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  بسم اهللا الرحمن الرحمن الرحيم 
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الشروط الي تأخر  بالمجلة وسيفضي عدم اإللتزام بهذه
 النشر أو رفضه .

تخضع اإلوراق العلمية المقدمة للمجلة للتحكيم من قبل  -5
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  شروط وضوابط النشر : 
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سبق نشرها في مجلة علمية  أخري إال في شكل ملخص أو كجزء 
 .ء من محاضرة أو رسالة من تقرير سنوي أو جز

ان يكون العمل  المقدم قد أجيز من قيل كافة  -2
 المؤلفين ومن المؤسسة التي إجري فيها العمل .

في حالة قبول الورقة العلمية للنشر يجب ان يلتزم  -3
 الباحث بعدم نشرها في أي مواقع نشر أخري .
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ترك مسافات مزدوجة .جب ان يخضع هجاء الكلمات اإلنجليزية 

 Simplifedالي قاموسهو الكتابة بالغة العربية من النوع 
Arabic) (ن من اماخط الكتابة باللغة االنجليزية فيكو

 ).12(موبحج) Times NewRomanالنوع (
تستخدم األرقام العربية لترقيم وسط واسفل الصفحات  -2

 .إبتداء من صفحة العنوان 
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 المتناص.
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  كلمة التحرير 
المعرفة التي تصدرها هذا هو العدد االول من مجلة 

كلية بحري االهلية وهي دورية علمية اكاديمية 
محكمة ومتخصصة. وهي باكورة انتاج الكلية في 

المجالت المحكمة يليها دورية ثانية باسم       
وهي متخصصة في النشر العلمي الهندسي والتقاني 
ودورية ثالثة متخصصة في مجال العلوم االنسانية 

  باسم       .
تخصصة في العلوم       اما هذه الدورية فهي مُ

االدارية واالقتصادية والقانونية بكل فروعها. وهي 
إذ تنشر في هذا العدد اعمال محكمة لعدد من 
االساتذة والعلماء المختصين في مجاالتهم من اساتذة 
الكلية ترحب باسهامات االساتذة والعلماء من 

  لسودان.الجامعات والكليات االخرى داخل وخارج ا
ننشر في هذا العدد ست بحوث محكمة تم       

اختيارها من بين عدد كبير من البحوث بناء على 
حكمين لها وفق المعايير العلمية  تفضيل المُ
المتبعة في المجلة. حيث تنشر المجلة بحثين في 
إدارة االعمال هما، حيث تناول البحث االول "أثر 

ختياري في بعض الرضى الوظيفي على دوران العمل اال
الجامعات السودانية" وهو عمل لعدد من اساتذة 
الجامعة وبعضهم من خارج الجامعة حيث اعده كل من 
دكتور الشيخ محمد الخضر محمد وآخرين. اما البحث 
الثاني فهو بعناون " إدارة الصراع التنظيمي 
وأثره على اإلنتاجية" واعده د.يوسف عبد اهللا رئيس 

  .وآخرون ل بالكليةعماقسم ادارة اال

بحثين االول  القتصاد تتنشر المجلة اما في مجال ا      
األثر االقتصادي للكوميسا على القدرة  بعنوان 

التنافسية للمنتجات السودانية" وقد اعدته  
نيل محمد االستاذة بقسم  الدكتورة نجاة حمد ال 

دور طرق تكوين نقابة   االقتصاد ، الثاني بعنوان 
العاملين في إقتصاديات التعليم العالي دراسة حالة  

م، د.سبنا سليمان  2012الجامعات بوالية الخرطوم 
دور   ،ليمان، نائب أمين الشؤن العلمية محمد أحمد س 

  تحقيق التنمية االقتصادية في  السياسة المالية في 
مالك أحمد   ، م 2017ـ  2000في الفترة من  السودان 

                                   . عبد الرحمن 
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في الجانب القانوني تنشر المجلة بحثاً واحداً  

بعنوان "أصول المحاكمة الجنائية نظرياً 
" للدكتور عمر كابو االستاذ بقسم  وعملياً

  القانون بالكلية. 
مسك الختام بحث بعنوان "التربية في      

القرءان الكريم" للدكتور االنور خضر عثمان 
  رئيس قسم المطلوبات بالكلية.

ة التحرير في المفاضلة بين البحوث منهجاً اتبعت هيئ
علمياً يقوم على معايرة بناء على التحكيم االعمى 

Blind Peer-review  حكمان إذا م كل بحث مُ حكِ بحيث يُ
حكم ثالث. تعاون في فرق  اختلفا يتم تحكيم مُ
ختصون وأعالم في تخصصاتهم وفق نمط  التحكيم اساتذة مُ

البحوث بمهنية تقارير تحكيم يتم فيها تقييم 
  عالية. 

سيتم نشر باقي البحوث التي نالت موفقة التحكيم    
في العدد القادم ان شاء اهللا، ونتمنى التوفيق 
للبحوث التي لم يحالفها التوفيق وفق قرار 

  التحكيم.
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أثر الرضا الوظيفي على دوران العمل اإلختياري في  

 السودانية الجامعات  
د. عبد الرحمن ادريس     - د. الشيخ محمد الخضر محمد 

د. مصطفى آدم   - د. مزمل محمد علي يعقوب  - البقيري أبو جلح 
  محمد أبكر 

 
  المستخلص: 

هدفت الدراسة إلى قياس أثر الرضا الوظيفي على دوران  
العمل، والتعرف على عناصر الرضا الوظيفي األكثر عالقة 
بترك العمل، تكمن مشكلة الدراسة في إستفهام ما أثر 
الرضا الوظيفي على دوران العمل االختياري ألعضاء الهيئة 

ج التدريسية ببعض الجامعات السودانية؟ تم إستخدام المنه
الوصفي التحليلي في الدراسة، تم تصميم استبانة لجمع 

) إستبانة لعينة (720بيانات الدراسة. وقد تم توزيع 
معبأة  %65.4)) أي بنسبة ((471عشوائية وتم إسترجاع عدد 

بالبيانات وصالحة للتحليل. ولتحليل بينات الدراسة تم 
إستخدام العديد من األساليب اإلحصائية منها الوسط 

سابي، االنحراف المعياري، معامل اإلرتباط، التحليل الح
العاملي، واالنحدار المتعدد، توصلت الدراسة لعدة نتائج 
منها وجود عالقة أيجابية معنوية بين دوران العمل 
اإلختياري والرضا الوظيفي (العالقة مع الزمالء والرؤساء)، 
، سلبية ومعنوية بين الرضا الوظيفي (المرتبات والحوافز)

وجود توافق تام بين آراء المبحوثين على أن الرضا 
الوظيفي (مع الزمالء والرؤساء) في الجامعات السودانية 
يؤثر في دوران العمل االختياري بالجامعات السودانية. وقد 

 أوصت الدراسة بإمكانية تطبيق الدراسة في قطاعات أخرى.
Abstract : 

The study aimed to measure the impact of  job 
satisfaction on voluntary of work turnover. The study 
used descriptive and analytical methods, The study 
problem is determined in aquestion; what is the 
impact of  job satisfaction factors on voluntary of 
work turnover  of staff teaching members in some of 
Sudanese universities? Questionnaire was designed to 
collect data. There were (720) questionnaires 
distributed toa randomsample, and (471) were recieved 
about (65.4%) of  the sample size with valid data for 
analysis, Several statistical methods have been used 
such as mean, standard deviation, frequency, 
coefficient alpha Krnobach, factor analysis, Pearson 
correlation coefficient and multiple regression. The 
study found some of results, there was positive and 
significantly relationship between voluntary of labor 
turnover with job satisfaction (relationship with 
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members & superiors), and  negative and significantly 
relationship with (salaries & incentives), there was 
agreement between respondents that the job 
satisfaction (relationship with members) effect on 
voluntary of work turnover in some of Sudanese 
universities. The study recommended to apply this 

study in other sectors. 
 الكلمات المفتاحية:  

  . دوران العمل اإلختياري -الرضا الوظيفي
  لمقدمة: ا 

ن عوامل إستقرار المنظمات يعتبر الرضا الوظيفي م
والعاملين فيها، وقد شهدت منظمات التعليم العالى 
بالسودان فقدان الكثير من أساتذة الجامعات، وتبين ذلك 
في الخروج اإلختياري المتمثل في اإلعارة الخارجية، 
االستقاالت المقدمة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، 

وقد يكون ذلك نتيجة النخفاض األنتداب، اإلجازة بدون مرتب، 
األمر الذى يتطلب دراسة عميقة . مستوى الرضا الوظيفي لهم

للتعرف على أسباب هذه الظاهرة وتقديم مقترح لتالفى 
آثارها السالبة وذلك للمحافظة على هذه العقول وأهميتها 
في التنمية والبناء، تكمن مشكلة الدراسة في إستفهام عن 

وظيفي األكثر عالقة بترك الخدمة من ما هي عناصر الرضا ال
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، والمقومات الالزمة لمعالجة 

عن طريق توفير   -دوران العمل االختياري - هذه الظاهرة 
الرضا الوظيفي، والذي بدوره قد يقلل من معدالت دوران 
العمل اإلختياري. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على 

بين الرضاء الوظيفي ودوران العمل وتحديد العالقة 
االختياري بالجامعات السودانية، توفير أكبر قدر من 
البيانات والمعلومات التي تساعد متخذي القرار بمؤسسات 
التعليم العالي فيما يتعلق بمعالجة الوضع الحالي 
والمستقبلي للبيئة الجامعية، تقديم مقترح لتحسين أوضاع 

الل الرضا الوظيفي للحد من ظاهرة  أعضاء هيئة التدريس من خ
 دوران العمل االختياري بالجامعات السودانية. 

  محاور الدراسة: 
  المحور األول: الدراسات السابقة 

: الدراسات التي استعرضت المتغير المستقل الرضا   أوالً
  الوظيفي 

أجريت العديد من الدراسات التي اهتمت بموضوع الرضا   
م) التي بعنوان "أثر 2010خرون، الوظيفيكدراسة(بوساليه وآ

إدارة بيئة العمل على الرضاء الوظيفي"، هدفت دراسته الى  
التعرف على محددات الرضا الوظيفي لدى العاملين والعوامل 
المؤثرة عليه، توصلت دراستهم الى ان درجة الرضا عن مكان  
العمل منخفضة. واوصت دراستهم ادارة المؤسسة بالعمل على 

العمل المتمثلة في تصميم نظام االضاءة، تهيئة مكان 
وتخفيض درجة الضوضاء، وتوفير االستقرار الوظيفي وتقليل 
خوف العاملين من االعفاء والتسريح من العمل، وخلق الشعور 
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الذي يبعث في العنصر البشري بانه أهم عناصر العمل 
والنجاح واتاحة الفرصة لالفراد في ابراز امكانياتهم 

  الذهنية.
م) وعنوانها 2010ودراسة (إبراهيم،      

الرضاالوظيفيلدى موظفيبلدياتالمحافظةالوسطى ، ""مد
تتمثلمشكلةدراستهفيإستفهام عن 

موظفيبلدياتالمحافظةالوسطى؟  الرضاالوظيفيلد مامد
موظفيبلديا الرضاالوظيفيلد مستو التعرفعل وهدفتدراستهإل

وخرجت الدراسة  .تالمحافظةالوسطى
عنمحبأنهناكانخ رضاموظفيبلدياتالمحافظةالوسط فيمستو فاضاً

ورالرضا عناألجر.توصي الدراسة بتحسينالظروفالمعيشيةعن 
طريقإيجادنظامجديدللحوافز،وتقديرجهودالموظفين،عن 

 طريقمكافآتمالية ومعنوية.
) وعنوانها "الرضا الوظيفي وعالقته 2003دراسة (علي،     

بجمارك منطقة  باإلنتاجية، دراسة تطبيقية للعاملين
الرياض"، تكمن مشكلة دراسته في غموض الرضا الوظيفي لدى 
العاملين في الجمارك بمنطقة الرياض وإنعكاساته على 
أدائهم، وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية الرضا 
الوظيفي على األداء. وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة طردية  

اجية، توصي الدراسة بين مستوى الرضا الوظيفي ومستوى االنت
 بتحسين عالقات العمل بين الرؤساء والمرؤسين.

: الدراسات التي استعرضت المتغير التاب  ع دوران  ثانياً
  العمل االختياري 

) في دراستهم بعنوان "اسباب AHM & et al,2013وقد أورد ( 
دوران على العاملين بالمصانع ببنقالدش"، تكمن مشكلة 

العمل الذي تاثرت به االنتاجية  الدراسة في ارتفاع دوران
في مصانع مختلفة تابعة للقطاعين الحكومي وغير الحكومي 
ببنقالدش، هدفت دراستهم للتعرف عن االسباب الحقيقية 
لدوران العمل للتقليل من ظاهرة دوران العمل. وعند 
استعرضهم السباب دوران العمل في دراستهم، وجد انها تكمن 

فر وسائل االمن والسالمة بالمنظمة، في قلة األجور، عدم تو
زيادة فترة ساعات العمل، ضعف االجور، تأخر الترقيات، 

  وتوصي دراستهم بايجاد ادارة تراعي حقوق العاملين.
م) هدفت دراستهم لتحديد أثر 2013دراسة (محمد وآخرون، 

دوران العمل على األداء برئاسة شركة موبولينك وفروعها 
كلة الدراسة في ماهية اسباب تدني باسالم أباد، تكمن مش

االنتاج بالشركة، توصلت الدراسة لوجود عالقة ايجابية بين 
دوران العمل وعدم كفاءة االداء بالمنظمة، وتضمنت نتائج 
الدراسة وجود عالقة سلبية وجوهرية بين دوران العمل وعبء 
العمل، ضغوط العمل، المكافآت، النزاعات االسرية 

لدراسة إلعادة النظر في منح المكافآت، للعاملين. توصي ا
 والسعي إليجاد آلية لحل النزاعات االسرية للعاملين.

  التشابه واالختالف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة: 
استعرضت الدراسة التي نحن بصددها، العديد من      

الدراسات السابقة التي أهتمت بموضوعي الرضا الوظيفي 
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اضيع المرتبطة بهما سعياً في إثراء ودوران العمل والمو
اإلطار النظري للدراسة واالستفادة منها في بناء المقاييس 
المستخدمة في تقييم مستويات الرضا الوظيفي ودوران العمل 
اإلختياري لجمع البيانات وقياس متغيراتها والتعرف على 
األساليب اإلحصائية وتفسير النتائج التي أسفرت عنها 

الية. تم تحديد االختالف بين هذه الدراسة الدراسة الح
والدراسات السابقة فوجد ان الدراسات السابقة إستعرضت 
المتغير الرضا الوظيفي نحو(المرتب، الحوافز، العالقة مع 
الزمالء، العالقة مع الرؤساء، القيام بالعمل) كمتغير 

 )i(م)2010مستقل يختلف كما تبين ذلك في دراسة (إبراهيم، 
م) فقد استعرضت دراساتهم الرضا 2007ودراسة (أحمد، 

الوظيفي كمتغير مستغل مع متغيرات مختلفة كما تم ذلك في 
هذه الدراسة التي نحن بصددها.أما المتغير التابع دوران 
العمل اإلختياري فقد خصص في بعض الدراسات السابقة كمتغير 

ستهم م) في درا2013مستقل كما في دراسة (محمد وآخرون، 
أثر دوران العمل على األداء، أما الدراسة التي نحن 
بصددها فقد خصصت لدراسة أثر متغير الرضا الوظيفي عن  
(المرتب، الحوافز، العالقة مع الزمالء، العالقة مع 
الرؤساء، القيام بالعمل) كمتغير مستقل مع متغير دوران 

مي العمل االختياري في القطاع الحكومي والقطاع الغير حكو
كمتغير تابع، وفيها تم قياس مؤشر دوران العمل في البيئة  
الحكومية وغير الحكومية، ويتضح من واقع الدراسات 
السابقة انها لم تستعرض موضوع الدراسة األساسي بطريقة 
مباشرة، ويتضح من ذلك ان الدراسات السابقة تناولت موضوع 

ذا ما الدراسة في جزئيات أو متغير الدراسة المختلفة وه
 يميزها عن غيرها من الدراسات السابقة.

  المحور الثاني: مصطلحات الدراسة 
: الرضا الوظيفي   أوالً

الرضالغة هو الموافقة، عدم الممانعة،      
الموافقة،ورضيعنهأحبهوأقبلعليه، أماالرضااصطالحا: 

ثمرةمنثمارالحب،وأنالحبيورثالرضا".  "فيصفهالغزاليبأنه:
)، وكما  هُ نْ وا عَ ضُ رَ مْ وَ هُ نْ يَ اهللاَُّ عَ ضِ ونجد ان اآلية الكريمة: (رَ

نأغنيالناس). قال صلى اهللا عليه وسلم: (ارضيبماقسماللهلكتك
) ان الرضا في مصطلحات علم النفس 2006وقد أورد (محمد، 

هو أحد محاور التوافق النفسي للفرد. الرضا حالة شعورية 
في الحياة وما سوف يحققه مستقبال الشعور المصاحب لإلقناع 
النفسي لما يحققه الفرد في أي مجال كان. ويضيف (أحمد، 

مشاعر العاملين تجاه "ن ) بان الرضا الوظيفي عبارة ع2000
أعمالهم الناتج عن إدراكهم لما تقدمه الوظيفة لهم ولما 

فقد عرفه (سالم،  .ينبغي أن يحصلوا عليه من وظائفهم
) الرضا بانه "تحقيق اشباع رغبة او حاجة، شهوة أو 2010

 ميل".
 ) بأنه2003وقد اضافت (سهيلة،      

، وذهب "وظيفة"مشاعرالسعادةالناتجةعنتصور الفردتجاهال:
) الى أن الرضا الوظيفي هو: "مشاعر العاملين 2010(فرح، 
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) بأنه: "الشعور 2002تجاه وظائفهم"، في حين يوضح (طريف، 
النفسي باالرتياح والقناعة والسعادة من العمل الذي يؤديه 

) في المعجم 2004االنسان"، ووصفه (بشير، 
حاجته بأنه"إحساسالفردبالرضابعدأنيكونقدحققرغبتهأو

لبلوغه الذيكانيسع ) 1982. وأشار (أحمد، "أوطموحهووصإلل
بأن الرضا الوظيفي هو "شعور الفرد بمدى إشباع الحاجات 

. ونستخلص من المفاهيم التي يرغب أن يشبعها من وظيفته"
السابقة بأن الرضا الوظيفي عبارة عن: "مجموعة من 

، وهي المشاعر واألحاسيس والعوامل التي يحس بها الموظف
تدل على إشباع حاجاته وطموحاته من خالل وظيفته".حصر 
الباحثون والكتاب ان للرضا الوظيفي عوامل متعددة وقد 

الى ان للرضا الوظيفي عوامل تكمن في   )2011أشار (مصطفى، 
الرضا عن األجور، الرضا عن الحوافز، الرضا عن القيام  
بالعمل، الرضا عن العالقة مع الزمالء، الرضا عن العالقة مع  

الرضا عن الوظيفة، إن ))2002فقد أورد (العميان،  .الرؤساء
األعمال الروتينية والمتكررة تفضي إلى السأم والملل وعدم 

بداع بينما االعمال الحيوية تثير التحدي وتدفعه اال
 للتفكير الخالق واالبتكار. 

  
: دوران العمل اإلختياري    ثانياً

إستعرض الباحثون والكتاب في األدبيات مفاهيم مختلفة     
) فيعرف Armstrong, 2009لتعريف دوران العمل، فقد أورد (

فيها اإلستغناء عن العمالة بأنه "الحالة التي تقرر 
اإلدارة أن موظفاً معيناً أو عدداً من الموظفين يمثلون 
فائضاً عن اإلحتياجات الفعلية للمنشأة في وظيفة معينة وال 

 ,Robbins and et al)يمكن توفير عمل بديل لهم". وذهب (
الى انه "االنسحاب الدائم من المنظمة سواء أكان   2007

." تعبير "دوران  ان )2004كما أورد (احمد، طوعياً أم قسرياً
بعض العاملين  العمالة" أو "دوران العمل" يشير إلى خروج

من المنظمة خالل فترة معينة، بسبب أنتهاء أو إنهاء 
كما أورد  خدمتهم، أو العجز أو الوفاة أو اإلستقالة". 

يعرف دوران العمل بأنه" يعنى خدمة الموظف ) 2004(بدر، 
ق اإلعارة لفترة خارج المنظمة في منظمات أخرى عن طري

محدودة أو خروج الموظف من العمل طوعاً عن طريق اإلعارة 
لفترة محدودة أو خروج الموظف من العمل طوعاً عن طريق 

 ,Johnويؤكد ( اإلستقالة أو النقل أو التقاعد المبكر".
) الى انه "قد يترك الفرد العمل برغبته عن طريق 2002

س ان ظروف العمل أو اإلستقالة، فقد يستقيل الفرد إذا أح
شروط الخدمة ال تتناسب مع إمكانياته، وانه يتطلع إلى  

) الى ان دوران العمل Morrell ،2001األحسن"، وقد أشار (
يقصد به "توقف طوعي عن عضوية المنظمة التي يعمل فيها 

) بتعرفه "بترك المنظمة Derek  ،2001الموظف"، وذهب (
وأوضح كل نهائي". والخروج منها طوعياً أو قسرياً بش

يقصد بدوران العمل "العدد المقدر من  )2001(السلمي، 
القوى العاملة الذين سيغادرون الوظيفة بالمؤسسة نهائياً 
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) Lane ،2000ويضيف ( أو لفترة محددة خالل فترة التخطيط".
الى انه "الخروج من العمل أو التسريح نتيجة إغالق منظمة 

) بانه "الخروج 1997وذكر (فالح، أو إنشاء منظمة أخرى"، 
) بأنه هو 1982ويرى (موبلي، خالل فترة زمنية محددة، 

"توقف الفرد العام عن عضويته في إحدى المنظمات التي 
، وبناءً على المفاهيم السابق ة يمكن يتقاضى منها تعويضاً

أن نستنتج أن دوران العمل اإلختياري هو أن يترك الفرد 
العمل بسبب اإلستقالة، اإلعارة، اإلنتداب، اإلجازة بدون 
مرتب، أو أن يترك العمل بسبب المعاش اإلختياري في فترة 

 معينة.
  المحور الثالث: المنهجية وطرق البحث 

  مشكلة الدراسة 
ئات من أفضل أساتذة شهدت السنوات األخيرة هجرة الم     

الجامعات، ووصلت إلى معدالت غير مسبوقة، وأصبحت معظم 
الجامعات السوانية اليوم تواجه نقصاً كبيراً في 
األكاديميين المؤهلين وأصحاب الخبرة، خاصة في التخصصات 
الطبية والهندسية والعلوم االدارية وتكنولوجيا 

على أثر المعلومات. تتركزت مشكلة الدراسة في التعرف 
الرضا الوظيفي على دوران العمل االختياري في بعض 
الجامعات السودانية وتحديدا جامعات (الخرطوم, السودان 
للعلوم التكنولوجيا، الخرطوم، األهلية، والعلوم الطبية 
والتكنولوجيا). وتتلخص مشكلة الدراسة في إستفهام عن ما 

ألعضاء  أثر الرضا الوظيفي على دوران العمل االختياري
الهيئة التدريسية ببعض الجامعات السودانية؟، وتتفرع منه 

 عدة تساؤالت كالتالي:
 ودوران العمل اإلختياري. الراتبهل يؤثر الرضا عن  1.
 ودوران العمل اإلختياري.  الحوافزهل يؤثر الرضا عن  2.
ودوران العمل  القيام بالوظيفةهل يؤثر الرضا عن  3.

 اإلختياري.
ودوران العمل  العالقة مع الزمالءهل يؤثر الرضا عن  4.

 اإلختياري.
ودوران العمل  العالقة مع الرؤساء هل يؤثر الرضا عن  5.

 اإلختياري.
  أهمية الدراسة: 

       -تأتي أهمية هذا الدراسة في االتي :
. يتوقع أن تساهم الدراسة في تهيئة بيئة العمل لزيادة 1

 الرضا الوظيفي وتقيليل من معدل دوران العمل االختياري. 
. قياس مستويات الرضا الوظيفي الوظيفي العضاء هيئة 2

 التدريس في بعض الجامعات السودانية.
. هذه الدراسة تستعرض أحد أهم قطاع الخدمات (التعليم 3

التأثير الكبير والمباشر على حياة الناس العالي) ذات 
وتقدم الشعوب من خالل ما تقدمه الجامعات من مخرجات تتمثل 

 في خلق مجتمع معرفي.
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  أهداف الدراسة: 
 إلى األتي: تهدفهذهالدراسة

. بيان أثر مستويات الرضا الوظيفي (الراتب، الحافز، 1
 الرؤساء، الزمالء، والقيان باالعمل) على دوران العمل

 االختياري بالجامعات السودانية.
. تحديد العالقة بين مستويات الرضا الوظيفي (الراتب، 2

الحافز، الرؤساء، الزمالء، والقيان باالعمل) على دوران 
 العمل االختياري بالجامعات السودانية.

 . التعرف مفاهيم الرضا الوظيفي ودوران العمل االختياري.3
الرضا الوظيفي على دوران العمل . إختبار العالقة بين 4

 االختياري.
. تهدف الدراسة الى توفير أكبر قدر من البيانات 5

والمعلومات التي تساعد متخذي القرار في تهئة بيئة 
 العمل. 

 )1شكل(
 نموذج متغيرات الدراسة المقترح: 

 
 

 م2013, الباحثونالمصدر: إعداد 
  فرضيات الدراسة: 

توجد عالقة إيجابية بين عناصر الرضا الوظيفي       
للعاملين ببعض الجامعات السودانية من أعضاء الهيئة 
التدريسية ودوران العمل االختياري، وبناءً على نموذج 

فان هذه الدراسة تسعى  )1(متغيرات الدراسة كما في الشكل 
 الختبار الفرضيات التالية:

هنالك عالقة ايجابية بين عوامل الرضا عن الراتب  1.
 ودوران العمل اإلختياري.

هنالك عالقة ايجابية بين عوامل الرضا عن الحوافز  2.
 ودوران العمل اإلختياري.

هنالك عالقة ايجابية بين عوامل الرضا عن القيام  3.
 بالوظيفة ودوران العمل اإلختياري.

في ضا ال  ال
ضا ع 1 . ال

ت  ال
ضا ع 2 . ال

اف  ال
ضا ع 3 . ال

 
دوران العمل 

 اإلختياري

 المتغير التابعالمتغير 
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امل الرضا عن العالقة مع هنالك عالقة ايجابية بين عو 4.
 الزمالء ودوران العمل اإلختياري.

هنالك عالقة ايجابية بين عوامل الرضا عن العالقة مع  5.
 الرؤساء ودوران العمل اإلختياري.

  عينة الدراسة: 
يقصد بمجتمع الدراسة الكلية من العناصر التي يسعى      

ة الباحث ان يعمم عليها النتائج ذات العالقة بالمشكل
المدروسة, يتكون مجتمع الدراسة األصلي من جميع العاملين 
من أعضاء الهيئة التدريسية ببعض الجامعات الحكومية 
(جامعة الخرطوم، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا) 
وبعض الجامعات الغير حكومية (جامعة ام درمان األهلية، 

 ).3017جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا) وعددهم (
  تحديد حجم عينة الدراسة:  

 )Robert & et al, 1970)()iiإستخدمت الدراسة جدول      
الذي يبين حجم العينة العشوائية المطلوب بمستوى داللة 

)، فوجد ان حجم العينة يجب ان ال 0,05) ونسبة خطا (0.95(
) مبحوث حسب شرط تحديد العينة العشوائية. 341يقل عن (

وأعطت نفس   )iii( ستيفن ثامبسونكما وقد استخدمت معادلة 
 النتيجة وهي كاألتي: 

P)-N*P (1n =                
           [[N-1*(q2 /Z2)] + P(1-P)] 

 حيث إن:
 N حجم المجتمع : 
Z) 0.95: الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة (

 )  1.96ساوي (وت
q) 0.05:  نسبة الخطأ وتساوي( 
P) وقد اعطى  0.50: نسبة توفر الخاصية والمحايدة وتساوي (

 نفس النتيجة.
 :  عينة الدراسة

) ان العينة التي تم اختياها عشوائياً بلغ 1يوضح الجدول (
فردا من العاملين من أعضاء الهيئة التدريسية  720حجمها 

) %24.6بالجامعات موضع الدراسة موزعة عليهم أي بنسبة (
) أي بنسبة (471من حجم العينة الكلي، وتم استرداد عدد 

من حجم العينة المسحوبة، وهنالك إستبانات لم  64.4%)(
)، واإلستبانات التي تم %35.6) أي بنسبة (260تسترد (
من حجم العينة  %64.4)) أي بنسبة ((471 تحليلها

 المسحوبة.
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): يوضح توزيع واسترداد أستبانة الدراسة على 1جدول (
 أفراد العينة حسب الجامعة

عدد  الجامعة
أفراد 
 العينة

 المسترد الموزع

جامعة السودان 
للعلوم 

 والتكنولوجيا

1130 288 172 

 117 203 1601جامعة الخرطوم                      
جامعة ام درمان 

األهلية                
208 170 123 

جامعة العلوم 
الطبية 

والتكنولوجيا         

78 70 59 

 471 731 3017 المستلم الكلي
المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة الميدانية, 

 م.2013
  قياس أداة الدراسة:  

تحوي على قسمين فاألول يتضمن البيانات الشخصية ألفراد 
عينة الدراسة، من حيث النـوع، العمــر، الحالة 
االجتماعية، المؤهل العلمي الحالي، الدرجة الوظيفية، مدة 

الحالي. أما القسم الثاني فيحتوي الخبرة ومكان العمل 
) عبارة، وتم توزيع هذه األسئلة حسب 35هذا القسم على (

المعيار المستخدم في قياس متغيرات الدراسة، الرضا 
) 15) عبارة ، دوران العمل االختياري (20الوظيفي في (

عبارة. استخدم في أداء الدراسة مقياس ليكرت الخماسي من 
)، 3)، محايد (4)، أوافق (5بشدة ( أكثرها إيجابية أوافق

 ).1) أو أكثرها سلبية ال أوافق بشدة (2ال أوافق (
  قياس المتغير المستقل (الرضا الوظيفي): 

يعتبر موضوع الرضا الوظيفي من المواضيع التي كثر   
الحديث عنها الرتباطه بالعمل، فقد قام بعض الباحثين 

) عبارة iv( )70()م2010والمؤلفين بقياسه. أورد (إبراهيم، 
) et al, 2012&Ahmad()v( )20لقياس الرضا الوظيفي، و( 

) وقد 20( vi)2003عبارة لقياس الرضا الوظفي، و(علي، 
استخدمت الدراسة المقياس الذي استخدمه (علي) والذي 

) عبارة بعد ان تم تطويره بما يتناسب  20يحتوي على (
الرضى الوظيفي الى أهداف الدراسة، وفيه تم تقسيم عناصر 

). وقد قام الباحث باالعتماد على األدبيات السابقة في 5(
قياس الرضا الوظيفي وتم استخدام العناصر التالية في 
دراسة الرضا الوظيفي في هذه الدراسة وهي: الرضا عن 

) 4) أسئلة. الرضا عن الحوافز، وتضم (4الراتب، وتضم (
) أسئلة. 4تضم (أسئلة. الرضا عن القيام بالوظيفة، و

) أسئلة. الرضا عن 4الرضا عن العالقة مع الزمالء، وتضم (
) أسئلة. وقد قام الباحثون 4العالقة مع الرؤساء، وتضم (

بعرضها على محكمين في مجال ادارة االعمال للتأكد من 
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ارتباط كل فقرة بالمحور الذي عنيت به، والصحة اللغوية 
ذفها أو تعديلها للفقرات. واضافة فقرات جديدة أو ح

  وصالحية المقياس للتطبيق بناءً على مالحظاتهم. 
  س المتغير التابع (دوران العمل): قيا 
الذي قام بقياس  )vii( م)2013قام دراسة (محمد وآخرون،    

 ) AHM&et al,2013()viii) عبارة، أما (18دوران العمل في (
استخدمت ) عبارة لقياس دوران العمل، وفي 14فقد استخدم (

الباحثون المقياس الذي استخدمه الطاهر بعد تطويره 
وتحكيمه بواسطة مختصين ليتناسب مع أهداف الدراسة، وقد 

) ذي Likert Scaleتم استخدام مقياس ليكارت المتدرج (
النقاط الخمسة لقياس العبارات، كم قد استخدامه 

)Likert,1932()ix(  لقياس االتجاهات نحو الرضا الوظيفي
دوران العمل اإلختياري، وتعطي خمسة إجابات تتدرج من و

أكثرها إيجابية (أوافق بشدة) أو أكثرها سلبية (ال أوافق 
.وتم االستفادة من المقاييس التي استخدم في )x(بشدة)

الدراسات السابقة في بناء المعيار لقياس متغيرات 
الدراسة بعد عرض األداة على محكمين مختصين في المجال  

  اس اعتمادية األداء.وقي
  األساليب االحصائية المستخدمة:  

لتحقيق أهداف هذه الدراسة وللتحقيق من فرضياتها, تم 
النسب المئوية، (استخدام األساليب اإلحصائية التالية: 

الوسيط، االنحراف المعياري، معامل الفا كرنوباخ، اسلوب 
االنحدار التحليل العاملي، معامل ارتباط بيرسون، 

 المتعدد).
  االختبار المبدئي إلعتمادية أداة الدراسة: 

تم اجراء اختبار قبلي للتحقق من ثبات أداة الدراسة   
) وذلك في Cronbach Alphaباستخدام معامل كرونباخ ألفا (

ما يخص كل مجال على حده ولألداة ككل، وكانت أهم النتائج 
 ).2التي توصل إليها موضحة في الجدول(

استخدم معامل ألفا كرونباخ لقياس اعتمادية األداة     
المستخدمة في الدراسة، والهدف منه هو معرفة الفقرات 
التي يمكن حذفها من المقياس بهدف رفع قيمة معامل 

 الثبات.
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 إختبارقياس نتائج ):يوضح2(الجدول
 معامل درجةاإلعتماديةألسئلةإستبانة الدراسة بإستخدام

 ألفاكرونباخ.
عدد    المتغير   م 

  العبارات 
معامل ألفا  

alpha 
 0.971 4 الرضا عن الراتب 1
 0.974 4 الرضا عن الحوافز 2
الرضا عن القيام  3

 بالوظيفة
4 0.615 

الرضاء عن العالقة مع  4
 الزمالء

4 0.982 

الرضاء عن العالقة مع  5
 الزمالء

4 0.939 

 0.876 15 االختياري.دوران العمل  6
المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة        

 مSpss ,2013الميدانية، برنامج 
) أن جميع معامالت الثبات لجميع 2يتبين من الجدول رقم(

المجاالت التي شملتها الدراسة ولألداة ككل كانت معامالت 
.  ثبات مقبولة إحصائياً

ومما سبق يتضح أن أداة الدراسة تتمتع بصدق وثبات عاليين 
مما يجعل الباحث مطمئناً من اعتمادها كمصدر للبيانات 
الالزمة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة واختبار فرضياتها، 

هو  Alphaونالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل الثبات 
 معامل ثبات قوي ومقبول.

