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 من نحن

المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية مجمة عممية الكتركنية محكمة ، تعنى بنشر 
البحكث كالدراسات ، كممخصات رسائؿ الماجستير كالدكتكراه ، كنشر فصكؿ مف الرسائؿ 

كنشر التقارير كالندكات كالمؤتمرات العممية ، كالحكارات  العممية ، كمراجعة الكتب ،
كالمقاءات العممية في مجاالت العمـك اإلنسانية كاالجتماعية بجميع فركعيا : التاريخ ، 

كالتربية ، كعمـ االجتماع ، كالفمسفة ، كاألدياف ، كعمـ النفس ، كالقانكف كالعمـك السياسية ، 
المغة العربية لبشرية ، كعمـ الجريمة  كعمـ االنثربكلكجيا، كالعمـك اإلدارية ، كالتنمية ا

أعضاء الييئة  كآدابيا ،الجغرافيا  اآلثار، اإلعبلـ كالصحافة المكتبات كالمعمكمات.
 االستشارية.

 . أعضاء الييئة االستشارية لممجمة

_________________________________________________ 
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ج النكر أحمد. دكتكراه في التاريخ الحديث _كمية التربية األستاذ الدكتكر الطاىر حا
 _جامعة زالنجي، السكداف.

 جامعة كردفاف. –الدكتكر عبلء الديف أحمد محمد عمي     دكتكراه في المحاسبة 

الدكتكر عبدالكريـ سرحاف، دكتكراه في اإلعبلـ كاالتصاؿ _جامعة النجاح الكطنية، 
 فمسطيف.

 

جامعة اإلسراء  –سند القرالة           عميد كمية العمـك التربكية  األستاذ الدكتكر أيمف
 األردنية 

 دكتكراه في األدب االنجميزم 

 استراليا  –جامعة ماككيرم  

 األستاذ الدكتكر محمكد جماؿ السمخي                             جامعة البتراء األردنية 

 إلسبلمية دكتكراه في أساليب كمناىج تدريس التربية ا

 جامعة عماف العربية لمدراسات العميا. 

 جامعة الزيتكنة األردنية  –األستاذ الدكتكر خمدكف خميؿ الحباشنة      عميد شؤكف الطمبة 

 دكتكراه في التاريخ اإلسبلمي 

 الجامعة األردنية.

 ء األردنية الدكتكره تغريد أبك حمداف                                         جامعة البترا
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 دكتكراه في تربية الطفؿ كتطكير مناىج كبرامج تربكية لمطفؿ 

 بريطانيا .  –جامعة ساسكس  

 الدكتكر عارؼ محمد السرىيد   أكاديمية األمير الحسيف بف عبدا الثاني لمحماية المدنية 

 دكتكراه في أصكؿ التربية 

 جامعة عماف العربية لمدراسات العميا .

 عمي فالح الجبكر                 محاضر غير متفرغ / الجامعات األردنية  الدكتكر محمد

 دكتكراه في القانكف التجارم 

 مصر .  -جامعة عيف شمس  

الدكتكر عكده  الغياليف                          محاضر غير متفرغ / الجامعات 
 األردنية 

 دكتكراه في المغة العربية ) األدب العباسي( 

 العمـك اإلسبلمية العالمية  .جامعة 

 الدكتكر محمد  عكدة الحماد                     الجامعة اإلسبلمية / منيسكتا 

 دكتكراه في مناىج كطرؽ تدريس الرياضيات 

 جامعة العمـك االسبلمية العالمية. 

 خكلة يكسؼ الحمداف                            كزارة التربية  كالتعميـ 
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 لعالي في الدراسات التربكية الدبمـك ا

 الجامعة األردنية . –اإلدارة المدرسية  

 خالدة محمد الجبكر                                         كزارة التربية كالتعميـ 

 دبمـك اإلدارة المدرسية التقنية الحديثة 

      الكادر العربي لتطكير كتحديث التعميـ                                

 الدكتكر عارؼ محمد السرىيد الجيني   -رئيس التحرير 

 ( editor@arabjhs.comايميؿ التحرير)    -  ََِِّّٕٕٗٔخمكم 

 

األستاذ الدكتكر الطاىر حاج النكر أحمد. دكتكراه في التاريخ الحديث _كمية التربية 
 ف._جامعة زالنجي، السكدا

 .محكـ كمندكب المجمة في السكداف

 .الدكتكر الطاىر حاج النكر أحمد

ََُُُِِِِِْٕٗٗٗجامعة زالنجي، السكداف. ىاتؼ   

َََُِِّّّْٖٗٓٓ 

َََُُِِّْْٖٗٗٓ 

Eltahir2015@gmail. Com 

mailto:editor@arabjhs.com
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الدكتكر عبدالكريـ سرحاف، دكتكراه في اإلعبلـ كاالتصاؿ _جامعة النجاح الكطنية، 
 فمسطيف.

ب المجمة في فمسطيفمحكـ كمندك  . 

الدكتكر عبدالكريـ سرحاف، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف. ىاتؼ 
ِّْْٕٗٓٗٗٔٔٔ 

Abed-Kareem Sarhan 

kareem.sarhan@najah.edu 

 أحمد محمد مفمح . –سكرتير التحرير 

 

 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :  الخمكم رقـ
 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :     الكاتسب

 ahmed@arabjhs.com :  البريد االلكتركني
 

 األىداف :

 تسعى المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية لتحقيؽ األىداؼ التالية : - 

نشر البحكث المبتكرة التي يقدميا الباحثكف في المجاالت العممية المتعمقة  - 
 المحكميف. ،كذلؾ بعد عرضيا عمى  باآلداب كالعمـك اإلنسانية

mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com
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نشر تقارير الندكات كالمؤتمرات العممية بالجامعات العربية ، كالمعاىد العممية ،  -
 كمراكز البحكث .

تكثيؽ كنشر الثقافة العممية بيف الباحثيف، كالتكاصؿ العممي فى مختمؼ مجاالت  -
 العمـك اإلنسانية كاالجتماعية .

اء العرب في مجاالت تخٌصص التعاكف العممي بيف المجمة كالباحثيف كالعمم -
 المجمة.

 تشجيع الباحثيف العرب عمى إنجاز بحكثيـ المبتكرة.  -

 :شروط نشر األبحاث في المجمة العربية لمعموم اإلنسانية واالجتماعية 

 يقـك الباحث بتنسيؽ البحث حسب شركط المجمة المذككرة أدناه. –
ايكركسكفت ككرد، يقـك الباحث بإرساؿ البحث المنسؽ عمى شكؿ ممؼ م –
 editor@arabjhs.comالبريد اإللكتركني :  إلى
 يجب أف يككف البحث مكتكبان بمغة سميمة، –

 يجب أف تككف المادة المرسمة لمنشر أصيمة كلـ ترسؿ لمنشر في أم جية أخرل. -

 يا في إعداد ككتابة البحكث .يمتـز الباحث باألصكؿ العممية المتعارؼ عمي -

يجب إثبات مصادر المعمكمات كتكثيؽ االقتباس كاحتراـ األمانة العممية في  -
 .اإلحاالت كالمراجع كالمصادر

ـٌ تقكيـ البحث مف محٌكميف. –  يت

يتـ إببلغ الباحث بنتائج التحكيـ خبلؿ أسبكع، بالقبكؿ لمبحث أك الرفض أك إجراء  –
 التعديبلت.

mailto:editor@arabjhs.com
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باحث بالتعديبلت المطمكبة ثـ يتـ متابعة التعديبلت مف قيؿ لجاف التحكيـ . يقـك ال –
 يتـ إرساؿ البحث مع تقرير بقبكؿ البحث بشكؿ نيائي مف لجاف التحكيـ .

 يتـ إرساؿ خطاب رسمي مف المجمة بقبكؿ البحث لمنشر.-

يقكـ الباحث بدفع رسـك النشر كالتحكيـ .كيرسؿ ذلؾ عبر البريد -
 َََُِٕٕٗٔٗعمى الرقـ ، أك الكاتسب  editor@arabjhs.comيااللكتركن

يتـ إببلغ الباحث بإيميؿ رسمي بإتماـ عممية النشر في حاؿ إكماؿ كافة  -
نجاز عممية النشر الفعمي في عدد المجمة.  اإلجراءات السابقة كا 

  :المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعيةكيفية إعداد البحث لمنشر حسب شركط 
 يراعي الباحث ما يمي:

 

 البحث:
 عنكاف البحث : بالغتيف العربية كاالنجميزية . –

اسـ الباحث )الباحثيف(  بالعتيف العربية كاالنجميزية ، الكصؼ الكظيفي ، المؤسسة التي يعمؿ  –
 بيا ، البريد االلكتركني . 

 عربية ثـ الكممات المفتاحيةالممٌخص بالمغة ال –
 الممٌخص بالمغة االنجميزية ثـ الكممات المفتاحية –

 محتوى البحث حسب شروط المجمة العربية لمعموم اإلنسانية واالجتماعية : ترتيب المحتوى:
المقدمة ،مشكمة الدراسة ،أسئمة الدراسة ، أىمية الدراسة ، أىداؼ الدراسة ، مصطمحات الدراسة  

نظرم كالدراسات السابقة ،  منيج الدراسة ،  أداة الدراسة ، نتائج الدراسة، كمناقشة اإلطار ال
 النتائج ، التكصيات ،المصادر كالمراجع .

(، بحيث يككف نكع كحجـ الخط كفؽ شركط A4يتـ تنسيؽ الكرقة عمى )قياس تنسيق البحث :
 ُٔ، حجـ الخط Simplified Arabicىك  االبحاث بالمغة العربيةنكع الخط في  –محددة، كىي:

mailto:editor@arabjhs.com
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عادم لباقي النصكص كترقيـ الصفحات  ُْغامؽ لمعناكيف الفرعية،  ُْغامؽ لمعنكاف الرئيس، 
 . ُٓ.ُك المسافة بيف األسطر يجب أف ال تقؿ عف 

، حجـ Times New Romanىك  األبحاث بالمغة اإلنجميزية في نوع الخط –
عادم لباقي  ُّاكيف الفرعية، غامؽ لمعن ُّغامؽ لمعنكاف الرئيس،  ُْالخط 

 . ُٓ.ُالنصكص كترقيـ الصفحات ك المسافة بيف األسطر يجب أف ال تقؿ عف 
( صفحة ك ذلؾ لكي ال يتـ َّأال يزيد عدد صفحات البحث عمى )حجم البحث والممخص :

كممة بالمغتيف العربية  َِٓ – ََِزيادة رسـك التحكيـ. كيجب أرفاؽ ممخص مككف مف 
 كممات. ٔة ، باإلضافة إلى كممات مفتاحية ال تقؿ عف كاالنجميزي

كعمى النحك التالي  APA )يتـ التكثيؽ كفقا ألسمكب الجمعية األمريكية السيككلكجية ) :التوثيق 
ذا كاف ََِٓداخؿ البحث إذا كاف المرجع كتابا يكتب اسـ العائمة كالسنة ، مثاؿ) السرىيد ،  (.كا 

اعى ما سبؽ ، أما إذا كاف مكقعا عمى األنترنت فيكتب : اسـ المرجع بحثا في مجمة عممية ير 
المؤلؼ ، عنكاف المقاؿ ، السنة ، المكقع ، السنة ، التاريخ ،.بالنسبة لممصادر كالمراجع ، ترد 

 المصادر العربية ، ثـ المصادر األجنبية .

كمة كاردة تستخدـ ىكامش الصفحات السفمية لذكر أم مبلحظة، أك لتكضيح أم معم اليوامش:
في متف البحث، أك لمتكثيؽ في بعض األبحاث كال مانع مف ذلؾ ، كتكضع بيف قكسيف في أسفؿ 

 الصفحة ، أك يعمؿ ليا ممحؽ لميكامش تكضع في نياية البحث . 

 المراجع:
ترتب أرقاـ المراجع في قائمة المراجع بالتسمسؿ، كذلؾ بعد مراعاة ترتيب المراجع ىجائيان في  –

 سب اسـ المؤلؼ كفقان لآلتي:القائمة ح

 أ. إذا كاف المرجع بحثان في دكرية:
اسـ الدكرية ، رقـ المجمد، رقـ “ عنكاف البحث،”اسـ الباحث )الباحثيف( بدءان باسـ العائمة،.  —

 العدد، ، سنة النشر.
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 ب.إذا كاف المرجع كتابان:
 سـ الناشر، سنة النشر.اسـ المؤلؼ )المؤلفيف( بدءان باسـ العائمة، عنكاف الكتاب ، ا —

 إذا كاف المرجع رسالة ماجستير أك دكتكراه: جػ.
يذكر رسالة ماجستير أك “ عنكاف الدراسة،”يكتب اسـ صاحب الرسالة بدءان باسـ العائمة،  —

 دكتكراه ، اسـ الجامعة، السنة.

 د.إذا كاف المرجع نشرة أك إحصائية صادرة عف جية رسمية:
 التقرير ، المدينة، ، سنة النشر. يكتب اسـ الجية، عنكاف —

 ىػ.إذا كاف المرجع مكقع الكتركني:
 يكتب اسـ المؤلؼ، عنكاف المكضكع ، سنة النشر كالتاريخ  ، الرابط االلكتركني. —

 كقائع المؤتمر:  -ك
اسـ الباحث )الباحثيف( بدءان باسـ العائمة، عنكاف الدراسة، اسـ المؤتمر، رقـ المجمد، سنة  —

 النشر.

 دوالر . ٕٓٓدينار أردني ،ما يعادل  ٓٗٔرسوم النشر والتحكيم: 

 تواصل معنا :

لمتواصل مع المجمة العربية لمعموم اإلنسانية واالجتماعية ، يمكن االتصال مع 
 :سكرتير التحرير عمى

 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :  الخموي رقم
 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :    الواتسب

 ahmed@arabjhs.com :  البريد االلكتروني
أو البريد االلكتروني لممجمة العربية لمعموم اإلنسانية 

 ةeditor@arabjhs :واالجتماعية

mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com
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 المجمة : مميزات 

المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية عضك في أكبر قاعدة معمكمات عربية كىي قاعدة 
 معمكمات) دار المنظكمة( .

 عدة البيانات التربكية العربية ) شمعة ( .قا  

 قاعدة البيانات العربية الرقمية " معرفة" .

 قائمة الدكريات المفيرسة في قاعدة  كبحكث كدراسات المجمة تنشر عمى تمؾ المنصات .

Humalndex 

                          

 كممة العدد:

طكيران كبيران في مكاضيعيا، اشتممت عمى نينئكـ بصدكر العدد السابع مف المجمة كالذم شيد ت
مجاالت متنكعة، استيدفت مجاؿ الدراسات المحاسبية المالية، كدكرىا في تطكير األداء المالي 
كالتي يمكف تكفر قاعدة بيانات ميمة لبلسترشاد بيا في أم كقت كأيضان البناء عمييا مما يساعد 

 .في اتخاذ قرارات اقتصادية سميمة كتجنب األخطاء

احتكل العدد أيضان جانبان مف الدراسات المغكية، كالتي تعد ذات داللة تيضيؼ لمجاؿ الدراسات 
 المغكية التطكرية، كالتي تيعد كسيمة مف كسائؿ المعرفة المغكية كليس غاية.

اشتمؿ العدد دراسة الكقائع التاريخية في إطار دكلة أك مكاف كاحد، كما تنكعت بحكث المجمة 
 لمجغرافية السياسية ،كىي فرع مف فركع الجغرافية البشرية ،كالتي تعالج النمط كأفردت مجاالن 

السياسي المتصؿ بالسمطة أك بحككمات أك دكؿ. كما تطرقت مكضكعات المجمة لمحكـ الشرعي 
 كالقانكني لمعمبلت الحسابية، إضافة إلى تطكير نظـ المعمكمات اإلدارية في البنكؾ.

 أف نتقدـ بالشكر لمييئة االستشارية ، كالطاقـ الفني كلكؿ الذيف ساىمكا كفي الختاـ ال يسعنا إال
 في تحكيـ البحكث بالمجمة.
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 مع كؿ الشكر كالتقدير.

 

 بروفيسور/ الطاىر حاج النور أحمد

 مندوب ومحكم المجمة بالسودان

 eltahir2015@gamil.comإيميل:

 ٖٕٜٓٛٗ٘ٔٔٓ/ٕٜٕٕٜٕٜٚٔٓت: 
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المحتكياتفيرس   

 الباحث عنوان البحث رقم البحث

كتابي الجغرافيا لممرحمة الثانوية ئمة سدرجة تضمين أ ٔ

 . ألنماط الذكاءات المتعددة

Degree of embed questions Book 

Geography for the Secondary Stage 

questions Book Geography in Jordan 

in the light of Multiple Intelligences 

Theory. 

 شاىر خميفة محمد المسيبح.   

 

األثر االجتماعي لمشروعات الزكاة بوالية شمال  ٕ
.دارفور  

دراسة تقويمية لممشروعات التي تم تمويميا 
م.ٕ٘ٔٓفي العام   

The social impact of zakat 
projects in North Darfur state. 

An evaluation study of the 
projects that were funded in the 

year 2015. 

 .براىيم محمد أحمد زروقا كتوردال

 .عماد الدين أحمد محمد سالم .أ

 بكر محمد عبداد.عوض باتجربة الحكم الالمركزي في السودان من  ّ
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 .منظور الجغرافيا السياسية
The experience of 
decentralized governance in 
Sudan from the perspective 
of political geography. 

 

أثر التخصص المهنً على دور االلتزام بمعاٌٌر  ْ

المراجعة الدولٌة فً تضٌٌق فجوة التوقعات فً 

 المراجعة.

The effect of professional 

specialization on the role of 

compliance with international audit 

standards and narrowing the gap 

of expectations in the review. 

 د. عبد الرحمن عادل خلٌل

كلمة الناس فً القرآن الكرٌم االستعمال والمعانً  ٓ

 والدالالت

The word people in the Holy 

Qur’an: usage, meanings and 

connotations 

 عباس محمد أحمد عبد الباقي، الدكتكر 
 عمي بشرل األميف عبد الباقي الدكتكر 

عربية وصعوبة تعمم المغة العربية "الصوائت ال ٔ
 لغة ثانية"

Diacritics in Arabic and the 
difficulty of learning Arabic as a 

second language. 

الدكتور أحمد جبر عبدالقادر 
 حسينات.
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مدى إدراك أىمية تطبيق المحاسبة الخضراء  ٕ
 في تحقيق التنمية المستدامة 

 سوداني.دراسة حالة البنك الزراعي ال

The Extent of the Recognize the 
Importance of Applying Green 

Accounting in achieving Sustainable 
Development 

Case study of the Sudanese 
Agriculture Banks. 

.حسن احمد آدم حسن  د، 

.د. رضوان النيل كندة  

 .د. عبد ا كمال ابراىيم

ديمية وأثرىا عمى مذكرات المحاضرات األكا ٖ
المعدالت التراكمية لدى طالب اإلعالم 

 .بالجامعات السودانية

جامعة  -)  طالب السنة الرابعة بكمية اإلعالم 
 .غرب كردفان أنموذجًا(

Academic lecture notes and their impact 
on the cumulative averages of media 
students in Sudanese universities. 

)Fourth year students at the Faculty of 
Mass Communication - West 

Kordofan University as a model(. 

الدكتور  الحاج عمي آدم عمي 
 )أبو عاقمة(.
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ٗ Grammatical Cohesion in 
Students’ Writing 

 (Graduate and post-Graduate 
students in University of 

Zalingei). 

Lecturer. Adam 
Mohamed Ishag Yagoob 

"تصنٌُف أخطاء طلبة الّصف العاشر  َُ

  األساسً

فً مدارس لواء ناعور فً تالوة القرآن  

 الكرٌم"

"Classifying Mistakes of the Tenth 

Grade Students in the Schools of 

Naour District in the Recitation of the 

Holy Quran" 

 اودةشرٌف أحمد بركات العو

ٌّة السعودي  أ.د. خالد عط

 

الدور الوسيط إلعادة نية الشراء في العالقة بين  ُُ
التسويق الفيروسي واتخاذ قرار الشراء بالتطبيق عمى 
طالب الدراسات العميا بكمية االقتصاد والدراسات 

 مٕٕٔٓالتجارية جامعة كردفان

The mediating role of repurchase 

intent in the relationship between viral 

marketing and making the purchase 

decision in application to graduate 

students at the Faculty of Economics 

and Commercial Studies, University of 

Kordofan 2021. 

  أحمدمحمد مختار إبراىيم د.  

  مجاىد عبد القادر فضل السيدد.  
                     

                            بخيت منتصر اليادي مالكد.  

 

 

 



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 15 

 

 

 

 . كتابي الجغرافيا لممرحمة الثانوية ألنماط الذكاءات المتعددةئمة سدرجة تضمين أ

Degree of embed questions Book Geography for the Secondary Stage 

questions Book Geography in Jordan in the light of Multiple 

Intelligences Theory. 

 

 شاىر خميفة محمد المسيبح .                                                 

 مساعد مدير  –تربية لواء الموقر  –وزارة التربية والتعميم 

 االردن-عمان 

shaheralijboor2227@gmail.com 
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 .ممخصال                                          

في المممكة إلى الكشؼ عف درجة تضميف أسئمة كتابي الجغرافيا لممرحمة الثانكية  ىدفت الدراسة 
ممثمة بكحدات التحميؿ األنشطة كاألسئمة، حيث  المتعددة الذكاءات ألنماط األردنية الياشمية

اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي. تـ تصميـ معيار)أداة التحميؿ(ألنماط الذكاءات المتعددة 
بالرجكع إلى األدبيات في الدراسات السابقة المتعمقة بأنماط الذكاءات المتعددة. اشتممت كذلؾ 

عينة الدراسة جميع كتب الجغرافيا لممرحمة الثانكية لمصفيف األكؿ كالثاني الثانكم األدبي كالفندقي 
كؿ ( نشاطنا كسؤاالن في كتاب الصؼ األٖٓٔكالسياحي. كالبالغ عدد األنشطة كاألسئمة فييا)

( نشاطنا كسؤاالن في كتاب الصؼ الثاني ثانكم. اشتممت األداة بشكميا النيائي ِْٔالثانكم، ك)
المغكم/ المفظي، كالمنطقي/ الرياضي، كالمكاني/   ( أنماط مف الذكاءات المتعددة كىي)ٖعمى)

ي، البصرم، كالجسمي/ الحركي، كاالجتماعي/ البينشخصي، كالشخصي/ الذاتي، كالبيئي/ الطبيع
 (.ٕٓكالمكسيقي/ اإليقاعي( كبحسب معيار)أداة التحميؿ( بمغ عدد المؤشرات المحممة)

كأظيرت نتائج الدراسة أف تضميف كؿ مف الذكاءيف)المغكم/ المفظي، كالمنطقي/ الرياضي(       
/ )المكاني في كتاب الجغرافيا لممرحمة لمصؼ األكؿ الثانكم بنسبة عالية، كيميو بالتكالي الذكاءات

)االجتماعي/  البصرم، كالشخصي/ الذاتي، كالبيئي/ الطبيعي( بشكؿ متكسط ثـ الذكاءات
البينشخصي، كالجسمي/ الحركي، كاإليقاعي/ المكسيقي( بشكؿ ضعيؼ. كأظيرت نتائج الدراسة 
أف تضميف كؿ مف الذكاءات)المغكم/ المفظي، كالمكاني/ البصرم، كالمنطقي/ الرياضي( في 

لممرحمة لمصؼ األكؿ الثانكم كانت بنسبة عالية، كيمييا بالتكالي كتاب الجغرافيا 
الذكاءات)كالشخصي/ الذاتي، كاالجتماعي/ البينشخصي، كالجسمي/ الحركي، كالبيئي/ الطبيعي( 

 بشكؿ متكسط، كأغفمت أنشطة كأسئمة الكتاب )الذكاء اإليقاعي/ المكسيقي(.

ألنماط الذكاءات  ،لممرحمة الثانكية ،ممرحمة الثانكيةكتابي الجغرافيا لئمة سأ الكممات المفتاحية :
 ،المتعددة

Abstract. 

       The study aimed to reveale the degree of inclusion of the 
questions of geography in secondary school in the Hashemite Kingdom 
of Jordan for multiple intelligences patterns represented by the units of 
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analysis activities and questions, where the researcher adopted the 
descriptive analytical method. The analysis tool for multiple intelligences 
is designed by reference to literature in previous studies on multiple 
intelligences. The sample of the study consisted of all geography books 
for the secondary stage of the first and second secondary literary, hotel 
and tourist. (685) activities and questions in the first grade secondary 
book, and (642) activities and questions in the second grade secondary 
book. The tool is composed of 8 different types of intelligences 
(linguistic / verbal, logical / mathematical, spatial / visual, physical / 
motor, social / interpersonal, personal / environmental / natural / musical 
/ rhythmic) Analysis: The number of analyzed indicators (57). 

      The results of the study showed that the inclusion of both 
intelligence (linguistic / verbal, logical / mathematical) in the book 
geography of the stage for the first grade. 

Keyword: questions Book Geography, questions Book Geography, of 

Multiple Intelligences Theory. 

 

 :مقدمة

تدعـ المناىج الدراسية الخبرات كالممارسات كاألنشطة لممتعمميف في ضكء  

االنفجارات العممية كالمعرفية كالتكنكلكجية المتسارعة، فالظركؼ الحياتية المتغيرة 

مكؿ كتكليد البدائؿ كاألفكار تستدعي ضركرة استثمار العقؿ البشرم  إليجاد الح

الخبلنقة التي  تسيـ في حؿ المشكبلت كتنمية القدرات العقمية. كلما كانت التربية 
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عممية مستمرة تستمر مع اإلنساف في أكجو حياتو المختمفة استدعت الحاجة إلى 

مكاكبة االنفتاحات كالمستجدات العممية مف ىنا اكتسب الجانب العقمي كالذىني 

اىتماـ الباحثيف كالميتميف بجكانب المعرفة كالتربية. حيث أفرزت الدراسات  كالمعرفي

كاالتجاىات العديد مف النظريات التي ركزت عمى العقؿ البشرم كاالستعدادات 

 (. ََِٕكاالتجاىات كالقدرات العقمية كالذكاءات العقمية)نكفؿ الحيمة، 

التربكم؛ ككنو يكشؼ عف  كقد برز  الذكاء كأحد المفردات األساسية في الحقؿ 

دراؾ التحديات كتقديـ الحمكؿ. كتشير نتائج الطمبة إلى  مجاالت الضعؼ كالقكة كا 

(. َُِِإصدار أحكاـ عمى مدل نجاح العممية التعميمية في تحقيؽ أىدافو)الزغكؿ، 

كبذلت كزارة التربية كالتعميـ األردنية جيكدنا كاضحة في إعداد كتطكير الكتاب 

فو أحد عناصر المعرفة الرئيسية، كمرجع أساسي لمتعمـ، كدليبلن فعاالن المدرسي بكص

(. كتتمثؿ ُٕٖٗيساعد المتعمميف في تنمية ممارساتيـ، كاتجياتيـ األخبلقية)مدككر، 

أىمية الكتاب المدرسي في احتكائو عمى المفاىيـ األساسية، كاألنشطة، كالتماريف فيك 

ا لممتعمـ كالمعمـ عمى حدو سكاء ، كما أنو أداة تعميمية تدعـ الكثير مف الميارات ميمن

كالسمككيات كاالتجاىات كالقيـ لدل المتعمميف لذا تعد عممية تطكير المناىج خطكة 

رتقاء بالعممية التعميمية بشكؿ عاـ، كتتضمف عممية تطكير الرائدة في مجاؿ ا

ىداؼ، المناىج تطكيرنا لمكتب المدرسية، مف حيث: التحميؿ، كالتقكيـ، كاأل
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كالمعمكمات، كالمكضكعات، كأنكاع األسئمة كاألنشطة، كاألشكاؿ اإليضاحية)عطية، 

َُِّ.) 

كلما كانت االختبارات المدرسية تشكؿ أىمية كاضحة في الكاقع التربكم بكصفيا أداة 

لمحكـ عمى نجاح أك فشؿ الطالب كشمكليا كقياسيا لجكانب المعرفة لدل الطمبة 

راسي. فإف ذلؾ ال يعد مؤشرنا فعاالن في تقصي األىداؼ كتقكيميا التحصيؿ الد

ا في نكعية  المعرفية بدرجاتيا المتعددة، لذا مف الميـ أف تكلي التربية الحديثة اىتمامن

األسئمة كنمطيا كأف تتناسب مع أنماط الذكاءات المتعددة، ال سيما الطمبة الذيف 

ر الذم يساعد في استثمار يتمايزكف كأنماط تفكيرىـ داخؿ الحجرة الصفية األم

(. مف ىنا تأتي أىمية ََِٗعقكليـ كطاقاتيـ بشكؿ إيجابي كمبدع)سكيداف، 

الحاجة إلى تحميؿ أسئمة الكتب المدرسية، كاالختبارات لمكشؼ عف مدل تضمينيا 

ألنماط الذكاءات المتعددة، كالتي تفيدنا في ارتفاع التحصيؿ الدراسي لمطمبة. كلعؿ 

المتعددة تكشؼ لنا إمكانية زيادة التحصيؿ الدراسي، كرفع كفاءة نظرية الذكاءات 

التعميـ كاإلبداع في ضكء تضمينيا لمكتب المدرسية حيث عٌرؼ جاردنر في كتابو 

الذكاء بأنو:"إنتاج حمكؿ لمشكبلت تعتمد عمى الكسط الثقافي  ُّٖٗأطر العقؿ 

الذكاء بيف (. كتختمؼ مفردات كطرؽ معالجة Gardner,1999:33المعاش" )

المفيـك الكمي كالمفيـك الكيفي، فالمفيكـ الكمي ييتـ بفاعمية االستجابة، كلعؿ أشير 
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ركاد ىذا المفيـك )جاف بينيو( في حيف ييتـ المفيـك الكيفي بطريقة التفكير كمف 

(. كتتمايز نظرة العمماء ٔٗ،ٕٗ، ص:ُٓٗٗأشير ركاده)بياجيو كجاردنر( )الزيات، 

اآلحادية كالنظرة التعددية فبينيو ينظر لمذكاء نظرة آحادية مف حيث  لمذكاء بيف النظرة

أف الذكاء عنصر آحادم عاـ كلـ يقدـ دليبلن أك تفسيرنا لمذكاء كمككناتو. فجاء العالـ 

سبيرماف حيث حمؿ فكرة النظرة الثانية لمذكاء حيث ذكر عامميف: عامؿ عاـ لمذكاء 

ؿ خاص ينفرد بكؿ نشاط عقمي)السيد، مسؤكؿ عف جميع األنشطة العقمية، كعام

 (.َُِ،ص:ُٕٔٗ

ثـ جاء العالـ)ثكرندايؾ( كانتقد نظرية الذكاء العاـ لسبيرماف كقدـ ثبلثة أنكاع 

، ُٕٓٗلمذكاء:)الذكاء المجرد، الذكاء الميكانيكي، الذكاء االجتماعي()جابر، 

ء في العممية (. كيرل العديد مف العمماء أف االستخداـ الكاسع لنسبة الذكاُّّص:

التعميمية ال يحقؽ العدالة في تصنيؼ الطمبة، فأحياننا نصفيـ عمى أنيـ فاشميف 

دراسينا، أك لدييـ صعكبات تعمـ ألنيا اعتمدت عمى مجاليف فقط)المجاؿ 

(. لذا جاءت ََِٔآرمستركنج،  المغكم/المفظي، كالمجاؿ المنطقي/ الرياضي()

نصاؼ الطمبة، حيث نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر كمق دمة لئلصبلح التربكم كا 

ينظر جاردنر كىك مؤسس ىذه النظرية إلى أف اإلنساف يمتمؾ عدة ذكاءات كليس 

" سبعة أنماط مف الذكاء ُّٖٗذكاء كاحد. كيذكر في كتابو "أطر العقؿ، 
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ىي:)الذكاء المغكم/ المفظي، الذكاء المنطقي/ الرياضي، الذكاء المكاني/ البصرم، 

ء الجسمي/ الحركي، كالذكاء بيف األشخاص، كالذكاء الشخصي/ الذاتي، كالذكا

ـ أضاؼ نكعنا آخر مف الذكاءات ىك ُٗٗٗكالذكاء المكسيقي/ اإليقاعي(، كفي عاـ 

الذكاء الطبيعي، بعدىا أضاؼ نكعيف مف الذكاء ىما: الذكاء الكجكدم، كالذكاء 

 الركحي.كتالينا كصفنا ليذه األنماط:

/ المغكم: حيث يستطيع الفرد استخداـ الكممات كالتراكيب الذكاء المفظي -ُ

 المغكية كتصريفيا كتحميميا كمعالجتيا بيدؼ التذكر.

الذكاء المنطقي/ الرياضي: تفعيؿ األرقاـ بكفاءة عالية، ككذلؾ تكظيؼ  -ِ

دراؾ السبب كالنتيجة كعمميات  الحمكؿ المنطقية كالفرضيات كالعبلقات كا 

 لتصنيؼ.االستنتاج كاالستدالؿ كا

الذكاء المكاني/ البصرم: يمثؿ ىذا النكع مف الذكاء المقدرة عمى التخيؿ،  -ّ

كتككيف صكرة عقمية لمعالـ البصرم، كيتضمف ىذا الذكاء ارتباط العبلقة 

 كاأللكاف كالفراغات كالمجسمات كالصكر.
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الذكاء الجسمي/ الحركي: كيعني المقدرة عمى استخداـ كتفعيؿ الجسـ في  -ْ

المكنكنات بيدؼ حؿ المشكبلت، كيتضمف كذلؾ الميارات التعبير عف 

  الحركية كالمحاكاة.

الذكاء الشخصي/ الذاتي: يظير في قدرة الفرد عمى التصرؼ المناسب مع  -ٓ

المعرفة، كيتضمف المعرفة الجيدة عف الذات، كالدكافع كالرغبات كالنكايا 

 كاألمزجة لمكصكؿ إلى حالة مف الضبط الذاتي.

اعي/ البينشخصي: كيشمؿ معرفة كنكايا كمكنكنات األخريف الذكاء االجتم -ٔ

كالتفريؽ بينيا، كتتضمف المعرفة لتعبيرات الكجو، كاإليماءات األخرل 

 لبلستجابة ليا بطريقة مناسبة.

دراؾ التمثيؿ المكسيقي مف حيث  -ٕ الذكاء المكسيقي/ اإليقاعي: ييتـ بفيـ كا 

إنتاج نغمات كمعزكفات مف  تأليفيا كتمحينيا كعزفيا، كيتضمف ىذا الذكاء

 أصكات متجانسة فيما بينيا.

الذكاء البيئي/ الطبيعي:  يتجمى في القدرة عمى تحديد كتصنيؼ األشياء   -ٖ

الطبيعية مف نباتات كحيكانات. إف المتعمميف المتميزيف بيذا الصنؼ مف 
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الذكاء تغرييـ الكائنات الحية، كيحبكف معرفة كؿ شيء عنيا، كما يحبكف 

 .د في الطبيعة، كمبلحظة مختمؼ مككناتياالتكاج

كيرل جاردنر أف الذكاءات المتعددة متفاكتة نسبينا فيما بينيا كأف كؿ نجاح يقؼ 

كراءه نمط الذكاء كأف البيئة المعاشة ىي مف تحدد الذكاءات. عمى الرغـ أنيا لـ 

 (.Gardner,1999,p:33تنؿ حظنا مف البحث كالتجريب)

 اءات المتعددةأساسيات في نظرية الذك

نما ىنالؾ ذكاءات متعددة، كمختمفة قابمة لمتحكالت. -  الذكاء ليس كاحد، كا 

 (.ََِٓىنالؾ مجمكعة مف الذكاءات النشطة كالمتنكعة)حسيف،  -

 كؿ فرد بمقدكره أف يطكر الذكاء الذم يمتمكو بحسب ما تيسر لو. -

ال يمكف ألم ذكاء أف يعمؿ بمفرده ألف الذكاءات تندمج بصكرة  -

 (.ََِٔمرة)آرمستركنج، مست

 .(Gardner, 2003) كؿ شخص لديو بركفيؿ الذكاءات الخاص بو -

نظرية الذكاءات المتعددة تنظر إلى الذكاءات المتماثمة بأنيا تتناغـ كتعمؿ  -

مع بعضيا بعض بطرؽ مختمفة لكؿ شخص، فيناؾ أشخاص يبدكف 
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ؾ أشخاص مستكيات متفكقة في جميع الذكاءات الثمانية، كفي المقابؿ ىنا

 يفتقركف إلييا.

تتبايف الذكاءات في النمك داخؿ الشخص الكاحد كبيف بعضيا بعض)حسيف،  -

ََِّ .) 

 (َُِٓتؤكد نظرية الذكاءات المتعددة عمى التنكع )أبك ىاشـ،  -

في حيف ينظر الكثير مف الميتميف أف تحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكدة يتطمب 

أنماط الذكاءات المتعددة لمطمبة لذا فقد كاف قدر كاؼو مف العمؿ الدؤكب لتفعيؿ 

لنظرية الذكاءات المتعددة دكر مممكس كنتائج محسكسة في المجاؿ التربكم مف 

(. كبحسب)قرني، ََُِحيث انطبلقيا في حؿ مشكبلت التعميـ الحديث)سيد،

( أف ما أكجدتو نظرية الذكاءات المتعددة في المجاؿ التربكم ََُ،ص:ََُِ

أف تنطكم عميو العممية التعممية التعميمية حيث أنيا تساعد في تصكر ما يجب 

رفع نكعية التعميـ، كتحسف مف أداء المعمميف في الغرفة الصفية، إضافة إلى أنيا 

 ستحقؽ مفيكـ المدارس الذكية.

 :مشكمة الدراسة وسؤاليا
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ا في الكتب المدرسية أل  نيا تيعد األنشطة كاألسئمة مف أكثر أدكات التقكيـ شيكعن

تستخدـ لمعرفة مستكيات ميكؿ كاتجاىات كقدرات الطمبة في مجاؿ التحصيؿ 

الدراسي، كانعكاسنا ألستراتيجيات التدريس المتبعة كفقىا لمتطمبات المنيج الدراسي. 

كتتضح مشكمة الدراسة في تسميط الضكء عمى األىمية  لدكر مصممي المناىج 

ـ لمكاكبة تكجيو الطمبة كاستثمار طاقاتيـ باألخذ بالنظريات الحديثة في مجاؿ التعمي

كتحسيف مستكيات الكفاءة، كالفاعمية لمياراتيـ المكتسبة لزيادة مساىمتيـ في تنمية 

( أف نتائج البحكث التي تناكلت نظرية ِٗص:َُِٓالمجتمع. كيبيف)أبك ىاشـ، 

مبادئ الذكاءات المتعددة تشير إلى ضركرة استخداـ أدكات تقييـ مختمفة تتناسب، ك 

نظرية الذكاءات المتعددة. كأف ىنالؾ تطبيقات متعددة في مجاؿ المناىج سكاء في 

األىداؼ، أك المحتكل، أك طرؽ التدريس كاألساليب التعميمية، كأساليب التقييـ كلذلؾ 

فاألنشطة كاألسئمة التي تـ تصميميا بحيث يتـ عف طريقيا تحقيؽ الطمبة لمجمكعة 

األسئمة تضمف بشكؿ مباشر في الكتب المدرسية كأدلة األىداؼ. كألف األنشطة ك 

المعمميف، فإف لـ تكف مخططة بإحكاـ فإف فرصة تحقؽ األىداؼ تتضاءؿ 

براىيـ ،  (.2004،43كتقؿ)سعادة كا 

( بأف مادة الجغرافيا تختص بقاعدة كبيرة مف Johson, 2000كيضيؼ)

ؿ: المقكمات الطبيعية، المعمكمات كالبيانات فيي تتناكؿ أبعاد متعددة كمتنكعة مث
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كالبشرية، كالبيئة األمر الذم يحتاج مف الطالب تعمـ المبلحظة، كجمع المعمكمات 

كتنظيميا، كالتفكير االستقرائي، كربط المكاف باألفكار كالنظريات ألف ذلؾ سيعمؿ 

بالضركرة عمى تغيير األفكار كتطكيرىا، كفيـ الحس المكاني في المكضكعات 

لمادة التدريسية. إف المرحمة الثانكية تسعى إلى أف يصبح لدل التي تتناكليا ا

الطالب العمـ بمبادئ عمـ الخرائط كعمـ الجغرافيا كالقضايا الحديثة عمى المستكل 

المحمي كالعالمي، كمعرفة مراكز القكل العالمية عمى األرض، كأف يتممؾ القػدرة 

الككف، كتقكية عقيدتو  في ىذا -عز كجؿ -عمػى تحميػؿ كاستنتاج عظمة الخالؽ

يمانو، كيتعػرؼ إلى الكضع السكاني في العالـ، كيزيد مف كعيو بأىـ القضايا  كا 

السكانية التي تكاجو المجتمعات العالمية، كتنمية قدرة الطالب عمى التفكير 

العممي المبني عمى ربط األسباب بالنتائج، كاإلطبلع عمػى أىػـ مصػادر كمراجػع 

ة اإلفادة مف التقنيات الحديثة في دراسة الجغرافية )الجػكىرم، الجغرافيا، كضركر 

(. مما سبؽ تتأتى أىمية عممية تحميؿ محتكل أنشطة كأسئمة ُُص: ُِٖٗ

كتب مادة الجغرافيا لممرحمة الثانكية كفقنا لنظرية الذكاءات المتعددة لتشخيص 

يؿ)األنشطة، مدل تضميف كتكزيع مؤشراتيا كأسسيا كمبادئيا ممثمة بكحدة التحم

 كاألسئمة(.
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في درجة تضميف أسئمة كتابي الجغرافيا لممرحمة الثانكية  ما :سؤال الدراسة

ممثمة بكحدات التحميؿ  المتعددة الذكاءات ألنماط المممكة األردنية الياشمية

 األنشطة كاألسئمة.

 :أىمية الدراسة

الحياة كالمعرفة،  اكتسبت الدراسة أىميتيا مف أنيا نابعة مف مجاؿ ىاـ مف مجاالت

كىك المجاؿ التربكم الذم يحرص عمى تنمية الطمبة أكاديمينا عمى أساس كجكد نكع 

كاحد مف الذكاءات كليس تعددية في الذكاءات، كبيذا تككف قد ضيقت كحددت مفيكـ 

، كسيقتصر النجاح  ا، أك فاشبلن الذكاء، فالطالب إما أف يككف ذكينا أك غبينا، ناجحن

دد ضئيؿ مف الطمبة ممف يمتازكف بثنائية الذكائيف المغكم، كالمنطقي كالتفكؽ عمى ع

فقط. مف ىنا جاءت نظرية الذكاءات المتعددة لتجعؿ مف الطالب الركيزة األساسية 

لمعممية التعميمية التعممية، حيث صبَّت اىتماميا عمى عقمية الطالب، كتنكع أنماط 

كاء عنصر أساسي إلنتاج اإلبداع، تفكيره كذكاءه. لذا رأت ىذه النظرية أف الذ

كالتميز عمى كجو الخصكص، كالحكـ عمى العممية التعميمية كالنشاط اإلنساني كعدـ 

(. كألف المناىج المدرسية ركيزة ُُ،ص:َُُِاإلكتفاء بالكـ المعرفي)إبراىيـ، 

أساسية في النظاـ التربكم فيي األقدر عمى تطكير محتكل الكتاب المدرسي، كتنمية 

قكؿ البشرية، كتزكيد العممية التعميمية بالقدرات، كالميارات المعرفية بحسب الع
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كنظرنا لمدكر  (.Gardaner,1999:9ذكاءاتيـ المتعددة لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة)

الذم تمعبو النظـ التربكية في صقؿ الخبرات اإلنسانية التي تسيـ بتشكيؿ القدرات، 

ذه النظـ عمى عاتقيا االستمرارية في مكاكبة كؿ كاإلمكانيات لدل األفراد فقد حممت ى

ما لو عبلقة بتطكير األفراد عقمينا، كميارينا، كتكفير البيئة الفاعمة لمتعمـ، كتقديـ 

االستراتيجيات المثمى لتنمية خبرات كقدرات الطمبة كفقنا ألنماطيـ الذكائية. لذا ييعد 

لممعرفة، كيحتكم عمى تماريف الكتاب المدرسي جكىر عممية التعميـ بكصفو مصدرنا 

كأنشطة تعزز مف فيـ، كاستيعاب الطالب لممادة الدراسية، كبالتالي يساىـ في 

مساعدة المعمـ في معرفة مستكيات الطمبة، كعمى ضكء تمؾ المعرفة يخطط المعمـ 

لدرسو، كيستخدـ استراتيجيات تراعي مستكيات الطمبة المتنكعة. كما تتمثؿ أىمية 

سي بطرحو الكثير مف النظـ، كالقيـ، كالمعمكمات، كتحقيؽ عممية الفيـ الكتاب المدر 

سماعيؿ،  (. َُُِكاالستيعاب مما ييعتمد عميو في االختبارات المدرسية)عمي، كا 

كذلؾ فإف اليدؼ مف عممية تحميؿ المحتكل ىك تحميؿ ككشؼ المدلكالت كالمضاميف 

ة تمثؿ جكىر الكتاب المدرسي (. فاألسئمُٔٗٗالتي تتسـ بالغمكض كتفسيرىا)سعيد، 

فيي تيدؼ إلى زيادة دافعية الطمبة نحك التعميـ، كتتنكع بتنكع المكضكع الدراسي، 

فتارة تأتي في البداية، كتارة أثناء الدرس، كتارة أخرل في نياية الدرس. كتبرز أىمية 

 الدراسة في أنيا:
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نكم فػي ضػكء قد تساىـ في تقكيـ كتب الجغرافيا لمصفيف األكؿ كالثاني ثا .1

 معػايير كأسس كمبادئ نظرية الذكاءات المتعددة.  

قد تزيد مستكل مساىمتيا بفتح آفاؽ جديدة لمباحثيف كمطكرم المناىج  .2

 كالكتب المدرسية.  

تقتصر الدراسة الحالية عمى تحميؿ أنشطةكأسئمة كتابي :  محددات الدراسة

ي كالسياحي في األردف بحسب الجغرافيا لممرحمة الثانكية لمفرع األدبي كالفندق

 ـ.َُِٖ/َُِٕنظرية الذكاءات المتعددة لمفصؿ األكؿ/ الثاني لمعاـ الدراسي 

 :مصطمحات الدراسة

 :تحميل المحتوى-ٔ

كعرفو التميمي: بأنو عممية تيدؼ إلى استعراض الخمؿ في الكتب المدرسية مف  -  

ىداؼ،كالتماريف، معالجتيا، كتتضمف تحميؿ محتكل األنشطة كاألسئمة، كاأل أجؿ

 (.                        ِْٕ،ص:ََِٗكأنماط التقكيـ لمكتاب المدرسي)التميمي، 

كيعرؼ الباحث تحميؿ المحتكل إجرائينا بأنو: نمط مف أنماط البحث العممي  -

المرتكز عمى المنيج الكصفي، كالذم اعتمده الباحث لتحميؿ أنشطة كأسئمة محتكل 

حمة الثانكية بحسب نظرية الذكاءات المتعددة، ككحدة الفكرة كتابي الجغرافيا لممر 

 المتكفرة في كؿ نشاط كسؤاؿ.
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ىي أنشطة كأسئمة كتابي الجغرافيا لممرحمة أنشطة وأسئمة كتابي الجغرافيا:-ٕ

 الثانكية المتكفرة في كؿ كحدة أك فصؿ دراسي.

عضبلت، (: بأنيا المعرفة بحؿ المُّٖٗعرفيا)جاردنر،  الذكاءات المتعددة: -ّ

كالتحديات، كالتفكؽ في إضافة ناتج جديد ذك قيمة ثقافية كاحدة أك 

 (.Gardener,1983p:98أكثر)

كالتعريؼ اإلجرائي لمذكاءات المتعددة: جممة مف المكاىب، كاإلمكانيات 

المتباينة المتضمنة ثمانية ذكاءات متعددة بمستكيات متمايزة في جكانب 

 عمؿ بشكؿ فردم.عدة)االجتماعي، الثقافي( بحيث ت

  : درجة ما تتضمنو أنشطة ويعرف الباحث نظرية الذكاءات المتعددة إجرائيا

كأسئمة محتكل كتابي الجغرافيا لمصفيف األكؿ كالثاني الثانكم مف أنشطة أسئمة 

 .تقع ضمف الذكاءات الثمانية في أداة البحث المعدة ليذه الدراسة

 (: بأنو الكثيقة َُِْكعيد،  : كيعرفو كؿ مف )الخكالدة،الكتاب المدرسي

الرسمية المتفؽ عمييا مف قبؿ المؤسسة المشرفة عمى التعميـ بكصفيا المرجع 

 (.ّص:َُِْالساسي لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ)الخكالدة، كعيد، 
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  كيعرؼ الباحث الكتاب المدرسي إجرائينا: بأنو كتاب مقرر يتضمف مكاضيع

جتماعية، كاالقتصادية، كالثقافية، متنكعة في كافة المجاالت العممية، كاال

كالدينية، كالسياسية متسمسبلن حسب األىمية صمـ مف قبؿ كزارة التربية 

كالتعميـ األردنية لطمبة الصؼ األكؿ كالثاني ثانكم األدبي كالفندقي كالسياحي 

 ـ.َُِٕ/َُِٔلمعاـ 

 :اإلطار النظري

كأيذفو صاغية لدل مجتمع لقد كاف لنظرية الذكاءات المتعددة صدل تربكم مسمكع  

النظاـ التربكم بشكؿ عاـ كالمختص في الشأف الطبلبي بشكؿ خاص. فيي تنطمؽ 

مف النظرة التصحيحية لبعض المفاىيـ كاألفكار كالتصكرات عف مفيكـ الذكاء كما 

كاحتياجات لتحقيؽ نتاج تربكم خالص مف التشكىات، فإدراكنا  يرتبط مف تبعات

ددة في العممية التعميمية كما تحفزه مف تنكع في أنشطة كأسئمة ألىمية الذكاءات المتع

محتكل الكتب المدرسية تبعنا لذكاءات الطمبة المتنكعة فيي تفتح الباب عمى 

مصراعيو لكؿ طالب أف يتعمـ كفقنا لنكع الذكاء الذم يمتمكو. فقد خمصت نظرية 

عكس الكاقع التعميمي الذكاءات المتعددة في تقديـ قالب الذكاء بطريقة ممنيجة لت

بأعمى مسمياتو الحقيقية، كتنصؼ الطمبة بكصفيـ محكر أساسي مف أركاف العممية 

 (.Gardner,1999التعميمية كىدؼ ييرتجى أف يستثمر في جكانب اإلبداع)
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 :الدراسات السابقة

إلى تقصي درجة تضميف كتاب  (ٕٛٔٓدراسة)البري، وسايج، والسرور، ىدفت  -

مصؼ الثامف األساسي في األردف لميارات الذكاء المغكم، كالذكاء المغة العربية ل

االجتماعي، كقد اعتمدت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كتناكلت عينة الدراسة 

كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي حيث أسفرت نتائج ىذه الدراسة تضميف 

( ميارة مف ميارات ُٖٔ( مف الميارات المفظية، كما مجمكعو)َٖٓما مجمكعو)

 الذكاء االجتماعي. 

كتاب حمؿ عنكاف تحميؿ كتاب عمـ األحياء  (ٕٚٔٓ)خمف، وكطفان،  دراسة -

لمصؼ الرابع العممي كفؽ نظرية الذكاءات المتعددة، حيث ىدفت الدراسة لمتعرؼ 

عمى درجة تضميف محتكل كتاب عمـ األحياء لمصؼ الرابع العممي ألكجو الذكاءات 

ة، اعتمد الباحثاف المنيج الكصفي المرتكز عمى تحميؿ المحتكل. كصمـ المتعدد

الباحثاف معيارنا)أداة التحميؿ( بالرجكع إلى األدبيات ذات الصمة بمكضكع الذكاءات 

( أكجو لمذكاءات المتعددة ىي)الذكاء المفظي، كالذكاء ٗالمتعددة كقد تككنت مف)

كالذكاء االجتماعي، كالذكاء بيف  المنطقي، كالذكاء الجسمي، كالذكاء البصرم،

األشخاص، كالذكاء الشخصي، كالذكاء المكسيقي، كالذكاء البيئي، كالذكاء الكجكدم(. 

( ُٕٔقاـ الباحثاف بتحميؿ عدد ال بأس بو مف الصفحات المحممة أم ما يقارب)
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صفحة. كاستعمؿ الباحثاف معادلة ىكلستي لحساب معامؿ ثبات التحميؿ مف خبلؿ 

عبر الزمف كاالتفاؽ مع محمؿ آخر. كأسفرت نتائج الدراسة عف تحقيؽ الكتاب الثبات 

مجمؿ الذكاءات، فكاف النصيب األكبر لمذكاء الطبيعي، فالذكاء المفظي، فالذكاء 

المنطقي، فالذكاء المكاني، فالكجكدم، فالذكاء الشخصي، فالذكاء المكسيقي، فالذكاء 

كصى الباحثاف بضركرة االعتداؿ في تضميف االجتماعي كأخيرنا الذكاء الحركي. كأ

 أكجو الذكاءات المتعددة في محتكل كتاب عمـ األحياء لمصؼ الرابع العممي.

كالتي جاع  (ٖٕٔٓدراسة)الشبول، والخوالدة كفي السياؽ ذاتو جاءت  -

عنكانيا:تحميؿ محتكل كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية في األردف في ضكء 

الدراسة لمكشؼ عف درجة تضميف كتكزيع، كتكازف  ىدفت اءات حيثنظرية الذك

مؤشرات الذكاءات المتعددة في كتب االسبلمية لممرحمة الثانكية )االنشطة كاالسئمة(، 

كقد اعتمدت منيج الدراسة الكصفي، ككانت عينة الدراسة ىي كتب التربية االسبلمية 

م، استخدمت الدراسة معادلة ككبر لممرحمة الثانكية لمصفيف االكؿ كالثاني الثانك 

ككسيمة احصائية، كمف أبرز نتائج الدراسة تضميف كؿ مف الذكاءيف)المغكم/المفظي، 

كالمنطقي/الرياضي( في كتب التربية االسبلمية بأكثر مما ىك متكقع ككؿ مف 

الذكاءات)الشخصي، كاالجتماعي، كالجسمي، كالمكاني، كالطبيعي( بأقؿ مما ىك 

 ة الى عدـ تضميف الذكاء المكسيقي/االيقاعي.متكقع، اضاف
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التي ىدفت إلى تضميف كتاب المغة العربية  (ٕٚٓٓدراسة)عبد الحميد، كفي - 

لمصؼ الرابع االبتدائي لمؤشرات الذكاء. استعمؿ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، 

جاز المياـ  ككانت العينة مف محتكل كتاب المغة العربية لمفصميف األكؿ كالثاني، كا 

التقكيمية كاألسئمة التدريبية التي جاءت في نياية الكتاب المدرسي، استعمؿ الباحث 

معادلة ككبر لحساب الثبات عبر الزمف، كاألفراد، كالتكرارات كالنسب المئكية لمكقكؼ 

عمى درجة تضميف الكتاب لمؤشرات الذكاء. أشارت نتائج الدراسة أف درجة الرضا 

كاءات المتعددة أقؿ مف المستكل المنشكد، كأكصت الدراسة عف تضميف مؤشرات الذ

 بضركرة التضميف عند تطكير المنياج.

 :الدراسات األجنبية

( إلى تأثير تنكع األنشطة كالمناىج عمى آداء Shearer,2004دراسة شيرر)ىدفت 

كؿ مف المعمـ كالمتعمـ. بحيث أجريت الدراسة عمى مرحمتيف: تضمنت المرحمة 

( فقرة لكؿ فقرة ُِٓـ الباحث برصد قائمة الذكاءات المتعددة تككنت مف)األكلى قيا

ا، ثـ تطبيؽ القائمة عمى أكثر مف  ستة بدائؿ ما بيف ال تنطبؽ تمامنا، كتنطبؽ تمامن

ثبلثة آالؼ طالب ليتأكد مف الصدؽ كالثبات. كفي المرحمة الثانية: قاـ الباحث 

أك مرتيف حيث كاف المقاء فردينا لكؿ منيـ باإللتقاء بالييئة التدريسية بالشير مرة 

لتكضيح مفيـك الذكاءات المتعددة كاالستفادة منيا عممينا داخؿ الغرفة الصفية، 
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كتمييز األسئمة المرتبطة بكؿ ذكاء ثـ اختيار صؼ أك صفيف مف قبؿ كؿ معمـ 

لتطبيؽ التجربة عممينا بيدؼ تحديد صفحة شخصية لمذكاء بكؿ طالب كتعريؼ 

بيذه الصفحة الخاصة بو. ثـ تقييـ التجربة مف خبلؿ ارتفاع تحصيؿ الطمبة  الطالب

ثارة دافعيتيـ نحك التعمـ كؿ ذلؾ كاف بفضؿ تطبيؽ نظرية الذكاءات المتعددة  كا 

 باإلضافة تكضيح االستراتيجيات كاألساليب األكثر فاعمية كمبلئمة الذكاءات لمطمبة.

 :تعميق عام عمى الدراسات السابقة 

ح مف العرض السابؽ  أف الدراسات التي تناكلػت تحميؿ المحتكل بصػكرة يتض

مباشرة قميمة إلى حد ما، في حدكد اطبلع الباحث عمى الرغـ مػف أىميػة مكضػكع 

 كيػذا كحداثتو، كسيقـك الباحث بالتعميؽ عمى ىذه الدراسات مف عدة نكاحي .  

  :من حيث األىداف 

ف اتفقت معظميا في تحميؿ كتقكيـ الكتب المدرسية تعددت أىداؼ ىذه الدراسات، كا

في ضكء نظرية الذكاءات المتعددة، كلقد اختمؼ أىداؼ الدراسات باختبلؼ 

مكضػكعيا، كباختبلؼ المنيج الذم تقيسو، فمنيا ما كاف يحمؿ عنكاف تحميؿ كتاب 

مؼ، عمـ األحياء لمصؼ الرابع العممي عمى كفؽ نظرية الذكاءات المتعددة، دراسة)خ

( التي ىدفت إلى َُِٖالبرم، كسايج، كالسركر، (، كدراسة )َُِٕككطفاف، 

تقصي درجة تضميف كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي في األردف 
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( َُِّلميارات الذكاء المغكم، كالذكاء االجتماعي، كدراسة )الشبكؿ كالخكالدة، 

مرحمة الثانكية في األردف في كالتي ىدفت تحميؿ محتكل كتب التربية اإلسبلمية لم

( التي ىدفت إلى تضميف كتاب ََِٕضكء نظرية الذكاءات، كدراسة)عبد الحميد، 

المغة العربية لمصؼ الرابع االبتدائي لمؤشرات الذكاء، أما 

( التي ىدفت إلى تأثير تنكع األنشطة كالمناىج عمى Shearer,2004دراسةشيرر)

نبلحظ مف الدراسات السابقة أنيا اختمفت مف  آداء كؿ مف المعمـ كالمتعمـ.  إذف

حيث المرحمة الدراسية التي تقكميا فمنيا ما قـك المرحمة األساسية كمنيا المرحمة 

 الثانكية.

 :من حيث العينة

مف المبلحظ مف خبلؿ ىذه الدراسات تشابو المجتمعات التي أخذت منيا العينات 

( حيث تككنت Shearer,2004)كىي الكتب المدرسية، كاختمفت مع دراسة شيرر

 عينتو مف الطمبة كالمعمميف.

 :من حيث األدوات

معظـ الدراسات استخدمت أحد األداتيف التػاليتيف: بطاقػة تحميػؿ، أك اسػتبانو، 

(، كدراسة )خمؼ، ككطفاف، َُِٖالبرم، كسايج، كالسركر، فدراسػة)
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( ََِٕد، (، كدراسة)عبد الحميَُِّ(،كدراسة)الشبكؿ، كالخكالدة َُِٕ

 (.Shearer,2004استخدمت بطاقة تحميؿ،كمنيػا اسػتخدـ استبانة كدراسة شيرر)

 :من حيث المنيج 

لـ يجد الباحث بيف الدراسات السابقة اختبلفا مف حيث المنيج فجميعيا اسػتخدمت 

( Shearer,2004المنيج الكصفي التحميمي في تفسير النتائج، عدا دراسة )شيرر)

 ج التجريبي.  حيث استخدـ المني

 :من حيث النتائج

تعددت النتائج التي تكصمت إلييا الدراسات السابقة نتيجة الخػتبلؼ ىػدؼ 

 كمحددات إجراء كؿ دراسة.  

 وضع الدراسة الحالية بالنسبة لمدراسات السابقة

تتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة مف حيث اليدؼ، فقد : من حيث اليدف 

ػابقة إلى تحميؿ كتقكيـ الكتب المدرسية في ضكء نظرية الذكاءات ىدفت الدراسات الس

المتعددة، كىذا ما يتفػؽ مػعيدؼ ىذه الدراسة حيث ىدفت إلى تحميؿ أنشطة كأسئمة 

محتكل كتابي الجغرافيا لممرحمة الثانكية كفقنا لدرجة تضمينيا ألنماط الذكاءات 

 المتعددة.
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 :الطريقة واإلجراءات

ج الدراسة، ككصفان لمجتمعيا، كطريقة اختيار العينة، كأداة جمع عرضان لمني تتضمف

جراءات إيجاد الصدؽ  البيانات التي تَـّ استخداميا، كالمجاالت التي اشتممت عمييا، كا 

 كالثبات، كالمعالجات اإلحصائية في تحميؿ البيانات.

 :مجتمع الدراسة وعينتيا

تمثؿ بكتابي الجفرافيا لمصؼ  تككنت عينة الدراسة مف نفس مجتمع الدراسة، حيث

األكؿ الثانكم لمفرعيف األدبي، كالفندقي كالسياحي، كالمقرر تدريسو بدءنا مف العاـ 

ـ، كالصؼ الثاني ثانكم لمفرعيف األدبي، كالفندقي السياحي َُِٕ/َُِٔالدراسي 

 ـ.  َُِٖ/َُِٕكالمقرر تدريسو بدءنا مف العاـ الدراسي 

 : أداة الدراسة  

عمى أسئمة البحث صمـ الباحث أداة شممت جميع العناصر التي ييدؼ  لئلجابة 

منيج التحميؿ لمتعرؼ عمييا بعد مراجعة األدبيات كالدراسات ذات الصمة، 

(، كدراسة)الشبكؿ، كالخكالدة، ََِٔآرمستركنج، ( ككتاب)Gardener, 2003مثؿ)

األداة المككنة  (. كبذلؾ تـ تصميـَُِٖالبرم، كسايج، كالسركر، (، كدراسة)َُِّ

مف عناصر نظرية الذكاءات المتعددة الثمانية كىي: الذكاء المغكم)المفظي(، كالذكاء 



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 39 

المنطقي)الرياضي(، كالذكاء الذاتي)الشخصي(، كالذكاء البصرم)المكاني(، كالذكاء 

الجسمي)الحركي(، كالذكاء االجتماعي)البينشخصي(، كالذكاء المكسيقي)االيقاعي(، 

( مؤشرنا تتناسب مع أنشطة كأسئمة كتب مادة ٕٓعي)البيئي(. كضمت )كالذكاء الطبي

 الجغرافيا لممرحمة الثانكية.

 : صدق األداة

تـ التحقؽ مف صدؽ األداة بعرضيا عمى أربعة مف المشرفيف التربكييف، كقد تـ 

 األخذ بجميع المبلحظات كالتعديبلت لتصبح في صكرتيا النيائية.

 :ثبات األداة

بات أداة الدراسة تمت عممية التحميؿ مف قبؿ الباحث لمكصكؿ إلى لمتأكد مف ث

المؤشرات األكثر ارتباطنا بعناصر الذكاءات المتعددة في كتب الجغرافيا لممرحمة 

الثانكية. كفي نفس الكقت استعاف الباحث بمحمؿ لديو الخبرة كالميارة في التحميؿ 

داة التحميؿ مف خبلؿ ثبات التحميؿ إلجراء عممية التحميؿ. كقد تـ التأكد مف ثبات أ

(، حيث تبيف معامؿ Cooper, 1974عبر األفراد باستخداـ معادلة ككبر لمثبات)

%(، كىي نسبة عالية كمطمئنة، كبعد مركر ثبلثة أسابيع أعاد ٖٓثبات األداة )
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الباحث عممية التحميؿ، كباستخداـ معادلة ككبر إليجاد معامؿ ثبات التحميؿ عبر 

 %(، كىي نسبة عالية كمطمئنة لتطبيؽ األداة.ّٖيف أف معامؿ ثبات األداة)الزمف تب

 إجراءات الدراسة :

جرل اعتماد كحدة فكرة النشاط كالسؤاؿ في التحميؿ، ألنيا مػف أدؽ كحػدات  -ُ

تحميؿ المحتكل، مف حيث التركيب كالمعنى، فالفكرة بكصفيا كحدة التحميؿ تعد كحدة 

 التعبير بشمكلية كصدؽ سكاء كانت صريحة أك ضمنية.  معنكية مستقمة، مف حيث 

 تحديد النشاط كالسؤاؿ بحسب تضمينو لنمط الذكاء الخاص بو.-ِ

 جمع تكرارات كؿ نمط ذكاء في الكتاب الكاحد، كحساب النسبة المئكية ليا.-ّ

 : منيج الدراسة

يـ تـ استخداـ أسمكب تحميؿ المحتكل، كىك منيج كصفي تحميمي ييدؼ إلى تقد

بيانات تفصيمية حكؿ األنشطة كاألسئمة المتضمنة في كتب الجغرافيا لممرحمة الثانكية 

 مف حيث المضمكف كاإلعداد.

 : نتائج الدراسة
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بعد تحميؿ كتاب الجغرافيا لمصؼ األكؿ الثانكم األدبي كالفندقي كالسياحي بجزئيو  

 ( .ُاألكؿ كالثاني جاءت النتائج مبينة بالجدكؿ)

 (ٔالجدول)

التكررات المشاىدة والنسب المئوية لمؤشرات الذكاءات المتعددة لتكراراتيا المتوقعة في كتاب 

الجغرافيا لمصف األول الثانوي األدبي والفندق والسياحي ممثمة بوحدات التحميل األنشطة 

 .واألسئمة مرتبة تنازلًيا

 النسبة المئكية التكرار المشاىدة الذكاء الرتبة

 %ْ.ُٔ ُْْ / المفظي.الذكاء المغكم ُ

 %ُٖ ُِْ الذكاء المنطقي/ الرياضي. ِ

 %ٗ ِٔ الذكاء المكاني/ البصرم. ّ

 %ِ.ٔ ّْ الذكاء الشخصي/ الذاتي. ْ

 %ْ ِٖ الذكاء البيئي/ الطبيعي. ٓ

 %ٓ.ُ َُ الذكاء االجتماعي/ البينشخصي. ٔ

 %ّ,َ ِ الذكاء الجسمي/ الحركي. ٕ

 %ُٓ,َ ُ ي.الذكاء اإليقاعي/ المكسيق ٖ

 %ََُ ٖٓٔ المجمكع
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( أًف تضميف كؿ مف الذكاء)المغكم/ المفظي( في كتاب ُيتبيف مف الجدكؿ)     

(، يميو مباشرة ُْْالجغرافيا لممرحمة لمصؼ األكؿ الثانكم بنسبة عالية حيث تكرر )

(، كيميو ُِْكبفارؽ كبير)الذكاء المنطقي/ الرياضي( حيث كانت تكرارات المشاىدة)

التكالي الذكاءات)المكاني/ البصرم، كالشخصي/ الذاتي، كالبيئي/ الطبيعي(  عمى

بشكؿ ضعيؼ ثـ الذكاءات)االجتماعي/ البينشخصي، كالجسمي/ الحركي، 

ا بتكازف مؤشرات  كاإليقاعي/ المكسيقي( بشكؿ ضعيؼ جدنا. مما يظير إخبلالن كاضحن

 الذكاءات المتعددة.

 (ٕالجدول)

ية لمؤشرات الذكاءات المتعددة في كتاب الجغرافيا لمصف التكررات والنسب المئو 

الثاني الثانوي األدبي والفندقي والسياحي ممثمة بوحدات التحميل األنشطة واألسئمة 

 .مًعا مرتبة تنازلًيا

 الذكاء الرتبة
تكرار 

 المشاىدة

النسبة 

 المئكية

 %ْٕ َّّ الذكاء المغكم/ المفظي. ُ

 %ْ.ِِ ُْْ الذكاء المكاني/ البصرم. ِ
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 %ٓ.ُٓ ََُ الذكاء المنطقي/ الرياضي. ّ

 %ِ.ٕ ْٔ الذكاء الشخصي/ الذاتي. ْ

الذكاء االجتماعي/  ٓ

 البينشخصي.

ِٓ ّ.ٗ% 

 %ِ.ِ ُْ الذكاء الجسمي/ الحركي. ٔ

 %ٓ.ُ َُ الذكاء البيئي/ الطبيعي. ٕ

 %ََُ ِْٔ  المجمكع

كاء)المغكم/ المفظي( في كتاب ( أفى تضميف كؿ مف الذِيتبيف مف الجدكؿ)       

(، يميو مباشرة َّّالجغرافيا لممرحمة لمصؼ األكؿ الثانكم بنسبة عالية حيث تكرر )

(، كيميو ُْْكبفارؽ كبير)الذكاء المكاني/ البصرم( حيث كانت تكرارات المشاىدة)

عمى التكالي الذكاءات)الشخصي/ الذاتي، كاالجتماعي/ البينشخصي، كالجسمي/ 

كالبيئي/ الطبيعي( بشكؿ ضعيؼ، ثـ الذكاء)كاإليقاعي/ المكسيقي( كالذم الحركي، 

ا بتكازف مؤشرات الذكاءات المتعددة.  أىمؿ بشكؿ كاضح. مما يظير إخبلالن كاضحن

 : مناقشة نتائج الدراسة

أظيرت النتائج بما ال يدع مجاالن لمشؾ أف مؤشرات الذكاءات المتعددة مضمنة في 

بكحدة التحميؿ فكرة كمضمكف األنشطة كاألسئمة لكنيا تتكزع كتب الجغرافيا ممثمة 
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بطريقة قد أخمت بتكازنيا كيظير ذلؾ مف خبلؿ تفكؽ الذكاء المغكم/ المفظي بأكثر 

مما ىك متكقع كقد يعزل ذلؾ إلى طبيعة كيفية بناء المحتكل في المناىج الدراسية 

 كالتي تركز عمى المعارؼ التي يتـ إيصاليا لمطمبة.

 :وصيات والمقترحاتالت

تكصي ىذه الدراسة باالستفادة مف نتائجيا مف حيث أىمية تضميف تكزيع كتكازف 

 مؤشرات الذكاءات المتعددة في محتكل أنشطة كأسئمة مادة الجغرافيا لممرحمة الثانكية.

 : المراجع العربية

تقكيـ كتاب المغة العربية لمصؼ الرابع  عبدالحميد، أبك زىرة ، محمد -ُ
مصر العدد - مجمة القراءة والمعرفة ضكء نظرية الذكاءات المتعددة في بتدائياال
ِٕ ،ُُٖ - ُْٖ(ََِٕ.) 

أبك ىاشـ، السيد محمد"كاقع البحكث في مجاؿ الذكاءات المتعددة: دراسة -ِ

( ُٔ، العدد)مجمة البحث العممي في التربيةباستخداـ منيج التحميؿ البعدم"

(َُِٓ.) 

،)ترجمة: دار الكتاب الذكاءات المتعددة في غرفة الصفس، آرمستركنج، تكما -ّ

 ، الدماـ، السعكدية.ََِٔالتربكم(، 
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البرم، كسايج، كالسركر "درجة تضميف كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف  -ْ

مجمة األساسي في األردف لميارات الذكاء المغكم كالذكاء االجتماعي"دراسة تحميمية"، 

 .َُِٖالجزء األكؿ(.  َُٖزىر، العدد)، جامعة األكمية التربية

، دار الحكراء، ََِٗ،المنيج وتحميل الكتابالتميمي، عكاد جاسـ محمد،  -ٓ

 بغداد، العراؽ.

، دار النيضة العربية، ُٕٓٗ،الذكاء ومقاييسوجابر، عبد الحميد، جابر،  -ٔ

 القاىرة، مصر.

تب، ، دار الكُِٖٗ، الجغرافيا منيج وتطبيقالجكىرم، يسرم،  -ٕ

 المنيا، مصر.

، دار الفكر، عماف، ََِّ،تربويات المخ البشريحسيف، محمد عبد اليادم،  -ٖ

 األردف.

،دار ََِٓ،مدخل إلى نظرية الذكاءات المتعددةحسيف، محمد عبد اليادم،-ٗ

 الكتاب الجامعي، غزة.

نظرية الذكاءات المتعددة ونموذج تنمية حسيف، محمد عبد اليادم، -َُ

 ، دار األفؽ، القاىرة، مصر.ََِٔ،الموىبة
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خمؼ، كريـ ببلسـ، ككطفاف، كالء داخؿ"تحميؿ محتكل كتاب عمـ االحياء  -ُُ

، مجمة جامعة القادسيةلمصؼ الرابع العممي عمى كفؽ نظرية الذكاءات المتعددة"

 (.َُِٕ) ِِٗ-َُِ(، ُٕالعدد)

سماعيؿ،  -ُِ المناىج  تحميل المحتوى فيالخكالدة، ناصر، أحمد كعيد، يحيى كا 

 ، زمـز ناشركف كمكزعكف، عماف، األردف.َُِْ،ُ، طوالكتب الدارسية

، دار ِ،طمبادئ عمم النفس التربوي،َُِِالزغكؿ، عماد عبد الرحيـ ، -ُّ

 الكتاب الجامعي، العيف، اإلمارات .

األسس المعرفية لمتكوين العقمي وتجييز الزيات ، فتحي مصطفى،  -ُْ

 الكفاء لمطباعة كالنشر، المنصكرة، مصر ،  دارُٓٗٗ،ُ، طالمعمومات

براىيـ، عبد ا، -ُٓ ، ََِْ، ْ، طالمنيج المدرسي المعاصرسعادة، جكدت، كا 

 دار الفكر، عماف، األردف

معايير تحميل الكتب المدرسية في إطار منيج البحث سعيد، محمكد عمار،  -ُٔ

 دية.، دار المعراج الدكلية لمنشر، الرياض، السعك ُٔٗٗ، التربوي

سكيداف، خالد " دراسة تحميمية تقكيمية لؤلسئمة الكاردة في كتاب الجغرافيا  -ُٕ

الطبيعية المقرر عمى الصؼ األكؿ الثانكم في مدارس الجميكرية العربية السكرية 
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-ُٓٓ(، ِٓ، المجمد)مجمة جامعة دمشقكفؽ تصنيؼ بمـك في المجاؿ المعرفي"

ٕٓٓ (ََِٗ.) 

ل فاعمية تقييـ األداء باستخداـ أنشطة الذكاءات سيد، إماـ مصطفى " مد -ُٖ

مجمة كمية المتعددة لجاردنر في اكتشاؼ المكىكبيف مف تبلميذ المرحمة االبتدائية"

 (.ََُِ()ُ( العدد)ُٕ، المجمد)التربية بأسيوط

 ، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر.ُٕٔٗ،الذكاء السيد، فؤاد البيي،-ُٗ

لدة، ناصر" تحميؿ محتكل كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الشبكؿ، أسماء كالخكا -َِ

، المجمة األردنية في العموم والتربيةالثانكية في األردف في ضكء نظرية الذكاءات"

 (. َُِّ()ّ( عدد)َُمجمد)

الشكيقي، أبك زيد سعيد"البنية العاممية لممذكاءات المتعددة: دراسة لصدؽ نظرية  -ُِ

أساليب التعمـ كالتخصص كالتحصيؿ الدراسي لعينة مف  جاردنر باستخداـ أدلة مف

طبلب الجامعة القاىرة" بحث منشكر ضمف سمسمة أبحاث لجنة مستقبميات التربية 

 (.ََِّلرابطة التربية الحديثة، العدد الحادم عشر، السنة الرابعة)

دار ُٕٖٗ.تحميل المحتوى في العموم اإلنسانيةطعيمة، رشدم أحمد، -ِِ

 ي، القاىرة، مصر.الفكرالعرب
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العرنكسي، ضياء عكيد حربي، المرشدم، رضا جاسـ راضي"تحميؿ محتكل  -ِّ

مجمة كتاب المطالعة كالنصكص لمصؼ الثاني المتكسط في ضكءالذكاءات المتعددة"

(.َُِٖ)َٗ-ٓٓ(،   ّ(، العدد) ٖالمجمد) ،مركز بابل لمدراسات اإلنسانية  

، دار المناىج َُِّ،وطرق التدريس، المناىج الحديثة عطية، محسف عمي -ِْ

 لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.

سماعيؿ، إيماف،-ِٓ ، مناىج المغة العربية وطرائق تدريسياعمي، سعد كا 

 ،العالمية المتحدة، بيركت، لبناف.َُُِ

اتجاىات حديثة لمبحث في تدريس العموم والتربية قرني، زبيدة محمد، -ِٔ

 ة، المنصكرة، مصر.، المكتبة العصريََُِ،العممية

بين طالب بعض  المتعدد دراسة الفرد في الذكاءقكشحة،عبدالرحمنرنا،  -ِٕ
،جامعةالقاىرة، ََِّ،رسالة دكتكراة غير منشكرة،والعممية الكميات النظرية
 القاىرة،مصر.

، مكتبة ُٕٖٗمدككر، عمي، منيج التربية اإلسبلمية أصكلو كتطبيقاتو، -ِٖ

 الفبلح، الككيت.
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.األثر االجتماعي لمشروعات الزكاة بوالية شمال دارفور  

.مٕ٘ٔٓدراسة تقويمية لممشروعات التي تم تمويميا في العام   

The social impact of zakat projects in North Darfur state. 

An evaluation study of the projects that were funded in the 
year 2015. 

 

 .براىيم محمد أحمد زروقا كتوردال                        

أستاذ عمم اجتماع اأُلسرة المساعد، قسم عمم االجتماع،  كمية اآلداب، ومدير مركز 
.جامعة الفاشر  لمتدريب المتقدم   

./ عماد الدين أحمد محمد سالمأ  

أستاذ محاضر بقسم عمم االجتماع، كمية اآلداب، ورئيس قسم السالم بمركز جامعة 
 الفاشر  لدراسات السالم والتنمية وحقوق اإلنسان.
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:الممخص  

تناكلت الدراسة األثر االجتماعي لمشركعات الزكاة بكالية شماؿ دارفكر،كقد ىدفت إلى التعرؼ 
مشركعات كمدل مبلءمتيا لطبيعة مجتمع الدراسة ك مساىمتيا في التنمية عمى نكعية ال

كالمعكقات االجتماعية التي كاجيتيا،، باإلضافة   كآثارىا اإليجابية كالسمبية  االجتماعية المحمية
إلي مدل استيعابيا لمفئات االجتماعية الفقيرة المتأثرة بالحرب كالنزكح كاليجرة. استخدمت الدراسة 

د مف المناىج كالمتمثمة في المنيج التاريخي لتتبع بعض الظكاىر االجتماعية االقتصادية العدي
المرتبطة بالدراسة في الماضي كعبلقتيا بالحاضر لمتنبؤ بمستقبميا ككذلؾ المنيج الكصفى 
لكصؼ متغيرات الدراسة، باإلضافة إلى المنيج اإلحصائى لتحميؿ البيانات كتفسيرىا، كالمنيج 

استخدمت الدراسة العينة العشكائية البسيطة  .لمقارنة متغيرات الدراسة ببعضيا البعض المقارف
لتجانس أفراد المجتمع المستيدؼ، كقد قاـ الباحثاف بجمع البيانات عف طريؽ االستبانة المبنية 
عمى المقاببلت مع المستفيديف مف المشركعات، باإلضافة الى المبلحظة، كمجمكعات النقاش 

، كتـ تحميؿ البيانات باالعتماد عمي نظاـ تحميؿ الحـز االحصائية لمعمـك االجتماعية. البؤرية
تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج تتمثؿ أىميا في: ىنالؾ آثار اجتماعية اقتصادية لمزكاة عمى 
المستفيديف تمثمت في تخفيؼ المعاناة كزيادة متكسط الدخؿ كتكفير الخدمات األساسية كفرص 

يجة لمجدكم االجتماعية كاالقتصادية لممشركعات كدكرىا الرائد في االستقرار االجتماعى؛ العمؿ نت
رغـ التحديات التي تمثمت في الظركؼ األمنية كصعكبات التسكيؽ كضعؼ التمكيؿ كقمة 

الدراسة باالىتماـ  بالتكعية االجتماعية كالتدريب كااللتزاـ بالمنيجية العممية  تالتدريب. كقد أكص
مميؾ المشركعات كزيادة حجـ التمكيؿ لتككف ىذه المشركعات في مستكم تحديات التنمية في ت

 المحمية المستدامة التى تسيـ في الدخؿ المحمي كالقكمي  كمف ثـ االستقرار االجتماعي. 

الزكاة. –األثر االجتماعي –مشركعات الزكاة   الكممات المفتاحية:  
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Abstract. 

The Study dealt with the social impact of Zalat Chamber’s projects in 
North Darfur State  on the beneficiaries، it aimed to identify the types of 

projects and its appropriateness to the nature of the community، its 
contribution to the local social development، its positive and negative 
effects and social obstacle faced، in addition to its accommodation of 

poor social catergories affected by war، displacement and migration.The 
study used several methods represented in  the historical method to 

track some of the socioeconomic phenomena related to the study in the 
past ،its relation with the present to predict the future، and the 

descriptive method fot the variables of the study in addition to the 
statistical method to analyse and interpret data and the comparative 
approach to compare the study variables with each other. The study 
used the Simple Random Sample because of the homogeneity of the 

target population. The two researchers gathered data through a 
questionnaire based on interviews with the beneficiaries of the projects، 
in addition to observation and focus group discussions as well.The study 
used SPSS in data analysis and reached a number of results and can 

be reflected in: there are socioeconomic impacts of Zakat on the 
beneficiaries، such as، alleviate suffering، raise the income average، 
provision of basic services and job opportunities، as a result of the 
socioeconomic viability of projects and their pioneering role in social 

stability ،despite challenges represented by insecurity condition، 
marketing difficulties ،weak funding ،as well as lack of training.The 

studay recommended to pay attention to social awareness and training، 
following scientific methodology in projects ownership، increase the 



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 54 

amount of financing to let these projects reach the level of sustainable 
development challenges which contributes to the local and national 

income and then، social stability, social impact 

KEYWORD: ZaKat Chamber’s projects, zakat. 
 

 

 مقدمة: 

المعركؼ أف الكشؼ عف نجاح  أك فشؿ المشركعات يعتمد بصكرة أساسية عمى 
قييـ دائمان تيدؼ إلى رصد اآلثار اإليجابية كالسمبية التى قد التقييـ كالتقكيـ، كعممية الت

تنتج عف تنفيذ المشركع ككيفية تبلفي اآلثار السالبة كتعزيز اآلثار المكجبة كتحديد 
عناصر النجاح كالعقبات التى يمكف مكاجيتيا ، أما عممية التقكيـ فيى دائمان تأتي 

صد نتائج المشركع سكاء كانت إيجابية أك بعد تنفيذ المشركع كميان أك جزئيان كذلؾ بر 
سمبية، كعممية التقكيـ ىي عممية مكممة لمتقييـ، كفي ىذا اإلطار قاـ الباحثاف بإجراء 
دراسة لتقييـ كتقكيـ مشركعات الزكاة بكالية شماؿ دارفكر، ك ىذه الدراسة تـ فييا 

تمميكيا لؤليسر قياس األثر اإلجتماعي كاإلقتصادم كالتنمكم  لممشركعات التى تـ 
ـ كمدل نجاح أك فشؿ ىذه المشركعات كالعكامؿ التى أسيمت َُِٓالفقيرة في العاـ 

 فى نجاح أك فشؿ ىذه المشركعات.

 ة :دراسأىمية ال

تنبع أىمية ىذه الدراسة مف أنيا دراسة عممية نكعية يتـ فييا اختبار المؤشرات 
ركعات الزكاة التي تـ تمميكيا العممية فى قياس اآلثار اإلجتماعية كالتنمكية لمش
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لمفقراء بكالية شماؿ دارفكر كأثر ىذه المشركعات عمى مستكل األفراد كاأليسر 
كالمجتمع المحمي بالكالية كذلؾ إعتمادان عمى المشركعات التى تـ تمميكيا العاـ 

ـ، كتتضح األىمية األكاديمية كالسكسيكلكجية ليذه الدراسة في أنيا تسيـ في َُِٓ
العبلقة بيف طبيعة ىذه المشركعات كالثقافة العامة لممستفيديف، كأثر التحكؿ  معرفة

الديمكغرافى الناتج عف التغير اإلجتماعى عمى أساليب اإلنتاج ك سبؿ كسب العيش، 
خاصة كأف ىناؾ قطاعان عريضان مف المستفيديف يشمميـ ىذه المشركعات كىذا  قد 

ليـ، ألف عمميات اليجرة كالنزكح كالفقر يسيـ في تغيير سبؿ كسب العيش بالنسبة 
التى حدثت بالكالية لـ تحدث تغيرات اجتماعية كاقتصادية فحسب، بؿ أحدثت 
تغيرات فى األنشطة اإلقتصادية كنمط الحياة، كتعكس الدراسة بصدؽ مدل قدرة ىذه 
المشركعات عمى تحقيؽ التكازف اإلقتصادل الذل ييعد مدخبلن ميمان كأساسيان فى 

 ستقرار اإلجتماعى.اإل

 أىداف الدراسة:

 -ترمي ىذه الدراسة لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ كىى:

معرفة نكع المشركعات التي تـ تمميكيا ، كمدل مبلءمتيا لطبيعة كالية شماؿ  -ُ
 دارفكر كمحمياتيا، كأىـ المعكقات كالتحديات االجتماعية التي تكاجييا.

جتماعية الريفية كمدل مساىمتيا معرفة أثر ىذه المشركعات عمى التنمية اال -ِ
 .كتقميؿ نسب الفقر  فى رفع متكسط دخؿ الفرد

الكقكؼ عمى اآلثار اإليجابية كالسمببة اإلقتصادية كاإلجتماعية كالتنمكية التى  -ّ
 صاحبت تمميؾ ىذه المشركعات.
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معرفة مدل مساىمة ىذه المشركعات فى إعادة التكطيف كاالستقرار فى  -ْ
 الكالية.المجتمعات الريفية ب

تعظيـ اإلستفادة مف االمكانيات البشرية كالمادية المتاحة في تمؾ المناطؽ،  -ٓ
كالتكعية بالمشكبلت االجتماعية كانعكاساتيا عمى المجتمع لضماف األمف 

 االجتماعي )المحمي كالقكمي(.
مكانية إدماج الفئات  -ٔ تكسيع قاعدة المشاركة الشعبية في برامج التنمية، كا 

 –المسنيف  –االيتاـ  –االطفاؿ  -ظمة الديكاف )األسر الفقيرة المختمفة في م
كالتشرد كالتسٌكؿ  –ضحايا العنؼ كالحرب  –ذكم االحتياجات الخاصة 

 كالتفكؾ األيسرم(
معرفة مدل فاعمية مشركعات الزكاة فى معالجة بعض اآلثار السالبة لميجرة   -ٕ

عية تساعد عمى نجاح كالنزكح بالكالية كالكصكؿ الى مقترحات ك حمكؿ إجتما
 كاستدامة المشركعات. 

 تساؤالت الدراسة: 

ماىي اآلثار االجتماعية كاالقتصادية التي صاحبت مشركعات الزكاة  -ُ
 كعبلقتيا باالستقرار االجتماعي لممجتمعات الريفية بالكالية ؟

ما نكع المشركعات كماجدكاىا االجتماعية كمبلئمتيا لطبيعة المجتمع ؟ كما  -ِ
 كالتحديات التي تكاجييا ؟المعكقات 

 مدم مساىمتيا في معالجة المشكبلت االجتماعية التي تكاجو المستفيديف ؟  -ّ
 ىؿ أسيمت في تحقيؽ التنمية االجتماعية المحمية  المتكازنة كالمستدامة ؟ -ْ
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 المناىج واألدوات:

استخدمت الدراسة مجمكعة مف المناىج بصكرة متكاممة، حيث تمت االستفادة مف 
ج التاريخى لتبياف األيطر النظرية كربط المبلحظات بالكاقع تكطئة لبلستشراؼ المني

بالمستقبؿ، كالمنيج اإلحصائي لتحميؿ البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا كتفسيرىا 
لمحصكؿ عمى أدؽ النتائج التي ستساعد الديكاف كالمؤسسات االجتماعية األخرم، 

ت، باإلضافة إلى المنيج الكصفي لكصؼ إلتخاذ أفضؿ القرارات بشأف ىذه المشركعا
الظكاىر اإلجتماعية المتعمقة بمتغيرات الدراسة، أيضان تمت اإلستفادة مف المنيج 
المقارف فى مقارنة متغيرات الدراسة ببعضيا البعض؛ كالمقارنة بيف المستكل 
التعميمي لممستفيد كمدل قدرتو عمى إدارة المشركع. كبناءن عمى ىذه المناىج 

دمت الدراسة أدكات المبلحظة )المباشرة كغير المباشرة( كاإلستبانة  كالمقابمة استخ
 كالمبلحظة كمجمكعات النقاش البؤرية.

 األثر اإلجتماعى لممشروعات )مفاىيم ومناقشات وأدبيات(:

 مفيوم المجتمع :-ٔ

يعد مفيكـ المجتمع مف أكثر المفاىيـ عمكمية كشمكالن في عمـ االجتماع ، فقد نظر   
المفكركف القدماء إلى كممة )مجتمع( عمى أنيا مرادفة لكممة )االنسانية( ثـ أصبحت 
الكممة تطمؽ عمى مجمكعة أفراد تربطيـ رابطة ما، ليا أثر دائـ أك مؤقت في حياتيـ 
كفي عبلقات بعضيـ ببعض فيقاؿ المجتمع السكداني كالمجتمع االفريقي كالمجتمع 

 . (1)العربي كالجامعي  كالرياضي

                                                           
عمر يكسؼ الطيب: البناء االجتماعى لمجتمعات القرل المتأثرة بقياـ سٌدٍم أعالي عطبرة كستيت، دراسة   (1)

 ،  .ُٕـ، صَُِٔكصفية سكسيكانثركبكلكجية لما قبؿ التيجير، السكداف، الخرطـك
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 -والمجتمع اإلنساني يمكن تقسيمو إلى نوعين من المجتمعات:

 المجتمع العام :

ىك ذلؾ اإلطار العاـ الذم يحدد العبلقات التي تنشأ بيف األفراد الذيف يعيشكف  
داخؿ نطاقو في ىيئة كحدات أك جماعات، ىذه العبلقات يجب أف تككف مستقرة 

 منظمة كقائمة بصفة مباشرة كغير مباشرة.

 جتمع المحمي :الم

عبارة عف مجمكعة مف األفراد يعيشكف في بيئة أك منطقة محدكدة النطاؽ كالمعالـ 
حياء المدينة َى كاجتماع أىؿ القرية أك القبيمة أك أى

(1) . 

  ،كقد أشار الكظيفيكف إلى أف المجتمع البشرم يتألؼ مف السكاف كالتنظيـ االجتماعي
 .(2)كالقيـ المشتركة كالزماف كالمكاف، كالمصالح كاألإىداؼ،

كقد تـ استخداـ مفيكـ المجتمع في ىذه الدراسة ليشير إلى المجتمعات التي تـ 
تمكيميا مف قبؿ ديكاف الزكاة، أم:  محميات كالية شماؿ دارفكر التي غطتيا أنشطة 

ـ، كجميعيا تيعد مجتمعات محمية تتكافر فييا العناصر َُِٓديكاف الزكاة عاـ 
 التالية:

: كىك المدف كالقرل كالمناطؽ المكجكدة في محميات  كالية شماؿ المكاف  - أ
دارفكر، كيستكطف فييا اأًلشخاص الذيف تـ تمكيميـ مف قبؿ الديكاف، كعبلقة 

                                                           
 .َُٔ – َُٓجمك المصرية ، القاىرة، ص مصطفي الخشاب : المدخؿ إلي عمـ االجتماع، مكتبة االن  (1)
، ص  (2)  .ِّعمي الصديؽ حاج حمد :المدخؿ إلي عمـ االجتماع، جامعة النيميف، السكداف ، الخرطـك
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ىذه االنشطة كمشركعات التمكيؿ بالمكارد الطبيعية المتاحة في تمؾ المناطؽ 
 )الزراعة كالرعي كالتجارة  كالحرؼ كمصادر المياه (.

كيقصد بيـ المكاطنكف الذيف يعيشكف في شكؿ أسر ممتدة أك  السكاف: - ب
 مركبة أك نككية.

 ج/ كجكد الشعكر باالنتماء لممجتمع كلبعضيـ البعض.

د/ االلتزاـ بقيـ كمعايير محددة لمسمكؾ )مدل سيادة الضبط االجتماعي الرسمي 
 كغير الرسمي(.

 ادية منيا كالمعنكية.ىػ/ االكتفاء شبو الذاتي لمعديد مف ضركريات الحياة الم

 / مفيوم البناء االجتماعي :ٕ

كردت عدة تعريفات لمبناء اإلجتماعي نأخذ منيا اآلتي: ىك النظـ اإلجتماعية التي 
عف طريقيا تصؿ مجمكعة مف السكاف إلى حالة التكامؿ كالترابظ كىي الحالة البلزمة 

 لتككيف المجتمع )كيسنج(. 

ة فى الكجكد لكقت كاؼو ، بحيث تستطيع االحتفاظ ىك الجماعات االجتماعية المستمر 
 بكيانيا كجماعات رغـ التغيرات التي تحدث لؤلفراد )ايفانز برتشارد(. 

أما عند ) راد كميؼ براكف( فإف البناء االجتماعي يشتمؿ الجماعات االجتماعية 
المستمرة في الكجكد لفترة كافية مف الزمف كقد عرفيا باألشكاؿ المكرفكلكجة 

مجماعات كالمجتمعات اإلنسانية، كالعبلقات االجتماعية التي تمثؿ التفاعؿ ل
االجتماعي بيف أعضاء المجتمع الكاحد، كتكضع تمؾ العبلقات فى مجمكعات تتفؽ 
فى المكضكع كالكظيفة، كتسمي عندئذ بالنظـ اإلجتماعية كمظاىر التنكع بيف أفراد 
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ر في األدكار االجتماعية التي تقكـ كجماعات المجتمع الكاحد، كتتمثؿ تمؾ المظاى
بيا أفراد المجتمع، ككذلؾ فى المراكز االجتماعية التي يشغمكنيا، أم:  أف ىنالؾ 
تبايف بيف المركز اإلجتماعي لمرجؿ كالمرأة، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لؤلطفاؿ كالصبياف 

 كالشباب كالكيكؿ كالشيكخ. 

تعيش فى شكؿ أسر ممتدة ، كأحيانان  كيمكننا اإلشارة ىنا إلى أف مجتمع دراستنا،
الممتدة تشكؿ مجتمعات محمية ذك بناء  مركبة، كتقؿ فييا األسر النككية،  فاألسر

 اجتماعي متكامؿ كمترابط في كؿ محميات الكالية. 

 مفيومي اإلنساق والنظم اإلجتماعية:-ٖ

عض النسؽ االجتماعي ىك مجمكعة مف العناصر الثقافية التي ترتبط ببعضيا الب
ارتباطان كظيفيان مثؿ النسؽ القرابي كالديني كاأليسرم، أما النظـ االجتماعية ىك)طريقة 
مقننة لمسكؾ االجتماعي ( أك ىك ) طريقة مقننة لمعمؿ المشترؾ( أك ىك ) األشكاؿ 
المقررة ألساليب العمؿ المشترؾ فى الحياة االجتماعية(، بينما ركزت تعريفات أيخرل 

تؤدييا النظـ االجتماعية في الحياة االجتماعية. فعرفت النظـ  عمى الكظائؼ  التي
اإلجتماعية بأنيا ))سنف مستقرة كمعترؼ بيا تتحكـ في العبلقات بيف األفراد 
كالجماعات(( كيضربكف مثبلن عمي ذلؾ بنظاـ الممكية، فيك مجمكعة مف السنف 

بسيطرتيـ عمى اأًلشياء المعترؼ بيا كالتي تتحكـ في العبلقات بيف الناس فيما يتعمؽ 
المادية، كاقتنائيا كتبادليا. كفي نفس ىذا المعني يقكؿ البعض أف النظـ االجتماعية 
تمثؿ الجياز الذم يستطيع المجتمع عف طريقو أف ينظـ، كيكٌجو كينٌفذ مختمؼ 
األنشطة البلزمة إلشباع مختمؼ الحاجات اإلنسانية.كاإلنجاب كالغذاء كالمأكم 

 كالحماية.  
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يتجو أغمب عمماء االجتماع كاالنثركبكلكجيا إلى كضع تصنيفات لمنظـ االجتماعية ك 
فيا فى تسعة نظـ أساسية، كىي: عمى أساس الكظائؼ التي تؤدييا، كقد جاء تصني

قتصادم القرابي أك العائمي أك الزكاجي، السياسي الديني، األخبلقي، التعميمي اال
 . (1)التركيحي ثـ نظاـ اإلتصاؿكالعممي، الجمالي كالتعبيرم، الصحي ك 

كعمي ضكء ىذا اإلطار تككنت بمنطقة الدراسة العديد مف النظـ االجتماعية منيا 
النظاـ القرابي، كما يحتكيو مف نظـ لمزكاج )أحادم، تعددم، داخمي، خارجي(، كنكع 
األسرة ) نكاة، ممتدة، مركبة( كنظاـ اإلقامة )منفصمة، مشتركة( كشكؿ السمطة 

ة، أمكية، مشتركة(. ثـ التفاعبلت المختمفة لبلنساؽ كمدم قدرتيا عمي اشباع )أبكي
فراد بمجتمع الدراسة، فالنظـ االجتماعية عادة كفي أم مجتمع مف  َى احتياجات األى
المجتمعات تشبع احتياجات الناس بدرجات متفاكتة مف الكفاءة، كىذا يعني أف كؿ 

نة، يسيـ جميعيا في استقرار كتماسؾ نظاـ يمعب دكران معينان كيؤدم كظيفة معي
المجتمع، ثـ النسؽ االقتصادم الذم يتضمف نظـ االنتاج كالتكزيع كاالستيبلؾ 
عادة اإلستثمار مف خبلؿ مشركعات الزكاة الممكلة. ثـ النسقيف التعميمي  كاإلدخار كا 
ة، كالصحي. بينما يحتؿ النسقاف الديني كاألخبلقي مكانة عالية فى مجتمعات الدراس

  حيث يشكبلف الدعامة األساسية لمضبط االجتماعي داخؿ ىذه المجتمعات.

 مفيوم الوظيفة االجتماعية:  -ٗ

يقصد بالكظيفة في األنثركبكلكجيا الدكر الذم يمعبو النظاـ االجتماعي في البناء 
االجتماعي الشامؿ. كقد أخذ قدماء األنثركبكلكجييف )ىنرم ميف، باخكفف، كماكميناف، 

                                                           
عمر يكسؼ الطيب : البناء االجتماعى لمجتمعات القرم المتأثرة بقياـ سٌدٍم أعالي عطبرة كستيت ، مصدر   (1)

 .ُِسابؽ، ص
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ىـ( اتجاىان خاصان بو، تحت مسمى )اإلتجاه الكظيفى( فقد درس ىؤالء النظـ كغير 
االجتماعية دراسة كظيفية. حيث درس ) ميف ( العبلقة بيف القانكف كالديف كاألخبلؽ، 
كتأثير تنفيذ القانكف عمى تحكؿ المجمتمعات مف مجتمعات تقكـ عمى المكانة ) 

status( إلى مجتمعات تقكـ عمى التعاقد )contract )(. كما اىتـ )دكر كايـ
بالكظيفة االجتماعية لمديف، بإعتباره أساس الضبط االجتماعي، كىك سر تضامف 
العشيرة كتماسكيا كبقائيا . بينما استخدميا )راد كميؼ براكف( فى نفس ىذه المعاني 
لمتعبير عف مدل مساىمة الجزء فى التكامؿ الثقافي مف خبلؿ عبلقتو المتبادلة مع 

لكؿ. ثـ أصبحت لمكظيفة االجتماعية أخيران معافو عديدة مثؿ : المنفعة ك اليدؼ، ا
كالغرض كالدافع ك المحفز، كغيرىا كجميعيا متقاربة مف بعضيا فى المعني، إذ تعني 

 .(1)الظركؼ الضركرية لمحياة

كتتمثؿ الكظيفة األساسية لمنظـ االجتماعية فى إشباع الحاجات األساسية ألفراد 
تمع: كاإلنجاب كالغذاء كالمأكل كالحماية المتبادلة ... الخ. كليس معني ذلؾ أف المج

كؿ نظاـ اجتماعي يشبع حاجة كاحدة، فقد يشبع النظاـ الكاحد أكثر مف حاجة كقد 
يشبع الحاجة الكاحدة أكثر مف نظاـ. فالنظاـ األسرم مثبلن، يشبع حاجة اإلنساف إلي 

بع إلى، جانب ذلؾ، كظائؼ أخرل: تربكية المحافظة عمى النكع، غير أنو يش
كاقتصادية كدينية كغيرىا. مما يؤكد طبيعة تكامؿ كتساند النظـ االجتماعية كدكرىا 
فى إستقرار كبقاء النظاـ االجتماعي لممجتمع المعني كقد إستخدمت الدراسة ىذا 

بإعتبار المفيـك لتكضيح الكظيفة االجتماعية لمشركعات الزكاة بكالية شماؿ دارفكر 
أف ىذه المشركعات تشبع االحتياجات االجتماعية بصكرة كاضحة عمى المستكل 

                                                           
 .11م , ص1991, 1لبناء االجتماعى أنساقه ونظمه , دار الشروق للنشر والتوزٌع , طمعن خلٌل عمر: ا  (1)
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الفردم كالجماعي كالمجتمعي، كال يتحقؽ ذلؾ إال مف خبلؿ تساند النظـ االجتماعية 
 كاالقتصادية.  

 مفيوم المشروعات الصغيرة:  -ٗ

ات الصغيرة بأنيا " تعرّْؼ منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية )يكنيدك( المشركع
تمؾ المشركعات التي يديرىا مالؾ كاحد كيتكفؿ بكامؿ المسؤكلية بأبعادىا الطكيمة 
األجؿ )االستراتيجية( كالقصيرة األجؿ )التكتيكية(، كما يتراكح عدد العامميف فييا ما 

( عامبلن. كيصؼ البنؾ الدكلي المشركعات التي يعمؿ فييا أقؿ مف َٓ–َُبيف )
( عامبلن َٓ-َُلمشركعات المتناىية الصغر، كالتي يعمؿ فييا بيف) عماؿ با َُ

(عامبلن بالمشركعات ََُ-َٓبالمشركعات الصغيرة، كتمؾ التي تزيد فييا بيف )
المتكسطة، كنبلحظ أف ىناؾ تفاكتان في تعريؼ المشركعات الصغيرة مف دكلة 

ة أفرادىا، كمدل أليخرل، كذلؾ نابع مف التقدـ االقتصادم لمدكلة، كمستكل معيش
التقدـ في االستخداـ التكنكلكجي الصناعي في تمؾ الدكؿ.  ففي السكداف يعرؼ 
المشركع الصغير بأنو المشركع الصغير الحجـ نسبيان كالذم يمتمكو ك يديره صاحبو 
برأس ماؿ كتقنية بسيطة،  كمحددة في خدمة األىسكاؽ المحمية كالذم اليزيد فيو عدد 

( عامبلن كألغراض ىذه الدراسة سكؼ نستخدـ ىذا التعريؼ ِٓالعماؿ الكمي عف )
 األخير.

