%
الن�سبة العامة للموافقة  52.3%تتمركز حول الإجابة (�أوافق)  ،بينما الن�سبة
العامة لعدم املوافقة ( )20.1%تتمركز حول (ال �أوافق).
قيمة كاي تربيع املح�سوبة (� )2.6أقل من اجلدولية ( )9.5مما ي�شري �إىل عدم وجود
فروق جوهرية بني �إجابات املبحوثني عن العبارة.
النتائج  3 ، 2 ، 1ت�ؤيد �صحة العبارة (املعرفة ال�ضمنية لها ت�أثري جوهري على
جدول رقم ()6
حتقيق امليزة التناف�سية).
التوزيع التكراري للعبارة الثانية من الفر�ضية الثانية
املعرفة ال�ضمنية تتوافر لدى ر�أ�س املال الفكري وهو الأقدر على حتقيق التميز
للم�ؤ�س�سة
البيـ ـ ـ ـ ـ ــان
�أوافق ب�شدة
�أوافق
حمايد
املجموع

التك ـ ـ ـ ـ ــرارات
18
40
7
65

الن�سبة
27.7
61.5
10.8
100.0

امل�صدر� :إعداد الباحث من بيانات اال�ستبانة 2015 ،م
يو�ضح اجلدول رقم ( )6الآتي:
املنوال هو الإجابة (�أوافق) بن�سبة .61.5%
الن�سبة العامة للموافقة  89.2%تتمركز حول الإجابة (�أوافق) ،بينما الن�سبة العامة
لعدم املوافقة (�صفر) .
قيمة كاي تربيع املح�سوبة (� )2.6أقل من اجلدولية ( )9.5مما ي�شري �إىل عدم وجود
العدد الثاين
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فروق جوهرية بني �إجابات املبحوثني عن العبارة.
النتائج  3 ، 2 ، 1ت�ؤيد �صحة العبارة (املعرفة ال�ضمنية تتوافر لدى ر�أ�س املال الفكري
وهو الأقدر على حتقيق التميز للم�ؤ�س�سة).
جدول رقم ( )7اختبار الفر�ضية الثانية

(ت�ؤثر املعرفة ال�ضمنية على حتقيق امليزة التناف�سية )
�أوافق
ب�شدة

�أوافق

حمايد

ال
�أوافق

املجموع

 -1املعرفة ال�ضمنية لها ت�أثري
جوهري على حتقيق امليزة
التناف�سية

ال
�أوافق
ب�شدة

7

27

18

7

6

65

%42

%28

 -2املعرفة ال�ضمنية تتوافر لدى
ر�أ�س املال الفكري وهو الأقدر
على حتقيق التميز للم�ؤ�س�سة

18

 -3ترتبط امليزة التناف�سية
باملعرفة ال�ضمنية ارتباط ًا
�إيجابي ًا
 -4توافر املعرفة ال�ضمنية لدى
�أفراد امل�ؤ�س�سة م�ؤ�شر قوي على
قدرة امل�ؤ�س�سة على حتقيق امليزة
التناف�سية

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

املجموع

%9

40

7

-

-

%62

%11

-

-

6
%9

30
%46

23
%35

4
%6

2
%3

65

15

45

3

1

1

65

69%

5%

%2

%2

142
%55

51
%20

12
%5

9
%3

46

65

260

امل�صدر� :إعداد الباحث من بيانات اال�ستبانة 2015 ،م
يو�ضح اجلدول رقم ( )7الآتي:
املنوال هو الإجابة (�أوافق) بن�سبة .55%
الن�سبة العامة للموافقة  73%تتمركز حول الإجابة (�أوافق) ،بينما الن�سبة العامة
لعدم املوافقة ( )8%تتمركز حول الإجابة (ال �أوافق ب�شدة).
قيمة كاي تربيع املح�سوبة (� )2.34أقل من اجلدولية ( )9.5مما ي�شري �إىل عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني �إجابات املبحوثني عن الفر�ضية.
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النتائج  3 ، 2 ، 1ت�ؤيد �صحة الفر�ضية (ت�ؤثر املعرفة ال�ضمنية على حتقيق امليزة
التناف�سية).
/3الفر�ضيات الفرعية للفر�ضية الثالثة  :املعرفة الظاهرة واملنظمة واملكتوبة لها
عالقة جوهرية بتحقيق امليزة التناف�سية :
جدول رقم()8
التوزيع التكراري للعبارة الأوىل من الفر�ضية الثالثة
املعرفة الظاهرة هي التي ت�ؤثر على حتقيق امليزة التناف�سية
البيـــــــــــــــــان
�أوافق ب�شدة
�أوافق
حمايد
ال �أوافق
ال �أوافق ب�شدة
املجموع

التكـــــــــــرارات
17
33
10
4
1
65

الن�سبة
26.2
50.8
15.4
6.2
1.5
100.0

امل�صدر� :إعداد الباحث من بيانات اال�ستبانة  2015 ،م
يو�ضح اجلدول ( )8الآتي:
املنوال هو الإجابة (�أوافق) بن�سبة .50.8%
الن�سبة العامة للموافقة  77%تتمركز حول الإجابة (�أوافق) ،بينما الن�سبة العامة
لعدم املوافقة ( )7.7%تتمركز حول الإجابة (ال �أوافق).
قيمة كاي تربيع املح�سوبة (� )5.0أقل من اجلدولية ( )9.5مما ي�شري �إىل عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني �إجابات املبحوثني عن العبارة.
النتائج  3 ، 2 ، 1ت�ؤيد �صحة العبارة (املعرفة الظاهرة هي التي ت�ؤثر على حتقيق امليزة
التناف�سية).
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جدول رقم ( )9اختبار الفر�ضية الثالثة
(املعرفة الظاهرة واملنظمة واملكتوبة لها عالقة جوهرية بتحقيق امليزة التناف�سية )
العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
 -1املعرفة الظاهرة هي التي ت�ؤثر
على حتقيق امليزة التناف�سية.
 -2تنظيم املعرفة ون�شرها بني
العاملني هو الذي ي�ؤدي �إىل حتقيق
التميز.
 -3حتقيق التميز من خالل
املعرفة يتطلب �أن تكون املعرفة متاحة
للجميع.
 -4وجود خطة �إ�سرتاتيجية
لإدارة املعرفة بكل �أنواعها هو العامل
احلا�سم يف حتقيق التميز.
املجموع

�أ و ا فق
ب�شدة

�أوافق

17

33

ال
حمايد
�أوافق

10

4

1

%6

%2

3

2

%5

%3

2

-

-

%3

-

-

3

-

-

%5

-

-

30

7

3

%3

%1

%26
22

23

15

%34
33

30

%51
35

27

%54
107

113

ال �أوافق
ب�شدة

%41

65

65

65

65

260

امل�صدر� :إعداد الباحث من بيانات اال�ستبانة 2015 ،م
يو�ضح اجلدول ( )9اخلا�ص باختبار الفر�ضية الثالثة الآتي:
املنوال هو الإجابة (�أوافق) بن�سبة .43%
الن�سبة العامة للموافقة  84%تتمركز حول الإجابة (�أوافق) ،بينما الن�سبة العامة
لعدم املوافقة ( )4%متيل للتمركز حول الإجابة (ال �أوافق).
قيمة كاي تربيع املح�سوبة (� )1.67أقل من اجلدولية ( )9.5مما ي�شري �إىل عدم
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وجود فروق جوهرية بني �إجابات املبحوثني عن الفر�ضية.
النتائج  3 ، 2 ، 1ت�ؤيد �صحة الفر�ضية (املعرفة الظاهرة واملنظمة واملكتوبة لها
عالقة جوهرية بتحقيق امليزة التناف�سية).
النتائج والتو�صيات
�أو ًال  :النتائج :
تو�صل الباحث من خالل الدرا�سة النظرية والدرا�سة امليدانية� ،إىل النتائج التالية:
العالقة بني �إدارة املعرفة وامليزة التناف�سية عالقة �إيجابية بدرجة و�سط ح�سب ر�أي
املبحوثني.
كفاءة �إدارة املعرفة ميكن النظر �إليها كم�ؤ�شر على �إمكانيات املن�ش�أة وقدرتها على
حتقيق امليزة التناف�سية ،وذلك مب�ستوى موافقة على هذه النتيجة (و�سط) ح�سب وجهة
نظر املبحوثني.
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن االبتكارات والإبداعات التي ت�ساهم يف حتقيق امليزة التناف�سية
لها عالقة ب�إدارة املعرفة.
موافقة املبحوثني بدرجة (و�سط) على �أن �أهم هدف لإدارة املعرفة هو جمع ون�شر
املعرفة وحتويلها �إىل منتجات متميزة .هذه النتائج �أثبتت �صحة الفر�ضية الأوىل (توجد
عالقة معنوية بني �إدارة املعرفة وامليزة التناف�سية).
موافقة عينة البحث بدرجة و�سط على �أن املعرفة ال�ضمنية لها �أثر جوهري يف حتقيق
امليزة التناف�سية.
موافقة معظم املبحوثني على �أن املعرفة ال�ضمنية املتوفرة لدى ر�أ�س املال الفكري هي
التي متكن من حتقيق امليزة التناف�سية.
كما تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة ارتباط �إيجابي ،و�سط ،بني امليزة التناف�سية
و�أنواع املعرفة املختلفة .هذه النتائج تثبت �صحة الفر�ضية الثانية (ت�ؤثر املعرفة ال�ضمنية
على حتقيق امليزة التناف�سية).
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أهمية كتابة وتنظيم املعرفة الظاهرة لأن ذلك له ت�أثري جوهري
يف حتقيق امليزة التناف�سية.
موافقة معظم املبحوثني على عملية ن�شر املعرفة بني العاملني له �أثر �إيجابي يف حتقيق
التميز.
موافقة املبحوثني على �أهمية وجود خطة ا�سرتاتيجية لإدارة املعرفة يف املنظمة.
هذه النتائج تثبت �صحة الفر�ضية الثالثة (املعرفة الظاهرة واملنظمة واملكتوبة لها
عالقة جوهرية بتحقيق امليزة التناف�سية).
ثاني ًا  :التو�صيات :
العدد الثاين
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بنا ًء على النتائج التي مت التو�صل �إليها يو�صي البحث بالتايل :
�ضرورة العمل على ن�شر املعرفة بكل �أنواعها و�إتاحتها للجميع يف املنظمة وت�شجيع
العاملني على الن�شاط املعلوماتي وتوحيد املعرفة.
االهتمام بتدريب العاملني وو�ضع برامج تدريبية دائمة ورفع كفاءة �إدارة املعرفة
باملنظمة.
االهتمام بر�أ�س املال الفكري يف املنظمة وتوفري الإمكانيات الفنية والتكنولوجية
والبحثية له لزيادة مقدرات املنظمة الإبداعية والإبتكارية لتحويل املعرفة �إىل منتجات
ت�ستطيع املنظمة �أن تتميز بها.
العمل على ن�شر ثقافة التميز بني العاملني وارتباط هذا التميز باملعرفة املتاحة.
ا�ستخدام االت�صاالت الفاعلة يف ن�شر ثقافة املعرفة والتميز.
�ضرورة و�ضع ا�سرتاتيجية لإدارة املعرفة ودورها يف حتقيق امليزة التناف�سية.
امل�صادر واملراجع
 �أكرم �سامل ح�سن اجلنابي ،دور �إدارة املعرفة يف بناء الكفايات اجلوهرية ،بغداد ،كليةالإدارة والإقت�صاد ،جامعة بغداد ،ر�سالة ماج�ستري من�شورة يف الإدارة العامة2013 ،م
� 2أكرم �سامل ح�سني� ،إدارة املعرفة ،عمان  ،الوراق للن�شر 2013 ،م� ،ص .48� - 3إدارة التخطيط والبحوث ،بنك �أمدرمان الوطني2015 ،م� ،ص �ص .8 – 2
� 4إدارة التخطيط والبحوث ،بنك �أمدرمان الوطني ،مرجع �سابق2015 ،م� ،ص.9
� - 5إدارة التخطيط والبحوث ،بنك �أمدرمان الوطني ،مرجع �سابق2015 ،م� ،ص
.10
� - 6إدارة التخطيط والبحوث ،بنك �أمدرمان الوطني ،مرجع �سابق2015 ،م� ،ص
.13
 7حمد خليل عليان ،دور عمليات �إدارة املعرفة يف فاعلية �أداء امل�ؤ�س�سات الأهلية،القد�س ،جامعة القد�س ،ر�سالة ماج�ستري يف �إدارة الأعمال من�شورة2011 ،م.
 8زياد ال�صرييف� ،إدارة املعرفة يف املنظمات لزيادة فعالية �أداء املوارد الب�شرية،دم�شق ،جامعة دم�شق ،كلية االقت�صاد ،ر�سالة ماج�ستري يف �إدارة الأعمال من�شورة ،
2008م .
� 9سعد علي العنزي ،ر�أ�س املال الفكري ،جملة العلوم الإقت�صادية والإدارية ،بغداد،املجلد الثاين ،العدد اخلام�س والع�شرون2001 ،م� ،ص .117
� 10سعد علي العنزي و�أحمد علي �صالح� ،إدارة ر�أ�س املال الفكري يف منظماتالأعمال ،ط ،2عمان ،دار البازوري للطباعة والن�شر2009 ،م� ،ص .158
30
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� 11شهاب الدين حمد النعيمي ،دور �إدارة املعرفة املالية يف تطوير و�سائل بناءو�إدارة املحفظة املالية ،عمان ،جامعة الزيتونة الأردنية ر�سالة دكتوراة يف �إدارة الأعمال
من�شورة 2004 ،م.
� 12صالح �أحمد علي العاين� ،أثر �إدارة املعرفة يف حتقيق امليزة التناف�سية ،املو�صلجامعة املو�صل ،ر�سالة ماج�ستري من�شورة يف �إدارة الأعمال2004 ،م.
� 13صالح الدين الكبي�سي� ،إدارة املعرفة و�أثرها يف الإبداع التنظيمي ،بحث�أكادميي من�شور( ،القاهرة :جملة املنظمة العربية للتنمية الإدارية) ،العدد (،)24
مار�س 2002م� ،ص �ص .89 – 81
 14عبد ال�ستار العلي وعامر قنديلجي وغ�سان العمري ،املدخل �إىل �إدارة املعرفة ،ط ، 2عمان ،دار احلرية للن�شر والتوزيع والطباعة2009 ،م� ،ص �ص . 38-37
 15علي ال�سلمي� ،إدارة املوارد الب�شرية اال�سرتاتيجية  ،القاهرة  ،دار غريب للن�شروالطباعة 2001 ،م � ،ص .104
 16علي عجام �سعد ،تقانة املعلومات و�إدارة املعرفة و�أثرهما على اخليار اال�سرتاتيجي،بحث من�شور ،بغداد :املجلة العراقية للعلوم ،املجلد ( ، )1العدد (2007 )2م � ،ص
�ص . 84 – 69
 17عمر عبا�س ال�شريف� ،أثر �إدارة املعرفة على العاملني يف جمال املكتبات يفال�سودان ،اخلرطوم ،جامعة اخلرطوم ،ر�سالة ماج�ستري يف �إدارة الأعمال غري من�شورة،
2011م.
 18العمري غ�سان �سلم ،عالقة �إدارة املعرفة و�أثرها على الإبداع ،جامعة جر�شالأهلية ،ال�سعودية  ،بحث من�شور ،مقدم �إىل كلية االقت�صاد والعلوم الإدارية ،امل�ؤمتر
العلمي ال�سنوي الثاين2005 ،م � ،ص �ص .15 5-
� 19أبو فارة ،واقع ا�ستخدام مدخل �إدارة املعرفة يف امل�صارف العاملة يف فل�سطني،عمان ،جامعة العلوم التطبيقية ،ر�سالة ماج�ستري يف �إدارة الأعمال من�شورة2006 ،م.
 20امللتقى الوطني الأول حول امل�ؤ�س�سة االقت�صادية اجلزائرية وحتديات املناخاالقت�صادي اجلديد  23/22ابريل 2003م.
 21وديع حممد عدنان ،القدرة التناف�سية وقيا�سها ،الكويت ،املعهد العربيللتخطيط ،العدد الرابع والع�شرون ،دي�سمرب 2008م ،ال�سنة الثانية� ،ص .5
 22-نوري منري� ،إدارة العالقة مع الزبائن ك�أداة خللق امليزة التناف�سيةeco:asu. ،

edatjo/ecofacalty/upcoutent/ks28 doc
M. Porter , a vantage concurrencies Netias « Iinter Edition 23, 1993
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�أثر ا�ستخدام �شبكات التوا�صل الإجتماعي على طالب
اجلامعات فـي عالقاتهم الإجتماعية وم�ستواهم الأكادميي
(درا�سة ميدانية على طالب جامعة �شندي)

�إعداد الدكتور � :أون�سة حممد عبداهلل �أون�سة
�أ�ستاذ �أ�صول الرتبية امل�شارك بجامعة �شندي – كلية الرتبية
امل�ستخل�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على �آثار �شبكات التوا�صل الإجتماعي على التح�صيل
الدرا�سي لطالب جامعة �شندي ،ومن �أجل حتقيق هذه الأهداف اعتمدت الدرا�سة على
املنهج الو�صفي التحليلي ،وا�ستخدمت الإ�ستبيان جلمع البيانات حيث طبقت الدرا�سة يف
جامعة �شندي على عينة مكونة من ( )195مفحو�ص ًا ،مت اختيارهم ع�شوائي ًا و�شمل ذلك
امل�ساقني الأدبي والعلمي.
وتو�صلت الدرا�سة لعدد من النتائج �أهمها:
يثق الطالب يف املعلومات التي يقدمها الإنرتنت من خالل مواقع التوا�صل الإجتماعي،
وبالتايل ا�ستخدامهم ملواقع التوا�صل الإجتماعي مكنهم من �إيجاد حلول �آنية لكثري من
امل�سائل العلمية .كرثة ا�ستخدام مواقع التوا�صل الإجتماعي ال يقلل من التفكري والقدرات
لدى الطالب ،ولكن تكون ال�ساعات التي يق�ضيها على مواقع التوا�صل الإجتماعي هي
خ�صم ًا على �ساعات ال ِّإطالع والقراءة.
ا�ستخدام الطالب ملواقع التوا�صل الإجتماعي �سهل لهم تعلم �أ�ساليب البحث ب�صورة
حديثة ومواكبة ،و�أتاح لهم �إر�سال الأ�سئلة والإ�ستف�سارات لأ�ساتذتهم ب�شكل مبا�شر.
مواقع التوا�صل الإجتماعي �سهلت للطالب الإن�ضمام �إىل املجموعات العلمية ذات
التخ�ص�ص الواحد.
مواقع التوا�صل الإجتماعي لديها ت�أثري علي درا�سة الطالب وواجباتهم الأكادميية.
وخل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من التو�صيات منها:
�ضرورة تدريب الطالب على ا�ستخدام مواقع التوا�صل الإجتماعي لتعلم �أ�ساليب البحث
ب�صورة حديثة ومواكبة.
يجب االهتمام ب�إجراء درا�سات علمية حول �إمكانية الإ�ستفادة من �شبكات التوا�صل
الإجتماعي وا�ستغالل طاقتها و�إمكانياتها فى التح�صيل الدرا�سي.
حث اجلامعات على ا�ستخدام �أ�ساليب الن�شر والتعلم الإلكرتوين من خالل مواقع
التوا�صل الإجتماعي دفع ًا مل�سرية التح�صيل الدرا�سي لدي الطالب.
العدد الثاين
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Abstract
This study aimed to identify the effects of social networks on
Shendi University students’ academic achievements. In order
to achieve these objectives, the study adopted the descriptive
analytic method. Therefore, it used a questionnaire to collect
data. The study was applied on a sample of 195 subjects selected
randomly from Shendi University including both scientific and
literary students. The study hence, came out with a number of
results, the most important of which are:
Students trust in the information provided by the internet;
and thus their use of social networking sites enabled them to
find immediate solutions to many scientific issues.
The frequent use of social networking sites does not only
reduce the students> thinking and capabilities, but also the time
spend in the social networking sites is considered a discount on
the time of reading and viewing.
Students> use of social networking sites helps them learn
research methods in an innovative and updated way. Moreover,
it enables them communicate directly with their teachers
whenever they have any questions or queries.
Social networking sites make it easy for the students to join
scientific groups of mono-specialization.
Social networking sites have an authentic influence on the
students’ study and academic duties.
The study came out with the following recommendations:
There is necessity for students’ training to use the social
networking sites so as to learn updated and innovative research
methods.
There should be a greater concern to conduct scientific studies
on the possibility of making use of the social networks and
exploiting their access in the academic achievements.
Urging universities to use the methods of electronic learning
and publishing through social networking sites to promote the
students’ academic achievements.
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املقـدمـة:

�أ�ضحت مواقع التوا�صل الإجتماعي عرب الإنرتنت مثل “الفي�س بوك» تعرف ب ـ ـ الإعالم
الإجتماعي اجلديد ،الذي ي�شهد حركة ديناميكية من التطور والإنت�شار ،وقد كان يف
بداياته جمتمع ًا افرتا�ضي ًا على نطاق �ضيق وحمدود ،ثم ما لبث �أن �إزداد مع الوقت
ليتحول من �أداة �إعالمية ن�صية مكتوبة �إىل �أداة �إعالمية �سمعية وب�صرية ت�ؤثر يف قرارات
املت�أثرين وا�ستجاباتهم ،ب�ضغوط من القوة امل�ؤثرة التي ت�ستخدم يف ت�أثريها الأمناط
ال�شخ�صية للفرد ال�سمعي ،الب�صري واحل�سي (باعتبار �أن املت�أثر و�أمناطه حمور مهم يف
عملية الت�أثري ،م�ستغلة)؛ �أي القوة امل�ؤثرة �أن ال�سمعي �:سريع يف قراراته لأن طاقته عالية
ويتخيل ما يتحدث به �أو ي�سمعه ،والب�صري  :حذر يف قراراته؛ لأنها مبنية على التحليل
الدقيق للأو�ضاع ،واحل�سي  :يبني قراراته على م�شاعره وعواطفه امل�ستنبطة من التجارب
التي مر بها ،يف حماولة من �أولئك امل�ؤثرين لتغيري الآراء واملفاهيم والأفكار ،وامل�شاعر،
واملواقف ،وال�سلوك( .خالد2008 ،م.)5 :
وقد �أ�صبحت مواقع التوا�صل الإجتماعي اليوم من امل�ؤ�س�سات امله ّمة التي تقوم بدور
مهم يف تربية الن�شء و�إك�سابهم عادات و�سلوكيات �صحيحة و�أداة مهمة من �أدوات
التغيري الإجتماعي وقد اهتمت امل�ؤ�س�سات الإجتماعية والرتبوية بو�ضع الربامج والأن�شطة
للطالب ،وذلك بق�صد الإ�ستفادة من �إ�شغال وقت ال�شباب مبا يفيدهم ،وكذلك بق�صد
زرع جوانب و�أمور مهمة وتنميتها يف �شخ�صية الطالب ،فالعملية التعليمية لي�ست جمرد
تلقني للدار�س فقط و�إمنا هي عملية مفيدة لبناء �شخ�صية الطالب من جميع النواحي،
وبث روح امل�س�ؤولية الإجتماعية والإعتزاز بالذات ،وحتمل امل�س�ؤوليات يف احلياة ،وحماولة
�إيجاد التوازن املتكامل يف جميع جوانب ال�شخ�صية.
م�شكلة الدرا�سة :
�أ�صبحت ال�شبكات الإكرتونية و�سيلة فعالة للتوا�صل الإجتماعي حيث �إنها تتيح الربط
بني الزمالء والأ�صدقاء ولي�س هذا فح�سب بل �أنها ت�ساعد يف التعرف والتوا�صل بني
الأ�شخا�ص واملجتمعات بع�ضهم البع�ض ومن هذا املنطلق �سعت ال�شبكات الإلكرتونية
لتوفري قدر منا�سب من املواقع التي تدعم التوا�صل(.)3
وعلى الرغم من هذا الدور �إال �أن م�شكلة الدرا�سة تكمن يف الت�سا�ؤل الرئي�سي التايل:
ما هو ت�أثري مواقع �شبكات التوا�صل الإجتماعي على التح�صيل الدرا�سي لدي طالب
جامعة �شندي؟
�أهمية الدرا�سة :
�أنها ت�سلط ال�ضوء على العالقة بني ا�ستخدام مواقع التوا�صل الإجتماعي وت�أثريها على
التح�صيل الدرا�سي لدى طالب جامعة �شندي.
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ت�شري �إىل �أهمية الدور الذي ميكن �أن تلعبه مواقع التوا�صل الإجتماعي يف الت�شجيع
على البحث واملعرفة وتقارب الإجتاهات الفكرية لدي الطالب .ت�سهم يف ن�شر الوعي لدي
الطالب حول دور مواقع التوا�صل الإجتماعي و�أثرها يف تنمية �شخ�صياتهم و�إر�شادهم
نحو اال�ستخدام الأمثل واملر�شد خلدمة �أهدافهم الأكادميية والإجتماعية الفاعله.
�أهداف الدرا�سة:
 -1تهدف �إىل معرفة نوع املعلومات التي يتلقاها الطالب من �شبكات مواقع التوا�صل
الإجتماعي.
 -2الوقوف على الأثر الذي حتدثه املعلومات املبثوثة عرب �شبكات التوا�صل الإجتماعي.
 -3معرفة الأ�سباب التي جتعل الطالب يلج�أون ل�شبكات التوا�صل الإجتماعية للح�صول
على املعلومات.
 -4مدى توظيف هذه املعلومات يف املجال الأكادميي للطالب.
 -5التعرف على �أثر ا�ستخدام �شبكات التوا�صل الإجتماعي على التح�صيل الدرا�سي
للطالب.
فرو�ض الدرا�سة:
الفر�ضية الأوىل  :مواقع التوا�صل الإجتماعي لديها ت�أثري على درا�سة الطالب وواجباتهم
الأكادميية.
الفر�ضية الثانية  :مواقع التوا�صل الإجتماعي ت�ساعد يف تو�سيع العالقات الإجتماعية.
الفر�ضية الثالثة  :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أن ال�ساعات التي يق�ضيها الطالب
على مواقع التوا�صل الإجتماعي كانت خ�صم ًا على �ساعات ال ِّإطالع واملذاكرة.
الفر�ضية الرابعة  :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ت�ساعد الطالب يف مواقع التوا�صل
الإجتماعي يف تعلم �أ�ساليب البحث ب�صورة حديثة ومواكبة.
الفر�ضية اخلام�سة  :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أن ا�ستخدام مواقع التوا�صل
الإجتماعي متكن الطالب من �إيجاد حلول �آنية لكثري من امل�شاكل و�إر�سال �أ�سئلتهم
لأ�ساتذتهم ب�صورة مبا�شرة.
منهج الدرا�سة:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي للظاهرة ،ومن ثم قام ب�إجراء معاجلات
�إح�صائية لتحليل النتائج من خالل الإ�ستمارة التي عر�ضت على عينة الدرا�سة التي
متثلت يف فئة ع�شوائية من طالب وطالبات جامعة �شندي و�شملت عينة الدرا�سة ()195
فرد من امل�ساقني الأدبي والعلمي.
حدود الدرا�سة:
احلدود الب�شرية  :طالب جامعة �شندي من كليات (الرتبية والتمري�ض والآداب
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والإقت�صاد واملختربات الطبية).
احلدود املكانية  :جامعة �شندي – ال�سودان.
احلدود الزمانية  :فى العام 2015م.
م�صطلحات الدِّ را�سة :
مواقع التوا�صل الإجتماعي:
منظومة من ال�شبكات الإلكرتون ّية التي ت�سمح للم�شرتك فيها ب�إن�شاء موقع خا�ص به،
ومن ثم ربطه من خالل نظام �إجتماعي �إلكرتوين مع �أع�ضاء �آخرين لديهم االهتمامات
والهوايات نف�سها �أو جمعه مع �أ�صدقاء اجلامعة �أو الثانوية4((.
وهي تلك املواقع التي تهتم بالتوا�صل الإجتماعي من خالل احلوارات والدرد�شة بني
الأ�صدقاء ومتتاز بكثري من املميزات جتعلها يف م�صاف الو�سائل الإعالمية احلديثة.
الفي�س بوك :
يع ّد من �أ�شهر املواقع الإجتماعية على الإنرتنت �أ�س�سه طالب يف جامعة هارفارد عام
2004م والآن تخطى عدد م�ستخدميه الـ ( )75مليون م�ستخدم ،تقدر قيمتة بـ ()9
مليار دوالر(.)7
ويعد الفي�س بوك �أحد �أهم مواقع التوا�صل الإجتماعي بالغة الت�أثري بني طالب اجلامعات
وال�شباب عامه وحظيت باهتمام كبري خا�صة بعد �أحداث الربيع العربي.
التح�صيل الدرا�سي:
هو مدى قدرة الطالب على ا�ستيعاب املواد الدرا�سية ومدى قدرته على تطبيقها وتعترب
االمتحانات التي جتريها امل�ؤ�س�سات التعليمية و�سيلة القيا�س ال�شائع لتح�صيل الطالب
وجترى هذه االمتحانات يف �أوقات خمتلفة(.)5
والتح�صيل الدرا�سي يق�صد به تلك املح�صلة الأكادميية النهائية التي ي�سعي الطالب
لبلوغها من خالل الإمتحانات �أو الإختبارات.
ال�سابقة :
الدِّ را�سات َّ
هناك ِعدة درا�سات تطرقت لأثر ا�ستخدام مواقع التوا�صل الإجتماعي «الفي�س بوك
«على �شخ�صية ال�شباب ،وعلى حت�صيلهم الدرا�سي ،وخرجت بنتائج مهمة تفيد �أغرا�ض
الدرا�سة احلالية ،وفيما يلي عر�ض موجز لبع�ض الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع
الدرا�سة:
الدِّ را�سة الأويل  :درا�سة �أرين كاربن�سكي2010 ،م :
وهدفت للتعرف على �أثر ا�ستخدام موقع «في�س بوك «على التح�صيل الدرا�سي لدى
طلبة اجلامعات ،وقد طبقت الدرا�سة على ( (219طال ًبا جامعي ًا ،حيث �أظهرت النتائج
�أن الدرجات التي يح�صل عليها طالب اجلامعات املدمنون على �شبكة الإنرتنت وت�صفح
العدد الثاين

جملة ال�شرق للدرا�سات والبحوث العلمية

Alsharg Journal for studies and Scientific Research

37

موقع «في�س بوك» �أكرب ال�شبكات الإجتماعية على الإنرتنت �أدنى بكثري من تلك التي
يح�صل عليها نظرا�ؤهم الذين ال ي�ستخدمون هذا املوقع ،كما �أظهرت النتائج �أنه كلما
ازداد الوقت الذي مي�ضيه الطالب اجلامعي يف ت�صفح هذا املوقع كلما تدنت درجاته
يف االمتحانات .كما بينت النتائج �أن الأ�شخا�ص الذين يق�ضون وقتًا �أطول على الإنرتنت
يخ�ص�صون وقتًا �أق�صر للدرا�سة م�شري ًا �إىل �أن لكل جيل اهتمامات جتذبه ،و�أن هذا
املوقع يتيح للم�ستخدم «الدرد�شة» ،وحل الفوازير ،و�إبداء ر�أيه يف كثري من الأمور والبحث
عن �أ�صدقاء جدد �أو قدامى ،وبينت النتائج �إن ( )79%من الطالب اجلامعيني الذين
�شملتهم الدرا�سة اعرتفوا ب�أن �إدمانهم على موقع «الفي�س بوك» �أث ّر �سلب ًيا على حت�صيلهم
الدرا�سي.
الدِّ را�سة ال َّثانية  :درا�سة مي�شيل فان�سون2010 ،م :
هدفت التعرف على �أثر ا�ستخدام �شبكات التوا�صل الإجتماعي على العالقات الإجتماعية،
وقد طبقت الدرا�سة على عينة بلغ قوامها � 1600شاب من م�ستخدمي �شبكات التوا�صل
الإجتماعي يف بريطانيا ،وقد �أظهرت النتائج �أنّ �أكرث من ن�صف الأ�شخا�ص البالغني
الذين ي�ستخدمون مواقع من بينها الفي�س بوك وبيبو ويوتيوب قد اعرتفوا ب�أنهم يق�ضون
وقت �أطول على �شبكة الإنرتنت من ذلك الوقت الذي يق ُْ�ضونه مع �أ�صدقائهم احلقيقيني
�أو مع �أفراد �أ�سرتهم .و�أظهرت الدرا�سة �أي�ض ًا �أنهم يتحدثون ب�صورة �أقل عرب الهاتف،
وال ي�شاهدون التلفاز كثري ًا ،ويلعبون عدد �أقل من �ألعاب الكمبيوتر ،وير�سلون كمية من
الر�سائل الن�صية وكذلك الربيدية ،وقد بينت الدرا�سة �أنه نحو ( )53%من الذين
�شاركوا يف الدرا�سة امل�سحية ،ب�أن �شبكات التوا�صل الإجتماعي على �شبكة الإنرتنت ت�سببت
بالفعل يف تغيري �أمناط حياتهم ،وك�شفت الدرا�سة عن �أنَّ ن�صف م�ستخدمي الإنرتنت يف
بريطانيا هم �أع�ضاء يف �أحد مواقع التوا�صل الإجتماعي ،مقارنة بـ ـ ( ) %27فقط يف
فرن�سا )33%( ،يف اليابان و( )40%يف الواليات املتحدة.
الدِّ را�سة الثالثة  :درا�سة �أجرتها جامعة تك�سا�س الأمريكية2009 ،م
هدفت الدرا�سة �إىل �أن النا�س يقبلون على ا�ستخدام مواقع التوا�صل الإجتماعي وعلى
ر�أ�سها موقع «في�س بوك «بهدف التعبري عن حقيقة �شخ�صياتهم ،بد ًال من ر�سم �صور
مثالية عنها ،حيث �إنها ت�شبع لدى معظم امل�ستخدمني حاجتهم الأ�سا�سية لتعريف الآخرين
ب�أنف�سهم .http://almokafa.ahlamontada.com/t135-topic
الدِّ را�سة الرابعة  :درا�سة العتيبي2008 ،م
هدفت للتعرف على ت�أثري الفي�س بوك على طلبة اجلامعات ال�سعودية� ،أن ن�سبة انت�شار
ا�ستخدام «الفي�س بوك «بني طالب اجلامعات ال�سعودية وطالباتها بلغت ( ،)77%و�أن
دور الأهل والأ�صدقاء وت�أثريهم يف التعرف عليه بدافع مت�ضية الوقت ،كعامل رئي�س
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ال�ستخدامه ،حيث جاء هذا العامل يف املرتبة الأوىل يف الإ�شاعات املتحققة من ا�ستخدامه،
وخل�صت العينة �إىل �أن «الفي�س بوك» حقق ما مل حتققه الو�سائل الإعالمية الأخرى ،و�أن
ا�ستخدام الفي�س بوك كان له ت�أثريه على ال�شخ�صية �أكرث من الو�سائل الإعالمية الأخرى
. http://www.otaibah.net/m/showthread.php?p

الدِّ را�سة اخلام�سة درا�سة رميي2000 ،م :
فى درا�سته للدكتوراه فقد فح�ص العالقة بني التوا�صل عرب الكمبيوتر وا�ستخدام
الإنرتنت ومنو الهوية النف�سية والإجتماعية للطالب يف اجلامعة يف والية امل�سي�سبي،
وقامت بهذه الدرا�سة عينة قوامها ( )417طالب ًا مت تطبيق �أدوات الدار�سة عليهم وهي:
مقيا�س �سلوك �إدمان الإنرتنت الذي قدمه» بريرن» )Brenner (1996 – 1997
لتحديد م�ستوى الطالب من التوا�صل عرب الكمبيوتر وا�ستخدام الإنرتنت وا�ستبيان
املهمة النمائية و�أ�سلوب حياة الطالب (وين�ستون 1987م) لقيا�س منو الهوية النف�سية
والإجتماعية .ولقد تو�صلت نتائج الدار�سة �إىل �أن هنالك عالقة عك�سية بني ا�ستخدام
الطالب للتوا�صل عرب الكمبيوتر وا�ستخدام الإنرتنت ودرجاتهم على مقيا�س منو الهوية
النف�سية واالجتماعية.
ال�ساد�سة درا�سة كابي و�آخرون (:)10
الدِّ را�سة َّ
هدفت �إىل فح�ص العالقة بني ا�ستخدام الإنرتنت وانخفا�ض الأداء الأكادميي لطالب
اجلامعة ،و�أو�ضحت النتائج �أن انخفا�ض م�ستوى الأداء الأكادميى لطالب اجلامعة يرجع
�إىل الإفراط يف ا�ستخدام الإنرتنت حيث �إن اال�ستخدام الرتويحي والرتفيهي للإنرتنت
بكرثة يعوق الأداء الأكادميي ،و�أن ال َو ْح َدة النف�سية وال�سهر لوقت مت�أخر والغياب عن
احل�ضور يف الف�صل �أو القاعة الدرا�سية هي نتائج للإ�ستخدام املفرط للإنرتنت.
التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:
املالحظ من كل هذه الدرا�سات يت�ضح �أن هنالك ت�أثري مبا�شر على الطالب الذين
ي�ستخدمون مواقع التوا�صل الإجتماعي وخا�صة �أولئك الذين �أ�صيبوا بالإدمان لها فقد
�أثرت على التح�صيل الدرا�سي ب�شقيه �سلب ًا �أو �إيجاب ًا كما �أن البع�ض �أثرت عليه لدرجة
العزلة الإجتماعية وفقدانه للهوية الذاتية ،وهذا بجانب �آخر يوثر على قدرته الأكادميية
وهذا ما يحاول الباحث �إثباته من خالل هذه الدرا�سة وك�شف تلك اجلوانب على عينة
الدرا�سة التي ت�شمل طالب جامعة �شندي.
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الإطــــار النظــــري
�شبكات التوا�صل الإجتماعي :
ي�شهد العامل املعا�صر جمموعة من التغريات املت�سارعة يف جمال االت�صال وتقنية
املعلومات ،ما جعل العامل قرية كونية تنتقل فيها املعلومات �إىل جميع �أنحاء الكرة الأر�ضية
يف جزء من الثانية ،وال �شك �أن هذه التغريات لها ت�أثريها املبا�شر على الأفراد وامل�ؤ�س�سات
املكونة للمجتمعات ،ما دفع املجتمعات بقبول هذه امل�ستحدثات والتكيف معها لتحقيق
الإ�ستفادة مما تقدمه من مزايا يف جميع املجاالت.
وتعد مواقع التوا�صل الإجتماعي عرب الإنرتنت و�أ�شهرها على الإطالق الفي�سبوك وتويرت
من �أحدث منتجات تكنولوجيا االت�صاالت و�أكرثها �شعبية ،ورغم �أن هذه املواقع �أُن�شئت يف
الأ�سا�س للتوا�صل الإجتماعي بني الأفراد لكن ا�ستخدامها امتد لي�شمل الن�شاط ال�سيا�سي
من خالل تداول املعلومات اخلا�صة بالأحداث ال�سيا�سية وكذلك الدعوة �إىل ح�ضور
الندوات �أو التظاهر ،وبداية ظهور املواقع عام 1995م للربط Classmates.
 comالإجتماعي ويف منت�صف الت�سعينيات حيث �أُن�شئ موقع عام 1997م الذي ركز
على الروابط املبا�شرة بني  SixDegrees.comبني زمالء الدرا�سة وموقع
الأ�شخا�ص ،وظهرت يف تلك املواقع امللفات ال�شخ�صية للم�ستخدمني وخدمة �إر�سال
الر�سائل اخلا�صة.
ومع بداية عام 2005م ظهر موقع ماي �سبي�س وهو �أكرب ال�شبكات الإجتماعية على
م�ستوى العامل ومعه مناف�سه ال�شهري في�سبوك والذي بد�أ �أي�ض ًا يف الإنت�شار املتوازي مع
ماي �سبي�س حيث و�صل عدد امل�شرتكني يف الفي�سبوك بعد �ست �سنوات من عمره �أكرث من
 800مليون م�شرتك من كافة �أنحاء العامل (.( 5
�أن ا�ستخدام الإنرتنت يعترب ال�سمة املميزة لهذا الع�صر ،فالإنرتنت ي�ستخدمه الأطفال
والرا�شدون واملتقدمون يف ال�سن� ،أي كافة فئات املجتمع العمرية و�أي�ض ًا كافة طبقات
املجتمع الراقية وحمدودة الدخل ،ف�أ�صبح الإنرتنت يغزو كافة جماالت احلياة الإجتماعية
كو�سيلة للتوا�صل وتبادل الأفكار واملعلومات ،و�أي�ض ًا يف املجاالت الإقت�صادية وال�سيا�سية
وغريها ،الأمر الذي يرتتب عليه �أن �أي جمتمع يعجز عن امل�شاركة يف هذا التقدم
التكنولوجي الرقمي الهائل ،ال �شك �أنه يتخلف عن بقية الأمم املتقدمة وعن مالحقة
التطورات ال�سريعة العميقة … ففي املا�ضي كان هناك �أطفال مدمنون للتلفزيون� ،أما
اليوم فهم مدمنون للإنرتنت.
مميزات و�إيجابيات ا�ستخدام �شبكات التوا�صل فى التعليم :
�إن ثورة االت�صاالت واملتمثلة يف �شبكات التوا�صل الإجتماعي مكنت الأفراد من التوا�صل
عرب هذه ال�شبكة .وزاد التوجه نحو الأدوار الإيجابية لهذه ال�شبكة يف خلق التوا�صل
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والتقارب بني الآراء والأفكار ،وازدياد م�ساحة احلرية املمنوحة لدى الأفراد للتعبري
عن �آرائهم؛ و�شرعت الكثري من امل�ؤ�س�سات التعليمية لتوظيف هذه ال�شبكة لتخدم قطاع
الطالب مما يتيح لهم الإ�ستفادة الق�صوى من املعلومات واملعارف واملهارات التي ميكن
�أن توفرها لهم هذه ال�شبكة ،وفى ذلك يرى ال�شرهان� )6(،أن مميزات هذه ال�شبكة يف
التعليم تتيح الآتي :
تبادل الر�سائل الربيدية الإلكرتونية بني الأفراد بطريقة �سريعة يف معظم دول العامل
وامل�شاركة يف الأعمال التعليمية والواجبات والدرو�س والأن�شطة بني املعلمني واملتعلمني يف
اجلامعات واملعاهد واملدار�س على م�ستوى العامل �أجمع.
نقل امللفات التي ت�شمل على ن�صو�ص وبرامج و�صور و�أ�صوات املتعلمني يف املراحل
التعليمية املختلفة يف جميع التخ�ص�صات من خالل برنامج نقل امللفات.
توفري املعلومات املتنوعة واحلديثة للمتعلمني بطريقة ت�ضاهي و�سائل االت�صال
الأخرى.
�إيجاد روح احلما�سة والدافعية يف طلب العلم لدى املتعلمني وفى تعامل املتعلمني مع
بع�ضهم البع�ض �أو مع املتعلمني ومعلميهم وكذا بث روح التعاون والعمل اجلماعي مبناق�شة
بع�ض املعلومات وامل�ستجدات التي تتعلق مبجال التعليم والتعلم.
تنمية الإبداع العلمي لدى املتعلمني ب�إزالة احلائط ال�صناعي القائم بني غرفة الف�صل
الدرا�سي والعامل اخلارجي من خالل الدخول �إىل حمركات البحث املختلفة.
توفر ال�شبكة للطالب واملعلمني ن�شر �أعمالهم والو�صول �إىل �آراء الآخرين بتلك الأعمال
التي ن�شروها من خالل احلوار واملناق�شة.
ن�شر احلوارات اجلامعية من خالل �أحد املواقع التعليمية للم�ؤ�س�سة التعليمية التي يعمل
بها الأ�ساتذة �أو املعلمون وتهيئ للطالب فر�صة الإ�ستفادة من تلك اخلدمات.
وقد ذكر �إ�سماعيل( )1جمموعة من الأهداف التي ميكن حتقيقها من خالل �إدخال
هذه ال�شبكات يف التعليم وزيادة فعالية التح�صيل الدرا�سي لطالب اجلامعات منها:
امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س ثقافة املعلومات لدى اجليل النا�شئ لت�أهيلهم مبتطلبات الع�صر
احلديث�.إحداث تطوير جزري يف التعليم يعتمد على حماكاة الأو�ضاع الطبيعية يف احلياة
وحل امل�شكالت الواقعية عرب ما تتيحه تقنيات املعلومات من �إمكانات يف هذا املجال.
تزويد النا�شئ بالقدرة على االعتماد الذاتي يف البحث عن املعلومات.
تزويد �أجيال امل�ستقبل بر�ؤية وا�سعة مل�ستقبل �أف�ضل وعلى كافة الأ�صعدة الإقت�صادية
والثقافية والعلمية والإجتماعية.ت�أهيل الطالب ب�آليات التوا�صل مع الآخرين واملعتمدة
على تقنية املعلومات مما يعزز التفاهم والإحرتام املتبادل وال�سالم واملحافظة على الهوية
الوطنية والتعريف بها ،كما يعزز من قدرات احلوار والتفاو�ض وتبادل الأفكار.
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التح�صيل الدرا�سي:
يعرفه جابلن ب�أنه م�ستوى حمدد من الإجناز� ،أو براعة يف العمل املدر�سي يقا�س من
قبل املعلمني� ،أو بالإختبارات املقررة( .العي�سوي و�آخرون2006 ،م  .)13 ،واملقيا�س
الذي يعتمد عليه ملعرفة م�ستوى التح�صيل الدرا�سي هو جمموع الدرجات التي يح�صل
عليها التلميذ يف نهاية العام الدرا�سي� ،أو نهاية الف�صل الأول� ،أو الثاين ،وذلك بعد جتاوز
االختبارات واالمتحانات بنجاح.
والتح�صيل الدرا�سي ذو �أهمية كبرية يف حياة الفرد و�أ�سرته ،فهو لي�س فقط جتاوز
مراحل درا�سية متتالية بنجاح واحل�صول على الدرجات التي ت�ؤهله لذلك ،بل له جوانب
مهمة جد ًا يف حياته باعتباره الطريق الإجباري الختيار نوع الدرا�سة واملهنة ،وبالتايل
حتديد الدور الإجتماعي الذي �سيقوم به الفرد ،واملكانة االجتماعية التي �سيحققها،
ونظرته لذاته ،و�شعوره بالنجاح وم�ستوى طموحه.
وبالرجوع �إىل مو�ضوع الدرا�سة ومعرفتنا باملميزات التي تخدمها ال�شبكات للتعليم يت�ضح
لنا �أنها ميكن �أن توظف توظيف �إيجابي من قبل امل�ؤ�س�سات والأفراد حتى يتحقق التميز
الأكادميي والإبداع واملهارة من خالل احل�صول على املعلومة ،هذا جانب� .أما اجلانب
الآخر املرتبط بالطالب هو ب�أن التح�صيل الدرا�سي ي�شعر الفرد بالتفوق والنجاح ،ويعزز
الثقة بالنف�س ،ويرفع من م�ستوى الطموح .حيث �إن النجاح ي�شعر بالفخر وب�إمكانيات
الفرد وقدراته ،وب�أنه قادر على النجاح والإجناز ،وهذا الت�أثري متبادل فاحلاجة �إىل
حتقيق الذات ت�أتي يف �أعلى �سلم احلاجات الإن�سانية ،ويف التعليم تتبلور من خالل حاجة
املتعلم للح�صول على مكانة اجتماعية مرموقة ،وغالب ًا ما ترتبط بالنجاح والتفوق� ،أو
اخلوف من الر�سوب الذي يفقده هذه املكانة ،كذلك من املهم للفرد ر�ضا الآخرين عنه.
ويرى �أبو دية(� )2أن املرء بحاجة �إىل امتالك نظرة �إيجابية لذاته ،ومييل �إىل حتقيق ما
لديه من �إمكانيات لت�صبح �إمكانياته حقيقة واقعية ،و�أنه كلما كان املتعلم �أكرث �إجناز ًا كان
تقديره لذاته ،مرتفع ًا وواقعي ًا ،فاحلاجة �إىل حتقيق الذات ترتبط بالإجناز والتح�صيل
والتعبري عن الذات.
كما �أن التح�صيل الدرا�سي يحقق حلم الأ�سرة واملكانة الإجتماعية للفرد ،وهو �أي�ض ًا
يح�سن من نظرة الفرد لذاته ،كما �أكدت ذلك درا�سات عديدة ،منها( :درا�سة قطامي
وبرهوم 1989،م ب�أن «املتعلمني ذوي مفهوم الذات املرتفع يكون حت�صيلهم الأكادميي
مرتفع ًا” ،ودرا�سة ع�ساكرة2003 ،م �أن مفهوم الذات املرتفع ي�سبب ارتفاع ًا يف
التح�صيل ،وكذلك ميكن �أن ي�سبب التح�صيل الأكادميي املرتفع �إيجابية يف مفهوم الذات
�أي �أن العالقة متبادلة) (.)8
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�أهداف التح�صيل الدرا�سي:
تقدير نتيجة الطالب من حيث الرتفيع �إىل �صف �أعلى من �صفه احلايل ومن حيث
الر�سوب �أو الإكمال �أو رمبا الف�صل �إذا ا�ستوفى حقه من الر�سوب.
الوقوف على مدى تطور التح�صيل الدرا�سي عند الطلبة والتعرف على نقاط القوة
وال�ضعف عندهم للعمل على عالج هذا ال�ضعف .ميكن الإفادة من تقدير التح�صيل
الدرا�سي عند انتقال الطالب من م�ؤ�س�سة �أكادميية لأخرى.
الإجراءات امليدانية
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،والتحقق من �أ�سئلة حماورها مت ا�ستخدام العر�ض البياين
والتوزيع التكراري لإجابات املبحوثني ،الن�سبة املئوية ،املنوال واختبار مربع كاي الختبار
�أ�سئلة الدرا�سة.
ولتطبيق الطرق والأ�ساليب الإح�صائية املذكورة �أعاله على البيانات التي مت احل�صول
عليها من �إجابات العينة مت ا�ستخدام برنامج التحليل الإح�صائي ( )SPSSالذي يعد
من �أكرث احلزم الإح�صائية دقة يف النتائج ،ووزعت الإ�ستبانة علي عينة الدرا�سة ثم
جمعها ،ومت تفريغ البيانات يف جداول �أعدها الباحث لكل �س�ؤال من �أ�سئلة الإ�ستبانة كما
يلي:
�أو ًال  :حتليل املعلومات ال�شخ�صية لأفراد عينة الدرا�سة :
 /1الفئة العمرية :
جدول رقم ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق متغري الفئة العمرية
العدد
155
32
6

الفئة العمرية
من � 18إىل � 21سنة
من � 21إىل � 27سنة
�أك ـ ـ ـ ـ ـ ــرث من � 27سنة

الن�سبة املئوية
80.3%
16.6%
3.1%

امل�صدر� :إعداد الباحث من الدرا�سة التطبيقية 2015م
من خالل اجلدول رقم ( )1يت�ضح ب�أن �أغلب �أفراد عينة الدرا�سة ينتمون �إىل الفئة
العمرية من � 18إىل  21بن�سبة  ،80.3%تليها الفئة العمرية من � 21إىل  27بن�سبة
 ،16.6%و�أخري ًا الفئة العمرية �أكرث من � 27سنة بن�سبة بلغت  ،%.3وعليه يخل�ص
الباحث �إىل �أن �أغلب �أفراد عينة الدرا�سة هي الفئة امل�ستهدفة من الدرا�سة.
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 /2نوع الدرا�سة :
جدول رقم ()2
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق متغري نوع الدرا�سة
الن�سبة املئوية
العدد
نوع الدرا�سة
92
97

�أدبي
علمي

48.7%
51.3%

امل�صدر� :إعداد الباحث من الدرا�سة التطبيقية 2015م
من خالل اجلدول رقم ( )2يت�ضح �أن ن�سبة طالب الق�سم العلمي بلغت  51.3%وهي
�أعلى من ن�سبة طالب الق�سم الأدبي البالغة  ،48.7%عليه يخل�ص الباحث �إىل �أن ن�سبة
نوع الدرا�سة (الق�سم العلمي والق�سم الأدبي) متقاربة جد ًا ،عليه ي�ستدل الباحث على �أن
�إجابات املبحوثني مت احل�صول عليها من كال التخ�ص�صني وهو م�ؤ�شر �إيجابي.
املحور الأول :عادات و�أمناط ا�ستخدام مواقع التوا�صل الإجتماعي (في�س بوك ،يوتيوب،
تويرت ،وات�س �آب)MySpace ،
ال�س�ؤال الأول :ماهي عدد ال�ساعات التي تق�ضيها على مواقع التوا�صل الإجتماعي ب�شكل
يومي؟
جدول رقم ()3
التوزيع التكراري لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال الأول يف املحور الأول
الإجابة
�أقل من �ساعة
من � 1إىل � 2ساعة
من � 2إىل � 3ساعات
�أكرث من � 3ساعات

العدد
39
72
27
51

الن�سبة املئوية
20.6%
38.1%
14.3%
27%

امل�صدر� :إعداد الباحث من الدرا�سة التطبيقية 2015م
من خالل اجلدول رقم ( )3يت�ضح �أن �أغلب افراد عينة الدرا�سة يق�ضون من �ساعة �إىل
�ساعتني على مواقع التوا�صل الإجتماعي بن�سبة بلغت ( ،)38.1%يليهم من يق�ضون
�أكرث من ثالث �ساعات على مواقع التوا�صل الإجتماعي بن�سبة بلغت ( ،)27%ثم الذين
يق�ضون �أقل من �ساعة على مواقع التوا�صل الإجتماعي بن�سبة ( ،)20.6%و�أخري ًا الذين
يق�ضون من �ساعة �إىل �ساعتني �إىل ثالث �ساعات على مواقع التوا�صل الإجتماعي بن�سبة
(.)14.3%
ال�س�ؤال الثاين :ماهي الفرتات املف�ضلة لديك لت�صفح مواقع التوا�صل الإجتماعي؟
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جدول رقم ()4
التوزيع التكراري لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال الثاين يف املحور الأول
الإجابة
�صباح ًا (من ال�ساعة � 6إىل )12
م�سا ًء ( من ال�ساعة � 12إىل )6
لي ًال (من ال�ساعة � 6إىل منت�صف الليل)
بعد منت�صف الليل (من منت�صف الليل �إىل � 6ص)