  العاملي: التحليل  
: التحليل العاملي لبنود المتغير المستقل (الرضا   أوالً

  الوظيفي) 
لقد تم إجرا التحليل العاملي لبنود المتغير      

المستقل (الرضا الوظيفي) وتم التوصل الى التقسيم الموضح 
) والذي يوضح مصفوفة الدوران لكل عامل حيث 3في الجدول (

ى (عاملين) بدالً عن  تم تقسيم بنود المتغير المستقل إل
خمسة، وحسب األدبيات تم تسمية العامل األول بالرضا عن  
العالقة مع (الزمالء والرؤساء)، والثاني بالرضا عن 

) KMO(المرتبات والحوافز)، كما يحتوي الجدول على قيم (
)، ونسب ومجموع نسب Eigen valuesوقيم الجذور الكامنة (

ات الدراسة بغرض التباين المفسر. وتم ترميز متغير
 Js1  –  Jsإدخالها في برنامج التحليل: الرضا الوظيفي (

 -Turnov1) عبارة، دوران العمل االختياري (20) في (20
Turnov15) عبارة.15) في ( 

) عاملين 2) يتبين ان المصفوفة ظهرت في (3من الجدول (
)، والتشبعات أكبر 0.5وقيم اإلشتراكات األولية تزيد عن (

)، وقيمة الجذور 0.60) تزيد عن (KMO)، قيمة (0.5من (
) أكبر من الواحد الصحيح. تم Eigen valuesالكامنة (

إجراء عملية التحليل العاملي لعبارات المتغير المستقلة 
 Cut offمع بعضها لثالثة مرات، وقد تم إستخدام نقطة حذف (

point) كما تم حذف المتغيرات التي بها 0.475) بمقدار ،(
) وقد نتج عن هذه العملية حذف Cross loadingاط تقاطع (نق
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عدد من البنود الخاصة بكل متغير. حيث يضم العامل األول 
 ,Js11, Js12, Js13, Js14, Js15, Js16أسما المتغيرات (

Js17, Js18, Js19, Js20  أما العامل الثاني فيضم أسما (
)،   ,Js1, Js2, Js3, Js4, Js5, Js6, Js7, Js8المتغيرات (

قياس اإلعتمادية للمبحوثين وكانت قيمة كرنوباخ ألفا تم
عند التحليل العاملي قيمة قوية، ولذلك تم إعتماد 
العاملين األول والثاني كمتغير مستقل، وحسب األدبيات تم 
تسمية األول بالرضا عن عالقة العمل الداخلية (الرؤساء 

الثاني فتم )، أما 0.983والمرؤسين) بدرجة إعتمادية (
تسميته حسب األدبيات بالرضا عن المكافآت (المرتبات 

يوضح  )2()، والجدول 0.986والحوافز) بدرجة إعتمادية (
بنود المتغيرات التي حذفت عند إجراء عملية التحليل 

 العاملي.
يوضح مصفوفة الدوران الناتجة من عملية التحليل   :) 3الجدول (

  العاملي للمتغيرات المستقلة 
 2العامل  1العامل  سم المتغير إ  م 
1 Js11 .887 .325 
2 Js12 .846 .296 
3 Js13 .906 .318 
4 Js14 .910 .342 
5 Js15 .900 .318 
6 Js16 .885 .364 
7 Js17 .843 .329 
8 Js18 .898 .323 
9 Js19 .785 .318 
10 Js20 .874 .361 
11 Js1 .442 .863 
12 Js2 .403 .822 
13 Js3 .395 .851 
14 Js4 .434 .893 
15 Js5 .403 .855 
16 Js6 .421 .865 
17 Js7 .410 .874 
18 Js8 .440 .854 
الجذور   

 الكامنة                      
Eigen values 

9.044 7.001 

 38.893 50.246 نسبة التباين المفسر (%)  

 النسب اإلحصائية 
 89.139 مجموع نسبة التباين المفسر   
 Kaiser- Meyer O1Kin(KMO) .891 
 Bartlett,s Test of Spherecity 1.764E4 

المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة الميدانية،         
 م Spss  ,2013برنامج 
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) يتبين إن عملية التحليل العاملي 4يتبين من الجدول ( 
الرضا  البنود الخاصة بقياس المتغير المستقلقد حذفت بعض 

الوظيفي، والبنود التي تم حذفها هي التي أسماء 
)، لتصبح البنود التي Js10, Js9المتغيرات المقابلة لها(

ول تقيس الرضاء الوظيفي في عاملين هما: العامل الوسيط األ
وقد تم تسميتها بناً على أدبيات الدراسة بالرضا عن 
المكافآت (المرتبات والحوافز) هي التي اسماء للمتغيرات 

 ,Js11, Js12, Js13, Js14, Js15, Js16المقالبة لها هي: (
Js17, Js18, Js19, Js20) بند. أما 20)، ويبلغ عددها (

عالقات العامل المستقل الثاني فقد تم تسميته بالرضا عن 
العمل الداخلية (العالقة مع الرؤساء والمرؤسين) هي التي 

 ,Js1, Js2, Js3, Js4اسماء للمتغيرات المقالبة لها هي: 
Js5, Js6, Js7, Js8)) بنود.9)، ويبلغ عددها ( 
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 ):  4الجدول (  
المقابلة لها في التحليل  يوضح بنود اإلستبانة وأسماء المتغيرات 

 العاملي للمتغير الرضا الوظيفي 
رمز   إسم المتغير 

المتغير  
 الحالة 

الراتب الممنوح لك مقابل عملك في جامعتكم يحقق  
 لك  الرضا التام. 

Js1  لم يحذف 

يؤمن لك عملك بجامعتكم راتباً عادالً مقارنة مع  
 رواتب االكاديميين في الجامعات األخرى.  

Js2  لم يحذف 

يغطي الراتب الذي تتقاضاه من جامعتكم إحتياجاتك  
 وإحتياجات أسرتك. 

Js3  لم يحذف 

يؤمن لك راتبك الذي تتقاضاه من جامعتكم حياة  
 سعيدة. 

Js4  لم يحذف 

توزيع المكافآت والحوافز  هناك عدالة في 
 الممنوحة لكم من جامعتكم. 

Js5  لم يحذف 

وظيفتك بجامعتكم تشعرك بتوفر فرص النمو المهني  
 والتقدم الوظيفي. 

Js6  لم يحذف 

 لم يحذف  Js7 توجد في جامعتكم عدالة في الحصول على الترقية. 

تعتمد فرصة الترقية في جامعتكم على معايير وأسس  
 واضحة. 

Js8   يحذف لم 

القيام باداء عملك في جامعتكم يحقق لك الشعور  
 باإلنتماء لها 

Js9   تم
 الحذف 

 العمل في جامعتكم يشعركم باإلستقاللية في العمل. 
Js10   تم

 الحذف 
وظيفتك في جامعتكم تشعرك بوضوح مسؤولياتك في  

 العمل. 
Js11  لم يحذف 

في جامعتكم العبء األكاديمي مناسب لعضو هيئة  
 التدريس. 

Js12  لم يحذف 

يحرص الزمالء في جامعتكم على تبادل المعلومات  
 ومصادر المعرفة فيما بينهم. 

Js13  لم يحذف 

يتعاون الزمالء بجامعتكم على القيام بالمهام  
 الموكلة إليهم. 

Js14  لم يحذف 

 لم يحذف  Js15 يتبادل الزمالء في جامعتكم مشاعر الود واإلحترام. 

الزمالء في جامعتكم على تنمية األنشطة  يحرص 
 اإلجتماعية بينهم. 

Js16  لم يحذف 

في جامعتكم تتسم عالقتكم برؤسائكم بالتقدير  
 واإلحترام. 

Js17  لم يحذف 

وظيفتك في جامعتكم تشعرك بعدالة الرؤساء في  
 العمل. 

Js18  لم يحذف 

في جامعتكم رئيسك المباشر يعمل على حل المشكالت  
 ي تواجهك. المهنية الت 

Js19  لم يحذف 

في جامعتكم تجد شكاوى أعضاء هيئة التدريس  
 االهتمام الالزم من قبل اإلدارة. 

Js20  لم يحذف 

المصدر: إعداد الباحثون من مصفوفة الدوران للتحليل العاملي  
 م. 2013لبيانات الدراسة الميدانية،  

: التحليل العاملي لبنود المتغير التابع (دوران  ثانياً
 العمل اإلختياري)

لقد تم إجرا التحليل العاملي لبنود المتغير التابع      
(دوران العمل اإلختياري)، فقد تم إستبعاد البنود التي 
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) وقد تم إستخدام نقطة حذف Turnov11أسماء متغيراتها(
)Cut off point) 0.475) بمقدار.( 

) يتبين ان المصفوفة جأت في عمود (واحد)، 5من الجدول (
)، والتشبعات 0.5راكات األولية تزيد عن (حيث ان قيم اإلشت

)، وقيمة 0.60) تزيد عن (KMO)، قيمة (0.5أكبر من (
) أكبر من الواحد الصحيح .  Eigen valuesالجذور الكامنة (

تم إجراء عملية التحليل العاملي لعبارات المتغيرات 
التابعة مع بعضها لثالثة مرات، وقد تم إستخدام نقطة حذف 

)Cut off point) كما تم حذف المتغيرات 0.475) بمقدار ،(
) وقد نتج عن هذه Cross loadingالتي بها نقاط تقاطع (

العملية حذف عدد من البنود الخاصة بكل متغير. حيث يضم 
، Turnov1 ،Turnov2 ،Turnov3هذا العامل أسما المتغيرات (

Turnov4 ،Turnov5 ،Turnov6 ،Turnov7،Turnov8 ،Turnov9 ،
Turnov10 ،Turnov12،Turnov13( تم قياس اإلعتمادية ،

للمبحوثين وكانت قيمة كرنوباخ ألفا لهذا العامل قيمة 
قوية، ولذلك تم إعتماده كمتغير تابع (دوران العمل 

) يوضح 6)، والجدول (0.931اإلختياري) بدرجة إعتمادية (
بنود المتغيرات التي حذفت عند إجراء عملية التحليل 

 .)Turnov11 ،Turnov14 ،Turnov15العاملي وهي(
 

  ):  5الجدول ( 
يوضح مصفوفة الدوران الناتجة من عملية التحليل العاملي  

  للمتغيرات التابع دوران العمل اإلختياري 
 1العامل    إسم المتغير   م 
1 Turnov1 .587 
2 Turnov2  .607 
3  Turnov3 .628 
4 Turnov4 .751 
5 Turnov5 .644 
6 Turnov6 .760 
7 Turnov7 .848 
8 Turnov8  .967 
9 Turnov9  .795 

10 Turnov10 .856 
11 Turnov12 .801 
12 Turnov13 .843 

 Eigen values  7.033الجذور الكامنة        
 58.608  نسبة التباين المفسر % 

  النسب اإلحصائية 
 58.608  مجموع نسبة التباين المفسر  
Kaiser- Meyer O1Kin (KMO) .933 

Bartlett,s Test of Spherecity 6.426E3 
المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة          

  م Spss  ,2013الميدانية، برنامج  
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) يتبين إن عملية التحليل العاملي 6يتبين من الجدول ( 
أسباب دوران العمل   البنود الخاصة بقياسقد حذفت بعض 

اإلختياري، والبنود التي تم حذفها هي التي أسماء 
، )Turnov11 ،Turnov14 ،Turnov15المتغيرات المقابلة لها(

المتغير لتصبح البنود التي سوف يتم إستخدامها لقياس 
التابع المسمي بدوران العمل اإلختياري هي التي اسماء 

، Turnov1 ،Turnov2للمتغيرات المقالبة لها هي: (
Turnov3 ،Turnov4 ،Turnov5، Turnov6 ،Turnov7 ،Turnov8 ،
Turnov9 ،Turnov10 ،Turnov12،Turnov13( ويبلغ عددها ،

 ) بند. 12(
 ):  6جدول ( 

اء المتغيرات المقابلة لها في التحليل  يوضح بنود اإلستبانة وأسم 
 العاملي للمتغير الرضا الوظيفي 

رمز   إسم المتغير 
 المتغير  

 الحالة 

المرتبات الممنوحة في جامعتكم مناسبة للجهد  
 المبذول للوظيفة. 

Turnov1   لم
 يحذف 

المرتب يكفي إحتياجات أعباء المعيشة ونفقات  
 السكن، العالج، والتعليم. 

Turnov2   لم
 يحذف 

الزيادة السنوية في المرتب الشهري والعالوات  
 السنوية تناسب ظروف المعيشة المتغيرة.  

Turnov3   لم
 يحذف 

يتحصل عضو هيئة التدريس بجامعتكم على حافز  
 مناسب اثناء العمل في  العطالت الرسمية. 

Turnov4   لم
 يحذف 

تتوفر في جامعتكم برامج تدريبية مخططة العضاء  
 هيئة التدريس. 

Turnov5   لم
 يحذف 

توجد في جامعتكم عدالة في توزيع الفرص والمنح  
 التدريبية بين اعضاء هيئة التدريس. 

Turnov6   لم
 يحذف 

تقوم إدارة جامعتكم على إجراء الترقيات ألعضاء  
 هيئة التدريس في وقتها بدون أي تأخير. 

Turnov7   لم
 يحذف 

هيئة التدريس حوافز  تقوم جامعتكم بمنح اعضاء 
 مادية ومعنوية جيده ألعضاء هيئة التدريس. 

Turnov8   لم
 يحذف 

في جامعتكم يوجد تكافوء في توزيع الفرص بين  
 أعضاء هيئة التدريس لتولي المناصب القيادية.  

Turnov9   لم
 يحذف 

يوجد في جامعتكم تدرج طبيعي لتولي اعضاء هيئة  
 . التدريس للمناصب القيادية بالجامعة 

Turnov10   لم
 يحذف 

في جامعتكم يتحصل أعضاء هيئة التدريس على منحة  
 إنتهاء البعثة الدراسية مباشرة. 

Turnov11   تم
 الحذف 

تطبيق جامعتكم اللوائح المتعلقة باإلمتيازات  
 بعدالة بين أعضاء هيئة التدريس. 

Turnov12   لم
 يحذف 

الجامعي  إدارة جامعتكم تعمل على تمليك األساتذ 
 سيارة أو سكن. 

Turnov13   لم
 يحذف 

إدارة جامعتكم تشارك أعضاء هيئة التدريس في  
 إتخاذ القرارات التي تتعلق بهم. 

Turnov14   تم
 الحذف 

إدارة جامعتكم تقوم بتوزيع العائدات الدراسية  
اإلضافية (القبول الخاص، الدبلوم، واإلنتساب) على  

 أعضاء هيئة التدريس.  

Turnov15   تم
 الحذف 

المصدر: إعداد الباحثون من مصفوفة الدوران للتحليل العاملي  
 م 2013لبيانات الدراسة الميدانية،  
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إستبانة الدراسة بعد إجراء التحليل  قياس درجة إعتمادية 
  العاملي: 

) ان قيم معامالت إعتمادية أداة 7يتضح من الجدول (     
الدراسة تعد مرتفعة، مما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج 

 التي يمكن الحصول عليها من اإلستبانة عند تطبيقها.
 ): 7الجدول(
نتائجإختبارقياسدرجةاإلعتماديةإلستبانة الدراسة يوضح 

 بإستخداممعامأللفاكرونباخ بعد التحليل العاملي.
عدد    المتغير   م 

  العبارات 
معامل  

  ألفا 
الرضا عن عالقات العمل الداخلية  1

 (العالقة مع الرؤساء والمرؤسين)
10 0.983 

الرضا عن المكافآت (المرتبات  2
 والحوافز) 

8 0.986 

 0.931 12 دوران العمل االختياري. 3
المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة        

 مSpss ,2013الميدانية، برنامج 
 ): 2شكل (

 نموذج متغيرات الدراسة بعد إجراء التحليل العاملي:

 
 م2013, الباحثونالمصدر: إعداد 

  فرضيات الدراسة بعد إجراء التحليل العاملي: 
فان هذه  )2(بناءً على نموذج متغيرات الدراسة في الشكل 

 الدراسة تسعى الختبار الفرضيات التالية:
هنالك عالقة ايجابية بين عوامل الرضا عن الراتب,  1.

 الحوافز ودوران العمل اإلختياري.
هنالك عالقة ايجابية بين عوامل الرضا عن العالقة مع  2.

 الزمالء ,الرؤساء ودوران العمل اإلختياري.
  المتوسطات واإلنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة: 

المتغير الرضا عن (العالقة مع ) ان 8(يتبين من الجدول  
)، المتغير 2.60الزمالء والرؤساء) والذي بلغت قيمته (

)، 2.91(المرتبات والحوافز) والذي بلغت قيمته (الرضا عن 
)، 2.48المتغير دوران العمل االختياري والذي بلغت قيمته (

وأيضاً يدل إنخفاض المتوسط الحسابي للرضا عن عالقات العمل 
الداخلية (العالقة مع الزمالء والرؤساء) على ضعف عالقة 

في ضا ال  ال
ت 1 ضا ع ال افو. ال  ال
ضا ع العالقة مع 2 . ال

مالء  ؤساءوال  ال

دوران 
العمل 

 اإلختياري

 المتغير التابع المتغير المستقل
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وان العاملين من أعضاء هيئة التدريس مع بعضهم البعض، 
انخفاض المتوسط الحسابي للرضا عن المكافآت (المرتبات 
والحوافز) يدل على ضعف المكافآت (المرتبات والحوافز) 
المادية والمعنوية ببعض الجامعات السودانية، وان انخفاض 
المتوسط الحسابي لدوران العمل االختياري يشير إلى ان 

تعالج هذه دوران العمل اإلختياري سوف يكون مرتفاً إذا لم 
 األسباب عن طريق تهيئة بيئة عمل جاذبة ومستقرة.

):يوضح المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية 8جدول(
 لمتغيرات الدراسة

نوع    اسم المتغير 
  المتغير 

الوسط  
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

الرضا عن عالقات العمل 
الداخلية (العالقة مع 

 الزمالء والرؤساء)

 1.28 2.60 وسيط

الرضا عن المكافآت 
 (المرتبات والحوافز) 

 1.11 2.91 وسيط

 0.63 2.48 تابع دوران العمل االختياري.
المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة        

 مSpss ,2013الميدانية، برنامج 
 اإلرتباطات بين متغيرات الدراسة: 

تم إستخدام معامل إرتباط بيرسون لقياس درجة      
اإلرتباط بين متغيرات الدراسة والتأكد من مدى إستغالل 

يبين إرتباط  )9(المتغيرات المستقلة عن بعضها. الجدول 
  متغيرات الدراسة فيما بينها.

 ): يوضح معامل إرتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة9جدول(
 3م 2م 1م  المتغير   م 

الرضا عن العالقة مع  1م
 الزمالء والرؤساء

   

الرضا عن المرتبات  2م
 والحوافز

-.093*   

  045.- **433. دوران العمل االختياري 3م

مستوى * ،           0.01مستوى المعنوي  **ملحوظة: 
 n= 471،                 0.05المعنوية 

المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة      
 مSpss ,2013الميدانية، برنامج 

) يبين إرتباط المتغيرات المستخدمة في الدراسة 9الجدول (
ونوع وقوة عالقة االرتباط بينها، ويمكن توضيح ذلك في 

 الجداول التالية المفسرة لعالقة االرتباط ونتائجها.
ظيفي عن (العالقة مع الزمالء  ) وجد ان الرضا الو 10الجدول (

والرؤساء) يرتبط ارتباطاً عكسياً (سلبي) وبصورة معنوية 
)، *r=-0.093ضعيفة جداً مع الرضا عن المرتبات والحوافز (

ويرتبط إرتباطاً طردياً (إيجابي) وبصورة معنوية ضعيفة مع 
 ).**r=0. 433دوران العمل اإلختياري (
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قل الرضا عن العالقة مع ): عالقة المتغير المست10جدول (
 الزمالء والرؤساء مع متغيرات الدراسة:

) 1(م  المتغيرات 
Pearson 

Sig. (2-
tailed) 

عالقة 
 اإلرتباط

 النتيجة

 ضعيفة جداً  عكسية 045. *093.- 2م
 ضعيفة  طردية 000. **433. 3م

  .*Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed.( 
 .**Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed.( 
n= 471 

المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة الميدانية، 
 مSpss ،2013برنامج 

) ان الرضا الوظيفي عن (المرتبات 11ووجد في الجدول (
والحوافز) يرتبط إرتباطاً عكسياً (سلبي) وبصورة معنوية 

 ).r=-0.045ن العمل االختياري (ضعيفة جداً مع دورا
 

): عالقة المتغير المستقل الرضا عن المرتبات 11جدول (
 والحوافز مع متغيرات الدراسة:

) 2(م  المتغيرات 
Pearson 

Sig. (2-
tailed) 

عالقة 
 اإلرتباط

 النتيجة

ضعيفة  عكسية 331. 045.- 3م
 جداً 

 .*Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed.( 
 .**Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed.( 
n= 471 

المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة الميدانية، 
 مSpss ،2013برنامج 

 :  إختبار الفرضية األولى
تنص الفرضية األولى على أنه توجد عالقة ايجابية بين الرضا  

مع الزمالء والرؤساء) ودوران العمل  الوظيفي عن (العالقة
اإلختياري. إلختبار العالقة بين الرضا الوظيفي عن (العالقة 
مع الزمالء والرؤساء) ودوران العمل اإلختياري، فقد تم 
إستخدام اإلنحدار البسيط إلختبار قوة وضعف العالقة إضافة 
لسلبياتها وإيجابياتها. تم الحصول على كل من قيمة بيتا 

)β،( ) 2قيمة معامل التحديدR) معامل التحديد  ،(Adjusted 
 R Square ،( التغير في معامل التحديد)Change R Square (  

 المحسوبة. Fقيمة 
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العالقة بين المتغيرات المستقلة الرضا عن (العالقات  
  الداخلية، المكافات) ودوران العمل االختياري: 

بين الرضا الوظيفي عن (العالقة مع الزمالء إلختبار العالقة 
والرؤساء) ودوران العمل اإلختياري تم إستخدام اإلنحدار 
البسيط وتم الحصول على نتائج إختبار اإلنحدار في الجدول 

)12.( 
يتبين أن هنالك عالقة أيجابية معنوية بين   ) 12(من الجدول 

ودوران الرضا الوظيفي عن (العالقة مع الزمالء والرؤساء) 
)، 0.000ومستوى المعنوية  0.433العمل اإلختياري (بيتا 

ويدل ذلك على ان الرضا الوظيفي عن العالقة مع الزمالء 
والرؤساء يفسر التغيرات التي تحدث في ودوران العمل 

%) والباقي نتيجة لوجود عوامل أخرى 19اإلختياري بنسبة (
 منها الخطا العشوائي.

عالقة سلبية وغير معنوية بين   وكذلك يتبين أن هنالك  
الرضا الوظيفي عن (المرتبات والحوافز) ودوران العمل 

)، كما أن 0.908ومستوى المعنوية  0.005-اإلختياري (بيتا 
) ويدل ذلك على ان 0.2) تساوي (2Rقيمة معامل التحديد (

الرضا الوظيفي عن (المرتبات والحوافز) يفسر التغيرات 
%) والباقي 2دوران العمل اإلختياري بنسبة (التي تحدث في 

 نتيجة لوجود عوامل أخرى منها الخطا العشوائي.
): يوضح نتائج إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد 12جدول (

 بين(العالقات الداخلية، المكافات) ودوران العمل اإلختياري
  دوران العمل االختياري   المتغير 

معامل 
 بيتا

المعنوية مستوى 
)Sig( 

الرضا الوظيفي عن (العالقة مع 
 الزمالء والرؤساء)

.433 .000 

الرضا الوظيفي عن (المرتبات 
 والحوافز)

-.005 .908 

 النسب اإلحصائية
 2R( a.188 .000معامل التحديد (
 2R )Adjusted( .184 .000معامل التحديد 

التغير في معامل التحديد 
)Δ2R( 

.188 .000 

 000. 54.074 المحسوبة Fقيمة 
،  0.000المحسوبية هي =  fملحوظة: مستوى المعنوية عند 

 0.05مستوى المعنوي= 
المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة        

 مSpss ,2013الميدانية، برنامج 
 
 
 
 
 
 



27 
 

  ملخص نتائج إثبات الفروض: 
تنص هذه الفرضية األولى على أنه توجد عالقة ايجابية بين 
الرضا الوظيفي عن (العالقة مع الزمالء والرؤساء) ودوران 

يتبين أن هذه الفرضية  )12(العمل اإلختياري، ومن الجدول 
عمت بصورة جزئية.  األولى قد دُ

أما الفرضية الثانية تنص على أنه توجد عالقة ايجابية بين 
يفي عن (المرتبات والحوافز) ودوران العمل الرضا الوظ

يتبين أن هذه الفرضية قد   ) 12(اإلختياري. ومن الجدول 
عمت بصورة بالكامل.  دُ

 
 ):ملخص نتائج إثبات الفرضة الرئيسية الثالثة:13جدول (

رقم  
  الفرضية 

نص الفرضية: توجد عالقة إجابية  
  بين: 

  التعليق 

والزمالء) الرضا عن (الرؤساء  األولى
 ودوران العمل اإلختياري.

عمت  دُ
 بالكامل

الرضا عن (المرتبات والحوافز)  الثانية
 ودوران العمل اإلختياري.

 لم تدعم

المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة الميدانية, 
 م.2013

قياس أثر الرضا الوظيفي على دوران العمل االختياري في  
  ت غير الحكومية: الجامعات الحكومية والجامعا 

العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع دوران  
  العمل اإلختياري في الجامعات الحكومية: 

يتبين أن هنالك عالقة أيجابية معنوية بين   ) 14(من الجدول 
الرضا الوظيفي عن (العالقة مع الزمالء والرؤساء) ودوران 

)، 0.000ومستوى المعنوية  0.441العمل اإلختياري (بيتا 
ويدل ذلك على ان الرضا الوظيفي عن العالقة مع الزمالء 
والرؤساء يفسر التغيرات التي تحدث في ودوران العمل 

%) والباقي نتيجة لوجود عوامل أخرى 18ي بنسبة (اإلختيار
 منها الخطا العشوائي.

وكذلك تبين أن هنالك عالقة ايجابية ضعيفة وغير     
معنوية بين الرضا الوظيفي عن (المرتبات والحوافز) 

ومستوى المعنوية  0.043-ودوران العمل اإلختياري (بيتا 
) 0.2اوي () تس2R)، كما أن قيمة معامل التحديد (0.420

ويدل ذلك على ان الرضا الوظيفي عن (المرتبات والحوافز) 
يفسر التغيرات التي تحدث في دوران العمل اإلختياري بنسبة 

%) والباقي نتيجة لوجود عوامل أخرى منها الخطا 2(
 العشوائي.
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): يوضح نتائج إختبار تحليل اإلنحدار بين(العالقة 14جدول (
والرؤساء) ودوران العمل اإلختياري في الجامعات مع الزمالء 

 الحكومية
  دوران العمل االختياري   المتغير 

مستوى المعنوية  معامل بيتا
)Sig( 

الرضا الوظيفي عن (العالقة 
 مع الزمالء والرؤساء)

.441 .000 

الرضا الوظيفي عن 
 (المرتبات والحوافز)

-.043 .420 

 النسب اإلحصائية
 2R( a.199 .000التحديد (معامل 

 2Rمعامل التحديد 
)Adjusted( 

.194 .000 

التغير في معامل التحديد 
)Δ2R( 

.199 .000 

 000. 35.551 المحسوبة Fقيمة 
،  0.000المحسوبية هي =  fملحوظة: مستوى المعنوية عند 

 0.05مستوى المعنوي= 
المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة        

 مSpss ,2013الميدانية، برنامج 
  

العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع دوران  
  العمل اإلختياري في الجامعات غير الحكومية: 

 ): 15جدول (
يتبين أن هنالك عالقة أيجابية معنوية بين   ) 15(من الجدول 

الرضا الوظيفي عن (العالقة مع الزمالء والرؤساء) ودوران 
)، 0.000ومستوى المعنوية  0.431العمل اإلختياري (بيتا 

ويدل ذلك على ان الرضا الوظيفي عن العالقة مع الزمالء 
والرؤساء يفسر التغيرات التي تحدث في ودوران العمل 

%) والباقي نتيجة لوجود عوامل أخرى 18ي بنسبة (اإلختيار
 منها الخطا العشوائي.