 األثر االجتماعي التنموي لمشروعات الزكاة بوالية شمال دارفور )إطار نظري(:

 مفيوم التنمية االجتماعية:
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التنمية ىي عممية النمك المعتمد عمي الذات كالتي تتحقؽ مف خبلؿ مشاركة أفراد     
 . (1)لتنميةالمجتمع في برامج ا

 كىذا يعني أف مشركعات الزكاة تحقؽ اآلتي :

)القضاء عمي الفقر كتكفير االحتياجات األساسية لكؿ الناس فيما يخص السمع 
كالخدمات كالغذاء كالمسكف كالتعميـ كالصحة كالمياه، فالتنمية إذف تشمؿ  النمك 

نما تشمؿ كؿ كالتغير كمف ثـ فيي ال تقتصر عمى جانب كاحد مف جكانب الحياة  كا 
 رياضية(. -ثقافية  –سياسية  –اجتماعية  –المجاالت )اقتصادية 

كمف ىنا يمكف القكؿ إف مشركعات الزكاة بكالية شماؿ دارفكر يتماشي كيتفؽ  في 
ىذا اإلطار مع مفيكـ التنمية االجتماعية كبناءن عمى ذلؾ يمكننا تعريؼ التنمية 

 االجتماعية بأنيا:

رادة كطنية مف أجؿ عممية مجتمعية كاع ية كدائمة كمكجية في ظؿ مرجعية قيمة كا 
احداث تغيرات إجتماعية شاممة تسيـ في رفع قدرات المجتمع كتحسيف مستمر 
لنكعية الحياة فيو كتعزيز األداء االجتماعي لبلفراد كاألسر لمكصكؿ إلى مجتمع آمف 

د لممكارد بغرض إقامة كمتماسؾ فالتنمية عبارة عف عممية تستند إلى االستقبلؿ الجي
 .(1)مجتمع حديث

كىذا يعني أف مف أىـ أىداؼ ىذه المشركعات ىكالكصكؿ باإلنساف في مختمؼ 
الكحدات اإلدارية إلى الكفاية االنتاجية، كتقميؿ نسب الفقر، كاإلحساس بالكرامة، 
كزيادة فاعميتو في أداء دكره االجتماعي مف خبلؿ مؤسسات المجتمع كىيئاتو، كيعد 

                                                           
 .ُٗ - َٗـ،  ص َُٕٗعبد الباسط محمد حسف: التنمية االجتماعية، المطبعة العالمية، القاىرة،   (1)
 .ٓص  ـ ،ُّٕٗالسيد الحسيني كآخركف : دراسات في التنمية االجتماعية، دار المعارؼ،  القاىرة،   (1)
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يكاف الزكاة نمكذج لممؤسسات التي تسعى إلى تحقيؽ التنمية االجتماعية، مف خبلؿ د
مشركعات الزكاة بالكالية،  كمف ثـ إحداث  تغير في البنية االقتصادية كاالجتماعية 
كالثقافية لممجتمع مف خبلؿ االرتقاء بمستكيات المعيشة كزيادة الدخكؿ كتعديؿ كتغير 

ؿ برامج كمشركعات التنميو االجتماعية في مختمؼ سمكؾ الناس لؤلفضؿ. مف خبل
المجتمعات المحمية التي تـ تمكيميا مف قبؿ الديكاف،   كبصكرة عامة يمكننا تحديد 
أنماط المشركعات كالبرامج المتكاممة لمتنمية االجتماعية المحمية المدفكعة مف قبؿ 

 الديكاف في اآلتي: 

 برامج تعميمية تشمل مايمي : -ٔ

 فصكؿ محك االمية لتعميـ القراة كالكتابة.إنشاء  -ُ
 التكسع في إنشاء المدارس  في مختمؼ المراحؿ التعميمية -ِ
التعامؿ مع الظكاىرالسالبة المصاحبة لمعممية التعميمية )كالغياب كالتسرب  -ّ

 الدراسي كالتشرد(
 برامج إجتماعية:-ٕ

 إنشاء مشركعات لؤلسر المنتجة لمساعدة األيسر في زيادة دخميا. -ُ
 كيف لجاف لممعالجات لفض النزاعات كخمؽ ركح التعاكف بيف األىىاليتك -ِ

 ك تشجيع المكاطنيف عمي إنشاء المشركعات االجتماعية .
 إنشاء مشركعات لؤليسر المنتجة لمساعدتيا  في زيادة دخميا . -ّ
 كزيادة االدخار   ييف عمي الحد مف السمكؾ االستيبلكتشجيع المكاطن -ْ
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 برامج صحية:-ٖ
كز لتنظيـ  األيسرة،  كتنظيـ الندكات لتكعية السكاف بأىمية تككيف مرا -ُ

 تنظيـ األيسرة.
 التكسع في إنشاء المستشفيات العامة كمراكز رعاية األيمكمة كالطفكلة.  -ِ
 التكعية بالعادات الصحية السميمة كالنظافة كالكقاية مف األمراض. -ّ

 برامج ثقافية:-ٗ
التربية السميمة كمناقشة تنظيـ الندكات كالمحاضرات التي تتناكؿ أسس  -ُ

 األحداث الجارية 
 إنشاء مكتبة عامة لتشجيع المكاطنيف عمى اإلطبلع كالثقافة. -ِ
 برامج ترويحية :-٘

 إنشاء مجمع فئات المجتمع عمى شغؿ كقت فراغيـ بطريقة إجتماعية سميمة. -ُ
 تنظيـ الرحبلت الترفييية لممكاطنيف لتقكية العبلقات بينيـ.  -ِ
 العامة كالقكمية.   االحتفاؿ بالمناسبات -ّ
 برامج عمرانية :-ٙ

 تكفير المساكف الصحية المناسبة ألىالي المجتمع.  -ُ
 تكفير مراكز الخدمات العامة كالمياه كالصرؼ الصحي كالكيرباء. -ِ
تشجيع الشباب عمى المشاركة في مشركعات الخدمة العامة )النظافة كزراعة  -ّ

 . (1)النفير( –إنشاء الحدئؽ –االشجار 

                                                           
عبد العزيز شادم كآخركف :  مستقبؿ المجتمع  كالتنمية  في مصر، رؤية الشباب، المؤتمر السنكم الثالث   (1)

لمباحثيف الشباب بعنكاف )مصر في عيكف شبابيا(، مركز دراسات كبحكث الدكؿ النامية ، كمية االقتصاد كالعمـك 
 .ِٕ - ُٕـ ، ص ص ََِِالسياسية، جامعة  القاىرة، 
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 بات التنمية االجتماعية :شروط ومتطم

 الشروط البيئية: -ٔ

تساىـ البيئة في التنمية االجتماعية في تأثيرىا عمى شكؿ كبنية المجتمع، مف خبلؿ 
ما تتيحو مف مكارد، فالبيئو الطبيعيو،  قد تككف مبلئمة أك غير مبلئمة لمجسد 

أف البيئة البشرم مف حيث نقائيا كقدرة اإلنساف عمى إقامة مجتمعات فييا كما 
الجغرافية قد تككف مبلئمة أك غير مبلئمة لمتنمية االجتماعية مف حيث تكفيرىا 
لمتطمبات االمف كاالتصاؿ بالمجتمعات األيخرل، كىذا يعني أف مشركعات الزكاة 

 يجب أف يتماشى مع النمط البيئي السائد.

 الشروط االجتماعية : -ٕ

االجتماعية التقميدية كتطكيرىا ثـ قدرة كتشير إلى قدرة االفراد عمى تحديث  البنى 
األفراد عمي التكيؼ مع المؤسسات االجتماعية الحديثة، كيتحقؽ ذلؾ عف طريؽ 
القكم الذىنية مف حيث تصميميا عمي تطكير المؤسسات االجتماعية كالتصدم 

 لمعكقات تحديثيا .

 الشروط المؤسسية : -ٖ

خبلؼ مؤسسة األيسرة، بحيث يقصد بيا خمؽ كتطكير مؤسسات إجتماعية جديدة 
يتمكف األفراد مف الخركج مف عزلتيـ كاالتصاؿ بجماعات أخرل كأفراد آخريف عبر 
ىذه المؤسسسات كما قد يجدكف في المؤسسات االجتماعية الجديدة مصدران لمرزؽ 
كالحماية كما ىك في المؤسسات الحككمية، كالمجالس المحمية، كالجمعيات األىمية 

 غيرىا. القضاء ك  كدكر
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دور مشروعات الزكاة في تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية في برامج التنمية 
 االجتماعية:

 : المساىمة في المشروعات التنموية
جتمعات المحمية في لسكاف الم يأنيا االنخراط الطكع تعرؼ المشاركة التطكعية عمى

مف ييرات تزيد نشطة كالمشركعات التنمكية التي تستيدؼ إحداث تغكافة مراحؿ األ
 جتماعية، عمى مكاجية مشاكميا كمقابمة احتياجاتيا.اقدرة المجتمعات المحمية كنظـ 

كلممشاركة الشعبية في مشركعات التنمية مزايا عديدة ، منيا أف المكاطنيف المحمييف 
في العادة أكثر حساسية مف غيرىـ لما يصمح لمجتمعيـ ، كما يؤدم اشتراؾ 

التنمية إلى مساندتيـ لتمؾ العمميات، كاالىتماـ بيا كمؤازرتيا المكاطنيف في عمميات 
مما يجعميا أكثر ثباتان كأعـ فائدة، كما تضمف ىذه المشاركة تكفير الكثير مف المكارد 
التي يمكف تعبئتيا محميان كتكظيفيا في األنشطة التنمكية،   مما يخفؼ العبء الكاقع 

إسياـ الكثيريف في شئكف المجتمع يأتي كؿ عمى كاىؿ االجيزة الحككمية. كذلؾ فإف 
كاحد منيـ الفرصة لمتعبير عف مصالحة الخاصة، كيعمؿ عمى ضماف الخير لعدد 
كبير مف سكاف المجتمع، كيدعـ االستقرار كالنظاـ ، فضبلن  عف المجتمع سكؼ 
يجني الكثير مف خبلؿ اعتماده عمى ميارات كمكاىب أكبر عدد ممكف مف سكاف 

ما يستفيد المشارككف أنفسيـ حيث تساعدىـ عمى اإلحساس بقيمتيـ المجتمع، ك
الخاصة، كتزيد مف ثقتيـ بأنفسيـ كقدراتيـ عمى تحمؿ المسئكليات،  كتكلد فييـ ركح 

 المبادرة كالخمؽ كاالبتكار.
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كعمكمان يمكف القكؿ باف المشاركة الفعالة لمسكاف في عمميات التنمية تعمؿ عمى 
دمات التي تؤدم عف طريؽ الشعب نفسو ، كما تزيد مف قدرة تحقيؽ ديمقراطية الخ

 . (1)المجتمعات المحمية كنظـ اجتماعية عمى مكاجية مشاكميا إشباع احتياجاتيا

 المشاركة في التنمية: 

إشراؾ الناس في عممية التنمية ذاتيا، كفي مراحميا المختمفة سكاء بالتخطيط، تعني 
 المتابعة. أك التنفيذ أك

ان مف ىذا المفيـك يمكف القكؿ إٌف  مفيـك مشاركة المجتمعات المحمية في كانطبلق
برامج التنمية، يتسع ليشمؿ العديد مف التفسيرات ككجيات النظر،  فقد يقتصر 
البعض المشاركة عمى المساىمة الطكعية مف جانب المكاطنيف فى مشركعات 

القرارات المتعمقة بيذه  مختمفة خاصة بالتنمية،  دكف أف يككف ليـ أم دكر في صنع
المشركعات، كيذىب آخركف الي اف التنمية ىي إثارة كعي الناس بحيث يزداد تقبميـ 
ك ترحيبيـ بمشركعات التنمية،  كيرل فريؽ ثالث أف المشاركة عممية إيجابية كيتخذ 
خبلليا المكاطنكف  المبادرة كيؤكد عمي استقبلليتيـ،  كيعتقد فريؽ رابع أف المشاركة 

ي كجكد قنكات اتصاؿ كحكار بيف المجتمع المحمي الذم سيتأثر ببعض مشركعات ى
التنمية كبيف المسؤكليف عف إعداد ىذه المشركعات، أك تنفيذىا، اك مراقبتيا كمتابعتيا 
، بيدؼ الحصكؿ عمى المعمكمات عف السياؽ المحمى ليا كعف آثارىا االجتماعية، 

 اركة ىي االنخراط الطكعي في احداث التغيركما يميؿ فريؽ خامس الى اعتبار المش
الذم يحددكنو بأنفسيـ، كأخيران يؤكد فريؽ سادس عمى أف المشاركة ىي انخراط  

المكاطنيف في تنمية أنفسيـ كحياتيـ كبيئاتيـ كعمي ىذا فالمشاركة ىي مجيكد طكعي 
                                                           

 .َُٖأبك الحسف عبد المكجكد ابراىيـ: التنمية  كحقكؽ اإلنساف نظرة  اجتماعية، مصدر سابؽ، ص   (1)
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معيـ، ك يقـك بو البشر كذلؾ لتحقيؽ تغير يريدكف ىـ أف يحدثكه في حياتيـ كفي مجت
تستيدؼ ىذه المشاركة تنمية ىؤالء البشر ألنفسيـ كلقدراتيـ كلحياتيـ ك كلبيئاتيـ 

 كأكطانيـ. 

كيعد مشركعات الزكاة بكالية شماؿ دارفكر، احدم المشركعات التي تعززمشاركة 
المكاطنيف في التنمية عف طريؽ التمكيؿ أك مايعرؼ في أدبيات التنمية بالمشركعات 

 الممكلة.المدفكعة  أك 

كىكذا يمكف القكؿ أف ىناؾ منطقاف يحكماف الغاية مف المشاركة، فالبعض يرل أف 
المشاركة كسيمة لمغاية. فيي شرط أساسى إلحكاـ الكفاءة في مشركعات التنمية، 
بينما يذىب البعض اآلخر إلي أف المشاركة مطمكبة في حد ذاتيا ، ألنيا تعني تقكية 

 المساؾ بمصائرىـ بأنفسيـ. المكاطنيف أك تمكينيـ مف ا

كاستند أصحاب المنطؽ األكؿ إلى أف أىداؼ التنمية يمكف بمكغيا بقدر أكبر كيستند 
أصحاب المنطؽ األكؿ عمى أف أىداؼ التنمية يمكف بمكغيا بقدر أكبر مف االنسجاـ  
لى أف المشاركة  كغياب الصراع في ظؿ سيادة الديمقراطية عمي الصعيد المحمي، كا 

المادية كالبشرية  لتعبئة المكاردر ايجابي عمي التنمية . كأنيا كسيمة فعالة ليا أث
لى أف غياب  المشاركة يعنى عدـ قدرة المكاطينيف  إلنجاز بعض برامج التنمية ، كا 
عمى المشاركة النخفاض مستكم تعميميـ، أك محدكدية مكاردىـ، أك تدني قدراتيـ 

ممية التنمية ذاتيا، أك أف غياب المشاركة التنظيمية، كىك مما ينعكس سمبان عمى ع
ىك تعبير لعدـ تناسب تصميـ مشركعات التنمية لحاجات الجماعات المستيدفة 
سكاء، ألف إجراءات التخطيط كالتنفيذ غير مناسبة، أك ألف التكنكلكجيا غير مبلئمة، 

مثؿ كفقان ليذا المنطؽ فإف العقبات التي تعترض طريؽ المشاركة ىي عقبات عممية 
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نقص التعميـ، أكتصحيح االختبلفات اإلدارية كالمالية ، أما المنطؽ الثاني الذم يرل 
أف المشاركة غاية فى حد ذاتيا فيك يستند بدكره  إلى عدد مف الحجج منيا أف 
لى أف غياب مشاركة  التنمية تككف ذات أثر إيجابي إذا تمت بمشاركة المكاطنيف كا 

ك تعبير عف االعتراض عمى ىذه البرامج كنكع مف المكاطنيف في برامج التنمية ى
المقاكمة ليا، أك أنو دليؿ عمى كجكد ىيكؿ كبنية اجتماعية محددة. كلذلؾ فالعقبات 
التي تعترض المشاركة كفقان ليذا المنطؽ ىي عقبات ىيكمية كلذلؾ  فإما أف تعكس 

أك إصبلح سياسات التنمية نكعان مف الحمكؿ الكسط لمطالب اجتماعية متعارضة 
 . (1)اليياكؿ االجتماعية التي تعكؽ المشاركة

 :وصف منطقة الدراسة

 الموقع:

تقع كالية شماؿ دارفكر في الجزء الغربي مف الببلد. كتنحصػر بيف خطػى طكؿ  
درجة  شماالن  ُٖدرجة ك ٖ،ٗدرجة شرقان كدائرتى عرض   ٓ،ِٕدرجة ك  ٖ،ِِ

 كعاصمتيا الفاشر.

 الحدود: 

الشمالية مف الشماؿ كالجماىيرية العربية الميبية مف الشماؿ الغربي  تحدىا الكالية
كدكلة تشاد مف الغرب ككالية غرب دارفكر ككالية كسط دارفكر مف الغرب كالجنكب 

                                                           
مصطفي كامؿ السيد: التنمية  بالمشاركة  )المشركع كنمكذج( نمكذج المشركع القكمي  لتنمية جنكب الكادم،   (1)

ـ ، ص ص ُٕٗٗسية، جامعة  القاىرة، مركز دراسات كبحكث  الدكؿ النامية ،  كمية االقتصاد كالعمـك السيا
ُِِ - ِِّ. 
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الغربى ككالية جنكب دارفكر ككالىة شرؽ دارفكر ككالية غرب كردفاف  مف الجنكب 
 الشرقى ككالية شماؿ كردفاف مف الشرؽ.

 المساحة: 

% مف ُِالؼ كمـ مربع. كىذه المساحة تعادؿ َِِْٔٗتبمغ مساحة الكالية 
 %( مف مساحة دارفكر الكبرل.ٕٓالمساحة الكمية لمسكداف كتساكم )

 السكان:

ـ كحسب ََِٖيبمغ عدد سكاف كالية شماؿ دارفكر بناءن عمى التعداد السكاف لمعاـ 
 ( نسمة.َِِِّٔٔاإلسقاطات السكانية )

 المناخ: 

ع المناخ في الكالية مف الشماؿ الى الجنكب، حيث يسكد المناخ الصحراكم يتنك 
األجزاء الشمالية كالمناخ شبو الصحراكل األجزاء الكسطى كمناخ السافنا الفقيرة  في 

 األجزاء الجنكبية.

 األمطار:

ممـ فى ُ.ُُّـ ك َُِٓفي سنة ممـُ.ُِٔكتتراكح معدالت ىطكؿ األمطار بيف 
درجة  مئكية فى سنة  ٓ.ِّك ٖ.ُٖاكح درجات الحرارة بيف ـ. كتتر َُِٔسنة 
 ـ.َُِٔدرجة مئكية في سنة  ٓ.ِّك ٕ.ُٖـ كَُِٓ

 الزراعة:  
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تعتمد غالبية سكاف كالية شماؿ دارفكر عمى الزراعة بشقييا النباتي كالحيكاني  
 ككسيمة لمعيش، كليذا فإف الظركؼ البيئية تشكؿ األساس لكؿ عمميات التنمية. كتتـ

 ىذة العمميات باألسمكب التقميدم . 

 المياه:

تتكاجد مصادر المياه في ىيئة خزانات كأحكاض مياه غنية كمتجددة فى باطف 
مميار ََُاألرض منيا )حكض شقرة،حكض ساؽ النعاـ ( كتقدر إيراداتيا بحكالى )

متر مكعب( أما الحكض الصحراكل النكبي )حكض أـ كدادة ،حكض البقارة،حكض 
( مميكف متر مكعب،باإلضافة الى ُْٕ،ُٓر( كتقدر إيراداتيا بحكالى )كادم ىك 

األحكاض الرسكبية كالصخرية.ىذا بجانب المياه السطحية المتدفقة  مف مياه األمطار 
( ِّٓ-ُٓٗكالكدياف .إذ تتراكح جممة إيرادات المياه مف الكدياف المكسمية ما بيف)

 مميكف متر مكعب.

 الثروة الحيوانية: 

 مميكف رأس  مف األنعاـ. ُْكالية شماؿ دارفكر بثركة حيكانية تقدر بأكثر مف  تتمتع

 التعدين: 

تذخر الكالية بثركات معدنية ىائمة لـ تستغؿ بعد، باإلضافة إلى المعمكمات المتكفرة  
عف المعادف بالكالية بمكجب دراسات فريؽ الييئة العامة لؤلبحاث الجيكلكجية عاـ 

 ـ.ُٓٗٗ

 المدارس:
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( منيا غير ِٗٓ( منيا عاممة ، بينما )َُِٓمدرسة ، )  ُِْٖجد بالكالية تك 
 عاممة.

 المؤسسات الصحية:

تشمؿ المؤسسات الصحية ك المستشفيات ك المراكز كالكحدات الصحية كيبمغ عدد 
( منيا عاممة، بينما ُِٔ( مؤسسة صحية )ِّٔالمؤسسات الصحية بالكالية )

 ( منيا غير عاممة.َُُ)

 والخالوى : المساجد

 .(1)( خمكة بمحميات الكالية المختمفةٕٕٓ( مسجد ك)َُّٗيكجد بالكالية )

 الفئة المستيدفة:

الفئة المستيدفة ىـ المستفيدكف مف مشركعات الزكاة التى تـ تمميكيا فى العاـ 
( مشركع، كقد تكصؿ ُُُٓـ بكؿ محميات الكالية، حيث تـ تمميؾ عدد )َُِٓ

 ستفيد.( مِٕٔالباحثاف لعدد )

 أسموب التحميل:

 Statistical Package forتـ استخدـ نظاـ الحزمة اإلحصائية لمعمـك اإلجتماعية 
Social Sciences (SPSS)   كذلؾ لما يمتمكو ىذا النظاـ مف مقدرة كدقة فائقة ،
 فى تحميؿ البيانات كتحميؿ النتائج.

                                                           
 ـ(.َُِٓ – َُِْ) –الجياز المركزل لئلحصاء:  كالية شماؿ دارفكر  -التقرير االقتصادل كاإلجتماعى   (1)
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 زكاة بوالية شمال دارفور: الدراسة الميدانية الحقمية لألثر اإلجتماعى لمشروعات ال

يتضح مف خبلؿ الدراسة الميدانية التي أجراىا الباحثاف لعينة مف المستفيديف 
بمحميات الكالية أف ىذه المشركعات أسيمت بصكرة كبيرة في تطكير الميف 
االقتصادية القائمة ككذلؾ األعماؿ اليامشية كتكفير فرص عمؿ لمعاطميف، حيث نجد 

% ميف اخرم ّ،َُ% يعممكف في مجاؿ البيع كّ،ِٖرعيف ك% مزاّ،َْأف نسبة 
% ٖ،ٕكيتمثؿ ذلؾ في الميف المكسمية المرتبطة بمكاسـ الخريؼ كالصيؼ كنسبة 

،% ْ% اعماؿ حرة كنسبة ُ% مكظفيف كْ% رعاة كنسبة ٕ،ٕأعماؿ ىامشية ك
ربات البيكت. كىذه النسب تعكس ببل شؾ أثر ىذه المشركعات عمي االستقرار 

ماعي بمجتمع الدراسة، كتمثؿ إجابة لمسؤاؿ األكؿ الذم يقكؿ )ماىي اآلثار االجت
االجتماعية التي صاحبت مشركعات الزكاة كعبلقتيا باالستقرار االجتماعي 
لممجتمعات الريفية بالكالية، كمف المبلحظ كذلؾ أف الديكاف أعطى أكلكية كاضحة 

سكاف الكالية حيث اتضح أف انكاع لمزراعة كالتجارة بإعتبارىا مف الميف األساسية ل
% تـ ٖ.ُٗالمشركعات التي تـ تمميكيا لممستفيديف بكالية شماؿ دارفكر أف نسبة 

% تـ تمميكيـ مشركعات )زراعية ٔ.ُٕتمميكيـ مشركعات )زراعية نباتية( ك 
% منيـ تـ تمميكـ رأسماؿ ٔ.ِْ% منيـ تـ تمميكيـ كسائؿ نقؿ ٕ.ٗحيكانية( ك 
% منيـ تـ تمميكيـ ٕ.ٓيـ تـ  تمميكيـ مشركعات حرفية بينما % منٔ.ْتجارم ك 

مشكعات أخرم ) مكاتر معاقيف كثبلجات(. كرغـ أىمية تركيز ىذه المشركعات عمى 
%(، إال أننا نبلحظ أف ىناؾ قطاعات كحرؼ أخرل يجب ٕ.ّْالزراعة كالرعي )

حرؼ المختمفة فى مراعاتيا ألىميتيا اإلجتماعية كاإلقتصادية مثؿ كسائؿ النقؿ كال
المحميات بالكالية، كجميعيا تعكس اإلسياـ الكاضح لممشركعات فى تطكير األنشطة 
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اإلقتصادية،لكؿ قطاعات المجتمع كما ىك مكضح في الجدكؿ التقاطعي التالي الذم 
 -يكضح العبلقة االرتباطية بيف النكع كالمشركع الذل تـ تمميكو:

 وتمميك تـ الذم المشركع نكع * النكع

 
 تمميكو تـ الذم المشركع نكع

Total زراعي 
 نباتي

 زراعي
 حيكاني

 كسيمة
 نقؿ

 راسماؿ
 اخرم حرفي تجارم

 النكع

 ذكر

Count 114 95 54 130 26 7 426 

% within النكع 
26.8
% 

22.3% 
12.7
% 

30.5
% 

6.1% 1.6% 
100.0

% 
% within نكع 

 تـ الذم المشركع
 تمميكو

87.0
% 

81.2% 
83.1
% 

46.9
% 

83.9% 
18.9
% 

64.7% 

 انثي

Count 17 22 11 147 5 30 232 

% within 4.7 %9.5 %7.3 النكع% 
63.4
% 

2.2% 
12.9
% 

100.0
% 

% within نكع 
 تـ الذم المشركع

 تمميكو

13.0
% 18.8% 

16.9
% 

53.1
% 16.1% 

81.1
% 35.3% 

Total 

Count 131 117 65 277 31 37 658 

% within النكع 
19.9
% 

17.8% 9.9% 
42.1
% 

4.7% 5.6% 
100.0

% 
% within نكع 

 تـ الذم المشركع
 تمميكو

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

 المصدر: الدراسة الميدانية
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الجدكؿ التقاطعى أعبله يكضح العبلقة بيف نكع المستفيد كالمشركع الذل تـ تمميكو ، 
%( منيـ ٕٖفيديف تـ تمميكيـ زراعية نباتية )%( مف المستٗ.ُٗكمنو نبلحظ أف )

%( تـ تمميكيـ مشركعات زراعية حيكانية ٖ.ُٕ%( مف اإلناث، ك)ُّمف الذككر ك)
%( مف المستفيديف تـ ٗ.ٗ%( مف اإلناث، ك)ٖ.ُٖ%( مف الذككر  ك)ِ.ُٖ)

%( ٗ.ُٔ%( مف الذككر ك)ُ.ّٖتمميكيـ مشركعات تتمثؿ فى كسائؿ نقؿ مختمفة )
% مف المستفيديف تـ تمميكيـ مشركعات تتمثؿ فى رأس ماؿ ُ.ِْ، ك)مف اإلناث 
%( منيـ تـ تمميكيـ ٕ.ْ%( مف اإلناث، ك)ُ.ّٓ%( مف الذككر ك)ٗ.ْٔتجارل )

%( ٔ.ٓ%( مف اإلناث ك)ُ.ُٔ%( مف الذككر  بينما )ٗ.ّٖمشركعات حرفية )
 %( مفٗ.ُٖمنيـ تـ تمميكيـ مشركعات أخرل )ثبلجات، مكاتر معكقيف(، )

%( مف اإلناث، كمف ىذا الجدكؿ نستنتج أف معظـ مشركعات ٗ.ُٖالذككر، بينما )
اإلنتاج الزراعى )الحيكانى كالنباتى( ككسائؿ النقؿ كالمشركعات الحرفية قد تـ تمميكيا 
لمذككر، بينما معظـ مشركعات )الثبلجات كالمشركعات المتناىية فى الصغر( كرأس 

ئلناث ككفقان لممشاىدات الميدانية كالمقاببلت الماؿ التجارل قد تـ تمميكيا ل
كمجمكعات النقاش البؤرية اتضح لنا أف ىنالؾ عبلقة ارتباطية بيف النكع كالمينة 
السائدة كاالستفادة مف المشركعات كمف ثـ التنمية كاإلستقرار اإلجتماعى، كما في 

مف   تفيديفالجدكؿ التقاطعي التالي: الذم يكضح العبلقة بيف النكع كميف المس
 بشماؿ دارفكر: مشركعات الزكاة
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  المينة * النكع
 Total المينة 

 عمؿ
 ىامشي

مكظ
 ؼ

 اعماؿ اخرم راعي بائع مزارع
 حرة

 منزؿ ربة

 النكع

 ذكر

Count 31 13 222 44 50 58 7 0 425 
% within 
 النكع

7.3% 3.1
% 

52.2
% 

10.4
% 

11.
8% 

13.6
% 

1.6% 0.0% 100.0% 

% within 
 المينة

59.6
% 

48.1
% 

83.1
% 

23.9
% 

96.
2% 

87.9
% 

100.
0% 

0.0% 64.6% 

 انثي

Count 21 14 45 140 2 8 0 3 233 
% within 
 النكع

9.0% 6.0
% 

19.3
% 

60.1
% 

0.9
% 

3.4
% 

0.0% 1.3% 100.0% 

% within 
 المينة

40.4
% 

51.9
% 

16.9
% 

76.1
% 

3.8
% 

12.1
% 

0.0% 100.0
% 

35.4% 

Total 

Count 52 27 267 184 52 66 7 3 658 
% within 
 %7.9 النكع

4.1
% 

40.6
% 

28.0
% 

7.9
% 

10.0
% 1.1% 0.5% 100.0% 

% within 
 المينة

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

100
.0% 

100.
0% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0% 

 المصدر: الدراسة الميدانية

ستفيديف مف الجدكؿ أعبله، جدكؿ تقاطعى يكضح العبلقة بيف النكع كميف ألم
%( منيـ يعممكف فى األعماؿ ٕالمشركعات بكالية شماؿ دارفكر، كمنو نبلحظ أف )

%( يعممكف ُ.ْ( مف اإلناث، ك)ْٓ.َْ%( مف الذككر، بينما )ٔ.ٗٓاليامشية )
%( منيـ ٔ.َْ%( مف اإلناث، ك)ٗ.ُٓ%( منيـ مف الذككر ك)ُ.ْٖكمكظفيف )
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%( ِٖ%( مف اإلناث، ك)ٗ.ُٔ%( مف الذككر ك)ُ.ّٖمف يعممكف بالزراعة )
( مف ُٓ.ٕٔ%( مف الذككر بينما )ٗ.ِّمنيـ يعممكف كباعة باألسكاؽ كاألحياء )

%( مف ٖ.َّ%( مف الذككر ك )ِ.ٗٔ%( منيـ يعممكف بالرعى )ٗ.ٕاإلناث، ك)
%(منيـ يمتينكف ميف أخرل كالتجكاؿ بيف األسكاؽ المحمية )أـ دكر َُاإلناث، ك)

%( يمتينكف ُ.ُ%( منيـ مف اإلناث، ك)ٗ.ُِككر ك )( منيـ مف الذٗ.ٕٖكر( )
.%( منيـ ربات بيكت جميعيف ٓ%( مف الرجاؿ، ك)ََُاألعماؿ الحرة جميعيـ )

%( مف اإلناث. كجميعيا نتائج طبيعية ككاقعية  ألف المرأة فى دارفكر كانت ََُ)
م يشير لمدكر كال تزاؿ تسيـ بقدر كبير فى التنمية، كىك يمثؿ إجابة لمسؤاؿ الرابع الذ

االجتماعي لممشرعات في تحقيؽ التنمية االجتماعية المحمية  المتكازنة كالمستدامة 
 بمجتمع الدراسة.

كيجب أف نشير ىنا الى أف التغير االيجابي الذم حدث في مجاؿ المينة انعكس 
 ايجابان عمى معدالت الدخكؿ كسط المبحكثيف كمف حيث المقارنة اتضح االتي: 

جنيو في الشير َََُؿ الشيرم لممبحكثيف الذيف يتراكح دخميـ أقؿ مف متكسط الدخ
% بعد تمميؾ المشركعات، كما زادت نسبة ٓ،ِٔ%  حيث اصبحت  ِ،ّٖبنسبة 

% قبؿ ٕ،ُْجنيو في الشير مف  ََُٓالي  َََُالذيف يتراكح دخميـ مف 
 ََُٓمف % بعد التمميؾ، ككذلؾ الحاؿ لمذيف يتراكح دخميـ أكثر ٕٓالتمميؾ الي 

% بعد التمميؾ، كجميعيا يؤكد ٓ،ُٔ% قبؿ التمميؾ الي ُ،ِجنيو في الشير مف 
التحسف الكاضح في الجكانب االقتصادية الذم يتبعو دكف شؾ تحسف في الجكانب 
االجتماعية كنمط الحياة، لكف مف المبلحظ أف نمط السكف كخاصة نكعية بناء 

ركقد يرجع ذلؾ ألكلكيات أخرم أىـ مف المنزؿ ظؿ كما ىككلـ يحدث فييا تغيير يزك
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نكعية البناء بمجتمع الدراسة، مف جانب آخر اتضح لنا اف ليذه المشركعات أثر 
كاضح في تخفيؼ المشكبلت  االجتماعية التي تكاجو المبحكثيف مف ضمنيا 

 َََُمشكبلت اإلنفاؽ عمي الطعاـ حيث اتضح أف نسبة الذيف ينفقكف اكثر مف 
% بعد التمميؾ، أما ٔ،ِْ% الي ْ،َُؤلكؿ كالشرب قبؿ التمميؾ جنيو في الشير ل

جنيو في الشير  َََُفيما يتعمؽ بالتعميـ فقد زادت  نسبة الذيف ينفقكف أكثر مف 
% بعد التمميؾ، كأيضان في مجاؿ الصحة  فقد زادت  ٔ،ِّ% الي ٕ،ُِقبؿ التمميؾ 

% ُ،ٔ% الي ُ،ّتمميؾ جنيو في الشير قبؿ ال َََُنسبة الذيف ينفقكف أكثر مف 
 ََٓبعد التمميؾ، ككذلؾ الحاؿ في مجاؿ السكف فقد زادت  نسبة الذيف ينفقكف مف  

% بعد التمميؾ كجميعيا ْ،ُُ% الي ٖ،ٔجنيو في الشير قبؿ التمميؾ  َََُالي 
مؤشرات ايجابية أسيمت في تخفيؼ المعاناة االجتماعية كسط السكاف بمجتمع 

لميف السابقة كقد أشار معظميـ الي تكفير ككثرة فرص الدراسة، نتيجة لتطكير ا
% مف المبحكثيف ما بيف  ِ.َٖالعمؿ بعد قياـ المشركع كمف المبلحظ اف نسبة 

مكافؽ بشدة كمكافؽ عمى أف المشركعات قد أسيمت بشكؿ كبير في تكفير فرص 
 % منيـ ذكركا أف ىذه المشركعات لـ تكفر فرص عمؿ حقيقة كْ.ْالعمؿ ، بينما 

% منيـ كانكا محايديف، كجميعيا  تمثؿ إجابة لسؤالنا الثالث الذم يقكؿ : ّ.ُٓ
مدم مساىمة مشركعاة الزكاة الممكلة بشماؿ دارفكر في معالجة المشكبلت 
االجتماعية االقتصادية التي تكاجو المستفيديف، حيث أشار معظميـ إلى أف مناطقيـ 

المشركعات التي تـ تمميكو حسب الجدكؿ شيدت ازدىاران اجتماعيان كاقتصاديان بسبب 
 مف أكثر المنطقة في إقتصادم اجتماعي إزدىار حدكثالتالي: الذم يكضح مدم 

 تمميكيا: تـ التي المشركعات بسبب قبؿ ذم
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 النسبة التكرار الحالة
 25.9 174 بشدة اكافؽ
 62.2 418 اكافؽ
 4.8 32 محايد

 2.7 18 اكافؽ ال
 2.5 17 بشدة اكافؽ ال

 98.1 659 المجمكع بدكف فقد
 1.9 13 الفقد

 100.0 672 المجمكع
 المصدر: الدراسة الميدانية

الجدكؿ يكضح رأم افراد العينة في حدكث إزدىار إقتصادم اجتماعي بسبب 
% مف المبحكثيف ما بيف ٖ.ٖٗالمشركعات التي تـ تمميكيا كفيو نبلحظ اف نسبة 

المشركعات أسيـ في اإلزدىار اإلقتصادم مكافؽ بشدة كمكافؽ عمي  أف تمميؾ 
% منيـ ذكركا أف تمكميؾ المشركعات لـ يساعد عمى ّ.ٓاالجتماعى بمناطقيـ ك 

% ٗ.ْإحداث ازدىار إقتصادم اجتماعي بمناطقيـ كىي نسبة ضعيفة، بينما نسبة 
منيـ كانك محايديف. كىذا يعني االسياـ الكاضح في التنمية االجتماعية كاالستقرار 

جتماعي كقد يرجع السبب الي التكافؽ الكاضح ليذه المشركعات مع البيئة اال
% مف افراد العينة يركف أف ىذه المشركعات ِ.ٔٗالمحمية، حيث تبيف لنا اف نسبة 
% منيـ يركف أف ىذه المشركعات ال تكافؽ ٗ.ُتتكافؽ مع البيئة المحمية، بينما 

كد المنيجية العممية كالكاقعية فى منيـ محايدكف. كىذا يؤ  ٗ.ُالبيئة المحمية ك 
إختيار المستفيديف مف ىذه المشركعات كانعكس ذلؾ عمى التنمية االجتماعية 
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كالخدمات كتعزيز الشراكة المجتمعية، رغـ التحديات كالمعكقات التي كاجيت ىذه 
 المشركعات حسب  الجدكؿ التالي:

 النسبة التكرار الحالة
 2.1 14 الحككمية االرسـك

 15.5 104 سكيؽالت
 2.4 16 العمالة

 4.0 27 االمني اإلنفبلت
 6.3 42 اخرم

 30.2 203 المجمكع بدكف فقد
 69.8 469 الفقد

 100.0 672 المجمكع
 المصدر : الدراسة الميدانية

الجدكؿ يعكس المشكبلت التي كاجيت المشركعات مف خبلؿ آراء أفراد العينة الذم 
% ذكركا اف المشكبلت التي ٗ.ٔكاجيتيـ ، فنجد اف ذكركا أف ىنالؾ ثمة مشكبلت 

ذكركا اف المشكبلت التي كاجيتيـ  ِ.ُٓكاجيتيـ تتمثؿ في الرسـك الحككمية، ك %
% ذكركا اف المشكبلت تتمثؿ في عدـ تكفر  ٗ.ٕتتمثؿ في تسكيؽ اإلنتاج ك 

يـ ك % منيـ ذكركا اف المشكبلت تتمثؿ في اإلنفبلت االمني بمناطقّ.ُّالعمالة ك 
% منيـ ذكركا أف المشكبلت تتمثؿ في عكامؿ أيخرم معظميا تتعمؽ بتشغيؿ  ٕ.َِ

كتخطيط المشركع كالتنسيؽ مع الديكاف كىى جميعيا معكقات يجب مراعاتيا عند 
كضع خطط كبرامج التنمية المحمية المتعمقة بالكالية بشكؿ عاـ كديكاف الزكاة بالكالية 

المكارد المحمية المتاحة كضماف األمف بشكؿ خاص لتعظيـ اإلستفادة مف 
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اإلجتماعى، كىذا بمثابة إجابة لسؤالنا الثاني المتعمؽ بنكع المشركعات كجدكاىا 
االجتماعية كمبلءمتيا لطبيعة المجتمع، كالمشكبلت كالمعكقات االجتماعية 

 كاالقتصادية كالتحديات التنمكية التي تكاجييا.  

 النتائج:

 : يلنتائج نجمميا في اآلتلعدد مف ا خمصت الكرقة

ستفادت مف المشركعات، مما يعكس األثر االجتماعي امعظـ األسر الممتدة   -ُ
االقتصادم  الكبير لممشركعات في تخفيؼ المعاناة لؤليسر بمجتمع الدراسة 

 كىك اليدؼ الجكىرم لمشركعات التنمية االجتماعية المحمية.
السكف بالنسبة لممستفيديف، لـ يؤثر تمميؾ ىذه المشركعات فى تغيير نكع  -ِ

بؿ تمميؾ حيث ظؿ نكع السكف لنسبة كبيرة مف المستفيديف كما ىك عميو ق
عدـ تأثير ىذه المشركعات عمى نكعية الحياة  إلىالمشركع، كىذه إشارة 

 بشماؿ دارفكر.
، لمفرد بشكؿ كبير مزيادة متكسط الدخؿ الشير  يأسيمت ىذه المشركعات ف -ّ

 قتصادية ليذه المشركعات.ماعية االمما يعكس الجدكل االجت
لخدمات تـ تمميكيا تتراكح ما بيف مشركعات ا يمعظـ المشركعات الت -ْ

(؛ كىى م( أك )رأس الماؿ التجار ييكاناإلنتاج الح – يالزراعية )اإلنتاج النبات
العاـ  يتـ تمميكيا ف ياحان كاستدامة بيف المشركعات التأكثر المشركعات نج

 مكاءمة بيف نكع المشركع كطبيعة المجتمع.ـ كالسبب ىك الَُِٓ
الرسـك الحككمية كتسكيؽ  يض المشكبلت كالتحديات المتمثمة فىناؾ بع -ٓ

 المنتجات كالظركؼ األمنية النسبية.
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ـ ما بيف َُِٓالعاـ  يتـ تمميكيا ف يالة الراىنة لمعظـ المشركعات التالح -ٔ
 ىذه المشركعات.  )جيدة كممتازة(، كىذا يعكس مدل محافظة المستفيديف عمى

ـ إيجابان فى تكفير  َُِٓالعاـ  يتـ تمميكيا ف يأسيمت المشركعات الت -ٕ
ادية بالمحميات الخدمات األساسية كتخفيؼ المشكبلت االجتماعية كاالقتص

)األكؿ كالشرب كالصحة  كالسكف كالتعميـ(، كىذا يعكس الدكر  يكالمتمثمة ف
 كثيف.التنمكم الكبير ليذه المشركعات كسط المبح

لـ يتمكف المستفيدكف مف المشركعات مف تكليد مشركعات جديدة مف دخكؿ  -ٖ
مشركعاتيـ الحالية، كيرجع ذلؾ إلى ضعؼ القيمة النقدية لتمكيؿ ىذه 

كاجيت إدارة ىذه المشركعات  يمشركعات كالمعكقات كالمشكبلت التال
 كالمتمثمة في الرسـك الحككمية كتسكيؽ المنتجات.

أىيؿ لممستفيديف مف ىذه المشركعات ، مما أسيـ  فى ضعؼ التدريب كالت -ٗ
فشؿ بعض المشركعات بمجتمع الدراسة )مشركع تكزيع التقاكل بمحمية 

 المعيت(.  

. لعبت المشركعات دكران كبيران في تكفير فرص العمؿ لمكثير مف السكاف َُ
 خاصة فى المناطؽ الريفية. ر،بكالية شماؿ دارفك 

 التوصيات:

 :يئج السابقة ، تكصي الدراسة باآلتتابناءن عمى الن

ىتماـ بالتدريب كالتكعية بأىميتو مع التركيز عمى الجكانب العممية كالمنيجية اال .ُ
 فى إدارة المشركعات.
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جتماعية بتقديـ دراسات الجدكل الفنية كاالإلزاـ المستفيديف مف مشركعات الزكاة  .ِ
 قتصادية كالبيئية قبؿ تمميؾ المشركع.كاال

عتماد بالديكاف تضـ مجمكعة مف الباحثيف كالفنييف مف ة لمجكدة كاالإنشاء كحد .ّ
 ذكم الخبرة كالكفاءة العممية لتحكيـ كتقييـ المشركعات.

زيادة قيمة تمميؾ المشركعات  )الفردية كالجماعية( حتى تككف ىذه المشركعات  .ْ
 في مستكل تحديات التنمية كطمكحات المستفيديف.

لمشركعات ؿ ) ذكل الدخؿ المحدكد ك النازحيف ك إعطاء األكلكية في تمميؾ ا .ٓ
 الشباب(. 

معالجة مشكمة التسكيؽ كذلؾ بخمؽ قنكات تسكيقية كتجمعات لتسكيؽ منتجات  .ٔ
 .المشركعات الصغيرة ككذلؾ االىتماـ بجكدة المنتج، كالتركيج لممنتجات

 يي المجاؿ الزراعى بشقيو )الحيكانالتركيز عمى المشركعات الجماعية خاصة ف .ٕ
 ( ، كمجاؿ المياه كاصحاح البيئة في المناطؽ الريفية.يكالنبات

إنشاء قسـ لممتابعة خاص بمكاتب الزكاة بالمحميات مف ذكم التخصص   .ٖ
 كالكفاءة لمتابعة ىذه المشركعات في كؿ المراحؿ.

التنسيؽ مع المؤسسات الحككمية ذات الصمة إلعفاء المستفيديف مف مشركعات  .ٗ
 ـ الحككمية.الزكاة مف جميع الرسك 

ربط المستفيديف مف مشركعات الزكاة مف ذكم الدخؿ المحدكد بمؤسسات  .َُ
 التمكيؿ بالكالية، ليقكـ الديكاف بسداد جزء مف التكمفة كيتكفؿ المستفيد عبر ىذه

 .يالمؤسسات التمكيمية بدفع المتبق
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كالية شماؿ لئلحصاء:  مجتماعى، الجياز المركز قتصادل كاالالتقرير اال -َُ
 .َُِ – َُِْدارفكر )
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 الممخص                               
دراسة تجربة الحكـ البلمركزم في السكداف مف منظكر الجغرافيا السياسية، بإعتبار اف تناكلت ال

الجغرافيا السياسية تيتـ بدراسة الكحدات السياسية عمى إنيا كحدة ذات شخصية كسمات 
اقتصادية كاجتماعية كليا نظاـ سياسي متميز. كىدفت الدراسة إلى معرفة النظـ السياسية 

اف عبر الحقب التاريخية. كالكقكؼ عمي إيجابيات كسمبيات تطبيؽ الحكـ كاإلدارية في السكد
البلمركزم في الببلد، لبلستفادة منيا في إعادة النظر حكؿ تجربة الحكـ البلمركزم فى السكداف. 
كتـ إستخداـ المنيج التاريخي كاالقميمي كالكصفى. كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج 

 القرار كىيمنة المدنية الخدمة نسبة لتسييس السكداف في البلمركزية لحكـتجربة ا أىميا: فشؿ
عتماد البلمركزم الحكـ بمعايير االلتزاـ كعدـ اإلدارم المستكل عمى السياسي  أخرل معايير كا 
األكلكيات. كاكصت الدراسة  ترتيب عدـ الى قاد كالذم السياسي كاالنتماء كالكالء كالقبمية
 في المتمثمة الراشد الحكـ بمعايير كاالخذ كالتقكيـ لمتقييـ البلمركزم تجربة الحكـ بإخضاع
 المتضاربة المصالح بيف كالتحكـ كالتكسط االستجابة كحسف كالشفافية القانكف كحكـ المشاركة
 الفرص. كتكافؤ كالمساكاة

 ىي تكزيع السمطة كالكظائؼ بعيدان عف المركز  البلمركزم:-الكممات المفتاحية:
 فيا السياسية: ىي تدرس الكحدات السياسية عمي سطح االرضالجغرا

Abstract: 

The study dealt with the experience of decentralized governance in Sudan from 

the perspective of political geography, given that political geography is 

concerned with the study of political units as a unit with personality, economic 

and social characteristics, and has a distinct political system. The study aimed 

to know the political and administrative systems in Sudan through the historical 

eras. And stand on the pros and cons of applying decentralized governance in 

the country, to benefit from them in reconsidering the experience of 

decentralized governance in Sudan. The historical, regional and descriptive 

method was used. The study reached a set of results, the most important of 

which are: The failure of decentralization experiences in Sudan due to the 

politicization of the civil service, the dominance of political decision at the 

administrative level, the failure to adhere to the standards of decentralized 
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governance, and the adoption of other criteria such as tribalism, loyalty and 

political affiliation, which led to a lack of prioritization. The study 

recommended subjecting the decentralized governance experience to evaluation 

and evaluation and adopting the standards of good governance represented in 

participation, rule of law, transparency, good response, mediation and control 

between conflicting interests, equality and equal opportunities. 

 

 -مقدمة:

الكسيمة الفعالة لبلسراع بعمميات اعتبارىاكتسب الحكـ البلمركزم عمقان خاصان في الدكؿ النامية ب
نمية المجتمع االقتصادية. فاذا كانت تنمية المجتمع ىي العممية التي بكاستطيا يمكف تحقيؽ ت

تعاكف الجيكد الشعبية مع الجيكد الحككمية في االرتقاء بمستكيات المجتمعات المحمية اقتصاديان 
الجتماعية التي كاجتماعيان كثقافيان. فإف ىذه العممية ترتبط بالخدمات التعميمية كالصحية كالثقافية كا

ىي مف صميـ اختصاصات المجالس المحمية، كعمي االجيزة المركزية اف تقكـ بتحديد أىداؼ 
الخطة الشاممة في ضكء المكارد المتاحة كتشارؾ السمطات المحمية في اقتراح المشركعات لما 

مي تقدير يتكفر ليا مف المكارد الطبيعية كاالمكانات البشرية، الف الجماعات المحمية اقدر ع
 حاجاتيا كامكاناتيا. 

كفي السكداف نجد ممارسات الحكـ البلمركزم عمي كؿ مستكيات كتحت كؿ القكانينتؤثر فييا 
التقاليد المحمية المكركثة، بؿ أف شيكخ القبائؿ كزعماء العشائر غالبا ما يعينكا أك ينتخبهكف لتمؾ 

مف احساس السكدانيف القكم بالمحمية  المجالس. كلقد استفادت اإلدارة البريطانية في السكداف
كاعتزازىـ بالقبيمة كانقيادىـ لزعمائيـ المحمييف مف شيكخ القبائؿ في تطبيؽ سياسية الحكـ غير 
المباشر لمسكداف، كلعؿَّ التقرير األشير كالتاريخي الذم أعده الدكتكر مارشاؿ يمثؿ محاكلة جادة 

البريطاني لتناسب ظركؼ دكلة نامية  لتطكيع مبادئ تجربة ديمقراطية الحكـ المحمي
كالسكداف.نبلحظ أف تجربة السكداف لمحكـ البلمركزم كانت تتغير فييا األسماء حسب الحكاـ 
الذيف تعاقبكا عمي حكـ السكداف، كربما يككف ىذا حمـ بعض الحكاـ بفرض سيطرتيـ عمى 

ىمالمكضكع الذم يشغؿ باؿ األقاليـ المترامية كاطرافو النائية. بؿ اليزاؿ نظاـ الحكـ ىك أ
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السكدانيف، كيأممكف مف خبللو تحقيؽ الحكـ الراشد الذم تساعدىـ في حؿ مشاكميـ السياسية، 
 كبالتالي حؿ المشاكؿ االجتماعية كاالقتصادية التي تحيط بيـ.

اتصؼ نظاـ الحكـ في السكدانخبلؿ الحقب السياسية المختمفة بالصراعات كعدـ : مشكمة البحث
ار السياسي كاالجتماعي كالتخمؼ االقتصادم، مما يستدعي البحث عف أفضؿ نظاـ حكـ اإلستقر 
المتمثمة في اإلستقرار السياسي كاألمني كاإلنطبلؽ نحك آفاؽ  لتحقيؽ أىدافو بو كالنيكض لمببلد

 التنمية االقتصادية كالتحكالت االجتماعية المنشكدة.
ؿ مكضكع جغرافي سياسي لمبحث حكؿ تطبيؽ تكمف أىمية الدراسة في تتناك اىمية الدراسة :

تجربة الحكـ البلمركزيفي السكداف قديمان كحديثان مف حيث الفرص المتاحة كالمحددات التي كقفت 
 اماـ تحقيؽ أىدافيا، األمر الذم سيساىـ في إعادة النظر في التجربة الحكـ المحمى في الببلد.

 -ؼ التالية:ترمي الدراسة الى تحقيؽ األىدا:اىداف الدراسة
 التعرؼ عمي النظـ السياسية كاإلدارية في السكداف عبر الحقب التاريخية المختمفة. .ُ
 الكقكؼ عمي إيجابيات كسمبيات تطبيؽ الحكـ البلمركزل في السكداف. .ِ

اإلستفادة مف مخرجات ىذه الدراسة إلعادة النظر حكؿ تجربة الحكـ البلمركزم فى  .ّ
 السكداف.

 فروض الدراسة:

بلمركزم يعتبر مف أكثر نظـ الحكـ فعالية في تحقيؽ اإلستقرار السياسي الحكـ ال .ُ
كالتنمية االقتصادية المتكازنة كتكفير الخدمات االجتماعية داخؿ الكحدات المحمية 

 بالسكداف.

 خضع السكداف لمعديد مف أنظمة الحكـ عبر الحقب التاريخية المختمفة. .ِ

مي المنيج التاريخي كالكصفي كاإلقميمي اعتمدت الدراسة في عرضيا عمنيجية البحث: 
 كالكظيفي لدراسة تجربة الحكـ المحمي كتغيراتيا. 
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 اواًل: الجغرافيا السياسية كمجال لمبحث:

الجغرافيا السياسية تيتـ بدراسة الكحدات أك األقاليـ السياسية كظاىرات عمي سطح 
كقؼ إمتداد ىذه األقاليـ االرض كما تشمؿ عميو ىذه الكحدات مف الشعكب كالجماعات. كيت

كطبيعتيا عمي تبايف الظاىرات السياسية التي تسكد العالـ، ففي بعض الجيات مف العالـ نجد اف 
األقاليـ السياسية ليا صفة اإلستقرار النسبي لمدة زمنية طكيمة بينما نجدىا في جيات أيخرم مف 

رتباطيا العالـ يصيبيا تغيرات سريعة . كما تدرسالجغرافيا السياسية  الظاىرات السياسية كا 
بظاىرات سطح األرض كالمسطحات المائية كالتضاريس كأنماط اإلستقرار كيمكف لمباحث 
الجغرافي اف يحمؿ كيعمؿ الطرؽ المختمفة التي نظـ بيا اإلنساف ىذه األرض الي أنماط سياسية. 

ف قد يدرس إقميمان داخؿ أم يدرس الدكلة عمي إعتبار إنيا األساس األكلى لمكحدات السياسية كلك
دكلة كمقاطعة أك كالية أك كحدة إدارية،أك يدرس مجمكعة مف الدكؿ في إطار 

 (.ََِّكاحد.)سعكدم،

زاحة الستار عف ُٖٗٗكيضيؼ ىاركف )  ـ( أف الجغرافيا السياسية تقكـ بكشؼ الغطاء كا 
لجغرافيا السياسية المعمكمات الخاصة بظركؼ العالـ الطبيعية التي تؤثر في حياة اإلنساف، فا

تربط المشكبلت الدكلية بمساحتيا المحمي كالمكاني كتستطيع أف تسيـ إسيامان فعالة في تفيـ ىذه 
المشكبلت فكثير مف المشكبلت كفمسطيف كككريا ككشمير كالصكماؿ كالبكسنا كالسكداف كدكؿ 

 افي.غرب افريقيا الزالت ضخامتيا تتناسب عكسيا مع إدراؾ الناس ألساسيا الجغر 

كقد تقكـ دراسات أيصكلية لبعض الظاىرات السياسية عمي سطح األرض كالحدكد السياسية أك 
العكاصـ أك دراسة مشكمة السكاف في العالـ كمشكمة سياسية ك البلجئيف أك اآلثار السياسية 
لة لمشركات المتعددة الجنسيات كالتمكث كنفاد المكارد. كمف بيف ىذه المجاالت جميعان تحظى الدك 

ككحدة سياسية بأىمية كبيرة حتي أف البعض يذىب إلىإف ميداف الجغرافيا السياسية ىك تحميؿ 
 ـ(ََِّالعبلقات بيف السكاف كالبيئة الطبيعية في إطار الدكلة. )سعكدم،
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ينفرد الجغرافيكف كحدىـ ببحث المشكبلت الدكلية، بؿ ىي ميداف ثرم لممشتغميف بالعمـك  كال
كالعامميف في حقؿ القانكف الدكلي، كلكف الجغرافي يتميز عنيـ جميعا بتفيمو  السياسية كالمؤرخيف

لمحقائؽ اإلقميمية كسيكلة إستخدامو لمخرائط، كال يزاؿ المجاؿ أماـ الجغرافي كبير لكي يضيؼ 
الكثير إلجبلء المكاقؼ المختمفة، كلقد تطكرت الجغرافيا السياسية كثير في إستخداـ المعمكمات 

لئلفادة منيا في المشكبلت الدكلية المعاصرة كخاصة مشكبلت الحكـ  الجغرافية
 ـ(ُٖٗٗكاإلدارة.)ىاركف،

فاليكـ أم ظاىرة سياسية أك أم مكضكع آخر متعمؽ بالمنظمات السياسية لممساحة يعتبر 
مكضكعان لدراسة الجغرافيا السياسية كذلؾ طالما أف ليا مككنان مساحيا، كأف كؿ تقنيات التحميؿ 

 احي يمكف اف يطبؽ عمييا.المس

ـ( إف الجغرافيا السياسية تيتـ بدراسة الكحدات السياسية عمي إنيا كحدة َََِكيقكؿ العيسكم )
ذات شخصية كسمات اقتصادية كاجتماعية كليا نظاـ سياسي مميز. كىذه السمات  الشخصية 

سكاء ياسية متغيرة تنمك كتنضج داخؿ إطار محدكد معترؼ بو "الحدكد". كلما كانت الظاىرة الس
في إختيار عكاصميا أك تغير في حدكد كحداتيا الداخمية أك تغير في إتجاه الدكلة السياسي  كاف

الخارجي أك نظاميا اإلدارم. كمف ىنا أصبحت حدكد الدكلة ككحداتيا الظاىرة السياسية محدكدة 
 عدة مثؿ: لشخصية إقميمية متغيرة. كالتقكـ ىذه الدكلة إال إذا تكفرت ليا جكانب

 مساحة مف األرض ليا مكارد تشجع عمى جذب السكاف "كطف". .ُ
نسجاـ اجتماعي "شعب". .ِ  سكاف ليـ نشاط اقتصادم كيعيشكا فكؽ األرض في ترابط كا 

 إدارة مسئكلة عف حكـ ىذا الكطف كىذا الشعب "حككمة" .ّ

 دة.إطار خارجي )حدكد( يحقؽ لمكطف كالشعب كالحككمة األمف كتنفيذ القكانيف كالسيا .ْ

مكاف في منتصؼ ىذا الكطف، كيككف بمثابة القمب لمجسد كيكزع الخدمات كالخير عمى كافة  .ٓ
 اجزاء ىذا الكطف "العاصمة"

شبكة جيدة مف طرؽ النقؿ كالمكاصبلت بمثابة شراييف نقؿ الخدمات كربط أجزاء الجسد  .ٔ
 بالقمب.                                          
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ؿ الجغرافيا السياسية كاسع جدا تشمؿ كؿ التفاعبلت االجتماعية مما سبؽ يتضح أف مجا
كالتجارب مع مشكبلت الناس السياسية كىكذا يمكف لمباحث الجغرافيا السياسية أف يككف مكضكع 
إستشارة بحكـ خبراتو كمركنة المتخصص في المشكبلت اإلقميمية، كمشاكؿ الحكـ كاإلدارة، النزاع 

عادة تخطيط  الحدكد السياسية كاتحاد مع قطر مجاكرة. كحتي في المكاقؼ التي عمى الحدكد كا 
 اليظير فيو نزاع إقميمي.

 ثانيًا: مفاىيم ومصطمحات انظمة الحكم :

 الشأف تخص التي المسائؿ في كالحسـ القرارات إتخاذ سمطة تركيز يعني / الحكم المركزي:ٔ
لدييا دكلة المركزية بإنيا تمؾ التي نعني بالالعاصمة، كما  في المركزية يداإلدارة في المحمي

 تماثؿ داخمي كمتماسؾ كذات مركز قكل تسيطر عمي الحككمة المحمية كيقرر مدم صبلحيتيا. 

ىك نقؿ السمطة بعيدان عف المركز لتمارسيا كحدة إدارية باألصالة اك باإلنابة الحكم الالمركزي:/ ٕ
حيث تككف  (Unitary State)كحدة عف المركز. كأكثر ماتككف البلمركزية في الدكلة الم

 (ََُِلمحككمة المركزية السيادة المطمقة عمى األرض كالمكاطنيف. )محمد،

 أك المعاىدة أك اإلتفاقية كيعني foedusكممة مف مشتؽ يكناني أصميا كممة الفدرالية/الفدرالية :ٖ
 بمستكييف كيتميز الحكـ،  كتقاسـ الذاتي الحكـ بيف يجمع أنو عمى يعرؼ طرفيف، بيف التحالؼ

ـ( َُُِليما )شايب،  جامع فيدرالي كحكـ باألقاليـ خاص محمي األقؿ، حكـ عمى الحكـ مف
ككذلؾ الفدرالية ىى نمط الترتيب السياسي الذم يربط الكحدات السياسية الصغيرة بالنظاـ 
السياسي العاـ مف خبلؿ تكزيع السمطة بيف الحككمة الكبرل كالحككمات الصغرل. 

 ـََِْلماجد،)عبدا

ـ( بإف الحكـ اإلتحادم ىك نظاـ لمحكـ ََُِاتفؽ الكرسني ككانككؿ كرياؾ)/ الحكم اإلتحادي:٘
يقكـ عمي مستكييف )المركزم اك اإلتحادم كالكالئي( كتتمتع كاحداتو المككنة بقدر مف اإلستقبلؿ 

تقكـ فيو العبلقة بيف الذاتي. كعادة مايرتبط المفيكـ بالدكلة المطبقة لنظاـ إدارة إتحادية حيث 
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الحككمة اإلتحادية، الكالئية كالمحمية عمي مانص عميو الدستكر كالسمطة التشريعية عمى كجو 
 الخصكص لكؿ مستكل لمحكـ.

يشير إلى كحدات سياسية في الدكلة التي تنشأ بالقانكف كليا صبلحية إدارة /الحكم المحمي:ٙ
ـ(. كيضيؼ ُٖٗٗإما منتخبة أك معينة )مف ا، الشؤكف المحمية، كالييئة الحاكمة في المحمية

( بعدان اخران لمتعريؼ حيث يقكؿ أف الحكـ المحمي ىك نقؿ سمطات حقيقة إلىييئات ََُِ)محمد،
 محمية، داخؿ اإلقميـ، لتمارسيا أجيزة محمية، تناؿ رضا المكاطنيف.

شخصيتيا الدكلية، ىك اتفاؽ بيف الدكؿ تحتفظ فييا أم دكلة بسيادتيا ك / الكنفدرالية: ٚ
دائـ لمدكؿ ذات السيادة لمعمؿ المشترؾ فيما بينيـ. عادة ما تبدأ بمعاىدة  إتحاد ىيفالكنفدرالية 

مشترؾ، كتنشأ الكنفدراليات لمتعامؿ مع  دستكر كلكنيا غالبا ما تمجأ في كقت الحؽ إلعتماد
الحككمة  المشتركة،حيث يتعيف عمى العممة كالشؤكف الخارجية أك  الدفاع القضايا الحساسة مثؿ

 .تكفير الدعـ لجميع األعضاء مثؿ دكؿ اإلتحاد االكربي المركزية

كأخيران نستطيع القكؿ بأف الفرؽ بيف الحكـ الفدرالي كالحكـ االقميمي كالحكـ المحمي فجمعيما 
حيث الجكىر كلكؿ منيا سطات مخكلة  أجيزة تحكـ المركزية ككؿ منيا تتمتع بنفس الصفات مف

بحكـ قانكف، كلكؿ منيا رقعة جغرافية تقع في نطاؽ الدكلة المكحدة. كبالطبع فاف الخبلفات إف 
 كجدت فسيككف في أحجاـ المساحات كدرجات السمطة المخكلة. 

 -ثالثًا: تجارب بعض الدول في الحكم الالمركزي:

ركزم في السكداف كلصياغة رؤية عممية ككاقعية ليذا مف اجؿ دراسة الكضع الراىف لمحكـ البلم
القطاع كبناء تصميـ يسمح بتحسيف ىياكميا كاداءىا. يمكف مقارنة نظاـ الحكـ في السكداف مع 

 تجارب اخرم في العالـ كتـ اختيار خمسة دكؿ ىي:

 -/ تجربة سويسرا:ٔ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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لمحمي في مجاؿ نمكذج الحكـ المحمي في سكيسرا يمثؿ افضؿ نظاـ ديمقراطي لمحكـ ا
البلمركزية، كقيامو عمي قيـ الكفاءة كالمساءلة كالنجاعة اإلدارية كاإلستقبللية. فاف نظاـ الحكـ 
المحمي السكيسرم يعبر عف مبدأيف: االكؿ انو كمما اقترب مستكم التمثيؿ الحككمة لمناس فانيا 

ككمية الخدمات تعمؿ بشكؿ أفضؿ. كالثاني اف يككف الشعب الحؽ في التصكيت عمي نكع  
العامة التي يريدكنيا. كعميو تقترح ىذه المبادئ اف عممية اتخاذ القرارات ينبغي اف تتـ عند 

تبعا لحاالت محدكدة مف الكفرة االقتصادية كتكاليؼ الفكائد  كتختمؼالمستكل االمثؿ لمعدالو، 
 المتكقعة.

بلثية، التي تؤلؼ مف الدكلة كيقكـ ىذا النظاـ السياسي السكيسرم عمي نمكذج الفيدرالية الث
محمية  ََِٗكالية )كانتكنات( كحكالي  ِٔالكطنية )االتحاد الفيدرالي(، كتتككف الدكلة مف 

)بمديات( كالبمدية السكيسرية ىي مؤسسة عامة مستقمة، كليا دستكرىا المستقؿ كقانكنيا. كيكفؿ 
تكب. تعتمد درجة استقبللية كؿ بمدية إستقبللية ىذه البمديات تقاليد قانكنية لدستكر فدرالي غير مك

 عمي التشريعات الخاصة بيا. 

 -/ النموذج االنجميزي:ٕ

إف أحد الخصائص الرئيسية لنظاـ الحكـ المحمي اإلنجميزم ىك اف كحدات الحكـ المحمي 
التخضع الم سمطة محمية اخرم اذ التكجد سمطة بيف ىذه الكحدات كالكزارات المركزية 

ف كحدات الحكـ المحمي االنجميزم مف مستكيات عديدة لمجالس محمية منتخبة كالبرلماف. كتتكك 
تؤدم مياميا بكاسطة سيطرة المجمس عمي الجياز التنفيذم. كمف خصائص ىذا النظاـ ىي اف 

المجمس مكتسبة بالتخكيؿ بكاسطة القانكف، كاف مناشط السمطات المحمية تشمؿ مجاالت  سمطة
 ذات اغراض متعددة.

 -ذج الفرنسي:/ النمو ٖ

يقكـ نظاـ الحكـ في فرنسا مف ثبلث: الييئة التنفيذية التي يرئسيا رئيس الجميكرية، كالييئة 
التشريعية المؤلفة مف الجمعية الكطنية كمجالس الشيكخ، كالييئة القضائية المؤلؼ مف الحاكـ. 
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مجالس الشيكخ  كتضـسنكات.  ٓعضكان يجرل إنتخابيـ لفترة  ٕٕٓكتتألؼ الجمعية الكطنية مف 
سنكات كسمطة الجمعية الكطنية تفكؽ سمطة الشيكخ في بعض  ٓعضكان ينتخبكف لمدة  ُّٗ

 النكاحي.

اقميمان مجمس اقميمي يقكـ بدكره بانتخاب  ِِكيكجد في كؿ اقميـ مف االقاليـ البالغة عددىا 
ف كاالرياؼ عمي بعض االقاليـ االستغبلؿ المحمي. كتقـك حككمة محمية في المد كيتمتعالرئيس،

كحدة مختمفة االحجاـ حسب القرل كالمدف  ََّٓٔتأسيس كحدات ادارية صغيرة يبمغ عددىا 
 كيديرىا كؿ كحدة محافظ أك المجمس المحمي.

 -/ الحكم المحمي في لبنان:ٗ

 كالمستكل المركزم، المستكل :مستكيات أربعة مف لبناف في المحمي الحكـ نظاـ بنية تتشكؿ
 المحمي)البمديات( قانكني كالمستكل ،)المناطقي)األقضية -دكف كالمستكل حافظات(،المناطقي )الم

 تتمتع التي ىي فقط البمديات فإف) الحككمةالمركزية غير(المذككرة  المستكيات بيف مف اك
 في يكجد حاليا .كالبمديات الداخمية لكزارة تخضع البمديات ىذه مالية أف غير .نسبية باستقبللية

 5000 .حكالي مجالسيا عددأعضاء كيبمغ ، بمدية 800 رمفأكث لبناف
 يرأس األقضية، مف عدد إلى محافظة كؿ كتقسـ محافظات، ثماني إلى المبنانية الجميكرية كتقسـ
 لمسمطةالمركزية مقاـ كالقائـ المحافظ سمطة كتخضع  .بمرسـك أيضا يعيف ، مقاـ قائـ منيا كؿ

 الكزارات، مختمؼ عمؿ عمى اإلشراؼ المحافظات صبلحيات كزيرالداخمية كتشمؿ كخاصة)
 كالعدؿ. الدفاع كزارتي باستثناء

 الفرنسي، االنتداب أقرىا التي الشديدة المركزية ميراث مف جزءا لبناف في البمدية النظاـ يعتبر
 المبقكلو، بكلس ذلؾ ،كيفسر المنصـر القرف ثبلثينيات منذ ىامشيا إال لبناف في يتطكر لـ كالذم
 كالمركزية اإلدارية البلمركزية بيف لمخمط استمرار ىك لبناف شيدتو الذم اإلدارم الرككد أف

 .)الحديثة دكلتو تشكيؿ منذ لبناف يعيشيا التي السياسي التفكؾ مخاطر مف السياسية)النابعة
 ياتالبمد إنشاء عمى اإلدارم القانكف يشجع" ، لبناف في بو المعمكؿ البمديات كقانكف لمنظاـ ككفقا
 عمى حصكؿ عشرات بعد بضع مف البمديات عدد ارتفع كقد كالبمدات في المدف القرل  في
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 سكانيا عدد يبمغ بمدة أك قرية فكؿ .التسعينات أكائؿ في بمدية 650  عف يزيد ما إلى استقبللو
 كيعرؼ  .بمدية إنشاء ليا يحؽ لبنانية ليرة 10000اتتصؿ كلديياعائد شخص 300 عف مايزيد
 التي الصبلحيات بممارسة نطاقيا ضمف تقكـ محمية إدارة بأنيا البمدية  1997 لعاـ 665  فالقانك 
عددالبمديات  كيبمغ .كاإلدارم المالي كاالستقبلؿ المعنكية بالشخصية البمدية كتتمتع القانكف، يخكليا
 736 .حاليان 

 :إفريقيا جنوب في المحمي الحكم / تجربة٘

 مما أكثر الماضييف العقديف في التغييرات مف المزيد إفريقيا نكبج في المحمي الحكـ نظاـ شيد
 كاإلقصاء كالعزؿ لعنصرم الفصبل سياسة مف لجذرما التحكؿ إف .سنةالسابقة  150 خبلؿ شيده

 .إفريقي الجنكب المحمي الحكـ لنظاـ الرئيسية الخصائص الديمقراطي حدد لمنظاـ، االقتصادم
 ((Bernard, 1996.  1948منذعاـ إفريقيا جنكب  في مالعنصر  الفصؿ سياسات طبقت فقد

 .كالمحمية كاإلقميمية الكطنية :مجاالت إلىثبلثة إفريقيا جنكب في البلمركزم النظاـ يقسـ     
اسـ  الثبلثة تحت المجاالت بيف فريدة بعبلقات افريقيا في جنكب البلمركزية كتتميز

cooperative governance كالمحمية كاإلقميمية الكطنية المجاالت فإف النظاـ، ليذا ككفقا 
 .بعض المجاالت في كمتشابكة ذاتو،مترابطة الكقت كفي بعضيا، عف متمايزة

 السابؽ المقاطعات النظاـ استبد أفريقياعمى جنكب البلمركزية،عممت إلى التحكؿ عممية خضـ في
 مف مقاطعة كؿ أصبحت حيث لمسكد. كتسع لمبيض، مقاطعات قسـ الببلد ألربع الذم

 ثبلث ضمف ،تندرج المحمية السمطات مف عدد مف مككنة السابقة المقاطعات
. المحمي كالمجمس   Local councilsكالمنطقة، Districtالمدينة ، Metropolitan:فئات

 المحمية كالمجالس المناطؽ مجالس أما البمدية، الخدمات كافة تزكيد عف مسؤكلة المدف كلمجالس
 لظركؼ تبعا لمخدمات مناسب تكزيع إلى لمكصكؿ التفاكض مسؤكلية ضمف مياميا فتقع

مكانيات  6 :كالتالي مكزعة محمية، سمطة  284إفريقيا في جنكب يكجد حاليا  .منيا كؿ كا 
 .مجمسا محميا  231منطقة،ك مجمس  47ك الكبرل، لممدف مجالس

  -رابعًا: تجربة الحكم الالمركزي في السودان:
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لممعاني البلمركزية كتداعياتيا كانت تجربة الحكـ البلمركزم في السكداف مف في إطار ىذا الفيـ 
خبلؿ تطبيقات الفدرالية كاإلقميمية كالحكـ المحمي قد بدأ مناقشاتيا بعد دخكؿ الحكـ اإلستعمارم 

ـ كبعد مركر زمف إتضح لمميتميف باألمر آنذاؾ أف السكداف بمساحتو الشاسعة كتعدد ُٖٖٗعاـ 
ائمو اليمكف أف يحكـ مركزيان. ككانت تمؾ القضية السياسية التي تؤرؽ الحكاـ بمختمؼ أعراقو كقب

إتجاىاتيـ كمراحميـ، كىي كيفية تكسيع قاعدة المشاركة في السمطة كقد تطكر األمر في ىذا 
ـ ثـ اإلستقبلؿ عاـ ُْٕٗالسياؽ إبتدءان مف مجمس الحاكـ العاـ مركران بالجمعية التشريعية عاـ 

حيث تـ المطالبة مف أحزاب الجنكب بتطبيؽ الفيدرالية كأخذكا كعدان مف أحزاب الشماؿ  ـُٔٓٗ
اإل أف عدـ اإلستقرار السياسي لـ يتيح الفرصة لممكاصمة كالحكار كالتطبيؽ بالصكرة المثمى، كمع 

ـ كمراسـ الحكـ ُِٕٗذلؾ بدرت بعض التطبيقات الفعمية ممثمة في الحكـ اإلقميمي بعد عاـ 
ـ ككذلؾ ُٖٗٗـ كحتى صدكر دستكر ُُٗٗدرالي إبتداءان مف المرسـك الدستكرم سنة الفي

 ـ. )انظر الي جدكؿ ادناه.(ََِٓدستكر 

 الجدول يوضح تطور الحكم المحمي في السودان:

 اىم مالمح النظام نظام الحكم في االقاليم التاريخ

 م.ٕٜٓٔممنر تقرير  - الحكم غير مباشر وقيام االدارة االىمية مٖٜٚٔ -ٕٜٔٔ
 تعيين بعض السودانيين في وظائف حكومية ذات ميام ادارية مباشرة.   -

 م.ٕٜ٘ٔم قانون محاكم القرى عام ٕٕٜٔقانون مشائخ الرحل عام  -
 اعطاء رؤساء القبائل سمطات قضائية وتنفيذية البسيطة. -

 اإلدارة المالية عمي يد الحكومة المركز -

 م لمحكومة المحمية.ٖٜٚٔقوانين عام  - حكم المحميمن االدارة المحمية لم مٜٔ٘ٔ – ٖٜٚٔ
 وحدات محمية ليا موظفون وموارد مالية مستقمة. -

 تأسيس البمديات ومجالس المدن واالرياف -

 ظيور فرصًا محدودة في المشاركة في الحكم عمي مستوى القواعد. -

 ليس حكم محمي حقيقي وانما مناورة سياسية.   -
 صاص التطمعات الوطنية لحكم ذاتيتوظيف الحكم المحمي لمتحكم وامت -

 تقرير مارشال بخصوص الحكم المحمي - الحكم المحمي مٜٔٚٔ- ٜٔ٘ٔ
 مٜٗ٘ٔانشاء وزارة الحكومة المحمية عام  -
 ابتعاد اجيزة الحكم المحمي عن العمل القضائى. وعدم انشغاليا بالسياسة. -

 يتم انتخاب التنفيذيين. -



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 111 

 ية.ىيمنة اإلدارة األىمية في المناطق الريف -

 م.ٜٔٚٔقانون الحكم الشعي المحمي لسنة  - الحكم شعبي المحمي ٜٔٛٔ – ٜٔٚٔ
 المجالس التنفيذية،المناطق، االرياف والمدن، مجالس قاعدية. -
 الحكم الذاتي لجنوب السودان. -
 الشؤون المالية عمي مسئولية المجالس التنفيذية. -

 مٜٓٛٔقانون الحكم االقميمي لسنة  - حمي.الحكم االقميمي والحكم الشعبي الم مٜٜٔٔ- ٜٔٛٔ
 م ومجمس الشعب االقميمئٜٛٔقانون الحكم الشعبي المحمي لسنة  -

 مٜٜٔٔتأسيس الحكم االتحادي  - الفدرالية والحكم المحمي مٕٕٔٓ – ٜٜٔٔ
 ٕٜٜٔاعادة تقسيم المحافظات  -
 م.ٖٜٜٔاعادة تقسيم الواليات  -

المستوى االتحادي، الوالئى ،  -ادياعادة تقسيم سمطات مستويات الحكم االتح -
 مٜٜ٘ٔالمحمي

 ٜٜ٘ٔقانون الحكم المحمي عام  -

 انشاء صندوق دعم الواليات والمحميات. -

 استبعاد مجمس البمدية. -

 مٖٕٓٓقانون الحكم المحمي لمعام  -

 مٕ٘ٓٓدستور االنتقالي لمعام  -

 ـَُِِالمصدر: عمؿ الباحث 

 دوافع اختيار الحكم الالمركزي في السودان:

 البحث عف اإلستقرار كتحقيؽ التكاءـ. .ُ
 إتساع مساحة السكداف كتباعد اقاليمو صعكبة النقؿ كالمكاصبلت. .ِ

 تعدد الثقافات كالقكميات كالمغات كاألدياف. .ّ

 الحاجة الى كجكد قكمية كبيرة كصكالن إلى الكحدة الكطنية. .ْ

 تحقيؽ التنمية المتكازنة كمكافحة الضعؼ االقتصادم. .ٓ

تاحة الفرص.إعتبارات تكفير  .ٔ  العدالة كالمساكاة كا 

 تكسيع قاعدة المشاركة في السمطة السياسية كالشعبية. .ٕ

 إفرازات التطبيق:
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تجربة الحكـ البلمركزم في السكداف افرزت مف حيث القكة كالضعؼ بعض اإليجابيات 
 كالسمبيات، كىذا يعتبر مف األمكر التي ينبغي أف يقؼ عندىا المشتغمكف بدراسة البلمركزية

 إستنباطان لمتجارب كمعرفة النقاط الجكىرية، كمف أىـ الجكانب اإليجابية:

 إيقاؼ الحرب كاإلقتتاؿ كفتح المجاؿ أماـ صناعة القيادات السياسية كاإلدارية الجديدة. .ُ
 تكسيع قاعدة المشاركة كالمساكاة كالعدالة. .ِ

صداره لمكاج .ّ ية الكاقع كحؿ التدريب عمى تحمؿ مسئكلية مشاركة في إتخاذ القرارات كا 
 المشكبلت.

اإلحساس بالذاتية، كاإلستقبلؿ كؿ كالية كعدـ التبعية كاألنتظار لمحمكؿ مف خارج البيئة  .ْ
 المحمية.

 -أما أرز السمبيات فيمكف أف نمخصيا في اآلتي:

رتباطيا بالتعييف في المناصب الدستكرية كغيرىا. .ُ حياء النعرات القبمية كا   بركزالجيكية كا 
 المكضكعية لمحصكؿ عمي المادية العاجمة.الطمكحات غير  .ِ

 ضعؼ الميزانيات كالمبالغ المخصصة لمكاجية الخدمات. .ّ

إزدياد معدالت البطالة كسط الخرجيف الجامعيف كضعؼ فرص العمؿ مما تنتج عنو  .ْ
 ـ(ََُِزيادة معدالت الفقرفي كؿ الكاليات.  )النقر،

 -خامسًا:  الحكم المحمي في السودان:

 المتقدمة كالبمداف النامية البمداف مف كبل دفعت جكىرية، تغيرات التسعينيات أكاخر منذ العالـ شيد
 السياسات تنفيذ في اإلدارم المدخؿ تبني كضركرة كاإلدارة الحكـ فمسفة في النظر إعادة إلي

 بدكر اإلدراؾ في التنامي ىذا صاحب كلقد .الشاممة التنمية لتحقيؽ المختمفة العامة التنمكية
 ةمجع دفع في اإلخفاؽ أك النجاح أف الدراسات تعدد مف أظير بعدما التنمية، في كاإلدارة الحكـ
 كاإلدارة، الحكـ رشاد أسمكب مدل عمى كبيرة بدرجة يتكقؼ المختمفة بأبعادىا التنمية عممية
 إياىا مطالبة لممنح، المتمقية النامية الدكؿ إلي المانحة الييئات دعاكم ظيكر ظؿ في خاصة
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عادة كاإلدارية السياسية ىياكميا في جكىرية تغييرات داثبإح  كشرط الحكـ، أطر صياغة كا 
 التنمية )عبدالنكر،بدكف( لتحقيؽ

 محمية كبينييئات المركزية بيف السمطة اإلدارية الكظيفة فالحكـ المحمي يعني تكزيع
 التي المسائؿ في ؼتصر  البتكاؿ سمطة ليا كيككف صادقان  المحمييف تمثيبلن  السكاف تمثؿ منتخبة

 المركزية. السمطة رقابة تحت المحمييف ىؤالءالسكاف تخص مصالح

ـ( الحكـ المحمي بإنو كحدات سياسية في الكالية أك الدكلة تحتكم ُٖٗٗكعرؼ مف ا)
عمى كحدات محمية عميا كالمديريات ككحدات كسطية كالمناطؽ، كما تحتكم عمى بمديات. ككذلؾ 

دية كمجالس األحياء كالقرل. كلكحدات الحككمة المحمية مساحة كسكاف تحتكم عمى كحدات قاع
كتنظيـ دائـ مستمر، كما ليا سمطات تمكنيا مف القياـ بمناشطيا العامة المختمفة كالكثير منيا 
أو شخصيات قانكنية كما يمكف أف تدخؿ في تعاقدات كفرض الضرائب كليا ميزانيات مستقمة. 

ة كسمطاتيا في التمتع باإلستقبلؿ في إدارة شؤكنيا المحمية دكف المجتمعات المحميهو حرٌة 
ـ( فيقكؿ اف الحكـ المحمي في أم بمد َُُِتدخؿ أك كصاية مف الحككمة المركزية، أما النقر )

ىك مستكل البلمركزم القاعدم الذل تككف مسئكلية القرار فيو بيد المكاطنييف، ككذلؾ تصرؼ 
ـ( إف الحكـ المحمي ََُِر تدخؿ مف أم جيو. كيقكؿ )دانى، األمكر كالشؤكف المحمية مف غي

ىك تكزيع لمكظيفة اإلدارية كالتنفيذية لمدكلة بيف الحككمة المركزية كىيئات محمية منتخبة إنتخابا 
 مباشران كغير مباشر.

اذف مف خبلؿ ىذه المفاىيـ نستطيع أف نقكؿ إنالحكـ المحمي ىك إتاحة الفرصة لممكاطنيف 
 في إدارة الدكلة كالتعبير عف إحتياجاتيـ كرغباتيـ كتخفيض تكاليؼ إدارة الدكلة لممشاركة

 فالحكـ المحمي يتميز بالصفات اآلتية: 
 إف المجمس المحمي ىك الكحدة اإلدارية الخدمية التنمكية. -
 ىك الحككمة المصغرة التي تمثؿ إرادة المكاطنيف. -
 ىك اساس الممارسة الديمقراطية. -

 تي تنصير فييا القبمية كالعرقية كالجيكية.ىك البكتقة ال -
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فيو األحزاب كالتنظيمات السياسية لمعرفة قكتيا كحجـ التأييدىا  يتنافسىك المسرح الذم  -
 بيف المكاطنيف.

ىك الكسيمة اإلدارية الكحيدة التي تحقؽ كحدة التكجيو كاإلشراؼ اإلدارم كتمنع اإلزدكاجية  -
 ممحمية الكاحدة.في األداء المالي كتتعدد األنشطة ل

الحكـ المحمي بيذا الصفات كاف باألمس مكجكدان في السكداف كعرؼ المكاطنكف مف خبللو كيفيو 
الممارسة الديمقراطية ككيفية التعامؿ مع انشطة التنمية المحمية، فكاف مشركع تنمية المجتمع في 

الندية كالمكتبات العامة الستينات، ككاف ىنالؾ المدارس كالمؤسسات الصحية كالتعميـ الكظيفي كا
كالحدائؽ ككاف ىنالؾ البعد القكمي لمتعايش السممي بيف الجماعات بعيدان عف النزاعات القبمية 
كالعرقية كأكبر مثاؿ لذلؾ ىك السمطاف دينؽ مجكؾ مف دينكا ابيى حيث كاف رئيسان بدكف 

 المسيرية. ريفيحساسية لمجمس 

 متطمبات الحكم المحمي )العوامل(

 عكامؿ اساسية لنجاح ام نظاـ لمحكـ المحمي اىميا مايمي: ىنالؾ

 / رقعة جغرافية محددة متجانسة: ٔ

أم يجب أف يعترؼ بالكحدة المحمية كشخصية قانكنية مستقمة، كىذه الشخصية نتيجة طبيعية 
لكجكد شؤكف خاصة ليذه الكحدة تميزىا عف الشؤكف القكمية العامة التي تشترؾ فييا مع سائر 

ات األخرل، فميس ىناؾ حكـ محمي إال إذا اعترؼ القانكف بالشخصية اإلعتبارية لمكحدات الكحد
األقؿ مف الدكلة، كىذا أمران طبيعيان، كالقانكف كحده ىك الذم يحدد الشؤكف الخاصة، فيك الذم 
يحدد ما ىي الحاجات العامة المحمية التي يمكف أف يقـك بيا المرفؽ العاـ المحمي، كما ىي 

 .جات العامة التي تقكـ عمييا المرافؽ العامةالحا

 / السكان:ٕ

 التقـك السمطة المحمية إال بكجكد مجمكعة السكاف.
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 الوحدة المحمية تدير شؤونيا بييئاتيا الخاصة: -ٖ
المجمس الذم يقكـ عمى إدارة ىذه الشئكف يجب أف يككف ممثبل لمكحدة المحمية كنابعا منيا كليس 

ة تعينو كتبعث بو كتختار القرار منيا، كلكي يتحقؽ ذلؾ فإف أعضاء ممثبل لمسمطة المركزي
الييئات كالمجالس المحمية يجب أف يتـ اختيارىـ مف خبلؿ اإلنتخابات مف الكحدة المحمية، 
كيجب أف يككنكا مف أبناء ىذه الكحدة كاإلنتخاب ال التعييف ىك الذم يجعؿ لمكحدة المحمية 

  ىيئاتيا الخاصة التي تمثميا.

 -المال الالزم :  -4

 ٌجب توفٌرالمال الكافً لتنفٌذ الحكم المحلً, وأن تكون لها إٌرادات ومٌزانٌة مستقلة.

 تكون ىناك رقابة صارمة من السمطة المركزية: أاليجب  -ٓ

كمف ىنا فإف السمطة المركزية يجب أف تزاكؿ نكعػا مػف الرقابػة عمػى الييئػات المحميػة، كلكػف ىػذه 
ف ال تكػػػكف ثقيمػػػة، كالرقابػػػة اإلداريػػػة أك الكصػػػاية اإلداريػػػة يمكػػػف أف تنصػػػب عمػػػى الرقابػػػة يجػػػب أ

األشػػػخاص كعمػػػى األعمػػػاؿ، كيجػػػب عمػػػى الرقابػػػة اإلداريػػػة أال تمتػػػد إلػػػى جميػػػع أعمػػػاؿ الييئػػػات 
المحمية، إنما تزاكؿ عمى ىيئات مستقمة، كالرقابػة اإلداريػة بيػذا المعنػى ال تخػكؿ السػمطة المركزيػة 

يمػػػات ممزمػػػة لمييئػػػات المحميػػػة، كىػػػي تختمػػػؼ عػػػف الرقابػػػة الرئاسػػػية كػػػكف الرقابػػػة حػػػؽ إصػػػدار تعم
 الرئاسية تفترض عند مزاكلة المرؤكسمعممو أف يحصؿ عمى نص خاص أك إذف يأذف لو بو.

 ( أىداؼ البلمركزية في االتي:ُٖٗٗحصر)مف ا أىداف الحكم المحمي: 

 / الديمقراطية:ٔ

السياسية الرئسة التي تسعى إلى تحقيقيا البلمركزية، بمعني أف تعتبر الديمقراطية أحد أىداؼ 
المقصكد مف البلمركزية  في األساس أف تدير األقاليـ المحمية شؤكنيا بكاسطة ممثمييا الذيف يتـ 
إنتخابيـ بكاسطة مكاطني المنطقة المحمية. كالديمقراطية ىي أساس تطبيؽ نظاـ الحكـ المحمي 

بية كأمريكا الشمالية. كىذه الديمقراطية تتمثؿ في المجالس المحمية في عديد مف الدكؿ األكر 
المنتخبة لتتكلي الحكـ كاإلدارة في ىذه المجتمعات. كلقد كجدت األفكار الديقراطية التي اجتاحت 
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أكربا سبيميا إلى تحقيؽ تشريعات الحكـ المحمي في عدد كبير مف الدكؿ. لذا فغالبان ما يقاؿ أف 
 ىك المدرسة النمكذجية لمديمقراطية كالممارسة السياسية.الحكـ المحمي 

 / المشاركة الشعبية:ٕ

المقصكد بالمشاركة الشعبية ىي تمؾ المشاركة القائمة عمي الشعكر بالمسئكلية االجتماعية، 
مشاركة مف األفراد كالجماعات كالقيادات في كؿ مايتصؿ بالحياة في المجتمع المحمي بكجو عاـ 

مؽ بتنمية المكارد الناس االجتماعية كاالقتصادية كالفكرية بكجو خاص. عميو فإف كفي كؿ مايتع
 األسباب التي تستدعي البلمركزية ىي الرغبة في تشجيع المشاركة الفعالة لممكاطنيف.

 / التنمية المحمية:ٖ

بناء تنظر الدكؿ النامية إلى إجيزة الحكـ البلمركزم عمي إنيا ستمعب دكران ىامان في عممية ال
كالتحديث االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي الذم تحتاجو تمؾ الدكؿ فالحجج كاالراء المؤيدة 
لبلمركزية متعددة بدءان بمساىمة أجيزة الحكـ البلمركزم في عممية التنمية السياسية بتدريب 

ائدة المادية القيادات السياسية مف خبلؿ ممارستيا لمعمؿ السياسي في األجيزة المحمية إنتياءان بالف
 المتمثمة في اإلستثمارات المحمية.

 / الوحدة المحمية:ْ

البلمركزية يمكف اف تؤدم الي دعـ كتأكيد الكحدة الكطنية، كذلؾ بانشاء اجيزة ديمقراطية لحكـ 
المركزم تككف أداة لتحقيؽ الكحدة القكمية عمي اساس اإلستجابة لتمبية الرغبات كاألماني المحمية 

االشتراؾ في شؤكف الحككمة، كخاصة الشؤكف المحمية دكف تدخؿ مف السمطات كاإلقميمية ب
 المركزية اإل بما تستدعيو المصمحة القكمية.

 / تحقيق الكفاية اإلدارية:٘
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اف الكفاية اإلدارية تمعب دكران فعاالن كاساسيان في إدارة الحكـ البلمركزم لمخدمات المختمفة، ككذلؾ 
لتي تضطمع بيا أجيزة الحكـ البلمركزم بكفاءة لتحقيؽ اإلستخداـ في أداء الكظائؼ العامة ا

 األمثؿ لممكارد المتاحة كتحقيؽ تكفير الخدمات لممكاطنيف بايسر سبؿ كألكبر عدد منيـ.   

 -كمما سبؽ يمكف إيجاز أىداؼ الحكـ المحمي في االتي:

نيف لممشاركة في إدارة تقسيـ العمؿ بيف األجيزة المحمية كالمركزية مما يتيح فرصة لممكاط .ُ
 شؤكنيـ بأنفسيـ كتحقيؽ بذلؾ الكفاءة اإلدارية كاإلستخداـ األمثؿ لممكارد المالية المتاحة.

تدريب المكاطنيف لمقياـ بالمياـ اإلدارية كالسياسية لمكاجية المسئكليات عمى المستكيات  .ِ
 كمي.العميا كإدارية الكالئية ممثبلن في تشريعيات ككذلؾ عمى المستكل الق

الحد مف سيطرة البيركقراطية المركزية كتكفير أنماط متعددة لؤلداء اإلدارم بدال مف نمط  .ّ
 مركزم كاحد.

تعزيز التعاكف كمكضكعية إتخاذ القرارات اإلدارية بسبب المشاركة الشعبية مف جانب،  .ْ
 كقرب متخذ القرار مف مكقع التنفيذ.

 المكاطنيف ككذلؾ تنمية القدرات.  تكظيؼ المكارد المختمفة تكظيفان مفيدان لمصمحة .ٓ

تفعيؿ التنسيؽ كالتكامؿ بيف المشاريع المحمية المختمفة كبيف الييئات المحمية كمنظمات  .ٔ
  المجتمع المدني.

تحقيؽ العدالة االجتماعية كاإلدارية في ظؿ صرؼ المكارد المحمية عمى ذات اإلقميـ  .ٕ
 كتخصيص الضرائب لتعزيز الخدمات فيو..

تاحة الفرصة  تعزيز مستكل .ٖ الخدمات المحمية كتخفيؼ األعباء عف األجيزة المركزية كا 
 ليا لمنظر في األمكر السياسية كاالستراتيجية.

الحد مف ظاىرة التضخـ في األجيزة المركزية كالحد مف تنفيذ الخدمات بكاسطة   .ٜ
شراؼ المستفيديف  أشخاص ال يدرككف طبيعة الحاجات المحمية كال يخضعكف لرقابة كا 

 محددات الحكم المحميبيا.
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الحكـ المحمي بمكجب الدستكر اصبح شأنان كالئيان كالبد مف كجكد جية دستكرية ترعاه، كقد  .ُ
 اثبتت التجربة بأف الكالة التمكنيـ ظركفيـ العممية مف متابعة األداء بالمحميات. 

لبلمركزية نزعة الكاليات القابضة لمسمطات كالمكارد قد يحدث ردة مف تكجو الدكلة نحك ا .ِ
 كقد يتسبب في ظيكر مركزية جديدة في عكاصـ الكاليات.

 الطمكحات غير المكضكعية لمحصكؿ عمي المادية العاجمة. .ّ

ضعؼ الميزانيات كالمبالغ المخصصة لمكاجية الخدمات. كتغكؿ كثير مف الكزارات  .ْ
ح الكالئية عمي سمطات كمكارد المحميات جعؿ المحميات كحدات لجباية الضرائب كاصب

دكرىا ضعيفا في مجاؿ الخدمات كالتنمية )خمؽ شعكر بالغبف لدم المكاطنيف كىذ يعتبر 
 بكؿ مقاييس مؤشر سياسي سالب بالنسبة لمدكلة(.

 الجيكية كالنعرات القبمية كارتباطيا بالتعييف السياسي في المناصب الدستكرية . .ٓ

 الصراعات كالحركبات القبمية كالسياسية بيف اإلقميـ كالمركز. .ٔ

 مخرجات او مردودات الحكم المحمي

/ تمكف الدكلة مف إيجاد معادلة  في الحكـ بيف الكحدة كالتنكع: ام إنيا قرار سياسي لمعالجة ُ
مشكؿ سياسي. اينما تكفرات رغبة حقيقية لدم غالبية المكاطنيف في جزء مف أرض الدكلة في 

 ف قطع الصمة بالمركز .إنيـ يرغبكف في رعاية ذاتية محمية كفي ذات الكقت ال يكدك 

/ تقكد إلى تقكية ركح الكحدة الكطنية : ذلؾ النيا قدتضعؼ مف ركح اإلبتعاد عف المركز بعد ِ
 أف تككف قد اشبعت حاجة الداعيف لمفدرالية بنيميـ لمذاتية اإلقميمية. 

تختمؼ / تتيح المزيد مف الفرص لمتعبير عف اإلرادة الشعبية فتشرع حاجيات مكاطنييا التى قد ّ
 مف كالية ألهخرل.

/ تفجير الطاقات اإلقميمية لمتنمية كالتحديث كتكلد ركح التنافس بيف األقاليـ. كما الكاليات ْ
المتعددة تتعدد إبداعاتيا في كيفية إدارة شئكنيا الكالئية فتخرج عف النمطية كتكبيؿ اإلبداع الذم 

 يسكد في الدكلة المكحدة.
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ة: الشعب يككف محككـ بكاسطة حككمتيف، حككمة المركز كحككمة / الحكـ المحمي باىظ التكمفٓ
الكالية أك اإلقميـ كتكرر نفس ىياكؿ كخصائص األجيزة المركزية )جياز تنفيذم، تشريعي 

 كقضائي(في الكالية.

/ تتـ تضحية بمبدأ الكفاءة كالكفاية اإلدارية في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ السياسي )ام الرغبة في ٔ
ي السمطة(: فالسكداف مثبلن الذم كاف يدار بتسع كحدات إدارية إقميمية صار يدار اشراؾ النخبة ف

قبؿ فصؿ الجنكب بستة كعشريف كحدة )كاليات(. كفي مكاف الشخص السيادم الكاحد الذم كاف 
يدير كؿ كحدة إدارية صار شاغمك المكاقع السيادية سبعة أشخاص أك يزيدكف في كؿ كالية. كىذا 

كاف تسعة حاكـ يكفي إلدارة أقاليـ السكداف في ظركؼ تخمؼ كسائؿ النقؿ  يطرح سؤاؿ: إذا
حاكـ في ظؿ إمكانات كتقنيات متطكرة إلدارة نفس  ِٓكاإلتصاؿ، لماذا يحتاج السكداف إلى 

 الرقعة األرضية ؟!

/ إف الحكـ المحمي سبلح ذك حديف إما أف يفضي إلى تقكية كتمتيف الكحدة الكطنية كتعزيزىا ٕ
لى إضعافيا كتفتيتيا. حيث أف ركح اإلبتعاد عف المركز إف لـ تتضح دكافعو فإف تمكيف أك إ

 المناديف بو يقكد منطقيا إلى اإلنفصاؿ، بعد أف يككنكا قد تمكنك ماديان كثقافيان.

/ كثيرا مايركج إلى الفدرالية بإنيا تحقيؽ مشاركة مكاطني الكاليات في السمطة كالثركة. بدا مف ٖ
ف السمطة كالثركة في الدكؿ النامية تكجد بالمركز كليس األقاليـ. كأىالي األقاليـ ييدفكف السياؽ إ

الي مشاركة فييما ربما أكثر مف إستيدافيـ لئلستقبللية اإلقميمية. كبالنظر إلىأف تكزيع الثركة 
مية خاصة اليككف متناسقان بيف الكاليات فإف التنافس اإلقميمي عمي الحصكؿ عمى الثركة القك 

يشكؿ ىاجسان حتى بالنسبة لمدكؿ المتقدمة التي أخذت بنظاـ الحكـ الفدرالي. ألجؿ ذلؾ شرعت 
. كذلؾ  (Revenue Sharing)الكاليات المتحدة األمريكية قانكنان عرؼ بقانكف قسمة المكارد 

عا دة فعمت اليند كنيجيريا.مالـ يتكاضع أىؿ الببلد أجمعيـ عمي صيغة مقبكلة لدييـ لتكزيع كا 
تكزيع المكارد القكمية فإف صراع االطراؼ المتعددة لمحصكؿ عمييا يقكد إلى تفتيت الكحدة 

 الكطنية.
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/ مف ميددات الكحدة الكطنية أف يترؾ الحبؿ عمي قارب الكاليات لتحقيؽ كؿ كالية التنمية ٗ
بيف الكاليات. كتحقيؽ الرفاىية لمكاطنييا دكف األخذ في اإلعتبار إف اإلمكانات كالمكارد تتبايف 

فالكاليات التي تتكافر ليا المكارد تتقدـ عمي الكاليات االخرم. قد تتمكف في ظؿ حكـ محمي مف 
تحقيؽ ىدؼ التنمية كالتحديث مقارنة بالكاليات أخرل شحيحة المكارد كفاقد لمبنيات التحتية 

 حة المكارد. التسطيع تحقيؽ شيء. كىذا قد يفضي إلى تنامي الغبف السياسي بالكاليات شحي

/ الحكـ المحمي يركز النشاط السياسي عمي المستكل األقاليمي لتصبح االحزاب السياسية َُ
 إقميمية اكثر منيا قكمية. 

/ تركيز العمؿ السياسي عمي المستكل اإلقميمي في الدكلة النامية يؤدم إلى اإلستقطاب ُُ
ذا اإلستقطاب يؤدم في بعض االحياف القبمي كالعرقي لمسيطرة عمىأجيزة الحكـ فى األقاليـ. كى

إلىإنفراد الجماعات األكثرية بمقاليد األمكر في األقاليـ كيجعؿ الجماعات األقمية تحت رحمتيا 
كربما اضطيادىا؛ فضبلن عف حدكث صراعات العرقية كالقبمية بيف مجمكعات األكثرية التي 

 ـ( ََُِيستقطبيا العمؿ السياسي.  )محمد،

 ـ( النقاط التالية:ََِْكيضيؼ )لكتز، 

تعزيز اإلستجابة لممتطمبات المحمية. قد ال تككف الحككمة المركزية مٌطمعة جيدان كبشكؿ  -
مناسب عمى اإلحتياجات المحمية كمفٌضبلتيا. كمف الصعب أيضان تعديؿ البرامج كفقان 

 لمتطمبات معينة قد تتغير مف منطقة إلى أخرل مف الناحية المركزية. 