العدد

الن�سبة املئوية

30
54
92

16%
31.4%
48.9%

7

3.7%

امل�صدر� :إعداد الباحث من الدرا�سة التطبيقية 2015م
من خالل اجلدول رقم ( )4يتبني �أن الفرتة املف�ضلة لأفراد عينة الدرا�سة هي لي ًال من
ال�ساعة � 6إىل منت�صف الليل بن�سبة بلغت ( ،)48.9%تليها الفرتة امل�سائية من ال�ساعة
� 12إىل  6بن�سبة بلغت ( )31.4%ثم الفرتة ال�صباحية من ال�ساعة � 6إىل ال�ساعة 12
بن�سبة بلغت ( ،)16%و�أخري ًا بعد منت�صف الليل من منت�صف الليل وحتى ال�ساعة 6
�صباح ًا بن�سبة بلغت (.)3.7%
ال�س�ؤال الثالث :من �أين تدخل مواقع التوا�صل الإجتماعي؟
جدول رقم ()5
التوزيع التكراري لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال الثالث يف املحور الأول
الإجابة

العدد

الن�سبة املئوية

امل ـ ــنزل
مقاهي الإنرتنت
اجلامعة
�أخـ ـ ـ ـ ــرى

125
5
18
39

66.8%
2.7%
9.6%
20.9%

امل�صدر� :إعداد الباحث من الدرا�سة التطبيقية 2015م
اجلدول رقم ( )5يو�ضح �أن ( )66.8%من �أفراد عينة الدرا�سة يدخلون مواقع
التوا�صل الإجتماعي من منازلهم ،و( )2.7%يدخلون مواقع التوا�صل الإجتماعي من
مقاهي الإنرتنت ،وهناك �أي�ض ًا من يدخلون هذه املواقع من اجلامعة وذلك بن�سبة بلغت
( )9.6%كما جند �أن ( )20.9%من �أفراد عينة الدرا�سة يدخلون لهذه املواقع
بو�سائل �أخرى مثل الهاتف املحمول.
ال�س�ؤال الرابع :عندما تت�صفح مواقع التوا�صل الإجتماعي� ،أنت غالب ًا ما...
جدول ()6
التوزيع التكراري لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال الرابع يف املحور الأول
العدد الثاين
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العدد

الن�سبة املئوية

الإجابة
تكتفي بقراءة م�شاركات الأ�صدقاء
ت�صنع م�شاركات
تدرد�ش مع �أ�صدقائك
تقر�أ وتعلق علي م�شاركات الأ�صدقاء

15
11
54
39

8.3%
6.1%
30%
21.7%

�أحترك ب�شكل حر

61

33.9%

امل�صدر� :إعداد الباحث من الدرا�سة التطبيقية 2015م
من خالل اجلدول رقم ( )6يت�ضح �أن �أغلب �أفراد عينة الدرا�سة يتحركون ب�شكل
حر عندما يت�صفحون مواقع التوا�صل الإجتماعي بن�سبة بلغت ( ،)33.9%يليهم من
يدرد�ش مع الأ�صدقاء وذلك بن�سبة بلغت ( ،)30%ثم من يقر�أ ويعلق علي م�شاركات
الأ�صدقاء بن�سبة ( ،)21.7%ثم من يكتفي فقط بقراءة م�شاركات الأ�صدقاء بن�سبة
( ،)8.3%و�أخري ًا من ي�صنع م�شاركات بن�سبة بلغت ( ،)6.1%عليه يخل�ص الباحث
�إىل �أن �أغلب الأفراد الذين يت�صفحون مواقع التوا�صل الإجتماعي يتحركون ب�شكل حر
ويدرد�شون مع �أ�صدقائهم بن�سبة (.)63.9%
املحور الثاين :الدوافع واحلاجات التي تكمن وراء ا�ستخدام مواقع التوا�صل
الإجتماعي.
ال�س�ؤال الأول :ما الذي يدفعك �إىل ا�ستخدام مواقع التوا�صل الإجتماعي؟
جدول رقم ()7
التوزيع التكراري لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال الأول يف املحور الثاين
الإجابة

للتوا�صل مع الأ�صدقاء والأهل
زيادة املعلومات واملعارف
للتعرف على �أ�شخا�ص جدد
�سيا�سية ،ثقافية ،ريا�ضية ودينية
�أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى

العدد

الن�سبة املئوية

70
58
11
22

41.4%
34.3%
6.5%
13%

8

4.7%

امل�صدر� :إعداد الباحث من الدرا�سة التطبيقية 2015م
اجلدول رقم ( )7يو�ضح �أن الدافع من ا�ستخدام مواقع التوا�صل الإجتماعي هو
التوا�صل مع الأ�صدقاء والأهل وذلك بن�سبة ( ،)41.4%يليهم من يدفعهم �إىل ذلك
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زيادة املعلومات واملعارف بن�سبة بلغت ( ،)34.3%ثم الأفراد الذين دوافعهم هي
�سيا�سية ،ثقافية ،ريا�ضية ودينية بن�سبة بلغت ( ،)13%ثم الذين يريدون التعرف على
�أ�شخا�ص جدد بن�سبة ( ،)6.5%و�أخري ًا من يدفعم �إىل دخول هذه املواقع �أ�سباب �أخرى
بن�سبة بلغت ( .)4.7%عليه يخل�ص الباحث �إىل �أن �أغلب �أفراد عينة الدرا�سة يدفعهم
�إىل دخول مواقع التوا�صل الإجتماعي هو التوا�صل مع الأ�صدقاء والأهل وكذلك زيادة
املعلومات واملعرفة بن�سبة بلغت (.)75.5%
ال�س�ؤال الثاين :ماهي الإ�شباعات التي حتققها مواقع التوا�صل الإجتماعي؟
جدول رقم ()8
التوزيع التكراري لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال الثاين يف املحور الثاين
الإجابة

العدد

الن�سبة املئوية

ربط عالقات �صداقة
ربط عالقات مع اجلن�س الآخر

106
4

60.2%
2.3%

�إيجاد حلول مل�شكلة �إجتماعية

66

37.5%

امل�صدر� :إعداد الباحث من الدرا�سة التطبيقية 2015م
من اجلدول رقم ( )8يتبني �أن الإ�شباعات التي حتققها مواقع التوا�صل الإجتماعي
ملعظم �أفراد عينة الدرا�سة هي ربط عالقات �صداقة بن�سبة ( ،)60.2%ثم �إيجاد
حلول مل�شكلة �إجتماعية بن�سبة بلغت ( ،)37.5%و�أخري ًا ربط عالقات مع اجلن�س الآخر
بن�سبة بلغت ( .)2.3%عليه يخل�ص الباحث �إىل �أن الإ�شباعات التي حتققها مواقع
التوا�صل الإجتماعي هي ربط عالقات �صداقة و�إيجاد حلول مل�شكلة �إجتماعية بن�سبة بلغت
(.)97.7%
ثالث ًا  :عر�ض ومناق�شة نتائج املحور الثالث :
ين�ص املحور الثالث من حماور الدرا�سة على «مواقع التوا�صل الإجتماعي والعالقات
الإجتماعية» والغر�ض من هذا املحور هو معرفة ت�أثري مواقع التوا�صل الإجتماعي على
العالقات الإجتماعية وللتحقق من ذلك ينبغي معرفة �إجتاه �آراء عينة الدرا�سة بخ�صو�ص
كل �س�ؤال من الأ�سئلة املتعلقة باملحور الثالث ويتم ذلك عن طريق ح�ساب املنوال لإجابات
�أفراد عينة الدرا�سة عن كل �س�ؤال من �أ�سئلة املحور كما يف اجلدول رقم(.)9

العدد الثاين
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جدول رقم ()9
املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة علي �أ�سئلة املحور الثالث
م الأ�ســـــــــــئلة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

48

املنوال

تق�ضي وقت ًا يف التحدث مع معارفك و�أ�صدقائك عرب مواقع التوا�صل غري
موافق
الإجتماعي �أكرث من الوقت الذي جتل�س فيه مع �أ�سرتك
حت�س بالإلفة والإنتماء الإجتماعي مع جماعة �أ�صدقائك على
غري
مواقع التوا�صل الإجتماعي �أكرث من اجلماعات الأولية (الأ�سرة
موافق
والأ�صدقاء)
الوقت الذي تق�ضيه يف التحادث مع �أ�صدقائك عرب الإنرتنت �أكرث
موافق
من الوقت الذي تق�ضيه معهم وجه ًا لوجه
ت�شعر �أن العالقات التي كونتها عن طريق مواقع التوا�صل
غري
الإجتماعي تعادل يف حميمتها العالقات التي كونتها عن طريق
موافق
الإت�صال املواجهي
ت�شعر �أن عالقاتك عن طريق مواقع التوا�صل الإجتماعي ت�سمح لك
�أ و ا فق
بالتكلم بكل �صراحة وجر�أة يف خمتلف املوا�ضيع �أكرث من ات�صالك
ب�شدة
بهم وجه ًا لوجه
�أ�صدقا�ؤك ومعارفك عرب مواقع التوا�صل الإجتماعي �أكرث من غري
موافق
�أ�صدقائك الذين تعرفهم وجه ًا لوجه
غري
ت�شعر �أن تفاعلك مع �أ�سرتك قل
موافق
ت�شعر �أن زيارتك لأقربائك قلت منذ بد�أت ت�ستخدم مواقع التوا�صل
موافق
الإجتماعي
ت�شعر �أن ن�شاطك الإجتماعي يف املنا�سبات العائلية تراجع منذ غري
موافق
بد�أت ت�ستخدم مواقع التوا�صل الإجتماعي
االت�صال عرب مواقع التوا�صل الإجتماعي �ساعدك يف تو�سيع
موافق
عالقاتك الإجتماعية
ت�شكو منك �أ�سرتك ب�سبب الوقت الطويل الذي تق�ضيه على مواقع غري
موافق
التوا�صل الإجتماعي
ت�شعر �أنك �أ�صبحت �أقرب لأقربائك الذين تتوا�صل معهم عرب
موافق
مواقع التوا�صل الإجتماعي
ا�ستخدامك ملواقع التوا�صل الإجتماعي جعلك حتافظ على عالقاتك
موافق
القدمية والقائمة
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امل�صدر� :إعداد الباحث من الدرا�سة التطبيقية 2015م

من اجلدول رقم ( )9نالحظ ما يلي :
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال الأول يف املحور الثالث هي
(غري موافق) ،وتعني �أن �أفراد العينة ال يق�ضون وقت ًا يف التحدث مع معارفهم و�أ�صدقائهم
عرب مواقع التوا�صل الإجتماعي �أكرث من الوقت الذي يجل�سون فيه مع �أ�سرتهم.
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال الثاين يف املحور الثالث
هي (غري موافق) ،وتعني �أن �أفراد العينة ال يح�سون بالإلفة والإنتماء الإجتماعي مع
جماعتهم و�أ�صدقائهم على مواقع التوا�صل الإجتماعي �أكرث من اجلماعات الأولية
(الأ�سرة والأ�صدقاء).
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال الثالث يف املحور الثالث
هي (�أوافق) ،وتعني �أن �أفراد العينة يق�ضون معظم الوقت يف التحادث مع �أ�صدقائهم
عرب الإنرتنت �أكرث من الوقت الذي يق�ضونه معهم وجه ًا لوجه.
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال الرابع يف املحور الثالث
هي (غري موافق) ،وتعني �أن �أفراد العينة ال ي�شعرون �أن العالقات التي مت تكوينها عن
طريق مواقع التوا�صل الإجتماعي تعادل يف حميمتها العالقات التي مت تكوينها عن طريق
الإت�صال املواجهي.
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال اخلام�س يف املحور الثالث
هي (�أوافق ب�شدة) ،وتعني �أن �أفراد العينة ي�شعرون ب�أن عالقاتهم عن طريق مواقع
التوا�صل الإجتماعي ت�سمح لهم للتكلم ب�صراحة وجر�أة يف خمتلف املوا�ضيع �أكرث من
ات�صالهم بهم وجه ًا لوجه.
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال ال�ساد�س يف املحور الثالث
هي (غري موافق) ،وتعني �أن �أفراد العينة يروا �أن �أ�صدقائهم ومعارفهم عرب مواقع
التوا�صل الإجتماعي �أكرث من �أ�صدقائهم الذين يعرفونهم وجه ًا لوجه.
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال ال�سابع يف املحور الثالث
هي (غري موافق) ،وتعني �أن �أفراد العينة ال ي�شعرون ب�أن تفاعلهم مع �أ�سرتهم قل.
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال الثامن يف املحور الثالث
هي (�أوافق) ،وتعني �أن �أفراد العينة ي�شعرون ب�أن زيارتهم لأقربائهم قلت منذ بد�أوا
ي�ستخدمون مواقع التوا�صل الإجتماعي.
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال التا�سع يف املحور الثالث هي
(غري موافق) ،وتعني �أن �أفراد العينة ال ي�شعرون ب�أن ن�شاطهم الإجتماعي يف املنا�سبات
العائلية تراجع منذ بد�أ ا�ستخدامهم ملواقع التوا�صل الإجتماعي.
العدد الثاين
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مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال العا�شر يف املحور الثالث
هي (�أوافق) ،وتعني �أن �أفراد العينة يروا �أن االت�صال عرب مواقع التوا�صل الإجتماعي
�ساعدهم يف تو�سيع عالقاتهم الإجتماعية.
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال احلادي ع�شر يف املحور
الثالث هي (غري موافق) ،وتعني �أن �أفراد العينة ال ت�شكو �أ�سرتهم منهم ب�سبب الوقت
الطويل الذي يق�ضونه علي مواقع التوا�صل الإجتماعي.
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال الثاين ع�شر يف املحور
الثالث هي (�أوافق) ،وتعني �أن �أفراد العينة ي�شعرون ب�أنهم �أ�صبحوا �أقرب لأقربائهم
الذين يتوا�صلون معهم عرب مواقع التوا�صل الإجتماعي.
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال الثالث ع�شر يف املحور
الثالث هي (�أوافق) ،وتعني �أن �أفراد العينة يروا ب�أن ا�ستخدامهم ملواقع التوا�صل
الإجتماعي جعلهم يحافظون على عالقاتهم القدمية والقائمة.
�إن النتائج �أعاله ال تعني �أن جميع �أفراد العينة متفقون على ذلك فهناك �أفراد غري
موافقون و�أفراد موافقون ،لذلك قام الباحث با�ستخدام اختبار مربع كاي لتحديد الفروق
هل هي فروق ذات داللة �إح�صائية �أم ال بني �أعداد الأفراد املوافقون واملحايدون وغري
املوافقون ،واجلدول( )10يلخ�ص نتائج �إختبار مربع كاي.
جدول رقم ()10
نتائج اختبار مربع كاي لداللة الفروق للإجابات على �أ�سئلة املحور الثالث
م

قيمة مربع
الأ�ســــــــئلة
كاي
تق�ضي وقت ًا يف التحدث مع معارفك

القيمة

41.38

0.000

غري
ذات داللة
موافق
�إح�صائية

39.8

0.000

غري
ذات داللة
موافق
�إح�صائية

و�أ�صدقائك عرب مواقع التوا�صل
1
الإجتماعي �أكرث من الوقت الذي جتل�س
فيه مع �أ�سرتك
حت�س بالإلفة والإنتماء الإجتماعي مع
جماعة �أ�صدقائك على مواقع التوا�صل
2
الإجتماعي �أكرث من اجلماعات الأولية
(الأ�سرة والأ�صدقاء)
الوقت الذي تق�ضيه يف التحادث مع
� 3أ�صدقائك عرب الإنرتنت �أكرث من الوقت
الذي تق�ضيه معهم وجه ًا لوجه
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0.000
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الفروق

ذات
�إح�صائية

داللة

ل�صالح

موافق

ت�شعر �أن العالقات التي كونتها عن
طريق مواقع التوا�صل الإجتماعي تعادل
4
يف حميمتها العالقات التي كونتها عن
طريق الإت�صال املواجهي

5

6
7
8

9

ت�شعر �أن عالقاتك عن طريق مواقع
التوا�صل الإجتماعي ت�سمح لك بالتكلم
بكل �صراحة وجر�أة يف خمتلف املوا�ضيع
�أكرث من ات�صالك بهم وجه ًا لوجه
�أ�صدقا�ؤك ومعارفك عرب مواقع
التوا�صل الإجتماعي �أكرث من �أ�صدقائك
الذين تعرفهم وجه ًا لوجه
ت�شعر �أن تفاعلك مع �أ�سرتك قل
ت�شعر �أن زيارتك لأقربائك قلت
منذ بد�أت ت�ستخدم مواقع التوا�صل
الإجتماعي
ت�شعر �أن ن�شاطك الإجتماعي يف
املنا�سبات العائلية تراجع منذ بد�أت
ت�ستخدم مواقع التوا�صل الإجتماعي
االت�صال عرب مواقع التوا�صل
الإجتماعي �ساعدك يف تو�سيع عالقاتك
الإجتماعية
ت�شكو منك �أ�سرتك ب�سبب الوقت
الطويل الذي تق�ضيه على مواقع التوا�صل
الإجتماعي
ت�شعر �أنك �أ�صبحت �أقرب لأقربائك
الذين تتوا�صل معهم عرب مواقع التوا�صل
الإجتماعي
ا�ستخدامك ملواقع التوا�صل الإجتماعي
جعلك حتافظ على عالقاتك القدمية
والقائمة

42.54

0.000

72.95

0.000

25.24

0.000

55.67

0.000

11.43

0.022

62.21

0.000

غري
ذات داللة
موافق
�إح�صائية

�أ و ا فق
ذات داللة
ب�شدة
�إح�صائية
غري
ذات داللة
موافق
�إح�صائية
غري
ذات داللة
موافق
�إح�صائية
ذات داللة
موافق
�إح�صائية
غري
ذات داللة
موافق
�إح�صائية
داللة

0.000

ذات
�إح�صائية

16.31

0.003

غري
ذات داللة
موافق
�إح�صائية

91.47

0.000

ذات
�إح�صائية

داللة

0.000

ذات
�إح�صائية

داللة

موافق

موافق

موافق
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بلغت القيمة الإحتمالية الختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة
عن ال�س�ؤال الأول يف املحور الثالث ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة ()0.05
وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني ذات داللة
�إح�صائية عالية ل�صالح غري املوافقني ،مما يعني �أنهم ال يق�ضون وقت ًا يف التحدث مع
معارفهم و�أ�صدقائهم عرب مواقع التوا�صل الإجتماعي �أكرث من الوقت الذي يجل�سون فيه
مع �أ�سرتهم.
بلغت القيمة الإحتمالية الختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن ال�س�ؤال الثاين يف املحور الثالث ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة
( )0.05وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني
ذات داللة �إح�صائية عالية ل�صالح غري املوافقني ،مما يعني �أنهم ال يح�سون بالإلفة
والإنتماء الإجتماعي مع جماعة �أ�صدقائهم على مواقع التوا�صل الإجتماعي �أكرث من
اجلماعات الأولية (الأ�سرة والأ�صدقاء).
بلغت القيمة الإحتمالية الختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة
عن ال�س�ؤال الثالث يف املحور الثالث ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة ()0.05
وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني ذات داللة
�إح�صائية عالية ل�صالح املوافقني ،مما يعني �أن الوقت الذي يق�ضونه يف التحادث مع
�أ�صدقائهم عرب الإنرتنت �أكرث من الوقت الذي يق�ضونه معهم وجه ًا لوجه.
بلغت القيمة الإحتمالية الختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن ال�س�ؤال الرابع يف املحور الثالث ( )0.000وهي �أقل من م�ستوي الداللة
( )0.05وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني
ذات داللة �إح�صائية عالية ل�صالح غري املوافقني ،مما يعني �أنهم ال ي�شعرون �أن العالقات
التي مت تكوينها عن طريق مواقع التوا�صل الإجتماعي تعادل يف حميمتها العالقات التي مت
تكوينها عن طريق الإت�صال املواجهي.
بلغت القيمة الإحتمالية الختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة
عن ال�س�ؤال اخلام�س يف املحور الثالث ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة ()0.05
وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني ذات داللة
�إح�صائية عالية ل�صالح املوافقني ب�شدة ،مما يعني �أنهم ي�شعرون �أن عالقاتهم عن طريق
مواقع التوا�صل الإجتماعي ت�سمح لهم للتكلم ب�صراحة وجر�أة يف خمتلف املوا�ضيع �أكرث
من ات�صالهم بهم وجه ًا لوجه.
بلغت القيمة الإحتمالية الختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن ال�س�ؤال ال�ساد�س يف املحور الثالث ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة
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( )0.05وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني
ذات داللة �إح�صائية عالية ل�صالح غري املوافقني ،مما يعني �أن �أ�صدقائهم ومعارفهم عرب
مواقع التوا�صل الإجتماعي �أقل من �أ�صدقائهم الذين يعرفونهم وجه ًا لوجه.
بلغت القيمة الإحتمالية الختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن ال�س�ؤال ال�سابع يف املحور الثالث ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة
( )0.05وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني
ذات داللة �إح�صائية عالية ل�صالح غري املوافقني ،مما يعني �أنهم ال ي�شعرون ب�أن تفاعلهم
مع �أ�سرتهم قل.
بلغت القيمة الإحتمالية الختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة
عن ال�س�ؤال الثامن يف املحور الثالث ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة ()0.05
وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني ذات داللة
�إح�صائية عالية ل�صالح املوافقني ،مما يعني �أنهم ي�شعرون ب�أن زيارتهم لأقربائهم قلت
منذ بد�أ ا�ستخدامهم ملواقع التوا�صل الإجتماعي.
بلغت القيمة الإحتمالية الختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة
عن ال�س�ؤال التا�سع يف املحور الثالث ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة ()0.05
وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني ذات داللة
�إح�صائية عالية ل�صالح غري املوافقني ،مما يعني �أنهم ال ي�شعرون ب�أن ن�شاطهم الإجتماعي
يف املنا�سبات العائلية تراجع منذ بد�أ ا�ستخدامهم ملواقع التوا�صل الإجتماعي.
بلغت القيمة الإحتمالية لإختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن ال�س�ؤال العا�شر يف املحور الثالث ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة
( )0.05وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني
ذات داللة �إح�صائية عالية ل�صالح املوافقني ،مما يعني �أن االت�صال عرب مواقع التوا�صل
الإجتماعي �ساعدهم يف تو�سيع عالقاتهم الإجتماعية.
بلغت القيمة الإحتمالية لإختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن ال�س�ؤال احلادي ع�شر يف املحور الثالث ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى
الداللة ( )0.05وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري
املوافقني ذات داللة �إح�صائية عالية ل�صالح غري املوافقني ،مما يعني �أن �أ�سرتهم ال ت�شكو
منهم ب�سبب الوقت الطويل الذي يق�ضونه على مواقع التوا�صل الإجتماعي.
بلغت القيمة الإحتمالية لإختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن ال�س�ؤال الثاين ع�شر يف املحور الثالث ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى
الداللة ( )0.05وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري
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املوافقني ذات داللة �إح�صائية عالية ل�صالح املوافقني ،مما يعني �أنهم ي�شعرون �أنهم
�أ�صبحوا �أقرب لأقربائهم الذين يتوا�صلون معهم عرب مواقع التوا�صل الإجتماعي.
بلغت القيمة الإحتمالية لإختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن ال�س�ؤال الثالث ع�شر يف املحور الثالث ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى
الداللة ( )0.05وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري
املوافقني ذات داللة �إح�صائية عالية ل�صالح غري املوافقني ،مما يعني �أن ا�ستخدامهم
ملواقع التوا�صل الإجتماعي جعلهم ال يحافظون على عالقاتهم القدمية والقائمة.
رابع ًا :عر�ض ومناق�شة نتائج املحور الرابع:
ين�ص املحور الرابع من حماور الدرا�سة على «ت�أثري مواقع التوا�صل الإجتماعي على التح�صيل
الدرا�سي» والغر�ض من هذا املحور هو معرفة هل هنالك �أثر ملواقع التوا�صل الإجتماعي على
التح�صيل الدرا�سي؟ وللتحقق من ذلك ينبغي معرفة �إجتاه �آراء عينة الدرا�سة بخ�صو�ص كل
�س�ؤال من الأ�سئلة املتعلقة باملحور الرابع ويتم ذلك عن طريق ح�ساب املنوال لإجابات �أفراد
عينة الدرا�سة عن كل �س�ؤال من �أ�سئلة املحور كما يف اجلدول رقم (.)11
جدول رقم ()11
املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أ�سئلة املحور الرابع
الأ�سئلة

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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هل تثق يف املعلومات التي يقدمها الإنرتنت من خالل مواقع التوا�صل
الإجتماعي
هل ترى �أن مواقع التوا�صل الإجتماعي لديها ت�أثري على درا�ستك وواجباتك
الأكادميية؟
كرثة ا�ستخدام مواقع التوا�صل الإجتماعي يقلل من التفكري والقدرات لديك.
ال�ساعات التي تق�ضيها يف مواقع التوا�صل الإجتماعي كانت خ�صم ًا على �ساعات
الإطالع والقراءة.
ا�ستخدامي ملواقع التوا�صل الإجتماعي مكنني من �إيجاد حلول �آنية لكثري من
امل�سائل العلمية.
ا�ستخدامي ملواقع التوا�صل الإجتماعي �سهل يل تعلم �أ�ساليب البحث ب�صورة
حديثة ومواكبة.
ا�ستخدامي ملواقع التوا�صل الإجتماعي �أتاح يل �إر�سال الأ�سئلة والإ�ستف�سارات
لأ�ساتذتي ب�شكل مبا�شر.
ا�ستخدامي ملواقع التوا�صل الإجتماعي كان مبثابة م�ساحة ترفيهية �أخرجني
من العزلة الأكادميية امل�ستمرة.
�سهلت يل الإن�ضمام �إىل املجموعات العلمية ذات التخ�ص�ص الواحد.
مرات كثرية �أ�شعر بال�ضيق من خالل ان�ضمامي لبع�ض املجموعات �أو بع�ض
التعليقات وهذا ي�ؤثر على اجلانب النف�سي.
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املنوال

�أوافق
�أوافق
غري موافق
�أوافق
�أوافق
�أوافق ب�شدة
�أوافق
�أوافق
�أوافق
�أوافق ب�شدة

امل�صدر� :إعداد الباحث من الدرا�سة التطبيقية 2015م
من اجلدول رقم ( )11نالحظ ما يلي :
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال الأول يف املحور الرابع
هي (�أوافق) ،وتعني �أن �أفراد العينة يثقون يف املعلومات التي يقدمها االنرتنت من خالل
مواقع التوا�صل الإجتماعي.
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال الثاين يف املحور الرابع
هي (�أوافق ب�شدة) ،وتعني �أن مواقع التوا�صل الإجتماعي لديها ت�أثري على درا�ستهم
وواجباتهم الأكادميية.
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال الثالث يف املحور الرابع هي
(غري موافق) ،وتعني �أن كرثة ا�ستخدام مواقع التوا�صل الإجتماعي ال يقلل من التفكري
والقدرات لديهم.
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال الرابع يف املحور الرابع هي
(�أوافق) ،وتعني �أن ال�ساعات التي يق�ضيها �أفراد العينة على مواقع التوا�صل الإجتماعي
كانت خ�صم ًا على �ساعات الإطالع والقراءة.
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال اخلام�س يف املحور الرابع
هي (�أوافق) ،وتعني �أن ا�ستخدامهم ملواقع التوا�صل الإجتماعي مكنهم من �إيجاد حلول
�آنية لكثري من امل�سائل العلمية.
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال ال�ساد�س يف املحور الرابع
هي (�أوافق ب�شدة) ،وتعني �أن ا�ستخدامهم ملواقع التوا�صل الإجتماعي �سهل لهم تعلم
�أ�ساليب البحث ب�صورة حديثة ومواكبة.
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال ال�سابع يف املحور الرابع
هي (�أوافق) ،وتعني �أن ا�ستخدامهم ملواقع التوا�صل الإجتماعي �أتاح لهم �إر�سال الأ�سئلة
والإ�ستف�سارات لأ�ساتذتهم ب�شكل مبا�شر.
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال الثامن يف املحور الرابع هي
(�أوافق) ،وتعني �أن ا�ستخدامهم ملواقع التوا�صل الإجتماعي كان مبثابة م�ساحة ترفيهية
�أخرجتهم من العزلة الأكادميية امل�ستمرة.
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال التا�سع يف املحور الرابع
هي (�أوافق) ،وتعني �أن مواقع التوا�صل الإجتماعي �سهلت لهم الإن�ضمام �إىل املجموعات
العلمية ذات التخ�ص�ص الواحد.
مبا �أن قيمة املنوال لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن ال�س�ؤال العا�شر يف املحور الرابع
هي (�أوافق ب�شدة) ،وتعني �أن �أفراد العينة مرات كثرية ي�شعرون بال�ضيق من خالل
العدد الثاين
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ان�ضمامهم لبع�ض املجموعات �أو بع�ض التعليقات وهذا ي�ؤثر على اجلانب النف�سي.

�إن النتائج �أعاله ال تعني �أن جميع �أفراد العينة متفقون على ذلك فهناك �أفراد غري موافقون
و�أفراد موافقون ،لذلك قام الباحث با�ستخدام اختبار مربع كاي لتحديد الفروق هل هي فروق
ذات داللة �إح�صائية �أم ال بني �أعداد الأفراد املوافقون واملحايدون وغري املوافقون ،واجلدول
رقم ( )12يلخ�ص نتائج اختبار مربع كاي.
جدول رقم ()12

نتائج اختبار مربع كاي لداللة الفروق للإجابات على �أ�سئلة املحور الرابع
م
1

2

3

4

5

6

56

الأ�سئلة
هل تثق يف املعلومات التي
يقدمها االنرتنت من خالل
مواقع التوا�صل الإجتماعي.
هل ترى �أن مواقع التوا�صل
الإجتماعي لديها ت�أثري
على درا�ستك وواجباتك
الأكادميية؟
كرثة ا�ستخدام مواقع
التوا�صل الإجتماعي يقلل من
التفكري والقدرات لديك.
ال�ساعات التي تق�ضيها يف
مواقع التوا�صل الإجتماعي
كانت خ�صم ًا على �ساعات
ِّ
االطالع والقراءة.
ا�ستخدامي ملواقع التوا�صل
الإجتماعي مكنني من �إيجاد
حلول �آنية لكثري من امل�سائل
العلمية.
ا�ستخدامي ملواقع التوا�صل
الإجتماعي �سهل يل تعلم
�أ�ساليب البحث ب�صورة حديثة
ومواكبة.

قيمة مربع
كاي

القيمة
الإحتمالية

الفروق

ل�صالح

82.95

0.000

ذات داللة
�إح�صائية

�أوافق

89.16

0.000

ذات داللة
�إح�صائية

�أوافق

33.3

0.000

ذات داللة غري
موافق
�إح�صائية

45.83

0.000

ذات داللة
�إح�صائية

�أوافق

114.52

0.000

ذات داللة
�إح�صائية

�أوافق

198.66

0.000

ذات داللة �أ و ا فق
ب�شدة
�إح�صائية
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7

8

9

10

ا�ستخدامي ملواقع التوا�صل
الإجتماعي �أتاح يل �إر�سال
والإ�ستف�سارات
الأ�سئلة
لأ�ساتذتي ب�شكل مبا�شر
ا�ستخدامي ملواقع التوا�صل
الإجتماعي كان مبثابة م�ساحة
ترفيهية �أخرجني من العزلة
الأكادميية امل�ستمرة.
�سهلت يل الإن�ضمام �إىل
املجموعات العلمية ذات
التخ�ص�ص الواحد.
مرات كثرية �أ�شعر بال�ضيق
من خالل ان�ضمامي لبع�ض
املجموعات �أو بع�ض التعليقات
وهذا ي�ؤثر على اجلانب
النف�سي.

63.94

0.000

ذات داللة
�إح�صائية

�أوافق

115.78

0.000

ذات داللة
�إح�صائية

�أوافق

115.3

0.000

ذات داللة
�إح�صائية

�أوافق

21.58

0.000

ذات داللة �أ و ا فق
ب�شدة
�إح�صائية

امل�صدر� :إعداد الباحث من الدرا�سة التطبيقية 2015م
من خالل اجلدول رقم ( )12ميكن تف�سري النتائج التالية :
بلغت القيمة الإحتمالية الختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن ال�س�ؤال الأول يف املحور الرابع ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة
( )0.05وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني
ذات داللة �إح�صائية عالية ل�صالح املوافقني ،مما يعني �أنهم يثقون يف املعلومات التي
يقدمها الإنرتنت من خالل مواقع التوا�صل الإجتماعي.
بلغت القيمة الإحتمالية لإختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن ال�س�ؤال الثاين يف املحور الرابع ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة
( )0.05وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني
ذات داللة �إح�صائية عالية ل�صالح املوافقني ،مما يعني �أن مواقع التوا�صل الإجتماعي
لديها ت�أثري على درا�ستهم وواجباتهم الأكادميية.
بلغت القيمة الإحتمالية الختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن ال�س�ؤال الثالث يف املحور الرابع ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة
( )0.05وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني
ذات داللة �إح�صائية عالية ل�صالح غري املوافقني ،مما يعني �أن كرثة ا�ستخدام مواقع
العدد الثاين
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التوا�صل الإجتماعي ال يقلل من التفكري والقدرات لديهم.
بلغت القيمة الإحتمالية الختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن ال�س�ؤال الرابع يف املحور الرابع ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة
( )0.05وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني
ذات داللة �إح�صائية عالية ل�صالح املوافقني ،مما يعني �أن ال�ساعات التي يق�ضيها �أفراد
العينة على مواقع التوا�صل الإجتماعي كانت خ�صم ًا على �ساعات الإطالع والقراءة.
بلغت القيمة الإحتمالية الختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن ال�س�ؤال اخلام�س يف املحور الرابع ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة
( )0.05وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني
ذات داللة �إح�صائية عالية ل�صالح املوافقني ،مما يعني �أن ا�ستخدامهم ملواقع التوا�صل
الإجتماعي مكنهم من �إيجاد حلول �آنية لكثري من امل�سائل العلمية.
بلغت القيمة الإحتمالية الختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن ال�س�ؤال ال�ساد�س يف املحور الرابع ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة
( )0.05وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني
ذات داللة �إح�صائية عالية ل�صالح املوافقني ب�شدة ،مما يعني �أن ا�ستخدامهم ملواقع
التوا�صل الإجتماعي �سهل لهم تعلم �أ�ساليب البحث ب�صورة حديثة ومواكبة.
بلغت القيمة الإحتمالية الختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن ال�س�ؤال ال�سابع يف املحور الرابع ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة
( )0.05وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني
ذات داللة �إح�صائية عالية ل�صالح املوافقني ،مما يعني �أن ا�ستخدامهم ملواقع التوا�صل
الإجتماعي �أتاح لهم �إر�سال الأ�سئلة والإ�ستف�سارات لأ�ساتذتهم ب�شكل مبا�شر.
بلغت القيمة الإحتمالية الختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن ال�س�ؤال الثامن يف املحور الرابع ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة
( )0.05وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني
ذات داللة �إح�صائية عالية ل�صالح املوافقني ،مما يعني �أن ا�ستخدامهم ملواقع التوا�صل
الإجتماعي كان مبثابة م�ساحة ترفيهية �أخرجتهم من العزلة الأكادميية امل�ستمرة.
بلغت القيمة الإحتمالية لإختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن ال�س�ؤال التا�سع يف املحور الرابع ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة
( )0.05وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني
ذات داللة �إح�صائية عالية ل�صالح املوافقني ،مما يعني �أن مواقع التوا�صل الإجتماعي
�سهلت لهم الإن�ضمام �إىل املجموعات العلمية ذات التخ�ص�ص الواحد.
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بلغت القيمة الإحتمالية الختبار مربع كاي لداللة الفروق بني �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن ال�س�ؤال العا�شر يف املحور الرابع ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة
( )0.05وهذا يعني �أن الفروق بني �أعداد الأفراد املوافقني واملحايدين وغري املوافقني
ذات داللة �إح�صائية عالية ل�صالح املوافقني ب�شدة ،مما يعني �أن �أفراد العينة مرات كثرية
ي�شعرون بال�ضيق من خالل ان�ضمامهم لبع�ض املجموعات �أو بع�ض التعليقات وهذا ي�ؤثر
على اجلانب النف�سي.
النتائج والتو�صيات
�أو ًال  :النتائج :
يق�ضي الطالب من �ساعة �إىل �ساعتني على مواقع التوا�صل الإجتماعي ب�شكل يومي،
ويف�ضلون الدخول لي ًال من ال�ساعة  6وحتى منت�صف الليل من منازلهم ،ودائم ًا ما
يتحركون ب�شكل حر على مواقع التوا�صل الإجتماعي.
الدافع الرئي�سي ال�ستخدام مواقع التوا�صل الإجتماعي هو التوا�صل مع الأ�صدقاء
وبالتايل الإ�شباعات التي حتققها مواقع التوا�صل الإجتماعي للطالب هي ربط عالقة
�صداقات.
يق�ضي الطالب وقت ًا �أقل يف التحدث مع معارفهم و�أ�صدقائهم عرب مواقع التوا�صل
الإجتماعي مقارنة مع الوقت الذي يجل�سون فيه مع �أ�سرتهم لأنهم ال يح�سون بالإلفة
والإنتماء الإجتماعي مع جماعتهم و�أ�صدقائهم على مواقع التوا�صل الإجتماعي �أكرث من
اجلماعات الأولية (الأ�سرة والأ�صدقاء) ،وذلك لأنهم ال ي�شعرون �أن العالقات التي مت
تكوينها عن طريق مواقع التوا�صل الإجتماعي تعادل يف حميمتها العالقات التي مت تكوينها
عن طريق الإت�صال املواجهي ،لذلك جند �أن �أ�صدقائهم ومعارفهم عرب مواقع التوا�صل
الإجتماعي �أقل من �أ�صدقائهم الذين يعرفونهم وجه ًا لوجه.
يق�ضي الطالب معظم الوقت يف التحادث مع �أ�صدقائهم عرب الإنرتنت �أكرث من الوقت
الذي يق�ضونه معهم وجه ًا لوجه ،وذلك لأنهم ي�شعرون ب�أن عالقاتهم عن طريق مواقع
التوا�صل الإجتماعي ت�سمح لهم للتكلم ب�صراحة وجر�أة يف خمتلف املوا�ضيع �أكرث من
ات�صالهم بهم وجه ًا لوجه.
ي�شعر الطالب ب�أن زيارتهم لأقربائهم قلت منذ بد�أ ا�ستخدامهم ملواقع التوا�صل
الإجتماعي ولكن من ناحية �أ�سرتهم ال ي�شعرون ب�أن تفاعلهم معهم قد قل وذلك لأن �أ�سرتهم
ال ت�شكو منهم ب�سبب الوقت الطويل الذي يق�ضونه على مواقع التوا�صل الإجتماعي ،كذلك
ال ي�شعرون ب�أن ن�شاطهم الإجتماعي يف املنا�سبات العائلية تراجع ،بل �ساعدتهم مواقع
التوا�صل الإجتماعي يف تو�سيع عالقاتهم الإجتماعية.
العدد الثاين
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ي�شعر الطالب ب�أنهم �أ�صبحوا �أقرب لأقربائهم الذين يتوا�صلون معهم عرب مواقع
التوا�صل الإجتماعي ومل ي�ؤثر ا�ستخدامهم ملواقع التوا�صل الإجتماعي على عالقاتهم
القدمية والقائمة.
يثق الطالب يف املعلومات التي يقدمها الإنرتنت من خالل مواقع التوا�صل الإجتماعي،
وبالتايل ا�ستخدامهم ملواقع التو�صل الإجتماعي مكنهم من �إيجاد حلول �آنية لكثري من
امل�سائل العلمية.
كرثة ا�ستخدام مواقع التوا�صل الإجتماعي ال يقلل من التفكري والقدرات لدى الطالب،
ولكن تكون ال�ساعات التي يق�ضيها على مواقع التوا�صل الإجتماعي هي خ�صم ًا على �ساعات
الإطالع والقراءة.
ا�ستخدام الطالب ملواقع التوا�صل الإجتماعي �سهل لهم تعلم �أ�ساليب البحث ب�صورة
حديثة ومواكبة ،و�أتاح لهم �إر�سال الأ�سئلة والإ�ستف�سارات لأ�ساتذتهم ب�شكل مبا�شر.
ا�ستخدام الطالب ملواقع التوا�صل الإجتماعي كان مبثابة م�ساحة ترفيهية �أخرجتهم
من العزلة الأكادميية امل�ستمرة ،ولكن مرات كثرية ي�شعرون بال�ضيق من خالل �إن�ضمامهم
لبع�ض املجموعات �أو بع�ض التعليقات وهذا ي�ؤثر على اجلانب النف�سي لديهم.
مواقع التوا�صل الإجتماعي �سهلت للطالب الإن�ضمام �إىل جمموعات علمية ذات
التخ�ص�ص الواحد.
مواقع التوا�صل الإجتماعي لديها ت�أثري على درا�سة الطالب وواجباتهم الأكادميية.
ثاني ًا  :التو�صيات :
�ضرورة تدريب الطالب على ا�ستخدام مواقع التوا�صل الإجتماعي لتعلم �أ�ساليب البحث
ب�صورة حديثة ومواكبة.
يجب االهتمام ب�إجراء درا�سات علمية حول �إمكانية الإ�ستفادة من �شبكات التوا�صل
الإجتماعي وا�ستغالل طاقتها و�إمكانياتها يف التح�صيل الدرا�سي.
حث اجلامعات على ا�ستخدام �أ�ساليب الن�شر والتعلم الإلكرتوين من خالل مواقع
التوا�صل االجتماعى دفع ًا مل�سرية التح�صيل الدرا�سي لدى الطالب.
ت�شجيع �إقامة الندوات واملحا�ضرات املفتوحة لت�سهم يف ن�شر الوعي الثقايف لدى الطالب
الذين ال يتعاملون مع هذا ال�شكل من التكنولوجيا.
الإ�ستفادة من �شبكات التوا�صل الإجتماعي يف خلق توا�صل بني املعلمني والطالب لإر�سال
�أ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم حول املو�ضوعات التعليمية وال�صعوبات التي تواجههم.
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امل�صادر واملراجع
�أو ًال  :امل�صادر العربية :
�إ�سماعيل ،زاهر حممد1998( ،م) ،م�شروع الإنرتنت فى التعليم ،جملة املعلومات
الرتبوية ،ال�سنة الثالثة  ،العدد  11مار�س.
�أبو ديه� ،أ�شرف �أحمد عبدالهادي2003( ،م) فاعلية برنامج �إر�شاد جمعي يف تنمية
دافع الإجناز والذكاء الإنفعايل لدى طلبة ال�صف الثامن من التعليم الأ�سا�سي ،اجلامعة
الها�شمية ،الأردن.
حنان �شع�شوع1434( ،ه)� ،أثر ا�ستخدام �شبكات التوا�صل الإجتماعي على العالقات
الإجتماعية ،اململكة العربية ال�سعودية  ،الريا�ض.
را�ضي زاهر(2003م) ،ا�ستخدام مواقع التوا�صل الإجتماعي يف العامل العربي ،جملة
الرتبية ،العدد  15جامعة عمان الأهلية.
ال�سيد علي2009( ،م) ،ال�شبكات الإجتماعية وت�أثريها على الأخ�صائي واملكتبة،
امل�ؤمتر الثالث ع�شر لأخ�صائي املكتبات  7-5يوليو م�صر جامعة حلوان.
ال�شرهان ،جمال عبد العزيز2003( ،م) الو�سائل التعليمية وم�ستجدات تكنولوجيا
التعليم  ،العدد  3مطابع احلمي�ضي الريا�ض.
عبداهلل عامر2007(،م) ،الفي�س بوك وعامل التكنولوجيا ،جملة العلوم والتكنولوجيا
العدد  11جامعة البرتاء عمان.
منى احلموي2010( ،م) ،التح�صيل الدرا�سي وعالقته مبفهوم الذات ،جملة جامعة
دم�شق ،جملد .26
ثاني ًا  :امل�صادر الإجنليزية :

Karbinsiki, Aren (2010), facebook and the technology
revolution, New York, Specturum Puplicatissons
Kubey, R.; lavin, M; and Barrows, J. (2001): Internet use and
collegiate academic performance decrements: Early findings. J.
of communication, Vol. 51, No. 2, PP. 366382Vansoon, Michale (2010), Facebook and the invasion of
technological communities, New York
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�أثر التخطيط الإداري على الكفاءة الإنتاجية
مل�صنع �سكر حلفا اجلديدة