وكذلك تبين أن هنالك عالقة ايجابية ضعيفة وغير     
معنوية بين الرضا الوظيفي عن (المرتبات والحوافز) 

ومستوى المعنوية  0.052ودوران العمل اإلختياري (بيتا 
) 0.2تساوي () 2R)، كما أن قيمة معامل التحديد (0.449

ويدل ذلك على ان الرضا الوظيفي عن (المرتبات والحوافز) 
يفسر التغيرات التي تحدث في دوران العمل اإلختياري بنسبة 

%) والباقي نتيجة لوجود عوامل أخرى منها الخطا 2(
 العشوائي.
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Traditional Arabic  
بين(العالقة مع الزمالء يوضح نتائج إختبار تحليل اإلنحدار 

 والرؤساء) ودوران العمل اإلختياري في الجامعات الحكومية
  دوران العمل االختياري   المتغير 

مستوى المعنوية  معامل بيتا
)Sig( 

الرضا الوظيفي عن (العالقة 
 مع الزمالء والرؤساء)

.431 .000 

الرضا الوظيفي عن 
 (المرتبات والحوافز)

.052 .449 

 النسب اإلحصائية
 2R( a.181 .000معامل التحديد (

 2Rمعامل التحديد 
)Adjusted( 

.172 .000 

التغير في معامل التحديد 
)Δ2R( 

.181 .000 

 000. 19.763 المحسوبة Fقيمة 
،  0.000المحسوبية هي =  fملحوظة: مستوى المعنوية عند 

 0.05مستوى المعنوي= 
المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة        

 مSpss ,2013الميدانية، برنامج 
يتبين أن هنالك عالقة أيجابية معنوية  )15، 14(من الجدول 

بين الرضا الوظيفي (العالقة مع الزمالء والرؤساء) ودوران 
العمل اإلختياري في الجامعات الحكومية وغير الحكومية، 

الرضا الوظيفي في الجمعات السودانية  وهذا يشير الى ان
 يؤثر في دوران العمل االختياري.

وكذلك تبين أن هنالك عالقة ايجابية ضعيفة وغير     
معنوية بين الرضا الوظيفي عن (المرتبات والحوافز) 
ودوران العمل اإلختياري في الجامعات الحكومية وغير 
الحكومية وهذا ويدل على ان الرضا الوظيفي عن (المرتبات 
والحوافز) في الجامعات السودانية ال يؤثر في دوران العمل 

 ختياري في الجامعات السودانية.اال
  نتائج الدراسة: 

أثر بناءً على الدراسة النظرية والميدانية عند دراسة 
الرضا الوظيفي على دوران العمل اإلختياري في بعض 

عدة نتائج تتلخص  الىتوصل الباحثون الجامعات السودانية 
 في األتي:

أظهرت الدراسة وجود عالقة أيجابية ومعنوية بين عوامل  -
الرضا الوظيفي العالقة مع (الزمالء والرؤساء) ودوران 
العمل اإلختياري للعاملين ببعض الجامعات السودانية، وهذا 
يشير الى ان الرضا الوظيفي عن العالقة مع (الزمالء 
والرؤساء) يؤثر على دوران العمل اإلختياري للعاملين 
الجامعات السودانية، وذلك لوجود عالقة أيجابية ومعنوية 
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بين آراء المبحوثين واتجاهاتهم نحو الرضا الوظيفي مع 
(الزمالء والرؤساء) ودوران العمل اإلختياري للعاملين من 

 أعضاء هيئة التدريس.

كما توجد عالقة أيجابية ومعنوية بين عوامل الرضا  -
ران العمل اإلختياري الوظيفي (المرتبات والحوافز) ودو

للعاملين ببعض الجامعات السودانية، وهذا يشير الى ان 
الرضا الوظيفي عن (المرتبات والحوافز) يؤثر على دوران 
العمل اإلختياري للعاملين ببعض الجامعات السودانية، وذلك 
لوجود عالقة أيجابية ومعنوية بين آراء المبحوثين 

(المرتبات والحوافز)  واتجاهاتهم نحو الرضا الوظيفي عن
ودوران العمل اإلختياري للعاملين من أعضاء هيئة التدريس 

 ببعض الجامعات السودانية .

في عن العالقة مع (الزمالء والرؤساء) الرضا الوظيفي  -
حسب  الجامعات السودانية يؤثر في دوران العمل االختياري

 آراء المبحوثين.

في الجامعات  ان الرضا الوظيفي (المرتبات والحوافز) -
السودانية ال يؤثر في دوران العمل االختياري في الجامعات 

 السودانية حسب آراء المبحوثين.

والنتائج السابقة التي تم الحصول عليها تختلف عن  -
 النتائج التي تم الحصولي عليها في الدراسات السابقة

 التوصيات: 
القائمون على  بناءً على نتائج هذه الدراسة يوصي الباحثون

 إتخاذ القرار الجامعات السودانية باألتي:

األهتمام بقياس إتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات  -
 السودانية نحو الرضا الوظيفي.

توصي الدراسة الى إعادة النظر في الحوافز والمرتبات  -
اعي مقارنة بالتغيرات التي تحدث في التطور االجتم
 واالقتصادي ومستويات المعيشة ألعضاء الهيئة التدريسية.

اإلستفادة من قياس الرضا الوظيفي في تهيئة بيئة عمل   -
 صالحة وجاذبة للقيام بالمهام.
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  ادارة الصراع التنظيمى واثره على االنتاجية 
  

د.الطاهر احمد محمد علي, د.يوسف عبداهللا حمد، د.مزمل محمد  
  علي يعقوب 
  المستخلص 

  
تهدف هذه الدراسة الى التعرف علـى جوانـب ادارة الصـراع 

الكفاية االنتاجية وتستمد هذه الدراسة أهميتهـا وأثره في 
نتيجة للتفاعل بين الفرد والظروف التى يعيشها مما يـودى 
الى ظهور صراع يسعى الفرد من خالله الى الوصول الى تحقيق 
اهدافه التى يسعى اليها. وتتمحـور مشـكلة الدراسـة حـول 

/ هـل االسـباب التنظيميـة والشخصـية  1التساؤالت التالية :
/ مامدى االختالف فـى 2ؤدى الى نشوء الصراعات التنظيمية، ت

 حده الصراع الناشى عن اسباب تنظيمية واخرى شخصية
وقد توصلت الدراسة الى اهم النتائج وهـى علـى النحـو    

االتى:إن الصراعات التنظيمية عند مـديرى المؤسسـات تعـزى  
السباب تنظيمية وشخصية، وقد أدى هـذا الـى حـدوث صـراعات 

نظيمية بين الطيارين والمهندسين حـول أحقيـة كـل فريـق ت
بالحصول على الحوافز والمكافات وذلك فى (سـودانير). وان 
الهياكل التنظيميـة فـى القطــاع العـام التتسـم بالوضـوح  
والدقة، وفى هذه الحالة كان من االمـر الطبيعـى أن تظهـر 

ات صراعات تنظيمية تعزى السباب تنظيمية (تضارب فى االختصاص
بين االقسام) ، فقد أكد المديرون أن الهياكـل التنظيميـة 
جامدة ولم يحصل عليها أى تغيير منذ فترة طويلة. ومن اهم 
التوصيات الت تم التوصل اليها: ضرورة قيام القطاع العام 
(الحكومى) باعادة النظر فى الهياكل التنظيمية الحاليـة،  

ــى  ــدة ف ــميات جدي ــتحداث مس ــا وإس ــادة هيكلته ــل إع الهيك
التنظيمى تعكس هذه المتغيرات. وضع هيكـل واضـح للحـوافز 

 والمكافات بالمؤسسة.
Abstract 

This study aims to identify the aspects of managing 
the conflict and its impact on productivity and 
efficiency derives its importance as a result of this 
study of the interaction between the individual and 
the circumstances experienced by which leads to the 
appearance of a conflict in which the individual 
seeks to reach its objectives that are sought. And 
study the problem centered around the following 
questions: 1 / Is the organizational and personal 
reasons, give rise to organizational conflicts 0.2 / 
What is the difference in the severity of reasons 
arising from regulatory and other personal conflict 
The study found the most important results are as 
follows: The organizational conflicts when managers 
of institutions attributed organizational and 
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personal reasons, has led to organizational conflicts 
between the pilots and engineers about the 
eligibility of each team access to incentives and 
rewards, in the (Sudanar). And organizational 
structures in the public sector is not characterized 
by clarity and precision, and in this case it was 
natural for it to organizational conflicts due to 
regulatory reasons appear (contradiction in 
competence between sections), the directors confirmed 
that the organizational structures rigid and did not 
get them any change for a long time. The most 
important results which have been reached: the need 
for the public sector (government) to reconsider the 
current organizational structures, restructuring and 
the introduction of new names in the organizational 
structure to reflect these changes. A clear structure 

of incentives and rewards the institution. 
 

  :   مقدمة 
يعتبر الصراع إحدى الظواهر الطبيعية الموجودة في  

حياتنا إفرادا ومؤسسات وهو أمر حتمي الن الثبات 
واالستقرار بصورة مستمرة يكاد يكون من االمور المستحيلة 
فالتغيير مستمر ودائم في كل شي وهذا يفسر وجود الصراع 
في المنظمات كظاهرة طبيعية مما استدعى كثيرين من علماء 

دارة والكتاب والخبرأ إلى تناول هذه الظاهرة بالدراسة اإل
والتحليل والبحث . حيث اشار معظم الكتاب على وجود 
الصراع عند مستوى معين يشكل حافز آو يعتبر ايضا من  
مصادر القوى لرفع االداء الوظيفي لالفراد والجماعات ، 
ولكن وصول الصراع إلى  مستوى عالي قد تترتب عليه آثار 

 ية أكثر منها ايجابية.سلب
كما يعتبر موضوع الصراع من المواضيع النادرة في    

الدراسات والبحوث النظرية والميدانية في المجال االدارى 
على المستوى العربي على الرغم من أهميه الموضوع اال آن 
الدول النامية بما فيها الدول العربية ال تعطى أهميه  

سر لنا هذا قلة الدراسات كبيرة لهذا الموضوع وربما يف
العربية في هذا المجال مقارنة بالمجاالت االخرى كاالتصاالت 
اإلدارية و قياس االداء ....الخ ،بل إن التركيز في 
المنظمة العربية مازال منصبا بأكمله على الوظائف 
األساسية للمنظمة كالمالية واإلنتاج وشؤون االفراد ...الخ 

ظمات في الوطن العربي التهتم ، وهنالك الكثير من المن
بإدارة الوقت ،اإلبداع،المعلومات،أالزمات وربما هذا احد 
اسباب تخلف المنظمة العربية وعدم قدرتها على المنافسة 
في االسواق العالمية ،وربمافى بعض االحيان فى االسواق 
المحلية ويعتبر الصراع الوظيفى من هذه المواضيع التى 

ربية ،رغم ان الصراع يشكل ظاهرة تهملها المنظمات الع
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انتشرت مؤخرا فى االدب االدارى العالمى الحديث ، وان 
االهتمام بموضوع الصراع  التنظيمى انما هو محور العملية 
االدارية  وهدفها ،فالمؤسسة او المنظمة ليست مجرد قوانين 
وانظمة ومواد مالية جامدة يسهل التعامل معها بل هو قبل 

تماعية يشكل العنصر البشرى فيها الوسيلة ذلك شخصية اج
الفعالة فى التخطيط والتنظيم والتطوير واالنتاج واالبداع 
بمعنى ان االنسان هو الذى يستطيع تحقيق اهداف المنظمة او  
المؤسسة من خالل االداء الفعال والكفوء،ومن الطبيعى ان 
 يتمكن الفرد العامل من اخذ دوره الصحيح فى االداء لتحقيق

اهداف المنظمة اذا ماتوافرت له البيئه التنظيمية 
المناسبة التى تهى له االجواء الصحيحة التى تبعده عن  
التوتر والقلق وتحقق له الرضاء الوظيفى واالنتماء 
المؤسسى ويعتبر الصراع التنظيمى من السمات المالوفة فى 
حياة المنظمات وقد يرتبط  بالمستويات االدارية داخل 

م او بالدوائر التى يتكون منها التنظيم كأن يسطير  التنظي
مستوى ادارى على باقى المستويات او وحده ادارية على  
باقى الوحدات مما يفتح المجال امام نشوء الصراع بين هذه  
المستويات والوحدات االدارية ،وقد يكون الصراع التنظيمى 

عد ايجابيا بمعنى ان يساهم فى تحسين اداء المنظمات ويسا
على وصول االهداف ،ويكون الصراع التنظيمى سلبيا عندما 
يشكل ظاهرة خطيرة تهدد سالمه التنظيم واستقراره وعندما 

 يودى الى اهدار الوقت والجهد والمال .
إن أي منظمة ادارية اليمكن ان يكتب لها البقاء او  

االستمرارية وهى فى حالة سكون دائم حتى وان كانت تعمل 
روسة ومتعارف عليها فهنالك تفاعالت بين ضمن خطط مد

المنظمات وبين بيئاتها الخارجية والداخلية ،االمرالذى 
يترتب عليه تغيرات مختلفة ،وعلى كافة المستويات وذلك 
لوجود ظروف اقتصادية واجتماعية متغيرة باستمرار فى 
البيئة الخارجية، وبشكل يؤدى الى الى حدوث تغيرات 

االدارية ،لذلك يمكن اعتبار المنظمة مستمرة فى المنظمة 
االدارية نسقا اجتماعيا محددا يسعى الى العمل لتحقيق 
أهداف مرسومة ويوجد لهذا النسق االجتماعى عناصر ومدخالت 
تعمل للمحافظة على توازنة واستقراره واستمراره ويوجد فى 
المقابل عناصر تثير الصراع بين عناصر هذا النسق ومدخالته 

لذى يتطلب من االدارة ضرورة العمل على استخدام  االمر ا
استراتيجيات تساعد على التخفيف من حده واثار هذا الصراع  

. 
وهنا تظهر اهميه دراسة المؤسسة كتنظيم اجتماعى كما     

أشار الساعاتى  الى ذلك اذ قال ينبغى دراسة المؤسسة 
كتنظيم اجتماعى ذى مقومات وخصائص وعالقات ذات فاعليه 

يحتوى على انماط معقدة فى العالقات االجتماعية تلك ،
العالقات التى تنشاء عنها صداقات ونزاعات السباب مختلفة 
ترتبط ايضا باساليب االشراف واالدارة المستخدمة والتى لها 
اثرها القوى فى افرادوجماعات العمل الى درجة انها يمكن 

 ان تحدد سلوكياتها ومواقفها داخل المؤسسة.
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مكن القول بان ادارة الصراع بفاعليته يعد من اهم  وي 
عناصر النجاح فى االدارة الحديثة نظرا لتاثيرها على بقاء  

 المنظمة وتطورها .
تقوم هذه الدراسة باالعتماد على المنهج الوصفى    

التحليلى واسلوب الدراسة الميدانية القائمة على جمع 
ثائق تثبت دقة البيانات والمعلومات من مصادر مكتبية وو

المعلومات الضرورية الغراض الدراسة ،واخرى عملية تجمع 
بواسطة استبانه مصممه خصيصا لهذه الدراسة حيث تتضمن هذه  
االستبانه مجموعة من االسئلة تمثل جوانب الصراع التنظيمى 
ومسبباته وطرق ضبطه وادارته فى عينه من المؤسسات تعتمد 

 المسح الميدانى.على المنهج الوصفى التحليلى و
وانه من المالحظة واالستقصاء من مصادر مختلفة توصلت    

الى ان الصراع على درجة كبيرة من االهمية ،وان عدم الدقة 
والموضوعية فى التعامل مع ادارة الصراع هى من االسباب 
التى حدت بى لدراسة هذا الموضوع واقترح طرقا لالستعانه 

 بها لمعالجة هذا الصراع.
فقد وجدت ان اعطى صورة عن المؤسسات السودانية     

وطبيعة تنظيمها العام والخاص ،وكذلك تطور الخدمات 
 االنتاجية فى البالد .

 
  مشكلة الدراسة :ـ 

تعتبر مشكلة ادارة الصراع من المشاكل ذات االهمية بمكان  
وعلى المديرين التعامل معها من حيث درجه استخدامهم لهذه 

 االسباب وفعاليتها
  تتمحور مشكلة الدراسة حول االسئلة االتية :ـ 

/ هل االسباب التنظيمية والشخصية تؤدى الى نشوء 1
 الصراعات التنظيمية ؟

االختالف فى حده الصراع الناشى على االسباب  / ما مدى 2
 التنظيمية والشخصية؟

/ ما مدى استخدام مدراء المؤسسات فى القطاع العام ال 3
 ساليب ادارة الصراع ؟

/ ما مدى اختالف اساليب ادارة الصراع بين المؤسسات 4
 السودانية فى القطاع العام؟

  أهمية الدراسة :ـ 
تتناول احدى المشاكل تنبع اهمية الدراسة كونها   

االدارية التى تواجه المديرين يوميا ومحاولة االستفادة من 
تجربة هؤالء فى ادارتهم للصراع . كما وان العديد من  
المؤشرات مثل غياب او بطء االدارة او ترك الخدمة هى  
تجسيدا حيا وتعبيرا عما تشهده المنظمات من صراعات كما 

وة ال تنضب وعطاء دائم ويمكن وان االنسان هو فى الحقيقة ثر
تطويره ورفع كفاءته وذلك الهميه دوره االساسى الذى يلعبه 
بشكل عام والقوى العاملة بشكل خاص فى تنمية االقتصاد 
الوطنى. وعلينا ضرورة االلمام باالساليب المختلفة لحل 
الصراع حتى يتسنى لنا تخفيف اثاره السلبية واصبح موضوع 

مى فى واقع هذا العصر سمة رئيسية هذا الصراع التنظي
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للمنظمات فى جميع القطاعات ،بل هو احد المشكالت التى 
تواجه المنظمات الحديثة، ونجد ان الصراع  الوظيفى يعتبر 
من الظواهر الحتمية والمالوفة فى منظمة اليوم والبد من 
وجوده طالما ان هنالك بشرا يعمل فى التنظيم وهو امر 

مرة ويجب على المنظمة ادراكها وتحليلها طبيعى ومشكلة مست
تحليال واقعيا وحلها بصورة تحقق نتائج طيبة للمنظمة 
والعاملين، ونرى ان بعض الباحثين نادوا باهمية وجود 

 درجه من الصراع فى المنظمة من اجل التقدم واالنتاجية .
  أهداف الدراسة:ـ 

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على جوانب الصراع   
تنظيمي بين العاملين في المؤسسات العامة السودانية من ال

حيث طبيعة هذه الصراعات وأسبابها وحدتها واالساليب 
 المستخدمة للتعامل معها من خالل التسلؤالت االتية :

/ دراسة اسباب الصراع والتعرف على جوانبه من حيث 1
طبيعته واسباب حدته وطرق حل الصراعات التي يلجاء لها 

 ين الستخدامها تعبيرا عن مطالبهم .العامل
/ دراسة االسباب التنظيمية العملية واالسباب الشخصية 2

المؤدية لنشوء الصراعات التنظيمية ومدى اختالف درجه حده 
الصراع الناشى عن اسباب تنظيمية عملية عن تلك الناشئه 

 عن اسباب شخصية .
ة على / التعرف على اآلثار السلبية وااليجابية المترتب3

 الصراعات التنظيمية بين العاملين 
/ تشخيص العالقة بين حده الصراع الناشى عن اسباب 4

تنظيمية عمليه أو شخصية واآلثار المترتبة على الصراع 
ومدى العالقة بين االسباب المؤدية للصراع ودرجة حده 

 الصراع الناشى عن هذه االسباب .
  فرضيات الدراسة :ـ 

 ختبار الفرضيات اآلتية :ـتهدف هذه الدراسة ال 
 الفرضية األولى : 

 هنالك عالقة بين االسباب الشخصية ونشؤ الصراع .
  الفرضية الثانية : 

 هنالك عالقة بين االسباب التنظيمية ونشؤ الصراع
  الفرضية الثالثة : 

 هنالك عالقة بين أسلوب إدارة الصراع ونشؤ الصراع
  منهجية البحث :ـ 
المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي استخدم الباحث 

 والمسح الميداني وبرنامج الحزم اإلحصائية
SPSS )(  ومربع كاى في عملية تحليل العينات العشوائية

 التي أخذت من مجتمع البحث .
  الدراسات السابقة:ـ 

نظراً ألهمية السلوك االنسانى في العملية اإلدارية    
ستثماره لصالح المؤسسة وضرورة فهمه والتعامل معه وا

وتنمية روح العمل الجماعي،دفع العديد من الباحثين 
والدارسين الى دراسة السلوك االنسانى بشكل عام وإدارة 

  :   الدراسات الصراع التنظيمي بشكل خاص ومن هذه 
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) تحت عنوان اثر إدارة 2003/ دراسة محمد الرقاد عام (1
القطاعين العام  الصراع على االداء التنظيمي فى مستشفيات
م )  2000ــ  1996والخاص فى االردن فى الفترة ما بين (

حيث هدفت هذه الدراسة للتعرف على اسباب التضاربات 
التنظيمية وامكانية ايجاد طرق بديلة لحلها والتعرف على 
طبيعة هذا الصراع هل هو سلبى ام ايجابى وقد تم اختيار 

امة و خاصة فى  ) مستشفى ع18عينه عشوائية مكونه من (
 االردن وتوصلت هذه الدراسة الى نتائج منها :

*/ ان الصراعات التنظيمية عند مديرى المستشفيات فى 
القطاع العام والخاص فى االردن تعزى السباب تنظيمية 
وشخصية والواقع ان الهيكل التنظيمى فى هذه المستشفيات 
عينه الدراسة يشوبة نوع من االرباك ادى بدورة الى حدوث 
صراعات تنظيمية عند المديرين على مختلف المستويات،كما 
ان االفتقار الى هيكل تنظيمى مرن وواضح (اليشوبة الغموض) 
ادى بالمحصلة النهائية الى حدوث صراعات تعود السباب 

/ دراسة محمد الحنيطى 2.شخصية مردها المديرين انفسهم 
م ، قدم الباحث دراسة تحت عنوان الصراع التنظيمى :  1993

والخاصة فى أسبابه وطرق إدارته فى المؤسسات العامة 
االردن . حيث هدفت الدراسة الى التعرف على اسباب  
التضاربات التنظيمية وإمكانية تطوير طرق بديلة الدراتها 
وإيجاد حلول لها، والتعرف على طبيعة التصورات لدى سائر 
المستويات االدارية فيما يتعلق بالتضارب من حيث أنه سلبى  

مكونة من عشرة  أم إيجابى ، وقد تم إختيار عينة ممثلة
وزارات وخمس وثالثون مؤسسة عامة ومستقلة وعشرون شركة 
مساهمة عامة ، وتوصلت الدراسة الى أن االسباب الرئيسية 
للتضارب تعود الى تعارض المصالح والتضارب الناجم عن 
قيام االفراد بأدوارهم المختلفة فى سائر المستويات 

العام والخاص  االدارية ، والى أن االفراد فى القطاعين
يلجؤون فى تعاملهم مع التضاربات التنظيمية الى المنافسة 
الشريفة ، والتنازالت المتبادلة ،وقد أوصى الباحث بضرورة 
أن تستفيد االدارة العليا فى إدارة التضاربات التنظيمية 
من االتجاه التفاوضى كطريقة من طرق إدارة التضارب 

 التنظيمى .
م ، بعنوان العالقة بين  1987لقطان / دراسة عبدالرحيم ا3

 الوالء التنظيمى والصفات الشخصية واالداء الوظيفى .
تناولت هذه الدراسة أثر بعض الصفات الشخصية على     

الوالء التنظيمى لعينة من العمالة االسيوية ، العربية ، 
السعودية ، والغربية فى المملكة العربية السعودية . وقد  

اسة على وجود عالقة إيجابية بين العمر  دلت نتائج الدر
والوالء التنظيمى ، وبين الوالء التنظيمى ومدة الخدمة 
واالداء الوظيفى ، وقد كشفت نتائج الدراسة أيضا عن وجود 
عالقة إيجابية قوية بين المستوى العلمى والوالء التنظيمى 
لالفراد من الجنسيات الغربية بيد أن عالقة سلبية لالفراد 

 .الجنسيات االسيوية من 
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م ، بعنوان الوالء التنظيمى  1988/ دراسة صالح ردايدة 4
وعالقته باالنتاجية ألعضاء الهيئات التدريسية فى كليات 
المجتمع فى االردن ، والتى هدفت الى التعرف على واقع 
الوالء التنظيمى وإنتاجية أعضاء الهئيات التدريسية فى 

ر كل من الجنس والمؤهل كليات المجتمع الحكومية، وأث
العلمى ومدة الخدمة فى والئهم وإنتاجيتهم والكشف عن 
العالقة بين الوالءات التنظيمية واالنتاجية ، وقد توصلت 
الدراسة الى عدم وجود أثر ذوى داللة إحصائية لمتغيرات 
الجنس ، والمؤهل العلمى ومدة الخدمة فى الكلية 

التنظيمى واالنتاجية ولم والتفاعالت فيما بينهم على الوالء 
تظهر كذلك عالقة بين الوالء التنظيمى واالنتاجية ألعضاء 

 .الهيئات التدريسية من كليات المجتمع الحكومية 
م ، بعنوان الوالء  1989/ دراسة رائد العبيدى :5

التتنظيمى وأثره على أداء العاملين والتى هدفت الى 
والء التنظيمى وقد التعرف على بعض العوامل المؤثرة على ال

 تم تصنيف هذه العوامل اربعة مجموعات رئيسية هى :
/ العوامل المتعلقة بالصفات الشخصية لالفراد مثل (العمر 1

، الجنس ، المؤهل العلمى ، الحالة االجتماعية) ، ومدة 
 الخدمة فى المنظمة.

/ العوامل المتعلقة بخصائص العمل مثل تحديد المهام ، 2
 لية أثناء أداء العمل ، والتغذية العكسية.درجة االستقال

/ العوامل المتعلقة بالخصائص التنظيمية مثل : االجر 3
 ،النمط القيادى ، وحرية إختيار جماعة العمل .

/ العوامل االجتماعية مثل : فرص العمل المتاحة للفرد فى  4
 البيئة .

وقد إفترض الباحث وجود عالقة بين الوالء التنظيمى وكل 
ر من تلك المتغيرات وكذلك وجود عالقة بين متغير متغي

الوالء التنظيمى بموجب معامل االرتباط ، فوجد أن هنالك 
عالقة بين معظم المتغيرات المستقلة المذكورة أعاله 
والمتغير التابع وقد تم إثبات جميع الفرضيات الرئيسية 
والفرعية باستثناء فرضية واحدة وهى الخاصة بالجنس ، 

الدراسة أن أكثر المتغيرات تاثيراً فى الوالء وكشفت 
 التنظيمى من حيث أهميتها هى :

التفاعل االجتماعى ، فرص العمل البديلة ، المؤهل العلمى 
 .والعمر 

  مفهوم الصراع التنظيمى :  - 1
أخذ السلوك االنسـانى  شـكالً آخـر مـن السـلوكيات  متمـثالً 

المالحـم بالصراعات التنظيميـة والتـى تعـد  واحـدة مـن  
الطبيعية  التى يتعرض لها  التنظيم . ولعل سبب ذلـك هـو  
ــداخل   ــى تت ــل  الت ــرات  والعوام ــاين  المتغي ــدد وتب تع
وتتشابك داخل البيئة التنظيمية ، مثـل عالقـات العـاملين  
ببعضهم او عالقة العاملين  بـالتنظيم  او الخالفـات  بـين 

 الجماعات الرسمية  وغير الرسمية .
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i) اع لغة ) الصر  : 

الصـــراع فــــــى اللغة  العربية   هــو النزاع او ( 
 الخصــام)  او ( الخالف)  اما كلمــة

 )Conflict   (الضـرب ) فهى من اصل التينى  وتعنى عمليــة (
او(  الطرق) وقد استخدمت  فى اللغة االنجليزية  القديمـة  

 لتعنى معنى  العراك او الخصام 
ii)الصراع  اصطالحا (  :  

)   Leavittاما فى الجانب  االصـطالحى  ،  فيعـرف ليفيـت ( 
الصراع  بأنـه ( نـوع مـن االحبـاط  يتميـز بالضـغط  فـى  

اهين مختلفين  فى ذات الوقت  اوهو وضع يتطلـب اتخـاذ  اتج
 قرار بين حاجتين متعارضتين  

فيعرف الصـراع علـى انـه ( وضـع  Bouildingأما بولدنغ ( 
تنافسى يكون فيه اطـراف الصـراع  مـدركين  للتعـارض فـى 
امكانية  الحصول  على المراكز  المسـتقبلية  ويرغـب كـل 

كز الذى يتعـارض مـع رغبـة طـرف فى ان يحصل  علــى المـر
 الطرف اآلخر.

ويحدث الصراع عندما يجابه شخصـان او اكثـر او مجموعتـان 
بعضهما ولكل طـرف منهمـا اهـداف وافكـار  او فلسـلفة او 

 اسلوب يناقض الطرف اآلخر.
فى حين يرى مارش وسيمون الصـراع علـى انـه ( اضـطراب او 

الفـرد أو تعطل فـى عمليـة اتخـاذ القـرار بحيـث يمـارس 
 المجموعة صعوبة اختيار بديل

  / طبيعة الصراع : 2
يمكن النظر الى الصراع فى المنظمـات مـن منظـورين  علـى 
االقل: المستوى والشكل ، فمثال هنالك الصراع الذاتى  داخل 
الفرد ويمكن ان يكون الصراع بين االفراد حيث يختلف اثنان 

اختالفـات  واخيـرا يمكـن ان تحـدث 0حول امر او مسألة ما 
داخل الجماعة الواحدة ، او بين الجماعات فـى شـكل صـراع 

او بين الجماعات وبعضها البعض  فمـن الممكـن ان ،  داخلى
 يتخذ الصراع  ايضا اشكاال عديدة  مختلفة منها :

/ صراع االهداف ، حيث يسعى  كل فرد او جماعـة الـى هـدف 1
 اونتيجة تختلف عما يسعى اليه اآلخرون

ع الفكرى او االدراكى ، حيث يحمل فرد او جماعـة / الصرا2 
 افكار ال تنسجم مع افكار اآلخرين 

  : أنواع الصراع  ومستوياته :   3
يمكن تقسيم الصراع حسب عدة اسس او حسب المستويات التى 
يتواجد عليها فى التنظيم  االدارى الى ثالثة انواع رئيسية 

 :  

 الصراع الفردى : -1
لفردى ، عندما يجد الفرد نفسه محل جذب ويحدث الصراع ا   

لعوامل عدة تحتم عليه  ان يختار احداها  بحيـث ال يمكنـه   
تحقيقها معا . كأن يرغب الطالب مثال بأن يحصل علـى عالمـة 
جيدة او معدل عام جيد  وبنفس الوقـت اال يصـرف اال  وقتـا 
قليال فى الدراسة  والمكتبة او عنـدما يجـد الفـرد نفسـه 
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ارين ال يرغب بأى منهما  كأن يخيـر الطالـب  بـين  امام خي
تأجيل دراسته بسبب ظروف عادية  صـعبة او تركهـا نهائيـا 
والذهاب الى سوق العمـل    لتـوفير مـا يكفيـه  لتـوفير  
نفقات دراسية  قادمة ، او ان يكون الشخص راغبا فـى عمـل  
ما  ولكن نتائج هذا العمل  غيـر مضـمونة  النتـائج كـأن 

لب فى مواصلة دراسته العليا ، ولكنه غير قـادر  يرغب الطا
على تحمل مصـاريف  الدراسـة فـى  الخـارج الن احتمـال ان 
تستطيع عائلته توفير النفقات الالزمة  له للدراسـة  لـيس 

فهو غير متـيقن النتـائج مضموناً  لكامل الفترة وبالتالى 
اذ يــرى ان االســتثمار الجزئــى فــى الدراســة دون القــدرة  

الم واصلة  معناه التفريط بفرص وظيفية من ناحية وهـدر عل
نفقات كان يمكن استثمارها  بشكل افضل . وقـد يكـون سـبب 

الصراع هو وجود العديد من البدائل ولكنها جميعها مكلفـة  
 وغير مضمونة النتائج.