 لة. تسمح البلمركزية لممكاطنيف اإلشراؼ عمى أداء الحككمة المحمية.تعزيز المساء -

الحٌد مف الفساد. إف نظاـ التدقيؽ كالمكازنة يعمؿ بشكؿ أفضؿ عمى المستكل المحمي، كما  -
ييتكقع أف تضع البلمركزية حٌدان لسكء ممارسة السمطة. ذلؾ أف عددان غفيران مف الدكؿ النامية 

د جعؿ عممية صنع القرارات عممية مبنية عمى البلمركزية، قد تعاني مف الفساد. فبمجر 
يصبح السكاف المحميكف أكثر اطبلعان عمى أعماؿ الحككمات شبو الكطنية منيا عمى أعماؿ 

 الحككمة المركزية. 
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إدارة المكارد المحمية كجمع اإليرادات بطريقة أفضؿ كأكثر فعالية. إف جعؿ الحككمة المحمية  -
تطمبات السكاف قد يزيد مف رغبة األسر الفردية في المساىمة في الخدمات أكثر استجابة لم

المحمية. ىذا كقد ترغب الحككمات المحمية أيضان في زيادة الدخؿ، في حاؿ تمكنت مف 
 تحديد كيفية إستخداـ ىذه اإليرادات. 

 النتائج:
 ماليا ة تنفؽالدكل صارت الظؿ اإلدارم، تقصير بيا ايريد الحكـ البلمركزم التي تجربة .ُ

مف  لممحميات مالية مكارد في تكفير كفشمت كمكظفيف، منكاله كمعتمديف مكظفييا عمى
 أجؿ التنمية كالخدمات.

الحركبات كالصراعات القبيمية مف أكبر محددات الحكـ في السكداف، باإلضافة الي  .ِ
 كالثقافات المحمية.  كعدـ إلتزاميا بالقكانيف أجيزة الحكـ المحمي تسييس

قبمية ىي األساس الرئيسي إلنشاء الكاليات كالمحميات ، يعنى ذلؾ اف المعيار االكؿ ال .ّ
ىك الرغبة الشعبية القبمية، مما ادم الي بركز الجيكية كاحياء النعرات القبمية كارتباطيا 

 بالتعيف في المناصب الدستكرية التي أضرت كثيران بتجربة الحكـ البلمركزم.

كالكفاية االدارية في سبيؿ تحقيؽ االىداؼ السياسية فالسكداف التضحية بمبدان الكفاءة  .ْ
قبؿ التسعنيات كاف يدار بتسع كحدات إدارية في ظؿ ظركؼ تخمؼ في كسائؿ النقؿ 
كاالتصاالت، بعدىا اصبحت تدار يدار  بستة كعشريف كحدة )كاليات(.لنفس الرقعة في 

 ظؿ تحسف كسائؿ النقؿ كتطكر االتصاالت كالتقنيات.

 -وصيات:الت

نظاـ الحكـ البلمركزم يجب اف تعمؿ عمي تكفير الطاقات المحمية كتكظيفيا في  .ُ
 التنمية كالتحديث كتكليد ركح التنافس بيف الكاليات بغرض تقديـ افضؿ الخدمات لممكاطف.

 بمعايير كاالخذ كالتقكيـ لمتقييـ البلمركزم الحكـ في السكداف تجربة يجب اخضاع .ِ
 كالتحكـ كالتكسط اإلستجابة كحسف كالشفافية القانكف كحكـ المشاركة في ةالمتمثم الراشد الحكـ
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 كراشدة عقبلنية بادارة كالقدرة كالفاعمية الفرص كتكافؤ كالمساكاة لمتضاربةا المصالح بيف
 كالمساءلة. المحاسبة الى اضافة لممكارد

 ،تكزيع نمكا اكثر بالكاليات كالمحاؽ بيا لبلخذ نمكا االقؿ الكاليات ظركؼ مراعاة .ّ
 السياسية. كالترضيات كالجيكية القبمية عمي االدارم البعدعف التكزيع التنمية، مشركعات

 الحكـ تجربة تسييس كمعالجة االصبلحية الجرعة كزيادة القرار اتخاذ آليات تقكية .ْ
 بناء إعادة الى اضافة كالسياسي المجتمعي الطيؼ ألكاف بيف كطنية كحدة كخمؽ البلمركزم،

 لسكداف، كالسمطة الثركة كتقسيـ القكمي بالقرار لمقبكؿ الرضا تحقيؽ عمى كالعمؿ ةالدكل
 الكاليات . بيف كافقيا الثبلثة المستكيات عمى رأسيا اداريةمتكازنة حدات خمقك كضركرة

إعادة العمؿ بنظاـ المحافظات كالمحميات كالعكدة لممحافظات التى كانت قائمة قبؿ  .ٓ
 خفيض اليياكؿ كالمصركفات.، كبالتالي تََِّقانكف 
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 .خصملال                                       

تبايف األداء الميني لمكاتب المراجعة مف حيث الجكدة كااللتزاـ بمعايير األداء عف األداء المتكقع 
تحقيقو باإلضافة إلى التبايف في فيـ أىداؼ المراجعة بيف ىذه المكاتب كالمنشآت محؿ المراجعة 

تخدمي القكائـ كمستخدمي التقارير المالية مما يخمؽ فجكة بيف مستكل األداء الذم يتكقعو مس
 المالية كمستكل األداء الميني لممراجع.

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى التخصص الميف لممراجع كمعايير المراجعة الدكلية كفحكة 
التكقعات في المراجعة، كاختبار العبلقة بيف تمؾ المتغيرات، كايضا اختبار أثر التخصص الميني 

" عمى دكر االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ لممراجع الخارجي باعتباره متغيرا" معدال
فجكة التكقعات في المراجعة، استخدـ الباحث المنيج الكصفي الستنباط العبلقة بيف المتغيرات، 
كتكضيح أثر المتغير المعدؿ، كاستقراء كاقع الممارسة لمعايير المراجعة الدكلية كالتخصص 

 ت في المراجعة.الميني لممراجع كتضييؽ فجكة التكقعا
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات مف العينة المتمثمة في 
المراجعيف الخارجييف بمكاتب المراجعة بالسكداف. استخدمت الدراسة عدد مف االختبارات 

 سار.اإلحصائية لقياس االعتمادية لؤلداة كتحميؿ االنحدار الخطي المتعدد كتحميؿ الم
تكصمت الدراسة الي أف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية مف قبؿ مكاتب المراجعة بالسكداف أدل 
الي تضييؽ فجكة المسؤكلية كفجكة األداء كفجكة التقرير، كما اف التخصص الميني لممراجعيف 

لتزاـ الخارجييف في نشاط العميؿ بالسكداف بصفتو متغيرا" معدال" كاف لو تأثير في دكر اال
 بمعايير المراجعة الدكلية في تضييؽ فجكة المسؤكلية كفجكة األداء كفجكة التقرير. 

: فجكة المسؤكلية، فجكة األداء، فجكة التقرير، معايير المراجعة الدكلية، المصطمحات األساسية
 التخصص الميني لممراجعيف الخارجييف.
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Abstract 

The professional performance of audit offices varies in terms of quality 
and commitment to performance standards from the expected 
performance, as well as a variation in understanding of audit objectives 
between these audit offices, audited facilities and financial reporting 
users, creating a gap between the level of performance expected by 
users of the financial statements and the level of professional 
performance of the auditors. The study aimed to identify the 
specialization of the professions of the references and the criteria of 
international audit and the clarity of expectations in the review, testing 
the relationship between these variables, as well as testing the effect of 
the professional specialization of external references as a variable 
"modified" on the role of compliance with international audit standards 
and narrowing the gap of expectations in the review, the researcher 
used the descriptive method to deduce the relationship between 
variables, clarify the effect of the variable rate, extrapolate the practice 
of international review criteria and professional specialization of the 
references and narrow the gap in the review. To achieve the objectives 
of the study, Resolution was designed as a key tool for collecting data 
from the sample of external reviewers at the audit offices in Sudan. The 
study used a number of statistical tests to measure the reliability of the 
tool, analyze multiple linear regression and track analysis. The study 
found that the adherence to international audit standards by the audit 
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offices in Sudan led to the narrowing of the responsibility gap and the 
performance gap and the report gap, and that the professional 
specialization of external auditors in the client's activity in Sudan as a 
"modified variable" had an impact on the role of compliance with 
international audit standards in narrowing the responsibility gap and the 
performance gap and the report gap.  

Key words: liability gap, performance gap, report gap, international 
audit criteria, professional specialization of external reviewers. 

 

 اإلطار العام للبحث:

 تمهٌد:

تعتبر أىـ المقكمات األساسية ألية مينة متطكرة كجكب كجكد معايير أك مستكيات 
أداء معينة كمتعارؼ عمييا بيف الممارسيف ليذه المينة، يعممكف في ضكئيا، 
كيسيركف عمى ىدييا في كافة مراحؿ العمؿ. كلقد كاف المعيد األمريكي لممحاسبيف 

ؿ مف عمؿ جاىدا عمى كضع معايير أداء مينية صدرت في عاـ القانكنييف أك 
 ، كمعايير األداء الميني لممراجعة قسمت إلى ثبلثة مجمكعات رئيسية ىيُْٓٗ

معايير عامة كىي مجمكعة مف المعايير تتعمؽ بالتككيف الذاتي أك الشخصي لمف 
كمعايير   .سيزاكلكف مينة المراجعة، كمف ىنا أطمؽ عمييا البعض معايير شخصية

العمؿ الميداني كىي مجمكعة مف المعايير المتعمقة بإجراءات تنفيذ عممية 
كمعايير إعداد التقرير كىي مجمكعة مف المعايير المتعمقة بإعداد التقرير .المراجعة

 النيائي كشركط ذلؾ التقرير.
 تعتبر فجكة التكقعات عبارة عف الفرؽ بيف مستكيات األداء الميني لممراجعة كما
يتكقعيا مستخدمي القكائـ المالية، كمستكيات األداء الميني كما يراىا المراجعيف 
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أنفسيـ، فالفرؽ بيف ىذيف المستكييف مف األداء يعرؼ بفجكة التكقعات، فيي تؤثر 
بشكؿ سمبي عمى المينة كالمجتمع المالي عمى حدو سكاء كذلؾ ألف كجكدىا يعني 

كمان كنكعان مما يفقد ثقة طالبي  قصكر في عرض خدمات كمسئكليات المينة
الخدمات المينية في مؤدم المينة مف جية، كما ينعكس ذلؾ سمبان عمى المجتمع في 
صكرة نقص في درجة الثقة كاالعتماد عمى المعمكمات المالية كغير المالية المبلئمة 

 في اتخاذ القرارات.
 مشكمة الدراسة:

ؿ الممارسات العممية السابقة لبعض مياـ اف الميارات التي يكتسبيا المراجع مف خبل
عممية المراجعة كمعرفة معدؿ حدكث األخطاء كمدل تكرارىا كمدل إلتزاـ اإلدارة 
بمعايير األداء الميني تساىـ في ضماف نزاىة المراجع في اكتشاؼ أم تحريفات 

ـ عممية جكىرية ترتكبيا اإلدارة لمتأثير عمى عدالة القكائـ المالية مما يؤدم إلى إتما
المراجعة بالمستكل الميني لمكفاءة الفنية كالنزاىة كالحياد كالمكضكعية كاكتشاؼ 

كما أف تبايف األداء الميني لمكاتب  التصرفات غير القانكنية كاإلفصاح عنيا.
المراجعة مف حيث الجكدة كااللتزاـ بمعايير األداء عف األداء المتكقع تحقيقو 

أىداؼ المراجعة بيف ىذه المكاتب كالمنشآت محؿ  باإلضافة إلى التبايف في فيـ
بيف مستكل األداء الذم يتكقعو المراجعة كمستخدمي التقارير المالية مما يخمؽ فجكة 
 .مستخدمي القكائـ المالية كمستكل األداء الميني لممراجع

المبلحظ مف الدراسات السابقة أنيا ركزت فيتطبيؽ معايير المراجعة الدكليةالمتمثمة 
ي )المعايير العامة كمعيار االستقبللية كالعمؿ الميداني كمعيار اعداد التقرير( ف

كدكرىا في الحد مف الفساد المالي كاإلدارم كأيضا فعاليتيا في تحديد نقاط الضعؼ 
ك ـ(ََِٗمؤمف، )في األداء المالي كتحيف جكدة التقارير المالية، كما في دراسات 

Okafor,Otalor(2013) ( المبلحظأف معظـ 2017ـ( ك عياد )َُُِك محمد.)ـ
الدراسات التي تطرقت لتطبيؽ معايير المراجعة الدكلية ركزت عمي ىذه المعايير 
كدكرىا في زيادة الكفاءة المينية لممراجع كزيادة جكدة المراجعة الخارجية كايضا تقميؿ 
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لتقرير مخاطر المراجعة المتمثمة في مخاطر الرقابة كمخاطر االكتشاؼ كمخاطر ا
ك  Fedaa, zaid(، َُِٕ: )ـ( ك 2017كذلؾ مف كاقع الدراسات التالية )عياد )

( حيث تتفؽ  الدراسة الحالية  ))، Alam and others,(2018)ـ( ك َُِٖسارة )
مع  ىذه الدراسات في تناكليا لبللتزاـ بتطبيؽ معايير المراجعة الدكلية األربعة 

 العمؿ الميداني ، إعداد التقرير ( . الرئيسية )العامة ، االستقبللية ، 
ركزت الدراسات المتعمقة بفجكة التكقعات في المراجعة عمى فجكة األداء كفجكة 

ـ( ك ََِٕ( كمصطفي )ََِِالمسئكلية كفجكة التقرير كما في دراسات سميماف )
(َُِٓ) Abiola and James( ،الياس كالعياشي ،ََِِ  )ـ 

لتكقعات بأبعادىا الثبلثة عمي جكدة التقارير المالية كدراسات ركز عمى عبلقة فجكة ا
ـ( ََِٗكمدم تمبية تمؾ التقارير الحتياجات مستخدمييا كما في دراسات ىشاـ )

 .ـ(َُُِـ(كعايدة )ََُِكحساـ الدينكعبد المطمب )
بناء عمي ما سبؽ يمكف تمخيص مشكمة الدراسة في تبايف األداء الميني لمكاتب 

لجكدة كااللتزاـ بمعايير األداء عف األداء المتكقع تحقيقو المراجعة مف حيث ا
باإلضافة إلى التبايف في فيـ أىداؼ المراجعة بيف ىذه المكاتب ك المنشآت محؿ 

بيف مستكل األداء الذم يتكقعو المراجعة كمستخدمي التقارير المالية مما يخمؽ فجكة 
.كمف ثـ فإف الدراسة تبحث  اجعمستخدمي القكائـ المالية كمستكل األداء الميني لممر 

في ما إذا كاف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية أدل إلي تضييؽ فجكة التكقعات في 
المراجعة ، ككذلؾ ما إذا كاف التخصص الميني لممراجع الخارجي في نشاط العميؿ 

 أدم الي زيادة تمؾ العبلقة .
 أىداف وأسئمة الدراسة:

 تي:تتمثؿ أىداؼ الدراسة في اآل
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التعرؼ عمى معايير المراجعة الدكلية كفجكة التكقعات في المراجعة كالتخصص  -ُ
 الميني لممراجع الخارجي.

معرفة نتيجة العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة  -ِ
 التكقعات في المراجعة.

متغيرا معدال معرفة ما إذا كاف التخصص الميني لممراجع الخارجي باعتباره  -ّ
يؤثر في العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة التكقعات في 

 المراجعة.
 كلتكضيح مشكمة كاىداؼ الدراسة بصكرة أكبر يثير الباحث التساؤالت التالية:

ىؿ يؤثر االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية عمى تضييؽ فجكة التكقعات في  -ُ
 المراجعة؟

ىؿ يؤثر التخصص الميني لممراجع الخارجي باعتباره متغيرا معدال عمى العبلقة  -ِ
 بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة التكقعات في المراجعة؟

 أىمية الدراسة:
 يمي: تتمثؿ األىمية العممية لمدراسة فيما  

الدكلية كتضييؽ  أف الدراسة تتعرض لمعبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة -1
فجكة التكقعات في المراجعة كمدم تأثير التخصص الميني لممراجع الخارجي 

كتساىـ في سد باعتباره متغير معدؿ في تمؾ العبلقة كالذم يعد إضافة عممية 
 الثغرات في الدراسات السابقة التي تناكلت تمؾ العبلقة.

ير المراجعة الدكلية امداد المكتبات بالمعارؼ كالميارات الجكىرية في معاي -2
ككذلؾ زيادة المعرفة بالتخصص الميني لممراجع كفجكة التكقعات في 

 المراجعة.
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تكجيو أنظار الباحثيف الي مكضكع التخصص الميني لممراجع الخارجي  -3
كبمعايير المراجعة الدكلية كفجكة التكقعات في المراجعة بغرض اجراء بحكث 

 .جديدة في ىذا المجاؿ
 عممية لمدراسة فتتمثؿ في االتي:أما األىمية ال

مساعدة مكاتب المراجعة السكدانية مف تضييؽ فجكة التكقعات في المراجعة  -ُ
 مف خبلؿ االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتكافر التخصص الميني لدييا.

نتائج كتكصيات ىذه الدراسة يمكف أف تساعد بمكاتب المراجعة  -ِ
المراجعة الدكلية لتأثيرىا المباشر عمى  باالىتمامبااللتزاـ بتطبيؽ معايير

 تضييؽ فجكة التكقعات.
تساعد ىذه الدراسة مكاتب المراجعة السكدانية عمي زيادة خبرتيـ كمعرفتيـ  -ّ

بنشاط العممي لتحقيؽ أعمي جكدة في عممية المراجعة كتمبية احتياجات 
 مستخدمي التقارير المالية المراجعة.

 منيجية الدراسة:
عمي المنيج الكصفي في صياغة أىداؼ، كتحديد العبلقة بيف االلتزاـ  اعتمد الباحث

بمعايير المراجعة الدكلية كأبعاد فجكة التكقعات في المراجعة، كضبط ىذه العبلقة عف 
طريؽ متغير التخصص الميني لممراجع الخارجي. باإلضافة إلى تحميؿ البيانات 

 ـ.َُِِكتغطي ىذه الدراسة العاـ كالخركج باالستنتاجات المختمفة ليذه العبلقة. 
 فرضيات الدراسة:

 لتحقيؽ اىداؼ الراسة قاـ الباحث بصياغة الفرضيات التالية:
الفرضية األكلي الرئيسية: "تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف االلتزاـ بمعايير 

 كتتفرع منيا:“. المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة التكقعات في المراجعة 
قة ذات داللة إحصائية بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ "تكجد عبل -

 فجكة المسئكلية"   
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"تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ  -
 فجكة األداء"   

"تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ  -
 جكة التقرير"   ف

الفرضية الثانية الرئيسية: " يؤثر التخصص الميني لممراجع الخارجي بصفتو متغيرا 
معدال في العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة التكقعات في 

 المراجعة: كتتفرع منيا:
ايير المراجعة "التخصص الميني لممراجع الخارجي يعدؿ العبلقة بيف االلتزاـ بمع -

 الدكلية كتضييؽ فجكة المسئكلية"   
"التخصص الميني لممراجع الخارجي يعدؿ العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة  -

 الدكلية كتضييؽ فجكة األداء"   
"التخصص الميني لممراجع الخارجي يعدؿ العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة  -

 ير"   الدكلية كتضييؽ فجكة التقر 
 الدراسات السابقة:

يكجد العديد مف الدراسات التي تناكلت مكضكع فجكة التكقعات في المراجعة ، فدراسة 
ىدفت إلى تكضيح الدكر الذم يمكف اف تؤديو المنظمات المينية  (ـَُُِمحمد )

الكاضعة لئلطار الفني لمينة المراجعة كالمراجعيف الخارجيف في تضييؽ فجكة 
رير المراجعة ، كتكصمت الدراسة إلى انفجكة تكقعات المراجعة تظير التكقعات في تق

عندما يككف الميتميف كمستخدمي تقرير المراجعة مختمفيف فيما يجب اف يتضمف 
تقرير المراجع الخارجي، ترجع فجكة تكقعات تقرير المراجع لبلختبلؼ في تكقعات 

سمكب صياغة تقرير األطراؼ المعنية بتقرير المراجع الخارجي، الغمكض في أ
 المراجعة مف األسباب الرئيسية في فجكة تكقعات تقرير المراجعة.
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ف دراسة  تناكلت دكر مينة المراجعة في تضييؽ فجكة Okafor,Otalor(2013) كا 

التكقعات في المراجعة ،إذا لـ تستطع إزالتيا تماما، في ضكء مشكمة الدراسة تمت 
قعات في المراجعة ليست نتيجة لعدـ معرفة صياغة الفرضيات التالية: فجكة التك 

صدارات المنظمات المينية فيما يتعمؽ  المجتمع المالي بالناحية القانكنية كالتنظيمية كا 
بكاجبات كمسئكليات المراجعيف، فجكة التكقعات في المراجعة ليست نتيجة لتكقعات 

ال يتكقع مف  المجتمع المالي لقياـ المراجع بكاجباتو كمسئكلياتو، لذلؾ يجب أف
% مف المستطمعيف فعميا 67,12المراجع أداء مسئكلياتو.مف أىـ نتائج الدراسة: أف 

ليس ليـ االدراؾ أك المعرفة بما يجب أف يتكقعكه مف المراجع حسب ما ىك 
منصكص عمييا في التشريعات كاإلصدارات الصادرة مف المنظمات المينية، أغمب 

أك يعتبركف أف تقرير المراجع ىك بمثابة ضماف  مستخدمي القكائـ المالية يعتقدكف
لخمك القكائـ المالية مف أم أخطأ، كجكد تكقعات غير معقكلة مف المجتمع المالي بما 

 يتعمؽ بأداء المراجع.
 
ىدفت الدراسة إلى البحث في فجكة  Abiola and James( َُِٓكايضا دراسة ) 

المالية في نيجيريا.اعتمدت الدراسة تكقعات المراجعة فيما يتعمؽ بمستخدمي القكائـ 
المنيج الكصفي التحميمي، كاستخدمت استمارة االستبانة لجمع البيانات. تكصمت 
الدراسة إلى أف عدـ معرفة مسؤكلية مراجعي الحسابات مف جانب مستخدمي البيانات 
المالية كيتسبب في تكقعات المراجعة، كأف كجكد تنازؿ في دكر كمسؤكلية المراجعيف 

 يؤدم إلى فجكة في تكقعات المراجعة. 
ىدفت إلى تحديد المتغيرات التي تقمؿ مف ،Alam and others(َُِٖدراسة )ك 

فجكة التكقعات في المراجعة كتكصؼ نمكذجا لمقياـ بذلؾ في سياؽ بنجبلدش. 
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ناقشت الدراسة الفرضيات، أف منيجية المراجعة المنظمة كتقرير المراجعة المكسع 
قؿ عمى تقميص فجكة تكقعات المراجعة، أف التكسع في تعميـ المراجعة ليما تأثير أ

يمكف أف يقمؿ بشكؿ كبير مف فجكة تكقعات المراجعة. تكصمت الدراسة إلى أف 
المتغيرات التي تـ تحديدىا تقمؿ فجكة تكقع المراجعة بشكؿ كبير، كأف منيجية 

ير أقؿ عمى تقميص فجكة المراجعة المنظمة كتقرير المراجعة المكسع كأف ليما تأث
تكقعات المراجعة، أف التكسع في تعميـ المراجعة يمكف أف يقمؿ بشكؿ كبير مف فجكة 
تكقعات المراجعة كقد ثبت أف تنفيذ لكائح تقكيـ المكارد الخارجية، كىي أكثر القضايا 
التي تحدث في األياـ األخيرة في إعادة الثقة في عمؿ مراجعي الحسابات، ككاف لو 

 كبير في الحد مف فجكة تكقعات المراجعة.  أثر
ـ(ىدفت إلي تحديد دكر جكدة المراجعة ََِِكايضا دراسة الياس كالعياشي، )

الخارجية في تضييؽ فجكة التكقعات في بيئة التدقيؽ، تـ التطرؽ إلى الكسائؿ التي 
مف شأنيا أف ترفع مف جكدة المراجعة كتضيؽ فجكة التكقعات، كمف أجؿ إثبات 

الفرضيات تـ االعتماد عمى االستبياف مكجو إلى الخبراء المحاسبييف،  صحة
محافظي الحسابات كالمحاسبييف المعتمديف في كؿ مف سطيؼ ك برج بكعريريج. 
تكصمت الدراسة إلى أف تحسيف جكدة المراجعة الخارجية مف خبلؿ دعـ استقبللية 

في بيئة التدقيؽ، كتحسيف المراجع كتحسيف كفاءتو، كتفعيؿ دكر المنظمات المينية 
االتصاؿ كدراسة تكقعات المستفيديف مف تقرير المراجع ليا دكر كبيرا في تضييؽ 

  .فجكة التكقعات
باإلضافة إلي ذلؾ ىنالؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت العبلقة بيف االلتزاـ 
بمعايير المراجعة الدكلية  كتضييؽ فجكة التكقعات في المراجعة كمف ىذه 

ـ(: حيث ىدفت ىذه الراسة إلى تكضيح الدكر الذم َُُِلدراساتدراسة محمد )ا
يمكف اف تؤديو المنظمات المينية الكاضعة لئلطار الفني لمينة المراجعة كالمراجعيف 
الخارجيف في تضييؽ فجكة التكقعات في تقرير المراجعة ، كتكصمت الدراسة إلى 
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قعات المراجعة عندما يككف الميتميف العديد مف النتائج مف أىميا:تظير فجكة تك 
كمستخدمي تقرير المراجعة مختمفيف فيما يجب اف يتضمف تقرير المراجع الخارجي، 
ترجع فجكة تكقعات تقرير المراجع لبلختبلؼ في تكقعات األطراؼ المعنية بتقرير 
المراجع الخارجي، الغمكض في أسمكب صياغة تقرير المراجعة مف األسباب الرئيسية 

 فجكة تكقعات تقرير المراجعة.  في
ف دراسة سامر )  ـ(: ىدفت إلى التأصيؿ العممي لمفاىيـ جكدة المراجعة َُِْكا 

الخارجية كدراسة العكامؿ المؤثرة عمييا كدراسة اإلصدارات األخيرة لممعايير التي 
تعني بالجكدة في رفع جكدة أداء مكاتب المراجعة، اعتمدت الدراسة المنيج الكصفي 

حميمي، تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا تكجد عبلقة ذات داللة الت
إحصائية بيف جكدة المراجعة الخارجية كبيف ىاش أماف المستثمر، كىذا يعني أف 
أداء عممية المراجعة الخارجية بجكدة كفعالية مف قبؿ المراجع مف شأنو زيادة ىامش 

 أماف المستثمر
(: ىدفت إلى العديد مف األىداؼ أىميا معرفة مدل ـ2017كأيضا دراسة عياد )

مساىمة تطبيؽ معايير المراجعة الدكلية لمكفاءة المينية عمى تحقيؽ جكدة التقارير 
كالقكائـ المالية في الشركات المساىمة األردنية، كمعرفة مدل مساىمة تطبيؽ معايير 

كالقكائـ المالية في  المراجعة الدكلية لمعمؿ الميداني عمى تحقيؽ جكدة التقارير
الشركات المساىمة األردنية، تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج كاف أىميا: 
يؤدم تطبيؽ معايير المراجعة الدكلية لمكفاءة المينية دكران مؤثران في زيادة جكدة 
التقارير كالقكائـ المالية لشركات المساىمة العامة في سكؽ عماف المالي، كأف ىناؾ 

ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ معايير المراجعة الدكلية لمعمؿ الميداني  عبلقة
كجكدة التقارير كالقكائـ المالية لشركات المساىمة العامة في سكؽ عماف المالي، كأف 
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ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ معايير المراجعة الدكلية لمتقرير كجكدة 
 المساىمة العامة في سكؽ عماف المالي . التقارير كالقكائـ المالية لشركات

ف دراسة سارة ) ـ(: ىدفت الي معرفة مدل إسياـ تطبيؽ معايير المراجعة َُِٖكا 
الدكلية في تقميؿ مخاطر المراجعة كفي تمبية تكقعات كاحتياجات مستخدمي القكائـ 
رة كالتقارير المالية، اعتمدت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كاستخدمت استما

االستبانة لجمع البيانات، تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: يؤدم التطبيؽ الفعمي 
لمعايير جكدة اداء اعماؿ المراجعة الي تقميؿ المخاطر المبلزمة لعممية المراجعة 

 كتضييؽ فجكة التكقعات في المراجعة.
 

ر األداء (:ىدفت إلى قياس أثر االلتزاـ بمعاييَُِِكايضا دراسة عبدالرحمف )
الميني لممراجع الخارجي في تضييؽ فجكة المسؤكلية، تكضيح أثر االلتزاـ بمعايير 
األداء الميني لممراجع الخارجي في تضييؽ فجكة األداء، قياس أثر االلتزاـ بمعايير 
األداء الميني لممراجع الخارجي في تضييؽ فجكة التقرير،، تكصمت الدراسة إلى عدة 

اللتزاـ بمعايير األداء الميني لممراجع الخارجي بتضييؽ فجكة نتائج منيا: ساعد ا
المسؤكلية مف خبلؿ االلتزاـ بالعدالػة تجػاه جميػع األطراؼ الػػتي تسػػتفيد مػف القكائـ 
المالية المنشكرة، عمؿ االلتزاـ بمعايير األداء الميني لممراجع الخارجي في تضييؽ 

ير القانكنية كاإلفصاح عنيا، ساىـ االلتزاـ فجكة األداء كذلؾ باكتشاؼ التصرفات غ
بمعايير األداء الميني لممراجع الخارجي بتضيؽ فجكة التقرير كذلؾ بإعداد التقارير 

 المالية كفقان لممعايير المحاسبية الدكلية. 
يتضح لمباحث مما سبؽ أف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية يعمؿ عمى تضييؽ 

اجعة المتمثمة في )فجكة المسئكلية كفجكة األداء كفجكة التقرير( فجكة التكقعات في المر 
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كمايميز ىذه الدراسة انيا تركز عمى تأثير التخصص الميني لممراجعيف الخارجييف 
بصفتو متغير معدؿ عمى العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة 

 التكقعات في المراجعة.
 فرضيات الدراسة:اإلطار النظري وبناء 

 فجوة التوقعات في المراجعة
تعتبر فجكة التكقعات عبارة عف التبايف أك الفرؽ بيف تكقعات مستخدمي القكائـ المالية 
مف جية كأداء مراجع الحسابات مف جية أخرل أم االختبلؼ بيف مستكل األداء 

)قرم كزرزار ، الذم يتكقعو مستخدمي القكائـ المالية كمستكل األداء الميني لممراجع
حيث عرفت فجكة التكقعات في المراجعة بأنيا عبارة عف الفرؽ بيف  ـ(.ََِِ

مستكيات األداء الميني لممراجعة كما يتكقعيا مستخدمي القكائـ المالية، كمستكيات 
األداء الميني كما يراىا المراجعيف أنفسيـ، فالفرؽ بيف ىذيف المستكييف مف األداء 

ـ(.  يرل آخر بأنيا الفرؽ بيف ما ََِّالفيكمي )كاخركف،  يعرؼ بفجكة التكقعات
يقـك بو المراجعكف كبيف ما ينبغي أف يتكقع أف يقـك بو المراجعكف عمى أساس 
تكقعات المجتمع المطمكبة مف المراجعيف، كعمى أساس معايير المراجعة المتعارؼ 

خدمي التقارير ـ(. يرل آخر بأنيا الفرؽ بيف ما يتكقعو مستََِٖعمييا)السقا، 
المالية كالجكدة النكعية المتكقعة مف ىذه التقارير، كبيف ما يمكف أف يكفره المراجع 

ـ(. كما عرفت بأنيا التبايف في ُّٗٗ،  Snyder, M,and Emileبمكضكعية )
األداء الميني لممراجعة مف حيث الجكدة كمعايير األداء عف األداء المتكقع تحقيقو 

ف في فيـ أىداؼ المراجعة بيف المجتمع كالمينة)العجمي، باإلضافة إلى التباي
ـ(. كما عرفت بأنيا التعبير عف الشعكر باف أداء مراجعي الحسابات يتـ ََِٓ

بأسمكب متعارض مع اعتقادات أكلئؾ الذيف يأممكف بأف تككف منافع أك فكائد 
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يف ما . عرفيا أحد الباحثيف بأنيا االختبلؼ بـ(ََِٓ)لطفي، المراجعة مستحقة
يدركو الجميكر كمستخدمي القكائـ المالية لمسئكليات المراجع، كما يعتقده المراجعكف 

 McEnroe, John.E. andمسئكلياتيـ المطمكبة منيـ
Martens،(ََُِ خمص آخر إلى أنيا الفرؽ بيف مستكيات األداء الميني.)ـ

كما يراىا المراجعكف لممراجعة كما يتكقعو مستخدمي القكائـ المالية، كمستكيات األداء 
 ـ(. ُْٕٗ،Liggio carldأنفسيـ )

 ـ(: َُِٔتتمثؿ أسباب حدكث فجكة التكقعات في المراجعة في اآلتي)ياسيف، 
 نقص الكفاءة المينية لممراجعيف الخارجييف.  .ُ
 ضعؼ االستقبلؿ كالحياد لدل المراجعيف الخارجييف.  .ِ
غش كالتصرفات غير مدل اعتقاد مسئكلية المراجع عف اكتشاؼ األخطاء كال .ّ

 القانكنية. 
االختبلؼ حكؿ دكر كمسئكليات المراجع الخارجي تجاه المجتمع كالطكائؼ  .ْ

 ـ(. ُٖٗٗالمالية)عطية ،
اعتقاد مستخدمي القكائـ المالية أف تقرير المراجع اإليجابي يضمف قدرة المنشاة  .ٓ

 عمى االستمرار في مزاكلة النشاط. 
جعة بسبب عدـ حياد المراجع الخارجي كجكد شككؾ حكؿ نتائج عممية المرا .ٔ

 كتعرضو لضغكط مف قبؿ أطراؼ أخرل. 
ىنالؾ العديد مف المستكيات التي تؤدم إلى تككيف فجكة التكقعات في المراجعة 

 ـ(:َُِٓمنيا ما يمي)شدرم ، 
فجكة المسئكلية: كتظير عنما تككف كجية نظر المينييف كالعامة مختمفة حكؿ  .ُ

أف تضييؽ ىذه الفجكة يقع عمى عاتؽ الجيات المنظمة  مسئكلية المراجع، كيرل
مكانية  كالنظاـ القانكني لمدكلة كىك فحص البيانات المحاسبية لتحديد مدل قتيا كا 
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بداء رام فني محايد يكضح مدم  االعتمادعمى البيانات الكاردة بالتقارير المالية كا 
المنشأة كمركزىا  صدؽ كعدالة القكائـ المالية كمدم تعبيرىا عف نتيجة أعماؿ

 المالي مف خبلؿ تقرير المراجعة.
فجكة األداء: تظير ىذه الفجكة عندما يككف أداء المراجع أقؿ مف المعايير  .ِ

المكضكعة، كيرل أف مسئكلية تضييؽ ىذه الفجكة تقع عمى عاتؽ الجمعيات 
 ـ(.ََِّكالمجامع المينية كشركات المراجعة )الفيكمي، 

الفجكة عندما يتبايف كجية نظر الميتميف كالعامة حكؿ  فجكة التقرير: كتظير ىذه .ّ
ما يجب أف يتضمنو تقرير المراجع، كيرل أف تضييؽ ىذه الفجكة يقع عمى عاتؽ 
الجية المنظمة كالكاضعة لئلطار الذم يحكـ عمؿ المراجع)غالي كاخركف 

 ـ(.ََِٖ،
في فجكة  مما سبؽ يتضح لمباحث اف فجكة التكقعات في المراجعة تتمثؿ        

المسئكلية كفجكة االداء كفجكة التقرير كتعبر عف الشعكر باف أداء مراجعي الحسابات 
يتـ بأسمكب يتعارض مع احتياجات مستخدمي التقارير المالية كيحكؿ دكف تحقيؽ 
رغباتيـ كتقتيـ الكبيرة في تقرير المراجعة، كمف ثـ اتخاذ القرارات االستثمارية الرشيدة 

 في تقرير المراجع الخارجي   بناء"عمى الثقة
 معايير المراجعة الدولية 

كممزمة لو ألغراض كقبكؿ  تظؿ معايير األداء الميني لممراجع الخارجي صالحة
عداد التقرير كالتكصئللى الرأم الفني المحايد بشأف  كتخطيط كتنفيذ أعماؿ المراجعة كا 

تحقيؽ اليدؼ منو، مدل كفاءة كفعالية كسبلمة نظاـ المعمكمات المحاسبية في 
كتنقسـ معايير المراجعة إلى ثبلثة مجمكعات ىي: )المعايير العامة، كمعايير العمؿ 

 ـ(:َُِّالميداني، كمعايير التقرير( كمايمي )عمر ،
كتتككف مف ثبلثة معايير خاصة بالتأىيؿ التدريب  :المجموعة األولي المعايير العامة

 ـ(: ََِّيمي )شمبي ،كاالستقبلؿ كبذؿ العناية المينية كما 



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 131 

يعتبر ىذه المعيار مناسبان تمامان حسب مفيكمو في : .معايير التأىيؿ كالتدريبُ
قد سبؽ لو الدراسة  مراقب الحسابات المراجعة السنكية التقميدية مع مراعاة أف يككف

كالتدريب عمى استخدامات تكنمكجيا المعمكمات في المحاسبة كالمراجعة،كأف يجتاز 
دريبيان في ىذه المجاؿ كؿ سنتيف تحت إشراؼ جمعية المراجعيف برنامجان ت

 كالمحاسبيف.
يعتبر ىذا المعيار مناسبان تمامان حسب مفيكمو  :. معيار االستقبلؿ كالحيادِ

كمتطمباتو في المراجعة السنكية التقميدية مع األ يؤدم نفس المراجع الخدمات 
كمات كتصميـ نظاـ المحاسبة الفكرية االستشارية لعميمو كالخاصة بأمف كسبلمة المعم

المباشرة،كيجكز الجمع بيف المراجعة المستمرة كخدمة التأكيد الميني عمى الثقة في 
 ـ(َُِٖمكقع الشركة عمىاألنترنت )المغربي، 

يجب أف يبذؿ مراقب الحسابات المينية الكافية . معيار بذؿ العناية المينية الكافية: ّ
عداد  كقبكؿ التكميؼ بالمراجعة المستمرة كتخطيط كأداء أعماؿ ىذه المراجعة كا 

كعرض تقديره، تماما في ظؿ المراجعة السنكية مع مراعاة أنو سيككف مسئكؿ 
مسئكلية أخبلقية خاصة عف الحفاظ عمى أسرار كسمعة عميمو بصفة مستمرة إذ 
يككف مف حقو الدخكؿ باستمرار عمي قكاعد بيانات العميؿ ك أنو سيككف مسئكؿ 

سئكلية أخبلقية خاصة عف الحفاظ عمى أسرار كسمعة عميمو بصفة مستمرة إذ م
يككف مف حقو الدخكؿ باستمرار عمي قكاعد بيانات العميؿ، كأيضا مسئكؿ عف 

. أنو ivاكتشاؼ أيو تصرفات إلكتركنية غير قانكنية مف جانب عممو ،ك أنو سيككف 
نالؾ شؾ مبدئي في استمرار سيككف مسئكؿ كؿ ثبلثة شيكر عف تقييـ ما إذا كاف ى

 ـ(:ََِْمنشاة العميؿ)نصر ،
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ىي تمؾ المعايير التي تحكـ سمكؾ مراجع  المجموعة الثانية معيار العممي الميداني:
الحسابات كتختمؼ كيفية االلتزاـ بيذه المعايير بصكرة كبيرة في حالة المراجعة 

ف ثبلثة معايير خاصة اإللكتركنية عف المراجعة في ظؿ التشغيؿ اليدكم، كتتككف م
 :ـ(َُِٕ،Fedaa Abd Almajidبالتخطيط كتقسيـ العمؿ كاإلشراؼ كمايمي )

. معيار تخطيط كتقسيـ العمؿ كاإلشراؼ عمى المساعديف:يككف االلتزاـ بيذا ُ
المعيار في ظؿ الحاسب مف أصعب األمكر تعقيدان، كذلؾ لؤلسباب مثؿ صعكبة 

ف كالمراجعيف، كانيقد تتطمب عممية المراجعة اإلشراؼ عمى المساعديف مف المحاسبي
مساعديف ال يتكاجدكف بالمكتب مما يضطر المراجع لبلستعانة بخبرات كتخصصات 

 مف خارج المكتب أك إعادة تأىيؿ بعض المساعديف
كما أف ىنالؾ صعكبة في مراقبة تشغيؿ المساعديف كأدائيـ لمياـ كثيرة عمى الحاسب 

 ـ(.َُِٔاآللي نفسو)حامد، 
. معيار تقييـ مدل إمكانية االعتماد عمى ىيكؿ الرقابة الداخمية: بداية فالمعيار ِ

مناسب كما في المراجعة السنكية، كلكف ىناؾ عدة اعتبارات مينية تفرضيا طبيعة 
كأىداؼ المراجعة المستمرة كمجاليا أىميا أف اليدؼ النيائي مف تقييـ ىيكؿ الرقابة 

طبيعة االختبارات األساسية لممراجعة المستمرة، كما الداخمية تحدد مدل كتكقيت ك 
اناختبارات الرقابة غالبان ستككف متزامنة مع االختبارات الجكىرية أك األساسية 
لممراجعة ، كأف الرقابة الداخمية محؿ التقييـ يجب أف تشتمؿ أيضا عمى الرقابة عمى 

اءة استخداـ تكنكلكجيا أمف كسبلمة المعمكمات كمكقع الشركة عمى األنترنت كعدـ إس
اختبارات رقابية معينة تحتاج الىتماـ متزايد مثؿ المبلحظة  المعمكمات، كما تكجد
عادة األداء)فضالة ،   ـ(.ُٔٗٗكا 

طالما أف مراقب الحسابات سيقـك بمراجعة مستمرة : . جمع األدلة الكافية كالمبلئمةّ
لة إثبات كافية كمبلئمة كما لمنظاـ المحاسبي الفكرم المباشر فيك في حاجة لجمع أد

في المراجعة السنكية، كلكف مع مراعاة اف تككف األدلة الكاجب جمعيا ىي أدلة 
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ف إجراءات جمع ىذه األدلة رغـ أنيا تشتمؿ  إلكتركنية غير كرقية في المقاـ األكؿ، كا 
عمى اإلجراءات التحميمية كاختبارات التفاصيؿ، إال انيا ستؤدم آليا بؿ كمف خبلؿ 

برامج الجاىزة كشبكة االنترنت فيما يتعمؽ بكفاءة نظاـ معمكمات المحاسبة الفكرية ال
 المباشر في إنتاج كتكصيؿ ىذه المعمكمات بكفاءة، كما يجب عمي ىذه األدلة

أف تساعده في إبداء الرأم بشأف ما إذا كانت ىناؾ استثناءات جكىرية في 
ع ختـ المراجعة المستمرة عمى مكقع المعمكمات المالية الفكرية كاتخاذ القرار بكض

 ـ(.َُِْالشركة عمى األنترنت)سيد ،
تختمؼ معايير التقرير باختبلؼ طريقة التشغيؿ  المجموعة الثالثة معايير التقرير:

ألف التقرير ىك المنتج النيائية لعممية المراجعة لذا يمـز أف بعد المراجع في ظؿ 
 ـ(:َُِْعة كىي)كامؿ كشحاتو، الحاسب تقريره ممتزمان بالمعايير األرب

أف يشير في تقريره إلى ما إذا كانت القكائـ المالية معدة كفقان لقكانيف المحاسبة  .ُ
 كالقكانيف السارية.

اف يشير في تقريره إلى الظركؼ التي يراعي فييا االتساؽ في تطبيؽ المبادئ  .ِ
 المحاسبية.

 ر ذلؾ.أف يفترض كفاية اإلفصاح ما لـ يسند في تقريره إلى غي .ّ
 أف يبدم رأيو عمى القكائـ المالية أك اإلشارة إلى عدـ إمكانية ذلؾ كسببو .ْ

كبالنسبة لبناء الفرضيات، فإف اليدؼ األساسي ليذه الدراسة ىك التعرؼ 
عمىتأثيرالمتغير المعدؿ عمى العبلقة بيف المتغيريف المستقؿ كالتابع.كالشتقاؽ الفرضية 

عمى العبلقة بيف المتغير المستقؿ كالمتغير التابع  األكلي فإف تأثير المتغير المعدؿ
لف يتحقؽ اال بكجكد تأثير جكىرم بيف المتغير المستقؿ كالمتغير التابع. كذلؾ فإف 

ركزت عمى حاالت ضعؼ األداء الميني لممراجع الخارجي  :ـ(َُِٖزىراء )دراسة 
ية كالتي تؤدم بدكرىا كالذم يككف لو أثر في عدـ دقة البيانات الكاردة بالقكائـ المال

إلى فقداف الثقة بمخرجات مينة المراجعة كسمعة المينة، كتكصمت الدراسةإلى اف 
اإلشراؼ عمى إنجاز األعماؿ ساعد عمى تجكيد األداء كزيادة الكفاءة لدل المراجع 
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الخارجي، التطبيؽ السميـ لبرنامج مراجعة النظير ساعد عمى زيادة الكفاءة المينية 
ركزتعمى قصكر  التي:ـ(َُِٕعبد العظيـ )كايضا دراسة  .ع الخارجيلدل المراج

المراجعة الخارجية في مكاجية العديد مف الممارسات التي كاف ليا أثرىا البالغ عمى 
محتكل التقارير المالية مثؿ الممارسات التي تيدؼ إلى تضميؿ مستخدمي القكائـ 

الدراسة إلى أىـ النتائج ىي أف  المالية مما أدل إلى التشكيؾ في جكدتيا، كتكصمت
التشغيؿ االلكتركني لمبيانات المالية يؤدم إلى تحقيؽ الكفاءة كالفاعمية كيساعد في 
تحسيف جكدة المراجعة الخارجية، تساىـ جكدة المراجعة الخارجية في الحد مف 

 ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
يير المراجعة الدكلية عند إجراء باإلضافة إلى ذلؾ فإف مسؤكلية االلتزاـ بتطبيؽ معا

عممية المراجعة تقع عمى عاتؽ المراجعيف الخارجييف. كبما أف المتغير المستقؿ 
يتمثؿ في االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كاف المتغير التابع ىك تضييؽ فجكة 

 التكقعات في المراجعة، فإف الفرضية األكلي لمدراسة تتمثؿ في:
اللة إحصائية بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة "تكجد عبلقة ذات د

 كتتفرع منيا:“. التكقعات في المراجعة 
"تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ  -

 فجكة المسئكلية"   
ة الدكلية كتضييؽ "تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف االلتزاـ بمعايير المراجع -

 فجكة األداء"   
"تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ  -

 فجكة التقرير"   
 :التخصص الميني لممراجع الخارجي

عرؼ التخصص القطاعي بأنو قياـ المراجع بأداء خدمات المراجعة المستقمة إلي  
ؾ تماثؿ لطبيعة العمميات التي تقـك بيا المنشآت في عمبلء ينتمكف، بما يتضمف ذل

مكانية الحصكؿ عمى المعارؼ كالخبرات المتعمقة بطبيعة تمؾ  القطاع نفسو، كا 
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ـ( ، كعرؼ التخصص القطاعي أك الخبرة المتخصصة ََِٔالعمميات)عكض ، 
بأنو امتبلؾ مساحة عريضة مف المعرفة كالميارة العممية في مجاؿ معيف)صميب ، 

ـ( ، أك المعرفة التي يكتسبيا المراجع نتيجة لمتخصص مراجعة عمبلء ََِّ
المتخصص كفي الصناعة تحديدان صناعة معينة أك أداء مياـ محددة ، كما عرؼ 
بأنو المعرفة التي يكتسبيا المراجع نتيجة لمتخصص في مراجعة عمبلء صناعة 

 Sarah E. Bonner and  Barry L. Lewisمعينة أك أداء مياـ محددة)
ـ( ، كذلؾ عرؼ بأنو قياـ المراجع بأداء خدمات المراجعة إلى العمبلء الذيف َُٗٗ،

ينتمكف لصناعة كاحدة مف خبلؿ المعارؼ كالخبرات التي يمتمكيا عف تمؾ 
ـ(. كعرفو البعض بأنو قياـ المراجع بأداء خدمات المراجعة ََِٕالصناعة)اليادم ،

اعة أك نشاط كاحد، بما يتضمف ذلؾ تماثؿ المستقمة إلى عمبلء ينتمكف إلى صن
مكانية الحصكؿ عمى  طبيعة العمميات التي تقـك بيا المنشآت في الصناعة نفسيا، كا 

ـ(، كما يعرؼ المراجع ََِّالمعرفة كالخبرات المتعمقة بطبيعة تمؾ العمميات )كراد ،
عممية المتخصص قطاعيان بأنو المراجع الذم يقـك بالتدريب كالحصكؿ عمى خبرة 

 ـ(.ُٗٗٗ،Solomonبقطاع محدد )صناعة محددة()
تتمثؿ أىمية التخصص القطاعي لممراجع الخارجي في أنو يعد أحد االتجاىات  

الحديثة في تطكير مينة المراجعة، كأحد أبرز مداخؿ االستمرارية في سكؽ المراجعة 
ؾ ال يكجد معيار لمكاجية المنافسة المتزايدة في ظؿ العكلمة كانفتاح األسكاؽ، كمع ذل

يدؿ صراحة عمى ضركرة التخصص القطاعي لممراجع الخارجي، إال أف ىنالؾ 
معايير تبيف أف تفيـ المراجع لطبيعة الصناعة التي تعمؿ فييا المنشأة، كالتي يقـك 
بأداء المراجعة فييا يعد ضركرة أكلية لكي يؤدم عممو عمى أكمؿ كجو، كيساعده 

ألخطار في تمؾ الصناعات كتخطيط أفضؿ لعمميات ذلؾ في معرفة مكامف كجكد ا
ـ(. كما تبرز أىمية التخصص الميني لممراجع أيضان في َُُِالمراجعة)المقطرم ،

رغبتو بتعزيز سمعتو المرتبطة بتقديـ خدمات ذات جكدة عالية، حيث ينتج عف ذلؾ 



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 135 

 تقديـ المكتب المتخصص لمستكل مرتفع مف التأكيد مقارنة بعمميات المراجعة
 ـ(.ُٓٗٗ،Allenالمقدمة مف قبؿ مكاتب مراجعة غير متخصصة)

ـ( أسباب الحاجة الي التخصص القطاعي لممراجع ََِٓحيث ذكر محمد )
الخارجي كذلؾ مف خبلؿ ظيكر المعايير التي تنادم بضركرة التخصص الميني 
 لممراجع الخارجي مثؿ معايير المراجعة األمريكية كالتي تنادم بضركرة فيـ صناعة
العميؿ كالنشاط الذم يعمؿ فيو كالبيئة المحيطة بنشاطو لتقييـ كتحديد المخاطر التي 

ـ( كايضا ىناؾ معايير المراجعة الدكلية حيث ََِٓتكاجو عممية المراجعة)محمد ، 
( بضركرة حصكؿ المراجع عمى المعرفة الكاممة بصناعة ُّٓنص المعيار رقـ )

ة، كذلؾ مف خبلؿ الحصكؿ عمى معرفة أكلية المنشأة قبؿ البدء في عممية المراجع
عف الصناعة التي تنتمي إلييا المنشأة، كحصكؿ المراجع عمى المعرفة المطمكبة 

 لمعمكمات أكثر تفصيبلن عف العميؿ .
يتضح لمباحث مما سبؽ أف التخصص الميني لممراجع الخارجي يعني اكتساب 

كالمعرفة التامة بقطاع محدد كذلؾ المراجع درجة عالية مف الخبرة المينية كالميارة 
مف خبلؿ المعرفة التامة بمعايير المراجعة الدكلية كالممارسة المستمرة لعدد مف 
السنييف في مراجعة نشاط عميؿ محدد بما يؤىمو كيمكنو مف إصدار تقارير ذات 
جكدة عالية يمكف الكثكؽ بيا مف قبؿ المستخدميف لمتقارير كذلؾ لتمبيتيا لحاجاتيـ ، 
كمف ثـ تضييؽ فجكة التكقعات في عممية المراجعة ، كيبلحظ انو ال تكجد دراسات 
تناكلت صكرة مباشرة أثر الدكر المعدؿ لمتخصص الميني لمراجع الخارجي في 
العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة التكقعات في المراجعة  

 التي :كعمية يمكف صياغة الفرضية الثانية كا
" يؤثر التخصص الميني لممراجع الخارجي بصفتو متغيرا معدال في العبلقة بيف 
 االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة التكقعات في المراجعة: كتتفرع منيا:

"التخصص الميني لممراجع الخارجي يعدؿ العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة  -
 لمسئكلية"   الدكلية كتضييؽ فجكة ا
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"التخصص الميني لممراجع الخارجي يعدؿ العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة  -
 الدكلية كتضييؽ فجكة األداء"   

"التخصص الميني لممراجع الخارجي يعدؿ العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة  -
 الدكلية كتضييؽ فجكة التقرير"   

راسة يمكف رسـ العبلقات بيف متغيرات الدراسة بالشكؿ بناء"عمى اإلطار النظرم لمد  
 (:ُرقـ )

 
 
 

 ـَُِِالمصدر: إعداد الباحث، 
 

 الدراسة الميدانية:
 مجتمع وعينة الدراسة:

يتمثؿ مجتمع الدراسة في جميع المراجعيف الخارجيف )المحاسبيف القانكنيف( في 
ان )مجمس تنظيـ مينة ( مراجعان قانكنيَُٓالسكداف، حيث يبمغ عددىـ ما بيف )

 ـ(.َُِِالمحاسبة كالمراجعة، 
كقد حدد الفقرة )ج( مف قانكف مجمس تنظيـ مينة المحاسبة كالمراجعة بالسكداف 
شركط تسجيؿ المراجعيف الخارجيف في سجؿ المحاسبيف القانكنيف، فتتمثؿ ىذ 

 ـ(:َُِٔالشركط في التالي )عبد الرحمف، 
مارس المينة مدة ال تقؿ عف ثبلث سنكات أف يككف المحاسب اك المراجع قد  .ُ

 بدكف انقطاع مف تاريخ قيده بسجؿ المحاسبيف كالمراجعيف المعتمديف.

 المتغٌر التابع المتغٌر المستقل

االلتزام بمعاٌٌر المراجعة 

 الدولٌة

 فجوة التدفقات فً المراجعة

 فجوة المسؤولٌة. .1

                  فجوة األداء  .1

 فجوة التقرٌر. .3

 المتغٌر المعدل

التخصص 

 المهنً للمراجع
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اف يجتاز امتحاف المراحؿ النيائية مف زمالة المحاسبيف القانكنييف السكدانية  .ِ
اك ما يعادليا مف الشيادات المينية بعد قياسيا كمطابقتيا بمكاد المؤىؿ 

 الميني لمزمالة.
يستثنى مف حكـ الفقرة )ج( )ثانيان( اعبله المحاسبيف كالمراجعيف الحاصميف  .ّ

عمى شيادة الدكتكراه في المحاسبة اك المراجعة اك عمى درجة عممية معادلة 
 ليا كتعترؼ بيا لدل المجمس.

أما عينة الدراسة فقد تـ اختبارىا بصكرة عشكائية بسيطة مف مجتمع الدراسة حيث 
( استمارة استقصاء عمى المستيدفيف كاستجابة َٕيد كتكزيع عدد )قاـ الباحث بتحد

%( تقريبان مف المستيدفيف، حيث اعادكا االستمارات بعد ٖٔ( فردان ام ما نسبة )َٔ)
%(، ُْ( استمارة ة تالفة كبنسبة )َُممئيا بكؿ المعمكمات المطمكبة، ام اف ىنالؾ )
 %(.َْالمجتمع ) كمف ثـ تصبح النسبة النيائية لحجـ العينة الى

( مف Roscoeكقد استند الباحث في اختياره لعينة الدراسة الى ما اقترحو ركسكك )
قكاعد بالنسبة لتحديد حجـ العينة، كمف ىذه القكاعد اف احجاـ العينات أكثر مف 

 seka=aran. U, and( ََُِ( مبلئمة لمعظـ البحكث )ََٓ( كاقؿ مف )َّ)
Bougie,R. 

 (ٔلجدول رقم )ا

 ضح خصائص عينة الدراسة:ويو 

 النسبة المئوية التكرارات البيان
 فئات الخاصية المتغير

 %َٓ َّ بكالكريكس المؤىل العممي
 %ٕ.ُٔ َُ دبمكـ عالي
 %ِٓ ُٓ ماجستير
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 %ّ.ٖ ٓ دكتكراه
 %ََُ َٔ االجمالي

زمالة المحاسبيف القانكنيف  المؤىل الميني
 السكدانية

ِّ ّٓ.ّ% 

 %ّ.ّ ِ محاسبيف القانكنيف العربيةزمالة ال
زمالة المحاسبيف القانكنيف 

 البريطانية
ِ ّ.ّ% 

زمالة المحاسبيف القانكنيف 
 االمريكية

ِ ّ.ّ% 

 %ٕ.ّٔ ِِ ال يكجد مؤىؿ
 %ََُ َٔ االجمالي

المسمى 
 الوظيفي

 %ٕ.ُٔ َُ مدير مكتب مراجعة
 %ٕ.ُْ ِٓ مراجع بالمكتب

 %ّ.ِٖ ُٕ مساعد مراجع بالمكتب
 %ّ.ُّ ٖ اخرل

 %ََُ َٔ االجمالي
 %ِٓ ُٓ سنكات ٓاقؿ مف  سنوات الخبرة

 %ّ.ّّ َِ سنة َُكاقؿ مف  ٓمف 
 %ْ.ّٖ ِّ سنة ُٓسنة كاقؿ  َُمف 

 %ّ.ّ ِ سنة فاكثر ُٓ
 %ََُ َٔ االجمالي

 ـ.َُِِالمصدر: اعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية، 
%( مف افراد عينة الدراسة ىـ مف حممة َٓ( أف )ُالجدكؿ رقـ ) يتضح لمباحث مف
%( مف افراد عينة الدراسة ىـ مف حممة شيادات عميا، كأف َٓالبكالكريكس، ك)

%( لدييـ زمالة المحاسبيف القانكنيف السكدانية كالعربية عمى ّ.ّ%، كّ.ّٓ)
لبريطانية كاالمريكية %( لدييـ زمالة المحاسبيف القانكنيف اّ.ّ%،ّ.ّالتكالي، كأف )

عمى التكالي، كىذه المؤشرات تدؿ عمى اف افراد عينة الدراسة لدييـ تأىيؿ عممي 
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كميني في مجاؿ المحاسبة ك التخصص الميني لممراجع الخارجي مما ينعكس عمى 
%( مف افراد عينة الدراسة ىـ مديرك ٕ.ُٔدقة البيانات التي يدلكف بيا، كما اف )

%( ىـ مراجعكف كمساعدك مراجعيف ّ.ُّ%، ّ.ِٖ%،ٕ.ُْمكاتب مراجعة، ك )
%( مف ّ.ّ%،ْ.ّٖ%، ّ.ّّ%، ِٓككظائؼ اخرل عمى التكالي، كذلؾ فاف )

 َُسنة ك مف  َُكاقؿ مف  ٓسنكات كمف  ٓافراد عينة الدراسة خبرتيـ اقؿ مف 
 سنة عمى التكالي. ُٓسنة كاكثر مف  ُٓسنة كاقؿ مف 

 
 ة:قياس االعتمادية ألداة الدراس

تـ قياس درجة االعتمادية الستمارة االستقصاء بمكجب طريقة التجزئة النصفية 
 ككانت النتائج كما في الجدكؿ االتي:

 (ٔالجدول )
 نتائج قياس درجة االعتمادية ألداة الدراسة:

 معامل الثبات معامل االرتباط المتغير م
معامل الصدق 

 الذاتي

 ّّٗ.َ ٕٖٔ.َ ٕٗ.َ المستقل المعدل ٔ

 ِٖٗ.َ ُٖٖ.َ ُٖ.َ المستقل  ٕ

 ّٖٗ.َ َْٗ.َ َٗ.َ التابع االول ٖ

 َِٗ.َ ْٖٗ.َ ٕٕ.َ التابع الثاني ٗ

 ٕٕٖ.َ َُٗ.َ ٕٔ.َ التابع الثالث ٘

استمارة  ٙ
 االستقصاء كاممة

َ.ٖٔ َ.َُٗ َ.ٖٗٗ 
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 ـَُِِإعداد الباحث، باالعتمادية عمى بيانات االستبانة،  المصدر:
( أف جميع معامبلت الثبات كالصدؽ إلجابات ُرقـ ) يتضح لمباحث مف الجدكؿ

افراد العينة عمى العبارات المتعمقة بكؿ متغير كعمى استمارة االستقصاء كاممة كانت 
%( مما يدؿ عمى اف اداة ََُ%(، كالبعض منيا قريب جدان مف )َٓأكبر مف )

البحث،  الدراسة تتصؼ بالثبات كالصدؽ الذاتي الكبيريف جدان بما يحقؽ أغراض
 كيجعؿ التحميؿ االحصائي سميـ كمقبكالن.

 التحميل الوصفي لممتغيرات:
( الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممتغير المستقؿ ِيكضح الجدكؿ رقـ )

)االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية( كالمتغير المعدؿ )التخصص الميني لممراجع 
قعات في المراجعة( حيث تـ تحكيؿ الخارجي( كالمتغير التابع )تضيؽ فجكة التك 

الفئات االسمية )أكافؽ بشدة، كأكافؽ، محايد، ال أكافؽ، ال أكافؽ بشدة( الى فئات 
( عمى التكالي حسب المقياس الخماسي لميكرت، كمف ثـ إدخاليا ٓ,ْ,ّ,ِ,ُرقمية )

 ( عمى النحك االتي:SPSSفي برنامج االحصائي )
 (ٕالجدول )

 رات الدراسة:التحميل الوصفي لممتغي
الوسط  المتغير م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الوزن اقراب الى
 التفسير الوزن

التخصص الميني لممراجع  ُ
 الخارجي

 أكافؽ بشدة ٓ ٖٗ.َ ّْ.ْ

 أكافؽ بشدة ٓ ٖٖ.َ ُْ.ْ االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية ِ

 أكافؽ بشدة ٓ ُٖ.َ َِ.ْ تضيؽ فجكة المسؤكلية ّ

 أكافؽ بشدة ٓ ٕٕ.َ ُٔ.ْ ضيؽ فجكة االداءت ْ

 أكافؽ بشدة ٓ ٓٗ.َ ِِ.ْ تضيؽ فجكة التقرير ٓ
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 ـَُِِإعداد الباحث، باالعتمادية عمى بيانات االستبانة،  المصدر:
( أف قيمة الكسط الحسابي إلجابات المبحكثيف لممتغير ِيتبف لمباحث مف الجدكؿ )

(، كىذه ّْ.ْ)المتغير المعدؿ( بمغ )االكؿ التخصص الميني لممراجع الخارجي 
( الذم يعني )اكافؽ(، كىذا يدؿ عمى اف غالبية المراجعيف ْالقيمة تجاكزت الكزف )

الخارجيف في عينة الدراسة لدييـ الخبرة المينية في مجاؿ محدد، كما اف قيمة الكسط 
مستغؿ( بمغت الحسابي لممتغير الثاني االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية )المتغير ال

( الذم يعني )اكافؽ(، كىذا يدؿ عمى ْ( كذلؾ ىذه القيمة قريبة الى الكزف )ُْ.ْ)
اف غالبية المراجعيف الخارجيف ممتزمكف بالمعايير الدكلية لممراجعة في جكدة التقارير 
المالي، كما اف قيمة الكسط الحسابي لممتغير الثالث تضيؽ فجكة التكقعات في 

كة المسؤكلية، تضيؽ فجكة االداء، تضيؽ فجكة التقرير( )المتغير المراجعة )تضيؽ فج
( عمى التكالي كىذه القيمة قريبة الى الكزف ِِ.ْ(، )ُٔ.ْ(، )َِ.ْالتابع( بمغت )

( الذم يعني )اكافؽ(، كىذا يدؿ عمى اف غالبية المراجعيف الخارجيف لدييـ ْ)
 تخصص ميني كمعرفتيـ بأثره في تضيؽ فجكة التكقعات.

(، ٓٗ.َ – ٕٕ.َما تراكحت قيـ االنحراؼ المعيارم عمى جميع المتغيرات بيف )ك
كىذه القيمة تشير الى التجانس الكبير في اجابات المراجعيف الخارجيف عمى ىذه 

 الفقرات، أم انيـ متفقكف بدرجة كبير جدا عمييا.
 

 اختبار الفرضيات:
ذج االنحدار الخطي الختبار الفرضيات )االكلى، الثانية( تـ استخداـ نمك 

(، كمتغير Xالبسيط، حيث يستخدـ ىذا النمكذج في حالة كجكد متغير كاحد مستقؿ )
( في فرضية الدراسة، كيأخذ نمكذج االنحدار البسيط المعادؿ االساسية Yكاحد تابع )

 التالية:
Y 

 ( تمثؿ الجزء الثابت لمنمكذج.B0حيث اف )
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 النحدار.( فيي تمثؿ معامؿ اB1كاف )

أما بالنسبة لمفرضية الثالثة فيتـ استخداـ تحميؿ المسار لمعرفة تأثير المتغير المعدؿ 
 في العبلقة بيف المتغير المستغؿ كالمتغير التابع.

 اختبار الفرضية األولى:  .ٔ
تنص الفرضية األكلى مف فرضيات الدراسة عمى اآلتي:" تكجد عبلقة ذات داللة  

  معايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة التكقعات في المراجعةإحصائية بيف االلتزاـ ب
تيدؼ ىذه الفرضية إلى بياف إثر االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية في تضييؽ فجكة 
التكقعات في المراجعة، كلمتأكد مف صحة الفرضية سيتـ استخداـ اسمكب االنحدار 

زاـ بمعايير المراجعة الدكلية الخطي البسيط في بناء النمكذج حيث تـ تحديد االلت
فجكة التكقعات في المراجعة حيث تـ تقسيميا كتضييؽ ( xُكمتغير مستقؿ ممثؿ بػ )

تابع  كمتغيرالى )تضيؽ فجكة المسؤكلية، تضيؽ فجكة االداء، تضيؽ فجكة التقرير( 
 ( كذلؾ كما في الجدكؿ اآلتي:yممثؿ بػ )

 

 ( ٖالجدول )

 البسيط لقياس الفرضية االولى.نتائج تحميل االنحدار الخطي 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االلتزام بمعايير المراجعة الدولية وتضييق 
 فجوة المسئولية

معامالت  
 االنحدار

القيمة  (tاختبار )
(Sigاالحتمالية
) 

 التفسير
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 معنكية َََ.َ ُّٗ.ِ ّْٓ.ُ 

 معنكية َََ.َ ْٖٕ.َ ٖٕٔ.َ 

  ٖٔ.َ (معامالالرتباط )

  ِٖ.َ (معاماللتحديد )

 النمكذج معنكم ْٕٓ.ْٗ (اختبار  )

Y=1.678+0.678x 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االلتزام بمعايير المراجعة الدولية وتضييق 
 فجوة األداء

معامالت  
 االنحدار

القيمة  (tاختبار )
(Sigاالحتمالية
) 

 التفسير

 معنكية َََ.َ ِّّ.ِ ُِِ.ُ 

 معنكية َََ.َ ْٗٔ.َ ِّٕ.َ 

  َٗ.َ (معامالالرتباط )

  ّٖ.َ (معاماللتحديد )

 النمكذج معنكم ِِْ.ٕٖ (اختبار  )

Y=1.221+0.372x 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االلتزام بمعايير المراجعة الدولية وتضييق 
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 فجوة التقرير

معامالت  
 االنحدار

القيمة  (tاختبار )
(Sigماليةاالحت

) 

 التفسير

 معنكية َََ.َ َُّ.ِ َْٔ.ُ 

 معنكية َََ.َ ْٕٗ.َ ُْٔ.َ 

  ْٖ.َ (معامالالرتباط )

  ّٕ.َ (معاماللتحديد )

 النمكذج معنكم ُُٗ.َٖ (اختبار  )

Y=1.046+0.461x 

 ـَُِِالمصدر: إعداد الباحث مف الدراسة الميدانية، 

رت نتائج التقدير كجكد ارتباط قكم بيف ( قد أظيّيتضح لمباحث مف الجدكؿ )
االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كمتغير مستقؿ ك كتضييؽ فجكة المسئكلية كمتغير 

(، ك بمغت قيمة معامؿ التحديد ٖٗ.َتابع، حيث بمغت قيـ معامؿ االرتباط البسيط )
كمتغير  (، ىذه القيمة تدؿ عمى انااللتزاـ بمعايير المراجعة الدكليةِٖ.َ( ))

%( في كتضييؽ فجكة المسئكلية )المتغير التابع(، ك نمكذج ِٖمستقؿ تؤثر بػ )
( كىي دالة عف ْٕٓ.ْٗ( )Fاالنحدار البسيط معنكم حيث بمغت قيمة اختبار )

، كمتكسط اثرااللتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية في ُّٗ.ِ(، كَََ.َمستكل داللة )
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: كتعني أف االلتزاـ بمعايير ْٖٕ.َرة، ( مِكتضييؽ فجكة المسئكلية يساكم )
 %.ٖٕب المراجعة الدكلية يساىـ في كتضييؽ فجكة المسئكلية 

مما تقدـ يستنتج الباحث أف فرضية الدراسة األكلي الفرعية كالتي نصت عمى: " 
ىناؾ عبلقة ذات داللة احصائية بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة 

 د تحققت.المسئكلية " ق
يتضح ايضان لمباحث مف الجدكؿ السابؽ قد أظيرت نتائج التقدير كجكد ارتباط 

تضييؽ فجكة ك طردم قكم بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كمتغير مستقؿ 
(، كبمغت قيمة َٗ.َاألداء كمتغير تابع، حيث بمغت قيـ معامؿ االرتباط البسيط )

القيمة تدؿ عمى اف االلتزاـ بمعايير المراجعة (، ىذه ّٖ.َ( )معامؿ التحديد )
%( في تضييؽ فجكة األداء )المتغير التابع(، ّٖالدكلية كمتغير مستقؿ تؤثر بػ )

( كىي دالة ِِْ.ٕٖ()Fكنمكذج االنحدار البسيط معنكم حيث بمغت قيمة اختبار )
الدكلية ، متكسط اثرااللتزاـ بمعايير المراجعة ِّّ.ِ(، كَََ.َعف مستكل داللة )

االلتزاـ بمعايير اف  ، كتعنيْٗٔ.َ( مره، ِفي تضييؽ فجكة األداء يساكم )
 %.ٗٔب  المراجعة الدكلية يساىـ في تضييؽ فجكة األداء

مما تقدـ يستنتج الباحث أف فرضية الدراسة الثانية الفرعية كالتي نصت عمى أف: " 
فجكة كتضييؽ مراجعة الدكلية ىناؾ عبلقة ذات داللة احصائية بيف االلتزاـ بمعايير ال

 األداء " قد تحققت.
( قد أظيرت نتائج التقدير كجكد ارتباط طردم قكم ّيتضح لمباحث مف الجدكؿ )

كتضييؽ فجكة التقرير ك بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كمتغير مستقؿ 
معامؿ (، كبمغت قيمة ْٖ.َكمتغير تابع، حيث بمغت قيـ معامؿ االرتباط البسيط )

(، ىذه القيمة تدؿ عمى اف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية ّٕ.َ( )التحديد )
%( في كتضييؽ فجكة التقرير )المتغير التابع(، كنمكذج ّٕكمتغير مستقؿ تؤثر بػ )

( كىي دالة عف ُُٗ.َٗ()Fاالنحدار البسيط معنكم حيث بمغت قيمة اختبار )



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 146 

سط اثرااللتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية في ، متك َُّ.ِ(، كَََ.َمستكل داللة )
االلتزاـ بمعايير اف  ، كتعنيْٕٗ.َ( مره، ِكتضييؽ فجكة التقرير يساكم )

 %.ٕٗب  المراجعة الدكلية يساىـ في كتضييؽ فجكة التقرير
مما تقدـ يستنتج الباحث أف فرضية الدراسة الثالثة الفرعية كالتي نصت عمى أف: " 

فجكة كتضييؽ اللة احصائية بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية ىناؾ عبلقة ذات د
 التقرير " قد تحققت.

 اختبار الفرضية الثانية:  .ٕ
تنص الفرضية الثانية مف فرضيات الدراسة عمى اآلتي:" الفرضية الثانية الرئيسية: "  

يؤثر التخصص الميني لممراجع الخارجي بصفتو متغيرا معدال في العبلقة بيف 
 االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة التكقعات في المراجعة ".

تيدؼ ىذه الفرضية إلى بياف إثر التخصص الميني لممراجع الخارجي تعديؿ في 
العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة التكقعات في المراجعة، 

سمكب االنحدار الخطي البسيط في بناء كلمتأكد مف صحة الفرضية سيتـ استخداـ ا
( xِالنمكذج حيث أف التخصص الميني لممراجع الخارجي كمتغير مستقؿ ممثؿ بػ )

العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة التكقعات في كفي 
( حيث يتفرع منو ثبلثة فرضيات يتـ اختبارىا في yالمراجعة كمتغير تابع ممثؿ بػ )

 الجدكؿ اآلتي:

 ( ٗالجدول )

 نتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط لقياس الفرضية الثانية: 

التخصص الميني لممراجع الخارجي يعدل العالقة بين االلتزام بمعايير المراجعة 
 الدولية وتضييق فجوة المسئولية



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 147 

معامالت  
 االنحدار

القيمة  (tاختبار )
(Sigاالحتمالية
) 

 التفسير

 معنكية َََ.َ ٕٖٓ.ّ ُْٔ.ُ 

 معنكية َََ.َ ْٗٓ.َ ْٕٔ.َ 

^B2 َ.ّْٖ    

  ٖٗ.َ (معامالالرتباط )

  ٖٔ.َ (معاماللتحديد )

 النمكذج معنكم ْٖٔ.ٖٕ (اختبار  )

التخصص الميني لممراجع الخارجي يعدل العالقة بين االلتزام بمعايير المراجعة 
 الدولية وتضييق فجوة األداء

 معامالت 
 االنحدار

القيمة  (tاختبار )
(Sigاالحتمالية
) 

 التفسير

 معنكية َََ.َ ِّْ.ِ ْٕٔ.ِ 

 معنكية َََ.َ ٖٕٔ.َ ٖٕٔ.َ 

^B2 َ.ُٕٗ    

  ّٗ.َ (معامالالرتباط )
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  ٖٓ.َ (معاماللتحديد )

 النمكذج معنكم َٔٔ.ََُ (اختبار  )

لتزام بمعايير المراجعة التخصص الميني لممراجع الخارجي يعدل العالقة بين اال 
 الدولية وتضييق فجوة التقرير

معامالت  
 االنحدار

القيمة  (tاختبار )
(Sigاالحتمالية
) 

 التفسير

 معنكية َََ.َ ِِٗ.ِ َّٖ.ُ 

 معنكية َََ.َ ِٕٔ.َ َٖٔ.َ 

^B2 َ.ِِٕ    

  َٗ.َ (معامالالرتباط )

  ٕٗ.َ (معاماللتحديد )

 كذج معنكمالنم ُْٔ.ٔٔ (اختبار  )

 ـَُِِالمصدر: إعداد الباحث مف الدراسة الميدانية، 
( قد أظيرت نتائج التقدير كجكد ارتباط قكم بيف ْيتضح لمباحث مف الجدكؿ )

التخصص الميني لممراجع الخارجي كمتغير مستقؿ ك يعدؿ العبلقة بيف االلتزاـ 
بع، حيث بمغت قيـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة المسئكلية كمتغير تا

(، ىذه ٖٔ.َ( )(، ك بمغت قيمة معامؿ التحديد )ٖٗ.َمعامؿ االرتباط البسيط )
القيمة تدؿ عمى انالتخصص الميني لممراجع الخارجي كمتغير مستقؿ تؤثر بػ 
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%( في تعديؿ العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة ٖٔ)
، ك نمكذج االنحدار البسيط معنكم حيث بمغت قيمة اختبار المسئكلية )المتغير التابع(

(F( )ٕٖ.ْٖٔ( كىي دالة عف مستكل داللة )َ.َََك ،)ّ.ٖٕٓ كمتكسط ،
اثرالتخصص الميني لممراجع الخارجي في تعديؿ العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير 

: كتعني أف ْٗٓ.َ( مرة، ّالمراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة المسئكلية يساكم )
لتخصص الميني لممراجع الخارجي يساىـ في تعديؿ العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير ا

 %.ٗٓب المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة المسئكلية 
مما تقدـ يستنتج الباحث أف فرضية الدراسة األكلي الفرعية كالتي نصت عمى: " 

لمراجعة التخصص الميني لممراجع الخارجي يعدؿ العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير ا
 الدكلية كتضييؽ فجكة المسئكلية " قد تحققت.

يتضح ايضان لمباحث مف الجدكؿ السابؽ قد أظيرت نتائج التقدير كجكد ارتباط 
تعديؿ ك طردم قكم بيف التخصص الميني لممراجع الخارجي كمتغير مستقؿ 

تابع، العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة األداء كمتغير 
( (، كبمغت قيمة معامؿ التحديد )ّٗ.َحيث بمغت قيـ معامؿ االرتباط البسيط )

(، ىذه القيمة تدؿ عمى اف التخصص الميني لممراجع الخارجي كمتغير ٖٓ.َ)
%( في تعديؿ العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية ٖٓمستقؿ تؤثر بػ )

كنمكذج االنحدار البسيط معنكم حيث بمغت  كتضييؽ فجكة األداء )المتغير التابع(،
، ِّْ.ِ(، كَََ.َ( كىي دالة عف مستكل داللة )َٔٔ.ََُ()Fقيمة اختبار )

متكسط اثرالتخصص الميني لممراجع الخارجي في تعديؿ العبلقة بيف االلتزاـ 
اف  ، كتعنئٖٕ.َ( مره، ِبمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة األداء يساكم )

الميني لممراجع الخارجي يساىـ في تعديؿ العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير التخصص 
 %.ٖٔب  المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة األداء
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مما تقدـ يستنتج الباحث أف فرضية الدراسة الثانية الفرعية كالتي نصت عمى أف: 
ة "التخصص الميني لممراجع الخارجي يعدؿ العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجع

 الدكليةتضييؽ فجكة األداء " قد تحققت.
( قد أظيرت نتائج التقدير كجكد ارتباط طردم قكم ّيتضح لمباحث مف الجدكؿ )

تعديؿ العبلقة بيف ك بيف التخصص الميني لممراجع الخارجي كمتغير مستقؿ 
االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة التقرير كمتغير تابع، حيث بمغت قيـ 

(، ىذه ٕٗ.َ( )(، كبمغت قيمة معامؿ التحديد )َٗ.َمعامؿ االرتباط البسيط )
القيمة تدؿ عمى اف التخصص الميني لممراجع الخارجي كمتغير مستقؿ تؤثر بػ 

%( في تعديؿ العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة ٕٗ)
لبسيط معنكم حيث بمغت قيمة اختبار التقرير )المتغير التابع(، كنمكذج االنحدار ا

(F()ٔٔ.ُْٔ( كىي دالة عف مستكل داللة )َ.َََك ،)ِ.ِِٗ متكسط ،
اثرالتخصص الميني لممراجع الخارجي في تعديؿ العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير 

اف  ، كتعنئِٕ.َ( مره، ِالمراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة التقرير يساكم )
ارجي يساىـ في تعديؿ العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير التخصص الميني لممراجع الخ

 %.ّٕب  المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة التقرير
مما تقدـ يستنتج الباحث أف فرضية الدراسة الثالثة الفرعية كالتي نصت عمى أف: 
"التخصص الميني لممراجع الخارجي يعدؿ العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة 

 جكة التقرير " قد تحققت.الدكليةكتضييؽ ف
 ( تمخيص لنتائج اختبار الفرضية الثانية:ٓيكضح الجدكؿ رقـ )
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 (٘جدول )
ممخص نتائج إثر المتغير الوسيط )التخصص الميني لممراجع الخارجي( في 
 العالقة بين االلتزام بين معايير المراجعة الدولية وتضيق فجوة التوقعات:

 نسبة التأثير نسبة التأثير اطمعمل االرتب المتغير التابع

قبل حذف 
المتغير المعدل 
)التخصص 
 الميني(

بعد حذف 
المتغير المعدل 
)التخصص 
 الميني(

المتغير 
المعدل 

)التخصص 
 الميني(

المتغير 
المستقل 

معايير )
المراجعة 
 (الدولية

تضيؽ فجكة 
 المسؤكلية

َ.ٖٗ َ.ٖٔ َ.ْٕٔ َ.ّْٖ 

تضيؽ فجكة 
 االداء

َ.ّٗ َ.َٗ َ.ٕٖٔ َ.ُٕٗ 

تضيؽ فجكة 
 التقرير

َ.َٗ َ.ْٖ َ.َٖٔ َ.ِِٕ 

 ـ.َُِِالمصدر: اعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية، 
كبناء عمى ما سبؽ يتـ قبكؿ الفرضية الرئيسية الثانية كالفرضيات الفرعية التابعة 

 ليا.
 مناقشة النتائج:

لدراسة، حيث أثبتت أف يبلحظ أف نتائج الدراسة تشير إلى قبكؿ جميع فرضيات ا
النتائج اف االلتزاـ بتطبيؽ معايير المراجعة الدكلية ساعد عمى تضييؽ فجكة التكقعات 

ـ: سامر، َُِٖساره ،(المراجعة كىزه النتيجة تتفؽ مع جميع االدبيات السابقة، منيا
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، كما أثبتت نتائج الدراسة اف )ـ َُِِـ: عبد الرحمف َُِٕـ: عياد َُِْ
ي لممراجع الخارجي يعدؿ العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة التخصص المين

الدكلية كتضييؽ فجكة. بما أف الدراسات السابقة أثبتت أف فجكة التكقعات في 
المراجعة تنشا لعدـ معرفة مراجع الحسابات بنشاط العميؿ كاحتياجات مستخدمي 

 Okafor,Otalor2013)، َُِٖAlam andالبيانات المالية كما في دراسة
others،  ،فأف نتيجة الدراسة التي تتعمؽ بأثر  لذلؾ. ز.)ـََِِالياس كالعياشي

التخصص الميني لممراجع الخارجي بصفتو متغيرا معدال في العبلقة بيف االلتزاـ 
بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة التكقعات في المراجعة تتفؽ مع األدبيات 

 السابقة العربية كاألجنبية
 كقد تكصؿ الباحث الي النتائج التالية:

 أظيرت نتائج التحميؿ الكصفي ما يمي: -ُ
أتضح أف التخصص الميني لممراجع الخارجي ساعد المراجعيف في فيـ  - أ

أنشطة القطاع كالمكائح التنظيمية المحددة لو كما أف المعرفة العميقة 
فرص  بظركؼ القطاع كالعكامؿ المحيطة كالمؤثرة عميو يكفر لممراجعيف

 أكبر لتمبية احتياجات عمبلء القطاع.
ساعد االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية عمى تضييؽ فجكة المسؤكلية  - ب

مف خبلؿ االلتزاـ بالعدالػة تجػاه جميػع األطراؼ الػػتي تسػػتفيد مػف القكائـ 
 المالية المنشكرة

ء كذلؾ عمؿ االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية عمى تضييؽ فجكة األدا-ج
 باكتشاؼ التصرفات غير القانكنية كاإلفصاح عنيا.

ساىـ االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية عمى تضييؽ فجكة التقرير كذلؾ  - د
 الدكلية التقارير المالية كفقان لممعايير المحاسبية بإعداد
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 أظيرت نتائج التحميؿ االختبارم ما يمي: -ِ
تزاـ بمعايير المراجعة الدكلية أف معامؿ االرتباط البسيط لمعبلقة بيف االل - أ

( (، كاف بمغت معامؿ التحديد )ٖٗ.َكتضييؽ فجكة المسؤكلية بمغ )
(، مما تدؿ عمى انااللتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية ذادمف كتضييؽ ِٖ.َ)

 فجكة المسئكلية .
أف معامؿ االرتباط البسيط لمعبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة  - ب

(، ىذه القيمة ّٖ.َ( )(، كبمغت قيمة معامؿ التحديد )َٗ.َالدكلية بمغ )
 تدؿ عمى اف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية  ذاد مف تضييؽ فجكة األداء .

بمغت قيـ معامؿ االرتباط البسيط لمعبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة  -ج
( د )(، كبمغت قيمة معامؿ التحديْٖ.َالدكلية كتضييؽ فجكة التقرير )

(، مما تدؿ عمى اف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية ذاد كتضييؽ فجكة ّٕ.َ)
 التقرير .

تدؿ عمي أف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية ادم الي )ج –أ (يبلحظ اف النتائج مف 
تضييؽ فجكة التكقعات في المراجعة  عف طريؽ تضييؽ فجكة المسؤكلية كفجكة 

 ر .األداء كفجكة التقري
( معامؿ التحديد )كقيمة (،0,89)بمغت قيمة معامؿ االرتباط المتعدد - أ

( بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة المسؤكلية قبؿ ٖٔ.َ)
، كبعد تحييد كحذؼ المتغير  )التخصص الميني(تحييد المتغير المعدؿ 

ؾ فإف ( عمي التكالي ، لذلِٖ,َ( ك)ٖٔ,َالمعدؿ أصبحت ىذه القيـ )
التخصص الميني لممراجعيف الخارجييف باعتباره متغيرا" معدال" ادم الي 
زيادة قكة العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة 

 المسؤكلية .
( معامؿ التحديد )كقيمة (،ّٗ,َ)بمغت قيمة معامؿ االرتباط المتعدد - ب

لية كتضييؽ فجكة االداء قبؿ ( بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدك ٖٓ.َ)
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، كبعد تحييد كحذؼ المتغير  )التخصص الميني(تحييد المتغير المعدؿ 
( عمي التكالي ، لذلؾ فإف ّٖ,َ( ك)َٗ,َالمعدؿ أصبحت ىذه القيـ )

التخصص الميني لممراجعيف الخارجييف باعتباره متغيرا" معدال" ادم الي 
 المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة األداء .زيادة قكة العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير 

( معامؿ التحديد )كقيمة (،َٗ,َ)بمغت قيمة معامؿ االرتباط المتعدد - ج
( بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة التقرير قبؿ ّٕ.َ)

، كبعد تحييد كحذؼ المتغير  )التخصص الميني(تحييد المتغير المعدؿ 
( عمي التكالي ، لذلؾ فإف ّٕ,َ( ك)ْٖ,َ)المعدؿ أصبحت ىذه القيـ 

التخصص الميني لممراجعيف الخارجييف باعتباره متغيرا" معدال" ادم الي 
زيادة قكة العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة التقرير 

. 
تدؿ عمي أف التخصص الميني لممراجعيف الخارجييف  )ج –أ (يبلحظ اف النتائج مف 

صفتو متغيرا معدال أدل الي زيادة العبلقة بيف االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية ب
كتضييؽ فجكة التكقعات في المراجعة عف طريؽ تأثيره في العبلقة بيف االلتزاـ 

لية كفجكة األداء كفجكة بمعايير المراجعة الدكلية كتضييؽ كؿ مف فجكة المسؤك 
  .التقرير

 توصيات وحدود الدراسة:
 خبلؿ النتائج التي تـ التكصؿ الييا يكصي الباحث باآلتي: مف
عمى مكاتب المراجعة الخارجية زيادة االىتماـ بتطبيؽ معايير األداء الميني  .ُ

لممراجع الخارجي كمتابعة التطكرات في مجاؿ المينة لمتأكد مف مكاكبتيا 
 لمتطكرات المينية في عممية المراجعة.

بالتدريب الجيد لممراجعيف لدييا بغرض زيادة  عمى مكاتب المراجعة االىتماـ .ِ
تأىيميـ كمياراتيـ الفنية، كما ينبغي التركيز عمى التدريب العممي في مجاالت 
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التخصص بغرض تككيف خبرا في الصناعة لتككف لدييـ المقدرة عمى تضييؽ 
 فجكة التكقعات في المراجعة.

بالدكر الميني لممراجعيف  عقد ندكات ككرش عمؿ لتثقيؼ مستخدمي القكائـ المالية .ّ
 مف أجؿ تقميؿ التكقعات غير المعقكلة مف جانب الجميكر.

االىتماـ بأداء عممية المراجعة بالمستكل الميني لمكفاءة الفنية كالنزاىة كالحياد  .ْ
 كالمكضكعية لتضييؽ فجكة التكقعات في المراجعة. 

في تضييؽ فجكة إحكاـ الرقابة عمى إجراءات المراجعة لما ليا مف دكر فعاؿ  .ٓ
 كاكتشاؼ التصرفات غير القانكنية. األداء

تكضػػػػػػػػيح اإلجراءات التي يتبعيا مكتب المراجعػػػة لتػػػكفير القناعػػػة لجكدة المراجعة  .ٔ
 لممساىمة في تضييؽ فجكة المسؤكلية. 

لممساىمة في تركيز كتكسيع المعرفة كالميارة لدل المراجع الخارجي العمؿ  .ٕ
 التكقعات في المراجعة.تضييؽ فجكة 

العمؿ عمى اعتماد معيار مكحد لجكدة أعماؿ المراجعة الخارجية سكاء كانت دكلية أك محمية 
 لتحقيؽ جكدة عالية في خدمات المراجعة كتحقيؽ رضا األطراؼ المعنية بشأف تمؾ الخدمات.

 تي:كد الدراسة فيمخصيا الباحث في اآلأما بالنسبة لحد
، حيث ركزت الدراسة عمى مكاتب المراجعة الخارجية فقط . حجـ عينة الدراسةُ

كيمكف أف يكسع نطاؽ العينة ليشمؿ ديكاف المراجع القكمي بالسكداف فكمما تككف 
 العينة أكبر تككف النتائج أكثر تعميما.

. تناكلت الدراسة أثر التخصص الميني لممراجع الخارجي باعتباره متغير معدؿ ِ
معايير المراجعة الدكلية كتضييؽ فجكة التكقعات في المراجعة لمعبلقة بيف االلتزاـ ب

 حيث يحتاج المكضكع الي مزيدا مف البحث خاصة في البيئة العربية.
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. ركزت الدراسة عمى قياس أثر االلتزاـ بمعايير المراجعة الدكلية في تضييؽ فجكة ّ
لممراجع  التكقعات في المراجعة. كتعديؿ ىزه العبلقة بمتغير التخصص الميني

الخارجي بنشاط العميؿ كيمكف ضبط ىزه العبلقة بمتغيرات حاكمة اخرم مثؿ: إجراء 
المراجعة التحميمية، حجـ مكتب المراجعة، جكدة المراجعة الخارجية،المراجعة 

 المستمرة.
 :المراجع

 المراجع العربية:

أثر خبرة المراجع بصناعة العميل عمى الحفيظ عبد اليادم،  إبراىيـ عبد -
سوق الخدمات بخالف المراجعة وجودة أدائيا وانعكاسات ذلك عمى جودة 

، مجمة الدراسات المالية كالتجارية، كمية التجارة، جامعة بني سكيؼ، المراجعة
 .َِٗـ، صََِٕالعدد الثاني، 

ـ(، ُٔٗٗ، )القاىرة: الدار العممية، المراجعة العامةأبك الفتكح عمى فضالة،  -
 .ُّص 

دور أدلة اإلثبات في تحسين جودة المراجعة حمد حامد، أبك بكر عثماف م -
: جامعة اإللكترونية، دراسة ميدانية عمى ديوان المراجعة القومي ، )الخرطـك

النيميف كمية الدراسات العميا، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشكرة، 
 .ٔٓـ(، ص َُِٔ

ة في تضييق دور جودة المراجعة الخارجي العياشي زرزار. إلياس بف قرم. -
، فجوة التوقعات في بيئة التدقيق: دراسة حالة سطيف برج بوعريريج

سكيكدة، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية  ُٓٓٗأكت َِ)الجزائر: جامعة 
، ّالمجمد كعمـك التسيير،مجمة أرصاد لمدراسات االقتصادية كاإلدارية،

 ُٕٔ-ُٕٓـ(، ص ص ََِِ، ِالعدد
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جودة المراجعة الخارجية في تضييق  دكر رزار.العياشي ز  إلياس بف قرم. -
، فجوة التوقعات في بيئة التدقيق: دراسة حالة سطيف برج بوعريريج

سكيكدة، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية  ُٓٓٗأكت َِ)الجزائر: جامعة 
، ّالمجؿ د كعمـك التسيير،مجمة أرصاد لمدراسات االقتصادية كاإلدارية،

 ُٕٔ-ُٕٓ ـ(، ص صََِِ، ِالعدد
دراسة واختبار أثر التخصص الصناعي لمراجع أماؿ محمد عكض،  -

الحسابات عمى جودة األرباح المحاسبية لمشركات المقيدة بالبورصة 
، مجمة كمية التجارة لمبحكث العممية، كمية التجارة، جامعة المصرية

 .ٖٔـ، صََِٔ، العدد األكؿ، ُِاإلسكندرية، المجمد 
، )اإلسكندرية: المراجعةالدوليةوعولمةأسواقرأسالمال، لطفي احمد السيد أميف -

 781 .، ص2005)الدارالجامعية، 
، )اإلسكندرية: المراجعة المتقدمة مدخل كميجكرج دانياؿ غالي كآخركف،  -

 . ُّٗـ(، ص ََِٖالدار الجامعية، 
مدي اسيام بنود االستقاللية حساـ الديف قباني، كعبد المطمب السرطاكم،  -

نون سيريسن اوكسمي في تعزيز استقاللية المحاسب القانوني الواردة بقا
، المجمة األردنية في إدارة االعماؿ، األردني وأثره في تقميص فجوة التوقعات

 ـََُِ، ّ، العدد ٔالمجمد 
الخدمات االستشارية لمينة المراجعة وأثرىا خالد حسف سيد أحمد محمد،  -

:عمى استقاللية المراجع الخارجي جامعة النيميف، كمية الدراسات  ، )الخرطـك
-ْٔـ(، ص ص َُِْالعميا، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشكرة، 

ْٕ. 
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أثر تطبيق معايير المراجعة الدولية في تقميل مخاطر سارة الشريؼ محمد،  -
: جامعة النيميف، كمية الدراسات العميا، رسالة ماجستير المراجعة ، )الخرطـك

 ـ(.َُِٖ، في المحاسبة، غير منشكرة
أثر تطبيق معايير المراجعة الدولية في تقميل مخاطر سارة الشريؼ محمد،  -

: جامعة النيميف، كمية الدراسات العميا، رسالة ماجستير المراجعة ، )الخرطـك
 ـ(.َُِٖفي المحاسبة، غير منشكرة، 

دور جودة المراجعة الخارجية عمى ىامش أمان المستثمر في سامر دكارة،  -
، )حمب: جامعة حمب، كمية ساليب المحاسبة اإلبداعيةظل تطبيق أ

 ـ(.َُِْاالقتصاد، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشكرة، 
التقارير المالية لممراجع وآثارىا عمى اتخاذ القرارات في سعاد معمر شدرم،  -

، )الجزائر: جامعة محمد بكقرة، كمية العمـك ظل األزمات المالية العالمية
التجارية كعمـك التسيير، رسالة دكتكراه في مالية المؤسسات، االقتصادية ك 

 .  ُِٖـ(، ص َُِٓ
، رسالة التنبؤ بفجوة التوقعات في المراجعةسميماف مصطفي سميماف،  -

دكتكراه غير منشكرة في المحاسبة، جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا، كمية 
 ـََِِالدراسات العميا، 

الرقابة والمراجعة في نظم المحاسبة  تو،سمير كامؿ، كشحاتو سيد شحا -
 .ٕٖ-ٖٔص ص  ـ(،2014، )اإلسكندرية: الدار الجامعية،اآللية

، )القاىرة: قراءات وبحوث في المراجعة المتقدمةالسيد أحمد اسماعيؿ السقا،  -
 . ِّٔـ(، ص ََِٖجامعة طنطا، مكتبة كمية التجارة، 

جامعو سطيؼ، رسالة  ، )الجزائر:التنظيم الميني لممراجعةشرفي عمر،  -
دكتكراه في المحاسبة غير منشكرة، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك 

 .ْٕ، ص (ـَُِّالتسيير، 
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، )الجزائر: جامعو سطيؼ، رسالة التنظيم الميني لممراجعةشرفي عمر،  -
دكتكراه في المحاسبة غير منشكرة، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك 

 .ْٕ، ص (ـَُِّالتسيير، 
، االتجاىات الحديثة في استقالل مراجع الحساباتصبرم حسيف عطية،  -

: جامعة أـ درماف االسبلمية، كمية الدراسات العميا، رسالة ماجستير  )الخرطـك
 . ّٓـ(، ص ُٖٗٗفي المحاسبة غير منشكرة، 

جودة المراجعة ودورىا في رفع كفاءة وفعالية الحكومة من عايدة عثماف،  -
، رسالة دكتكراه غير منشكرة في المحاسبة، جامعة ر لجان المراجعةمنظو 

 ـَُُِالنيميف، 
، أثر التخصص الميني لممراجع عمى دور عبد الرحمف عبد ا عبد الرحمف -

)الرياض: مجمة المحاسبة القضائية في اكتشاف التالعب باألرقام المالية، 
 ( ـَُِٔ، ْ، العدد ٔٓمعيد اإلدارة العامة، المجمد 

أثرالتشغيل االلكتروني لمبيانات المالية عمى جودة عبد العظيـ عثماف محمد،  -
: المراجعة الخارجية في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية ، )الخرطـك

جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا، كمية الدراسات العميا، رسالة ماجستير في 
 .ـ(َُِٕالمحاسبة، غير منشكرة، 

رقابة الجودة عمى المراجعة وأثرىا في كفاءة األداء تجاني ادـ، عبد ا ال -
الميني لممراجعة الخارجية )دراسة ميدانية بالتطبيق عمى مكاتب المراجعة 

: جامعة النيميف، كمية الدراسات العميا، رسالة بوالية الخرطوم ، )الخرطـك
 ـ(.َُِٖماجستير في المحاسبة غير منشكرة، 

مراجعة الحسابات في بيئة شحاتة السيد شحاتة،  عبد الكىاب نصر عمي، -
، )اإلسكندرية: دار التعميـ الخصخصة وأسواق المال والتجارة اإللكترونية

 .ّٖ-ِٖـ(، ص ص 2004الجامعي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 
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أثر الخبرة المينية عمى لممراجع الخارجي عمى جودة عبده عمى شمبي،  -
دارة ، )القاالمراجعة الخارجية بمصر ىرة: جامعة حمكاف،كمية التجارة كا 

 ـ(،ََِٖاالعماؿ،رسالة ماجستير غير منشكرة،
الجيود الدولية المينية لتطوير التعميم المحاسبي  عطاء ا خميؿ بف كراد، -

،)القاىرة: جامعة حمكاف، كمية المستمر لمواجية بيئة االعمال اإللكترونية
دارة االعماؿ، المجمة العممية  ـ(، ََِّلمبحكث كالدراسات التجارية، التجارة كا 

الخبرة المينية لممراجع الخارجي ودورىا في تقويم عماد الديف عثماف ياسيف،  -
)الخرطكـ: جامعة النيميف، كمية  بعض العوامل المرتبطة بمخاطر المراجعة،
 ـ(.َُِٔالدراسات العميا رسالة ماجستير غير منشكرة،

ير المراجعة الدولي في تحقيق جودة دور معايعياد عمي فبلح السعايدة،  -
، التقارير والقوائم المالية لشركات المساىمة العامة في سوق عمان المالي

: جامعة أـ درماف اإلسبلمية، كمية الدراسات العميا، رسالة دكتكراه  )الخرطـك
 ـ(.2017في فمسفة المحاسبة، غير منشكرة، 

الدولي في تحقيق جودة  دور معايير المراجعةعياد عمي فبلح السعايدة،  -
، التقارير والقوائم المالية لشركات المساىمة العامة في سوق عمان المالي

: جامعة أـ درماف اإلسبلمية، كمية الدراسات العميا، رسالة دكتكراه  )الخرطـك
 ـ(.2017في فمسفة المحاسبة، غير منشكرة، 

تحقيق جودة دور معايير المراجعة الدولي في عياد عمي فبلح السعايدة،  -
، التقارير والقوائم المالية لشركات المساىمة العامة في سوق عمان المالي

: جامعة أـ درماف اإلسبلمية، كمية الدراسات العميا، رسالة دكتكراه  )الخرطـك
 ـ(.2017في فمسفة المحاسبة، غير منشكرة، 

دعم استقاللية المراجع لغرض تضييق فجوة فيد محمد فياد العجمي،  -
، )القاىرة: جامعة عيف شمس، كمية التجارة، رسالة ماجستير في عاتالتوق

 . ِّـ(، ص ََِِالمحاسبة غير منشكرة، 
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أثر التخصص الصناعي لممراجع الخارجي عمى تقميل ليمى عزيز صميب،  -
، المجمة المصرية لمدراسات التجارية، كمية التجارة، جامعة خطر المراجعة

 .ُْٔ – ّٗٔـ، ص صََِّؿ، ، العدد األك ٖالمنصكرة، المجمد 
كشف بأسماء المحاسبين القانونيين مجمس تنظيـ مينة المحاسبة كالمراجعة،" -

 ـ(.َُِِخبلؿ العاـ بالسودان 
دور المراجع الخارجي والمنظمات المينية في الحد من محمد إبراىيـ الجاؾ،  -

دارة األعماؿ، فجوة التوقعات المجمة ، )القاىرة: جامعة حمكاف، كمية التجارة كا 
العممية لمبحكث كالدراسات التجارية، تقرير المراجع لدعـ مصداقية التقارير 

 .ُِٔ-ُُْـ(، صَُُِ، ّكالقكائـ المالية، العدد 
- 

، )القاىرة: االكاديمية المراجعة والتدقيق الشرعيمحمد الفاتح محمد بشير المغربي ،
 .َّـ(، ص َُِٖالحديثة لمكتاب الجامعي،

- 
، )القاىرة: االكاديمية المراجعة والتدقيق الشرعيشير المغربي ،محمد الفاتح محمد ب

 َّـ(، ص َُِٖالحديثة لمكتاب الجامعي،
، )اإلسكندرية: دراساتمتقدمةفيالمراجعةمحمدالفيكميمحمدكآخركف،  -

 281 .ـ(، ص2003المكتبالجامعيالحديث، 
كتب ، )اإلسكندرية: المدراسات متقدمة في المراجعةمحمد الفيكمي كآخركف،  -

 . ُِٖـ(، ص ََِّالجامعي الحديث، 
أثر االختالف في عوامل مخاطر العميل عمى عمميات محمد عبد ا محمد،  -

، مجمة قرار المراجعين في إطار التخطيط متعدد المراحل لعممية المراجعة
الدراسات كالبحكث التجارية، كمية التجارة، جامعة بنيا، العدد الثاني، 

 .ُْٗـ، صََِٓ
دور معايير المراجعة في تضييق فجوة حمكد مصطفي، مصطفي م -

، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة دمشؽ، كمية االقتصاد التوقعات
 ـََِٕ،
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أىمية التخصص الميني لممراجع في تحسين معاذ طاىر صالح المقطرم،  -
، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية، تقدير مخاطر المراجعة

 .ُّْـ، صَُُِلعدد الرابع، ، إِالمجمد 
 تطبيقل خال  من الداخمي المراجع قدرة مدىمؤمف محمد حسف العفيفي،  -

 الفساد ظاىرة مواجية  لممراجعة الداخميةالدوليةعمى الميني األداء معايير
، )غزة: الجامعة اإلسبلمية، عمادة االقتصادية المؤسسات في المالي

محاسبة كالتمكيؿ، غير منشكرة، الدراسات العميا، رسالة ماجستير في ال
 ـ(.ََِٗ

فجوة التوقعات ومسؤوليات المدققين من وجية نظر ىاشـ حسف التميمي،  -
 ـ.ََِٗ، ُِ، مجمة كمية بفجاج لمعمـك االقتصادية، العدد المستثمرين
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 كممة الناس في القرآن الكريم االستعمال والمعاني والدالالت
The word people in the Holy Qur’an: usage, meanings and 

connotations 
 

 د. عباس محمد أحمد عبد الباقي، *
 أ. مشارؾ، عميد كمية الدراسات العميا، 
 أستاذ عمـ الداللة كالمعاجـ المغكية، 

 ،abasskbr5@gmail.comجامعة زالنجي السكداف. 
 