The Impact Of Managerial planning

on production Efficiency in New HALFA Sugar Factory

�إعداد :
د .عبد الرحيم ح�سن عبد الرحيم حممد
�أ .م�ساعد – بق�سم تقنية العلوم الإدارية – كلية ك�سال التقنية – ك�سال
امل�ستخل�ص
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة �أثر التخطيط الإداري على الكفاءة الإنتاجية مل�صنع �سكر
حلفا اجلديدة للموا�سم من 2001م وحتى 2011م .ومتثل الإفرتا�ض الرئي�سي للدرا�سة
يف �أن التخطيط الإداري ب�شكله احلايل ال ي�ؤثر على الكفاءة الإنتاجية للم�صنع (.)19
جاءت �أهمية الدرا�سة من �أهمية املو�ضوع والعنوان املتمثل يف (التخطيط الإداري
– الكفاءة الإنتاجية � -صناعة ال�سكر) ،و�أي�ض ًا يوفر امل�صنع فر�ص العمل �سوا ًء كانت
مو�سمية �أو ثابتة ،وي�ؤدي لتنمية املنطقة ( .)16
مت ا�ستخدام املنهج التاريخي واملنهج الو�صفي التحليلي .ومتثلت �أدوات جمع املعلومات
يف املراجع والكتب للح�صول على املعلومات من امل�صادر الثانوية واال�ستبيان للح�صول
على املعلومات من امل�صادر الأولية.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل عدة نتائج �أهمها � :أن امل�صنع يعاين الكثري من امل�شكالت منها
عدم وجود �إدارة خا�صة للتخطيط الإداري يف امل�صنع ،ولكن يتم �إعداد التخطيط وخا�صة
يف الأق�سام الإنتاجية ب�صورة �سليمة ويتم الإ�شرتاك من قبل تلك الإدارات يف عملية
التخطيط و�أن املوازنات التخطيطية والتي ي�شرف عليها ويعدها ق�سم التكاليف واملوازنة
بامل�صنع تلعب دور ًا كبري ًا ك�أداة تخطيط.
و�أو�صت الدرا�سة بتو�صيات منها� :إن�شاء �إدارة للتخطيط الإداري بامل�صنع ،وربط
مكاف�آت وترقيات امل�س�ؤولني بامل�صنع بالنتائج طويلة الأجل.
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Abstract
The main purpose of this study was studying The Impact of
Managerial planning on
production Efficiency in New
HALFA Sugar Factory from Seasons 2001 to 2011.
The main hypothesis : recent Managerial planning not Impact
In Efficiency in New HALFA Sugar Factory.
The Importance Of is study coming from The title of study
(Managerial planning – production Efficiency - Sugar Factoring )
،The Factory provide opportunity to seasonal & fixed Labors.
Historical and analytics methods had been used.
Tools of collection information from its secondary resource is
references and books. , quitinare , Interview for covering the
practical chapters.
Results of the study: The Factory suffer many problems
Recommendation: Furnishing planning department, and join
Intensive of leaders with long terms planning.
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املقدمة:
تتميز �صناعة ال�سكر ك�صناعة حتويلية مبميزات جتعلها من ال�صناعات املهمة ؛ لأن
�سلعة ال�سكر �ضرورية للإن�سان يعتمد عليها يف توفري ال�سعرات احلرارية التي يحتاجها
( � ،)10أي م�صدر للطاقة ميكن احل�صول عليها من �أ�صغر وحدة من م�ساحة الأر�ض،
كما تعد من ال�صناعات الريفية التي تعمل على تنمية وازدهار الريف الذي يفتقر يف
معظمه �إىل البنيات الأ�سا�سية للتنمية وقد قال يف ذلك �أحد اخلرباء الأجانب الذين
عملوا يف �صناعة ال�سكر بال�سودان � :إن م�ستوى النجاح ال ميكن قيا�سه فقط بكمية ال�سكر
املنتجة ،بل يجب الأخذ يف االعتبار �أن  1%من �سكان ال�سودان ا�ستقروا داخل �أو حول
هذه امل�صانع يف بقعة كانت قبل �سنوات �صحراء قاحلة و�أ�صبحت اليوم تتفاخر بوجود
املدن واملدار�س وامل�ست�شفيات واملجمعات اجلديدة ( ،)16وجانب �آخر لأهمية �صناعة
ال�سكر ا�ستيعابها لعمالة يف تخ�ص�صات متنوعة ،و�إيجاد عالقات ترابطية �أمامية وخلفية،
فهي تتكامل �إىل اخللف ناحية املادة اخلام ،كما ترتبط بعالقات ترابطية �أمامية مع عدد
كبري من ال�صناعات الغذائية التي تدخل فيها �صناعة ال�سكر ،مثل �صناعة املياه الغازية
واحللويات والأطعمة املحفوظة وغريها .كما حتتوى هذه ال�صناعة على عدد من املخلفات
�أو املنتجات الثانوية والتي ميكن �أن ت�شكل �صناعات قائمة بذاتها مثل املوال�ص والبقا�س
وطني الرت�شيح ،الإيثانول� ،أو تدخل �صناعات �أخرى كمواد خام رئي�سية ك�صناعة الورق
واخل�شب والع�سل والعلف وغريها (.)12
وتعترب الإنتاجية من الأهداف الأ�سا�سية لكل م�صنع ،ومن هنا جاءت هذه الدرا�سة
لتلقي ال�ضوء على درا�سة الكفاءة الإنتاجية للم�صنع الذي يعمل منذ العام 1964م.
هنالك فرق بني الإنتاج  Productionوالإنتاجية “ ”Productivityحيث
يعرب الإنتاج عن عملية حتويل املدخالت �إىل خمرجات يف �شكل �سلع �أو خدمات كما يعرب
�أي�ض ًا عن مقدار املخرجات الناجتة من عملية التحويل (كمية الناجت)� ،أما الإنتاجية فهي
تعرب عن العالقة بني املخرجات واملدخالت (.)9
م�شكلة البحث:
من واقع الدرا�سات التي متت بخ�صو�ص الإنتاجية مب�صنع �سكر حلفا اجلديدة هنالك
عدم ثبات للإنتاج والإنتاجية ()19؛ ويفرت�ض الباحث �أن التخطيط الإداري قد كان
�سبب ًا يف ذلك وعلى �ضوء ذلك ي�صبح م�صنع �سكر حلفا اجلديدة جما ًال للدرا�سة من �أجل
معرفة كيفية قيامه بو�ضع خططه الإنتاجية والأ�س�س العلمية التي يعتمد عليها ،وميكن
تو�ضيح م�شكلة البحث بالإجابة على الأ�سئلة التالية:
 هل تتم عملية التخطيط الإداري بامل�صنع ب�صورة �سليمة؟ هل اخلطط احلالية تتنا�سب مع الإمكانيات املالية والب�شرية للم�صنع؟العدد الثاين
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 هل ي�ؤثر التخطيط الإداري على الكفاءة الإنتاجية؟.فر�ضيات الدرا�سة :
ا�ستناد ًا على م�شكلة البحث مت و�ضع الفر�ضيات التالية :
 ال يتم التخطيط ب�صورة �سليمة مما ي�ؤثر �سلب ًا على الإنتاجية. اخلطط احلالية ال تتنا�سب مع الإمكانيات املالية والب�شرية مما ي�ؤثر على �إنتاجيةللم�صنع .
 ال ي�ؤثر التخطيط الإداري ب�شكله احلايل على الكفاءة الإنتاجية يف م�صنع �سكر حلفااجلديدة.
 ال يتم �أداء وظيفة التخطيط بال�صورة املطلوبة؛ مما ي�ؤثر �سلب ًا على الكفاءةالإنتاجية.
�أهمية الدرا�سة :
تتمثل �أهمية هذه الدرا�سة من واقع االعتبارات الآتية :
 متثل �إحدى املحاوالت يف جمال ت�أثري الإدارة (التخطيط الإداري) على الإنتاجية بد ًالعن الإمكانيات الأخرى.
 التعرف على مدى تطبيق مبادئ التخطيط الإداري يف امل�صنع. ت�سليط ال�ضوء على الكفاءة الإنتاجية و�أهميتها. حماولة الإ�سهام ببع�ض احللول يف جمال �صناعة ال�سكر لأنها من ال�صناعات التيلها دور كبري يف اقت�صاد ال�سودان ،علم ًا ب�أن ال�سودان ومنذ عام 2007م انتقل �إىل قائمة
امل�ستوردين ل�سلعة ال�سكر؛ النفجار الإ�ستهالك ولتناق�ص �إنتاجه يف دول مهمة مثل كوبا
و�أ�سرتاليا .والدرا�سة قد ت�سهم �إيجاب ًا يف هذا املجال.
�أهداف الدرا�سة :
يتمثل الهدف الرئي�سي لهذه الدرا�سة يف معرفة دور التخطيط الإداري على امل�صنع
مو�ضوع الدرا�سة من خالل الأهداف الفرعية التالية :
 تناول عملية التخطيط الإداري باعتبارها العملية الأوىل حيث يتم و�ضع الأهداففيه.
 بيان �أهمية التخطيط الإداري لنموذج من قطاع �إنتاج ال�سكر (م�صنع �سكر حلفااجلديدة) و�أثره على رفع الكفاية الإنتاجية.
 حماولة التعرف على مدى تنا�سب التخطيط الإداري احلايل للم�صنع يف حتقيقالكفاءة الإنتاجية من خالل م�ؤ�شرات ت�ؤكد �صحة التخطيط من عدمه.
 �إيجاد حلول ومقرتحات وتو�صيات يف جمايل التخطيط والكفاءة الإنتاجية ولبع�ضامل�شاكل التي يعانى منها امل�صنع.
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منهجية الدرا�سة :
يف هذه الدرا�سة مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي ال�ستعرا�ض اجلانب النظري .وكذلك
درا�سة احلالة .املنهج التاريخي لتتبع الظاهرة مو�ضع البحث بهدف ت�أ�صيلها .واتباع
الأ�ساليب الإح�صائية من خالل الربنامج الإح�صائي SPSS.
�أدوات البحث :
متثلت �أدوات جمع املعلومات والبيانات يف م�صدرين �أ�سا�سيني هما:
 امل�صادر الأولية  :ومتثلت يف املقابلة ال�شخ�صية واال�ستبيان ومالحظات الباحث. امل�صادر الثانوية  :حيث مت االعتماد يف جمع املادة العلمية على املراجع والكتبوالر�سائل اجلامعية و�أوراق العمل والدوريات التي قدمت م�ساهمة يف حل هذه امل�شكلة
والإح�صائيات اخلا�صة بالإنتاج.
حدود الدرا�سة :
 حدود البحث الزمانية  :ت�شمل الدرا�سة املوا�سم من 2000م-2001م �إىل2010م-2011م.
 حدود البحث املكانية  :م�صنع �سكر حلفا اجلديدة. حدود البحث الب�شرية  :العاملني ب�أق�سام الإنتاج والور�شة الزراعية والإدارة الزراعيةمب�صنع �سكر حلفا اجلديدة �إ�ضاف ًة ملدير عام امل�صنع.
الدرا�سات ال�سابقة :
 /1درا�سة �إبراهيم1990 ،م (: )1
متثلت �أهداف الدرا�سة يف بيان �أهمية التخطيط والرقابة لأعمال قطاع الإن�شاءات
و�أثرها على رفع الكفاية الإنتاجية .حتليل العوامل امل�ؤثرة على كفاءة عمليات التخطيط
والرقابة يف قطاع الإن�شاءات من خالل متابعة التطورات التاريخية لهذا القطاع والأو�ضاع
احلالية له .اقرتاح التغيريات الأ�سا�سية يف �أ�ساليب العمل بالقطاع مبا يحقق الإ�ستفادة
من املوارد املتاحة ب�أعلى كفاءة ممكنة من خالل الإ�ستخدام العلمي لأ�ساليب التخطيط
والرقابة.
قامت الدرا�سة على فر�ضية رئي�سة هي :هناك عالقة بني القيام بوظيفة التخطيط
والرقابة بطريقة �سليمة وحتقيق كفاءة �إنتاجية عالية .و�أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة التخطيط
والرقابة حتى ميكن رفع الكفاية الإنتاجية ل�شركات املقاوالت بالقطاع العام ،و�أن تويل
الإدارة العليا اهتمامها بالتخطيط من خالل �إن�شاء ق�سم خا�ص به ودعمه بامليزانيات
الكافية.
 /2درا�سة ذكى1999 ،م (: )9
هدفت الدرا�سة ملعرفة دور التنظيم الإداري على الإنتاجية مب�صانع القطاع العام
العدد الثاين
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بال�سودان (م�صانع �شركة �إنتاج ال�سكر ال�سودانية املحدودة) وذلك من واقع م�شكلة
البحث ب�أن التنظيم الإداري ب�شكله احلايل ي�ؤثر �سلب ًا على الإنتاجية وبالتايل تنخف�ض
فعاليته .ومتثلت فرو�ض الدرا�سة يف �أن اخللل يف الهيكل التنظيمي مل�صانع ال�شركة ي�ؤدي
لإنخفا�ض فعالية التنظيم الإداري .و�أن امل�شكالت املتعلقة بالعن�صر الب�شري ت�ؤثر �سلب ًا على
التنظيم .و�أي�ض ًا امل�شكالت التي تتعلق بالبيئة اخلارجية لل�شركة لها ت�أثري على التنظيم.
مت التو�صل �إىل تو�صيات متثلت يف ت�صميم منوذج تنظيمي مقرتح ي�ؤدي �إىل تطوير الأداء
ورفع الإنتاجية مب�صانع القطاع العام.
 /3درا�سة عبد الرحيم2004 ،م (: )13
متثلت �أهداف الدرا�سة يف تناول �أهم العوامل امل�ؤثرة على الإنتاجية مب�صنع �سكر حلفا
اجلديدة .درا�سة الإنتاج ومعرفة نقاط القوة وال�ضعف فيه .امل�ساهمة يف حل امل�شكالت
املتعلقة بالإنتاج مل�صنع �سكر حلفا اجلديدة .ومتثلت فرو�ض الدرا�سة يف �أن قلة احلوافز
املدفوعة ت�ؤدي �إىل انخفا�ض الإنتاج .تخلف عمليات ال�صيانة �أدى �إىل انخفا�ض الإنتاج.
نق�ص اخلامات (ق�صب ال�سكر) �أثر �سلب ًا على الإنتاج .و�أثبتت الدرا�سة �صحة الفرو�ض
من خالل و�ضع م�ؤ�شرات لقيا�س �أداء امل�صنع .ومتثلت �أهم التو�صيات يف الإنفاق على
تطوير وحت�سني معدات الإنتاج والعمليات بامل�صنع ،واالهتمام بالكادر التقني (و�سيط بني
العامل املاهر واملهند�س) لتمكينه من القيام بعمليات ال�صيانة التي ي�ستجلب لها عمالة
بالعملة الأجنبية .الإ�سراع يف بناء خزان �سيتيت ن�سبة النخفا�ض ال�سعة التخزينية خلزان
خ�شم القربة ب�سبب انتهاء العمر الإفرتا�ضي لتوربينات اخلزان وكل ذلك ي�ؤثر �سلب ًا على
عمليات الري ملح�صول ق�صب ال�سكر وي�ؤثر بالتايل �سلب ًا على الإنتاج.
 /4درا�سة الفاحت2004 ،م (: )15
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على �أهم العوامل امل�ؤثرة على التخطيط الزراعي مل�شروع
اجلزيرة .ومتثلت الفر�ضيات يف  :بناء اخلطة على الطموح �أكرث من الواقع يقلل من
فعالية التخطيط ويعطي نتائج �سالبة .العالقة بني اجلهات املخططة واملنفذة متباعدة.
�ضعف الإمكانيات املالية ي�ضعف عملية تنفيذ اخلطة .التخطيط الذي يتجاهل القاعدة
ي�أتي بنتائج �سالبة .و�أو�صت الدرا�سة بتوفري التمويل لعدم كفايته وال ي�أتي يف الوقت
املنا�سب .توفري الكادر امل�ؤهل والكايف والو�سائل املعينة امل�ساعدة واملوارد املالية لإدارة
التخطيط بامل�شروع.
ومت �إيراد هذه الدرا�سة من قبل الباحث الرتباط امل�صنع ب�صفة رئي�سة على نبات ق�صب
ال�سكر وباعتباره يزرع يف م�شروع مروي ي�أتي يف املرتبة الثانية من حيث امل�ساحة وهو م�شروع
حلفا اجلديدة الزراعي .مع وجود اختالف يف جمال التطبيق؛ حيث ركزت الدرا�سة �أعاله
على املجال الزراعي بينما هنا يركز بالإ�ضافة �إىل ذلك على القطاع ال�صناعي.
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 /5درا�سة الهادي2007 ،م (: )21
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على �أهم العوامل امل�ؤثرة على تخطيط القوى العاملة وت�أثري
ذلك على الكفاءة الإنتاجية يف م�صنع �سكر كنانة .متثلت الفر�ضيات يف  :هناك عالقة
بني مراحل التخطيط للقوى العاملة والكفاءة الإنتاجية .هناك عالقة بني التنب�ؤ بالعر�ض
اخلارجي للعمل والكفاءة الإنتاجية .هناك عالقة بني معدل دوران العمل والكفاءة
الإنتاجية .هناك عالقة بني التنب�ؤ بعر�ض العمل من امل�صادر الداخلية واخلارجية
والكفاءة الإنتاجية .وتو�صلت الدرا�سة �إىل تو�صيات منها  :االهتمام مبراحل تخطيط
القوى العاملة للم�صنع .تقليل حركة ترك العمل للعاملني بامل�صنع بزيادة احلوافز املادية
واملعنوية واالهتمام بالرتقيات.
 /6درا�سة �أمرية2007 ،م (: )6
هدفت الدرا�سة ملعرفة �أثر عوامل الإنتاج على الكفاءة الإنتاجية يف م�صنع ن�سيج �شندي
والتي تتمثل يف ر�أ�س املال والآالت واملعدات واملواد والعمالة .وجاءت الفر�ضيات ب�أنه توجد
عالقة ذات داللة �إح�صائية بني توفر كل من ر�أ�س املال والآالت واملعدات واملواد والعمالة
وحتقيق كفاءة �إنتاجية عالية يف م�صنع ن�سيج �شندي� .أما التو�صيات فكانت :زيادة حجم
ر�أ�س مال امل�صنع لأنه غري كاف وتزويد امل�صنع ب�آالت من ناحية الكم والنوع لقلة الآالت
امل�ستخدمة يف امل�صنع وعدم تطورها ومواكبتها للتقدم التقني العاملي .االهتمام بالتدريب
وتوفري عمالة ماهرة.
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الإطـــار النظـــــري
�أو ًال  :التخطيط الإداري :
يعترب التخطيط الوظيفة الأوىل والركيزة الأ�سا�سية من بني وظائف الإدارة ،ويف حالة
عدم وجوده فلن توجد بقية الوظائف؛ ب�سبب �أن الأهداف يتم و�ضعها يف وظيفة التخطيط
وكل الوظائف تتكامل لتحقيقه ،وتربز الأهمية يف �أن التخطيط ي�شكل الأ�سا�س الذي تقوم
عليه كل الأعمال امل�ستقبلية فالإداري الذي يعرف الأدوار الآتية ،ما هي الأهداف التي
حتدد ،وما هي اخلطوات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق النتائج املرغوبة ،وما هي النتائج
امل�ستهدفة� ،سيكون مت�أكد ًا �إىل حد كبري من حتقيق الكثري مما لو قام بعمله على �أ�سا�س يوم
�آخر �أو �أ�سا�س التخمني والتجربة اخلط�أ ،و�إذا ت�ساءلنا ما اجلدوى من وظيفة التخطيط؟
ي�أتي اجلواب �صارم ًا �أنه بعدم معرفة ماذا نريد ال ميكن �أن ن�صل �إىل ما نريد.
تعريف التخطيط الإداري:
قوتز ( : )4عرف التخطيط يف كلمة واحدة هي (الإختيار) وهو يق�صد بذلك �أن �صلب
عملية التخطيط هي م�شكلة اتخاذ القرار حول اختيار بديل من عدة بدائل.
هرني فايول  :التخطيط هو التنب�ؤ بامل�ستقبل والإ�ستعداد له ،وقد اعتربه �أهم مراحل
العملية الإدارية والأ�سا�س الذي تعتمد عليه جميع مراحل العملية الإدارية.
�أوروك ( : )5التخطيط عملية ذكية وت�صرف ذهني لعمل الأ�شياء بطريقة منظمة
للتفكري قبل العمل ؛ والعمل يف �ضوء احلقائق بد ًال من التخمني.
التخطيط هو اتخاذ قرار م�سبق حول ماذا نعمل -كيف نعمل -متى نعمل -ومن يعمل»
فهو �إذ ًا ج�سر يربط بني حا�ضر وم�ستقبل �أو بني نقطة و�أخرى.
و�أب�سط �صورة للتخطيط هو العمل �أو الإجراء الذي يجيب على الأ�سئلة الآتية ()18
 :ماذا ؟ ما هو العمل املطلوب .ملاذا ؟ ملاذا نقوم بهذا العمل .كيف ؟ كيف �سنقوم بهذا
العمل .من ؟ من �سيقوم بهذا العمل� .أين ؟ �أين �سي�ؤدي هذا العمل .متى ؟ متى ي�ؤدى هذا
العمل.
�أهمية التخطيط :
 التخطيط يركز على الأهداف. التخطيط و�سيلة حلل امل�شكالت. التخطيط ي�ساعد على التن�سيق بني الإدارات والأق�سام  :ذلك لأن التخطيط يحدد�أهداف لكل �إدارة وكل ق�سم وكل فرد ،ويحدد دور كل منها يف حتقيق الأهداف مما ي�ؤدي
�إىل التن�سيق وعدم االختالف فيما بينهم ،والتن�سيق الفعال ي�سهم ب�شكل كبري يف حتقيق
كافة �أن�شطة املنظمة وقطاعاتها املختلفة ،لي�س هذا فح�سب بل كذلك بينها وبني بيئتها،
حيث يراعي جميع هذه التفا�صيل ويعمل على حتقيقها والربط بينها بح�سب احلالة
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(الإن�سجام) وبالتايل مينع ال�صراعات وال�صدامات واملفاج�آت.
 تخفي�ض وتوفري التكاليف  :التخطيط ي�ساعد على توفري التكاليف �إىل �أدنى حدو�إنقاذ املنظمة من هدر مواردها لأنه يحدد الأهداف وطرق التو�صل �إليها ب�صورة عملية
وبالتايل ف�إن املوارد يتم توجيهها بالطريق ال�سليم وفى املكان ال�سليم مما ي�ؤدي �إىل توفري
التكاليف فحتى التخطيط ال�سيئ مييل �إىل ا�ستبعاد الأن�شطة الع�شوائية وغري ال�ضرورية
وذات التكاليف املرتفعة وكل ذلك يرجع �إىل �أن التخطيط يركز على النقاط الإ�سرتاتيجية
(النقاط املهمة).
 مواجهة املناف�سة والتغري امل�ستمر  :تواجه املنظمات مناف�سة يف الأ�سواق الداخليةواخلارجية وملواجهتها ال بد من القيام بتخطيط الإنتاج والتوزيع وغريه� .أما ظاهرة
التغيري (الظروف املحيطة باملن�شاة) فهي التي تربر القيام بعملية التخطيط؛ لأنه �إذا
كانت املن�ش�أة تعمل يف ظل ظروف ومعطيات ثابتة فال داعي للتخطيط ،و�أهم ما مييز
التخطيط وي�ؤكد �أهميته �أنه ي�أخذ يف احل�سبان التغريات املتوقعة؛ مما يقلل حاالت عدم
الت�أكد �إىل �أدنى حد وي�سهم يف الك�شف والتعرف على امل�شكالت التي قد تعرت�ض �سري
العمل.
 التخطيط يوفر الوقت � :أن ما قد ي�ستغرق من وقت يف تلك الأن�شطة ُيع ّو�ض مبا يوفرمن وقت عند التنفيذ ومبا يحققه العمل املبني على التخطيط من جناحات �إذا ما مت
مقارنته بالتنفيذ املبني على الع�شوائية.
 تي�سري الرقابة  :يربز دور التخطيط هنا بتو�ضيح ما يجب �إجنازه من �أعمال وطرق�إجنازها والوقت الالزم للإجناز ويتم و�ضع معايري الأداء؛ وبهذا يي�سر للإدارة املتابعة
لكافة العمليات حتى تتثبت من ح�سن الأداء وتطمئن �إليه �أو تتعرف على ما ي�صادف العمل
من عقبات فتذللها؛ لذلك ميكن القول �أنه لوال التخطيط ملا كانت الرقابة.
 حت�سني املناخ ال�سلوكي للمنظمة  :يعني ذلك �أن املهام الوظيفية وال�سلطة والتنظيمونظم الإ�ستخدام واملكاف�آت هي ح�صيلة تفكري عقالين ،ومو�ضوع مراجعة وتطوير؛ وبذلك
ت�ضمن تكوين الإ�ستقرار وخلق عالقات ح�سنة بني الأفراد والإدارة.
ثاني ًا  :الكفاءة الإنتاجية:
�إن م�شكلة الإنتاجية تعترب من م�شاكل الع�صر احلايل رغم اجلهود امل�ستمرة لأجل حلها،
وهذا يجعل �أن مواجهة امل�شكلة ميثل التحدي احلقيقي �أمام الإدارة �سوا ًء يف جمال الإنتاج
�أو اخلدمات ،وعلى م�ستوى الدولة ،ومن�ش�آت الأعمال خ�صو�ص ًا �شركات القطاع العام �إذا
كانت هناك رغبة حقيقية للتقدم والتخل�ص من معاناة التخلف .ونفرق بني امل�صطلحات
يف هذا املجال كما يلي :
الإنتاج  :من �أكرث الكلمات انت�شار ًا و�شيوع ًا ويعني عدد الوحدات املنتجة من ال�سلع
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واخلدمات خالل فرتة زمنية معينة مث ًال يف ال�ساعة ،الوردية ،اليوم ،ال�شهر ،ال�سنة.
والتمييز بني امل�شروعات على �أ�سا�س حجم الإنتاج �أي عدد الوحدات كرقم مطلق ال يعترب
مقبو ًال ومنطقي ًا ،ذلك لأن العربة لي�ست بعدد الوحدات املنتجة و�إمنا بكفاءة ا�ستخدام
املوارد املتاحة مبعنى �أخر ربحية الوحدة الواحدة �أو الربحية الكلية املنظمة فيمكن ملنظمة
ما حتقيق �إنتاج عايل ولكن با�ستخدام وا�ستنزاف موارد �أكرث .وقد تتفوق �شركة ما بكمية
الإنتاج عن �شركة �أخرى ،فال ميكن القول ب�أن ال�شركة الأوىل �أف�ضل من الثانية ولكن
ميكن قيا�س الأف�ضلية مبعدل العائد على الإ�ستثمار والذي ي�ساوي �صايف الربح مق�سوم ًا
على �إجمايل الأ�صول .و�إذا نظرنا �إىل الإنتاج يف �شكل كمي جنده كمية املخرجات املنتجة
(.)2
الإنتاجية  :هي ا�ستغالل املوارد التي يف متناولنا بطريقة معينة� ،أو �أنها التوازن الذي
ميكن حتقيقه بني عوامل الإنتاج املختلفة ف�إذا كان هدفنا هو زيادة الإنتاجية ف�إن هذا
ال يت�أتى �إال ب�إ�ستخدام مواردنا ب�أح�سن الو�سائل املمكنة ،حتى يتحقق لنا �أكرب كمية من
ال�سلع واخلدمات ب�أقل تكاليف ممكنة ،وب�أقل جمهود ممكن.
الكفاءة الإنتاجية( : )5هي مقيا�س للتعبري عن مدى قدرة امل�شروع على الإ�ستفادة
من �إمكانياته املتاحة للو�صول �إىل �أق�صى �إنتاج ب�أقل تكلفة ممكنة بالتن�سيق بني عنا�صر
الإنتاج بحيث ال يطغى عن�صر على �آخر .ويف هذه الدرا�سة يتم ا�ستخدام م�صطلح الكفاءة
كمعنى مرادف للإنتاجية �أي الكفاءة  +الفعالية(.)11
العوامل امل�ؤثرة علي كفاءة امل�شروعات الإنتاجية :
 توفر القدرات الإدارية والتنظيمية  :حيث تلعب يف حالة توفرها كم ًا وبالذات نوع ًادور ًا هام ًا و�أ�سا�سي ًا يف حتقيق الكفاءة الإنتاجية نظر ًا لأنها تتوىل مهمة اتخاذ القرارات
الإدارية ور�سم ال�سيا�سات ذات ال�صلة مبمار�سة امل�شروع لكافة وظائفه وهى (التمويل
والإنتاج والت�سويق ،الأفراد) ،وما يتطلب القيام بهذه الوظائف من مهام تت�ضمن و�ضع
الأهداف والتخطيط واملتابعة والإ�شراف والتقومي والعمل على حتديد امل�شكالت وحتليلها
وبيان �أ�سبابها و�آثارها ومن ثم و�ضع احللول املنا�سبة لها .وتنخف�ض الإنتاجية ب�سبب
�ضعف القدرات الإدارية والتنظيمية(.)12
 عن�صر العمل ونوعيته  :يعترب �أ�سا�سي ومهم يف العمليات الإنتاجية وهو الذي ميثلمن خالل ن�شاطه عند ممار�سته العمل العن�صر الإيجابي واحلا�سم من بني عنا�صر
الإنتاج الأخرى لأن وجوده بالكمية املنا�سبة الحتياجات العمل يف الوقت واملكان املنا�سبني
وبالنوعية التي تتطابق مع احتياجات �أداء العمل بكفاءة يرفع من �إنتاجية عنا�صر الإنتاج
ككل� ،أما عدم توفر العدد الكايف من عن�صر العمل �أي بنوعيات ال تتنا�سب وحاجة
العمل ي�ؤدي �إىل �ضعف ا�ستخدام عنا�صر الإنتاج وانخفا�ض �إنتاجيتها فمث ًال ت�ؤدي �إىل
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زيادة درجة تعطل الآالت وتوقفات يف العمل وارتفاع ن�سبة الهدر وال�ضياع يف ا�ستخدام
م�ستلزمات الإنتاج وارتفاع القدر من الإنتاج الذي ال يتطابق مع املوا�صفات املطلوبة� .أما
عدم توفر الهيكل املنا�سب من العاملني للعمليات الإنتاجية ي�ؤدي �إىل انخفا�ض �إنتاجيتها
وهو �أمر غالب حيث جند يف امل�شاريع الزراعية مث ًال �أن هيكل العاملني به اختالل وا�ضح
النخفا�ض ن�سبة العاملني من ذوي املهارات العالية كاالخت�صا�صيني والفنيني والعمالة
املاهرة ،وهنا يالحظ انخفا�ض �أعداد الزراعيني مبختلف مب�ستوياتهم وذلك لرتكهم
العمل والإجتاه �إىل قطاعات �أخرى توفر مزيد ًا من الأمن واملزايا ،وبالتايل جند �أن ن�سبة
العاملني مرتفعة من ذوي املهارات املنخف�ضة و�إذا كان العك�س ف�إنه ي�ؤدي ذلك �إىل ارتفاع
الإنتاجية (.)13
 مدى توفر ر�أ�س املال ونوعيته (التمويل)  :حيث �أن درجة ا�ستخدام ر�أ�س املال لها �أثرمهم على الإنتاجية وي�ؤثر يف العمليات الإنتاجية ،وال �شك �أنه نتيجة للتطور يف ا�ستخدام
ر�أ�س املال من حيث كمية توقيته بالطريقة التي ت�ضمن �أن معظم العمليات الإنتاجية ت�ؤدى
يف وقتها من خالل العمل الآيل ويقلل معها �إىل حد كبري اجلهد الب�شرى ،يرافق كل ذلك
ا�ستخدام �أحدث �أنواع ر�أ�س املال يف القيام بتلك العمليات� ،أما عدم التنوع واملحدودية
والندرة والقلة ت�ؤثر على الإنتاج بحيث �أن بع�ض العمليات الإنتاجية ال ت�ؤدى يف حينها
ل�ضعف ر�أ�س املال من حيث الكمية وعدم حداثته وتطوره �أي انخفا�ض نوعيته.
 مدى توفر م�ستلزمات الإنتاج ونوعيتها وانتظام احل�صول عليها  :ي�ؤدي توفرها ب�صورةمنتظمة وبالنوعية املنا�سبة �إىل ا�ستمرار العمليات الإنتاجية بال�شكل املطلوب وهو �أمر
متاح مل�شروعات الدول املتقدمة ،لأن هذه امل�شروعات تتكامل حلقاتها الإنتاجية اعتماد ًا
على �إنتاج هذه الدول وبحيث �إن �إقامة م�شروع معني يرافقه يف الغالب وجود م�شروعات
�أخرى توفر له احتياجات عملياته الإنتاجية التي تتطلبها وب�شكل منتظم وبالنوعية املنا�سبة
وبذلك ال حت�صل توقفات يف العملية الإنتاجية ويتحقق الإنتاج من خالل النوعية الأف�ضل
�أما �إذا كانت م�ستلزمات الإنتاج غري متوفرة ويتم احل�صول عليها من اخلارج يف الغالب
ف�إنها تزيد من تكلفة الإنتاج وبالتايل حتد من قدرة ال�سلعة املنتجة يف ميدان املناف�سة.
ونرى ب�أن ال�سودان كان يقوم بت�صدير القطن ومقابل ذلك يقوم ب�شراء مدخالت الإنتاج
من تقاوي و�أ�سمدة ومبيدات وغريها والتي قد ال تتوفر يف الوقت املنا�سب لطول الإجراءات
الروتينية وللبريوقراطية يف وزارة املالية وبنك ال�سودان وغريه ،لذلك يف حاالت لي�ست
بالقليلة ي�ؤدي ذلك �إىل �أن تعمل بطاقات �إنتاجية قليلة تنخف�ض �إىل حد كبري عن طاقتها
الإنتاجية الت�صميمية وحتى طاقتها الإنتاجية املتاحة(.)13
 حجم الإنتاج ونوعيته  :ال �شك �أن �إنتاجية امل�شروع ومن ثم تكلفة الإنتاج ترتبطبحجم �إنتاج امل�شروعات ،حيث �أنه يف الغالب تتزايد �إنتاجية امل�شروع املتو�سطة واحلدية
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يف املراحل الأوىل من العمليات الإنتاجية (مرحلة تزايد الغلة) ،مع زيادة حجم �إنتاج
امل�شروع ويعني هذا التزايد تناق�ص التكاليف املتو�سطة واحلدية ؛ وهذا يعني �أن الإنتاجية
ترتفع خالل ذلك وحتقق كفاءة �إنتاجية �أكرب مع ا�ستمرار الزيادة يف الإنتاج حلني الو�صول
�إىل احلجم الأمثل للإنتاج �ضمن حجم امل�شروع املعني والذي يتحقق عنده �أعلى ناجت ب�أقل
تكلفة ممكنة والتح�سني يف كمية ونوعية الإنتاج ت�ؤدي �إىل حتقيق �إيرادات �أكرب لأن ذلك
ي�ؤدي �إىل زيادة القوة التناف�سية وزيادة �سعره نتيجة زيادة الطلب على هذا الإنتاج ومن
ثم زيادة املبيعات والإيرادات والأرباح.
 طبيعة ممار�سة العمليات الإنتاجية  :عندما ت�سمح طبيعتها ممار�ستها بال�شكل الذييحقق التكامل بني حلقاتها ومراحلها املختلفة وتتيح هذه املمار�سة التخ�ص�ص وتق�سيم
العمل من خالل التق�سيم الفرعي للعمليات الإنتاجية حتى ي�ؤدى بوقت وبقدر �أكرب وب�ضياع
�أدنى يف اجلهد والوقت واملواد وبحيث ي�ؤدي كل ذلك �إىل زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة� ،أي
حتقيق �إنتاجية وكفاءة عالية نتيجة التكامل بني مراحل العمليات الإنتاجية وعدم افتقاد
حلقة �أ�سا�سية.
 �سيا�سة الأجور و �سيا�سة احلوافز  :ينبغي الربط بني هذه ال�سيا�سات و�إنتاجية العاملني؛حيث �أن عدم ربط �سيا�سة الأجور بهذه الإنتاجية من خالل نظام الأجور املت�ساوية ال ي�ؤدي
بالعاملني �إىل بذل جهود �أكرب يف العمليات الإنتاجية ،و�أن عدم وجود نظام فعال للحوافز،
�أو عدم تطبيقه ب�شكل فعال حتى يف حالة وجوده ي�ؤدي يف الغالب �إىل عدم دفع العاملني
لبذل جمهود �أكرب �إذا مل يكن النظام للحوافز منا�سب ًا وعاد ًال مع املجهود املبذول ،ومن
خالل الدرا�سة الإ�ستك�شافية للم�صنع نالحظ �ضعف نظام احلوافز و�صعوبة فهمه ويتم يف
الغالب حتفيز لرئي�س الق�سم بن�سبة �أكرب من ال�شخ�ص الذي �أجنز العمل(.)13
 العوامل الإجتماعية والثقافية والقيم  :كل تلك العوامل التي ت�سود يف املجتمع الذيتعمل فيه امل�شروعات لها ت�أثري ملمو�س حيث �أن وجود وعي �إجتماعي وتطور ثقايف وقيم
وعادات تتيح للعاملني وتدفعهم على بذل جهود �أكرب والقيام بعملهم ب�صورة �أف�ضل كم ًا
ونوع ًا ي�ؤدي �إىل زيادة الإنتاجية للم�شروعات من خالل احلر�ص وال�شعور بامل�س�ؤولية
وعدم الإ�سراف يف ا�ستخدام الوقت واملوارد وما �إىل ذلك يف حني �أن �ضعف درجة الوعي
الإجتماعي والتطور الثقايف ووجود قيم وعادات تدفع العاملني �إىل الك�سل والتقاع�س
والتواكل ي�ؤدي كل ذلك �إىل بذل اجلهود يف حدها الأدنى والقيام مبمار�سة العمل ب�أدنى
ما ميكن كم ًا ونوع ًا وهذا ي�ؤدي بال�ضرورة �إىل �إنتاجية �أقل وكفاءة �إنتاجية �أقل .ويرى
الباحث �أن نظرة الإن�سان ال�سوداين للعمل نظرة �سلبية حيث تعتمد تاريخي ًا على الزراعة
والتي تكون يف �أوقات معينة وبعدها يركن املزارع لفرتات راحة طويلة .ومن ناحية �أخرى
عدم �إرتباط الإن�سان بالأر�ض وتوجهه �إىل مهن �أخرى(.)13
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 توفر البنية التحتية واملرافق التي تعمل علي �أ�سا�سها امل�شروعات  :تتمثل يف وجودم�شروعات تقدم اخلدمات للم�شروعات الإنتاجية كخدمات الكهرباء واملياه واالت�صاالت
والطرق واخلدمات ال�سكنية والتعليمية وال�صحية وغريها ،ت�ساعد امل�شروعات عند
ممار�ستها لن�شاطاتها الإنتاجية ب�أن ترفع �إنتاجيتها بحيث يزداد �إنتاجها وتقل تكلفته
والتي تتحقق بالإنفاق على خدمات البنية التحتية ،وترتفع تكاليف الإنتاج يف الدول التي
ال تتوفر فيها مكونات البنية التحتية.
 ظروف العمل و�شروطه  :يف احلالة التي ي�ؤدي فيها العامل عمله يف ظروف غري منا�سبةو�شروط عمل غري منا�سبة وغري مالئمة ك�أن ي�ؤدي عمله يف �أو�ضاع ال تت�ضمن الأمان وقدر
منا�سب من و�سائل الراحة مثل التكييف والإنارة وو�سائل تقليل ال�ضو�ضاء �أو مكاتب غري
جمهزة ،و�ساعات عمل طويلة دون �أن تت�ضمن �أوقات لراحة العامل وا�ستعادة ن�شاطه
وعندما ال تتوفر له اخلدمات التي ت�ساعده على القيام بعمل مث ًال ال�سكن املريح والنقل
ي�أتي ذلك العامل �إىل العمل جمهد ًا؛ والنتيجة املنطقية لذلك هي انخفا�ض �إنتاجيته و�إذا
توفرت ظروف �شروط عمل �أف�ضل للعامل ف�إنها �ستدفعه وتوفر له القدرة على �أداء العمل
ب�شكل �أكرب كم ًا ونوع ًا مما ي�ؤدي �إىل زيادة الإنتاجية وكفاءتها.
 العالقة بني الإدارة والعاملني  :تعترب مهمة يف توفري الإن�سجام والتعاون واحلما�س من�أجل القيام باملهام والن�شاطات التي يتوىل امل�شروع القيام بها وكل ذلك ينتج من خالل
م�شاركتهم جميع ًا يف اتخاذ القرارات اخلا�صة بن�شاط امل�شروع يف متابعة وتنفيذ القرارات
ويو�صي الباحث هنا ب�إتباع �أ�سلوب الإدارة امل�شاركة حيث يقوم العاملون يف كل الأق�سام
مبختلف م�ستوياتهم بو�ضع الأهداف وهذا يت�ضمن �إمكانية حتقيقها وي�سهل عملية الرقابة
على تنفيذها.
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الدرا�سة امليدانية
�أو ًال :م�صنع �سكر حلفا اجلديدة:
املوقع والن�ش�أة ( : )13
يقع م�صنع �سكر حلفا اجلديدة يف منطقة �سهل البطانة املنب�سط على ال�ضفة الغربية
لنهر عطرة مبحافظة نهر عطربة بوالية ك�سال ،ويتو�سط م�ؤ�س�سة حلفا اجلديدة الزراعية
وعلى بعد  67كلم �شمال خزان خ�شم القربة وعلى بعد  17كيلو مرت �شمال مدينة حلفا
اجلديدة ويقع يف الإجتاه الغربي ملدينة ك�سال ويبعد عنها بحوايل  80كيلومرت ًا وعلى
بعد  400كيلومرت �شرق اخلرطوم بني خطي طول  15 33-وخطي عر�ض 15-20
�شما ًال.
مناخ املنطقة وطبيعتها :
�سكن هذه املنطقة فروع من قبيلة ال�شكرية وهم رعاة �أغنام و�إبل و�ض�أن حيث تتوفر
املراعي ذات احل�شائ�ش املدارية والتي تنبت يف ف�صل ال�صيف ذي الثالثة �أ�شهر والذي
يبد�أ من يوليو حتى �أكتوبر بكمية �أمطار ترتاوح ما بني  500 – 250ملم وكمية الأمطار
�أكرب يف اجلزء اجلنوبي من امل�شروع عنها يف �شماله بفرق ي�صل �إىل  150مليمرت ًا؛ �إال �أن
تركيبة ال�سكان تغريت بعد عام 1964م �إثر هجرة �أهايل حلفا من �أق�صى ال�شمال �إىل
هذه املنطقة وقيام جمتمع ح�ضري جذب �إليه قوميات خمتلفة من �شتى بقاع ال�سودان.
ت�شييد امل�صنع وتكاليف �إن�شائه :
بد�أ العمل يف �إن�شاء وت�شييد امل�صنع عام 1963م وال�شركات املنفذة هي �شركة بوكا
وولف و�شركة  BMAو  SIMENالأملانية واكتمل العمل يف كل وحدات امل�صنع عام
1965م ودارت �آالته يف �أواخر عام 1966م وبلغت تكلفة �إن�شائه ثمانية ماليني
جنيه �سوداين يف ذلك الوقت دفعتها حكومة ال�سودان ومت �إ�ضافة مكون �أجنبي يف مو�سم
1987م مببلغ  18مليون جنيه �سوداين .وم�صنع �سكر حلفا اجلديدة ميثل �أحد الروافد
الأربعة التي تتكون منها (�شركة �إنتاج ال�سكر ال�سودانية) ومت �إن�شاء هذه ال�شركة بقرار
جمل�س الوزراء رقم  441بتاريخ  15مايو 1991م ومت ت�سجيل ال�شركة حتت الرقم
�ش 5760 -ك�شركة حمدودة يف نوفمرب 1991م.
�أ�سباب اختيار امل�شروع و�أهداف امل�شروع :
�إ�سرتاتيجية القطاع العام ال�صناعي و�ضعت هذا امل�شروع �ضمن ا�ستثماراتها املهمة
لإنتاج ال�سلع الإ�ستهالكية ال�ضرورية وعلى ر�أ�سها �سلعة ال�سكر حيث متخ�ضت الدرا�سات
التي متت بعد الإ�ستقالل على �ضرورة دخول الدولة يف املجال وعدم الإعتماد على حم�صول
القطن كمح�صول نقدي واحد يخ�ضع لتذبذبات ال�سيا�سة العاملية؛ فكانت �صناعة ال�سكر
خيار مطروح بد�أ تنفيذه يف ال�ستينيات بقيام م�صنع �سكر حلفا اجلديدة عام 1965م
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و�أ�سباب اختيار امل�شروع ليقوم عليه امل�صنع يف منطقة حلفا اجلديدة تعود ملزايا ن�سبية
�أهمها :
�أو ًال  :م�صنع �سكر حلفا اجلديدة جزء من م�شروع حلفا اجلديدة الزراعي والذي تزيد
م�ساحته عن � 500ألف فدان �أي ما يعادل � 208ألف هكتار مت تخطيطها ال�ستقرار
املهاجرين من �أهايل وادي حلفا الذين غمرت مياه ال�سد العايل �أرا�ضيهم ومت اختيار
املنطقة؛ �إال �أن امل�شروع �ساعد على ا�ستقرار العرب الرحل من �أهل املنطقة داخل امل�شروع
حيث �أن بع�ضهم اجته �إىل مزاولة حرفة الزراعة بد ًال عن الرعي فقامت نه�ضة زراعية
�أدت �إىل تغيري يف منط احلياة.
ثاني ًا  :متتاز هذه املنطقة ب�سهل م�ستوي مييل من اجلنوب �إىل ال�شمال مما �سهل عملية
الري االن�سيابي ملزارع ق�صب ال�سكر مع توفر املياه يف خزان خ�شم القربة على نهر
عطربة.
ثالث ًا � :صالحية الرتبة لأنها تربة طينية �سوداء تبلغ ن�سبة الطني من 60% – 40
ومتتاز بوجود كافة العنا�صر فيها مع انخفا�ض عن�صر الآزوت وترتاوح �صالحيتها ما بني
� 5-7إىل .5-9
رابع ًا  :املناخ منا�سب جد ًا لزراعة ومنو ق�صب ال�سكر وتنتج �أنواع ًا جيدة منه و�أهمها
 CO – 6806 CO 527ومت اختيار عينات �أثبتت جناحها وهى T4C 75-3
وال�صنف . B 7938
خام�س ًا  :توفر البنية التحتية حيث توجد �سكة حديد مما �ساعد يف عملية نقل منتجات
امل�صنع ومدخالت الإنتاج.
�أهداف امل�شروع :
ميكن �إيراد بع�ض �أهداف امل�شروع يف الآتي:
 امل�ساهمة يف �إ�صالح اخللل للبنية الإقت�صادية ال�سودانية التي كانت تعتمد علي �إنتاجوت�صدير املواد اخلام الأولية وا�سترياد ال�سلع اال�ستهالكية وذلك ب�إنتاج � 75ألف طن
من ال�سكر هي الطاقة الإنتاجية التي �صمم امل�صنع عليها لي�ساهم يف تنفيذ �إ�سرتاتيجية
الت�صنيع الزراعي وحتقيق دوره يف التنمية االقت�صادية.
 حتقيق نوع من التنمية املحلية وامل�ساهمة يف تطوير املجتمع الريفي وتقليل الهجرة منالريف �إىل املدينة وتوفري فر�ص العمالة.
 تكوين خربة �صناعية ت�ستفيد من التقنية احلديثة والفن الإنتاجي املتطور لتقود العملمن �أجل الإرتقاء ب�صناعة ال�سكر (�أحمد 2007م).
ورغم الأهداف �إال �أنه ميكن تو�ضيح بع�ض م�ساهمات امل�صنع يف �أن امل�صنع يدفع زكاة
�سنوي ًا  3مليار جنيه ،والر�سوم اجلمركية  1.650مليون جنيه �سنوي ًا ،ولكن توجد م�شكلة
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منها �أن القرى املجاورة للم�صنع مثل (  )24 ،23 ، 22 ،21 ،20 ،16 ،19وقرى
العرب املطلة على امل�صنع ال ت�ستطيع زراعة كثري من املحا�صيل احلقلية مثل الذرة الرفيعة
ب�سبب الطيور التي تقوم ب�أكل �سنابل الذرة وهى طيور ت�أتى من مزارع ال�سكر.
الهيكل وم�صادر التمويل ور�أ�س املال (:)13
تتكون البنية التحتية مل�صنع �سكر حلفا اجلديدة من الآتي :
 مزرعــة لإنتاج ق�صب ال�سكر تبلغ م�ساحتها بني (� )39 38-ألف فدان يزرع منها�سنوي ًا ما بني (� )24 20-ألف فدان لإنتاج � 600ألف طن من ق�صب ال�سكر.
 معمل ال�ستخال�ص ال�سكر من الق�صب. معمل ووحدة تكرير حديثة لإنتاج �سكر �أبي�ض مكرر.م�صادر التمويل ور�أ�س املال :
م�صنع �سكر حلفا اجلديدة واحد من م�شاريع التنمية احلكومية التي مت �إن�شائها يف
ال�ستينات وكانت متول عن طريق القرو�ض واملنح التي كانت تتلقاها احلكومة من الدول
والهيئات واملنظمات العاملية ،وكان م�صدر متويل هذا امل�صنع هو وزارة املالية يف ذلك
الوقت .ويبلغ ر�أ�س مال امل�صنع  40540114مليون دينار �سوداين ي�شمل كل الأ�صول
امل�ستثمرة يف قيام امل�صنع.
نهر عطربة  :ينبع من �إقليم غوندار بالأرا�ضي الإثيوبية ولهذا النهر مظاهر طبيعية
خا�صة ،فهو نهر مو�سمي وجاف لفرتة خم�سة �أ�شهر تبد�أ من �أواخر يناير فيبدو يف هذه
الفرتة مك�شوف ًا عدا بع�ض املياه الراكدة واملتناثرة ف�إذا �أقبل مو�سم الفي�ضان فا�ض النهر
باملياه املحملة بالطمي والذي ت�صل حمولته منه يف �شهر �أغ�سط�س  3كيلوجرام للمرت
املكعب من املاء ،وهي ن�سبة كبرية؛ �إذا علمنا �أن مياه النيل الأزرق تبلغ حمولتها من
الطمي كيلو جرام واحد للمرت املكعب من املاء .ويغذي نهر عطربة نهر النيل بحوايل 12
مليار مرت مكعب من املاء �سنوي ًا وهي تعادل  17%تقريب ًا من مياه الفي�ضان.
خزان خ�شم القربة (عبد الرحيم 2004م)  :بد�أ �إن�شاء اخلزان يف �شهر فرباير
من عام 1961م واكتمل عام 1963م ،طول اخلزان  3850مرت ًا 350 ،مرت ًا
منها خر�صانة والباقي �سد ترابي .ويرتفع ال�سد مل�سافة  55مرت من قاع النهر وله �سبعة
�أبواب للت�صريف ،ويكون اخلزان �أمامه بحرية طولها  80كيلومرت ًا ي�شغل �سطحها 125
كيلومرت ًا مربع �صمم ليخزن  1.3مليار مرت مكعب من املاء وكان ن�صيب امل�شروع املروى
 1مليار م 3ون�صيب امل�صنع  300مليون م ، 3هذا الرقم انخف�ض �إىل  0.9مرت مكعب
عام 1978م و  0.78عام  997م و  5.6مليار مرت مكعب عام 2009م كان
ن�صيب امل�شروع املروى  260مليون م 3ون�صيب امل�صنع  300مليون م 3وهذا يو�ضح
�أن امل�صنع ي�أخذ ح�صته كام ًال من املياه� .أن�شئ باخلزان ثالث توربينات يبلغ ما تولده
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الوحدة من الكهرباء  7000كيلو وات يف ال�ساعة ،ومتتد منها خطوط الكهرباء مل�سافة
 60كيلومرت ًا لإنارة مدينة حلفا اجلديدة وبع�ض القرى املجاورة.
�شبكة الري  :تخرج من �أمام اخلزان ترعة رئي�سة متجهة من اجلنوب �إىل ال�شمال ،متتد
هذه الرتعة مل�سافة  26كيلومرت ًا حيث تتفرع �إىل ثالثة �أفرع رئي�سة هي الفرع ال�شرقي
والفرع الغربي وفرع �صابر .ت�سري متوازية تقريب ًا متجهة �شما ًال بامتداد امل�شروع مل�سافة
 80 70كيلومرت تقريب ًا وتخرج من هذه الأفرع ترع جانبية ،تتفرع �إىل قنوات �أ�صغر(دبالت) وهذه يخرج منها عدد من الأب وع�شرينات .ويروي الأب وع�شرين منرة واحدة
(النمرة ترتاوح بني  36 18-حوا�شة) وي�صل املاء من الأب وع�شرين �إىل احلوا�شه
بوا�سطة قناة �أقل حجم ًا تعرف بـ (�أبو �ستة).
تتميز هذه املنطقة ب�أرا�ضيها اخل�صبة امل�سطحة مما �ساعد على ري امل�شروع عن طريق
الري الإن�سيابي بانحدار من اجلنوب �إىل ال�شمال بدرجة � 5إىل  7كيلومرتات يف ترعتني
رئي�سيتني وتتفرع �إىل ثالثة ع�شر ترعه فرعيه .نوع الرتبة يف هذه املنطقة هي تربة طينية
�سوداء تتميز بتوفر كافة العنا�صر ال�ضرورية مع انخفا�ض عن�صر الآزوت ون�سبة الطني
فيها ترتاوح ما بني  60% - 40ومناخ املنطقة جاف ومتو�سط ،درجة احلرارة اليومية
 29درجة مئوية ويبلغ متو�سط درجة احلرارة الق�صوى  41درجة مئوية يف �شهر مايو
بينما ي�صل متو�سط درجة احلرارة الدنيا  15درجة مئوية.
امل�ساحة  :تبلغ امل�ساحة الكلية للم�شروع حوايل � 40ألف فدان تقريب ًا وامل�ساحة املزروعة
بق�صب ال�سكر � 38961ألف فدان موزعة على الأق�سام الزراعية حيث توجد ثمانية
�أق�سام زراعية وي�ستحوذ التفتي�ش الثامن ب�أكرب م�ساحة من الأرا�ضي املزروعة كما هو
مو�ضح يف اجلدول التايل.
�أما هيكل العمالة فيتكون من �شقني :
العمالة الثابتة  :وهي العمالة التي تعمل با�ستمرار ب�أق�سام امل�صنع املختلفة ،وهى عمالة
م�ستقرة تتمتع بكل امتيازات الوظيفة من عالوات وترقيات و�إجازات وعددها ()1361
عامل يف وقت �إعداد البحث .ويبينها اجلدول التايل .ومن اجلدول يالحظ معظم هذه
العمالة تتمركز يف الزراعة لأنها نقطة البداية يف مراحل �إنتاج ال�سكر  ,يليها امل�صنع
ب�أق�سامه املختلفة حيث بداية الت�صنيع .ويالحظ �أن هذه العمالة يف عددها �شبه ثابتة من
�سنة لأخرى  .وهى عمالة ماهرة و�شبه ماهرة وعمالة عادية.
العمالة املو�سمية امل�ؤقتة  :وهي تتمثل يف  2569وظيفة مو�سمية يتم تعيني العمال
مبوجبها يف بداية كل مو�سم ويتم الإ�ستغناء عنهم يف نهاية املو�سم وتتمثل يف عمالة
ماهرة و�شبه ماهرة وعمالة عادية وت�صنيفها كما يف اجلدول التايل رقم  ، 1وبالن�سبة
للعمالة املو�سمية هناك عدة م�شاكل تواجهها وهي غري ثابتة من عام لآخر.
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جدول رقم ()1
العمالة الثابتة واملو�سمية يف م�صنع �سكر حلفا اجلديدة
عدد العاملني الثابتني

الق�سم

عدد العمالة املو�سمني
194
65

الإدارة
املالية

164
100

امل�صنع (الإنتاج)

392

1311

الزراعة

562

755

الور�شة الزراعية

143

244

جملة العمالة

1361

2569

امل�صدر � :شئون العاملني بامل�صنع 2016م
ثاني ًا  :حتليل بيانات الدرا�سة امليدانية :
يتكون جمتمع الدرا�سة من العاملني الثابتني مب�صنع �سكر حلفا اجلديدة .حيث
بلغ عدد العاملني الكلي مب�صنع �سكر حلفا اجلديدة  996عام ًال ،ويتم ا�ستثناء العمالة
املو�سمية ( 300عامل) متت تغطية  50%من عدد العمالة الثابتة حيث وزعت ()300
ا�ستمارة ا�ستبيان وامل�ستلم منها ( )241ا�ستمارة وميكن تو�ضيح ذلك من خالل اجلدول
التايل :
جدول رقم ()2
اال�ستبيان املوزع وامل�ستلم
البيان