: ويتمثل هذا النوع من الصراع بأنه الصراع  التنظيمى  -2
خل التنظيم  وعلى مستويات يجرى بين الجماعات المختلفة دا

 مختلفة  نذكر منها :
الصراع الوظيفى بـين االجهـزة الفرعيـة لمؤسسـة عامـة   -أ

كــدائرة التخطــيط  ودائــرة التمويــل. اذ ان هــدف دائــرة  
 التخطيط  فى اغلب االحيان  هو تصور االهداف المستقبلي

لفترة زمنية على تأجيل مسألة التمويل  لتتوالهـا  اجهـزة 
بينما يكون هم دائـرة الماليـة هـو حـل المشـاكل اخرى ، 

المالية  اآلنية الملحة دون التركيز على االهداف  المخططة 
 للمستقبل.

الصراع على السلطة ويتمثل  فيما نجـده  أحيانـاً بـين  -ب
الجهاز االدارى  فى جامعة ما وبين جهاز التدريس. اذ يـرى 

مد حسـن سـير  كل منهما  انه االهم فى الجهاز وان عليه يعت
االمور فى المؤسسة، او الصـراع مـا بـين مـدراء الـدوائر   

وبين المستشارين  حيث الموقـع القريـب  للمستشـارين مـن 
رؤساء االجهزة  يثير حفيظة  مـدراء الـدوائر  ذلـك النهـم 

 يتصورون ان مصدر قرارات المدير هو المستشار.
  الصراع حول الشرعية:   - 3

وهو ما نجده  بين الجماعات الرسمية  صاحبة  الحق االصـلى  
فى اتخاذ القرارات  وبين الجماعات غيـر الرسـمية  التـى 
تمارس هى االخرى بدورها سلطة غيـر رسـمية  علـى اعضـائها 

تتعدد انواع  النزاعات عنـد دكتـور/  فـاروق فليـه فـى 0
 منظمات االعمال  على النحو التالى  : 

: ويتمثـل هـذا النـزاع فـى   ل الفرد نفسـهالنزاع داخ  -1
تناقضات  الفرد مع اهدافه او تناقضات الفرد  مـع االدوار 
التى يقوم بها داخل العمـل الـذى يؤديـه ، وعـادة يكـون 
لالحباطات التى يواجهها الفرد  فـى حياتـه  وعملـه آثـار 

سلبية  على حـدوث هـذا النـوع  مـن النـزاع  او الصـراع   
 الذاتى

: يحدث هذا النوع من النزاع   ين االفراد انفسهمالنزاع ب -2
او الصراع او الخالف بين فرد وآخـر وبـين مجموعـة افـراد 
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واخرى ، نتيجة الخـتالف حاجـات  االفـراد وادوارهـم  التـى 
يقومون بها نتيجة لالختالف فى وجهات النظـر  فيمـا بيـنهم  
او الخــتالف شخصــياتهم واتجاهــاتهم  ودوافعهــم  وتنشــئتهم  

 جتماعيةاال
النزاع بين االقسام واالدارات: ويسـمى هـذا النـوع مـن  -3

النزاع بالنزاع التنظيمى  ، أى  النزاع الذى يحدث داخـل 
جماعات العمل  مثل النـزاع  بـين ادارة االنتـاج  وادارة 

 التسويق  او بين جماعة  من االداريين  عموماً .
ويمكن استخدام بعض النماذج  للمسـاعدة فـى فهـم ومعرفـة  
الصراع لتنظيمى  كأن يتم استخدام  نموذج ( نافذة جوهارى 

 ) الذى تم تطويره  من قبل جو زيف لفـت وهـارى انجهـام 
Joseph Left &Harry A   حيث يساعد هذا النموذج على فهم (

ـين الفـرد ـراع بــ  وتفسير بعـض انـواع  الصـراع  كالصــ
  ) 1واآلخرين  كما هو موضح فى الشكل رقم (

 
 )1الشكل رقم (

منطقـــة النشـــاط  معروفة لآلخرين
 )1الحر(

المنطقــــــــــة 
 )3المظلمة(

غيــــر معروفــــة 
 لآلخرين

المنطقــــــــــة 
 )2المختفية(

ــر  ــة غيـ المنطقـ
 )4المعروفة(

 
،  (دور الصـراع فـى االدارة)المصدر: سمير احمـد عسـكر ، 
نة السابعة ، العدد الرابـع المجلة العربية لالدارة ، الس

 26م ، ص 1983، 
  ثانياً : أسباب الصراع : 

من الواضح ان هنالك بعض األسباب التنظيمية للصراع تتمثل 
  في اآلتي :

محدودية فرص الترقى مع كثرة المتطلعين والمستحقين لها  -1
. 
تحيز االدارة لبعض العاملين او ضدهم علـى اسـاس الجـنس  -2

 المؤهل او السن او القرابة .. الخ .والديانة او 
زيادة او تزايـد قـدرة مسـئولية الموظـف او المـدير مـع 

  محدودية سلطته  او صالحياته .
  ثالثا:  مراحل الصراع وإدارته 

تمر عملية الصراع بمراحل معينة  تبـدأ بـادراك االفـراد  
لالختالف والتفاوت  فيما بيـنهم سـواء كـان فـى االهـداف ، 
المصالح الحاجات، الميـول ، الرغبـات، الـدوافع، وجهـات  

 النظر ، الخبرات.. الخ .
تأتى بعد ذلك مرحلة تحليل وفهـم وبلـورة هـذه االختالفـات  

ى السمات والخصائص  الـى بعـض وتنظيم الفئات المتماثلة ف
ثـم المرحلـة  0وتكوين تكتالت  معينة تمثل اطـراف النـزاع

النهائية ، وتتمثل فى محاولة  كل طـرف وضـع اسـتراتيجية 
 معينة ليتواءم  من خاللها مع الجانب االخر للنزاع.

 ويمكن التمييز بين هذه المراحل كالتالى : 
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الهـداف ، الرغبـة   :  اختالف وتشـعب ا مرحلة الصراع الكامن
فى االستقاللية ، محدوديـة المــوارد .. الـخ . تعتبـر مـن  
المعطيات التى قد تسبق مرحلة الشعور بالحاجة الى الدخول 

 فى الصراع .
: الشـعور بـالقلق والتـوتر لـدى  مرحلة الشعور بالصـراع

االطراف  المتعارضة  تمثل مرحلة اكثر تقدما  من السـابقة 
 تخاذ موقف معين .وتوحى بالحاجة الى ا
 : مرحلة ظهور الصراع

فى هذه المرحلة فان الصراع ال يتم  ادراكه  او الشعور بـه 
فقط ولكن يظهر فى سلوكيات وتصرفات الجماعة بشكل واضح فى  
عالقتها  بجماعة او جماعات تنظيمية اخرى. بمعنى الجماعات 
المتصارعة  تبدأ فى ممارسة سلوك مضاد بعكس وجود الصـراع  

مثل هذا السلوك قد يتم التعبير عنه لفظيـاً او كتابيـاً . 
 او ربما باالعتداء المادى .

: وتمثل هذه المرحلة مخرجات الصراع .  ما بعد الصراع 
فاما التوصل     الى حل  مرضى للطرفين يعقبه تعاون ، او 
تسود حالة عدم الرضا  وفى هذه     الحالة  تتفاقم  
الحالة الكامنة للصراع  وتنفجر بعد ذلك  فى صورة اكثر 
خطورة ويعتبر الصراع التنظيمى عملية ديناميكية ، ينشأ 

احل  او سالسل متعاقبة ، ويمكن ان يطلق ويتطور عبر مر
 عليها ( دورة حياة الصراع) .

 . Productivityمفهوم اإلنتاجية:   - 2
) المستخدمة في Inputهي العالقة بين الموارد ( اإلنتاجية: 

العملية اإلنتاجية (اإلنتاج سلعة أو خدمة)، وبين النتائج 
)out put.من تلك العملية ( 
اإلنتاجية هي اإلستخدام الكفء للموارد ( العمل ، رأس    

المال، األرض، المعدات، الطاقة، المعلومات.......) وذلك 
 إلنتاج السلع والخدمات ومن ثم فإن اإلنتاجية هي  = 

وبالتالي ترتفع اإلنتاجية كلما ارتفعت نسبة الناتج      
نتاجية يتحقق عند إلى المواردالمستخدمة، أي أن تحسين اإل

الحصول على أقصى ناتج ممكن من الموارد المستخدمة، ويكون 
 ذلك بأي من السبل اآلتية:

زيادة الناتج النهائي مع بقاء الموارد المستخدمة  -
 ثابتة.

زيادة الناتج النهائي مع زيادة الموارد المستخدمة   -
 بنسبة أقل.

مة ثبات الناتج النهائي مع انخفاض الموارد المستخد -
 بنسبة أكبر.

ينصرف مفهوم اإلنتاجية إلى األبعاد الثالثة لإلنتاج وهي   
(الكمية، القيمة، الجودة) كما يمكن أن ينصرف تعريف 
اإلنتاجية إلى العالقة بين الناتج وبين الوقت المستغرق في 
تحقيقه، فكلما قل الوقت المستغرق لتحقيق ناتج معين كان 

اجية وبغض النظر عن طبيعة  ذلك مؤشراً على ارتفاع اإلنت
النظام اإلنتاجي، ونوعية المنتجات (سلع أو خدمات)، فإن 
مفهوم اإلنتاجية يظل كما هو أداة يستخدمها المدير في  

  الناتج 
 الموارد 



46 
 

القياس والمقارنة للتعرف على مستوى األداء في منشأة 
 بالنسبة لغيرها من المنشآت، أو في فترات مختلفة.

ية معناها كثافة استخدام ويعتقد بعض المديرين أن اإلنتاج
الموارد (أي مثالً تشغيل العمــــال ساعات أطول، أو 
إستخدام اآلالت لساعـــات أطول) ولعله من المفيد أن نفرق 

"  بين اإلنتاجية " كما عرفناها سابقاً
وبين كثافة إستخدام الموارد ، فزيادة سرعة العمل قد ال 

 تؤدي إلى تحسين الناتج
التأكيد على بعض المفاهيم الضرورية من لذلك من المفيد  

 اإلنتاجية وهي:
  إن اإلنتاجية في حقيقتها ليست مجرد تعبير عن كفاءة عنصر

العمل (رغم أهميته) ولكنها تعبير عن محصلة كفاءة عناصر 
 اإلنتاج.

  إن تقييم كفاءة المنشاة وفعالية اإلدارة فيها ال يتحقق
ن نتعرف أيضاً على بمجرد التعرف على اإلنتاج بل ال بد أ

الموارد المستخدمة في تحقيق هذا اإلنتاج، فقد يزيد 
كما يجب   –) دون أن ترتفع اإلنتاجية out putالناتج (

الحزر وآخذ تغيير األسعار في االعتبار عند تقييم الناتج، 
 فقد تكون زيادة اإلنتاج ظاهرية وتعود إلى ارتفاع األسعار.

  تحقيق األرباح في المنشاة ال يعني من جانب آخر فإن مجرد
أن اإلنتاجية مرتفعة. فقد تحصل المنشاة على أرباح رغم 

 مستوى اإلنتاجية منخفض.
في سنوات الرواج تحقق كثير من المنشأة أرباحاً هائلة رغم  
أن اإلنتاجية تكون منخفضة، وحين تتغير الظروف تظهر 

 االنتاجية المنخفضة وتنخفض االرباح.
 -:) لإلنتاجية هوتعريفاً  

عرفت اإلنتاجية على أنها الناتج الذي يحصل عليه بقسمة 
المخرجات على أحد عناصر اإلنتاج، وبهذه الطريقة يمكن أن 
نشير إلى إنتاجية رأس المال في االستثمار أو المواد 
الخام حسبما يكون آخذين في إعتبارنا بالنسبة للخدمات 

المواد الخام ومنذ ذلك الوقت رأس المال أو االستثمار أو 
) بالمعلومات عن اإلنتاجية وتمّ في خالل OEECاهتمت (

الخمسينات إنشأ كثير من مراكز اإلنتاجية في أوربا 
وأمريكا وفي مصر أنشئت مصلحة الكفاية اإلنتاجية . وتلي 
ذلك التعريف عدة تعريفات أخرى في أعوام الستينات 

إلنتاجية هو النسبة بين والتعريف السائد ل –والسبعينات 
 المخرجات والمدخالت.
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 المخرجات 
 اإلنتاجية =                          المدخالت

 
وكثيراً ما يحدث خلط بين مصطلح اإلنتاجية واإلنتاج،     

فاإلنتاج يتعلق باألنشطة الخاصة بإنتاج السلع والخدمات 
موارد (المدخالت) بينما اإلنتاجية تهتم باإلستخدام الكفء لل

 في إنتاج المنتجات أو الخدمات (المخرجات).
أصبحت لإلنتاجية معان وتعاريف كثيرة فلقد رأى  

بأن كلمة اإلنتاجية تحمل العديد من  .)Salterسالتر(
 -المعاني:

 اإلنتاجية هي مقياس لكفاءة العامل. -1
اإلنتاجية تعني المخرجات المطلوب تحقيقها من مجموعة من  -2

 المواد المختلفة
/ االنتاجية ترتبط بالزمن.                                                      3

 ثانيا :العنصر البشري ودوره فى اإلنتاجية :   
  - أوالً : أهمية العنصر البشري  : 

إن العنصر البشري المتمثل في األفراد سواء كانوا عاملين 
الهامة المحددة لإلنتاجية  أو إداريين ، يعتبر من العوامل

، ألن توفر العوامل الفنية ، و المعدات ، والمواد ، و 
المستلزمات ناتج بدرجة كافية ، ال يعني النجاح و الوصول 
الي إنتاجية عالية بدون توافر العنصر البشري الذي يتمثل  
في اإلداريين ذوالخبرات الفنية و اإلدارية و اإلشرافية أو 

يقومون بأعمال كتابية ،والعاملين في األفراد الذين 
  المؤسسة علي اختالف مستويات العمل . 

والشك أن أداء األفراد للعمل يتحدد بالمقدرة و الرغبة   
في العمل وعلي مدى توفر الحوافز ، التي يؤدي غيابها الي 
عدم جدوى توافر المقدرة و الرغبة في العمل عن العـاملين 

ــالحوافز و الم ــالهم ، ف ــروريان ألعم ــل ض ــي العم ــدرة عل ق
ومتكامالن لضمان األداء الفعال أما المقدرة فتتولد من خالل 

:-  
التي تتأثر بالخبرة و التدريب و التعلـيم و  المعرفة :  -1

 االهتمام بالعمل من قبل األفراد .  
التي تتأثر باالستعداد الشخصي وعوامل ذاتيـة المهارة :  -2

ئ و األسس و األصـول و القدرة علي استخدام وتطبيق المباد
 العلمية و التكنولوجية .  

أما الحوافز و الدوافع للعمل ، فتنتج من تفاعل العوامـل 
المختلفة الموجودة في البيئة وحاجـات األفـراد المختلفـة  
الموجودة في محيط العمل و الظروف االجتماعيـة السـائدة ، 
وبعض هذه الدوافع و الحوافز ايجابية ، يؤدي الـي تحسـين 

داء األفراد ألعمـالهم ، والـي ارتفـاع الـروح المعنويـة أ
وزيادة اإلنتاجية ، أما إذا كانت سـلبية فتكـون النتـائج 

 عكس ذلك : 
وبما أن السلوك البشري محصلة لتـأثير دوافـع الفـرد   

اتجاهاته وميوله و العوامـل االجتماعيـة المحيطـة ، فـان 
إلى تحسين تغيير سلوك العمل الذي يؤدى بصورة غير مباشرة 
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اإلنتاجية في المؤسسات و الشركات ، وعادة يشكل الحوافز و 
 الدوافع واتجاهات العاملين نحو العمل بين حين وآخر . 

للتأثير علي السلوك اإلنساني في العمل ، الذي يؤدى بصورة 
غير مباشرة إلى تحسين إنتاجية الموارد األخرى ألنها جميعا 

تحسين اإلنتاجية للشـركة أو  تحت سيطرة اإلنسان ، و التالي
 المؤسسة . 

وتبرز أهمية العنصر البشري في العملية اإلنتاجية من خـالل 
  : -   
أسلوب الفرد في العمل ، واستخدامه للتقنيات ، حيث ذلك  -1

يؤثر سلباً أو إيجاباً على العمل نتيجـة اسـتخدامه هـذه  
 التقنيات . 

رجـة  درجة مهارة الفرد فـي العمـل ، فكلمـا ارتفعـت د  -2
 المهارة غطت عيوب قدم اآلالت وضعف إنتاجيتها .  

قدرة الفرد ومهارته وإدراكه للعمليات و التعليمات ، و   -3
العوامل الذاتية في شخصيته ، لها اثر على أدائه للعمل 

 ، بغض النظر عن محتوى التعليمات.
الخبرة السابقة و الكفاءة المهنية ، وقدرة الفرد علـي   -4

 التعلم . 
   - ثانياً : أساليب تفعيل دور العنصر البشري في اإلنتاجية : 

من األسـاليب التـي يمكـن بواسـطتها تفعيـل دور العنصـر  
 البشري في زيادة اإلنتاجية. 

حسن اختيار العـاملين لألعمـال والوظـائف ، وحسـب خطـة  -1
 مثالية للقوى البشرية العاملة التي تحتاجها المؤسسة . 

ــادة -2 ــراف و القي ــن اإلش ــدريب  حس ــرامج الت ــذ ب وتنفي
للمستهدفين و المشرفين علـى العالقـات اإلنسـانية التـي 

 تؤدي إلى تحسين األداء ورفع اإلنتاجية .
التدريب الذي يعتبره الكثيرون من األدوات الخطيرة التي  -3

تمتلكها إدارة األفراد في معركتها لرفع اإلنتاجية ، لذا 
 يجب إيالؤه االهتمام الكثير . 

وف العمل المادية في جو العمل بما يساعد علـى  تهيئة ظر -4
رفع اإلنتاجية حيث لها اثـر فــي خفـض معـدالت الغيـاب و  

 الحوادث و اإلصابات أثناء العمل . 
أن تحسين اإلنتاجية يجب أن يبدأ بتحسين د. اليل سبنسر يرى 

استغالل القوى البشرية ألوقاتهم أثناء ساعات العمـل وذلـك 
  -من خالل األتي  :

 Tracking Timeمتابعة وتحليل كيفية استغاللهم لوقتهم  /1
Tutitiation 

متابعة اإلدارة للعاملين وعمل جدول لتحليل الوقت لدراسـة 
 مؤشرات استغالل الوقت واستثماره بصورة صحيحة. 

 Addedالقيمة المضافة ونظام مقاييس أداء الموظفين  / 2
value and comparative staff system measures    إن

المقياس الشائع الذي تستخدمه كثير من الشركات لقياس 
اإلنتاجية هو قياس إجمالي إيرادات منتجاتها أو مبيعاتها 

على عدد الموظفين وتكلفة العمالة ، و العمالة تشمل 
األشخاص الذين لهم عالقة مباشرة بتحقيق اإليرادات وكذلك 
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تكلفة اإلشراف) تكلفة الموظفين المساندين لهم و اإلدارة (
   . 
و بالتالي فان المقصود بنظـام مقـاييس مقارنـة أداء   

هــو معرفــة  GSS (comparative staff systemالمــوظفين (
النســبة بــين التكلفــة العماليــة ذات العالقــة المباشــرة  
بتحقيق اإليرادات و العمالة ذات العالقة غيـر المباشـرة و 
العمل على زيادة النسبة بقـدر اإلمكـان لصـالح المـوظفين 
الذين يحققون قيمة مضافة للشـركة مـن خـالل العمـل الـذي 

 يقومون به . 
  - :  / توسيع نطاق اإلشراف للمدير  3

هنالك الكثير من الشركات في أمريكا قد غيرت من شـكل    
هرمها التنظيمي وذلك بشكل يسمح للمدير الواحـد أن يشـرف 
علي عدد أكبر من الموظفين ، األمر الـذي أدى إلـى تقلـيص 

% مـع 30 – 20حجم اإلجارة الوسطى في تلك الشـركات بنسـبة 
% (جاء في 50 -30زيادة اإلنتاجية فيها بمعدالت تتراوح بين 

 25) فـي العـدد الصـادر business weekمقال نشـرة مجلـة 
م ، ونسبت تلـك الزيـادة فـي اإلنتاجيـة بشـكل 1985ابريل 

 رئيسي إلى توسيع نطاق اإلشراف للمديرين 
  الدراسة الميدانية: 

  مجتمع الدراسة : 
يتكون مجتمع الدراسة من كافة المديرين (ادارة عليا 

فية) زكورا واناثا فى المؤسسات ,ادارة وسطى, ادارة اشرا
السودانية وتحديدا فى الخطوط الجوية السودانية والهيئة 

 العامة للطيران المدنى . 
  عينة الدراسة : 

اعتمد الباحث عينة من مجتمع الدراسة وذلك بغـرض الحصـول 
على البيانـات المطلوبـة لغـرض الدراسـة وتــم اختيارهـا  

استمارة علـى  100ذيع بطريقة عشوائية حيث قام الباحث بتو
منهم وذلك بنسبة  85المستهدفين من الموظفين واستجاب عدد 

% حيث اعادوا االسـتمارات بعـد ملئهـا بكـل المعلومـات 95
 المطلوبة فى محاور االستبيان .

  - إختبار فروض الدراسة:
مناقشة وتفسير نتائج الدراسة الميدانية من خالل  تتم

المعلومات التى اسفرت عنها جداول تحليل البيانات 
االحصائية وكذلك نتائج التحليل االحصائى الختبار الفروض 
وتفسير نتيجة كل فرض على حدا بهدف الحكم على صحتها  

 اوعدمه استنادا" على التحليل االحصائى العام.
ضيات الدراسة قام الباحث بتحديد العبارات الختبار فر     

استخدام  :اوال"بالفرضيات ثم اختبارها باستخدام المرتبطة 
الوسيط : حيث يتم استخدام الوسيط لكل عبارة من عبارات 

) كوزن الجابة اوافق 5االستبيان حيث يتم اعطاء الدرجة(
) لإلجابة 3) كوزن لإلجابة أوافق والدرجة (4بشدة والدرجة(

) كوزن لإلجابة ال أوافق 2كوزن لإلجابة محايد والدرجة (
 ) لإلجابة ال أوافق بشدة.1والدرجة (
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استخدام كـآي تربيـع لمعرفـة داللـة الفـروق فـي  :ثانيا"
 إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات كل فرضية. 

 
الفرضية االولى :هنالك عالقة بين االسـباب الشخصـية ونشـوء 

 . الصراع
 
والثبات هذه الفرضية سيتم أوال" تقـدير الوسـيط لجميـع    

فيمـا يلـي  عبارات الفرضية لمعرفة اتجاه عينة الدراسـة و
الجدول الذي يوضح تقدير قـيم الوسـيط لعبـارات الفرضـية 

 األولى:
) الوسيط الجابات أفراد عينة الدراسة على 1جدول رقم (

 عبارات الفرضية االولى
قيمة كاى  الوسيط العبارات

 تربيع
عدم معاملة ادارة الموسسة للعاملين 

 بشكل عادل تؤدى الى الصراع
4 106.7 

التعاون واالنسجام بين انعدام 
 العاملين تؤدى الى الصراع

4 93.3 

افتقار العاملين لروح الفريق الواحد 
 تسبب الصراع

4 88.5 

 13.2 4 ميل العاملين للسلطة تؤدى الى الصراع
سوء العالقات الشخصية بين العاملين 

 يؤدى الى الصراع
4 65.1.6 

االنتماءات السياسية المتباينة 
والمتضاربة للعاملين تؤدى الى نشؤ 

 الصراع

4 29.6 

تباين ثقافات وتطلعات وطموحات 
 العاملين يؤدى الى الصراع

3 25.2 

التباين الواضح فى اهداف العاملين 
 الشخصية واهداف التنظيم تسبب الصراع

4 26.7 

افتقار بعض العاملين الى رؤية واضحة 
 حول رسالة التنظيم يسبب الصراع

4 52.6 

عدم اشراك العاملين فى عملية صنع 
 القرار تسبب الصراع

4 79.9 

 يتبين من الجدول مايلى:
بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين    

) وهذة 106.7افراد عينة الدراسة للعبارة االولى (
القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات 

) وعلية 13.28) والبالغة (%1) ومستوى داللة (4حرية (
فأن ذلك يشير الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين 
اجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أن عدم 
معاملة ادارة الموسسة للعاملين بشكل عادل تؤدى الى 

 الصراع .
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بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد  
) وهذة القيمة 93.3عينة الدراسة للعبارة الثانية  (

) 4اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية (
) وعلية فأن ذلك 13.28) والبالغة (%1ومستوى داللة (

يشير الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات 
لعينة ولصالح الموافقين على أن انعدام التعاون أفراد ا

 واالنسجام بين العاملين  تؤدى الى الصراع.
بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللـة الفـروق بـين      

) وهـذة 88.5افراد عينة الدراسـة للعبـارة الثاالثـة (
القيمة اكبر من قيمة مربع كـاى الجدوليـة عنـد درجـات  

) وعليـة  13.28) والبالغـة (%1) ومستوى داللـة (4حرية (
فأن ذلك يشير الى وجود فـروق ذات داللـة احصـائية بـين 
اجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أن افتقـار  

 العاملين لروح الفريق الواحد تؤدى الى الصراع.
بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بـين        

) وهـذة 13.2ة (افراد عينـة الدراسـة للعبـارة الرابـع 
القيمة اكبر من قيمة مربع كـاى الجدوليـة عنـد درجـات  

) وعليـة  13.28) والبالغـة (%1) ومستوى داللـة (4حرية (
فأن ذلك يشير الى وجود فـروق ذات داللـة احصـائية بـين 
اجابات أفراد العينة ولصـالح المـوافقين علــى أن ميـل  

 العاملين للسلطة  تؤدى الى الصراع..
ة مربع كاى المحسوبة لداللـة الفـروق بـين  بلغت قيم    

) وهـذة 65.1افراد عينـة الدراسـة للعبـارة الخامسـة (
القيمة اكبر من قيمة مربع كـاى الجدوليـة عنـد درجـات  

) وعليـة  13.28) والبالغـة (%1) ومستوى داللـة (4حرية (
فأن ذلك يشير الى وجود فـروق ذات داللـة احصـائية بـين 

لح المـوافقين علـى أن سـؤ  اجابات أفراد العينـة ولصـا
 العالقات الشخصية بين العاملين تؤدى الى الصراع.

بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللـة الفـروق بـين      
) وهـذة 29.6افراد عينـة الدراسـة للعبـارة السادسـة (

القيمة اكبر من قيمة مربع كـاى الجدوليـة عنـد درجـات  
) وعليـة  13.28) والبالغـة (%1) ومستوى داللـة (4حرية (

فأن ذلك يشير الى وجود فـروق ذات داللـة احصـائية بـين 
ــى أن  ــوافقين عل ــالح الم ــة ولص ــراد العين ــات أف اجاب

االنتماءات السياسية المتباينـة والمتضـاربة للعـاملين  
 تؤدى الى  نشؤالصراع.

بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللـة الفـروق بـين      
) وهـذة 25.2عة (افراد عينـة الدراسـة للعبـارة السـاب

القيمة اكبر من قيمة مربع كـاى الجدوليـة عنـد درجـات  
) وعليـة  13.28) والبالغـة (%1) ومستوى داللـة (4حرية (

فأن ذلك يشير الى وجود فـروق ذات داللـة احصـائية بـين 
اجابات أفراد العينة ولصالح المحايدين علـى أن تبـاين  

 راع.ثقافات وتطلعات وطموحات العاملين تؤدى الى الص
بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللـة الفـروق بـين      

) وهـذة 26.7افراد عينـة الدراسـة للعبـارة الثامنـة (
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القيمة اكبر من قيمة مربع كـاى الجدوليـة عنـد درجـات  
) وعليـة  13.28) والبالغـة (%1) ومستوى داللـة (4حرية (

فأن ذلك يشير الى وجود فـروق ذات داللـة احصـائية بـين 
أفراد العينة ولصالح الموافقين على أن التباين  اجابات 

الواضح فى اهداف العـاملين الشخصـية واهـداف التنظـيم  
 تسبب الصراع.

بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللـة الفـروق بـين      
) وهـذة 52.6افراد عينـة الدراسـة للعبـارة التاسـعة (

القيمة اكبر من قيمة مربع كـاى الجدوليـة عنـد درجـات  
) وعليـة  13.28) والبالغـة (%1) ومستوى داللـة (4( حرية

فأن ذلك يشير الى وجود فـروق ذات داللـة احصـائية بـين 
اجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أن افتقـار  

بعض العاملين الـى رؤيـة واضــحة حـول رسـالة التنظـيم    
 تسبب الصراع.

ن  بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفـروق بـي     
) وهـذة 79.9افراد عينـة الدراسـة للعبـارة العاشـرة (

القيمة اكبر من قيمة مربع كـاى الجدوليـة عنـد درجـات  
) وعليـة  13.28) والبالغـة (%1) ومستوى داللـة (4حرية (

فأن ذلك يشير الى وجود فـروق ذات داللـة احصـائية بـين 
اجابات أفراد العينة ولصـالح المـوافقين علــى أن عـدم  

 ين فى عملية صنع القرار تسبب الصراع.اشراك العامل
وعلية وبما أن جميع عبارات الفرضية ذات داللة معنوية 
ولصالح الموافقين أن هنالك عالقة بين االسباب الشخصية 

 ونشوء الصراع وهى عالقة سلبية قد تحققت.
الفرضية الثانية:هنالك عالقة بين االسباب التنظيمية  

  ونشوء الصراع 
رضية سـيتم أوال" تقـدير الوسـيط لجميـع والثبات هذه الف

عبارات الفرضية لمعرفة اتجاه عينة الدراسة وفيما يلـي   
الجدول الذي يوضح تقدير قيم الوسيط لعبـارات الفرضـية  

 الثانية:
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) الوسيط الجابات افراد عينة الدراسة على 2جدول رقم (
 عبارات الفرضية الثانية:

قيمة كاى   الوسيط  العبارات 
 تربيع 

عدم االتفاق على أهداف العمل تؤدى  
 الى الصراع 

4 75.14 

عدم االتفاق على طرق واجراءات  
 العمل تؤدى الى الصراع 

4 69.6 

التنافس الحاد على الموارد(بشرية  
 مادية) تؤدى الى الصراع   –

4 67.1 

اشراك أكثر من شخص فى انجاز  
تؤدى الى  العمل باتخاذ القرارات  

 الصراع 

4 29.8 

تعارض اهداف التنظيمات االدارية (  
الهياكل التنظيمية) تؤدى الى  

 الصراع 

4 86.95 

عدم وجود الوصف الوظيفى فى  
 المنظمة تؤدى الى الصراع 

4 36.34 

تداخل اختصاصات ومسئوليات  
 الموظفين تؤدى الى الصراع 

3 96.84 

عدم تفويض السلطة الكافية  
 للموظفين تؤدى الى الصراع 

4 38.5 

عدم تقيد الموظفين بخطوط السلطة  
 الرسمية تؤدى الى الصراع 

 50.3 

جمود التنظيم الى درجة التسمح  
باستصحاب المستجدات والمتغيرات  

 هو السبب فى الصراع 

4 52.4 

المشاركة فى صنع القرار تساعد فى  
 تحقيق االهداف وتجنب الصراع 

4 75.6 

 يتبين من الجدول مايلى:
بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين       

) وهى  اكبر من  75.1افراد عينة الدراسة للعبارة االولى (
) ومستوى داللة 3قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية (

) وعلية فأن ذلك يشير الى وجود فروق 13.28%) والبالغة (1(
ة ولصالح ذات داللة احصائية بين اجابات أفراد العين

الموافقين على عدم االتفاق على أهداف العمل تؤدى الى 
 الصراع .