 د. عمي بشرل األميف عبد الباقي، *
 جامعة زالنجي، السكداف  أ.مساعد، رئيس قسـ المغة العربية،

 .aboshra16@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:abasskbr5@gmail.com
mailto:aboshra16@gmail.com


 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 165 

 
 
 
 
 

 الممخص.                                   
في ثمانية كأربعيف سكرة، في كردت كممة )الناس( في القرآف الكريـ مائة كتسع كسبعيف مرة، 

مكاضع متعددة في السكرة الكاحدة، ففي سكرة )البقرة( مثبل: تكررت خمس كعشريف مرة، كفي 
األمر الذم سكرة )آؿ عمراف( تكررت أحد عشرة مرة، كما نزلت سكرة كاممة حممت اسـ )الناس( 

يؤكد اىتماـ الخطاب القرآني بيذه الكممة كيمفت االنتباه إلى ضركرة دراسة معاني ىذه الكممة 
 كاستعماالتيا في الخطاب القرآني.

أسمكب القرآف الكريـ في تنكيع كتعدد الدالالت لممفردة الكاحدة  ىدفت الكرقة إلى دراسة
ي، كاتبعت المنيج الكصفي التحميمي. كمف أبرز كاستعماليا، كمعرفة الفركؽ الدقيقة بيف المعان

النتائج: انفرد القرآف الكريـ بمعافو خاصة لكممة )الناس( كذلؾ دليؿ قاطع عمى عمك ببلغتو 
عجازه البياني، كيًجدت كممات كثيرة في القرآف الكريـ مثؿ: البشر، األناـ، قريبة مف كممة  كا 

 الستعماؿ القرآني الدقيؽ.)الناس( في معناىا كلكنيا تختمؼ عنيا كفؽ ا
الناس ػالخطاب القرآني ػػ الفركؽ الداللية ػػ تناكب المعاني ػػ السياؽ المغكم الكممات المفاتيح: 

 السياؽ المقامي.
 

Abstract                                                     
  The word (people) appeared in the Noble Qur’an one hundred and 
seventy-nine times, in forty-eight surahs, in multiple places in one 
surah. In Surah “Al-Baqarah”, for example: it was repeated twenty-five 
times, and in Surat (Al-Imran) it was repeated eleven times. A complete 
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surah was also revealed bearing the name (People), which confirms the 
interest of the Qur’anic discourse with this word and draws attention to 
the need to study the meanings of this word and its uses in the Qur’anic 
discourse. 
The paper aimed to study the method of the Noble Qur’an in diversifying 
and multiplying the connotations of a single singular and its use, and to 
know the nuances between the meanings, and to follow the descriptive 
analytical approach, and gain its importance from researching one of the 
secrets of the rhetoric of the Qur’anic discourse, which includes the 
single word for more than one meaning. Among the most prominent 
results: The Noble Qur’an was singled out with special meanings for the 
word “people”, which is a definitive evidence of its high eloquence and 
rhetorical miracle. Many words were found in the Holy Qur’an such as: 
human beings, anam, close to the word “people” in its meaning, but 
differ from it according to the precise Quranic usage. 
Key words: people - Qur’anic discourse - semantic differences - 
alternating meanings - linguistic context - maqam context. 
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 المقدمة:
 في دكرانيا لكثرة )الناس( كممة الكريـ القرآف قراءة عند االنتباه تشد التي الكممات مف

 كدالالتيا معانييا كثرت كقد الكريـ. القرآف في المفردة ىذه أىمية يؤكد مما القرآف
 المشركيف، أك الييكد تعني كمرة المنافيف، عمى أخرل كتارة المؤمنيف عمى تدؿ فتارة
 الدالالت. مف كغيرىا محددة، مجمكعة أك بعينو شخص عمى تدؿ كقد
 فقد فيو كردت الذم السياؽ )الناس( كممة مف المراد المعنى تكضيح في كيتحكـ   

 سياؽ في أك كالتيديد الكعيد سياؽ منيا: مختمفة كمقامية لغكية سياقات في جاءت
 يقتضي ذلؾ ؿكك معناىا، يكضح خاص بسبب مرتبطة ترد كقد كالترغيب الترىيب
 جديدة. داللة لتعطي معيا تتركب مختمفة كمفردات خاصا استعماال

و الخطاب جاء كما  الحياة نكاحي كؿ شامبل القرآف في )الناس( إلى المكجَّ
 مثؿ: كثيرة كممات القرآف ذكر أيضا كالسياسية، كاالقتصادية اإلنسانيةاالجتماعية

 ال فكارؽ ىناؾ أف إال المعنى في )الناس( كممة مف قريبة كالقـك كالبشر كاإلنس البرية
 لؤللفاظ. الكريـ الكريـ القرآف استخداـ خبلؿ مف إال اإلنساف يتبينيا

تظير مشكمة الدراسة مف كثرة تكرار كممة )الناس( في القرآف الكريـ، مشكمة الدراسة:
 مما يشير إلى ضركرة اختبلؼ معانييا في المكاضع المختمفة.

 لماذا تكررت كممة الناس كثيرا في الخطاب القرآني؟   ػػُأسئمة الدراسة:
 ػػ ىؿ كردت كممة الناس في القرآف الكريـ بمعنى كاحد أـ بمعاف متعددة؟  ِ
 ػػ ما ىي المعاني المتعددة لكممة الناس في القرآف الكريـ؟ ّ
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 ػػ ما عبلقة تعدد معاني كممة الناس بالسياؽ العاـ لمخطاب القرآني؟ْ
فركؽ داللية بيف كممة الناس ككممات أخرل مثؿ: الكرل، الخمؽ، البشر  ػػ ىؿ تكجد ٓ

 اإلنس...في االستعماؿ القرآني؟
يكتسب البحث أىميتو مف ككنو يتعمؽ بكتاب ا الكريـ، كأنو يبحث أىمية الدراسة:

في سر مف أسرار القرآف الكريـ، حيث يكرد المفظة الكاحدة ألكثر مف معنى، ككذلؾ 
البحث مف خبلؿ كقكفو عمى الفركؽ الدقيقة بيف دالالت الكممات  تبدك أىمية

 المتقاربة في المعنى.
 .اتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميميمنيج الدراسة:

لـ أقؼ عمى دراسة تناكلت كممة )الناس( منفردة في القرآف الكريـ الدراسات السابقة:
معاني اآليات التي كردت كلكني كقفت عمى الكثير مف كتب التفسير التي شرحت 

فييا كممة الناس في القرآف الكريـ، مف أشيرىا: تفسير ابف كثير، تفسير الطبرم، 
كتفسير القرطبي كتفسير الجبلليف ككتاب البرىاف في عمـك القرآف، كتفسير الشعراكم. 
ككذلؾ كقفت عمى بعض الكتب التي تناكلت القرآف بالشرح كالتعميؽ مثؿ: كتاب النبأ 

 يـ لمدكتكر عبد دراز.العظ
تتفؽ كؿ ىذه التفاسير كالكتب كدراستي في عمك ببلغة القرآف الكريـ أــ أوجو االتفاق:

 . كتفرده في كيفية المطابقة بيف معانيو كألفاظو
تختمؼ تمؾ التفاسير كالكتب عف الدراسة الحالية في أف معظميا ب ـ أوجو االختالف:

عمى مفردة بعينيا، لذلؾ جاء عامة شاممة، أما  تناكؿ تفسير القرآف كامبل كلـ يركز
الدراسة الحالية فقد تميزت بالبحث عف كممة كاحدة متتبعة معانييا كاستعماالتيا في 

 القرآف الكريـ.
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استفادتالدراسة الحالية مف تمؾ التفاسير كالكتب في تحديد ج ــ أوجو االستفادة: 
ية استعماالتيا، ككذلؾ االستفادة منيا معنى كممة الناس في اآليات الكاردة فييا ككيف

 في معرفة الفركؽ الداللية بيف كممة الناس كالكممات القريبة منيا في المعنى. 
شممت الدراسة ثبلثة محاكر، تناكؿ األكؿ تعريؼ لفظة الناس خطة الدراسة:

ككصفيـ، أما المحكر الثاني فقد جاء بعنكاف: خطاب الناس في القرآف الكريـ 
و لمناس في القرآف الكريـ، كبيَّف المحكر مكضّْحا  أنكاع كأىداؼ كتنكع الخطاب المكجَّ

الثالث معاني كاستعماالت كممة الناس في القرآف الكريـ، كما كقؼ عمى الفركؽ 
الداللية بيف بعض المفردات القريبة مف كممة الناس في معناىا مثؿ: البشر، األناـ، 

تمت الدراسة بذكر ال  نتائج كالمراجع.بني آدـ... كخي
 

 المحور األول
 تعريف الناس ووصفيم

 أوالــ تعريف كممة )الناس(:
( كذكرت لو معاف كثيرة منيا: ناس    أكردت المعاجـ المغكية الجذر المغكم )ناسى

د، كنكَّس  الغصف تحرؾ كماؿ، كناس لعابو سالكناس الًجماؿ ساقيا، كنكَّس التمر اسكَّ
ما تعمؽ كتدلى مف السقؼ كالنُّكاسة الذؤابة تنكس.)ابف بالمكاف أقاـ بو  كالنُّكاس 

( بالياء كمعناه: نسي الشيء تركو. ٖٕفارس، ص  ( كما كقفت عمى الجذر )نًسيى
( ال يحمبلف في ِٕ)المعجـ الجامع، ص ( إف الجذريف المذككريف )ناس، نًسيى

س(، كالذم معانيميا ما يشير إشارة مباشرة إلى المعنى المتعارؼ عميو لكممة )النا
يظير أف كممة )الناس( اسـ خاص أيطمؽ عمى الجنس اآلدمي مف المخمكقات كما 
جاء في المعجـ الكسيط: الناس: اسـ لمجميع مف بني آدـ، كاحده إنساف مف غير 
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لفظو، كقد يراد بو الفضبلء دكف غيرىـ مراعاة لمعنى اإلنسانية )مجمع المغة العربية، 
أف كممة )الناس( في تعريفيا العاـ: المراد بيا  (.يمكف القكؿُُٖالقاىرة، ص 

 الجنس اآلدمي جميعا أم عمكـ البشر.
 تانياــــ الصفات المشتركة بين الناس:

اقتضت حكمة ا تعالى أف تكجد في الناس جميعا صفات مشتركة مع اختبلؼ   
الجسمية، المغات كاأللكاف كاألجناس، تتعمؽ ىذه الصفات بالجكانب النفسية كالعمقية ك 

كقد تتفاكت مف إنساف آلخر كلكنيـ يتفقكف في كجكد الحد األنى منيا، كترتبط ىذه 
و إلى  المشاركة في الصفات النفسية كالعمقية ارتباطا كثيقا بالخطاب اإلليي المكجَّ

 الناس عامة، كأىـ ىذه الصفات:
ـ، قاؿ تعالى: : خمؽ ا الناس جميعان مف نفس كاحدة ذكرىـ كأنثاىأوالــ أصل الخمق

بىثَّ ًمٍنيي  يىا كى ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى مىقىكيـ مّْف نٍَّفسو كىاًحدىةو كىخى ـي الًَّذم خى بَّكي مىا ))يىا أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكٍا رى
ـٍ  ـى ًإفَّ الٌموى كىافى عمىكي ا ًنسىاء كىاتَّقيكٍا الٌموى الًَّذم تىسىاءليكفى ًبًو كىاألىٍرحى االن كىًثيران كى ًقيبان(( ًرجى رى

 ( جاء الخطاب في اآلية الكريمة مكضحا أصؿ خمؽ لمناس جميعا.ِ)النساء:
: جعؿ ا تناكؿ الطعاـ سببا مف أسباب الحياة، ثـ بيَّف في ثانياــ تناول الطعام

شريعتو الحبلؿ مف الحراـ، صيانة لمنفس اإلنسانية مما يضرىا، قاؿ ا تعالي: ))يىا 
ـٍ عىديكّّ أىيُّيىا النَّاسي كيمي  بلىالن طىيّْبان كىالى تىتًَّبعيكٍا خيطيكىاًت الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي لىكي كٍا ًممَّا ًفي األىٍرًض حى
(( )البقرة:  . (ُٖٔمًُّبيفه

فطر ا تعالى النفس البشرية عمى حب الشيكات، قاؿ  ثالثاــ الميل إلى الشيوات:
يّْفى ًلمنَّاًس حيبُّ الشَّيىكىاًت  ًمفى النّْسىاء كىاٍلبىًنيفى كىاٍلقىنىاًطيًر اٍلميقىنطىرىًة ًمفى الذَّىىًب تعالى: ))زي

ٍسفي  يىاًة الدٍُّنيىا كىالٌموي ًعندىهي حي ٍرًث ذىًلؾى مىتىاعي اٍلحى ًة كىاألىٍنعىاـً كىاٍلحى مى ٍيًؿ اٍلميسىكَّ ًة كىاٍلخى  كىاٍلًفضَّ
 (.ُْاٍلمىآًب(( )آؿ عمراف:
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س البشرية طمب الخير بطريقة متسرعة لمغاية، قاؿ تستعجؿ النفرابعاــ حب الخير: 
ـٍ فىنىذىري  مييي ـٍ أىجى ٍيًر لىقيًضيى ًإلىٍيًي الىييـ ًباٍلخى ؿي الٌموي ًلمنَّاًس الشَّرَّ اٍسًتٍعجى لىٍك ييعىجّْ تعالي: ))كى

(( )يكنس: ـٍ يىٍعمىييكفى  (.ُُالًَّذيفى الى يىٍرجيكفى ًلقىاءنىا ًفي طيٍغيىاًنًي
أشار القرآف الكريـ إلى ذلؾ في أكثر مف آية،  قاؿ  االنساني لمنفس: خامساــ الظمم

(( )يكنس:  ـٍ يىٍظًمميكفى لىػًكفَّ النَّاسى أىنفيسىيي ـي النَّاسى شىٍيئان كى (. ُْتعالى: ))ًإفَّ الٌموى الى يىٍظًم
 كالظمـ اإلنساني لنفسو كألخيو متعدد الصكر كاألشكاؿ.

سمة إنسانية ثابتة كخاصة عند الشدة سرعاف ما إف الضعؼ البشريسادساـــ الضعف:
انىا  رُّ دىعى ذىا مىسَّ اإًلنسىافى الضُّ يظير الضعؼ كنمجأ إلى ا تعالى، قاؿ تعالى: ))كىاً 

رٍّ مَّسَّوي كىذى  ـٍ يىٍدعينىا ًإلىى ضي نًبًو أىٍك قىاًعدان أىٍك قىآًئمان فىمىمَّا كىشىٍفنىا عىٍنوي ضيرَّهي مىرَّ كىأىف لَّ ًلؾى ًلجى
(( )يكنس  ميكفى ا كىانيكٍا يىٍعمى  (.ُِزييّْفى ًلٍمميٍسًرًفيفى مى

ال يخفى عمى أحد أف ىناؾ صراع أبدم بيف اإلنساف كأخيو  سابعاــ الصراع البشري:
ؽّْ  ـى ًباٍلحى ـٍ نىبىأى اٍبنىٍي آدى اإلنساف كبيف اإلنساف كبيف الشيطاف، قاؿ تعالي: ))كىاٍتؿي عمىًي

بىا قيرٍ  ا يىتىقىبَّؿي الٌموي ًإٍذ قىرَّ ىٍقتيمىنَّؾى قىاؿى ًإنَّمى ًر قىاؿى ألى ـٍ ييتىقىبٍَّؿ ًمفى اآلخى لى ا كى ًدًىمى بىانان فىتيقيبّْؿى ًمف أىحى
(( )المائدة   (. ًِٕمفى اٍلميتًَّقيفى
إف اإلنساف كائف اجتماعي بالفطرة ال يعيش إال في مجتمع  ثامناـــ حب االجتماع:

مجمكعة يعيشكف مع بعضيـ، كتربطيـ ركابط كمصالح  يضـ فئة مف الناس تشكؿ
 مشتركة كتحكميـ عادات كتقاليد كقكانيف كاحدة.

مف آيات ا تعالى في خمقو اختبلؼ الناس في تاسعاـــ االختالف بين الناس: 
أخبلقيـ كخمقيـ كمكانتيـ كخصائصيـ كطرائؽ تفكيرىـ، كقدراتيـ االدركية.)أبك زىرة، 

ـٍ ًإفَّ ( قاؿ تعالي: )ٗص ـٍ كىأىٍلكىاًنكي ؼي أىٍلًسنىًتكي ٍمؽي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى ًمٍف آيىاًتًو خى )كى
 : (( )الرـك يىاتو لٍّْمعىاًلًميفى (ككمما تقدـ اإلنساف في الحضارة كالتطكر ًِِفي ذىًلؾى آلى
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ع في اتسعت آفاؽ رؤيتو كمفاىيمو، مما يحدث تعددا في األحكاـ التي يصدرىا كتنك 
 أسباب الخبلؼ بيف الناس.

تمثؿ ىذه الصفات مرتكزات أساسية لمخطاب القرآني لمناس، فنجده يذكرىـ بأصميـ 
الكاحد كيأمرىـ بالسعي مف أجؿ الرزؽ الحبلؿ، كيطالبيـ بالمحافظة عمى الفرد 

 كالجماعة كصيانة الحقكؽ كرعايتيا كالبعد عف أسباب الخبلؼ كالفرقة.
 

 المحور الثاني                                 
 خطاب الناس في القرآن الكريم

يتكجو الخطاب القرآني بشكؿ مباشر كىادؼ إلى اإلنساف في كينكنتو الكاممة عقبل 
كنفسا، يقكؿ د.عبد ا دراز مشيرا إلى كماؿ الخطاب القرآني لمناس: "كفي النفس 

احدة منيما غير حاجة أختيا، اإلنسانية قكتاف: قكة تفكير كقكة كجداف كحاجة كؿ ك 
فأما إحداىما فتنقّْب عف الحؽ لمعرفتو كعف الخير لمعمؿ بو، أما األخرل فتسجؿ 
إحساسيا بما في األشياء مف لذة كألـ، كالبياف التاـ ىك الذم يكفي لؾ ىاتيف 
الحاجتيف كيطير إلى نفسؾ بيذيف الجناحيف فيؤتييا حظيا مف الفائدة العقمية كالمتعة 

 (ُُّدانية معا". )دراز، صالكج
خاطب القرآنالناس في جميع مستكياتيـ: عالـ كجاىؿ، ذكي كغبي، فجممة كاحدة 

اتصفبالشمكؿ لكؿ أصناؼ العالميف مف المخاطبيف عمى تيمقى إلييـ جميعا، لذلؾ 
كقد تنكعت ككثرت مجاالت الخطاب .تنكع أجناسيـ كألسنتيـ كأديانيـ التي يدينكف بيا

 س، مف ذلؾ:القرآني لمنا
و ا الخطاب لعمـك الناس في غير مكضع مف  :أــ خطاب القرآن لمنَّاس عامَّة كجَّ

قيٍؿ يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنّْي  القرآف، ككؿُّ خطاب فيو لو ىدفو كمقاصده، قاؿ تعالى: ﴿
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ًميعنا﴾ )األعراؼ: ـٍ جى اسي ًإٍف كيٍنتيـٍ ًفي شىؾٍّ قيٍؿ يىا أىيُّيىا النَّ  ( كقاؿ:﴿ُٖٓرىسيكؿي المًَّو ًإلىٍيكي
يىا أىيُّيىا النَّاسي  (كقاؿ: ﴿ًَُْمٍف ًديًني فىبلى أىٍعبيدي الًَّذيفى تىٍعبيديكفى ًمٍف ديكًف المًَّو﴾ )يكنس:

فيكا قىبىاًئؿى ًلتىعىارى ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأيٍنثىى كىجى مىٍقنىاكي ( كغيرىا ُّ﴾ )الحجرات: ًإنَّا خى
 اآليات التي خاطبت عمـك الناس. مف 

يىا أىيُّيىا النَّاسي اٍعبيديكا  ﴿قاؿ تعالى:  ب ــ خطاب الناس الداعي إلى عبادة ا وحده:
ـٍ  مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي ﴾. )البقرة: رى ـٍ لىعىمَّكيـ ٌتٌتقيكفى  (ُِكىالًَّذيفى ًمف قىٍبًمكي

تقرت الدعكة إلى عبادة ا كجو بعد أف اس ج ــ خطاب الناس اآلمر بتحريم الظمم:
ًلتىٍأكيميكا فىًريقنا ًمٍف أىٍمكىاًؿ النَّاًس  ا تعالى الخطاب إلى الناس بأال يتظالمكا، فقاؿ: ﴿

ثٍـً كىأىٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  ـٍ أىٍمكىاؿى ( كقاؿ: ﴿ُٖٖ﴾ )البقرة:ًباإٍلً ٍنوي كىأىٍكًمًي قىٍد نيييكا عى بىا كى ـي الرّْ كىأىٍخًذًى
 (ُِْ﴾. )النساء:ًس ًباٍلبىاًطؿً النَّا

قامتو   دــ خطاب الناس الداعي إلى العدل: خاطب ا الناس داعيا إلى العدؿ كا 
ـى بىٍيفى النَّاسً فقاؿ: ﴿ ؽّْ ًليىٍحكي ذىا ( كقاؿ: ﴿ُِّ﴾ )البقرة:كىأىٍنزىؿى مىعىييـي اٍلًكتىابى ًباٍلحى كىاً 

كىٍمتيـٍ بىٍيفى النَّاًس أىٍف تىٍحكيميكا ًبا  (ٖٓ﴾. )النسا:ٍلعىٍدؿً حى
نص الخطاب اإلليي عمى  ىــ خطاب الناس الداعي إلى اإلصالح االقتصادي:

فىأىٍكفيكا اٍلكىٍيؿى ﴿أىمية اإلصبلح االقتصادم كأشار مباشرة إلى الكيؿ كالميزاف قائبل: 
سيكا النَّاسى أىٍشيىاءىىيـٍ   (ُٖٓ)األعراؼ ﴾.كىاٍلًميزىافى كىالى تىٍبخى

كثرت اآليات التي نادت بأىمية  الداعي إلى اإلنفاق ونبذ البخل: وــ خطاب الناس
ـي المَّوي ًمٍف ﴿اإلنفاؽ منيا: ا آتىاىي يىٍكتيميكفى مى كفى النَّاسى ًباٍلبيٍخًؿ كى يىٍأميري ميكفى كى الًَّذيفى يىٍبخى

ـٍ ًرئىاءى النَّاًس كىالى يي ﴿(كّٕ)النساء:﴾فىٍضًموً  ٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىالى ًباٍليىٍكـً كىالًَّذيفى ييٍنًفقيكفى أىٍمكىالىيي
 (ّٗ.)النساء: ﴾اآٍلًخرً 
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مىى  زــ خطاب الناس اآلمر بعدم إراقة الدماء: قاؿ تعالى: ﴿ًمٍف أىٍجًؿ ذىًلؾى كىتىٍبنىا عى
ٍف قىتىؿى نىٍفسىان ًبغىٍيًر نىٍفسو أٍك فىسىادو ًفي األىٍرًض  ا قىتىؿى بىًني إٍسرىاًئيؿى ٌأنَّوي مى النَّاسى  فىكىأىنَّمى

ًميعنا ا أىٍحيىا النَّاسى جى مىٍف أىٍحيىاىىا فىكىأىنَّمى ًميعناكى  (ِّ)المائدة: ﴾.جى
ًإفَّ أىٍكلىى ﴿قاؿ تعالى: ح ــ خطاب الناس اآلمر باتباع النبي صمى ا عمىو وسمم:

ذىا النًَّبيُّ  ـى لىمًَّذيفى اتَّبىعيكهي كىىىَٰ  (ٖٔ)آؿ عمراف: ﴾.النَّاًس ًبًإٍبرىاًىي
بىيَّف ا تعالى في خطابو  خطاب الناس المحذِّر من بعض أصناف الناس: طــ

أصناؼ مف الناس اتصفكا بصفات سيئة حذر منيـ:مف يظير اإليماف كيبطف الكفر، 
ـٍ ﴿قاؿ تعالى:  ا ىي مى ًباٍليىٍكـً اآٍلًخًر كى ًمفى النَّاًس مىٍف يىقيكؿي آمىنَّا ًبالمًَّو كى

ًمفى ﴿مف يظير القكؿ الطيب كيخفي السيء، قاؿ تعالى: ( ك ٖ)البقرة:﴾ًبميٍؤًمًنيفى  كى
يىاًة الدٍُّنيىا ٍف ييٍعًجبيؾى قىٍكليوي ًفي اٍلحى ( كمف ينفؽ مالو رياء، كمف يككف ٗ)البقرة:  ﴾النَّاًس مى

في دكامة مف الغفمة، مف يجادؿ بغير عمـ، كمف يعبد ا عمى شرط أك طمب: قاؿ 
ٍف ﴿تعالى:  ًمفى النَّاًس مى ٍرؼو كى مىىَٰ حى ( كغيرىـ مف األصناؼ ُُ)الحج:﴾يىٍعبيدي المَّوى عى

 التي حذر القرآف منيا.
ذكر القرآف صنفا مف  ي ـــ خطاب الناس المرغِّب في التقرب إلى صنف من الناس:

الناس عمت ىمميـ كصفت قمكبيـ، ذكرىـ ا لنقتدم بيـ، منيـ:مف يطمب مرضاة 
ًمفى النَّاًس مىٍف يىٍشًرم نىٍفسىوي اٍبًتغىاءى ﴿قاؿ تعالى:  ا كيدفع نفسو ثمنا كال يتردد، كى

اًت المَّوً  تىٍعًرفيييـٍ ﴿( كمف يتعفؼ كيصبر عمى الفاقة، قاؿ تعالى: َِٕ)البقرة: ﴾مىٍرضى
افنا ـٍ الى يىٍسأىليكفى النَّاسى ًإٍلحى  (ِْٔ)البقرة:﴾.ًبًسيمىاىي

بعث ا رسبل مبشريف كمنذريف  ك ــ خطاب الناس المذكر برسل ا عمييم السالم:
 قبؿ محمد صمى ا عميو كسمـ كأمر باإليماف بيـ.
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إف المتتبع لخطاب )الناس( في القرآف الكريـ يجده خطابا شامبل لكؿ جكانب الحياة، 
جامعا كؿ أسباب الخير كالصبلح كالفبلح، مبينا ما ينبغي أف يككف عميو المجتمع 

 كعبلقاتو.  اإلنساني مف ضكابط تنظـ حركتو
 

 المحور الثالث
 تعدد معاني )الناس( في القرآن الكريم

يعد مبحث داللة األلفاظ مف المباحث المغكية ذات الصمة القكية بتفسير كتاب ا 
الكريـ كما يتصؿ بذلؾ مف ظكاىر لغكية مثؿ: االشتراؾ المفظي، الترادؼ، كالتضاد 

تظير في ثبلثة أشكاؿ، تمثؿ ظكاىر ك  كغيرىا. كما تتنكع العبلقة بيف المفظ كمعناه
( ُُ)ناصر عمي، صفي المغة العربية، كىي: الترادفكاالشتراؾ المفظي، كاألضداد.

كممة )الناس( في القرآف يمكف أف تعد مف قبيؿ المشترؾ المفظي أك باب ما أطمؽ  إف
ٍركة االشتراؾ في المغة كما نص المعجـ: "الشّْ عميو الكجكه كالنظائر عند القدماء. ك 

كالشًَّركة سكاء: مخالطة الشريكيف، يقاؿ: اشتركنا بمعنى: تشاركنا، كقد اشترؾ 
( أما االشتراؾ في ٓٔالرجبلف كتشاركا... كالجمع أشراؾ كشركاء".)ابف منظكر، ص

يفى بكجكده فيك تعدد المعاني لمفظ الكاحد أك اتفاؽ المفظيف  اصطبلح المغكييف الميًقرّْ
(، أك اتحاد االسـ كاختبلؼ المسميات )ابف ٔٓكيو، صكاختبلؼ المعنييف )سيب

( كمما قالو السيكطي: "فاالشتراؾ عندىـ ىك: المفظ الكاحد الداؿ عمى ُِّاألثير ص
)السيكطي، . "معنييف مختمفيف فأكثر، داللة عمى السكاء، عند أىؿ تمؾ المغة

 (.َُص
بيف منكر كمقر، قاؿ كلمعمماء قديما كحديثا آراء حكؿ كقكع المشترؾ في المغة ما 

( ِِّسيبكيو: "اعمـ أٌف مف كبلميـ اتفاؽ المفظيف كاختبلؼ المعنييف")سيبكيو، 
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يقصد المفظ الذم لو أكثر مف داللة. كقد كسع ابف فارس في مفيـك سيبكيو أعبله، 
بقكلو: "كتسمى األشياء الكثيرة باالسـ الكاحد، نحك: عيف الماء، كعيف الماؿ، كعيف 

( كقاؿ السيكطي: "إٌف المشترؾ المفظي ىك المفظ ٕٕ)ابف فارس، ص السحاب، ..."
الكاحد الداؿ عمى معنييف مختمفيف فأكثر، داللة عمى السكاء عند أىؿ تمؾ المغة...". 

 (ُِّ)السيكطي، ص
ٌنما المغة  كرفض كقكع االشتراؾ فريؽ مف العمماء منيـ ابف درستكيو الذم يقكؿ: "كا 

ي فمك جاز كضع لفظ كاحد لمعنييف مختمفيف أك أحدىما مكضكعة لئلبانة عف المعان
(بيد أف ُّضد اآلخر لما كاف ذلؾ إبانة بؿ تعمية كتغطية،..." )ناصر عمي، ص

فكرة إنكار المشترؾ الٌمفظٌي تأتي عمى أساس تعميؿ مغاير لدل أبي عمى الفارسي 
مَّا لبلستعماؿ المجا زيقائبل: "اتفاؽ الٌمفظيف الذم يرد االشتراؾ إٌما إلى تداخؿ الٌمغات كا 

كاختبلؼ المعنييف ينبغي أال يككف قصدان في الكضع كال أصبلن كلكنو مف لغات 
تداخمت أك أف تككف لفظة تستعمؿ لمعنى ثـٌ تستعار لشيء فتكثر كتسير بمنزلة 

(اختمؼ المحدثكف أيضا حكؿ كقكع االشتراؾ مف ُٕاألصؿ" )ناصر عمي، ص
محمكد السعراف كرمضاف عبد التكاب.كمف الرافضيف المؤيديف: أحمد مختار عمر، 

براىيـ أنيس الذم ال ينكر الظاىرة بؿ يردىا التطكر المغكم.)أنيس،  تماـ حسَّاف،كا 
(كلكٌنو يميؿ لممنكريف كذلؾ نحسو مف قكلو: "كقد كاف ابف درستكيو محقان ٕٔص

مف حيثأنكر معظـ تمؾ األلفاظ التي عدت مف المشترؾ المفظٌي، كاعتبرىا 
( ىذه الفكرة نجدىا عند تماـ حساف كىي أف المجاز سبب ٖٕالمجاز...".)أنيس، ص

( مف خبلؿ ما أكردناه عف ظاىرة ٕٗفي كقكع المشترؾ في الٌمغة.)حسَّاف، ص
المشترؾ الٌمفظٌي نبلحظ أٌف القدامى تناكلكه لذاتو كلـ يتعرضكا بصكرة كاضحة إلى 

محدثكف فقد اىتٌمكا بظاىرة المشترؾ كدكر دكر الٌسياؽ في تحديد معانيو، أٌما ال
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السياؽ فييا يقكؿ مجدم إبراىيـ: "كليس ثٌمة شؾ في أٌف المشترؾ المفظي يتمٌثؿ في 
عبلقة المفظ بغيره مف األلفاظ داخؿ السياؽ، كىذه العبلقة تجعمو صالحان ألداء معنى 

ذا كجد المفظ نفسو في سياؽ آخر فتككف لو عبلقة بألفاظ أ خرل تختمؼ عف معيف، كا 
األلفاظ المكجكدة في السياؽ األكؿ، فيؤدم المفظ نفسو معنى آخر". )حجازم، 

( ثـ أضاؼ قائبل: "معنى ىذا أٌف السياؽ يؤدم دكران ميمان في الكصكؿ إلى ٕٕص
المعنى الٌدقيؽ ألم كممة كمف ثـٌ كاف االىتماـ بالمقاـ أك سياؽ الحاؿ...ألٌف الكممة 

لسياقيف المفظي كالحالي ال معنى ليا كال قيمة، أك ىي محتممة إذا أخذت منعزلة عف ا
 (ٖٕ، صُْلصنكؼ مف المعاني.

كعمَّقت سمكل العٌكا عمى قكؿ ابف الجكزٌم: "معنى الكجكه كالنظائر أف تككف الكممة    
الكاحدة ذكرت في مكاضع مف القرآف عمى لفظو كاحدو كحركة كاحدةو كأريد بكؿ مكافو 

قائمة: "فإٌف ىذه المعاني ال يعرؼ المراد منيا إال مف خبلؿ   معنى غير اآلخر"
 (َٖ، صُٓالسياؽ...".)

جاءت كممة )الناس( في القرآف حاممة عدة معاني يمكف أوالــ معاني كممة )الناس(:
 حصرىا في اآلتي:

قاؿ تعالى: ﴿كمف الناس مف يقكؿ آمنا با كباليـك اآلخر كما ىـ  أــالمنافقون:
ذكر المفسركف أف المقصكد )المنافقكف( كالذم بيَّف ذلؾ ىك قكلو تعالى بمؤمنيف﴾ 

مىا  ا يىٍخدىعيكفى ًإالَّ أىنفيسىييـ كى مى اًدعيكفى الٌموى كىالًَّذيفى آمىنيكا كى في اآلية التالية ليا: ﴿ييخى
﴾ )البقرة: كفى ( أم بإظيار خبلؼ ما أبطنكه مف الكفر فيـ المنافقكف الذيف ٗيىٍشعيري

 (ِٕٖاإليماف كيبطنكف الكفر.)القرطبي صيظيركف 
ذا قيؿ ليـ آمنكا كما آمف  ب ــ أصحاب النبي صمى ا عميو وسمم: قاؿ تعالى: ﴿كا 

الناس﴾أم كما آمف أصحاب النبي صمى ا عميو كسمـ؛ ألنيـ عندما دعاىـ النبي 
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فرؽ صمى ا عمىو كسمـ لئليماف ردكا مستنكريف: )أنؤمف كما آمف السفياء(، كال
كاضح كجمي بيف معنى )الناس( في اآلية األكلى كمعناىا في اآلية الثانية، كالذم 

 كضح ذلؾ ىك السياؽ المغكم كالمقامي.
ـٍ كىالًَّذيفى ًمف  ج ــ البشر جميعا: مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي قاؿ تعالى: ﴿يىا أىيُّيىا النَّاسي اٍعبيديكٍا رى
﴾ ـٍ تىتَّقيكفى ـٍ لىعىمَّكي ففي اآلية نداء مف ا لمبشر جميعنا، ألف األمر بالعبادة مكجو قىٍبًمكي

 إلى كؿ الخمؽ.
قيكديىىا النَّاسي  دــ الكفار: لىف تىٍفعىميكٍا فىاتَّقيكٍا النَّارى الًَّتي كى ـٍ تىٍفعىميكٍا كى قاؿ تعالى: ﴿فىًإف لَّ

﴾ كردت ىذه اآلية في سياؽ ال ارىةي أيًعدٍَّت ًلٍمكىاًفًريفى تحدم لممنكريف أف يأتكا بسكرة كىاٍلًحجى
مف مثؿ سكر القرآف الكريـ فإف ىـ عجزكا فاليتقكا النار التي كقكدىا الكفار فبل يعقؿ 

 (ّْٓأف يككف كقكدىا المؤمنيف.)القرطبي ص
ـٍ كىأىنتيـٍ تىٍتميكفى  ىــ بني إسرائيل: تىنسىٍكفى أىنفيسىكي كفى النَّاسى ًباٍلًبرّْ كى قاؿ تعالى: ﴿أىتىٍأميري

﴾ الخطاب في اآلية مكجو إلى )بني إسرائيؿ( فقد قاؿ المفسركف  اٍلًكتىابى أىفىبلى تىٍعًقميكفى
)الكتاب( أم التكراة التي فييا كجكب اإليماف بمحمد صمى ا عمىو كسمـ )القرطبي، 

(، كما أف ىذه اآلية جاءت مرتبطة باآليات قبميا كىي قكلو تعالى: ﴿يىا بىًني ُِّص
يَّامى فىاٍرىىبيكًف﴾ ًإٍسرىاًئيؿى  ـٍ كىاً  ـٍ كىأىٍكفيكٍا ًبعىٍيًدم أيكًؼ ًبعىٍيًدكي ًتيى الًَّتي أىٍنعىٍمتي عمىكي كٍا ًنٍعمى اٍذكيري
( النداء مكجة صراحة إلى بني إسرائيؿ كاستمرت اآليات بعدىا في َْ)البقرة:

تىنسىٍكفى أى  كفى النَّاسى ًباٍلًبرّْ كى ـٍ كىأىنتيـٍ تىٍتميكفى اٍلًكتىابى خطابيـ إلى قكلو تعالى: ﴿أىتىٍأميري نفيسىكي
.﴾  أىفىبلى تىٍعًقميكفى

ـي الًَّتي  وــ الييود والجيال: ـٍ عىف ًقٍبمىًتًي قاؿ تعالى: ﴿سىيىقيكؿي السُّفىيىاء ًمفى النَّاًس مىا كىالَّىي
﴾ السفياء كىانيكٍا عمييىا قيؿ لٌّْمًو اٍلمىٍشًرؽي كىاٍلمىٍغًربي يىٍيًدم مىف يىشىاءي ًإلىى ًصرى  اطو مٍُّستىًقيـو
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مف الناس ىـ الييكد كأمثاليـ مف الجياؿ ضعاؼ العقكلؤلنيـ الذيف خاضكا في أمر 
 تحكيؿ قبمة المسمميف مف غير عمـ بؿ سفيا كجيبل.

ـٍ لىٍعنىةي الٌمًو  زــ المؤمنون: ـٍ كيفَّاره أيكلىًئؾى عمىًي اتيكا كىىي مى كا كى قاؿ تعمى: ﴿إفَّ الًَّذيفى كىفىري
﴾ كرد في التفسير أف الناس في اآلية تحتمؿ معنييف: عامة كى  ًعيفى اٍلمىآلًئكىًة كىالنَّاًس أىٍجمى

 (ِّْالناس،كالمؤمنكف. )الجبلليف، 
قاؿ تعالى: ﴿الًَّذيفى يينًفقيكفى ًفي السَّرَّاء كىالضَّرَّاء كىاٍلكىاًظًميفى اٍلغىٍيظى  ح ــ المحسنون:

﴾ )آؿ عمراف: كىاٍلعىاًفيفى عىًف النَّاًس كى  ( الذيف ينفقكف أمكاليـ ُِْالٌموي ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيفى
ذا قىدىركا عىفىكا  في اليسر كالعسر، كالذيف يمسككف ما في أنفسيـ مف الغيظ بالصبر، كا 

 عمَّف ظمميـ، ىذا ىك اإلحساف الذم يحب ا أصحابو.
ـٍ  قاؿ تعالى: ﴿الًَّذيفى قىاؿى لىييـي النَّاسي  طــ شخص بعينو: مىعيكٍا لىكي ًإفَّ النَّاسى قىٍد جى

ًكيؿي﴾ )آؿ عمراف:  ـى اٍلكى ًنٍع ٍسبينىا الٌموي كى قىاليكٍا حى انان كى ـٍ ًإيمى ـٍ فىزىادىىي ( كرد في ُّٕفىاٍخشىٍكىي
التفسير: )قاؿ ليـ الناس( أم نعيـ بف مسعكد األشجعي كمف كاف معو ممف طمب 

ف الناس( أبا سفياف كأصحابو )قد جمعكا منيـ أبك سفياف تثبيط عزيمة المؤمنيف، )إ
لكـ( الجمكع ليستأصمككـ )فاخشكىـ( كال تأتكىـ )فزادىـ( ذلؾ القكؿ )إيمانان( تصديقان 

 (ُُْبا كيقينان.) ابف كثير، ص
ـي الٌموي  ي ــمحمد صمى ا عيو وسمم: ا آتىاىي مىى مى ـٍ يىٍحسيديكفى النَّاسى عى قاؿ تعالى: ﴿أ

ٍمكان عىًظيمان﴾ )النساء:ًمف فىٍضًمًو فى  ـى اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىآتىٍينىاىيـ مُّ (، ْٓقىٍد آتىٍينىا آؿى ًإٍبرىاًىي
كردت ركايات كثيرة عف أئمة المفسريف أف المقصكد بالناس ىك الرسكؿ صمى ا 
عمىو كسمـ، منيا: حدثني المثنى قاؿ حدثني عمرك قاؿ حدثنا أسباط أخبرنا ىشيـ 

﴾ يعني محمد صمى ا عمىو عف خالد ع ـٍ يىٍحسيديكفى النَّاسى ف عكرمة في قكلو: ﴿أ
كسمـ. حدثني محمد بف الحسيف قاؿ حدثني أحمد بف مفضؿ قاؿ حدثنا أسباط عف 
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﴾ يعني محمد صمى ا عمىو كسمـ. حدثنا القاسـ  ـٍ يىٍحسيديكفى النَّاسى السدم قاؿ: ﴿أ
جريح عف مجاىد قاؿ: )الناس( محمد  قاؿ حدثنا الحسيف قاؿ حدثنا حجاج عف ابف

 (ُِٓصمى ا عمىو كسمـ. )الزركشي، ص
دّْيؽي أىٍفًتنىا ًفي سىٍبًع  ك ــ نفر بعينيم )المِمك وأصحابو(: قاؿ تعالى: ﴿ييكسيؼي أىيُّيىا الصّْ

رى يىاًبسىا سىٍبًع سينبيبلىتو خيٍضرو كىأيخى اؼه كى تو لَّعمى أىٍرًجعي ًإلىى بىقىرىاتو ًسمىافو يىٍأكيميييفَّ سىٍبعه ًعجى
﴾. )يكسؼ  ـٍ يىٍعمىميكفى (قيؿ فييا: )يكسؼ أييا الصديؽ( الكثير الصدؽ ْٔالنَّاًس لىعىمَّيي

)لعمى أرجع إلى الناس( أم المًمؾ كأصحابو )لعميـ يعممكف( تعبيرىا.) الطبرم، 
 (ِّْص

ٍيبو  ل ــ أىل مكة: مىٍقنىاكيـ مّْف  اآلية: ﴿يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإف كينتيـٍ ًفي رى مّْفى اٍلبىٍعًث فىًإنَّا خى
ني  ـٍ كى مَّقىةو لّْنيبىيّْفى لىكي ٍيًر ميخى مَّقىةو كىغى مىقىةو ثيَـّ ًمف مٍُّضغىةو مُّخى ًقرُّ ًفي تيرىابو ثيَـّ ًمف نٍُّطفىةو ثيَـّ ًمٍف عى

ـٍ ًطٍفبلن ثي  كي ؿو مُّسىمِّى ثيَـّ نيٍخًرجي ا نىشىاء ًإلىى أىجى اـً مى فَّى اأٍلىٍرحى ًمنكيـ مَّف ييتىكى ـٍ كى َـّ ًلتىٍبميغيكا أىشيدَّكي
تىرىل اأٍلىٍرضى ىىاًمدىةن فىًإذى  ـى ًمف بىٍعًد ًعٍمـو شىٍيئان كى دُّ ًإلىى أىٍرذىًؿ اٍلعيميًر ًلكىٍيبلى يىٍعمى ًمنكيـ مَّف ييرى ا كى

ٍكجو  بىٍت كىأىنبىتىٍت ًمف كيؿّْ زى ٍلنىا عمىيىا اٍلمىاء اٍىتىزٍَّت كىرى ﴾)الحج:  أىنزى (. الخطاب ٓبىًييجو
مكجو إلى أىؿ مكة ألنيـ أكؿ مف أنكر البعث كالنشكر كلكنو يعـ كؿ الناس ألف 
العبرة بعمـك المفظ ال بخصكص السبب، كما أف اإلنكار شمؿ أقكاما آخريف دكف أىؿ 

 مكة.
ؽَّ ًجيىاًدًه ىيكى اجٍ  م ــ األمم جميعا: اًىديكا ًفي المًَّو حى عىؿى قاؿ تعالى: ﴿كىجى مىا جى ـٍ كى تىبىاكي

ًفي ىىذىا  ـي اٍلميٍسًمميفى ًمف قىٍبؿي كى ـى ىيكى سىمَّاكي ـٍ ًإٍبرىاًىي مَّةى أىًبيكي رىجو مّْ ـٍ ًفي الدّْيًف ًمٍف حى عمىكي
ةى كىآتيكا الزَّكىاةى  مىى النَّاًس فىأىًقيميكا الصَّبلى تىكيكنيكا شييىدىاء عى ـٍ كى  ًليىكيكفى الرَّسيكؿي شىًييدان عمىكي
ًفي ىىذىا ًليىكيكفى الرَّسيكؿي  ﴾ )كى ـى النًَّصيري ًنٍع ـى اٍلمىٍكلىى كى ـٍ فىًنٍع كي كىاٍعتىًصميكا ًبالمًَّو ىيكى مىٍكالى
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مىى النَّاًس( أم: ليككف الرسكؿ شييدا عميكـ يكـ القيامة  تىكيكنيكا شييىدىاء عى ـٍ كى شىًييدان عمىكي
 أف رسميـ قد بمغكىـ. أنو بمغكـ )كتككنكا( أنتـ )شيداء عمى األمـ( 

كثرت كتعددت معاني )الناس( في القرآف الكريـ، كىي عمى الترتيب: )المنافقكف،   
أصحاب النبي صمى ا عمىو كسمـ البشر جميعا، بني إسرائيؿ، الييكد، الجياؿ، 

 المؤمنكف، المحسنكنشخص بعينو، نفر بعينيـ، أىؿ مكة، األمـ جميعا(.
ة )الناس( كردت مائة كتسعة كسبعيف مرة، كدلت عمى سبقت اإلشارة إلى أف كمم

المعاني المذككرة سابقا كىي تبدك قميمة بالمقارنة مع عدد مرات كركدىا كلكف المتأمؿ 
ليذه المعاني يجد أنيا شممت كعمت كؿ أصناؼ الناس، كليست قميمة مقارنة بمرات 

 كركدىا كذلؾ لآلتي:
المعنى كرد في أكثر مف ثبلثيف آية متضمنة ػ )الناس بمعنى البشر جميعا( ىذا أوالـ

التكاليؼ كاألحكاـ المختمفة، كأىـ مايميز ىذا المعنى )البشر جميعا( صيغة العمـك 
في الخطاب كغالبا ما يقترف ىذا المعنى بالنداء العاـ: يا أييا الناس، أك بمفظة: 

ـ، كما تجد جميعا أك مافي معناىا مثؿ: كافة، كؿ كغير ذلؾ مما يشير إلى العمك 
 الخطاب يرتبط باإلصبلح العاـ ألحكاؿ الناس اجتماعيا كاقتصاديا كسياسيا.

)الناس بمعنى أىؿ مكة( كرد ىذا المعنى في أكثر مف خمس آيات، ككميا  ثانياــــ
تنادم بالتكحيد كالمبلحظ في ىذا المعنى إنو يحتمؿ أف يككف الخطاب مكجيا إلى 

مف قدمت ليـ الدعكة كأكؿ مف أنكرىا  لذلؾ العمـك كلكف؛ ألف أىؿ مكة أكؿ 
 خاطبيـ القرآف خطابا خاصا بيـ كلكنو لعامة الناس كذلؾ.

)الناس بمعنى المؤمنكف، المحسنكف( جاء ىذا المعنى كثيرا كفي الغالب يرتبط ثالثاــ
بالتبشير بالجنة أك بالثكاب أك في معرض الحديث المقاًرف بيف حاؿ المؤمنيف كحاؿ 

 في الدنيا كاآلخرة.الكافريف 
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)الناس بمعنى الكفار( جاء ىذا المعنى مقترنا بأسمكب الذـ كالتكبيخ كالمـك  رابعاـــ
 كالتقريع، في مكاضع كثيرة حسب المبلبسات كالظركؼ المحيطة بالحدث الخطابي.

)الناس بمعنى شخص معيف، أك نفر محدد( كرد ىذا قميبل مرتبطا بسسب خامساــــ 
سكاء أكاف الشخص مؤمنا أك مشركا، ككثيرا ما يككف الخطاب عاما النزكؿ مباشرة 

 عمى الرغـ مف ارتباطو بشخص أك نفر محدد.
ـٍ يىٍحسيديكفى سادساــــ  )الناس بمعنى النبي صمى ا عمىو كسمـ( كرد ىذا في اآلية: ﴿أ

ـي الٌموي ًمف فىٍضًمًو فىقىٍد آتىٍينىا آؿى ًإٍبرى  ا آتىاىي مىى مى ٍمكان النَّاسى عى ـى اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىآتىٍينىاىيـ مُّ اًىي
عىًظيمان﴾ أجمع معظـ المفسريف عمى أف المراد النبي الكريـ محمد صمى ا عمىو 

 كسمـ، لما كجد مف عناية كرعاية إليية.
)الناس بمعنى الييكد( يتعمؽ ىذا المعنى بكصؼ الييكد ليعرفيـ المؤمف سابعاــــ 

 حح تعاممو معيـ كفؽ الشرع القكيـ.كيتقي شرىـ كيص
)الناس بمعنى الجياؿ( ارتبط ىذا المعنى بالذـ أيضا ككثيرا ما تجد الخطاب  ثامناــــ

مع ىذا المعنى مفتتحا قكلو تعالى: )كمف الناس(. جاءت كممة )الناس( في آيات 
كاـ، كثيرة، متعددة المعاني، كؿ آية تحمؿ ما ال تحممو أختيا مف التشريعات كاألح

 لذلؾ كثرت معانييا كاستخداماتيا كفقا لما كرد في تمؾ اآليات.
 ثانياــ كممات قريبة من )الناس( في المعنى:

تحدث العمماء كثيرا عف ظاىرة الترادؼ كاختمفكا فييا، يقكؿ كماؿ بشر: "لقد صاؿ 
عمماء العربية في القديـ، كحاكلكا في ىذا الباب، كأعطكه عناية كبيرة، حتى إف 

عضيـ قد كضع فيو كتبان مستقمة، كليؤالء العمماء آراء مختمفة في معنى الترادؼ، ب
 (ُُُ)أكلماف، صكفي إمكانية كقكعو أك عدـ إمكانية ذلؾ".
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كقد نتج بناء عمى االختبلؼ في ظاىرة الترادؼ قديما كحديثا الكثير مف اآلراء    
 نريد أف نعرض لتفصيؿ المؤيدة بالحجج كاألدلة في حاؿ اإلنكار أك اإلقرار، كال

ظاىرة الترادؼ كلكف تطرقنا إلييا ألنيا مف باب التقارب كالتشابو بيف الكممات في 
المعاني، فكثيرا ما تتقارب الكممات في معانييا كلكنيا تظؿ محتفظة ببعض الفكارؽ 
كالسمات الخاصة ككذلؾ يؤدم السياؽ دكرا كبيرا في التفريؽ بيف الكممات المتشابية 

لمعنى، كيرجح اختيار ىذه الكممة بدال عف تمؾ ذكرت في القرآف الكريـ ألفاظا في ا
قريبة مف كممة )الناس( في معناىا كىي: )اٍلًجًبمَّةى، البشر، البرية، األناـ، اإلنس 

.)  الممة، األمة الخمؽ، بني آدـ، المؤل، النفر كالقـك
مى  أ/ اْلِجِبمََّة: ﴾ )الشعراء: قاؿ تعالى: ﴿كىاتَّقيكا الًَّذم خى ًليفى ـٍ كىاٍلًجًبمَّةى اأٍلىكَّ (، في ُْٖقىكي

( كالفرؽ بيف ْٕٔ،صَِمعنى )الجبمة( قاؿ الطبرم: يعني بالجبمة: الخمؽ األٌكليف.)
)الناس كالجبمة( أف الجبمة اسـ يقع عمى الجماعات مف الناس حتى يككف ليـ معظـ 

لجبؿ لغمظو كعظمو، كالجبؿ كسكاد، كذلؾ ألف أصؿ الكممة الغمظ كالعظـ كمنو قيؿ ا
أكؿ الخمؽ كىك أف يخمقو صكرة كاحدة قبؿ أف يميز خمقو. )أبك العينيف، 

(إذف فالجبمة أشمؿ مف الناس ألنيا تشمؿ جماعات كثيرة ككذلؾ تعني ُّٓص
 الجماعات األكلى مف الناس.

قى  ب/البشر ًبي كى رّْم كردت في أكثر مف خمس آيات منيا، قاؿ تعالى: ﴿فىكيًمي كىاٍشرى
ـى اٍليىٍكـى  ٍكمان فىمىٍف أيكىمّْ دان فىقيكًلي ًإنّْي نىذىٍرتي ًلمرٍَّحمىًف صى ًيفَّ ًمفى اٍلبىشىًر أىحى ٍينان فىًإمَّا تىرى عى

( في الفرؽ بيف الناس كالبشر قيؿ: قكلنا البشر يقتضي حسف ًِٔإنًسٌيان﴾. )مريـ:
كا الناس بشرا ألنيـ الييئة كذلؾ ألنو مشتؽ مف البشارة كىي حسف الييئة، كسم

( ككذلؾ كممة )البشر( ليا عبلقة ُُّأحسف ىيئة مف الخمؽ.)أبك العينيف،ص
مقية لمناس مثؿ المظير الحسف كالشكؿ التركيبي لذلؾ كثيرا ما ترد في  بالصفات الخى
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القرآف في سياؽ الكصؼ الخمقي لئلنساف كترتبط ببعض المفردات مثؿ كممة )سكيا( 
نىا كما في قكلو تعالى ف كحى ٍمنىا ًإلىٍييىا ري ابان فىأىٍرسى ـٍ ًحجى ذىٍت ًمف ديكًنًي ي سكرة مريـ: ))فىاتَّخى

ثَّؿى لىيىا بىشىران سىًكٌيان(( أم كامؿ الخمؽ.)الزركشي، ص (كما جاءت كممة )بشر( ُِٓفىتىمى
تصؼ المككنات األساسية لخمؽ الناس مثؿ الماء كالطيف كالتراب، كلقد ذكرت كممة 

ة )سقر(، كنار سقر ال تبقي كال تذر، ألف المككنات األساسية لمبشر )بشر( مع كمم
ىي الذرات الصغيرة جدان فسقر التبقي حتى الذرات الصغيرة، كبشكؿ عاـ فإف كممة 
)بشر( ليا عبلقة بالتركيب األحيائي لئلنساف عمى المستكل المادم كالخبليا 

 (ُٕٓكاألنسجة كاألعضاء.)الزركشي، ص 
كا ًمٍف أىٍىًؿ  كردت ج/ البرية مرتيف في سكرة البينة، قاؿ تعالى: ﴿ًإفَّ الًَّذيفى كىفىري

ـٍ شىرُّ اٍلبىًريًَّة﴾ )البينة: اًلًديفى ًفييىا أيٍكلىًئؾى ىي ـى خى يىنَّ ( قاؿ ٔاٍلًكتىاًب كىاٍلميٍشًرًكيفى ًفي نىاًر جى
ـٍ شىرُّ اٍلبىًريًَّة( يقكؿ جؿ ثناؤه: ىؤالء ال ذيف كفركا مف أىؿ الكتاب الطبرم: )أيكلىًئؾى ىي

( لفظ البرية معناه َٕٗكالمشركيف، ىـ شٌر مف برأه ا كخمقو. )الطبرم، ص
 الخبلئؽ كميا كالناس جزء مف الخمؽ.

﴾ )الرحمف: عىيىا ًلؤٍلىنىاـً ( َُد/ األناـ ذكرت مرة كاحدة في قكلو تعالى: ﴿كىاأٍلىٍرضى كىضى
( ِّْنس كالجاف كغيرىـ.)الزركشي،صكرد في تفسير الجبلليف: )لؤلناـ( لمخمؽ اإل

( حدثني محمد بف سعد، قاؿ:لمخمؽ...كعف ابف عباس قكلو:  كقاؿ الطبرم: )ًلؤلنىاـً
( يقكؿ: لمخمؽ. يتضح مما سبؽ أف األناـ تعني الخمؽ مما فيو الركح.  )ًلؤلنىاـً

ذ/ اإلنس كردت أكثر مف عشرة مرة كلـ ترد إال كمعيا كممة الجف، قاؿ تعالى: 
ـٍ ًإلىى بىٍعضو زيٍخريؼى ﴿كى  يي عىٍمنىا ًلكيؿّْ ًنًبيٍّ عىديٌكان شىيىاًطيفى اإًلنًس كىاٍلًجفّْ ييكًحي بىٍعضي كىذىًلؾى جى

﴾ )األنعاـ: كفى ا يىٍفتىري مى ـٍ كى ا فىعىميكهي فىذىٍرىي بُّؾى مى لىٍك شىاء رى كران كى (. كذلؾ تأتي ُُِاٍلقىٍكًؿ غيري
اؽ الذـ كالتحدم كالكعيد كالكيؿ كاليبلؾ، كترد كممة )اإلنس( في القرآف دائما في سي
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في سياؽ المقارنة بالمخمكقات األخرل مثؿ: الجف كالذم يبدك مف اآليات التي كردت 
 فييا كممة )اإلنس( أنيا دائما كصفا لئلنساف المتمرد عمى الحؽ.

كردت في القرآف في ثمانية مكاضع خمس منيا مسبكقة بحرؼ النداء  ر/ بني آدم
ًريشان )يا(  ـٍ كى ـٍ ًلبىاسان ييكىاًرم سىٍكءىاًتكي ٍلنىا عميكي ـى قىٍد أىنزى مف ذلؾ قكلو تعالى: ﴿يىا بىًني آدى

﴾ األعراؼ: كفى ـٍ يىذَّكَّري ٍيره ذىًلؾى ًمٍف آيىاًت الٌمًو لىعىمَّيي ًلبىاسي التٍَّقكىلى ذىًلؾى خى (، )بني آدـ( ِٔكى
ـى  في القرآف الكريـ تشمؿ كؿ الناس، إال في قكلو ـٍ نىبىأى اٍبنىٍي آدى تعالى: ﴿كىاٍتؿي عمىًي

ىٍقتيمىنَّؾى قىاؿى إً  ًر قىاؿى ألى ـٍ ييتىقىبٍَّؿ ًمفى اآلخى لى ا كى ًدًىمى بىا قيٍربىانان فىتيقيبّْؿى ًمف أىحى ؽّْ ًإٍذ قىرَّ ا ًباٍلحى نَّمى
﴾. )المائدة: ( ذكر المفسركف أف ( في قكلو تعالى: )اٍبنىٍي ِٕيىتىقىبَّؿي الٌموي ًمفى اٍلميتًَّقيفى ـى آدى

 (ُْٕالمقصكد: ىابيؿ كقابيؿ.)الطبرم، ص
ىذه أشير الكممات التي كردت في القرآف الكريـ تحمؿ معنى قريب مف معنى كممة 
)الناس( فبعضيا أعـ كأشمؿ مف )الناس( مثؿ: )بني آدـ( ك)البرية( ك)األناـ( 

ات محددة مثؿ: كبعضيا اآلخر يختمؼ في معناه عف )الناس( بالرجكع إلى صف
)البشر( ك)اإلنس( كالضابط الرئيس الذم يكٌضح الصكر المختمفة )لتناكب المعاني( 
األخرل مع المعنى المركزم الثابت ىك السياؽ بشقيو المغكم كالمقامي، كال تتحدد 
قيمة أم عنصر لغكم نيائيان ككميان إال مف خبلؿ سياقو كما يحيط بو مف ألفاظ تحدد 

ألفاظ أخرل في القرآف الكريـ ذات عبلقة معنكية بكممة )الناس( مثؿ: معناه كما تكجد 
القـك  كالمؤل، كالنفر لـ نتطرؽ ليا بالتفصيؿ كلكنيا تختمؼ عف معنى )الناس( كثيرا 

 أك قميبل كفؽ سياقيا المغكم كالمقامي.
 تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:الخاتمة: 

الكريـ، مف باب المشترؾ المفظي كذلؾ لتعدد ػػػػ تعد كممة )الناس( في القرآف ُ
 معانييا مع أف لفظيا ثابت لـ يتغير مطمقا.
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ػػػػ يتحكـ السياؽ المغكم كالمقامي في استنباط معاني كممة )الناس( في القرآف ِ
 الكريـ.

ػػػػػ انفرد القرآف الكريـ بمعاف خاصة لكممة )الناس( كذلؾ دليؿ قاطع عمى عمك ّ
عجازه ا  لبياني.ببلغتو كا 

ػػػػ كيًجدت كممات كثيرة في القرآف الكريـ مثؿ: البشر، األناـ، قريبة مف كممة )الناس( ْ
 في معناىا كلكنيا تختمؼ عنيا كفؽ االستعماؿ القرآني الدقيؽ. 

 المراجع:
 ػػػػ القرآف الكريـ.

 ـ.ََِْ، ُ/ إبراىيـ أنيس، داللة األلفاظ، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، طُ

/ ابف األثير ضياء الديف، المثؿ السائر، تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد، ِ
 ـ.َُٗٗالمكتبة العصرية، لبناف 

 ـ.ُّٗٗ، ُ/ ابف فارس أبك الحسيف أحمد، مكتبة المعارؼ، بيركت، طّ
/ ِ، تحقيؽ إبراىيـ شمس الديف، دار الكتب العممية، بيركت، ط/ ػػػػػػػػػ الصاحبيْ

 ـ.ََِٖ
ثير عماد الديف أبك الفداء تفسير، القرآف العظيـ،  تحقيؽ سامي بف محمد ابف ك/ ٓ

 ـ.َُٗٗالسبلمة، دار طيبة، 
، لساف العرب، دار صادر، بيركت، / ٔ ابف منظكر جماؿ الديف محمد بف مكـر
 ـ. َُٗٗ/ ُط
أبك العينيف عمر عبد المعطي، الفركؽ المغكية بيف النظرية كالتطبيؽ، دار / ٕ

 ـ. ََِّ، ُسكندرية، ط/المعارؼ اإل
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 ـ.ُّْٗ، ُ/ أبك زىرة، تاريخ الجدؿ، دار الفكر العربي، بيركت، طٖ
/ الجاحظ أبك عثماف عمرك بف بحر،البياف كالتبييف، تحقيؽ: فكزم عطكل، دار ٗ

 ـ. ُٖٔٗصعب بيركت، ط/ا 
الزركشي بدر محمد بف عبد ا، البرىاف في عمـك القرآف، تحقيؽ أبك الفضؿ /َُ
 ـ.ََِٔاطي دار الحديث، القاىرة الدمي
شرح السيكطي جبلؿ الديف أبكبكر بف عبد الرحمف، اإلتقاف في عمـك القرآف، /ُُ

 ـ.ُّٕٗمحمد جاد المكلى، دار الجيؿ، مصر، 
 ـ.ُْٕٗ/ ُالمكتبة التكفيقية، القاىرة، طالمزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا، / ػػػػػػػ ُِ
لبياف في تأكيؿ القرآف، الطبرم، تحقيؽ محمد اجامع الطبرم محمد بف جرير، / ُّ

 ـ.ََِ، ُأحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
، ُالعكا سمكل،ظاىرة الترادؼ في المغة العربية، دار الكتاب العربية، بيركت، ط/ ُْ

 ـ.ََِِ
/ القرطبي أبك عبد ا محمد بف أحمد، الجامع ألحكاـ القرآف، تحقيؽ عبد ا بف ُٓ

 ـ.ََِٔ، ُركي، مؤسسة الرسالة، لبناف، طعبد المحسف الت
/ المحمي جبلؿ الديف  كالسيكطي جبلؿ الديف، تفسير الجبلليف، طبعة بكالؽ، ُٔ

 ىػ.ُِٖٗمصر، 
، ٓ/ تماـ حساف، المغة العربية معناىا كمبناىا، عالـ الكتب، القاىرة، ط/ُٕ

 ـ.ََِٔ
، ِالقاىرة، ط// حجازم محمكد فيمي، مدخؿ إلى عمـ المغة، دار الثقافة، ُٖ

 ـ.ُِٗٗ
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/ سيبكيو عمرك بف عثماف بف قنبر، الكتاب، تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاركف، ُٗ
 ـ.ََِِ، ُدار الكتب العممية، بيركت ط

عبد الميدراز، النبأ العظيـ، دار القمـ، الككيت، الطبعة السادسة / َِ
 ـ.ُْٖٗىػ/َُْٓ

سات المغكية الحديثة، دار ناصر عمى عبد النبي، ظكاىر لغكية في ضكء الدرا/ ُِ
 ـ.ََِّ، ُالقمـ بيركت، ط
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 "الصوائت العربية وصعوبة تعمم المغة العربية لغة ثانية"

Diacritics in Arabic and the difficulty of learning  

Arabic as a second language. 

 ت.الدكتور أحمد جبر عبدالقادر حسينا                     

_ كمية العموم واالدآب _قسم المغة العربية _ جامعة نجران _ المممكة العربية 

 السعودية.
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 الممخص.                                   

لقد قمت بدراسػة الحركػات العربيػة مػف عػدة مصػادر كمراجػع كقػد كػاف ىنػاؾ مػا يشػاع 

ي تػػؤدم إلػػى عػػدـ اإلقبػػاؿ عمػػى أك يػػكحي بػػأف الحركػػات العربيػػة ىػػي أحػػد األسػػباب ألتػػ

دراسة المغة العربية مف قبؿ الناطقيف بغيرىا ، ككذلؾ قمت بالبحػث فػي ىػذه الحركػات 

ككنييا  كأقساميا كخصائصيا كقد قمت باإلطبلع عمى رأم قسػـ مػف سػبقكني بدراسػة 

ىػػذه الحركػػات  ككضػػعت مػػا رأيتػػو مػػف مجػػاالت كدكاعػػي  اسػػتعماؿ ىػػذه الحركػػات فػػي 

أعتقػػد  جازمػػا مػػف ―قمػػت بدراسػػة الخصػػائص الصػػكتية ليػػا ككضػػعت مػػا المغػػة ككػػذلؾ

عكامؿ مؤثرة في تعمـ المغة العربية كمغة ثانية تساند المغة األـ كتعتبر لغػة ثانيػو راجيػا 

ف كقعػت  مف ا سبحانو كتعالى أف أككف قػد أصػبت كبػد الحقيقػة فيمػا كتبػت كرأيػت كا 

ا  ككػذلؾ  قمػت بدراسػتيا مػف حيػث في الخطأ فمػف نفسػي كأف كفقػتي فػي ذلػؾ فمػف 

 الميزات الصكتية التفخيـ كالترقيؽ كالضيؽ كاالتساع .

 

Abstract 

This article aims at verifying the validity of the viewpoint that diacritics in 

Arabic are one of the reasons that lead to the lack of interest in studying 
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Arabic by non-Arabic speakers. It is a descriptive phonological study of 

the acoustic features of diacritics in Arabic: their length and shortness, 

magnification and thinning, and narrowness and width.It also studies 

theirqualities, characteristics, and importance in Arabic speech and 

sentences. The most prominent result of the study shows that diacritics 

do not pose any obstacle to students of Arabic as a second language 

since Arabic is one of the languages that uses the least number of 

vowels, and thatit is necessary to take into account the 

learner’smotivation, age,and learning environment. 

 الصوائت العربية وصعوبة تعمم المغة العربية لغة ثانية.          

 ىدف الدراسة:

تيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة إلػػى إثبػػات أف المغػػة العربيػػة سػػيمة الػػتعمـ لمػػف أراد أف يتعمميػػا بػػؿ 

تعممػا كال تقػؼ حركاتيػا عائقػا أمػاـ تعمميػا كلػذلؾ مػثبل األعػاجـ ىي مف أسيؿ المغػات 

الػػذيف  دخمػػكا فػػي اإلسػػبلـ قػػديما لػػـ يجػػدكا صػػعكبة فػػي ذلػػؾ كمػػا يػػدعي الػػبعض كقػػد 
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أخػػذكا الحركػػات ذريعػػة لػػذلؾ زاعمػػيف فػػي ذلػػؾ صػػعكبتيا ممػػا يػػؤدم إلػػى صػػعكبة تعمػػـ 

 المغة ألتي شرفيا ا بالقرآف العظيـ.

ة لـ تعد تستعمؿ مف قبػؿ العػرب كحػدىـ بػؿ أصػبح يحتاجيػا مبليػيف عممان أف ىذه المغ

المسػػػمميف فػػػي العػػػالـ كلػػػذلؾ ييػػػدؼ البحػػػث كػػػذلؾ إلػػػى مػػػد الجسػػػكر كردـ اليػػػكة بػػػيف 

 الثقافات كالشعكب في العالـ اإلسبلمي أجمع. 

 مشكمة الدراسة :

تكمػػػف مشػػػكمة الدراسػػػة فػػػي أف الػػػبعض بػػػؿ الكثيػػػر مػػػف يعػػػزك سػػػبب عػػػدـ إقبػػػاؿ غيػػػر  

بيػػػػة لصػػػػعكبة الحركػػػػات فييػػػػا كىنػػػػا البػػػػد مػػػػف أف نقػػػػـك ا لنػػػػاطقيف عمػػػػى تعمػػػػـ لغتنػػػػا العرى

باإلجابػػػة عمػػػى  السػػػؤاؿ اآلتػػػي : ىػػػؿ الحركػػػات العربيػػػة مػػػف الصػػػعكبة بمكػػػاف بحيػػػث 

تصػػػبح عائقػػػا أمػػػاـ تعمػػػـ ىػػػذه المغػػػة الكريمػػػة ؟ لقػػػد حػػػاكؿ الباحػػػث اإلجابػػػة عمػػػى ىػػػذا 

كثيػر مػف الدراسػات القديمػة كالحديثػة  كقػػد السػؤاؿ بطريقػة عقميػة منطقيػة تسػتند إلػى  ال

ثبت لو بطبلف ىذه المقكلة كعدـ صحتيا كأف لغتنػا العربيػة مػف أجمػؿ ألمغػات كأكثرىػا 

 سيكلة لمتعمـ كالفيـ كمف أكثر المغات كأشدىا رصانة كتركيبا .
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 الصوائت العربية وصعوبة تعمم المغة العربية لغة ثانية:

ح الحركػػػة أيٍطًمػػػؽى فػػػي الدراسػػػات المغكيػػػة العربيػػػة القديمػػػة عمػػػى مػػػف المعمػػػـك أف مصػػػطم

الحركػػات القصػػيرة فقػػط: الفتحػػة، كالكسػػرة، كالضػػمة، كىػػك فػػي ذلػػؾ ال يشػػمؿ الحركػػات 

ػػا الػػذيف  الطكيمػػة، كلكػػف كردت بعػػض اإلشػػارات التػػي تشػػير إلييػػا فقػػد قػػاؿ سػػيبكيو: "فأمَّ

المشػػػػافية، كذلػػػػؾ قكلػػػػؾ:  يشػػػػبعكف فيمططػػػػكف، كعبلمتيػػػػا كاك كيػػػػاء كىػػػػذا تحكمػػػػو لػػػػؾ

 يضربيا، كًمٍف مأمنؾ.

ػػػػا، كذلػػػػؾ قكلػػػػؾ: يضػػػػر بيػػػػا كمػػػػف مأمنػػػػؾ،  كأٌمػػػػا الػػػػذيف ال يشػػػػبعكف فيختمسػػػػكف اختبلسن

 .(ُ)يسرعكف المفظ، كمف ثـ قاؿ أبك عمرك إلى بارئكـ"

يفيـ مف قكؿ سيبكيو بشأف اإلشباع  أف  الفارؽ بيف الحركة  كالحرؼ يكمف في 

بحيث تصبح حرفنا، كأف اختبلسيا أك تخفيفيا بحيث تككف إطالة الحركة أكمطميا 

حركة ضعيفة أك قصيرة، يدؿ عمى جزئية الحركة القصيرة مف الحركة الطكيمة، أك 

المشبعة كىذا ما دؿ عمى انطباعيـ عف الحركات. كقد جاء بعده العالـ المغكم الكبير 

عاض  حركؼ المد ابف  جني الذم أشار إلى ذلؾ بقكلو: "اعمـ  أف الحركات  أب

كالميف كىي األلؼ كالكاك كالياء فكما أف ىذه الحركؼ ثبلثة  فكذلؾ الحركات ثبلث، 

                                                           

(  سييييه، بش  عييي  ن ييي ن  ييين ن  ييي:   ييين الميييرش ، يييية  نهيييب لقاييي،  اييي:رن ش    هييي  لخلييي:    :ق ييي:ا  ش  لر لق  ييي:ن  (1
 .202ش ص4ش ج1982ش 2 :ق  :ضش ط
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كىي الفتحة، كالكسرة، كالضمة، فالفتحة بعض األلؼ، كالكسرة بعض الياء، كالضمة 

بعض الكاك، كقد كاف متقدمك النحكييف يسمكف الفتحة األلؼ الصغيرة ، كالكسرة الياء 

كليذا فقد قسمكا الحركات أك الصكائت إلى            ِ)ضمة الكاك الصغيرة"الصغيرة، كال

حركات، كحركؼ، كمف ىنا يمحظي  الباحث أنيـ  أدرككا  طبيعة الرابط بيف الحركات 

القصيرة كالطكيمة كأدرككا  كنو  العبلقة بينيا، كلكنيـ لـ يستطيعكا معرفة  أنيا  كميا 

اإلطالة كالقصر كاإلشباع كاالختبلس ، كال  يعدي ذلؾ حركات رغـ أنيـ  تكصمكا إلى  

مثمبةن  عمييـ، إذ إنيـ اعتمدكا عمى النظر كالتأكيؿ كلـ يكف لدييـ األجيزة المخبرية 

 المكجكدة لدينا في العصر الحالي.

ك قاؿ فػي   مكػاف آخػر: " كيػدلؾ عمػى أف الحركػات أبعػاض ليػذه الحػركؼ أنػؾ متػى 

. كيتفػؽ مػا قالػو ابػف (  ّ)بعػدىا الحػرؼ الػذم ىػي نصػفو"أشبعت  كاحدة مػنيف، حػدث 

جنػػي مػػع قػػكؿ ابػػراىيـ أنػػيس   مػػف المحػػدثيف  حيػػث قػػاؿ:) كأصػػكات  المػػيف فػػي المغػػة  

العربيػػػة ىػػػي مػػػا اصػػػطمح القػػػدماء عمػػػى تسػػػميتو بالحركػػػات مػػػف فتحػػػة ككسػػػرة كضػػػمة  

  (ْ)ككذلؾ ما سمكه بألؼ  المد ، كياء المد ، ككاك المد

                                                           

( اجش س  صم:ن  لإلن لبش ت حان امبلنيش  لر لق لم   عة 392(  ل ن جين  أ ، لقف ح  ن  :   ن جين ت)(2
 ش                                           17ص  1ج 1985لألنىل 

 23ش .ص1(  لدلصبر نفابش ج(3
   1979  ش  لق :ا  ش لقطهع  لخل: ا  ( إ  لايم أنيسش  لألص،لت لقلغ،      ه  لال ل،  ص  4)
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أف  مصػػطمح الحركػػة يطمػػؽ  عمػػى الحركػػات القصػػيرة كالطكيمػػة فالفػػارؽ يفيػػـ مػػف ذلػػؾ 

 بينيما يقع في اإلشباع كفي زمف نطؽ كؿ منيا.

لكػػػف القػػػدماء قػػػالكا إف الحركػػػات ىػػػي الضػػػعيفة المختمسػػػة، فقػػػد سػػػجؿ المحػػػدثكف عمػػػى 

دكرة  ََّأف الفترة الزمنية إلنتاج   الحركة الصػغيرة تسػاكم  spectergraphجياز 

كفػػػي كيفيػػػة  (ٓ)دكرة / الثانيػػػة مػػػع الحركػػػات الطكيمػػػة  ََٔيػػػة بينمػػػا تصػػػؿ إلػػػى / الثان

 النطؽ 

أمػػا المحػػدثكف فقػػد انطمقػػكا مػػف تعريفػػاتيـ لمحركػػات ممػػا تػػكفره األجيػػزة المخبريػػة لػػدييـ 

فقػػد عرفيػػا دانيػػاؿ جػػػكنز بقكلػػو: "الحركػػة فػػي الكػػػبلـ العػػادم ىػػي: الصػػكت المجيػػػكر 

فػػػي حجػػػرة مسػػػتمران خػػػبلؿ الحمػػػؽ كالفػػػـ دكف انسػػػداد الػػػذم ينطمػػػؽ اليػػػكاء عنػػػد تككينػػػو 

ا" . يعتمػػد دانيػػاؿ جػػكنز اسػػتمرارية خػػركج (ٔ)أكتضػػيؽ يمكػػف أف يسػػبب احتكاكػػان مسػػمكعن

الصػػػكت بػػػدكف عػػػائؽ فػػػي الحمػػػؽ أك الفػػػـ معيػػػاران إلنتػػػاج الحركػػػات لػػػذلؾ يعتبػػػر أف أم  

 اسيف:صكت ال تتكفر فيو صفة االستمرارية بدكف عائؽ ىك صامت. فيك يضع مقي

 األكؿ منيما االستمرارية، كالثاني الجير.

                                                           

 198  ص  2010 1( نهب لق : ر نهب لجلليلش لألص،لت لقلغ،  ش   لر صف:ء قلمع  نلق ،ز عش  ن :  ط5)
 Outline of English phonics cowbird geuniversty press  لنييي:ج جييي،ن   4

Cambridge 1983 p23. 
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كىػػذا يعنػػي أنػػو عنػػد نطػػؽ الحركػػات تيتػػز األكتػػار الصػػكتية نتيجػػة إلػػى ذلػػؾ كىػػذا مػػا 

 ينطبؽ عمى الصكت   المجيكر.

كقد ذىب بمكمقميد إلى ما ذىب إليػو دانيػاؿ جػكنز حيػث قػاؿ: "كالحركػات ىػي تكيفػات 

 .(ٕ)، كال احتكاكان لمساف أك الشفاه"الصكت المجيكر التي ال تقتضي انسدادان 

الصػائت ىػك الصػكت المجيػكر الػذم (أما مف المغكييف  العرب  فيقػكؿ د. كمػاؿ بشػر 

يحػػدث فػػي أثنػػاء النطػػؽ بػػو  أف  يمػػر  اليػػكاء حػػران طميقػػان خػػبلؿ الحمػػؽ كالفػػـ، دكف أف 

يقػػػؼ أم عػػػائؽ أك حائػػػؿ كدكف أف يضػػػيؽ مجػػػرل اليػػػكاء ضػػػيقان مػػػف شػػػأنو أف يحػػػدث 

ااحتك ػػا مسػػمكعن ، ككػػذلؾ رمضػػاف عبػػد التػػكاب الػػذم  قػػاؿ )كاألصػػكات المتحركػػات (ٖ)اكن

فػػػػي العربيػػػػة الفصػػػػحى  مػػػػا سػػػػماه نحػػػػاة العػػػػرب بالحركػػػػات كىػػػػي الفتحػػػػة، كالضػػػػمة ، 

كالكسػػرة، ككػػػذلؾ حػػركؼ المػػػد كالمػػػيف كػػاأللؼ فػػػي قػػاؿ، كالػػػكاك فػػػي يػػدعك، كاليػػػاء فػػػي 

 (ٗ)القاضي

                                                           

 Bloomfield Conrad, language twelfth impression orge Allen andلنظي   - 1
unworn 1td londere 1973 pl.2 

  
 74ص   1980( ك :ج  ع ش لألص،لت لقلغ،  ش    ه  لدلع:رفش  ص ش  لقطهع  لقا: ع  8)
( ر ض:  نهب لق ،لبش لدلبخل إىل نلم لقلغ  ن م:اج لقهحث لقلغ،يش     ه   لخل:    :ق :ا  ش  لر لق  :ن   :ق  :ض 9)

 42ص  1982  لالنىل لقطهع
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فيمػػد، ككمػػػاؿ بشػػػر كجػػكد التطػػػابؽ فيمػػػا قػػػالكه  نسػػتنتج ممػػػا قالػػػو دانيػػاؿ جػػػكنز، كبمػػػـك 

جميعا، ك أف الحركات ىي أصكات  ميتػزة  ييتػزي   معيػا الػكتراف الصػكتياف كال يكجػد  

 ليا أم  احتكاؾ  مسمكع.

الشؾ فالحركات جميا تقتضي  الجير لكف قضية  الجيػر كاليمػس بالنسػبة لمحركػات   

ركػػات ميمكسػػة أك مكشكشػػة فقػػد قػػد كجػػد بعػػض الدارسػػيف ليػػذه الصػػكائت أف ىنػػاؾ ح

ضػػػرب لنػػػا الػػػدكتكر عبػػػد الػػػرحمف أيػػػكب مػػػثبل مػػػف الميجػػػة المصػػػرية فػػػي كممػػػة )سيػػػؾ(  

بمعنػى اقفػؿ كالكممػة مقاسػػؾ كنبلحػظ أف فتحػة السػيف فػػي كممػة مقاسػؾ ميمكسػة بينمػػا 

. كذلػؾ لمجاكرتيػػا صػػكت ميمػكس فػػي كممػة مقاسػػؾ كمػػف (َُ)ىػي فػػي سػؾ مجيػػكرة  "

ر فػػإف ىػػذه الحركػػة قػػد تبعػػت بصػػكت ميمػػكس كىػػك السػػيف  فيػػي قبيػػؿ كالتػػأثر  كالتػػاثي

ىنػػا تخضػػع لقػػانكف التػػأثر كالتػػأثير بالصػػكت المجػػاكر  كىػػذا يمحػػظ أيضػػا ن فػػي قضػػية 

التفخػػيـ كالترقيػػؽ  فالػػذم يفخػػـ الحركػػة ىػػك الصػػكت  السػػابؽ ليػػا   كىػػذا ينطبػػؽ عمػػى 

كفػػػي صػػػبر الفتحػػػة فػػػي كممػػػة )سػػػبر( كالفتحػػػة فػػػي كممػػػة )صػػػبر( ففػػػي سػػػبر مرققػػػة  

 مفخمة.

يفيػػػـ مػػػف ذلػػػؾ أف لقضػػػية  التػػػأثر كالتػػػأثير  بالمجػػػاكر  أثػػػر كبيػػػر فػػػي قضػػػية الجيػػػر 

كاليمس بالنسبة لمحركة  فبما أف الصكت المجاكر ميمكس  يكػكف مػف المػرجح التػأثر 

                                                           

 .176   ه   لقعه:ب لق :ا  ش صy6نهب لق محن أ ،بش أص،لت لقلغ ش   1
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بيػػذا الصػػكت فتصػػبح الحركػػة ميمكسػػة ككػػذلؾ نػػرل ذلػػؾ كاضػػحان فػػي قضػػية التفخػػيـ 

سبر مرققة كػكف الصػكت الػذم يسػبقيا مرققػان كىػك السػيف كالترقيؽ  فالحركة في كممة  

فػػي حػػيف أف الفتحػػة فػػي كممػػة   صػػبر مفخػػة ألف الصػػكت الػػذم يسػػبقيا مفخمػػان كىػػك 

 الصاد  كبيذا يككف الكبلـ  صحيحا. 

 أقسام الحركات:

 :تنقسم الحركات العربية من حيث الطول والقصر إلى قسمين-أ

كالضػمة كالكسػرة كىػي الحركػات التػي غالبنػا مػا الحركات القصار كىي الفتحػة  األكؿ: 

 .(ُُ)تككف لئلعراب

الثاني: الحركات الطكيمة كىي األلؼ كالكاك كالياء كمثاليا في المغة العربية األلػؼ فػي 

قاؿ كالياء في قيؿ كالكاك كفي قكؿ، كىي مكسكمة عنػد القػدماء بحػركؼ المػد كقػد درج 

ف. كقػد يسػمكنيا حػركؼ المػد كالمػيف أك المحدثكف عمى إطبلؽ الحركػات عمػى الطػائفتي

فػي األسػماء  السػتة مػثبلن   كقػد تسػتخدـ كحركػات فرعيػة لئلعػراب  كمػا أحرؼ  العمػة.

 أك في جمع المذكر السالـ أك في المثنى .

                                                           

 29ش ص1979ش 5   ه  لإل ل،   ص     ط –( إ  لايم أنيسش لألص،لت لقلغ،   (2
   253ص 204مسري ش  ف لس ي ي ش لألص،لت لقلغ،    لر نلئل قلمع ش ن :  لألر  ش لقطهع  لألنىل   - 2
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: الحركػػػات المتكسػػػطات كالتػػػي لػػػيس ليػػػا كجػػػكد  قسػػػما ثالثػػػا كأضػػػاؼ سػػػمير إسػػػتيتية  

المغات  كالمغػة  الككريػة كبعػض لغػات الينػكد فكنيمي  في المغة العربية إال في بعض 

   (ِ)الحمر

 

 ب: تنقسم الحركات العربية من حيث أنيا خمفية أو أمامية إلى قسمين:

_ الحركػػات األماميػػة كىػػي الحركػػات التػػي يكػػكف الجػػزء األمػػامي مػػف المسػػاف مرتفعػػا ُ

الطكيمػػة باتجػػاه الحنػػؾ الصػػمب أك إلػػى مقػػدـ  الحنػػؾ كىػػذه الحركػػات تتمثػػؿ فػػي الكسػػرة 

كالفتحػػة المرققػػة. فمػػك أخػػذنا اليػػاء  (c)كالفتحػػة الممالػػة  (i)أكاليػػاء  . كالكسػػرة القصػػيرة 

 مثبل كجربنا نطؽ ىذه الحركة الطكيمة لكجدنا أف المساف يرتفع باتجاه الحنؾ العمكم.

الحركػػات الخمفيػػة كىػػي الحركػػات التػػي يكػػكف فييػػا الجػػزء األخيػػر مػػف المسػػاف   -ِ

فعػػػا باتجػػػاه الحنػػػؾ المػػػيف  كىػػػذه الحركػػػات تتمثػػػؿ فػػػي )مػػػؤخرة المسػػػاف( مرت

 (O)كالضػػمة الممالػػو  (u)كالضػػمة القصػػيرة  (u)الضػػمة الطكيمػػة أك الػػكاك 

 كالفتحة المفحمة.

 تنقسم الحركات العربية  من حيث االتساع والضيق إلى ثالثة أقسام: -ج
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كضػع المسػاف  ، كالفتحػة األلػؼ، يكػكف) a_ الحركات الكاسػعة مثػؿ الفتحػة المرققػة )ُ

   (ُِ).(a)فييا في قاع الفـ مستكيا خمؼ األسناف السفمى كىي الفتحة الطكيمة األلؼ 

_ الحركػػػات الضػػػيقة كىػػػي الحركػػػات التػػػي يكػػػكف المسػػػاف فييػػػا فػػػي أقصػػػى درجػػػات ِ

االرتفػػػاع باتجػػػاه الحنػػػؾ األعمػػػى كىػػػي الكسػػػرة الطكيمػػػة أك اليػػػاء )آ( كالضػػػمة الطكيمػػػة، 

احة الكاقعػة قريبػػان مػف الحركػػة الضػيقة مثػػؿ المسػافة  كتتمثػػؿ كيكػكف المسػػاف فييػا بالمسػػ

كالفتحػػػة  o)  , . الضػػمة القصػػيرة،  كالفتحػػة الممالػػة )الضػػمة القصػػيرة )(u)فػػي  

 (ُّ) ) cالممالة )

الحركػػات نصػػؼ الضػػيقة كىػػي الحركػػات التػػي يكػػكف لمسػػاف بيػػا فػػي ثمػػث المسػػافة  -ّ

 (i)الحركػػات ىػػي الكسػػرة القصػػيرة مػػف الحركػػات الضػػيقة إلػػى الحركػػات المتسػػعة كىػػذه

 كالضمة الممالة.

 تنقسم الحركات العربية من حيث وضع الشفتين  أو التدوير إلى قسمين: -د

_ الحركػػات المػػدكرة كىػػي الحركػػات التػػي تكػػكف فييػػا الشػػفتاف مػػدكرتاف كتتمثػػؿ ىػػذه ُ

 .كلكاك (u)الحركات بالضمة 

                                                           

 253 س ي     جع س: ة ص( مسري12)
  ص 2009( نلم لقص،تي:تش  نهب لقع    لمحب ن،   ننه:هلل ر يع حم ، ش نلم لقص،تي:ت     ه  لق شب  رينتش 13)
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ف فييػػػػا الشػػػػفتاف غيػػػػر _ الحركػػػػات غيػػػػر المػػػػدكرة كىػػػػي الحركػػػػات التػػػػي تكػػػػك ِ 

 مدكرتيف كتتمثؿ ىذه الحركات في الفتحة كالكسرة.

يمحػػظ  ممػػا سػػبؽ أف  الحركػػات ىػػي عبػػارة عػػف مصػػطمحات صػػكتية تػػدؿ عمػػى حركػػة 

المساف كالشفتيف أثناء  النطؽ بيذه الحركات مف قبؿ مػف يقػـك بنطقيػا كىػي كضػعيات 

 لمشفاه كالمساف في الحنؾ.  

 ة من حيث الترقيق والتفخيم:تنقسم الحركات العربي -ىـ

مػػػػف المبلحػػػػظ ىنػػػػا أف الصػػػػكامت تػػػػؤثر عمػػػػى الحركػػػػات مػػػػف حيػػػػث التفخػػػػيـ كالترقيػػػػؽ 

فصكت الفتحة مثبل يفخـ بعد األصكات المفخمة كىي الصػاد كالضػاد كالطػاء كالظػاء، 

كتككف بيف بيف  مع القاؼ كالخاء كالغيف، كىذا يدؿ عمػى أف الصػكت السػابؽ لمحركػة 

فييػػػػا التفخػػػػيـ أك الترقيػػػػؽ، كيػػػػدؿ أيضػػػػان  عمػػػػى أف ىػػػػذه األصػػػػكات  ىػػػػك الػػػػذم  يحػػػػدث

)الخػػػاء، كالغػػػيف ، كالقػػػاؼ( تسػػػتخدـ أحيانػػػا فػػػي حالػػػة التفخػػػيـ، كأخػػػرل تكػػػكف مرققػػػة، 

كتكػػكف مرققػػة مػػع بقيػػة األصػػكات، فالفتحػػة فػػي )طمػػب( مفخمػػة نتيجػػة لصػػكت الطػػاء  

القػػاؼ،   كىػػي فػػي  السػػابؽ ليػػا كىػػي فػػي )قمػػر( بػػيف التفخػػيـ كالترقيػػؽ نتيجػػة لصػػكت

)سبر( مرققة، كيندرج ىػذا عمػى الفتحػة الطكيمػة كعمػى الكسػرة كالضػمة كعميػو فػالتفخيـ  

نما ىك مكتسب مف الصكامت السابقة لمحركة.  ليس شيئا ذاتيا كا 
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ومما يمحظ أن التفخيم في الحركات القصيرة   ال يحدث  تغييرًا في المعنى. وىذا 

 صوص قضية الجير واليمس بالنسبة لمحركات.يؤكد  ما ذىب إليو  الباحث  بخ

 خصائص األصوات الصائتة:

سػػػعة المخػػػرج: تتسػػػـ الصػػػكائت العربيػػػة بسػػػعة مجػػػرل الصػػػكت عنػػػد النطػػػؽ بيػػػا، ألف 

اليكاء يندفع مف الرئتيف مركرا بالحنجرة ثـ يتخذ مجراه فػي الحمػؽ كالفػـ فػي ممػر لػيس 

ات الرخػكة، أك تحسػيف الػنفس فيو أية عكائؽ فتضػيؽ مجػراه كمػا ىػك الحػاؿ فػي األصػك 

كال تسمح لو بالمركر كما ىك الحاؿ فػي األصػكات الشػديدة كىػذا كثيػرا مػا يبلحػظ عنػد 

 التطبيؽ النطقي لذلؾ.

الكضػػػكح السػػػمعي: تتميػػػز الصػػػكائت العربيػػػة بأنيػػػا مػػػف أشػػػد األصػػػكات فػػػي الكضػػػكح 

ح مػف السمعي كلكنيا ليست عمى درجػة متسػاكية  فػي الكضػكح السػمعي فالفتحػة أكضػ

الضػػػمة كالكسػػػرة، ألنيػػػا مػػػف األصػػػكات المتسػػػعة، ككػػػذلؾ الػػػكاك كاليػػػاء فيمػػػا أقػػػؿ فػػػي 

 الكضكح السمعي مف الحركات. 

الجيػػػر: كقػػػد ذىػػػب إلػػػى ذلػػػؾ كػػػؿ مػػػف دانيػػػاؿ جػػػكنز  كبمكمفيمػػػد،   ككمػػػاؿ بشػػػر  إلػػػى     

أف جميػػع الحركػػات تتميػػز أنيػػا  مجيػػكرة   كمػػا ذكػػر فػػي بدايػػة الدراسػػة    كلكػػف مػػف 

ف بعػػػد ذلػػػؾ أنيػػػا قػػػد تصػػػبح مكشكشػػػة أك ميمكسػػػة  كمػػػا ذىػػػب إلػػػى ذلػػػؾ عبػػػد الممكػػػ
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الػػػرحمف أيػػػكب كسػػػمير إسػػػتيتية، ككػػػذلؾ كمػػػف قبيػػػؿ المماثمػػػة  الرجعيػػػة فػػػإف الصػػػكت 

 الصائت المجيكر قد يصبح ميمكسا إذ ايتًبعى بصكت ميمكس.

ات االستمرارية: مف المعمـك أف  الصكائت تنتج بػأعمى حػد مػف االسػتمرارية فيػي أصػك 

استمرارية تستطيع االستمرار فييا إلى أعمى حد ممكف  لعػدـ كجػكد عػائؽ فػي القنػكات 

 الصكتية  كىي قميمة االحتكاؾ أك باحتكاؾ يسير غير مسمكع .

الػػدالالت االسػػتعمالية  لمحركػػات:  مػػف المعػػركؼ أف عممػػاء العربيػػة قػػد ذىػػب أغمػػبيـ 

معػاني النحكيػة التػي تعتػكر الكػبلـ. إلى أف الحركات اإلعرابية تفيػد فػي التبيػاف  عػف ال

ك مػػػػف المبلحػػػػظ أف كػػػػؿ تركيػػػػب مػػػػف التراكيػػػػب يقتػػػػرف بمػػػػا سػػػػماه العػػػػرب بالحركػػػػات 

يضػاحو لػو   عانتو عمى فيػـ معانيػو كا  اإلعرابية ألف كظيفتيا ىي ضبط ىذا التركيب  كا 

كقد صػرح بػذلؾ ابػف جنػي عنػدما قػاؿ فػي خصائصػو :)بػاب القػكؿ عمػى اإلعػراب ىػك 

المعػػاني باأللفػػاظ أال تػرل أنػػؾ إذا سػػمعت أكػػـر سػعيده أبػػاه ، كشػػكر سػػعيدنا اإلبانػة عػػف 

أبكه ، عممت برفع أحدىما كنصب اآلخر الفاعؿ مف المفعػكؿ  كلػك كػاف الكػبلـ شػرحان 

 (ُْ)كاحدنا الستبيـ أحدىما مف صاحبو (

اإلعػراب الػذم ىػك  -كقاؿ بف فارس : ) مف العمـك الجميمة ألتػي اختصػت بيػا العػرب 

ارؽ بػػيف المعػػاني المتكافئػػة فػػي المفػػظ  كبػػو يعػػرؼ الخبػػر الػػذم ىػػك أصػػؿ الكػػبلـ ، الفػػ
                                                           

 35ص1( لخلص:ئصش ج  14)
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كلكاله ما ميز فاعؿ مف مفعػكؿ  كال مضػاؼ مػف منعػكت  كال تعجػب مػف اسػتفياـ  كال 

 (ُٓ)صدر مف مصدر  كال نعت مف تأكيد (

يفيػػػـ مػػػف كػػػبلـ ابػػػف  جنػػػي كابػػػف فػػػارس أف الحركػػػات ىػػػي السػػػبيؿ الكحيػػػد فػػػي بيػػػاف 

مكاف الكممة مف الجممة سكاء ن أكانت فاعبل أـ مفعكال كلكالىا لما تػـ التميػز كتكضيح  

 بيف ذلؾ في الكبلـ كسكؼ يختمط الكبلـ ببعضو، كىذا صحيح إلى حد ما .

 أكالن: المتعمقة بالضمة

داللػػػػة االبتػػػػداء كالخبػػػػر بالنسػػػػبة لمجممػػػػة االسػػػػمية: مػػػػف المبلحػػػػظ أف الجممػػػػة االسػػػػمية 

ككبلىمػػا مرفكعػػاف فأحيانػػا يكػػكف كػػؿ منيمػػا مرفكعػػا بالضػػمة  تحتػػكم عمػػى مبتػػدأ كخبػػر

 كأحيانان يككف أحدىما مرفكعا بالضمة كالثاني مرفكعا بالكاك أك الضمة الطكيمة، مثؿ:

( نرل أف كبلن مف المبتدأ كالخبر مرفكع بالضمة.  )محمده طالبه

بينمػا الخبػر قػد  )المؤمنكف إخكةه( نبلحظ أف المبتدأ مرفكع بالكاك ألنو جمع مػذكر سػالـ

 رفع بالضمة.

 الداللة عمى الفاعمية باألصالة أك النيابة: كأما األصالة فمثاليا الفاعؿ:

                                                           

(ش لقص:حيبش ، ية لقايب لمحب ص    طهع  لقه:يب 395( ل ن  :رسش لحلاني  ن أمحب  ن  :رس  ن زك  : ت )ه15)
 76نش ك:ه  ص  لحلليب 
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 أكؿ محمده التفاحةى، كحضر المعممكف االجتماع. فيذاف مثاالف عمى الفاعمية. 

كأما الثانية فمثاليا نائب الفاعؿ، كلذلؾ نبلحظ أنو لما كاف الفاعػؿ أحػد أركػاف الجممػة 

عميػػػة األساسػػػية كػػػاف نائبػػػو ركنػػػان سػػػد مسػػػده بالنيابػػػة كػػػذلؾ كلمػػػا  كػػػاف نائػػػب الفاعػػػؿ الف

مرفكعان كاف نائب الفاعؿ مرفكعا كذلؾ ألنو يأخذ حركتو كيسد مكانو كمثاؿ ذلؾ نقػكؿ  

:  سرؽ المصي المتاعى      تصػبح عنػد بنائيػا لممجيػكؿ:  )سيػرؽى المتػاعي( بضػـ السػيف 

 ىنا نائب فاعؿ مرفكع .                   . ككسر الراء  فكممة المتاعي 

الداللػػة عمػػى القطػػع: كىػػذا غالبػػا مػػا يحػػدث أثنػػاء الكػػبلـ كقطعػػو عػػف اإلضػػافة كالػػدليؿ 

عمػػى الضػػمة تكػػكف لمقطػػع عنػػدما يقػػكؿ: ) األمػػر مػػف  قبػػؿي كمػػف بعػػدي(  فالضػػمة ىنػػا 

 كبناء. عبلمة قطع في الظرؼ المقطكع عف اإلضافة )قبؿ كبعد( كىي عبلمة قطع

بنػػاء المنػػادل عمػػى الضػػـ: نبلحػػظ أنػػؾ عنػػدما تنػػادم المنػػادل  العمػػـ أك النكػػرة فكأنمػػا 

ترينػػا أك تػػػكحي لنػػا بػػػأف المنػػادل  قريػػػب منػػؾ كبػػػذلؾ كأنػػؾ تقضػػػي بقربػػو كذلػػػؾ ألنػػػؾ 

 تقضي بو عمى اآلخر كال يقضي بو المكاف سكاء أكاف قريبان أك بعيدان.

كاف يػأتي مرفكعػا كمثالػو ) كػاف  الجػكُّ لطيفػا( .الداللة عمى اسـ كاف: حيث إف اسـ ٓ

 فكممة الجك جاءت مرفكعة ألنيا اسـ كاف.
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.الداللة عمى خبر إف كأخكاتيا: حيث إف خبر إف كاخكاتيا يأتي مرفكعػا كمثالػو قكلػو ٔ

 تعالى ) إف اى غفكره رحيـه(

ر _ التكابػػػع المرفكعػػػة. مثػػػاؿ جػػػاء أبػػػك حفػػػص عمػػػر ، جػػػاء ألرجػػػؿ ألرجػػػؿي  ، حضػػػٕ

 الطالباف المجتيداف .

 دالالت الفتحة:

 _ )المفعكلية(ُ

المفعكؿ فيو: كمثالو )سرت عشريف فرسخان (  ، كالمفعػكؿ المطمػؽ  ك مثالػو )اغتسػمت 

( ،  كالمفعػػػكؿ معػػػو  كمثالػػػو  ـي الطالػػػبى اغتسػػػاالن (، كالمفعػػػكؿ بػػػو كمثالػػػو )ضػػػرب المعمػػػ

(، كالمفعػػػكؿ ألجمػػػو كمثالػػػو قمػػػت احترامػػػان  لكالػػػدم(، فمػػػثبل عنػػػدما تقػػػكؿ: )سػػػرت كالنيػػػؿى

ضرب الشرطي الكلدى نرل بأف الكلدى أخػذ الفتحػة كػكف المفعػكؿ بػو أضػعؼ مػف الفاعػؿ 

 فالفتحة كأخذ الفاعؿ الضمة ألنو ىك مف أكقع الفعؿ أك أحدث الحدث.

 _ التمييز كمثالو اشتريت رطبلن زيتان  كبعت سطبل ن عسبلن.ِ

_ الحاليػػػة مػػػف المعػػػركؼ الػػػكارد فػػػي كتػػػب النحػػػك جميعيػػػا أف الحػػػاؿ فضػػػمة حكميػػػا ّ

النصب كىي التي تبيف ىيئة صاحبيا عند كقكع الفعػؿ، تقػكؿ: )جػاء محمػده ضػاحكنا(، 
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فنبلحظ أف ضاحكان حاؿ منصػكب بالفتحػة الظػاىرة عمػى آخرىػا كصػاحبيا ىػك الفاعػؿ 

 محمد. 