اال�ستبيان امل�ستلم
اال�ستبيان غري امل�ستلم
اال�ستبيان املوزع

241
59
300

العدد

الن�سبة

80%
20%
100%

امل�صدر � :إعداد الباحث 2016م
يالحظ �أن هناك نق�ص ًا بن�سبة  20%من الإ�ستبيان امل�ستلم وميكن القول ب�أن ن�سبة
امل�ستلم  80%تغطي الدرا�سة وبذلك ميكن تعميم نتائج الدرا�سة على جمتمع البحث،
جتدر الإ�شارة �إىل �أن ا�ستمارات الإ�ستبيان وزعت على كل الفئات العاملة بامل�صنع؛ مما
يجعل نتائجها معربة بن�سبة كبرية وامللحق رقم ( )1يو�ضح ذلك .ومت الرتكيز لأغرا�ض
الدرا�سة على الأق�سام التي قد ت�ؤثر مبا�شر ًة على الإنتاج مثل الق�سم الزراعي (م�سئولة
عن عمليات الزراعة والري واحل�صاد والإ�شراف على العمالة املو�سمية يف كل العمليات
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الزراعية والإ�شراف على عملية ترحيل ونقل الق�صب من املزرعة �إىل امل�صنع)؛ ومما
�سبق يظهر جلي ًا �أهميتها لأنها نقطة البداية لربنامج امل�صنع ككل .فعلى �أ�سا�س امل�ساحة
املح�صودة تتحدد كل خطط الإنتاج يف �إدارة الإنتاج.
و�إدارة الإنتاج (م�سئولة عن عمليات طحن وع�صر الق�صب وا�ستخال�ص ال�سكر الأبي�ض
وم�شتقاته) ودورها وا�ضح يف ن�سبة اال�ستخال�ص وتقليل الفاقد يف املراحل الإنتاجية
املتعاقبة� .أما الور�شة الزراعية فت�ساهم بطريقة غري مبا�شرة يف الإنتاج من خالل توفري
الآليات العاملة يف كل العمليات الزراعية و�آليات احل�صاد ،و�آليات ترحيل ونقل الق�صب
و�صيانتها بالكم والنوعية املطلوبة حتى ال يتوقف الإنتاج .من خالل كل ما مت تو�ضيحه
عن الإدارات الثالث �سيكون حمور الدرا�سة يف قيا�س الكفاءة الإنتاجية مل�صنع �سكر حلفا
اجلديدة حم�صور ًا على الإدارات الثالث.
حتليل بيانات الدرا�سة امليدانية :
 /1الفر�ضية الأوىل  :ال يتم التخطيط ب�صورة �سليمة مما ي�ؤثر �سلب ًا على
الإنتاجية.
مت توجيه عدد � 8أ�سئلة للت�أكد من �صحة الفر�ضية �أعاله
 العالقة بني اجلهات املخططة واملنفذة قريبة  :يتبني من التحليل �أن العالقة بينهماقريبة ب�سبب الإ�ستعانة باجلهات ذات الإخت�صا�ص (التي �ستقوم بالتنفيذ) عند و�ضع
اخلطة للم�صنع يف كل الإدارات .ومن الر�أي �أن هذه النقطة ت�ساعد يف تنفيذ اخلطط
لأن من قاموا �أو ا�شرتكوا يف و�ضع اخلطط يقع عليهم عبء التنفيذ .وتكمن الأهمية يف
امل�شاركة يف رفع الروح املعنوية للإدارات امل�شاركة عك�س �إذا ما كانت �أهداف اخلطط
ت�أتي من جهات قد ال يكون لها املعرفة التامة مبا يدور يف هذه الإدارات .وهنا يتبني دور
الإدارة املطبقة ملفهوم (الإدارة بالأهداف) .وي�ؤكد ما �سبق �أجوبة املبحوثني حيث جند
�أن ن�سبة  63%موافقون وعددهم  161عام ًال .بينما غري املوافقني متثل  21%بعدد
 27عام ًال فقط.
 يتم التخطيط لإدارتك �سنوي ًا  :نظام التخطيط بامل�صنع �سنوي وي�شمل فرتة ال�صيانةمن  15مايو �إىل � 15أكتوبر من كل عام ،بينما فرتة الإنتاج من نوفمرب �إىل مايو.
وهناك تخطيط يومي و�أ�سبوعي و�شهري بامل�صنع .ويتم ال�شروع يف و�ضع اخلطة (وثيقة
كاف قبل بداية املو�سم الإنتاجي .ونالحظ �أن ن�سبة
تتبلور فيها خطوات التخطيط) ٍ
بوقت ٍ
 73%يوافقون علي وجود تخطيط �سنوي للم�صنع.
 توجد مرونة يف اخلطة �إذا تغريت الظروف  63% :يرون ذلك .واملرونة هنا تعنيقابلية اخلطط للتغيري �إذا تغريت الظروف؛ لأن اخلطط هي جمرد توقعات �أو ت�صورات
ملا �سيكون عليه احلال م�ستقب ًال� .أما يف امل�صنع فنجد وجود م�ستويات خمتلفة للإنتاجية
العدد الثاين
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والأداء.
 الأهداف دقيقة ووا�ضحة � :إن الإنتاجية العالية ترجع �إىل دقة املعايري املو�ضوعةيف اخلطط وهنا ميكن اعتبار املعايري املو�ضوعة يف احلوافز �أداة مهمة للتخطيط لأنها
ت�شتمل على م�ستويات للإنتاج �إذا مت حتقيقها ي�ستحق العاملون حوافز ،كما �أن هناك
العقوبات املرتبطة بها .وميكن القول �أن نظام احلوافز مب�صنع �سكر حلفا اجلديدة ي�سهل
عملية تنفيذ اخلطط .وجند �أن  63%يرون دقة الأهداف (ماذا نريد وكيف نحقق ما
نريده) وو�ضوحها؛ والزائر مل�صنع �سكر حلفا اجلديدة يجد �أهداف لكل �إدارة.
 يوجد تخطيط طويل الأجل  :ن�سبة  51%يرون ذلك� .أما ن�سبة  24%غري موافقني،و 25%ال ر�أي .وهذه الن�سب ال�ضعيفة ت�ؤكد عدم اهتمام الإدارة بالتخطيط طويل
الأجل .فقط هناك تخطيط مو�سمي (�سنوي) ورغم ذلك �إال �أن هناك بع�ض اجلهود مثل
الدرا�سة لرفع �إنتاجية الفدان من الق�صب �إىل  50طن خالل � 10سنوات تبد�أ من العام
2007م.
 �ضعف الإمكانيات املالية ي�ضعف عملية تنفيذ اخلطة  :وعلى النقي�ض متام ًا يالحظ �أنوفرة الإمكانيات املالية ي�سهم بدرجة كبرية يف حتقيق الأهداف (تنفيذ اخلطة) .ورغم
وفرة الإمكانيات املالية �إال �أن امل�صنع يرى �أن هناك داع ومربرات للقيام بعملية التخطيط
الإداري .وجند �أن ن�سبة  83%موافقون على العبارة؛ لأن �ضعف الإمكانيات املالية قد
يعوق �أو ي�ضعف عملية تنفيذ اخلطط املو�ضوعة مما ي�سهم �سلب ًا على الإنتاج.
 ي�شرتك الق�سم الذي تعمل به يف و�ضع اخلطة  :هذا ال�س�ؤال ت�أكيد لل�س�ؤال الأولويهدف ملعرفة مدى م�ساهمة �إدارات امل�صنع و�أق�سامها املختلفة يف و�ضع اخلطة وهو
من مبادئ التخطيط وي�شري �إىل �أن و�ضع اخلطط يتم مب�شاركة �أكرث من �شخ�ص يف
املن�ش�أة وال ي�ستطيع �شخ�ص مبفرده و�ضع اخلطة ويطلب من الآخرين تنفيذها ،فاخلطة
تعتمد على املعلومات واملعارف والتخ�ص�صات املختلفة مما ي�صعب على �شخ�ص واحد
�أن ي�أخذ يف الإعتبار م�صالح اجلهات املتعددة وامل�ؤثرة واملت�أثرة باخلطة ورمبا يتطلب
الأمر الإ�ستعانة باخلرباء والإ�ست�شاريني من خارج املن�ش�أة لو�ضع الت�صورات ال�شاملة عن
احلالة الإقت�صادية والإجتماعية والتقنية وال�سيا�سية وارتباط ذلك و�أثره على اخلطة.
ويف الدرا�سة جند �أن  70%موافقني على �إ�شرتاك وم�ساهمة الوحدات �أو الأق�سام �أو
الإدارات التي يعملون بها يف و�ضع اخلطة؛ مما ي�ؤكد اهتمام الإدارة بالتغذية العك�سية
الناجتة من الإ�ستعانة �أو ا�ست�شارة كل �إدارات امل�صنع.
 يعد التخطيط يف الإدارة التي تعمل بها ب�صورة �سليمة :ن�سبة  61%يرون �صحةالعبارة .مبعنى �إتباع الإدارة ملبادئ التخطيط الإداري.
من واقع الأجوبة �أثبتت الدرا�سة عدم �صحة هذه الفر�ضية (ال يتم التخطيط ب�صورة
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�سليمة مما ي�ؤثر �سلب ًا على الإنتاجية) .ونتو�صل �إىل �أن التخطيط الإداري مب�صنع �سكر
حلفا اجلديدة يتم �إعداده ب�صورة �سليمة مما ي�ؤثر �إيجاب ًا على الإنتاجية ،رغم عدم وجود
�إدارة خا�صة بالتخطيط الإداري بامل�صنع.
 /2الفر�ضية الثانية :اخلطط احلالية ال تتنا�سب مع الإمكانيات املالية والب�شرية مما
ي�ؤثر على �إنتاجية للم�صنع .
لإثبات �صحة هذه الفر�ضية �أو عدم �صحتها مت توجيه ال�س�ؤالني التاليني:
 اخلطة املو�ضوعة تتنا�سب مع الإمكانيات املالية بامل�صنع � :أهمية هذه النقطة تتمثليف عدم بناء اخلطة على طموحات �أكرث من الواقع .واملوافقون على �صحة العبارة بلغت
ن�سبتهم .68%مقابل  19%يرون العك�س� .أن الإمكانيات املالية املنا�سبة للم�صنع
ت�ساعد يف عملية و�ضع وتنفيذ اخلطط؛ لأنها تكون واقعية وعلى �ضوء الإمكانيات املتاحة.
والدليل على ذلك ا�سترياد معظم مدخالت الإنتاج وقطع الغيار من اخلارج والتي حتتاج
�إىل توفر مبالغ كبرية (العملة ال�صعبة).
 اخلطة املو�ضوعة تتنا�سب مع الإمكانيات الب�شرية بامل�صنع  :تعترب املوارد الب�شرية من�أهم عوامل الإنتاج وال بد �أن تتوافر مع قدرات ومهارات وطاقة العاملني .ومن املالحظ يف
معايري الإنتاج (حوافز الإنتاج) �صعوبتها وتركيزها على جانب العقاب والذي قد يكون �أكرث
من طاقة العاملني لعدم مراعاتها للظروف النف�سية والإقت�صادية والإجتماعية وال�صحية
للعاملني حيث تركز على اخل�صومات ب�سبب �أو بدون �سبب .ورغم ذلك ف�إن ن�سبة 65%
موافقون على �أن اخلطة املو�ضوعة يف كل �إدارات امل�صنع تتنا�سب مع �إمكانيات وقدرات
العاملني فيها.
ومن خالل الأجوبة للفر�ضية الثانية (اخلطط احلالية ال تتنا�سب مع الإمكانيات املالية
والب�شرية مما ي�ؤثر على �إنتاجية للم�صنع) ن�صل �إىل عدم �صحة الفر�ضية التي و�ضعها
الباحث رغم مالحظاته باملرتبات غري املجزية للعاملني ولكن قد يكون العامل الإيجابي
هو اخلربة املرتاكمة للعاملني �إ�ضافة �إىل التنقالت ب�صورة منتظمة بني م�صانع ال�سكر
التابعة للقطاع العام.
 /3الفر�ضية الثالثة  :ال ي�ؤثر التخطيط الإداري ب�شكله احلايل على الكفاءة الإنتاجية
يف م�صنع �سكر حلفا اجلديدة.
مت توجيه �س�ؤال واحد مبا�شر ملعرفة �صحة الفر�ضية وفى نف�س الوقت للت�أكد من مدى
ت�أثر املتغري التابع (الكفاءة الإنتاجية) باملتغري امل�ستقل (التخطيط الإداري).
 ي�ؤثر التخطيط الإداري على الكفاءة الإنتاجية  :ال�س�ؤال مبا�شر ويهدف �إىل قيا�سمدى �صحة �أو عدم �صحة الفر�ضية الأوىل .فنجد �أن ن�سبة % 82وعددهم ()194
وتفا�صيلها كما مو�ضحة يف اجلدول � 74أوافق ب�شدة .و(� )123أوافق .مقابل ()12
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فقط غري موافقني؛ مما ي�ؤكد عدم �صحة الفر�ضية .وميكن �إبراز ذلك من خالل �أرقام
الإنتاج لفرتة الدرا�سة �سواء للق�صب �أو ال�سكر اجلدولني رقم (.)6 ، 5
تف�سري النتائج :
من خالل الأجوبة على ال�س�ؤال رقم (( )11ي�ؤثر التخطيط الإداري على الكفاءة
الإنتاجية) جند �أن ن�سبة  82%من العينة املبحوثة توافق ب�شدة على العبارة مما ي�ؤكد
�صحة الفر�ضية ويت�ضح ذلك من �أرقام الإنتاج لفرتة الدرا�سة �سواء للق�صب �أو ال�سكر
املنتج .ومن خالل التحليل الإح�صائي (( SPSSللأجوبة اخلا�صة بالتخطيط ميكن
ا�ستخراج الآتي :
�أو ًال  :معامل الإرتباط ( )Rالذي يقي�س قوة العالقة بني املتغري التابع واملتغريات
امل�ستقلة ومن منوذج ( )MODEL Summaryيالحظ �أن قيمة الإرتباط
ت�ساوي ()0.629؛ وهذا يعني وجود عالقة ارتباط موجبة بني التخطيط وزيادة الكفاءة
الإنتاجية.
ثاني ًا :معامل التحديد  ))R. Squareالذي يقي�س ن�سبة التغري التي يحدثها املتغري
امل�ستقل على املتغري التابع .وجند �أن قيمة معامل التحديد ي�ساوي ( )0.396وهذا يعني
�أن  39.6%من التغريات التي حتدث يف املتغري التابع (الكفاءة الإنتاجية) ناجتة عن
التغريات التي حتدث يف املتغري امل�ستغل (التخطيط).
ثالث ُا :معادلة االنحدار  Regression Linerت�ستعمل لإيجاد نوع العالقة بني
املتغري التابع واملتغري امل�ستغل وجند �أن قيمة معامل املتغري امل�ستقل ( التخطيط) ت�ساوي
 0.400وهذا يعني وجود عالقة طردية بني املتغري التابع (الكفاءة الإنتاجية) واملتغري
امل�ستقل (التخطيط) ؛ وهذا يعني �أنه كلما ذاد االهتمام بالقيام بعملية التخطيط الإداري
كلما ذادت الكفاءة الإنتاجية بامل�صنع.
وميكن الإ�ستدالل على ذلك من خالل اجلدولني حيث يو�ضح اجلدول الأول الطاقة
الت�صميمية والفعلية للق�صب (اجلانب الزراعي) ،بينما اجلدول الثاين يو�ضح الطاقة
الت�صميمية والفعلية لل�سكر من 2011 – 2001م.
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جدول رقم (� )3إجابات املبحوثني (بالن�سب املئوية) لأ�سئلة التخطيط
ال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤال
الفر�ضية الأوىل :ال يتم
التخطيط ب�صورة �سليمة مما ي�ؤثر
�سلب ًا على الإنتاجية
العالقة بني اجلهات املخططة
واملنفذة قريبة.
يتم التخطيط لإدارتك �سنوي َا.
توجد مرونة يف اخلطة �إذا
تغريت ظروف التنفيذ.
الأهداف دقيقة ووا�ضحة.
يوجد تخطيط طويل الأجل.
�ضعف الإمكانيات املالية ي�ضعف
عملية تنفيذ اخلطة.
ي�شرتك الق�سم الذي تعمل به يف
و�ضع اخلطة.
يعد التخطيط يف الإدارة التي
تعمل بها ب�صورة �سليمة.
الفر�ضية الثانية :اخلطط
ال تتنا�سب مع الإمكانيات
املالية والب�شرية مما ت�ؤثر على
الإنتاجية.
اخلطة املو�ضوعة تتنا�سب مع
الإمكانيات املالية يف امل�صنع.
اخلطة املو�ضوعة تتنا�سب مع
الإمكانيات الب�شرية يف امل�صنع.
الفر�ضية الثالثة  :ال ي�ؤثر
التخطيط الإداري احلايل على
الكفاءة الإنتاجية
ي�ؤثر التخطيط الإداري على
الكفاءة الإنتاجية

اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيارات
�أ و ا فق
�أوافق
ب�شدة

ال ر�أى

ال
�أوافق

ال �أوافق
على لإطالق

12

51

16

13

8

15

58

12

10

5

12

51

21

11

5

15

48

17

13

7

10

41

25

16

8

32

51

5

7

5

14

56

16

8

6

12

49

14

18

7

17

51

13

13

6

17

48

11

18

6

31

51

6

9

3
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جدول رقم ()4
�إجابات املبحوثني (بالعدد) لأ�سئلة التخطيط
ال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤال
الفر�ضية الأوىل  :ال يتم
التخطيط ب�صورة �سليمة مما
ي�ؤثر �سلب ًا على الإنتاجية
العالقة بني اجلهات
املخططة واملنفذة قريبة.
يتم التخطيط لإدارتك
�سنوي ًا.
توجد مرونة يف اخلطة �إذا
تغريت ظروف التنفيذ.
الأهداف دقيقة ووا�ضحة.
يوجد تخطيط طويل الأجل.
�ضعف الإمكانيات املالية
ي�ضعف عملية تنفيذ اخلطة.
ي�شرتك الق�سم الذي تعمل
فيه يف و�ضع اخلطة.
يعد التخطيط يف الإدارة التي
تعمل بها ب�صورة �سليمة.
الفر�ضية الثانية  :اخلطط ال
تتنا�سب مع الإمكانيات املالية
والب�شرية مما ي�ؤثر على الإنتاجية.
اخلطة املو�ضوعة تتنا�سب
مع الإمكانيات املالية يف
امل�صنع.
اخلطة املو�ضوعة تتنا�سب
مع الإمكانيات الب�شرية يف
امل�صنع.
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�أوافق
ب�شدة

اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيارات

�أوافق

ال ر�أى

ال �أوافق

ال �أوافق
على الإطالق

28

123

39

32

19

34

141

29

24

13

30

124

49

27

11

36
22

115
100

40
60

32
40

18
19

78

124

11

17

11

33

136

38

20

14

30

119

33

41

18

38

124

34

32

13

39

115

27

45

15
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الفر�ضية الثالثة  :ال ي�ؤثر
التخطيط الإداري احلايل
على الكفاءة الإنتاجية
ي�ؤثر التخطيط الإداري على
الكفاءة الإنتاجية.

74

123

امل�صدر � :إعداد الباحث 2016م.
جدول رقم ()5
الطاقة الت�صميمية والفعلية للق�صب

املو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
2001/2000م
2002/2001م
2003/2002م
2004/2003م
2005/2004م
2006/2005م
2007/2006م
2008/2007م
2009/2008م
2010/2009م
2011/2010م

الطاقة الت�صميمية
ق�صب (طن)

15

الق�صب املنتج
(طن)

901530
875000
869258
934000
768229
851348
870917
891307
884672
645953
799000

600000
600000
600000
600000
600000
600000
600000
600000
600000
600000
600000

امل�صدر � :إعداد الباحث 2016م
جدول رقم ()6
الطاقة الت�صميمية والفعلية لل�سكر من2001م – 2011م
املو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
2001/2000م
2002/2001م
2003/2002م
2004/2003م
2005/2004م
2006/2005م
2007/2006م
2008/2007م
2009/2008م
2010/2009م
2011/2010م

الطاقة الت�صميمية
�سكر (طن)
75000
75000
75000
75000
75000
75000
75000
75000
75000
75000
75000

امل�صدر � :إعداد الباحث 2016م

العدد الثاين

21

8

الزيادة �أو النق�ص
(طن)
301530
275000
269258
334000
168229
251348
270917
291307
284672
45953
199000

الزيادة �أو النق�ص
ال�سكر املنتج (طن)
(طن)
10111
85111
10037
85037
12087
87067
12759
87759
()2998
72002
6136
81136
8050
83050
6100
81100
9151
84151
()17736
57264
()1774
73226
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النتائج والتو�صيات
�أو ُال  :النتائج :
�إن التخطيط وخا�صة للإنتاج بامل�صنع (الزراعة ،الور�شة الزراعية ،ق�سم الإنتاج) يعد
بطريقة وب�صورة �سليمة؛ وتويل �إدارة امل�صنع اهتمام ًا كبري ًا بالتخطيط امل�سبق و�إ�شراك
كل �إدارات و�أق�سام ووحدات امل�صنع.
من خالل تعريف التخطيط ب�أنه الإجابة على الإ�ستف�سار ماذا نريد؟ وكيف نحقق ما
نريده؟ ف�إن �إدارة م�صنع �سكر حلفا اجلديدة تعرف بال�ضبط قبل بداية مو�سم طحن
الق�صب ماذا تريد حتقيقه من �أهداف ومن امل�س�ؤول عن حتقيقها وكيفية (�إجراءات)
حتقيقها .لذلك ت�أتي �أرقام الأداء مطابقة �إىل حد كبري مع الأرقام املطلوب حتقيقها.
وهنا جتدر الإ�شارة ب�أنه لي�س لل�صدفة حمل يذكر بامل�صنع ،بل هو توقع حقيقي من واقع
معطيات معينة مثل امل�ساحة املزروعة واملح�صودة ق�صب ًا .وعدد الآليات العاملة يف ترحيل
الق�صب ،ي�ضاف �إليه كفاءة �آليات امل�صنع مثل الطواحني والع�صارات والقيزانات مع
تقدير ملدى توفر العمالة.
املوازنات التخطيطية والتي ي�شرف عليها ويعدها ق�سم التكاليف واملوازنة بامل�صنع تلعب
دور ًا كبري ًا ك�أداة تخطيط وتن�سيق ورقابة ،بل وميكن �إعتبارها الأداة الرئي�سة للتخطيط
بامل�صنع ،حيث يطلب ق�سم التكاليف من كل الأق�سام كميات فقط ،بعد ذلك يقوم بو�ضع
ما يقابلها من �أرقام �إنتاج يجب حتقيقها وخالفه على �ضوء كميات الق�صب التي �سوف
حت�صد .وميكن �إعتبارها �أداة تن�سيق لربطها لكل �إدارات و�أق�سام ووحدات امل�صنع عند
القيام بعملية التخطيط� .أما ك�أداة رقابية فتلعب دور ًا مهم ًا يف حتقيق الأرقام املو�ضوعة
باخلطة ومقارنتها وتبليغ اجلهات املخت�صة عند حدوث انحراف �إيجابي �أو �سلبي عن
املعايري املو�ضوعة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �أي جتاوز يف امليزانية املو�ضوعة يجب �أن يكون
لها مربر قوي مثل الزيادة يف الإنتاج.
�أن هناك (فرو�ض) عوامل خارجة عن الإرادة وعن نطاق الإدارة ت�ؤثر �أحيان ًا على تنفيذ
اخلطة و�أهمها اخلريف لأنها ت�ؤثر على كمية املياه الواردة من خزان خ�شم القربة؛ ي�ضاف
�إليه تعدد اجلهات امل�ستفيدة من املياه (م�ؤ�س�سة حلفا اجلديدة الزراعية يف م�ساحة تقارب
� 350ألف فدان لل�شرب والغابات) ويجب �أن ن�ضع يف االعتبار �أن نهر عطربة مو�سمي.
وما ي�ؤكد ذلك انخفا�ض الإنتاج بالطن من ال�سكر املنتج يف مو�سم 2010/2009م
�إىل  57264طن كنتاج طبيعي للعط�ش الذي تعر�ض له حم�صول ق�صب ال�سكر؛ مما
�أدى �إىل تقلي�ص امل�ساحة املزروعة مب�ساحة  2430فدان عن املو�سم ال�سابق له .ورغم
ذلك �إال �أن خربة الإدارة قد عو�ضت ذلك �إىل  74200طن �سكر يف املو�سم التايل
له مبا�شرة� ،أي بزيادة � 17ألف طن .ومن الأ�سباب التي قد تعوق تنفيذ اخلطة عمالة
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ال�سكب وقد مت معاجلة معظم م�شاكلها من خالل احل�صاد الآيل.
تتوفر البيانات الالزمة للتخطيط الفعال.
عدم وجود �إدارة خا�صة للتخطيط الإداري بامل�صنع.
تواجه عملية التخطيط م�شاكل متعددة يف عمليات الري وبرامج ال�صيانة و�سرعة
التغريات التكنولوجية.
ثاني ًا  :التو�صيات :
�إن�شاء ق�سم خا�ص بالتخطيط الإداري بامل�صنع ي�ضطلع بكل مهام التخطيط.
االهتمام بالتخطيط طويل الأجل.
ت�صميم نظام تخطيطي ي�ؤدي �إىل ربط مك�أفاة امل�س�ؤولني بامل�صنع عن النتائج طويلة
الأجل؛ لأنه �إذا مل يتم فال �شك �أن التخطيط لن ي�ستحوذ على االهتمام والعناية الكافية.
�ضرورة م�شاركة العاملني واملديرين يف خمتلف امل�ستويات الإدارية يف عملية التخطيط؛
و�إال تعر�ضت اخلطة �إىل مقاومة �أو معار�ضة من جانب ه�ؤالء الذين يتولون تنفيذ
اخلطط.
�إجراء املزيد من الدرا�سات والبحوث يف ما يخ�ص العوامل امل�ؤثرة الكفاءة الإنتاجية
للم�صنع يف اجلانب الزراعي وال�صناعي والإداري.
عمل الدورات التدريبية لقادة امل�صنع يف التخطيط الإداري ووظائف الإدارة الأخرى
من تنظيم وتوجيه وقيادة.
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املراجع وامل�صادر
�إبراهيم راتب �سعيد ،التخطيط والرقابة لرفع الكفاءة الإنتاجية ،ر�سالة دكتوراه
من�شورة ،القاهرة1990 ،م.
�أحمد �سيد م�صطفى ،الإنتاجية يف القرن الواحد والع�شرين  ،مدخل �إنتاجي ،القاهرة،
امل�ؤلف2001 ،م.
�أحمد ماهر ،التنظيم – الدليل العلمي لت�صميم الهياكل واملمار�سات التنظيمية،
الإ�سكندرية ،الدار اجلامعية2007 ،م.
�أحمد ماهر ،مبادئ الإدارة بني العلم واملهارة ،الإ�سكندرية ،الدار اجلامعية،
2010م.
�أ�سامة حممد كامل ،مقدمة يف الإدارة ،البحرين ،م�ؤ�س�سة لورد العاملية لل�شئون
اجلامعية2006 ،م.
�أمرية حممد نعمة� ،أثر عوامل الإنتاج على الكفاءة الإنتاجية يف م�صنع ن�سيج �شندي،
ر�سالة مقدمة جلامعة �أمدرمان الإ�سالمية لنيل درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال،
2007م� .ص.7.
بيرت ف .دراكر ،حتديات الإدارة يف القرن الواحد والع�شرين ،ترجمة �إبراهيم بن على
امللحم ،الريا�ض ،معهد الإدارة2005 ،م.
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دور حما�سبة امل�س�ؤولية فـي الرقابة على املوازنات التخطيطية
(درا�سة حتليلية ميدانية)
Role of Responsibility Accounting in
Budgetary Control
()An Analytical Field Study
�إعداد :

 /1د .حمزة ب�شري جمعة �أبكر � -أ�ستاذ املحا�سبة امل�ساعد – جامعة الإمام املهدي
موبايل Hamzaabaker81@gmail.com - 012396396:
 /2د .يو�سف �أحمد يو�سف الهدى � -أ�ستاذ املحا�سبة امل�ساعد – جامعة �أمدرمان اال�سالمية
موبايل - yay77741@gmail.com 0112031313:

امل�ستخل�ص

2016م-1437هـ

تناولت الدرا�سة دور حما�سبة امل�س�ؤولية يف الرقابة علي املوازنات التخطيطية ،متثلت
م�شكلة الدرا�سة ب�أنه يف الآونة الأخرية ظهرت ظاهرة الف�شل الذي الزم �أداء الكثري من
املن�ش�آت فيما يخ�ص تنفيذ املوازنات التخطيطية وظهر ذلك يف عدم الإلتزام باملعايري
املنا�سبة عند و�ضع املوازنة ،هدفت الدرا�سة �إىل بيان م�ساهمة حما�سبة امل�س�ؤولية يف
زيادة القدرة التناف�سية للمن�ش�أة وزيادة �أرباحها من خالل معرفة االنحرافات وحتليلها
ومن ثم معاجلتها ،مما ي�ؤدي �إىل حتقيق هدف املوازنة ،و�أهم النتائج هي  :نظام حما�سبة
امل�س�ؤولية ميكن املن�ش�آت من ا�ستغالل مواردها املتاحة ب�أق�صى كفاية ممكنة ،وكذلك يعمل
على ترقية �أداء املن�ش�آت مما ي�ساعدها على حتقيق �أهدافها� .إن وجود نظام ملحا�سبة
امل�س�ؤولية ي�ساعد على �إعداد وتنفيذ موازنات تخطيطية ب�صورة جيدة ،بناء ًا على تلك
النتائج فقد �أو�صت الدرا�سة بعدد من التو�صيات �أهمها :العمل على حتديد االنحراف
ال�سلبي �أو الإيجابي ي�ساعد على �إعداد موازنة تخطيطية م�ستقبلية جيدة حتقق �أهداف
املن�ش�أة� ،ضرورة التحديد الوا�ضح لل�صالحيات وامل�س�ؤوليات للعاملني باملن�ش�أة.
الكلمات املفتاحية  :حما�سبة امل�س�ؤولية  ،املوازنات التخطيطية  ،حتليل الإنحرافات.
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Abstract
The study dealt with the role of the accountin g oversight
responsibility in the planning budgets .The research problem
is represented by the fact that many firms have experienced
failures that have undermined their performance. This has
been observed in the non compliance with suitable standards
when it comes to preparation of budgets coupled with absence
of monitoring on budgets in its execution phase.This study aims
to highlight the role being played by responsibility accounting in
boosting competitiveness in the firm through identifying defects
(i.e. deviations) and analyzing them in order to find solution to
them which lead to realization of budgeting goals.
The validity of the research has been proved and the important
results are:The responsibility accounting enables the firms to
the optimum use of available resources. It also improves the
performance of the firms which ensures realization of their goals.
The researcher has come up with a number of recommendations
based on the research findings. More importantly are:To work
to determine the negative and positive deviations helps in the
preparation of planning budgets in future so as to achieve the
firm’s objectives. There is a need to clearly spell out the duties and
responsibilities of employees at the firm. Performance reports
should be rendered regularly to help monitor the performance.
Key Words : Responsibility Accounting, Planning Budgets,
Deviation Analysis.
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متهيد :
تربز �أهمية حما�سبة امل�س�ؤولية من خالل الدور الكبري الذي ميكن �أن تلعبه يف الرقابة
على املوازنات التخطيطية ال �سيما و�أن هذا الع�صر يت�سم بكرب حجم امل�شروعات ووجود
تكتالت �إقت�صادية على امل�ستوى الإقليمي والدويل بهدف ال�سيطرة على �أ�سواق املدخالت
واملخرجات لتحقيق منافع �إقت�صادية و�سيا�سية و�إجتماعية وبيئية ،ومع هذا النوع من
امل�ؤ�س�سات والتي تتميز بهياكل تنظيمية معقدة ي�صعب �إدارتها ب�صورة مركزية كان ال
بد من حتديد امل�سئوليات وتفوي�ض ال�سلطات التخاذ وتنفيذ كافة القرارات التخطيطية
والرقابية املرتبطة ب�إدارة املوارد املالية واملادية والب�شرية امل�ستثمر فيها ،وعليه ف�إن كل
مدير يف موقعه مينح من ال�صالحيات وال�سلطات ما ميكنه من �إدارة الن�شاط وتنفيذ
املوازنات بكفاءة وفاعلية ،وفى نف�س الوقت يكون م�سئول عما يرتكب من نتائج قراراته
ويكون دور حما�سبة امل�س�ؤولية هنا هو �إعداد التقارير املالئمة لقيا�س �أداء الإدارة وحما�سبة
امل�سئول عن و�ضع املوازنة التخطيطية وفق ًا للم�سئولية امل�سندة �إليه.
م�شكلة الدرا�سة :
لقد ظهرت يف الآونة الأخرية ظاهرة الف�شل الذي الزم �أداء الكثري من املن�ش�آت فيما
يخ�ص تنفيذ املوازنات التخطيطية ونبع عن ذلك عدم الإلتزام باملعايري املنا�سبة عند
و�ضع املوازنة التخطيطية ،هذا بالإ�ضافة �إىل عدم الرقابة عليها عند تنفيذها مما �أدى
�إىل عدم حتقيق احلد الأدنى من �أهدافها املتمثل يف حتقيق م�ستوى معقول من الربحية
بالرغم من امتالكها لإمكانيات ب�شرية هائلة وموارد مالية منا�سبة وعليه ميكن �صياغة
امل�شكلة من خالل الت�سا�ؤالت الآتية :
 1ما هو دور تطبيق املعايري املنا�سبة يف و�ضع وتنفيذ املوازنات التخطيطية يفتخفي�ض الإنحرافات؟
 2ما هو الدور الذي تلعبه البيانات واملعلومات يف جمال حتقيق الأهداف وو�ضعاخلطط؟ ما هي الأ�ساليب الناجحة لتحقيق الأهداف والرقابة عليها� ،أولي�س �أن اخلطط
واملوازنات بدون رقابة ت�صبح جمرد موجهات عامة ال �ضرورة للإلتزام بها؟
 3ما هي �أهمية امل�ؤ�س�سات يف �إجناح العملية الإدارية؟ ما هو الدور الذي تلعبهحما�سبة امل�س�ؤولية يف تخطيط الأداء والرقابة عليه؟
�أهمية الدرا�سة:
ال �شك �أن املحا�سبة املالية والإدارية وفق ًا ملفهومها العام تتجه �إىل النهو�ض بالعملية
الإدارية من خالل التحليل وتقومي واختيار �أف�ضل البدائل املتاحة ومن ثم تقدمي املعلومات
التي ت�ساعد يف عملية الرقابة على البديل الذي مت اختياره ،وملا كانت عملية الرقابة ت�ستمد
قوتها من كمية املعلومات املتوفرة لديها كان ال بد من الإ�ستفادة الق�صوى من التقارير
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الرقابية ملراكز امل�س�ؤولية ،وهي املقوم الأ�سا�سي ملحا�سبة امل�س�ؤولية حيث �أن امل�س�ؤول عن
كل مركز عليه �أن يتلقى تقارير دورية عن النتائج الفعلية ملراكز امل�س�ؤولية مقارنة بالنتائج
املخططة والإنحرافات التي حدثت وم�سبباتها ،وعليه ف�إن حما�سبة امل�س�ؤولية ت�ساهم ب�شكل
�أ�سا�سي يف زيادة القدرة التناف�سية للمن�ش�أة والتي تنعك�س على زيادة احل�صة ال�سوقية لها
وزيادة �أرباحها من خالل حتليل الإنحرافات ،ومعاجلة �أوجه الق�صور ومن هنا نبعت
�أهمية الدرا�سة.
�أهداف الدرا�سة :
تهدف الدرا�سة �إىل �إظهار دور حما�سبة امل�س�ؤولية يف الرقابة على املوازنات التخطيطية
وتقليل الإنحرافات عن طريق الآتي :
� 1إختبار دور حما�سبة امل�س�ؤولية يف �إمكانية تخفي�ض الإنحرافات الإيجابية وال�سلبيةعند �إعداد املوازنات التخطيطية.
 2دور حما�سبة امل�س�ؤولية يف الرقابة على �أداء الأفراد والأق�سام املختلفة داخل املن�ش�أةعند و�ضع وتنفيذ املوازنة التخطيطية.
 3حتديد امل�س�ؤول عن الإنحراف ال�سلبي �أو الإيجابي وحما�سبته مع مراعاة كفاءةاملعايري وعدم وجود عوامل خارجية م�ؤثرة على �إعداد املوازنة التخطيطية.
منهج الدرا�سة :
�إتبع الباحث فى تناوله للمو�ضوع الآتي :
املنهج الإ�ستنباطي لتحديد حماور البحث وو�ضع الفرو�ض.
املنهج الإ�ستقرائي الختبار الفرو�ض.
املنهج التاريخي لتتبع الدرا�سات ال�سابقة والتي لها عالقة مبو�ضوع البحث.
املنهج التحليلي من خالل �أ�سلوب الدرا�سة التطبيقية.
فر�ضيات الدرا�سة :
حما�سبة امل�س�ؤولية ت�ساعد املن�ش�آت يف ترقية �أدائها وقدرتها على ا�ستغالل املوارد املتاحة
ب�أق�صى كفاية ممكنة من خالل تخفي�ض الإنحرافات.
الإنحرافات الناجتة من �إعداد وتطبيق املوازنات التخطيطية ال يتم حتديد امل�س�ؤول
عنها وال يتم التقرير عنها ب�صورة دقيقة وفق ًا ملراكز امل�س�ؤولية.
م�صادر الدرا�سة :
اعتمد الباحث على الآتي  :التقارير والأدلة والن�شرات ال�سنوية والدوريات التي ت�صدر
من املن�ش�آت ال�صناعية ،ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه والبحوث املتوفرة ذات ال�صلة
بالدرا�سة ،الكتب واملراجع التي ت�صدر باللغة العربية والإجنليزية ذات العالقة مبو�ضوع
الدرا�سة� ،أوراق العمل وور�ش العمل ونتائجها وتو�صياتها ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة.
96

جملة ال�شرق للدرا�سات والبحوث العلمية

Alsharg Journal for studies and Scientific Research

العدد الثاين

�أدوات الدرا�سة :
اعتمد الباحث على اال�ستبانة والتي يتم توزيعها على الأ�شخا�ص ذوي ال�صلة مبو�ضوع
الدرا�سة.
الدرا�سات ال�سابقة :
درا�سة علي عبد اهلل (2004م)(: )1
تناولت الدرا�سة �أهمية حما�سبة امل�س�ؤولية ودورها يف التخطيط والرقابة مبن�ش�آت
الأعمال من مالية وخدمية .وبالتايل ف�إن �إتباع اخلطط املنهجية يف ا�ستغالل املوارد املالية
واملادية املتاحة للمن�ش�أة يعترب �أمر ًا بالغ الأهمية ،متثلت م�شكلة الدرا�سة يف �أن كثري من
املن�ش�آت �سوا ًء كانت �شركات م�ساهمة عامة ذات الإمكانات املالية ال�ضخمة والتي تهدف
�إىل حتقيق الأرباح� ،أو املن�ش�آت اخلدمية التي ال تهدف �إىل حتقيق الأرباح وتعاين من
م�شاكل تتعلق بالرقابة وا�ستغالل مواردها املالية واملادية املتاحة ب�صورة غري �صحيحة
ومكلفة ودون تخطيط جيد ال�ستغاللها.
من �أجل حتقيق التحليل والدرا�سة املو�ضوعية مل�شكلة الدرا�سة حدد الباحث الفرو�ض
التالية  :تطبيق نظام حما�سبة امل�س�ؤولية ي�ساهم م�ساهمة كبرية يف العملية الرقابية
وا�ستخدام املوارد املتاحة ب�صورة جيدة يف امل�ؤ�س�سات احلكومية ،حتقق حما�سبة امل�س�ؤولية
درجة عالية يف �إدارة املوارد املتاحة والإ�ستخدام الأف�ضل لها يف امل�ؤ�س�سات احلكومية.
خل�صت الدرا�سة �إىل النتائج التالية � :إن حتقيق فاعلية الرقابة على الإنفاق على �أ�سا�س
حتديد امل�سئوليات ي�ؤدي �إىل تقليل التكلفة وا�ستغالل املوارد املتاحة ب�صورة جيدة� ،إن
تطبيق نظام حما�سبة امل�س�ؤولية ي�ساعد على حتقيق الالمركزية يف اتخاذ القرارات
الإدارية دون �أن تفقد الإدارة العليا �سيطرتها على �أداء املراكز املختلفة.
 2درا�سة حممد الب�شري (2005م)(: )2تناولت دور حما�سبة امل�س�ؤولية يف تخفي�ض تكاليف الإنتاج يف امل�شروعات ال�صناعية،
متثلت م�شكلة الدرا�سة يف �إن كثري من امل�شروعات ال�صناعية التي تهدف �إىل حتقيق
الأرباح تعاين من م�شاكل تتعلق بتكاليف الإنتاج وكيفية التحكم فيها .مما يجعل هذه
امل�شروعات تتحمل الكثري من الأعباء مما ينعك�س على �أدائها.
من �أجل حتقيق التحليل والدرا�سة املو�ضوعية مل�شكلة الدرا�سة حدد الباحث الفرو�ض
التالية  :تطبيق حما�سبة امل�س�ؤولية يف امل�شروعات ال�صناعية يزيد من فعالية الرقابة
الإدارية واملالية .
وخل�صت الدرا�سة �إىل النتائج التالية � :إن تطبيق حما�سبة امل�س�ؤولية يف امل�شروعات
ال�صناعية يخف�ض التكاليف الإنتاجية كما ي�ساعد يف الرقابة علي املخزون ال�سلعي
وتكاليف الإنتاج ،وي�ساعد الإدارة العليا يف عملية تقومي الأداء الفعلي ملراكز امل�س�ؤولية،
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وي�ساعد يف حتقيق فعالية الرقابة الإدارية ويحقق الكفاءة الإنتاجية ،وي�ساعد يف خلق
ال�شخ�صيات ال�صاحلة ،من �أهم عوامل جناح تطبيق حما�سبة امل�س�ؤولية هو تق�سيم
امل�شروعات �إىل مراكز �إ�شراف وم�سئولية.
تختلف هذه الدرا�سة عن الدرا�سة احلالية يف �أنها تناولت �أثر تطبيق حما�سبة امل�س�ؤولية
على تخفي�ض التكاليف الإنتاجية يف امل�شروعات ال�صناعية.
 3درا�سة م�شاعل عبد الرحيم (2005م)(: )3تناولت الدرا�سة �أهمية ا�ستخدام املوازنات التخطيطية ك�أداة للتخطيط والرقابة
يف املن�ش�آت ال�صناعية ،متثلت م�شكلة الدرا�سة ب�أنه عند �إعداد املوازنات التخطيطية
حتدث العديد من الإنحرافات وميكن �صياغة امل�شكلة من خالل الت�سا�ؤالت التالية  :ما
هي الأ�سباب وراء انحراف املوازنة التخطيطية عما هو خمطط له؟ هل �إعداد املوازنات
التخطيطية بنا ًء على توقعات دون توفر البيانات واملعلومات الأ�سا�سية يجعل املوازنة غري
�صاحلة ك�أداة للتخطيط والرقابة.
من �أجل حتقيق التحليل والدرا�سة املو�ضوعية مل�شكلة البحث حدد الباحث الفرو�ض
التالية  :املوازنة التخطيطية �أكرث الأ�ساليب كفاءة وفاعلية للتخطيط والرقابة� ،إعداد
املوازنات التخطيطية بنا ًء على توقعات دون توفر بيانات ومعلومات دقيقة يجعلها غري
�صاحلة ك�أداة للرقابة.
خل�صت الدرا�سة �إىل النتائج التالية  :املوازنة التخطيطية تعترب و�سيلة فعالة للتخطيط
والرقابة والتن�سيق بني �أعمال امل�شروع املختلفة ويتم على �أ�سا�سها تقومي الأداء ،نظام
املوازنات التخطيطية ال ي�ستخدم بكفاءة عالية كم�ؤ�شر لقيا�س الأداء لأ�سباب عدة �أهمها
عدم �إعطاء اعتبارات للت�أثريات املحتملة للبيئة اخلارجية على حتقيق الأهداف.
اختلفت هذه الدرا�سة عن الدرا�سة احلالية ب�أنها تناولت املوازنات التخطيطية ك�أداة
رقابية لتح�سني الأداء وحتقيق الأهداف.
 4درا�سة عبد احلكيم م�صطفى جودة و�آخرون (2009م)(: )4هدفت هذه الدرا�سة �إىل �إبراز �أهمية تطبيق حما�سبة امل�س�ؤولية والتعرف على مدى
تطبيقها يف الفنادق الأردنية .ولتطبيق هذه الدرا�سة مت �إعداد ا�ستبانة ،حيث مت توزيعها
على عينة الدرا�سة والتي ا�شتملت على الفنادق من فئة اخلم�س جنوم والأربع املوجودة يف
مدينة عمان .ولقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الفنادق الأردنية تقوم بتحديد وا�ضح ملراكز
امل�س�ؤولية و�أنه يتم �إعداد موازنات تخطيطية تربط الأداء املخطط بالفعلي و�أنها تقوم
مبقارنة الأداء الفعلي بالأداء املخطط لغر�ض تقييم الأداء ووجود نظام تقارير متكامل
ملتابعة وتقييم الأداء يف مراكز امل�س�ؤولية ووجود نظام حوافز فعال ي�ساهم يف تعزيز نظام
حما�سبة امل�س�ؤولية يف الفنادق الأردنية .وقد انتهت الدرا�سة �إىل عدد من التو�صيات
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�أهمها :زيادة التن�سيق بني مراكز امل�س�ؤولية ،والعمل على تو�ضيح العالقات فيما بينها،
والعمل على تفعيل املوازنات التخطيطية وخ�صو�ص ًا يف جمال الرقابة ،و�ضرورة �إجراء
املقارنات بني �أرقام الأداء الفعلي و�أرقام الأداء املخطط من �أجل تقييم الأداء ،و�إبراز
�أهمية �إعداد و�صياغة التقارير ،والعمل على املحافظة على وجود نظام حوافز فعال،
والعمل على تطوير وتنمية املهارات الإدارية واملحا�سبية للعاملني ورفع م�ستواهم من
خالل عقد الدورات التدريبية ،و�أن يتم توظيف �أ�صحاب الكفاءات ذوو الت�أهيل العلمي
واخلربات الفنية.
 5درا�سة �صباح ها�شم جابر (2013م)(: )5تهدف الدرا�سة �إىل التعرف على نظم حما�سبة امل�س�ؤولية والدور الذي ميكن �أن تلعبه يف
تقييم كفاءة الأداء للم�ستويات الإدارية املختلفة ،مما ي�ساعد يف توجيه القرارات الإدارية
نحو معاجلة الإنحرافات .وا�ستندت الدرا�سة على فر�ضية مفادها “ :ي�ؤدي ا�ستخدام نظام
حما�سبة امل�س�ؤولية �إىل تقييم الأداء يف معاهد هيئة التعليم التقني” ،حيث ت�ضم الهيئة
( )44ت�شكيل منها ( )27معهد تقني يف خمتلف الإخت�صا�صات الإدارية والتكنولوجية
والطبية .وقدرتها على حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية .ومدى مالءمتها ك�أداة جوهرية
لتحقيق الأهداف املرجوة .والذي يهدف بتزويد الإدارة مبعلومات تغذية عك�سية حول
فعالية الأق�سام (مراكز امل�س�ؤولية) ،ومت التو�صل �إىل جمموعة من النتائج والتو�صيات
باملقارنة مع النظام امل�ستخدم يف معاهد الهيئة (املحا�سبة احلكومية)� .أهمها وجود هيكل
تنظيمي جيد ونظام فعال للتقارير الدورية (تقارير الأداء وتقارير الرقابة) ،ووجود نظام
حوافز جيد.
�أخري ًا يرى الباحث �أن هذه الدار�سة متيزت عن الدرا�سات ال�سابقة ب�أن كل
الدرا�سات ال�سابقة تناولت حما�سبة امل�س�ؤولية واملوازنات التخطيطية ك�أداة مبا�شرة على
الرقابة وتقومي الأداء للمن�ش�أة� ،أما هذه الدرا�سة فقد تناولت كيفية حتقيق الرقابة على
املوازنات التخطيطية حتى ت�صبح �أداة فعالة للرقابة على الن�شاط ،لذلك يبني الباحث
كيفية الإ�ستفادة من حما�سبة امل�س�ؤولية يف و�ضع وتنفيذ موازنات تخطيطية ب�صورة جيدة
ت�ساعد يف التخطيط وتر�شيد واتخاذ القرارات.
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املبحث الأول
مفهوم و�أهداف حما�سبة امل�س�ؤولية

Concept and Objectives of Responsibility Accounting

مفهوم حما�سبة امل�س�ؤولية يف القر�آن الكرمي :
يحتوي القر�آن الكرمي على معاين ت�شري �إىل املحا�سبة حيث ترتبط املحا�سبة يف
القر�آن الكرمي (باحل�ساب) حيث يحا�سب كل �إن�سان ويجازى يف �ضوء ما كلف به يف
احلياة الدنيا وي�س�أل عن كل ت�صرفاته يوم القيامة ،وذلك م�صداق ًا لقوله تعاىل َ { :ف�أَ َّما
ا�س ُب ِح َ�ساب ًا َي ِ�سري ًا}(.)5
َمنْ �أُو ِت َي ِكتَا َب ُه ِب َيمِ ي ِن ِه* َف َ�س ْو َف ُي َح َ
مفهوم حما�سبة امل�س�ؤولية يف ال�سنة النبوية ال�شريفة :
وردت �أحاديث �شريفة عن الر�سول (�ص) ت�شري �إىل معاين حما�سبة امل�س�ؤولية� ،إذ
قال الر�سول (�ص)  { :كلكم راع ،وكلكم م�س�ؤول عن رعيته ،فالإمام راع وم�س�ؤول عن
رعيته ،والرجل راع يف �أهله وم�س�ؤول عن رعيته ,،واملر�أة راعية يف بيت زوجها وم�س�ؤولة
عن رعيتها .)6(} ......
لذلك يرى الباحث ب�أن كل �إن�سان لديه م�س�ؤولية عليه �أن ي�ؤديها ،و�سوف يحا�سب عن
هذه امل�س�ؤولية.
مفهوم حما�سبة امل�س�ؤولية يف اللغة :
وردت عدة معاين ملحا�سب امل�س�ؤولية يف اللغة منها (: )7
 املحا�سبة م�شتقة من الفعل ح�سب� ،إذ يقال ح�سب املال ونحوه – ح�ساب ًا وح�سبان ًا ،عدهو�أح�صاه وقدره .حا�سبه حما�سبة ،وح�ساب ًا ،ناق�شه احل�ساب وجازاه.
 امل�س�ؤولية يف اللغة م�شتقة من الفعل �س�أل� ،إذ يقال �س�أل ،ي�س�أل �س�ؤا ًال وم�س�ألة .امل�س�ؤوليةبوجه عام حال �أو �صفة من ي�س�أل عن �أمر تقع عليه تبعته.
تعريف حما�سبة امل�س�ؤولية
Definition of Responsibility Accounting

لقد عرفها الدكتور �أحمد ح�سني ب�أنها العمليات الإدارية اخلا�صة بتوفري املعلومات
التي ت�ساعد على رقابة العمليات وتقييم الأداء (.)8
ي�ستنتج الباحث من التعريف �أن حما�سبة امل�س�ؤولية جزء من النظام الإداري يف املن�ش�أة،
لذلك يتم تق�سيم املن�ش�أة �إىل عدة �أق�سام (مراكز) وتفو�ض ال�سلطة ملدراء هذه الأق�سام
التخاذ القرارات املتعلقة بهذه املراكز ،ومن ثم حتدد ملدير كل مركز حدود �سلطته
وم�س�ؤولياته.
كما عرفها الدكتور عبد احلي مرعى ب�أنها نظام يقي�س خطط و�أداء كل مركز من مراكز
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امل�س�ؤولية� ،أو مبعنى �آخر هي نظام يجمع ويرفع تقارير باملعلومات املحا�سبية املتعلقة
باملدخالت واملخرجات املخططة والفعلية ملراكز امل�س�ؤولية وذلك للم�ستويات العليا (.)9
ي�ستنتج الباحث ب�أن هذا التعريف يق�سم املن�ش�أة �إىل عدة �إدارات ويتم تفوي�ض ال�سلطة
ملديري هذه الإدارات التخاذ القرارات ،ولكي تتعرف �إدارة املن�ش�أة على �أداء كل مدير من
مديري الأق�سام ف�أن الإدارة حتتاج �إىل نظام يتم من خالله م�سائلة وحما�سبة امل�سئولني
الذين فو�ضت �إليهم ال�سلطة لتحقيق �أهداف املن�ش�أة ،ويكون قيا�س �أداء املديرين بوا�سطة
�إعداد تقارير عن كل مدير م�سئول.
مما �سبق ميكن للباحث �أن يعرفها ب�أنها (حما�سبة الأفراد عما يتخذون من قرارات
يف حدود �سلطتهم وتتعلق بدائرة ن�شاطهم امل�سئولون عنه).
لذلك عند كرب حجم املن�ش�آت و�صعوبة �إدارتها بوا�سطة فرد واحد مركزي ًا ،ف�إن هنالك
�ضرورة لتفوي�ض ال�سلطات وال�صالحيات التي متكن مديري املراكز من �أداء مهامهم
ويتحملون امل�س�ؤولية عما يرتتب على قراراتهم من نتائج ،ومن ثم حما�سبتهم وفق ًا
للم�سئوليات امل�سندة �إليهم.
�أهمية حما�سبة امل�س�ؤولية:
Importance of Responsibility Accounting

�إن كرب حجم املن�ش�آت وات�ساع �أعمالها ي�ؤدي �إىل عدم قدرة �شخ�ص واحد على
اتخاذ كافة القرارات الإدارية الالزمة لإدارتها ،وعليه ال بد من تفوي�ض بع�ض ال�سلطات
وال�صالحيات للم�ستويات الإدارية الأدنى مع حتديد م�سئولياتها ،لذلك تق�سم املن�ش�أة �إىل
وحدات �إدارية ي�سهل �إدارتها بوا�سطة مديري هذه الوحدات ومن ثم يتحملون امل�س�ؤولية
عن ما يرتتب على قراراتهم و�إدارتهم من نتائج .لذلك يتم �إعداد التقارير الإدارية
الالزمة والكافية لقيا�س �أداء الإدارة وحما�سبتهم وفق ًا للم�س�ؤوليات املنوطة بهم .ومن ثم
معرفة الإنحرافات التي حدثت ومعاجلتها لتحقيق �أهداف املن�ش�أة� .أي �أنها �أداة رقابية
ومن هنا تكمن �أهمية حما�سبة امل�س�ؤولية.
�أهداف حما�سبة امل�س�ؤولية:
Objectives of Responsibility Accounting

تهتم حما�سبة امل�س�ؤولية بتحقيق جمموعة من الأهداف �أهمها :
 1متكني امل�ستويات الإدارية املختلفة وامل�سئولني عن وحدات الإ�شراف وامل�س�ؤولية منالرقابة على عنا�صر التكاليف يف كل مركز من مراكز امل�س�ؤولية ،على �أ�سا�س التكاليف
التي ميكن للم�شرف �أو امل�سئول من مركز امل�س�ؤولية �أن يتحكم فيها.
 2ت�ساعد على تقومي الأداء اخلا�ص بكل م�ستوى من امل�ستويات الإدارية بالهيكلالتنظيمي للمن�ش�أة وتقومي �أداء املن�ش�أة ككل.
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 3تهدف �إىل تطبيق نظام للحوافز والعمل على خلق روح املناف�سة والإبتكار بنيمراكز امل�س�ؤولية يف املن�ش�أة.
 4تهدف �إىل الربط املبا�شر بني النظام املحا�سبي والهيكل الإداري وذلك بتبويبوجتميع عنا�صر التكاليف والإيرادات لكل مركز م�سئولية على حده ،ويتم ذلك على
الأ�سا�س املعياري كخطة �أو موازنة لكل مركز م�سئولية وعلى الأ�سا�س الفعلي �أي�ض ًا ملمار�سة
الرقابة على التنفيذ باملقارنة بني اخلطة واملنفذ فع ًال بهدف معرفة الإنحرافات وت�شخي�ص
�أ�سبابها واتخاذ الإجراء الالزم لتاليف نواحي الق�صور م�ستقب ًال.
 5العمل على تق�سيم املن�ش�أة �إىل وحدات تنظيمية �صغرية ت�سمى مراكز م�سئوليةلت�سهيل مهمة اتخاذ وتنفيذ القرارات (.)10
مقومات نظام حما�سبة امل�س�ؤولية:
Assumptions of Responsibility Accounting System

يعتمد نظام حما�سبة امل�س�ؤولية على مقومات (فرو�ض) لتحقيق �أهدافها (: )11
 1كل مدير يتحمل م�سئولية الأن�شطة التي تتم داخل دائرة التنظيم التي تدخل يفنطاق حتكمه.
 2على كل مدير �أن ي�سعى جاهد ًا لتحقيق الأهداف والغايات املرجوة منه. 3ا�شرتاك كافة رجال الإدارة يف و�ضع وتقرير الأهداف التي بناء ًا عليها �سيتمتقومي �أدائهم.
� 4إمكانية حتقيق الأهداف يف ظل �أداء فعال وكفء. 5و�صول تقارير الأداء والتغذية العك�سية للمعلومات لكل مدير ب�سرعة ويف الوقتاملنا�سب.
� 6أن يكون دور حما�سبة امل�س�ؤولية يف تقدم ومنو املن�ش�أة وا�ضح ًا ومفهوم ًا.� 7إعداد تقارير عن الأداء تو�ضح للمدير مدى التقدم الذي �أحرزه يف حتقيق املعيارامل�ستخدم يف تقييمه مبا ي�ساعده على تطوير وحت�سني �أداءه وفق ًا للنتائج التي يت�ضمنها
تقرير الأداء (.)7
يرى الباحث �أن هذه املقومات تعتمد على وجود هيكل تنظيمي يف املن�ش�أة مق�سم �إىل
�أق�سام (مراكز) وحتدد �إىل كل مركز بع�ض ال�سلطات وال�صالحيات التي على �ضوئها
تتم م�سائلتهم عن �أدائهم ،وعلى كافة املديرين �أن يتعاونوا لتحقيق �أهداف املن�ش�أة و�أن
تو�ضع �أهداف كل مركز متجان�سة مع �أهداف املراكز الأخرى لتحقيق هدف واحد وهو
هدف املن�ش�أة ككل ،و�أن تكون هذه الأهداف ممكنة التحقيق يف ظل �أداء فعال وكفء .كما
ال بد من وجود ات�صال بني كافة املراكز لتدفق املعلومات و�سهولة ان�سيابها بني املراكز
املختلفة يف الوقت املنا�سب ،و�أخري ًا توفر نظام رقابي لقيا�س �أداء الإدارة ليتحمل كل مدير
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امل�س�ؤولية عما يرتتب على قراراته و�إدارته من نتائج.
هيكل املن�ش�أة Organizational Structure :
تق�سم املن�ش�آت من حيث اتخاذ القرارات �إىل نوعني رئي�سيني هما من�ش�آت مركزية
ومن�ش�آت ال مركزية حيث يتم اتخاذ القرارات يف املن�ش�آت املركزية من قبل الإدارة
العليا وعلى الإدارات الو�سطى والدنيا تنفيذ تلك القرارات� ،أما املن�ش�آت الالمركزية
 Decentralizationف�إنه يتم �إعطاء املديرين احلرية يف اتخاذ القرارات ،وتتفاوت
درجة الالمركزية من من�ش�أة �إىل �أخرى.
لكي تتعرف �إدارة املن�ش�أة على مدى وفاء املديرين مب�سئولياتهم حتتاج الإدارة �إىل
نظام يتم من خالله حما�سبة �أو م�سائلة امل�سئولني الذي فو�ضت �إليهم ال�سلطات لتحقيق
�أهداف املن�ش�أة.
لذلك على املن�شاة و�ضع هيكل تنظيمي جيد (تق�سيم مالئم لل�سلطة وامل�س�ؤولية وو�ضع
كل وظيفة يف املكان املنا�سب لها يف الهيكل التنظيمي ( )8وي�ؤدي هذا التق�سيم اجليد
لل�سلطة �إىل جتنب التداخل والتعار�ض يف ال�سلطات وامل�سئوليات.
املبحث الثاين
مفهوم و�أهداف املوازنات التخطيطية
Concept and Objectives of Budgets