    
بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد  

) وهى قيمة  اكبر 69.6عينة الدراسة للعبارة الثانية  (
)مستوى 4من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية (

وعلية فأن ذلك يشير الى  ) 13.28) والبالغة (%1داللة (
وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات أفراد العينة 
ولصالح الموافقين على عدم االتفاق على طرق واجراءات 

 العمل تؤدى الى الصراع.
بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد     

بر )  وهذة القيمة اك67.1عينة الدراسة للعبارة الثاالثة (
) ومسـتوى 4من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجـات حريـة (
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) وعلية فأن ذلك يشير الى وجود 13.28) والبالغة (%1داللة (
فروق ذات داللة احصائية بين اجابات أفراد العينـة ولصـالح 
 –الموافقين على أن التنـافس الحـاد علـى الموارد(بشـرية 

 مادية) تؤدى الى الصراع.
ربع كاى المحسـوبة لداللـة الفـروق بـين بلغت  قيمة م    

) هـذة القيمـة  29.8افراد عينةالدراسة للعبارة الرابعة (
) 4اكبر من قيمة مربع كاى الجدوليـة عنـد درجـات حريـة (

) وعلية فأن ذلك يشـير 13.28) والبالغة (%1ومستوى داللة (
الى وجود فـروق ذات داللـة احصـائية بـين اجابـات أفـراد 

موافقين على أن اشراك أكثر من شـخص فـى العينة ولصالح ال
انجاز العمل باتخاذ القرارات تؤدى الى الصراع.                                                                    

بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد    
ر ) وهذة القيمة اكب86.95عينة الدراسة للعبارة الخامسة (

) ومسـتوى 4من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حريـة (
) وعلية فـأن ذلـك يشـير الـى 13.28) والبالغة (%1داللة (

وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابـات أفـراد العينـة 
ولصالح الموافقين على أن تعارض اهداف التنظيمات االدارية 

 ( الهياكل التنظيمية) تؤدى الى الصراع .
غت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد بل   

) وهذة القيمة اكبر 36.64عينة الدراسة للعبارة السادسة (
) ومسـتوى 4من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حريـة (

) وعلية فـأن ذلـك يشـير الـى 13.28) والبالغة (%1داللة (
نـة وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابـات أفـراد العي

ولصالح الموافقين على أن عدم وجـود الوصـف الـوظيفى فـى 
 المنظمة تؤدى الى الصراع .

بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللـة الفـروق بـين       
) وهــذة  96.82افــراد عينــة الدراســة للعبــارة الســابعة (

القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حريـة 
) وعلية فـأن ذلـك 13.28لبالغة () وا%1) ومستوى داللة (4(

يشير الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات أفـراد 
ــات  ــداخل اختصاص ــى أن ت ــدين عل ــالح المحاي ــة ولص العين

 ومسئوليات الموظفين تؤدى الى الصراع .
بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد    

وهذة القيمة اكبـر   )38.5عينة الدراسة للعبارة الثامنة (
) ومسـتوى  4من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حريـة (

) وعلية فـأن ذلـك يشـير الـى 13.28) والبالغة (%1داللة (
وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابـات أفـراد العينـة 
ولصالح الموافقين علـى أن عـدم تفـويض السـلطة الكافيـة  

 للموظفين تؤدى الى الصراع .
بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللـة الفـروق بـين        

) وهذة القيمة  50.3افراد عينة الدراسة للعبارة التاسعة (
)  4اكبر من قيمة مربع كاى الجدوليـة عنـد درجـات حريـة (

) وعلية فأن ذلك يشـير 13.28) والبالغة (%1ومستوى داللة (
اد الى وجود فـروق ذات داللـة احصـائية بـين اجابـات أفـر
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العينة ولصالح المـوافقين علــى أن عـدم تقيــد المـوظفين  
 بخطوط السلطة الرسمية تؤدى الى الصراع.

بلغت قيمة مربع كـاى المحسـوبة لداللـة الفـروق بـين      
) وهذة القيمة  52.4افراد عينة الدراسة للعبارة العاشرة (

)  4اكبر من قيمة مربع كاى الجدوليـة عنـد درجـات حريـة (
) وعلية فأن ذلك يشـير 13.28) والبالغة (%1( ومستوى داللة

الى وجود فـروق ذات داللـة احصـائية بـين اجابـات أفـراد 
العينة ولصالح الموافقين على أن جمود التنظيم الى درجـة 
التسمح باستصـحاب المسـتجدات والمتغيـرات هـو السـبب فـى  

 الصراع.
بلغت قيمة مربع كـاى المحسـوبة لداللـة الفـروق بـين     

) وهـذة 75.6عينة الدراسة للعبارة الحاديـة عشـر ( افراد
القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حريـة 

) وعلية فـأن ذلـك 13.28) والبالغة (%1) ومستوى داللة (4(
يشير الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات أفـراد 

رار العينة ولصالح الموافقين على أن المشاركة فى صنع الق
 تساعد فى تحقيق االهداف وتجنب الصراع .

وعلية وبما أن جميع عبارات الفرضية الثانية ذات داللة 
معنوية ولصالح الموافقين على أن هنالك عالقة بين االسباب 

 . التنظيمية ونشوء الصراع وهى عالقة سلبية قد تحققت
الفرضية الثالثة :هنالك عالقة بين اسلوب ادارة الصراع  

      < الصراع ونشوء 
والثبات هذه الفرضية سيتم أوال" تقـدير الوسـيط لجميـع    

عبارات الفرضية لمعرفة اتجاه عينة الدراسـة وفيمـا يلـي  
الجدول الذي يوضح تقدير قـيم الوسـيط لعبـارات الفرضـية 

 الثالثة:
) الوسيط الجابات افراد عينة الدراسة على 3جدول رقم (

 الثالثةعبارات الفرضية 
قيمة كاى   الوسيط  العبارات 

 تربيع 
 9.1 2 منع حدوث الصراع فى المقام االول 

 24.5 4 تجاهل الصراع تماما" 
ترك التنافس بين االطراف المعنية لغرض تحقبق  

 أهداف المؤسسة 
2 23.6 

وضح قواعد وسياسات لتنظيم الصراع سواء كان  
 سلبا" او ايجابا  

2 28.2 

 39.5 2 اللجؤ الى الحل الوسط لفض النزاع 
التضحية بمصالح أحد االطراف المتنازعة مقابل  

 ارضاء رغبات الطرف األخر 
4 24.9 

توضيح مخاطر الصراع فى حالة تفاقمة على  
 مصالح االطراف المتنازعة 

2 16 

توحيد االهداف العامة فى اطار المؤسسة يحقق  
 االنسجام بين وحداتها 

2 34.7 

 8.8 3 تعدد المهن داخل المؤسسة يفرز صراع بينها 
مديرو المنظمات اليستفيدون من الصراع لعدم  

 فهمهم له 
2 6.47 
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 يتبين من الجدول مايلى:  
بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفـروق بـين افـراد  

) وهى  اقل من قيمة مربع 9.1عينة الدراسة للعبارة االولى (
) %1) مســتوى داللــة (3كــاى الجدوليــة عنــد درجــات حريــة (

) وعلية فأن ذلك يشير الى عدم وجود فـروق 13.28والبالغة (
صــالح ذات داللــة احصــائية بــين اجابــات أفــراد العينــة ول

 الموافقين على منع حدوث الصراع فى المقام االول.
بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد    

) وهى قيمة  اكبر من 24.5عينة الدراسة للعبارة الثانية  (
) ومستوى داللة 4قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية (

ر الى وجود فروق ) وعلية فأن ذلك يشي13.28%) والبالغة (1(
ذات داللة احصائية بين اجابات أفراد العينة ولصالح  

 غيرالموافقين على تجاهل الصراع تماما".
بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفـروق بـين افـراد  

)  وهذة القيمة اكبر 23.6عينة الدراسة للعبارة الثاالثة (
ومسـتوى  )4من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجـات حريـة (

) وعلية فأن ذلك يشير الى وجود 13.28) والبالغة (%1داللة (
فروق ذات داللة احصائية بين اجابات أفراد العينـة ولصـالح 
الموافقين على أن ترك التنافس بين االطراف المعنيـة لغـرض 

 تحقبق أهداف المؤسسة .
بلغت  قيمة مربع كـاى المحسـوبة لداللـة الفـروق بـين     

) هـذة القيمـة 29.2لدراسة للعبارة الرابعـة (افراد عينة 
) 4اكبر من قيمة مربع كـاى الجدوليـة عنـد درجـات حريـة (

) وعلية فأن ذلـك يشـير 13.28) والبالغة (%1ومستوى داللة (
الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات أفراد العينة 
ولصالح غير الموافقين علـى وضـح قواعـد وسياسـات لتنظـيم 

 ع سواء كان سلبا" او ايجابا .الصرا
بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد      

) وهذة القيمة اكبر 39.5عينة الدراسة للعبارة   الخامسة (
) ومستوى 4من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية (

) وعلية فأن ذلك يشير الى 13.28) والبالغة (%1داللة (
  . وجود
ق ذات داللة احصائية بين اجابات أفراد العينة فرو    

ولصالح الموافقين على أن اللجؤ الى الحل الوسط لفض 
 النزاع .

بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد     
) وهذة القيمـة اكبـر 24.9عينة الدراسة للعبارة السادسة (

ومسـتوى ) 4من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجـات حريـة (
) وعلية فأن ذلك يشير الى وجود 13.28) والبالغة (%1داللة (

فروق ذات داللة احصائية بين اجابات أفراد العينـة ولصـالح 
غيــر المــوافقين علــى أن التضــحية بمصــالح أحــد االطــراف  

 المتنازعة مقابل ارضاء رغبات الطرف األخر .
افراد  بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين    

) وهذة القيمة اكبر مـن 16عينة الدراسة للعبارة السابعة (
) ومستوى داللـة 4قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية (
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) وعلية فأن ذلك يشير الى وجود فروق 13.28%) والبالغة (1(
ذات داللــة احصــائية بــين اجابــات أفــراد العينــة ولصــالح  

ة فى اطـار المؤسسـة الموافقين على أن توحيد االهداف العام
 يحقق االنسجام بين وحداتها .

بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللـة الفـروق بـين افـراد 
) وهذة القيمـة اكبـر 34.7عينة الدراسة للعبارة الثامنة (

) ومسـتوى 4من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجـات حريـة (
وجود ) وعلية فأن ذلك يشير الى 13.28) والبالغة (%1داللة (

فروق ذات داللة احصائية بين اجابات أفراد العينـة ولصـالح 
الموافقين على أن توحيد االهداف العامة فى اطـار المؤسسـة 

 يحقق االنسجام بين وحداتها  .
بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افـراد    

) وهذة القيمة اكبر من 8.8عينة الدراسة للعبارة التاسعة (
) ومستوى داللـة 4مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ( قيمة

) وعلية فأن ذلك يشير الى وجود فروق 13.28%) والبالغة (1(
ذات داللــة احصــائية بــين اجابــات أفــراد العينــة ولصــالح  
المحايدين على أن تعدد المهن داخـل المؤسسـة يفـرز صـراع 

 بينها .
روق بين افراد بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الف    

) وهذة القيمـة اكبـر 6.47عينة الدراسة للعبارة العاشرة (
) ومسـتوى 4من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجـات حريـة (

) وعلية فأن ذلك يشير الى وجود 13.28) والبالغة (%1داللة (
فروق ذات داللة احصائية بين اجابات أفراد العينـة ولصـالح 

ظمات اليسـتفيدون مـن الصـراع  الموافقين على أن مديرو المن
 لعدم فهمهم له  .

وعلية وبما أن جميع عبـارات الفرضـية الثالثـة ذات داللـة 
معنوية ولصالح الموافقين أن هنالك عالقة بين أسـلوب إدارة 

  . الصراع ونشوء الصراع وهى عالقة سلبية قد تحققت
  أوالً : النتائج : 

لتحليـل السـابق يمكن تلخيص نتائج الدراسة من خالل العرض وا
للمعلومات والبيانات التى تم الحصول عليها من هذه الدراسة 

 وذلك كما يلى :
إن الصــراعات التنظيميــة عنــد مــديرى المؤسســات موضــوع  .1

الدراسة تعزى السباب تنظيمية وشخصية ، والواقـع أن الهيكــل 
التنظيمى فيها يشوبه نوع من االرباك ، وقد أدى هذا االربـاك 

صراعات تنظيمية بـين الطيـارين والمهندسـين حـول الى حدوث 
أحقية كل فريق بالحصول على الحوافز والمكافـات وذلـك كمـا 
جاء فى مقابلة الباحث فى (سودانير) ، كما أن االفتقار الـى 
هيكــل تنظيمــى مــرن وواضــح اليشــوبه الغمــوض أدى بالمحصــلة 
النهائية الى صراعات تعود السـباب شخصـية مردهـا الموظفـون 

 نفسهم.أ
الهياكل التنظيمية فى القطاع العام (سودانير) التتسم  .2

بالوضوح والدقة  ، وفى هذه الحالة كان من االمر الطبيعى 
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أن تظهر صراعات تنظيمية تعزى السباب تنظيمية (تضارب فى 
االختصاصات بين االقسام) ، فقد أكد المديرون أن الهياكل 

ير منذ فترة  التنظيمية جامدة ولم يحصل عليها أى تغي
طويلة وقد إتضح ذلك من خالل قيمة مربع كاى المحسبوبة 
لداللة الفروق بين أفراد العينة المبحوثة ، حيث بلغت 

) وهذه القيمة أكبرمن قيمة مربع كاى الجدولية عند 52،4(
 ).13,28) والبالغة (%1) ومستوى داللة (4درجات حرية (

ر الواضحة من الواضح أيضا أن الهياكل التنظيمية غي .3
والدقيقة والتى مضى على إنشائها إثنى عشر عاماً والتى 
اليرافقها وصف وظيفى دقيق ومسؤول قد أدت الى حدوث صراعات 
شخصية بين المديرين ، هذه النتيجة تعتبر منطقية فى ظل 

 سيادة الهياكل التنظيمية القديمة .
اليوجد وصف وظيفى دقيق وواضح أو تسميات موحدة  .4

ى مؤسسات القطاع العام موضوع الدراسة ، وهذا للوظائف ف
بدوره أدى الى حدوث صراعات تنظيمية وشخصية بين الموظفين 

 والعاملين فى االقسام المختلفة فى هذه المؤسسات.
التوجد جهة مركزية مسؤولة عن إدارة الصراع واألمر  .5

 متروك لالجتهادات الشخصية.
ة ووضع التوجد جهة مركزية تمتلك الخبرة فى صياغ .6

الهياكل التنظيمية على أصولها فى القطاع العام ، وقد 
وضح بان هذه الهياكل قديمة ولم تتوافق مع حجم التغيير 
والتطورات الحاصلة االن ، وهذا بدوره دفع االدارة الجديدة 
للطيران المدنى لالستعانة بخبراء أجانب (لبنانيين) لوضع 

اع  بين االدارات الخطط االستراتيجيات مما أثار جدل ونز
 المختلفة فى الطيران المدنى.

مازالت الهياكل التنظيمية فى المؤسسات العامة موضوع  .7
الدراسة (سودانير) بعيدة عن واقع المتغيرات ومما يزيد 
االمر إرباكاً عدم وجود الية علمية لوضع الهيكل التنظيمى 
من حيث الموضوع والمضمون ،كما أن االفتقار الى أسلوب  

ى وعملى لوصف الوظائف يزيد الوضع سوءاً ويشجع على  علم
تداخل االدوار والمسؤوليات والصالحيات بين اإلدرات واألقسام 
مما يفاقم حده الصراع ويجعل مهمة إدارته غاية فى 

 الصعوبة
قلة االهتمام بالنواحى التدريبية و التاهيلية للعنصر  .8

ن من خالل البشرى بشركة الخطوط الجوية السودانية فقد تبي
المقابلة عدم وجود رؤية واضحة المعالم بسياسة التدريب 

 الداخلى والخارجى بالشركة فى الوقت الحالى.
وضح من خالل المقابلة االهتمام بتدريب العنصر البشرى فـى  .9

الهيئة العامة للطيران المدنى وتمثل ذلك فى وجـود معهـد 
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 مخــتص لتــدريب المــوظفين بالهيئــة إضــافة الــى التــدريب 
الخارجى المتمثل فى شـكل بعثـات خارجيـة للفنيـين وغيـر 

 الفنيين.
الصراع الشخصى اليؤدى الى خفض االنتاجية وقد وضح ذلك من   .10

 )%75,3خالل أفراد العينة المبحوثة إذ بلغت نسبته (
المشاركة فى صنع القـرارات تسـاعد فـى تحقيـق االهـداف   .11

ويتاكـد ذلـك مـن  وتجنب الصراع بالمؤسسات موضوع الدراسة ، 
) وهذه القيمـة  75،6خالل قيمة مربع كأى المحسوبة حيث بلغت (

) 4أكبر من قيمة مربـع كـأى الجدوليـة عنـد درجـات حريـة (
 ).13،28) والبالغة (%1ومستوى داللة ( 

تبين بان المدراء بالمؤسسات العامة موضوع الدراسة لـم   .12
خـالل  يستفيدوا من الصراع لعدم فهمهم له، وهـذا يتأكـد مـن 

وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـين إجابـات أفـراد العينـة  
) وهــذه 6,47ولصــالح المــوافقين ، حيــث أن نســبتهم بلغــت (

القيمة أكبر من قيمة مربع كأى الجدولية عنـد درجـات حريـة  
) مما يدل علـى عـدم  13,28) والبالغة (%1) ومستوى داللة (4(

 إستفادتهم.

 :  ثانياً :التوصيات
 ذه الدراسة يوصى الدارس باالتى :فى إطار ه  
ضرورة قيام القطاع العام (الحكومى) باعادة النظـر فـى  .1

الهياكل التنظيميـة الحاليـة ،حيـث يشـوبها االربـاك فـى  
التركيب والصياغة والمسميات وذلك بهدف   التحديث ، حيـث 
مضت سنوات عديدة على صياغتها االمر الذى يتطلـب فـى ضـوء 

الحاليـة ومتطلبـات العمـل ، إعـادة هيكلتهـا  المتغيرات 
وإستحداث مسميات جديدة فى الهيكـل التنظيمـى تعكـس هـذه 

 المتغيرات .
ــل  .2 ــمنة للهياك ــميات المتض ــى التس ــرار ف ــة التك إزال

التنظيمية ، مثل مدير شؤون الموظفين ومدير شؤون االفـراد 
، فالتسميات تدل على اداء وظيفة واحدة ولـيس وظيفتـين ، 

زالة التسميات المربكة مثل مدير المستودعات ومدير أيضا إ
 المخازن ومدير المواد وإستبدالها بتسمية إدارة المواد .

ــل  .3 ــوجزة ، فالهياك ــة وم ــة مرن ــل التنظيمي ــل الهياك جع
التنظيمية الحالية متشـعبة وضـخمة والتعكـس طبيعـة العمـل 
االدارى الحقيقى فى المؤسسات موضـوع الدراسـة وتـؤثر علـى  

لبطالة المقنعة، وعليه فان الضـرورة تقتضـى ترشـيق وجود ا
هذه الهياكل التنظيمية وتفعيلها بحيث تعكس اليـات العمـل 

 فى القطاع العام .
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ضــرورة تحديــد الســلطات الممنوحــة وتوحيــدها بالنســبة  .4
للمديرين فى المستويات األفقيـة ، حيـث تبـين ان السـلطات 

 فية نفسها.الممنوحة غير موحدة بالنسبة للمسميات الوظي
التاكيد على وضوح االهداف فى المؤسسـات موضـوع الدراسـة  .5

عند منح السلطات والصالحيات للمديرين خصوصاً علـى المسـتوى 
 التنظيمى نفسه .

تحديد االدوار بدقة (فـى الوصـف وظيفـى) ، حيـث أن عـدم  .6
الدقة فى تحديد االدوارالمعطاه لالفـراد والسـلطات الالزمـة 

نظمة من شانه إحـداث الصـراعات فيمـا للقيام بها داخل الم
 بينهم 

  المراجع  
حسن الساعاتي، علم االجتماع الصناعي ، بيروت ، دار  .1

 323م  ، ص  1980النهضة العربية ، طا ع ، 

محمد عبدالكريم الرقاد ، أثر إدارة الصراع على االداء  .2
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 أصول المحاكمة الجنائية نظرياً وعملياً 
 

 د.عمر الحاج محمد الحاج 
 

 ملخص
يتناول هذا البحث أهم االصول التي يجب أن تخضع لها 

مقارن حيث  المحكمة الجنائية نظرياً وعملياً من منظور فقهي 
يتناول البحث ماهية تلك األصول ووسائل تعزيزها فيما عالج  
البحث حق المتهم في المساواة معالجة تفصيلية باعتباره 
أصالً مهماً ال يجوز تجاوزه ومن هنا جاءت المحاولة لسير 

 تحزره من الناحيتين الوضعية والشريعة االسالمية .
لتقاضي للمتهم في كما وقف البحث أيضاً على كفالة حق ا   

القانون باعتباره اصالً ال يقل أهمية من المساواة ومن هنا 
وجب أن تهتم الدولة بهذه االصول وتسعى لتعزيزها واقرارها 

 والعمل على حمايتها . 
Abstract  

This research deals with the most important assets 

that the criminal court must be subjected to 

theoretically and practically from a comparative 

juristic perspective, whereas the research aims to 

what these assets are and the means of enhancing 

them. While the research dealt with the accused’s 

right to equality in detail as an important asset 

that cannot be overlooked, hence the attempt to march 

from both positivism and sharia. 

    The research also concerned guaranteeing the 

right of litigation for the accused in the law, as it 

is an equally important asset, and from here the 

state must be attentive to the assets and seek to 

reinforce and approve them for its protection. 

 مقدمة :
تبدو أهمية هذا الموضوع من أهمية االجراءات الجنائية 
والتي يخضع لها المتهم وتتحدد عبرها خطوات وطريقة 
محاكمته، حيث يتعرض ألساس سلطة اإلتهام والمحاكمة والعالقة 

ل فيه كل منهما عمل اآلخر،   بينهما في الوقت الذي يكمّ
باإلضافة لتبيان العالقة بين المتهم والمحكمة، وبالتالي 
تنحصر أهمية هذا الموضوع في أصول االجراءات الجنائية 
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التي ينبغي أن تتوافر لكي تقوم الدولة باقتضاء حقها في 
 . (العقاب

إن االستعانة بالمنطق في الميدان القانوني أمر ضروري   
، ألن  القانون علم من العلوم وتطبيقه يعد فناً راقياً

والمعلوم أن المنطق يتحلل إلى مراحل أربع هي األفكار  
واالستدالل والحكم واألسلوب، وفي المجال القانوني ينبغي 
تقدير الوقائع ومن ثم يبحث عن القانون المالئم لحسم ما 
إعتراها من خلل، والتجريد يلعب دوره في مجال مالءمة 

لقانون للواقع، وذلك ألن المفكر يحتاج في هذه المرحلة ا
إلى التعميم الذي يفترض التجريد والمقارنة ويقصد 
بالمنطق القانوني مجموعة الوسائط التي من خاللها يصل 
القاضي إلى اإلجابة الصحيحة للمشكلة المطروحة عليه، 
ويستعين في ذلك بمصادر القانون متتبعاً األساليب الفنية 

 . (محددة في ميدانهال
والوقائع المدعى بها هي التي تحدد مهمة القاضي وهي   

ترتبط بشكل مباشر بالحكم الذي يتوصل إليه والذي يجب أن 
تؤول الوقائع المطروحة إلى صحة إصداره، والوقائع تطرح 
من جانب الخصوم دون أي التزام بوصفها قانونية من جانبهم  

ها هو محور تكييفها من باعتبار أن الوصف القانوني ل
، وهو  الناحية القانونية مما يدخل في إختصاص القاضي أصالً
ال يلتزم بما يضفيه الخصوم من أوصاف على ما يطرحونه من 

 .(وقائع وال يعد ذلك منه تبديالً لهذه الوقائع
إذن (أصول المحاكمات الجنائية أن يقتصر القاضي على   

المرفوعة بها الدعوى أمامه إذ ال تعنى الوقائع األساسية 
سلطته في تعديل وصفها قيامه بتغيير كيان الوقائع 
، أو إضافته لوقائع مادية  األساسية للدعوى، تغييراً محورياً
جديدة لتلك الوقائع األساسية المرفوعة بها الدعوى، فإن 
ظهرت وقائع جديدة خالل المحاكمة فللقاضي تحريك دعوى 

بواسطة النيابة التي تختص بسلطة تحريك  جديدة بشأنها
الدعوى الجنائية ويجوز للنيابة العامة خالل المحاكمة 
إضافة التهمة الجديدة التي تشكلها تلك الوقائع الجديدة 
شريطة أن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو إحاطته بها إن 

(  كان غائباً
 وبالتالي فإن القاضي الجنائي في مرحلة المحاكمة ملزم 

بتطبيق قواعد قانون االجراءات الجنائية على الوقائع 
الثابتة لديه ومن ثم يجب عليه من ناحية أن يعمل األثر 
القانوني المترتب على أي مخالفة تكون قد وقعت في القيام  
باإلجراءات السابقة على مرحلة المحاكمة، كما يلتزم 
 القاضي من ناحية أخرى بإحترام قواعد شفوية المرافعة 
وحقوق الدفاع وما يتعلق بها من مقتضيات، ثم أخيراً يلتزم 
بقواعد تسبيب األحكام فيسبب حكمه الذي أصدره تسبيباً كامالً 
ودقيقاً وواضحاً حتى يمكن محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق  

 القانون.
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وال شك أن مجرد وجود القاعدة القانونية ال يؤدي حتماً   
تتحقق من الفاعلية. وحقيقةً  إلى تحقيق العدالة التي

وبدون هذه الفاعلية تبقى القاعدة في حكم الهدف وتتحقق 
هذه الفاعلية لهذه القاعدة من خالل السلطة القضائية التي 
هي حجر الزاوية في أي نظام قانوني بل هي أداة الحفاظ 
على مقومات وجوده، فال قانون بغير قاضٍ ودور القاضي في 

يه يتحدد في النطاق الالزم كتقرير النزاع المطروح عل
التدبير المالئم كماً وكيفاً لمواجهة الحالة المطروحة 
عليه، فهو يتدخل إلزالة العارض المطروح عليه من خالل 
 واليته القضائية التي تفسح أمامه السبيل لتطبيق القانون. 

  ماهية تلك األصول: 
المحاكمة  ومن ثم فإن والية القضاء هي األساس الفكري ألصول

بصرف النظر عن الميدان القانوني الذي يباشر في نطاقه 
نشاطه وبغض النظر عن طبيعة النزاع الذي يتولى النظر فيه  

 تمهيداً إلصدار حكم في صدده
وكذلك من أصول المحاكمة أن القاضي الجنائي ال يتقيد 
بالتكييف المبدئي لوقائع الدعوى فيمكن له أن يسبغ عليها  

قانوني السليم ويستطيع أن يبحث ما إذا كانت التكييف ال
الوقائع المسندة إلى المتهم موصوفة وصفاً صحيحاً أو خاطئاً  

 ونتيجة لذلك يملك تصحيح التكييف األولي
أيضاً من أصول المحاكمة اإلختصاص وهو معيار يحدده القانون 
الداخلي للدولة باعتباره ضمانة أساسية للتمتع بمحاكمة 

ن حقوق اإلنسان وقد ورد عليه نص في المادة عادلة كحق م
الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية وفي اإلعالن العالمي وفي المبادئ األساسية لألمم 

 المتحدة بشأن استقالل القضاء 
وكذلك من أصول المحاكمات الجنائية أنه ال يجوز محاكمة 

المرفوعة عنها الدعوى  المتهم عن واقعة غير الواقعة
والواقعة التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها وال تجاوزها 
إلى غيرها إنما تحدد بما هو ثابت بأمر اإلحالة في حالة 
إحالتها إلى المحكمة بأمر صادر من قاضي التحقيق أو 
المحامي العام أو بورقة التكليف بالحضور في حالة رفع 

مة أو المدعي بالحقوق الدعوى مباشرة من النيابة العا
المدنية، فالتقيد بالوقائع المرفوعة بها الدعوى هو الذي 
يرسم حدود مبدأ عينية الدعوى أياً كان األسلوب الذي ترفع 
بها الدعوى، ومن ثم يمكن القول بأنه ليس للمحكمة أن 
ث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم   تحدِ

 يتناولها التحقيق أو المرافعة.ترفع بها الدعوى ولم 
وبناء عليه ال يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم إال من    

أجل الوقائع المبينة في ورقة التكليف بالحضور أو في أمر  
اإلحالة على حسب األحوال وليس لها أن تعاقبه على واقعة 

 أخرى ولو كان لهذه الواقعة أساس من التحقيقات
حاكمة العادلة أال تصدر األحكام عن ومن أهم أصول الم   

مؤسسات سياسية بل بواسطة محاكم مختصة مستقلة مشكلة وفقاً  
للقانون، فإستقالل المحكمة ركن جوهري وأصل الزم لعدالة 
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المحاكمة، وهو األمر الذي إنتهى إليه المؤتمر العالمي 
أغسطس  26لمنع الجريمة الذي عقد في ميالنو إيطاليا بين 

م وإعتمدت نتائجه بموجب قرار الجمعية 1985مبر سبت 6إلى 
م، ونصت هذه 1985نوفمبر  29العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

التوصيات على ضرورة أن تكفل الدولة إستقالل السلطة 
القضائية وينص على دستور البلد وقوانينه ومن واجب جميع 
المؤسسات الحكومية وغيرها إحترام ومراعاة إستقالل 

 القضاء.
أيضاً من أصول المحاكمة العادلة هو أن يتأكد القاضي من    

أن القبض على األشخاص وإجراء التحقيق معهم في مرحلة 
التحريات تم من قبل سلطة منحها الدستور والقانون هذه 
الصالحية وفقاً لألصول، وليس من حق أي سلطة أخرى ممارسة 

وجود  هذا اإلجراء الخطير، فيجب على المحكمة التأكد من
قرار قضائي بالقبض على الشخص من جهة مختصة ووجود أوراق 

 تحقيقية عدا حاالت الجرم المشهود بتفصيل معين.
إن إحضار المتهم لالستجواب واجب قانوناً عند القبض عليه 
أو حبسه إحتياطياً ويجب أن يحصل خالل أربع وعشرين ساعة من 

 .(حضوره
القول أن أصول المحاكمة وتفريعاً على ما تقدم يمكن     

العادلة تتردد نقطة بدايته بطرح الدعوى الجنائية أمام 
محكمة أول درجة ويبلغ منتهاه بإنقضائها بصدور حكم ال  

 يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه.
ويبقى هذا الحق تحت مظلة الحماية القانونية تبعاً لذلك    

ية انقضاءاً في األحوال التي تنقضي فيها الخصومة الجنائ
قضائياً غير قطعي كما هو في حالة صدور حكم في الموضوع 
قابل للطعن فيه كالحكم الغيابي والحكم الذي تصدره محكمة 
الجنايات، وبالمثل في حالة الحكم بعدم اإلختصاص ذلك ألن 
الخصومة تعود لسيرها اإلعتيادي متى تم الطعن في الحكم 

ها تحت الحاجة إلى الصادر في مثل هذه الحاالت وبعودت
الحماية التي يكفلها المشرع للمتهم تكريساً لضمانات حقه 