ء المكجػػػب التػػػاـ كمثالػػػو ) جػػػاء الطػػػبلب إال _ االسػػػتثناء  المنصػػػكب  كىػػػك االسػػػتثناْ

 طالبان( فكممة طالبا ىي مستثنى منصكب بتنكيف الفتح.

_ خبػػػر كػػػاف، كاسػػػـ إف، كالتكابع.المنصػػػكبة كمثاليػػػا رأيػػػت  الطالػػػبى المجتيػػػد، كػػػاف ٓ

 الطقسي جميبلن ، إف اى غفكره رحيـ .

 

 العوامل المؤثرة في تعمم المغة العربية كمغة ثانية: 

ز عكامػػؿ مػػؤثرة فػػي  تعمػػـ المغػػة العربيػػة عمػػى أنيػػا لغػػة ثانيػػة عنػػد النػػاطقيف بغيرىػػا تبػػر 

عنػػد ممارسػػتيا بصػػكرة كاضػػحة ،إذ يكػػكف فػػرؽ شاسػػع بػػيف نطػػؽ أبنػػاء المغػػة أصػػكات 

لغتيـ األـ، كنطؽ الراغبيف في تعمـ ىذه المغػة بككنيػا لغػة ثانيػة، كفيمػا يمػي نبػرز أىػـ  

نسػبة لمتعممػي المغػة العربيػة كمغػة ثانيػة مػف أبنائيػا كفػي العكامؿ  التي  تؤدم لػذلؾى بال

 مقدمة ىذه األسباب: 

البيئػػة  المغكيػػة: إذ ال بػػد لمػػف يريػػد أف يػػتعمـ المغػػة العربيػػة أف يعػػيش بػػيف أبنػػاء جمػػدتيا  

ال كيػػػؼ يسػػػتطيع تعمػػػـ ىػػػذه المغػػػة دكف ممارسػػػة المغػػػة التػػػي يرغػػػب فػػػي  كفػػي بيئتيػػػا  كا 
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إال  في كقت الدرس فقط، كىػك يحتػاج إلػى سػاعات كثيػرة  تعمميا كال يعيش في بيئتيا 

مػػػف اليػػػـك كىػػػذا ممػػػا يػػػدفع الجامعػػػات األجنبيػػػة بإرسػػػاؿ طمبتيػػػا إلػػػى جامعػػػات الػػػببلد 

العربيػػػة لكػػػي يػػػتمكف الطمبػػػة مػػػف ممارسػػػة ىػػػذه المغػػػة كبػػػيف أبنػػػاء جمػػػدتيا. كليػػػذا نعػػػكد 

يدرسػػيا فػػي دكلػػة تكػػكف كنقػػكؿ ال بػػد لمػػف يػػدرس المغػػة العربيػػة مػػثبلن أك اإلنجميزيػػة أف 

المغة المػراد تعمميػا ىػي المغػة األـ ليػذه الدكلػة أك القطػر، ك التػي يكػكف جميػع أبناءىػا 

ينطقػػػكف بيػػػذه  المغػػػة فػػػي أكطانيػػػا  كذلػػػؾ  حتػػػى يػػػتمكف مػػػف النطػػػؽ السػػػميـ كالتطبيػػػؽ 

 السميـ ليذه المغة.

لمغة ،  سف المتعمـ:  كمما  كاف سف المتعمـ صغيرا  كاف تعممو أسرع ليذه ا-ب

فالمغة العربية كغيرىا مف المغات ك الحركات العربية  كذلؾ،   فكما يقكؿ المثؿ: 

 العمـ في الصغر كالنقش في الحجر كالعمـ في الكبر كالنقش في الكدر 

رغبة المتعمـ: فعندما تككف لدل المػتعمـ رغبػة جامحػة فػي تعمػـ  المغػة العربيػة فإنػو -ج

ليػػا كىػػذا مػػا نبلحظػػو عنػػد طمبػػة بمػػداف شػػرؽ آسػػيا  يجػػد نفسػػو متمكنػػا مػػف ذلػػؾ كمتقنػػان 

عندما يأتكف تعمـ المغة العربية أك يدرسكف الشريعة اإلسػبلمية فػي ميػدىا  كلػذلؾ البػد 

 مف كجكد الرغبة في ذلؾ.

التبػػايف المغػػػكم  بػػػيف المغػػات: مػػػف األمػػػكر المعػػكؿ فييػػػا فػػػي أسػػباب صػػػعكبة تعمػػػـ   -د

ف العربيػػػة كمغػػػة ثانيػػػة بالنسػػػبة لمػػػف أرا د تعمميػػػا ىػػػك اخػػػتبلؼ الحركػػػات بػػػيف المغػػػات كا 
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ف  اتفقت فػي بعػض األشػياء: "كميمػا يكػف األمػر فػإف الحركػات فػي المغػات المختمفػة كا 

اتفقػػت فيمػػا بينيػػا فػػي مجمكعػػة مػػف الخػػكاص األساسػػية مقارنػػة بالصػػكائت تمفيػػا بعػػض 

ابتيا السمات التػي تعػرؼ بينيمػا فػي الكػـ كالكيػؼ األمػر الػذم أدل إلػى صػعكبة اسػتج

 .  (ُٔ)كأدائيا أداء صحيحان كبخاصة عند االنتقاؿ مف لغة إلى أخرل

الحركػػات أصػػعب فػػي النطػػؽ مػػف األصػػكات الصػػامتة كخاصػػة عنػػد االنتقػػاؿ مػػف  -ق

لغػة إلػى أخػػرل ،  فػنحف   مػثبل أبنػػاء المغػة العربيػة ال ننطػػؽ حركػات المغػة اإلنجميزيػػة 

سػػػػية كليػػػػذا نػػػػرل مػػػػثبل أف بعػػػػض كمػػػػا ننطػػػػؽ حركػػػػات لغتنػػػػا األـ ككػػػػذلؾ  المغػػػػة الفرن

المتخصصػػػيف فػػػي المغػػػػة االنجميزيػػػة ال ينطقػػػػكف الحركػػػات نطقػػػا سػػػػميما كأحيانػػػا حتػػػػى 

 what do youمػثبل يقػكؿ  This isبػدالن مػف  zis isالصػكامت نبلحػظ مػف يقػكؿ 

sink  بدال مفwhat do you thinkز 

 نتائج البحث:

ركػػات العربيػػة فيػػي مثػػؿ غيرىػػا _ يسػػتنتج الباحػػث أنػػو ال يكجػػد صػػعكبة فػػي تعمػػـ الحُ

 مف حركات المغات األخرل. 

 البد مف مراعاة البيئة المغكية لممتعمـ كسنو.  -ِ

                                                           

 ( لخلص:ئص ش   جع س: ة.245)
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 المغة العربية مف أيسر المغات تعمما لمف كاف جادا في تعمميا. ّ

نما تحتاج الرغبة مف المتعمـ. -4  إف الحركات العربية ليست صعبة كا 

 قيست بحركات غيرىا  مف المغات. إف الحركات العربية قميمة إذا  -ٓ

بنػػاءن عمػػى النتػػائج التػػي تكصػػؿ إلييػػا الباحػػث فإنػػو يسػػتنتج أنػػو ال يكجػػد أيػػة  صػػعكبات 

تذكر في مجاؿ تعمـ المغة العربيػة كمغػة ثانيػو بػؿ أنػو مػف المشػجع كالمحفػز لػتعمـ ىػذه 

ب المغة ىك قمة حركػات ىػذه المغػة إذا مػا قيسػت بمغػات أخػرل كىػذا مػا نجػده مػف طػبل

الدراسات اإلسبلمية  كالشرعية  في الجامعات السعكدية مثبل  فقد تجػد أف عػددا مػنيـ 

يتقف القراءة في القرآف الكريـ كلكف دكف معرفة بيذه المغة كعنػد تعمميػا كفيميػا يصػبح 

يحبذىا ككأنيا لغتو األـ كمف ىذا المنطمؽ نناشد  مؤسسػاتنا كالتػي تيػتـ بتػدريس المغػة 

يمة معاصػػرة أف تيػػتـ بنشػػرىا بػػيف الشػػعكب ك كػػكف ىػػذه المغػػة شػػرفيا العربيػػة  كمغػػة سػػ

 ا بنزكؿ القرآف فييا كىك أعظـ كتاب سماكم رصيف الصياغة  كالتركيب .
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 مدى إدراك أىمية تطبيق المحاسبة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة 

 دراسة حالة البنك الزراعي السوداني.

The Extent of the Recognize the Importance of Applying Green 
Accounting in achieving Sustainable Development 

Case study of the Sudanese Agriculture Banks. 
 

.حسن احمد آدم حسن  د، 

.د. رضوان النيل كندة  

.د. عبد ا كمال ابراىيم  

 

.نيؿ األزرؽ || السكدافكمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية كاالجتماعية || جامعة ال  

  .كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية كاالجتماعية || جامعة النيؿ األزرؽ || السكداف

 .كمية االقتصاد كالدراسات التجارية || جامعة كردفاف || السكداف
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 المخمص.                                    

الخضراء في تحقيؽ التنمية إدراؾ أىمية تطبيؽ المحاسبة تناكلت الدراسة مدل  
المستدامة في المصارؼ السكدانية، كىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى الى أم مدل 
يتـ تطبيؽ المحاسبة الخضراء في القطاع المصرفي كالتعرؼ عمى أىمية المحاسبة 
الخضراء في تحقيؽ التنمية المستدامة، تمثمت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي: ما 

مدراء المصارؼ ألىمية تطبيؽ المحاسبة الخضراء في تحقيؽ التنمية  مدل إدراؾ
 المستدامة.

تكصمت الدراسة الى عدة نتائج منيا: ىنالؾ أدراؾ لممديريف بأىمية المحاسبة  
الخضراء في المصارؼ السكدانية، تطبؽ المصارؼ السكدانية المحاسبة الخضراء، 

المعمكمات عمى اتخاذ قرارات  يساعد االفصاح عف االنشطة البيئية مستخدمي
التخطيط، كما اكصت الدراسة ضركرة قياـ المصارؼ السكدانية بالمزيد مف االىتماـ 
بتطبيؽ المحاسبة الخضراء في المصارؼ المختمفة، لئلسياـ بشكؿ كاضح 

 بالمسؤكليات كالكاجبات التي تتحمميا في مجاؿ حماية البيئة كالمجتمع.
سبة الخضراء، التنمية المستدامة، المحاسبة البيئية، : المحاالكممات المفتاحية

 اإلفصاح المحاسبي، القياس المحاسبي.
Abstract: 

  The study examined the importance of applying green 
accounting in achieving sustainable development in Sudanese 
banks, the study aimed to determine the extent to which green 
accounting is applied in banking sector and to learn about the 
importance of green accounting in achieving sustainable 
development. The problem of the study was in the main 
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question: how much banks managers are aware of the 
importance of applying green accounting. 
 The results of the study are that: Banks managers are aware 
of the importance of green accounting in Sudanese banks; 
disclosure of environmental activates helps make planning 
decisions. The researchers proposed a number of 
recommendations that contribute to application of green 
accounting for sustainable development.  
Keywords: Green Accounting, Sustainable Development, 
Environmental Accounting, Accounting Disclosure, Accounting 
Measurement. 

 المقدمة:
تي تكاجو العالـ في الكقت الحاضر، نظران ألثره يعد التمكث البيئي مف المشاكؿ ال 

الصحي عمى المجتمع كالطبيعة كعمى أداء العامميف، كقد القت ظاىرة التمكث البيئي 
اىتماما متزايدا في اآلكنة األخيرة، خاصة في ظؿ التقدـ الصناعي الذم يشيده العالـ 

خمص مف نفاياتيا المعاصر كتنكع مصادر التمكث، كمحاكلة الشركات الصناعية الت
الضارة بالبيئية كاإلنساف عف طريؽ أطبلقيا في اليكاء أك ألقائيا في البحر أك دفنيا 
في األرض مما كاف لو تأثير سمبي عمى الحياة البيئية، كقد ظيرت عدة مسميات في 
مجاؿ المحاسبة تشير إلى ىذا الجانب منيا المحاسبة الخضراء في تحقيؽ التنمية 

 المستدامة.
دارة فا لغرض الرئيسي مف المحاسبة الخضراء ىك مساعدة الشركات عمى فيـ كا 

المقايضة المحتممة بيف األىداؼ االقتصادية التقميدية كاألىداؼ البيئية، كما أنو يزيد 
مف المعمكمات الميمة المتاحة لتحميؿ ىذه القضايا، خاصة عندما يتـ تجاىؿ ىذه 

 المعمكمات الحيكية غالبا.
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التسمية فالمحاسبة الخضراء تعني الشمكؿ كتكامؿ عممية القياس كيقاؿ إف كأيا كانت 
المحاسبة الخضراء تضمف فقط االستدامة الضعيفة، كالتي يجب اعتبارىا خطكة نحك 

 استدامة قكية في نياية المطاؼ.
سنة المنصرمة  ُٓكما انو قد أستحكذ مكضكع التنمية المستدامة اىتماـ العالـ خبلؿ 

قتصادم كاالجتماعي كالبيئي، حيث أصبحت االستدامة التنمكية مدرسة ألثره اال
فكرية عالمية تنتشر في معظـ دكؿ العالمي النامي كالصناعي عمى حد سكاء تتبناىا 
ىيئات شعبية كرسمية كتطالب بتطبيقيا فعقدت مف أجميا القمـ كالمؤتمرات كالندكات، 

امة منذ بداية ظيكرىا إال أف ىذا المفيـك كرغـ االنتشار السريع لمفيـك التنمية المستد
مازاؿ غامضا بكصفو مفيكما كفمسفة كعممية، كمازاؿ ىذا المفيـك يفسر بطرؽ 
مختمفة مف قبؿ الكثيريف، كيتناكؿ الباحثكف في ىذه الدراسة مدل إدراؾ أىمية تطبيؽ 

 المحاسبة الخضراء في تحقيؽ التنمية المستدامة.
 
 

 مشكمة الدراسة: 
مشكمة المعمكمات التي تقدميا المحاسبة في قكائميا المالية السنكية غير كافية تعتبر 

ألغراض البيئة، كتتطمب تركيز المحاسبيف عمى األداء البيئي كاالجتماعي 
كاالقتصادم عمى المنافع التي يمكف تحقيقيا مف استخداـ المحاسبة الخضراء 

طار شامؿ يعمؿ عمي تحسيف كانعكاسيا عمى التنمية المستدامة مف خبلؿ بناء إ
جكدة المعمكمات لترشيد القرارات المؤثرة عمى البيئة بيدؼ السعي إلى تحقيؽ التنمية 

 المستدامة.
 يمكن صياغة إشكالية الدراسة من خالل األسئمة الفرعية االتية:

 ما مدم أدراؾ المديريف بأىمية المحاسبة الخضراء في المصارؼ السكدانية؟

 ة الخضراء في المصارؼ السكدانية؟ىؿ تطبؽ المحاسب

 ىؿ تؤثر طرؽ قياس المحاسبة الخضراء عمى تحقيؽ التنمية المستدامة؟
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 ما إثر اإلفصاح عمى تكاليؼ المحاسبة الخضراء عمى قرارات التنمية المستدامة؟

 أىمية الدراسة: تمثمت أىمية البحث في اآلتي: 
 األىمية العممية:

 ت مف خبلؿ طرؽ المكضكعات المحاسبية ذات العبلقة بالبيئية.نشر الكعي البيئي لدم المنشآ

 قمت الدارسات التي تناكلت مكضكع المحاسبة الخضراء كالتنمية المستدامة.

تكجيو اىتماـ الباحثيف كاألجيزة الرقابية نحك استخداـ المحاسبة الخضراء لتحقيؽ التنمية 
 المستدامة.

 حاسبة الخضراء كدكرىا في تحقيؽ التنمية االستدامة.الغاء الضكء عمى المككنات الرئيسية لمم

 األىمية العممية:
مساعدة المصارؼ عمى تفعيؿ البعد البيئي بما يساعد عمى تحقيؽ أىدافيا كأىداؼ المجتمع في 

 التنمية المستدامة.

 مساعدة المديريف عمى إدراؾ مدم أىمية المحاسبة الخضراء لتحقيؽ التنمية المستدامة.

مساعي المبذكلة مف قبؿ المدراء في المصارؼ السكدانية مف أجؿ حماية البيئية ترسيخ ال
 لتحقيؽ التنمية المستدامة.

مساعدة المصارؼ السكدانية عمى قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا في التقارير المالية مف 
 اجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة.

ي التعرؼ عمى تطبيؽ المحاسبة يتمثؿ ىدؼ الراسة الرئيسي فأىداف الدراسة: 
 الخضراء لتحقيؽ التنمية المستدامة.

 وقد يتحقق ىذا اليدف بتحقيق األىداف اآلتية:
 دراسة كتحميؿ نشأة كتطكير المحاسبة الخضراء مما يؤدم إلى تحقيؽ التنمية المستدامة.

 التعرؼ عمى أىمية أىداؼ المحاسبة الخضراء مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة.

 دراسة العبلقة بيف تطبيؽ المحاسبة الخضراء كتحقيؽ التنمية المستدامة.
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 الخركج بنتائج كتكصيات تساعد في تطبيؽ المحاسبة الخضراء لكي تحقؽ التنمية المستدامة.

 :لتحقيؽ أىداؼ الدراسة البد مف اختبار الفرضيات اآلتية فرضيات الدراسة:
أىمية المحاسبة الخضراء في ىنالؾ أدراؾ لممديريف بالفرضية األول: 

 المصارؼ السكدانية.
تطبؽ المحاسبة الخضراء في المصارؼ السكدانية لتحقيؽ الفرضية الثانية: 
 التنمية المستدامة.
: تؤثر طرؽ قياس المحاسبة الخضراء عمى تحقيؽ التنمية الفرضية الثالثة

 المستدامة.
الخضراء عمى قرارات  يؤثر اإلفصاح عف تكاليؼ المحاسبةالفرضية الرابعة: 
 التنمية المستدامة.

 
 منيجية الدراسة: 

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي اإلحصائي حيث أنو مف أنسب 
المناىج البحثية لتحيقي أىداؼ الدراسة، الذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد 

رئيسية لمدراسة كتحميميا في الكاقع كيعمؿ عمى تجميع المعمكمات المتعمقة بالعناصر ال
كتفسيرىا بيدؼ اإلطار النظرم ليا كالكصكؿ إلى استنتاجات تسيـ في تحسيف الكاقع 

 كتطكيره.
 :تتمثؿ مصادر بيانات الدراسةمصادر الدراسة: 

مصادر أكلية: جمع بيانات الدراسة مف خبلؿ استمارة استبانة ـ تكزيعيا عمى أفراد العينة 
 لمدراسة.

تتمثؿ في الكتب العممية، كاألبحاث المنشكرة في الدكريات العممية المحكمة،  مصادر ثانكية:
دكتكراه(، منشكرات المؤتمرات كالدكرات العممية، كالشبكة الدكلية  –الرسائؿ الجامعية )ماجستير 

 .لممعمكمات

 :  تنحصر حدكد الدراسة باآلتيحدود الدراسة: 
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السػػكدانية )البنػػؾ الزراعػػي  : يتمثػػؿ فػػي عينػػة مػػف المصػػارؼالحــد المكــاني. ُ
 السكداني(.

 ـ.َُِِ:الحد الزماني. ِ
: المػػػدراء المػػػاليكف، كرؤسػػػاء األقسػػػاـ الماليػػػة، المحاسػػػبيف، الحـــد البشـــري. ّ

 المراجعيف في البنؾ الزراعي السكداني. 
ــــة. ْ مكضػػػػكعية: معرفػػػػة مػػػػدل إدراؾ أىميػػػػة تطبيػػػػؽ المحاسػػػػبة  حــــدود عممي

 .تدامةالخضراء في تحقيؽ التنمية المس
لئلجابة عف التساؤالت كلتحقيؽ أىداؼ الدراسػة سػكؼ يػتـ  محاور الدراسة وخطواتيا:

 التركيز عمى المحاكر اآلتية:
 : الدراسات السابقة.المحور األول
 : اإلطار المفاىيمي لممحاسبة الخضراء.المحور الثاني
 : التنمية المستدامة.المحور الثالث
 كمناقشة النتائج كالتكصيات: تحميؿ البيانات المحور الرابع

 المحور األول: الدراسات السابقة:
 اطمع الباحثكف عمى مجمكعة مف الدراسات ىي: 

تناكلػػت الدراسػػة دراسػػة استكشػػافية لكاقػػع المحاسػػبية البيئيػػة (: ٕٗٔٓدراســة )حســن: 
في السكداف، تمثمت مشكمة الدراسة فػي معرفػة إلػى أم مػدم تفصػح الشػركات العاممػة 

سػكر )السػكداف( فػي نتيجػة أعماليػا كمركزىػا المػالي عػف اآلثػار البيئيػة التػي في قاع ال
تخمفيا أنشطتيا االقتصادية، ىدفت الدراسة إلي التعػرؼ عمػى الممارسػات الحاليػة مػف 
قبؿ المنشآت العاممة في قطػاع السػكر فيمػا يتصػؿ بالمحاسػبة البيئيػة كمػدم اإلفصػاح 

تتكفميا المنشآت فػي سػبيؿ التقميػؿ مػف األضػرار عف المعمكمات البيئية كالتكاليؼ التي 
التي تسببيا، تكصمت الدراسة إلي أف الشركات العاممة في قطػاع السػكر ال تعبػر عػف 
نتيجة أعماليا كمركزىا المالي عف اآلثار البيئية التػي تخمفيػا أنشػطتيا االقتصػادية، ال 

سػػػتكم الػػػكعي البيئػػػي تكجػػػد اسػػػتراتيجية بيئيػػػة لمشػػػركات الصػػػناعية السػػػكدانية لتػػػدني م
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لممجتمع، أكصت الدراسة بسف قكانيف بيئية تمـز الشركات بقياس أثارىا البيئية كتجعيػا 
 مسئكلة عف تمؾ اآلثار، المحافظة عمى المكارد الطبيعية لتحقيؽ التنمية المستدامة. 

تناكلت الدراسة تأثير المعرفة بمفيـك المحاسبة (: ٕ٘ٔٓدراسة )ريزان وياسين: 
ء عمي األداء التسكيقي دراسة ميدانية في الشركة العامة لمصفاة بانياس، الخضرا

تمثمت مشكمة الدراسة التعرؼ عمي كاقع المعرفة البيئية لدم العامميف في الشركة 
المدركسة بمختمؼ مستكياتيـ كدكر ىذه المعرفة في إمكانية تطبيؽ المحاسبة 

كيقي، ىدفت الدراسة إلي دراسة الخضراء كاستراتيجية متبعة لتحسيف األداء التس
مفيكـ كأىمية األداء التسكيقي لممنشأة كالتعرؼ عمي مفيكـ المحاسبة الخضراء، 
تكصمت الدراسة إلي انو ليس ىنالؾ تأثير لممعرفة البيئية في تحديد مقكمات كعكائؽ 
تطبيؽ المحاسبة الخضراء عمي األداء التسكيقي، أكصت الدراسة تطبيؽ المعايير 

ية البيئية كالمشاركة في االتفاقيات الدكلية حكؿ منع األضرار البيئية كقياس الدكل
دراج المراجعة البيئية ضمف خطط المراجعة كالتدقيؽ كنشر ثقافة المعرفة  تكاليفيا كا 

خضاع العامميف لدكرات في مجاؿ المحاسبة الخضراء.   البيئية كا 
التنمية المستدامة في زيادة  تناكلت الدراسة دكر محاسبةم(: ٕٚٔٓدراسة )عثمان: 

مكثقيو التقارير المالية، تمثمت مشكمة الدراسة فيعدـ اىتماـ العديد مف الشركات 
الصناعية بالقياس كاإلفصاح عف عناصر محاسبة التنمية المستدامة )البيئية، 
االقتصادية، االجتماعية( مما يؤثر عف النشاط كضعؼ رؤكس األمكاؿ كضعؼ 

مما يترتب عميو ضعؼ التقارير كعدـ مصداقيتيا، ىدفت الدراسة األداء بشكؿ عاـ 
إلى التعرؼ عمى مفيكـ كأىداؼ كالمككنات الرئيسة لمتنمية المستدامة كبياف دكر 
العناصر البيئية كاالجتماعية لمحاسبة التنمية المستدامة كزيادة مكثقيو التقارير 

معمكمات التنمية المستدامة في  المالية، تكصمت الدراسة الي انو ال يتـ اإلفصاح عف
شكؿ تقارير االستدامة كالتي تقدـ معمكمات كمية ككصفية مالية كغير مالية كتكصؿ 
ألصحابيا كاألطراؼ الميمة أف فعالية التنمية المستدامة تعتمد عمى نظاـ الجميكر 
في ثبلثة مجاالت )بيئية كاقتصادية كاجتماعية(، أكصت الدراسة باالىتماـ بتدريس 
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مكضكع المحاسبة عف التنمية ضمف مقررات المحاسبية اإلدارية إلنتاج جيؿ كاعي 
بأىمية المستجدات في المجاؿ المحاسبي، االىتماـ بالقياس كاإلفصاح المحاسبي 

 لعناصر التنمية المستدامة لما ليا أثر فعاؿ عمى مكثقيو التقارير المالية. 
سة نمكذج جديد في تحقيؽ تناكلت الدرام(: ٕٛٔٓ: putu Astawaدراسة )

المحاسبة الخضراء في فنادؽ بالي، تمثمت مشكمة الدراسة في عدـ كجكد نمكذج 
معيارم فيما يتعمؽ بتنفيذه لدعـ األداء، ىدفت الدراسة إلى إنشاء نمكذج محاسبي 
أخضر مختمؼ عف النماذج األخرل باستخداـ العناصر الثقافية المحمية كمتغيرات 

الدراسة إلى تطبؽ سمات المحاسبة الخضراء كىي تدعـ الدراسات في بنائو، تكصمت 
السابقة كتظير أف كجكد الثقافة المحمية ، كالتنظيـ الحككمي، أكصت الدراسة بتبني 

 إدارة الفندؽ الثقافة المحمية في بناء شخصية المحاسب المعيف في قسـ المحاسبة.
سبة الخضراء عمي الميزة تناكلت الدراسة أثر المحام(: ٜٕٔٓدراسة )ابورمان:

التنافسية في مصنع االسمنت األردنية، اىتمت الدراسة بمساعدة المصانع عمي 
االتساع في المنافسة في السكؽ كالقدرة عمي االستمرار في السكؽ المحمي كزيادة 
الطمب عمي منتجاتيا مف قبؿ المستيمؾ كالعمبلء كيمكف الشركات مف التقميؿ مف 

لي األسكاؽ كاالستمرار فييا أيضا ساعدت في تطكير الكعي في تكمفتيا كالدخكؿ إ
المحاسبة البيئية كالمحاسبة االجتماعية لدم المصانع كزيادة الميزة التنافسية، تكصمت 
الدراسة إلي أف مستكم تطبيؽ المحاسبة الخضراء كالميزة التنافسية  في مصنع 

فييا ، كيكجد أثر ذك داللة االسمنت األردني جاء متكسطا مف كجية نظر العامميف 
إحصائية عند استخداـ المحاسبة الخضراء عمي الميزة التنافسية في مصنع االسمنت 
األردني، أكصت الدراسة بضركرة أف تيتـ مصانع االسمنت بالمعمكمات المقدمة عف 
المحاسبة البيئية كذلؾ فيما يتناسب مع احتياجات مستخدـ البيانات ، ك إيجاد آليات 

في زيادة قدرة مصانع األسمنت عمي التكسع في السكؽ المحمي مف أجؿ  تساىـ
 تحقيؽ حصة سكقية أكبر يعتبر مف أىداؼ.

 المحكر الثاني: المحاسبة الخضراء:
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القت ظاىرة التمكث البيئي اىتماما متزايدا في اآلكنة األخيرة، خاصة في ظؿ التقدـ الصناعي 
التمكث كمحاكلة الشركات الصناعية التخمص مف  الذم يشيده العالـ المعاصر كتنكع مصادر

نفاياتيا الضارة بالبيئة كاإلنساف عف طريؽ إطبلقيا في اليكاء أك إلقائيا في البحر أك دفنيا في 
 ـ(.َُِٗاألرض، مما لو تأثير سمبي عمى الحياة البيئية. )يكريد، 

بة تحيط بيا مف كؿ تزاكؿ المشاريع كالمؤسسات االقتصادية عمميا في بيئة معقدة كمتشع
االتجاىات، كالبيئة الطبيعية كاالقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، كاستمرار ىذه المشاريع يفترض 

تعايشيا مع الكسط المحيط بيا فيي تؤثر كتتأثر بيذا الكسط، ككما أنيا تحتاج لممكاد الخاـ 
لؾ فإف نشاطيا يؤثر في كاأليدم العاممة ككذلؾ فإنيا تقدـ سمع كخدمات ألفراد المجتمع، كذ

 (.ِِ: َُُِالبيئة بشكؿ كبير. )جمعة،

كنظران لمعبلقة المتكاصمة بيف المحاسبة كالتدقيؽ مف حيث أف أم عممية محاسبية يجب أف 
يصاحبيا تدقيؽ لمتأكد منيا إعطاء الرأم المحايد بيا، فقد البد أف تنشأ عدة محاكالت بحثية في 

كف مف خبلليا تدقيؽ البيانات المالية المتعمقة باألداء البيئي تحديد الكيفية المينية التي يم
 (. َُِٖ:ٗٗكالمحاسبة الخضراء )بكدالؿ، 

بمعنى أنو ىناؾ عبلقة تبادلية متكاممة ما بيف التنمية كالمحاسبة الخضراء فبل يمكف حماية 
مية إذا تدىكرت المكارد البيئية إذا أىممت التنمية األضرار البيئية كلـ تعالجيا كيتعذر استمرار التن

 (.ِٖٓ: َُِٖالطبيعية. )عمي، 

 

 :مفيـك المحاسبة الخضراء

نشأة مفيـك المحاسبة الخضراء كبقية العمـك االقتصادية كاالجتماعية تمبية الحتياجات  
المجتمع، كأجمع الباحثكف عمى أف مف مقكمات استمرارية المحاسبة كعمـ اجتماعي ىي قدرتيا 

 تطمبات بيئة األعماؿ كقضاياىا المستحدثة.عمى االستجابة لم

ىنالؾ مف يرم أنيا تحديد كقياس تكاليؼ عممية األنشطة البيئية كاستخداـ المعمكمات في صنع 
القرارات اإلدارية البيئية بيدؼ تخفيض اآلثار البيئية السمبية لؤلنشطة كاألنظمة كازالتيا عمبل 

 (.134 :َُُِبمبدأ مف )يمكث يدفع(. )عبد الكريـ،
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عرفت بأنيا، منيج لقياس كتعديؿ المعمكمات الحالية أك المستقبمية عف التأثيرات البيئية اإللزامية 
أك االختيارية التي تؤدييا الشركات بالشكؿ الذم يمكف الميتـ بتمؾ المعمكمات مت تقكيـ مدم 

 (.َُٕ، َُِٓااللتزاـ البيئي كمساعدتو في ترشيد القرارات االقتصادية. )محمد كشبك، 

بأنيا: "إدارة األداء البيئي كاالقتصادم مف خبلؿ  IFACتعرؼ المحاسبة الخضراء بمكجب 
تييئة كتطكير نظـ محاسبية مبلئمة تتعمؽ بالبيئة كتطبيقاتيا". كتتضمف عممية التقرير كالتدقيؽ 

الكمية  المحاسبي باإلضافة إلى احتكائو عمى عمميات تكمفة دكرة الحياة كالمحاسبة عف التكمفة
 (.ٗ: َُِٖ)مصطفي،“. كتقييـ المنافع كالتخطيط االستراتيجي إلدارة البيئة 

 (:َُ: َُِٗكما عرفتيا ككالة حماية البيئة األمريكية أيضا مف خبلؿ ثبلث أكجو )يكريد، 

المحاسبة الخضراء مف الكجية االقتصادية: كيتـ مف خبلؿ ىذه المرحمة قياس كتحميؿ كمية 
امؿ اإلنتاج كغالبا ما تنعكس ىذه الرحمة مستكم الرفاىية االقتصادية لمفرد كقيمة مدخبلت عك 

 كالمجتمع.

المحاسبة الخضراء كامتداد لممحاسبة المالية: كيتـ مف خبلؿ ىذه المرحمة أعداد القكائـ المالية 
كفؽ المعايير كاألسس المحاسبية بحيث تتضمف ىذه القكائـ بيانات كمعمكمات لآلثار البيئية 

 مساعدة المستفيديف مف ىذه القكائـ كالمستثمريف كالدائنيف كحممة األسيـ.ل

المحاسبة الخضراء مف الكاجية اإلدارية: كتتـ في ىذه المرحمة تحديد كتحميؿ البيانات 
كالمعمكمات المرتبطة باألنشطة البيئية لغرض مساعدة اإلدارة في التخطيط كاتخاذ القرارات 

رات تسعير المنتجات كاالستثمار في إنتاج منتج معيف كمتطمبات الجكدة اإلدارية المختمفة، كقرا
 كغيرىا مف القرارات اإلدارية

مف خبلؿ التعاريؼ السابقة الذكر يمكف تعريؼ المحاسبة الخضراء عمى أنيا: " أداة تمد 
البيئية.  المستفيديف بالمعمكمات المحاسبية كمتخذم القرارات بمعمكمات التكاليؼ المتعمقة بالنكاحي

أم شمكؿ كتكامؿ بيف أساليب القياس كاإلفصاح المحاسبي كاالقتصادم لؤلنشطة كالبرامج التي 
تؤثر عمى البيئة، كميمتيا قياس تكمفة األنشطة المختمفة لممنشأة كأثرىا عمى المكارد الطبيعية 

ات السمبية كاستخداـ نتائج ىذه القياسات لمساعدة الجيات المختصة، إلدراؾ كتصحيح التأثير 
 لنشاط المنشأة عمى البيئية.
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ـ( بأنيا عممية تحديد كتجميع كتقدير ََُِكما عرفت في تقرير فريؽ خبراء األمـ المتحدة )
عداد التقارير الداخمية كاستخداـ معمكمات تدفؽ المكاد كالطاقة كمعمكمات التكاليؼ  كتحميؿ كا 

(.ُٖٓ: ََِٕؿ المنظمة.)شعباف كالقصير،البيئية كغيرىا مف المعمكمات النقدية كالبيئية داخ  

 كيمكف تمخيص مفيـك المحاسبة الخضراء عمى انيا:
 تحدد كتجمع تقارير تفصح عف التكاليؼ بشكؿ مستقؿ عف التكاليؼ األخرل.

 تقدـ معمكمات محاسبية تساعد في اتخاذ قرارات تؤدم الي تحقيؽ التنمية المستدامة.

 ؿ مراعاة االضرار التي تسببيا الشركات.تقكـ بحساب الدخؿ لممجتمع مف خبل

 قياس مستكم الدخؿ المستداـ الذم يمكف تأمينو دكف تخفيض المخزكف لؤلصكؿ الطبيعية.

 أىمية المحاسبة الخضراء:
الضغكط الضريبية كالقانكنية كالتشريعية التي تفرضيا الييئات الدكلية كالتنظيمات الحككمية 

 الميتمة بحماية البيئية.

أصحاب المؤسسات باإلفصاح عف أدائيا البيئي في التقارير المالية، كحاجة االدارة  مطالبة
 ( 101-102 :َُِٖالممحة لمبيانات المالية الخاصة بالنفقات البيئية. )بكدالؿ، حناف 

 تساعد في تحسيف األداء البيئي كاالجتماعي، كالسيطرة عمى التكاليؼ كتعزيز االستدامة.

ف حيث البيئية كالمجتمع، كالمساىمة في مساعدة المنشأة عمى االستمرار تحسيف اداء الشركة م
 (.ُِ:في المجتمع ككسب ثقة كؿ مف الحككمة كالمجتمع )ابكرماف، بدكف 

ترشيد القرارات اإلدارية كضماف دقة المعمكمات المحاسبية التي عمى أساسيا يتـ صنع القرارات 
بيف البدائؿ اإلدارية كعند المفاضمة بيف االلتزاـ اإلدارية مف خبلؿ المساعدة عمى المفاضمة 

 بالبرامج البيئية.

 تكسع نطاؽ عممية التقييـ كتحميؿ االستثمار لكي يشمؿ اآلثار البيئية المحتممة. 

 (.َُ: َُِٖالمساعدة في تطكير كتشغيؿ نظاـ إدارم بيئي لمكحدة ككؿ)عكادم، 
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مميات كاألنشطة البيئية، حيث أصبح مف الميـ أف تكفير البيانات المحاسبية الكمية كالمالية لمع
يتـ تناكؿ مكضكع اإلحصاءات البيئية رغـ ما يكتنفو مف صعكبات كمشاكؿ.)عثماني، 

 (.َّّ: َُِٕعمراف،

 يرل الباحثكف اف أىمية المحاسبة الخضراء:
 تساعد المؤسسة في تحسيف كفاءة أنشطتيا لعممية اتخاذ القرار الرشيد.

 ر بيانات محاسبية لمساعدة الدكلة في تحقيؽ التنمية المستدامة.االىتماـ بتكفي

 اإلفصاح عف المعمكمات المالية التي تتعمؽ بالمسؤكلية االجتماعية كالبيئية تجاه المجتمع.

 أىداف المحاسبة الخضراء:
 المساىمة في استدامة التنمية االقتصادية لتحسيف معرفة كفيـ التفاعبلت المتزايدة بيف البيئة

 كاالقتصاد 

: َُِٕالسعي نحك الحد مف اآلثار السمبية لممحاسبة التقميدية عمى البيئية.)عثماني كعمراف ،
ِّٗ.) 

إعداد بيانات المبيعات كالتكاليؼ اإلجمالية التي تيدؼ إلى الحفاظ عمى البيئية كحمايتيا لكؿ 
ة إلى أخرم كاتخاذ القرارات فترة مالية، مما يؤدم إلى متابعة الشركة لتطكير ىذه النفقات مف فتر 

 المناسبة.

 (.َُِ: َُِٖتكضيح المسؤكلية االجتماعية كالبيئية لمشركة لضماف االستمرارية.)بكدالؿ، 

معاكنة األجيزة المختصة لمدكلة بأعداد خطة طكيمة االجؿ لممكارد الطبيعية التي يتـ استكشافيا 
 كتنميتيا مستقببل.

بلقة في اتخاذ العديد مف القرارات، سكاء في مجاؿ كضع مساعدة الجيات المختمفة ذات الع
 (.ُْٖ: ََِِالخطط اـ الرقابة أـ تقيـ األداء.)حمكديك أميف كعمي، 

المساىمة في تعزيز الشفافية لممؤسسة، كحصكليا عمى مستكم أداء مرتفع، كمساعدتيا فتي 
 تحسيف عبلقاتيا الخارجية.
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 يمكف تمخيص أىداؼ المحاسبة الخضراء:
اسة مفيكـ المحاسبة الخضراء كدكرىا في تحقيؽ التنمية المستدامة مف خبلؿ المستكم در 

 التعميمي كالشخصي كالخبرة.

المحافظة عمى حقكؽ األجياؿ القادمة عند تطبيؽ المحاسبة الخضراء يؤدم الي تحقيؽ التنمية 
 المستدامة.

مى المنشآت الخدمية في تكفير معمكمات محاسبية تساعد الدكلة في كضع الخطط كالرقابة ع
 المجتمع. 

 خصائص المحاسبة الخضراء:
تتميز المحاسبة الخضراء بجممة مف الخصائص يتـ إيجازىا فيما يمي: )عثماني  

 (ِّٗ: َُِٕكعمراف،
 إعداد بيانات كتكاليؼ محاسبة تتعمؽ بالحفاظ عمى البيئية.

 ية.يتضح مدم التزاـ المؤسسة بتطبيؽ القكانيف كالتشريعات البيئ

 تحديد كقياس التكاليؼ كاستخداـ تمؾ المعمكمات في جميع قرارات المؤسسة.

 (.ْٖٓ: َُِٕاستغبل الفرص المتاحة لمكافحة التمكث كمنعو.)زيرؽ كمقيمح، 

 ضماف تحفيز كتكجيو المؤسسات نحك االلتزاـ البيئي كأخذلؾ بعيف االعتبار عند تقييـ المشاريع.

 اسبة الخضراء عف بقية أنكاع المحاسبة:يرل الباحثكف اف ما يميز المح
أدرجت التكاليؼ البيئية في النتائج المالية لمعمميات، الف الناتج المحمي يتجاىؿ التكاليؼ البيئية 

 بحيث يحتاج صانعك السياسات الي المحاسبة الخضراء.

 تأخذ البيئية في الحسباف كتقمؿ مف التأثيرات السالبة.

 قكائـ المالية تساعد في تحميؿ القضايا السياسة.المعمكمات التي تقدـ في ال

 .(ُِٔ-ُِْ: ََِِ)بكجمعة كجكدم، مزايا المحاسبة الخضراء:
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تحقيؽ جكدة القكائـ المالية : لتحقيؽ جكدة القكائـ المالية يجب أف تتصؼ ىذه األخيرة بمجمكعة 
ـ فييا كالتي تجعؿ مف الخصائص الضركرية المطمكبة مف قبؿ المستفيديف في الحالة التي تستخد

منيا مبلئمة لحاجات مختمؼ المستفيديف، فالمنفعة المرجكة مف المعمكمات التي تتضمنيا القكائـ 
المالية تتحقؽ شرط تكافر خاصيتيف أساسيتيف ىما خاصية المبلءمة كالثقة أك إمكانية االعتماد 

ذا فقدت المعمكمات أيا مف ىاتيف الخاصيتيف األسا سيتيف فمف تككف مفيدة عمي المعمكمات، كا 
بالنسبة لممستخدميف المعنييف، كبيدؼ تحقيؽ ىذه الجكدة يعمؿ المحاسبيف عمي تضميف القكائـ 

 المالية كؿ المعمكمات كالبيانات التي مف شأنيا أف تساىـ في اتخاذ مختمؼ القرارات .

تي تقـك بيا الشركة تقييـ األداء البيئي كتحسينو: يعرؼ األداء البيئي عمى أنو كؿ النشاطات ال
سكاء بشكؿ إجبارم أك اختيارم مف شأنيا منع األضرار البيئية كاالجتماعية الناتجة عف نشاطات 

 الشركة اإلنتاجية أك الخدمية أك التخفيؼ منيا.

المساىمة في تحقيؽ التنمية المستدامة: تحتاج الييئات المعنية بتحقيؽ التنمية المستدامة إلى 
المكاد األكلية التي تـ استيبلكيا، كثافة استيبلؿ ىذه المكاد، قيمة األصكؿ معمكمات حكؿ قيمة 

الخضراء المقتناة مف طرؼ الشركة، قيمة المصاريؼ التي تمت في سبيؿ معالجة اآلثار السمبية 
لمبيئة كالتي ساىمت فيو الشركة بطريقة أك أخرم، كىذا كمو بيدؼ تقييـ عمى البيئة كتقدر البدائؿ 

لتخفيؼ ىذا الضغط، ككذا تقييـ التأثير االقتصادم لمتشريعات كالضرائب البيئية كأثرىا  المطركحة
 في تخفيؼ حدة التمكث. 

القياـ بالمراجعة البيئية: يعرؼ التدقيؽ البيئي عمي أتو المنيج الخاص بمراجعة السياسات 
كمراجعة كفاءة كاقتصاد  كالبرامج كاألنشطة البيئية الذم يشمؿ المراجعة المالية كمراجعة المالية

كفعالية ىذه السياسات كالبرامج كاألنشطة لفحص مدم االلتزاـ الفعمي بتطبيؽ القكانيف كالمكائح 
بداء  التي تحكـ األنشطة البيئية بالجية محؿ المراجعة، كالتأكد مف سبلمة التصرفات المالية كا 

تصاد كالفاعمية في تحقيؽ الرأم في صحة كدقة البيانات الخاصة بيا كمدم الكفاءة كاالق
عداد تقرير بذلؾ. تيدؼ المحاسبة إلى تكفير قكائـ مالية  السياسات كالبرامج كاألنشطة البيئية كا 
لممدقؽ البيئي تتضمف بيانات، معمكمات كمبلحظات كمبلحؽ عف مدم التزاـ الشركة بالبعد 

 البيئي ضمف نشاطيا.

 مخص في االتي:يرم الباحثكف اف مزايا المحاسبة الخضراء تت  
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عند اعداد القكائـ المالية البد مف أف تؤخذ خاصية المبلئمة كالثقة بحيث تككف المعمكمات 
 المقدمة مفيدة لممستخدميف المعنيف.

 كؿ األنشطة التي تقكـ بيا الشركة مف شأنيا منع حدكث االضرار البيئية في المجتمع.

 البيئية لتحقيؽ التنمية المستدامة. معرفة كؿ المعمكمات الخاصة المؤسسة كقياس اثارىا

 القكائـ المالية تتضمف بيانات كمعمكمات كمبلحظات بيف البعد البيئي ضمف أنشطة المؤسسة.

يمكف تمخيص التحديات التحديات التي تواجو المحاسبة الخضراء المستدامة: 
 (.ّٖ-ِٖ: َُِٕالرئيسية عمى النحك التالي: )أبكحسيف،

العامميف في مجاؿ المحاسبة الخضراء كالفنييف معرفة كاسعة بالمحاسبة اختبلؼ الثقافات لدم 
 الخضراء كلدييـ خبرة في تدفؽ الطاقة كالمياه كالمكاد األخرل داخؿ المنظمة.

 اختفاء المعمكمات المتعمقة بتكمفة المحاسبة الخضراء ضمف حسابات التكمفة غير المباشرة.

 د. صعكبة تتبع تكمفة كتدفؽ استخداـ المكا

 صعكبة الحصكؿ عمى معمكمات عف تكاليؼ المحاسبة الخضراء مف السجبلت المحاسبية.

 عدـ اكتماؿ المعمكمات التخاذ القرارات االستثمارية. 

 يمخص الباحثكف التحديات في اآلتي:
 عدـ تحديد كحصر األنشطة البيئية المراد قياسيا.

 الطبيعية.ظيكر التمكث كزيادتو بشكؿ ممحكظ كاستنزاؼ المكارد 

دراسة التكاليؼ المرتبطة بالمنظمة دكف االخذ في االعتبار تكاليؼ المحافظة عمى البيئة 
 كالتمكث.

كقبؿ استعراض اىـ المجاالت التي تطبؽ بيا مجاالت تطبيق المحاسبة البيئية: 
المحاسبة البيئية يقسـ الباحثكف ىذا النكع مف المحاسبة الى ثبلثة انكاع كتقسـ انظمة 

 ( ٔٓ، َُُِحاسبة عف االداء البيئي ايضان الى ثبلثة انظمة ىي: )عبكد، خمؼ، الم



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 227 

المحاسبة عف االداء البيئي الداخمي: تختص بتجميع المعمكمات البيئية  -ُ
 كتكصيميا الى اإلدارة لبلستخداـ الداخمي.

المحاسبة عف االداء البيئي الخارجي: تختص بتجميع المعمكمات البيئية  -ِ
 جميكر العاـ كالمساىميف كالمقرضيف كغيرىـ.كتكصميا الى ال

انظمة محاسبة عف اداء بيئي اخر: تختص بتجميع المعمكمات البيئية  -ّ
كتكصيميا الى جيات معينة مثؿ نظاـ المحاسبة الضريبية عف االداء البيئي 

 مثبلن اك غيرىا مف المكاد الممكثة. CO2كالذم ىك ضركرم الحتساب ضريبة 
 (ُِٖ- ُِٕ: ََِِ)بكجمعة كجكدم: بة الخضراء:محددات تطبيق المحاس

ضعؼ تكعية المحاسبيف بأىمية تطبيؽ المحاسبة الخضراء: إضافة لقمة البرامج التعميمية 
كالتككينية بمتطمبات المحاسبة الخضراء، زد عمى ذلؾ عدـ كجكد معايير محاسبية محمية ممزمة 

 بإتباع المحاسبة الخضراء داخؿ البمد. 

عف عممية قياس المحاسبة الخضراء بسبب صعكبة حصر أنكاع األضرار  صعكبات ناتجة
البيئية التي سببتيا الشركة، كذلؾ كما في حالة تمكيث مياه األنيار بإلقاء النفايات أك بتصريؼ 

 مياه المصانع.

نظرا لتدخؿ التكاليؼ يجد المحاسب صعكبة قياس تكاليؼ المحاسبة الخضراء كفصميا عف 
الية لمنشاط، كفي المقابؿ نجد العكائد المالية المتكقعة مف المحاسبة البيئية أقؿ مف التكاليؼ اإلجم

 تكاليؼ القياـ بيا. 

صعكبات في التقييـ المحاسبي لؤلصكؿ الخضراء: السيما كحدات المعالجة التكنكلكجية 
ف كحدات لعناصر التمكث البيئي التي يتـ إضافتيا في نياية خط اإلنتاج، إذ ليس ىنالؾ فصؿ بي

 المعالجة التكنكلكجية ككحدات الخط اإلنتاجي ككؿ.

يمخص الباحثكف المحددات في قمة الكعي البيئي كمشكمة القياس المحاسبي كالتي 
تتمثؿ في كيفية تحكيؿ بيانات نكعية لمتمكث الي بيانات كمية مقاسة بكحدات نقدية، 

 لمسؤكليات البيئية.كعدـ كجكد معايير محاسبية اك قكانيف ممزمة لبلعتراؼ با
 القياس واإلفصاح عن المحاسبة الخضراء:
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يعتبر القياس المحاسبي البيئي كاإلفصاح المحاسبي البيئي أحد أىـ الصعكبات 
لممحاسبة عف التمكث البيئي كتكمف الصعكبة في تحديد مجاؿ كطبيعة األنشطة 

نشطة البيئية المراد قياسيا كاإلفصاح عنيا، خصكصا في الكقت الذم تحتؿ فيو األ
مكانة متنامية ضمف األنشطة المتعددة داخؿ المؤسسات كبالتحديد المؤسسات 

الصناعية كالمعمكمات المرتبطة بتكاليؼ المحاسبة الخضراء، حيث تناكؿ في ىذا 
المبحث القياس المحاسبي لتكاليؼ المحاسبة الخضراء ، ككيفية اإلفصاح عنيا ، ثـ 

 كاإلفصاح عنيا في تحقيؽ التنمية المستدامة.   نتطرؽ إلي دكر قياس التكاليؼ
 
 

 : مفيوم وتعريف القياس في المحاسبة الخضراء
" تحديد القيـ :( بأنوIACSيعرؼ القياس المحاسبي حسب لجنة معايير المحاسبة )

النقدية لمعناصر التي تظير بيا القكائـ المالية كالتي تظير بيا قائمة المركز المالي 
 يتضمف ذلؾ اختيار أساس محدد لمقياس ".كبياف الدخؿ، ك 

أما قياس المحاسبة الخضراء يقصد بو" تحديد قيـ لجميع عناصر التكاليؼ 
المتكلدة عف التزاـ المنشأة بمسؤكليات اجتماعية كبيئية معينة، سكاء كاف ىذا االلتزاـ 

 (.َْ:َُِٗبمحض اختيارىا أك قصران بمكجب القانكف)يكريد، 
 (.ِٕٓ: َُِٖ)الحاج كسند ، المحاسبة الخضراء: أىمية قياس تكاليف

المفاضمة بيف األساليب البديمة، حيث تكفر القياس الكمي أك انقدم ليذه التكاليؼ 
يساعد عمى إجراء المقارنة بيف البدائؿ المتاحة الختيار البديؿ األقؿ تكمفة، تكفير 

اء عف طريؽ أعداد المعمكمات البلزمة لتخطيط االنفاؽ في مجاؿ حماية البيئة، سك 
المكازنات التخطيطية كالمعايير مما يسيـ بدكره في إحكاـ الرقابة عمى ىذه العناصر. 

 (ّّٔ-ّّٓ: َُِٕ)عثماني كعمراف،: اما أىمية قياس المحاسبة الخضراء بالنسبة
يساىـ في اتخاذ القرارات مف خبلؿ المعمكمات المتعمقة بأنشطة المؤسسة أك أصحاب المصالح 

 ؤسسة.في الم
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 يكفر بيانات بيئية تمكف مف إجراء دراسات لمعرفة ماذا تحقؽ المؤسسة مف عائد في المجتمع.

 يكفر لممؤسسة معمكمات عف نشاطيا البيئي يمكف مف التقرير عنيا محاسبيا.

تتمثؿ أىـ الطرؽ المبلئمة لمقياس المحاسبة طرق قياس المحاسبة الخضراء: 
 الخضراء فيما يمي:

المكحد: تعتمد ىذه الطريقة عمى القياس النقدم لتكاليؼ المحاسبة الخضراء  طريقة القياس
 كاآلثار المترتبة عنيا بمعيار كاحد يعكس خاصية كاحدة لتمؾ الجكانب.

طريقة القياس متعدد األبعاد: تعتمد ىذه الطريقة عمى قياس التأثيرات البيئية المترتبة عمى 
لصعكبة قياس بعض عناصر ىذه األنشطة نقديا كمف أنشطة المؤسسة بمقاييس مختمفة، كذلؾ 

 أىـ ىذه المقاييس نذكر منيا ما يمي:

أسمكب القياس الكصفي: يعتبر مف أبسط أساليب القياس كأكثرىا شيكعا كأقميا تكمفة فيك يعتمد 
عمي كصؼ األنشطة البيئية التي تقـك بيا المؤسسة، كبذلؾ ىك ال يعتمد عمى قكاعد محددة في 

 القياس.

أسمكب القياس الكمي: يستخدـ ىذا األسمكب لتكفير معمكمات كمية عف تأثير األنشطة البيئية 
 كمف ثـ االنتقاؿ إلى تقييمو ماليا بالنقكد أك اإلفصاح عنو في صكرة كمية غير مالية. 

الحظ الباحثكف اف طريقة القياس متعدد االبعاد أفضؿ مف طريقة القياس المكحد 
المكحد تعالج عيب منيج القياس المكحد في األداء البيئي بحيث طريقة القياس 

لممؤسسة مف جانب كاحد اما متعدد االبعاد ال يعتمد عمى قكاعد محددة في القياس 
 كيمكف التعبير عنيا ماليا اك في صكرة غير مالية.

 (.ُُ: َُِٖ)عكادم ،متطمبات القياس المحاسبي البيئي: 
 ة لمحسابات المتعمقة باإلنفاؽ عمى حماية البيئة.تضميف السجبلت كالدفاتر المحاسبي

تضميف التكاليؼ المعيارية معايير تكاليؼ حماية البيئة كفؽ دراسات كتكصيات المجاف الفنية 
 المختصة.

 تضميف المكازنات التخطيطية مكازنة اإلنفاؽ لحماية البيئة بنكعييا )الجارية كالرأسمالية(.
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قائمة التكاليؼ البيئة حتى تساعد المراجع عمي القياـ بعممية  تضميف قكائـ الحسابات الختامية
 المراجعة كالمصادقة عمى أعماؿ المؤسسة فيما يتعمؽ بحماية البيئة.

عمى أنو: " األسمكب كالطريقة  اإلفصاح في المحاسبة الخضراء: يعرف اإلفصاح
نشاطاتيا التي بكاسطتيا تستطيع المؤسسات إعبلـ المجتمع بأطرافو المختمفة عف 

المختمفة ذات المضمكف البيئي، كتعد القكائـ المالية أك التقارير المالية أداة مناسبة 
 (.ّّٔ: َُِٕلتحقيؽ ذلؾ. )عثماني كعمراف،

 (.ّّٕ-ّّٔ: َُِٕ)عثماني كعمراف،أىمية اإلفصاح في المحاسبة الخضراء :
لبيئة مما تؤدم إلى تنمية زيادة ثقة المجتمع في المؤسسات التي تقكـ بأداء كاجبيا اتجاه ا

كتطكير تمؾ المؤسسات، كفي المقابؿ زيادة الضغط عمى المؤسسات التي ال تقكـ بأداء كاجبيا 
اتجاه البيئة مما يؤدم لتحجيـ نشاطيا كتحمميا أعباء معالجة األضرار الناتجة عف التمكث 

 البيئي.

في حيف أف المؤسسات التي تخفيض تكمفة اإلنتاج بسبب الدعـ أك التمكيؿ منخفض التكمفة 
تعمؿ عمى حماية البيئة سيزيد حجـ نشاطيا كستقـك باستخداـ مكاردىا بأكبر كفاءة ممكنة مما 

 يؤدم في نياية األمر إلي زيادة األرباح.

اإلفصاح عف نفقات المحاسبة الخضراء كتكاليفيا بشكؿ منفصؿ عف القكائـ المالية، يسمح 
مساعدة المستثمريف ليركا بكضكح السياسات المطبقة مف قبؿ  بقياس منفعة تمؾ النفقات، مثؿ

 المؤسسة لحماية البيئة كالمحافظة عمييا كبالتالي ترشيد قراراتيا المتعمقة بالمؤسسة. 

 (.ُُ: َُِٖ)عكادم ،أىداف اإلفصاح عن المحاسبة الخضراء: 
 : تتركز ىذه األىداف بما يأتي:أىداؼ داخمية عمى مستكم المؤسسة 

افظة عمى المركز التنافسي لممؤسسة إذا المؤسسات المماثمة في السكؽ مف خبلؿ تحسيف المح
 سمعتيا تجاه األطراؼ ذات العبلقة بنشاطاتيا االقتصادية كاالجتماعية.

إظيار إذعاف المؤسسة لمقكانيف كالتشريعات الحككمية كغير الحككمية مما يضفي عمى كجكدىا 
 صفة شرعية نشاطاتو.
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اح قاعدة جيدة لمبيانات كالمعمكمات يمكف أف تخدـ مالكي المؤسسة كالعامميف فييا يكفر اإلفص
فيما يتعمؽ بكفاءة اإلجراءات المتخذة لممحافظة عمي سبلمة البيئية، التزاـ المؤسسة بإجراءات 

سبلمة البيئة كحمايتيا مف التمكث يساىـ في خمؽ مف االستقرار النفسي لمعامميف فييا، مما يقمؿ 
 حدة دكراف العمؿ كالتكاليؼ المرتبطة.مف 

 أىداؼ خارجية: كيمكف أف تتمخص ىذه األىداؼ عمى النحك االتي: 

إظيار التزاـ المؤسسة بمتطمبات المسؤكلية االجتماعية كمشاركتيا في تحمؿ األعباء العامة 
 لممجتمع.

مارس ضغكطا يعد اإلفصاح كسيمة إلدارة التفاكض بيف أصحاب حقكؽ الممكية كالغير ممف ي
 عمى المؤسسة كالمستيمكيف كالمكرديف كالجميكر كالييئات االجتماعية األخرل.

يعتبر انعكاس لنشاطات كفعاليات المؤسسة في مجاؿ حماية البيئة كسبلمة مكاقع عمميا مف 
التمكث كاليدر في المكاد السامة مما يخمي مسؤكليتيا القانكنية إزاء األضرار كاإلصابات التي قد 

 ببيا مؤسسات أخرم مماثمة.تس

يساعد اإلفصاح عف األنشطة البيئية مستخدمي المعمكمات عف اتخاذ قرارات التخطيط كالرقابة 
 كتقييـ األداء فضبل عف تطكير البحكث كالدراسات في مجاؿ سبلمة البيئة.

 كسب رضا كقناعة المستيمكيف بـ تطرحو المؤسسة مف سمع كخدمات في المجتمع.

حثكف مف اىداؼ االفصاح في المحاسبة الخضراء انيا تساىـ في تدعيـ استنتج البا
قدرة المحافظة عمى المركز التنافسي مف خبلؿ تدعيـ قاعدة جيدة لمبيانات 

كالمعمكمات التي تخدـ مالكي المؤسسة، كترشيد استخداـ المكارد كالطاقة بما يساعد 
 ف خدمات.في كسب رضاء كقناعة المستيمكيف لما تظيره المؤسسة م

 (.ّّٕ: َُِٕ)عثماني كعمراف،طرق اإلفصاح عن المحاسبة الخضراء :
طريقة الفصؿ: تتـ عمى أساس الفصؿ بيف المعمكمات المالية كالمعمكمات البيئية باعتبار كؿ 
منيا يحقؽ أىداؼ مختمفة كبالتالي يجب اإلفصاح عف معمكمات المحاسبة الخضراء في تقارير 

 مالية.منفصمة عف التقارير ال



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 232 

طريقة الدمج: تعتمد ىذه الطريقة عمى اإلفصاح عف المعمكمات المالية المترتبة عف األنشطة 
 البيئية في تقرير كاحد بحيث تصبح المعمكمات ذات األثر البيئي جزءا مف المعمكمات المالية.

يكجد نكعيف لئلفصاح عف المحاسبة أنواع اإلفصاح عن المحاسبة الخضراء: 
 (.ُِ: َُِٖفي، الخضراء: )مصط

اإلفصاح اإللزامي: يتطمب ىذا النكع مف اإلفصاح ضركرة تكضيح معمكمات األداء البيئي 
جراءاتيا فيما يتعمؽ بحماية كتحسيف البيئة مف  الخاصة بتأثيرات نشاط المؤسسة عمى البيئة كا 

بيئية المحددة أخطاء التمكث. كتعتبر ىذه اإلجراءات امتثاال لمجمكعة مف القكانيف كالتشريعات ال
 مف طرؼ جيات حككمية أك منظمات مينية تمـز المؤسسة العمؿ عمى حماية كاستدامة البيئة.

اإلفصاح الطكعي )االختيارم(: يتـ ىذا النكع مف اإلفصاح بشكؿ اختيارم، كتمتـز المؤسسة 
البيانات بيك فقؿ لقرارات إدارية داخمية مرتبطة بالمؤسسة ذاتيا، كيتـ بمكجبو إعبلـ مستخدمي 

المالية عف مدم مساىمة المؤسسة بالمحافظة عمى البيئة مف التمكث كالتدىكر البيئي استنادا إلى 
مجمكعة مف العكامؿ منيا القيـ كالمبادئ األخبلقية، العرؼ، مستكم الكعي البيئي كثقافة 

 المؤسسة.

 (.ُِ: َُِٖ)مصطفي،  دوافع اإلفصاح المحاسبي البيئي:
افع المؤسسات لئلفصاح عف أنشطتيا كمساىمتيا البيئية فيما يمكف تحديد أىـ دك 

 يمي:
محاكلة تكضيح مدم مساىمة في تحسيف البيئية كالسياسات كالتقنيات التي تستخدميا لتخفيؼ 
حجـ األضرار البيئية التي تتسبب بيا خاصة المؤسسات الصناعية منيا، كذلؾ بيدؼ تحسيف 

 صكرتيا لدم األطراؼ المحيطة بيا.

زيز القدرة التنافسية لممؤسسة مف خبلؿ التكسع في نطاؽ التقارير السنكية كالفصمية كتكفير تع
معمكمات تحظي باىتماـ العديد مف مستخدمي التقارير كالتي ما مف شؾ في أنيا ستعزز القكة 

 التنافسية لممؤسسة مقارنة بالمؤسسات التي ال تفصح عف مساىماتيا البيئية.

سيمة إلعبلـ المجتمع ككؿ أف المؤسسة تقـك باإلفصاح التطكعي عف استخداـ اإلفصاح كك 
 المعمكمات البيئية.
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 الكفاء بالكاجبات األخبلقية تجاه أصحاب المصالح كالمجتمع بصكرة عامة.

تزكيد أصحاب الممكية كأصحاب المصالح بالمعمكمات عف حجـ التكاليؼ التي تحممتيا لمكفاء 
 بالتزاماتيا البيئية.

كسائؿ اإلعبلـ المضادة في حالة كقكع ككارث بيئية مف خبلؿ اإلفصاح عف أدائيا مكاجية 
 البيئي كعدـ مساىمتيا في كقكع تمؾ الككارث.

إتاحة الفرصة لبناء عبلقات أفضؿ بيف المؤسسة كفئات المجتمع المختمفة مثؿ الجيات 
اعات الضغط كالتي تعد الحككمية، حممة األسيـ، العامميف الزبائف، المكرديف، الممكليف، كجم

 ذات تأثير قكم خاصة في بمداف أكربا كالكاليات المتحدة. 

يرم الباحثكف ضركرة مراعات القدرة التنافسية لممؤسسة مف خبلؿ اضافيا عبر 
التقارير السنكية كالفعمية لتخفيض االضرار البيئية التي تسببيا كاعبلـ المجتمع عف 

 المعمكمات البيئية.
 (ُّ: َُِٖ: )مصطفي، ح عن المحاسبة الخضراءأساليب اإلفصا

اإلفصاح في صكرة تقارير بيئية مستقمة: بمعني أف تككف ىنالؾ تقارير مستقمة عف اإلفصاح 
البيئي، كقد تككف ىذه التقارير كصفية كقد يككف بعضيا مخصصا لعرض التكاليؼ البيئية فيما 

 يخصص بعضيا اآلخر لعرض المنافع.

ـ المالية التقميدية: حيث يككف اإلفصاح عف المعمكمات البيئية مبكبا في اإلفصاح ضمف القكائ
 تقرير كاحد مف خبلؿ القكائـ المالية كممحقاتيا التي ينتجيا النظاـ المحاسبي في المؤسسة.

اإلفصاح في تقارير اإلدارة: حيث يككف اإلفصاح المحاسبي البيئي في التقرير السنكم لممؤسسة 
 دارة، كيتـ ذلؾ في جزء مستقؿ مف التقارير السابقة.أك تقرير مجمس اإل

: َُِٕشنيخر كقركؼ،معوقات ومشاكل اإلفصاح عن المحاسبة الخضراء: )
ُّٖ-ُّٗ) 

يعتبر إعداد التقارير البيئية إخبلء بمسئكلية اإلدارة اتجاه المجتمع، لكنيا في ظؿ 
 النظـ المحاسبية الحالية تكاجو مجمكعة مف المعكقات أىميا:
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الختبلؼ في المحتكم: حيث ال يكجد نمط كاحد متفؽ عميو لمتقارير البيئية، فبعضيا في شكؿ ا
 مجمكعة مف التقارير المنفصمة عف األداء المالي كالبعض اآلخر مختمطا معو.

االختبلؼ في المجاؿ: كىك اختبلؼ في نكعية المعمكمات التي تغطييا التقارير البيئية، فبعضيا 
ؼ التي تنفذىا المؤسسات لمحد مف التمكث فقط، كالبعض يتناكؿ االلتزامات تغطي بند التكالي

 البيئية لممؤسسات كاألثر عمى أصكليا كآخر يتضمف السياسة البيئية.

االختبلؼ في كسيمة اإلفصاح: يتـ اإلفصاح عف بعض المعمكمات البيئية في صمب القكائـ 
بالقكائـ المالية أك تقارير مفصمة أك حتى في  المالية التقميدية، كبعضيا في المبلحظات المرفقة

 الشبكة اإللكتركنية.

اختبلؼ في دكرية التقارير: حيث يتراكح اإلفصاح البيئي ما بيف فترات ربع سنكية كما تتطمب 
 لجنة تداكؿ األكراؽ المالية بالبكرصة إلى فترة ثبلثة سنكات في بعض المؤسسات.

سسات الكبرل ذات المقدرة المالية العالية تقكـ بإفصاح االختبلؼ في كمية المعمكمات: فالمؤ 
 أعمى مف المؤسسات ذات المقدرة المالية أقؿ.

يستنتج الباحثكف اف القياس يكفر بيانات بيئية تمكف مف إجراء دراسات لمعرفة ماذا 
تحقؽ المؤسسة مف عائد في المجتمع عف نشاطيا البيئي كيمكف التقرير عنيا 

يجب اف يككف إلزاميا بأمر قكانيف كتشريعات صارمة التي تحكـ محاسبيا، اإلفصاح 
عمميات التخمص مف النفايات كالمعالجات البيئية كالبد اف تفصح المؤسسات عف 

 إنجازاتيا في أدائيا البيئي مف خبلؿ تكفير منتجات صديقة لمبيئة.
 
 

 المحور الثالث: التنمية المستدامة:
اىتماـ مف قبؿ الدكؿ كالمنظمات الدكلية  تستحكذ التنمية المستدامة اليـك

كالمحمية كمراكز الدراسات كجماعات البحث، لدكرىا الفعاؿ في تحقيؽ العدالة 
االجتماعية كحماية البيئة كالنمك المستداـ الذم يحفظ حقكؽ األجياؿ كافة. كقد تنامي 
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البيئة  االىتماـ بالتنمية المستدامة عمى الصعيد العالمي خصكصا مع انعقاد قمـ
 (.UNCSDكتأسيس لجنة األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة)

أصبحت التنمية المستدامة مطمبا دكليا في ظؿ التحكالت االقتصادية 
كالسياسية كاالجتماعية التي يشيدىا المجتمع الدكلي، لذا اىتمت الجزائر باألبعاد 

امة، حيث قامت بإنشاء االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية ذات الصمة بالتنمية المستد
العديد مف المؤسسات كاألجيزة الحككمية الميتمة بكضع البرامج كالسياسات 
كاالستراتيجيات اليادفة إلى تحقيؽ ىذه االستدامة كسنت عددا مف القكانيف 
: َُِٖكالتشريعات ذات العبلقة بتطبيقات التنمية المستدامة. )برسكلي كبكلحية،

َّٔ) 
ـ ُِٗٗحاكؿ تقرير المكارد العالمية كالذم نشر عاـ  امة:مفيوم التنمية المستد

كالذم خصص بكاممو لمكضكع التنمية المستخدمة حصر عشريف تعريفا كاسع 
التداكؿ، كزعيا عمى ثبلث مجمكعات ىي التعريفات االقتصادية، كالتعريفات البيئية، 

 (.َّٖ: َُِٖكالتعريفات االجتماعية كاإلنسانية، كما يمي: )برسكلي كبكلحية،
أما عمى الصعيد اإلنساني كاالجتماعي: فاف التنمية المستدامة تسعي إلى االستقرار في النمك 
السكاني، عرفت التنمية المستدامة بأنيا: عممية التنمية االقتصادية التي تمبي حاجات كأماني 

 (.ُِِ :َُِٖالحاصر دكف تعريض أجياؿ المستقبؿ في تمبية حاجاتيـ لمخطر )اإلماـ كخالد،

اقتصاديا: كبالنسبة لمدكؿ الصناعية في الشماؿ فإف التنمية المستخدمة تعنى إجراء خفض 
جراء تحكالت جذرية في  عميؽ كمتكاصؿ في استيبلؾ ىذه الدكؿ مف الطاقة كالمكارد الطبيعية، كا 

نسبة لمدكؿ األنماط الحياتية السائدة، كاقتناعيا بتصدير نمكذجيا التنمكم الصناعي عالميا، أما بال
الفقيرة فالتنمية المستدامة تعني تكظيؼ المكارد مف أجؿ رفع مستكل المعيشة لمسكاف األكثر فقرا 

 في الجنكب.

أما البنؾ الدكلي فقد كضع تعريؼ أكثر قابمية لمتطبيؽ عمميان، حيث عرؼ التنمية 
ؾ الدكلي المستدامة بيئيان كخطكه أكلي عف طريؽ استخداـ إطار ثبلثي األبعاد، فالبن
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يشترط في أم مشركع فني مقترح يكافؽ البنؾ عمى تمكيمو أف يككف مستدامان 
 (.َُْ: َُِٕاقتصاديا كبيئيان كاجتماعيا. )الحاج،

بينما يرم البعض أف التنمية المستدامة ىي المساكاة بيف الجيؿ الحالي كبيف االجياؿ 
مف خبلؿ تحقيؽ العدالة،  المختمفة في المجاالت االقتصادية كالبيئية، كاالجتماعية

: َُِٗكتحسيف ظركؼ المعيشة، كالصحة، كالتعميـ، كالبنية األساسية )خميفة،
ُِّ.) 

 مف خبلؿ التعاريؼ يمكف استخبلص أف التنمية المستدامة
 دية كاجتماعية كانسانية تيدؼ اليتتـ بقكاعد كمبادئ تنمكية تحرص عمى تحقيؽ أىداؼ اقتصا

 حالية دكف االخبلؿ بحقكؽ االجياؿ المستقبمية. الراحة لؤلجياؿ ال تكفير

تمبية احتياجات الجيؿ الحاضر دكف التضحية أك االضرار بقدرة االجياؿ القادمة عمى تمبية 
 احتياجاتو.

 حماية البيئة كعدـ تمكثيا.

 عدـ استنزاؼ المكارد الطبيعية كاستغبلليا بطريقة عقبلنية.

 (www.towardsbetterdevelopment.com) ثالثا اىمية التنمية المستدامة:
تتجمى اىمية التنمية المستدامة ايضان مف خبلؿ اآلىداؼ التي تصبك الييا كالفكائد 

 التي تتحقؽ مف جرائيا كالتي يمكف تمخيص أىميا فيما يمي:
انيا تسيـ في تحديد الخيارات ككضع االستراتيجيات كرسـ  .ُ

 نان كعدالن.السياسات التنمكية برؤية مستقبمية أكثر تكاز 
انيا تنطمؽ مف اىمية تحميؿ االكضاع االقتصادية كالسياسية  .ِ

كاالجتماعية كاالدارية برؤية شمكلية كتكاممية، كتجنب األنانية في 
 التعامؿ مع المكارد كالطاقات المتاحة.
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تشجع عمى تكحيد الجيكد كالتعاضد بيف القطاعات الحككمية  .ّ
أىداؼ كبرامج تسيـ في تمبية كالخاصة حكؿ ما يتـ االتفاؽ عميو، مف 

 احتياجات جميع فئات المجتمع الحالية كالقادمة.
تطكير القرارات المتعمقة بالسياسات كتدعيـ كفاءة كفعالية  .ْ

 (http//www.ifla.org/libraries-development 14/1/2020 ) الحككمة.
يجب اتاحة البيانات البلزمة لمتنمية لمجميكر في ممفات مفتكحة  .ٓ

 اإللماـ بالبيانات. كميارات
يرم الباحثكف اف أىمية التنمية المستدامة تتمخص في تنشط كتكفر فرص المشاركة 

في تبادؿ الخبرات كالميارات، كتتسـ في تفعيؿ التعميـ كالتدريب كالتكعية لتحفيز 
االبداع رفع الكعي في المجتمع كفيـ الكضع السياسي المحمي كاستغبلؿ الفرصة 

 عمي أكمؿ كجو.
تتعدد أىداؼ التنمية المستدامة كتتمثؿ في اآلتي: داف التنمية المستدامة: أى

 (.َُٓ: َُِٕ)الحاج،
 المحافظة عمى التكازف بيف المكاد المتاحة كالحاجات األساسية لبني البشر.

 ترشيد استخداـ كافة المكارد كأف يكضع أكلكيات االستخداـ. 

المؤسسات األىمية لنشر الكعي البيئي كتحقيؽ  تحقيؽ المشاركة الشعبية الكاسعة خبلؿ تشجيع
 االنتماء لدم أفراد المجتمع.

عادة استخداـ المكارد كالمخمفات.  صيانة المكارد الطبيعية كا 

التعاكف اإلقميمي كالدكلي لمكاجية متطمبات البيئة كمشكبلتيا كتعزيز قدرات جميع الدكؿ عمى 
 اـ حقكؽ اإلنساف كاألقميات.تطبيؽ المبادئ كالممارسات الديمقراطية كاحتر 

 ضماف إدراج التخطيط البيئي في كؿ مراحؿ التخطيط اإلنمائي.

الكفاءة المؤسسة كتكجيو استثمارات القطاع الخاص كاستخداـ التكنكلكجيا بصكرة ال تحدث 
 تمكث مما يساعد عمي تحسيف الظركؼ البيئية.
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 ارتفاع مستكم دخؿ الفرد.

يقسـ الباحثكف االىداؼ الي بيئية كاقتصادية  مف خبلؿ ىذه االىداؼ يمكف اف
كاجتماعية كتتمثؿ االىداؼ البيئية في كحدة النظاـ البيئي كحماية القدرة الكاممة 

كاعادة استخداـ المكارد كالمخمفات كحماية كككب األرض كأىداؼ اقتصادية تتمثؿ 
ؿ النمك كدخؿ في تحسيف الكفاءة كالعمؿ عمى تحقيؽ المساكاة بيف البشر كزيادة معد

الفرد كأىداؼ اجتماعية تتمثؿ في التعاكف كالمشاركة كضماف تمتع االنساف بالسبلـ 
 كاالزدىار. 

تتمثؿ خصائص التنمية المستدامة في االتي خصائص التنمية المستدامة: 
 :(ٖ: َُِٖ)رشكاف،

 التنمية المستدامة ظاىرة بعد زمني متكاصؿ، كتحدث عبر فترة ال تقؿ عف جيميف.

قميمية ا لتنمية المستدامة ذات بعد أفقي غير محدد بحدكد جغرافية، فيي ذات أبعاد محمية كا 
 كعالمية.

تتعدد محاالت كأبعاد التنمية المستدامة لتشمؿ باإلضافة إلى المجاؿ االقتصادم المجاالت 
 البيئية كاالجتماعية.

قان لمنظكرات مختمفة طبقان التنمية المستدامة ذات مفاىيـ كتعريفات متعددة يمكف تفسيرىا كف
 لتقدير االحتياجات اإلنسانية الحالية كالمستقبمية ككيفية اإليفاء بيا.

اساسيا المكازنة بيف المكارد المتناقصة كعدد السكاف المتزايد في العالـ لما يشكمو مف ضغط 
 عمى المكارد كاستنزافيا.

اسات استخداـ المكارد كاتجاىات انيا تنمية متكاممة قائمة عمى التنسيؽ المتكامؿ بيف سي
 (ّٓٔ: ََِِاالستثمارات كاالختيار التكنكلكجي كالمؤسسي. )حسف كميدم،

 (ِ: ََِِ)حساف كتكفيؽ، مزايا التنمية المستدامة: 
 ترقية حماية البيئة.

 االىتماـ بالتكازف بيف الحاضر كالمستقبؿ.
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 الرؤية العالمية لمتنمية.

 البحث بيف مككنات التنمية.

 تأكد عمى حداثة مشركع التنمية المستدامة.ال

 تحرص عمى تطكير الجكانب الثقافية كاالبقاء عمى الحضارة الخاصة بكؿ مجتمع.

يرم الباحثكف اف التنمية المستدامة تتميز بتطكر الحضارات كتتطكر الجكانب 
الثقافية كالرؤيا العالمية لممجتمع كترقية حماية البيئية مما يخمؽ تكازف بيف 

لحاضر كالمستقبؿ كتسعي الي تحقيؽ متطمبات أكثر لشرائح الفقراء كتخفيض ا
معدالت الفقر عمى المستكم العالمي كتنمية كتطكير الجكانب الركحية كالثقافية 

 كالمحافظة عمى الخصكصيات الحضارية لكؿ مجتمع.
 (َُٕ: َُِٖ)بف عكالي، السمات األساسية لمتنمية المستدامة: 

أىـ أك أبرز السمات في التنمية المستدامة في العناصر  يمكف الكقكؼ عمى
 اآلتية:

التنمية المستدامة تقـك عمي أساس ترقية األحكاؿ كتحسيف  .ُ
 الظركؼ كاالستيفاء بمتطمبات أكثر الشرائح فقرا في المجتمع.

تحتـر التنمية المستدامة الخصكصيات الحضارية لؤلكطاف  .ِ
 كالمجتمعات.

االعتبارات البيئية لحفظ كجكد األجياؿ تأخذ التنمية المستدامة  .ّ
القادمة. السيما بالنسبة لممكارد الطبيعية الناضبة أم غير القابمة 

 لمتجديد.
تحمؿ عناصر كمية كأخرم نكعية. فتتراكح بيف التنمية  .ْ

 )االقتصادية كاالجتماعية كالركحية كالبشرية(.
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برامج يمكف لبرامج التنمية المستدامة في الببلد أف تتكامؿ مع  .ٓ
التنمية المستدامة في البمداف األخرل في إطار العكلمة كاالندماج في 

 االقتصاد العالمي. 
 (ٖٗ: َُِٖبكضياؼ ،أسس التنمية المستدامة ومقوماتيا: )

تعتمد التنمية المستدامة عمى تحقيؽ أمريف أساسيف ىما: الحؽ في حماية 
 ذه األسس:البيئة، ككبلىما مف حقكؽ االنساف األساسية، كاىـ ى

 اإلنساف ىك المسؤكؿ األكؿ كحامؿ األمانة مف خالقو.

 الطبيعة كما تحتكيو مف مكارد سخرىا ا لخدمة اإلنساف كضركرة االستخداـ المتكاصؿ ليا.

التكنكلكجيا كما تعنيو مف استخداـ المعرفة العممية في استثمار مكارد البيئة كحؿ مشكبلتيا 
 كمكاجية األخطار.

 ابع: تحميل البيانات واختبار الفرضيات:المحور الر 
 أوال: لمحة تاريخية عن البنك الزراعي السوداني ومنيجية الدراسة: 

جاء إنشاء البنؾ الزراعي السكداني كأكؿ بنؾ كطني بالببلد عندما كانت كؿ البنكؾ 
كباشر  ُٕٓٗ/ٔ/ُٕالعاممة حينيا فركع لبنكؾ أجنبية، صدر قانكف إنشاء البنؾ في 

ـ، كقد تطكر عمؿ البنؾ منذ ذلؾ التاريخ كحتى اآلف ُٗٓٗالفعمي في عاـ  نشاطو
عامان( حتى أصبح مؤسسة مصرفية شاممة، كأحد أىـ أعمدة القطاع  64)نحك 

المصرفي التي تسيـ بفاعمية في دفع عجمة التنمية الزراعية كنمك الناتج المحمي 
دكؽ ضماف الكدائع اإلجماليالبنؾ مممكؾ بالكامؿ لمدكلة، كىك عضك في صن

 المصرفية كرأس مالو مساىمة ما بيف كزارة المالية االتحادية كبنؾ السكداف.
: البنؾ الزراعي بنؾ تنمكم منكط بو إحداث نيكض ثانيا: اليدف االستراتيجي

اقتصادم كاجتماعي يستيدؼ في المقاـ األكؿ إنساف السكداف عب العمؿ بفعالية 
ادية كالمالية كالبشرية إلحداث التنمية الزراعية كالنباتية لحشد المكارد كاإلمكانيات الم

كالحيكانية الشاممة عف طريؽ كجكد كاسع كسط المنتجيف مف الزراع كرعاة كيقدـ 
رشادية متكاممة كمتميزة تبني قدرات  البنؾ خدمات تمكيمية كمصرفية كتسكيقية كا 



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 241 

كالمساىميف عمي حد المنتجيف زراعا كرعاة كترضي رغبات المكدعيف كالمستثمريف 
سكاء باستخداـ أفضؿ التقنيات كاألدكات المصرفية الحديثة كبكادر مؤىؿ كمقتدر 
إلحداث تحكؿ في القطاع الزراعي ليصبح قطاعان اقتصاديا قادران عمي التنافس إقميميا 

 كعالميا كمشاركا بفعالية في سمة غذاء العالـ . 
 ثالثا: األىداف العامة:

لبلزمة لمنيكض بالقطاع الزراعي بالسكداف كتطكيره ككؿ أكجو النشاط األخرل تقديـ التسييبلت ا
سكاء كانت طارئة أك إضافية أك ثانكية أك فرعية، كذلؾ بتقديـ التمكيؿ )عينان أك نقدان( كالخدمات 
كاإلرشاد كالتدريب كالتسكيؽ كالتخزيف لؤلشخاص المعتمديف الممكليف بكاسطة البنؾ الذيف 

 طاع الزراعي كما يتفرع مف كما يتعمؽ بو مف صناعات.يشتغمكف بالق

تقديـ الخدمات المصرفية الشاممة بما يساعد في تطكير القطاع الزراعي كالنشاطات األخرل 
 بالببلد كزيادة معدالت اإلنتاج كتحقيؽ التنمية الريفية.

عداد تكفير مخزكف استراتيجي مف السمع لتحقيؽ األمف الغذائي مف خبلؿ جمع المعمكم ات كا 
جراء البحكث كتكفير التمكيؿ كزيادة األكعية التخزينية بالببلد، كالمساعدة في إنشاء  الدراسات كا 
مشاريع نمكذجية رائدة لزيادة اإلنتاج في القطػػاع الزراعي كالصناعي كفؽ التقانات الحديثة 

 .بالتنسيؽ مع الجيات المختصة

في تمكيؿ التنمية الزراعية المتطكرة كخدمة  البنؾ األكؿ محميا كاقميمياثالثا: الرؤية: 
العمبلء كفؽ معايير التميز العالمية في األداء المصرفي بما يضمف رضاء 
المتعامميف كالعامميف كالمجتمع كتحقيؽ أىداؼ الدكلة في إحداث النيضة الزراعية 

 الشاممة. 
لمكارد المالية بنؾ تنمكم المقاصد كاألىداؼ يعمؿ بفعالية لحشد ارابعا: الرسالة: 

كالبشرية كتكظيفيا لتمكيؿ التنمية كاإلنتاج الزراعي كالحيكاني عبر كجكد كاسع كسط 
رشادية كمصرفية  المنتجيف في القطاع الزراعي يقدـ مف خبللو خدمات تمكيمية كا 

 متكاممة. 
 المحافظة عمى البيئة لصالح األجياؿ القادمة
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حيث تناكؿ ىذا الجانب اإلجراءات  :تائجياثانيا: تصميم الدراسة التطبيقية وتحميل ن
 :التالية

اعتمد البحث عمى المنيج الكصفي التحميمي لمبيانات كالمصادر منيج البحث:
الثانكية المتعمقة المحاسبة الخضراء، حيث اعتمد عمى الدراسات السابقة كاإلطار 

مف جزأيف النظرم، كما اعتمد عمى االستبانة لجمع البيانات األكلية كالذم تككف 
األكؿ يشتمؿ عمى بيانات عامة عف المستجيبيف، أما الجزء الثاني فقد تضمنفقرة 

( لتحميؿ SPSSتتعمؽ بمكضكع البحث، كما تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي )
 االستبانة، كاختبار فرضيات البحث.

البنؾ الزراعي يتككف مجتمع كعينة البحث مف مكظفي مجتمع وعينة البحث: 
دارات بنؾ النيميف حيث تـ تكزيع  السكداني كتـ اختيار عينة البحث مف مكظفي كا 

( استبانة صالحة لمدراسة كالتحميؿ ما َُْ( استمارة استبانة كتـ استرداد عدد )َُُ)
 %(.ٓ.ْٗنسبتو )

 : تقسـ االستبانة الى قسميف كاالتي:أداة الدراسة
 تككف مف : يتككف مف البيانات الشخصية كالكظيفية كتالقسم األول

 ( فقرات.ْ)
 تـ تقسيمو الى أربعة محاكر كما يمي:القسم الثاني : 
 ( فقرات.ٖ: إدراؾ أىمية المحاسبة الخضراء كيتككف مف )المحور األول
 ( فقرات.ٖ: تطبيؽ المحاسبة الخضراء كيتككف مف )المحور الثاني

 ( فقرات.ٖ: قياس المحاسبة الخضراء كيتككف مف )المحور الثالث

 ( فقرات.ٖ: اإلفصاح عف المحاسبة الخضراء كيتككف مف )الرابعالمحور 
كقد كانت اإلجابات عمى فقرات االقساـ كفؽ مقياس ليكرت الخماسي، كما ىك 

 (.ُمكضح في الجدكؿ رقـ: )
 ( درجات مقياس ليكرتٔجدول رقم )
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ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة التصنيف
 بشدة

درجة 
 الموافقة

٘ ٗ ٖ ٕ ٔ 

صدؽ االستبانة يعني التأكد مف أنيا تقيس ما أعدت لقياسو، كما  :صدق االستبانة
يقصدبالصدؽ" شمكؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ 
منناحية، ككضكح فقرات كمفردات منناحيةثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف 

 يستخدميا
 بانة بطريقتيف ىما:كقاـ الباحثكف بالتأكد مف صدؽ االست

حيث تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف، تألفت  :/ الصدق الظاىرئ
مف عدد مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السكدانية كالمتخصصيف في 
المحاسبة كقد استجاب الباحثكف آلراء المحكميف بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في 

 خرجت االستبانة في صكرتيا النيائية.ضكء المقترحات المقدمة، حيث 
تـ حساب الصدؽ البنائي لفقرات االستبانة عمى عينة الدراسة :/ الصدق البنائيٕ

(مفردة، كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ محكر ٓٔالبالغ )
( اف جميع معامبلت االرتباط في ِكالدرجة الكمية لبلستبانة، كيبيف الجدكؿ رقـ )

حيث إف القيمة االحتمالية اقؿ مف َٓ.َيع محاكر االستبانة عند مستكل داللة جم
َ.َٓ 

( معامل االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية ٕجدول رقم )
 لالستبانة

معامل  الفرضية م
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 ٓٓٓ.ٓ 0.847 إدراؾ أىمية المحاسبة الخضراء ٔ
 ٓٓٓ.ٓ 0.874 اسبة الخضراءتطبيؽ المح ٕ
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 ٓٓٓ.ٓ 0.841 قياس المحاسبة الخضراء ٖ
 ٓٓٓ.ٓ 0.846 اإلفصاح عف المحاسبة الخضراء ٗ

ثبات االستبانة يعنى التأكد مف أف االجابة ستككف كاحدة تقريبان لك ثبات االستبانة:
 تكرر تطبيقيا عمى األشخاص نفسيـ في كقت آخر، كقد تـ استخداـ طريقة كركنباخ

( معامبلت كركنباخ ألفا لكؿ ّألفا لقياس ثبات االستبانة، حيث يكضح الجدكؿ رقـ )
 فرضية مف فرضيات الدراسة.

 ( معامالت كرونباخ ألفا لقياس ثبات االستبانةٖجدول رقم )
عدد  الفرضيات م

 الفقرات
الفا 
 كرنباخ

معامل 
 الصدق

 0.810 0.722 ٖ إدراؾ أىمية المحاسبة الخضراء ُ

 0.817 0.725 ٖ يؽ المحاسبة الخضراءتطب ِ

 0.825 0.735 ٖ قياس المحاسبة الخضراء ّ

 0.835 0.847 ٖ اإلفصاح عف المحاسبة الخضراء ْ

 ٕٔٛ.ٓ ٚ٘ٚ.ٓ جميع الفرضيات معا
( أف معامبلت كركنباخ ألفا قد تراكحت بيف ّتظير النتائج المبينة في الجدكؿ رقـ )

ثبات مرتفعة، مما يشير إلى تمتع االستبانة ( كىي معامبلت 0.847( ك)0.722)
( كبذلؾ يككف 0.835( ك)0.810بالثبات، بينما تراكحت معامبلت الصدؽ بيف، )

الباحثكف قد تأكدكا مف ثبات كصدؽ استبانة الدراسة، مما يجعميـ عمى ثقة تامة 
ار بصحة االستبانة كصبلحيتيا لتحميؿ النتائج، كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختب

 فرضياتيا.
 تحميل واختبار الفرضيات:

 سمرنوف(-اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كولمجروف
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سمرنكؼ( لمعرفة ىؿ البيانات تتبع التكزيع -استخدـ الباحثكف )اختبار ككلمجركؼ
الطبيعي أـ ال؟ كىك اختبار ضركرم في حالة اختبار المحاكر، ألف معظـ 

( ْتكزيع البيانات طبيعيان، كيكضح الجدكؿ رقـ) االختبارات المعممية تشترط أف يككف
( الجدكلية، ككذلؾ مستكل الداللة T( المحسكبة أكبر مف قيمة )Tأف قيمة اختبار )

كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي،  0.05(sig. > 0.05)أكبر 
 كيجب استخداـ االختبارات المعممية.

 (Sample Kolmo – 1يعي )( اختبار التوزيع الطبٗجدول رقم )
القيمة 
 االحتمالية

 قيمة
T 

عدد 
 الفقرات

 المحور المحاور

 األكؿ إدراؾ أىمية المحاسبة الخضراء 8 ْٓٗ.َ ُِْ.َ
 الثاني تطبيؽ المحاسبة الخضراء 8 َُُ.ُ ُُِ.َ

 الثالث قياس المحاسبة الخضراء 8 ٓٓٗ.َ ُِٓ.َ

 الرابع اإلفصاح عف المحاسبة الخضراء 8 1.035 0.225
 خصائص وسمات عينة البحث:

 ( البيانات الشخصية لعينة البحث٘جدول )
النسبة  التكرار البند 

 المئوية %
 

 المؤىل العممي
 %69.2 72 بكالكريكس
 %ِٕ.ُٖ ُٗ دبمـك عالي
 %8.7 9 ماجستير
 %ٖ.ّ ْ دكتكراه

 %ٓٓٔ ٗٓٔ المجموع
 %ٕ.ٔٓ ٗٓ محاسبة 
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 %10.6 11 اؿإدارة أعم التخصص العممي
 %ٓ.ُُ ُِ دراسات مصرفية

 %21.2 22 اقتصاد
 %ٓٓٔ ٗٓٔ المجموع

 
 الوظيفة

مكظفي )الحسابات كالصيارفة 
 كاالستثمار(

ُٓ ْٗ% 

 %ٖ.َّ ِّ مكظفي الكظائؼ اإلدارية بالبنؾ
 %ِ.َِ ُِ إدارة عميا بالبنؾ

 %ٓٓٔ ٗٓٔ المجموع
 

 سنوات الخبرة
 %27.9 29 سنكات ٓأقؿ مف 

 َُسنكات كأقؿ مف  ٓمف 
 %26.9 28 سنكات

 %18.3 19 سنة ُٓسنكات كأقؿ مف  َُمف 
 %26.9 28 سنة فأكثر ُٓمف 

 %ٓٓٔ ٗٓٔ المجموع
( أف عينة الدراسة تشتمؿ عمى كؿ مف ليـ عبلقة بالمحاسبة 4يتضح مف جدكؿ )

دارة األعماؿ كالدراسات المالية كالمصرفية كايضا متخصصكف في مجاال ت كا 
المحاسبة كاإلدارة كالمصارؼ كاالقتصاد ككما يعممكف في مختمؼ الكظائؼ في 
القطاع المصرفي مف محاسبيف كصرافيف كخدمات عمبلء كمكظفي خزينة كاستثمار 
دارييف كرؤساء األقساـ، ىذا يعني أف المبحكثيف لدييـ إلماـ تاـ بمكضكع االستبانة  كا 

 فيـ االسئمة كاالجابة عمييا. ككذلؾ تتكفر لدييـ المقدرة الجيدة عمى
أما مف حيث المؤىؿ العممي، فيتضح أف الغالبية العظمى مف أفراد العينة ىـ مف  

حممة درجة البكالكريكس، كالدراجات العممية فكؽ البكالكريكس )كماجستير كدكتكراه(، 
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مما يعني انيـ قادركف عمى فيـ االسئمة كاالجابة عمييا بدرجة عالية مف الدقة 
 لكاقعية.كا
أما مف حيث سنكات الخبرة، يتضح أف غالبية مفردات مجتمع الدراسة سنكات الخبرة  

لدييـ ال يقؿ عف خمسة سنكات، كىذا مؤشر عمى تكفر الخبرة الكافية لمفردات عينة 
 الدراسة لفيـ مقصكد االستبانة كبالتالي يعزز الثقة في اجاباتيـ.

 اختبار محاور الدراسة:
 ول: إدراك أىمية المحاسبة الخضراء./ المحور األ ٔ

( كالكسط الحسابي Tالختبار المحكر األكؿ قاـ الباحثكف باستخداـ اختبار )
كاالنحراؼ المعيارم لمعينة الكاحدة لكافة فقرات المحكر األكؿ كالدرجة الكمية لفقراتو، 

 :( يعرض النتائجٔكالجدكؿ رقـ)
ابي واالنحراف المعياري لمعينة ( والوسط الحسT( نتائج اختبار )ٙجدول رقم )

 الواحدة لجميع فقرات المحور األول والدرجة الكمية لفقراتو
االنحراف  العبارات

 المعياري
المتو 
 سط

الو 
 سيط

قيمة 
كأي 
 تربيع

 الترتيب

/ يدرؾ مديرم الحسابات أىمية تطبيؽ ُ
 .المحاسبة الخضراء في المصرؼ

1.239 3.37 4 64.9
 الخامسة 42

المحاسبة الخضراء عند  / يتـ تجاىؿِ
 .حساب الناتج المحمي اإلجمالي

1.294 2.77 3 19.6
 الثامنة 54

/ تحظي المحاسبة الخضراء في ّ
المصرؼ بنفس األىمية التي يحظى بيا 

 .أم نكع مف أنكاع المحاسبة
1.234 3.28 4 49.0

77 
 السادسة

 الثانية67.0 4 3.54 1.165/ يدرؾ المديريف إف المعمكمات التي ْ
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في القكائـ تقدميا المحاسبة الخضراء 
المالية تساعد في تحميؿ القضايا 

 .االقتصادية

58 

/ ىنالؾ إدراؾ لدم ادارة المصرؼ بأف ٓ
المحاسبة الخضراء تساعد عمى فيـ 

دارة األىداؼ البيئية  .كا 
1.213 3.43 4 38.2

12 
 الرابعة

/ لممديريف إدراؾ بتصنيؼ المحاسبة ٔ
 .ؼ متغيرةالخضراء بأنيا تكالي

1.183 3.16 3 40.5
 السابعة 19

/ يدرؾ مديرم المصرؼ اف البيانات ٕ
كالمعمكمات المرتبطة باألنشطة البيئية 
تساعد في التخطيط كاتخاذ القرارات 

 .اإلدارية المختمفة

1.198 3.47 4 46.3
85 

 الثالثة
/ تستخدـ نتائج قياسات المحاسبة ٖ

الخضراء لمساعدة الجيات المختصة 
راؾ كتصحيح التأثيرات السمبية إلد

 .لنشاط المنشأة عمى البيئية

1.210 3.61 4 
53.0
19 

 األكلى
ٕٔ.ٔ اإلجمالي

ٚ 
3.3
29 

3.7
5 

ٗٚ.ٖٙ  

 α ≤ 0.05االرتباط دالة احصائيا عند مستكل داللة 
( كالخاصة بالمحكر 8-ُنبلحظ مف الجدكؿ أعبله كمف خبلؿ تحميؿ العبارات مف )

( أف المتكسط الحسابي ليذه إدراك أىمية المحاسبة الخضراءاألكؿ الذم ينص عمى )
(، كبانحراؼ معيارم ّ( كىك أعمى مف متكسط أداة القياس )ِّ.ّالفرضية بمغ )

(، كىذا يدؿ عمى كجكد انسجاـ كاضح كقمة التبايف بيف إجابات أفراد عينة ُِٕ.ُ)
في الفئة  الدراسة حكؿ المحكر األكؿ. كلكحظ كذلؾ اف معظـ العبارات كقعت
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. لقد حصمت اثبات المحور األول%( كنسبة تطبيؽ، كىذا يعني ََُ-%ِٖ)
( كالتي تشير إلى )تستخدـ نتائج قياسات المحاسبة الخضراء لمساعدة ٖالعبارة )

الجيات المختصة إلدراؾ كتصحيح التأثيرات السمبية لنشاط المنشأة عمى البيئية( 
يدؿ عمى اف )تستخدـ نتائج قياسات (، كىذا ُٔ.ّعمى أعمى كسط حسابي بمغ )

المحاسبة الخضراء لمساعدة الجيات المختصة إلدراؾ كتصحيح التأثيرات السمبية 
( كالتي تشير الى )يتـ تجاىؿ ّلنشاط المنشأة عمى البيئية(. بينما حصمت العبارة )

المحاسبة الخضراء عند حساب الناتج المحمي اإلجمالي( عمى أقؿ كسط حسابي 
 (.  ٕٕ.ِبمغ)

لتأكيد اختبار المحكر  One Sample T-testكلتعزيز النتيجة تـ استخداـ اختبار 
 األكؿ.

 (ٕجدكؿ رقـ )
 لممحكر األكؿ (One Sample T-test)نتائج اختبار 

T المحسوبة T الجدولية T SIG  نتيجة المحور 
 قبكؿ صفر ّ ُٔ.ٕ

المحسكبة أكبر مف قيمتيا  Tنجد مف مطالعتنا لمنتائج في الجدكؿ السابؽ أف قيمة 
( ُٔ.ٕ(. إذا كانت القيمة المحسكبة )َٓ.َالجدكلية ككذلؾ قيمة )الفا( أقؿ مف )

أن (، كبالتالي فإننا نقبؿ المحكر األكؿ. كىذا يعني ّأكبر مف القيمة الجدكلية )
 .ىنالك إدراك ألىمية المحاسبة الخضراء في المصارف السودانية

 المحاسبة الخضراء./ المحور الثاني: تطبيق ٕ
( كالكسط الحسابي Tالختبار المحكر الثاني قاـ الباحثكف باستخداـ اختبار )

كاالنحراؼ المعيارم لمعينة الكاحدة لكافة فقرات المحكر الثاني كالدرجة الكمية لفقراتو، 
 :( يعرض النتائجٖكالجدكؿ رقـ)
المعياري لمعينة ( والوسط الحسابي واالنحراف T( نتائج اختبار )ٛجدول رقم )

 الواحدة لجميع فقرات المحور الثاني والدرجة الكمية لفقراتو
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االنحراف  العبارات
قيمة كأي  الوسيط المتوسط المعياري

 الترتيب تربيع

/ تطبيؽ المحاسبة الخضراء في ُ
المصرؼ يتطمب تكامؿ جيكد 

 .العامميف
.985 4.00 4 79.3

 األكلى 65

سبة / تساعد دراسة كتحميؿ المحاِ
الخضراء في االستجابة لمقكانيف 
كالمكائح الحالية الخاصة بتطبيقيا 

 .لحماية البيئة

1.026 3.77 4 67.8
 الخامسة 27

/ ييتـ المصرؼ بتطبيؽ المحاسبة ّ
الخضراء في العمميات المصرفية 

 .المختمفة
1.277 3.22 3 26.2

 الثامنة 88

/ يقـك المصرؼ بتطبيؽ نظاـ مف ْ
ؼ المحاسبة شأنو تقميص تكالي
 .الخضراء

1.202 3.28 4 36.0
 السابعة 00

/ لممحاسبة الخضراء دكر في دعـ ٓ
تطبيؽ تقنية االنتاج االنظؼ كترشيد 

القرارات اإلدارية كضماف دقة 
 المعمكمات المحاسبية

1.051 3.70 4 60.7
 السادسة 12

/ تطبيؽ المحاسبة الخضراء ٔ
يساعد مديريف الحسابات في اتخاذ 

التي مف شأنيا تخفيض  القرارات
 .األعباء البيئية

1.080 3.87 4 62.1
 الثانية 54
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/ تطبيؽ المحاسبة الخضراء في ٕ
المصرؼ يساعد في تحسيف األداء 

 .البيئي
.996 3.84 4 86.6

 الثالثة 73

/ تطبيؽ المحاسبة الخضراء في ٖ
المصرؼ يساعد في السيطرة عمى 

 .التكاليؼ كتعزيز االستدامة
1.088 3.78 4 59.5

 الرابعة 58

  ٕٛ.ٜ٘ ٗ ٖٛٙ.ٖ ٛٛٓ.ٔ اإلجمالي
 α ≤ 0.05االرتباط دالة احصائيا عند مستكل داللة 

( كالخاصة بالمحكر 8-ُنبلحظ مف الجدكؿ أعبله كمف خبلؿ تحميؿ العبارات مف )
( أف المتكسط الحسابي ليذه تطبيق المحاسبة الخضراءالثاني الذم ينص عمى )

(، كبانحراؼ معيارم ّىك أعمى مف متكسط أداة القياس )( ك ٖٔ.ّالفرضية بمغ )
(، كىذا يدؿ عمى كجكد انسجاـ كاضح كقمة التبايف بيف إجابات أفراد عينة َٖٖ.ُ)

الدراسة حكؿ المحكر الثاني. كلكحظ كذلؾ اف معظـ العبارات كقعت في الفئة 
 . لقد حصمتاثبات المحور الثاني%( كنسبة تطبيؽ، كىذا يعني ََُ-%ٖٓ)

( كالتي تشير إلى )تطبيؽ المحاسبة الخضراء في المصرؼ يتطمب تكامؿ ُالعبارة )
(، كىذا يدؿ عمى اف )تطبيؽ ََ.ْجيكد العامميف( عمى أعمى كسط حسابي بمغ )

المحاسبة الخضراء في المصرؼ يتطمب تكامؿ جيكد العامميف(. بينما حصمت 
المحاسبة الخضراء في العمميات ( كالتي تشير الى )ييتـ المصرؼ بتطبيؽ ّالعبارة )

(، عمى الرغـ مف أف ىذه ِِ.ّالمصرفية المختمفة( عمى أقؿ كسط حسابي بمغ)
 العبارة حصمت عمى أقؿ كسط حسابي، إال أنيا بقيت أعمى مف متكسط أداة القياس.  