مفهوم املوازنة التخطيطية يف القر�آن الكرمي :
ذكر القر�آن الكرمي معاين ت�شري �إىل املوازنة التخطيطية منها قولة تعاىل :
ْ
{ َق َال تَزْ َر ُعونَ َ�س ْب َع ِ�س ِن َني َد َ�أب ًا َف َما َح َ�ص مُّ ْ
دت َف َذ ُرو ُه فيِ ُ�سن ُب ِل ِه ِ�إ َّال َق ِلي ًال ممِّ َّ ا َت�أ ُك ُلونَ * ُث َّم
َي�أْ ِتي ِمن َب ْع ِد َذ ِل َك َ�س ْب ٌع ِ�ش َدا ٌد َي�أْ ُك ْلنَ َما َق َّد ْمت ُْم َلهُنَّ ِ�إ َّال َق ِلي ًال ممِّ َّ ا تحُ ْ ِ�ص ُنونَ * ُث َّم َي�أْ ِتي ِمن
َب ْع ِد َذ ِل َك َعا ٌم ِفي ِه ُي َغ ُ
ا�س َو ِفي ِه َي ْع ِ�ص ُرونَ } (.)12
اث ال َّن ُ
عليه يري الباحث �أن املوازنة التخطيطية ال تخرج عن هذا املفهوم .ولذلك ف�إن املوازنة
العامة للدولة هي عبارة عن مقارنة م�صروفات الدولة ونفقاتها بالإيرادات املتوقعة� .أي
عملية تخطيط الإيرادات ملقابلة امل�صروفات املتوقعة� ،أو عملية تخطيط الإنتاج ملقابلة
الإ�ستهالك كما ذكرت الآية الكرمية ،حيث تتمكن الدولة من تاليف العجز و�إيجاد ال�سبل
املنا�سبة لتغطية العجز ،ويف الوقت املنا�سب.
مفهوم املوازنة التخطيطية يف اللغة :
وردت عدة معاين للموازنة التخطيطية يف اللغة منها(:)6
�أ /املوازنة م�شتقة من الفعل (وزن) �إذا يقال وزن ال�شيء .يزن وزن ًا ،وزنه  :رجح .وازن
بني ال�شيئني ،موازنة ،ووزن ًا � :ساوى وعادل.
واملوازنة  :امليزانية �سجل تعادل فيه موارد الدولة �أو املن�ش�أة وم�صروفاتها.
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ب /التخطيطية م�شتقة من الفعل (خط) �إذا يقال اخلطة  :الأمر �أو احلالة .والتخطيط
و�ضع خطة مدرو�سة للنواحي الإقت�صادية والتعليمية والإنتاجية وغريها للدولة.
تعريف املوازنة التخطيطية : Definition of Budgeting
عرفها الدكتور �أحمد حممد نور و�آخر ب�أنها خطة من�سقة جلميع عمليات امل�شروع يف
فرتة املوازنة ( .)13و�أي�ضا عرفها الدكتور �أحمد نور والدكتور �أحمد رجب ب�أنها خطة
�شاملة ومن�سقة للأن�شطة املختلفة واملوارد املالية يف امل�شروع عن فرتة معينة يف امل�ستقبل،
ومعرب عنها يف �شكل نقدي ( .)14وقد عرفها الدكتور �إ�سماعيل �إبراهيم جمعة و�آخرون
ب�أنها خطة مالية حتدد مقدم ًا املوارد الالزمة لتنفيذ الأن�شطة املختلفة ،لتحقيق الأهداف
املطلوبة خالل فرتة زمنية معينة قادمة ( .)15كما عرفها ت�شالز هورجنرن و�آخرون
ب�أنها (تعبري كمي عن خطة التنظيم و�أداة للم�ساعدة على التن�سيق وتنفيذ هذه اخلطة
لوحدة فرعية معينة �أو للتنظيم ككل( .)16كما عرفها الدكتور �إ�سماعيل يحيي التكريتي
و�آخرون ب�أنها (خطة مف�صلة للح�صول على ا�ستخدام املوارد املالية وغري املالية خالل
فرتة حمددة( .)17و�أي�ض ًا عرفها روالند ب�أنها (خطة تف�صيلية يف �شكل كمي تو�ضح
كيفية احل�صول على املوارد وا�ستغاللها خالل فرتة حمددة ( .)18وقد عرفها حممد
ب�شار ب�أنها (خطة مالية للرقابة على م�ستقبل العمليات والن�شاط والنتائج يتم التعبري
عنها بالأرقام وتقوم بتوزيع املوارد املالية خالل فرتة م�ستقبلية لتحقيق �أهداف املن�ش�أة
(.)19
لذا ف�إن الباحث يرى ب�أن كل تعاريف املوازنة التخطيطية تدور حول الآتي:
 1تكون يف �صورة كمية  :فهي ترجمة كمية لكل الأن�شطة الواردة يف خطة املن�ش�أة�أما يف �صورة مالية با�ستخدام وحدة النقد� ،أو يف �صورة عينية با�ستخدام وحدات قيا�س
املدخالت (عوامل الإنتاج) �أو املخرجات (الإنتاج).
 2تتعلق بوحدة حما�سبية معينة  :فهي تعد ملركز يف من�ش�أة معينة �أو للمن�ش�أة ككل والبد من حتديد بداية وحدة املحا�سبة �أو وحدة املوازنة ثم البدء يف �إعداد املوازنة.
 3تغطي فرتة حمددة يف امل�ستقبل  :على املوازنة �أن تغطي فرتة حمددة يف امل�ستقبلوقد تكون هذه الفرتة ق�صرية الأجل �أو طويلة الأجل.
 4ال�شمول  :تعترب املوازنة �شاملة لأنها تغطي جميع الأن�شطة واملوارد املالية يفاملن�ش�أة .بالرغم من �أنه قد يكون هناك موازنات لأن�شطة معينة ،ف�إن هذه املوازنات ما
هي �إال موازنات فرعية م�شتقة من املوازنة التخطيطية ال�شاملة للمن�ش�أة.
 5التن�سيق  :ي�ستلزم �شمول املوازنة التن�سيق بني املوازنات الفرعية لأن�شطتها املختلفةحيث �أن عدم التن�سيق قد يخلق اللب�س بني العاملني يف املن�ش�أة خا�صة �إذا مل يتفق جمموع
املوازنات الفرعية مع جمموع املوازنة التخطيطية العامة للمن�ش�أة.
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لذلك ميكن للباحث �أن يعرفها ب�أنها ( :برنامج �شامل م�ستقبلي معرب عنه يف �صورة
كمية ومالية يهدف �إىل تنظيم وتن�سيق املوارد املالية واملادية للمن�ش�أة ،لتحقيق �أهدافها
با�ستخدام �أف�ضل الو�سائل والطرق).
�أهمية املوازنات التخطيطية : Importance of Budgets
تنبع �أهمية املوازنة التخطيطية يف �أنها �أداة علمية لتحديد �إطار التوازن العيني واملايل
والنقدي لعمليات املن�ش�أة لفرتة ق�صرية �أو طويلة يف امل�ستقبل �سوا ًء كانت هذه املن�ش�أة
تقوم بن�شاط جتاري �أو �صناعي �أو زراعي �أو خدمي ،ولذلك تقوم املوازنة التخطيطية
بقيا�س الأداء الفعلي مع الأداء املخطط لتحديد الإنحرافات ومعرفة �أ�سبابها ثم حتليلها
ومعاجلتها لتحقيق �أهداف املن�ش�أة.
�أهداف املوازنات التخطيطية : Objectives of Budgets
ميكن التعرف على �أهداف املوازنة التخطيطية من خالل بيان دورها يف جمال
اال�سرتاتيجية والتخطيط ،والتن�سيق ،والرقابة ،وتقومي الأداء وهي كما يلي (: )15
 1اال�سرتاتيجية والتخطيط Strategy and Planning :كثري ًا ما ميار�س املدير �أو امل�سئول ما يعرف بالإدارة بالأزمات وبالتايل كثري ًا ما
يقع الأفراد والتنظيمات يف �أو�ضاع غري مرغوبة كان من املمكن التنب�ؤ بها وتفاديها ومن
ثم ف�إن حث الإدارة على التخطيط للظروف املتغرية ميثل �أكرب �أهداف ومنافع املوازنة
التخطيطية للإدارة .وقبل �أن تو�ضع املوازنات ق�صرية الأجل �أو الت�شغيلية ف�إنه ال بد من
و�ضوح الر�ؤيا بالن�سبة للأهداف وال�سيا�سات طويلة الأجل واملعتمدة من الإدارة العليا.
ويتطلب التخطيط �إجراء ثالث خطوات �أ�سا�سية وهي على النحو الآتي :
�أ /حتديد الأهداف الرئي�سة للمن�ش�أة ومن ثم الأهداف الفرعية � :إن الأهداف الرئي�سة
هي التي توجه �إليها كافة الأن�شطة يف املن�ش�أة ملحاولة حتقيقها� .إال �أن الأق�سام واملراكز
يكون لديها �أهداف فرعية ت�سعى �إىل حتقيقها ،وعلى الأهداف الفرعية �أن ال تتعار�ض مع
الأهداف الرئي�سة للمن�ش�أة.
ب /حتديد الفرو�ض الرئي�سة التي يقوم عليها التخطيط ،ف�إن عملية و�ضع الفرو�ض
الرئي�سة تعترب من �أهم عمليات التخطيط وتنق�سم �إىل جمموعتني :
�أو ًال  :فرو�ض خارجية مثل امل�ستوى الإقت�صادي والتعداد ال�سكاين وم�ستوى العمالة وهي
العوامل التي ال ت�ستطيع املن�ش�أة �أن ت�سيطر عليها.
ثاني ًا  :فرو�ض داخلية مثل قوة �أو �ضعف املركز املايل للمن�ش�أة �أو قوة �أو �ضعف مركز
املن�ش�أة يف ا�ستحداث �سلع جديدة ،وهي العوامل التي ت�ستطيع املن�ش�أة �أن ت�سيطر عليها.
ج /و�ضع املوازنة التخطيطية التي تتنا�سب مع الأهداف الرئي�سة والفرعية على �ضوء
الفر�ضيات الرئي�سة التي يقوم عليها التخطيط.
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لذلك يري الباحث �أن التخطيط هو و�ضع خطط للم�ستقبل تتما�شى مع الأهداف التي
ترغب الإدارة العليا يف حتقيقها .و�أن تتما�شى الأهداف الفرعية مع �أهداف املن�ش�أة ككل
ومراعاة العوامل التي ت�ؤثر على و�ضع املوازنة التخطيطية التي ت�ستطيع املن�ش�أة التحكم
فيها.
 2التن�سيق والإت�صاالت :Coordinination and Communication

التن�سيق هو املواءمة و�إحداث التوازن بني كافة عوامل متغريات الإنتاج وكافة مراكز
ووظائف التنظيم وبال�شكل الذي يحقق �أهداف هذا التنظيم� .أما الإت�صال فيعني جعل
كافة الأفراد بكافة املراكز وكافة الوظائف على علم وتفهم بخطط املن�ش�أة .
لذلك يرى الباحث ب�أن التن�سيق يعني التناغم والإن�سجام بني جميع �أوجه الن�شاط يف
املن�ش�أة ،وبالتايل توحيد جهود كافة املراكز لتحقيق �أهداف املن�ش�أة ككل ،وتعترب املوازنة
التخطيطية �إحدى و�سائل الإت�صال امل�ستخدمة التي من خاللها ت�صل خطط و�سيا�سات
الإدارة العليا �إىل الأفراد القائمني بالتنفيذ.
 3الرقابة Control :ت�ستخدم املوازنة التخطيطية بوا�سطة املن�ش�أة لتحقيق الرقابة على �أعمال املن�ش�أة.
فاملوازنة التخطيطية ت�شتمل على م�ستوى معني للأداء لكل �أجزاء املن�ش�أة وهذا امل�ستوى
النمطي للن�شاط ينبغي مقارنته بالن�شاط الفعلي بهدف حتديد الإنحرافات وحتليلها ،يف
�ضوء هذه املقارنة ميكن لل�سلطات الإدارية العليا �أن تتخذ القرارات �أما لتح�سني م�ستوى
الأداء �أو لتعديل املوازنة التخطيطية وبهذا ميكن حتقيق �أكرب كفاءة ممكنة (.)12
لذلك يرى الباحث ب�أن ا�ستخدام املوازنة التخطيطية ك�أداة رقابية عبارة عن مقارنة
الأداء الفعلي مع املخطط له ،لتحديد الإنحرافات وت�صحيحها يف الوقت املنا�سب وهذا
يعني الت�أكد من �أن اخلطط والأهداف املو�ضوعة قد �أجنزت بال�شكل املطلوب .لذلك ال
بد من مراعاة و�ضع معايري منا�سبة و�إ�صدار املوازنات التخطيطية املت�ضمنة للأهداف
العامة واملعايري وحتديد الإنحرافات وحتليلها ومعرفة �أ�سبابها ومن ثم تقومي �أداء املوازنة
التخطيطية عن طريق ا�ستخدام معلومات التغذية العك�سية.
 4تقومي الأداء Performance evaluation :عرفه الدكتور �صالح عبد الباقي ب�أنه درا�سة وحتليل �أداء العاملني لعملهم ومالحظة
�سلوكهم وت�صرفاتهم �أثناء العمل ،وذلك للحكم على مدى جناحهم وم�ستوى كفاءتهم
بالقيام ب�أعمالهم احلالية ،واحلكم على �إمكانيات النمو والتقدم للفرد يف امل�ستقبل
وحتمله مل�سئوليات �أكرب �أو ترقيته لوظيفة �أخرى (.)20
لذا يري الباحث ب�أن املوازنة التخطيطية توفر نظام ًا متكام ًال لتقومي الأداء فاملوازنة
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مبا تت�ضمنه من تقديرات وخطط متثل معايري للأداء ،ميكن الإعتماد عليها يف التقومي
واحلكم على الأداء الفعلي وذلك مبقارنته مع الأداء املخطط له ،للتحقق من �أن ما مت
تنفيذه هو ما كان يجب تنفيذه طبق ًا ملا جاء يف املوازنة من معايري الأداء ،ومن ثم معرفة
الإنحرافات و�أ�سبابها وطرق معاجلتها.
مقومات جناح تنفيذ نظام املوازنات التخطيطية :

Elements of the successful implementation of system planning
budgets

يعتمد جناح تطبيق نظام املوازنات التخطيطية على توافر عدد من املقومات الالزمة
لتحقيق الإ�ستفادة الكاملة من تطبيقه ،ومن �أهم هذه املقومات (: )21
� 1إقناع امل�س�ؤولني ب�أهمية نظام املوازنات ك�أداة �أ�سا�سية للإدارة  :ال بد �أن ي�شعرامل�سئولني يف كافة امل�ستويات الإدارية مب�سئولياتهم يف حتقيق الأهداف املحددة يف املوازنات
التخطيطية .و�أن يكونوا على دراية كاملة مبا تت�ضمنه املوازنة التخطيطية و�أن يكونوا على
اقتناع بجدواها و�شعور بعدالة املعايري اخلا�صة بها ومن ثم �إمكانية تطبيقها.
 2م�شاركة كافة امل�سئولني يف �إعداد املوازنة � :أن م�شاركة كافة امل�سئولني يف املن�ش�أة كل على ح�سب م�ستواه – يف �إعداد املوازنة التخطيطية له �أثر كبري يف حتقيق والئهمللموازنة التخطيطية وتدعيم التزامهم بتطبيقها .فم�شاركة الأفراد يف �إعدادها �سيجعلهم
ي�شعرون نف�سي ًا ب�أن �أهداف املن�ش�أة تت�ضمن �أي�ض ًا �أهدافهم.
 3توفري الإ�ستعداد النف�سي للم�س�ؤولني  :من ال�ضروري �أن يتوفر لدى امل�سئولني عنتطبيق نظام املوازنة التخطيطية الإ�ستعداد النف�سي للقيام بهذا العمل.
 4ت�أهيل وتدريب امل�س�ؤولني لإعداد وا�ستخدام املوازنة التخطيطية  :من ال�ضروري �أنيتم ت�أهيل وتدريب امل�سئولني عن �إعداد وا�ستخدام املوازنة التخطيطية ب�شكل �سليم وذلك
من خالل �شرح �أ�ساليب وحتديد م�سئوليات ومهام و�أهداف املوازنة التخطيطية.
 5اعتماد نظام موحد مرتابط للموازنة التخطيطية يراعى الواقع املتغري واملحيطالبيئي الذي تعمل فيه املن�ش�أة  :ل�ضمان جناح نظام املوازنة التخطيطية ولت�سهيل �إعدادها
وا�ستخدامها ال بد من وجود عدة دعائم ك�أن يكون النظام الذي بنيت عليه املوازنة
التخطيطية موحد ًا ومتنا�سق ًا ومرتكز ًا على قواعد و�أ�ساليب ومعايري منطية .كما ميكن
الأخذ يف االعتبار �أن اعتماد نظام حمدد ال يلغي �أبد ًا �ضرورة تطوير النظام وتكيفه
ليتالءم مع الظروف املتغرية.
 6و�ضع الربنامج الزمني املنا�سب لإعداد املوازنة التخطيطية والإلتزام به  :منال�ضروري �أن يتم و�ضع برنامج زمني لإعداد املوازنة التخطيطية يلتزم به امل�سئولني التزام ًا
تام ًا ،و�أن يكون هذا الربنامج جاهز ًا قبل بدء الفرتة الزمنية التي تغطيها املوازنة.
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 7التوافق مع اخلطة اال�سرتاتيجية والهيكل التنظيمي والإداري والنظم املحا�سبية :�أن يكون التخطيط ق�صري الأجل متنا�سق ًا مع التخطيط طويل الأجل لي�شكال معا التخطيط
ال�شامل واملتكامل للمن�ش�أة ككل .و�أن ترتكز املوازنة التخطيطية على هيكل تنظيمي �إداري
وكذلك �ضرورة جتهيز نظام حما�سبي ليمدها بالبيانات واملعلومات التاريخية.
 8الإعتماد على نظام فعال للمعلومات الإدارية  :ال �شك �أن جناح تطبيق نظاماملوازنات التخطيطية يتوقف �إىل حد كبري على املعلومات املختلفة التي يوفرها نظام
املعلومات الإدارية يف املن�ش�أة ،وبالتايل ف�إن ذلك ي�ستلزم �أن يكون نظام املعلومات الإدارية
م�صمم ًا ب�شكل دقيق وفعال لي�ضمن احل�صول على املعلومات املطلوبة لتطبيق نظام
املوازنات التخطيطية بالدقة وال�سرعة والنوعية الالزمة.
 9الدقة واملرونة وواقعية التقديرات  :ال بد �أن تكون التقديرات املت�ضمنة يف نظاماملوازنات التخطيطية دقيقة وعدم املبالغة يف التوقعات والإفرتا�ضات والأهداف املو�ضوعة.
الأمر الذي يجعل حتقيقها م�ستحي ًال ،و�أن ال حتول املوازنات التخطيطية بتمتع الإدارة
العليا يف املن�ش�أة بدرجة من املرونة جتعلها غري قادرة على اقتنا�ص الفر�ص الإيجابية
�سواء كانت واردة يف املوازنة �أم ال ،والتي تعود بالنفع على املن�ش�أة.
 10فعالية �أ�سلوب عر�ض بيانات املوازنة التخطيطية � :أن تقدم البيانات الواردةيف املوازنة التخطيطية بال�شكل الذي يحقق الإ�ستفادة منها ،وي�شجع على الرجوع �إىل ما
تت�ضمنه من معلومات التخاذ القرارات والرقابة.
 11املتابعة الدقيقة للأداء  :ال ميكن �أن تتحقق الإ�ستفادة الكاملة من نظام املوازنةالتخطيطية ما مل متر عملية التطبيق عرب متابعة دقيقة لأداء خمتلف الوحدات الإدارية
�أو مراكز امل�س�ؤولية يف املن�ش�أة التخاذ الإجراءات املنا�سبة والالزمة على �أ�سا�س فوري
للإ�ستفادة الق�صوى من الأداء اجليد لبع�ض العمليات والعمل على تعميمه على عمليات
م�شابهة ،ولتوفري قاعدة يتم الإنطالق منها لتح�سني عملية �إعداد املوازنة التخطيطية يف
امل�ستقبل.
لذا يرى الباحث ب�أن هذه املقومات جتعل املوازنة التخطيطية �أداة فعالة لتحقيق
�أهدافها ،من خالل و�ضع الأهداف مب�شاركة امل�س�ؤولني ،وو�ضع هيكل تنظيمي منا�سب
وتوفري نظام للمعلومات الإدارية ،و�أي�ض ًا توفري معلومات لتقومي الأداء.
مزايا املوازنات التخطيطية Advantages Budgeting :
هناك عدة مزايا تدفع �إدارة املن�ش�أة �إىل الأخذ ب�أ�سلوب املوازنات التخطيطية لرفع
كفاءتها الإدارية ومن هذه املزايا (:)10
 1التخطيط الدوري لكافة �أن�شطة املن�ش�أة � :إن كل الأن�شطة تتطلب قدر ًا من التخطيطكي تتحقق من �أنها تعمل بكفاءة وفاعلية وبالتايل ت�ضمن الإ�ستقالل الأمثل ملوارد املن�ش�أة
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املتاحة .لذلك فاملوازنة التخطيطية تخلق �إطار ر�سمي منظم للتخطيط يحدد وقت ًا حمدد ًا
وموحد ًا ونهائي ًا لكل خطوة من خطوات التخطيط.
 2ت�شجيع روح التعاون بني الأفراد وكفاءة نظام الإت�صال باملن�ش�أة � :أن ا�شرتاككافة �أق�سام املن�ش�أة مي ّكن من تبادل الأفكار واملعلومات والأهداف من خالل مراحل �إعداد
املوازنة ،وهذه امل�شاركة مت ّكن من تفادي �أي تعار�ض بني الأهداف واخلطط الفرعية
للتنظيم.
 3ت�أخذ بالإجتاه �أو القيا�س الكمي يف التحليل وعر�ض البيانات واملعلومات  :لكوننانعي�ش يف عامل تت�سم موارده بالندرة ف�إن تخ�صي�ص هذه املوارد على الأن�شطة وامل�شروعات
املختلفة يكون �شغل الإدارة ال�شاغل دائم ًا ،كما يتم هذه التخ�صي�ص بدرا�سة تكاليف
وعوائد هذه الأن�شطة وتلك امل�شروعات و�إختيار �أف�ضلها ا�ستغال ًال ملوارد املن�ش�أة ،وال �شك
�أن درا�سة ومقارنة تكاليف وعوائد هذه الأن�شطة وامل�شروعات يتطلب �شيئ ًا من القيا�س
الكمي.
 4خلق الوعي التكاليفي لدى الأفراد � :أن الإ�ستمرار يف �إعداد و�إ�ستخدام املوازنةالتخطيطية يجعل لدى الكثريين من رجال الإدارة ما ن�سميه بالوعي التكاليفي مبعنى �أنه
يتولد لديهم نوع من احلر�ص واالهتمام والإدراك لأهمية درا�سة وحتليل تكاليف ومنافع
�أن�شطتهم وم�شروعاتهم ،كما �أن هذا الوعي التكاليفي يوفر مناخ ًا �صاحل ًا بني كافة �أرجاء
املن�ش�أة.
 5حتريك كافة اجلهود والأن�شطة �صوب حتقيق �أهداف املن�ش�أة  :على كل من�ش�أة قبل�إعداد موازنتها �أن حتر�ص على حتديد �أهدافها بدقة وو�ضوح وب�شكل ر�سمي ومو�ضوعي
قاب ًال للقيا�س الكمي بقدر الإمكان.
 6توقع امل�شاكل قبل حدوثها � :أن قيام الإدارة بتحديد وو�ضع �أهداف املن�ش�أة يف خطةر�سمية ي�ساعد املديرين على درا�سة وحتليل ومراجعة �أن�شطتهم املالية والت�شغيلية لتحديد
�أي معوقات �أو �سلبيات قد حتول م�ستقب ًال دون حتقيق تلك الأهداف (.)22
عليه ف�إن الباحث يرى �أن املوازنة التخطيطية تعترب و�سيلة لتنفيذ �أهداف املن�ش�أة
بداية بالتخطيط والتن�سيق بني املراكز والرقابة ومتابعة اخلطط وتقومي الأداء.
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دور حما�سبة امل�س�ؤولية يف الرقابة على املوازنات التخطيطية

The Role Of Responsibility Accounting In Controlling Of
Budgets

متهيد:
كلما كرب حجم املن�ش�أة وتعقدت �أعمالها كلما �أدى ذلك �إىل �أن ت�صبح مهمة �إدارتها
�أكرث �صعوبة .وعليه ف�إنه يتم تفوي�ض املهام الإدارية وال�صالحيات �إىل املراكز املختلفة
باملن�ش�أة .وت�صبح يف هذه احلالة الرقابة الإدارية �ضرورية للت�أكد من القيام بال�صالحيات
وال�سلطات املخولة على �أف�ضل وجه ممكن.
هناك عدة طرق لتقومي ذلك الإجناز منها املقارنة بني اخلطط املو�ضوعة وبني ما مت
�إجنازه فع ًال ،و�إن ت�صميم �أنظمة حما�سبة امل�س�ؤولية ي�ساعد عادة يف تقومي �إجناز وعمل
املقارنة املطلوبة بني اخلطط املو�ضوعة والإجناز الفعلي.
تلعب املحا�سبة دور ًا بارز ًا يف تقومي �أداء الذين يتم تفوي�ضهم بال�سلطات وال�صالحيات
الالزمة للقيام ب�أعمالهم ،و�أن ا�ستعمال املحا�سبة لتقومي الأداء يدعى حما�سبة امل�س�ؤولية
وتعترب املوازنات واملعايري وحتليل الإنحرافات جزء ًا من عملية حما�سبة امل�س�ؤولية.
عليه �سيقوم الباحث يف هذا املبحث با�ستعرا�ض مفهوم و�أهداف الرقابة الإدارية
وكذلك �سوف يتم التعرف على تقارير الأداء ،وقيا�س كفاءة وفاعلية الأداء ،و�أنواع مقايي�س
الأداء ،والآثار ال�سلوكية ملحا�سبة امل�س�ؤولية واملوازنات ،و�أخري ًا م�سئولية �إعداد املوازنات
التخطيطية.
قيا�س كفاءة وفاعلية الأداء يف ظل حما�سبة امل�س�ؤولية :

Elements of the successful implementation of system
planning budgets

حتتاج الإدارة العليا �إىل تقومي �أداء مراكز امل�س�ؤولية ،وعند و�ضع معايري للأداء ف�إن
الإدارة العليا ت�ستخدم �أحد اخلا�صيتني وهما كفاءة وفاعلية الأداء (. )14
تعرب فاعلية الأداء عن مدى جناح الأداء الفعلي يف حتقيق الهدف املرغوب �أي �أن
الفاعلية هي مقيا�س ملدى حتقيق الغاية املرجوة� .أما كفاءة الأداء ف�إنها تعرب عن عالقة
مثالية بني املدخالت واملخرجات� ،أي مدى كفاءة الأداء الفعلي يف ا�ستخدام املدخالت
املتاحة للح�صول على خمرجات معينة.
تت�أثر كفاءة وفاعلية �أداء مراكز امل�س�ؤولية ببع�ض العوامل منها :
 1درجة احلرية يف اتخاذ القرارات التي تتوافر ملركز امل�س�ؤولية. 2مدى الرقابة التي ي�ستطيع مركز امل�س�ؤولية ممار�ستها على العوامل التي ت�ؤثر على�أدائه وتزداد �أهمية هذا العامل يف حالة تداخل �أن�شطة املراكز املختلفة.
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 3درجة عدم الت�أكد التي حتيط بالعوامل التي ت�ؤثر على الأداء. 4الفرتة التي تت�أثر بالقرارات التي يتخذها مركز امل�س�ؤولية.عادة ما تنعك�س هذه العوامل على مقيا�س كفاءة وفاعلية الأداء .وقد تختلف الأوزان
الن�سبية املعطاة لكل عامل بح�سب طبيعة ن�شاط مركز امل�س�ؤولية املراد تقومي �أدائه �إال �أن
هناك مبادئ عامه ي�ستند عليها عند حتديد مقايي�س الأداء ،مع �ضرورة مراعاة طبيعة
ن�شاط مركز امل�س�ؤولية وهي :
 1مبد�أ اخل�ضوع للرقابة :The principle of submission to censorship

	�أن يت�ضمن تقرير الأداء على العنا�صر التي تخ�ضع لرقابة مركز امل�س�ؤولية
وت�شمل تلك العنا�صر التي ميكن �أن تت�أثر بقرارات مركز امل�س�ؤولية خالل فرتة زمنية
معينة وت�ستبعد �أو تو�ضع منف�صلة تلك العنا�صر التي ال تخ�ضع لرقابة مركز امل�س�ؤولية،
مثل ت�ضمني تقرير �أداء رئي�س العمال لتكلفة املواد امل�ستخدمة �أو تكلفة العمل املبا�شر
وا�ستبعاد الإهالك والإيجار وال�ضرائب لأنها ال تخ�ضع لرقابته.
 2مبد�أ الإدارة بالإ�ستثناء:The principle of exception management

يق�ضي مبد�أ الإدارة بالإ�ستثناء بالرتكيز على تلك الإنحرافات التي ترى الإدارة �أنها
ذات �أهمية خا�صة من ناحية القيمة �أو الت�أثري على الأن�شطة املختلفة للمن�ش�أة ،وتعترب
�أهمية الإنحرافات هي الأ�سا�س يف اتخاذ قرار بتق�صي �أ�سبابه وحماولة ت�صحيحه �إذا
كان مهم ًا وجوهري ًا ويف نف�س الوقت �إذا زادت املنفعة املرتتبة على ت�صحيحه عن تكلفة
التق�صي وت�صحيح الإنحراف .ويعتمد تكرار حدوث انحراف معني م�ؤ�شر ًا لوجود خط�أ ما
يتعني حتديد �أ�سبابه� ،أو �إعادة النظر يف املعايري املو�ضوعة.
الآثار ال�سلوكية ملحا�سبة امل�س�ؤولية واملوازنات التخطيطية :

Behavioral effects of responsibility accounting and planning
budgets

�إن �إعداد املوازنات واملعايري وتقارير الأداء املرتبطة مبراكز امل�س�ؤولية هي و�سائل
لتحفيز املديرين والت�أثري على �سلوكهم .وميكن �أن يكون هذا الت�أثري �إيجابي ًا �أو �سلبي ًا،
وفيما يلي بع�ض الإعتبارات ال�سلوكية املتعلقة بتقارير الأداء والتغذية العك�سية ملعرفة مدى
جناح املديرين يف حتقيق املوازنات والأهداف :
� 1إن التمييز بني التكاليف اخلا�ضعة للرقابة والتكاليف غري اخلا�ضعة للرقابة له�آثاره ال�سلوكية املرتتبة على تقومي الأداء .فاملدير ال يعترب م�سئو ًال عن هذه الأ�شياء التي
لي�س له �سلطه عليها .ويعترب تقومي �أداء املدير عن هذه الأ�شياء غري عادل وميكن �أن ي�ؤدي
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�إىل ت�أثريات �سلبية على ذلك املدير .وعليه ف�إن تقومي الأداء يحتوي على العنا�صر التي هي
حتت �سيطرة املدير كلي ًا �أو جزئي ًا.
� 2إن التغذية العك�سية املتعلقة ب�أداء الأفراد �أو اجلماعات عليها �أن تكون يف الوقتاملنا�سب .فالتقارير الوا�ضحة التي ت�سلم يف الوقت املنا�سب للم�شرفني عليها يف املراكز
ت�سمح لهم بتحليلها و�إتخاذ الإجراءات الت�صحيحية املنا�سبة.
� 3إن التغذية العك�سية املتعلقة ب�أداء الأفراد واجلماعات تعترب �ضرورية لتحديدم�ستويات الطموح امل�ستقبلية ،ويعترب م�ستوى الطموح امل�ستقبلي مبثابة هدف يعطي
�شعور ًا بالنجاح �إذا مت حتقيقه .و�إن ت�أثري املوازنات التي ي�شرتك يف �إعدادها الأفراد
وينفذونها يكون �إيجابي ًا عادة على �سلوكهم حيث يعتربون جناح تنفيذها مبثابة جناح
لهم �شخ�صي ًا.
� 4أن تركز التقارير على احلوافز الإيجابية ما �أمكن للتو�صل �إىل حتقيق املوازنة.� 5أن حتتوى التقارير على معلومات �صحيحة ودقيقة و�أن تقدم يف الوقت املنا�سب.علم ًا ب�أن توخي الدقة يف املعلومات يحتاج �إىل وقت طويل ،و�أن التقارير املت�أخرة تكون
الفائدة منها قليلة �أو معدومة .وعلى ذلك ف�إن مقدم التقرير عليه �أن يعرف حاجات
م�ستخدم التقرير ،بحيث يتم تزويده باملعلومات املفيدة يف الوقت املنا�سب ،و�إ�ضاف ًة
�إىل ذلك ف�إن على م�ستخدم التقرير �أن يعلم كافة التقديرات والقيم التقريبية املوجودة
بالتقرير ليت�سنى له ا�ستعمال املعلومات الواردة به على نحو مالئم لتكون الآثار ال�سلوكية
ملحا�سبة امل�س�ؤولية �إيجابية قدر الإمكان.
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املبحث الثالث
الدرا�سة امليدانية
يحتوي هذا املبحث على �إجراءات البحث امليدانية ،الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة يف
البحث ،حتليل بيانات البحث ،بالإ�ضافة الختبار فر�ضيات البحث.
�إجراءات البحث امليدانية :
من الإجراءات التي اتبعها الباحث يف التخطيط للدرا�سة امليدانية  :خطوات ت�صميم
ا�ستمارة البحث ،و�صف ملجتمع وعينة البحث ،وتقييم �أدوات القيا�س من خالل اختبارات
ال�صدق الظاهري والإت�ساق الداخلي بالإ�ضافة �إىل تو�ضيح الأ�ساليب الإح�صائية
امل�ستخدمة يف حتليل البيانات .وذلك على النحو التايل :
�أو ًال  :ت�صميم ا�ستمارة البحث :
من �أجل احل�صول على املعلومات والبيانات الأولية لهذا البحث قام الباحث بت�صميم
ا�ستمارة �إ�ستبانة ،والإ�ستبانة هي من الو�سائل املعروفة جلمع املعلومات امليدانية وتتميز
ب�إمكانية جمع املعلومات من مفردات متعددة من عينة البحث ويتم حتليلها للو�صول
للنتائج املحددة.
�صدق وثبات الأداة  :الثبات يعني الإ�ستقرار �أي احل�صول على نف�س القيم عند �إعادة
ا�ستخدام �أداة القيا�س وبالتايل ي�ؤدي �إىل احل�صول على نف�س النتائج �أو نتائج متوافقة
يف كل مرة يتم فيها �إعادة املقيا�س ،وكلما زادت درجة الثبات وا�ستقرار الأدلة كلما زادت
الثقة فيه ،و�إتبع الباحث طريقة معامل �ألفا كرونباخ ملعرفة ثبات الإ�ستبانة ،واجلدول
�أدناه يو�ضح معامل الثبات.
عدد احلاالت

15

عدد العبارات

11

قيمة معامل �ألفا

0.42

يالحظ من اجلدول �أن قيمة معامل الثبات  42.0وهو ثبات عايل يفوق

60%
الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة يف البحث :
مت �إ�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية التالية يف حتليل بيانات البحث امليدانية :
 الأ�ساليب الإح�صائية الو�صفية :مت ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية الو�صفية ب�شكل عام للح�صول على قرارات عامة
عن خ�صائ�ص ومالمح تركيبة جمتمع البحث وتوزيعه وقد ت�ضمنت الأ�ساليب التوزيع
التكراري لإجابات الوحدات املبحوثة.
 الو�سط احل�سابي  :مت ا�ستخدام مقيا�س الو�سط احل�سابي ليعك�س متو�سط �إجاباتعبارات البحث حيث مت �إعطاء الوزن ( )5لعبارة �أوافق ب�شدة والوزن ( )4لعبارة �أوافق
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والوزن ( )3لعبارة حمايد والوزن ( )2لعبارة ال �أوافق والوزن ( )1لعبارة ال �أوافق
ب�شدة.
 الإنحراف املعياري  :مت ا�ستخدامه لقيا�س مدى جتان�س �إجابات الوحدات املبحوثةولقيا�س الأهمية الن�سبية لعبارات حماور الإ�ستبانة.
 �إ�ستخدام �إختبار (مربع كاي)  :ومت ا�ستخدام هذا الإختبار لإختبار الداللةالإح�صائية لفرو�ض البحث عند م�ستوى معنوية  5%ويعني دلك �أنه �إذا كانت قيمة
مربع كاى املح�سوبة عند م�ستوى معنوية �أقل من  5%يرف�ض فر�ض العدم ويكون الفر�ض
البديل (فر�ض البحث) �صحيح ًا� .أما �إذا كانت قيمة مربع كاي عند م�ستوى معنوية �أكرب
من  5%فدلك معناه قبول فر�ض العدم وبالتايل يكون الفر�ض البديل (فر�ض) البحث
غري �صحيح.
 �إختبار �ألفا كرنباخ  :مت �إ�ستخدامه لقيا�س الإت�ساق الداخلي لعبارات البحث للتحقق من�صدق الأداة ،ويعد املقيا�س جيد ًا ومالئم ًا �إذا زادت قيمة �ألفا كرونباخ عن (.)60%
جدول رقم ()1
التكرارات والن�سب املئوية لإجابات �أفراد العينة املبحوثة حول حمور حما�سبة امل�س�ؤولية
ت�ساعد املن�ش�آت يف ترقية �أدائها وقدرتها على ا�ستغالل املوارد املتاحة ب�أق�صى كفاية
ممكنة من خالل تخفي�ض الإنحرافات.
الإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابات

رقم

1

2

3

4
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العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

�إ�ستخدام نظام حما�سبة
امل�س�ؤولية ي�ساعد املن�ش�آت
على ترقية �أدائها.
تطبيق حما�سبة امل�س�ؤولية
ي�ساعد على حتقيق
الأهداف.
حما�سبة امل�س�ؤولية متكن
املن�ش�آت من ا�ستغالل
مواردها املتاحة ب�أق�صى
كفاية ممكنة.
نظام حما�سبة امل�س�ؤولية
ال يعمل على تخفيف
الإنحرافات.

ال �أوافق
ب�شدة
-

�أوافق ب�شدة

�أوافق

حمايد

ال �أوافق

العدد

10

5

-

-

%

66.7

33.3

-

-

-

العدد

10

5

-

-

-

%

66.7

33.3

-

-

-

العدد

2

13

-

-

%

13.3

86.7

-

-

-

العدد

-

3

3

9

-

%

-

20

20

60
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تق�سيم املن�ش�أة �إىل مراكز
يزيد من كفاءة ا�ستخدام
5
املوارد املتاحة وي�ؤثر ذلك
على حتقيق الأهداف.
لي�س ملحا�سبة امل�س�ؤولية دور ًا
 6فاع ًال يف الرقابة على �أداء
الأفراد واملراكز املختلفة.

العدد

8

6

1

-

-

%

53.3

40

6.7

-

-

العدد

-

-

2

10

3

%

-

-

13.3

66.7

20

امل�صدر� :إعداد الباحث من واقع الدرا�سة امليدانية 2016 ،م.
يت�ضح من اجلدول رقم ( )1ما يلي :
�أعلى ن�سبة من �أفراد العينة يوافقون على �أن ا�ستخدام نظام حما�سبة امل�س�ؤولية ي�ساعد
املن�ش�آت على ترقية �أداءها بلغت (.)100%
�أعلى ن�سبة من �أفراد العينة يوافقون على �أن تطبيق حما�سبة امل�س�ؤولية ي�ساعد على
حتقيق الأهداف (.)100%
�أعلى ن�سبة من �أفراد العينة يوافقون على �أن حما�سبة امل�س�ؤولية متكن املن�ش�آت من
�إ�ستغالل مواردها املتاحة ب�أق�صى كفاية ممكنة بلغت ()100%
�أعلى ن�سبة من �أفراد العينة ال يوافقون على �أن نظام حما�سبة امل�س�ؤولية ال يعمل على
تخفيف الإنحرافات بلغت ( ،)60%بينما ن�سبة املوافقني على ذلك (� ،)20%أما
�أفراد العينة الذين مل يبدوا �إجابات حمددة فقد بلغت ن�سبتهم (.)20%
�أعلى ن�سبة من �أفراد العينة يوافقون على �أن تق�سيم املن�ش�أة �إىل مراكز يزيد من كفاءة
�إ�ستخدام املوارد املتاحة وي�ؤثر ذلك على حتقيق الأهداف بلغت (� ،)93.3%أما �أفراد
العينة الذين مل يبدوا �إجابات حمددة فقد بلغت ن�سبتهم (.)6.7%
�أعلى ن�سبة من �أفراد العينة ال يوافقون على �أنه لي�س ملحا�سبة امل�س�ؤولية دور ًا فاع ًال يف
الرقابة على �أداء الأفراد واملراكز املختلفة بلغت ( ،)66.7%بينما ن�سبة غري املوافقني
على ذلك (� ،)20%أما �أفراد العينة الذين مل يبدوا �إجابات حمددة فقد بلغت ن�سبتهم
(.)13.3%
جدول رقم ()2
الو�سط احل�سابي والإنحراف املعياري وقيمة مربع كاي ودرجات احلرية والقيمة
الإحتمالية حول حمور حما�سبة امل�س�ؤولية ت�ساعد املن�ش�أت يف ترقية �أدائها وقدرتها على
�إ�ستغالل املوارد املتاحة ب�أق�صى كفاية ممكنة من خالل تخفي�ض الإنحرافات
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الو�سط
احل�سابي

الإنحراف
املعياري

1

رقم

العبــــــــارات

قيمة مربع
كاي

درجات
احلرية

القيمة
الإحتمالية

ا�ستخدام نظام حما�سبة امل�س�ؤولية
ي�ساعد املن�ش�آت علي ترقية 4.66
�أداءها.

0.48

1.66

1

0.19

2

تطبيق حما�سبة امل�س�ؤولية ي�ساعد
علي حتقيق الأهداف.

4.66

0.48

1.66

1

0.19

3

حما�سبة امل�س�ؤولية متكن املن�ش�آت
من �إ�ستغالل مواردها املتاحة 4.13
ب�أق�صي كفاية ممكنة.

0.35

8.06

1

0.00

4

نظام حما�سبة امل�س�ؤولية ال يعمل
علي تخفيف الإنحرافات.

2.60

0.82

4.80

2

0.09

5

تق�سيم املن�ش�أة �إىل مراكز يزيد
من كفاءة ا�ستخدام املوارد املتاحة 4.46
وي�ؤثر ذلك على حتقيق الأهداف.

0.63

6

لي�س ملحا�سبة امل�س�ؤولية دور فاعل
يف الرقابة على �أداء الأفراد 2.06
واملراكز املختلفة.

0.88

5.20

7.60

2

2

0.07

0.02

امل�صدر� :إعداد الباحث من واقع الدرا�سة امليدانية 2016 ،م.
يت�ضح من اجلدول رقم ( )2ما يلي :
�أن جميع العبارات التي تعرب عن املحور الأول يزيد متو�سطها عن الو�سط الفر�ضي ()3
وهذا يدل على موافقة �أفراد العينة على جميع العبارات التي تقي�س املحور الأول.
�أهم عبارة من عبارات املحور الأول هي (حما�سبة امل�س�ؤولية مت ِّكن املن�ش�آت من ا�ستغالل
مواردها املتاحة ب�أق�صى كفاية ممكنة) ،حيث بلغ متو�سط الإجابة عنها (،)4.13
ب�إنحراف معياري( ، )0.35و�أقل عبارة من حيث الأهمية هي (لي�س ملحا�سبة
امل�س�ؤولية دور فاعل يف الرقابة على �أداء الأفراد واملراكز املختلفة) مبتو�سط (،)2.06
ب�إنحراف معياري (.)0.88
كما بلغ متو�سط جميع العبارات ( ،)4.51وهذا يدل على موافقة �أفراد العينة على
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جميع العبارات التي تقي�س املحور الأول.
جدول رقم ()3
التكرارات والن�سب املئوية لإجابات �أفراد العينة املبحوثة حول حمور الإنحرافات الناجتة
من �إعداد وتطبيق املوازنات التخطيطية ال يتم حتديد امل�سئول عنها وال يتم التقرير عنها
ب�صورة دقيقة وفق ًا ملراكز امل�س�ؤولية
الإجـــــــــــــــابات

رقم

1

2

3

4
5

العبــــــــــــــــــارات

يتح�سن �أداء املوازنة
التخطيطية يف حالة وجود
نظام ملحا�سبة امل�س�ؤولية.
م�شاركة امل�ستويات الإدارية
املختلفة يف �إعداد التقارير
املالية يزيد من فعالية
الرقابة الإدارية واملالية
ا�ستخدام نظام رقابة متكامل
ي�شمل التقارير واملتابعة
الدورية وتقارير املقارنة
وحتليل االنحرافات يحقق
�أهداف املن�ش�أة.
تعمل حما�سبة امل�س�ؤولية
على تر�شيد �سلوك الأفراد
لتحقيق �أهداف املن�ش�أة.
عدم وجود نظام ملحا�سبة
امل�س�ؤولية يف املن�ش�أة يجعل
الأفراد يت�صرفون ب�إهمال.

�أوافق
ب�شدة

�أوافق

حمايد

ال �أوافق

ال �أوافق
ب�شدة

العدد

-

-

2

10

3

%

-

-

13.3

66.7

20

العدد

4

10

1

-

-

6.7

-

-

العدد

8

6

-

1

%

53.3

40

-

6.7

-

العدد

6

8

1

-

-

%

40

53.3

6.7

-

-

العدد

-

12

1

2

-

%

-

80

6.7

13.3

-

%

66.7 26.6

امل�صدر� :إعداد الباحث من واقع الدرا�سة امليدانية 2016 ،م.
يت�ضح من اجلدول رقم ( )3ما يلي :
�أعلى ن�سبة من �أفراد العينة ال يوافقون على �أنه �سيتح�سن �أداء املوازنة التخطيطية يف
حالة وجود نظام ملحا�سبة امل�س�ؤولية بلغت (� ،)86.7%أما �أفراد العينة الذين مل يبدوا
�إجابات حمددة فقد بلغت ن�سبتهم (.)13.3%
�أعلى ن�سبة من �أفراد العينة يوافقون على �أن م�شاركة امل�ستويات الإدارية املختلفة يف
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�إعداد التقارير املالية يزيد من فعالية الرقابة الإدارية واملالية بلغت (� )93.3%أما
�أفراد العينة الذين مل يبدوا �إجابات حمددة فقد بلغت ن�سبتهم (.)6.7%
�أعلى ن�سبة من �أفراد العينة يوافقون على �أن ا�ستخدام نظام رقابة متكامل ي�شمل
التقارير واملتابعة الدورية وتقارير املقارنة وحتليل الإنحرافات يحقق �أهداف املن�ش�أة بلغت
(� )93.3%أما �أفراد العينة الذين ال يوافقون بلغت (.)6.7%
�أعلى ن�سبة من �أفراد العينة يوافقون على �أن تعمل حما�سبة امل�س�ؤولية على تر�شيد �سلوك
الأفراد لتحقيق �أهداف املن�ش�أة .بلغت (� ،)93.3%أما �أفراد العينة الذين مل يبدوا
�إجابات حمددة فقد بلغت ن�سبتهم (.)6.7%
�أعلى ن�سبة من �أفراد العينة يوافقون على �أنه عدم وجود نظام ملحا�سبة امل�س�ؤولية يف
املن�ش�أة يجعل الأفراد يت�صرفون ب�إهمال بلغت ( ،)80%بينما ن�سبة غري املوافقني على
ذلك (� ،)13.3%أما �أفراد العينة الذين مل يبدوا �إجابات حمددة فقد بلغت ن�سبتهم
(.)6.7%
جدول رقم ()4
الو�سط احل�سابي والإنحراف املعياري وقيمة مربع كاي ودرجات احلرية والقيمة
الإحتمالية حول حمور الإنحرافات الناجتة من �إعداد وتطبيق املوازنات التخطيطية ال
يتم حتديد امل�سئول عنها وال يتم التقرير عنها ب�صورة دقيقة وفق ًا ملراكز امل�س�ؤولية
رقم

1

2

118
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يتح�سن �أداء املوازنة
التخطيطية يف حالة
وجود نظام ملحا�سبة
امل�س�ؤولية.
م�شاركة امل�ستويات
الإدارية املختلفة يف
�إعداد التقارير املالية
يزيد من فعالية الرقابة
الإدارية واملالية .

الو�سط
احل�سابي

الإنحراف قيمة مربع درجات
احلرية
كاي
املعياري

القيمة
الإحتمالية

4.20

0.56

8.45

2

0.16

4.40

0.82

5.20

2

0.00
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3

4

5

ا�ستخدام نظام رقابة
متكامل ي�شمل التقارير
واملتابعة الدورية
وتقارير املقارنة
وحتليل االنحرافات
يحقق �أهداف املن�ش�أة .
تعمل حما�سبة
امل�س�ؤولية على تر�شيد
�سلوك الأفراد لتحقيق
�أهداف املن�ش�أة .
عدم وجود نظام
ملحا�سبة امل�س�ؤولية يف
املن�ش�أة يجعل الأفراد
يت�صرفون ب�إهمال.