 في المحاكمة العادلة 
وكذلك فإنه ال يماري أحد في التسليم بأن اإلقتناع اليقين 
للقاضي هو أحد أهم أصول الضمانة الحقيقية لضبط ميزان 
العدالة التي تشغل إحدى كفتيه بمبدأ حرية اإلثبات 

تنوء األخرى بمبدأ األصل في اإلنسان البراءة الجنائي و
بحسبانه األساس الذي ترتكز عليه سائر مفترضات حق المتهم 
في المحاكمة العادلة بل نعتقد أنه أهم أصول المحاكمة 

 العادلة.
وبلوغاً لهذا اليقين يتعين على القاضي الجنائي أن يزن   

قيمته  كل دليل على حدة وله أن يصدر أي دليل مهما كانت
ما لم يطمئن إليه وعليه أن ينسق بين األدلة التي تطرح 
عليه في الجلسة ويخرج منها بنتيجة واحدة إما بالبراءة 
أو باإلدانة، ويشترط لإلقتناع اليقين للقاضي الجنائي في 
حالة اإلدانة اعتماد الحكم على األدلة القضائية أي األدلة 

 التي طرحت عليه في الجلسة



66 
 

لمحاكمة العادلة مبدأ أال عقوبة إال بحكم، إذ ومن أصول ا
أنه بات من المسلم به في التشريعات الجنائية المعاصرة 
مبدأ أال عقوبة بال حكم، فرغم أن الجريمة تعد واقعة مبررة 
لحق الدولة في إنزال العقاب على من اقترفها إال أنها ال 
 تملكأن تلجأ بصورة مباشرة إلى تنفيذه على الجاني حتى 
ولو إعترف بجرمه بما يمكن الجزم بإدانته لو عرض على  
القضاء، وإنما عليها أن تستصدر حكماً قضائياً نهائياً يحدد 

 كم العقوبة وكيفها.
ومن أصول المحاكمة العادلة أنه يجب الفصل بين سلطة   

التحقيق اإلبتدائي وبين قضاء الحكم، أي يجب أن تكون سلطة  
ة ومنفصلة عن قضاء الحكم، فال التحقيق اإلبتدائي مستقل

يجوز للقاضي الذي حقق في دعوى أن يفصل فيها أو يشترك في 
الفصل فيها باعتباره قاضي حكم، والسبب يرجع إلى وجود 
تعارض حقيقي وجوهري بين صفة القاضي المحقق وصفة القاضي 
الحكم أو األساس أو الموضوع في الدعوى الواحدة، ألن من 

دعوى معينة وجمع أدلتها ورجح بينها  قام بالتحقيق في 
ن لديه رأي فيها ويحظر عليه حينئذ أن يفصل  يكون قد تكوّ
فيها، ألن قاضي الحكم ال تتوافر فيه تلك الصفة إال إذا كان 
خالي الذهن عن الدعوى المعروضة عليه أثناء نظرها دون أن  
يكون له رأي مسبق فيها من قبل وكان له في شأنها رأي 

 يفقد في هذه الحالة صالحيته ألن يكون قاضي حكممسبق إذ 
وكذلك من أصول المحاكمة العادلة إفهام المتهم بالتهمة 
المنسوبة إليه باعتبارها من الضمانات الهامة لتحقيق 
المحاكمة العادلة للمتهم وذلك بأن يحاط بالتهمة 
المنسوبة إليه على وجه السرعة حتى يتمكن من الدفاع عن 

 ب وقت.نفسه في أقر
وحق المتهم بإحاطته علماً بالتهمة المنسوبة إليه ينشأ   

منذ بدء التحقيق معه حيث أنه يجب على المتحري عند 
إستجواب المتهم إحاطته علماً بالتهمة المنسوبة إليه، 
وإحاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوبة إليه خالل مرحلة 

كييف التحقيق اإلبتدائي ال تعني تحديد التهمة والت
القانوني لها، بل الهدف منه إحاطته بالواقعة عموماً حيث 
أن التحقيق ال يزال في بدايته، وقد تظهر أدلة أخرى تغير 

 وصف الواقعة
ومن أصول المحاكمة العادلة كذلك قرينة البراءة حيث    

تعد هذه القرينة حجر الزاوية للعدالة الجنائية في العصر  
يحاً أن مبدأ شرعية الجرائم الحديث، ذلك أنه لو كان صح

والعقوبات هي دستور قانون العقوبات فإن من الصحيح كذلك 
أن قرينة البراءة هي دستور قانون االجراءات الجزائية 
وتتفرع عنها سائر القواعد التي يقوم عليها هذا القانون، 
بعبارة أخرى تعد قرينة البراءة ركناً أساسياً من أركان 

وتمثل درعاً يحول دون الحيف بحقوق  الشرعية اإلجرائية،
اإلنسان وضماناته أثناء الدعوى الجزائية، وإذا كانت 
قرينة البراءة تهدف أساساً إلى حماية المتهم سواء كان 
ذلك فيما يتعلق بالمعاملة التي يخضع لها أم يتعلق 
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بإثبات إدانته فإنها ال تغفل في الوقت ذاته عن مراعاة 
 مصلحة المجتمع.

  تعزيز نلك االصول:     وسائل 
فالقضاء هو الحصن األمين الذي يوثق به في تأمين    

الحريات والعدالة لبعده عن تعاطي السياسة أو اإلستغراق 
في الهوى اإلداري وجموح السلطات ومرجع ذلك هو العلم 
بالقانون والخبرة التي تؤمن النزاهة والتسليم باستقالله 

 من حيث المبدأ. 
خوف من سوء إستعمال هذه السلطة بسبب ما قد يوصم وال    

به الجهاز القضائي من ضعف في بعض الحاالت، فالمحاذير 
قائمة رغم الخطر الذي قد يضعه المشرع في ظل الضعف الذي 
ينسب إلى القضاء أحياناً ذلك ألن القاضي الضعيف أو 
المنحرف ال يجد غضاضة في الحكم بالبراءة رغم توافر أدلة 

دانة إذا وجد نفسه عاجزاً عن األمر أو يحجب تنفيذ اإل
العقوبة الذي تاق شوقاً إلى إصدارها تحت وطأة ما قد  
يعتريه من هزال في المشاعر أو ال مشروعية في البواعث، 
وإن كانت الثقة في القضاء أكبر من أن تقيد نروم بالمشرع 
ز مخلصين إلى تحريره من هذه القيود التي قد تنم عن إهتزا

الثقة فيه والتي ال يجب أن يطالها الشك أو تحوم حولها 
الشبهات، ولكن لكي تكتمل األصول البد من اإلشارة إلى أن 
محضر التحري رغم إحتوائه على المعلومات التي تم جمعها 
إال أن قيمته القانونية ليست دليالً قاطعاً في اإلثبات، وهذا 

تدوين يومية ما أثار الخالف لدى فقهاء القانون حول 
التحري من عدمه، فقد ذهب جانب من الفقهاء إلى وجوب  
تدوين اجراءات التحري ما دام يصح االستناد عليها في 
الحكم، فيجب أن تدون لتكون حجة وأن البطالن يترتب على 

 عدم إثباتها كتابةً 
ومن المسلم به أن الغرض من القضاء هو الضرب على أيدي    

ذي حق حقه لتصان الحقوق ومصالح  أهل الفساد وإعطاء كل
المجتمع ويستتب األمن ويتفرغ الناس لمشاغلهم وال يمكن 
تحقيق ذلك إال بتولية القاضي الكفء الذي يعتبر من أصلح 
الموجودين لهذه المهمة (الوظيفة) التي بواسطتها يستطيع 
أن يأمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وهذا ما 

حينما ولى أحق المسلمين  -ى اهللا عليه وسلمصل–فعله الرسول 
وأقدرهم على حمل هذه المهمة الجليلة القدر، العظيمة 
الشأن كقضاة طبيعيين ينظرون كل األقضية دون تفرقة ال قضاء  
إستثنائي ال يملك لنفسه ضمانات فضالً عن انتفاء أي ضمانات 

 للمحاكمين أمامه
له من قال به فقد يرى الباحث أن تدوين محضر جمع االد    

وافق المنطق السليم بإعتبار أن تلك األدله يستتفيد منها 
قاضى الموضوع فى الوصول الى الحقيقه وبالتالى شروط 
المحاكمة العادله كما يرى الباحث وجوب تحديد السلطه 
المختصه بالقبض إذ أن القبض من إجراءات التحرى 

 والمحاكمة .
 



68 
 

 : حق المتهم في المساواة
 : المتهم في المساواة في القانونحق  

يقصد بمبدأ المساواة عند تطبيقه بصورته المثالية 
المجردة عدم التفرقة أو التمييز فيما بين الناس على  
أساس من االنتماء العنصري أو الجنسي أو التمايز اللغوي 
أو الديني أو العقائدي السياسي أو األخالقي أو االختالف  

 لمالي الطبقي اإلجتماعي أو ا
ويقصد بتطبيق مبدأ المساواة أمام القضاء إقامة العدالة 
بين األفراد وفقاً لمبدأ المحاكمة العلنية العادلة بواسطة 
جهة قضائية موحدة محايدة ومستقلة يتمتع المتقاضون 
أمامها دون تفرقة بينهم بكافة حقوق الدفاع أصالةً أو  

له والمتمثلة  بالوكالة إستهدافاً لتحقيق الغاية النهائية
في رفع المظالم عن أصحاب الحقوق والحريات وإنصافهم ممن 
اجترأ عليها، وبغض النظر عن أي تفاوت أو اختالف بينهم في 
المكانة أو القوة أو االنتماء العنصري أو العقائدي أمام 
قاضيه الطبيعي، حيث العالقة الوثيقة بين المساواة أمام 

 القضاء والقضاء الطبيعي 
تعد المساواة أمام القضاء نتاجاً طبيعياً لمبدأ و  

المساواة أمام القانون، تلك المساواة التي نص عليها 
الدستور، والتي تعني وجوب عدم التفرقة فيما بين األفراد 
ذوي المراكز القانونية المتماثلة، وألهمية تلك المساواة 
 فقد عنيت بها األنظمة الوضعية عناية فائقة بحيث ضمنتها

نصوص دساتيرها ومواد قوانينها، بل أكدت عليها من قبل 
هذا وذاك المواثيق الدولية التي ألزمت أتباعها التقيد 
بها دون اعتبار للمعايير عرقية أو مذهبية أو دينية أو 
إجتماعية، تلك المساواة أمام القضاء ينبني عليها ضمانات 

تتمثل في  أساسية لألفراد يتمثل في إعمال مقتضياتها، التي 
م بها  .(وجوب مثوله أمام القاضي بمعاييره المسلّ

إن أغلبية الدساتير العربية نصت بشكل صريح وواضح على     
الحق في المساواة بين المواطنين (بصفة خاصة) في الحقوق 
والواجبات أمام القانون، والبعض من هذه الدساتير كان 

مفهوم هذا  أكثر تفصيالً من الدساتير األخرى في تحديده ل
الحق، حيث إعتبر أن المواطنين هم سواء في الحقوق 
والواجبات أمام القانون وإن اختلفوا في العرق أو اللغة 
أو الدين أو المركز اإلجتماعي أو اإلقتصادي أو الجنس أو 

 الرأي السياسي أو غير ذلك
منه (...  21م نصت المادة 1998ودستور السودان لسنة    

وون في الحقوق والواجبات في وظائف السودانيون متسا
الحياة العامة وال يجوز التمييز فقط بسبب العنصر أو 
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الجنس أو الملة الدينية وهم متساوون في األهلية للوظيفة 
 العامة وال يتمايزون بالمال)

وإذا كان الميل الذاتي كعامل داخلي يذهب بحيدة القاضي   
ل الوحيد الذي ويهدر مبدأ المساواة فإنه ليس هو العام

يفضي إلى هذه النتيجة بل هناك عوامل أخرى خارجة عن ذاته 
أن ينأى  -توخياً لخطرها–تدفعه إليها دفعاً وينبغي عليه 

بنفسه عنها كي ال يقع أسيراً لها إستجابةً لمتطلبات رسالته 
 في تحقيق العدالة.

فيتعين عليه من ناحية أن يتحرر من اإلنتماء إلى سياسة 
عينة كي ال يتحول إلى أداة لترسيخ مفاهيمها حزبية م

واإلنتصار لها على منصة القضاء بالحق وبدونه مواجهة 
 لمعارضيها.

ومن هنا بات مستقراً في غالبية األنظمة القانونية حظر    
إنتماء القضاة لألحزاب السياسية أو إنخراطهم في العمل 

الحيدة  السياسي كمحترفين ضناً بهم عن التخلي عن مفترضات
وتمكيناً لهم من أداء رسالتهم بنزاهة واقتدار وتحقيقاً 

 لمبدأ المساواة أمام القانون.
ومن ناحية أخرى فإن مبدأ المساواة يحتم حياد القاضي   

الذي يستلزم تحرره من الضغوط الشعبية واإلجتماعية لذا 
فإننا نجد بعض األنظمة القانونية تحول بين القضاة وبين 

الجمهور إلى ما بعد إصدار الحكم توقياً لإلثارة إتصالهم ب
المحتملة لوقوع هذا اإلتصال على عدالته وآية ذلك ما كان 
يجري في إنجلترا حيث كان يتم فصل المحلفين عن المجتمع 
لحين الوصول إلى قرارهم وهو ما يعبر عنه باالحتجاب 
 بالدير، ولم يكن مسموحاً لهم بمطالعة الصحف تكريساً لواجب

عدم االتصال، وهو الواجب الذي انحصر نطاقه في الوقت 
الحاضر على الفترة التي يتواجد خاللها المحلفون في قاعة 

 .الجلسة وفي غرفة المداولة
بعد ثالث سنوات من قيام األمم المتحدة، عمدت هذه   

المنظمة الدولية إلى إصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
م وقد تضمن ديباجة أو 1948كانون األول لسنة في العاشر من 

مقدمة وثالثون مادة، وتعدد الديباجة األسباب التي دفعت 
الدول األعضاء إلصدار مثل هذا اإلعالن بالقول بأن االعتراف 
بحقوق األفراد المتساوية والثابتة (هو أساس الحرية 
والعدل والسالم في العالم)، وأن الجمعية العامة تدعو كل 

رد وهيئة في المجتمع إلى توطيد احترام هذه الحقوق ف
والحريات عن طريق التعليم والتربية وإتخاذ إجراءات 

 قومية وعالمية لضمان اإلعتراف بها ومراعاتها
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تنص المادة السابعة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان    
على أن الناس جميعاً سواء أمام القانون وهم يتساوون في 

التمتع من أي تمييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي تحريض حق 
على مثل هذا التمييز، وقد أكدت هذه المعاني المادة 
الرابعة عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية بالنص على 
ما يلي: (الناس جميعاً سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد 
لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه 

 إلتزاماته في أية دعوى مدنية....)و

 . حق المتهم في المساواة في الفقه اإلسالمي
 

إن الشريعة اإلسالمية ضماناً لكفالتها لحق التقاضي أكدت 
على أهم ما يضمن وما يؤكد هذه الكفالة لحق التقاضي وهي 
المساواة بين الناس كافة في شرع اهللا حيث ال فرق بين عربي  

، وهو ما أكدت عليه أشد التأكيد وأعجمي إال بالتقوى
الشريعة اإلسالمية بحقيقة لم تصل إليها أي من النظم 
الوضعية بإعتبار أن المساواة هي وسيلة تحقيق غاية 
شاملة، أال وهو العدل الذي قامت به السماوات واألرض 

 وجعلها فروضاً شرعية يلتزم بها كل من أنيط به تحقيقها.
أمام القضاء ظهرت في أسمى  وبالتالي فإن المساواة   

معانيها فال مجاملة وال تفرقة بين الناس في القضاء من حيث 
القضاء أو المحاكم أو العقوبة، والمساواة هي الركيزة 
الكبرى في الشريعة اإلسالمية والتي يؤسس عليها العدل 
المطلق الذي هو سمة هذه الشريعة وسر خلودها، وقد قررت 

اواة في جميع مصادرها، طبقت تطبيقاً هذه الشريعة هذه المس
واقعياً أبرز خصائصها ومضمونها، حيث قررت الشريعة مبدأ 
المساواة أمام القضاء في القرآن الكريم، فقد ورد األمر 
في العديد من اآليات الكريمة التي ال تقع تحت حصر نسوق 

وا : (-تعالى–منها قوله  دُّ ؤَ نْ تُ مْ أَ كُ رُ مُ أْ نَّ اهللاََّ يَ ى إِ لَ اتِ إِ انَ مَ األَْ
نَّ اهللاََّ  لِ إِ دْ عَ الْ وا بِ مُ كُ حْ نْ تَ اسِ أَ نَ النَّ يْ مْ بَ تُ مْ كَ ا حَ ذَ إِ ا وَ هَ لِ هْ أَ

ا).  يرً صِ ا بَ يعً مِ انَ سَ نَّ اهللاََّ كَ هِ إِ مْ بِ كُ ظُ عِ ا يَ مَّ عِ : -تعالى–وقوله نِ
هَ ( طِ شُ سْ قِ الْ ينَ بِ امِ وَّ وا قَ ونُ وا كُ نُ مَ ينَ آَ ذِ ا الَّ هَ يُّ ا أَ وْ يَ لَ اءَ هللاَِِّ وَ دَ

ا  يرً قِ وْ فَ يا أَ نِ نْ غَ كُ نْ يَ ينَ إِ بِ رَ قْ األَْ نِ وَ يْ دَ الِ وَ وِ الْ مْ أَ كُ سِ فُ نْ ى أَ لَ عَ
وْ  وا أَ وُ لْ نْ تَ إِ وا وَ لُ دِ عْ نْ تَ ى أَ وَ هَ وا الْ عُ بِ تَّ الَ تَ ا فَ مَ هِ ى بِ لَ وْ اهللاَُّ أَ فَ

بِ  ونَ خَ لُ مَ عْ ا تَ مَ انَ بِ نَّ اهللاََّ كَ إِ وا فَ ضُ رِ عْ ا)تُ سورةالنساء،اآلية  يرً
 )58 ( 

وقد قرر اإلسالم مبدأ المساواة هذا كأحد الركائز التي 
يقوم عليها ولم يقف عند حد النص عليها فقط بل قد جعل 
اإلسالم هذا الحق فروضاً شرعية وواجبات ضرورية يلتزم بها 
الحاكم قبل المحكوم ويؤده الحاكم تطوعاً وسعياً في 

ق مبدأ المساواة بوجه عام وأمام تحقيقها، ولقد تم تطبي
القانون بصفة خاصة تطبيقاً سليماً وكامالً في اإلسالم حيث  
ظهرت أسمى معاني المساواة أمام القضاء في اإلسالم، فال  
مجاملة وال تفرقة بين الناس في القضاء من حيث القضاء 
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والمحاكم أو العقوبة، وقد ضرب القضاء في اإلسالم أروع  
عدل واإلنصاف والمساواة بين الناس دون حساب األمثلة في ال

ألي اعتبار ودون تمييز بين حاكم ومحكوم، فالكل في شريعته  
سواء ولم يكن الخليفة أو والة األقاليم يتدخلون في شئون 

 .القضاء وال في أحكامه
ولقد تم تطبيق مبدأ المساواة بوجه عام وأمام القانون    

بصفة خاصة تطبيقاً سليماً وكامالً في اإلسالم، حيث جاء اإلسالم 
بالمساواة والعدالة واإلخاء قبل أن تنادي بها الثورة 
الفرنسية بأكثر من ألف عام، ومع الفارق بين ما هو من 

، إذ ال  -تعالىسبحانه و-صنع البشر وبين ما هو من صنع اهللا 
مجال للمقابلة أو المقارنة للتمييز بالصالحية المطلقة 
المؤدية للتطبيق الزماني والمكاني غير الخاضع للظروف 

 .والمتغيرات البيئية المحيطية المجتمعية 
ة النبوية الشريفة فهي تزخر بالعديد من     نَّ أما السُ

 األحاديث النبوية القولية والفعلية التي تقر مبدأ
 -رضي اهللا عنهما–بنت أبي بكر عائشةالمساواة، فعن

أنقريشاأهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت لمكانتها 
صلى اهللا -ومنزلتها في قريش، فقالوا من يكلم فيها رسول اهللا 

حب  *رئ عليه إال أسامة بن زيد؟ فقالوا ومن يجت-عليه وسلم
أن يكلمه في أن يعفيها من  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

غضباً  -صلى اهللا عليه وسلم–تطبيق الحد عليها، فغضب الرسول
شديداً وقال قولته الشهيرة (أتشفع في حد من حدود اهللا؟ 
إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم  

وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد،  الشريف تركوه
  .وأيم اهللا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)

قرر اإلسالم مبدأ المساواة بين الناس في أكمل صورة   
ه من نظم لعالقات  وأمثل أوضاعه واتخذ دعامة لجميع ما سنّ
األفراد بعضهم مع بعض وطبقه في جميع النواحي التي تقتضي 

 .دالة اإلجتماعية وكرامة اإلنسان أن يطبق في شئونهاالع
رٍ : (- تعالى-قال    كَ نْ ذَ مْ مِ اكُ نَ قْ لَ ا خَ نَّ اسُ إِ ا النَّ هَ يُّ ا أَ يَ

دَ اهللاَِّ   نْ مْ عِ كُ مَ رَ كْ نَّ أَ وا إِ فُ ارَ عَ تَ لَ لِ ائِ بَ قَ ا وَ وبً عُ مْ شُ اكُ نَ لْ عَ جَ ى وَ ثَ نْ أُ وَ
يٌ  بِ يمٌ خَ لِ نَّ اهللاََّ عَ مْ إِ اكُ قَ تْ  .ر)أَ

فالناس في نظر اإلسالم سواسية في القيمة اإلنسانية، وهو   
بهذا المبدأ الرفيع قضى على الطائفية ووسائل التفرقة 
بين الطبقات ولم يجعل لتفاوت الناس في األحساب واألنساب 
وإختالفهم في األلوان واألديان والجنسية أي أثر في 

صور متعددة لم المفاضلة بينهم، والمساواة مبدأ عام له 
، فالمساواة أمام القانون يقصد بها   يغفل منها اإلسالم شيئاً

 خضوع جميع الناس للقانون دون تفرقة بينهم أو محاباة.
فقد طبقوا مبدأ  -رضوان اهللا عليهم–أما الصحابة   

صلى اهللا عليه  –المساواة على أنفسهم إقتداءاً برسول اهللا 
ن خصمهم حتى ولو كان وغضبوا حين ميزهم القضاة ع -وسلم

هذا الخصم غير مسلم، وال يوجد نظام قضائي في العالم طبق 
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مبدأ المساواة أمام القضاء بمثل ما اهتم به النظام 
القضائي اإلسالمي، بل أوجب على القاضي مراعاة هذا المبدأ 
في كل شيء حتى لحظه ولفظه ومجلسه ودخول الخصم عليه، 

 مفصالً عن مبدأ المساواة وتحدث الفقهاء المسلمون تفصيالً 
وخالصة قولهم أن (...إطالقه يعم الصغير والكبير والخليفة 

 والرعية والدنيء والشريف واألب واإلبن والمسلم والكافر.
وقد ضرب الخلفاء الراشدون أروع األمثلة في ميدان تحقيق   

المساواة بين األفراد، ويبرز في هذا المجال الخليفة عمر 
الذي لم يتهاون في تنفيذ أحكام  -رضي اهللا عنه–بن الخطاب 

الشريعة اإلسالمية دون مجاملة، وإقامة حدود اهللا دون تمييز 
 بين الناس 

كما أجمعت األمة على سيادة مبدأ المساواة بين الناس   
جميعاً دون نكير من أحد وأيضاً دستور القضاء الخالد الذي 

إلى أبوموسى  - نهرضي اهللا ع–صاغه الفاروق عمر بن الخطاب 
والذي إعتبره فقهاء قانون  -رضي اهللا عنه–األشعري 

المرافعات والقانون العام رسالة جامعة مانعة في مجال 
التقاضي وصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان بما فيها من 

 تحقيق للمساواة المطلقة بين المتقاضين
على وقد قرر اإلسالم هذه المساواة منذ أن أشرق بنوره فقضى 

الفوارق بين الناس أو أعلنهم جميعاً أنهم خلقوا من نفس 
اسُ : (-تعالى–واحدة ويتجلى ذلك في قوله  ا النَّ هَ يُّ ا أَ يَ

ا  هَ جَ وْ ا زَ هَ نْ قَ مِ لَ خَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ فْ نْ نَ مْ مِ كُ قَ لَ ي خَ ذِ مُ الَّ كُ بَّ وا رَ قُ اتَّ
و قُ اتَّ اءً وَ سَ نِ ا وَ يرً ثِ االً كَ جَ ا رِ مَ هُ نْ ثَّ مِ بَ هِ وَ ونَ بِ لُ اءَ سَ ي تَ ذِ ا اهللاََّ الَّ

ا يبً قِ مْ رَ كُ يْ لَ انَ عَ نَّ اهللاََّ كَ امَ إِ حَ رْ األَْ  ) 1سورةالنساء،اآلية( . (وَ
وا : (-سبحانه وتعالى-كذلك يقول    نُ مَ ينَ آَ ذِ ا الَّ هَ يُّ ا أَ يَ

ى  لَ وْ عَ لَ اءَ هللاَِِّ وَ دَ هَ طِ شُ سْ قِ الْ ينَ بِ امِ وَّ وا قَ ونُ وِ  كُ مْ أَ كُ سِ فُ نْ أَ
ا  مَ هِ ى بِ لَ وْ اهللاَُّ أَ ا فَ يرً قِ وْ فَ يا أَ نِ نْ غَ كُ نْ يَ ينَ إِ بِ رَ قْ األَْ نِ وَ يْ دَ الِ وَ الْ
نَّ اهللاََّ  إِ وا فَ ضُ رِ عْ وْ تُ وا أَ وُ لْ نْ تَ إِ وا وَ لُ دِ عْ نْ تَ ى أَ وَ هَ وا الْ عُ بِ تَّ الَ تَ فَ

ا يرً بِ ونَ خَ لُ مَ عْ ا تَ مَ انَ بِ  ) 135سورةالنساء،اآلية( ).كَ
والمساواة مبدأ عام له صور متعددة لم يغفل منها اإلسالم 
نها وأكدها ولم يحاول في أية مناسبة تقييد  شيئاً وإنما بيّ
فكرة المساواة، وإنما تمسك دائماً بعموميتها وإطالقها، 
فالمساواة أمام القانون يقصد بها خضوع جميع الناس 

 للقانون دون تفرقة بينهم أو محاباة.
هذه المساواة في الشريعة متاحة ومكفولة ألي   على أن  

مواطن أمام المحاكم المختلفة وبالتالي فإن الشرع الحنيف 
ساوى من حيث االجراءات وإقامة الدعاوي والقواعد الخاصة 
بالمرافعات واإلثبات وإيراد النصوص عليها حتى مرحلة 
تنفيذ تلك األحكام بما فيها تحري العدالة ويبدو ذلك جلياً  

كان قد فقد  -كرم اهللا وجهه- *في أن اإلمام علي بن أبي طالب
درعه، وحينما وجدها كانت عند يهودي فادعى أحقيته لها 
فإحتكما إلى قاضي المدينة فقضى بملكية اليهودي للدرع 

 استناداً إلى أن حيازة الدرع تكون دليالً على الملكية.
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العدل واإلنصاف وقد ضرب القضاء في اإلسالم أروع أمثلة في  
والمساواة بين الناس دون حساب ألي اعتبار ودون تمييز بين  

 حاكم ومحكوم فالكل في شريعته سواء.
ضرب أروع المثل  -صلى اهللا عليه وسلم–وكذلك نجد أن الرسول 

في كفالته لحق التقاضي لجميع المسلمين والمساواة بينهم، 
وإنما غير  ولم يقتصر في تلك المساواة على المسلمين فقط

المسلمين أيضاً في أن يأخذوا حقوقهم ويطالبوا بها منه 
شخصياً ويدعو بأن اهللا يقدس األمة التي يأخذ ضعيفها حقه من 

إلى  -صلى اهللا عليه وسلم–شديدها فهنالك يدعو رسول اهللا 
المساواة وأنه ال فرق بين ضعيف وشديد فالجميع متساوون 

أيضاً حق الجميع في  -وسلمصلى اهللا عليه –كما يؤكد الرسول
التقاضي والمطالبة بحقوقهم، وقد سار على هذا الهدي 

الذي ضرب المثل العليا في  سيدنا عمر بن عبدالعزيز
كفالته لحق التقاضي عن طريق المساواة بين المتقاضين، 
فهذا عمر بن عبدالعزيز يقوم مع المصري المدعي إلى 

دعواه في األرض التي  القاضي فيجلس بين يديه يتكلم الرجل ب
كانت في حلوان وإستنطقه أبو الخليفة عبدالعزيز بن مروان  
ويتكلم عمر بحجته ويقضي القاضي للرجل بها فيقول عمر إن 
أبي أنفق عليها ألف درهم في إصالحها فيقول القاضي: (قد 

، (أكلتم من غلتها بقدر ذلك) ويجعل الريع مقابل التصليح
حق التقاضي وضربوا أروع المثل  ولقد كفل أيضاً التابعون

في المساواة فهذا عمر بن عبدالعزيز والي مصر أيضاً يطلبه  
أحد األفراد للقضاء دون قيد أو شرط وبكل مساواة ويجلس 
القاضي ويأتي كل منهم بحجته ال تفرقة وال مانع يمنع هذا 

 المواطن من أن تسمع دعواه.
 - رضي اهللا عنه–ب ويؤكد ذلك أيضاً من سيدنا عمر بن الخطا  

رسالته المشهورة إلى أبي موسى األشعري والتي جمع فيها 
صفات القضاء جميعاً ومن ذلك تأكيده على مبدأ المساواة 
أمام القضاء وعدالته المطلقة بين الناس وذلك في قصة  
جبلة بن األيهم حيث جاء هذا األمير إلى المدينة بعد أن 

بني فزراء على إزاره حضر موسم الحج في مكة وطئ رجل من 
وهو يطوف بالكعبة فلطمه جبلة على وجهه لطمة هشمت أنفه 
فشكاه الرجل إلى عمر فلما دعاه عمر وسأله إعترف بأنه 
لطم الفزاري ألنه وطئ على إزاره، فقال له عمر: (إنك قد 
أقررت فإما أن ترضيه وإما أن أنتقص منك)، فقال له جبلة 

: (كيف ذلك وأنا ملك  وهو سوقة؟) فقال له عمر: (إن مندهشاً
 اإلسالم قد سوى بينكما). 