لتأكيد اختبار المحكر  One Sample T-testكلتعزيز النتيجة تـ استخداـ اختبار 
 الثاني.

 (ٖؿ رقـ )جدك 
 لممحكر الثاني (One Sample T-test)نتائج اختبار 
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T المحسوبة   T الجدولية T SIG  نتيجة المحور 
 قبكؿ صفر ِٓ.ّ ٓٔ.ٔ

المحسكبة أكبر مف قيمتيا  Tنجد مف مطالعتنا لمنتائج في الجدكؿ السابؽ أف قيمة 
( ٓٔ.ٔلمحسكبة )(. إذا كانت القيمة آَ.َالجدكلية ككذلؾ قيمة )الفا( أقؿ مف )

أن (، كبالتالي فإننا نقبؿ المحكر الثاني. كىذا يعني ِٓ.ّأكبر مف القيمة الجدكلية )
 .ىنالك إدراك ألىمية المحاسبة الخضراء في المصارف السودانية

 / المحور الثالث: قياس المحاسبة الخضراء.ٖ
الحسابي ( كالكسط Tالختبار المحكر الثالث قاـ الباحثكف باستخداـ اختبار )

كاالنحراؼ المعيارم لمعينة الكاحدة لكافة فقرات المحكر الثالث كالدرجة الكمية لفقراتو، 
 :( يعرض النتائجٗكالجدكؿ رقـ)
( والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعينة T( نتائج اختبار )ٜجدول رقم )

 الواحدة لجميع فقرات المحور الثالث والدرجة الكمية لفقراتو
االنحراف  تالعبارا

 المعياري
الوسط 
 الحسابي

قيمة كأي  الوسيط
 تربيع

 الترتيب

/ تؤثر طرؽ قياس المحاسبة ُ
 الخضراء عمى التنمية المستدامة

1.166 3.49 4 52.63
 الرابعة 5

/ تعتمد المحاسبة الخضراء عمى ِ
قياس مستكل الدخؿ لممجتمع مف 
 .خبلؿ مراعاة األضرار التي تسببيا

1.105 3.56 4 42.73
1 

 الثالثة
/ يعمـ اغمب العامميف بالمصرؼ ّ

انو تكجد تكاليؼ لممحاسبة الخضراء 
 .يمكف قياسيا

1.253 3.36 4 28.21
2 

 السابعة
 السادسة20.90 4 3.39 1.234/ يستطيع المصرؼ قياس ْ
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المحاسبة الخضراء بدقة كليس 
 .بشكؿ تقديرم

4 

/ صعكبة القياس الكمي المباشر ٓ
بيئية كبالتالي لبعض التكاليؼ ال

 .صعكبة ترجمتيا الي قيـ نقدية
1.123 3.49 4 40.80

8 
 الخامسة

/ مف صعكبات قياس المحاسبة ٔ
الخضراء صعكبة حصر االضرار 
البيئية التي تسببيا الشركات 

 .لممجتمعات

1.152 3.62 4 42.53
8 

 الثانية
/ قياس المحاسبة الخضراء يكفر ٕ

بيانات بيئية تمكف مف معرفة ماذا 
 .تحقؽ المؤسسة مف عائد لممجتمع

.954 3.64 4 66.67
3 

 األكلى
/ يستخدـ المصرؼ طريقة القياس ٖ

المكحد لقياس المحاسبة الخضراء 
 .كاآلثار المرتبطة بيا

1.163 3.29 3 44.55
8 

 الثامنة
  ٖٛ.ٕٗ ٚٛ.ٖ ٛٗ.ٖ ٗٗٔ.ٔ اإلجمالي

 α ≤ 0.05االرتباط دالة احصائيا عند مستكل داللة 
( كالخاصة بالمحكر 8-ُالجدكؿ أعبله كمف خبلؿ تحميؿ العبارات مف ) نبلحظ مف

( أف المتكسط الحسابي ليذه قياس المحاسبة الخضراءالثالث الذم ينص عمى )
(، كبانحراؼ معيارم ّ( كىك أعمى مف متكسط أداة القياس )ْٖ.ّالفرضية بمغ )

إجابات أفراد عينة  (، كىذا يدؿ عمى كجكد انسجاـ كاضح كقمة التبايف بيفُْْ.ُ)
الدراسة حكؿ المحكر الثالث. كلكحظ كذلؾ اف معظـ العبارات كقعت في الفئة 

. لقد حصمت اثبات المحور الثالث%( كنسبة تطبيؽ، كىذا يعني ََُ-%ٖٓ)
( كالتي تشير إلى )قياس المحاسبة الخضراء يكفر بيانات بيئية تمكف مف ٕالعبارة )
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ائد لممجتمع( عمى أعمى كسط حسابي بمغ معرفة ماذا تحقؽ المؤسسة مف ع
(، كىذا يدؿ عمى اف )قياس المحاسبة الخضراء يكفر بيانات بيئية تمكف مف ْٔ.ّ)

( كالتي تشير ٖمعرفة ماذا تحقؽ المؤسسة مف عائد لممجتمع(. بينما حصمت العبارة )
إلى )قياس المحاسبة الخضراء يكفر بيانات بيئية تمكف مف معرفة ماذا تحقؽ 

(، عمى الرغـ مف أف ِٗ.ّمؤسسة مف عائد لممجتمع( عمى أقؿ كسط حسابي بمغ)ال
ىذه العبارة حصمت عمى أقؿ كسط حسابي، إال أنيا بقيت أعمى مف متكسط أداة 

 القياس.  
لتأكيد اختبار المحكر  One Sample T-testكلتعزيز النتيجة تـ استخداـ اختبار 

 الثالث.
 (َُجدكؿ رقـ )

 لممحكر الثالث (One Sample T-test)نتائج اختبار 
T المحسوبة   T الجدولية T SIG  نتيجة المحور 

 قبكؿ صفر ُْ.ّ ٓٓ.ٓ
المحسكبة أكبر مف قيمتيا  Tنجد مف مطالعتنا لمنتائج في الجدكؿ السابؽ أف قيمة 

( ٓٓ.ٓ(. إذا كانت القيمة المحسكبة )َٓ.َالجدكلية ككذلؾ قيمة )الفا( أقؿ مف )
أنو (، كبالتالي فإننا نقبؿ المحكر الثالث. كىذا يعني ُْ.ّلقيمة الجدكلية )أكبر مف ا

 .يتم قياس تكاليف المحاسبة الخضراء في المصارف السودانية
 / المحور الرابع: االفصاح عن المحاسبة الخضراء.ٗ

( كالكسط الحسابي Tالختبار المحكر الرابع قاـ الباحثكف باستخداـ اختبار )
معيارم لمعينة الكاحدة لكافة فقرات المحكر الرابع كالدرجة الكمية لفقراتو، كاالنحراؼ ال
 :( يعرض النتائجُُكالجدكؿ رقـ)
( والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعينة الواحدة لجميع T( نتائج اختبار )ٔٔجدول رقم )

 فقرات المحور الرابع والدرجة الكمية لفقراتو
 الترتيبقيمة كأي  الوسيطالوسط االنحراف  العبارات
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 تربيع الحسابي يالمعيار 
/ يؤثر اإلفصاح عف المحاسبة الخضراء ُ

 .في قرارات التنمية المستدامة
1.300 3.37 4 46.865 

 الثامنة
/ يساعد االفصاح عف االنشطة البيئية ِ

مستخدمي المعمكمات عمى اتخاذ قرارات 
 التخطيط في مجاؿ المحاسبة الخضراء

.967 3.84 4 89.750 
 الثالثة

/ اإلفصاح عف المحاسبة الخضراء يؤدم ّ
الي تكضيح مدم المساىمة في تحسيف 

 البيئة
.962 3.87 4 79.846 

 الثانية
/ اإلفصاح عف المحاسبة الخضراء ىك ْ

الكفاء بالكاجبات األخبلقية لممصارؼ تجاه 
 .أصحاب المصالح كالمجتمع بصكرة عامة

1.010 3.76 4 82.827 
 الرابعة

/ اإلفصاح عف المحاسبة الخضراء يتيح ٓ
الفرصة لبناء عبلقات أفضؿ بيف المصرؼ 

 .كفئات المجتمع المختمفة
1.010 3.76 4 55.519 

 الرابعة
/ يساعد اإلفصاح مستخدمي المعمكمات ٔ

عمى تقييـ األداء فضبل عف تطكير 
البحكث كالدراسات في مجاؿ المحاسبة 

 الخضراء

1.004 3.64 4 54.077 

 لسادسةا
/ اإلفصاح عف المحاسبة الخضراء يؤدم ٕ

إلى تخفيض حجـ األضرار البيئية التي 
 .تسببيا

1.033 3.89 4 94.231 
 األكلى

/ يتـ اإلفصاح عف األداء البيئي في ٖ
شكؿ كصفي إنشائي كىك تقرير بيئي خالي 

 .مف األرقاـ كاإلحصائيات كالنسب
1.150 3.37 4 29.462 

 السابعة
  ٚ٘.ٙٙ ٗ ٜٛٙ.ٖ ٘٘ٓ.ٔ اإلجمالي

 α ≤ 0.05االرتباط دالة احصائيا عند مستكل داللة 
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( كالخاصة بالمحكر 8-ُنبلحظ مف الجدكؿ أعبله كمف خبلؿ تحميؿ العبارات مف )
( أف المتكسط الحسابي اإلفصاح عن المحاسبة الخضراءالرابع الذم ينص عمى )

(، كبانحراؼ ّلقياس )( كىك أعمى مف متكسط أداة اٗٔ.ّليذه الفرضية بمغ )
(، كىذا يدؿ عمى كجكد انسجاـ كاضح كقمة التبايف بيف إجابات َٓٓ.ُمعيارم )

أفراد عينة الدراسة حكؿ المحكر الرابع. كلكحظ كذلؾ اف معظـ العبارات كقعت في 
. لقد حصمت اثبات المحور الرابع%( كنسبة تطبيؽ، كىذا يعني ََُ-%ٖٓالفئة )

إلى )اإلفصاح عف المحاسبة الخضراء يؤدم إلى تخفيض  ( كالتي تشيرٕالعبارة )
(، كىذا يدؿ ٖٗ.ّحجـ األضرار البيئية التي تسببيا( عمى أعمى كسط حسابي بمغ )

عمى اف )اإلفصاح عف المحاسبة الخضراء يؤدم إلى تخفيض حجـ األضرار البيئية 
اح عف ( كالتي تشير الى )يؤثر اإلفصُالتي تسببيا(. بينما حصمت العبارة )

المحاسبة الخضراء في قرارات التنمية المستدامة( عمى أقؿ كسط حسابي 
(، عمى الرغـ مف أف ىذه العبارة حصمت عمى أقؿ كسط حسابي، إال أنيا ّٕ.ّبمغ)

 بقيت أعمى مف متكسط أداة القياس.  
لتأكيد اختبار المحكر  One Sample T-testكلتعزيز النتيجة تـ استخداـ اختبار 

 الرابع.
 (ُِجدكؿ رقـ )

 لممحكر الرابع (One Sample T-test)نتائج اختبار 
T المحسوبة   T الجدولية T SIG  نتيجة المحور 

 قبكؿ صفر ِٕ.ّ ُٓ.ٕ
المحسكبة أكبر مف قيمتيا  Tنجد مف مطالعتنا لمنتائج في الجدكؿ السابؽ أف قيمة 

( ُٓ.ٕيمة المحسكبة )(. إذا كانت القَٓ.َالجدكلية ككذلؾ قيمة )الفا( أقؿ مف )
أن (، كبالتالي فإننا نقبؿ المحكر الرابع. كىذا يعني ِٕ.ّأكبر مف القيمة الجدكلية )

 .يتم المصارف السودانية تفصح عن بيانات المحاسبة الخضراء
 النتائج والتوصيات:
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 أوال: النتائج
 ىنالؾ أدراؾ لممديريف بأىمية المحاسبة الخضراء في المصارؼ السكدانية.

 طبؽ المحاسبة الخضراء في المصارؼ السكدانية لتحقيؽ التنمية المستدامة.ت

 طرؽ قياس المحاسبة الخضراء تؤثر في تحقيؽ التنمية المستدامة.

 اإلفصاح عف تكاليؼ المحاسبة الخضراء يؤثر عمى قرارات التنمية المستدامة.

أم نكع مف أنكاع تحظي المحاسبة الخضراء في المصرؼ بنفس األىمية التي يحظى بيا 
 المحاسبة

يساعد اإلفصاح عف األنشطة البيئية مستخدمي المعمكمات عمى اتخاذ قرارات التخطيط في 
 مجاؿ المحاسبة الخضراء

يتـ اإلفصاح عف األداء البيئي في شكؿ كصفي إنشائي كىك تقرير بيئي خالي مف األرقاـ 
 كاإلحصائيات كالنسب

ت بيئية تمكف مف معرفة ماذا تحقؽ المؤسسة مف عائد قياس المحاسبة الخضراء يكفر بيانا
 لممجتمع

لممحاسبة الخضراء دكر في دعـ تطبيؽ تقنية االنتاج االنظؼ كترشيد القرارات اإلدارية كضماف 
 دقة المعمكمات المحاسبية

 ثانيا: التوصيات
ضركرة قياـ المصارؼ السكدانية بالمزيد مف االىتماـ بتطبيؽ المحاسبة  .ُ

ي المصارؼ المختمفة، لئلسياـ بشكؿ كاضح بالمسؤكليات الخضراء ف
 كالكاجبات التي تتحمميا في مجاؿ حماية البيئة كالمجتمع.

ضركرة قياـ المصارؼ بالمزيد مف اإلفصاح كزيادة كمية كنكعية األنشطة  .ِ
البيئية الخاصة بيا مف أجؿ كضع الحمكؿ المناسبة لممشاكؿ البيئية التي 

 تتعرض الييا.
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مى كضع التشريعات كاألنظمة كالقكانيف كالمكائح التي تمـز كافة العمؿ ع .ّ
المصارؼ عمى اتخاذ اإلجراءات لمحد مف ظاىرة التمكث الناتجة عف 

ممارستيا النشتطيا اإلنتاجية، فضبل عف اصدار معيار محاسبي بيئي 
 ييتـ بالتنمية المستدامة.

ؿ تبني نظاـ العمؿ عمى قياس تكاليؼ المحاسبة الخضراء كذلؾ مف خبل .ْ
 محاسبي يعمؿ عمى ذلؾ.

 دمج البعد البيئي في خطط التنمية. .ٓ
عمى المصارؼ التكجو نحك تبني استراتيجيات تكنكلكجيا اإلنتاج  .ٔ

االنظؼ، مما يساعد عمى تقميؿ استيبلؾ المكارد كالطاقة كمنع التمكث 
 البيئي.
 المصادر والمراجع:

 الكتب:
 ( ،َُُِعبكد، سالـ محمد، كخمؼ، صالح نكرم،) مناىج واساليب الرقابة"

-، دار الدكتكر لمعمكـ، بغدادُ، طوالتدقيق البيئي بين النظرية والتطبيق"
 العراؽ.

 " ،ـ(.َُِْ، )ُ، مكتبة الكفاء القانكنية، طالمراجعة البيئية"الغكؿ، رشا 
 ( َُِٖعمي، عادؿ حسيف )التكاليف البيئية ودورىا في تحسين ـ

، كمية اإلدارة كاالقتصاد ، مة التخاذ القراراتالمعمومات المحاسبية المقد
 الجامعة العراقية

 " ،الدار الجامعية ،المراجعة البيئية"لطفي، أميف السيد أحمد ،ََِٓ. 
 المجالت العممية والدوريات

 ( َُِٗبكدالؿ ، حناف" ، )واقع  –المحاسبة الخضراء والتدقيق البيئي ـ
( ِ( العدد)عْقتصادية ، المجمد )مج،مجمة إدارة األعماؿ كالدراسات االوأفاق"
 .ٗٗ، ص 

 ( َُُِعبدالكريـ، نيمة ابراىيـ" ،)تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت ـ
 (.ُ( العدد)عَ"  ، مجمة كمية االقتصاد العممية  ، المجمد )مجالصناعية
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 " ،أثر تطبيق محمد ، عمر السر الحسف ك شبك، إسماعيؿ محمد احمد
ة عمي تقميل التكاليف البيئية في المنشآت الصناعية نظام المحاسبة البيئي

 .َُِٓ، ُٔجامعة الزعيـ األزىرم ، ع -، المجمة العمميةالسودانية"
 ( ََِٕحسيف شعباف ، ابتساـ القصير ، حناف" ، )المحاسبة اإلدارية ـ

، مجمة دراسات االقتصاد كاألعماؿ، "ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية
 )خاص(.( العددٓالمجمد )

 ( ََِٖبكدالؿ، حناف" ، )واقع  –المحاسبة الخضراء والتدقيق البيئي ـ
( ْ، مجمة إدارة األعماؿ كالدراسات االقتصادية   ، المجمد )  وافاق:
 (.ِالعدد)

 " ، )أثر المحاسبة الخضراء عمي الميزة ابكرماف، معاز عمر عمي )بدكف
جستير غير منشكرة في ، دراسة ما التنافسية في مصانع االسمنت االردنية

 المحاسبة ، )عمادة الدارسات العميا، جامعة آؿ البيت ( .
 ( ََِِبكجمعة ، سارة ك جكدم ، رمزم" ، )مزايا تطبيق المحاسبة ـ

( ُْ، مجمة أبحاث اقتصادية ك إدارية ، المجمد )البيئية في الشركات"
 ( .ُالعدد)

 ( َُِٕأبك حسيف ، ميا عباس حمزة" ، )بيئية وتأثيرىا عمي المحاسبة الـ
( ْ، مجمة العمـك االقتصادية كاإلدارية كالقانكنية ، المجمد )االقتصاد"

 ( .ُالعدد)
 (، ََِِحمكدم كأميف كعمي" ،) التكامل بين البيئية والمراجعة في خدمة

، مجمة تكريت لمعمـك اإلدارية كاالقتصادية ، كمية اإلدارة السمسة الخضراء"
 ، ع)خاص(.ُٔيت ، مجكاالقتصاد ،  جامعة تكر 

 " ، أساليب الحاج ، فاطمة محمد احمد ك سند، ياسر تاج السر محمد
، مجمة محاسبة التكاليف البيئية ودورىا في ترشيد القرارات االستراتيجية "

 .ّٗ، ع َُالدراسات العميا ، جامعة النيميف ، مج
 (، َُُِعبدالكريـ ، نيمة إبراىيـ"،)تطبيق المحاسبة البيئية في ـ

، مجمة كمية االقتصاد العممية ، كمية االقتصاد كالعمـك المنشآت الصناعية"
 .ُالسكداف ، ع –اإلدارية كالسياسية ، جامعة إفريقيا العالمية 
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 (،َُِٖبكالؿ، حناف ك بف حمادم، عبدالقادر"، )المحاسبة الخضراء ـ
تصادية ، مجمة إدارة اإلعماؿ كالدراسات االق واقع وافاق" –والتدقيق البيئي 

 َُْ،صِ، عْجامعة زياف عاشكر الجمفة ، مج
 ( ،َُِٖفكزية، برسكلي كبكلحية، شييرة ،) التنمية البيئية المستدامة في

قميميا ، مجمة المنار لمبحكث الجزائر قراءة لمتدابير القانونية محميا وا 
كالدراسات القانكنية كالسياسية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسة، جامعة يحي 

 .ٓبالمدينة، عفارس 
 ( َُِٖمنصكرم، مني كيكنس، بكعصيدة رضا ،)تقييم سياسات التنمية ـ

اكت َِ، مجمة الباحثكف االقتصادم، جامعة المستدامة في الجزائر
 .سكيمدة، الجزائرُٓٓٗ

 ( َُِٖرشكاف، عبدالرحمف ،) أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير
إلبعاد المحاسبة عن التنمية  المالية في تطوير اإلطار المفاىيمي

 .ٔ، مجمة اقتصاديات الماؿ كاألعماؿ، عالمستدامة
 ( ،ََِِحسف، محمد كحيد كميدم، عبلء كجيو ،) دور االقتصاد الخفي

مجمة تكريت لمعمـك اإلدارية كاالقتصادية، جامعة  ،في التنمية المستدامة
 .(ُٔتكريت، )

 ( أفاؽ كأبعاد التنَُِٖبف عكالي، خالدية ،) مية المستدامة في ظؿ
استخداـ الطاقة المتجددة، مجمة المقريزم لمدراسات االقتصادية كالمالية ، 

 .ِع ِمج
 ( التمكيؿ اإلسبلمي في َُِٖسارة،  بكضياؼ كعبدالمالؾ، بكضياؼ ، )

 .تحقيؽ التنمية المستدامة ، مجمة إقتصاد الماؿ كاألعماؿ ، )االكؿ( ،)الثاني(
 ،(، التنمية البيئية المستدامة في َُِٖشييرة،) برسكؿ، فكزية ك بكلحية

قميميا، مجمة المنار لمبحكث كالدراسات  الجزائر قراءة لمتدابير القانكنية محميا كا 
 .(ٓالقانكنية كالسياسية، )

 (َُِٖبكضياؼ، سارة كعبدالمالؾ ، ) التمويل االسالمي ودوره في تحقيق
ؿ، جامعة الشييد حمو ، مجمة اقتصاد الماؿ كاألعماالتنمية المستدامة

 .ََُ، ع،ّلخضر، الكادم ، مج
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 ( ،َُِٓبف حاج، جيبللي مغراكة فتيحة ،) التنمية المستدامة بين الطرح
، مجمة االدارة كالتنمية لمبحكث كالدراسات، جامعة عمي النظري والواقع العممي

 .ُُ،ع ٗلكنيسي، مج
 ( َُِٗغازم، عمار كصالح، ميدم ك معف، نزار ،)ة دور الحوكم

، مجمة كمية بغداد لمعمـك االقتصادية الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة
 .الجامعة، )خاص(

"، مجمة دراسة استكشافية لكاقع المحاسبة البيئية في السكداف“ـ( َُِْحسف، محمد فيصؿ )
 (.ُٓاألكاديمية العربية المفتكحة بالدنمارؾ، العدد)

 الرسائل والبحوث
 ( َُِٗيكريد، فدكم،)دور المحاسبة الخضراء في تحقيق التنمية " ـ

، دراسة ماجستير غير منشكرة في المحاسبة ، )كمية العمـك المستدامة"
االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير ، جامعة العربي بف مييدم( ، أـ 

 البكاقي
 ( َُُِجمعة ، أنس بيجة" ،)مشكالت عن المحاسبة البيئية ـ

، دراسة ماجستير غير المساىمة العامة الفمسطينية" واالجتماعية لمشركات
منشكرة في المحاسبة ، )كمية الدراسات العميا كالبحث العممي ، جامعة العمـك 

 التطبيقية ( ، الجزائر.
 (َُِْبكمعراؼ، فاطمة الزىراء ،) مساىمة المحاسبة البيئية في تحقيق

محمد خيضر ،  ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعةالتنمية المستدامة
 .الجزائر

 ( ََِِحجاـ ، العربي ك طرم ، سميحة ، ) التنمية المستدامة في الزائر
( ٔ، مجمة أبحاث كدراسات التنمية )قراءة تحميمة في المفيوم والمعوقات

(ِ). 
 ( َُِٖاالماـ، رحاب قريب ا كخالد، حسف عكض حسف ،)دور ـ

المخاطر ودعم الميزة  محاسبة التنمية المستدامة في رفع كفاءة ادارة
 .ٔ،مجمة كمية التجارة العممية، جامعة النيميف، عالتنافسية
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 ( ، اإلفصاح عن تقارير التنمية المستدامة ـ( ، َُِٕالحاج، عمر التـك
، ٖ، مجمة الدراسات العميا، جامعة النيميف،مجوأثره عمي تقويم أداء المنشآت

 .ِٗع
 (َُِٗخميفة، احمد محمد عبدالعزيز ،) مقترح أساليب التكاليف إطار

، المجمة العممية لمدراسات المحاسبية، المتعددة وأثره عمي التنمية المستدامة
 )جامعة السكيس،االسماعمية ،)الثاني

 المؤتمرات العممية
 ( َُِٖمصطفي، عكادم" ،)الممتقي الوطني حول إشكالية استدامة ـ

 –يد حمة لخضر ، جامعة الشي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"
 الكادم.

 (  المؤتمر العممي الثالث ، "َُِٕعثماني، عمراف )االتجاىات الحديثة ـ
 أـ البكاقي. –"، جامعة العربي بف مييدم لممحاسبة مقاربات عممية وعممية

  ، حمكدم ىشاـ عمر ، أميف ساكار ظاىر عمر ، عمي زياد طاىر
ن المحاسبة البيئية ، "التكامل بيـ( ، المؤتمر العممي الرابع ََِِ)

، مجمة تكريت لمعمكـ اإلدارية  والمراجعة البيئية في خدمة السمسمة الخضراء"
 ( )خاص( ُٔكاالقتصادية ، )

 ( َُِٕزيرؽ ، مقيمح" ،) المؤتمر العممي الدولي الثاني ، االتجاىات ـ
 أـ البكاقي(  –، جامعة العربي بف مييدم   الحديثة لممحاسبة"

 المحاسبة البيئية كأسس ك قركؼ، محمد كريـ ، " شنخير، عبدالكىاب
، المؤتمر العممي الدكلي الثالث لتقييم األداء البيئي في المنشآت الصناعية"

 حكؿ االتجاىات الحديثة في المحاسبة، جامعة العربي بف مييدم أـ البكاقي.
 putu Astawa(ٕٓٔٛ ،) نموذج جديد في تحقيق المحاسبة الخضراء

المؤتمر الدكلي الثاني المشترؾ لمعمـك ، في فنادق بالي
 ،اندكنيسياَُِٖكالتكنكلكجيا

" مساىمة المحاسبية البيئية في تحقيؽ التنمية المستدامةـ( "َُِْبكمعراؼ، فاطمة الزىراء )
رسالة ماجستير غير منشكرة في المحاسبة، )كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير 

 ائر.جامعة محمد خيضر( الجز 
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("دكر محاسبة التنمية المستدامة في زيادة مكثقيو التقارير ـَُِٕعثماف، عثمانخكجمي )
" رسالة ماجستير غير منشكرة في المحاسبة، )كمية الدراسات العميا، جامعة النيميف(، المالية

 الخرطـك  

األداء (، تأثير المعرفة بمفيـك المحاسبة الخضراء عمى َُِٓريزاف، نصكر كياسيف، أياـ )
التسكيقي دراسة ميدانية في الشركة العامة لمصفاة بانياس، رسالة دكتكرا غير منشكرة في 

 المحاسبة، )كمية االقتصاد، جامعة تشريف( سكريا

 المواقع االلكترونية
 http//www.ifla.org/libraries-development 14/1/2020 
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 .جامعة غرب كردفان أنموذجًا( -)  طالب السنة الرابعة بكمية اإلعالم 

Academic lecture notes and their impact on the cumulative averages of 
media students in Sudanese universities. 

)Fourth year students at the Faculty of Mass Communication - West 
Kordofan University as a model(. 
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 مخص.الم                                          

راسة لمعرفة  أثر مذكرات المحاضرات األكاديمية عمى المعدالت التراكمية لدل ىدفت ىذه الد 
جامعة غرب كردفاف  -طبلب اإلعبلـ بالجامعات السكدانية.) طبلب السنة الرابعة بكمية اإلعبلـ 

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي إلجراء الدراسة، كأداتي المبلحظة، كاالستبياف .أنمكذجان(
( طالبان ىـ حجـ العينة َُّ( طالبان مف جممة )ْٔمات. كشارؾ في الدراسة )لجمع المعمك 

المبحكثة مف طبلب السنة الرابعة لكمية اإلعبلـ . كأظيرت الدراسة أف لممذكرات األكاديمية أثر 
الطبلب الذيف ال يممككف قيمة المذكرة مباشر عمى التحصيؿ الدراسي لدل طبلب اإلعبلـ  كأف 

نقص كأف  كمية أدنى نسبيان مف أكلئؾ الذيف ليـ القدرة المالية عمى شراء المذكراتمعدالتيـ الترا
المراجع في المكتبات كانعداـ المعامؿ التطبيقية كستديكىات التدريب العممي مف أىـ العكامؿ 

. كقد اشتممت الدراسة عبلكة عمى التي تشجع الطبلب القتناء مذكرات المحاضرات األكاديمية
اـ لممشكمة عمى ثبلثة متغيرات كىي:) مذكرات المحاضرات األكاديمية، كالمعدالت اإلطار الع

التراكمية، كالجامعات السكدانية(. كفي نياية الدراسة خرج الباحث بعدة تكصيات أىميا ضركرة 
تزكيد المكتبات الخاصة بكميات اإلعبلـ بأميات الكتب اإلعبلمية كتييئة المناخ المناسب 

لعممي مع تكفير بيئة جاذبة كتزكيد المكتبة  اإللكتركنية  باألجيزة البلزمة في لمطبلب البحث ا
 كؿ كمية.

)مذكرات المحاضرات األكاديمية ، المعدالت التراكمية ، بالجامعات الكممات المفتاحية : 
 السكدانية(.

Abstract. 

    This study aimed to find out the effect of academic lecture notes on 
the cumulative rates of media students in Sudanese universities (fourth-
year students of the Faculty of Mass Communication - University of 
West Kordofan as a model) 
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The researcher used the descriptive approach to conduct the study, the 
observation tools, and the questionnaire to collect information. And (64) 
students out of a total of (130) students participated in the study, who 
are the sample size of the fourth year students of the Faculty of Mass 
Communication. The study showed that academic notes have a direct 
impact on academic achievement among media students, and that 
students who do not have the value of the memo have relatively lower 
GPAs than those who have the financial ability to purchase notes, and 
that the lack of references in libraries and the lack of application 
laboratories and practical training studios are among the most important 
factors that encourage students. For the acquisition of academic lectures 
notes. In addition to the general framework of the problem, the study 
included three variables: academic lectures notes, cumulative rates, and 
Sudanese universities. At the end of the study, the researcher came up 
with several recommendations, the most important of which is the 
necessity of providing the libraries of media colleges with the mothers of 
media books and creating a suitable environment for students of 
scientific research while providing an attractive environment and 
providing the electronic library with the necessary equipment in each 
college. 

Key words: (notes of academic lectures, cumulative averages, in 
Sudanese universities). 
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 أواًل : الدراسة المنيجية.

 المقدمة.

ال يختمؼ اثناف في أف كميات اإلعبلـ في معظـ الجامعات السكدانية ىي أقرب إلى  
الكميات )التطبيقية( منيا إلى الكميات النظرية، حيث أنيا تميؿ إلى الجانب العممي 

في جؿ برامجيا األكاديمية، كبالطبع فإف الدراسات اإلعبلمية تحتاج كالتطبيقي 
كغيرىا مف العمـك التطبيقية إلى معامؿ كاستكديكىات يتدرب فييا الطبلب عمميان عمى 
الفنكف اإلذاعية كالتمفزيكنية كالصحفية، كالتصكير كالمكنتاج، كالكسائط المتعددة 

اد كالتقديـ كغيرىا مف الفنكف اإلعبلمية كالجرافيؾ، كسبلمة المغة، كميارات اإلعد
التطبيقي( يقـك بدكر  المعاصرة. كىذا ال يتحقؽ إال بكجكد قسـ خاص )باإلعبلـ

التدريب كالتأىيؿ كصقؿ ميارات الطبلب كتزكيدىـ بفنكف اإلعبلـ في النكاحي 
 ثة. النظرية كالعممية كجعميـ قادريف عمى التعامؿ مع  كافة الكسائؿ اإلعبلمية الحدي

مع غياب اإلعبلـ التطبيقي في كميات اإلعبلـ السكدانية انتشرت مؤخرا ظاىرت  
مذكرات المحاضرات األكاديمية التي ينتجيا األساتذة في نياية الفصكؿ الدراسية 
بصكرة الفتة لمنظر، مما شجع معظـ طبلب اإلعبلـ عمى التيرب مف الدراسة كعدـ 

، كالعزكؼ عف القياـ بكاجباتيـ األكاديمية تجاه ارتياد المكتبات لمتزكد بالمعمكمات
مما يؤثر سمبان عمى معدالتيـ التراكمية كتحصيميـ الدراسي نياية  البحث العممي.

 العاـ. 

ميما تكفرت النكايا الحسنة مف قبؿ األساتذة كدكافعيـ اإليجابية لمساعدة طبلبيـ،   
ية سكاء كاف ذلؾ بحجة ندرة كميما صيغت المبررات إلنتاج تمؾ المذكرات األكاديم

المراجع اإلعبلمية في بعض المقررات بالمكتبات، أك قمة المكاعيف البحثية كالمصادر 
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العممية، كغيرىا مف األسباب التي تدفع األستاذ الجامعي لمبحث كالتنقيب عف 
المعمكمات عبر شبكات اإلنترنت كأميات الكتب، كتجميع ما تحصؿ عميو في كتيب 

كتقديمو لمطبلب في شكؿ مذكرة أكاديمية، إال أف ىنالؾ مؤشرات  كاحد مختصر
سالبة تفرضيا ىذه المذكرات عمى الطبلب كاألساتذة عمى حد سكاء. سيما كأف  تمؾ 
المذكرات  في كثير مف األحياف تنعطؼ عف مسارىا التعميمي كاألخبلقي كتدخؿ 

بع الربح كالكسب المادم، ضمف دكائر التسكيؽ كالمتاجرة بالعمـ. كقد يغمب عمييا طا
عندما يقـك البعض بإلزاـ الطبلب بشرائيا قصران، أك اعتبارىا جزءان مف )أعماؿ 
السنة( كمستحقات الدرجات العممية في االمتحانات. كقد تندرج أيضان في قائمة 
االبتزاز أك انتياج بعض السمككيات التي قد تيفرغ العممية التعميمة مف محتكاىا 

ألخبلقي. ىذه المعطيات قد تؤدم إلى ضعؼ مخرجات كميات اإلعبلـ اإلنساني كا
لسكؽ العمؿ، كربما يجد الطالب الخرٌيج نفسو غير قادر عمى ممارسة مينة اإلعبلـ، 
باعتبار أف ما يدرسو في القاعات الدراسية كاعتماده عمى المذكرات األكاديمية 

طبيؽ العممي بالحقؿ اإلعبلمي الجاىزة طكاؿ سنكات الدراسة شيء، كما يجده  في الت
شيء آخر. كمع ىذا فقد يرل بعض الطبلب أف لممذكرات فكائد جمة، حيث أنيا 
تكفر الكقت كالجيد كتساعد عمى تحسيف  معدالتيـ التراكمية في نياية العاـ 
الدراسي. ليذه األسباب كغيرىا جاءت فكرة ىذه الدراسة العممية، التي تيدؼ لمعرفة 

محاضرات األكاديمية عمى المعدالت التراكمية كالتحصيؿ الدراسي لدل أثر مذكرات ال
 طبلب اإلعبلـ. 

 :أىمية الدراسة
تنبع أىمية ىذه الدراسة في ككنيا تعمؿ عمى معالجة مشكمة أصبحت ميتجذرة في    

كؿ أك جؿ كميات اإلعبلـ بالجامعات السكدانية أال كىي ظاىرة انتشار مذكرات 
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ية كأثرىا عمى المعدالت التراكمية، لدل طبلب اإلعبلـ المحاضرات األكاديم
بالجامعات السكدانية. كما أنيا تناقش قضية محكرية تعتبر مف أىـ القضايا 
المسككت عنيا منذ عشرات السنيف بالرغـ مف أنيا تقع تحت أنظار الباحثيف سكاء 

 كانكا أساتذة أك طبلبان أك باحثيف.

مية حينما تبلمس قضايا طبلب اإلعبلـ البحثية كتبمغ ىذه الدراسة ذركة األى  
كالتعميمة كالتحصيؿ الدراسي مف جية كقضايا أساتذة الجامعات المينية كاألكاديمية 
كاألخبلقية، مف جية ثانية كقضايا المجتمع مف حيث مخرجات سكؽ العمؿ كضعؼ 

 األمانة العممية كتدني القدرات المعرفية مف جية ثالثة.

  أىداف الدراسة. 
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تعزيز دكر األستاذ الجامعي نحك طبلبو كمجتمعو مف  .ُ

خبلؿ غرس القيـ الفاضمة كتشجيع البحث العممي كتحسيف المستكل الدراسي لدل 
 طبلب اإلعبلـ.  

تيدؼ الدراسة إلى خمؽ جيؿ إعبلمي رسالي مشبع بكافة أدكات البحث العممي  .ِ
عمـك كالمعارؼ قادر عمى العطاء بارع في كمحبان لبلضطبلع كاالستزادة مف ال

 مينتو.
تيدؼ الدراسة إلى تقكيـ العممية التعميمية كالتربكية  بكميات اإلعبلـ في  .ّ

الجامعات السكدانية كفقان لممنيج العممي كاألخبلقي كتصحيح المسار األكاديمي 
 كالبحثي.

 .مشكمة الدراسة 
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كاقعان معاشان ال مناص منو في أضحت المذكرات األكاديمية ككسيمة اتصالية،    
معظـ كميات اإلعبلـ بالجامعات السكدانية حيث يعتمد الطالب اإلعبلمي اعتمادان 
كميان عمى تمكـ المذكرات التي تعتبر اختصاران مخبلن لممقررات الدراسية، بما تتناكلو 
مف رؤكس مكاضيع كمؤشرات تعتبر مدخبل مختصران لكـ ىائؿ مف المعمكمات. كقد 

لزاميـ عمى اقتناء ضا عؼ مف حجـ المشكمة، إلحاح بعض األساتذة عمى الطبلب كا 
تمؾ المذكرات قصران. مما جعؿ التفكؽ األكاديمي كالتحصيؿ الدراسي لدل طبلب 

استكجب دراسة ىذه  الذم اإلعبلـ مرىكنان باقتناء تمكـ المذكرات بأم ثمف. األمر
سبر أغكار ىذه المشكمة التي أصبحت الظاىرة لمكصكؿ إلى معايير عممية مف شأنيا 

سببان رئيسان في تدني المستكل األكاديمي لطبلب اإلعبلـ، مما ينعكس سمبان عمى 
 كسائؿ اإلعبلـ كسكؽ العمؿ.

 :ويمكن صياغة المشكمة في السؤال التالي

ىؿ لمذكرات المحاضرات األكاديمية أثر عمى المعدؿ التراكمي لمطبلب  .ُ
 ت السكدانية كسكؽ العمؿ؟.   كميات اإلعبلـ بالجامعا

  .تساؤالت الدراسة 
إلى أم مدل تؤثر مذكرات المحاضرات األكاديمية عمى جكدة التعميـ  .ُ

العالي ككسائؿ اإلعبلـ كأخبلقيات مينة األستاذ الجامعي مف حيث 
 السمكؾ كاألمانة العممية.

ىؿ لمذكرات المحاضرات األكاديمية دكر في زيادة أك نقصاف المعدالت  .ِ
 لتراكمية لدل طبلب اإلعبلـ.ا
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في ظؿ غياب اإلعبلـ التطبيقي ما ىك البديؿ األنسب لمذكرات  .ّ
المحاضرات األكاديمية الذم مف شأنو حث طبلب اإلعبلـ عمى ارتياد 

 المكتبات كتشجيع فنكف كأساليب البحث العممي.
 .مصطمحات الدراسة 

رؼ التي : ىي مجمكعة العمـك كالمعامذكرات المحاضرات األكاديمية .ُ
يجمعيا كيمخصيا األستاذ الجامعي مف مفردات المقرر الدراسي. في 
كتيب مختصر كيقدميا لمطبلب في نياية العاـ، حيث يعتمد عميو 

 الطبلب في اإلجابة عمى أسئمة االمتحاف. 
: ىي حاصؿ قسمة النقاط التي حصؿ عمييا الطالب المعدالت التراكمية  .ِ

التحاقو بالجامعة عمى مجمكع الساعات  في جميع المكاد التي درسيا منذ
 (ُٕ)المقررة لتمؾ المكاد(.

: كيقصد بيـ الطبلب المعتمدكف في سجبلت كميات  طالب اإلعالم .ٖ
 اإلعبلـ بالجامعات السكدانية.

المقصكد بيا مؤسسات التعميـ العالي بالسكداف الجامعات السودانية :  .ٗ
بكالكريكس( كفقان لمنظاـ  –كالتي تمنح الطبلب إنجازاتيـ العممية) دبمكـ 

. الدراسي كمنيجية التعميـ المصادؽ عمييا مف قبؿ كزارة التعميـ العالي
كتقكـ بإعداد الطبلب مينيان كثقافيان، إلى جانب خدمة المجتمع، كالقياـ 

 .بالبحكث العممية كالتطكير كالتنمية
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. أحمد محاسنة وآخرون, أسباب تدنً المعدل التراكمً لطلبة الجامعة الهاشمٌة من وجهة نظر الطلبة  

 095م , ص 1413, األردن ,  1/ ملحق 04أنفسهم, مجلد دراسات العلوم التربوٌة , المجلد 
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 محددات الدراسة 
طار الزماني كالمكاني تشتمؿ ىذه الدراسة عمى أربعة محددات كىي: ) اإل

 كالمكضكعي كالبشرم(.
 ـَُِِ-ـ  ََِِ: انحصرت الدراسة في العاـ الدراسي  اإلطار الزماني .ُ
 : اقتصرت الدراسة عمى كمية اإلعبلـ بجامعة غرب كردفاف. اإلطار المكاني .ِ
: اقتصرت الدراسة عمى مذكرات المحاضرات األكاديمية  اإلطار الموضوعي .ّ

 لتراكمي لدل طبلب اإلعبلـ.كأثرىا عمى المعدؿ ا
: انحصرت الدراسة عمى طبلب السنة الرابعة بكمية اإلعبلـ   اإلطار البشري .ْ

 جامعة غرب كردفاف. -
 .* فرضيات الدراسة

: تكجد عبلقة مباشرة بيف مذكرات المحاضرات األكاديمية الفرضية األولى -
المعرفية  كالمعدؿ التراكمي لدل طبلب اإلعبلـ مف حيث اكتساب الخبرات

 كالعممية كالتأثير عمى سكؽ العمؿ.

: ال تكجد أدنى عبلقة بيف مذكرات المحاضرات األكاديمية  الفرضية الثانية -
 كالمعدؿ التراكمي لدل طبلب اإلعبلـ.

: مذكرات المحاضرات األكاديمية ليا أثر سمبي عمى جكدة التعميـ الفرضية الثالثة -
نة األستاذ الجامعي مف حيث السمكؾ العالي ككسائؿ اإلعبلـ كأخبلقيات مي

 كاألمانة العممية.

: تساعد مذكرات المحاضرات األكاديمية طبلب اإلعبلـ عمى الفرضية الرابعة -
 التيرب مف المحاضرات، كتيرىقيـ اقتصاديان كذىنيان.
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 منيج الدراسة. 
كفقان لمعطيات المكضكع، فإف المنيج الكصفي ىك األنسب لسبر أغكار ىذه   

كد الدراس ة باعتباره األكثر استخدامان في مجاالت البحكث االجتماعية، حيث يزن
الباحث بمعمكمات حقيقية عف الكضع الراىف لمظاىرة. )خاصة تمؾ الدراسات المتعمقة 
باالتجاىات أك اآلراء نحك المؤسسات كاألفراد كالحكادث، كالتي يمكف الحصكؿ عمى 

 (ُٖ)لمبلحظة أك االستبياف(.المعمكمات حياليا عف طريؽ المقابمة أك ا

  .أدوات الدراسة 
ىناؾ العديد مف أدكات البحث العممي التي يمكف أف يستخدميا الباحث لتطبيؽ 
المنيج الكصفي مف أجؿ الكصكؿ لغايات الدراسة في غضكف ذلؾ فقد تـ استخداـ 

 األدكات البحثية التالية:

لعممي التي يتطمبيا : كيعتبر مف أىـ أدكات البحث ااالستبيان اإللكتروني .ُ
المنيج الكصفي، كىك عبارة عف أسئمة ذات صمة بمكضكع البحث أك 
الرسائؿ، يصكغيا الباحث في استمارة تعرؼ باسـ )استمارة االستبياف( ك) 
يعتبر االستبياف أك االستقصاء مف كجية نظر بعض العمماء أداء مبلئمة 

 (ُٗ)اقع معيف(.لمحصكؿ عمى معمكمات أك بيانات أك حقائؽ مرتبطة بك 

: كىي عبارة عف لقاء مباشر يجمع بيف الباحث كعينة المقابالت .ِ
تعتبر المقابمة إحدل األدكات الميمة التي يستخدميا الباحثكف (الدراسة.

في جمع المعمكمات كالبيانات التي ال يمكف الحصكؿ عمييا باستخداـ 
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 .100م,  ص 1441, دار المسرة للطباعة والنشر, عمان, 1حث العلمً, ط.  منذر عبد الحمٌد الضامن , أساسٌات الب 
19

, دار الفكر للطباعة , عمان , 1. ذوقان عبٌدات, عبد الرحمن عدس , كاٌد عبد الحق, البحث العلمً مفهومه وأدواته وأسالٌبه, ط 

 .111م ص .141
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ى أدكات أخرل ، أنيا تمتاز عف غيرىا مف األدكات باعتمادىا عم
 .(َِ)االتصاؿ المباشر كالحديث المتبادؿ في جمع المعمكمات(

: كىي عبارة عف مراقبة لعينة الدراسة مف خبلؿ حكاس لمالحظاتا .ّ
الباحث، سكاء السمع أك النظر، لمتعرؼ عمى طبيعة تكجياتيـ 
كتصرفاتيـ.) كيختمؼ الباحثكف في تقسيميـ ألنكاع المبلحظة فمنيـ 

ر مباشرة، كمنيـ مف يقٌسميا إلى مضبكطة مف يقٌسميا إلى مباشرة كغي
كغير مضبكطة، فيما يقٌسميا منيـ ثالث إلى مشاركة كغير 

   (ُِ)مشاركة(.
 .مجتمع الدراسة* 

جامعة  -لمدراسة مف طبلب  السنة الرابعة بكمية اإلعبلـ  األصمي المجتمع يتككف
ة بحسب ( طالبان ك طالبَُّغرب كردفاف  مف ذككر كأنات بمغ عددىـ حكالي )

 سجبلت كمية اإلعبلـ.  

  عينة الدراسة 
سحب العينة بالطريقة العشكائية البسيطة بحسب متطمبات الدراسة كىذه الطريقة 
تستخدـ  بحسب كجية نظر)ذكقاف عبيدات كعبد الرحمف عدس ككايد عبد الحؽ( 

 ( ِِفي حالة تكفر شرطيف أساسييف ىما:)

 يف.أف يككف جميع أفرد المجتمع األصمي معركف .ُ
 أف يككف ىنالؾ تجانس بيف ىؤالء األفراد.  .ِ
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 .101م ص 1448ار دجلة , عمان, , د1. رحٌم ٌونس كرو العزاوي, مقدمة فً منهج البحث العلمً, ط  

.154. رحٌم ٌونس كرو العزاوي, مقدمة فً منهج البحث العلمً, مرجع سابق , ص
 21

  
11

 113. ذوقان عبٌدات, عبد الرحمن عدس , كاٌد عبد الحق, البحث العلمً مفهومه وأدواته وأسالٌبه مرجع سابق ص  
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 .مصادر جمع البيانات 
 تنقسـ المصادر  التي اعتمدت عمييا الدراسة إلى قسميف ىما:

: كتشمؿ الكتب، كالمراجع، Secondary sourcesالمصادر الثانوية: . أ
 .كالدكريات، كشبكة اإلنترنت، ككؿ ما لو صمة بمكضكع الدراسة

 (  field study ) الدراسة الميدانية Primary sourcesالمصادر األولية: . ب
 كتشمؿ المقاببلت الشخصية كتحميؿ مفردات عينة الدراسة.

 ثانيًا : الدراسة النظرية.  -

    مذكرات المحاضرات األكاديمية

 المفيوم العام لممذكرة : 
المذكرة عمكمان ال تخرج عف نطاؽ ككنيا كسيمة مف كسائؿ اإلعبلـ المقركءة، 

بارة عف مستند صغير غير رسمي يحمؿ معمكمات مختصرة كمكجزة، تتـ فيي ع
مف خبللو العممية االتصالية مف قبؿ األفراد كالشخصيات االعتبارية بيدؼ التٌذكير 
كاسترجاع كنقؿ المعمكمات كالبيانات األكاديمية أك التجارية أك القانكنية، أك 

 اإلعبلمية أك أم مينة أخرل.  

   لممذكرةالتعريف المغوي : 
المذكرة )اسـ( يدؿ عمى التذكر بالشيء، كمصدره تٌذكر يتٌذكر تذكاران،   

كالذكرل ىي استرجاع المعمكمات السابقة مف ذاكرة العقؿ الباطف كاجترارىا 
لمتداكؿ مف جديد. أم استحضار ما ينطبع في الذاًكرة مف أحداث كاستدعاء 

ذاكىر الطَّالبي الدركس أم  المعمكمات القديمة إلى الكقت الحاضر، كنقكؿ:
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حفظيا في ذىنو كاستحضرىا، كأيضا الذكرل تعني الًعبرة كالًعظة كالتكبة إذ 
) ـٍ رىسيكؿه ميًبيفه اءىىي قىٍد جى يقكؿ تعالى )أىنَّى لىييـي الذٍّْكرىل كى
(ِّ). 

ـٍ ًمٍف ًكتىاب ا ، كى    مىٍيًي ا ييٍتمىى عى كفى ًبمى الى بمعني أف المشركيف الى يىتىذىكَّري
ـٍ ًبًو ًمٍف حيجىج ا يىًعظيي يىتًَّعظيكفى ًبمى

ا ًىيى ًإالَّ ًذٍكرىل   مى . كيقكؿ: عز كجؿ )كى
  (ِْ)ًلٍمبىشىر(.

ا  .أم كما النار إال تذكرة كمكعظة لمناس مى كالجممة معطكفة عمى ما قبميا )كى
بّْؾى ًإالَّ ىيك(.  نيكدى رى ـي جي  يىٍعمى

اف ارتباطا عكسيان حيث أف الطالب كفي غالب األحياف ترتبط الذكرل بالنسي
يذاكر الدركس كي ال ينساىا، كيحمؿ اإلنساف المذكرة أك المفكرة اليكمية في 
يده كي يتذكر األجندة المطمكب تنفيذىا بشكؿ يكمي، خكفان مف أف ينسى 
المكاعيد المضركبة مسبقان أك تتداخؿ عميو المعطيات فيختمط عميو األمر. إذ 

مَّا يينًسيىنَّؾى الشٍَّيطىافي فىبلى تىٍقعيٍد بىٍعدى يقكؿ ا تعالى ف ي ذلؾ لرسكلنا الكريـ )كىاً 
.) الذٍّْكرىلَٰ مىعى اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى
(ِٓ)  

أم ال تجمس بعد الذكرل مع المشركيف الذيف يحرفكف آيات الٌمو كيضعكنيا 
 كالتنبيوعمى غير مكاضعيا، فإف جمس أحد معيـ ناسيان، فبل يقعد بعد التذكير 

 مع القـك الظالميف حتى يخكضكا في حديث غيره. 
 مفيوم مذكرات المحاضرات األكاديمية. 

ىي مذكرات صغيرة في حجميا، مختصرة في معمكماتيا، يكتبيا أساتذة 
الجامعات مف كحي المقررات كمفردات الككرسات الدراسية، بغرض التسييؿ 

                                                           
13

 13الدخان اآلٌة: .  
      31. المدثر اآلٌة:  10
  68األنعام اآلٌة :  . 15
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فع قدراتيـ االستذكارية، عمى الطبلب عناء البحث في الكتب كالمراجع كر 
 كتحسيف مستكياتيـ في التحصيؿ الدراسي.

كالمذكرات األكاديمية ىنا المقصكد بيا المبلـز )كالشيتات( أك ما يعرؼ 
التي يعدىا األستاذ الجامعي في Lecture Notes بمذكرات المحاضرات 

 .   نياية العاـ الدراسي  حيث أنيا تحتكل عمى جميع محاضرات المقرر المعني
 خصائص مذكرات المحاضرات األكاديمية وأىميتيا. 

ىنالؾ قاسـ مشترؾ بيف المذكرة العامة ) المفكرة( كالمذكرة األكاديمية) الممزمة 
أك الشيت( أال كىك التٌذكر كاسترجاع المعمكمات عند الحاجة. إال أف 
المذكرات األكاديمية أك ما يعرؼ اصطبلحا لدل الطبلب بػ )مذكرات 

تحتكم عمى عدة خصائص تميزىا عف  Lecture Notes رات(المحاض
 غيرىا مف المذكرات، نشير إلى بعض منيا عمى النحك التالي:

تساعد المذكرات األكاديمية الطالب عمى تكفير الكقت كالجيد كعناء   .ٔ
البحث في أميات الكتب كالمراجع كارتياد المكتبات الكرقية كاإللكتركنية 

 بشكؿ يكمي.
دؿ المعمكمات بيف الطبلب كتشجيعيـ عمى الحفظ كالمذاكرة تسييؿ تبا  .ٕ

 .الجماعية
تمخيص المقررات الدراسية كحصرىا في حيز ضيؽ مف األكراؽ، مما  .ٖ

 يسيؿ عمى الطالب حمميا في أم زماف كأم مكاف.
مف ناحية اقتصادية تدر المذكرات األكاديمية في بعض األحياف دخبلن    .ٗ

يعدكنيا ككذلؾ أصحاب )األكشاؾ( التي تعمؿ إضافيان لدل األساتذة الذيف 
 عمى يبعيا داخؿ أك خارج الجامعة
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   ثالثًا: نشأة المحاضرات األكاديمية 
 Public تعتبر المحاضرة األكاديمية نكع مف أنكاع االتصاؿ)العاـ( 

Communication  حيث يقكـ المحاضر بإلقاء الدركس كالمعمكمات عمى
عكف. كذلؾ يعني)كجكد الفرد مع مجمكعة كبيرة الطبلب داخؿ القاعة كىـ يستم

 (ِٔ)مف األفراد مثؿ المحاضرات كالندكات كغيرىا(.

 lectureكقد أثبتت العديد مف الدراسات أف طريقة التدريس بأسمكب المحاضرة  
قد نشأ منذ العصكر اإلغريقية متزامنان مع الفمسفة السفسطائية خبلؿ القركف 

ادة في مذكراتو األكاديمية) أنو تـ استخداـ الكسطى، كيشير جكدت أحمد سع
طريقة المحاضرة منذ العيكد اليكنانية كالركمانية القديمة كطبقيا العرب كالمسممكف 
أياـ النيضة العممية في الدكلة األمكية كالعباسية كما بعدىا مف دكيبلت في 

 (ِٕ)المشرؽ العربي.(
عصر )الكتابة( بسنكات. كبذلؾ نستطيع القكؿ أف أسمكب المحاضرات قد سبؽ  

كيعزز سعادة  ذلؾ بقكلو: ) أنو زاد االىتماـ بالمحاضرات نظران لندرة الكتب 
المطبكعة في الجامعات كقبؿ اختراع  جكتنبرغ آللة الطابعة في القرف الخامس 

 (ِٖ)عشر.(.

 مفاىيم المحاضرات األكاديمية 
مف الكممة اشتقت  Lectureاتفؽ مجمكعة مف العمماء أف كممة محاضرة  

كمعناىا )يقرأ( كالتي أصبحت فيما بعد تشبو كممة  lectusليكتكس( (البلتينية 
في معناىا ككظيفتيا، كيرل بعض المربييف   teachingالتدريس أك التعميـ 

                                                           
16

 11م ص 1418, دار النشر للجامعات , القاهرة  1. محمد فرٌد عزت , االتصال ووسائله الجماهٌرٌة التقلٌدٌة والتكنولوجٌة,  ط 
11

. جودت أحمد سعادة , تطوٌر طرٌقة المحاضرة فً التدرٌس, مجلة رسالة الخلٌج العربً, العدد السادس, السنة الثامنة عشر,  

 81, ص 1998
18

 81. جودت أحمد سعادة ,, المرجع السابق , ص  
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  reading a loadأف المحاضرة تعني القراءة بصكت عاؿو أك مسمكع 
.)(ِٗ) 

مف األشخاص، يتكلى  ىي عممية اتصاؿ شفكم بيف شخص كاحد كمجمكعة 
فييا المحاضر مسؤكلية االتصاؿ، مف جانب كاحد. إنيا طريقة تعميمية أك 
طريقة أعدت بغرض تعممي يتـ فييا نقؿ المعرفة كمساعدة الطبلب عمى 
تنظيميا كتسييميا بشكؿ يساعدىـ عمى ادارؾ أك فيـ العبلقات بيف أجزائيا 

 (َّ)المختمفة(.
 ة.فن إعداد المحاضرة األكاديمي 

المحاضرة األكاديمية مثميا كمثؿ الفنكف اإلعبلمية التي ترتكز عمى األسس 
كالقكاعد الفنية في األسمكب الكتابي، مثؿ فف التحرير الصحفي، كفف كتابة 
المقاؿ أك العمكد أك القصة الخبرية أك الخطابة أك اإللقاء كالتقديـ أك غيرىا 

ف تقـك المحاضرة عمى )مقدمة مف فنكف اإلعبلـ كاالتصاؿ، كبالتالي البد أ
متماسكة كتكسيع لممكضع كخاتمة( كيجب أال يخمك المكضكع مف اإلثارة 

 كالتشكيؽ.
كيرل عزكز أف ىنالؾ خمسة عناصر فنية تقـك عمييا المحاضرة األكاديمية 

 (ُّ)كىي: 

: ترتكز المحاضرة عمى المعمكمة التي يجب تكظيفيا تكظيفان توفر المعمومات .ُ
ار أنيا تساعد في تحقيؽ ربط الظكاىر فيما بينيا. كيجب أف تككف صحيحان باعتب

                                                           
19

 81. المرجع السابق نفسه ص  
34

 83. المرجع السابق نفسه ص  
31

- 51م , ص 1416, منشورات مختبر اللغة العربٌة واالتصال , جامعة وهران, 1416. أحمد عزوز , االتصال ومهاراته , ط  

50 
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كاضحة كدقيقة كمكثقة، كجديدة عمى المتمقي لتثير فيو الفضكؿ حتى يقبؿ عمى 
 طمبيا كتعمميا استيعابيا.

: يشترط في عممية االتصاؿ في أم مجتمع تكفر مرسؿ كمستقبؿ توفر الجميور .ِ
ؼ عمى مقدار كصكؿ الرسائؿ لكي يسيؿ كقناة اتصاؿ حتى يتـ مف خبلىا التعر 

في األخير قراءة االستجابة. فإذا كانت كسائؿ اإلعبلـ تتكجو إلى أكبر عدد مف 
الجميكر فالمحاضر لو جميكر محدد، مكانيان، كزمانيان. كىذا ىك جكىر التفرقة. 
فاألستاذ يتمقى أسئمة حكؿ محاضرتو أك بحثو، كعميو أف يككف مستعدان معرفيان 

 ابة عنيا، كمقنعان لجميكره، لذلؾ ىك مطالب بتحضير مكضكعو جيدان.لئلج
: إف التحكـ في الكقت كربطو بعناصر المحاضرة جزء ميـ حسن تدبير الوقت .ّ

 في ميارات االتصاؿ كتقنيات التبميغ.
: أثناء تحضير المحاضرة تحديد األىداف المراد الوصول إلييا من المحاضرة .ْ

جكة منيا ألف كؿ محاضرة تيدؼ إلى إعطاء يعيف المحاضر األىداؼ المر 
حقائؽ عممية معرفية كاضحة، ليذا فإنو مف الضركرم رسـ ىذا اليدؼ منذ 
البداية سكاء تعمؽ بإيصاؿ مفيكـ ما إلى ذىف الطالب، أك تبميغ مكضكع ذم 

 صبغة سياسية أك ثقافية.
المحاضر : تعد النقاط التي يتحدث عنيا المراجعة لممعمومات والبحث المستمر .ٓ

مف قبيؿ البناء الجميؿ المقاـ عمى أسس عممية مدركسة، كىي تبرز كفاءتو. 
كعندما تقبؿ المحادثة في مكضكع ما فمف الضركرم معرفة ما تريد قكلو كالقياـ 

بقراءة كتاب أك كتابيف لئللماـ بمكضكع ما، ألف  -مثبلن  –بإنجازه، فبل يكتفي 
قاد متكاصؿ مف طرؼ النقاد، مما األمر يختمؼ فقد يككف الكتاب محؿ انت

 يضعؼ مف مصداقية المحاضر أماـ مستمعيو.
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 .أنواع المحاضرات األكاديمية 
تتعدد أنكاع المحاضرات العممية كاألكاديمية بحسب األغراض كاألىداؼ التي مف   

أجميا تقاـ المحاضرات، فينالؾ )محاضرات العركض المقركء كالخطبة مثبلن. 
ر، كمحاضرات العرض الحر الذم يعتمد عمى ) المذكرة( أك كمحاضرات العرض الح

  الفكرة.

 كلكف ما ييمنا في الدراسة ىك الحديث عف نكعيف مف المحاضرات األكاديمية ىما:

: كىي عبارة عف نص يتضمف بعضى األفكار العممية، المحاضرات الجامعية  .ُ
ـى في  تدكر حكؿ مكضكع معيف، في إطار منيج دراسي محدد، مف شأنيا أف تيٍسًي

بناء شخصية الطالب العممية. كالمحاضرة الجامعية تيؤدَّل ضمف منيج مدركس، 
  (ِّ)كتخضع لنظـ كقكانيف تختمؼ باختبلؼ الجامعات.

: كىي التي تيمقى في جميكر مف الناس في مكضكع ييميـ المحاضرة العامة .ِ
 مباشرة.

 (ّّ)وتنقسم إلى ثالثة أنواع
ى التكعية بقضية معينة مف القضايا قسـ ذك طابع تكثيقي ييدؼ إل  . أ

 المطركحة عمى الرأم العاـ. )مثؿ قضايا الخدمات االجتماعية.(
قسـ ذك طابع تخصصي يحضره الميتمكف بقضية عممية أك أدبية كتمؾ التي  . ب

 تيمقى بالنكادم األدبية، كالجمعيات الثقافية.

                                                           
قاؿ منشكر عمى الرابط ، عبد ا خمؼ العٌساؼ، المحاضرة، م . 31

5.htm-https://faculty.kfupm.edu.sa/IAS/aassaf/slide   أغسطس  ِتـ استرجاعو يـك الجمعة
 صباحان  ّ:ٖـ الساعة َُِٗ

33
  . 

https://faculty.kfupm.edu.sa/IAS/aassaf/slide-5.htm
https://faculty.kfupm.edu.sa/IAS/aassaf/slide-5.htm
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البحث. كىي ج. المحاضرة المتخصصة : كىي التي تمقى في المؤتمرات كحمقات 
 عبارة عف بحكث عممية متخصصة تعقبيا مناقشات.

 رابعًا: المعدل التراكمي. -
ىنالؾ عبلقة طردية متبلزمة تربط ما بيف المعدؿ التراكمي لدل طبلب اإلعبلـ 
بالجامعات السكدانية كمذكرات المحاضرات األكاديمية التي ينتجيا أساتذة 

كشاممة لكؿ مفردات المقرر، كمما كانت الجامعات. فكمما كانت المذكرة مختصرة 
نسب المعدؿ التراكمي بيف الطبلب أكبر، ككمما كانت المذكرة مترىمة كغير 
شاممة لمفردات المكاد الدراسية، كمما كاف تحصيؿ المعدؿ التراكمي لدل الطبلب 

 متدني كنسبة الرسكب كبيرة.
مذكرات المحاضرات ال كفي كمتا الحالتيف فإف اعتماد الطالب الجامعي عمى      

تيخٌرج لسكؽ العمؿ إال طالبان فاشبلن كمكظفان عاطبلن في حياتو العممية، ألف المذكرات 
كحدىا ال تكفي لتحسيف المعدالت الفصمية أك التراكمية بؿ البد مف االستزادة 
المعرفية كالتعمؽ في المجاؿ التخصصي مف خبلؿ التدريب العممي كاالضطبلع 

 راجع كالكتب كالتردد عمى المكتبات الكرقية كاإللكتركنية. الدائـ عمى الم

 مفيوم المعدل التراكمي: -

يشير مفيكـ المعدؿ التراكمي إلى: )حاصؿ قسمة النقاط التي حصؿ عمييا الطالب 
في جميع المكاد التي درسيا منذ التحاقو بالجامعة عمى مجمكع الساعات المقررة لتمؾ 

 (ّْ)المكاد(.

                                                           
طلبة الجامعة الهاشمٌة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم, مجلد دراسات . أحمد محاسنة وآخرون, أسباب تدنً المعدل التراكمً ل 30

 095م , ص 1413, األردن ,  1/ ملحق 04العلوم التربوٌة , المجلد 
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لمعدؿ التراكمي مع مفاىيـ أخرل متشابو مثؿ التحصيؿ الدراسي كيتداخؿ مفيـك ا
كالتحصيؿ األكاديمي، ككبلىما يشيراف إلى مفيـك كاحد كالمقصكد ىك المعدؿ 
التراكمي، كيقكؿ  سيد محمد الطكاب أف ) التحصيؿ األكاديمي ىك متكسط ما 

عدد  يحصؿ عميو الطالب مف درجات في كؿ المساقات المختمفة كيقاس بمتكسط
النقاط التي حصؿ عمييا الطالب منذ التحاقو بالجامعة حتى  تخرجو كىك ما يسمى 

   (ّٓبالمعدؿ التراكمي(.)

كيعرؼ التحصيؿ الدراسي بأنو ما يسترجعو الفرد مف المعمكمات الخاصة بالمادة 
المدركسة خبلؿ العاـ الدراسي كما يدركو مف عبلقات بيف ىذه المعمكمات كما 

مف حقائؽ، كما يعنكس ذلؾ عمى أدائو عمى اختبار يكضع في ىذه  يستنبطو منيا
المادة، كفقان لقكاعد معينة بحيث يمكف تقدير األداء كميان. كيمكف قياس تحصيؿ الفرد 
بعدة طرؽ منيا االختبارات المكضكعية كمنيا اختبارات التحصيؿ التقميدية التي 

 (ّٔ)يضعيا المعممكف آخر الفصؿ الدراسي(.

ـر ا الغامدم التحصيؿ األكاديمي نقبلن عف الحامد بأنو ) كؿ ما يتعممو كيعرؼ غ
الطالب في مادة دراسية معينة مف معمكمات كما يدركو المتعمـ مف العبلقات مف ىذه 
المعمكمات، كما يستنبطو منيا مف حقائؽ تنعكس في أداء المتعمـ كميان بما يسمى 

 (ّٕ)بدرجات التحصيؿ(. 

التعريفات كالمصطمحات التي تشرح معاني كدالالت التحصيؿ كردت العديد مف 
الدراسي كلكف مف كجية نظر الباحث أف ما ذىب إليو ) غـر ا الغامدم( في 

                                                           
 094. أحمد محاسنة وآخرون, مرجع سابق ص  35

 094. المرجع السابق نفسه ص  36

حصل األكادٌمً , مجلة  كلٌة التربٌة األساسٌة للعلوم التربوٌة غرم هللا  بن عبد الرزاق الغامدي , الضغوط النفسٌة وعالقتها بالت  31

 36م ص .1416, سنة  11واإلنسانٌة , جامعة بابل , العدد 
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دراستو التي أجراىا حكؿ الضغكط النفسية كعبلقاتيا بالتحصيؿ األكاديمي ىك 
 (ّٖ)ىميا.التعريؼ األشمؿ حيت أكرد أف التحصيؿ الدراسي يرتبط بعدة مصطمحات أ

: كيعني المعرفة التي تـ الحصكؿ عمييا أك الميارات  التحصيل األكاديمي . أ

التي اكتسبت في إحدل المكاد الدراسية، التي تـ تحديدىا بكاسطة درجات 

 االختبار مف قبؿ المدرس.

: كيقصد بو الدراسة المكجية نحك اكتساب المعرفة النظرية التعميم األكاديمي . ب

 أك العممية.

: كيعني التحصيؿ الظاىر لممتعمـ عند مقابمتو بقكة التعمـ از األكاديمياإلنجج.
 الكامنة كيتـ قياس ىذا اإلنجاز بالدرجات مف خبلؿ االختبارات.

 مستويات التحصيل األكاديمي في كميات اإلعالم.  -

ىنالؾ اختبلؼ نسبي في الدرجات العممية التي تمنحيا كميات اإلعبلـ بالجامعة   
لتحديد مستكيات التحصيؿ الدراسي النيائي عند تخرج الطالب مف الكمية،  السكدانية

( فصكؿ دراسية، كفي كؿ ٖبعد أف يمضي أربع سنكات في الجامعة يدرس خبلليا )
فصؿ يخضع الطالب المتحانات رسمية لقياس مستكاه األكاديمي. كتعتبر نتيجة ىذه 

ؿ النيائي الذم بمكجبو يمنح االمتحانات التي تتضمف المعدؿ التراكمي ىي المحص
       (ّٗ)الطالب الشيادة الجامعية. كيمكف اإلشارة لتمؾ المستكيات عمى النحك التالي:

                                                           
38

 38. غرم هللا  بن عبد الرزاق الغامدي , مرجع سابق, ص . 
39

 .الصدر الالئحة األكادٌمٌة لكلٌة اإلعالم بجامعة غرب كردفان  
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)ممتاز مع مرتبة الشرؼ(. تمنح ىذه الدرجة في كمية اإلعبلـ  المستوى األول  .ُ
بجامعة غرب كردفاف عندما يتحصؿ الطالب / الطالبة/  عمى معدؿ 

 ف أف يرسب في أية مادة طكاؿ سنيف الدراسة. ( دك  ْ- َٓ.ّتراكمي)
)ممتاز( تمنح ىذه الدرجة في كمية اإلعبلـ بجامعة غرب  المستوى الثاني .ِ

(.  ْ- َٓ.ّكردفاف عندما يتحصؿ الطالب / الطالبة/  عمى معدؿ تراكمي ) 
 كلكنة يفقد تقدير الشرؼ إذا رسب في مادة أك أكثر.

الشرؼ(. تمنح ىذه الدرجة في كمية اإلعبلـ )جيد جدا مع مرتبة  المستوى الثالث .ّ
 -ّبجامعة غرب كردفاف عندما يتحصؿ الطالب / الطالبة/ عمى معدؿ تراكمي )

 ( دكف أف يرسب في أية مادة طكاؿ سنيف الدراسة.  َٓ.ّ
)جيد( تمنح ىذه الدرجة في الكمية عندما يتحصؿ الطالب عمى  المستوى الرابع .ْ

 (.ّ- َٓ.ِمعدؿ تراكمي ) 
)مقبكؿ( تمنح ىذه الدرجة في الكمية عندما يتحصؿ الطالب  ستوى الخامسالم .ٓ

 (.َٓ.ِ – ِعمى معدؿ تراكمي )
)رسكب(. تمنح ىذه الدرجة في الكمية عندما يتحصؿ الطالب  المستوى السادس .ٔ

  (. ِعمى معدؿ تراكمي )أقؿ مف 
 .العوامل المؤثر عمى المعدل التراكمي -

ارتفاع أك تدني المعدؿ التراكمي أك  ىيمكف تقسيـ العكامؿ المؤثرة عم
التحصيؿ الدراسي األكاديمي لدل طبلب اإلعبلـ بالجامعات السكدانية إلى 

 قسميف كىي:
 عوامل ذاتية تتعمق بالطالب نفسو. .ٔ
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: الحالة النفسية لمطالب تمعب دكرا ميمان في زيادة أك الضغوط النفسية . أ
و النفسي معتدالن نقصاف المستكل الدراسي لمطالب، فكمما كاف مزاج

كمطمئنان كخاؿ مف الضغكط النفسية كمشاكؿ الحياة اليكمية كمما كاف 
معدلو التراكمي نياية العاـ الدراسي مرتفعان. كيعتبر الخكؼ مف االمتحاف 
أك الفشؿ في أداء المياـ كالكاجبات الدراسية سببان مف أسباب تدني 

 المعدالت لدل كثير مف الطبلب.
: اإلحساس بالممؿ في بعض المحاضرات، ضراتالتيرب من المحا . ب

كعكامؿ اإلىماؿ كالبلمباالة مف بعض الطبلب يشجع البعض اآلخر 
عمى التيرب مف حضكر المحاضرات، كالتقميؿ مف أىميتيا، كىذا ينعكس 

 سمبان عمى المستكل األكاديمي لمطالب.
سة : بعض الطبلب يتغيبكف عف الدرااالعتماد عمى المذكرات األكاديمية . ج

طكاؿ العاـ كقبيؿ االمتحانات يقكمكف بجمع المذكرات األكاديمية، 
كيجتيدكف في المذاكرة ليبلن كنياران مف أجؿ الحصكؿ عمى درجات المركر 
فقط كليس التفكؽ. كمثؿ ىؤالء الطبلب نجدىـ في الغالب فاشميف في 
الدراسة، كمعدالتيـ التراكمية دكف المستكل المطمكب، بعكس رصفائيـ 

ذيف يداكمكف عمى حضكر المحاضرات كيمتزمكف بكاجباتيـ الدراسية، ال
كمف ثـ يقتنكف المذكرات، فإف معدالتيـ التراكمية آخر العاـ الدراسي 

 حتمان ستككف عالية.
: في غالب األحياف تككف لمجمكعات مجموعات الزمالة )القروبات( . د

جامعة، لدييـ الزمالة )القركبات( االجتماعية التي ينشئيا الطبلب في ال
اىتمامات أخرل خارج قاعات الدرس، فإذا أىممت ىذه المجمكعة 
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الكاجبات الدراسية كمالت لؤلنشطة البلصفية أك مؤل الفراغ بأشياء 
ىامشية، فأف التحصؿ الدراسي في آخر العاـ  ببل شؾ سيككف دكف 
المستكل المطمكب كبالعكس إذا اىتمت المجمكعة بالكاجبات األكاديمية 

زنت بيف األنشطة الصفية البلصفية فإف التفكؽ األكاديمي سيككف ككا
 حميفان ألعضاء المجمكعة.

. ينعكس دكر األسرة كالتنشئة االجتماعية سمبان أك إيجابان ىـ. األسرة والمجتمع
عمى المستكل األكاديمي لدل الطالب الجامعي، فكمما كانت األسرة مستقرة 

ع بعضيا، كمتصمة مع إدارة القسـ أك اجتماعيان كاقتصاديان كمتصالحة م
الكمية، كمما تكفرت البيئة الدراسية المثالية لدل الطالب، كبالطبع فإف ىذه 
المعطيات ستنعكس إيجابان عمى تحسيف مستكل التحصيؿ الدراسي آخر العاـ 

 كالعكس صحيح. 

 عوامل خارجية تتعمق بالبيئة الجامعية .ٕ
في أم جامعة ال يتحقؽ إال إذا تكفرت : التفكؽ األكاديمي البيئة الجامعية . أ

البيئة الجامعية الصالحة كالمحفزة لمدراسة، كنقصد بالبيئة الجامعية ىنا 
السكف المريح كالقاعات المييأة، كالمكتبات كالمعامؿ كخدمات الكيرباء 
كالمياه كاإلنترنت، كغيرىا. ىذا باإلضافة لؤلنشطة البلصفية مثؿ: 

بقات األكاديمية، التي يعتبرىا الطبلب بمثابة الرياضة كالثقافة، كالمسا
 التركيح لمنفس ككسر حاجز الرتابة كالممؿ.

: األستاذ الجامعي ىك أس العممية التعميمية بالجامعات األستاذ  الجامعي . ب
كالمعاىد العميا، بؿ ىك المسئكؿ األكؿ عف مخرجات التعميـ العالي لمسكؽ 
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الثقافة، كبيده تدمير الشعكب، العمؿ، كبيده إحداث التنمية كالتطكر ك 
كتخمؼ المجتمعات، كخراب االقتصاد. ألنو ىك الميعيف الذم ينيؿ منو 
الطالب فيض العمـك كالمعارؼ، فكمما كاف األستاذ الجامعي منضبطان في 
أخبلقو، حاذقان في مينة، مجيدان لطرؽ التدريس ككسائمو الحديثة، يؤدم 

تقاف، ك مما كانت المعدالت الدراسية لدل كاجباتو الدراسية بإخبلص كا 
 طالبو عاليو، كمخرجات سكؽ العمؿ ممتازة.  

: طرؽ القياس ليا أثرىا المباشر في كزيادة أك االمتحانات وطرق القياس . ج
تدنى المعدالت التراكمية لدل الطالب الجامعي كيدخؿ في ذلؾ 

ا كانت االختبارات كالسمنارات كأعماؿ السنة كاالمتحانات التجريبية. فكمم
االمتحانات معقدة أك تـ كضعيا خارج المقرر الدراسي، كمما كاف المعدؿ 
التراكمي لمطبلب متدني كالعكس صحيح. فعمى األستاذ الجامعي مراعاة 
الفركؽ الفردية لدل الطبلب عند إجراء القياس ألف عدـ الفيـ الصحيح 

ج إلى دقة لمسؤاؿ مف قبؿ الطبلب، كرداء الخط كالكتابة عند بعضيـ يحتا
في التصحيح، كالرجكع لؤلجكبة النمكذجية بيف الفينة كاألخرل، كعدـ 
االستعجاؿ في التقييـ كالتقكيـ. خاصة كأف بعض الطبلب قد يقعكف 

 ضحايا ألىكاء األساتذة المزاجية أك السياسية أك األخبلقية أك اإلثنية.
 خامسًا: الجامعات السودانية -
  :سيرة الجامعات السكدانية إلى أربع حقب تاريخية، يمكف تقسيـ مالنشأة والتطور

كقد تطكرت تمؾ المؤسسات  مف حقبة إلى أخرل كفقان لممعطيات كالظركؼ التي 
مرت بيا كؿ حقبة. كسنتناكؿ مف خبلؿ ىذا المبحث التسمسؿ التاريخي لنشأة 

 كتطكر التعميـ العالي في السكداف، الذم جاء عمى النحك التالي:
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 م(ٜٙ٘ٔ – ٕٜٓٔ)  الحقبة األولى -

المدارس الثانكية كانت ىي النكاة األكلى لمعظـ الجامعات السكدانية عمى مر  
التاريخ كاألزماف، كحتى جامعة الخرطـك التي تعتبر مف أعرؽ الجامعات السكدانية، 

ـ حيث َُِٗنكفمبر/  ٖكانت نكاتيا األكلى كمية غردكف التذكارية التي تأسست في 
 (َْ) نر أف تككف قمبان لمتعميـ العالي في السكداف عمى مدل الزمف() أراد المكرد كتش

تكسعت كمية غردكف حيث انضمت إلييا  ُْٓٗـ كحتى العاـ َُِٗكمف العاـ  
ككمية 1939 ، ككمية العمـك اليندسية 1938كميات )الزراعة كالقانكف كالبيطرم 

لعميا في السكداف، تـ تجميع كؿ الكميات اُْْٗ، كفي العاـ 1940اآلداب كالحقكؽ 
ما عدا كمية كتشنر الطبية، في كمية كاحدة، لتصبح جميعيا نكاة ألكؿ كمية جامعية 
في السكداف. أال كىي كمية الخرطـك الجامعية. التي كانت تعرؼ بكمية غردكف 

 (ُْ)ـ(.ُْٓٗالتذكارية كقد) تـ تحكيؿ اسميا إلى كمية الخرطكـ الجامعية في العاـ 

ـك مياميا كمؤسسة تعميمية رائدة في مجاؿ التعميـ العالي مف باشرت كمية الخرط
ـ، حيث تـ تحكلييا إلى جامعة الخرطـك مع ُٓٓٗكحتى العاـ  ُْٓٗالعاـ 

 ـ.  ُٔٓٗاستقبلؿ السكداف 

 م(ٜٜٙٔ- ٜٙ٘ٔالحقبة الثانية من العام )  -

                                                           
لطيب، السياسة التعميمية لئلدارة البريطانية في شماؿ السكداف كأثرىا في يقاـ عمـ الديف حسيف الصديؽ ا.  04

 .ْٖالحركة الكطنية ، رسالة ماجستير منشكرة، مقدمة لكمية التربية ، حنتكب ، جامعة الجزيرة ، ص 
 cybrarians journal.  عمر حسف عبد الرحمف ، دكر الجامعات السكدانية في بناء مجتمع المعرفة، مجمة  ُْ

 .ُْـ ص َُِٔ، ّْالعدد 
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صدر قانكف جامعة الخرطـك لرفع مستكل المدارس  ُُٓٗفي سبتمبر مف العاـ 
ميا إلى المستكل الجامعي حيث تـ ضـ كمية غردكف التذكارية كمدرسة كتشنر الع

، كنص القانكف عمى أف تتبع جامعة الخرطـك لجامعة  الطبية إلى جامعة الخرطـك
لندف البريطانية مباشرة، كقد كافؽ مجمس الجامعة عمى أف تككف الكمية الجامعية 

انطمقت مسيرة  ُٔٓٗفي العاـ ـ، ك ُٓٓٗجامعة مستقمة في أكؿ يكليك مف العاـ 
 (ِْ)جامعة الخرطـك بكميات) اليندسية كالفمسفة كالجيكلكجيا(.

لتصبح بذلؾ جامعة الخرطـك أكؿ جامعة كطنية مستقمة تمنح طبلبيا شيادة جامعية 
     معترؼ بيا عمى مستكل العالـ.

ـ( كافؽ مجمس الكزراء ُٓٓٗسبتمبر ) ُِ: كفي جامعة القاىرة فرع الخرطوم -
بجميكرية مصر العربية عمى إنشاء فرع لجامعة القاىرة بمدينة الخرطكـ، يتككف 
. كقد بدأت الدراسة فعبلن بجامعة  مف الكميات اآلداب كالقانكف كالتجارة كالعمـك

 ُٓالقاىرة الفرع، في تماـ الساعة الخامسة مف مساء يكـ السبت المكافؽ 
ف ثمانية كستيف طالبان كطالبة  ( طالبا كطالبة ، مائتئِٖـ بػ ) ُٓٓٗاكتكبر

 ).(ّْ) مكزعيف عمى كمياتيا الثبلث

تميزت جامعة القاىرة فرع الخرطـك بتقديـ دراستيا في األمسيات. كذلؾ بغرض 
إتاحة الفرصة ألكبر عدد مف المكاطنيف السكدانييف كغيرىـ، الذيف لـ تؤىميـ 

مختمفة كالقميمة في درجاتيـ العممية مف االلتحاؽ بمؤسسات التعميـ العالي ال

                                                           
 .31م ص 1410.  عمر محمد العماس , بلة أحمد بالل, محطات فً مسار التعلٌم بالسودان, د ط,  د ن ,  01
. الصادؽ عبد الرسكؿ ميدم، التعميـ المصرم كأثره في السكداف، مجمة جامعة بخت الرضا العممية،  العدد   ّْ

 .ُّٔـ، ص َُِٓالرابع عشر مارس 
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السكداف. كقد خصصت )مباني المدرسة الثانكية المصرية بالخرطكـ كالتي سميت 
 (ْْ)فيما بعد بمدرسة عبد الناصر الثانكية كمقر لمجامعة(.

ـ لييتـ ُُِٗ: نشأ المعيد العممي بأـ درماف عاـ  جامعة أم درمان اإلسالمية -
ـ كبدأت َُِٗالعالي بالمعيد عاـ بالتعميـ الديني في السكداف، كقد بدأ القسـ 

ـ بإنشاء قسميف لمشريعة كالمغة العربية كتحكؿ ُٕٓٗالمرحمة الجامعية بو عاـ 
ـ ثـ إلي جامعة أـ درماف ُّٔٗالمعيد إلي كمية الدراسات اإلسبلمية عاـ 

   ).(ْٓ)ـُٓٔٗاإلسبلمية عاـ 

 م(ٜٜٛٔ- ٜٜٙٔالحقبة الثالثة من العام )  -
ني األسبؽ المشير جعفر محمد نميرم شيد التعميـ العالي في عيد الرئيس السكدا

في السكداف تطكران نسبيان، حيث تـ إنشاء جامعة الجزيرة في مدينة كد مدني) في 
ـ بأربع كميات ىي: كميَّة العمـك الزراعيَّة، ككمية االقتصاد كالتنميَّة ُٖٕٗالعاـ  

، ككمية العمـك "ية الطبالريفيَّة، ككمية الطب كالعمـك الصحيَّة "حاليان كم
كالتكنكلكجيا " حاليان كمػػية اليندسة كالتكنكلكجيا". تخرَّجت الديفع األكلى في ىذه 

 (ْٔ)(.ـُْٖٗالكميات في العاـ 

كانتقمت خبلؿ سنكات الحرب إلى  في جكبا ٜٚٚٔعام  تأسست جامعة جوبا -
. كبعد  انفصاؿ جنكب السكداف في العاـ ـ َُُِ العاصمة السكدانية الخرطـك

 انتقمت مرة أخرل بكافة كمياتيا إلى دكلة جنكب السكداف.

                                                           

31محمد العماس , بلة أحمد بالل, محطات فً مسار التعلٌم بالسودان , ص عمر .   44
  

05
. نبذة تارٌخٌة عن التعلٌم العالً فً السودان, مقال على رابط, موقع وزارة التعلٌم العالً السودانٌة ,   

.gov.sd/index.php/ar/pages/details/98/1http://www.mohe  ,م , 1419أغسطس  15, تم االسترجاع فً ٌوم

 صباحا   8:13الساعة, 
06

نشأة وتطور جامعة الجزٌرة , مقال منشور على الرابط , .  
http://www.uofg.edu.sd/about.aspx?page=1 م, 1419أغسطس  10استرجاعه ٌوم الثالثاء  تم

 عصرا . 3:18الساعة 

http://www.mohe.gov.sd/index.php/ar/pages/details/98/1
http://www.mohe.gov.sd/index.php/ar/pages/details/98/1
http://www.uofg.edu.sd/about.aspx?page=1
http://www.uofg.edu.sd/about.aspx?page=1
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: عرض بركفيسكر محمد عمر بشير  مٕٜٛٔفي عام  جامعة أم درمان األىمية -
فكرة قياـ جامعة أىمية عمى بعض الشخصيات مف أبناء أـ درماف الذيف تبنكا 

أكؿ اجتماع الفكرة كعممكا عمى تنفيذىا ، كبعد عدة اجتماعات كمداكالت تـ عقد 
ـ بمنزؿ السيد محمد سيد أحمد سكار الدىب. كبدعـ ُْٖٗتأسيسي لمجامعة عاـ 

مف بعض الخيريف مف أبناء الكطف تحقؽ الحمـ الذم راكد الكثيريف بقياـ كمية أـ 
درماف األىمية الجامعية كنكاة أساسية لمجامعة كبدأت الدراسة بالكمية الجامعية في 

المميؾ بأـ درماف ثـ انتقمت إلى مبانييا الرئيسية ـ بمدارس ُٖٔٗأكؿ نكفمبر 
 (ْٕ)ـ.ُّٗٗالخاصة بيا بمنطقة حمد النيؿ عاـ 

 م(ٜٕٔٓ – ٜٜٓٔالحقبة الرابعة: )ثورة التعميم العالي   -
يكنيك  َّعندما جاءت حككمة اإلنقاذ الكطني إلى سدت الحكـ في السكداف في 

عات أربع منيا في ـ كاف عدد الجامعات السكدانية فقط خمسة جامُٖٗٗ
العاصمة الخرطـك كىي ) الخرطكـ، أـ درماف اإلسبلمية ، جامعة القاىرة فرغ 
الخرطـك ، كجكبا( ككاحدة في كالية الجزيرة.. باإلضافة لمعيد الكميات 
التكنكلكجية كبعض المعاىد كالكميات عمى مستكل الدبمـك ككانت تمؾ المؤسسات 

 ( ْٖ)متحنيف لمشيادة السكدانية كؿ العاـ.% فقط مف جممة الطبلب المٔتستكعب 
أصدر رئيس الجميكرية السابؽ المشير عمر  ُٖٗٗفي الرابع مف ديسمبر 

البشير قراران تـ بمكجبو إعبلف ثكرة التعميـ العالي في الببلد كذلؾ لمضاعفة 
                                                           

01
جامعة أم درمان األهلٌة , مقال منشور على الرابط .  

http://oau.edu.sd/About%20University.php   م الساعة 1419أغسطس  10تم استرجاعه بتارٌخ

 را .عص 0:14

.  أهيي شرف الديي باًما، هآالث ثورة التعلين العالي في السوداى ؛ هي اآلفاق الى العثراث، همال هٌشور على  48

الرابط، 

.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93417:2http://www

10&catid=34&Itemid=55-37-17-15-07-016  م ، الساعت 2119أغسطس  15تن استرجاعه بتاريخ

 صباحاً. 7554

 

 

http://oau.edu.sd/About%20University.php
http://oau.edu.sd/About%20University.php
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93417:2016-07-15-17-37-10&catid=34&Itemid=55
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93417:2016-07-15-17-37-10&catid=34&Itemid=55
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لحاؽ  استيعاب الطبلب في مؤسسات التعميـ العالي كاألخذ بنظاـ االنتساب، كا 
كالمعاىد العميا بالجامعات المناسبة، كتعديؿ النظـ األكاديمية لتقـك كؿ الكميات 

 (ْٗ)الجامعات بمنح الدبمـك كالشيادات األخرل إلى جانب البكالكريكس.
ـ انعقد المؤتمر التداكلي لمتعميـ العالي لتنفيذ قرارات ُُٗٗفي فبراير مف العاـ  

العالي ليرسى دعائـ كمرتكزات ثكرة التعميـ العالي، حيث تـ تعديؿ قانكف التعميـ 
التعميـ العالي التي أحدثت نقمة كمية كنكعية في مسار عممية التعميـ العالي 

تـ  َُٗٗالحككمي بإنشاء جامعات جديدة في عمـك كاليات الببلد. كفي العاـ 
ترفيع معيد الكميات التكنكلكجية إلى جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا كترفيع 

 الكريـ إلى جامعة القرآف الكريـ كالعمكـ اإلسبلمية، في ذات العاـ. كمية القرآف
نفسو تـ إنشاء جامعات )كردفاف بكردفاف، كجامعة الشرؽ  َُٗٗكفي العاـ  

بالكالية الشرقية، كجامعة كدام النيؿ بالكالية الشمالية كجامعة الفاتح مف سبتمبر 
 في كالية دار فكر(.

جامعات في معظـ مدف ككاليات السكداف، كقد بمغ كمف بعد ذلؾ تكالى افتتاح ال
عدد مؤسسات التعميـ العالي التي أنشئت في عيد حككمة اإلنقاذ الكطني في 

 ( مؤسسة تفاصيميا كاألتي: ُْٓـ )َُِٖكحتى العاـ  َُٗٗالفترة مف 
 (  ّٗ( خمس جامعات إلى )ٓ: قفزت مف ) الجامعة الحكومية .ُ
جامعة أـ درماف األىمية كاألحفاد( إلى  (. )ِ:  مف )الجامعات األىمية  .ِ

 ( جامعة.َِ)

                                                           

،  . عبد الرحوي إدريس، ثورة التعلين العالي السوداًيت في هيزاى الٌاشطيي ، همال هٌشور على الرابط 49

http://www.hayatweb.com/article/268431  7541أغسطس، الساعت   15تن إسترجاعه  بتاريخ 

 صباحاً.

 
 

http://www.hayatweb.com/article/268431
http://www.hayatweb.com/article/268431
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 ( معاىدّ( أكاديميات ك )ٕ( كمية منيا )ٖٔقفزت إلى ) الكميات األىمية: .ّ

كبالرغـ مف ىذا التكسع الكبير الذم طرأ عمى مؤسسات التعميـ العالي بالسكداف 
ف إال أف مخرجات التعميـ العالي لسكؽ العمؿ دكف المستكل المطمكب كذلؾ أل

ثكرة التعميـ العالي في السكداف اىتمت بالتكسع األفقي في زيادة عدد المؤسسات 
كالقبكؿ عمى حساب التكسع الرأسي، أال كىك جكدة المخرجات.كيرل زكريا بشير 
أنو)ما زاؿ التعميـ العالي في السكداف رغـ األعداد اليائمة: يميؿ إلى الناحية 

فيو دكف الكسط بؿ ىي أقرب إلى مستكل) النظرية األكاديمية، كمستكل الجكدة 
تدني الجكدة( سكاء في الدارسات النظرية اإلنسانية أك في الدراسات التقانية 

  (َٓ)العممية(. 
 

  -تحميل الدراسة الميدانيةثالثًا:   -

 : (gender)( الجنس ٔالجدول ) -
 النسبة% التكرار (gender)الجنس 

  ٘ٚ.ٛٙ ٗٗ  (male)ذكر 
  ٕ٘.ٖٔ ٕٓ (female)أنثى  

 %ٓٓٔ ٗٙ اإلجمالي
( اتضح أف النسبة األكبر مف المبحكثيف ىـ مف فئة ُ* مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
%  فيما بمغ عدد العنصر ْٓ.ٖٔ( فردان بنسبة بمغت ْْالذككر حيث بمغ عددىـ )

                                                           
54

 543 م, ص1413. زكرٌا بشٌر إمام ,المؤتمر السنوي للدراسات العلٌا والبحث العلمً,المجلد الثانً, الخرطوم , فبراٌر  
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% مف جممة المبحكثيف كىذا يعني أف الذككر ىـ ِٓ.ُّبنسبة  َِالنسائي فقط 
 امان بقضايا المذكرات األكاديمية في كميات اإلعبلـ.             أكثر الفئات اىتم

مذكرات المحاضرات األكاديمية ليا أثر مباشر عمى التحصيل الدراسي لدى . ُس
 طالب اإلعالم، وذلك من خالل زيادة أو نقصان ) المعدالت التراكمية(.

 النسبة% التكرار آراء المبحوثين
 ٖٜ.ٖ٘ ٖٕ Strongly Agree مكافؽ بشده 

 ٖٔ.٘ٗ ٜٕ Agree مكافؽ 
 ٔٛ.ٚ ٘ Indifferent محايد  

 ٔٛ.ٚ ٘ Disagree معارض 
 ٙٔ.ٖ ٕ  Strongly Disagree معارض بشده 

 %ٓٓٔ ٗٙ اإلجمالي
 ( اتضح أف الذيف يكافقكف بشدة عمى أف مذكرات ِمف خبلؿ الجدكؿ )

ي لدل طبلب المحاضرات األكاديمية ليا أثر مباشر عمى التحصيؿ الدراس

 ِّاإلعبلـ، كذلؾ مف خبلؿ زيادة أك نقصاف ) المعدالت التراكمية(. بمغ عددىـ 

% ُّ.ْٓمبحكثان بالمكافقة بنسبة  ِٗ%  فيما أجاب ّٗ.ّٓمبحكثان بنسبة 

طبلب عارضكا الفكرة   ٓكمثميـ  ُٖ.ٕطبلب بنسبة  ٓككقؼ في جانب الحياد 

الفكرة بشدة، كىذا يعني أف   كاثناف فقط ىـ الذيف عارضكا  ُٖ.ٕبنسبة .

 لممذكرات األكاديمية أثر مباشر عمى التحصيؿ الدراسي لدل طبلب اإلعبلـ.
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: تؤثر مذكرات المحاضرات األكاديمية عمى جودة مخرجات التعميم ٕس
 . العالي، مما ينعكس سمبًا عمى األداء الميني لوسائل اإلعالم

 النسبة% التكرار آراء المبحوثين
 ٚ.ٜٕ ٜٔ Strongly Agree ده مكافؽ بش
 ٗ.ٖٗ ٕٕ Agree مكافؽ 

 ٜ.ٕٔ ٗٔ Indifferent محايد  
 ٜ.ٓٔ ٚ Disagree معارض 

 ٔ.ٖ ٕ  Strongly Disagree معارض بشده 
 %ٓٓٔ ٗٙ اإلجمالي

 ( اتضح أف الذيف يكافقكف بشدة عمى أف ّمف خبلؿ الجدكؿ ) مذكرات

ة مخرجات التعميـ العالي، مما المحاضرات األكاديمية  ليا أثر عمى جكد

مبحكثان بنسبة  ُٗينعكس سمبان عمى األداء الميني لكسائؿ اإلعبلـ، بمغ عددىـ 

%. ككقؼ في ْ.ّْمبحكثان عمى ذلؾ بنسبة بمغت  ِِ% فيما كافؽ ٕ.ِٗ

مف المبحكثيف  ٕفيما عارض الفكرة  ٗ.ُِمبحكثان بنسبة  ُْجانب الحياد 

%. كبيذا يتضح أف ُ.ّبحكثاف فقط بنسبة % كعارضيا بشدة م ٗ.َُبنسبة 

مذكرات المحاضرات األكاديمية ليا أثر عمى جكدة مخرجات التعميـ العالي، مما 

 ينعكس ذلؾ سمبان عمى األداء الميني لكسائؿ اإلعبلـ.
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: بيع المذكرات لمطالب يخالف أخالقيات مينة األستاذ الجامعي من  ٖس
  حيث السموك واألمانة العممية. 

 النسبة% التكرار اء المبحوثينآر 
 ٜ.ٙٗ ٖٓ Strongly Agree مكافؽ بشده 

 ٔ.ٗٔ ٜ Agree مكافؽ 
 ٘.ٕٔ ٛ Indifferent محايد  

 ٖ.ٕٓ ٖٔ Disagree معارض 
 ٖ.ٙ ٗ  Strongly Disagree معارض بشده 

 %ٓٓٔ ٗٙ اإلجمالي
 ( اتضح أف الذيف يكافقكف بشدة عمى أف بيع المْمف خبلؿ الجدكؿ ) ذكرات

لمطبلب يخالؼ أخبلقيات مينة األستاذ الجامعي مف حيث السمكؾ كاألمانة 

 ٗ% كالذيف يكافقكف عمى ذلؾ  ٗ.ْٔمبحكثان بنسبة  َّالعممية. بمغ عددىـ 

% ٖ.ُِمبحكثان بنسبة  ٖكالمحايدكف بمغ عددىـ   ُ.ُْطبلب فقط بنسبة 

ف المبحكثيف بنسبة م ْكالمعارضكف بشدة  ّ.َِمبحكثان بنسبة  ُّكالمعارضكف 

%  كبذلؾ فإف معظـ الطبلب يعتقدكف أف بيع المذكرات لمطبلب يخالؼ ّ.ٔ

  . أخبلقيات مينة األستاذ الجامعي مف حيث السمكؾ كاألمانة العممية

توُفر مذكرات المحاضرات في أيدي الطالب يقمل من ارتيادىم لممكتبات : ْس
  ويضعف إلماميم بأساليب البحث العممي
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 النسبة% التكرار المبحوثينآراء 
 ٔ.ٖ٘ ٖٗ Strongly Agree مكافؽ بشده 

 ٗ.ٖٕ ٘ٔ Agree مكافؽ 
 ٜ.ٓٔ ٚ Indifferent محايد  

 ٗ.ٜ ٙ Disagree معارض 
 ٔ.ٖ ٕ  Strongly Disagree معارض بشده 

 %ٓٓٔ ٗٙ اإلجمالي
 ( اتضح أف الذيف يكافقكف بشدة عمى أف ٓمف خبلؿ الجدكؿ )ت تكفير مذكرا

المحاضرات األكاديمية في أيدم الطبلب يقمؿ مف ارتيادىـ لممكتبات كيضعؼ 

مبحكثان مف الطبلب  ّْإلماميـ بأساليب البحث العممي. حيث بمغ عددىـ 

مبحكثان بنسبة  ُٓ% كالذيف يكافقكف عمى ذلؾ بمغ عددىـ ُ.ّٓبنسبة 

كا بمغ كالذيف عارض ٗ.َُمبحكثان بنسبة  ٕ% كالمحايدكف بمغ عددىـ ْ.ِّ

% كالمعارضكف بشدة بمغ عددىـ  اثناف فقط بنسبة ْ.ٗبنسبة  ٔعددىـ 

% مف جممة المبحكثيف. كىذا يعني أف تكفير مذكرات المحاضرات ُ.ّ

األكاديمية في أيدم الطبلب يقمؿ مف ارتيادىـ لممكتبات كيضعؼ إلماميـ 

 بأساليب البحث العممي.

عمى المذكرات بشكل  : معظم طالب اإلعالم المتفوقون يعتمدون٘س
 .أساسي
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 النسبة% التكرار آراء المبحوثين
 ٗ.ٛٗ ٖٔ Strongly Agree مكافؽ بشده 

 ٔ.ٗٔ ٜ Agree مكافؽ 
 ٛ.ٚ ٘ Indifferent محايد  

 ٕ.ٚٔ ٔٔ Disagree معارض 
 ٘.ٕٔ ٛ  Strongly Disagree معارض بشده 

 %ٓٓٔ ٗٙ اإلجمالي
 ( اتضح أف الذيفٔمف خبلؿ الجدكؿ )  معظـ طبلب يكافقكف بشدة عمى أف

 ُّاإلعبلـ المتفكقكف يعتمدكف عمى المذكرات بشكؿ أساسي حيث بمغ عددىـ 

مف المبحكثيف بنسبة  ٗكالذيف أجابكا بالمكافقة بمغ عددىـ  ْ.ْٖمبحكثان بنسبة 

كالمعارضكف  ٓ.ٕبنسبة  ٓ% كالذيف كقفكا في جانب الحياد بمغ عددىـ ُ.ُْ

% ٓ.ُِمبحكثان بنسبة  ٖ% كالمعارضكف بشدة ِ.ُٕة بنسب ُُبمغ عددىـ 

كىذا يعني أف معظـ طبلب اإلعبلـ المتفكقكف يعتمدكف عمى المذكرات بشكؿ 

 أساسي.