4.33

0.61

5.20

2

0.74

3.66

0.72

14.80

2

0.74

3.86

1.40

3.60

2

0.22

امل�صدر� :إعداد الباحث من واقع الدرا�سة امليدانية 2016 ،م.
يت�ضح من اجلدول رقم ( )4ما يلي :
�أن جميع العبارات التي تعرب عن املحور الأول يزيد متو�سطها عن الو�سط الفر�ضي ()3
وهذا يدل على موافقة �أفراد العينة على جميع العبارات التي تقي�س املحور الأول.
�أهم عبارة من عبارات املحور الثاين هي (م�شاركة امل�ستويات الإدارية املختلفة يف �إعداد
التقارير املالية يزيد من فعالية الرقابة الإدارية واملالية) ،حيث بلغ متو�سط الإجابة عنها
( ،)4.40ب�إنحراف معياري  ،)0)82.و�أقل عبارة من عبارات املحور الثاين من حيث
الأهمية هي (تعمل حما�سبة امل�س�ؤولية على تر�شيد �سلوك الأفراد لتحقيق �أهداف املن�ش�أة)
مبتو�سط ( ،)3.66ب�إنحراف معياري (.)0.72
كما بلغ متو�سط جميع العبارات ( ،)4.09وهذا يدل على موافقة �أفراد العينة على
جميع العبارات التي تقي�س عبارات املحور الثاين.
ثالث ًا  :حتليل البيانات و�إختبار الفرو�ض :
الفر�ضية الأويل :
حما�سبة امل�س�ؤولية ت�ساعد املن�ش�آت يف ترقية �أدائها وقدرتها على ا�ستغالل املوارد
املتاحة ب�أق�صى كفاية ممكنة من خالل تخفي�ض الإنحرافات.
من اجلدول رقم ( )1جند �أن غالبية �إجابات �أفراد العينة املبحوثة يوافقون على
العبارات باجلدول حيث جند �إجاباتهم نحو هذه العبارات ت�سري يف الإجتاه الإيجابي �أي
مبعنى موافقتهم على العبارات ( ،)5,3,2,1كما جند �أن غالبية �أفراد العينة املبحوثة
ال يوافقون على العبارة رقم ( ،)4،6مما �سبق نالحظ �أن �إجابات املبحوثني نحو هذه
العدد الثاين
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العباره ( )4،6ي�سري يف الإجتاه ال�سلبي �أي مبعنى عدم موافقتهم على هذه العبارة وعليه
ومن خالل النتائج �أعاله يت�ضح �أن غالبية �أفراد العينة املبحوثة يوافقون على �أن حما�سبة
امل�س�ؤولية ت�ساعد املن�ش�آت يف ترقية �أدائها وقدرتها على ا�ستغالل املوارد املتاحة ب�أق�صى
كفاية ممكنة من خالل تخفي�ض الإنحرافات.
من اجلدول رقم ( )2جند الأو�ساط احل�سابية الفعلية للعبارات (� )5,3,2,1أكرب
من و�سطها احل�سابي الفر�ضي ( )3وهذا ي�شري �إىل �أن �إجابات �أفراد العينة املبحوثة
نحو هذه العبارات ت�سري يف الإجتاه الإيجابي �أي مبعنى موافقتهم على ذلك ،عدا العبارة
رقم ( )4،6و�سطها احل�سابي �أقل من و�سطها الفر�ضي ( )3وهذا ي�شري �إىل �أن �إجابات
�أفراد العينة املبحوثة نحو هذه العبارة ت�سري يف الإجتاه ال�سلبي.
كما جند �أن القيمة الإحتمالية لإختبار مربع كاي لكل عبارة �أقل من م�ستوى املعنوية
 ))0.02مما ي�ؤكد �صحة الفر�ض القائل �( :إن حما�سبة امل�س�ؤولية ت�ساعد املن�ش�أت
يف ترقية �أدائها وقدرتها على �إ�ستغالل املوارد املتاحة ب�أق�صى كفاية ممكنة من خالل
تخفي�ض الإنحرافات).
الفر�ضية الثانية :
الإنحرافات الناجتة من �إعداد وتطبيق املوازنات التخطيطية ال يتم حتديد امل�سئول
عنها وال يتم التقرير عنها ب�صورة دقيقة وفق ًا ملراكز امل�س�ؤولية.
من اجلدول رقم ( )3جند �أن غالبية �إجابات �أفراد العينة املبحوثة يوافقون علي
العبارات ( )2،3،4،5حيث جند �إجاباتهم نحو هذه العبارات ت�سري يف الإجتاه الإيجابي
�أي مبعنى موافقتهم على جميع العبارات (  ،)2،3،4،5مما يعني �إجماع �أفراد العينة
املبحوثة على �أن الإنحرافات الناجتة من �إعداد وتطبيق املوازنات التخطيطية ال يتم
حتديد امل�سئول عنها وال يتم التقرير عنها ب�صورة دقيقة وفق ًا ملراكز امل�س�ؤولية.
من اجلدول رقم ( )4جند الأو�ساط احل�سابية الفعلية للعبارات باجلدول �أكرب من
و�سطها احل�سابي الفر�ضي ( )3وهذا ي�شري �إىل �أن �إجابات �أفراد العينة املبحوثة نحو
هذه العبارات ت�سري يف الإجتاه الإيجابي �أي مبعنى موافقة املبحوثني على العبارات ،كما
جند �أن الإنحراف املعياري لتلك العبارات يرتاوح مابني ( )1.40 - 0.56وهذا يدل
علي جتان�س وتطابق �إجابات �أفراد العينة املبحوثة حول العبارات باجلدول ،كما جند �أن
القيم الإحتمالية الختبار مربع كاي للعبارات دالة �إح�صائي ًا مما ي�ؤكد موافقة �أغلبية �أفراد
العينة املبحوثة على �أن الإنحرافات الناجتة من �إعداد وتطبيق املوازنات التخطيطية ال يتم
حتديد امل�سئول عنها والتقرير عنها ب�صورة دقيقة وفق ًا ملراكز امل�س�ؤولية مما �سبق ن�ؤكد
�صحة الفر�ض القائل �( :إن الإنحرافات الناجتة من �إعداد وتطبيق املوازنات التخطيطية
ال يتم حتديد امل�سئول عنها وال يتم التقرير عنها ب�صورة دقيقة).
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النتائج والتو�صيات :
�أو ًال  :النتائج :
نظام حما�سبة امل�س�ؤولية ي�ساعد على حتقيق �أهداف املن�ش�أة.
نظام حما�سبة امل�س�ؤولية يعمل على ترقية �أداء املن�ش�أت.
نظام حما�سبة امل�س�ؤولية ميكن املن�ش�أت من ا�ستغالل مواردها املتاحة ب�أق�صى كفاية ممكنة.
تق�سيم املن�ش�أة اىل مراكز ي�ساعد على زيادة كفاءة ا�ستخدام املوارد املتاحة مما ينعك�س على
حتقيق الأهداف.
نظام حما�سبة امل�س�ؤولية يعمل على تقومي �أداء االفراد واملراكز املختلفة.
ميكن تطبيق نظام حما�سبة امل�س�ؤولية بغ�ض النظر عن نوعها �أو حجمها.
وجود نظام ملحا�سبة امل�س�ؤولية ي�ساعد على �إعداد وتنفيذ موازنات تخطيطية ب�صورة جيدة.
حتديد معايري الأداء وحتليل االنحرافات يزيد من فعالية الرقابة االدارية.
م�شاركة امل�ستويات الإدارية املختلفة يف و�ضع وتنفيذ املوازنات التخطيطية ي�ساعد على جناح
املوازنة.
توفري املعلومات ي�ساعد يف جودة القرارات التي يبنى عليها �إعداد املوازنات.
ثاني ًا  :التو�صيات :
� 1ضرورة و�ضع معايري للأداء لكل مركز م�سئولية ومقارنة الأداء الفعلي بالأداءاملخطط له وحتديد الإنحرافات وحتليلها ومعرفة �أ�سبابها ثم معاجلتها.
 2العمل على حتديد الإنحراف ال�سلبي �أو الإيجابي ي�ساعد على �إعداد موازنةتخطيطية م�ستقبلية جيدة حتقق �أهداف املن�ش�أة.
� 3ضرورة التحديد الوا�ضح لل�صالحيات وامل�س�ؤوليات للعاملني باملن�ش�أة. 4تقدمي تقارير الأداء ب�صورة دورية لت�ساعد على الرقابة. 5توفري نظام للحوافز لت�شجيع العاملني على بذل جهدهم لتحقيق �أهداف املن�ش�أة�سوا ًء كانت احلوافز مادية �أو معنوية.
 6الت�أكد من التقديرات باملوازنة التخطيطية متت ب�صورة واقعية ومرنة ميكنتعديلها لتتنا�سب مع التغريات اجلديدة.
 7العمل على ت�أهيل العاملني باملن�ش�أة حتى ال يتم �إهدار املوارد املتاحة. 8اختيار العاملني للعمل باملن�ش�أة على ح�سب قدراتهم ولي�س على ح�سب انتمائهمووالئهم لأ�صحاب املن�ش�أة.
� 9ضرورة توفري نظام لتدفق املعلومات لكافة امل�ستويات الإدارية لت�سهيل مهمةاتخاذ القرار.
� 10ضرورة مراعاة طبيعة عمل املن�ش�أة وحجمها عند �إعداد املوازنات التخطيطية.العدد الثاين
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قائمة املراجع وامل�صادر
القـــر�آن الكرمي
�أو ًال  :الكتب :
�إبراهيم �أني�س و�آخرون ،املعجم الو�سيط -اجلزء الأول ،بريوت ،دار الأمواج للطباعة
والن�شر والتوزيع1972 ،م.
�أحمد ح�سني على ح�سني ،املحا�سبة الإدارية املتقدمة ،الإ�سكندرية ،الدار اجلامعية،
2003/2002م.
�أحمد حممد زامل ،املحا�سبة الإدارية مع تطبيقات باحلا�سب الآيل ،الريا�ض ،معهد
الإدارة العامة2000 ،م.
�أحمد حممد نور� ،أحمد ح�سني على ،مبادئ املحا�سبة االدارية ،الإ�سكندرية ،الدار
اجلامعية2000 ،م.
�أحمد نور� ،أحمد رجب عبد العال ،املحا�سبة الإدارية مدخل كمي ،الإ�سكندرية ،الدار
اجلامعية 1989 ،م.
�إ�سماعيل �إبراهيم جمعة و�آخرون ،حما�سبة التكاليف مدخل �إداري ،الإ�سكندرية ،الدار
اجلامعية2000 ،م.
�إ�سماعيل �إبراهيم جمعة و�آخرون ،املحا�سبة الإدارية ومناذج بحوث العمليات يف اتخاذ
القرار ،الإ�سكندرية ،الدار اجلامعية2001 ،م.
�إ�سماعيل يحيى التكريتي و�آخرون ،املحا�سبة الإدارية ق�ضايا معا�صرة ،عمان ،دار
احلامد للطباعة والن�شر2007 ،م.
ت�شالز هورجنرن و�آخرون ،حما�سبة التكاليف مدخل �إداري ،ترجمة �أحمد حامد حجاج،
الريا�ض ،دار املريخ للن�شر2003 ،م.
�صالح عبد الباقي� ،إدارة املوارد الب�شرية ،الإ�سكندرية ،الدار اجلامعية2000 ،م.
عبد احلي مرعي ،التكاليف يف جمايل التخطيط والرقابة ،الإ�سكندرية ،الدار اجلامعية،
1998م.
فكري عبد احلميد ع�شماوي ،حما�سبة امل�س�ؤولية ك�أداة للرقابة على وحدات القطاع
العام ،القاهرة ،مطبعة جامعة القاهرة1979 ،م.
لي�سرتاي هينجر� ،سريج ماتوات�ش ،املحا�سبة الإدارية ،ترجمة �أحمد حامد حجاج،
الريا�ض ،دار املريخ للن�شر2007 ،م.
حممد �سامي را�ضى ،وجدي حامد حجازي ،املدخل احلديث يف ا�ستخدام املوازنات،
الإ�سكندرية ،الدار اجلامعية2001 ،م.
وهبة الزحيلي ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته ،اجلزء الثامن ،دم�شق ،دار الفكر 2002م.
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ثاني ًا  :الر�سائل اجلامعية غري املن�شورة :
على عبداهلل حممد حماد ،الدور الرقابي ملحا�سبة امل�س�ؤولية وكفاءة �إ�ستخدام املوارد
املتاحة يف امل�ؤ�س�سات احلكومية ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا،
2004م.
حممد الب�شري �إبراهيم �أحمد ،تطبيق حما�سبة امل�س�ؤولية و�أثره على تخفي�ض تكاليف
الإنتاج يف امل�شروعات ال�صناعية ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا،
2005م.
م�شاعل عبد الرحيم عبد الرحمن بخيت ،املوازنات التخطيطية ك�أداة رقابة يف املن�ش�آت
ال�صناعية ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا2005 ،م.
عبد احلكيم م�صطفى جودة و�آخرون ،مدى تطبيق حما�سبة امل�س�ؤولية يف الفنادق
االردنية ،جملة الزرقاء للبحوث ،املجلد التا�سع ،الزرقاء ،الأردن2009 ،م.
�صباح ها�شم جابر ،حما�سبة امل�س�ؤولية ودورها يف تقييم الأداء يف معاهد هيئة التعليم
التقني ،جملة جامعة بابل للعلوم الإن�سانية ،املجلد  ،21العدد الأول2013 ،م.
ثالث ًا  :املراجع الإجنليزية :

Roland w. Hilton - Managerial Accounting - ( USA - Hil 1. companies - 1999) - p 936

رابع ًا  :الإنرتنت :

www . Infotech Accountants .Co 1-
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�ضوابط الفتاوى ال�شرعية فـي النوازل املعا�صرة
(درا�سة فقهية مقارنة)

�إعداد :
الدكتور  :عبداهلل عثمان دا�ؤود
�أ�ستاذ القانون والفقه الإ�سالمي  -كلية ال�شرق الأهلية  -ك�سال
م�ستخل�ص البحث

لقد حث َّ
ال�شرع الإ�سالمي على التَّعلم والتَّفقه يف الدين ،والنظر والتدبر يف كل ما
يحيط بالإن�سان من نوازل وحوادث م�ستجدة .وقد �أجمع �أهل العلم �أن القيا�س �أ�صل
من �أ�صول ال�شرع ،وال قيا�س �إال باالجتهاد ،حيث و�ضع العلماء �ضوابط لإ�صدار الفتاوى
االجتهادية ،ومن هنا يهدف هذا البحث �إىل درا�سة املناهج العلمية املتبعة لإ�صدار هذه
الفتاوى ،وال�ضوابط التي يجب التزامها وفق النهج الإ�سالمي ،وتتمحور م�شكلة البحث يف
�أن هناك عدد من الفتاوى االجتهادية لبع�ض العلماء عن �أحكام بع�ض النوازل التي وقعت
على الأمة الإ�سالمية ،كحكم اجلهاد يف مواجهة الغزو على البالد الإ�سالمية وظهور بع�ض
اجلماعات التي تدعو لإعالن اجلهاد و�إقامة اخلالفة الإ�سالمية والتي و�صفوها بالإرهاب
(تنظيم داع�ش)؛ ومن �أجل هذا املق�صد مت �إعداد هذا البحث لتو�ضيح �أهم �ضوابط
النظر واالجتهاد يف مثل هذه النوازل لإيجاد اجتهاد �أمثل ي�ستند علي ن�صو�ص ال�شرع
ويتوافق مع مقا�صده الكلية وقواعده العامة .مت تق�سيم هذا البحث �إىل مقدمة وثالثة
مباحث وخامتة ،حيث املبحث الأول  :مناهج الفتاوى يف النوازل املعا�صرة ،والثاين:
ال�ضوابط املطلوبة قبل احلكم يف النازلة والثالث  :ال�ضوابط �أثناء بحث النازلة .وقد
�أتَّبع الباحث يف هذا البحث املنهج الو�صفي التحليلي املقارن ،ويف اخلامتة تو�صل الباحث
لنتائج علمية مهمة �أهمها � :أن هناك عدة مناهج متباينة ،منها منهج مت�شدد وغال يف
�سد الذرائع ومتم�سك بظاهر الن�صو�ص و�أحيان ًا متع�صب ملذهب �أو ر�أى حمدد ،وهناك
منهج �آخر مبالغ يف الت�ساهل والتي�سري والإفراط بالعمل بامل�صالح املر�سلة ،وتتبع الرخ�ص
والتحايل الفقهي على �أحكام ال�شرع ،ومنهج �آخر و�سطي ومعتدل يف النظر والإفتاء ،ومن
النتائج هناك عدة �ضوابط ال بد من مراعاتها من املجتهد قبل �صدور احلكم يف النازلة
و�ضوابط �أخرى يجب مراعاتها �أثناء احلكم يف النازلة كمراعاة مقا�صد ال�شريعة وفقه
الواقع والأعراف والعادات.
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Abstract
Search extract has urged Muslim to learn and understand
the religion, and to consider and reflect on everything that
surrounds human cracks and crashes. And may the scholars that
Shara asset measurement, measuring not only jurisprudence,
where scientists placed controls for issuing fatwas, warranted,
this research aims to study scientific curricula exist for issuing
these fatwas, controls that must be in accordance with the
commitment of the Islamic approach, only problem is that a
number of fatwas, warranted some scientists on the provisions
of some times that took place on the Muslim Ummah, as arbiter
of Jihad in the face of the invasion of Muslim countries and some
groups that call for a declaration of Jihad and the need to establish
Islamic Caliphate which they described as terrorism (regulation
daash). And for this purpose the research was prepared to
illustrate the most important consideration and due diligence
controls on such hard times to find optimum based on texts and
consistent with the purposes of the College and general rules. This
research is divided into an introduction, three detectives and a
conclusion where the first search: curriculum advisory opinions
in contemporary times, and the second controls required by the
judgment in times of calamity and III: controls during.
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مقـدمة :

�إنَّ للنظر واالجتهاد يف �أحكام النوازل املقام الأ�سمى يف الإ�سالم ،ملا له من مو�صول
الو�شائج ب�أ�صوله وفروعه احلظ الأوفى وال ِقدح املُع ّلى ،وهو امليدان الف�سيح الذي
ي�ستوعب ما ج ّد من �ش�ؤون احلياة والأحياء ،وتعرف من خالله �أحكام ال�شرع يف الوقائع
وامل�ستجدات الدينية والدنيوية .وال يخفى على �أهل العلم والإ�صالح ما وقع خالل ال�سنوات
املا�ضية من عدوان غا�شم على الأمة الإ�سالمية ،ا�ستهدف �أر�ضها ومقدراتها وانتهك
حقوقها وحرماتها ،فكانت نازلة عظيمة �أ�صيبت بها �أمة الإ�سالم يف كبدها وت�أثر لها
العامل �أجمع .عندها علت �صيحات الغيورين حم ّذر ًة من هذه الفتنة ومر�شد ًة للمخرج
ال�شرعي منها ،فخرج على �إثرها عدد من الفتاوى ال�شرعية لبع�ض العلماء من �أهل العلم؛
ب ّينت �أحكام بع�ض النوازل التي وقعت يف احلرب؛ كحكم جهاد الغزاة ،والتعاون معها،
وحكم منا�صرتهم ومظاهرتهم على امل�سلمني يف هذه الأزمة ،وهل يجوز جليو�ش امل�سلمني
امل�شاركة يف هذه احلرب بتقدمي العون والدعم لأولئك املعتدين؟  ،و�إىل غري ذلك من
امل�سائل الواقعة واملتوقعة احلدوث.

م�شكلة البحث :

تتمثل م�شكلة البحث يف كيفية معرفة �أحكام ال�شرع يف الوقائع امل�ستحدثة وامل�ستجدة،
ومعرفة �ضوابط الفتاوى يف الأحداث النازلة واملتوقعة احلدوث؟ وقد �أدى خروج بع�ض
هذه الفتاوى يف ال�ساحة الإ�سالمية �إىل �شيءٍ من التباين واالختالف يف �أحكامها ،والتنافر
والتباعد بني �أعالمها� ،إ�ضافة للحرية واال�ضطراب التي اعرتت كثري من امل�سلمني من
جراء هذا االختالف.

فرو�ض البحث :

ت�سعى الدرا�سة �إىل اختبار فر�ضية وجود تباين يف فتاوى علماء الإ�سالم يف هذا الع�صر
�أحدثت ا�ضطراب ًا و�سط الأمة ،رغم وجود �ضوابط �شرعية لالجتهاد يف النوازل عند
علماء ال�سلف .ومن �أجل هذا املق�صد ال�سامي �أعددت هذا البحث لأ�شارك بتو�ضيح �أهم
�ضوابط النظر واالجتهاد يف مثل هذه النوازل ،وذكر املالمح املهمة الجتهاد �أمثل ي�ستند
على ن�صو�ص ال�شرع ويتوافق مع مقا�صده الكلية وقواعده العامة.

منهجية البحث :

من �أجل حتقيق الأهداف املرجوة من هذا البحث ،اعتمدت الدرا�سة على منهجية البحث
اال�ستقرائي ،التحليلي ،املقارن .وق�سم هذا البحث �إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.
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املبحث الأول
مناهج العلماء للفتاوى يف النوازل املعا�صرة

برزت يف الع�صر احلا�ضر مناهج يف النظر فيما ا�ستجد حدوثه من نوازل وواقعات
وبرز لكل منهج منها علماء ومفتون وجهات تبني اجتهادها يف النوازل من خالل ر�ؤية هذه
املناهج وطرقها يف النظر .وهذه املناهج املعا�صرة يف الفتاوى واالجتهاد لي�ست وليدة هذا
الع�صر بل هي امتداد لوجهات نظر قدمية واجتهادات علماء و�أئمة �سلكوا هذه املناهج
و�أ�س�سوا طرقها ،فلن يكون مق�صود بحثنا ت�أريخ هذه املناهج ورموزها �إال بقدر ما يو�ضح
يجد وينزل بالنا�س من
مناهج الفتوى والنظر يف ع�صرنا احلا�ضر �إذ هي الوعاء لكل ما َ
�أحكام وواقعات معا�صرة .وميكن �إجمال �أبرز هذه املناهج املعا�صرة يف النظر يف �أحكام
النوازل �إىل ثالثة مناهج ،هي :

املنهج الأول  :الت�ضييق والت�شديد :

من املقرر �شرع ًا �أن هذا الدين ُبني على الي�سر ورفع احلرج و�أدلة ذلك غري منح�صرة،
قا�ض ب�أن اهلل عز وجل جعل هذا الدين رحمة للنا�س ،وي�سر ًا،
فا�ستقراء �أدلة ال�شريعة ٍ
والر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�صل بعثته الر�أفة والرحمة بالنا�س ورفع الآ�صار والأغالل
اءكم َر ُ�سو ٌل ِمنْ
التي كانت واقعة على من قبلنا من الأمم ،يقول اهلل تعاىل َ ( :ل َق ْد َج ْ
ي�ص َع َل ْي ُك ْم ِبالمْ ُ�ؤ ِْم ِن َني َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم) (�سورة التوبة � ،آية
�أَن ُف ِ�س ُك ْم َع ِزي ٌز َع َل ْي ِه َما َع ِنت ُّْم َح ِر ٌ
.)128 :
َ
ويقول عز وجل َ ( :و َما �أ ْر َ�س ْل َن َ
اك ِ�إال َر ْح َم ًة ِل ْل َعالمَ ِنيَ) (�سورة الأنبياء � ،آية .)107 :
ويقول عليه ال�صالة وال�سالم �( :إن اهلل مل يبعثني معنت ًا وال متعنت ًا ولكن بعثني معلم ًا
مي�سر ًا) (�أخرجه البخاري يف �صحيحه) .ومن �أبرز �أو�صافه عليه ال�صالة وال�سالم ما
قاله اهلل عز وجل َ ( :و ُي ِح ُّل َل ُه ْم َّ
ات َو ُي َح ِّر ُم َع َل ْي ِه ْم الخْ َ َبا ِئثَ َو َي َ�ض ُع َع ْن ُه ْم �إِ ْ�ص َرهُ ْم
الط ِّي َب ِ
َوال ْأغ َ
الل ا َّل ِتي َكا َن ْت َع َل ْي ِه ْم) (�سورة الأعراف � ،آية .)157 :
ولذلك كان عليه ال�صالة وال�سالم يرتك بع�ض الأفعال والأوامر ،خ�شية �أن ي�شق على
�أمته كما قال عليه ال�صالة وال�سالم ( :لوال �أن �أ�شق على �أمتي لأمرتهم بال�سواك)()29
ونظائره من ال�سنة كثري ولذلك كان عليه ال�صالة وال�سالم ي�أمر �أ�صحابه بالتي�سري �أي�ض ًا
على النا�س وعدم حملهم على ال�شدة وال�ضيق ،فقد قال ملعاذ بن جبل و�أبي مو�سى الأ�شعري
تع�سرا ِّ
وب�شرا وال تن ِّفرا)(� .)26إن
(ي�سرا وال ِّ
ر�ضي اهلل عنهماـ ملا بعثهما �إىل اليمن ِّ :
منهج الت�ضييق والت�شدد من الغلو املذموم انتهاجه يف �أمر النا�س �سوا ًء كان �إفتا ًء �أو تعليم ًا
�أو تربية �أو غري ذلك ،وقد يهون الأمر �إذا كان يف خا�صة نف�سه دون �إلزام النا�س به ،ولكن
الأمر يختلف عندما ُيتجاوز ذلك �إىل الأمر به ،والإلزام به ،وميكن �إبراز بع�ض مالمح
هذا املنهج يف �أمر الإفتاء مبا يلي :
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�أ -التع�صب للمذهب �أو للآراء �أو لأفراد العلماء :

تقوم حقيقة التع�صب على اعتقاد املتع�صب �أنه قب�ض على احلق النهائي – يف الأمور
ظن بالنف�س
االجتهادية – الذي ال جدال وال مراء فيه ،في�ؤدي �إىل
ٍ
انغالق يف النظر وح�سن ٍ
وت�شنيع على املخالف واملناف�س ،مما يولد منهج ًا مت�شدد ًا يتَّبعه الفقيه �أو املفتي ب�إلزام
النا�س مبذهبه يف النظر وحرمة غريه من الآراء واملذاهب؛ مما يوقعه و�إياهم يف ال�ضيق
والعنت باالنغالق على هذا القول �أو ذاك املذهب دون غريه من الآراء واملذاهب الراجحة.
يقول الإمام �أحمد رحمه اهلل ( :من �أفتى النا�س لي�س ينبغي �أن يحمل النا�س على مذهبه
وي�شدد عليهم)( .)7مع العلم ب�أن مذهب جمهور العلماء عدم �إيجاب االلتزام مبذهب
معني يف كل ما يذهب �إليه من قول .ومن ذلك ما نراه يف جمتمعنا املعا�صر من �شدة
احلاجة ملعرفة بع�ض �أحكام املعامالت املعا�صرة التي تنزل بحياة النا�س ،ولهم فيها
حاجة ما�سة� ،أو مرتبطة مبعا�شهم اخلا�ص من غري انفكاك ،والأ�صل ال�شرعي فيها احلل،
وقد يطر�أ على تلك املعامالت ما يخ ّل بعقودها مما قد يقربها نحو املنع والتحرمي ،فيعمد
الفقيه لتغليب جهة احلرمة واملنع يف �أمثال تلك العقود التي ت�شعبت يف حياة النا�س ،مع �أن
الأ�صل يف العقود اجلواز وال�صحة( ،)11والأ�صل يف املنافع الإباحة .في�صبح حال �أولئك
النا�س �إما بحث ًا عن الأقوال ال�شاذة واملرجوحة فيقلدونها ولن يعدموها ،و�إما ينبذون
و�سع الفقهاء على
التقيد بالأحكام ال�شرعية يف معامالتهم وهي الطامة الكربى ،ولو َّ
النا�س يف �أمثال تلك العقود و�ضبطوا لهم �صور اجلواز وا�ستثنوا منها �صور املنع وو�ضعوا
لهم البدائل ال�شرعية خري ًا من �أن يحملوا النا�س على هذا املركب اخل�شن من املنع العام
والتحرمي التام لكل تلك العقود النازلة .ومن الأمثلة يف هذا املجال �أي�ض ًا ما يقع يف الآونة
الأخرية �أيام احلج من تزايد مطرد لأعداد احلجاج وما ينجم عنه من تزاحم عنيف
وم�ضايقة �شديدة �أدت �إىل تغري اجتهاد كثري من العلماء املفتني يف كثري من امل�سائل،
وخمالفة امل�شهور من املذاهب تخفيف ًا على النا�س من ال�ضيق واحلرج ،وكم �سيح�صل
للنا�س من �شدة وكرب لو مت�سك �أولئك العلماء ب�أقوال �أئمتهم �أو �أفتوا بها دون اعتبار
لتغري الأحوال والظروف واختالف الأزمنة واملجتمعات .فرمي اجلـمار يف �أيام الت�شريق
يبد�أ من زوال ال�شمـ�س حتى الغـروب ،وعلى ر�أي اجلمهور ال يجزئ الرمي بعد املغرب.
( )5ومع ذلك اختار كثري من املحققني وجهات الإفتاء جواز الرمي لي ًال مراعاة لل�سعة
والتي�سري على احلجاج من ال�ش َّدة والزحام ،ولعل الداعي يت�أكد ملعاودة النظر يف حكم
الرمي قبل الزوال وخ�صو�ص ًا للمتعجل يف اليوم الثاين من �أيام الت�شريق؛ ملا ترتب على
الرمي بعد الزوال يف ال�سنوات املا�ضية من �ضيق وحرج �شديد ،وال يخفى �أن القاعدة يف
�أعمال احلج كما �أنها قائمة على �إتباع �سنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قائمة �أي�ض ًا على
رفع احلرج والتي�سري.
العدد الثاين
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ب  -التم�سك بظاهر الن�صو�ص فقط :

�إن تعظيم الن�صو�ص وتقدميها �أ�صل ديني ومطلب �شرعي ال ي�صح للمجتهد نظر �إذا مل
ي�أخذ بالن�صو�ص ويعمل بها ،ولكن الإنحراف يح�صل بالتم�سك بظواهر الن�صو�ص فقط
دون فقهها ومعرفة مق�صد ال�شرع منها ،ومما يدل على وجود هذا االجتاه ما ذكره د.
�صالح املزيد بقوله ( :وقد ظهر يف ع�صرنا من يقول  :يكفي ال�شخ�ص لكي يجتهد يف
�أمور ال�شرع يقتني م�صحف ًا مع �سنن �أبي دا�ؤود ،وقامو�س لغوي) .وهذا النوع من املتطفلني
مل ي�شموا رائحة الفقه ف�ض ًال �أن يجتهدوا فيه ،وقد �سماهم د .القر�ضاوي (بالظاهرية
اجلدد) - .مع فارق الت�شبيه يف نظري  -حيث قال عنهم ( :املدر�سة الن�صية احلرفية،
وهم الذين �أ�سميهم (الظاهرية اجلدد) وجلهم ممن ا�شتغلوا باحلديث ،ومل يتمر�سوا
الفقه و�أ�صوله ،ومل يطلعوا على اختالف الفقهاء ومداركهم يف اال�ستنباط وال يكادون
يهتمون مبقا�صد ال�شريعة وتعليل الأحكام بتغري الزمان واملكان واحلال)( .)17وه�ؤالء
�أقرب �شيء �إىل �أل�سنتهم و�أقالمهم �إطالق كلمة التحرمي دون مراعاة خلطورة هذه الكلمة
ودون تقدمي الأدلة ال�شافية من ن�صو�ص ال�شرع وقواعده �سند ًا للتحرمي وحم ًال للنا�س على
�أ�شد جماري التكليف ،واهلل عز وجل قد حذر من ذلك حيث قال �سبحانه َ ( :وال َت ُقـو ُلوا لمِ َا
ت َِ�ص ُف �أَ ْل ِ�سـ َن ُت ُك ْم ا ْل َك ِذ َب َه َذا َحـال ٌل َو َه َذا َحـ َرا ٌم ِل َتفْترَ ُوا َع َلى اللهَّ ِ ا ْل َك ِـذ َب �إِنَّ ا َّل ِذينَ َي ْفـترَ ُونَ
َع َلى اللهَّ ِ ا ْل َك ِـذ َب ال ُي ْف ِل ُـحونَ ) �سورة النحل � ،آية .116 :
فكم من املعامالت املباحة حرمت ،وكثري من �أبواب العلم واملعرفة �أُو�صدت و�أُخرج
�أقوام من امل َّلة ،زاعمني يف ذلك كله خمالفة القطعي من الن�صو�ص ،والثابت من ظاهر
الأدلة؛ ولي�س الأمر كذلك عند العلماء الرا�سخني .وهذا التحذير من �إ�صدار �أحكام اهلل
تعاىل قاطعة يف النوازل والواقعات من دون علم را�سخ ال �شك �أنه يف�ضي �إىل �إعنات النا�س
والت�شديد عليهم مبا ينايف �سماحة ال�شريعة ،ورحمتها باخللق .وقد وقع يف الع�صور الأخرية
من ك ّفر املجتمعات واحلكومات حتى جعلوا فعل املعا�صي �سبب ًا للخروج عن الإ�سالم ،ومن
�أولئك القوم؛ ما قاله ماهر بكري �أحد �أع�ضاء التكفري والهجرة�( :إن كلمة عا�صي هي
ا�سم من �أ�سماء الكافر وت�ساوي كلمة كافر متام ًا ،ومرجع ذلك �إىل ق�ضية الأ�سماء� ،إنه
لي�س يف دين اهلل �أن ي�سمى املرء يف � ٍآن واحد م�سلم ًا وكافر ًا)( )28؟.
�إن هذا املنهج القائم على النظر الظاهر للن�صو�ص دون معرفة دالالتها �أعنت الأمة
و�أوقع امل�سلمني يف ال�شدة واحلرج ،ولعله امتداد للخوارج يف ت�شديدهم وت�ضييقهم على
�أنف�سهم والنا�س� ،أو الظاهرية يف �شذوذهم نحو بع�ض الأفهام الغريبة والآراء العجيبة.

ج ـ الغلو يف �سد الذرائع واملبالغة يف الأخذ باالحتياط عند كل خالف:

دلت الن�صو�ص الكثرية على اعتبار �سد الذرائع والأخذ به حماية ملقا�صد ال�شريعة
وتوثيق ًا للأ�صل العام الذي قامت عليه ال�شريعة من جلب امل�صالح ودرء املفا�سد .وعموم
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القاعدة الفقهية عند �أهل العلم ،ف�إذا ح ّرم اهلل تعاىل �شيئ ًا وله طرق وو�سائل تف�ضي
�إليه ،ف�إنه يحرمها ومينع منها ،حتقيق ًا لتحرميه ،وتثبيت ًا له ،ومنع ًا من �أن يقرب حماه ولو
�أباح الو�سائل والذرائع املف�ضية �إليه لكان ذلك نق�ص ًا للتحرمي و�إغرا ًء للنفو�س به(.)20
ويحدث الإ�شكال يف اعتبار قاعدة �سد الذرائع عندما ت�ؤول املبالغة يف الأخذ بها �إىل تعطيل
م�صالح راجحة مقابل م�صلحة �أو مف�سدة متوهمة يظنها الفقيه؛ فيغلق الباب �إ�ساء ًة
لل�شرع من حيث ال ي�شعر كمن ذهب �إىل منع زراعة العنب خ�شية اتخاذه خمر ًا ،واملنع
من املجاورة يف البيوت خ�شية الزنا ،فهذه الأمثلة وغريها اتفقت الأمة على عدم �سده،
لأن م�صلحته راجحة فال ترتك ملف�سدة مرجوحة متوهمة )25(.وقد يح�صل لبع�ض
متفقهة الع�صر احلا�ضر املبالغة يف رف�ض االقتبا�س من الأمم الأخرى فيما تو�صلت �إليه
من �أنظمة وعلوم ومعارف وخمرتعات؛ معتربين ذلك من الإحداث يف الدين واملخالفة
لهدي �سيد املر�سلني( .)21والناظر يف كثري من النوازل املعا�صرة يف جمال الإقت�صاد
والطب يرى �أنها يف غالبها قادمة من الدول الكافرة و�أن تعميم احلكم بالرف�ض بنا ًء على
م�صدره ومن�ش�أه حتجر وت�ضييق .وال تزال ترد على النا�س من امل�ستجدات والوقائع بحكم
ات�صالهم بالأمم الأخرى من العادات والنظم ما لو �أغ َلق املفتي فيه على النا�س احلكم
و�ش ّدد من غري دليل وحجة؛ لأنف�ض النا�س من حول الدين وغرقوا فيها من غري حاجة
لل�س�ؤال ،ولذلك كان من املهم �سد الذرائع املف�ضية �إىل مفا�سد راجحة و�إن كانت ذريعة
يف نف�سها مباحة كما ينبغي فتح الذرائع �إذا كانت تف�ضي �إىل طاعات وقربات م�صلحتها
راجحة(.)22

ومن مالمح منهج الت�ضييق والت�شدد يف الفتوى يف النوازل :

�أ .الأخذ باالحتياط عند كل م�س�ألة خالفية ينهج فيها املفتي نحو التحرمي �أو الوجوب
أمر فيه نوع �شبهة يخ�شى
�س ّد ًا لذريعة الت�ساهل يف العمل بالأحكام �أو منع ًا من الوقوع يف � ٍ
�أن يقع املكلف فيها ،فيجري هذا احلكم عام ًا �شام ًال لكل �أنواع النا�س والأحوال والظروف.
فمن ذلك منع عمل املر�أة ولو ب�ضوابطه ال�شرعية ووجود احلاجة �إليه(.)30
ب .حترمي كافة �أنواع الت�صوير الفوتوغرايف والتلفزيوين مع �شدة احلاجة �إليه يف �أوقاتنا
املعا�صرة (� )12إىل غريها من امل�سائل التي �أثبت جمهور العلماء جوازها بال�ضوابط
وال�شروط ال�صاحلة لذلك .ويجب التنبيه يف هذا املقام على �أن العمل باالحتياط �سائغ
يف حق الإن�سان يف نف�سه ملا فيه من الورع واطمئنان القلب� ،أما �إلزام العامة به واعتباره
منهج ًا يف الفتوى ف�إن ذلك مما يف�ضي �إىل و�ضع احلرج عليهم(.)30
وقاعدة  :ا�ستحباب اخلروج من اخلالف؛ لي�ست على �إطالقها بل ا�شرتط العلماء يف
ا�ستحباب العمل بها �شروط ًا هي كالتايل :
�أ� -أن ال ي�ؤدي اخلروج من اخلالف �إىل الوقوع يف حمذور �شرعي من ترك �سنة ثابتة �أو
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اقتحام مكروه �أو ترك للعمل بقاعدة مقررة.
ب� -أن ال يكون دليل املخالف معلوم ال�ضعف فهذا اخلالف ال يلتفت �إليه.
ج� -أن ال ي�ؤدي اخلروج من اخلالف �إىل الوقوع يف خالف �آخر.
د� -أن ال يكون العامل بالقاعدة جمتهد ًا؛ ف�إن كان جمتهد ًا مل يجز له االحتياط يف
امل�سائل التي ي�ستطيع االجتهاد فيها بل ينبغي عليه �أن يفتي النا�س مبا ترجح عنده من
الأدلة والرباهني(.)23
ووجه ال�شبه يف معار�ضة هذه القاعدة لرفع احلرج ،هو �أنه �إذا كان وجوب االحتياط
يعني وجوب الإتيان بجميع حمتمالت التكليف� ،أو اجتنابها عند ال�شك بها ،ف�إن يف ذلك
تكثري ًا للأفعال التي �سي�أتي بها املكلف �أو �سيجتنبها ،ويف هذه الزيادة يف الأفعال ما ال
يتالءم مع �إرادة التخفيف والتي�سري ورفع احلرج ،بل قال بع�ض العلماء � :إنه لو بنى املكلف
يوم ًا واحد ًا على االلتزام باالحتياط يف جميع �أموره مما خرج من موارد الأدلة القطعية
لوجد من نف�سه حرج ًا عظيم ًا ،فكيف لو بنى ذلك جميع �أوقاته ،و�أمر عامة املكلفني حتى
الن�ساء و�أهل القرى والبوادي ف�إن ذلك مما ي�ؤدي �إىل ح�صول اخللل يف نظام �أحوال
العباد ،والإ�ضرار ب�أمور املعاي�ش(.)28

املنهج الثاين  :املبالغة يف الت�ساهل والتي�سري

ظهر �ضمن مناهج النظر يف النوازل املعا�صرة منهج املبالغة والغلو يف الت�ساهل والتي�سري،
وتعترب هذه املدر�سة يف النظر والفتوى ذات انت�شار وا�سع على امل�ستوى الفردي وامل�ؤ�س�سي
خ�صو�ص ًا �أن طبيعة ع�صرنا احلا�ضر قد طغت فيه املادية على الروحية ،والأنانية على
الغريية ،والنفعية على الأخالق ،وكرثت فيه املغويات بال�شر والعوائق عن اخلري ،و�أ�صبح
القاب�ض على دينه كالقاب�ض على اجلمر حيث تواجهه التيارات الكافرة عن ميني و�شمال
حتاول �إبعاده عن دينه وعقيدته وال يجد َمنْ يعينه بل رمبا يجد من يعوقه .و�أمام هذا
الواقع دعا الكثري من الفقهاء �إىل التي�سري ما ا�ستطاعوا يف الفتوى والأخذ بالرتخ�ص يف
�إجابة امل�ستفتني ترغيب ًا لهم وتثبيت ًا لهم على الطريق القومي(.)22
وال �شك �أن هذه دعوى مباركة قائمة على مق�صد �شرعي عظيم من مقا�صد ال�شريعة
العليا وهو رفع احلرج وجلب النفع للم�سلم ودرء ال�ضرر عنه يف الدارين؛ ولكن الواقع
املعا�صر لأ�صحاب هذا التوجه ي�شهد �أن هناك بع�ض التجاوزات يف اعتبار التي�سري والأخذ
بالرتخ�ص ورمبا وقع �أحدهم يف رد بع�ض الن�صو�ص وت�أويلها مبا ال حتتمل وجه ًا يف اللغة �أو
يف ال�شرع .و�ضغط الواقع ونفرة النا�س عن الدين ال ي�س ّوغ الت�ضحية بالثوابت وامل�سلمات �أو
التنازل عن الأ�صول والقطعيات مهما بلغت املجتمعات من تغري وتطور ف�إن ن�صو�ص ال�شرع
جاءت �صاحلة للنا�س يف كل زمان ومكان .يرى ال�شيخ حممد الطاهر بن عا�شورـ رحمه
اهلل يف ذلك � :أن عموم ال�شريعة ل�سائر الب�شر يف �سائر الع�صور مما �أجمع عليه امل�سلمون،
132

جملة ال�شرق للدرا�سات والبحوث العلمية

Alsharg Journal for studies and Scientific Research

العدد الثاين

وقد �أجمعوا على �أنها مع عمومها �صاحلة للنا�س يف كل زمان ومكان ومل يبينوا كيفية
هذه ال�صلوحية؛ وحتتمل �أن تت�صور بكيفيتني  :الأوىل � :أن هذه ال�شريعة قابلة ب�أ�صولها
وكلياتها لالنطباق على خمتلف الأحوال بحيث ت�ساير �أحكامها خمتلف الأحوال دون حرج
وال م�شقة وال ع�سر ،الثانية � :أن يكون خمتلف �أحوال الع�صور والأمم قاب ًال للت�شكيل على
نحو �أحكام الإ�سالم دون حرج وال م�شقة وال ع�سر كما �أمكن تغيري الإ�سالم لبع�ض �أحوال
العرب والفر�س والقبط والرببر والروم والتتار والهنود وال�صني والرتك من غري �أن يجدوا
حرج ًا وال ع�سر ًا يف الإقالع عما نزعوه من قدمي �أحوالهم الباطلة .فمن اخلط�أ واخلطر
اجتهاد دون اعتبار
قول والعمل ب�أي
ٍ
تربير الواقع واملبالغة يف فقه التي�سري بالأخذ ب�أي ٍ
احلجة والدليل مق�صد ًا ُم ِّهم ًا يف النظر واالجتهاد.
ولعل من الدوافع لهذا الإجتاه االجتهادي؛ �أن �أ�صحاب هذه املدر�سة يريدون �إ�ضفاء
ال�شرعية على هذا الواقع ،بالتما�س تخريجات وت�أويالت �شرعية تعطيه �سند ًا للبقاء .وقد
يكون مهمتهم تربير �أو مترير ما يراد �إخراجه للنا�س من قوانني �أو قرارات �أو �إجراءات
تريدها ال�سلطة .ومن ه�ؤالء من يفعل ذلك خمل�ص ًا مقتنع ًا ال يبتغي زلفى �إىل �أحد ،وال
مكاف�أة من ذي �سلطان ولكنه واقع حتت ت�أثري الهزمية النف�سية �أمام ح�ضارة الغرب
وفل�سفاته وم�سلماته .وال يخفى على �أحد ما لهذا التيار االجتهادي من �آثار �سيئة على
الدين وحتى على تلك املجتمعات التي هم فيها ،فهم قد �أزالوا من خالل بع�ض الفتاوى
الفوارق بني املجتمعات امل�سلمة والكافرة بحجة مراعاة التغيري يف الأحوال والظروف عما
كانت عليه يف القرون الأوىل( .)20وميكن �أن نربز �أهم مالمح هذا االجتاه فيما يلي :

�أ -الإفراط بالعمل بامل�صلحة ولو عار�ضت الن�صو�ص :

�إن امل�صلحة املعتربة �شرع ًا لي�ست بذاتها دلي ًال م�ستق ًال بل هي جمموع جزئيات الأدلة
التف�صيلية من القر�آن وال�سنة التي تقوم على حفظ الكليات اخلم�س في�ستحيل عق ًال �أن
تخالف امل�صلحة مدلولها �أو تعار�ضه وقد �أُثبتت حجية امل�صلحة عن طريق الن�صو�ص
اجلزئية فيكون ذلك من قبيل معار�ضة املدلول لدليله �إذا جاء مبا يخالفه وهذا باطل.
فامل�صلحة عند العلماء ما كانت مالئمة ملقا�صد ال�شريعة ال تعار�ض ن�ص ًا �أو �إجماع ًا
مع حتققها يقيني ًا �أو غالب ًا وعموم نفعها يف الواقع� ،أما لو خالفت ذلك فال اعتبار بها
عند عامة الفقهاء والأ�صوليني ( .)10وواقع الإفتاء املعا�صر جنح فيه بع�ض الفقهاء
واملفتني �إىل املبالغة يف العمل بامل�صلحة ولو خالفت الدليل املعترب ومن ذلك ما قاله بع�ض
املعا�صرين ممن ذهبوا �إىل جواز الفوائد امل�صرفية مع معلومية الربا فيها ،وخمالفته
للن�صو�ص والإجماع املحرم للربا قليله وكثريه .وظهر يف الآونة الأخرية بع�ض الفتـاوى
التي �أباحت بيع اخلمر من �أجل م�صلحة البالد يف ا�ستقطاب ال�سياحة ،و�إباحة الإفطار
يف رم�ضان من �أجل �أال تتعطل م�صلحة الأعمال يف البالد ،و�إباحة التعامل بالربا من
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�أجل تن�شيط احلركة التجارية والنهو�ض بها( .)20وبع�ضها جوزت الت�سوية بني االبناء
والبنات يف املرياث وكل هذه وغريها خرجت بدعوى العمل بامل�صلحة ومواكبة ال�شريعة
مل�ستجدات احلياة(.)22

ب– تتبع الرخ�ص والتلفيق بني املذاهب :

الرخ�ص ال�شرعية الثابتة بالقر�آن وال�سنة ال ب�أ�س يف العمل بها لقول النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم�( :إن اهلل يحب �أن ت�ؤتى رخ�صه كما يحب �أن ت�ؤتى عزائمه)(� .)32أما تتبع
رخ�ص املذاهب الإجتهادية واجلري وراءها دون حاج ٍة ي�ضطر �إليها املفتي ،والتنقل من
عدد من الأئمة يف م�س�ألة واحدة بغية الرتخ�ص ،فهذا
مذهب �إىل �آخر والأخذ ب�أقوال ٍ
املنهج قد كرهه العلماء َّ
وحذروا منه ،و�إمامهم يف ذلك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ملا
قال �( :إين �أخاف عليكم ثالث ًا وهي كائنات  :زلة عامل ،وجدال منافق بالقر�آن ،ودنيا
تفتح عليكم)( .)16فزلة العالمِ خموفة باخلطر لرتتب زلل العالمَ عليها فمن تتبع زلل
العلماء اجتمع فيه ال�شر كله .وقد حكى بع�ض املعا�صرين خالف ًا بني العلماء يف جتويز
الأخذ برخ�ص العلماء ملن كان مفتي ًا �أو ناظر ًا يف النوازل .ولعل حكاية اخلالف لي�ست
�صحيحة على �إطالقها وذلك للأ�سباب التالية :
� 1أن اخلالف الذي ذكروه يف جواز تتبع الرخ�ص �أخذوه بنا ًء على اخلالف يف م�س�ألةاجلواز للعامي �أن يتخري يف تقليده من �شاء ممن بلغ درجة االجتهاد ،و�أنه ال فرق بني
مف�ضول و�أف�ضل ،ومع ذلك ف�إنهم و�إن اختلفوا يف هذه امل�س�ألة �إال �أنهم اتفقوا على �أنه �إن
بان لهم الأرجح من املجتهدين فيلزمهم تقليده وال يجوز لهم �أن يتتبعوا يف ذلك رخ�ص
ٌ
خالف للعلماء يف
العلماء وزللهم والعمل بها دون حاجه �أو �ضابط  .فال ي�صح �أن ُيحكى
م�س�ألة تخريج ًا على م�س�ألة �أخرى تخالفها يف املعنى وامل�ضمون ،وال تالزم بينها وذلك
�أن اخلالف يف حق العامي� ،أما املجتهد املفتي فال يجوز له �أن يفتي �إال مبا تو�صل �إليه
اجتهاده ونظره (.)25
� 2أن بع�ض العلماء ج ّوز الرتخ�ص يف الأخذ ب�أقوال �أي العلماء �شاء وهذا �إمنا هو يفحق العوام ـكما ذكرنا ،كذلك �أن يكون يف حاالت الإ�ضطرار و�أن ال يكون غر�ضه الهوى
وال�شهوة ،يقول الإمام الزرك�شي رحمه اهلل ـ يف ذلك ( :ويف فتاوى النووي اجلزم ب�أنه
ال يجوز تتبع الرخ�ص ،وقال يف فتا ٍو له �أخرى؛ وقد �سئل عن مقلد مذهب  :هل يجوز له
�أن يقلد غري مذهبه يف رخ�صة ل�ضرورة ونحوها؟ � ،أجاب  :يجوز له �أن يعمل بفتوى من
ي�صلح للإفتاء �إذا �س�أله اتفاق ًا من غري تل ّقط الرخ�ص وال تعمد �س�ؤال من يعلم �أن مذهبه
ربرها
الرتخي�ص يف ذلك)( .)2فالعلماء ال يجوزون تتبع الرخ�ص �إال يف حاالت خا�صة ي ّ
حاجة وحال ال�سائل لذلك ال �أن يكون منهج ًا للإفتاء يتبعه املفتي مع كل �سائل �أو يف كل
نازلة بالهوى والت�شهي.
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� – 3أن هناك من العلماء من حكى الإجماع على حرمة تتبع الرخ�ص حتى لو كان
عامي ًا حيث ال يجوز للعامي تتبع الرخ�ص �إجماع ًا .وقد �أفا�ض الإمام ال�شاطبي رحمه اهلل
يف الآثار ال�سيئة التي تنجم عن العمل بتل ّقط الرخ�ص وتتبعها من املذاهب وخطر هذا
املنهج يف الفتيا والت�ساهل املفرط لي�س من �سيما العلماء الأخيار وقد جعل ابن ال�سمعاين
رحمه اهلل من �شروط العلماء �أهل الإجتهاد  :الكف عن الرتخي�ص والت�ساهل ،ثم �صنف
رحمه اهلل املت�ساهلني نوعني  :الأول � :أما �أن يتـ�ساهل يف طلـب الأدلـة وطرق الأحـكام
وي�أخـذ ببـادئ النظر و�أوائـل الفكر فهذا مق�صر يف حق الإجتهاد وال يحل له �أن يفتي
وال يجوز ،والثاين � :أما �أن يت�ساهل يف طلب الرخ�ص وت�أول ال�سنة فهذا متجوز يف دينه
وهو �آثم من الأول .واملالحظ �أن منهج الت�ساهل القائم على تتبع الرخ�ص يف�ضي �إىل
�إتباع الهوى وانخرام نظام ال�شريعة (ف�إذا عر�ض العامي نازلته على املفتي ،فهو قائل
له � :أخرجني عن هواي ودلني على �إتباع احلق ،فال ميكن واحلال هذه �أن يقول له  :يف
قول لأهل العلم ي�صلح
م�س�ألتك قوالن فاخرت ل�شهوتك �أيهما �شئت) �أو �س�أبحث لك عن ٍ
لك ،وقد قال الإمام �أحمد رحمه اهلل ( :لو �أن رج ًال عمل بكل رخ�صه؛ بقول �أهل الكوفة
يف النبيذ ،و�أهل املدينة يف ال�سماع ،و�أهل مكة يف املتعة كان فا�سق ًا)(.)11

ج– التحايل الفقهي على �أوامر ال�شرع :

وهو من مالمح مدر�سة الت�ساهل والغلو يف التي�سري؛ وقد جاء النهي يف ال�سنة عن هذا
الفعل حيث قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ( :ال ترتكبوا ما ارتكب اليهود فت�ستحلوا حمارم
اهلل ب�أدنى احليل) .وعلى ذلك اتفق �أكرث �أهل العلم على عدم جتويزه ( )25ويف ذلك
يقول الإمام القرايف رحمه اهلل  :ال ينبغي للمفتي �إذا كان يف امل�س�ألة قوالن � :أحدهما فيه
ت�شديد والآخر فيه تخفيف؛ �أن يفتي العامة بالت�شديد واخلوا�ص من والة الأمور بالتخفيف
وذلك قريب من الف�سوق واخليانة يف الدين والتالعب بامل�سلمني ،ودليل على فراغ القلب
من تعظيم اهلل تعاىل و�إجالله وتقواه ،وعمارته باللعب وحب الريا�سة والتقرب �إىل اخللق
دون اخلالق ،نعوذ باهلل من �صفات الغافلني ،وقد حكى �أبو الوليد الباجي رحمه اهلل عن
�أحد �أهل زمانه �أخربه �أنه وقعت له واقعة ،ف�أفتاه جماعة من املفتني مبا ي�ضره وكان غائب ًا،
فلما ح�ضروا قالوا  :مل نعلم �أنها لك ،و�أفتوه بالرواية الأخرى .قال  :وهذا مما ال خالف
بني امل�سلمني املعتد بهم يف الإجماع �أنه ال يجوز.
ف�صل �أهل العلم القول يف احليل املمنوعة على املفتي ب�أنه ال يجوز للمفتي تتبع احليل
وقد َّ
وح ِر َم ا�ستفتا�ؤه،
املحرمة واملكروهة ،وال تتبع الرخ�ص ملن �أراد نفعه ،ف�إن تتبع ذلك ف�سق ُ
ف�إن َح ُ�سن ق�صده يف حيل ٍة جائزة ال �شبهة فيها وال مف�سدة ،لتخلي�ص امل�ستفتي بها من حرج
جاز ذلك ،بل ا�ستحب ،وقد �أر�شد اهلل نبيه �أيوب عليه ال�سالم �إىل التخل�ص من احلنث ب�أن
ي�أخذ بيده �ضغث ًا في�ضرب به املر�أة �ضرب ًة واحدة .و�أر�شد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بال ًال
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�إىل بيع التمر بدراهم ،ثم ي�شرتي بالدراهم متر ًا �آخر ،فيخل�ص من الربا .ف�أح�سن املخارج
ما خ ّل�ص من امل�آثم و�أقبح احليل ما �أوقع يف املحارم �أو �أ�سقط ما �أوجبه اهلل ور�سوله من
احلق الالزم واهلل املوفق لل�صواب ( .)25وقد وقع كثري من الفقهاء املعا�صرين يف الإفتاء
بجواز كثري من املعامالت املحرمة حتاي ًال على �أوامر ال�شرع؛ ك�صور بيع العينة املعا�صرة
ومعامالت الربا امل�صرفية� ،أو التحايل على �إ�سقاط الزكاة �أو الإبراء من الديون الواجبة،
�أو ما يح�صل يف بع�ض البلدان من جتويز الأنكحة العرفية حتاي ًال على الزنا� ،أو حتليل
املر�أة لزوجها بعد مباينته لها بالطالق ،وكل ذلك وغريه من التحايل املذموم يف ال�شرع .