ويرى الباحث أنه لما كان المتهم بريئاً حتى تثبت   
إدانته فإنه وجب على المحاكم منع تكبيله أثناء المحاكمة 
وذلك لتوفير الحرية له وكذلك تحقيقاً للمساواة بين 
اإلتهام والدفاع، وعليه إذا حضر المتهم إلى قاعة 

اكمة مقيداً باألغالل لمنع هروبه وجب أال يبقى كذلك  المح
أثناء محاكمته، وأيضاً وإن كان العرف القضائي جرى على 
وضع المتهم في قفص اإلتهام أثناء محاكمته لمنع هروبه إال 
أن الباحث يرى أن ذلك يتناقض مع مبدأ المساواة بين 
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يرى  اإلتهام واإلدعاء ويعد ذلك بمثابة إدانة ضمنية، لذلك
الباحث عدم وضع المتهم في قفص اإلتهام عند محاكمته حيث 
يحقق ذلك المساواة في القضية وللمحكمة اتخاذ االجراءات 

 ما يحفظ لها منعه من الفرار.
كما ثبت للباحث أن المساواة هي المرتكز األساسي في    

الشريعة اإلسالمية والتي يؤسس عليها العدل المطلق والذي 
الجوهرية للشريعة وسر خلودها، فقد أكدت يمثل السمة 

الشريعة اإلسالمية على هذه المساواة في جميع مصادرها، بل 
جعل اإلسالم هذا الحق فروضاً شرعية وواجبات ضرورية يلتزم 
بها القاضي قبل المتهم ويؤده القاضي تطوعاً وسعياً في  

 تحقيقه.
بادئ وعرف المجتمع اإلسالمي التطبيق المثالي لتلك الم  

دون أدنى تفرقة بين حاكم ومحكوم أو مسلم وكافر أو غني 
وفقير، فقد جاءت الشريعة اإلسالمية بمنظور إسالمي عالمي 

 للحق في تلك المساواة المطلقة بين البشر.
ثبت للباحث أن المقصود بالمساواة أمام القانون أن جميع 
المواطنين أمام القانون سواء حيث يخضع الحاكم 

ون أمام القانون وأن القانون واحد بالنسبة لهم والمحكوم
جميعاً وبالتالي يجب عدم التمييز بين األفراد في الحقوق 
الواجبات ألي اعتبارات إثنية أو جهوية أو عرقية وأن 
الشريعة اإلسالمية كفلت هذا الحق للمتهم وأكدت عليه 
باعتبار أن المساواة وسيلة لغاية كبرى وهي العدل وركيزة 

 ة إلقامة محاكمة عادلة.  مهم
 كفالة حق التقاضي للمتهم:

 . كفالة حق التقاضي للمتهم في القانون
يمكن تعريف حق التقاضي بأنه حق إلتجاء األفراد فيما 
يدعونه من حقوق، أو هو التداعي أمام الهيئات القضائية 

 المحددة بنص القانون.
نظام الحكم في وحق التقاضي حق أصيل، فال يمكن أن يعتبر   

دولة ما ديمقراطياً إال بكفالته حق التقاضي الذي يطمئن 
األفراد على حقوقهم ويزيل من نفوسهم الشعور بالظلم وأن 
أي تقييد أو مصادرة لحق التقاضي ال بد وأن ينعكس وبذات 
القدر على الرقابة القضائية واألمر ذاته ينعكس على مدى 

بالطمأنينة لدى  الثقة واإليمان بالعدل واإلحساس
 المتقاضين.

وهذا الحق من الحقوق التي يتوقف إستعمالها على وسيلة   
إقتضائها بمعنى أنه يستحيل إستخدام الحق في التقاضي إال 
باإللتجاء إلى القضاء فإذا تم منع أو تقييد صاحب الحق من 

 .(إستعمال تلك الوسيلة فقد حرم أصل الحق ذاته
افة وال يجوز قصره على فئة دون ومن ثم فهو حق للناس ك  

أخرى نظراً ألن هذا الحق من الحقوق العامة اللصيقة 
بالشخصية كما أنه ال يجوز حرمان أي شخص منه وهو بهذه 
المثابة ال يجوز التنازل عنه أو تقييده، وإذا حدث اإلتفاق  
على ذلك يكون مخالفاً للنظام العام وال يعتد به وال يقيد 

للدولة أن تجحد على غير مواطنها فضالً عن صاحبه وال يجوز 
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سواءً كانوا –مواطنيها حق الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم 
التي تكفلها لهم القوانين  -أشخاصاً طبيعيين أو معنويين

 الوطنية
وهو حق لصيق بالصفة اإلنسانية تقره الدولة وتحميه ال   

اوية تمنحه، فقانون الطبيعة يمنح األفراد حقوقاً فطرية متس
بحيث ال يسوغ تجريدهم أو حرمانهم منها بأي حال من األحوال 
ويقع على عاتق المؤسسات المعنية بالعدالة داخل المجتمع 
السهر على حمايتها بحسبانها إحدى مبررات وجودها ذلك أن 
الفرد هو اللبنة األولى للمجتمع الذي يقع عليه واجب 

تقرار اإلجتماعي حماية حقوقه وصون كرامته حفاظاً على اإلس
ذاته، وإزاء التساوي في الصفة اإلنسانية الثابتة لكل 
األفراد فإن حقوقهم الطبيعية تكون متساوية مما يستلزم 
تساويهم في التمتع بها، ويقع على عاتق الدولة مهمة فض 
التعارض بينها إنفاذاً لوظيفتها القانونية وذلك إعتماداً 

سها محل القوة الذاتية، على القوة الجماعية التي تحل نف
بحكم إنتمائهم –وهي تستهدف من وراء ذلك تمكين األفراد 

من التمتع بما لهم من حقوق وردّ  -للمجتمع وعيشهم داخله
 أي بغي يقع عليها 

وبالبناء عليه ال يحل للدولة وسائر سلطاتها إال أن تكون    
أداة لحماية حق التقاضي، ذلك أن خضوع اإلنسان لسلطاتها 

رطه إلتزامها بالشرعية وتمكينه من التمتع بحقوقه ش
وحرياته الطبيعية، وتفريعاً على ذلك ال يجوز للدولة أن 
تحرم المتهم من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي إستيفاءً لحقه 
في محاكمة عادلة، كما ال يجوز لها أن تعيق الحق المذكور 

اً كما أو توهن مفترضاته ووسائله التي ال تقبل عنه إنفكاك
 .(ال تقبل التبعيض أو االنتقاص بغير التضحية بالشرعية

ولذلك أوصى الملتقى الدولي لرؤساء القضاء وخبراء  
 القانون حول الملكية الفكرية باآلتي:( 

تبسيط وتطوير إجراءات التقاضي مع الوضع في اإلعتبارات  )1(
تبدل طبيعة الجريمة من نسقها التقليدي في عناصرها 
وكيفية إرتكابها ومسرحها وفي وسائل إثباتها، حيث أصبحت 
جرائم المعلوماتية في إنتهاك حقوق الملكية الفكرية 
وغيرها تتطلب مناهج جديدة في التحري واإلستقصاء في مسرح 
الجريمة (اإلفتراضي) على مدى الفضاء الكوني، األمر الذي 

الجريمة  يتطلب توسيع دوائر إختصاص القضاء اإلقليمي لخروج
عن نظريتي (إقليمية القانون وشخصية القانون) إلى بعد 
العولمة التي تحصل فيها الجريمة حاملة كل آثارها في  

 الفضاء الكوني.
التواثق والتوافق التشريعي بشأن إجراءات اإلعالن  )2(

واإلحضار والقبض والتحري بالوسائط األمنية واإلقليمية 
لحقوق الطبيعية لإلنسان إذن حق التقاضي من ا   .والدولية)

م به أن هذه الحقوق الطبيعية لصيقة بشخص اإلنسان  والمسلّ
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وأن لكل فرد وقع عليه إعتداء على حق من حقوقه أن يلجأ 
 إلى القضاء لرد ذلك اإلعتداء.

إذاً فحق التقاضي هو: حق اإلنسان في اإللتجاء إلى `  
هو المدخل  القضاء ليعرض عليه إدعاءه عن طريق الدعوى حيث 

إلى حماية الحقوق والحريات والذود عنها في حالة اإلعتداء 
عليها، سواء المنصوص عليها في الدستور أو التي تكفلها 

 .القوانين األخرى
        وقد ضمن هذا الحق سائر دساتير الدول على إختالف    

أنظمتها وقوانينها الداخلية وكذلك فقد حدد إطاره القضاء 
ا الحق سواء أكان عادياً أم إدارياً ودونته وأكد على هذ

كافة المواثيق الدولية واإلقليمية بدايةً من اإلعالن 
م بالمادة العاشرة 1948العالمي لحقوق اإلنسان الصادر سنة 

وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر 
م بالمادة الرابعة عشر وإعالن األمم المتحدة 1966سنة 

على التمييز العنصري المادة الخامسة، ودوِّن هذا  للقضاء
الحق في جميع الدساتير المكتوبة ضمن نصوص الوثيقة 

 الدستورية ذاتها بل هو أسبق وأسمى من الدستور نفسه.
وقد تتابعت جميع الدساتير المصرية بدايةً من دستور    

م على هذا الحق، حيث نصت 1971م حتى دستور 1923عام 
من هذا الدستور على أن حق التقاضي حق مصون  68المادة 

ومكفول للناس كافة ولكل مواطن الحق في اإللتجاء إلى 
قاضيه الطبيعي ويحظر النص في القوانين على تحصن أي عمل 

 .أو قرار من رقابة القضاء
ويذهب جانب من الفقه المصري والفقه الفرنسي إلى أن    

التي تثبت للكافة، حق التقاضي رخصة أو حرية من الحريات 
وأنه ال يصل إلى مستوى الحق إال فيما يسمى بالحقوق 

 اإلجرائية.
ويذهب جانب من الفقه إلى أن جميع الحقوق بل    

استعمالها من ذوات أصحابها تعتبر من الحريات العامة، 
وإذا إستعملها الشخص إنتقلت من مرحلة الحرية العامة إلى  

أي أنها (الحريات) حقوق  مرتبة الحق المشخص أو الرخصة،
مشخصة بأوصافها ويقرر هذا الفقه بحق أن فقهاء القانون 
العام والقانون الدولي يتوسعون في مفهوم الحقوق ويضيقون 
من مفهوم الرخص على عكس فقهاء القانون الخاص فهم يضيقون  
من دائرة مفهوم الحق ويوسعون من مفهوم الرخص والحريات 

.  وهذه حقيقة فعالً
ولعل هذا ما دعا هذا الجانب من الفقه إلى إضفاء تسمية   

الحق في التقاضي بالحقوق اإلجرائية، أو بمعنى آخر أن حق 
أو بمعنى آخر أن حق التقاضي  ،التقاضي باعتباره حرية تعنى

بإعتباره حرية الشخص أن يستعمل هذا الحق في الوقت 
المناسب له وبالنسبة لمن يشاء من األشخاص على قدم 
المساواة بمعنى عدم جواز حرمان أي شخص من هذا الحق  
وبصورة الحماية القانونية التي يراها مناسبة له ودون 

 إتباع إجراءات أو أشكال محددة
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في حين يرى جانب من الفقه أنه إذا كان مضمون حق   
التقاضي هو طرح اإلدعاء على القاضي وإلزامه بالفصل فيه 

الدعوى وهي الفكرة التي إعتمدها فإنه يكون هو ذاته حق 
فقهاء القانون العام وهو ما أخذ به أو ما نما نحوه 

.  قانون المرافعات الفرنسي الجديد أيضاً
وقد أيده جانب كبير من الفقه حيث ذهب في هذا اإلتجاه    

أن التعسف يرد على حق التقاضي ذاته، وأخذاً بمفهوم 
يه فإنه يكون حق، الموافقة فإنه إذا كان التعسف يرد عل
 وليس حرية أو رخصة وهو ما نميل إليه.

ومن ناحية أخرى فإن حق التقاضي من الحقوق التي يتوقف   
إستعمالها على وسيلة إقتضائها، بمعنى أنه يستحيل 
إستخدام هذا الحق إال باإللتجاء إلى القضاء عن طريق دعوى 
قضائية، والدعوى القضائية يتفق الفقه على أنها حق 

 .لصاحبها فكأنهما شيء واحد وال ينفصل أحدهما عن اآلخر
ومن العرض السابق لحق التقاضي يتأكد لنا أنه حق أصيل     

يستمد وجوده من المبادئ العليا للجماعات منذ وجدت ولم 
 يخل دستور من دساتير العالم من النص عليه وتوكيده.

اف بل إن فقهاء القانون العام يدرجون هذا الحق في مص  
الحقوق الطبيعية لإلنسان ألنه أسبق وجوداً من تقريره 
بالدستور أو تضمينه إياه، ومع ذلك حرصت كافة األنظمة 
السياسية على إختالف أيديولوجيتها على تضمينه دساتيرها 

 بإعتباره حقاً دستورياً 
وإنما تبوأ هذا الحق تلك المكانة ألنه من المسلم به    

المدخل إلى حماية جميع الحقوق أن حق التقاضي وهو 
والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين األخرى ومن 
ثم يترتب على إعتالئه هذه المنزلة من الحقوق خاصة 
وبإعتباره قد ورد في النصوص الدستورية ودون تقييد أو 
تنظيم فال يجوز للمشرع أن يتناوله بالتنظيم أو التقييد 

 ينص عليها الدستور نفسه.إال في الحاالت التي 
قد يقال أن تقييد حق اإللتجاء إلى القضاء إنما ينصب على 
حق التقاضي ذاته، وبالتالي ال يتصل بإستقالله وما يرتبه 
من إنتقاص واليته الكاملة، فإنه يرد على ذلك بأن السلطة 
القضائية ال تملك التصدي للخصومات من تلقاء نفسها، وال 

ال عن طريق مباشرة األفراد لحقهم في يمكن أن يتم ذلك إ
اإللتجاء إلى القضاء الذي كفله الدستور فإذا صدر تشريع 
ومنع سماع الدعوى كان مقيداً لحق التقاضي ويلزم القضاء 
بالتالي أن يمتنع عن تطبيقه، ومرد ذلك أن كل تقييد  
للسلطة القضائية في مباشرة واليتها الكاملة لما ينطوي 

للحقوق ذاتها التي كفلتها األصول عليه من إهدار 
الدستورية العامة، بل والنصوص الدستورية نفسها، األمر 
الذي يستتبع اإلعتراف من جانب السلطات بأن حق التقاضي حق  
أصيل مستمد من األصول الدستورية، ومن ثم فال يجوز ألية 
سلطة تقييده ويستوي أن يكون القيد وارد على هذا الحق 

  .اً كلياً أو جزئي
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لذلك يصبح حق التقاضي حق دستوري أصيل يقع على عاتق   
المحاكم حمايته ورقابته من أي قانون ينص على تحصين 
القرارات واألعمال اإلدارية وإلغائها وفي ذلك ضمانة 
لسيادة مبدأ الشرعية وحكم القانون، وتحقيقاً لمبدأ الفصل 

 قضائية.بين السلطات اللذين هما عنصرا إستقالل السلطة ال
وإذا كان القضاء في فترة أحكامه التي قيدت حق    

وهو غير   –التقاضي قضى بوجوب التفرقة بين الحق ذاته 
وبين وسيلة المطالبة به شيء آخر، فكل  -مقيد بأي قيد

وسيلة تهدف إلى ضمان إقتضاء صاحب الحق لحقه تعتبر 
كافية، ولكن إذا حدد الدستور وسيلة معينة ومحددة وهي 

مطالبة القضائية للوصول إلى الحق تعين إلتزام هذه ال
 الوسيلة ومن ثم ال يجوز للسلطة تقييدها

ويترتب على ذلك أن كل تقييد لوسيلة المطالبة القضائية 
هو في حقيقة األمر تقييد لوظيفة السلطة القضائية في 
مزاولة إختصاصها، فالسلطة القضائية إذاً وفقاً للمبادئ 

تمدة من المبادئ القانونية العامة الدستورية والمس
للقانون هي سلطة أنشأها الدستور لتمارس وظيفتها في أداء  
العدالة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية 
وتستمد وجودها وكيانها وواليتها من الدستور ذاته ال من 

 أداة أدنى.
ويترتب على ذلك أن السلطة التشريعية ليست هي التي    

لسلطة القضائية حتى تستطيع أن تلغيها متى كانت أنشأت ا
 هي التي أنشأتها.

وليست السلطة القضائية مدينة في وجودها وكيانها وواليتها 
للسلطة التنفيذية تستطيع أن تحرمها من أداء وظيفتها 
كلياً أو جزئياً أو أن تسلبها واليتها بأي وجه من الوجوه 

ما يتقرر عليه من على أن إستعمال الحق بطريق مشروع و،
ترتيب المسئولية على صاحب الحق الذي وجدنا له واقعاً في 
الفقه والقضاء قد أضحى يثير جدالً فقهياً لوضع معياراً 
محدداً منضبطاً للقطع بإنحراف صاحب الحق حين استعمال حقه 
لدرجة عدم التالقي بين وجهات النظر المتعارضة أو أنها 

 لكتصب في معين واحد أو غير ذ
 كفالة حق التقاضي للمتهم في الشريعة اإلسالمية:

أهمية هذا الحق المقدس ومنزلته فقد  -عز وجل–أقر المولى 
ودُ : (-عز وجل-نزل قرآن يتعبد به في قول المولى  اوُ ا دَ يَ

الَ  قِّ وَ حَ الْ اسِ بِ نَ النَّ يْ مْ بَ كُ احْ ضِ فَ رْ ي األَْ ةً فِ يفَ لِ اكَ خَ نَ لْ عَ ا جَ نَّ إِ
يلِ اهللاَِّ  بِ نْ سَ ونَ عَ لُّ ضِ ينَ يَ ذِ نَّ الَّ يلِ اهللاَِّ إِ بِ نْ سَ كَ عَ لَّ ضِ يُ ى فَ وَ هَ عِ الْ بِ تَّ تَ

( ابِ سَ حِ مَ الْ وْ وا يَ سُ ا نَ مَ يدٌ بِ دِ ابٌ شَ ذَ مْ عَ هُ  )26اآلية (سورةص،.(لَ
عْ : (-تعالى-وقوله  بِ تَّ الَ تَ لَ اهللاَُّ وَ زَ نْ ا أَ مَ مْ بِ هُ نَ يْ مْ بَ كُ نِ احْ أَ وَ

نْ أَ  إِ كَ فَ يْ لَ لَ اهللاَُّ إِ زَ نْ ا أَ ضِ مَ عْ نْ بَ وكَ عَ نُ تِ فْ نْ يَ مْ أَ هُ رْ ذَ احْ مْ وَ هُ اءَ وَ هْ
نَّ  إِ مْ وَ هِ وبِ نُ ضِ ذُ عْ بَ مْ بِ هُ يبَ صِ نْ يُ يدُ اهللاَُّ أَ رِ ا يُ مَ نَّ مْ أَ لَ اعْ ا فَ وْ لَّ وَ تَ

ونَ  قُ اسِ فَ اسِ لَ نَ النَّ ا مِ يرً ثِ  49سورةالمائدة،اآلية ( .(كَ
مَ -تعالى–وقوله  كُ حْ تَ قِّ لِ حَ الْ ابَ بِ تَ كِ كَ الْ يْ لَ ا إِ نَ لْ زَ نْ ا أَ نَّ : (إِ

ينَ  نِ ائِ خَ لْ نْ لِ كُ الَ تَ اكَ اهللاَُّ وَ رَ ا أَ مَ اسِ بِ نَ النَّ يْ بَ
ا يمً صِ كذلك فهو ثابت بالسنة الفعلية )،105سورةالنساء،اآلية ( خَ
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، حيث ضمن هذا الحق -صلى اهللا عليه وسلم–القولية للرسول 
لمدينة المنورة عند تأسيسه للدولة بها، نصوص دستور ا

- وثابت أيضاً باإلجماع أرسى بنيانه الخلفاء الراشدون 
 رضوان اهللا عليهم.

 
 -صلى اهللا عليه وسلم–وضمن هذا الحق سنة الرسول   

الفعلية، فقد تولى بنفسه القضاء تطبيقاً لنص الوحي كان 
، وولى   - ضي اهللا عنهر–علياً  -صلى اهللا عليه وسلم–أو إجتهاداً

معاذ  -صلى اهللا عليه وسلم–القضاء في اليمن، كما ولى أيضاً 
قضاء اليمن، بل  -رضي اهللا عنهما–بن جبل وأبا موسى األشعري 

أن نص في الوثيقة  -صلى اهللا عليه وسلم–إن من مفاخر النبي 
الدستورية المعروفة بدستور المدينة على هذا الحق في 

ن بقوله: (وأنه ما كان بين أهل المادة الثانية واألربعو
الصحيفة من حدث أو إشجار يخاف فساده فإن مرده إلى اهللا 
وإلى محمد رسول اهللا وأن اهللا على أتقى ما في هذه الصحيفة 

 وأبر).
وبالتالي فإن الشريعة اإلسالمية تقرر أن اإلنسان يحكمه   

على طلب  -للغير-أصل عام يتمثل في تقديم الواجبات 
أو إستعمالها، وها هو عمر بن الخطاب   -لنفسه -الحقوق

 -رضي اهللا عنهما-(الفاروق) يتولى القضاء عن أبي بكر 
 <لسنتين فال ترفع له دعوى واحدة

ويعتبر كتاب القضاء الذي أرسله أمير المؤمنين عمر بن   
الخطاب ألبي موسى األشعري دستوراً جامعاً مانعاً للقضاء منذ 

إلى أن تقوم الساعة، حيث صاغه  -اهللا عنهرضي –صاغه إلى
 :-رضي اهللا عنه–واستهله بقوله 

بسم اهللا الرحمن الرحيم أما بعد،  فإن القضاء فريضة  ( 
محكمة وسنة متبعة فإفهم إذا أولي إليك فإنه ال ينفع تكلم  
بحق ال نفاذ  له،  آس بين الناس في مجلسك، وفي وجهك  

ك وال ييأس ضعيف في عدلك،   وقضائك حتى ال يطمع شريف في حيف 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر والصلح جائز بين  
المسلمين إال صلحاً أحل حراماً أو حرم حالالً ومن ادعى حقاً  
غائباً أو بينة فإضرب له أمداً حتى ينتهي إليه،  فإن بينه  
أعطيته بحقه، وإن أعجزه ذلك إستحللت عليه القضية فإن  

عذر وأجلى للعمي وال يمنعك قضاء قضيت فيه  ذلك أبلغ لل 
اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه أرشدك أن تراجع فيه  
الحق فإن الحق قديم ال يعطله شيء ومراجعة الحق خير من  
التمادي في الباطل والمسلمون عدول بعضهم على بعض إال  
مجرباً عليه شهادة زور أو مجلود في حد أو ظنيناً في والء  

ة فإن اهللا تعالى تولى من العباد السرائر وستر  أو قراب 
مان، ثم الفهم الفهم   عليهم الحدود  إال بالبينات واأليْ
فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن أو سنة،  
ثم قايس األمور عند ذلك وإعرف األمثال ثم إعمد فيما ترى  
  إلى أحبها إلى اهللا وأشبهها بالحق وإياك والغضب والقلق 

والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة فإن القضاء  
في مواطن الحق مما يوجب اهللا به األجر ويحسن به الذكر،   



80 
 

فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه اهللا ما بينه  
وبين الناس فإن اهللا تعالى ال يقبل من العباد إال مما كان  

زقه وخزائن رحمته  خالصاً فما ظنك بثواب عند اهللا في عاجل ر 
 ).  والسالم عليكم ورحمة اهللا

ولذلك فإن حق التقاضي في الفقه اإلسالمي يمكن تعريفه   
بأنه مفاعلة تستغرق التقاضي نفسه وتنقله واقعاً مطابقاً 
يستوعب مرحلة الفصل في الخصومات ومرحلة التنفيذ الالحقة 

.  عليه والالزمة والمصاحبة مباشرةً
د هذا يتبين بادئ    رِ ذي بدء من التعريف اللغوي، حيث يَ

القضاء بمعنى المحاكمة والحكم بين الخصمين واإللزام 
القاطع في األمور والفاصل فيها والحكم بين الناس وهي  
معاني تدل على الحكم في دعوى بين طرفين أو أكثر وقطع 

 .هذا النزاع بحكم فاصل وملزم
ماهية القضاء في  كما يثبت ذلك أوضح وأجلى من خالل   

اإلصطالح، حيث ورد تعريف الحنفية بأنه: (الفصل بين الناس 
في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع باألحكام 
الشرعية) فهاهم يقررون الفصل بين الناس فيما يتداعون به  
من حقوق يتنازعون عليها وذلك في صورة خصومة دعوى، وذلك 

 .-تعالى–ند اهللا باألحكام الشرعية المنزلة من ع
وهو نفس المعنى عند الشافعية بقولهم أن القضاء:( فصل   

)، ثم يزيدون -تعالى-الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم اهللا 
 ، عليه في تعريف آخر لهم باإللزام بالحكم حكماً وتنفيذاً
حيث يعرفونه (إلزام حكم الشرع) وهو ما يلتقي مع قول 

 الحنفية بأنه (قول ملزم...).
وهو أيضاً نفس قول المالكية من أنه (اإلخبار عن حكم   

شرعي على سبيل اإللزام) وهو أيضاً  تعريف الحنابلة بأنه 
 (اإللزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات).

وبما أن الخصومات والمنازعات أمر واقع بين البشر،    
فكان ال بد من الفصل فيها بطرق الدعوى ألن في طول آمادها  

 ال يحب الفساد.  -تعالى– كبيراً واهللا فساداً 
نص على حق التقاضي في نموذج الدستور الذي أقره المجلس   

م وذلك في 1983 - هـ 1404اإلسالمي العالمي في إسالم أباد عام 
وهي تقرر كفالة حق  41إلى  35الباب الخامس من المواد 

حاكم التقاضي وصيانته وإستقالل القضاء والقضاة وحظر إنشاء الم
الخاصة وقصر والية القضاء العسكري على أفراد القوات المسلحة 

 وحدهم وجرائمهم واعتبار تنفيذ األحكام واجب على الدولة.
وينظر الفقه اإلسالمي إلى الحقوق نظرية (الوسطية) فهو ال   

يسلب صاحب الحق سلطته كلية من حقه الذي خولته الشريعة له وال 
 الحق إلى مصارف األضرار.يتركه يغلو وينحرف بهذا 

ويحكم إستعمال هذه الحقوق القاعدة الشرعية (ال ضرر وال   
ضرار) بصاحب الحق أو الغير أو المجتمع، فتذهب الشريعة 
اإلسالمية إلى أبعد من الوظيفة اإلجتماعية للحقوق حيث هي حقوق 
مقيدة باألوامر والنواهي الشرعية لتصل ولتحقيق العدالة 

 .ألمة بأسرها أفراداً أو جماعةاإلجتماعية ل
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ثبت للباحث أن حق التقاضي ثابت في الشريعة اإلسالمية بنصوص   
قطعية من القرآن الكريم في العديد من اآليات الكريمة، كذلك 

، -صلى اهللا عليه وسلم–ثبت بالسنة الفعلية والقولية للرسول
الخلفاء الراشدين وكذلك ثابت أيضاً باإلجماع حيث أرسى بنيانه 

، كما ثبت للباحث أنه حق أصيل يستمد وجوده -رضوان اهللا عليهم–
من المبادئ العليا للجماعات منذ وجدت ولم يخل دستور من 
دساتير العالم من النص والتأكيد عليه، وإنما تبوأ هذا الحق 
تلك المكانة ألنه من المسلم به أن حق التقاضي وهو المدخل إلى 

الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدساتير حماية جميع 
والقوانين األخرى، ويرى الباحث أن األمر يستتبع اإلعتراف من 
جانب السلطات بأن حق التقاضي حق أصيل مستمد من األصول 
الدستورية ومن ثم ال يجوز ألية سلطة تقييده، ويستوي أن يكون 

، مع ضر ورة التفرقة القيد وارد على هذا الحق كلياً أو جزئياً
بين الدعوى وحق التقاضي حيث أن الحق في التقاضي حق عام 
مكفول لكل الناس وأما الحق في الدعوى حق مجرد وسيلة أو سلطة 

 إجرائية.
كما تبين للباحث أن التقاضي هو وضع القضاء موضع التطبيق   

ووسيلته إنما هي الدعوى التي يتقدم بها المدعي إلى القاضي 
 حكم ملزم يوضع موضع التنفيذ.ليفصل فيها ب

كما ثبت للباحث أن حق التقاضي ثابت في الشريعة اإلسالمية   
بنصوص قطعية الداللة من القرآن الكريم في العديد من اآليات 
الكريمة في العديد من السور الكريمة، كذلك فهو ثابت بالسنة 

حيث ضمن هذا  -صلى اهللا عليه وسلم–الفعلية والقولية للرسول 
 الحق نصوص دستور المدينة المنورة عند تأسيس الدولة بها.