: الطالب الذين ال يممكون قيمة المذكرة معدالتيم التراكمية أدنى ٙس
 . نسبيًا من أولئك الذين ليم القدرة المالية عمى شراء المذكرات

 النسبة% التكرار ثينآراء المبحو 
 ٛ.ٛٔ ٕٔ Strongly Agree مكافؽ بشده 
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 ٔ.ٕٛ ٛٔ Agree مكافؽ 
 ٗ.ٜ ٙ Indifferent محايد  

 ٙ.ٕٙ ٚٔ Disagree معارض 
 ٕ.ٚٔ ٔٔ  Strongly Disagree معارض بشده 

 %ٓٓٔ ٗٙ اإلجمالي
 ( ٚمن خالل الجدول)  الطبلب الذيف الاتضح أف الذيف يكافقكف بشدة عمى أف 

يممككف قيمة المذكرة معدالتيـ التراكمية أدنى نسبيان مف أكلئؾ الذيف ليـ القدرة 

% كالذيف ٖ.ُٖبنسبة  ُِالمالية عمى شراء المذكرات حيث بمغ عددىـ 

% ْ.ٗبنسبة  ٔ% كالمحايدكف ُ.ِٖبنسبة  ُٖيكافقكف بمغ عددىـ 

ىذا % ك ِ.ُٕبنسبة  ُُ% كالمعارضكف بشدة ٔ.ِٔبنسبة  ُٕكالمعارضكف 

التحميؿ يعني أف الطبلب الذيف ال يممككف قيمة المذكرة معدالتيـ التراكمية أدنى 

 نسبيان مف أكلئؾ الذيف ليـ القدرة المالية عمى شراء المذكرات.

: دوافع إنتاج المذكرات األكاديمية غالبًا ما تكون بغرض الكسب ٚس
 المادي ال من أجل تحصيل المعرفة.

 النسبة% التكرار آراء المبحوثين
 ٖ.ٕٓ ٖٔ Strongly Agree مكافؽ بشده 

 ٗ.ٖٕ ٘ٔ Agree مكافؽ 
 ٜ.ٕٔ ٗٔ Indifferent محايد  
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 ٜ.ٕٔ ٗٔ Disagree معارض 
 ٘.ٕٔ ٛ  Strongly Disagree معارض بشده 

 %ٓٓٔ ٗٙ اإلجمالي
 ( ٛمن خالل الجدول)   دكافع إنتاج اتضح أف الذيف يكافقكف بشدة عمى أف

كاديمية غالبان ما تككف بغرض الكسب المادم ال مف أجؿ تحصيؿ المذكرات األ

 ُٓ% كالذيف يكافقكف بمغ عددىـ ّ.َِبنسبة  ُّالمعرفة. حيث بمغ عددىـ 

بنسبة  ُْ% كالمعارضكف ٗ.ُِبنسبة  ُْكالمحايدكف  ْ.ِّبنسبة  %

%.  كىذا يعني أف السكاد األعظـ ٓ.ُِبنسبة  ٖ% كالمعارضكف بشدة ٗ.ُِ

كثيف ال يكافقكف عمى أف دكافع إنتاج المذكرات األكاديمية غالبان ما مف المبح

 تككف بغرض الكسب المادم ال مف أجؿ تحصيؿ المعرفة.

 .: تساعد مذكرات المحاضرات األكاديمية طالب اإلعالم عمى التيرب من المحاضراتٛس

 النسبة% التكرار آراء المبحوثين
 ٜ.ٙٗ ٖٓ Strongly Agree مكافؽ بشده 

 ٕ.ٚٔ ٔٔ Agree مكافؽ 
 ٖ.ٙ ٗ Indifferent محايد  

 ٜ.ٕٔ ٗٔ Disagree معارض 
 ٛ.ٚ ٘  Strongly Disagree معارض بشده 

 %ٓٓٔ ٗٙ اإلجمالي
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 ( ٜمن خالل الجدول) مذكرات  اتضح أف الذيف يكافقكف بشدة عمى أف

. المحاضرات األكاديمية تساعد طبلب اإلعبلـ عمى التيرب مف المحاضرات

بنسبة   ُُ% كالذيف يكافقكف بمغ عددىـ ٗ.ْٔبنسبة  . َّبمغ عددىـ 

% ٗ.ُِبنسبة  ُْ% كالمعارضكف ّ.ٔبنسبة  .  ْ% .  كالمحايدكف ِ.ُٕ

%.  كىذا يعني أف الغالبية العظمي مف ٖ.ٕبنسبة  ٓكالمعرضكف بشدة 

مذكرات المحاضرات األكاديمية تساعد طبلب اإلعبلـ  أفالمبحكثيف يؤيدكف 

 .التيرب مف المحاضرات عمى

: طرق وأساليب تدريس المحاضرات لدى بعض األساتذة ىي الدافع ٜس
 . العتماد الطالب عمى المذكرات األكاديمية

 النسبة% التكرار آراء المبحوثين
 ٜ.ٖ٘ ٖٕ Strongly Agree مكافؽ بشده 

 ٔ.ٜٖ ٕ٘ Agree مكافؽ 
 ٘.ٕٔ ٛ Indifferent محايد  

 ٗ.ٜ ٙ Disagree معارض 
 ٔ.ٖ ٕ  Strongly Disagree معارض بشده 

 %ٓٓٔ ٗٙ اإلجمالي
 ( ٓٔمن خالل الجدول) طرؽ  اتضح أف الذيف يكافقكف بشدة عمى أف

كأساليب تدريس المحاضرات لدل بعض األساتذة ىي الدافع العتماد الطبلب 
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غ % كالذيف يكافقكف بمُ.ّٗبنسبة  . ِّعمى المذكرات األكاديمية. بمغ عددىـ 

 ٔ% كالمعارضكف ٓ.ُِبنسبة  ٖ%  كالمحايدكف ُ.ّٗبنسبة   ِٓعددىـ 

%.  كىذا يعني أف الغالبية ُ.ّبنسبة  ِ% كالمعارضكف بشدة ٔ.ٗبنسبة 

طرؽ كأساليب تدريس المحاضرات لدل  عمى أفالعظمي مف المبحكثيف يؤيدكف 

 بعض األساتذة ىي الدافع العتماد الطبلب عمى المذكرات األكاديمية 

 نقص المراجع في المكتبات وانعدام المعامل التطبيقية ٓٔس :

واستوديوىات التدريب العممي من أىم العوامل التي تشجع الطالب القتناء 

 .مذكرات المحاضرات األكاديمية

 النسبة% التكرار آراء المبحوثين
 ٛ.ٛٙ ٗٗ Strongly Agree مكافؽ بشده 

 ٙ.٘ٔ ٓٔ Agree مكافؽ 
 ٜ.ٓٔ ٚ Indifferent محايد  

 ٔ.ٖ ٕ Disagree معارض 
 ٙ.ٔ ٔ  Strongly Disagree معارض بشده 

 %ٓٓٔ ٗٙ اإلجمالي
  نقص  اتضح أف الذيف يكافقكف بشدة عمى أف (ٔٔخالل الجدول )مف

المراجع في المكتبات كانعداـ المعامؿ التطبيقية كستديكىات التدريب العممي مف 
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تناء مذكرات المحاضرات األكاديمية. بمغ أىـ العكامؿ التي تشجع الطبلب الق

%   ٔ.ُٓبنسبة    َُ% كالذيف يكافقكف بمغ عددىـ ٖ.ٖٔبنسبة  ْْعددىـ 

% كالمعارضكف  ُ.ّبنسبة   ِ% كالمعارضكف  ٗ.َُبنسبة   ٕكالمحايدكف 

%.  كىذا يعني أف الغالبية العظمي مف المبحكثيف  ٔ.ُبشدة كاحد فقط بنسبة 

لمراجع في المكتبات كانعداـ المعامؿ التطبيقية نقص ا عمى أفيؤيدكف 

كستديكىات التدريب العممي مف أىـ العكامؿ التي تشجع الطبلب القتناء 

 مذكرات المحاضرات األكاديمية.

  الدراسة النتائج 

أثبتت الدراسة أف لممذكرات األكاديمية أثر مباشر عمى التحصيؿ الدراسي  .ُ

 لدل طبلب اإلعبلـ.

ف مذكرات المحاضرات األكاديمية ليا أثر عمى جكدة أثبتت الدراسة أ .ِ

مخرجات التعميـ العالي، مما ينعكس ذلؾ سمبان عمى األداء الميني لكسائؿ 

 اإلعبلـ.

أثبتت الدراسة  أف تكفير مذكرات المحاضرات األكاديمية في أيدم الطبلب  .ّ

 يقمؿ مف ارتيادىـ لممكتبات كيضعؼ إلماميـ بأساليب البحث العممي.
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تت الدراسة  أف الطبلب الذيف ال يممككف قيمة المذكرة معدالتيـ التراكمية أثب .ْ

 أدنى نسبيان مف أكلئؾ الذيف ليـ القدرة المالية عمى شراء المذكرات.

مذكرات المحاضرات األكاديمية تساعد طبلب اإلعبلـ  أفأثبتت الدراسة  .ٓ

 .عمى التيرب مف المحاضرات

يس المحاضرات لدل بعض األساتذة أثبتت الدراسة أف طرؽ كأساليب تدر  .ٔ

ىي الدافع العتماد الطبلب عمى المذكرات األكاديمية بدالن مف حضكر 

 المحاضرات.

نقص المراجع في المكتبات كانعداـ المعامؿ التطبيقية  أفأثبتت الدراسة  .ٕ

كستديكىات التدريب العممي مف أىـ العكامؿ التي تشجع الطبلب القتناء 

 كاديمية.مذكرات المحاضرات األ

 التوصيات 

تكصى الدراسة بضركرة تزكيد المكتبات الخاصة بكميات اإلعبلـ بأميات  .1

الكتب اإلعبلمية كتييئة المناخ المناسب لمطبلب البحث العممي مع تكفير 

 بيئة  المكتبة  اإللكتركنية في كؿ كمية..
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نتاج  .2 ضركرة تكفير استكديكىات ) إذاعية كتمفزيكنية( كمعامؿ  لمتصميـ كا 

المكاد اإلعبلمية في كميات اإلعبلـ لمتدريب  الطبلب عمى فنكف العمؿ 

 اإلعبلمي )اإلذاعي كالتمفزيكف كالصحافي كاإللكتركني(.

ضركرة رفع قدرات أساتذة اإلعبلـ كتأىيميـ  لمكاكبة التطكرات  التي طرأت  .3

 عمى المناىج كطرؽ التدريس الحديثة.

معامؿ ( كربطة بشبكة  -كرات ذكيةضركرة تكفير كسائؿ تعميمية حديثة ) سب .4

 اإلنترنت كي تعيف األساتذة كالطبلب عمى النكاحي األكاديمية.

تكفير مقكمات التعميـ اإللكتركني عف بعد في كميات اإلعبلـ لربطيا أكاديميان  .5

 مع بعضيا البعض مف أجؿ تبادؿ المعمكمات كالتجارب كالخبرات.

 قائمة المصادر والمراجع. 
 :ن الكريمأواًل : القرآ -

 .ٖٔاألنعاـ اآلية :  .1
 ُّالدخاف اآلية:  .2
      ُّالمدثر اآلية:  .3

 ثانيًا: المراجع بالمغة العربية -
، منشكرات مختبر المغة العربية َُِٔأحمد عزكز ، االتصاؿ كمياراتو ، ط  .ُ

 ْٓ- ُٓـ ، ص َُِٔكاالتصاؿ ، جامعة كىراف، 
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س، مجمة رسالة الخميج جكدت أحمد سعادة ، تطكير طريقة المحاضرة في التدري .ِ
 . ُٖ، ص .ُٖٗٗالعربي، العدد السادس، السنة الثامنة عشر، 

ذكقاف عبيدات، عبد الرحمف عدس ، كايد عبد الحؽ، البحث العممي مفيكمو  .ّ
 .ُُِـ ص .َُِ، دار الفكر لمطباعة ، عماف ، ٕكأدكاتو كأساليبو، ط

، دار دجمة ، ُ رحيـ يكنس كرك العزاكم، مقدمة في منيج البحث العممي، ط .ْ
 .ُِْـ ص ََِٖعماف، 

عمر محمد العماس ، بمة أحمد ببلؿ، محطات في مسار التعميـ بالسكداف، د ط،   .ٓ
 .ِّـ ص َُِْد ف ، 

،  ُمحمد فريد عزت ، االتصاؿ ككسائمو الجماىيرية التقميدية كالتكنكلكجية،  ط .ٙ
 .ُٕـ ص َُِٖدار النشر لمجامعات ، القاىرة 

، دار المسرة لمطباعة ُضامف ، أساسيات البحث العممي، طمنذر عبد الحميد ال  .ٕ
 .ُْْـ،  ص ََِٕكالنشر، عماف، 

 ثالثًا: المجالت والرسائل العممية. -
أحمد محاسنة كآخركف، أسباب تدني المعدؿ التراكمي لطمبة الجامعة الياشمية  .1

ؽ / ممحَْمف كجية نظر الطمبة أنفسيـ، مجمد دراسات العمـك التربكية ، المجمد 
 .ْٓٗـ ، ص َُِّ، األردف ،  ُ

زكريا بشير إماـ ،المؤتمر السنكم لمدراسات العميا كالبحث العممي،المجمد الثاتي،  .2
 .َّٓـ، ص َُِّالخرطـك ، فبراير 

الصادؽ عبد الرسكؿ ميدم، التعميـ المصرم كأثره في السكداف، مجمة جامعة  .3
 .ُّٔص ـ، َُِٓبخت الرضا العممية،  العدد  الرابع عشر مارس 
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عمـ الديف حسيف الصديؽ الطيب، السياسة التعميمية لئلدارة البريطانية في شماؿ  .4
السكداف كأثرىا في يقاـ الحركة الكطنية ، رسالة ماجستير منشكرة، مقدمة لكمية 

 .ْٖالتربية ، حنتكب ، جامعة الجزيرة ، ص 
عرفة، مجمة عمر حسف عبد الرحمف ، دكر الجامعات السكدانية في بناء مجتمع الم .5

cybrarians journal  ُْـ ص َُِٔ، ّْالعدد. 
غـر ا  بف عبد الرزاؽ الغامدم ، الضغكط النفسية كعبلقتيا بالتحصؿ األكاديمي  .6

 ِٕ، مجمة  كمية التربية األساسية لمعمـك التربكية كاإلنسانية ، جامعة بابؿ ، العدد 
 ّٔـ ص .َُِٔ، سنة 

 بلـ بجامعة غرب كردفاف.البلئحة األكاديمية لكمية اإلع .7
 رابعًا: المواقع اإللكترونية -
أميف شرؼ الديف بانقا، مآالت ثكرة التعميـ العالي في السكداف ؛ مف اآلفاؽ الى  .ٔ

العثرات، مقاؿ منشكر عمى الرابط، 
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=93417:2016-07-15-17-37-
10&catid=34&Itemid=55  ـ ، َُِٗأغسطس  ُٓتـ استرجاعو بتاريخ

 صباحان  ْٓ:ٕالساعة 

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93417:2016-07-15-17-37-10&catid=34&Itemid=55
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93417:2016-07-15-17-37-10&catid=34&Itemid=55
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93417:2016-07-15-17-37-10&catid=34&Itemid=55
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93417:2016-07-15-17-37-10&catid=34&Itemid=55
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جامعة أـ درماف األىمية ، مقاؿ منشكر عمى الرابط 
http://oau.edu.sd/About%20University.php   ُْتـ استرجاعو بتاريخ 

 عصران. َُ:ْـ الساعة َُِٗأغسطس 
عبد الرحمف إدريس، ثكرة التعميـ العالي السكدانية في ميزاف الناشطيف ، مقاؿ  .ِ

 http://www.hayatweb.com/article/268431منشكر عمى الرابط ، 
 صباحان. َْ:ٕأغسطس، الساعة   ُٓتـ استرجاعو  بتاريخ 

عبد ا خمؼ العٌساؼ، المحاضرة، مقاؿ منشكر عمى الرابط ،  .ّ
5.htm-faculty.kfupm.edu.sa/IAS/aassaf/slidehttps://   تـ

 صباحان. ّ:ٖـ الساعة َُِٗأغسطس  ِاسترجاعو يـك الجمعة 
نبذة تاريخية عف التعميـ العالي في السكداف، مقاؿ عمى رابط، مكقع كزارة التعميـ  .ْ

العالي السكدانية ،  
http://www.mohe.gov.sd/index.php/ar/pages/details/98/1  ،

 ،  صباحان  ِّ:ٖـ ، الساعة، َُِٗأغسطس  ُٓتـ االسترجاع في يـك
نشأة كتطكر جامعة الجزيرة ، مقاؿ منشكر عمى الرابط ،   .ٓ

.sd/about.aspx?page=1http://www.uofg.edu  تـ استرجاعو يـك
 عصران. ِٖ:ّـ، الساعة َُِٗأغسطس  ُْالثبلثاء 

 

 
 

 

http://oau.edu.sd/About%20University.php
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                                                              Abstract 

This study was conducted at Zalingei University in )2018( and aimed to 

investigate the positive and negative usage of cohesive devices by 

graduate, post graduate students in writing essays in English and the 

investigation of the teacher‟s role in encouraging the students to write 

well using grammatical cohesions in writing essays The researcher used 

the analytical descriptive approach. First data collected through 

questionnaire for (20) university teachers and an aptitude test for (50) 

students and secondary information from books and relevant sources.  

Important Results: 

1- 95% of the teachers, answers in all items in the questionnaire were 

very clear that they generally use the right methods to teach their 

students.  

2- 88% of the results revealed that most of the students have problems 

that made them to misunderstand the linking words.  

3- 60% of the cases, the researcher found in many sentences of the tests 

answers 

were wrong in identifying of functional words.   

4- 40% of some content and functional words were very clear to 

respondents thus they did not face any problem to categorize and 

diagnose the functional words.  
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5- 70% the misunderstanding of functional word forms in English writing 

essays due to factors of lacking grammar studies. 

Important Recommendations: 

1-There should be a support for non-native speakers of English language 

learners 

in applying accurate ways of learning English four skills to master the 

most 

important areas in it earlier as well as spelling, parts of speech in 

grammar typically 

functional, content words and their meanings.  

2-Before students, admission to Universities there must be qualified 

teachers in all levels who will strengthen the learners in familiarizing the 

aspects of English language words.   

3-Students should apply four skills in learning English language to 

strengthen their knowledge in all parts of the speech. 

Key words: Grammatical Cohesion in students, writing cohesive essays. 

 المستخلص

( بهدف تحقٌق استخدام الطرق اإلٌجابٌة 1418أجرٌت هذه الدراسة فً جامعة زالنجً عام )

ة فً كتابة المقاالت باللغة اإلنجلٌزٌة من قبل الطالب الخرٌجٌن والسلبٌة ألدوات الربط المنطقٌ

والدراسات العلٌا وتقصً دور المعلمٌن فً تشجٌع الطالب فً الكتابة جٌدا مستخدمٌن الروابط 

النحوٌة المتماسكة فً كتابة المقاالت المنظمة مستخدمٌن هذه األدوات فً تعلمهم للغة اإلنجلٌزٌة 

ج الوصفً التحلٌلً وجمعت البٌانات األولٌة عن طرٌق االستبانة لعدد استخدم الباحث المنه
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( من الطالب الخرٌجٌن والمعلومات الثانوٌة 54( من أساتذة الجامعة واالختبارات لعدد )14)

 من الكتب والرسائل ذات الصلة بالموضوع.                                                

 أهم النتائج:

جوبة األساتذة توضح بأنهم ٌستخدمون طرق التدرٌس الصحٌحة فً تدرٌس % من أ95 -1

 الطالب

 % من النتائج تشٌر بان أكثر الطالب لدٌهم مشكلة وسوء فهم فً كلمات الوظائف88 -1

% من الحالت وجدها الباحث فً أجوبة االختبار كانت خاطئة فً تحدٌد كلمات 64 -3

 الوظائف 

الوظائف كانت واضحة للطالب فً ترتٌبها % من بعض كلمات المحتوى وكلمات 04 -0

 وتشخٌصها بسهولة

% سوء فهم اشكال كلمات الوظائف فً كتابة المقاالت باللغة اإلنجلٌزٌة ترتب علً 14 -5

 عدم دراسة النحو جٌدا.

 

 أهم توصٌات:

ٌنبغً ان تتوفر مساعدة لغٌر الناطقٌن باللغة اإلنجلٌزٌة فً تطبٌق طرق التعلم بدقة  -1

ربع فً إٌجاد نطاقات اللغة مبكرا أٌضا فً االمالء وأجزاء الكالم للمهارات األ

 وبالتحدٌد كلمات المحتوى والوظائف ومعانٌها

قبل دخول الطالب الً الجامعة ٌلزم وجود معلمٌن اكفاء لرفع مستوى الطالب لمؤالفة  -1

 كل ظوهر اللغة اإلنجلٌزٌة 

ألجزاء الكالم فً اللغة  ٌجب للطالب تطبٌق كل مهارات التعلم لتقوٌة معرفتهم -3

 اإلنجلٌزٌة
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Introduction  

Major English grammatical cohesion is the core of language that shapes 

and decorates the building of structures in cohesive writing. Thus English 

learners must keep monitoring their flow of writing in every step of 

writing sentences in English. These cohesive devices unless weaved 

firmly there still a reflection of an enormous catastrophe in forming intact 

expressions in this phenomenon. In this paper, the researcher expounded 

these major cohesive devices in details and found out that diagnosing 

specific problems encounter the students of non-native English in 

performing correct rules of writing in English Language. Literature 

review of studies conducted to evaluate the learners' writings and showed 

the few empirical studies were conducted to analyze a cohesion terms in 

types of writings in English language sentences cohesively. Instructors, in 

general and more specifically rhetoricians should encourage students to 

pay attention for the importance of cohesion and coherence learning, 

teaching and evaluating pieces of writing.  Many of today‟s students, 

whether English learners or natives, cannot write clear or meaningful 

sentences using linking words. Moreover, university students graduate 

and postgraduate in Sudan considered without this fundamental skill, i.e. 

writing. Coherence and cohesion are serious matters in learning a 

language. While, some learners ignore writing that is why they commit 

errors in forming coherence and cohesion in writing to link the units of 

these small words of English to put sound series of sentences or 

paragraphs. Language learners always prove their qualifications as 

conversant English writers unless they write coherent and cohesive texts. 

Students' problems in writing usually arise from the fact that many of 
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them unaware to find exact words in their writings like using synonyms, 

antonyms or collocations, therefore they cannot create sound and 

connected cohesion between these logical areas throughout the sentences 

in the paragraphs. In addition, students focus on the lexical and sentence 

level more than on writing flow level. They usually found using 

transitional links in their writing without creating a coherent and cohesive 

piece. A written text is to be coherent when its sentences flow smoothly 

from one to another without any gaps. Cohesion and coherence are two 

phenomena that have complement to each other. Cohesion simplifies 

understanding relationships between different parts of the sentence 

reflecting relationships between syntax and grammar. A text called as 

such if there is a continuity of meaning whose presence leads to 

communication in it. Limited knowledge about the use of cohesive 

devices is lack of vocabulary and the way teachers teach cohesion 

concluding no significant correlation between students' knowledge of 

cohesion and their writing performance. The grammatical cohesive 

devices, i.e. (reference) and (conjunction) were dominant and used as 

cohesive resources more than the lexical ones. Moreover, students used 

cohesive devices to remind readers of the points under discussion and to 

clarify and affirm semantic relationship between clauses. Show a notable 

difference between the cohesive devices use of English natives and 

learners in terms of frequency, variety, and control. Native speakers make 

a balance between the use and frequency of various types of cohesive 

devices but new learners overused certain types of devices like (repetition 

)and reference are neglected to use the others to a degree that made their 

writings are not cohesive. On the other hand showing the students‟ 

overuse of repetition, they commonly use other three types of lexical 
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cohesion namely (synonym, antonym, repetition and collocation). The 

four types of lexical cohesion can altogether create a cohesive writing. 

1. Literature review 

Writing coherence and cohesion: Academic writing in English involves 

producing texts, which are appropriate for formal contexts, such as 

schools and universities (Oshima & Hogue, 2007). These authors have 

suggested that English academic texts may differ from those written in 

other languages regarding words, grammar, and organization. As a result, 

EFL/ESL learners should develop study skills like writing for academic 

purposes (Hyland, 2006). According to this author, it is necessary for 

them to learn how to produce academic texts in order to express ideas to 

other users of the L2. For this reason, textual coherence and cohesion are 

essential components of academic writing. On the one hand, a written text 

needs to be coherent to be understood by a reader. Hyland (2006) defined 

coherence as: “The ways a text makes sense to readers through the 

relevance and accessibility of its configuration of concepts, ideas and 

theories” (p. 311). From this point of view, coherence involves logical 

connections at idea level (topic). Thus, to facilitate the reader‟s 

comprehension, all the sentences that make up each paragraph have to be 

logically arranged by following a continuous order based on the message 

they are trying to convey (Hinkel, 2004). Within this framework, 

coherence is important in writing as it relates to expressing consistent and 

understandable ideas in a text. On the other hand, cohesion has been 

defined as “joining a text together with reference words (e.g. he, theirs, 

the former) and conjunctions (e.g. but, then) so that the whole text is clear 

and readable” (Bailey, 2011, p. 115). In other words, cohesion one 
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writing task a week, which consisted of reacting to a prompt by 

producing one paragraph in English. The level of these activities applied 

according to the (elementary level). The topics covered were culture and 

traditions as suggested by the Chilean curriculum for the EFL subject 

level. The learners were asked to produce their tasks in three stages every 

week by following the cognitive writing model proposed by Flower & 

Hayes (1981). The stages were planning (pre-writing), monitoring (while 

writing), and evaluating (post-writing), which are metacognitive writing 

procedures. First, in prewriting, the students were taught to brainstorm 

ideas and write the outline of their draft by considering paragraph 

structure. While- writing stage, the learners produced their draft by 

monitoring their text, which involved revising it constantly in terms of 

coherence and cohesion. They then had to carry out the post-writing step, 

which consisted of proofreading, receiving feedback from their teacher, 

and editing in terms of textual coherence and cohesion. It is worth noting 

that the students had the opportunity to repeat a previous stage when they 

found it necessary. Writing is a productive language skill. Specifically, it 

is the act of forming letters or characters on writing materials in order to 

communicate ideas (Harmer, 2004; Hyland, 2004). It follows, then, that 

learners are able to produce written pieces of work once they are 

successful at listening, speaking, and reading the cohesion (revision). 

Finally, they edit their production for publishing it (rewriting). According 

to process of writing can be considered recursive rather than linear, 

meaning that writers believe it is appropriate, and it can move back and 

forth between stages. Writing procedures employed by the EFL students 

prior to the metacognition-based intervention. The conceptual network for 

writing procedures employed by the EFL students prior to intervention 
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was displayed. It includes the subcategories of pre-writing, while-writing, 

and post-writing, which were based on student responses in the focus-

group discussion carried out with the experimental group before the 

pedagogical intervention took place. From the oral data collected in the 

initial focus group discussion, in the context of the writing procedures 

was also employed by the EFL students prior in English, with one of the 

learners asserting, “English class is sometimes hard for me, so when I 

write I use a web page that translates text from Spanish to English. 

Further examination of the students‟ oral answers in the initial focus-

group discussion revealed that the identification of lexical items while the 

students wrote a text also employed support from the EFL teacher. From 

the point of view of the EFL students, they asked for the teacher‟s 

assistance while writing in English in order to verify correct spelling. One 

of the learners corroborates evidence of this: “I asked the English teacher 

about the words to be included in my text” (Participant 06 [48:48]). 

Another learner made a similar comment: “I sometimes do not know how 

to spell certain words in English, so I show my writing to the teacher, and 

he tells me if I am writing them well or if I am making mistakes. When 

the participants took part in the initial focus-group discussion, they also 

referred to post-writing activities, confirming their use of a dictionary for 

revision. According to the EFL learners‟ responses, the use of this 

resource was also focused on identifying the correct spelling of the words 

in English. The following excerpt is an example of this view: “When I 

finish writing a text in English, I use a dictionary to make sure the words 

I wrote are correct” (Participant 10 [124:124]).   
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As stated above, coherence and cohesion, it is considered a difficult 

concept to understand and express, and this has led to some rather vague 

explanations. It has been described as “…the feeling that a text hangs 

together, that it makes sense, and is not just a jumble of sentences” 

(Neubauer, 1983, p. 7, as cited in McCarthy, 1991, p. 26). Yule (2006, p. 

126) adds that coherence is “everything fitting together well.” However, 

there is more to coherence than just the cohesive qualities of a text. Yule 

(2006, p. 126) adds that coherence is something that exists in people‟s 

interpretations, not words or structures. People, he says, “…make sense 

of what they read and hear. They try to arrive at an interpretation that is in 

line with their experience of the way the world is.” McCarthy (1991, p. 

26) asserts that when understanding texts, we interpret items and 

understand them. Cohesive items are often indications of how texts 

should be read, not “absolutes” (McCarthy 1991, p. 26). For instance, the 

pronoun „it‟ in a text only tells us something non-human is being referred 

to; we do not necessarily know what. Readers can usually interpret this, 

so that they produce a coherent reading of the text. Hence, cohesion is 

only support for coherence, and coherence is “something” created by 

readers while reading a text, this “something” being a logical 

interpretation to create a meaningful and unified whole. Halliday and 

Hasan (1976) argued that cohesion is necessary to create meaningful 

discourse. However, this has been disputed. Many authors (e.g. Brown 

and Yule, 1983, p. 196; Widdowson, 1985, p. 30) have given examples of 

written (and spoken) discourse that have no apparent cohesive test but 

demonstrate how they can make up a unified and meaningful whole. 

Brown and Yule (1983, p.196) state that readers will naturally assume 

sentences presented as texts are indeed texts, and try to interpret the 
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second sentence after considering the first sentence because they assume 

semantic relations exist between the sentences. However, Tanskanen 

(2006, p. 17) claims that these examples are few, with the same ones 

often quoted. Martin (2001, p. 44) adds that these examples are “short … 

and carefully selected” but for those in natural texts, with even only a 

small number of clauses, the “stereotype ethnic association” between 

being Irish and loving potatoes, or is willing to assume a cause-effect 

connection between the two (McCarthy, 1991, p. 26). Thus, cohesion is 

only part of coherence. It can be clearly seen that cohesion can help to 

form coherence (and occasionally vice versa). In addition, a lack of 

explicit cohesion does not necessarily mean no coherence, although there 

are underlying forms of cohesion in a coherent piece of discourse, which 

created by the actual perceived coherence. We have also seen that texts 

displaying cohesion can lack coherence, and it has been demonstrated that 

irrelevance or lack of world knowledge can lead to a cohesive text not 

being coherent. Irrelevance is particularly important because some 

learners produce “oblique” or “vague” writing (Hinkel, 2011, p. 528), 

which can appear to be irrelevant. 

In pragmatics, coherence and cohesion are two factors distinguished in 

discourse (Roelofs 1998). Coherence is seen as the relatedness of a story 

on macro level (Peterson 1993). That means, utterances are related on a 

clear, meaningful manner to each other (Craig & Tracy 1983). For 

coherence, there are no specific components in discourse, because 

coherence is established by implicit relations of the meaning (Roelofs 

1998). Cohesion is a tool to attain coherence and is the meaningful 

connection between sentences (Norbury & Bishop 2003; Roelofs 1998). 
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Cohesion refers to apparent components in the discourse. It occurs when 

the interpretation of an element in the discourse is dependent from 

another element inside the discourse (Halliday & Hasan 1976). Cohesive 

relations are semantic ones realized by the lexical-grammatical system, 

especially through the use of verbal devices (Adams 2002; Roelofs 1998). 

The use of cohesive devices sets up a series of inferences to be made by 

the speaker and reduces redundancy in communicative exchanges 

(Adams 2002). To use cohesion correctly, the narrator has to take into 

account the perspective of the character in order to make the actions of 

this character understandable for the listener and subsequently clearly 

explain them to him (Roelofs 1998; Wigglesworth 1997). Such a skill 

requires Theory of Mind abilities (Roelofs 1998) the narrator has to 

possess cohesive ties between sentences consist of conjunctions 

(coordination and subordination) and references (introductions and 

referrals) (Halliday and Hasan 1976; Liles 1985; Strong & Shaver 1991) . 

For example, if a child says „The bus drove further. And he came in a 

city. The word „and‟ is a coordination and the use of this coordination 

links these two utterances by expressing an additive relationship. The use 

of ‘he’ is another example of a cohesive device, namely a referral; the 

speaker has referred to an individual named in a previous utterance 

(Strong & Shaver 1991). One way to achieve cohesion is the use of 

references with pronouns and demonstratives. This, to refer to a person, 

object or act, which have already been established in the interaction 

(Adams 2002). Halliday & Hasan (1976) distinct personal, demonstrative 

and comparative reference. Personal and demonstrative reference is 

expressed by pronouns: comparative reference by adjectives or adverbs. 

In the current research, only personal references (introductions and 
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referrals) are measured. That is because, in the development of cohesion, 

several studies on the frequency of introductions and referrals in 

narratives show that the use of both of them increases with age (from two 

until ten years). However, it is not clear when the acquisition starts. In 

scientific literature, some authors state there is an early acquisition, others 

say there is a late one (Roelofs 1998; Wigglesworth 1997). According to 

Bamberg (1987) there are several strategies used in referring. 

2. Methodology of the study: 

The researcher applied the analytic descriptive method. The data in this 

study are sentences that contain grammatical cohesive devices for writing 

essays and other expressions in English language. The population of this 

study is (20) University teachers and (50) graduate and postgraduate 

students. The researcher addressed two types of data collection tools 

(Questionnaire for teachers and pre & posttest for students. The data 

analyzed through (SPSS) statistical package for social sciences.  

3. Questions of the research 

1- What characteristics of cohesion and coherence are observed in 

students, narrative writing? 

2- To what extent learners in writing commit the errors in cohesive 

writing? 

3- What makes students to confuse using lexical & grammatical 

words in correct places in writing? 

4- What measures must be followed in solving a problem of non-

English learners of English language writing problems? 
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5- What affects non-native English learners in creating sound 

sentences in writing essays using lexical & grammatical cohesion 

in English language? 

6- To what extent the use of lexical & grammatical cohesion in 

students‟ writing became a hard work for English language 

teachers? 

  4. Hypothesis of the study: 

 Lack of using cohesive devices properly will lead to incomprehensible 

ways of writing and sentences with ambiguity/ disorganized ideas. 

5. Data analysis of the study 

Questionnaire for (20) PhD holders conducted in the study. It consists of 

several English language grammatical cohesion ties for writing and 

teaching in English. Teachers work for Universities checked about the 

language proficiency in teaching using explicit English cohesion and 

coherence in writing essays. In addition, a part of the questionnaire for 

teachers answered all points covering their viewpoints elicited all 

information and details about the teachers, background of grammatical 

cohesion ties in English Language teaching. Therefore, the both tests used 

to conduct the study (pretest and posttest) designed particularly with 

linking and functional words for (50) students of graduate and 

postgraduate of English Department students. Finally, information about 

the learners, writing experience for more details are available on the 

tables below. 

Table: One-How do you teach in each of the following procedures? 
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No  Item  Adverbs  Frequency  Percentage  

1 Selecting appropriate 

materials of teaching 

Always 18 90% 

2 Students, prior knowledge of 

the topic  

Usually 14 70% 

3 Giving students oral feedback Sometimes 14 70% 

4 Class discussion to pinpoint 

the mistakes  

Usually 16 80% 

5 Encouraging group writing  Usually 18 90% 

6 Assessing students, writing 

skills before starting the 

course  

Sometimes 13 65% 

7 Assessing students, written 

work during the course  

Sometimes 19 95% 

8 Marking students, written 

essays  

Usually 18 90% 

9 Writing comments on 

students, papers or notebooks  

Always 16 80% 

10 Asking students to assess their 

written essays  

Always 13 65% 

11 Correcting grammar mistakes  Usually 19 95% 

12 Asking for more than one 

draft of an assignment  

Always 17 85% 

13 Allowing students to review 

each other‟s papers 

Sometimes 11 55% 

14 Integrate writing to emphasize 

the key writing features 

Usually 15 75% 

 

The above table shows the results of all items from one to fourteen that 

90% of the respondents indicated that the adverb (always) in their answer. 

The verifications of all selections show an appropriate way for teachers in 

teaching students for writing essays. However, teachers have good 

techniques of doing their job in teaching cohesive ties in grammar. 

Table: 2-Stylistics difficulties: how difficult the following items in 

writing their essays in English language? 
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No  Items  Adjectives  Frequency  Percentage  

1 Writing in narrative style  Easy 18 90% 

2 Writing in a descriptive style  Neither 

difficult or 

easy 

16 80% 

3 Writing in an argumentative 

style  

Easy 13 65% 

4 Writing in an expository style  Easy 19 95% 

 

In table two 90% of the responds made sure that it is easy to use writing 

in narrative style. Which helps the students to learn spelling, 80% of the 

teachers said that neither difficult nor easy to learn writing in a 

descriptive style because it is one of the best ways in learning the 

spelling. Moreover, 65% of the responds agreed that it is easy to depend 

on writing in an argumentative style. Which is a good way for learning. 

Finally, 95% of the teachers explained that it is easy to depend on writing 

in an expository style because it is one of the best styles to depend on in 

teaching the students to learn writing using cohesive device in learning.  

The test result of students 

The students revised for their math‟s exams……………..,, they wrote 

their history essay. 

Answers  Correct Incorrect Total 

Linking word  Besides Although 

Frequency  27 13 50 

Percentage  54% 46% 
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In the above sentence, the respondents have chosen the conjunction 

(beside) as a suitable answer for it. Therefore, 54% of the students were 

sure that this word was appropriate for their answer was fully due to their 

visualization for the question itself and their general conception of 

English grammar conjunction in writing during the learning process. In 

addition to their experience of practicing English language parts of the 

speech in Grammar. Nevertheless, 46% of the respondents were wrong. 

Ali always does his best ……………………help the people. 

Answers  Correct Incorrect Total number 

Linking word  In order to So that 

Frequency  37 17 50 

Percentage  74% 26% 

 

In this table 74% of the respondents indicated for the exact answer of the 

expression above the table. Therefore, in this case the students were true 

in pinpointing the right word to fill in the gap as they had well practiced 

the conjunctions in English grammar. In addition, they thought about the 

easiest conjunction for them to cope with. Finally my point of view as a 

researcher sometimes students guess the easy parts of speech in grammar   

as they have been learning through their lifetime in different stages, 

according to their prior knowledge in Primary, secondary and at 

University or colleges that is why some conjunctions became familiar for 

them to understand while filling the gaps using grammatical words. 

However, a few number of them were incorrect. 

-………………..the thick fog, many cars were held up on the motorway. 
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Answers  Correct Incorrect Total 

Linking word  Because of Despite 

Frequency  26 24 50 

Percentage  52% 48% 

In the table above, 52% of the respondents identified the word (because 

of) to complete the answer in the sentence as they guessed their selection 

to the word was appropriate to fit the place, for instance there was no 

choice more than this. Thereof, many of the students were sure about the 

right answer that fits the sentence. Due to, the answer of this question is a 

bit good relatively to the rest of the expressions. In addition to 48% were 

incorrect due to lack of knowledge. 

The factory installed new devices,……………its emissions to the 

environment have dropped. 

Answers  Correct Incorrect Total 

Linking word  As a result Due to 

Frequency  17 33 50 

Percentage  34% 66% 

The question is somehow run some confusion to the respondents because 

66% of the students strongly enough were hesitantly unable to choose the 

exact correct answer for the sentence. Moreover, their comprehension to 

the expression itself was a bit complicated that is why many of them 

mixed up to know the route for answering such sentence smoothly. 

Therefore, the students are very weak in specifying the right straight 

appropriate word to fit the place. Only 34% of them were capable to 

come up with correct answer. 
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Andy helps a lot at home,……………………,his sister never tidies her 

room. 

Answer  Correct Incorrect Total  

Linking word  On the contrary As a result 

Frequency  14 36 50  

Percentage  28% 72% 

According to 28% of the respondents for this table, it was the most 

difficult place for them to understand the right word for answering or 

filling the gap here, because only fourteen students were able to 

understand the expression and use the correct conjunction to answer the 

question. Moreover, the respondents were not adapted to such 

conjunctions before during the learning process in previous stages or they 

have not been exposed to such words before, any way in the above table 

the word, (on the contrary) I think it was a new word for them. Therefore, 

teachers supposed to expose many English grammar conjunctions with 

different types and uses for their students during classes to improve their 

understanding in grammar.  

6. Discussion  

This research discussed the ability of students in functional and linking 

words concerning the neat writing essays through these elements 

perception in dealing with writing grammatical cohesion in students, 

writing essays. Testing grammatical functional words in natural way 

when connecting two clauses or sentence. Giving on the light of their 

awareness to small words in English like conjunctions and other linking 

word. The significance behind knowing the use of these words in writing 
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process is to make the students gain proper ways of learning English. In 

addition, the researcher has questioned the sufficiency of knowing about 

some principle of using linking words. Also to enable the students to cope 

with such forms in writing paragraphs in English. 

The results showed that many students encountered difficulties in some 

cases in recognizing the function words due to lack of practicing the 

language forms in appropriate way in learning and in some areas they 

have good an awareness and the significance of linking words forms, 

their use and meaning. The results also revealed that being aware is very 

important for teachers in helping their students to cope with linking 

words in grammatical writing. This is in addition to other factors such as 

training, familiarity etc. It is the fact that writing comprehension as a 

language skill, as opposed to other language skills, has received very little 

attention in language curricular. Foreign learners are taught how to be 

proficient writers, speakers, and may be good readers too. The fact that 

these skills are the most noticeable from the students‟ performance in the 

classroom has given them a kind of priority in both teaching and 

assessment. Whereas, among other reasons that imbedded the nature of 

writing using grammatical cohesion has greatly contributed to its 

ignorance in language teaching in Sudan. Consequently, foreign language 

learners whose writing skill is not adequately developed well; 

undoubtedly, they face difficulties in understanding some parts of the 

speech in grammar. This ignorance is also the result of wrong concepts 

about writing, especially the one that considers writing as a passive skill. 

They need to change and challenge such view is extremely important if 

communicative ways in language teaching are applied in neat writing 

principles. This study has focused only on one part of the whole for 
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writing comprehension process, which focused on the students‟ ability to 

decode the forms of functional words in sentences through natural writing 

English depending on the meaning of the given linking word and know 

how to identify them. Moreover, the precise,  piece of this research has 

been devoted to gain a thorough understanding  an actual effects of 

students, awareness in the importance of learning writing and types of 

function words and their effects that make the students to perceive such 

words in writing using grammatical cohesion.   

7. Findings. 

Herein the end of this research the researcher has found the following 

findings. Questionnaire, pretest and posttest result. 

1-Teachers, answers in all items in the questionnaire were very clear that 

they generally use the right methods to teach their students. Moreover, 

applying the aforementioned teaching items it will facilitate for students 

to know well about an English grammar. In addition, teachers have no 

problem in teaching, giving assignments to their learners and telling them 

much vocabulary in English during the lectures. The point is good 

teachers, weak students, needs an effort to progress not through 

contradiction. It means throwing many efforts is something tangible to 

keep a track of acquiring a foreign language.  

2- The results revealed that most of the students have problems that made 

them to misunderstand the linking words, forms while filling the both 

tests, gaps in pre and posttest for students. In addition, many respondents 

did not know how to identify the right functional words in connecting the 
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sentences or two clauses to fit the right place that satisfies the matter in 

many question of forming sentences in English language. 

3- In some cases, the researcher found that in many sentences of the test 

answers were wrong answers in identification of functional words where 

the majority of the students have classified many mistakes committed in 

very simple areas using conjunctions or connection words to fill the gaps 

of the both test. In addition, the respondents were not able to answer in a 

correct way in many questions.  

4- Some questions were very clear to respondents thus they did not face 

any problem to categorize and diagnose the functional words or 

identifying the word given due to their prior knowledge about grammar. 

It was clear for them in perceiving the meaning and were able to 

differentiate between prepositions and conjunctions therefore they were 

capable to give right answers. 

 5- The misunderstanding of functional word forms in English writing 

essays reveals that this misperception factors that the researcher has 

already discussed in the theoretical part have shown the details of these 

patterns. In addition, the students‟ typical answers that tell the inability of 

breaking the whole meaning of sentences is one of the factors caused the 

misperception of understanding while practicing writing to visualize how 

to guess the small word place in English grammar. 

5- In many cases, the students‟ answers indicated that they have been 

unable to trace the right track that gathers the function words and content 

ones in English grammar as forms to catch up the word‟s real meaning to 

identify whether they are for time or place adverbs in the test questions 

before thinking of an answer. 

8. Recommendations 
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According to these research findings and suggestions. The researcher 

made the following recommendations for the importance of learning 

function and linking words in English language. As well, how to form 

sound sentences using these small words in English language.   

1- There should be a support for non-native speakers of English language 

learners in applying accurate ways of learning English four skills to 

master the most important areas in it earlier as well as spelling, parts of 

speech in grammar typically functional words and their meanings.  

2- In schools before students, admission to Universities there must be 

qualified teachers in all levels who will strengthen the learners in 

familiarizing the aspects of English language words system practicing 

good writing essays motivate students to learn the language‟s main areas 

which will benefit the them in the future.  

3-Students should apply the first skill of an English language to accustom 

saying the words as well as natural speech through native speakers 

directly. If possible, to compare the ways of learning grammar words to 

enhance their knowledge to understand different parts of grammar simply 

single words and connected words in the same time to avoid 

misperceptions of function and content words. 
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 .الملّخص 

هدفت الّدراسة إلى تصنٌِف أخطاء طلبة الّصف العاشر األساسً فً مدارس لواء ناعور فً 

ولتحقٌق أهداف الّدراسة؛ تّم استخدام المنهج الوصفً بشقٌّه التحلٌلً تالوة القرآن الكرٌم, 

ٌّة المقّررة فً كتب التربٌة  والمسحً, وتصمٌم بطاقة المالحظة فً ضوء األحكام التجوٌد

ٌّة والمستوٌات اللُّغوٌة كأداة لجمع البٌانات حول عٌنة الّدراسة والتً  ٌّة للمرحلة األساس اإلسالم

ٌّة.  (154تكّونت من ) ٌّة العشوائ , حٌُث تّم اختٌارها بالطرٌقة الطبق ا وطالبة   طالب 

وقد أظهرت نتائج الّدراسة وقوع الّطلبة )عٌنة الّدراسة( فً مجموعة من األخطاء فً تالوة 

القرآن الكرٌم بدرجات متفاوتة من حٌث شٌوعها, وهً: مرتفعٌة, متوّسطٌة, متدّنٌٌة, ُصّنفت 

ٌّة, وأخطاء فً محور المستوٌات صنفٌن رئٌسٌن, هما: أخ طاء فً محور األحكام التجوٌد

ٌّة, درجة شٌوع وٌشتمُل على المستوٌات: الّصرفً, والّنحوي, والّصوتً, وجاءت  اللُّغو

األخطاء فً كّل محوٍر بمجموعه العام متوّسطة؛ حٌث تقّدم محور المستوٌات اللُّغوٌة بدرجات 

ٌّة الذي بلغ 1.99) تكرارات األخطاء وبمتوسط حسابً بلغ (, ٌلً ذلك محور األحكام التجوٌد

أظهرت نتائج الّدراسة عدم وجود كما (, 1.91متوسط حساب درجات تكرارات األخطاء فٌه )

ٌّة عند مستوى داللة ) ( فً أخطاء طلبة الّصف العاشر α=4.45فروق ذات داللة إحصائ

ٌّري الّدراألساسً فً تالوة القرآن الكرٌم  اسة "الجنس" )ذكر, أنثى(, و"نوع ُتعزى لمتغ

ٌّة, خاّصة(.   المدرسة" )حكوم

ٌّة لحّصة الّتالوة, مجّهزة باألجهزة  وأوصت الّدراسة بتوصٌاٍت عدة, منها: تخصٌص غرفة صف

ٌّة فً تحسٌن  ٌّة؛ تساعد المعلّم المختّص بأحكام التجوٌد وقواعد اللُّغة العرب ٌّة والمرئ الّسمع

ٌّة. كما اقترحت إجراءمستوى اإلتقان وتقلٌل ن ٌّة واللُّغو دراسة  سبة الوقوع فً األخطاء التجوٌد

ٌّة التً ٌقع فٌها الّطلبة  ٌّة تبٌن العالقة بٌن األخطاء اللُّغو فً تالوة القرآن الكرٌم وقواعد ارتباط

 الّرسم العثمانً.

ٌّة:)  .الّتالوة, تصنٌف األخطاء, طلبة الّصف العاشر األساسً( الكلمات المفتاح

 

 

ABSTRACT 

The study aimed to classify the errors of the Tenth grade students in 

reciting the Holy Qur‟an in the schools of Naour District. To achieve the 

objectives of the study; The descriptive approach (in its both analytical 

and survey aspects) was used. Also, an observation card was designed in 

the light of the qualitative provisions prescribed in Islamic education 

books for the elementary stages as a tool to collect data about the study 
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sample. The researcher of this study chose (150) students randomly as a 

sample. 

The results of the study sample revealed that the students‟ errors in 

reciting the Holy Quran varied in the degree of popularity (frequency) 

from (high, medium, and low). The errors were classified in two main 

categories ( Linguistics and judicious judgments). Linguistic errors varied 

in this study between morphological, phonetic and grammatical ones. The 

average of errors committed by the study sample was medium. According 

to the errors frequency, linguistic errors came firstly by the average of 

(1.90) and judicious judgment came secondly by the average of (1.86). 

Also, this study showed that errors committed by both gender (female, 

male) and both types of schools (public, private) were significantly 

similar (no statistically significant differences) at the level of significance 

(a=0.05) in the errors of the tenth grade students. 

The study recommended firstly to allocate a classroom for the 

recitation session prepared with audio and video equipment which will 

help the specialized teacher in the provisions of intonation and the rules 

of the Arabic in improving the level of proficiency and in reducing errors. 

Secondly, it suggested to conduct a relational study that shows the 

relationship between the linguistic errors in reciting the Holy Quran and 

the rules of the Ottoman painting. 

(Keywords: Recitation, Classification of errors, Students of the tenth 

grade). 

 المقّدمة:

لمقػرآف الكريـ مكانةه عظيمةه كمنزلةه عاليةه مباركةه خٌصيا ا تبارؾ كتعالى بو؛ 
ٍلنىا ﴾ حيثي قاؿ في كصفو: ﴿ كىىىذىا ًكتىابه أىٍنزى ميكفى ـٍ تيٍرحى هي ميبىارىؾه فىاتًَّبعيكهي كىاتَّقيكا لىعىمَّكي

كىك كبلـي ا سبحانو كتعالى الذم ال ييدانيو كبلـ، كحديثيو الذم ال  ،(155األنعاـ: (
ًديثنا﴿  يشابيوي حديث؛ قاؿ تعالى: ٍف أىٍصدىؽي ًمفى المًَّو حى مى كىك  ،(87النساء: (﴾ كى
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طؿي مف بيف يديو كال مف خمفو، كالمصدري األكؿ لمتشػريع الكتابي الذم ال يأتيو البا
الخالدة التي تكٌفؿ  كمعجػزةي اإلسبلـ -صمى ا عميو وسمم-المنزؿ عمى نبينا محمد 

الى يىٍأًتيًو اٍلبىاًطؿي ًمٍف بىٍيًف يىدىٍيًو كىالى ًمٍف اي بحفظيا إلى يـك الديف، قاؿ ا تعالى: ﴿ 
ٍمًفًو تىٍنًزيؿه مً  ًميدو خى ًكيـو حى ٍلنىا الذٍّْكرى ﴿ كقاؿ تعالى:، (42فصمت:  (﴾  ٍف حى ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ

اًفظيكفى  نَّا لىوي لىحى  (. 9)الحجر:﴾ كىاً 

لذا أكصى  -صمى ا عميو وسمم-الكريـ مكضعى عناية النبي القرآفي كلقد كاف 
: قىاؿى  - عنورضي ا–أبك ميكسىى اأٍلىٍشعىًرمُّ بتبلكتو، ففي حديثو الذم يركيو  قىاؿى

ِة؛ : -صمى ا عميو وسمم-"رىسيكؿي المًَّو  َمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل اأُلْتُرجَّ
ِريُحَيا َطيٌِّب َوَطْعُمَيا َطيٌِّب، َوَمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي اَل َيْقَرُأ اْلُقْرآَن؛ َكَمَثِل التَّْمَرِة اَل ِريَح 

ْيَحاَنِة؛ ِريُحَيا َطيٌِّب لَ  َيا َوَطْعُمَيا ُحْمٌو، َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَِّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َمَثُل الرَّ
، َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَِّذي اَل َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل اْلَحْنَظَمِة؛ َلْيَس َلَيا ِريٌح  َوَطْعُمَيا ُمرٌّ

صمى ا -كقد بيّْف  (.ٜٚٚ؛ مسمم: 5427و، البخاري: َوَطْعُمَيا مّر" )متفق عمي
أٌف خير الٌناس مف سعى إلى تعمُّـ كتاب ا تعالى كفىٍيـً أحكامو كتعمُّـ  -عميو وسمم

ا مف عمَّـ الٌناس ىذا الكتاب مف جكانبو كافة، تبلكةن كفقينا  تبلكتو، كخيرىـ أيضن
يا تيُـّ المجتمع اإلسبلمي؛ حيث قاؿ بأحكامو، كبيَّف ليـ كؿَّ ما فيو مف شرائع كقضا

مَّمىوي"  :-صمى ا عميو وسمم- يريكيـ مىٍف تىعىمَّـى القيٍرآفى كعى   (. َِٕٓ)البخارم: "خى

الذم أنزلو عمى نبيو  -تعالى -كييعٌرؼ القرآف الكريـ اصطبلحان بأنو "كبلـي ا  
، -عميو الٌسبلـ-بكاسطة الكحي جبريؿ  -صمى ا عميو وسمم - المصطفى محمد

، كالمكتكبي بالمصاحؼ،  المنقكؿي بالتكاتر، كالمتعٌبدي بتبلكتو، كالمعجزي لفظنا كمعنىن



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 339 

ـي بسكرة الٌناس" )عبدالفتاح،  ,Abdel Fattah كالمبتدئي بسكرة الفاتحة، كالميختت
  86, B, 1400.) 

ةه كالمبلحظي مف خبلؿ التعريؼ االصطبلحي لمقرآف الكريـ؛ بأٌف تبلكتو عباد
ـي  عٌزكجٌؿ؛ لذا ينبغي عمى كؿّْ قارئو لكتاب ا عٌزكجٌؿ االىتماـ  يتقٌرب بيا المسم
بتبلكتو، كال يكتفي بالتبلكة دكف أٍف يستكعبى كيعقؿى كيتدبرى كيتفكرى بما تحمميو اآلياتي 
مف معافو عظيمة؛ حٌتى يتذكؽ حبلكة القرآف الكريـ، كيستشعرى عظمتو التي بيا يزدادي 

اننا بمينزلو جٌؿ في عبله، كيناؿ األجر كالثكاب المترٌتب عمى تبلكتو، المذككر في إيم
﴿ ًإفَّ الًَّذيفى يىٍتميكفى ًكتىابى المًَّو أكثر مف مكضعو في كتاب ا ، كمف ذلؾ قكلو تعالى: 

ًنيىةن يىٍرجيك  ـٍ ًسرِّا كىعىبلى ٍقنىاىي زى ةى كىأىٍنفىقيكا ًممَّا رى ارىةن لىٍف تىبيكرى كىأىقىاميكا الصَّبلى  .( 29)فاطر:﴾فى ًتجى

ـى بتبلكة القرآف الكريـ أمره شرعي، يجبي  كيٌتضحي مف خبلؿ ما سبؽ، أٌف االىتما
العناية بو كالٌنظر إليو بعيف االىتماـ، كمما يساعد في إتقاف تبلكة القرآف الكريـ، عمـ 

بالشكؿ الصحيح، التجكيد الذم يشتمؿي عمى كثيرو مف األحكاـ التي تضبطي تبلكتو 
( أٌف تعٌمـ القرآف الكريـ Zablawi-AL, 1996كفي ىذا الصدد، أكد الزعببلكم  )

كيبٌيف حمركش  يمزمو تعمـ أحكاـ التجكيد لتسمـ تبلكة القارئ مف الخطأ.
(1996 ,(Hamroush  أٌف كثيرنا مف أحكاـ عمـ التجكيد كقكاعده ليست صعبة

 كاالستيعاب، كبعضيا يمكف أخذىا بالحفظ كالفيـ.     بالنسبة لممتعٌمـ، بؿ سيمة التطبيؽ 

إٌف إتقافى التبلكة كضبطىيا بالصكرة الٌصحيحة يعتمدي عمى نقؿ المقاييس الٌصكتية 
القرآفى الكريـ، كما تمٌقاىا كسمعيا  -صمى ا عميو وسمم -التي قرأ بيا النبيُّ الكريـ 

الذيف نقمكىا  -رضي ا عنيـ-كنقميا إلى الصحابة  -عميو الٌسبلـ-مف جبريؿ 
. كىذه  AL-Bastingi, 2014) بدكرىـ إلى مف بعدىـ بسندو مٌتصؿو )البستنجي،
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المقاييس الٌصكتية ضركرٌية كالزمة؛ حتى يصؿى قارئ القرآف الكريـ إلى منزلة الماىر 
بتبلكتو كتجكيده، كالمترٌتب عمييا الثكاب الجزيؿ مف ا تعالى، بؿ يصؿ إلى مرتبة 
المبلئكة كما أخبر النبي الكريـ الذم شٌجع أمتو عمى إتقاف تبلكة القرآف الكريـ 

اًئشىةكضبطيا، فعىٍف  ـٌ المؤمنيف عى صمى  - : قىاؿى رىسيكؿي المَّوً ، قىالىتٍ -عنيا رضي ا-أ
اًىري ًباٍلقيٍرآًف مىعى : -ا عميو وسمم رىةً  اٍلًكرىاـً  السَّفىرىةً  "اٍلمى ، كىالًَّذم يىٍقرىأي اٍلبىرى

يىتىتىٍعتىعي  اٍلقيٍرآفى  مىٍيًو شىاؽّّ؛ لىوي أىٍجرىاف كى ؛ مسمـ: ّْٕٗ)متفؽ عميو، البخارم:  "ًفيًو، كىىيكى عى
798.) 

حكاـ التجكيدٌية ىي كال شٌؾ أٌف تبلكة القرآف الكريـ كالتي ييراعي فييا القارئ األ
مرادفةه لمقراءة المرتبطة بالٌنصكص القرائٌية التي ييراعي فييا القارئ قكاعدى اٌلمغة 

"سميت  ,B, 71ََِّ (Abn alhayim ,كما أٌكد ىذا المعنى ابف اليائـ )العربٌية، 
". القراءة تبلكة؛ ألٌف اآليات أك الكممات أك الحركؼ يتمك بعضيا بعضا في الذكر

الميستنبطة أساسنا عمى ذلؾ، فإٌف التبلكة ييراعي فييا القارئ قكاعد اٌلمغة العربٌية  كبناءن 
ـٍ ﴿ مف القرآف الكريـ الذم أينًزؿ بيا؛ حيثي قاؿ ا تعالى:  ًبيِّا لَّعىمَّكي ٍلنىاهي قيٍرآننا عىرى ًإنَّا أىنزى

أكسعيا كأكثرىا تأديةن (؛ " ألٌف لغة العرًب أفصح الٌمغات كأبينيا ك ِ)يكسؼ:  ﴾تىٍعًقميكفى 
ـ النفكس")المشيداني،  (. B, 977  Mashhadani, -AL ,2009لممعاني التي تيقكّْ

كانطبلقنا مف الٌدكر الٌتربكم كالٌتعميمي لمقرآف الكريـ كمنيج دراسة عمكمو المتنٌكعة 
كبخاصة عمـ التبلكة كالتجكيد، كالذم ينبغي لكؿ مسمـ أف يتعٌممو؛ أكصت المؤتمرات 

ممٌية التي ناقشت ىذا المكضكع، كالمؤتمر العالمي األكؿ  لمٌتعميـ اإلسبلمي الع
( المينعقد في مٌكة المكرمة، بضركرة العناية التاٌمة بالقرآف الكريـ، كالتكٌسع في ُٕٕٗ)

حفظو كتبلكتو كقراءتو قراءةن سميمة مف األخطاء التي كثير الكقكع فييا، سكاءن في 

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4049
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  & Abdullah )عبدا كالخكالدة كالصمادم، اعده المُّغكيةأحكامو التجكيدٌية أك قك 
1991  Samadi,-Khawla &  AL-AL.) 

( بأٌف الشريعة اإلسبلمٌية حٌذرت مف Jalad, -AL 2007كأشار الجبٌلد )
التياكف كالتقصير في إتقاف التبلكة بالصكرة الٌصحيحة؛ ألٌف ذلؾ ييكقع القارئ في 

ي المتعٌمؽ بتغييرو في بنية الكممة القرآنية مف حيث الخطأ كالٌمحف بقسميو: الجم
الحركات اإلعرابية أك حركات الضبط؛ فيؤٌدم إلى خمؿو في المعنى، أك الٌمحف الخفي 

 المتعٌمؽ باألحكاـ التجكيدٌية، كترؾ الغٌنة أك المٌد.

"إٌف   )B, 56 ُٖٗٔ,Azizi-AL ,كيؤٌكد ما سبؽ ذكره ما أشار إليو العزيزم )
بلب ييخطئكف في الحركات، حيث يبدلكف حركةن بحركةو أخرل، أك حركةن بعض الط

، كسككننا بحركة، كىذا يؤٌدم إلى تغيير المعنى"، كمثاالن عمى ذلؾ، بأٌف فتح  بسككفو
اًلؽي البىاًرئي  الكاك بدؿ الكسر في كممة )المصكّْر(، في قكلو تعالى: ﴿ ىيكى اي الخى

﴾ )الحشر:  لمعنى.(؛ ييفسد اِْالمصكّْري

إٌف مف األسباب التي دعت إلى االىتماـ بالكشؼ عف األخطاء التي يقع فييا 
الٌطمبة أثناء تبلكة القرآف الكريـ كتصنيفيا إلى تجكيدٌية كليغكٌية، الحرص عمى سبلمًة 
نطقيـ لآليات القرآنٌية نطقنا سميمنا، كصكف ألسنتيـ مف الٌمحف الذم ييؤٌثر عمى أدائيـ 

 قد يؤٌدم إلى تغيير المعنى الميترٌتب عميو اإلثـ العظيـ.  الٌصحيح، كالذم

كالمتتٌبع لؤلدب الٌنظرم كالٌدراسات الٌسابقة ذات العبلقة بالٌدراسة الحالٌية، يتبيف لو 
إلى مجمكعة مف  يعكد كجكد ضعؼو في تبلكة القرآف الكريـ لدل طمبة المدارس؛

ي تصؿ إلى درجة مف األخطاء الت كثيراألسباب، منيا، كقكعيـ في 
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 ؛AL-Sinani, 2011)السناني، كمف تمؾ الدراسات عمى سبيؿ المثاؿ: الشيكع، 
(، كالتي أظيرت نتائجيا كجكد أخطاء  AL-Kasasbeh, 2003 الكساسبة،

لدل الطمبة في تطبيؽ أحكاـ الٌتجكيد أثناء تبلكة القرآف الكريـ، كىذا 
في ىذا السياؽ أيٌلفت في ك  األداء. كحسفبالٌطبع يؤثر عمى صحة التبلكة 

الذم بيف فيو  Hammam, 2005) ىٌماـ،أخطاء التبلكة مؤلفات كثيرة، منيا )
   الكثير مف األخطاء التي يقع فييا القارئ في تبلكتو كتجكيده لكتاب ا تعالى. 

بالمرحمة   كقػد اىتٌمت كزارةي التربٌية كالتعميـ في المممكة األردنٌية الياشمٌية 
ة؛ حيث أشارت إلى أنيا تشكل الركيزة األساسّية لمّتعميم، وأّنيا تيدف إلى األساسيّ 

تحقيق أىداف التربية العاّمة في ىذه المرحمة، من حيث إعدادىا لشخصّية 
المواطن في مختمف جوانبيا الّنمائّية؛ ليصبح قادًرا عمى اإللمام بكثير من األمور 

 تتضّمنس التربية اإلسبلمٌية؛ أٌنيا كأٌكدت كذلؾ أٌف مف مسكغات تدري من حولو،
شعائر اإلسبلـ كأحكامو كقيمو، كالتي ينبغي أٍف يتمثميا طالبي المرحمة األساسٌية في 
أخبلقو كمسمكو، كأٌف مف أىدافيا المحكرٌية أف يتقف طمبةي ىذه المرحمة ميارة التبلكة 

لمُّغة العربٌية األساسٌية كالتجكيد المرتبطة بكتاب ىذا الٌديف العظيـ، كأف يتقف ميارات ا
التي ىي لغة القرآف الكريـ كلغة العرب مف خبلؿ تعرُّفيـ عمى نظاميا اٌلمغكم 
بمستكياتو: الٌصرفي، كالنحكم، كالٌصكتي، كىذا مف مسكغات تدريس المُّغة العربٌية؛ 

 Ministry of كألٌف في إتقانيا بناء لمشخصٌية بكافة جكانبيا. )كزارة التربية كالتعميـ،
Education, 2019 .) 

كييعدُّ الٌصؼ العاشر األساسي نياية المرحمة األساسٌية، كمف المفترض أف يككف 
الطمبة في ىذا الٌصؼ قد كصمكا إلى اإللماـ باألحكاـ التجكيدٌية الكاردة في كتب 
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ة التربية اإلسبلمٌية لمٌصفكؼ األساسٌية الٌسابقة كفي صفيـ الحالي، كالمستكيات الُّمغكيٌ 
)الصرفٌية، كالنحكٌية، كالصكتٌية( المتعٌمقة بقكاعد المغة العربٌية األساسٌية، كما ييبلحظ 
أف كتاب المغة العربٌية يتكامؿ مع كتاب الٌتربية اإلسبلمٌية في المرحمة األساسٌية، كفي 
ا بآيات مف  باقي المراحؿ الدراسٌية، فكتاب المغة العربٌية في كؿ صؼٍّ يبتدئي دائمن

مف سكر القرآف الكريـ، كىذا دليؿه عمى الترابيط الكثيؽ بيف مبحثي المغة العربٌية  سكرة
 المتضٌمف ميارة القراءة، كالتربية اإلسبلمٌية المتضٌمف مكضكعات التبلكة. 

كبناءن عمى ما سبؽ؛ فإٌنو ينبغي الكقكؼ عمى األخطاء التي يقع فييا طمبة 
الكريـ كتصنيفيا؛ ليسيؿ عمى القائميف الٌصؼ العاشر األساسي في تبلكة القرآف 

كالمييتٌميف بمكضكع التبلكة العمؿ عمى كضع الحمكؿ المناسبة لتصحيح ىذه 
 األخطاء، كبناء برامج تعميمٌية كتدريسٌية لمعالجتيا.

 مشكمة الدراسة: 

ااػب ـيرلكا القرآف ةكبلت في الٌضعؼ فٌ إ عند  لمعياف ت كاقعنا مممكسنا كأمرنا كاضحن
الحظ الباحثي ىذا الضعؼى مف خبلؿ تدريسو مبحث المُّغة  الٌطمبة، كقد كثير مف

العربٌية كما يحتكيو مف الٌسكر كاآليات القرآنٌية، كالتي تككف عادةن في مقٌدمة الكحدات 
ًمو مع زمبلئو الميعٌمميف ممف  الدراسٌية كفي مضاميف الٌدركس، ككذلؾ مف خبلؿ تكاصي

ٌية كالمُّغة العربٌية الذيف أٌكدكا بأٌف ىناؾ ضعفنا شديدنا يدرسكف مادتي التربية اإلسبلم
لدل طمبة المرحمة األساسٌية، كمف بينيـ طمبة الٌصؼ العاشر األساسي في تبلكة 

 القرآف الكريـ.
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كلعٌؿ العديد مف الٌدراسات تدعـي المشاىدات السابقة، حيثي أٌكدت كقكع الطمبة في 
 الٌتجكيد أثناء التبلكة، كٌدراسة )السناني،  كثير مف األخطاء في تطبيقيـ ألحكاـ

AL-Sinani, 2011)  كالتي اىتٌمت بمعرفة األخطاء التي يقع فييا الٌطمبة في تبلكة
القرآف الكريـ كمعرفة أسبابيا، كقد بٌينت كجكد أخطاء تجكيدٌية كثيرة تصؿ إلى درجة 

د إلى ضعؼ الٌطمبة الشيكع. كما أٌكدت بعض الٌدراسات أٌف كثيرنا مف األخطاء تعك 
 ,AL-Shamrani )الشمراني،في القكاعد الٌمغكية كالميارات القرائٌية ، كدراسة 

ر ثهأ لو بٌيةرلعا لٌمغةا دعكاق في يذلٌتبلما ؼضع ( حيثي أظيرت نتائجيا، أفٌ 2000
 .حةيحٌصلا ايتركصبقرآنٌية لا تيااآل ظلف عمى درتيـق دـع في كاضحه 

نيؼ ميعٌمـ التربية اإلسبلمٌية ألخطاء الٌطمبة في كتأسيسنا عمى ذلؾ، فإٌف تص 
التبلكة كالمتعٌمقة باألحكاـ التجكيدٌية كقكاعد الٌمغة العربٌية؛ سيسٌيؿ عميو الجيد كالكقت 
الكبيريف في الكصكؿ إلى المستكل المرجك كاليدؼ المقصكد مف تبلكة الٌسكر القرآنٌية 

كة التي تتضٌمف إعطاء كٌؿ حرؼ حٌقو الكريمة، كيزيد مف إتقاف طمبتو ميارة التبل
 كمستحٌقو، كالذم ييعدُّ أمرنا شرعيِّا كتربكيِّا كتعميميِّا في آفو كاحد.

كبناءن عمى ما تقٌدـ، فقد حاكلت ىذه الٌدراسة الكشؼ عف األخطاء التي يقع فييا 
طمبة الٌصؼ العاشر األساسي في مدارس لكاء ناعكر في تبلكة القرآف الكريـ، 

 يا إلى تجكيدٌية كليغكية.كتصنيف

 :أسئمة الّدراسة 

 يمكف تحديد مشكمة الٌدراسة باألسئمة اآلتية:
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األخطاء التي يقع فييا طمبة الٌصؼ العاشر األساسي في مدارس لكاء ناعكر . ما 1
 في تبلكة القرآف الكريـ؟

 األخطاء في( α= (0.05ىؿ تكجد فركؽ  ذات داللة إحصائٌية عند مستكل داللة. 2
 لمتغٌير تيعزل الكريـ القرآف تبلكة في األساسي العاشر الٌصؼ طمبة فييا يقع لتيا

 الجنس؟

 األخطاء في( α= (0.05ىؿ تكجد فركؽ  ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة. 3
في تبلكة القرآف الكريـ تيعزل لمتغٌير نكع  األساسي العاشر الصؼ طمبة فييا يقع التي

 ة(؟المدرسة )حككمٌية، خاصٌ 

 أىداف الّدراسة:

 تيدؼ الٌدراسة الحالٌية إلى: 

. الكشؼ عف األخطاء التي يقع فييا طمبة الصؼ العاشر األساسي في مدارس 1
 لكاء ناعكر في تبلكة القرآف الكريـ كتصنيفيا كفؽ أداة متخٌصصة لذلؾ. 

 . الكشؼ عف الفركؽ في األخطاء تبعنا لمتغٌيرات الٌدراسة، كىي: الجنس )ذكر،2
 أنثى(، كنكع المدرسة )حككمٌية، خاٌصة(.

 ىمّية الّدراسة:أ 

 :تكميف أىمٌية ىذه الٌدراسة ضمف الٌنقاط اآلتية

أىمٌية القرآف الكريـ لمميسمـ كالميسممة؛ ألٌف قراءتو كتبلكتو تبلكةن سميمة بالٌصكرة . 1
 الصحيحة؛ تساعدي عمى تدٌبر آياتو كفيـ معانييا. 
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جديدو إلى ما قٌدمتو الٌدراسات الٌسابقة ذات العبلقة  محاكلتيا إضافة شيءو . 2
 بمكضكعيا.

أف يستفيد منيا كاضعك مناىج التربية اإلسبلمٌية كمناىج المغة العربٌية  ييمكف .3
 كبخاٌصة في تطكير مكضكعات التبلكة كالٌتجكيػد لمٌصؼ العاشر األساسي.

بية اإلسبلمٌية كالمُّغة العربٌية تيقٌدـ ىذه الٌدراسة تصكُّرنا جديدنا لمعممي التر . 4
كمشرفييـ؛ بأٌنو ييمكف تمييز كتصنيؼ أخطاء الٌطمبة في التبلكة؛ ليسيؿ التعاميؿ معيا 
، بكؿ سيكلة كيسر مف قبؿ الميعٌمميف، كذلؾ بكضع الخطط العبلجٌية المناسبة

ميـ لكتاب ا ت  عالى.كتفادييا مف قبؿ طمبتيـ؛ لمكصكؿ إلى النُّطؽ الصحيح كالسَّ

 :التعريفات اإلجرائّية

جرائينا عمى الٌنحك  كردت مصطمحات ًعدَّة في ىذه الٌدراسة ييمكف تعريفيا مفاىيمٌيا كا 
 اآلتي:

 عٌرفو الفراىيدم الّتصنيف :AL-Farhidi, 2003, B, 418) :نؼ ( "صٌنؼ: الصّْ
نفة: قطعة مف ، فكؿ ضربو مف األشياء صٌنؼ عمى حدة، كالصَّ  طائفة مف كٌؿ شيءو
الٌثكب كطائفة مف القبيمة، كالٌتصنيؼ: تمييز األشياء بعضيا مف بعض". كأشارت 

ىك: كضع كؿ مجمكعة ذات  ( أٌف مصطمح الٌتصنيؼMohiot, 2014محيكت )
خصائص ممٌيزة عمى حدة، كيككف التمييز بيف المجمكعات كفؽ أساس كمبدأ 

يتُـّ مف خبلليا تحديد األخطاء بأٌنو: عممٌيةه  إجرائًياكيعٌرفو الباحثي  محدديف مسبقنا.
التي يقع فييا طمبة الٌصؼ العاشر األساسي في تبلكة القرآف الكريـ، كتقسيميا حسب 

 معايير كأسس معينة منبثقة مف األحكاـ التجكيدٌية كقكاعد المغة العربٌية.
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 ناح فيما األخطاء : "الخطأ كالخطاء: ضٌد الٌصكاب. كفي التٌنزيؿ "كليس عميكـ جي

 B, 65تـ بو"، عٌداه بالباء؛ ألٌنو في معنى عثرتـ أك غمطتـ". )ابف منظكر، أخطأ
2008, Ibn Munzur, ـى  إجرائياً (. كيعٌرفيا الباحثي بأٌنيا: مخالفةي الطٌمبة أحكا

 الٌتجكيد كالقكاعد المُّغكٌية في تبلكة القرآف الكريـ.
 

 أشار إلييا الجبٌلد األخطاء التجويدّية :(2007 ,Jalad -AL)  في تعريفو لٌمحف
الخفي، كالذم ىك أحد قسمي الٌمحف في تبلكة القرآف الكريـ، كبأٌنو الخطأ الذم يككف 

حكـ الغيٌنة أك المد، كيطرأي عمى األلفاظ كال يخؿُّ  -مثبلن  –في أحكاـ الٌتجكيد، كترؾ 
تطبيؽ  بأٌنيا: عدـي  إجرائًيابالمعنى، كلكٌنو يخؿُّ باألداء الصحيح. كيعٌرفيا الباحثي 

ـى  الٌنكف الٌساكنة كالتٌنكيف، كأحكاـ الميـ الٌساكنة، طمبة الٌصؼ العاشر األساسي أحكا
كأحكاـ الٌنكف كالميـ المشٌددتيف، كأحكاـ المدكد، كعبلمات الكقؼ، كصفات الحركؼ 

 )الترقيؽ كالتفخيـ كالقمقمة(، أثناء قراءة القرآف الكريـ.
 

 كعٌرفيا الٌتميف ) : جمع خطأ ليغكم،األخطاء المغوّيةB, 34 ,َُِِ - AL 
Tamin,  ) بأٌنو "صرؼي الكبلـ عف حالتو السكٌية، كقد يككف ذلؾ الٌصرؼ بتغيير

 إجرائًياشكؿ الحرؼ، أك تغيير ىيئتو، أك بتغيير مخرجو، أك صفتو". كيعرفيا الباحثي 
لمستكيات بأٌنيا: عدـي تطبيؽ طمبة الٌصؼ العاشر األساسي قكاعدى المغة العربٌية با
 الٌمغكٌية الثبلثة )الٌصرفٌي، كالنحكٌم، كالصكتٌي(، في تبلكة القرآف الكريـ.  
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 ىـ جزءه مف المرحمة األساسٌية في الٌنظاـ التعميمي األردني، طمبة الّصف العاشر :
 Ministry of كالذم ييعبَّر عنيـ بالسَّنة الدراسٌية العاشرة )كزارة التربية كالتعميـ،

Education, 2019  بأٌنيـ: طمبة الٌصؼ العاشر  إجرائًيا(. كيعٌرفيـ الباحثي
ـ( جميعيـ في المدارس الحككمٌية كالخاٌصة ََِِ/َُِٗاألساسي لمعاـ الٌدراسي )

  الٌتابعة لمديرية تربية لكاء ناعكر.
 

 خاصٌية مف خصائص الميصحؼ الٌشريؼ، "تطمؽ عمى طريقة أداء القرآف التالوة :
Jalad -AL ,ا مع مراعاة سبلمة الٌنطؽ بالحركؼ كالكممات". )الجبٌلد، الكريـ لفظيٌ 

2007, B, 221 في دراستو الحالٌية بأٌنيا: قراءةي اآليات  إجرائًيا(. كيعرفيا الباحثي
كالمقاطع القرآنٌية التي تـٌ اختيارىا مف كتب التربية اإلسبلمٌية المقٌررة عمى الطمبة، 

 اة األحكاـ التجكيدٌية كالمستكيات المغكٌية.كنطقيا بصكرة صحيحة مع مراع

 :حدود الّدراسة ومحّدداتيا

تَـّ إجراء ىذه الٌدراسة في ضكء مجمكعة مف الحدكد كالميحددات التي التـز بيا 
 الباحثي في دراستو، كىي كاآلتي:

  :اقتصرت الدٌراسة الحالٌية عمى مكضكعات أحكاـ الٌتجكيد الحدود الموضوعّية
كتب التربية اإلسبلمٌية لصفكؼ المرحمة األساسٌية الصادرة مف كزارة الكاردة في 

(، كىي أحكاـ: الٌنكف الٌساكنة كالٌتنكيف، كالميـ َُِٗالتربية كالٌتعميـ األردنٌية )
الٌساكنة، كالٌنكف كالميـ المشددتيف، كالمدكد، كعبلمات الكقؼ، كصفات الحركؼ 

مستكيات المغة العربٌية الثبلثة: الصرفٌي،  )الترقيؽ كالتفخيـ كالقمقمة(، إضافة إلى
 كالنحكٌم، كالصكتٌي.
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  :اقتصرت الٌدارسة الحالٌية عمى عينة مف طمبة الٌصؼ العاشر الحدود المكانّية
األساسي، مف كبل الجنسيف في المدارس الحككمٌية كالخاٌصة في مديرٌية تربية لكاء 

 ناعكر في العاصمة عماف.

  :قت الٌدراسة الحالٌية خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ طيبٌ الحدود الزمانّية
 ـ(.  ََِِ/َُِٗالٌدراسي )

كتتحدد نتائج ىذه الٌدراسة بمدل صدؽ األداة كثباتيا، كدقة مبلحظة الباحث 
 لعٌينة الٌدراسة، كاألساليب اإلحصائٌية الميستخدمة الستخراج النتائج كتفسيرىا.

 :الّدراسات الّسابقة

تـٌ عرض بعض الٌدراسات الٌسابقة المتعٌمقة بمكضػكع ىذه الٌدراسة،  فی ىذا الجزء
كالتي أيتػيح لمباحث اإلطٌػبلع عمييػا؛ بيػدؼ اإلفادة منيػا فػي إجراء دراستة الحالٌية، 
كبناء أداتيا، كذلؾ مف خبلؿ اإلشارة لكؿ دراسة مف حيث: اليدؼ منيا، كعينتيا، 

تـ ىذا الجزء بتعقيب  كأدكاتيا المستخدمة، كأىـ الٌنتائج التػي تكصمت إلييا، ثـٌ خي
كتعميؽ عاـ عمى الدراسات الٌسابقة، كبياف أكجو االتفاؽ بينيا كبيف الدراسة الحالٌية، 
كاإلشارة إلى ما تمٌيزت بو الٌدراسة الحالٌية عنيا. كفيما يمي عرضيا حسب الترتيب 

 الٌزمني مف األحدث إلى األقدـ:

( دراسة ىدفت إلى معرفة األخطاء التي AL-Sinani, 2011أجرل السناني )
يقع فييا طبلب الٌصؼ الٌسادس االبتدائي أثناء تبلكتيـ لمقرآف الكريـ، كمعرفة أسبابيا 
مف كجية نظر مشرفي التربية اإلسبلمٌية كمعممييا، كتقديـ بعض المقترحات 

محافظة ينبع  لمعالجتيا، كتٌككف مجتمع الدراسة مف مدارس الذككر االبتدائية في
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البحر كمشرفي التربية اإلسبلمٌية، كمعممي القرآف الكريـ لمٌصؼ الٌسادس االبتدائي 
( طالبنا، تـ اختيارىـ 220ىػ(، كتكٌكنت عينة الٌدراسة مف )1430لمعاـ الدراسي )

( معممنا، كاستخدمت الدراسة أداتيف مف 33( مشرفيف، ك)5بالطريقة العشكائية، ك)
ت كالبيانات، ىما: بطاقة المبلحظة الخاصة في عينة الطبلب؛ أجؿ جمع المعمكما

( حكمنا، كاالستبانة الخاصة في عينة 25لتحديد أخطائيـ التجكيدية كتضمنت )
المشرفيف كالمعمميف؛ لمعرفة األسباب المؤدية إلى الكقكع في أخطاء التبلكة كالتجكيد، 

كجكد أخطاء في األحكاـ ( فقرة، كأظيرت الدراسة 81كقد تككنت االستبانة مف )
%( التي حددىا 25التجكيدية التي تـ قياس الطمبة عمييا؛ حيث تجاكزت نسبة )

الباحث، كفي مجاؿ أسباب األخطاء؛ فقد تعمقت بالطالب، كعدـ تمييزىـ لمحركات 
 اإلعرابٌية، كالمادة الدراسٌية، كبالمعمـ، كطريقة التدريس، كاألسرة.

دراسة ىدفت إلى كصؼ  (AL-Hawamda, 2010)كما أجرل الحكامدة 
أخطاء القراءة الجيرٌية كتحميميا لدل طمبة الٌصؼ الثالث األساسي كدرجة تمٌكنيـ مف 
ظيار اإلستراتيجيات القرائية التي  أنظمة المُّغة )الرمزم، كالصكتي، كالتركيبي(، كا 

عيف ( طالبنا كطالبةن، مكز 20يستخدميا الٌطمبة، كقد تككنت عينة الدراسة مف )
بالتساكم بيف الجنسيف، حيث تـ اختيارىـ بطريقة العينة البسيطة العشكائية مف طمبة 

في الفصؿ الثاني لمعاـ  -مجتمع الدراسة-الصؼ الثالث األساسي في محافظة إربد 
ـ(، كقد استخدمت الدراسة قائمة تحميؿ األخطاء القرائية 2009/(2008الدراسي 

(R.M.I)  كأظيرت نتائج الٌدراسة، ارتكاب طمبة البياناتكأداة لجمع المعمكمات ك ،
الٌصؼ الثالث األساسي مجمكعة مف األخطاء في القراءة الجيرية، كأٌف أكثر أنكاع 
األخطاء شيكعنا في قراءة الطمبة كانت أخطاء اإلبداؿ يمييا الحذؼ، ثـٌ اإلضافة، كما 
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القرائية بيف الطمبة  أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في األخطاء
 تيعزل لمتغير جنس الطمبة.

( دراسة ىدفت إلى تحميؿ AL-Abdullah, 2008ككذلؾ أجرل العبد ا ) 
أخطاء طمبة الٌصؼ الٌسابع األساسي في مدارس األغكار الشمالٌية في القراءة الجيرٌية 

ؼ اإلستراتيجيات (، كتعرٌ R.M.Iفي المغة العربٌية كفؽ قائمة تحميؿ األخطاء القرائٌية )
التي يستخدمكنيا أثناء قراءتيـ، كقياس مدل تمٌكنيـ مف استخداـ أنظمة المغة العربٌية 
الثبلثة )الرمزم، النحكم، الٌداللي( كأثرىا في استيعابيـ، كتكٌكنت عينة الٌدراسة مف 

 ( طالبةن مف مديرٌية التربية كالٌتعميـ لمكاء األغكار الشمالٌية لمعاـ الدراسي21)
( طالبات في 7ـ(، مكزعات عمى ثبلثة مستكيات تحصيمٌية بكاقع )2006 /2005)

(، كأظيرت  (R.M.Iكاستخدمت الدراسة أداة تحميؿ األخطاء القرائية كؿ مستكل،
نتائجيا أف أكثر أنكاع األخطاء شيكعنا في قراءة الطالبات كانت أخطاء اإلبداؿ، ثـ 

 الحذؼ، ثـ اإلضافة.

دراسة ىدفت إلى معرفة العبلقة  (AL-Kasasbeh, 2003)كأجرل الكساسبة 
بيف األخطاء المغكية كاألحكاـ التجكيدٌية ببعض متغيرات الدراسة، كتكٌكنت عينة 
الدراسة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي في مدارس محافظة إربد، كتـ اختيارىـ 

ات، مقٌسمة بالطريقة العشكائية، كاستخدمت الدراسة أداة لجمع البيانات كالمعمكم
قسميف: القسـ األكؿ يختص بجمع بيانات عف الطمبة كأسرىـ كتخٌصص المعٌمـ، 
كالقسـ الثاني يختص بقراءة عينة الدراسة أكؿ عشر آيات مف سكرة النساء مف 
الكتاب المدرسي المقٌرر لمٌصؼ العاشر، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات 

جكيدية تيعزل لمتغٌيرات الدراسة التي حٌددىا داللة إحصائية لؤلخطاء المغكية كالت



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 352 

الباحث كىي: ما يتعٌمؽ بالطالب )مكاف اإلقامة، كااللتحاؽ بالٌركضة، كبمراكز تحفيظ 
القرآف الكريـ(، كما يتعمؽ بأسرتو )مستكل التفاىـ بيف الكالديف، كمستكل تعميـ كؿ 

متغيرم جنس منيما( كتخٌصص المعٌمـ، كلـ تظير فركؽ ذات داللة إحصائية ل
 الطمبة، كمينة الكالديف لؤلخطاء المغكية.

( دراسة ىدفت إلى حصر األخطاء AL-Shamrani, 2000كأجرل الٌشمراني )
التجكيدٌية التي يقع فييا طبلب األكؿ المتكسط أثناء تبلكة القرآف الكريـ كالتي تصؿ 

مع الٌدراسة فقط إلى درجة الشيكع كالتعٌرؼ عمى أسبابيا في محافظة جدة، كتكٌكف مجت
مف مدارس الذككر المتكسطة في مدينة جدة كمف مشرفي التربية اإلسبلمٌية كمعممي 

ق(، 1419القرآف الكريـ الذيف يدٌرسكف الصؼ األكؿ المتكسط لمعاـ الدراسي )
( 24( طالبنا تـٌ اختيارىـ بالطريقةو العشكائية، ك)195كتككنت عينة الٌدراسة مف )

ا75مشرفنا ك) ، كقد استخدمت الدراسة أداتيف لجمع البيانات ىما: بطاقة ( معممن
( حكمنا تجكيدينا بما في ذلؾ المكٌرر، 153المبلحظة/ لعينة الطمبة، كتضمنت )

كاالستبانة/ لعينة المعٌمميف كالمشرفيف؛ كذلؾ لمعرفة األسباب المؤٌدية ليذه األخطاء، 
تجكيدٌية في بعض أحكاـ  ( فقرةن، كأظيرت الدراسة كقكع أخطاء62كتكٌكنت مف )

%( كىي النسبة التي حددىا الباحث في اعتبار 25التجكيد كالتي تجاكزت نسبة )
الخطأ شائعنا، كأخطاء لـ تتجاكز ىذه النسبة لـ تعتبر شائعة، كأظيرت الدراسة كجكد 
عددو مف األسباب المؤدية إلى األخطاء، منيا ما يتعمؽ بالطمبة، كعدـ تمييزىـ 

عرابٌية، كمنيا ما يتعمؽ بالمعٌمـ، كقمة اىتمامو في تصحيح األخطاء أثناء لمحركات اإل
التبلكة، كمنيا ما يتعمؽ في طريقة التدريس، كإغفاليا لمتكازف بيف الجانبيف الٌنظرم 
 كالتطبيقي، كمنيا ما يتعمؽ باألسرة، كإىماليا في متابعة تحصيؿ الطمبة في التبلكة.
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 :بقةالتعقيب عمى الّدراسات الّسا

مف خبلؿ عرض الٌدراسات الٌسابقة ذات العبلقة بالٌدراسة الحالٌية، نجد تنٌكعيا 
مف حيث أماكف إجرائيا )المممكة األردنٌية الياشمٌية، سمطنة عيماف، المممكة العربية 
، السعكدية،(، كالمكضكع الذم تناكلتو )أحكاـ التبلكة كالتجكيد، كالقراءة الجيرٌية(

مستيدفة )طمبة مدارس، كطمبة، معمميف كمعممات، مشرفيف(، كقد كطبيعة العينات ال
 جاءت الٌدراسات الٌسابقة عمى نكعيف اثنيف ىما:

 النوع األول: اختّص بتالوة القرآن الكريم

حيث اتفقت جميعيا في ىذا الٌنكع مع ىدؼ الٌدراسة الحالٌية، كىك الٌتركيز عمى 
عتنت في معرفة كحصر كتحديد أخطاء األخطاء في تبلكة القرآف الكريـ، لكٌنيا ا

؛ AL-Sinani, 2011التبلكة كأسبابيا، كما في دراسة كؿ مف: )الٌسناني، 
 .AL-Shamrani, 2000)؛ الٌشمراني،  AL-Kasasbeh, 2003الكساسبة،

 النوع الثاني: اختّص بالقراءة الجيرّية 

ك الٌتركيز عمى حيث اتفقت جميعيا في ىذا الٌنكع مع ىدؼ الٌدراسة الحالٌية كى
األخطاء كاالىتماـ بيا، لكٌنيا اعتنت في كصؼ كتحميؿ األخطاء في القراءة 

؛ العبدا،  AL-Hawamda, 2010 الجيرٌية، كما في دراسة كؿ مف: )الحكامدة،
AL-Abdullah, 2008.) 

كقد اتبعت الٌدراسات الٌسابقة جميعيا المنيج الكصفي، كاتفقت ىذه الٌدراسة معيا  
 نيجيا كىدفيا، كىك مكضكع أخطاء الٌطمبة في تبلكة القرآف الكريـ كالعناية بيا.في م
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كما تمٌيزت بو الٌدراسة الحالٌية عف الٌدراسات الٌسابقة، أٌنيا جرت في حدكد زمانٌية 
كمكانٌية كمكضكعٌية كبشرٌية مختمفة كبالتركيز عمى األخطاء مف حيث تصنيفيا؛ إٍذ 

يقع فييا طمبة الٌصؼ العاشر األساسي في المدارس  قامت بتصنيؼ األخطاء التي
الحككمٌية كالخاٌصة التابعة لمديرية تربية لكاء ناعكر في المممكة األردنٌية الياشمٌية 
في تبلكة القرآف الكريـ إلى صنفيف، ىما: األخطاء التجكيدٌية كاألخطاء المغكٌية، 

ىذه الدراسة لـ تتناكؿ متغير  كتجدر اإلشارة إلى أٌف الدرسات السابقة المذككرة في
 نكع المدرسة )حككمٌية، خاٌصة(.

كقد استفاد الباحثي في دراستو الحالٌية مف الٌدراسات الٌسابقة في المنيجٌية البحثٌية 
المتٌبعة، ك في كيفٌية صياغة األدب الٌنظرم، كفي بناء أداة دراستو، كاإلٌطبلع عمى 

كاختيار األسمكب اإلحصائي الميناسب منيا، األساليب اإلحصائٌية المستخدمة فييا، 
كتكظيؼ نتائج ىذه الٌدراسات كربطيا في تفسير كتكضيح نتائج دراستو التي تـٌ 

 التكصُّؿ إلييا.

 الّطريقة واإلجراءات

تناكؿ ىذا الفصؿ الٌتعريؼ بمجتمع الٌدراسة كعينتيا ككصؼ أداتيا مف حيث 
مف صدقيا كثباتيا، كما تضٌمف متغٌيراتيا  كيفٌية بنائيا كصياغتيا، ككيفٌية الٌتأٌكد

جراءات تطبيؽ الٌدراسة، كمف ثـٌ عرض لؤلساليب اإلحصائٌية المستخدمة فييا.  كا 

 منيجّية الّدراسة:

 اعتمد الباحث في دراستو المنيج الكصفي، بشٌقيو التحميمي كالمسحي.

 :مجتمع الّدراسة
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ي، كمف كبل الجنسيف في مجتمع الٌدراسة ىـ جميع طمبة الصؼ العاشر األساس
المدارس الحككمٌية كالخاٌصة في مديرية تربية لكاء ناعكر في الفصؿ الٌدراسي الثاني 

( طالبنا كطالبةن، حسب ُِِٗـ(، حيث بمغ عددىـ )2019/2020لمعاـ الدراسي )
 سجبلت قسـ التخطيط في مديرية التربية كالتعميـ.

 :عّينة الّدراسة

( طالبنا كطالبةن، كالتي ستمثؿ مجتمع الٌدراسة 150)تكٌكنت عينة الٌدراسة مف 
الحالٌية، حيث تَـّ اختيارىا بالطريقة الطبقٌية العشكائٌية، كبمغت نسبتيا المئكية مف 

 ( اآلتي:ُ%، كجاء تكزيعيا كما ىك مكٌضح في الجدكؿ )ٕمجتمع الٌدراسة 

 (: توزيع مجتمع الدراسة وعينتيأجدول )

 
؛ تـٌ كبعد تحديد عينة الٌدراسة الممثمة لكؿ طبقة مف طبقات مجتمع الٌدراسة

اختيار المدارس الحككمٌية كالخاٌصة التي تشتمؿ عمى طمبة الٌصؼ العاشر األساسي 
        بالٌطريقة العشكائٌية، كتـ االختيار بطريقة البطاقات.

 مئويةالّنسبة ال العينة الّنسبة المئوية المجتمع الجنس نوع المدرسة

 

 حككمٌية

 % ّٖ ٔٓ % ّٖ ّٖٔ ذككر

 % ِْ ْٔ % ِْ َٕٗ إناث

 

 خاٌصة

 % ُِ ُٖ % ُِ ِِٖ ذككر

 % ٖ ُِ % ٖ ُٕٔ إناث

 % ََُ َُٓ % ََُ ُِِٗ  المجمكع الكمي
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 أداة الّدراسة:

لجمع البيانات كالمعمكمات التي تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ الٌدراسة كاإلجابة عف 
حيث  ؛الكريـ حظة لرصد أخطاء الطمبة في تبلكة القرآفأسئمتيا؛ تـٌ إعداد بطاقة مبل

تيعدُّ )المبلحظة( األداة األكثر مبلءمة لجميع المراحؿ الٌدراسية كمف بينيا ىذه 
كفيما يمي كصؼه المرحمة العمرٌية، كاألنسب الستقصاء أخطائيـ مباشرة كتصنيفيا. 

 لبطاقة المبلحظة:

 . ىدف بطاقة المالحظة:ٔ

حظة ىك تصنيؼ أخطاء طمبة الٌصؼ العاشر األساسي في ىدؼ بطاقة المبل
مدارس لكاء ناعكر في تبلكة القرآف الكريـ إلى صنفيف ىما: تجكيدٌية، كليغكٌية، بحسب 
المعايير الخاٌصة لكؿ صنؼو في عممية تحديد األخطاء في تبلكة الطمبة لمقرآف 

 الكريـ.

 . كيفية بناء بطاقة المالحظة:ٕ

 األدب الٌنظرم ذات العبلقة كالٌرجكع إلى الٌدراسات الٌسابقة، مثؿتـٌ اإلٌطبلع عمى 
( التي ,AL-Shamrani  َََِ، كالٌشمراني، ,AL-Sinani َُُِ)الٌسناني، 

اعتمدت بطاقة المبلحظة كأداة لجمع البيانات كالمعمكمات؛ حيثي تـٌ االستفادة منيا 
 في تصميـ بطاقة مبلحظة خاٌصة بيذه الٌدراسة.

 :ى بطاقة المالحظة. محتو ٖ
  :لتحديد مكضكعات أحكاـ التبلكة كالٌتجكيد الرئيسة تحديد أحكام التالوة والتجويد

التي تـٌ دراستيا مف قبؿ طمبة الٌصؼ العاشر األساسي؛ تـٌ تحميؿ كتب التربية 
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اإلسبلمٌية لممرحمة األساسٌية مف الٌصؼ الخامس األساسي إلى الصؼ العاشر 
ة التحميؿ تـٌ صياغة األحكاـ التجكيدٌية عمى شكؿ فقرات في األساسي، كبعد عمميٌ 

مجاالت رئيسة في محكر خاص ييسٌمى )األحكاـ التجكيدٌية(؛ حيثي بمغت فقرات 
( فقرة مكزعة في ستة مجاالت، كقد تـٌ تحكيـ نتائج ٌتحميؿ الكتب مف ِٔالتحميؿ )

رفييا، كالذيف أقٌركا قبؿ مجمكعة مف معممي كمعممات مادة التربية اإلسبلمٌية كمش
بصٌحة نتائج ىذا الٌتحميؿ مف حيث تكٌفر جميع األحكاـ التجكيدٌية، كما تـٌ حصر 
المقاطع القرآنٌية الكاردة فييا كالمخٌصصة لتطبيؽ الٌطمبة؛ الختيار المناسب منيا 

  كلتبلكتيا مف قبؿ عٌينة الٌدراسة.
  :يات الٌمغكية الثبلثة، كىي: تـٌ تحديد المستك تحديد مستويات المُّغة العربّية

)الٌصرفٌية، كالٌنحكٌية، كالٌصكتٌية(، كيندرج تحت كؿ مستكل فقرات خاٌصة بو، 
مستنبطة مف تحميؿ القكاعد كاألنماط المغكٌية الكاردة في مباحث المُّغة العربٌية لصفكؼ 

ة ( فقرات مكزعة في ثبلثٕالمرحمة األساسٌية؛ حيث بمغ مجمكع فقرات ىذا المحكر )
( فقرة ّّكيتبيف مما سبؽ بأٌف مجمكع الفقرات الكمي لبطاقة المبلحظة )، مجاالت

 مكزعة في تسعة مجاالت في محكريف اثنيف. 
 درجات تكرارات األخطاء: .ٗ
  )لتقدير درجات أخطاء الٌطمبة في تبلكة القرآف الكريـ؛ تـٌ اعتماد مقياس )ليكرت

ة شيكع الخطأ، كما ىك مكضح في الثبلثي كحساب المتكٌسط المرٌجح؛ لتحديد درج
 (، اآلتي:ِالجدكؿ )
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 (: درجات تكرارات األخطاء وتقديرات درجة شيوع الخطأ حسب المتوّسط المرّجح ٕجدول )

 تقدير درجة شيوع الخطأ المتوسط المرجح الوزن درجة تكرارات األخطاء

 متدٌنية   ُ - ٔٔ.ُ   ُ قميمة

 متكٌسطة ٕٔ.ُ – ّّ.ِ ِ متكٌسطة

 مرتفعة ّْ.ِ – ّ ّ ليةعا

 
  تكضيح كيفية احتساب مجمكع درجات تكرارات األخطاء في محكرم األداة كفي

األداة ككؿ في مجمكعيا الكمي؛ كذلؾ بعممية ضرب عدد الفقرات في عدد عينة 
 الٌدراسة عمى الٌنحك اآلتي:

 (. ََّٗ= )َُٓ xفقرة  ِٔاألحكاـ التجكيدٌية:  .ُ
 (.ََُٓ) =َُٓ xرات فق ٕالمستكيات المغكٌية:   .ِ
 (.َْٓٗ= )َُٓ xفقرة  ّّاألداة ككؿ:   .ّ
  إليجاد المتكسط الحسابي، تـٌ ضرب درجة تكرارات األخطاء بكزنيا المحٌدد كما

(، ّ(؛ حيث تـٌ ضرب مجمكع الدرجة العالية بالعدد )ِىك مبيف في الجدكؿ )
(، ثـ تقسيـ ُدد )(، كمجمكع الدرجة القميمة بالعِكمجمكع الدرجة المتكسطة بالعدد )

(، ْالمجمكع الناتج مف عممية الضرب عمى المجمكع الكمي لمدرجات بالنسبة لمجدكؿ)
 (.ُّ-ٓ( بالنسبة لبقية الجداكؿ مف )َُٓكعمى عدد العينة )

 الّنص المستيدف بالمالحظة: .٘

تـٌ قراءة جميع المقاطع القرآنٌية المقٌررة لمتطبيؽ كالكاردة في كتب التربية 
ة لممرحمة األساسٌية؛ الختيار المناسب منيا؛ لتبلكتيا مف قبؿ عينة الٌدراسة، اإلسبلميٌ 
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( الكاردة في ٕ-ُكقد تـٌ تحديد مقطعيف منيما، كىما: آيات مف سكرة األعراؼ مف )
-ُكتاب التربية اإلسبلمٌية لمٌصؼ العاشر األساسي، كآيات مف سكرة الجاثية مف)

مٌية لمٌصؼ السابع؛ كقد تـٌ اختيار ىذيف ( الكاردة في كتاب التربية اإلسبلَُ
المقطعيف؛ الشتماليما عمى جميع األحكاـ التجكيدٌية التي كردت في نتائج تحميؿ 
مكضكعات التبلكة كالتجكيد كتـٌ تضمينيا في بطاقة المبلحظة كالميراد تصنيؼ 

التي األخطاء فييا، كاشتماليا كذلؾ عمى المستكيات المغكية، كألٌنيما مف اآليات 
 كيًضعت مف قبؿ كاضعي منياج التربية اإلسبلمٌية لتطبيؽ الٌطمبة ألحكاـ التجكيد.

 :صدق أداة الّدراسة

تأكُّد مف صدؽ األداة؛ تـٌ اعتماد الصدؽ المنطقي كالذم يستند إلى آراء لم
المتخٌصصيف في أساليب تدريس التربية اإلسبلمٌية، كأساليب تدريس المغة المحٌكميف 
في الجامعات األردنية، كأىؿ االختصاص في القرآءات القرآنٌية كالمجازيف في العربٌية 

حيث الٌتجكيد، كأىؿ االختصاص في قسـ اإلشراؼ الٌتربكم في كزارة التربية كالٌتعميـ؛ 
تـٌ تحكيميـ لمحاكر كفقرات بطاقة المبلحظة مف حيث صياغتيا الُّمغكٌية ككضكحيا، 

ستيدفة في ىذه الٌدراسة، كتَـّ بعد ذلؾ تعديميا بإضافةو كمناسبتيا لمفئة الطبلبٌية الم
ا بأٌف  بداؿ بعض الصيغ بناءن عمى مبلحظاتيـ التي أكردكىا في أداة الٌدراسة، عممن كا 
جميع المحٌكميف لـ يقكمكا بحذؼ أم فقرة مف فقرات أداة الٌدراسة، كىذا مؤشره عمى 

 نسبة االتفاؽ العالية بيف المحٌكميف عمى صدقيا.