املنهج الثالث  :الو�سطي املعتدل يف النظر والإفتاء :

ال�شريعة الإ�سالمية �شريعة تتميز بالو�سطية والي�سر ولذا ينبغي للناظر يف �أحكام النوازل
من �أهل الفتيا والإجتهاد �أن يكونوا على الو�سط املعتدل بني طرف الت�شدد والإنحالل
كما �أن املفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل النا�س على املعهود الو�سط فيما يليق
باجلمهور فال يذهب بهم مذهب ال�شدة وال مييل بهم �إىل طرف الإنحالل والدليل
على �صحة هذا �أن ال�صراط امل�ستقيم الذي جاءت به ال�شريعة؛ ف�إنه قد م ّر �أن مق�صد
ال�شارع من املكلف احلمل على التو�سط من غري �إفراط وال تفريط ،ف�إذا خرج عن ذلك
يف امل�ستفتني؛ خرج عن ق�صد ال�شارع ولذلك كان َمنْ خرج عن املذهب الو�سط مذموم ًا
عند العلماء الرا�سخني .ف�إن اخلروج �إىل الأطراف خارج عن العدل ،وال تقوم به م�صلحة
اخللق� ،أما طرف الت�شديد ف�إنه مهلكة و�أما طرف الإنحالل فكذلك �أي�ض ًا؛ لأن امل�ستفتي
�إذا ُذ ِه َب به مذهب العنت واحلرج ُب ِّغ�ض �إليه الدين و�أدى �إىل الإنقطاع عن �سلوك طريق
الآخرة ،وهو م�شاهد ،و�أما �إذا ُذ ِه َب به مذهب الإنحالل كان مظنة للم�شي على الهوى
وال�شهوة ،وال�شرع �إمنا جاء بالنهي عن الهوى و�إتباع الهوى مهلك ،والأدلة كثرية (.)25
ولعل ما ذكرناه من مالمح للمناهج الأخرى املت�شددة واملت�ساهلة كان من �أجل �أن يتبني
لنا من خاللها املنهج املعتدل؛ وذلك �أن الأ�شياء قد تعرف ب�ضدها وتتمايز بنقائ�ضها.
وقد �أجاز بع�ض العلماء للمفتي �أن يت�شدد يف الفتوى على �سبيل ال�سيا�سة ملن هو مقدم
على املعا�صي مت�ساهل فيها ،و�أن يبحث عن التي�سري والت�سهيل على ما تقت�ضيه الأدلة ملن
هو م�شدد على نف�سه �أو غريه ،ليكون م�آل الفتوى � :أن يعود امل�ستفتي �إىل الطريق الو�سط
( .)13ولذلك ينبغي للمفتي �أن يراعي حالة امل�ستفتي �أو واقع النازلة في�سري يف نظره
نحو الو�سط املطلوب باعتدال ال �إفراط فيه نحو الت�شدد وال تفريط فيه نحو الت�ساهل
وفق مقت�ضى الأدلة ال�شرعية و�أ�صول الفتيا ،وما �أح�سن ما قاله الإمام �سفيان الثوري
رحمه اهلل �( :إمنا العلم عندنا الرخ�صة من ثقة ف�أما الت�شدد فيح�سنه كل �أحد)()16
والظاهر �أنه يعني تتبع مق�صد ال�شارع بالأ�صل املي�سور امل�ستند �إىل الدليل ال�شرعي .وال
�شك �أن هذا الإجتاه هو �إجتاه �أهل العلم والورع والإعتدال ،وهي ال�صفات الالزمة ملن
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يتعر�ض للفتوى والتحدث ب�إ�سم ال�شرع ،وخ�صو�ص ًا يف هذا الع�صر .فالعلم هو العا�صم من
احلكم باجلهل ،والورع هو العا�صم من احلكم بالهوى ،والإعتدال هو العا�صم من الغلو
والتفريط ،وهذا الإجتاه هو الذي يجب �أن ي�سود ،وهو الإجتهاد ال�شرعي ال�صحيح وهو
الذي يدعو �إليه �أئمة العلم امل�صلحون(.)31

املبحث الثاين
ال�ضوابط التي يراعيها املجتهد قبل احلكم يف النازلة

�إن ال�ضوابط والآداب التي ينبغي �أن يراعيها الناظر يف النوازل وخ�صو�ص ًا ما كان منها
معا�صر ًا ،منها ما يحتاجه قبل احلكم يف النازلة وهذا النوع من ال�ضوابط يكون �ضروري ًا
لإعطاء املجتهد �أهلية كاملة وعدة كافية يت�سنى بها اخلو�ض للنظر والإجتهاد يف حكمها
و�سيكون البحث يف هذا املبحث حول �أهم ال�ضوابط التي يحتاجها الناظر يف النوازل قبل
احلكم يف النازلة؛ على النحو التايل :

ال�ضابط الأول  :الت�أكد من وقوع النازلة :

الأ�صل يف امل�سائل النازلة وقوعها وحدوثها يف واقع الأمر ،وعندها ينبغي �أن ينظر
املجتهد يف التحقق من وقوعها والت�أكد من حدوثها ،ومن َّثم ا�ستنباط حكمها ال�شرعي،
وقد يح�صل �أن ي�س�أل الفقيه املجتهد عن م�س�ألة مل تقع تكلف ًا من ال�سائل وتعمق ًا منه يف
تخيالت وتوقعات ال تفيد �صاحبها وال تنفع عامل ًا �أو متعلم ًا ،وذلك لبعد وقوعها وا�ستحالة
حدوثها .وال يخفى �أن التوغل يف باب االجتهاد �إمنا هو للحاجة التي تنزل باملكلف يحتاج
فيها �إىل معرفة حكم ال�شرع و�إال وقع يف احلرج والعنت �أو اخلو�ض يف م�سائل ال�شريعة بغري
علم �أو هدى� ،أما �إذا كان باب االجتهاد مفتوح ًا من غري حاجة وقعت ودون حادثة نزلت
فال �شك يف كراهية النظر يف م�سائل مل تنزل �أو ي�ستبعد وقوعها .وي�ؤيد ذلك ما جاء عن
�سلفنا ال�صالح من كراهية ال�س�ؤال ع َّما مل يقع وامتناعهم عن الإفتاء ،فيها وبع�ضهم ذهب
�إىل الت�شديد يف ذلك والنهي عنه(.)29

ويروى عن ال�صحابة يف ذلك �آثار كثرية منها :

�أ� -أن رج ًال جاء �إىل ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما ف�س�أله عن �شيء؛ فقال له ابن عمر ر�ضي
اهلل عنهما( :ال ت�س�أل عما مل يكن ف�إين �سمعت عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه يلعن من
�س�أل عما مل يكن).
ب -وكان زيد بن ثابت ر�ضي اهلل عنه �إذا �س�أله �إن�سان عن �شيء قال �( :آهلل ! �أكان هذا
؟ ف�إن قال  :نعم ،نظر و�إال مل يتكلم )).
ج -ويروى عن عبد املـلك بن مروان رحمه اهلل �أنه �س�أل ابن �شهـاب رحمـه اهلل ،فقال
له ابن �شهاب �( :أكان هذا ب�أمري امل�ؤمنني؟ قال  :ال ،قال  :فدعه ،ف�إنه �إذا كان� ،أتى اهلل
عز وجل له بفرج).
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ال�ضابط الثاين � :أن تكون النازلة من امل�سائل التي ي�سوغ النظر فيها :

و�إذا قررنا مبد�أ النظر يف الوقائع احلادثة للنا�س واملجتمعات؛ فللمجتهد بعد ذلك �أن
يعرف ما ي�سوغ النظر فيه من امل�سائل وما ال ي�سوغ؛ وهذا ال�ضابط ال ينفك عن الذي قبله،
وذلك لأن املجتهد قد يرتك الإجتهاد يف بع�ض امل�سائل التي ال ي�سوغ فيها النظر لأن حكمها
كحكم ما مل يقع من امل�سائل لعدم الفائدة والنفع من ورائها فال�ضابط الذي ينبغي �أن
يراعيه املجتهد الناظر �أال ي�شغل نف�سه وغريه من �أهل العلم �إال مبا ينفع النا�س ويحتاجون
�إليه يف واقع دينهم ودنياهم� .أما الأ�سئلة التي يريد بها �أ�صحابها املراء واجلدال �أو التعامل
والتفا�صح �أو امتحان املفتي وتعجيزه �أو اخلو�ض فيما ال يح�سنه �أهل العلم والنظر� ،أو نحو
ذلك فهذه مما ينبغي للناظر �أن ال يلقي لها با ًال؛ لأنها ت�ضر وال تنفع وتهدم وال تبني وقد
تفرق وال جتمع .وقد ورد النهي عن ذلك كما جاء عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه :
(نهى عن الغلوطات) .وجاء عن معاوية ر�ضي اهلل عنه� ،أنهم ذكروا امل�سائل عنده ،فقال
�( :أما تعلمون �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم نهى عن ع�ضل امل�سائل)( .)15وميكن
ـال :
من خالل النقاط التالية �إبراز ما ي�سـوغ للمجتهد �أن ينظر فيه من النوازل ب�إجـم ٍ
قاطع �أو جممع عليها.
�أن تكون هذه امل�س�ألة املجتهد فيها غري
من�صو�ص عليها ٍ
ٍ
بن�ص ٍ
ن�ص – حمتم ًال قاب ًال للت�أويل.
�أن يكون الن�ص الوارد يف هذه امل�س�ألة – �إن ورد فيها ٌ
واحد منهما مق�صد ال�شارع يف الإثبات
�أن تكون امل�س�ألة مرتددة بني طرفني و�ضح يف كل ٍ
يف �أحدهما والنفي يف الآخر.
�أن ال تكون امل�س�ألة املجتهد فيها من م�سائل �أ�صول العقيدة والتوحيد �أو يف املت�شابه من
القر�آن وال�سنة.
�أن تكون امل�س�ألة املجتهد فيها من النوازل والوقائع �أو مما ميكن وقوعها يف الغالب
واحلاجة �إليها ما�سة.

ال�ضابط الثالث  :فهم النازلة فهم ًا دقيق ًا :

�إن فقه النوازل املعا�صرة من �أدق م�سالك الفقه و�أعو�صها حيث �إن الناظر فيها يطرق
مو�ضوعات مل تطرق من قبل ومل يرد فيها عن ال�سلف قول ،بل هي ق�ضايا م�ستجدة،
حلول علمية مل�شكالت متنوعة
يغلب على معظمها طابع الع�صر احلديث املتميز بابتكار ٍ
قدمية وحديثة وا�ستحداث و�سائل جديدة مل تكن تخطر ببال الب�شر يوم ًا من الدهر واهلل
�أعلم .من هذا املنطلق كان ال بد للفقيه املجتهد من فهم النازلة فهم ًا دقيق ًا وت�صورها
ت�صور ًا �صحيح ًا قبل البدء يف بحث حكمها ،واحلكم على ال�شيء فرع عن ت�صوره ،وكم
�أُ ِتي الباحث �أو العامل من جهة جهله بحقيقة الأمر الذي يتحدث فيه؟ فالنا�س يف واقعهم
يعي�شون �أمر ًا ،والباحث يت�صور �أمر ًا �آخر ويحكم عليه .فال بد حينئذ من تفهم امل�س�ألة
من جميع جوانبها والتعرف على جميع �أبعادها وظروفها و�أ�صولها وفروعها وم�صطلحاتها
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وغري ذلك مما له ت�أثري يف احلكم فيها( .)23ومن هنا فال يتمكن املفتي وال احلاكم من
الفتوى واحلكم باحلق �إال بنوعني من الفهم � :أحدهما  :فهم الواقع والفقه فيه وا�ستنباط
علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعالمات حتى يحيط به علم ًا .والثاين  :فهم
الواجب يف الواقع وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه �أو على ل�سان ر�سوله (�ص)
يف هذا الواقع ثم يطبق �أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده وا�ستفرغ و�سعه يف ذلك مل
يعدم �أجرين �أو �أجر ًا … ومن ت�أمل ال�شريعة وق�ضايا ال�صحابة وجدها طافح ًة بهذا،
ومن �سلك غري هذا �أ�ضاع على النا�س حقوقهم ،ون�سبه �إىل ال�شريعة التي بعث اهلل بها
ر�سوله(.)25

ال�ضابط الرابع  :التثبت والتحري وا�ست�شارة �أهل الإخت�صا�ص :

ب ّينا يف ال�ضابط ال�سابق �أهمية فهم النازلة فهم ًا دقيق ًا وا�ضح ًا كافي ًا يجعل الناظر
مت�صور ًا حقيقة امل�س�ألة ت�صور ًا �صحيح ًا يح�سن بعدها �أن يحكم مبا يراه احلق فيها وقد
يحتاج الفقيه �أن ي�ستو�ضح ال�سائل عند ورود الإحتمال �إذا دعى �إىل ذلك املقام .ومما
ينبغي �أي�ض ًا للناظر �أن يراعيه هنا زيادة التثبت والتحري للم�س�ألة وعدم الإ�ستعجال يف
احلكم عليها والت�أين يف نظره لها ،فقد يطر�أ ما يغري واقع امل�س�ألة �أو ي�صل �إليه علم ينايف
وتثبت وتر ٍو
بحث ٍ
قا�صر �أو قلة ٍ
نظر ٍ
حقيقتها وما يلزم منها ،ف�إذا �أفتى �أو حكم من خالل ٍ
فقد يخطئ ال�صواب ويقع يف حمذور يزل فيه خلق كثري ،1وقد جاء عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ما ي�ؤيد التثبت والتحري يف الفتيا والإجتهاد؛ ومن ذلك قوله �صلى اهلل عليه
و�سلم ( :من �أفتى بفتيا غري ثبت ،ف�إمنا �إثمه على من �أفتاه) ،وقال �أي�ض ًا عليه ال�صالة
وال�سالم �( :أجر�أكم على الفتيا �أجر�أكم على النار) .ويروى عن ابن م�سعود ر�ضي اهلل
عنه قوله ( :من �أجاب النا�س يف كل ما ي�س�ألونه عنه فهو جمنون) .وكان ابن م�سعود ر�ضي
اهلل عنه ُي�س�أَل عن امل�س�ألة فيتفكر فيها �شهر ًا  ،ثم يقول ( :اللهم �إن كان �صواب ًا فمن
عندك ،و�إن كان خط�أ فمن ابن م�سعود)( .)25وجاء عن الإمام مالك رحمه اهلل �أنه قال
�( :إين لأفكر يف م�س�ألة منذ ب�ضع ع�شرة �سنة ،فما اتفق يل فيها ر�أي �إىل الآن)(.)19
وال �شك يف داللة هذه الأحاديث والآثار على �أهمية التثبت يف الفتوى وعدم الإ�ستعجال يف
ونظر.
�إجابة كل � ٍ
أحد دون تر ٍو ٍ

اخلام�س  :االلتجاء �إىل اهلل عز وجل و�س�ؤاله الإعانة والتوفيق :
ال�ضابط
ً

وهذا ال�ضابط من �أهم الآداب التي ينبغي �أن يراعيها الناظر يف النوازل ليوفق لل�صواب
ويفتح عليه باجلواب ،وما ذلك �إال من عند اهلل العليم احلكيم ،القائل يف كتابه الكرمي؛
(�س ْب َحا َن َك ال ِع ْل َم َل َنا ِ�إال َما َع َّل ْم َت َنا ِ�إ َّن َك �أَ ْن َت ا ْل َع ِل ُيم الحْ َ ِك ُيم) �سورة
يحكي عن املالئكة ُ :
البقرة� ،آية ( .)32وقد ا�ستحب بع�ض العلماء للمفتي �أن يقر�أ هذه الآية وكذلك قوله
1
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تعاىلَ ( :ر ِّب ْ
ا�ش َر ْح ليِ َ�ص ْدرِي* َو َي ِّ�س ْر ليِ �أَ ْم ِري* َو ْاح ُل ْل ُعق َْد ًة ِمنْ ِل َ�سانيِ * َي ْف َق ُهوا َق ْوليِ )
�سورة طه ،الآيات  .)28 – 25( :وغريها من الأدعية والأوراد لأن من ثابر على حتقيق
هذه ال�صلة امللتجئة باهلل كان حري ًا بالتوفيق يف نظره وفتواه( .)13وينبغي للمفتي املوفق
�إذا نزلت به امل�س�ألة �أن ينبعث من قلبه الإفتقار احلقيقي احلايل ال العلمي املجرد �إىل
ملهم ال�صواب ومعلم اخلري وهادي القلوب �أن يلهمه ال�صواب ويفتح له طريق ال�سداد
ويدله على حكمه الذي �شرعه لعباده يف هذه امل�س�ألة ،فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب
التوفيق( .)25ولعل من �أ�شد املزالق التي يقع بها بع�ض املفتني �ضعف ال�صلة باهلل عز
وجل وقلة الورع ،مما قد ي�ؤدي �إىل �سلوك هذا ال�صنف من املفتني �إىل �إر�ضاء �أهوائهم
�أو �أهواء غريهم ممن ترجى عطاياه وتخ�شى زراياه� ،أو قد يكون ب�إتباع �أهواء العامة
واجلري وراء �إر�ضائهم بالت�ساهل �أو بالت�شديد ،وكله من �إتباع الهوى امل�ضل عن احلق.
واهلل عز وجل قد حذر من ذلك حيث قال ُ ( :ث َّم َج َع ْل َن َ
اك َع َلى َ�ش ِري َع ٍة ِمنْ ال ْأم ِر َفا َّت ِب ْع َها
نك ِمنْ اللهَّ ِ َ�ش ْي ًئا َو�إِنَّ َّ
وال َت َّت ِب ْع �أَ ْه َوا َء ا َّل ِذينَ ال َي ْع َل ُمون* �إِ َّن ُه ْم َلنْ ُي ْغ ُنوا َع َ
الظالمِ ِ َني َب ْع ُ�ض ُه ْم
�أَ ْو ِل َيا ُء َب ْع ٍ�ض َواللهَّ ُ َوليُِّ المْ ُ َّت ِقنيَ) �سورة اجلاثية ،الآيات ( .)19 ، 18وكذلك قوله تعاىل
يخاطب ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم �أي�ض ًا بقوله َ ( :و�أَنْ ْاح ُك ْم َب ْي َن ُه ْم بمِ َ ا َ�أنزَ َل اللهَّ ُ َوال َت َّت ِب ْع
�أَ ْه َوا َءهُ ْم َو ْاح َذ ْرهُ ْم �أَنْ َي ْف ِت ُن َ
وك َعنْ َب ْع ِ�ض َما َ�أنزَ َل اللهَّ ُ ِ�إ َل ْي َك) �سورة املائدة� ،آية (،)49
�إىل غريها من الآيات والأحاديث .فما �أحوج الفقيه املفتي يف ع�صرنا احلا�ضر �إىل تقوية
ال�صلة باهلل والإفتقار �إليه حتى يكون يف حمى الإميان باهلل م�ستعلي ًا وعن اخللق م�ستغني ًا
وباحلق وال�صواب موفق ًا ب�إذن اهلل(. )27

املبحث الثالث
ال�ضوابط التي ينبغي �أن يراعيها املجتهد �أثناء احلكم يف النازلة

ب ّينا فيما �سبق بع�ض ال�ضوابط التي يحتاجها الناظر يف النوازل قبل احلكم �أو الفتيا يف
الواقعة ،ولعلنا يف هذا املبحث ن�سوق بع�ض ال�ضوابط التي ينبغي مراعاتها� ،أثناء احلكم،
فمن هذه ال�ضوابط ما يلي :

ال�ضابط الأول  :الإجتهاد يف البحث عن احلكم ال�شرعي للنازلة :

واملق�صود بذلك �أن يبذل املجتهد و�سعه يف البحث عن احلكم ال�شرعي للنازلة بتتبع
طرق الإ�ستنباط املعروفة واجلري يف ذلك على �سنن النظر املعهودة ،فقد يجد احلكم
من�صو�ص ًا عليه �أو قريب ًا منه ،وقد يلج�أ �إىل القيا�س على الأدلة� ،أو التخريج على �أقوال
الأئمة؛ مع مراعاة عدم م�صادمة حكمه للن�صو�ص والإجماعات الأخرى �أو خمالفتها
للعقول ال�صحيحة والفطر ال�سليمة فهذا م�سل ٌم اعتباره يف ال�شريعة .و�سوف نذكر بع�ض
الآداب التي ينبغي للناظر مراعاتها من خالل هذا ال�ضابط ومما له �صلة يف مبحثنا :
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�أ� -أن يذكر دليل احلكم يف الفتوى النازلة :

ينبغي للمفتي �أن يذكر دليل احلكم وم�أخذه ما �أمكنه ذلك وال يلقيه �إىل امل�ستفتي �ساذج ًا
جمرد ًا عن دليله وم�أخذه ،فهذا ل�ضيق َع َط ِنه وقلة ب�ضاعته من العلم ،ومن ت�أمل فتاوى
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الذي قوله حجة بنف�سه ر�آها م�شتملة على التنبيه على ِحكمة
احلكم ونظريه ووجه م�شروعيته ( .)25وعاب بع�ض النا�س ذكر الإ�ستدالل يف الفتوى
وهذا عيب ،وجمال الفتوى وروحها هو الدليل ،فكيف يكون ذكر كالم اهلل ور�سوله و�إجماع
امل�سلمني و�أقوال ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم والقيا�س ال�صحيح عيب ًا؟

ب� -أن يبني البديل املباح عند املنع من املحظور :

وهذا الأدب له من الأهمية يف ع�صرنا احلا�ضر القدر العظيم ،وذلك �أن كثري ًا من
امل�ستجدات الواقعة يف جمتمعنا امل�سلم قادمة من جمتمعات كافرة �أو منحلة ال تراعي
القيم والثوابت الإ�سالمية؛ فتغزو جمتمعاتنا بكل قوة م�ؤثرة ومغرية كامل�ستجدات املالية
والفكرية والإعالمية وغريها .فيحتاج الفقيه �إزاءها �أن يق ّر ما هو مقبول مباح �شرع ًا
ومينع ما هو حمظور �أو حمرم مع بيانه حلكمة ذلك املنع وفتح العو�ض املنا�سب والإجتهاد
يف و�ضع البدائل املباحة �شرع ًا حماية للدين و�إ�صالح ًا للنا�س ،وهذا من الفقه والن�صح يف
دين اهلل عز وجل .ومن فقه املفتي ون�صحه �إذا �س�أله امل�ستفتي عن �شيء فمنعه منه وكانت
حاجته تدعو �إليه؛ �أن يدله على ما هو عو�ض له منه ،في�سد عليه باب املحظور ويفتح له
باب املباح وهذا ال يت�أتى �إال من عامل نا�صح م�شفق قد تاجر مع اهلل وعامله بعلمه؛ فمثاله
من العلماء مثال الطبيب العامل النا�صح يف الأطباء؛ يحمي العليل عما ي�ضره  ،وي�صف
له ما ينفعه ،فهذا �ش�أن �أطباء الأديان والأبدان .ويف ال�صحيح عن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �أنه قال ( :ما بعث اهلل من نبي �إال كان حـق ًا عليه �أن يدل �أمته على خـري ما يعلمه
لهم ،وينـهاهم عن �شر ما يعـلمه لهم).

ج -التمهيد يف بيان حكم النازلة :

ينبغي للناظر يف النوازل التمهيد للحكم امل�ستغرب مبا يجعله مقبو ًال لدى ال�سائلني ،وقد
ذكر ابن القيم رحمه اهلل �( :إذا كان احلكم م�ستغرب ًا جد ًا مما ت�ألفه النفو�س و�إمنا �ألفت
خالفه ،فينبغي للمفتي �أن ُي ِّ
وطئ قبله ما يكون م�ؤذن ًا به؛ كالدليل عليه واملقدمة بني يديه،
فت�أمل ذكره �سبحانه ق�صة زكريا و�إخراج الولد منه بعد ان�صرام ع�صر ال�شيبة وبلوغه
ال�سن الذي ال يولد فيه ملثله يف العادة ،فذكر ق�صته مقدمة بني يدي ق�صة امل�سيح ووالدته
من غري �أب ،ف�إن النفو�س ملا �آن�ست بولد بني �شيخني كبريين ال يولد لهما عادة �سهل عليها
الت�صديق بوالدة ولد من غري �أب) ( .)25كما ينبغي �أي�ض ًا للناظر �أن يعدل عن جواب
امل�ستفتي عما �س�أله عنه �إىل ما هو �أنفع له منه وال �سيما �إذا ت�ضمن ذلك بيان ما �س�أل عنه
وذلك من كمال علم املفتي وفقهه ون�صحه و�شاهده قوله تعاىل َ ( :ي ْ�س َ�أ ُلو َن َك َعنْ ال ِأه َّل ِة ُق ْل
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ا�س َوالحْ َ ِّج) �سورة البقرة � ،آية ( .)189وقد يحتاج الفقيه الناظر �أي�ض ًا
ِه َي َم َواقِيتُ ِلل َّن ِ
�أن يجيب ال�سائل ب�أكرث مما �س�أله عنه ملا فيها من تكميل مو�ضوع ال�س�ؤال �أو لعل ٍة ترتبط
بينهما قد يحتاج �إليها ال�سائل فيما بعد �أو ي�ستفيد منها عموم �أهل الواقعة.

ال�ضابط الثاين  :مراعاة مقا�صد ال�شريعة :

واحلكم امللحوظة لل�شارع يف جميع �أحوال الت�شريع
املراد باملقا�صد ال�شرعية هي  :املعاين ِ
�أو معظمها بحيث ال تخت�ص مالحظتها بالكون يف نوع خا�ص من �أحكام ال�شريعة فيدخل
يف هذا � :أو�صاف ال�شريعة وغايتها العامة واملعاين التي ال يخلو الت�شريع عن مالحظتها
معان من احلكم لي�ست ملحوظة يف �سائر �أنواع الأحكام ولكنها
ويدخل يف هذا �أي�ض ًا ٍ
ملحوظة يف �أنواع كثرية منها ( .)14وقد يراد باملقا�صد �أي�ض ًا  :الغايات التي و�ضعت
ال�شريعة لأجل حتقيقها مل�صلحة العباد ( .)4ولذلك كان الناظر يف النوازل يف �أم�س
احلاجة �إىل مراعاتها عند فهم الن�صو�ص لتطبيقها على الوقائع و�إحلاق حكمها بالنوازل
وامل�ستجدات .ولعلنا نذكر يف هذا املقام بع�ض اجلوانب املهمة التي ينبغي �أن يدركها
الناظر يف النوازل من خالل مراعاته ملقا�صد الت�شريع ،وهي كالتايل :

�أ -حتقيق امل�صلحة ال�شرعية عند النظر :

�إن اعتبار حتقيق امل�صلحة ال�شرعية عند النظر هو من مق�صود ال�شرع الذي حافظ
على ما يجلب فيه النفع ويدفع فيه ال�ضرر ،وكثري ًا ما يكون اجتهاد الناظر يف النوازل بنا ًء
ن�ص على اعتبارها بعينها �أو
على اعتبار ِ
حجية امل�صلحة املر�سلة التي مل يرد يف ال�شرع ٌ
بنوعها وال على ا�ستبعادها ولكنها داخلة �ضمن مقا�صد ال�شرع احلنيف وجمهور العلماء
على اعتبار حجيتها( .)11ولذلك قال الإمام الآمدي رحمه اهلل ( :فلو مل تكن امل�صلحة
املر�سلة حجة �أف�ضى ذلك �أي�ض ًا �إىل خلو الوقائع عن الأحكام ال�شرعية لعدم وجود الن�ص
�أو الإجماع �أو القيا�س فيها)( .)1وواقعنا املعا�صر ي�شهد على اعتبار امل�صلحة املر�سلة
يف كثري من امل�سائل امل�ستجدة يف الأنظمة املدنية والدولية و�صو ٍر من التوثيقات الالزمة
لبع�ض العقود املالية والزوجية وغريها .و�إذا مل يكن للفقيه فهم و�إدراك ملقا�صد ال�شرع
وحفظ �ضرورياته؛ و�إال �أغلق الباب باملنع على كثري من املباحات �أو فتحه على م�صراعيه
عدة �ضوابط من �أجل حتقق امل�صلحة
بتجويز كثري من املحظورات .ولهذا ذكر العلماء َ
املعتربة والعمل بها عند النظر والإجتهاد ،وهي ب�إيجاز :
اندراج امل�صلحة �ضمن مقا�صد ال�شريعة.
�أن ال تخالف ن�صو�ص الكتاب وال�سنة.
�أن تكون امل�صلحة قطعية �أو يغلب على الظن وجودها.
�أن تكون امل�صلحة كلية.
�أال يفوت اعتبار امل�صلحة م�صلحة �أهم منها �أو م�ساوية لها(.)6
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ب -اعتبار قاعدة رفع احلرج :

يق�صد باحلرج  :كل ما ي�ؤدي �إىل م�شقة زائدة يف البدن �أو النف�س �أو املال حا ًال �أو
م�آ ًال ،فيكون املراد برفع احلرج التي�سري على املكلفني ب�إبعاد امل�شقة عنهم يف خماطبتهم
بتكاليف ال�شريعة الإ�سالمية( .)18وقد دلت الأدلة على رفع احلرج من الكتاب وال�سنة
(ما ُي ِري ُد اللهَّ ُ ِل َي ْج َع َل َع َل ْي ُك ْم
حتى �صار �أ�ص ًال مقطوع ًا به يف ال�شريعة .كما يف قوله تعاىل َ :
ِمنْ َح َر ٍج) �سورة املائدة � ،آية ( .)6وقـوله تعـاىل َ ( :و َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم فيِ الدِّ ِين ِمنْ َح َر ٍج)
�سورة احلج� ،آية ( .)78وقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن هذا الدين ي�سر)� ،إىل
غريها من الأدلة املتواترة يف حجية هذا الأ�صل .ف�إذا تبني لنا قطعية هذا الأ�صل وجب
على املجتهد �أن يراعي هذه القاعدة فيما ينظر فيه من وقائع وم�ستجدات ،بحيث ال يفتي
�أو يحكم مبا ال يطاق �شرع ًا من امل�شاق ،كما يجب عليه �أن يراعي الرتخي�ص يف الفعل �أو
الرتك على املكلفني الذين تتحقق فيهم الأعذار وامل�سوغات ال�شرعية املبيحة لذلك ،كما
يف الرتخي�ص يف ال�ضروريات �أو التخفيف لأ�صحاب الأعذار ورفع امل�ؤاخذة عنهم  .وهناك
�شروط ال بد للناظر من حتقيقها عند اعتباره لقاعدة رفع احلرج فيما يعر�ض له من
نوازل وواقعات ،وهي :
�أن يكون احلرج حقيقي ًا ،وهو ما له �سبب معني واقع؛ كاملر�ض وال�سفر� ،أو ما حتقق
بوجوده م�شقة خارجة عن املعتاد ،ومن َّثم فال اعتبار باحلرج التوهمي وهو الذي مل يوجد
ال�سبب املرخ�ص لأجله.
�أن يكون احلرج عام ًا ،قال ابن العربي رحمه اهلل �( :إذا كان احلرج يف نازلة عامة يف
النا�س ف�إنه ي�سقط و�إذا كان خا�ص ًا مل يعترب عندنا ،ويف بع�ض �أ�صول ال�شافعي اعتباره
وذلك يعر�ض يف م�سائل اخلالف)(.)12

ج ـ النظر �إىل امل�آالت :

ومعناه �أن ينظر املجتهد يف تطبيق الن�ص؛ هل �سي�ؤدي �إىل حتقيق مق�صده �أم ال؟ فال
ينبغي للناظر يف النوازل والواقعات الت�سرع باحلكم والفتيا �إال بعد �أن ينظر �إىل ما ي�ؤول
�إليه الفعل .وقاعدة اعتبار امل�آل �أ�صل ثابت يف ال�شريعة دلت عليها الن�صو�ص الكثرية
بالإ�ستقراء التام .كما يف قوله تعاىلَ ( :وال َت�أْ ُك ُلوا �أَ ْم َوا َل ُك ْم َب ْي َن ُك ْم ِبا ْل َب ِاط ِل َو ُت ْد ُلوا ِب َها ِ�إلىَ
ا�س ِبالإ ْث ِم) �سورة البقرة� ،آية ( .)188وقوله تعاىل
الحْ ُ َّك ِام ِل َت�أْ ُك ُلوا َف ِري ًقا ِمنْ �أَ ْم َو ِال ال َّن ِ
ُون اللهَّ ِ َف َي ُ�س ُّبوا اللهَّ َ َع ْد ًوا ِب َغيرْ ِ ِع ْل ٍم) �سورة الأنعام� ،آية
َ ( :وال ت َُ�س ُّبوا ا َّل ِذينَ َي ْد ُعونَ ِمنْ د ِ
( .)108وما جاء عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حني �أ�شري �إليه بقتل من ظهر نفاقه
قوله �( :أخاف �أن يتحدث النا�س �أن حممد ًا يقتل �أ�صحابه) وقوله ( :لوال قومك حديث
عهدهم بكفر لأ�س�ست البيت على قواعد �إبراهيم)� .إىل غريها من الن�صو�ص املتواترة يف
اعتبار هذا الأ�صل(.)12
العدد الثاين

جملة ال�شرق للدرا�سات والبحوث العلمية

Alsharg Journal for studies and Scientific Research

143

ال�ضابط الثالث  :فقه الواقع املحيط بالنازلة :

ويق�صد بهذا ال�ضابط �أن يراعي الناظر يف النوازل عند اجتهاده تغيرّ الواقع املحيط
بالنازلة �سوا ًء كان تغري ًا زماني ًا �أو مكاني ًا �أو تغري ًا يف الأحوال والظروف وعلى الناظر
تبع ًا لذلك مراعاة هذا التغري يف فتواه وحكمه ،وذلك �أن كثري ًا من الأحكام ال�شرعية
الإجتهادية تت�أثر بتغري الأو�ضاع والأحوال الزمنية والبيئية؛ فالأحكام تنظي ٌم �أوجبه ال�شرع
يهدف �إىل �إقامة العدل وجلب امل�صالح ودرء املفا�سد ،فهي ذات ارتباط وثيق بالأو�ضاع
والو�سائل الزمنية وبالأخالق العامة ،فكم من حكم كان تدبري ًا �أو عالج ًا ناجح ًا لبيئة يف
زمن معني ،ف�أ�صبح بعد جيل �أو �أجيال ال يو�صل �إىل املق�صود منه� ،أو �أ�صبح يف�ضي �إىل
عك�سه بتغري الأو�ضاع والو�سائل والأخالق .ومن �أجل هذا �أفتى الفقهاء املت�أخرون من
�شتى املذاهب الفقهية يف كثري من امل�سائل بعك�س ما �أفتى به �أئمة مذاهبهم وفقها�ؤهم
الأولون ،و�ص ّرح ه�ؤالء املت�أخرون ب�أن �سبب اختالف فتواهم عمن �سبقهم هو اختالف
الزمان وف�ساد الأخالق يف املجتمعات ،فلي�سوا يف احلقيقة خمالفني لل�سابقني من فقهاء
مذاهبهم ،بل لو ُو ِج َد الأئمة الأولون يف ع�صر املت�أخرين وعاي�شوا اختالف الزمان و�أو�ضاع
النا�س لعدلوا �إىل ما قال املت�أخرون .وعلى هذا الأ�سا�س �أ�س�ست القاعدة الفقهية القائلة :
(ال ينكر تغري الأحكام بتغري الأزمان)( .)3ومن �أمثلة هذه القاعدة :
� 1أن الإمام �أبا حنيفة رحمه اهلل يرى عدم لزوم تزكية ال�شهود ما مل يطعنفيهم اخل�صم ،اكتفا ًء بظاهر العدالة ،و�أما عند �صاحبيه �أبي يو�سف وحممد رحمهما اهلل
فيجب على القا�ضي تزكية ال�شهود بنا ًء على تغري �أحوال النا�س.
 2كذلك �أفتى املت�أخرون بت�ضمني ال�ساعي بالف�ساد لتبدل �أحوال النا�س مع �أنالقاعدة�( :أن ال�ضمان على املبا�شر دون املت�سبب) وهذا لزجر املف�سدين.
 3ومـن الفـتاوى ما ذهـب �إليـه �شـيخ الإ�سالم ابن تيـمية وتلميذه ابن القيم رحمهمااهلل يف تقييد مطلق كالم العلماء وقاال ب�إباحة طواف الإفا�ضة للحائ�ض التي يتعذر عليها
املقام حتى تطهر ،وقد عمل بها بع�ض العلماء املعا�صرين مراعاة لتغري �أحوال النا�س.
 4كذلك جواز �إغالق �أبواب امل�ساجد يف غري �أوقات ال�صالة يف زماننا مع �أنهمكان للعبادة ينبغي �أن ال يغلق و�إمنا ُج ِّو َز الإغالق �صيانة للم�سجد من ال�سرقة والعبث.
�إىل غريها من الأمثلة الكثرية التي غيرّ فيها الأئمة املت�أخرون كثري ًا من الفتاوى ب�سبب
تغري الأزمنة واختالف �أحوال النا�س( .)24ولأهمية هذا املقام ،ميكن �أن نذكر بع�ض
ال�ضوابط املهمة التي ينبغي �أن يراعيها الناظر عند تغيرّ الأزمنة �أو الأمكنة �أو الظروف
لتحقق تغري الفتوى عندها ،وميكن �أن نوجزها فيما يلي :
�أن الأحكام ال�شرعية ثابتة ال تتغري مبرور الزمان وال بتغري الأحوال وكون احلكم ال�شرعي
يختلف من واقعة �إىل واقعة ب�سبب تغري الزمان �أو املكان �أو احلال لي�س معناه �أن الأحكام
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م�ضطربة ومتباينة بل لأن احلكم ال�شرعي الزم لعلته و�سببه وجا ٍر معه ،فعند اختالف
�أحوال الزمان والنا�س تختلف علة احلكم و�سببه فيتغري احلكم بنا ًء عليه(.)25
�أن الفتوى ال تتغري بح�سب الهوى والت�شهي وا�ستح�سان العباد وا�ستقباحهم بل لوجود
�سبب يدعو املجتهد ب�إعادة النظر يف مدارك الأحكام ،ومن َّثم تتغري الفتوى تبع ًا لتغري
مدركها نتيج ًة مل�صالح معتربة و�أ�صول مرعية ُت َر َّجح على ما �سبق احلكم به.
أحد قليل
�أن تغري الفتوى يجب �أن يكون مق�صور ًا على �أهل االجتهاد والفتوى ولي�س ل ٍ
ب�ضاعته يف العلم �أن يتوىل هذه املهمة ال�صعبة ،وكلما كان النظر جماعي ًا من ِقبل �أهل
االجتهاد كان �أوفق للحق وال�صواب(.)9

ال�ضابط الرابع  :مراعاة العادات والأعراف :

املق�صود بالعرف �أو العادة عند الأ�صوليني  :هو ما ا�ستقر يف النفو�س من جهة
العقول وتلقته الطباع ال�سليمة بالقبول( .)8وقد جرى الفقهاء على اعتبار العادة والعرف
والرجوع �إليها يف تطبيق الأحكام ال�شرعية يف م�سائل ال تعد لكرثتها ،منها � :سن احلي�ض،
والبلوغ ،والإنزال ،والأفعال املنافية لل�صالة ،والنجا�سات املعفو عنها ،ويف لفظ الإيجاب
أحكام كثرية جد ًا من م�سائل البيوع والأوقاف والأميان والإقرارات والو�صايا
والقبول ويف � ٍ
وغريها( .)12ولهذا كانت قاعدة (العادة حمكمة) بنا ًء على ما جاء عن عبد اهلل
بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه موقوف ًا ( :ما ر�آه امل�سلمون ح�سن ًا فهو عند اهلل ح�سن) .ف�إذا
كانت العادة والعرف لهما اعتبار يف ال�شرع ،مع كرثة ما يطر�أ عليهما من تغري وتبديل
بح�سب الأزمنة والأمكنة وتطور �أحوال النا�س ،ف�إن على العلماء مراعاة ذلك التغري بقدر
الإمكان .وخ�صو�ص ًا ما كان من قبيل الفتيا يف الأمور الواقعة �أو امل�ستجدة لعظم �ش�أنها
و�سعة انت�شارها .وعند الفقهاء �شرائط يكون فيها العرف معترب ًا؛ �صيانة لأحكام ال�شريعة
من التبديل واال�ضطراب ،وهي �أربعة �شروط �أذكرها خمت�صرة:
• •�أن يكون العرف مطرد ًا �أو غالب ًا.
• •�أن يكون العرف املراد حتكيمه يف الت�صرفات قائم ًا عند �إن�شائها.
َ
العرف ت�صري ٌح بخالفه.
• •�أن ال يعار�ض
َ
ن�ص �شرعي بحيث يكون العمل بالعرف تعطي ًال له (.)12
• •�أن ال يعار�ض
العرف ٌ

ال�ضابط اخلام�س  :الو�ضوح والبيان يف الإفتاء :

وهذا ال�ضابط مهم يف تبليغ احلكم املتعلق بالنازلة فال يكفي الإخبار وحده بحكم
الواقعة بل ال بد �أن يكون ذلك الإخبار وا�ضح ًا بين ًا ال غمو�ض فيه وال �إبهام فيه ،و�أال يف�ضي
�إىل الإ�ضطراب والإختالف يف معرفة املعنى املق�صود بالفتوى .وال يجوز للمفتي الرتويج
وتخيري ال�سائل و�إلقا�ؤه يف الإ�شكال واحلرية ،بل عليه �أن يبني بيان ًا مزي ًال للإ�شكال مت�ضمن ًا
لف�صل اخلطاب ،كافي ًا يف ح�صول املق�صود ال يحتاج معه �إىل غريه .ويدخل �ضمن هذا
العدد الثاين

جملة ال�شرق للدرا�سات والبحوث العلمية

Alsharg Journal for studies and Scientific Research

145

الأدب يف الفتيا خماطبة النا�س بلغة ع�صرهم التي يفهمون متجنب ًا وعورة امل�صطلحات
ال�صعبة وخ�شونة الألفاظ الغريبة ،متوخي ًا ال�سهولة والدقة .وقد جاء عن الإمام علي بن
�أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ( :حدثوا النا�س مبا يعرفون ودعوا ما ينكرون� ،أتريدون �أن
َّ
يكذب اهلل ور�سوله) .فمراعاة حال ال�سائلني من حيث فهم اخلطاب و�إدراك معنى احلكم
مطلب مهم يجب على الناظر مراعاته وتوخيه دون �أن يكون قا�صر ًا على فهم طائفة
ٌ
ً
ً
معينة� ،أو خاليا من الت�أ�صيل العلمي الالئق بالفتوى تن ّزال حلال العوام من النا�س بل على
الناظر مراعاة الو�سط والإعتدال بني ما يفهمه العامي وي�ستفيد منه املتعلم.
اخلامتة :
احلمد اهلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ،وبعد درا�سة ومناق�شة �أحكام ال�شرع الإ�سالمي
يف ال�ضوابط ال�شرعية التي حتكم مناهج العلماء يف النظر والإجتهاد على النوازل املعا�صرة،
فقد تو�صلنا لعدة نتائج جنملها يف الآتي :
منهج الت�ساهل يف الفتوى القائم على تتبع الرخ�ص بهدف رفع احلرج وجلب النفع مدر�سة
منت�شرة على م�ستوى الأفراد وامل�ؤ�س�سات يف واقعنا املعا�صر ،حيث جنح بع�ض الفقهاء �إىل
املبالغة يف العمل بامل�صلحة دون الإلتزام ب�ضوابط الفتوى و�أدى ذلك �إىل خروج بع�ض هذه
الفتاوى �إىل �شئ من التباين والإختالف والتنافر بني امل�سلمني.
مدر�سة الغلو يف (�سد الذرائع) واملبالغة يف الأخذ بالإحتياط والتو�سع يف التحرمي والواجب
على عامة النا�س وكافة الأحوال والظروف واعتبارها منهج ًا للفتوى يف�ضي �إىل امل�شقة وعدم
التي�سري و�إيقاع النا�س يف حرج.
ج ) �أجاز بع�ض الفقهاء للمفتي �أن يت�شدد يف الفتوى على �سبيل ال�سيا�سة ملن هو مقدم على
املعا�صي ،و�أن يبحث عن التي�سري والت�سهيل على ما تقت�ضيه الأدلة ملن هو م�شدد على نف�سه
(امل�صلحة املر�سلة) ليكون م�آل الفتوى الو�سطية مبراعاة حالة امل�ستفتي وواقع النازلة املعا�صرة.
د) ا�شرتط الفقهاء عند النظر يف �أحكام النوازل العلم والعدالة� ،أي الإخبار باحلكم
ال�شرعي على الوجه الأكمل بعد معرفة الواقعة من جميع جوانبها ،وعدم الت�ساهل يف الفتوى،
ولزوم حمل �أفعال النا�س على الو�سطية.
التو�صيات :
ال بد من وجود هيئة علمية متخ�ص�صة يف (النظر والإجتهاد) فى امل�سائل امل�ستحدثة فى
حينها (الإجتهاد اجلماعي) ،ون�شر هذه الفتاوى عرب و�سائل الإعالم املختلفة لعامة النا�س.
على علماء الأمة� ،أن يتقوا اهلل بالإخال�ص والنية ال�صادقة والإلتزام بال�ضوابط ال�شرعية
للفتاوى ،حتى ال يكون اختالفهم �سبب ًا لتفريق الأمة .على طالب العلم والباحثني يف العلوم
ال�شرعية ،ال�سعي لإيجاد �ضوابط جديدة للإجتهاد املعا�صر ملواكبة ع�صر التقنية.
ً
وختاما �أ�س�أل اهلل عز وجل �أن يرزقنا و�إياكم الإخال�ص والتوفيق و�أن يقينا �شر م�صارع اجلهل والهوى.
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ت�صريف مياه الأمطار بوالية اخلرطوم
Rain water Drainage in Khartoum State
�إعداد :
د .جمدي حمجوب �سعد حمد
�أ .م�ساعد – ق�سم هند�سة العمارة – كلية النيل الأبي�ض للعلوم والتكنولوجيا
امل�ستخل�ص
يتناول هذا البحث درا�سة وت�صميم مل�صرف مياه الأمطار يف منطقة �أمبدة غرب
�أمدرمان .اعتمد الت�صميم على ا�ستخدام املجاري الطبيعية املوجودة باملنطقة.
قامت منهجية الدرا�سة على جمع املعلومات املطلوبة من درا�سات هيدرولوجية و�أعمال
ميدانية وحقلية ،كما مت تق�سيم احلو�ض اجلابي �إىل ثالث مناطق ومنها مت ت�صميم
م�صرف ملنطقة �أمبدة.
من خمرجات الدرا�سة التوزيع الأمثل لبيانات الأمطار (توزيع person type )3
كما مت ا�ستخال�ص curve (IDF) Intensity – Duration – Freguency
للمنطقة.
ومن خمرجات الدرا�سة �أي�ض ًا م�ساحة احلو�ض اجلابي ( 62.2كلم )2والت�صريف
الطبيعي يف املنطقة بعد عملية الت�صميم وح�سب البيانات املفرو�ضة مت �إيجاد �أبعاد
امل�صرف.
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Abstract:
This research deals with the study and design of the Bank of
rainfall in western Omdurman Ambdah area. Design adopted
the use of natural sewage in the region.
The study methodology to All the information required
hydrological field studies and field works. Jabi basin has also
been divided into three zones including the Bank of area
Ombdah design.
The optimal distribution of the rains study data outputs
– [distribution person type 3 . it has also been drawn intensity
duration – frequency
( IDF) curve for the region.
]The study of the pelvic area Jabi outputs [62.2 km
Dispositional and drainage in the area.
After the design process, according to data restrictions found
pry bank.

املقدمة:

جريان ال�سيول من م�صبات الأودية والأحياء وخ�صو�ص ًا ال�سيول ذات الغزارة العالية
ي�سبب جرف الأتربة واملخلفات من م�ساقط الأودية الرتابية �إىل الأحياء احل�ضرية
وبكميات كبرية وبالتايل ي�ؤثر ذلك على �شبكة الطرق والبنية التحتية للمناطق التي ت�أثرت
ب�شكل رئي�سي بحركة وبحجم ال�سيول.
�إن اخلطر يتزايد يف املناطق اجلبلية �أو يف الأماكن املنخف�ضة .حيث جترف املنخف�ضات
متام ًا� ،أو تغمر لبع�ض الوقت ،ثم تتغطى بطبقة من املواد املنجرفة (كال�صخور واحل�صى
والأتربة  ،)..فتلحق من جراء ذلك الأ�ضرار بكل امل�ساكن �أو ببع�ضها ،وبالبنية التحتية
الإقت�صادية وباملن�ش�آت احليوية ك�شبكات الطاقة واملياه العذبة .ويحدث ال�شيء عينه حني
تتهاطل �أمطار غزيرة (زوابع) على املناطق اجلافة �أو القاحلة ،فال تتمكن الرتبة من
امت�صا�ص املياه ،مما يزيد يف قوة اجلريان ال�سطحي الذي يتبع �شكل الت�ضاري�س وي�ؤدي
غالب ًا �إىل الأ�ضرار بامل�ساكن والأحياء على نطاق وا�سع.
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م�شكلة البحث:

تكمن م�شكلة البحث يف �صرف مياه ال�سيول والأمطار ملنطقة الدرا�سة التي تعاين �سنوي ًا
فقدان املمتلكات والأرواح جراء ال�سيول ،رغم �أن املنطقة تتميز بت�صريف طبيعي ممتاز
يف املنطقة العليا من احلو�ض املجمع ملياه الأمطار� .أُعدت هذه الدرا�سة للإ�ستفاة من
الت�صريف الطبيعي يف ت�صميم م�صرف ملنطقة الدرا�سة.

�أهداف الدرا�سة :

الهدف الرئي�سي هو ت�صميم م�صرف ملياه ال�سيول والأمطار خلدمة منطقة الدرا�سة
للإ�ستفادة من الت�صريف الطبيعي والإنحدارات املوجودة باملنطقة.
لتحقيق الهدف الرئي�سي مت حتديد الأهداف الدقيقة الآتية :
حتديد احلو�ض اجلابي مبنطقة امل�صرف.
حتديد خطوط الت�صريف الطبيعي مبنطقة امل�صرف.
درا�سة طبغرافية املنطقة وامليول الطولية.
درا�سة هيدرولوجية ل�شدة الأمطار وكميتها.
ح�ساب الت�صريف املتوقع ح�سب املعطيات �أعاله.
ت�صميم م�صرف للأمطار.

منطقة الدرا�سة:

املوقع اجلغرايف  :تقع حملية �أمبدة يف اجلزء الغربي من والية اخلرطوم .ت�شكل م�ساحة
املحلية �أكرب م�ساحة بني حمليات والية اخلرطوم وتقدر بحوايل ( )22.193كيلو مرت
مربع .ومن معاملها الطبيعية �سل�سلة جبال املرخيات وخور �أبوعنجة الذي ت�صرف به
املياه من خالل الت�صريف الطبيعي الذي يتميز به.

منهجية البحث:

قامت منهجية البحث وفق ًا ملتطلبات ت�صميم امل�صرف مبنطقة �أمبدة على العديد من
الدرا�سات والأعمال وكانت كالآتي :
الدرا�سة النظرية  :يتم فيها البحث يف املراجع والإطالع على الكتب والدرا�سات ال�سابقة
لكيفية ت�صميم م�صارف مياه الأمطار.
الدرا�سة امليدانية  :مت فيها عمل ا�ستطالع ملوقع الدرا�سة للتعرف على املعامل الطبيعية
وحدود جوانب امل�صرف .مت زيارة اجلهات ذات ال�صلة جلمع املعلومات والبيانات
امل�ستخدمة يف الت�صميم.
العمل املكتبي  :يتم فيه حتليل املعلومات الهيدرولوجية و�إجراء احل�سابات الالزمة
لت�صميم امل�صرف وكتابة البحث.
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هيكل البحث:

يتناول املحور الأول الفكرة العامة ملو�ضوعية البحث حيث يف�سر م�شكلة و�أهداف البحث
ومنطقة الدرا�سة ومنهجية البحث .املحور الثاين مت جمع البيانات وم�صادرها ثم ت�سليط
ال�ضوء على التحليل الأويل للبيانات وطرق الت�صميم� .أما يف املحور الثالث مت تطبيق
املنهجية وحتليل بيانات الأمطار وكذلك مت ح�ساب القيم الت�صميمية وحتديد مقاطع
امل�صرف .ويف املحور الرابع مت و�ضع كل من اخلامتة والتو�صيات.
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املنهجية

هذا املحور خ�ص�ص لعر�ض منهجية البحث وبع�ض احل�سابات الأولية امل�ساعدة لإيجاد
معلومات وبيانات الت�صميم.

البيانات وم�صادرها:

مت جمع بيانات الأمطار من هيئة الإر�صاد اجلوية يف �صورة قيم عظمي (Annual
� )Maximumسنوية وهي عبارة عن �أعلى قيمة للمطر يف ال�سنة تهطل خالل يوم
واحد .اجلدول ( )1يعر�ض هذه البيانات .ومن اجلدول جند �أن البيانات لعدد ()30
�سنة تبد�أ من �سنة 1982م.
اجلدول رقم ( )1بيانات الأمطار ملحطة اخلرطوم
Rain
)(mm

)Rain (mm

Year

37.0

2002

66.0

Year

Rain
)(mm

Year

1982

1992

29.5

44.3

2003

21.0

1993

27.2

1983

45.3

2004

35.0

1994

3.3

1984

70.0

2005

45.9

1995

16.4

1985

42.4

2006

57.3

1996

13.3

1986

36.3

2007

40.8

1997

35.0

1987

21.5

2008

44.0

1998

200.5

1988

42.0

2009

27.0

1999

20.8

1989

29.0

2010

34.8

2000

2.0

1990

22.0

2011

34.0

2001

19.1

1991

البيانات اخلا�صة باحلو�ض اجلابي مت ا�ستخال�صها من نظم املعلومات اجلغرافية
با�ستخدام منوذج الإرتفاعات الرقمي ((.)DEM) Digital Elevation Model
واملعلومات هي عبارة عن احلدود الفعلية للحو�ض وم�ساحته وميوله وت�صريفه الطبيعي
و�أطوال املجاري.
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التحليل الأويل للبيانات :

با�ستخدام ( )DEMونظم املعلومات اجلغرافية ( )GISمت احل�صول على حدود
احلو�ض اجلابي وم�ساحته وميوله وت�صريفه الطبيعي ال�شكل رقم ( )1يو�ضح هذه
املخرجات.
بلغت م�ساحة احلو�ض اجلابي حوايل ( )62.336كلم 2مت تق�سيمه �إىل ثالث
م�ساحات وذلك لتقليل امل�ساحات والتدرج يف حجم امل�صرف .ال�شكل رقم ( )2يو�ضح
توزيع هذه امل�ساحات واجلدول رقم ( )2يو�ضح رقمي ًا الثالث م�ساحات.
اجلدول رقم ( )2امل�ساحات وتق�سيمها
امل�ساحة 1
امل�ساحة 2
امل�ساحة 3

الرقم

27.216
12.102
13.020

امل�ساحة (كلم)2

�شكل رقم ( )1منطقة الدرا�سة
من خالل ا�ستخدامات الأرا�ضي يف منطقة الدرا�سة والنمو احل�ضري وبا�ستخدام القيم
املرجعية العاملية ملعامل اجلريان ال�سطحي مت الو�صول لقيم معامل اجلريان ال�سطحي
املو�ضحة باجلدول رقم ( )3لكل م�ساحة.
جدول رقم ( )3معامل اجلريان ال�سطحي
امل�ساحة 1
امل�ساحة 2
امل�ساحة 3

الرقم

معامل اجلريان ال�سطحي

0.45
0.5
0.6

امل�ساحة رقم 1
 27.216كلم2
امل�ساحة رقم 2
 12.102كلم2
امل�ساحة رقم 3
 23.02كلم2
�شكل رقم ( )2توزيع امل�ساحات
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مت ا�ستخال�ص قيم الأمطار العظمى ال�سنوية بغية حتليلها ومعرفة توزيعها وا�ستنتاج
املعلومات الإح�صائية الت�صميمية منها .الهدف من حتليل الرتدد هو تقدير القيمة
املناظرة لأي فرتة رجوع .النتيجة املح�صلة من هذا التقدير ي�سمى بعالقة  Q-Tيتم هذا
التقدير عرب خطوات ميكن تلخي�صها يف الآتي :
اختيار النموذج.
اختيار التوزيع املراد ا�ستخدامه مع النموذج املختار.
اختيار طريقة تقدير معامل النموذج والتوزيع.