 :ثبات أداة الّدراسة
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تـٌ تطبيؽ األداة المصٌممة لجمع البيانات عمى عٌينة استطبلعٌية مكٌكنة مف 
( طالبنا كطالبةن مف داخؿ مجتمع الٌدراسة كمف خارج عينة الٌدراسة؛ كذلؾ مف 20)

التأكُّد مف ثبات أداة الٌدراسة مف خبلؿ تطبيؽ نكع مف أنكاع الثبات: كىك الثبات أجؿ 
، فبعد مركر أسبكعيف عمى االستماع ر )عبر الزمف( بصكرة الثبات باإلعادةباالستقرا

لتبلكات الٌطمبة مف قبؿ الباحث مف خبلؿ التسجيؿ الٌصكتي، كرصد درجاتيـ في 
بطاقة المبلحظة، تـٌ االستماع لتبلكاتيـ مرة أخرل مف قبؿ الباحث كرصد درجاتيـ، 

كؿ تطبيؽ عمى حدا، كاستخراج نسبة  كبعد جمع البيانات كترقيميا، تـٌ رصد درجات
التكافؽ بيف الدرجات في التطبيقيف، كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بينيما، كالذم 

( كالتي Holistiييمثؿ مدل الثبات بيف نتائج التطبيقيف باستخداـ معادلة "ىكلستي" )
 تنصُّ عمى:

 معامل الثبات =  

= )عدد الحاالت التي قاـ  ُلمتفؽ عمييا( فحيثي إٌف:   ت = )عدد الحاالت ا
= عدد الحاالت التي قاـ بتسجيميا  ِبتسجيميا الباحث في التطبيؽ األكؿ(،) ف

 الباحث في التطبيؽ الثاني(.

(، كىي نسبة يمكف االعتماد عمييا في تطبيؽ ّٖ.َحيثي بمغت قيمة الثبات )
ضح نسبة االتفاؽ كاالختبلؼ بيف ( ييك ّاألداة عمى عينة الٌدراسة الحالٌية، كالجدكؿ )

 درجات التطبيقيف لمعٌينة االستطبلعٌية.
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 (: نسبة االتفاق واالختالف بين درجات التطبيقين وقيمة الثبات ٖجدول )  

 النسبة المئوية عدد الدرجات الدرجات

 %ََُ َٔٔ الدرجات الكمية في كؿ تطبيؽ )األكؿ، الثاني(

 %ُٕ ُُٓ حث في كؿ تطبيؽ )األكؿ، الثاني(الدرجات التي انفرد بتسجيميا البا

 %ّٖ ْٓٓ الدرجات المتفؽ عمييا في التطبيقيف 

  ّٖ.َ معامؿ االرتباط "الثبات"

 :متغيرات الّدراسة

 اشتممت الٌدراسة عمى متغٌيريف مستقٌميف، كىما:

 .. متغير الجنس: كلو مستكياف اثناف ) ذكر، أنثى(1

 كياف اثناف )حككمٌية، خاٌصة(.متغٌير نكع المدرسة: كلو مست. ِ

، كىك: األخطاء في تبلكة القرآف الكريـ.  كما اشتممت عمى متغٌيرو تابعو كاحدو

 إجراءات تطبيق الّدراسة:

مراجعة قسـ المناىج كالتدريس في كمٌية العمـك التربكٌية في جامعة الطفيمة التقنٌية؛   .ُ
كتاب رسمي لرئاسة  لمحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة الباحث؛ حيث تـٌ تكجيو

الجامعة بيذا الشأف؛ كقامت رئاسة جامعة الطفيمة التقنٌية بمخاطبة كزارة التربية 
ـٌ  كالٌتعميـ األردنٌية بكتاب رسمي؛ لتسييؿ ميمة الباحث، كبعد تسميـ الكتاب المكجو؛ ت
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مديرية  أخذ المكافقة الرسمٌية إلجراء الٌدراسة مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ كالتنسيؽ مع
 تربية لكاء ناعكر.

 
زيارة المدارس الحككمٌية كالخاٌصة في مديرية تربية لكاء ناعكر التي تـٌ اختيارىا   .ِ

كمقابمة مديرم كمديرات تمؾ المدارس كتسميميـ كتاب تسييؿ الميٌمة مف كزارة التربية 
 كالتعميـ، كالذيف أبدكا االستعداد الٌتاـ في تعاكنيـ.

 
ٌممات التربية اإلسبلمٌية كاإليضاح ليـ عف طبيعة الٌدراسة، مقابمة معٌممي كمع  .ّ

كأٌنيا ألغراض البحث العممي، كأٌف المعمكمات التي ستتكفر عف طمبتيـ ستعامؿ 
بسرٌية تاٌمة، كالتنسيؽ معيـ في  تحديد مكعدو لمقابمة عينة مف طمبة الٌصؼ العاشر 

فو مناسب داخؿ المدرسة؛ لمبلحظة األساسي يتُـّ اختيارىا بالطريقة العشكائٌية في مكا
تبلكتيـ مف قبؿ الباحث كدكف إشراؾ أم معمـ في عممية المبلحظة، كاستبعاد كؿ 
ا بأٌنو لـ  طالب ممتحؽ بمراكز تعميـ تبلكة القرآف الكريـ أك سبؽ لو االلتحاؽ بيا. عممن

 يتـ إخبارىـ بمكاضع اآليات التي سيتـٌ تبلكتيا مف ًقبؿ طمبتيـ.  
 

ب مف كؿ طالبو تبلكة المقطعيف المختاريف بتأفٍّ كبتطبيؽ أحكاـ التبلكة الٌطم  .ْ
كالتجكيد التي درسيا جميعيا كمراعاة قكاعد المغة العربٌية، كذلؾ بعد التكضيح لو 
اليدؼ مف تبلكتو، كأٌنيا ال تتعٌمؽ بتحصيمو الدراسي؛ كذلؾ مف أجؿ تكليد الشعكر 

ماع لتبلكتو عمى انفراد دكف مقاطعةو أك تصحيحو باالرتياح ليـ أثناء التبلكة، كاالست
ليا، كرصد األخطاء التي يقع فييا مباشرة في كرقة جانبية تحتكم عمى جميع فقرات 
ـٌ  األحكاـ التجكيدٌية كفقرات المستكيات المغكٌية، مع شكره عمى تبلكتو بعد االنتياء، ث
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بطاقة المبلحظة دكف  إعطاء الدرجة المناسبة لكؿ فقرة حسب نسبة كقكع الخطأ في
 تأخير.

ؿ إلييا، تـٌ ترقيميا كاالحتفاظ بيا؛ لمقياـ  بعد  .ٓ ـٌ التكصُّ جمع البيانات التي ت
بمعالجتيا باألساليب اإلحصائٌية المناسبة فيما بعد باستخداـ برنامج التحميؿ 

 (.SPSSاإلحصائي )

 اإلحصائّية المستخدمة:األساليب 

ة مف األساليب اإلحصائٌية؛ لمعالجة البيانات في ىذه الٌدراسة تـٌ إجراء مجمكع
 المتكٌفرة حكؿ الٌدراسة، كىي عمى الٌنحك اآلتي:

. حساب التكرارات كالمتكسطات الحسابٌية كاالنحرافات المعيارية؛ حيث إٌنيا األنسب 1
 الستخراج نتائج الٌدراسة التي تعمؿ عمى تصنيؼ األخطاء.

ثبات  معامؿ إليجاد قيمة(؛ olistiHلة )(، كمعادCronbach's alpha. معادلة )2
  أداة الدراسة.

(؛ لئلجابة عف سؤالي الٌدراسة  (Independent Samples t-test. اختبار3
 المتعٌمقيف بمتغٌيرم جنس الٌطمبة كنكع المدرسة )حككمٌية، خاٌصة(.

 نتائج الّدراسة

ـٌ التكصُّؿ إلي ا لنتائج الٌدراسة التي ت يا كمناقشتيا يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضن
كتفسيرىا، كذلؾ بعد إجراء المعالجة اإلحصائٌية لمبيانات التي تـٌ جمعيا مف خبلؿ 

 أداتيا؛ لئلجابة عف أسئمتيا، كىي عمى الٌنحك اآلتي:
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 الّنتائج المتعّمقة بالّسؤال األّول ومناقشتيا وتفسيرىا: 

ساسي في األخطاء التي يقع فييا طمبة الٌصؼ العاشر األ ما نصُّ الٌسؤاؿ:
  مدارس لكاء ناعكر في تبلكة القرآف الكريـ؟

 كلئلجابة عف ىذا الٌسؤاؿ قاـ الباحث بما يمي:

تكرارات درجات األخطاء كمتكسطاتيا الحسابية كانحرافاتيا المعيارية؛ : احتساب أواًل 
لتحديد درجة شيكع الخطأ في محكرم األحكاـ التجكيدٌية كالمستكيات المغكية كاألداة 

 ( اآلتي:ْكما ىك مبيف في الجدكؿ )، ككؿ

(: تكرارات درجات األخطاء ومتوسطاتيا الحسابّية وانحرافاتيا المعيارية ودرجة شيوع ٗجدول )

 الخطأ في محوري األحكام التجويدّية والمستويات المُّغوية واألداة ككل 
األخطاء جاءت عمى النحك  ( أٌف درجات شيكعْيٌتضحي مٌما سبؽ مف الجدكؿ )

 اآلتي: 

مجموع  درجات تكرارات األخطاء المحور
 الدرجات

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة شيوع 
 قميمة متوسطة عالية الخطأ

 متكٌسطة 62. ٕٗ.ُ ََّٗ ُْٕٗ َُّٖ ُّّٖ األحكاـ التجكيدٌية

 متكٌسطة 63. ٗٗ.ُ ََُٓ َّٔ ّّٖ ِّٓ المستكيات الُّمغكٌية

 متكٌسطة 62. ٕٗ.ُ َْٓٗ ُّٖٗ ُّٕٔ ُّٕٓ كؿ األداة
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   ؛ )متوّسطة(درجة شيكع األخطاء في محكر األحكاـ التجكيدٌية بمجمكعو العاـ
( بانحراؼ ٕٗ.ُحيث بمغت قيمة المتكٌسط الحسابي لدرجات تكرارات األخطاء )

 .(.ِٔمعيارم )
 

   ؛ )متوّسطة(درجة شيكع األخطاء في محكر المستكيات المغكٌية بمجمكعو العاـ
( بانحراؼ ٗٗ.ُحيث بمغت قيمة المتكٌسط الحسابي لدرجات تكرارات األخطاء )

 .(.ّٔمعيارم )
 

  ؛ )متوّسطة( درجة شيكع األخطاء في محكرم األداة معنا بمجمكعيا العاـ جاء
(. بانحراؼ ٕٗ.ُحيث بمغت قيمة المتكٌسط الحسابي لدرجات تكرارات األخطاء )

 .(.ِٔمعيارم )
 

 ؾ إلى التقارب بيف درجات تكرارات األخطاء في األحكاـ كيعزك الباحث ذل
التجكيدٌية في مجمكعيا النيائي ككذلؾ بيف درجات تكرارات األخطاء في المستكيات 
المُّغكية، كيشير ىذا إلى كجكد ضعؼ لدل الٌطمبة في تطبيقيـ ألحكاـ التجكيد في 

لى ضعفيـ في قكاعد المغة العربٌية   بشكؿ عاـ.تبلة القرآف الكريـ، كا 
 

بأٌف الممارسات  (Hamdaou, 2015) كيؤٌكد ىذا ما أشار إليو حمداكم 
السمبٌية،  بالنظرة الصفٌية في الٌتعامؿ مع األخطاء التي يرتكبيا المتعٌممكف يينظر إلييا

كعدـ الٌنظر إلييا بنظرة إيجابية كاستغبلليا في معرفة جكانب الضعؼ كالعمؿ عمى 
 تفادييا؛ ىي سببه في كثرة تكرار الكقكع في الخطأ.
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: احتساب تكرارات درجات األخطاء كمتكٌسطاتيا الحسابٌية كانحرافاتيا المعيارية؛ ثانًيا
 جكيدٌية، كما ىك مبيفيكع الخطأ في فقرات مجاالت محكر األحكاـ التلتحديد درجة ش

 (: ُّ -ٓ) في الجداكؿ

(: تكرارات درجات األخطاء ومتوسطاتيا الحسابّية وانحرافاتيا المعيارية ٘جدول )
 ودرجة شيوع الخطأ في فقرات مجال أحكام الّنون الساكنة والتنوين

فقرات مجال أحكام النون 
 الساكنة والتتنوين

 المتوسط درجات تكرارات األخطاء

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة شيوع 
 قميمة متوسطة عالية الخطأ

 متكسطة 81. َْ.ِ ْٔ ِٓ ِٓ حكـ اإلدغاـ بغنة

 متدنية 76. ٗٓ.ُ ٕٖ ّٕ ِٔ حكـ اإلدغاـ بغير غنة

 متدنية 71. ِْ.ُ َُٕ ِّ َِ حكـ اإلظيار الحمقي

 متكسطة 79. ُِ.ِ ّٗ ْٓ ٕٓ حكـ اإلقبلب

 متكسطة 75. ُٓ.ِ ّّ ُٔ ٔٓ حكـ اإلخفاء

 متكسطة 69. ٖٔ.ُ ُِّ ِِٕ ُُِ المجموع الكمي

فقرات مجال أحكام الميم 
 الساكنة

المتوسط  درجات تكرارات األخطاء
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة شيوع 
 قميمة متوسطة عالية الخطأ

 متكسطة 78. ِِ.ِ ّّ ُٓ ٔٔ حكـ اإلدغاـ الشفكم

 متكسطة 75. ِٖ.ِ ِٕ ْٓ ٗٔ حكـ اإلخفاء الشفكم

 متدنية 64. ِٖ.ُ ُِّ ُُ ُٔ حكـ اإلظيار الشفكم

 متكسطة 56. ِٗ.ُ ُّٖ ُُٔ ُُٓ المجموع الكمي
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(: تكرارات درجات األخطاء ومتوسطاتيا الحسابّية وانحرافاتيا المعيارية ودرجة شيوع الخطأ ٙجدول )
 في فقرات مجال أحكام الميم الساكنة

ومتوسطاتيا الحسابّية وانحرافاتيا المعيارية ودرجة شيوع الخطأ (: تكرارات درجات األخطاء ٚجدول )
 في فقرات مجال أحكام الّنون والميم المشّددتين

 

فقرات مجال أحكام الميم 
 الساكنة

المتوسط  درجات تكرارات األخطاء
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة شيوع 
 قميمة متوسطة عالية الخطأ

 متكسطة 81. ٕٗ.ُ ِٓ َٓ ْٖ حكـ النكف المشٌددة

 متكسطة 82. َِ.ِ ْٗ ْٗ ِٓ حكـ الميـ المشٌددة

 متكسطة 80. ٗٗ.ُ َُُ ٗٗ ََُ المجموع الكمي
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 (: تكرارات درجات األخطاء ومتوسطاتيا الحسابّية وانحرافاتيا المعيارية ودرجة شيوع ٛجدول )
 الخطأ في فقرات مجال أحكام المدود 

 

 المتوسط درجات تكرارات األخطاء فقرات مجال أحكام المدود

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة شيوع 
 قميمة متوسطة عالية الخطأ

 متدنية 63. ِٖ.ُ ُِّ ُِ ُٓ حكـ المد الكممي الطبيعي

 متدنية 53. َِ.ُ ُِٗ ُِ ٗ حكـ المد الحرفي الطبيعي

 مرتفعة 72. ّٖ.ِ ِِ ْٗ ٕٗ حكـ المد البلـز الكممي

 مرتفعة 72. َْ.ِ ُِ ْٕ ِٖ البلـز الحرفيحكـ المد 

 مرتفعة 75. َْ.ِ ِْ ِْ ْٖ حكـ المد الكاجب المتصؿ

 مرتفعة 78. ّْ.ِ ِٗ ُْ َٖ حكـ المد الجائز المنفصؿ

 متدنية 77. ٕٓ.ُ َٗ ّْ ِٔ حكـ المد العارض لمسككف

 مرتفعة 84. َْ.ِ ّٓ ُٗ ٔٗ حكـ مد الصمة الكبرل

 متدنية 79. ْٓ.ُ َُُ ُِ ِٖ حكـ مد الصمة الصغرل

 متكسطة 56. 1.93 ّٖٓ ِٖٔ ْٗٗ المجموع الكمي



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 369 

(: تكرارات درجات األخطاء ومتوسطاتيا الحسابّية وانحرافاتيا المعيارية ودرجة شيوع الخطأ في ٜجدول )
 فقرات مجال صفات الحروف

 
(: تكرارات درجات األخطاء ومتوسطتيا الحسابية وانحرافاتيا المعيارية ودرجة شيوع الخطأ ٓٔجدول )

 في فقرات مجال عالمات الوقف
 

( أٌف درجة شيكع األخطاء في فقرات مجاالت محكر األحكاـ َُ -ٓيتضح مف الجداكؿ )
 التجكيدٌية جاءت عمى الٌنحك اآلتي:  

 المتوسط درجات تكرارات األخطاء فقرات مجال صفات الحروف

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة شيوع 
 قميمة متوسطة عالية الخطأ

 مرتفعة 59. ْٓ.ِ ٖ ّٓ ٖٗ يراعي القمقمة بمراتبيا الثبلث 

 متكسطة 79. َٗ.ِ ُْ ْٓ ٓٓ يراعي ترقيؽ األلؼ المدٌية كتفخيميا 

ظ الجبللة يراعي ترقيؽ حرؼ البٌلـ في لف
 "ا" كتفخيمو

 مرتفعة 72. ْْ.ِ ُِ ُْ ٖٖ

 متكسطة 78. ُٔ.ِ ّٔ ْٓ َٔ يراعي ترقيؽ حرؼ الٌراء كتفخيمو 

 متدنية 71. ِٓ.ُ ُٗ َْ ُٗ يراعي ترقيؽ الحركؼ المرققة دائمنا 

 متدنية 77. َٔ.ُ ٕٖ ّٔ ِٕ يراعي تفخيـ الحركؼ المفخمة دائمنا 

 متكسطة 53. َٔ.ِ ِْٖ ِٖٕ ّّٖ المجموع الكمي

 المتوسط درجات تكرارات األخطاء قرات مجال عالمات الوقفف

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة شيوع 
 قميمة متوسطة عالية الخطأ

 مرتفعة .ٖٔ ْٓ.ِ ُٔ َٓ ْٖ يراعي عبلمات الكقؼ أثناء التبلكة 
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)حكم المد الالزم الكممي،  ( في الفقرات التي تنٌص عمى:مرتفعةٌ درجة شيكع األخطاء )  .ٔ
حكم المد الالزم الحرفي، حكم المد الواجب المتصل، حكم المد الجائز المنفصل، حكم مد 

وة اآليات القرآنية(، و)يراعي عالمات الوقف أثناء تال في مجاؿ المدكد، الصمة الكبرى( 
)يراعي القمقمة بمراتبيا الثالث عند، يراعي ترقيق حرف كف، في مجاؿ عبلمات الكؽ

في مجاؿ صفات الحركؼ؛ حيث تراكحت قيمة  الالم في لفظ الجاللة "ا" وتفخيمو(
 (.ْٓ.ِ -ّْ.ِالمتكٌسط الحسابي لدرجات تكرارات األخطاء فييا ما بيف )

 
)حكم ع درجة شيكع األخطاء في الفقرات التي تنٌص عمى: كيعزك الباحث ارتفا 

المد الالزم الكممي، حكم المد الالزم الحرفي، حكم المد الواجب المتصل، حكم المد 
 إلى عدة أسباب، منيا:الجائز الُمنفصل، حكم مد الّصمة الكبرى( 

طالة الصكت المتعٌمؽ بالٌنفس بمقدار معيف أثن - اء نطؽ المدُّ يحتاج إلى زيادة كا 
الحركؼ الخاٌصة بالمد، كىي ميارة أدائٌية صكتٌية تحتاج إلى ممارسة كيككف تعمميا 
بالمشافية كالتمقي؛ كلعدـ ممارسة الٌطمبة ليذه الميارة بشكؿ منٌظـ، كاقتصار تعٌمميـ 
عمى الجانب الٌنظرم ليا، كعدـ اىتماـ بعض المعمميف بالجانب الٌتطبيقي؛ يكثري كقكع 

 ثناء تطبيؽ األحكاـ المتعٌمقة بيا.الخطأ فييا أ
سرعة تبلكة الٌطمبة لآليات القرآنٌية؛ تؤدم إلى عدـ مبلحظتيـ لعبلمات المدكد؛   -

ا.   كبالتالي عدـ تطبيقيا تطبيقنا صحيحن
 

( التي AL-Shamrani, 2000كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )الٌشمراني، 
رارنا لمخطأ باستثناء حكـ المد الجائز عدت ىذه األحكاـ مف ضمف األحكاـ األكثر تك

 المينفصؿ الذم عٌدتو مف ضمف األحكاـ األقؿ تكرارا لمخطأ.
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: )يراعي عالمات الوقف أثناء تالوة اآليات أٌما الفقرة التي تنص عمى 

؛ فإٌف الباحث يعزك ذلؾ إلى عدـ إلماـ الٌطمبة بالمعرفة التاٌمة بعبلمات القرآنية(
اآليات القرآنٌية، ككيفٌية التعامؿ معيا أثناء التبلكة، كعدـ الكقؼ الظاىرة فكؽ 

 تكضيحيا بالٌشكؿ الٌدقيؽ مف قبؿ معٌمـ الٌتبلكة أثناء الٌتطبيؽ. 
 

يراعي القمقمة بمراتبيا الثالث، يراعي ترقيق كأٌما الفقرتيف المتيف تنصاف عمى: )
عزك ذلؾ إلى أٌف صفة ؛ فإٌف الباحث يحرف الاّلم في لفظ الجاللة "ا" وتفخيمو(

القمقمة ميارة صكتٌية دقيقة تعتمدي عمى مخارج الحركؼ، كتحتاج إلى الممارسة كالتمٌقي 
بالمشافية المييممة عند كثير مف الميعٌمميف، كلكثرة تكرارىا في الكممات القرآنٌية، في 

قكعيـ في كسطيا كآخرىا كتسكينيا كتشديدىا؛ يفقدي الٌطمبة الٌتركيز؛ مما ييؤٌدم إلى ك 
 .الخطأ بكثرة لعدـ تطبيقيا بٌدقة

 
(، التي أظيرت AL-Sinani, 2011كاختمفت ىذه النتيجة مع )الٌسناني، 

نتائجيا أف صفة القمقمة جاءت مف ضمف األخطاء المتكررة كالمتكسطة نسبينا كتصؿ 
 إلى درجة الشيكع. 

ظ الجبللة كما يعزك الباحثي ارتفاع نسبة الخطأ في ترقيؽ حرؼ البلـ في لف
)ا( كتفخيمو إلى سبؽ المساف كعادتو في التفخيـ، كعدـ إلماـ الٌطمبة بقاعدة ترقيقو 

 كتفخيمو حسب حركتة أك حركة ما قبمو.
 



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 372 

)حكم اإلدغام ( في الفقرات التي تنٌص عمى: متوّسطةٌ درجة شيكع األخطاء )  .ٕ
)حكم اإلدغام نة، كفي مجاؿ أحكاـ الٌنكف الٌساكبغنة، حكم اإلقالب، حكم اإلخفاء( 
)حكم الّنون في مجاؿ أحكاـ الميـ الساكنة، كالّشفوي، حكم اإلخفاء الّشفوي( 
)يراعي في أحكاـ مجاؿ الٌنكف كالميـ المشٌددتيف، كالمشّددة، حكم الميم المشّددة( 

في مجاؿ ترقيق األلف المّدية وتفخيميا، يراعي ترقيق حرف الرّاء وتفخيمو( 
راكحت قيمة المتكٌسط الحسابي لدرجات تكرارات األخطاء صفات الحركؼ؛ حيث ت

 (.ِٖ.ِ -ٕٗ.ُفييا ما بيف )
 

)حكم كيعزك الباحث تكسط درجة شيكع األخطاء في الفقرات التي تنٌص عمى: 
)حكم اإلدغام الّشفوي، حكم اإلخفاء ، كاإلدغام بغنة، حكم اإلقالب، حكم اإلخفاء(

 إلى عدة أسباب منيا:  م الميم المشّددة()حكم الّنون المشّددة، حك، كالّشفوي(
 

أٌف ىذه األحكاـ عند تطبيقيا تتمٌيز بالغٌنة الخارجة مف الخيشـك عند التقاء حركفيا  -
بالٌنكف الٌساكنة أك الميـ الٌساكنة أك الٌتشديد، كىي ميارة أدائٌية دقيقة تحتاج إلى الٌدربة 

رج الخيشكـ كتقارب كتجانس كالممارسة كالجيد مف قبؿ الٌطمبة؛ كتعتمد عمى مخ
مخارج الحركؼ، كيككف تعٌمميا بالتمٌقي كالمشافية مف معٌمـ الٌتبلكة؛ كلعدـ ممارسة 
الٌطمبة بالٌشكؿ الٌصحيح ليذه الميارة؛ يكثير الكقكع في الخطأ أثناء تطبيؽ األحكاـ 

 المتعٌمقة بيا. 
 



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 373 

حكاـ أثناء التبلكة؛ عدـ تمييز الٌطمبة بيف الحركؼ الخاٌصة لكؿ حكـ مف ىذه األ -
كذلؾ بسبب قمة اىتماـ الٌطمبة بتعٌمميا أك عدـ التطبيؽ المناسب مف قبؿ معمـ 

 التبلكة. 
كثرة تكرار األحكاـ المتتالية في اآليات القرآنٌية كالتي تيؤٌدم إلى الخمط بيف ىذه  -

 األحكاـ؛ مٌما ييؤٌدم إلى كثرة الكقكع في الخطأ فييا.
 

(، كالتي AL-Shamrani, 2000ع دراسة )الٌشمراني، كاتفقت ىذه النتيجة م
عدت ىذه األحكاـ مف األحكاـ األكثر كاألكسط تكرارنا لمخطأ، كاتفقت كذلؾ مع 

(، كالتي أٌكدت أٌف جميع AL-Sinani, 2011الدراسة التي أجراىا )الٌسناني، 
ا اإلظيار الحمقي األخطاء الكاردة في أحكاـ الٌنكف الٌساكنة تيعدُّ أخطاءن شائعة بما فيي

 الذم اختمفت نتيجتو في ىذه الدراسة، حيث جاء بدرجة متدٌنية بالٌنسبة لشيكع الخطأ. 
 

: )يراعي ترقيق األلف المّدية وتفخيميا، يراعي أٌما الفقرتيف المتيف تنٌصاف عمى
؛ فإٌف الباحثي يعزك ذلؾ إلى أٌف ىذه الحركؼ تعتمدي في ترقيق حرف الرّاء وتفخيمو(

قيا كتفخيميا عمى ضبط حركاتيا كعمى الحركؼ القبمٌية كحركاتيا، كالتي ينبغي ترقي
مراعاتيا أثناء التبلكة كىي تتطمب جيدنا كدقة في االنتباه؛ كلضعؼ الٌطمبة في 
األصؿ في ضبط حركات الحركؼ كالمتعٌمقة بالمستكل المغكم؛ يكثر كقكعيـ في 

 بتو إلى ضبط ىذه الحركات أثناء التبلكة.الخطأ، كرٌبما عدـ تنبيو معٌمـ الٌتبلكة طم
 

)حكم اإلدغام بغير  ( في الفقرات التي تنٌص عمى:)متدّنيةٌ درجة شيكع األخطاء   .ٖ
)حكم اإلظيار ك، في مجاؿ أحكاـ الٌنكف الٌساكنةغّنة، حكم اإلظيار الحمقي( 



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 374 

مد )حكم المد الكممي الطبيعي، حكم الفي مجاؿ أحكاـ الميـ الساكنة، كالّشفوي( 
في مجاؿ أحكاـ  الحرفي الطبيعي، حكم العارض لمّسكون، حكم مد الّصمة الّصغرى(

)يراعي تفخيم الحروف المفخمة دائًما، يراعي ترقيق الحروف المرققة المدكد، ك
في مجاؿ صفات الحركؼ؛ حيث تراكحت قيمة المتكٌسط الحسابي لدرجات دائًما( 

 (.َٔ.ُ -َِ.ُتكرارات األخطاء فييا ما بيف )

)حكم كيعزك الباحث تدٌني درجة شيكع األخطاء في الفقرات التي تنٌص عمى: 
إلى سيكلة تطبيؽ اإلدغام بغير غنة، حكم اإلظيار الحمقي، حكم اإلظيار الّشفوي( 

ىذه األحكاـ؛ لخمٌكىا مف الغٌنة التي تحتاج إلى جيد كدربة كممارسة كباقي األحكاـ 
 ي ضمننا كالقراءة الميتعارؼ عمييا. الٌسابؽ ذكرىا، كألٌف تطبيقيا يأت

(، كدراسة AL-Sinani, 2011كاتفقت نتيجة ىذه الٌدراسة مع دراسة )الٌسناني، 
(، التي عدت ىذه األحكاـ مف ضمف األحكاـ AL-Shamrani, 2000)الٌشمراني، 

 األقؿ تكرارا لمخطأ. 
 

مد الحرفي : )حكم المد الكممي الّطبيعي، حكم الأٌما الفقرات التي تنص عمى
؛ فإٌف الباحث يعزك ذلؾ الّطبيعي، حكم العارض لمّسكون، حكم مد الّصمة الّصغرى( 

إلى أٌف ىذه األحكاـ يككف المد فييا طبيعينا دكف تكٌمؼ كال يحتاج إلى زيادة في المد، 
 كيمكف تطبيقو دكف الحاجة إلى الٌدربة كالممارسة أك المشافية كباقي األحكاـ. 

ذه الٌدراسة في ىذه األحكاـ التجكيدية مع الدراسة التي أجراىا كتختمؼ نتيجة ى
(، التي عدت ىذه األحكاـ مف ضمف AL- SHamrani, 2000)الٌشمراني، 

 األحكاـ األكسط تكرارنا لمخطأ. 
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: )يراعي تفخيم الحروف المفخمة دائًما، يراعي كأٌما الفقرات التي تنص عمى 
الباحث يعزك ذلؾ إلى أٌف ىذه الحركؼ تعتمد  ؛ فإفٌ ترقيق الحروف المرققة دائًما(

في ترقيقيا كتفخيميا عمى الفطرة الٌسميمة، كىي سيمة عمى صاحب الٌنطؽ الٌسميـ، 
 كألٌنيا حركؼ لغتيـ 

التي يتحٌدثكف بيا، كصفاتيا قائمة بذاتيا كال تعتمد عمى ضبط  -المغة العربٌية -
 حركاتيا في األغمب. 

درجات األخطاء كمتكسطاتيا الحسابٌية كانحرافاتيا المعيارية  : احتساب تكراراتثالثًا
كتحديد درجة شيكع الخطأ في فقرات مجاالت محكر المستكيات المغكية، كما ىك 

 (:ُّ -ُُمبيف في الجداكؿ )

(: تكرارات درجات األخطاء ومتوسطاتيا الحسابّية وانحرافاتيا المعيارية ٔٔجدول )
 ودرجة شيوع 

 مجال المستوى الّنحوي الخطأ في فقرات 
 

(: تكرارات درجات األخطاء ومتوسطاتيا الحسابّية وانحرافاتيا المعيارية ودرجة شيوع ٕٔجدول ) 
 الخطأ في فقرات مجال المستوى الّصرفي

 

 المتوسط درجات تكرارات األخطاء فقرات مجال المستوى الّنحوي

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة شيوع 
 قميمة متوسطة عالية الخطأ

 مرتفعة 69. ْٔ.ِ ُٕ ْٔ ٕٖ ضبط آخر الكممة القرآنية بالحركة اإلعرابية األصمية

 متدنية 74. ْٓ.ُ ُٗ ّٔ ِّ عرابية الفرعيةضبط آخر الكممة القرآنية بالحركة اإل

 متكسطة 57. ََ.ِ َُٖ ِٖ َُُ المجموع الكمي
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(: تكرارات درجات األخطاء ومتوسطاتيا الحسابّية وانحرافاتيا المعيارية ٖٔجدول )
 ودرجة شيوع الخطأ في فقرات مجال المستوى الّصوتي

 

( أٌف درجة شيكع األخطاء في فقرات مجاالت ُّ-ُُيٌتضحي مف الجداكؿ )
 كر المستكيات الٌمغكٌية جاءت عمى الٌنحك اآلتي:  مح

ضبط حروف ( في الفقرتيف الٌمتيف تنٌصاف عمى: )مرتفعةٌ درجة شيكع األخطاء )  .ٔ
ضبط آخر الكممة ( في مجاؿ المستكل الٌصرفي، ك)بنية الكممة بحركاتيا الّصحيحة

ة المتكٌسط ( في مجاؿ المستكل الٌنحكم؛ حيث بمغت قيماألصمية بالحركة اإلعرابية
 (.ْٔ.ِ، ّْ.ِالحسابي لدرجات تكرارات األخطاء فييما )

 المتوسط درجات تكرارات األخطاء فقرات مجال المستوى الّصوتي

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة شيوع الخطأ

 قميمة متوسطة عالية

 متكسطة  74. ٕٖ.ُ ِٓ ٓٔ ّّ إخراج حركؼ الكممة القرآنية مف مخارجيا 

 المتوسط درجات تكرارات األخطاء فقرات مجال المستوى الّصرفي

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة شيوع 
 قميمة متوسطة عالية الخطأ

 متكسطة 82. ْٖ.ُ ْٔ ْٓ ُْ عدـ زيادة حرؼ عمى بنية الكممة القرآنية

 متكسطة 79. ٖٔ.ُ ٖٓ ْٓ ّٖ عدـ حذؼ حرؼ مف بنية الكممة القرآنية

 متكسطة 83. ُٗ.ُ ٗٓ ْٓ ْٔ عدـ إبداؿ حرؼ مكاف آخر في بنية الكممة القرآنية 

 مرتفعة 70. ّْ.ِ ُٗ ْٕ ْٖ ضبط حركؼ بنية الكممة القرآنية بحركاتيا 

 متكسطة 60. ُٓ.ِ ََِ ُُٗ َِٗ المجموع الكمي 



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 377 

كيعزك الباحث ارتفاع درجة شيكع األخطاء في الفقرتيف الٌمتيف تنٌصاف عمى: 
ضبط آخر الكممة ( ك)ضبط حروف بنية الكممة القرآنية بحركاتيا الصحيحة)

  (؛ إلى سببيف ميميف، ىما:القرآنية بالحركة اإلعرابية األصمية

ضعؼ تأسيس الٌطمبة في القكاعد الٌصرفٌية، كعدـ متابعتيـ في تطبيقيـ لميارة  -
 ضبط الحركؼ بالٌشكؿ الصحيح مف قبؿ معممي المُّغة العربٌية.

الٌسرعة في التبلكة؛ إلظيار قدرتيـ القرائٌية؛ تيؤٌدم إلى تغيير كتسكيف الحركات  -
ىماؿ حركات الٌضبط؛ مٌما ييؤٌدم  إلى الكقكع في أخطاء الٌتبلكة مف الٌنكع اإلعرابٌية كا 

 المُّغكم.

 ,AL-Sinaniكاتفقت نتائج ىذه الٌدراسة في ىاتيف الفقرتيف مع دراسة )الٌسناني، 
(، كالتي أٌكدت عمى افتقار AL- SHamrani, 2000( كدراسة )الٌشمراني، 2011

قدرتيـ عمى تمييز الٌطمبة ألساسيات المُّغة العربٌية، كعدـ إلماميـ بقكاعدىا، كضعؼ 
 الحركات اإلعرابٌية؛ ىك سبب مف أسباب ضعفيـ في تبلكة القرآف الكريـ.

)عدم إبدال حرف ( في الفقرات التي تنٌص عمى: )متوّسطةٌ درجة شيكع األخطاء   .ٕ
عدم حذف حرف من بنية الكممة، عدم زيادة حرف  ،مكان آخر في بنية الكممة

و)إخراج حروف الكممة من ٌصرفي، ( في مجاؿ المستكل العمى بنية الكممة
( في مجاؿ المستكل الٌصكتي؛ حيث تراكحت قيمة المتكٌسط مخارجيا الّصحيحة

 (.ُٗ.ُ، ْٖ.ُالحسابي لدرجات تكرارات األخطاء فييا ما بيف )
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عدم كيعزك الباحث تكسط درجة شيكع األخطاء في الفقرات التي تنٌص عمى: )
عدم حذف حرف من بنية الكممة ، القرآنيةإبدال حرف مكان آخر في بنية الكممة 

  (؛ إلى سببيف ميميف، ىما:القرآنية، عدم زيادة حرف عمى بنية الكممة القرآنية

بداليا. -  سرعة الٌطمبة في التبلكة دكف تركيز؛ تيؤٌدم إلى إسقاط الحركؼ كزيادتيا كا 
لى عدـ نطقيـ عدـ إلماميـ برسـ القرآف الكريـ )الٌرسـ العثماني(؛ مٌما ييؤٌدم إ -

 لمحركؼ المترككة كالمعٌكؿ عمييا بالٌنطؽ.

كاتفقت نتيجة ىذه الدراسة مف حيث ترتيب األخطاء الشائعة في ىذا المستكل 
-AL) (، ك )العبدا،AL-Hawamda, 2010تمامنا مع دراستي )الحكامدة، 

Abdullah, 2008  كالتي عدت ىذه األخطاء مف األخطاء الشائعة في القراءة
 اإلبداؿ، كخطأ الحذؼ، كخطأ اإلضافة.  خطأجيرٌية، كأٌنيا جاءت مرتبةن كما يمي: ال

: )إخراج حروف الكممة القرآنية من مخارجيا أٌما الفقرة التي تنص عمى 
(؛ فإٌف الباحث يعزك ذلؾ إلى أٌف إخراج الحركؼ يتعٌمؽ بجياز الٌنطؽ الصحيحة

إلى عدـ كضكح الحرؼ أثناء  كضعفو عند بعض الطمبة لسببو عضكم؛ مٌما يؤدم
 ,Hamdaoui)نطقو لعدـ إخراجو مف مخرجو الٌصحيح. كىك ما أشار إليو حمداكم 

 آفةو  أك مرضو  بسبب أصكاتنا خاطئة أٌف سبب الخطأ يككف في نطؽ المتعٌمـ(2015
 ألسناف المتعٌمـ فقداف بسبب أك جياز الٌنطؽ، أك التٌنفس جياز في

( التي AL-Sinani, 2011نتيجة دراسة )الٌسناني، كجاءت ىذه النتيجة مكافقة ل
 عٌدت صعكبة الٌنطؽ سببنا مف أسباب أخطاء التبلكة.  
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)ضبط آخر الكممة ( في الفقرة التي تنٌص عمى: )متدنيةٌ درجة شيكع األخطاء  .ٖ
( في مجاؿ المستكل الٌنحكم؛ حيث بمغت قيمة المتكٌسط الحسابي بالحركة الفرعّية
 (.ْٓ.ُألخطاء فييا )لدرجات تكرارات ا

كيعزك الباحث تدني درجة شيكع األخطاء في ىذه الفقرة إلى أٌف الحركات الفرعٌية 
 عبارة عف حركؼ ظاىرة مٌتصمة بالكممة كيسيؿ نطقيا كضبطيا مف قبؿ الٌطمبة

 الّنتائج المتعّمقة بالّسؤال الثاني ومناقشتيا وتفسيرىا: 

 (0.05إحصائٌية عند مستكل داللةنٌص الٌسؤاؿ: ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة 
=α )لكاء مدارس في األساسي العاشر الٌصؼ طمبة فييا يقع التي األخطاء في 

 الكريـ تيعزل لمتغٌير الجنس؟ القرآف تبلكة في ناعكر

كلئلجابة عف ىذا الٌسؤاؿ تـٌ استخراج المتكٌسطات الحسابٌية كاالنحرافات المعيارٌية 
جراء اختبار )لدرجات عينة الٌدراسة تبعنا   Independentلمتغير نكع الجنس، كا 

Samples t-test )–المستقؿ؛ لمعرفة إف كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة  -ت
إحصائٌية تيعزل ليذا المتغٌير، كبعد التحٌقؽ مف فرضيات االختبار كشركطو كانت 

 ( اآلتي: ُْالٌنتائج كما ىي مبٌينة في الجدكؿ )
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المستقل" لداللة الفروق بين المتوّسطات الحسابية (: نتائج اختبار "ت" ٗٔجدول )
 لألخطاء وفق متغّير الجنس

المتوّسط  العدد المدرسة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات  قيمة ت
 الحرّية

مستوى الّداللة 
 االحصائّية

 0.58 2.04 ْٕ ذكر
1.88 148 0.061 

 0.65 1.84 ٕٔ أنثى

 

( َْ.ِالمتكٌسط الحسابي لمذككر قيمتو ) ( أفُْيٌتضحي مف بيانات الجدكؿ )
(، كىك أعمى مف المتكٌسط الحسابي لئلناث كالبالغ قيمتو ٖٓ.َبانحراؼ معيارم )

( بمستكل ٖٖ.ُ(، كما جاءت نتيجة اختبار )ت( )ٓٔ.َ( بانحراؼ معيارم )ْٖ.ُ)
(، كىي غير داٌلة إحصائينا؛ ككنيا أكبر مف قيمة َُٔ.َداللة إحصائية )

(0.05=α.)  كبناءن عمى ذلؾ؛ فإٌننا نقٌرر عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في
أخطاء طمبة الٌصؼ العاشر األساسي في مدارس لكاء ناعكر في تبلكة القرآف الكريـ 

 :تعزل لمتغٌير الجنس. كيعزك الباحثي ذلؾ إلى
 

تقارب المستكيات بيف الذككر كاإلناث في تبلكة القرآف الكريـ مف حيث إتقاف  -
 التطبيؽ كضعفو. 

عدـ االىتماـ الجٌدم بمكضكع التبلكة مف قبؿ الذككر كاإلناث؛ النشغاليـ في  -
 مكضكعات كدركس التربية اإلسبلمٌية عمى حساب مكضكعات أحكاـ كالتجكيد. 
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أساليب التدريس التي يتعٌمـ مف خبلليا الذككر كاإلناث متشابية في تدريس  -
تطبيقٌيا، كال تراعي الفركؽ الفردٌية كالتعٌمـ الٌسابؽ مكضكعات التبلكة كالتجكيد نظرينا ك 

 لدييـ.
 

 ,AL-Hawamdaكتتفؽ نتائج ىذه الٌدراسة في ىذا مع دراسة )الحكامدة، 
(، التي أظيرت نتائجيا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير 2010

-ALالجنس في األخطاء التجكيدٌية، كتتفؽ كذلؾ مع دراسة )الكساسبة، 
Kasasbeh, 2003 التي أظيرت نتائجيا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ،)

تعزل  لمتغير الجنس في األخطاء المُّغكية، كتختمؼ معيا في أنيا أظيرت فركقنا 
 ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس في األخطاء التجكيدٌية.

 : الّنتائج المتعّمقة بالّسؤال الثالث ومناقشتيا وتفسيرىا

 (0.05نٌص الٌسؤاؿ: ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عند مستكل داللة
=α )لكاء مدارس في األساسي العاشر الٌصؼ طمبة فييا يقع التي األخطاء في 

 ؟(خاٌصة حككمٌية،) المدرسة نكع لمتغٌير تيعزل الكريـ القرآف تبلكة في ناعكر

ت الحسابٌية كاالنحرافات المعيارٌية كلئلجابة عف ىذا الٌسؤاؿ تـٌ استخراج المتكٌسطا
جراء اختبار)  Independentلدرجات عينة الٌدراسة تبعنا لمتغٌير نكع المدرسة، كا 

Samples t-test)– المستقؿ؛ لمعرفة إف كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة  -ت
إحصائٌية تيعزل ليذا المتغٌير، كبعد التحٌقؽ مف فرضيات االختبار كشركطو كانت 

 ( اآلتي:ُٓما ىي مبٌينة في الجدكؿ )الٌنتائج ك
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(: نتائج اختبار "ت" المستقل" لداللة الفروق بين المتوّسطات الحسابية ٘ٔجدول )
 لألخطاء وفق متغّير نوع المدرسة

 

( أٌف المتكٌسط الحسابي لممدارس الحككمٌية بمغت ُٓيٌتضحي مف بيانات الجدكؿ )
(، كىك أعمى مف المتكٌسط الحسابي لممدارس ْٔ.َ( بانحراؼ معيارم )ٓٗ.ُقيمتو )

ة اختبار (، كما جاءت نتيجْٓ.َ( بانحراؼ معيارم )ُٗ.ُالخاٌصة كالبالغ قيمتو )
( كىي غير داٌلة إحصائينا؛ ككنيا ٕٔٗ.َ( بمستكل داللة إحصائية )ِٗٓ.َ)ت( )

(. كبناءن عمى ذلؾ؛ فإٌننا نقٌرر عدـ كجكد فركؽ ذات داللة α=0,05أكبر مف قيمة )
إحصائٌية في األخطاء التي يقع فييا طمبة الٌصؼ العاشر األساسي في مدارس لكاء 

يـ تيعزل لمتغٌير نكع المدرسة )حككمٌية، خاصة(. كيعزك ناعكر في تبلكة القرآف الكر 
 الباحثي ذلؾ إلى:

عدـ االىتماـ الجدم بمكضكع التبلكة مف قبؿ المدارس الحككمٌية كالخاٌصة عمى  -
عدـ اىتماـ المعٌمميف بمكضكع التبلكة أثناء تدريس الطمبة في المدارس  -حٌد سكاء. 

لخبرة الكافية لدل بعضيـ أك انشغاليـ بتدريس الحككمٌية كالخاٌصة؛ لعدـ تكفر ا
 مكضكعات التربية اإلسبلمٌية عمى حساب مكضكعات أحكاـ التبلكة كالتجكيد.

المتوّسط  العدد المدرسة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات  قيمة ت
 الحرّية

مستوى الّداللة 
 االحصائّية

 0.64 1.95 َُِ حككمٌية
َ.259 148 0.796 

 0.54 1.91 َّ خاٌصة
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اقتصار معظـ الطمبة عمى تعٌمـ األحكاـ التجكيٌدٌية الٌنظرية دكف التطبيؽ الفعمي؛  -
الجانب إلىماليـ ليذا المكضكع أك إىماؿ المعٌمـ جانب التطبيؽ كاقتصاره عمى 

 الٌنظرم.

  التوصيات والمقترحات:

في ضكء النتائج التي تكصمت الييا الدراسة الحالية؛ فإٌف الباحثى يكصي بما يمي:   

. عقد كرشات تدريبية مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ لمعممي كمعممات التربية ُ
كريـ، كمعممي اإلسبلمية؛ ككنيـ المسؤكليف بالدرجة األكلى عف تعمُّـ تبلكة القرآف ال

كمعممات المغة العربية؛ السيما كأٌنيـ يدرسكف في بداية كؿ سنة دراسية الكحدة األكلى 
في كتب المغة العربية كالمخصصة آليات قرآنية كريمة مف بعض سكر القرآف الكريـ؛ 
كذلؾ مف أجؿ تبادؿ الخبرات فيما بينيـ حكؿ مكضكع تبلكة الطمبة لمقرآف الكريـ 

االىتماـ بتصحيح أخطاء الطمبة بصنفييا: التجكيدية كالمغكية كعدـ كتكجيييـ إلى 
السككت عمييا؛ لمكصكؿ قدر االستطاعة إلى المستكل المتكقع منيـ حسب األىداؼ 

 التعميمية في إتقاف اآليات القرآنية الكريمة.

. إفراد حٌصة دراسٌية كاحدة في البرنامج األسبكعي لكؿ صؼ لتبلكة القرآف الكريـ ِ
فؽ مقٌرر خاص معٌد إعدادنا جيدنا، شكبلن كمضمكننا، كمناسب لمفئات العمرٌية في ك 

المراحؿ الدراسٌية المختمفة، تيكضع لو عبلمة خاصة بو تدخؿ في المعٌدؿ الفصمي 
 كالتراكمي الٌسنكم، يقكـ بتدريسو معٌمـ مؤٌىؿ كمتخٌصص بتبلكة القرآف الكريـ.
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، مجٌيزة باألجيزة الٌسمعٌية كالمرئٌية؛ تساعد . تخصيص غرفة صفٌية لحٌصة التبلكةّ
المعٌمـ كالمختٌص بأحكاـ التجكيد كقكاعد المغة العربٌية في تحسيف مستكل اإلتقاف 

 كتقميؿ نسبة الكقكع في األخطاء التجكيدٌية كالمغكٌية.

. بياف فضؿ القرآف الكريـ كحرمة الكقكع في الخطأ التجكيدم )الخفي(، كالمُّغكم ْ 
ي( أثناء تبلكتو في كتب التربية اإلسبلمية كالمغة العربٌية الصادرة مف كزارة )الجم

التربية كالتعميـ، لتحفيزىـ عمى االىتماـ بمكضكع تبلكتو، ككذلؾ مف خبلؿ تكعية 
 أكلياء األمكر بأىميتيا، كحٌثيـ عمى متابعة أبنائيـ.

مقترحات لمباحثيف في ىذا كتعزيزنا ليذه الدراسة كاستكماالن ليا؛ فإٌف الباحثى يقدـ 
 المكضكع بإجراء بعض الٌدراسات المستقبمٌية التالية:

في كافة مدارس  اسةر الدٌ  المزيد مف الٌدراسات الكصفٌية المماثمة ليذه إجراء 1. 
 مديريات التربية كالٌتعميـ في المممكة األردنية الياشمية.

األساسٌية كالثانكٌية؛ لمكقكؼ عمى كافة صفكؼ المرحمتيف دراسات تجريبٌية  إجراء 2. 
 أخطاء الٌطمبة أثناء تبلكة القرآف الكريـ، كاقتراح برنامج؛ لمعالجتيا.عمى أصناؼ 

في  دراسة ارتباطٌية تبيف العبلقة بيف األخطاء المغكٌية التي يقع فييا الطمبة . إجراءّ 
 تبلكة القرآف الكريـ كقكاعد الرسـ العثماني.
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 الممخص:
إلعادة نية الشراء في العبلقة بيف  التعرؼ عمى الدكر الكسيط ىدفت الدراسة إلى

بالتطبيؽ عمى طبلب الدراسات العميا بكمية  التسكيؽ الفيركسي كاتخاذ قرار الشراء
ـ، استخدمت الدراسة المنيج َُِِامعة كردفافاالقتصاد كالدراسات التجارية ج

 َُٓالحصر الشامؿ، حيث تـ تكزيع عدد  الكصفي، اعتمدت الدراسة طريؽ أسمكب
%(،كأىـ ٕٔ.ِٖاستبانة صالحة لمتحميؿ بنسبة ) ُِٓاستبانة، كتـ استرداد عدد 

النتائج التي تكصمت ليا الدراسة كجكد عبلقة طردية قكية بيف التسكيؽ الفيركسي 
عادة نية الشراء، حيث ركز الطبلب في كسائؿ التكاصؿ االجتماعي عمى الفيس ك  ا 

بكؾ كالكا تساب كالتكتير ألنيـ مف خبلليا يتعرفكف عمى تجارب األخريف التي 
تحفزىـ عمى إعادة نية الشراء. كأىـ تكصيات الدراسة ضركرة تعزيز الثقة في أم 

لما كاف مف األقارب كاألصدقاء محتكم يصؿ لمعمبلء عبر البريد اإللكتركني طا
 لزيادة رغبتيـ في شراء المنتجات.

التواصل االجتماعي، مصدر الرسالة، قرار الشراء، التسويق  مفتاحية: وسائلكلمات   

 الفيروسي

Abstract: 

The study aimed to identify the mediating role of repurchasing 

the intention to buy in the relationship between viral marketing 

and making the purchase decision by applying it to graduate 

students at the Faculty of Economics and Commercial Studies, 

University of Kordofan 2021 AD, the study used the descriptive 

approach, the study adopted the method of comprehensive 

inventory, where 150 questionnaires were distributed, and it was 

done. Retrieving 125 valid questionnaires for analysis, at a rate 

of (82.67%).The most important findings of the study are the 

presence of a strong positive relationship between viral 
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marketing and buy-back intent, as students focused on social 

media on Facebook, WhatsApp, and Twitter, because through it, 

they learn about the experiences of others that motivate them to 

repurchase. The most important recommendation of the study is 

the need to enhance confidence in any content that reaches 

customers via e-mail, as long as it is from relatives and friends 

to increase their desire to buy products. 

Keywords: Social media, message source, purchase decision, 

viral marketing 

 

 
 مقدمة: 

تعتبر شبكة األنترنت اليكـ إمبراطكرية كاممة فيي تغطي عمى نحك كامؿ مساحة 
األرض مف القطب الشمالي الى القطب الجنكبي، كتمتد خيكطيا عبر عشرات 
األقمار االصطناعية. فيي ببساطة عبارة عف مبلييف الحاسبات كالشبكات المنتشرة 

ال شؾ فيو اف االستخداـ السميـ  حكؿ العالـ كالمتصمة ببعضيا البعض، كمما
لؤلنترنت كقناة اتصاؿ تسكيقية حديثة تتيح لمشركات التكاصؿ مع عمبلئيا كزبائنيا، 
كيعد التسكيؽ الفيركسي مف المفاىيـ األكثر أثارة لمجدؿ خبلؿ السنكات الماضية فيك 

كتؤدم بالنسبة لمشركات كسيمة سريعة لمتعريؼ بمنتجاتيا كخصائصيا كقميمة التكمفة 
الى زيادة المبيعات كاألرباح، أما بالنسبة لمزبائف فيك كسيمة ممتعة كشيقة لمشاىدة 
إعبلنات تجارية كمناقشة محتكاىا مع األصدقاء كاألقارب. كيقـك التسكيؽ الفيركسي 
عمى فكرة أساسية كىي اف الشركة تقكـ بنشر المعمكمات حكؿ منتجاتيا عمى مكقع 

محتكم جذاب كمؤثر لرسالتيا التسكيقية التي ترغب في  الكيب الخاص بيا مف خبلؿ
تقديميا لمجميكر المستيدؼ فيقـك مستخدمي شبكة األنترنت بنشر كنقؿ الرسالة 
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ـ(. كقد بدأ التسكيؽ الفيركسي َُِٔالتسكيقية بسرعة كانتشار الفيركس )درماف، 
تشاره بيف الناس باالنتشار بشكؿ كاسع في الدكؿ المتقدمة كسمي بيذا االسـ لسرعة ان

فيك يحمؿ صفة الفيركس عندما يصيب شخص كمف ثـ ينتقؿ لباقي األشخاص 
ـ(. فالتسكيؽ الفيركسي ىك استراتيجية تعبر عف تمؾ ََِٖبسرعة شديدة )فارة، 

االتصاالت الشخصية التي تحدث بيف المستيمكيف عف طريؽ البريد اإللكتركني اك 
كمكاقع التكاصؿ االجتماعي )يكسؼ،  رسالة عبر الياتؼ اك شبكات األنترنت

ـ(. كمف خبلؿ المعمكمات التي تنشر عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كالبريد ََِٗ
اإللكتركني كالتي تتسـ بالمصداقية كالثقة مف قبؿ الزبكف فإنيا تحثو عمى إعادة نية 

رية شراء المنتجات نتيجة لتكفر المعمكمات عف المنتجات كخصائصيا كالعبلمة التجا
 .    (Kotler 2016كمف ثـ اتخاذ قرار الشراء )

تسعى ىذه الدراسة لمبحث في الدكر الكسيط إلعادة نية الشراء في  مشكمة الدراسة:
العبلقة بيف التسكيؽ الفيركسي كاتخاذ قرار الشراء بالتطبيؽ عمى طبلب الدراسات 

مف خبلؿ اإلجابة  ـَُِِالعميا بكمية االقتصاد كالدراسات التجارية جامعة كردفاف
عمى التساؤالت األتية: ما ىك أثر إعادة نية الشراء في العبلقة بيف التسكيؽ 

بالتطبيؽ عمى طبلب الدراسات العميا بكمية االقتصاد  الفيركسي كاتخاذ قرار الشراء
 ـ؟َُِِكالدراسات التجارية جامعة كردفاف

 كتفرعت منيا األسئمة التالية:
  كسي عمى اتخاذ قرار الشراء؟ما ىك أثر التسكيؽ الفير 
 ما ىك أثر التسكيؽ الفيركسي عمى إعادة نية الشراء؟ 
 ما ىك أثر إعادة نية الشراء عمى اتخاذ قرار الشراء؟ 

 فرضيات الدراسة:
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 الفرضية الرئيسية األولى: 
ىنالؾ عبلقة ذات تأثير معنكم بيف التسكيؽ الفيركسي بأبعاده )البريد اإللكتركني، 

ر الرسالة، العركض المجانية، كسائؿ التكاصؿ االجتماعي( كاتخاذ مصداقية مصد
 قرار الشراء.

 الفرضية الرئيسية الثانية: 
ىنالؾ عبلقة ذات تأثير معنكم بيف التسكيؽ الفيركسي بأبعاده )البريد اإللكتركني، 
عادة  مصداقية مصدر الرسالة، العركض المجانية، كسائؿ التكاصؿ االجتماعي( كا 

 اء.نية الشر 
 ىنالؾ عبلقة ذات تأثير معنكم بيف إعادة نية الشراءالفرضية الرئيسية الثالثة: 

 كاتخاذ قرار الشراء.
 الفرضية الرئيسية الرابعة:

تتكسط العبلقة بيف التسكيؽ الفيركسي بأبعاده )البريد اإللكتركني،  إعادة نية الشراء 
صؿ االجتماعي( كاتخاذ مصداقية مصدر الرسالة، العركض المجانية، كسائؿ التكا

 قرار الشراء.
 أىداف الدراسة:

  تكضيح أثر التسكيؽ الفيركسي مف خبلؿ أبعاده )البريد اإللكتركني، مصداقية
مصدر الرسالة، العركض المجانية، كسائؿ التكاصؿ االجتماعي( عمى اتخاذ 

 قرار الشراء.
 .معرفة أثر التسكيؽ الفيركسي عمى إعادة نية الشراء 
 دكر الكسيط إلعادة نية الشراء في العبلقة بيف التسكيؽ الفيركسي اتخاذ اختبار ال

 قرار الشراء
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 أىمية الدراسة: تتمثل أىمية الدراسة في االتي:
تتمثؿ األىمية النظرية اك العممية ليذه الدراسة بتناكليا لمفيـك  األىمية النظرية: 

التي ساعدت في انتشارىا  التسكيؽ الفيركسي الذم يعتبر أحد اىـ التقنيات الحديثة
التكنمكجية المتقدمة كالذم يعتبر أحد أبرز األنظمة التي تعتمد عمييا المؤسسات 
كالشركات في تسكيؽ منتجاتيا مف خبلؿ سرعة انتشار المعمكمات عف المنتجات. 

 كتمثؿ الدراسة أيضا إضافة فكرية كنظرية تسيـ في المعرفة العممية.
ألىمية العممية في استفادة متخذم القرار بمنظمات األعماؿ تتمثؿ ا العممية: األىمية

كالجيات ذات العبلقة مف نتائج كتكصيات ىذه الدراسة كتطبيقيا عمي ارض الكاقع، 
كما اف فجكات ىذه الدراسة تفيد الباحثيف في سد الفجكة بدراسات أخرم تفيد 

 الشركات.
 اإلطار النظري لمدراسة:

  أواًل: التسويق الفيروسي:
 مف طكعان  التسكيقية الرسائؿ لتمرير كتشجع االفراد تسيؿ تسكيقية ظاىرة عرؼ بانو

 استخداـ المنطكقة، إف الكممة لنقؿ مكاقع الشبكة باستخداـ االجتماعية الشبكة خبلؿ
 حدكث ألنيا تمثؿ اإلعبلنية الرسائؿ نقؿ في ميمان  دكران  يمعب المنطكقة الكممة

استخداميا  عمى المسكقكف يشجع مما كمستمميا ةالرسال ناقؿ بيف ما باتجاىيف
 (Kim,2009) عرؼ بينما (Skrob, 2005) الفيركسي التسكيؽ في كاعتماىا
 بيف ما تداكليا خبلؿ مف ذاتيا تدار رسالة خمؽ أنو عمى الفيركسي التسكيؽ

 .كسريع تصاعدم بشكؿ اإلنترنت مستخدمي
   :الفيروس التسويق اتصال قنوات
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اتصاؿ  بدكف المعمكمات نقؿ خبلليا مف تمكف شخصية غير صاؿات قنكات ىناؾ
 الدردشة اإللكتركنية، كغرؼ استعماؿ الرسائؿ مثؿ المرسؿ كالمستمـ بيف شخصي
  ـ(.َُُِ)آمنو،

تعرؼ نية الشراء بانيا كجكد حاجة لدم المستيمؾ يريد ثانيًا: إعادة نية الشراء: 
كتعتبر السمع كالخدمات إحدل الكسائؿ إشباعيا سكاء كانت حاجة أساسية أك غيرىا، 

المستخدمة بالدرجة األكلى في إشباع الرغبات لدم المستيمكيف المرتقبيف، كيتـ 
اكتشاؼ الحاجة لممنتجات مف خبلؿ تفاعؿ مثيرات االنتباه الخارجية كالدكافع الداخمية 

. كأضاؼ )عبد الحميد (Kotler,2013)التي تخمؽ لدل الفرد شعكر بالحاجة 
( بانيا التصرفات التي تتضمف شراء كاستخداـ السمع كالخدمات كتشمؿ أيضا ََِِ

القرارات التي تسبؽ ىذه التصرفات، كتحديد السمككيات كالحركات التي يقـك بيا 
المستيمؾ عند اتخاذه لقرار الشراء. كنية الشراء لممستيمؾ ال تأػتي مف الفراغ بؿ ىي 

مية في ذات الفرد كالخارجية المحيطة بو التي نابعة مف المتغيرات كالعكامؿ الداخ
تقكده التخاذ قرار الشراء، كمف أىـ السمات التي تؤثر في نية شراء المستيمكيف ىي: 

 ,Nabil) العكامؿ الديمكغرافية )كالعمر، كالجنس كالمينة، كالحالة االجتماعية(.
2010). 

التي تمكف المؤسسات  يعد رضا العمبلء مف اىـ المعايير ثالثًا: رضاء العمالء:
 الصناعية مف التأكد مف جكدة منتجاتيا كخدماتيا.

 الدراسات السابقة:
م(: بعنوان: التسويق الفيروسي وأثره عمى اتخاذ ٕٚٔٓدراسة: ىدي محمد ثابت )

قرار الشراء لدي المستيمكين من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي لشريحة 
. ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمي أثر ع غزةالطالب في الجامعة اإلسالمية بقطا
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التسكيؽ الفيركسي في اتخاذ قرار الشراء لدم المستيمكيف مف مستخدمي مكاقع 
التكاصؿ االجتماعي المختمفة مف خبلؿ محاكر الدراسة التالية: )كسائؿ النشر 

ف(. اإللكتركني، التحفيز المادم، الحمبلت اإلعبلنية الفيركسية، قادة الرأم كالمؤثرك 
تكصمت الدراسة الى اف ىنالؾ أثرا لمتسكيؽ الفيركسي بكافة متغيرات الدراسة 
المستقمة )كسائؿ النشر اإللكتركني، التحفيز المادم، الحمبلت اإلعبلنية الفيركسية، 
قادة الرأم كالمؤثركف( عمى تشجيع المستيمكيف )طبلب الجامعة اإلسبلمية( كالذيف 

تماعي التخاذ قرار شراء السمع كالخدمات. أكصت يستخدمكف مكاقع التكاصؿ االج
الدراسة الى ضركرة االستفادة مف التسكيؽ الفيركسي ككضعو ضمف االستراتيجية 

 التسكيقية لمنظمات األعماؿ كاعتماده بشكؿ أكسع لضماف تحقيؽ انتشاره.
م(: بعنوان: تأثير العالمة التجارية في اتخاذ ٕٚٔٓدراسة: شندي احمد وآخرون )

ىدؼ البحث الى  ار الشراء )دراسة ميدانية عمى الشباب الجامعي في سورية(.قر 
دراسة أثر العبلمة التجارية في اتخاذ قرار الشراء لدم الشباب الجامعي في سكرية. 
تكصؿ البحث الى اف ىنالؾ أثر إيجابي ألبعاد العبلمة التجارية مجتمعة كمنفردة 

ة لمعبلمة( في اتخاذ قرار الشراء، كاف أقكم )السكؽ المدرؾ لمعبلمة كالجكدة المدرك
أبعاد العبلمة التجارية تأثيران عمى اتخاذ قرار الشراء كانت جكدة العبلمة التجارية. 

بضركرة االىتماـ بأبعاد العبلمة التجارية )السعر المدرؾ، الجكدة  دراسةال أكصت
ىريان في اتخاذ القرار تمعب دكران جك  األبعادالمدركة لمعبلمة التجارية( حيث اف ىذه 

 الشرائي لمعميؿ. 
بعنكاف: تأثير التزاـ العمبلء عمى نية إعادة  م(:ٕٚٔٓدراسة: وائل قرطام وآخرون )

الشراء كالتحدث بإيجابية لدفع المزيد في مجاؿ اليكاتؼ الذكية بالتطبيؽ عمى عمبلء 
يفكف مف طبلب كمية التجارة بجامعة القاىرة. ىدف  الىت الدراسة ماركتي سامسكنج كا 
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االلتزاـ خماسي المككنات )االلتزاـ العاطفي، االلتزاـ  أبعاداختبار العبلقة بيف 
المعيارم، االلتزاـ االقتصادم، االلتزاـ الجبرم، االلتزاـ االعتبارم( كبيف نية إعادة 
الشراء كالتحدث بإيجابية كاالستعداد لدفع المزيد في مجاؿ اليكاتؼ. تكصمت الدراسة 

دة نتائج منيا: كجكد تأثير إيجابي لبللتزاـ العاطفي كاالقتصادم كاالعتبارم الى ع
 عمى نية إعادة الشراء. 

 
 : بعنوان: Dhegihan (2013)دراسة: 

Research on effectiveness of Facebook advertising on 
enhancing purchase intention of consumers                     

                                           
)فعالية اإلعبلف عبر فيس بكؾ في تعزيز نية الشراء لدم المستيمكيف( ىدفت 
الدراسة الى قياس فعالية اإلعبلف كالتركيج عبر مكقع فيس بكؾ األكثر شيرة بيف 
مكاقع التكاصؿ االجتماعي كتحديد تصكرات المستيمكيف كمعرفة العناصر التي تؤثر 

كتنفيذ التسكيؽ عبر الفيس بكؾ لمشركات كذلؾ مف خبلؿ قياس أثر في نجاح 
)محتكم الرسالة اإلعبلنية، صكرة العبلمة التجارية مصدر الرسالة، األصدقاء 
كاألىؿ( عمى أحداث تغيير كبير في نية الشراء لدم المستخدميف. تكصمت الدراسة 

نية الشراء لدم االفراد  الى اف اإلعبلف عبر الفيس بكؾ قد ساىـ في تغيير كبير في
مف عينة الدراسة. أكصت الدراسة بضركرة تبني منظمات األعماؿ لكسائؿ التركيج 
اإللكتركنية عبر شبكات التكاصؿ كفي مقدمتيا الفيس بكؾ لما تتميز بو ىذه 
الشركات مف كجكد أكبر عدد مف المستخدميف بكافة الشرائح االجتماعية كبمختمؼ 

 تكاليؼ القميمة ليذه الكسيمة التركيجية المعاصرة.  األعمار الى جانب ال



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 397 

 : بعنوان: Zernigah (2012)دراسة: 
Consumers attitude toward viral marketing Pakistan       

سمكؾ المستيمؾ الباكستاني تجاه التسكيؽ الفيركسي. )بالتطبيؽ عمى طبلب    
ـ العكامؿ التي تساعد في زيادة جامعة إسبلـ أباد بباكستاف( ىدفت الدراسة الى في

قبكؿ فكرة التسكيؽ الفيركسي مف قبؿ المستيمكيف كمدم تطبيقيا كالتفاعؿ معيا، الى 
جانب تصنيؼ العكامؿ األقؿ تأثيران كاستبعادىا. اعتمدت الدراسة عمى تحميؿ دكر 
ثقافة االفراد، مصداقية مصدر الرسالة الى جانب عنصر األثارة في التسكيؽ 

سي، كقامت الدراسة بتناكؿ دكر كؿ مف البريد اإللكتركني، اليكاتؼ النقالة، الفيرك 
مكاقع التكاصؿ االجتماعي. تكصمت الدراسة الى عدة نتائج أبرزىا: كجكد عبلقة 
إيجابية قكية بيف المتغيرات المستغمة )ثقافة االفراد، مصداقية مصدر الرسالة، كنجاح 

في حيف اعتبر عنصر األثارة ىك األقؿ تأثيران التسكيؽ الفيركسي( لدم المستيمكيف 
مقارنة بالعناصر األخرل. أكصت الدراسة بضركرة األخذ بعيف االعتبار ثقافة 
المستيمكيف كشرط أساسي في التركيج لمحمبلت الفيركسية كاف تككف الرسائؿ 

 المرسمة جديرة بثقة العمبلء.
ترنت عمى مراحل اتخاذ قرار م(: بعنوان: تأثير إعالنات األنٕٚٓٓدراسة: تاية )

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمي أثر الشراء عند الشباب الجامعي في قطاع غزة. 
األنترنت كقناة إعبلنية تجارية عمى اتخاذ قرار الشراء لدم الشباب الجامعي 
الفمسطيني، كمعدالت استخداـ الشباب لؤلنترنت بيدؼ متابعة المنتجات المعمف عنيا 

فة أسباب تفضيبلت الشباب لبعض المكاقع اإللكتركنية دكف غيرىا الى جانب معر 
كتحديد معدؿ استخداميـ لؤلنترنت يكميان. تكصمت الدراسة الى اف ىنالؾ تأثيران كبيران 
إلعبلنات األنترنت عمى جميع مراحؿ اتخاذ قرار الشراء ككاف التأثير في معظمو 
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مف مستخدمي األنترنت % مف الشباب الجامعي ىـ ُٕإيجابيا، كاف نسبة 
كيستخدمكنو بصكرة يكمية كألكثر مف مرة كتحديدان في فترات المساء. كما اف متكسط 
مدة استخدامات الطالب لؤلنترنت تزيد مف تأثير اإلعبلنات عمى مراحؿ اتخاذ قرار 
الشراء. كأكصت الدراسة بضركرة إضافة األنترنت الى المزيج التسكيقي لمشركات 

 سبب االستخداـ المكثؼ لمشباب لشبكة األنترنت. كعدـ إىمالو ب
 منيجية الدراسة: 

اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي مف خبلؿ استخداـ أدكات اإلحصاء 
الكصفي التحميمي، كقد اعتمد عمى نكعيف مف البيانات ىي البيانات األكلية كالثانكية، 

البيانات األكلية، حيث صممت كتـ االعتماد عمى االستبانة كأداة رئيسية في جمع 
االستبانة كفؽ مقياس ليكرت الخماسي المتدرج الذم يتككف مف خمسة مستكيات كتـ 

( أكافؽ بشدة ٓإعطاء كؿ مستكم رقـ في عممية التحميؿ كذلؾ عمى النحك التالي: )
( ال أكافؽ بشدة. كتمت مراعات كؿ الجكانب ُ( ال أكافؽ)ِ( محايد)ّ( أكافؽ)ْ)

ي صياغة األسئمة لتحقيؽ الترابط بيف المكضكع، بعد االنتياء مف إعداد األساسية ف
الصيغة األكلية لمقاييس الدراسة كمف اجؿ التحقؽ مف صدؽ أدارة الدراسة كالتأكد 
مف أنيا تخدـ أىداؼ الدراسة تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف مف أىؿ 

، كبعد استرجاع االستبانة ( محكـ في مجاؿ أدارة األعماؿْاالختصاص بمغ عددىـ )
مف جميع المحكميف تـ إجراء التصكيبات المقترحة. كبذلؾ تـ تصميـ االستبانة في 

استبانة  ُِٓاستبانة، كتـ استرداد عدد  َُٓصكرتيا النيائية كتـ تكزيع عدد 
%(، كيتككف مجتمع الدراسة مف طبلب الدراسات ٕٔ.ِٖصالحة لمتحميؿ بنسبة )

ـ كتـ اختيار َُِِتصاد كالدراسات التجارية جامعة كردفاف لمعاـالعمياء بكمية االق
 الحصر الشامؿ. مفرداتيا عف طريؽ أسمكب
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 (Cronbach Alpha)فقد تـ احتسابو بمعامؿ ألفا كركنباخ ثبات أداة الدراسة: 
 ( كىي قيمة تدؿ عمى ثبات أداة الدراسة.938.كالذم بمغت قيمتو )

 خدمة في الدراسة: يمكن تمخيصيا باآلتي:أساليب التحميل اإلحصائي المست
 اإلحصاء الكصفي: لكصؼ خصائص العينة.  .ُ
 كرك نباخ ألفا قياس المكثكقية كاالتساؽ الداخمي لممتغيرات الرئيسية لمدراسة. .ِ
التحميؿ العاممي االستكشافي لقياس االختبلفات بيف العبارات التي تقيس كؿ  .ّ

 متغير مف متغيرات الدراسة.
ممي التككيدم لمكصكؿ إلى جكدة تكفيؽ متغيرات نمكذج الدراسة حيث التحميؿ العا .ْ

 تجرم تغيرات في النمكذج كتعديبلت في الفرضيات بناء عمى نتائج التحميؿ العاممي.
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتحديد األىمية النسبية الستجابة أفراد  .ٓ

 العينة تجاه محاكر كأبعاد أداة الدراسة.
 المتغيرات الرئيسية. رتباط بيرسكف لمعرفة درجة االرتباط بيفا .ٔ
 .Amosتحميؿ المسار باستخداـ برنامج  .ٕ

 تحميل بيانات الدراسة الميدانية:
احتكت البيانات األساسية عمى خمسة عناصر  وصف خصائص عينة الدراسة: 

 ىي: النكع، العمر، المؤىؿ العممي، لدم حساب عمي مكاقع التكاصؿ، كـ عدد
الساعات التي تقضييا في اليـك متصفحان لممكاقع ، أما فيما يتعمؽ بالفئة النكع أف 

، أما الفئة العمر فنجد )% مف اإلناث 36.0% مف الذككر ك64.0 (العينة شممت
سنة نسبة 50-41 % كالفئة 41.6سنة بنسبة 40-30أف أفراد العينة أعمارىـ )

سنة بنسبة 60-51كالفئة  %،19.2سنة بنسبة 30 مف %، كالفئة اقؿ36.8
فنجد أف )طبلب الدبمكـ العالي بنسبة   %( أما فيما يتعمؽ بالمؤىؿ العممي2.4
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%(. أما 8.% ، طبلب الدكتكراه بنسبة 51.2% ، كطبلب الماجستير بنسبة َ.ْٖ
بكؾ يمثؿ اعمي نسبة  فيما يتعمؽ لدم حساب عمى مكاقع التكاصؿ فنجد أف )الفيس

 أكثر في %، كلدم حساب10.4بنسبة  %، الكاتساب34.4%، كقكقؿ بنسبة  40.8
%(. أما الفئة كـ عدد 4.0اإللكتركني بنسبة  %، البريد10.4مكقع بنسبة  مف

 مف الساعات التي تقضييا في اليـك متصفحان لممكاقع فنجد )اف استخداـ أكثر
%، كاستخداـ 42.4ساعات بنسبة  3-2 %، كاستخداـ مف49.6ساعات بنسبة 3
 %(.8.0ساعة بنسبة  مف أقؿ

 التحميل العاممي االستكشافي لمتغيرات الدراسة:
تأتي أىمية ىذا األجراء الستبانة الدراسة لقياس االختبلفات بيف العبارات التي تقيس  

كؿ متغير مف متغيرات الدراسة حيث يتـ تكزيع عبارات االستبانة عمى متغيرات 
لتي تقيس كؿ متغير عمى حسب انحرافيا معيارية يتـ فرضيا كتكزع عمييا العبارات ا

عف الكسط الحسابي كتككف العبلقة بيف المتغيرات داخؿ العامؿ الكاحد أقكل مف 
العبلقة مع المتغيرات في العكامؿ األخرل. أم أف التحميؿ العاممي االستكشافي 
لممككنات األساسية ييدؼ إلى التحكيؿ الرياضي لعدد كبير مف المتغيرات كعدد قميؿ 
مف المككنات )العكامؿ( المستقمة المتعامدة كيتـ ذلؾ التحكيؿ عمى مصفكفة 
االرتباطات بيف المتغيرات ككؿ مككف أك عمكد يتككف مف متغيرات شديدة الترابط مع 
مككنيا األساسي، قميمة الترابط مع المككنات األخرل. كتحقؽ طريقة التبايف األقصى 

Varimax اليدؼ عمى نحك كبير كيمكف الحكـ عمى  لتدكير المحاكر عمكديان ذلؾ
عمى ذلؾ العامؿ  loadingأف متغير ما ينتمي إلى مككف معيف مف خبلؿ تحميمو

ككمما زادت القيمة المطمقة لمتحميؿ زادت المعنكية اإلحصائية. كبمراعاة الشركط 
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( التي تتمثؿ في النقاط (Hair et al, 2010( كChurchill,1979التي حددىا )
 :التالية

 أك أكثر. 0.60لكؿ عباره أك متغير  Alphaأف يككف معامؿ الثبات  .ُ
  0.50أف يككف معامؿ ارتباط كؿ عبارة أك متغير بالعامؿ أكبر مف  .ِ
 أك أكثر. َٓ.َأف يككف معامؿ تحميؿ العبارة أك المتغير عمى العامؿ الكاحد  .ّ
 كقت.أال تككف العبارة قد تـ تحميميا عمى أكثر مف عامؿ كأحد في نفس ال .ْ
 لكؿ عامؿ عف كأحد صحيح. Eigen Value أال تقؿ قيمة ايجف .ٓ

لمتأكد مف صبلحية النمكذج تـ استخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية 
(SPSS 25) ( ك باإلضافة أليAMOS25)  في إجراء عممية التحميؿ العاممي

ككف مف ثبلث متغيرات لنمكذج الدراسة الم االستكشافي كالتحميؿ العاممي التككيدم
ىي )المتغير المستقؿ التسكيؽ الفيركسي ، المتغير التابع أتخاذ قرار الشراء، 
كالمتغير الكسيط إعادة نية الشراء( حيث تـ إعطاء كؿ عبارة مف العبارات التي 

عبارة( تـ ِْاستخدمت لقياس كؿ متغير في االستبانة حيث احتكت االستبانة عمى)
كنات األساسية كطريقة تدكير العكامؿ مف اجؿ تحديد معامبلت استخداـ طريقة المك

( تـ James Gaskin 2014)  َٓ.َالتشبع كتـ حذؼ العبارات التي يقؿ فييا 
( الختبار كفاية العينة المأخكذة في تفسير الظاىرة المدركسة KMOاستخداـ مقياس )

جراء اختبار ) ٔ.َكاقؿ قيمة لكفاية قبكؿ نتائج التحميؿ ىي  ( بكصفو Bartlettكا 
مؤشر لمعبلقة بيف المتغيرات أذا يجب أف تككف قيمتو دالة عند مستكم معنكيو اقؿ 

لة إحصائية في مصفكفة (. أم كجكد عدد كافي مف االرتباطات ذات دال0.05مف )
، تناسب العينة، كأال تقؿ قيمة اختبار %0.50عف  KMOالدكراف، كاف ال تقؿ قيمة 

Bartlett’s Test of Sphericity  عف الكاحد صحيح، كاف تككف االشتراكات
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 َٓ.َ، كأال يقؿ تشبع العامؿ عف% َٓ.َلمبنكد أكثر مف  communitiesاألكلية 
في العكامؿ األخرل، كاف ال  %75متقاطعة تزيد عف  مع مراعاة عدـ كجكد قيـ %

 تقؿ قيـ الجزر الكامف عف الكاحد.
 : التحميل العاممي لممتغير المستقل التسويق الفيروسي

لتدكير المحاكر عمكديان تـ  Varimaxمف خبلؿ استخداـ طريقة التبايف األقصى 
ة مصدر الرسالة " التكصؿ الى محكريف ىما " كسائؿ التكاصؿ االجتماعي، مصداقي

حيث حذؼ محكر البريد اإللكتركني، محكر العركض المجانية، كما تـ حذؼ بعض 
 العبارات التي لـ تستكفي الشركط.

 
 ( التحميل العاممي لمتخطيط االستراتيجئالجدول )

 العوامل العبارات المتغيرات
ٔ ٕ 

  D5 .782 وسائل التواصل االجتماعي
D6 .773  
D7 .742  
D4 .546  

 B5  .819 مصداقية مصدر الرسالة
B3  .775 
B2  .749 

Variance Explained 32.864 23.730 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .710 

Bartlett's Test of Sphericity 238.917 
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Total Variance Explained 56.593 
 م(ٕٕٔٓت الدراسة الميدانية )المصدر: إعداد الباحثين من بيانا
 

مف خبلؿ استخداـ طريقة التبايف  التحميل العاممي لممتغير التابع اتخاذ قرار الشراء:
لتدكير المحاكر عمكديان فقد تـ حذؼ بعض العبارات التي لـ  Varimaxاألقصى 

 تستكفي الشركط.
 ( التحميل العاممي التخاذ قرار الشراءٕالجدول )

 العوامل اراتالعب المتغيرات
ٔ 

 G4 .818 اتخاذ قرار الشراء
G8 .763 
G1 .733 
G6 .725 

Variance Explained 57.822 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .761 

Bartlett's Test of Sphericity 112.658 
Total Variance Explained 57.822 

 م(ٕٕٔٓيانات الدراسة الميدانية )المصدر: إعداد الباحثين من ب
 التحميل العاممي لممتغير الوسيط إعادة نية الشراء:

لتدكير المحاكر عمكديان فقد  Varimaxمف خبلؿ استخداـ طريقة التبايف األقصى  
 تـ حذؼ بعض العبارات التي لـ تستكفي الشركط.
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 ( التحميل العاممي إلعادة نية الشراءٖالجدول )
 العوامل عباراتال المتغيرات

ٔ 
 H3 .798 إعادة نية الشراء

H1 .768 
H2 .751 
H7 .737 

Variance Explained 58.331 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .775 
Bartlett's Test of Sphericity 113.229 
Total Variance Explained 58.331 

 
 م(ٕٕٔٓبيانات الدراسة الميدانية )المصدر: إعداد الباحثين من 

 التحميل العاممي التؤكيدي لجميع متغيرات الدراسة:
تـ بناء النمكذج االكؿ لمدراسة كالذم يتككف مف ثبلثة متغيرات رئيسية  مستقمة كتابعة 

(عبارة ، كحسب ْٔككسيطة كتحتكم عمى ستة محاكر لجميع المتغيرات التي تىًقيسيو )
مي االستكشافي تـ التكصؿ مف التحميؿ الي أف متغيرات الدراسة نتائج التحميؿ العام

( عبارة ، كتـ اختبار ىذا النمكذج بتطبيؽ ُٓتتككف مف أربعة محاكر تىًقيسييـ )
التحميؿ العاممي التؤكيدم عمى بيانات الدراسة كتـ قياس بناء النمكذج لتكضيح أبعاد 

لمطابقة التي تـ ادخاليا في العبلقة بيف محاكر النمكذج ككانت مقاييس جكدة ا
 ِالنمكذج االكلي قد اعطت مقايسس جكدة ذات صبلحية مقبكلة كما في الشكؿ ) 

  .( مؤشرات جكدة المطابقة لجميع متغيرات الدراسةْ(،ك الجدكؿ )
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 ( التحميل العاممي التوكيدي لجميع متغيرات الدراسةٕشكل )

 
 م(ٕٕٔٓالميدانية ) المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة

 ( مؤشرات جودة المطابقة لجميع متغيرات الدراسةٗالجدول )
 CMIN DF p CMIN/DF  TLI GFI RMSEA المؤشر

 083. 867. 840. 1.850 000. ٗٛ 155.360 النسبة

 مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة التفسير

 م(ٕٕٔٓسة الميدانية )المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدرا
يستخدـ تحميؿ االتساؽ لمعثكر عمى االتساؽ االعتمادية وصالحية متغيرات الدراسة: 

(، تـ احتساب قيمة )ألفا كركنباخ( لمعثكر 1إلى  0الداخمي لمبيانات كيتراكح مف ) 
 ، يعتبر1عمى اتساؽ البيانات الداخمي ،اذا كانت قيـ معامؿ ألفا كركف باخ أقرب إلي

المطمكبة  ساؽ الداخمي لممتغيرات كبير ، كالتخاذ قرار بشأف قيمة الفا كركف باخاالت
يتكقؼ ذلؾ عمى الغرض مف البحث ففي المراحؿ األكلى مف البحكث األساسية تشير 



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                              مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                        0202حزيران  -الرابعالجزء  -ع العدد الساب

              ISSN: 2709-5312     

 

 416 

Nunnally)  ،(1968 إلى أف المصداقية مف) تكفي كأف زيادة 0.60 -0.50 )
 (Hair et al, 2010)، أما كربما تككف إسراؼ (0.80)مف  المصداقية ال كثر

كمع ذلؾ يعتبر ألفا  0.70أقترح أف قيمة ألفا كركنباخ يجب أف تككف أكثر مف 
( يكضح نتائج اختبار الفا كركنباخ ٔفما فكؽ مقبكلة. جدكؿ ) َٓ.َكركنباخ مف 

بعد إجراء التحميؿ العاممي االستكشافي كاختبار المتكسطات كاالنحرافات المعيارية 
 دراسة.لمتغيرات ال
 ( يبين االعتمادية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل متغيرات الدراسة٘جدول )

 االنحراف المعياري المتوسطات االعتمادية نوع المتغير المتغيرات

 811. 3.88 725. مستقل وسائل التواصل االجتماعي
 879. 3.66 695. مستقل مصداقية مصدر الرسالة

 862. 3.68 761. طوسي إعادة نية الشراء
 820. 3.80 755. تابع أتخاذ قرار الشراء

 م(ٕٕٔٓالمصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية )
( أف اختبار ألفا كركنباخ كاف مرتفعا كالكسط ٓيتضح مف نتائج الجدكؿ أعبله )

انس ( مما يدؿ عمى قكة كتجّالحسابي لجميع المتغيرات أكبر مف الكسط الفرضي )
العبارات. أما االنحراؼ المعيارم فنجد كؿ المتغيرات كانت مرتفعة مما يدؿ عمى 

 كجكد تجانس بيف إجابات المبحكثيف.    
تـ استخداـ تحميؿ االرتباط بيف (: Person Correlationتحميل االرتباط )

متغيرات الدراسة بيدؼ التعرؼ عمى العبلقة االرتباطية بيف المتغيرات المستقمة 
كالكسيط ، فكمما كانت درجة االرتباط قريبة مف الكاحد الصحيح فإف  كالمتغير التابع

ذلؾ يعني أف االرتباط قكيان بيف المتغيريف ككمما قمت درجة االرتباط عف الكاحد 
الصحيح كمما ضعفت العبلقة بيف المتغيريف كقد تككف العبلقة طردية أك عكسية ، 
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( َّ.َإذا كانت قيمة معامؿ االرتباط اقؿ مف )كبشكؿ عاـ تعتبر العبلقة ضعيفة 
(  َٕ.َ – َّ.َكيمكف اعتبارىا متكسطة اذا تراكحت قيمة معامؿ االرتباط بيف )

 .( تعتبر العبلقة قكية بيف المتغيريفَٕ.َأما اذا كانت قيمة االرتباط أكثر مف )
أدناه أف  (ٕأكضح اختبار تحميؿ االرتباط بيف متغيرات الدراسة مف خبلؿ الجدكؿ )

جميع االرتباطات إيجابية بيف متغيرات الدراسة باستثناء العبلقة بيف كسائؿ التكاصؿ 
 االجتماعي كمصداقية مصدر الرسالة ضعيفة.

 لمتغيرات الدراسةتحميل االرتباط ( يبين ٙجدول )  
Pearson Correlation 

 متغيرات الدراسة
 التواصل وسائل

 االجتماعي
 مصدر مصداقية
 الةالرس

 نية إعادة
 الشراء

 قرار اتخاذ
 الشراء

    1 االجتماعي التواصل وسائل
   1 144. الرسالة مصدر مصداقية
  1 **294. **446. الشراء نية إعادة
 1 **594. **401. **426. الشراء قرار اتخاذ

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 م(ٕٕٔٓباحثين من بيانات الدراسة الميدانية )أعداد ال المصدر:

 اختبار فروض الدراسة: 
 عمى لمبيانات اإلحصائي التحميؿ عممية في الباحث الختبار فرضيات الدراسة أعتمد

( Structural Equation Modeling [SEM]) البنائية المعادلة نمذجو أسمكب
 مف مجمكعة شرة بيفالمبا كغير المباشرة الخطية لمعبلقات مفترض نمط كىك

 بو لما يتمتع المسار، تحميؿ أسمكب استخداـ كالمشاىدة، كبالتحديد الكامنة المتغيرات
 Barbara G) الدراسة.  طبيعة مع تتناسب مزايا، عدة مف األسمكب ىذا
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Fidell,1996)  فييا يستخدـ التي األغراض يماثؿ فيما المسار تحميؿ كيستخدـ 
 االنحدار لتحميؿ امتدادان  يعتبر تحميؿ المسار أف حيث المتعدد، االنحدار تحميؿ

 نمذجو في الحسباف يضع أنو حيث فعالية أكثر المسار، تحميؿ كلكف المتعدد،
 كعدـ الخطية The Modeling of Interactionsالمتغيرات ، بيف التفاعبلت

Nonlinearities المزدكج الخطي كاالرتباط القياس، كأخطاء Multicollinearity  
الختبار فركض الدراسة لقد تـ .  Jeonghoon ,2002)المستقمة ) بيف المتغيرات

 analysis of( AMOS 25طريؽ برنامج ) استخداـ اختبار تحميؿ المسار عف
moment structure  كالذم ييدؼ إلى التعرؼ إثر إعادة نية الشراء في العبلقة ما

(. تـ االعتماد عمى  ّفي الشكؿ ) بيف التسكيؽ الفيركسي كاتخاذ قرار الشراء كما
( لمعرفة التغيير المتكقع في المتغير التابع بسبب التغير Estimateمعامؿ )

  (Rالحاصؿ في كحدة كاحدة مف المتغير المستقؿ ، كما تـ االعتماد عمي قيمة )
لمتعرؼ عمى قدرة النمكذج عمى تفسير العبلقة بيف المتغيرات المستقمة كالمتغيرات 

( لمحكـ َٓ.َة كالمتغيرات التابعة .كقد تـ االعتماد عمى مستكل الداللة )الكسيط
عمى مدل معنكية التأثير، حيث تـ مقارنة مستكل المعنكية المحتسب مع قيمة 
مستكل الداللة المعتمد، كتعد التأثيرات ذات داللة إحصائية إذا كانت قيمة مستكل 

حيث يتـ التعرؼ عمى  ( َٓ.َتد )الداللة المحتسب أصغر مف مستكل الداللة المع
المعنكية مف خبلؿ المسار الذم ينتقؿ مف المتغير إلي أخر كالجدكؿ التالي يكضح 

 التأكد مف جكدة المطابقة .ر بعد قيـ تحميؿ المسا
عادة  اختبار الفرضية الرئيسية الثانية: تنص عمى انو توجد عالقة بين التسويق الفيروسي وا 

 ( أدناه.ٕ( كالجدكؿ)ّبلؿ الشكؿ )مف خيتضح ذلؾ نية الشراء. 
 ض الدراسةو ( اختبار فر ٖالشكل )
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 م(ٕٕٔٓالمصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية )

 ( تحميل المسار بين التسويق الفيروسي واتخاذ قرار الشراءٚالجدول )
 Estimate S.E. C.R. P الفروض

 *** 3.523 102. 358. االجتماعيوسائل التواصل  --> اتخاذ قرار الشراء
 *** 4.132 101. 418. مصداقة مصدر الرسالة --> اتخاذ قرار الشراء
 CMIN DF p CMIN/DF GFI  TLI RMSEA المؤشر
 106. 000. . 000.ٔ 000. 000. ٓ 000. النسبة
 مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة التفسير

 م(ٕٕٔٓثين من بيانات الدراسة الميدانية )أعداد الباح المصدر:
يبلحظ مف الجدكؿ أعبله أف المسار مف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي إلى اتخاذ قرار 

(، كالمسار 000.( كىي دالة أحصائيا عند مستكم داللة )358.الشراء حيث بمغ )
د عن ة( كىك دال418.مف مصداقة مصدر الرسالة إلى اتخاذ قرار الشراء حيث بمغ )

(، كمما يشير إلى أف تكجد عبلقة بيف التسكيؽ الفيركسي 000.مستكم داللة )
 كاتخاذ قرار الشراء.
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اختبار الفرضية الرئيسية الثانية: تنص عمى انو توجد عالقة بين التسويق 
عادة نية الشراء.  ( ٖ( كالجدكؿ)ّ) أعبله يتضح ذلؾ مف خبلؿ الشكؿالفيروسي وا 

 أدناه.
 لمسار بين التسويق الفيروسي الى إعادة نية الشراء( تحميل اٛالجدول )

 Estimate S.E. C.R. P الفروض
 *** 4.464 108. 480. وسائل التواصل االجتماعي --> إعادة نية الشراء
 002. 3.025 101. 307. مصداقة مصدر الرسالة --> إعادة نية الشراء
 CMIN DF p CMIN/DF GFI  TLI RMSEA المؤشر
 024. 990. 993.  1.069 000. ٓ 20.320 النسبة
 مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة التفسير

 م(ٕٕٔٓأعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية ) المصدر:
يبلحظ مف الجدكؿ أعبله أف المسار مف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي إلى إعادة نية 

(، كالمسار 000.أحصائيا عند مستكم داللة ) ( كىي دالة480.الشراء حيث بمغ )
عند  ة( كىك دال307.مف مصداقة مصدر الرسالة إلى إعادة نية الشراء حيث بمغ )

تكجد عبلقة بيف التسكيؽ الفيركسي  ف(، كمما يشير إلى أ002.مستكم داللة )
عادة نية الشراء.ك   ا 

بين إعادة نية الشراء  اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة: تنص عمى انو توجد عالقة
 ( أدناه.َُ( كالجدكؿ)ّيتضح ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ أعبله )واتخاذ قرار الشراء. 

 
 ( تحميل المسار بين إعادة نية الشراء واتخاذ قرار الشراءٜالجدول )

 Estimate S.E. C.R. P الفروض
 *** 6.071 132. 801. إعادة نية الشراء --> اتخاذ قرار الشراء
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 CMIN DF p CMIN/DF GFI  TLI RMSEA المؤشر
 0ٓٓ. ٙٔٓ.ٔ 993.  734. 598. ٘ ٛٙٙ.ٖ النسبة
 مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة التفسير

 م(ٕٕٔٓأعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية ) المصدر:
ى إعادة نية يبلحظ مف الجدكؿ أعبله أف المسار مف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي إل

(، كمما 000.( كىي دالة أحصائيا عند مستكم داللة )801.الشراء حيث بمغ )
 نية الشراء كاتخاذ قرار الشراء. عادةإيشير إلى أف تكجد عبلقة بيف 

اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة: تنص عمى أن إعادة نية الشراء تتوسط العالقة 
 Pathتـ استخداـ تحميؿ المسار ) ء:بين التسويق الفيروسي واتخاذ قرار الشرا

analysis)  حيث يتـ في البداية التحقؽ مف بعض الشركط الختبار الدكر الكسيط
( كجكد إثر معنكم ذك داللة أحصائيا لممتغير ُكالتي تتمثؿ في الخطكات التالية )
( كجكد إثر معنكم ذك داللة أحصائيا لممتغير ِالمستقؿ عمى المتغير التابع )

( كجكد إثر معنكم ذك داللة أحصائيا لممتغير ّؿ عمى المتغير الكسيط )المستق
المستقؿ كالمتغير الكسط عمى المتغير التابع. مف الجدكؿ أدناه يتضح أف يكجد 
تكسط جزئي إلعادة نية الشراء في العبلقة بيف التسكيؽ الفيركسي بأبعاده )كسائؿ 

خاذ قرار الشراء عند مستكم التكاصؿ االجتماعي، مصداقية مصدر الرسالة( كات
  (.َٓ.َمعنكية )

 ( اختبار المتغير الوسيطٓٔالجدول )
العالقات  الفرضيات م

 المباشرة
العالقات غير 
 المباشرة

 النتيجة

< إعادة نية --وسائل التواصل االجتماعي  ُ
 < اتخاذ قرار الشراء--الشراء 

 توسط جزئي 012. ***
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ة نية < إعاد--مصداقية مصدر الرسالة  ِ
 < اتخاذ قرار الشراء--الشراء 

 توسط جزئي 001. 003.

 م(ٕٕٔٓالمصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية )
 الخاتمة:

 خالصة نتائج الدراسة: 
أجريت ىذه الدراسة في مجاؿ التسكيؽ الفيركسي كىك مف المجاالت الحديثة في 

ة عف ىذا المجاؿ كالتطبيؽ عمى طبلب التسكيؽ كقد تـ تناكلو مف خبلؿ خمفية نظري
الدراسات العميا بكمية االقتصاد كالدراسات التجارية بجامعة كردفاف بكالية شماؿ 

 كردفاف كقد تـ التكصؿ الى النتائج التالية:
  كجكد عبلقة طردية قكية بيف التسكيؽ الفيركسي كاتخاذ قرار الشراء مف قبؿ

كالدراسات التجارية جامعة كردفاف باف لدييـ  طبلب الدراسات العميا بكمية االقتصاد
 اىتماـ باستخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كمصداقية مصدر الرسالة.

  عادة نية الشراءكجكد عبلقة طردية قكية بيف التسكيؽ الفيركسي ، حيث ركز كا 
الطبلب في كسائؿ التكاصؿ االجتماعي عمى الفيس بكؾ كالكاتساب كالتكتير ألنيـ 

 يا يتعرفكف عمى تجارب األخريف التي تحفزىـ عمى إعادة نية الشراء.مف خبلل
  إعادة نية الشراء كاتخاذ قرار الشراء، حيث تبيف اف كجكد عبلقة طردية قكية بيف

اإلعبلنات المتكررة لممنتجات كمقارنة أسعارىا عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي تعزز 
 لشراء.نية الطبلب الشرائية كتدفعيـ التخاذ قرار ا

  كجكد تكسط جزئي إلعادة نية الشراء في العبلقة بيف التسكيؽ الفيركسي كاتخاذ
 قرار الشراء مف خبلؿ االتي:
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التسكيؽ مف خبلؿ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي يكفر منتجات بجكدة عالية ترغب -أ
 الطبلب في شراء المنتجات المعركضة كتدفعيـ التخاذ قرار الشراء.

رسالة الفيركسية عمى أقناع المستيمكيف بالمنتجات كاختيار تساعد مصداقية ال-ب
 العبلمة التجارية المفضمة مما يساىـ ذلؾ في تسريع عممية قرار الشراء.

 توصيات الدراسة:
 التسكيؽ الفيركسي كتطكير نماذجو كتقديـ نتائجو  دراسة في ضركرة التكسع

 لمشركات مف أجؿ تطبيقيا.
  عمى تبني التسكيؽ الفيركسي كخيار ضركرة تشجيع المؤسسات كحثيا

 الستراتيجيات التركيج لمنتجاتيا كخدماتيا لتسريع عممية تنفيذ قرار الشراء.
 بالشكؿ الفيركسي التسكيؽ لمفيكـ البلزمة التطبيقية اآلليات كضع ضركرة 

 المحيطة. البيئية الظركؼ تطبيقو كفؽ مع الذم يتماشى
 معمبلء عبر البريد اإللكتركني طالما كاف ضركرة تعزيز الثقة في أم محتكم يصؿ ل

 مف األقارب كاألصدقاء لزيادة رغبتيـ في شراء المنتجات.

 المصادر كالمراجع

 المراجع العربية:

ـ(، التسكيؽ الفيركسي: المفيـك كاالستراتيجيات ََِٖأبكفاره، يكسؼ، ) .ُ
دارية معاصرة، األردف، جامعة الزرق اء كالمخاطر، مجمة قضايا اقتصادية كا 

 الخاصة، المجمد الثاني. 
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 –ـ(، التسكيؽ الفيركسي َُِٔدرماف، سميماف صادؽ، داليا لركئيؿ داكد، ) .ِ
مدخؿ استراتيجي في التسكيؽ المعاصر، عماف: دار كنكز المعرفة لمنشر 

 كالتكزيع. 
ـ(، قياس أثر التسكيؽ الفيركسي عمى قرار الشراء، ََِٗيكسؼ، ردينة عثماف، ) .ّ

 قدمة الى المؤتمر العممي السابع(، جامعة الزرقاء، األردف.)دراسة ميدانية م
(. التسكيؽ الفعاؿ: كيؼ تكاجو تحديات القرف ََِِعبد الحميد، طمعت أسعد. ) .ْ

 ؟،مكتبات مؤسسة األىراـ، مصر.ُِ
ـ(. التسكيؽ الفيركسي كآثره عمى اختيار َُُِأبك النجا، آمنو ابكالنجا محمد) .ٓ

 ا، كمية التجارة.العبلمة التجارية، جامعة طنط
ـ(، التسكيؽ الفيركسي كأثره عمى اتخاذ قرار الشراء َُِٕىدم، محمد ثابت، ) .ٔ

لدم المستيمكيف مف مستخدمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي لشريحة الطبلب مف 
 الجامعة اإلسبلمية بقطاع غزة، رسالة ماجستير منشكرة، كمية التجارة، فمسطيف.

ـ(، تأثير العبلمة التجارية في اتخاذ قرار َُِٕرشيدم احمد كنجـ الحميدم، ) .ٕ
الشراء )دراسة ميدانية عمى الشباب الجامعي في سكريا(، دراسة دكتكراه منشكرة، 

 ، العدد الثاني، العراؽ.ّٗمجمة جامعة البعث، المجمد 
ـ(، تأثير إعبلنات األنترنت عمى مراحؿ اتخاذ قرار الشراء ََِٕتاية، نضاؿ، ) .ٖ

ي في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة عند الشباب الجامع
 اإلسبلمية، غزة.

ـ(، تأثير التزاـ العمبلء عمى نية الشراء َُِٕكائؿ، قرطاـ كرشا يكسؼ، ) .ٗ
كالتحدث بإيجابية لدفع المزيد في مجاؿ اليكاتؼ الذكية، بالتطبيؽ عمى عمبلء 
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يفكف مف طبلب كمية التجارة بجامعة ا لقاىرة، دراسة دكتكراه ماركتي سامسكنج كا 
 غير منشكرة، كمية التجارة جامعة القاىرة، جميكرية مصر العربية. 
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