اختيار النموذج :

عند �أي حمطة قيا�س ملتغري يفرت�ض وجود عالقة فريدة ت�سمى عالقة  Q-Tو�أن Q
دالة ذات وترية ت�صاعدية يف  .Tولتقدير هذه العالقة من ت�سجيالت �أو م�شاهدات

بيانات هيدرومرتية مت�صلة لعدد من ال�سنني ،جل�أ الهيدرولوجيني �إىل ا�ستخدام النماذج
الإح�صائية التي ت�ستغني عن جزء كبري من الهيدروجراف املت�صل ويحتفظ باملعلومات
التي لها �صلة بالعالقة  .Q-Tتوجد ثالثة �أنواع من هذه النماذج الإح�صائية ،هي :
منوذج القيم العظمي ال�سنوية )Annual Maximum series (AM
منوذج القيم املجاورة لقيمة معينة )Peak over Threshold (POT
مناذج حتليل ال�سال�سل الزمنية )Time Series (TS
لغر�ض هذه الدرا�سة مت اختيار منوذج القيم العظمى ال�سنوية ( )AMوهو منوذج
ي�ستبدل الهيدروجراف لأي �سنة بالقيمة العظمى للتدفق لتلك ال�سنة لذا �سمي الناجت
ب�سل�سلة القيم الأعظمية ال�سنوية وتعترب عينة ع�شوائية من جمتمع القيم الأعظمي.

اختيار التوزيع :

مت اختيار خم�سة من التوزيعات املتاحة ،وهي :

Normal, log-normal (LN), person Type 3 (P3), Extreme value
)log person type 3 (LP3) Typ 1 (EV1

مت ا�ستخدام معايري جودة املطابقة �أو املالءمة �أو التوافق الختيار التوزيع املنا�سب.

اختيار طريقة طرق تقدير معامل التوزيع :

توجد عدد من الطرق لتقدير معامل التوزيع من بينها طريقة العزوم الإعتيادية التي مت
ا�ستخدامها يف هذه الدرا�سة وهي طريقة تعتمد على العالقة بني معامل التوزيع والعزوم
كما يلي :
�إيجاد تعبري للو�سط احل�سابي والإنحراف املعياري بداللة معامل التوزيع.
ح�ساب تقديرات عزوم العينة (الو�سط احل�سابي والإنحراف املعياري ) or s
وحت�سب العزوم بعدد معامل التوزيع.
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.) �أعاله2( ) �أعاله مع ما ينا�سبها من قيم عددية يف1( امل�ساواة بني التعابري يف
.حل املعادالت الناجتة �آني ًا للح�صول على معامل التوزيع املطلوبة
: من التعابري الآتيةQ-T بعد تقدير معامل التوزيع يتم ح�ساب العالقة
scale parameter. yT = location parameter QT +
where yT depends on the algebraic form of the
distribution in question
:جرت العادة علي تف�ضيل العالقة الآتية

Traditionally,
preference
was
to
force
the
expression
into
the
form"
= mean + standard deviation. KT
=
Were KT is the deviation (or distance) of yT from the
mean of the parameter free y distribution and measured in
units of standard deviation
y of the y distribution i.e.
KT = (yT –
y)
y.
The quantity KT is known in hydrology by the name
frequency factor and attributed to chow.

: )Goodness of fit( معايري جودة التوافق
: ا�ستخدمت املعايري الآتية لتقدير جودة توافق التوزيع
: ) ويعطى من العالقةStandard error( اخلط�أ القيا�سي

 وتعطى من العالقةMolmogorov Smirnov statistics �إح�صائية
: الآتية
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�إح�صائية

وتعطى من العالقة الآتية :

حيث �أن :
هي �سل�سلة امل�شاهدات ،هي القيم التي مت تقديرها ،و Nعدد امل�شاهدات،
و Mعدد معامل التوزيع.
مت ا�ستخدام برنامج  SMADAالإح�صائي يف هذه الدرا�سة لإيجاد العالقة
Q-T

طريقة الت�صميم :

لإيجاد القيم الت�صميمية وبعد �إجراء درا�سة طبوغرافية ملنطقة امل�شروع با�ستخدام
اخلرائط الكنتورية �أو منوذج املنا�سيب الرقمي ( )DEMلتحديد مقرتحات امل�صارف
الرئي�سية والفرعية وح�ساب م�ساحة احلو�ض ال�ساكب الذي يخدمه امل�صرف وح�ساب
انحدار القاع للقطاعات املختلفة على طول امل�صرف:
حيث
ح�ساب زمن الرتكيز لكل م�صرف من العالقة
= زمن اجلريان يف املجاري املائية.
= زمن اجلريان  overlandو
ح�ساب القيمة الت�صميمية ل�شدة الأمطار من منحنى  IDFللحو�ض لفرتة ت�ساوي زمن
الرتكيز بفرتة رجوع حمددة.
ا�ستخدام املعادلة القيا�سية للح�صول على التدفق الت�صميمي
ا�ستخدام معادلة ما نتج حل�ساب �أبعاد مقطع امل�صرف

=Q
ح�ساب ال�سرعة احلقيقية للجريان من املعادلة  S0.5/n 3/V=R2وقارنها
بال�سرعة املفرو�ضة� .إذا ت�ساوت ال�سرعتان يتم اعتماد �أبعاد املقطع و�إال فيتم �إعادة من
.1-4
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الت�أكد من �أن ال�سرعة املح�سوبة �أكرب من �سرعة عدم الرت�سيب.
�إ�ضافة عمق منا�سب ( )0.5-0.15مرت  free boardملقابلة التذبذبات يف
الت�صريف وت�سهيل العمليات الإن�شائية.

التحليل ومناق�شة النتائج

يف هذا املحور يتم تطبيق املنهجية وحتليل بيانات الأمطار وح�ساب القيم الت�صميمية
وحتديد مقاطع امل�صرف.
لكي ن�صمم �أي م�صرف ي�ستخدم للتخل�ص من املياه الفائ�ضة ف�إن امل�ساحة التي ي�صرفها
امل�صرف املعني يجب �أن تعرف وحت�سب لأنها العامل الرئي�سي وامل�ؤثر يف ت�صميم امل�صرف
ولأن �أي خط�أ يف �إيجاد امل�ساحة ي�سبب م�شاكل يف ت�صريف املياه الفائ�ضة.
وتعتمد امل�ساحة اجلابية ( )catchments areaعلى اخلرائط الكنتورية ملعرفة
امل�ستويات الر�أ�سية ومناطق الإرتفاع والإنخفا�ض حيث �أن مناطق الإرتفاع تعرف با�سم
خط تق�سيم املياه ومنه ميكن �إيجاد حركة املياه يف امل�ساحة امل�صرفة بال�ضبط والتي تعمل
للم�صرف املحدد.

حتليل بيانات االمطار:

من التحليل الأويل جند �أن متو�سط املطر الأعظمي ال�سنوي هو ( )30.19ملم
وبانحراف معياري ي�ساوي ( )16.06ملم .عليه تكون القيمة �إح�صائي ًا غري �شاذة �إذا
ثالثة �أ�ضعاف
( )81.38-15وهي عبارة عن املتو�سط
وقعت يف املدى
الإنحراف املعياري .لذا تكون القيمة ( )200.5ملم يف �سنة 1988م قيمة �شاذة ومت
حذفها عن التحليل.
با�ستخدام الربنامج مت احل�صول على قيم م�ؤ�شرات اجلودة املو�ضحة يف اجلدول رقم
( )4وال�شكل رقم ( )3يو�ضح نتائج التوزيعات والقيا�سات .من اجلدول يت�ضح �أن �أف�ضل
توزيع ينا�سب املعلومات هو person 3
جدول رقم ( )4م�ؤ�شرات جودة التوزيع
Chi Squared

Kolmogorov-

Standard Error of

Analysis

Distribution

0.8966

0.1034

2.9562

Method of

Normal

1.0345

0.1379

4.1412

Method of
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Log Normal

0.8966

0.1034

2.8649

1.1034

0.1379

4.2128

)(MOM
Method of

1.0000

0.1034

3.0985

Method of

Person Type 3

Method of
Moments

Log Person
Type 3

)Moments (MOM

Gumbel

)Moments (MOM

�شكل ( : )3نتائج التوزيع
با�ستخدام توزيع  PERSON TYPE 3كاف�ضل توزيع ينا�سب البيانات مت ح�ساب
*  = +وكات
القيم الت�صميمية لفرتات تردد خمتلفة من املعادلة
النتائج كما مو�ضح باجلدول رقم ()5
جدول رقم ( )5القيم الت�صميمية لفرتات تردد خمتلفة
فرتة الرتدد (�سنة)
القيمة الت�صميمية (ملم)

2
32

5
44.5

10
52

ن�سبة للتكلفة الباهظة مل�شروعات �صرف مياه الأمطار جند �أن املهند�سني توافقوا على
اختيار فرتة تردد �سنتني ل�شدة �أمطار مدتها �ساعتان .لذا مت ا�ستخدام املعادلة التجريبية
الآتية للح�صول على �شدة مطر مبدة �أقل من يوم واملعادلة هي :
هو �شدة
حيث
=
هو �شدة مطر لفرتة تردد ما مبدة 24
مطر لفرتة تردد ما مبدة � Dساعة و
�ساعة .اجلدول رقم ( )6يو�ضح هذه النتائج وال�شكل رقم ( )4هو ر�سم تخطيطي لهذه
النتائج تعرف بـ)INTENSITY – DURATION – FREQUENCY (IDF
CURVE

جدول رقم ( )6القيم الت�صميمية لفرتات تردد خمتلفة ومدة هطل �أقل من يوم
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مدة الهطل
(�ساعة)
0.5
1
2
3
6
9
12
15
18
21

فرتة الرتدد (�سنة)
5

2

10

12.27

17.63

20.59

14.59

20.96

24.49

17.35

24.93

29.12

19.21

27.59

32.23

22.84

32.81

38.33

25.28

36.31

42.41

27.16

39.02

45.58

28.72

41.26

48.19

30.06

43.18

50.44

31.24

44.88

52.42

�شكل رقم ()Intensity – Duration – Frequency (IDF )4

ح�ساب الت�صريف الت�صميمي :

مت ح�ساب الت�صريف الت�صميمي با�ستخدام املعادلة املنطقية  Q=CIAق�سمت
منطقة الدرا�سة �إىل ثالثة قطاعات وبا�ستخدام �شدة الأمطار بفرتة تردد �سنتان ومدة
هطل يوم ومدة هطل �ساعتان مت الو�صول �إىل الت�صاريف الت�صميمية املو�ضحة باجلدول
رقم ()7
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جدول رقم ()7
اخل�صائ�ص
�شدة املطر
الت�صريف

امل�ساحة 1
24
�ساعة
32.3

4.56

امل�ساحة 3

امل�ساحة 2
�ساعتان

� 24ساعة

�ساعتان

� 24ساعة

�ساعتان

17.4

32.3

17.4

32.3

17.4

2.46

6.82

3.68

17.52

8.92

ح�سابات الت�صميم :

�شدة املطر ملدة � 24ساعة بفرتة تردد � 2سنة
املقطع الأول  :امل�ساحة  27.1كلم 2ومعامل جريان  0.45و�شدة مطر 32.3

= 4.56 m
Q

=

Q

½

2.27
3.35
H=2
2.92 H = 1.8
2.59
H = 1.64
H = 1.64 m
Free board = 0.2 m
H = 1.64 + 0.2 = 1.84 m
A = bh = 2.5*1.84
=
R
=V
V = 1.44
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املقطع الثاين  :امل�ساحة  12.1كلم 2ومعامل جريان  0.5و�شدة مطر 32.3
Q
=
= 2.26 m
Q = 2.26 + 4.56 = 6.82 m
=Q
6.82
(½)0.001
3.67
2.66
			
H = 1.2
3.67
			
H = 1.52
H = 1.52 m
H = 1.52 + 0.2 = 1.72m
A = bh = 3.5*1.72 = 6.02m2
= R
=
=
0.867m
=V
=
V = 1.69
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املقطع الثالث  :امل�ساحة  23كلم 2ومعامل جريان  0.6و�شدة مطر 32.3
=
= 5.14 m
Q = 5.14 + 6.82 + 4.56 = 17.52 m
= 17.52

Q

= 8.86
8.52
			
H = 2.5
8.82
			
H = 2.57
8.86
			
H = 2.58
H = 2.58m
2.78m=0.2+H = 2.58
A = bh = 4 * 2.78 = 11.12 m2
=R

=V
=
V = 2.74
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�شدة املطرة ملدة � 2ساعة بفرتة تردد � 2سنة
املقطع الأول  :امل�ساحة  27.1كلم 2ومعامل جريان  0.45و�شدة مطر 17.4
Q
=
= 2.46 m
=Q
B = 2.5 m
=
2.46
= 1.2
2.3
			
H = 1.5
1.34
			
H=1
1.2
			
H = 0.93
H = 0.93 m
1.13m=0.2+H = 0.93
A = bh = 2.5*1.13 = 2.83 m2
=
R
V = 1.24
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املقطع الثاين  :امل�ساحة  12.1كلم 2ومعامل جريان  0.5و�شدة مطر 17.4
Q
=
= 1.22 m
Q = 2.46 + 1.22 = 3.68 m
=Q
B = 3.5 m
= 3.68
= 1.98
2.07
			
H=1
1.93
			
H = 0.95
1.98
			
H = 0.97
H = 0.97 m
H = 0.97 + 0.2 = 1.17 m
A = bh = 3.5*1.17 = 4.1m2
=
R
=V
V = 1.61
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املقطع الثالث  :امل�ساحة  23كلم 2ومعامل جريان  0.6و�شدة مطر 17.4
=
= 2.78 m
Q = 2.78 + 2.46 + 3.68 = 8.92 m
=Q
B = 4m
= 8.92
= 4.51
4.29
		
H = 1.5
4.38
		
H = 1.52
4.5
		
H = 1.5
H = 1.55 m
H = 1.55 + 0.2 = 1.75 m
A = bh = 4*1.75 = 7 m2
=
R
=V
=
V = 1.89
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Q

اخلال�صة :

باملقارنة بني الت�صميمني جند �أنه باختالف �شدة الأمطار عند � 24ساعة و� 2ساعة
يختلف الت�صريف لكل مقطع وباختالف الت�صريف تنتج �أبعاد خمتلفة ح�سب �شدة
املطر لكل مقطع  .مت جمع وحتليل بيانات الأمطار وح�سب القيم الت�صميمية وحتديد
مقاطع امل�صرف .البيانات اخلا�صة باحلو�ض اجلابي مت ا�ستخال�صها من نظم املعلومات
اجلغرافية با�ستخدام منوذج الإرتفاعات الرقمي (  ) DEMوكانت م�ساحة احلو�ض
( )62.2كيلومرت مربع كما مت الو�صول �إىل الت�صريف الطبيعي للمنطقة .من حتليل
بيانات املطر الأعظم ال�سنوي وجد �أن �أف�ضل توزيع ينا�سب املعلومات هو person3
مت ح�ساب القيمة الت�صميمية لفرتات تردد خمتلفة ومن ثم الو�صول �إىل ()IDF
اختيار فرتة الرتدد � 2سنة ل�شدة �أمطار مدتها يوم و�ساعتان .مت ح�ساب الت�صريف
الت�صميمي با�ستخدام املعادلة املنطقية حيث ق�سمت منطقة الدرا�سة �إىل ثالث قطاعات
وبا�ستخدام �شدة الأمطار لفرتة تردد �سنتان ومدة هطول يوم و�ساعتان مت الو�صول
للمقاطع املنا�سبة.
اخلطوات التي �أتبعت يف ح�ساب وت�صميم امل�صرف ميكن تلخي�صها كالآتي :
املعلومات املتاحة – منحنى كثافة الأمطار وفرتة الرتدد.
حتديد احلو�ض اجلابي للم�صرف.
القطاع الطويل للم�صرف وحتديد امليل الرئي�سي.
ح�ساب م�ساحات احلو�ض اجلابي وحتديد الت�صرفات.
اعتبار جريان القنوات املفتوحة يف الت�صميم.
�أبعاد مقطع امل�صرف حددت بدقة.
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التو�صيات :

ت�صميم امل�صارف الفرعية مل يتم اعتبارها يف هذه الدرا�سة ،نو�صي بدرا�سة امل�صارف
الفرعية.
مل ي�ؤخذ الت�صميم الإن�شائي يف االعتبار ،عليه نو�صي ب�إجراء الت�صميم الإن�شائي
وح�ساب الكيميائي.
تغطية امل�صارف وذلك حلمايتها من الأو�ساخ التي قد ت�سبب ان�سداد �أو �ضيق
امل�صرف.
يف حالة تعذر الأغطية نو�صي بالنظافة الدورية للم�صارف وذلك قبل هطول الأمطار.

امل�صادر واملراجع

الهيدرولوجيا  -ع�صام عبداملاجد – �آفاق للطباعة والن�شر1999م.
هيئة املياه العامة بال�سودان.
هيئة مياه والية اخلرطوم.
وزارة الري واملوارد املائية يف ال�سودان.
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pay attention to what they are thinking /doing ;
4- Strategies involve linguistic behaviour (such as requesting
the name of one object ) and non-linguistic behaviour (such as
pointing to an object so as to be told its name );
5- Linguistic categories can be performed in L1 and L2.
6- Some strategies are behavioural , while others are mental
. Thus, some strategies are directly observable while others are
not.
7- In the main strategies contribute indirectly to learning
by providing learners with data about L2, which they can than
process. However, some strategies may also contribute directly
(for example, memorization strategies directed at specific lexical
items or grammatical rules).
8- Strategy use varies considerable as a result of the kind of task
the learner is engaged in and individual learner preferences.
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to check understanding, looking up words in a dictionary
and paraphrasing as sentence to check understanding. Wong
- Fillmore lists two strategies that fall into this area: get some
expressions’’ and ‘’ make the most of what you got ‘’.
The second general area concerns the learners’ technical
predispositions. Examples are Naman etals realization of
language as a system ‘’ (which suggests making judicious use
of crosslinguall comparison /analysis of the target language);
Rubins (guessing / inductive inferences); Wong Fillmores look
for recurring farmula ‘’. The third general area involves the
learner’s capacity to evaluate. For example, Naiman etal .And
Rubin both refer to the importance of monitoring. This involves
testing out guesses, correcting errors and noting the source of
errors. In O’Malley and chamot’s framework three major types
strategy are distinguished : cognitive strategies ‘’ which refers to
the steps or operations used in problem- solving that requires
direct analysis , transformation or synthesis of the learning
mental (Rubin 1987 ) ; matacogmtive strategies and these make
use of knowledge about cognitive processes and constitute on
attempt to regulate language learning by means of planning ,
monitoring and evaluating , social / affective strategies which are
concerned with the ways in which learners elect to interact with
native speakers . In oxford (1990) a general distinction is drawn
between ‘’ direct ‘’ and indirect strategies , the former consist
of strategies that directly involve the target language , in the
sense that they require mental processing of the language (1970
) while the latter( provide indirect support for language learning
through focusing planning , controlling anxiety , increasing cooperation etc ), (1996: 151 ) . The following are the characteristics
of the term ‘’ strategies ‘’
1- Strategies refer to both general approaches and specific
actions or
techniques used to learn an L2 feature,
2- Strategies are problem - oriented - the learner deploys a
strategy to overcome some particular learning problems;
3- Learners are generally aware of the strategies they use and
they can identify what they consist of when they are asked to
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from the recent literature reveals a number of problems: It is
not clear whether they are to be perceived of as behavourial
(and therefore observable), or as mental or both .Oxlerd (1989)
appears see them as both as essentially behavourial , whereas
Weinsteis and Mayer (1986 ) see them as both behavourial
and mental . Chamot (1987) refers to learning strategies as
deliberate actions ; Seliger (1984) distinguish his strategies ‘’and
tactics ‘’ .He defines the former as basic abstract categories of
processing by which information perceived in the outside world
is organized and categorized into cognitive structures as part of
a conceptual network (1984:4 ) .
In contrast, tactics ‘’ are variables and idio - syncractic learning
activities , situation , respond to the learning environment , or
cope with input and output as a conscious tactic may evolve into
a subconscious strategy . Anderson (1980; 1983) distinguishes
three types: of skill learning : (1) The cognitive stage where the
learner is involved conscious activity resulting in declarative
knowledge , (2) the associative stage where the learner strengthens
the connections among the skill and constructs more efficient
production sets , and (3) the automatic stage where the
execution becomes more or (less) automatic or subconscious
. Anderson’s theory provides two interpretations to the term’’
strategy ‘’. One is favored by Rabinowitz and Chi (1987 ) , cited
in O Malley and Chamat (1990) is that strategies only occur in
the early cognitive stage when they are conscious ; they cease to
be strategic when they are performed out systematically . The
other view is that strategies can be defined as production sets
that exist as declarative know ledge and used to solve learning
problems. Skehen (1989) identifies three arcos common to
different taxonomies: one is the learners’ capacity to impose
himself on the learning situation. Naiman etal . Refer to ‘’active
task approach ‘’ which is evident in such behaviour as seeking
out and responding positively to learning opportunities and
engaging in practice activities. Clarification and verification,
which Rubin (1981) puts at the top of her list of strategies also
belong to this list. This strategy includes asking for examples of
how to use a word or an expression, putting words into a sentence
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(positive transfer), avoidance and over - use. They recognize,
however, that all these aspects of L2 use are likely to demonstrate
a variety of factors at work, only one of which is transfer. Thus,
they emphasize the importance of looking for how L1 knowledge
interacts with other factors. Negative Learning strategy is the
concept of strategy is a somewhat conmplex one , and not easy
to tackle . A strategy consists of mental or behavourial process
of language acquisition or language use . There are three types
of strategy : ‘’ production ,’’ communication ‘’and learning
.Tarone (1980 -- 419 ) considers the first two of these under the
heading of ‘’ strategies ‘’of language use . A production strategy
‘’ consists of an attempt to use ones linguistic system efficiently
and clearly with a minimum effort. Examples are: simplification
rehearsal and discourse planning. ‘’ Communication strategies
‘’ consist of attempts to deal with problems of communication
that have arisen in interaction. A learning strategy is an attempt
to develop linguistic competences as well as socio - linguistic
competence in the target language .Examples given by Tarone
include: memorization, initiation of conversation with native
speakers and inferencing . The distinctions are import and but
as Tarone observes they are not , easily applied as they rest on
the learners intentions ,which are not easy to establish . There
is , for example , no easy way for telling whether a strategy is
motivated by a desire to learn or a desire to communicate .
It is also useful to distinguish between two types of learning
strategies: language learning strategies. The former, as defined
by Tarone , are concerned with the learners attempts to master
new linguistic and socio - linguistic information about the target
language . The latter are concerned with the learners attempts
to become skillful learners : listeners , speakers readers and
writers for instance , employ a variety of strategies for exploiting
teachers , feedback on their written composition , ( Cohen 1987
; 1991) Again , however , the distinction is not an easy one and
the literature on learning strategies does not always distinguish
clearly between these types . Cohen, for instance refers to learning
strategies directly at the language aspect linguistic knowledge.
As ample of definition of language learning strategies taken
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question , and if there is evidence available that native speakers
of L2 would use the form in the context under consideration .
In other words, it only makes sense to talk of avoidance if the
learners know what they are avoiding. It is also necessary to
demonstrate that the vowel is not under - used simply because
the equivalent vowel is rare in L1
Avoidance is a complex phoneme -- non . Kellerman (1992
) attempts to sort out the complexity by distinguishing three
types : Avoidance (1) occurs when learners know or anticipate
that there is a problem and have at least as Ketchy idea of what
the target vowel is like . This is the minimum condition for
avoidance. Avoidance (2) arises when the learners know what
the target vowel is but find it too difficult to use in particular
circumstances (for example, in the context of force - flowing
conversation) . Avoidance (3) is evident when learners know
what to say and how to say it but are unwilling to actually say
it because it will result in them flouting their own norms of
behaviour . In all these cases it is clear that much more is 15
valued than the learners L1. The extent of the learners knowledge
of the L2 and the attitudes learners had to ward their own and
the target language culture act as factors that interact the L1
knowledge to determine avoidance behaviour . The Sudanese
learners of English tend to avoid certain vowel sounds as / əu/
as in: ‘’boat ‘’ / bəut / for bought / bↄ:t / , sew / səu / for saw / sↄ:
/ , hole / həul / for ‘’ hall’’ /hↄ:l/
The over- use or ‘’over - indulgence’’ (Levenston 1971) of certain
forms in L2 acquisition can occur as a result of interference of
interlingual processes such as over generalization. For example,
the learners may demonstrate a preference for forms which can
be generalized to a larger number of context (Levenston ) .Over
- use can also result from transfer often as a consequence of
avoidance or under production of some difficult elements Current
discussions of transfer emphasize the necessity of considering
the multiple ways in which L1 influence can exert itself . It is
clearly in sufficient to focus exclusively on production errors,
as many of the subtle manifestations of transfer will be missed.
Transfer scholars, therefore, also look for evidence of facilitation
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are still very much alive . The contrastive Analysis Hypothesis
( CAH ) as formulated by Lodo (1957 ) was based on this a
assumption , ----- the student who comes into contact with
a foreign language will find some features of it quite easy and
others quite extremely difficult . Those elements that are similar
to his native language will he simple and those elements that are
different will be difficult ( 1957 :2 ) .
In the traditional account of language transfer , the research
focus was placed on the problems that the learner face . Errors
occurred as a result of ‘’ negative ‘’ transfer of the mother tongue
vowel patterns into the learners L2. The learning of L1 can also
facilitate L2 learning. Oellin (1989) points out that the facilitative
affect can only be observed when learners with different native
languages are studied and learner comparison are carried out.
Facilitation is evident not so much in the total absence of certain
errors -------- as would be expected on the basis of behavourist
notions of positive transfer but rather in a reduced number of
errors, and also in the rate of learning. The facilitative effect of
L1 can also be adduced by certain types of U -- shaped behaviour
( keller man 1957.2) . Learners may sometimes pass through an
early stage of development where they manifest correct use of
a target language feature if this feature corresponds to an L1
feature and then subsequently replace it with a developmental
L2 feature before finally returning to the correct target language
feature. In such a case the facilitative effect is evident in the early
stages of acquisition before the learner is ‘’ ready ‘’ to construct
a developmental rule. There - learning of the correct language
rules as they come to notice that it is in compatible with the
input. Evidence of such a facilitative effect, of course, can be best
obtained through the longitudinal study of individual learning.
Learners also avoid using certain vowel phonemes, which
they find difficult because of differences between L1 and L2
vowel systems. In such cases the effects of L1 are evident not in
what learners do (errors) but in what they do not do (omissions).
The identification of avoidance is not an easy task Seliger (1989 )
points out that it is only possible to claim that avoidance has taken
place if the learner has demonstrated knowledge of the from in
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were considered to be damaging to successful language learning
because they prevented the formation of the correct target
language habits. For the behaviorists , the term , ‘’ interference
‘’ and ‘transfer ‘’ are closely associated with the theories of L2
learning . However , it is widely accepted that the influence of
L2 vowels can be adequately accounted for in terms of habit
formation .Nor is transfer simply a matter of interference or
falling back on the native language vowels ; as other previously
acquired second languages can also have an effect . This suggests
that the terns ‘’ L transfer ‘’ itself is inadequate. Sharwood Smith
and Kellerman (1986) have argued that a superposing ate term
which is theory neutral is needed and suggest ‘’ cross linguistic
influence. They comment ...the term ‘’ across linguistic influence
is theory - neutral , allowing one to subsume under are heading
such phenomena as ‘’ transfer ,’’ interference ‘’avoidance ‘’
borrowing and L2 related aspects of language loss and thus
permitting discussion of the similarities and differences between
these phenomena (1986 ) .
There is much to be said for this proposal not least the
precise definition of transfer ‘’ that it permits ; kellerman (1987
) has suggested that the term can be restricted to those processes
that lead to the incorporation of elements from one language
to another (1987: 3) . However, as if often the ease, usage does
not always conform to reason, although its definition has now
been considerably broad ended to include most of the linguistic
phenomena that kellerman and Sharwood smith consider to be
in need of attention. Oellin (1989) offers this ‘’working definite
‘’ of treatment as a basis of his own thoughtful treatment of
such phenomena. Transfer is the influence resulting from the
similarities and differences between L2 vowel system and any
other language vowel system that has been acquired (1989: 27).
Transfer, viewed in this way is, of course, far removed from the
original use of the term is behavourists , theories of language
learning . This definition although somewhat vague (as Oellin
admits ) provides an adequate basis for the study of transfer ‘’
Although the behawourists , views of transfer are largely defunct
, the central notions that gave rise to difference and difficulty
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/ nↄt/ . The confusion between the short vowels i.e / i/, / u/ and
the long ones : / i: / and / u: / is due to two main factors , namely :
imperfect articulation by Sudanese teachers of English and lack
of the recorded material ( listening material ) by native speakers
. As non - native speakers themselves, Sudanese teachers of
English do not usually give distinct articulation of these vowels.
In other words, teachers give imperfect vowel articulation and
the students simply imitate them. Second, lack of recorded
listening material by native speakers make the students rely on
their Sudanese (non - native) teachers of English. The confusion
between / u/ and / : / arises from the fact that the English
vowel sound / : / does not exist in Arabic.
5. Interference :
In ‘’ The study of second language learning Rod Ellis points
out that the single paramount fact about language learning is
that it concerns , not problem solving but the information and
performance of habits (1960 49 ). Learning was seemed to take
place inductively through ‘’ analogy ‘’ rather than ‘’ analysis ‘’.
According to the behaviourist theories the main impediment
to learning was interference from prior knowledge. ‘’Proactive
inhibition occurred when old habits got in the way of attempts to
learn new ones. In such cases the old habits had to be unlearnt
‘’ so that they could be replaced by new ones. In the case of L :
learning , however , the notion of unlearning ‘’ made ‘’ little sense
as learners clearly did not need to forget their L , vowel system
in order to acquire L vowel pattern, although in some cases
loss of the native language vowels might take place eventually
.For this reason the behavourist theories of L vowel learning
emphasized the idea of ‘’ difficulty ‘’ , defined as the amount of
effort required to learn L2 vowel patterns .
The degree of difficulty was believed to depend primarily
on the extent to which the target language vowel pattern was
similar or different from L, vowel system. Where the two were
identical, the learning of L2 vowels could take place easily
through ‘’ positive ‘’ transfer of L vowel patterns. But where
they were different learning difficulty arose and errors arising
from ‘’ negative transfer ‘’ were likely to occur. Such bad habits
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serious phonological problem to Sudanese learners of English.
The basic feature for him to master is primarily the quality of
the vowels rather than their length.
4. Problem Analysis :
In learning the vowels of English language one finds sounds
that are similar to those of the native language (Arabic) both
in terms of structure and distribution. Learning of such vowels
occurs by simple transfer without difficulty. On the other
hand, one also finds sounds (vowel sounds) that are not part
of the sound system of Arabic, that structure differently or that
are differently distributed. Learning occurs more slowly and
difficulty with then is more persistent. The researcher therefore,
seeks to find out these problems, He will these problems by
the structural comparison of the vowels in L and L , that is
Arabic and English respectively. Such a comparison, if it is to be
complete and accurate, involves linguistic manipulations which
are not usually described in the literature.
4.1 Analysis of the Vowel Systems :
The objective here is to find or prepare a linguistic analysis
of the vowel system of the language to be learned English and a
similar description of the language of the learner (Arabic) . It
is crucial to find good descriptions. As a rule, we will not be able
to use descriptions in ordinary textbooks, since except for those
few which have made (deliberate) use of scientific linguistic data
, the descriptions will not be complete .
4.1.1 Location of the Problem :
Within English Language itself there are some vowels that
cause confusion to Sudanese learners. They are as follows:
/ i: / , which is a close front long unrounded vowel is often
confused with / i/ as in ship / fip / for ‘’ sheep ‘’ /fi:p / ; ‘’rid ‘’
/ rid / for ‘’read ‘’ / r i: d/ . / /, which is back rounded short
vowel, is sometimes confused with / ↄ: / as in : ‘’ cot ‘’ / kↄt /
for ‘’ caught’’ / ka: t/ /u/ , which is back , half close short vowel
, is sometimes confused with with / u: / as in : ‘’pull ‘’ /pul / for
‘’pool ‘’ / pu:l / , ‘’ full ‘’ / ful / for ‘’fool’’ / fu: l / , the diphthong
/əu / which is a mid back rounded vowel , is often confused with
/ↄ/ as in : hope / həup / for ‘’hop ‘’ /hↄp / ; note ‘’ /nəut / for ‘’not ‘’
العدد الثاين
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difficulty
/iy /
{iy }
/i/
{i }
a separate phoneme from /e/

producing the glide
Hearing and producing /i / as

om /e/
/ey /
{ ey }
producing and
hearing {ey } as a separate phoneme
from /e / and
/ /.
/e/
{e }
Hearing and producing /e /
as a separate phoneme / ey / , / ə / and / a /
/a /
{a}
Hearing and producing /
ə/ as a separate phoneme from /a / and / ӕ / .
/uw /
{uw}
producing the glide / ə /
as a separate phoneme from / ӕ/
/u/
{u }
Hearing and producing /
u/ as aseparate phoneme from /ow /
/ ow /
{ow }
producing the glide and
hearing and producing /ow/ as aseparate phoneme from /u/
and
/ↄ/
/ ay /
{ ai}
Hearing and producing /
/ as a separate phoneme from / ow /
/ ay /
{ai }
producing {ai } always
never {ӕi}
/ay /
{ai }
producing {ai } always
never { ӕi}
/ aw /
{au }
/aw /
{ au }
producing { ai } always
never { ӕi}
/ↄ y /
{ↄi }
Hearing and producing
{ }
3.2 Length in Arabic :
In Arabic, the phonemes /ii / and /uu / are phonetically
longer than the phonemes /i / and /u/ and / a /. The diphthong
is long for the same reason as English diphthongs are long.
The length (i.e. the quantitative) feature of English vowels is not
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ii /ii /high , front , close unrounded . It occurs in complementary
distribution with {ii} , the latter appearing only contiguous to
/TOSODL / /fii / ‘’elemphant ‘’ /fii / ‘’in’’ {ii} High back close
rounded ; see {ii} above . / gamiis / { gamiis } ‘’ shirt ‘’
/i/ {i} High front unrounded . It occurs in complementary
distribution with {i} ,the latter appearing only contiguous to /
TDSDRI / /min / from
i {i} High back open unrounded see {i} above / DIRS / {DIRS
}’’ tooth’’
{ } mid open unrounded . It occurs in free variation with {i} in
word final positions
{I } Mid bak open unrounded. It occurs in variation with {i}
in word final position
/a/ { ӕ} low front close unrounded . It occurs in complementary
distribution. With / ə/, the latter appearing only contiguous to
{TDSDRI } / saab / ‘’ youngman ‘’
/ ə / Mid central close unrounded see / ӕ / above / saff/ { saff
} ‘’class ‘’
/aa / {ӕӕ} , low front unrounded . It occurs in complementary
distribution with {aa} , the latter appearing only contiguous to
/TDSDRL / /laa { laa } ‘’on’’ see {ӕӕ} / taaR / { taaR }he flew ‘’ /
uu / { uu} High back open close unrounded . It occurs medially
/ suuq / { suuq } ‘’market ‘’ ; /suuf / { suuf } ‘’ wool ‘’ / u / {u}
High back open rounded . It occurs
in all positions / kun / ‘’be ‘’ / ənnahu / {
ənnahn } that
he ‘’
/ o/ {o} Mid back close rounded . It occurs in free variation
with { u} in
word final position / əy/ { ӕi} a combination of {ӕ} and
{i} . It occurs in complementary distribution with { i} , the latter
appearing only contiguous to / TDSDRL / /kəy / { kəy } i.e {
kӕi} ‘’in order to ‘’ /əi / combination of {ə} and { i } see { aai
} /DəYf/ { dəyf } ‘’ quest’s ‘’ / aw / {ӕu} combination of {ӕ} and
{u} ,it occurs in complementary distribution with { əu} , the
latter appearing only contiguous to /TDSDRL / /ləw / ‘’if ‘’ see
{law} above ; / hawDUN / { hawDn } ‘’ tub ‘’
phoneme
Allophones
Nature of
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/ . The ‘’s’’ in these clusters is called the pre - inital consonant
.The Sudanese, more often / i / before each cluster. Thus, they
pronounce the words above: / istiy / , / iswei / , /isməuk / ,
vowels .
3.0 The Arabic Vowels :
The Arabic vowels are six in number. No glides are included
in these vowels. Three of them geminate; three geminates
here indicate the relative length of the vowels, there are two
diphthongs. According to the International phonetic Alphabet
(IPA), the phonetic close (uu) ; half close
(ᶿu) ;
half open (ӕ) ;
open (D)
Front
Central
Back
I
iu
ui
E
ə
ӕ
u
Rounded Vowels: ei ai etc e ə ↄ or e ə ↄ
The vowel phonemes / iy / , / ex/ , /uw /, etc are taken from
Kenneth L-- pike phonetics. The phonetically symbols used here
are however, not identical with professors Pikes
The reason for using different symbols here is to include two
- segment vowels is phonetic transcription to aid the Arabic
students in recognizing glides which are of Arab students , basic
phonetic
( phonological ) problems in English
The Arabic vowels with examples
(i) /min / from
(ii) /fiil/ elephant
a / sabb / young man
aa / baab / <>door <>
u /kun / be (imperative )
uu / huut / whale
əy / k ə y / in order to
əw / aw/ <or>
3.1 Arabic vowels :
Phoneme allophone described occurrence examples
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as syllables
(II) Some syllables have an onset (that is , they have more than
just silence preceding the centre of the syllable ) bar / ba: / key
/ ki: / ; / mo: /
(iii) Syllables may have no onset but have a coda; am /ӕm/,
ought /ↄ: t/
ease / i:z/
(iv ) some syllables have both onset and coda run / rᶺn / ; sat / sӕ
t/ ; fill /fil /. However , there are still problems in the matter of
deciding on the division between syllables , for example , most
speakers feel that the word ‘’ going’’ /gəui / consists of two
syllables ; presumably we can
decide that the /u / in the middle is the dividing point between
the two syllables , since the articulation is slightly closer to
obstructing the airflow than the vowels next to it this still leaves
unanswered the question of the / u / belongs to the first or
the second syllable ; of course we know that the / u / is part of
the / u / diphthong phoneme , but this is a fact of phonology
not of the phonetic: structure of the syllable . Another difficult
case is the word extra / ekstrə / one problem is that by some
definitions the / s/ in the middle but / k / and /t/ would counted
as a syllable, which most English speakers would reject. They
feel that the word has two syllables. However, opinions usually
differ as to where the two are to be divided, possibilities are (
using the symbol + to be signify a syllable boundary ) . e+ kstrə, ek
+ strə , eks+ trə, ekstr +ə
Usually, the second or third possibilities are chosen; it is not
possible to say which of these is the correct. If the first syllable
of a word begins with a vowel (any vowel may occur, though
/ u/ is rare), we say that this initial syllable has a zero onset. If
the syllable begins with one consonant, that initial consonant
may be any consonant phoneme except /
/; / 3: / is rare.
When we have two or more consonants together we call them a
consonant cluster. I initial two -- consonant clusters are of two
sorts in English. One sort is composed of /s / followed by one of
small set of consonants , examples of such clusters are found in
such words as ‘’sting ‘’ / s tiy / ;’’ sway ‘’ / swei / smoke / sməuk
العدد الثاين
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ei + ə = eiə : layer , player
ai + ə = aiə
: five liar tyre
ↄi + ə = ↄiə royal toyal
əu + ə = əuə
: lower mower
au + ə = auə
: power shower
Length in English vowels is phonetic, do not exist. In English
the phonemes /iy / /ey / /uy / and /o/ are phonetically
longer that the
/i / , /e/ , /ӕ / , / u/ , /a/ and / e / . Also , one phoneme may
differ in its phonetic length . here the length differences are in
complementary distribution - longest before spuraat voiced ;
somewhat long before voiced stops and nasals , not all , not all
dialects have the same
distribution , but all have similar patterns . Examples (in order
of length) forth phoneme /iy /
1- bees 2- beem 3- piece
4- beat
Diphthongs are long , not because of prolongation of either
element, but because of the time consumed in making the glide .
The vowel
phonemes / iy / , /ey / , /uw / , /ow / ,etc are taken from
Kenneth L- Pike Phonemics . The phonetic symbols used here
however, are not identical with professor Bikes. The reason for
using different symbols is to include two - segment vowels in
phonemic transcription to aid the Arab students in recognizing
glides, which are his basic phonological problems in English.
The English syllable can be defined both phonetically ( that is
,in relation to the way we produce them and the way they sound
) , syllables are usually described as consisting of a centre which
has little or no obstruction to the air flow sounds comparatively
loud before and after this centre (that is at the beginning and end
of the syllable ) , the will be greater obstruction to the airflow
and / or / loud sound . We will now look at some examples .
(i)a minimum syllable is a single vowel in isolation e.g the
words are / a:/ ,or /o: / ,err
/3: /. These are preceded and
followed by silence: --------.------Some isolated sounds as /m /, which are sometimes produced
to indicate agreement /s / to ask for silence may also be regarded
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zoo
2.2.2 English Diphthongs :
(a) centring diphthongs : (i ə , e ə , uə )
/iə/ ear; /kliə/ clear ; /niə/ near , /fiə/ fear , /skweə /
square /eə/ air /ᶞeə/ there
,
/ puə/
pure , / fijuə
/ fewer / bluə/ bluer , /tuə/ tour .
Thus the starting point is a little closer then / i/ in bit , bin
/e /
/ eə / air , where This diphthong begins with the same vowel /e/
of get , men /uə/
poor , tour . These have a starting point
slightly closer than /u / in put, pull
(b) Closing vowels ending in i (ei , ai , ↄ i)
/ ei / make stay , pay . The starting point is the same as ‘’e’’ of
get , men
/ai/ : tide , fine , tine
This diphthong begins with an open vowel which is between
front and back, it is quite similar to the / ᶺ/ of the words cut,
bun
/ ↄ i / point, coin, toil.
The first part of this diphthong has the same quality as /o: /
in ought: born.
(ii) ending in /u /
/əu/ go , snow , boat .
The vowel position for the beginning of this the same as the
schwa vowel / ə / as found in the first syllable of the word about
, the lips may be slightly rounded in anticipation of the glide
towards ‘’u’’ for which there is quite noticeable lip- rounding /
au/ loud, count. This diphthong begins with a vowel similar to
/ a: / but a little more front, since this is an open vowel, a glide
to / u / would necessitate a large movement. Usually in English
the glide towards / u/ begins but is not completed, the end of the
diphthong between somewhere between close- mid and open mid in tongue height, there is only slight lip - rounding.
2.2.3 English triphthongs :
The English triphthongs can be looked on as being composed
of the five closing diphthongs described above, with / / added
on the end. Thus, we get:
العدد الثاين
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measurement trained phoneticians can satisfactorily describe
any language, to a greater or less degree of precision according
to need. In addition to the three articulators variables which the
phoneticians selects as basic in the classification of vowels. There
are several others which he customarily treats as secondary
modifications of what is taken to be the normal pronunciation
‘’
For instances vowels are assumed to be pronounced ‘’
normally’’ the without the passage of air through the nose. If the
nasal passage is kept open during the production of the vowel so
that air passes out from both the mouth and the nose, the vowel
is said to be nasalized; it is regarded
and represented by IPA , as a modification of the corresponding
non - - nasalized vowel ( c-g {a}: { } ). Thus, the English
vowels can be described as follows:
2.2.1 Simple vowels :
phoneme
allophones
/i: /
/i: / High close front unrounded glide. It occurs in all
positions
/i:z / {i: z } ease ; / əsli:p /
{ əsli:p } asleep ; see / si: / {si: }
/ i / High open front unrounded . It occuers initially / in / {in},
/sin / {sin} sin
/3: / mid close central unrounded.
It occurs initially and medially.
/ 3: n/ {3: n} earn, / b3:m d / { b3:d } bird
/ w3:m / { w3:m } worm
/ a: / {a: } low open central unrounded . It occurs in all
positions
/ a: / {a: } are , /ka: / { ka: } car ;
/ ka:d / { ka:d } card
/ ↄ: / /ↄ: / {o: } low close back
rounded : / ↄ:l / {ↄ:i} all , /wↄ : l / wall; / lↄ: / {lↄ: }
law. Thus, it occurs in all positions
/u: / /u: / {u: } high close back rounded glide . It occurs in all
positions
/ u:z / { u:z} ooze ; / smu:ᶿ / {smu:ᶿ} smooth; / zu: / { zu: }
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(ii) Ending in /u/
/ əu / : load, home , most
/ au/ : loud , gown , house .
2.1.3 Triphthongs :
/eiə/ layer, player, mayor
/aiə/ liar, fire, tyre
/ↄiə/ royal, loyal, loyalty
/auə/ hour, power , shower
2.2 English Vowels :
Vowels are generally categorized in three main articulatory
dimensions: the degree to which the mouth is opened (close vs.
open); the position of the highest part of the tongue ( front vs
back ) ; the shape of the lips ( rounded vs spread or unrounded
) . Thus, a certain vowel sound may be described as close, front
rounded vowel another vowel sound can be classified as close,
front, unrounded. The terms close front etc is not of course
used absolutely. Each of the three dimensions represents a
continuum, and, in principle, is infinitely divisible. What has
been done to establish a set of the so - called cardinal vowels
that is ,( to quote David Jones , the originator of this system
of classification ) a set of fixed vowel - sounds having known
acoustic qualities of the cardinal vowels , the system primary
is primarily and to the extent that it is objective , one of the
articulatory classification . The principle fallowed is that of
first defining a set of articulatory streams (the closest possible
front vowel),’’ the open set of the back vowel ‘’ , etc and then
selecting intermediate positions in such a way that the degrees
of acoustic separation are approximately equal . The judgment
of the intervals of acoustic separation is subjective (though of
course that of a brilliant).
Now the value of each of the cardinal , vowels has been fixed
, and Dariel Jones own recording of them has been analyzed
instrumental , their acoustic qualities are , within certain limits
known objectively . That the cardinal vowel-- system is in the
last resort arbitrary does not make it any less useful or scientific.
The values of the cardinal vowels in the International Phonetic
Alphabet (IPA) and by reference to them as standard of which
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phonemes may cause problems, but the following are the most
common confusions:
1- /i/ and / i: / ship for sheep.
2- /i/ and / e / bit for bet.
3- /ↄ / and /ↄ:/ cot for caught.
4- /ӕ/ and / a: / hat for heart.
5- / u / and /u: / pull for pool.
6- /e/ and /ei / pen for pain.
7- /3: / and / ei /: bird for bade
8- /əu / and /ↄ / > hope for hop.
2.1 The English Vowels :
The most noticeable feature of the English speech of a
Sudanese student is the poor mastery of the English vowels. The
major reason for this is that Arabic and English have different
vowel structures and patterns. Because of their high frequency
and different structure English vowels constitute one of the most
serious phonological problems to a Sudanese student learning
English.
2.1.1 The Classification of the English Vowels
In his ‘’Phonetics Peter Roach classifies the English vowels
into short vowels, diphthongs and triphthongs as follows:
1- /i: / beat mean, peace.
2- /i / fish, bit, pin.
3- / 3: / bird, turn, curl,
4- /a: / card, half, pass.
5- /ↄ: / bought, torn, horse.
6- /u: / food, soon, lose
2.1.2 Diphthongs :
(a) Centering diphthongs
/ i ə / beard , Ian , fierce .
/ eə / air , scare , square .
/ uə / tour , poor , moored
(b) Closing diphthongs
(i) Ending in / i/
/ ei / : face , paid , pain
/ai / nice, tide, time
/ↄi /: voice, coin, point.
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2. Literature Review
In this chapter the researcher provides a review of literature.
So the researcher gives an account of the readings about the
topic under research in the following manner :
(One): Studies concerned with this problem in general,
(Two): Studies concerned with the possibility of problems
facing the Sudanese learners of English in the learning of English
language,
Particularly vowels.
Undoubtedly, in both cases the most dominating area is that
which is concerned with the problem of the research. The fallowing
studies are the only ones available to the researcher, which cover
the area of the English vowels. In the area of phonology sound
system .Smith Bernard , in his paper (The learner English – A
teachers guide to interference and problems 1987) noted that
,in general the Arabic and the English phonological systems
are very different , not only in the range of sounds used , but in
the emphasis placed on vowels and consonants in expressing
meaning . While English has 22 vowels and diphthongs to 24
consonants .
Arabic has only 8 vowels and diphthongs to 32 consonants.
However, the researcher is concerned with the English vowels
only. Smith Bernard noted that short vowels in Arabic are
almost allophonic. It is the consonants and long vowels that
give meaning as short vowels are not even written in the script.
Arabic speakers, therefore, tend to gloss over and confuse
short sounds while uniquely emphasizing consonants avoiding
elisions and shortened forms. Among the features of Arabic
accent in English are: more energetic articulation, with more
stressed syllables, but fewer clearly articulated vowels, giving a
dull, staccato jabber effect. The use of glottal stops before initial
vowels is a common feature in Arabic, thus breaking up the
natural catenation of English. He explained clearly that shaded
phonemes have equivalents in Arabic and should therefore be
perceived and articulated without great difficulty, although
some confusion may still arise. On the other hand, unshaded
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3- To the language tester
4- To the syllabus designer
5- To the language learning experiments
6- To the planner and designer of language curricula
1.4. The Assumptions of the Research :
The assumption of the research is that the difference between
the
Arabic and English phonological systems is so great that
pronunciation problems arise due to this difference.
1.5. Determination of the Research :
This research is limited to the English vowels. In other words,
it will cover the English vowels only, not the English consonants,
for instance.
The scope of the research will, however, cover the pronunciation
problems with respect to the causes of these problems, the
teaching techniques together with solutions and suggestions for
further studies into the problem.
1.6. The Instruments of Data Collection :
The researcher will use the following for data collection:
(one ) : recorded materials ,
(two ) : Interviews
(three) : questionnaire
1.7. Definition of key Terms :
As certain terms are pre-requisite to the study, the researcher
tries to define the following: pronunciation, pure vowels,
diphthongs, trip thongs, phonetics, phonology , interferences
language strategies .
1.8. Methodology of the study :
The researcher adopted the descriptive analytic method.
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1.1 Introduction :
Themostnoticeablefeature of the English of a Sudanese student
is the poor mastery of the English vowels. In fact, English vowels
constitute one of the most phonological problems confronting a
Sudanese student learning English.
The major reason for this is the fact that English and Arabic
have two difficult vowel structures or patterns. The researcher
tries to investigate and identify the actual problems that the
Sudanese students of English encounter while learning the
English vowels. Besides the researcher tries to find out why there
are such pronunciation problems, as well as to suggest solutions,
diagnosing accurately the difficulties that our Sudanese students,
have with the English vowels. The researcher also tries to discover
remedies for these problems.
The researcher aims at finding out the actual problems
facing Sudanese students learning the pronunciation of the
English vowels. In this respect, the researcher tries to identify
the root causes of the problems, especially those that arise from
differences between (Arabic) and (English) sound systems. Also,
the researcher will look into the roles and effects of the course
books, the teacher, the training procedures, teaching techniques
and the learners’ strategies in terms of their contribution to the
pronunciation problem.
1.2. Objectives of the Research :
1. To find out the problems that face Sudanese learners of
English in learning English language vowels.
2. T o find out the root causes of these pronunciation
problems.
3. To find out the contribution of the mother tongue (Arabic)
to the problem.
4. To find out the influence of techniques used by teachers in
teaching English pronunciation
1.3. The Significance of the Research :
This research will be of fundamental use and of great value to
the all of the following:
1-To the linguist (typically the phonetician)
2- To the language teacher
العدد الثاين
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امل�ستخل�ص

تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف على م�شكالت النطق التي ت�سببها الأ�صوات الإجنليزية
املتحركة للدار�سني ال�سودانيني .ويهدف الباحث �إىل التعرف على الأ�سباب الرئي�سة لهذه
امل�شكالت ويحاول �إيجاد احللول لها .ا�ستخدم البحث املنهج الو�صفي التحليلي لإجراء
الدرا�سة ولقد تو�صل الباحث �إىل نتائج عدة �أهمها  :هنالك بع�ض الأ�صوات الإجنليزية
املتحركة ت�شكل �صعوبة يف النطق لدار�سي اللغة الإجنليزية ال�سودانيني� .أن م�شكلة نطق
هذه الأ�صوات ناجت �أ�سا�س ًا من �أن اللغة الإجنليزية واللغة العربية لهما �أنظمة نطق
خمتلفة مما �أدى �إىل اختالف يف نطق الأ�صوات املتحركة يف كل من اللغتني� .إن الأ�صوات
الإجنليزية املتحركة امل�شابهة لتلك العربية ي�سهل درا�ستهابينما املختلفة ي�صعب درا�ستها.
نقل �أ�صوات اللغة العربية �إىل اللغة الإجنليزية ي�سهم يف م�شكلة النطق ..ا�سرتاتيجيات
الدرا�سة لبع�ض الدار�سني ال ت�ساعد على النطق ال�صحيح للأ�صوات املتحركة يف اللغة
الإجنليزية .لقد تو�صل الباحث �إىل التو�صيات التالية  :االهتمام مبقرر اللغة الإجنليزية ،
الكتب املقررة  ،معلم اللغة الإجنليزية  ،مكانة اللغة الإجنليزية يف ال�سودان  ،طرق تدري�س
اللغة الإجنليزية .كذلك �إجراء درا�سات الحقة ملعاجلة تلك العوامل.
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The English Vowels and the
Pronunciation Problems

they cause to Sudanese learners of English
Prepaired by :
Dr. Eltayeb Dawa Elbeit Babikir Elnaji
Abstract
This study aims at identifying the pronunciation problem that
to English vowels cause to Sudanese learner of English . The
researcher tries to look in to the root causes of this pronunciation
problem in order to suggest solutions to them.
The study adopted the descriptive analytical method to carry
out the research . The researcher came out with a number of
results the most important of which are :same English vowels
Are particularly difficult to Sudanese learners of English. The
difficulty in pronunciation the English vowels is mainly due to
the fact that Arabic and English have different phonological
systems, resulting in different vowel patters. However , the
English vowels that are similar to the Arabic , ones are similar
to learn whereas those which are different from Arabic vowels
cause problem to Sudanese learners of English . Negative L 1
(Arabic ) transfer contributes to the problem . learning strategies
used by some Sudanese learners are not effective in solving the
problem , the researcher recommends the following : considering
certain factors , namely ,the English course book , the teacher of
English language , the status of English language in Sudan are
the method used in teaching English language . The researcher
suggests further studies in the problem in order to tackle the
factors mentioned above .
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