  المراجع والمصادر:  
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البيان عن تأويل آي  جامع ،الطبري ،)49( سورةالمائدة،اآلية .2

 .97، صالقرآن
القرطبي، الجامع ألحكام أبو عبد اهللا ،)105( سورةالنساء،اآلية .3

 .88صالقرآن،
احمدحسين حسين الجداوي،سلطة المحكمة في تعديل  .4

 10م،ص2010 وتغييرالتهمة الجنائية،دارالجامعة الجديدة،
 .ومابعدها

حاتم حسن موسى بكار،سلطة القاضية الجنائية في  .5
 تقديرالعقوبة والتدابير اإلحترازية،منشأة المعارف، 
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على القدرة التنافسية  وأثرها  لكوميسا  ا   السودان في عضوية 
  للمنتجات السودانية 

 نجاة حمدالنيل محمد
 المستخلص :

االقتصادية المترتبة علي  اآلثارالدراسة  تناولت
انضمام السودان الي مجموعة الكوميسا في كيفية استغالل 
الموارد االقتصادية التي يتمتع بها السودان والمشاكل 
والمعوقات التي تحد من االستفادة من الفوائد والمميزات 

عدم استفادة الدراسة وتفترض  التي تمنحها الكوميسا.
تكتل الكوميسا بسب ضعف  االقتصاد السوداني من مزايا

القدرة التنافسية للمنتجات السودانية، عدم وجود الخبرة 
يؤدى إلى  مما االقتصادية الكافية لدى المنتجين المحليين

الكوميسا. وقد  منحهاعدم االستفادة من المزايا التي ت
في دراسة القياسي اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

المتغيرات ذات الصلة بمشكلة الدراسة و تقوم الدراسة 
بتحليل المتغيرات المؤثرة علي التجارة الخارجية للسودان 
وقد ركزت الدراسة على تحليل المتغيرات المؤثرة علي 

ت علي دراسة وتحليل التجارة الخارجية للسودان وكذلك ركز
مشاكل الصادرات السودانية الي دول الكوميسا والواردات 

م، 2015-2000من السودانية من دول الكوميسا خالل الفترة 
النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي ان انضمام  أهممن 

السودان الي منظمة الكوميسا كان له اثر ضعيف علي 
لكوميسا, وبالرغم من التبادل التجاري للسودان مع دول ا

 إالفي حجم الصادرات والواردات من دول الكوميسا  الزيادة
فائض طوال الفترة منذ  أيالميزان التجاري لم يحقق  أن

وأوصت الدراسة بضرورة م, 2015عام  وحتىبداية االنضمام 
 مشاكل بحل المحلى لإلنتاج التنافسية القدرة تقوية

 زراعية دوله السودان وبما أن .عموماً  اإلنتاج ومعوقات
 األولوية وإعطائهالزراعي  والقطاع بالريف االهتمام فيجب

 ومكافحة ما االستثمارية والفرص اإلنمائية الخطط في القصوى
 يضمن بما وذلك واقتصادية، بيئية أخطار من له يتعرض
 المدن في الصناعية التنمية بين التوازن النسبي تحقيق

 وسالمة القوانين وسن ووضع التشريعات الريف، والزراعية في
  .والمستهلكين والمنتجين المجتمع أفراد وحماية تطبيقها

Abstract: 
 

The study examined the economic effects of Sudan 
joining the COMESA Group on how to exploit the 
economic resources enjoyed by Sudan and the problems 
and obstacles that limit the benefit of the benefits 
and advantages granted by these blocs. The study 
assumes that the Sudanese economy does not benefit 
from the benefits of the COMESA because of the poor 
competitiveness of Sudanese products. The lack of 
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sufficient economic expertise of local producers 
leads to the lack of benefits of joining regional 
economic blocs. The study followed the descriptive 
analytical method in the study of the variables 
related to the problem of the study. The study 
analyzes the variables affecting the external trade 
of the Sudan. The study focused on analyzing the 
variables affecting the external trade of the Sudan 
and focused on studying and analyzing the problems of 
Sudanese exports to COMESA countries and Sudanese 
imports from COMESA during the period 2000-2015. One 
of the main findings of the study is that the 
accession of Sudan to the COMESA organization has had 
a small impact on the trade exchange of the Sudan 
with the COMESA countries. Despite the increase in 
the volume of exports and Imports from the COMESA 
countries, but the trade balance has not achieved any 
surplus throughout the period from the beginning of 
accession until 2015, and recommended the study of 
the need to strengthen the competitiveness of 
domestic production to solve the problems and 
constraints of production in general. Since Sudan is 
an agricultural country, it is necessary to pay 
attention to the countryside and the agricultural 
sector and to give it the highest priority in the 
development plans and investment opportunities and to 
combat the environmental and economic risks that are 
exposed to it, thus ensuring the relative balance 
between industrial development in rural and rural 

areas; Society, consumers and producers. 
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 أوال: المقدمة:
مجال  ظلت التكتالت االقتصادية اإلقليمية وسيلة هامة في

التجارة الدولية خالل النصف الثانى من القرن الماضى، وقد 
الظاهرة بتسارع خطى العولمة وما رافقها  هذه  ارتبط تنامى

من عمليات اندماج تزامنت مع عمليات تحرير التجارة 
 عبر الدولية، وتحرير حركة روؤس االموال عالميا سواء

تدفقات االستثمار األجنبية المباشرة أو غير المباشرة حتى 
اصبحت التكتالت االقليمية سمة أساسية من سمات النظام 

ولم. تعزز التوجه إلى التكتالت االقتصادية االقتصادي المع
بعد خضوع كل من الدول المتقدمة والنامية لشروط منظمة 
التجارة العالمية والخاصة بتحرير التجارة، باالضافة إلى 
ذلك خضوع عدد كبير من الدول المتقدمة لشروط صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي الخاصة بإعادة جدولة الديون 

الدول األفريقية لتحقيق الفائدة  لخصخصة. وسعتوبرامج ا
االقتصادية من ظاهرة التكتالت االقتصادية رغم ضعف هياكلها 
االقتصادية ولذلك فهي تعتمد على المعامالت الخارجية 
لتحقيق أكبر قدر من المكاسب االقتصادية وأصبح هناك أكثر 
من خمسة وعشرون تكتالً اقتصاديا إقليميا  في  العالم  

نصيب القارة األفريقية منها يتمثل في عدة أشكال ويتضمن و
عدد من األهداف االقتصادية منها تعزيز التعاون والتكامل 
بين الدول األعضاء في التجمعات ومن أهم هذه التكتالت نجد 

 ومن السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا الكوميسا
ة للدول الهياكل االنتاجي أهم أهداف هذا التكتل تنمية

األعضاء وتشجيع وتنمية االنشطة االقتصادية ورفع مستوى 
المعيشة والتعاون  في  مجال االستثمار الوطنى واألجنبي 

التكتل ويسعى ليكون عضوا في منظمة  والسودان عضو في هذا
التجارة العالمية ودخول السودان لهذه التجمعات له فوائد 

طبيق اهداف هذه اقتصادية كبيرة يمكن تحقيقها اذا تم ت
االتفاقيات كما خطط لها. ويعاني السودان من االستفادة من 
مزايا الكوميسا لتقوية نفوذه علي منتجاته لتحقيق القدرة 
التنافسية العالية وفقاً لما يتمتع به السودان من مزايا 

 مطلقة ونسبية لبعض منتجاته وموقعه الرائد.
  : مشكلة الدراسة

عاني  من القصور في كثير من المجاالت االقتصاد السوداني  ي
حيث يوجد خلل في الميزان التجاري وذلك نتيجة الخلل 
الواضح في التبادل التجاري بين السودان والدول األعضاء 
في التكتالت االقتصادية مثل الكوميسا. ما المزايا التي 
يحصل عليها السودان من انضمامه إلى التكتالت االقليمية 

 االقتصادية؟
عدم  أدت إلى ما العوامل والمتغيرات االقتصادية التي .1

 االستفادة من المزايا التي يمنحها  تجمع الكوميسا؟ 
هل يستفيد السودان من انضمامه إلى هذه التكتالت  .2

 االقتصادية (الكوميسا) في  تحقيق التنمية االقتصادية؟
 :أهمية الدراسة
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تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع نفس وذلك إلبراز 
أهمية التكتالت االقتصادية اإلقليمية ودورها في تحقيق 
التنمية االقتصادية واآلثار المترتبة على االنضمام اليها 
من حيث دراسةاإليجابيات والسلبيات والشروط التي تفرضها 

 اإلقليمية.  واألهداف التي تحققها تلك التكتالت االقتصادية
  :أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى اآلتي:    
الكوميسا ومقوماته وأهدافه  تكتل التعرف على مفهوم .1

 وإشكاله.
دراسة المزايا التي توفرها الكوميسا لالقتصاد  .2

 السوداني.
التعرف على آليات توظيف المزايا التي توفرها  .3

 الكوميسا.
 فرضيات الدراسة :

االقتصاد السوداني من مزايا تكتل الكوميسا عدم استفادة  .1
 بسب ضعف القدرة التنافسية للمنتجات السودانية.

عدم وجود الخبرة االقتصادية الكافية لدى المنتجين  .2
المحليين يؤدى إلى عدم االستفادة من المزايا التي تتمثل  

 في  االنضمام إلى التكتالت االقتصادية االقليمية.
 

، الوصفيالتحليل بع الدراسة منهج تتمنهجية الدراسة: 
ءاإلحصا التحليلومنهج   

 :ثانيا: الدراسات السابقة
دراسة اآلثار المترتبة على انضمام السودان لمنظمة  -1

 .(3) م2006 الكوميسا
وقد تم اعداد هذه الدراسة بواسطة االمانة الوطنية للكوميسا  

التي نادت بتجميد بوزارة التجارة الخارجية تفاعال مع اآلراء 
وذلك  2007و  2006عضوية السودان بمنظمة الكوميسا لعامي 

بغرض الوقوف على اآلثار المترتبة من انضمام السودان لمنطقة 
الصفرية والتعرف على مدى  التجارة الحرة وتطبيق التعريفة

استفادة السودان من المنظمة. وسلبيات وإيجابيات االنضمام. 
على جمع المعلومات من الجهات ذات الصلة وقد اعتمدت الدراسة 

وتحليلها ومن ثم صياغة نتائج التحليل وقد توصلت الدراسة 
 الى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها مايلي:

  االستمرار في عضوية الكوميسا والبقاء في مرحلة التعريفة
الصفرية وعدم االنتقال الى مرحلة االتحاد الجمركي اال بعد 

 فيق األوضاع االقتصادية الداخلية.ان يتم تو

  هنالك العديد من المكاسب المتوقعة من االستمرار في عضوية
الكوميسا من خالل االستثمارات المتوقع دخولها لجنوب 
السودان لما يتمتع به جنوب السودان من ثروات وموارد 

 طبيعية.
  االهتمام بالتقنيات الالزمة للنهوض بالمنتجات وتطويرها

 عمل على تقوية القدرة التنافسية لهذه المنتجات.وذلك لل
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أثر اتفاقية الكوميسا على  دراسة هاد شاويش كير، -2
اإليرادات الجمركية في السودان،بحث تكميلي لنيل درجة 
الماجستير،كلية الدراسات التجارية، جامعة السودان للعلوم 

 م. 2007و التكنولوجيا، 
يق اتفاقية الكوميسا على وقد هدفت الدراسة لمعرفة اثر تطب 

مساهمة االيرادات الجمركية في االيرادات العامة للدولة. 
خصوصا وأن الكوميسا تدعو الى تخفيض او إزالة الرسوم 
الجمركية بين الدول االعضاء. وخلصت الدراسة الى ان تطبيق 
اتفاقية الكوميسا أدى الى انخفاض واضح في مساهمة االيرادات 

الضرائب غير المباشرة خصوصا في اإليرادات الضريبية عموما و
العامة للدولة وذلك نتيجة للفاقد الضريبي الكبير 
والمتزايد جراء انخفاض التعريفة الجمركية للواردات من 
الدول االعضاء. والحظت الدراسة ان الفاقد الضريبي يتزايد 
كلما اقتربنا من التطبيق الكامل للتعريفة الصفرية والتي 

. وسوف يتضاءل عند بلوغ مرحلة 2000التنفيذ عام  دخلت حيز
 .2008االتحاد الجمركي المزمع اإلعالن عنه في ديسمبر 

دراسة سمية يحي البيلي، "األثر االقتصادي النضمام السودان -3
لمنظمة الكوميسا"، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير،كلية 

ولوجيا، الدراسات التجارية، جامعة السودان للعلوم و التكن
 م.2007

وقد تمثلت مشكلة الدراسة في (معرفة أسباب عدم وجود آثار  
ايجابية واضحة على االقتصاد السوداني في مايتعلق بميزان 
المدفوعات النمو االقتصادي والحرية االقتصادية النضمام 
السودان لمنظمة الكوميسا على الرغم من مرور اكثر من خمسة 

 السودان للكوميسا. وخلصت الدراسة لآلتي:عشر عاما النضمام 
  شارك السودان خالل الفترة السابقة بفاعلية في برامج

وانشطة الكوميسا االقتصادية وغير االقتصادية واستفاد من 
 برامج العون الفني التي قدمته الكوميسا في كافة المجاالت.

  استفاد السودان من التمويل الذي قدمه بنك التجارة
 (التابع للمنظمة) للعديد من المشاريع بالسودان. التفضيلية

  استضافة السودان لمقر محكمة عدل الكوميسا اعطت السودان
ميزات اقتصادية عديدة (مثل التوظيف توفير العمالت الحرة 

 سهولة متابعة قضايا السودان لدى المحكمة ...الخ).

وأثرها  سلوى محمد حاج إبراهيم التكتالت اقتصادية اإلقليمية-4
على تجارة السودان الخارجية ( دراسة حالة الكوميسا)، بحث 
تكميلي لنيل درجة الماجستير،دراسة غير منشورة جامعة 
الخرطوم، معهد البحوث و الدراسات اإلنمائية،قسم التخطيط 

 م.2007التنموي 
  هدفت الدراسة الى معرفة مدى استفادة السودان من انضمامه

ة في مجال التجارة الخارجية آخذا الى التجمعات األفريقي
الكوميسا كحالة للدراسة بجانب البحث عن السلبيات و 
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االيجابيات لهذا االنضمام واآلثار التي يمكن أن تترتب في حالة 
 االنسحاب من المنظمة

 وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية
   أن الصادرات تعاني من مشاكل داخلية هيكلية تحد من

األسواق العالمية بما فيها دول  تنافسيتها في
الكوميسا.وبالرغم من اإليجابيات التي حدثت في بعض الجوانب 
االقتصادية واالجتماعية إال أنه كانت هناك سلبيات و التي 
أهمها عدم مقدرة المنتجات السودانية على المنافسة بسبب 

 ارتفاع التكلفة مقارنة بالدول األعضاء.
  وأوصت الدراسة بمعالجة المشاكل الداخلية حتى يستفيد

السودان من فرصة انضمامه للكوميسا و يجب مراجعة وجود  
السودان في تلك التكتالت بصورة دورية ومستمرة و معرفة ما 

 حققه من فوائد والعمل على معالجة نقاط الضعف.  

سودان مروة سيف الدين عبد اهللا،اآلثار المترتبة على تجارة ال-5
 الخارجية مع دول الكوميسا، رسالة ماجستير، غير منشورة،

جامعة النيلين، كلية التجارة والدراسات االقتصادية 
 .2007وأالجتماعية قسم االقتصاد،

 
  تناولت الدراسة مفهوم وأهمية التكتالت االقتصادية وما تجلبه

من فوائد للدول المنفتحة للتكتل األفريقي المتمثل قي سوق 
وانضمام السودان  المشتركة لشرق و جنوب أفريقيا (الكوميسا)

لهذا التكتل مع وصف اآلثار المترتبة على التجارة السودان 
الخارجية مع دول المجموعة من حيث صادراته لهذه الدول  

 ووارداته منها.
  وقد أوصت الدراسة على ترقية وتطوير السلع الزراعية

البحوث الزراعية ورفع الجودة بالتركيز على اإلنتاجية وتطوير 
للسلع ذات الميزة النسبية لإلنتاج وخاصة السلع الغذائية 
والعمل على إزالة كافة العقبات التي تعترض الصناعات 

 المحلية.

: الكوميسا:   ثالثاً
 تعريف الكوميسا: -1

" على أنها السوق األفريقية Comesaتترجم كلمة الكوميسا "
أفريقيا  المشتركة لدول شرق وجنوب Africa The Common Market of 

East & Southern وهي الحروف األولى لكلمات الترجمة اإلنجليزية  
يسا" وقد تم تداول المصطلح منطوقاً بالعربية على أنه "الكوم

لسهولة النطق والتداول بين أجهزة اإلعالم والمهتمين. تعرف 
قتصادي لتكامل الكوميسا حسب اإلتفاقية الرسمية على أنها تكتل ا

إقليمي بين دول أفريقية ذات سيادة اتفقت فيما بينها على 
االرتقاء بالتكامل اإلقليمي في منطقتها من خالل تنمية التجارة 
وإندماج السوق، ومن خالل التعاون وتركيز العمل من أجل تطوير 

وتعظيم االستفادة من المصادر الطبيعية واإلنسآنية للصالح 
دل لجميع شعوبها ودولها. تعريف أخر للكوميسا المشترك والمتبا
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من الناحية االقتصادية بأنها مجموعة الدول المكونة له، عبر 
مراحل معينة من التكامل االقتصادي هي: منطقة التجارة الحرة على 

م، ثم منطقة االتحاد الجمركي المقرر لها أن 2000أن تتم في عام 
م. ولذلك 2028كة في عام م، ثم السوق المشتر2004تكتمل في عام 

، وخاصة من الناحية  فإن الكوميسا تمثل أقليماً اقتصادياً هاماً
الجيوبوليتيكية المتالكه شواطئ على درجة عالية من األهمية، حيث 
تمتد هذه الشواطئ من بور سعيد شماالً على البحر المتوسط مروراً 

وشواطئ  بقناة السويس والساحل الغربي للبحر األحمر وخليج عدن،
 ، أفريقيا الشرقية على المحيط الهندي حتى جزيرة مدغشقر جنوباً
كما يشغل هذا األقليم حيزاً هاماً من سواحل أفريقيا الجنوبية 

والوسطى على المحيط األطلنطي وذلك في الجزء الشاطئ من ناميبيا 
  .وأنجوال والكونغو الديمقراطية

أفريقية تقع في جنوب وشرق تضم الكوميسا إحدى وعشرين دولة 
القارة السمراء وهذه الدول هي من الشمال إلى الجنوب: مصر، 
السودان، إثيوبيا، إريتريا، جيبوتي، أوغندا، كينيا، 
تنزانيا، رواندا، بوروندي، الكنغو الديمقراطية، ماالوي، 
سيشيل، جزر القمر، مدغشقر، زامبيا، زيمبابوي، ناميبيا، 

مليون  12,4. ويغطي تكتل الكوميسا نحو أنجوال، وسوازيالند
% من مساحة القارة األفريقية 41كيلو متر مربع أو ما يعادل 

مليون نسمة أي ما يزيد  380ويبلغ مجموع السكان لدول التكتل 
على نصف سكان القارة وهو بهذا يمثل أكبر تكتل اقتصادي 

 أفريقي.
 شتركة:المبادئ التي تقوم عليها السوق األفريقية الم -2

تقوم الكوميسا في سعيها إلى تحقيق أهدافها على مجموعة من  
المبادئ األساسية التي تعتبر قواعد للسلوك تسير عليه الدول 
األعضاء في تفاعالتها مع بعضها البعض ويمكن استعراض أهم هذه 

 المبادئ باختصار فيما يلي:
مبدأ االعتماد المتبادل بين الدول األعضاء: ويعتبر هذا  -1

المبدأ من القواعد الضرورية لنجاح أي تكتل اقتصادي، حيث 
يبلور فلسفة قيام التكتل االقتصادي في جملته، ويرسخ بالتالي 

 أهمية اعتماد الدول األعضاء على بعضها البعض.

التضامن الجماعي بين الدول األعضاء: وهذا المبدأ هو  -2
المكمل لمبدأ االعتماد المتبادل لتعظيم المصالح االقتصادية 
المشتركة، بل يتولد عن ذلك أيضاً نوعاً من التضامنية بين 

فيما يتعلق بالحفاظ على مصالحهم  Solidarityالدول األعضاء 
 وتحقيق أهدافهم المشتركة.

وترسيخ السالم واألمن بين الدول األعضاء: من عدم االعتداء  -3
منطلق أنه ال تنمية اقتصادية وال تعاون وتكامل اقتصادي 
حقيقي، إال بإقرار مبدأ عدم االعتداء وترسيخ السالم واألمن 

 بين الدول األعضاء.

األهداف الرئيسية لتجمع الكوميسا:تتمثل األهداف الرئيسية  -3
 1:لتجمع الكوميسا في اآلتي
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التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول  .1
 األعضاء عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق. 

العمل علي تعزيز العالقات بين دول العالم والسوق   .2
 المشتركة.

دفع عجلة التنمية المشتركة في جميع مجاالت النشاط  .3
صاد الكلي وبرامجه االقتصادي والتبني المشترك لسياسات االقت

لرفع مستويات المعيشة وتشجيع العالقات االقتصادية بين الدول 
 األعضاء. 

التعاون في مجال دفع مسيرة السالم واألمن واالستقرار بين  .4
 الدول األعضاء وذلك لتقوية التنمية االقتصادية في المنطقة. 

 الوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف الكوميسا: -4

داف السابق تحليلها، فقد أشارت إتفاقية في سبيل تحقيق األه
الكوميسا إلى مجموعة من الوسائل واإلجراءات الكفيلة بتحقيق 

 :1تلك األهداف لعل من أهمها
إتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإقامة اتحاد جمركي، وإلغاء كافة 
القيود التي يمكن أن تعوق التبادل التجاري فيما بين الدول 

عريفة جمركية مشتركة موحدة تجاه األعضاء، وتكوين هيكل ت
الواردات من غير الدول األعضاء والتعاون في مجال اإلجراءات 

 واألنشطة الجمركية
1(  
تبسيط اإلجراءات التجارية وتنسيق الوثائق الخاصة بها،  )2

ووضع الشروط التي تنظم عملية إعادة تصدير السلع من الدول 
 الداخلة في نطاق السوق المشتركة.

للمنشأ فيما يتعلق بالمنتجات التي يكون وضع قواعد  )3
 منشؤها الدول األعضاء في الكوميسا.

تعزيز التعاون في مجاالت النقل واالتصاالت لتسهيل النشاط  )4
 التجاري والخدمات وانتقال العمالة واألفراد.

 إنضمام السودان للكوميسا: -5

لم يكن السودان من الدول المؤسسة لمنطقة التجارة التفضيلية 
لدول شرق وجنوب أفريقيا ، ولكنه إنضم اليها بموجب المادة 

) من تلك االتفاقية والتى تمنح حق العضوية لتلك 46رقم (
الدول التى تجاوز مباشرة إحدى الدول األعضاء الراغبة في 

إنضم السودان المفاوضات للدخول في االتفاقية ، ولقد 
م ، وبالتالي يعد من مؤسسى 1990للمنطقة في أغسطس عام 

م. تم تكوين 1993السوق المشتركة التى تم إنشاؤها في عام 
األمانة العامة للكوميسا بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر 

م ، ومقرا وزارة التجارة 1992) الصادر في فبراير 179رقم (
ة و ذلك بغرض التنسيق من كل الوحدات العامة و الخاص

ومتابعة تنفيذ برامج وخطط ومشاريع المنظمة بالسودان مع 
العمل على مواءمتها مع األهداف والبرامج الوطنية إضافة الى 
األعداد والتحضير الجتماعات المنظمة ولجانها المختلفة داخل 
السودان والمشاركة في فعالياتها التى تعقد خارجياً باي من 

ء. هذا الى جانب تكوين لجنة للسلع التى كونت الدول األعضا
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) بهدف تذليل المشاكل 341بموجب القرار الوزاري رقم( 
والعقبات التى تعترض إنسياب التجارة بين السودان ودول 

 المجموعة ومتابعة تنفيذ التجارة الخارجية.

: القدرة التنافسية للمنتجات    :رابعاً

جية أو الدولة على تسويق هي قدرة الشركات أو القطاعات اإلنتا
، في ظل المنافسة مع السلع األجنبية منتجاتها وزيادة مبيعاتها

في األسواق الداخلية والخارجية (اقتحام األسواق الدولية). 
ويمكن أن ترجع هذه القدرة إلى األسعار المنخفضة (التنافسية 
السعرية)، أو إلى عوامل أخرى خارجة عن السعر (الجودة، 

يحتوي مفهوم القدرة ، العالمة التجارية... إلخ). واالبتكار
بسبب  التنافسية على أبعاد مختلفة وحقل واسع من السياسات االقتصادية

تعدد العوامل المؤثرة في بناء التنافسية وتنوعها. وتعد 
القدرة التنافسية من القضايا التي تكتسي أهمية قصوى عند 

اسات االقتصادية على حد  االقتصاديين ورجال األعمال وصناع السي
سواء. ومرد ذلك أن عولمة االقتصاد وسياسات االنفتاح التجاري 
التي انتهجتها أغلبية بلدان العالم (راضية أو راغمة) طوال 

؛ أفضت إلى منظمة التجارة العالمية العقود األخيرة وبتشجيع من
احتدام المنافسة في األسواق الدولية، وألغت كل حماية 

 لألنشطة اإلنتاجية المحلية من مزاحمة السلع األجنبية.

 مؤشر التنافسية العالمي: -1

يرى المنتدى االقتصادي العالمي أن بناء القدرة التنافسية 
عامال مؤثرا تدخل كلها في بناء  12ية معقدة تستند إلى عمل

مؤشر المنتدى المركب لقياس القدرة التنافسية. وتصنف 
  العوامل المؤثرة إلى ثالث مجموعات هي:

. المتطلبات األساسية: المؤسسات، البنية التحتية،  )5
 االستقرار االقتصادي الكلي، الصحة والتعليم األساسي.

الكفاءة: التعليم العالي والتدريب، كفاءة أسواق معززات 
السلع، كفاءة سوق العمل، تطور السوق المالية، الجاهزية 

 التكنولوجية، وحجم السوق المحلية.

عوامل التطور واالبتكار: تطور بنية األعمال والقدرة على  .1
 االبتكار.

 معايير قياس القدرة التنافسية:  -2
وتعتمد المؤسسة في قياس قدرتها التنافسية على جملة من    

المعايير هي: الربحية، معدالت النمو، التغير في نصيب 
المؤسسة من السوق الداخلي أو الدولي. وتتوقف القدرة 
التنافسية، على قدرة المؤسسة على التمييز عن منافسيها من 

بعد  حيث الجودة، السعر، وتوقيت التسليم والخدمات ما
 البيع.
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 القدرة التنافسية للمنتجات السودانية:
اظهرت بعض البحوث و المنتديات لقطاع الصناعة عن ضعف  

القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية وذلك نتيجة  إلى  
ارتفاع تكلفة اإلنتاج، فضالً عن الضرائب والرسوم المفروضة 

يادة  على الصناعة الوطنية، واكدت الدراشات على أهمية ز
اإلنتاج من أجل الصادر وإزالة المعوقات التي تعوق انسياب 
الصادرات منها فاتورة الكهرباء ورسوم اإلنتاج وتهيئة 
البيئة الصناعية،وعدم وجود ثقافة االمنتاج للتصدير لدى 
المنتج المحلي وأكدوا على أهمية تفعيل االتفاقيات 

 الثنائية.
إن عدم تفعيل القوانين والنظم والضوابط يضر كثيراً   

باإلنتاج والصادر، و البد من التنسيق الكامل بين الوزارات 
والهيئات والقطاع الخاص والمصنعين للخروج بمصفوفة شاملة 
لدعم االقتصاد،  االهتمام بزيادة اإلنتاج الصناعي المحلي من 

اخل في إطار إنفاذ أجل زيادة الصادرات وتوطين الصناعة بالد
السياسات االقتصادية وزيادة الصادرات، و ضرورة خلق بيئة  
تنافسية تساعد على التنمية االقتصادية وتحريك الموارد. و  
كذلك االستفادة من التقانة الصناعية في استغالل الموارد 
واإلمكانات الطبيعية المتاحة لتصنيع المواد الخام وزيادة 

 ا في تنمية الصادرات.القيمة المضافة وأثره

وكشفت الدراسات عن ضعف القدرة التنافسية للمنتجات 
السودانية في مواجهة السلع المستوردة داخل األسواق 
الوطنية.مما أدى إلى  توقف بعض المصانع خاصة بالمنطقة 
الصناعية ببحري نتيجة لمشاكل الورثة أو التمويل وتقادم 

تواجه تطوير اإلنتاج التقانة. وهناك بعض المعوقات التي 
الصناعي من أجل الصادر والتي تكمن في إغراق األسواق 
بالمنتحات منخفضة التكلفة، و من تلك المعوقات عدم تأهيل 
المناطق الصناعية وعدم تطبيق المواصفات الدولية للجودة في 

 مجال الذبيح وتصنيع اللحوم والتعبئة.

 مساهمة القطاع الصناعي في الصادر: -3

مساهمة القطاع الصناعي في حصيلة الصادر مساهمة ضعيفة  أن   
ال تواكب الطاقات اإلنتاجية المتاحة، على الرغم من وجود 
األسواق المرتبطة باالتفاقيات اإلقليمية وما تقدمه من 
امتيازات وإعفاءات جمركية. إن القطاع الصناعي يعتبر أحد 

 أن مساهمته القطاعات المساهمة في توفير النقد األجنبي، إال
في حصيلة الصادر متذبذبة من عام آلخر وال تواكب الطاقات 
اإلنتاجية المتاحة بهذا القطاع بالرغم من وجود العديد من 
األسواق سواء في مجال العالقات الثنائية أو المرتبطة 
باالتفاقيات اإلقليمية وما تقدمه من امتيازات وإعفاءات 

يلة الصادر من خالل تقوية جمركية،  لذلك يجب االرتقاء بحص
القدرة التنافسية لإلنتاج الوطني مع االلتزام بالمواصفات 
ا. علما بأن  ومتطلبات الجودة الشاملة المطلوبة عالميً
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السودان  يمتلك قاعدة عريضة من الموارد واإلمكانيات في 
مجاالت التنمية المختلفة خاصة ما يرتبط منها بالتصنيع، 

 قيقاألمر الذي يتطلب تح

االستفادة المثلى من هذه الموارد بالتصنيع والعمل على 
التطوير المستمر إلحداث النهضة المطلوبة، ويعتبر خروج 
العديد من المصانع من دائرة اإلنتاج نتيجة لبعض السياسات 
ذات اآلثار السالبة التي أدت إلضعاف القدرة التنافسية وخروج 

ي مجال صناعة الغزل بعض المصانع من دائرة اإلنتاج خاصة ف
 والنسيج والمالبس الجاهزة وغيرها .

على الدولة إعادة النظر في إزالة اآلثار السالبة 
التي أدت لضعف القدرة التنافسية وعدم المقدرة على 
مواجهة متطلبات العملية اإلنتاجية من تمويل وخالفه وتوقف 
 بعض المصانع وتدني الطاقة اإلنتاجية لمصانع أخرى، علماً 

بأن هذه المصانع المتوقفة تشغل مساحات كبيرة وفي مواقع 
تحظى بكل الخدمات الالزمة لدوران عجلة اإلنتاج، و إن 
المناطق الصناعية التي أصبحت مواقع جديدة لقيام المصانع 
في القطاعات المختلفة تفتقر للعديد من البنيات التحتية 

والدفاع  سواء في مجال الكهرباء والمياه أو الصرف الصحي
المدني، األمر الذي يرفع من تكلفة اإلنتاج وإضعاف القدرة 
التنافسية التي تعتبر إشارة مرور للدخول لألسواق 

 الخارجية.

أن الشركات السودانية تحتاج الى نوعية محددة من 
المساعدات لتحسين قدراتها التصديرية والتنافسية ومن 

ن االسواق اهمها الحصول على المعلومات المتخصصة بشأ
العالمية وتحديد المقاييس التنافسية وايجاد نظم فاعلة 
للتوريد وكيفية استغالل فرص التجارة االلكترونية وتطبيق 

 .نظام ضمان الجودة (ايزو ) ومقاييس المحافظة على البيئة

و توسيع نطاق خدمات بناء القدرات التصديرية لتشمل   
تخطيط التصديرى وال Export Coaching التوجيه التصديرى

وتطوير مجمع جديد لخدمة المصدرين بشكل إقليمى يهدف 
لتقديم خدمات الدعم الفنى والتدريب لتأهيل المصدرين 
وتطوير برامج تدريبية جديدة فى مجال التجارة الخارجية 
لخدمة الشركات السودانية ولدعم جهودها فى النفاذ لألسواق 

 الخارجية.

 الكوميسا:أثر اتفاقية   -4

اظهرت اتفاقية  الكوميسا ضعف القدرة التنافسية للمنتجات 
السودانية في أسواق الكوميسا التي تتمتع السلع ذات 
المنشأ من دول الكوميسا بتخفيض في الرسوم الجمركية 

% متى استوفت السلعة شرط القيمة المضافة الذي 100بنسبة 
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جهة السلع % للكوميسا ، فضالً عن ضعفها في موا35يبلغ 
المستوردة داخل السوق الوطني بسبب ارتفاع التكلفة 
مقارنة بتلك الدول بجانب الضرائب والرسوم المكبلة بها 
الصناعة الوطنية،مما انعكس ذلك في توقف العديد من 
المصانع باإلضافة لتدني الطاقات اإلنتاجية لمصانع أخرى من 

ستوردة ذات جراء هذه المنافسة. علماً بأن بعض السلع الم
جودة متدنية، وبالتالي ذات جودة وأسعار منخفضة مقارنة 
باإلنتاج الوطني. وحصيلة ذلك تدني الطاقات اإلنتاجية 
للصناعة المحلية وفقدان بعض العاملين وظائفهم، وأيضاً 
فقدان الخزينة العامة لبعض الموارد نتيجة لإلعفاءات 

بر الكومسيا الجمركية الممنوحة لهذه السلع المستوردة ع
مع عدم وجود أي صادرات صناعية من السودان لتلك الدول بل 

 منتجات زراعية.

 خامساً : الدراسة التطبيقية:
من خالل عرض الدراسة النظرية و الدراسات السابقة و مشكلة 

الدراسة و أهدافها و فروضها ، يمكن القيام بالدراسة 
ليل البيانات التطبيقية من خالل عرض بيانات الدراسة ثم تح

:  و  

اختبار الفروض ، حيث تعكس العالقة المفترضة بين 
المتغيرات المستقلة وهي حجم الصادرات، وإعادة الصادرات 
والتي من المتوقع انيكون لها أثر إيجابي على المتغير 
التابع إجمالي الصادرات السودانية لدول الكوميسا وقد 

الى عام   2000عام تناولت الدراسة بياناتها في الفترة من 
. استصحبت الورقة منهج التحليل القياسي وذلك بتجريب 2015

والقياسية (االنحدارية) بدءاً  الدوال الرياضية واإلحصائية
بنموذج االنحدار الخطي البسيط أي المتغير التابع 
ر في دالة واحدة مع تضمين عامل  والمتغير المستقل المفسّ

ة النصف لوغريثمية الخطأ وكذلك النماذج الغير خطي
واللوغريثمية الكاملة. وتوصل بعد مجموعة من التجارب 
للنماذج االنحدارية ألفضل نموذج يمكن أن يجيب علي تساؤالت 
الورقة. والداللة اإلحصائية بين (الصادرات والواردات من 
جهة وإجمالي الصادرات السودانية لدول الكوميسا من جهة 

 أخري).
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 تقدير النموذج: -1

 )1جدول رقم (
 يوضح التقدير الثاني وأهم مؤشراته

kom = 74658.4 + 0.0148*x - 
0.008*m  

STD. Error = (307)   (0.002)   
 (0.003) 

R2 = 0.86 
R-2 = 0.79 

F – test = 9.47          Prob 
of  F = 0.000 

D.W = 1.92 
ــات ــل البيان ــائج تحلي ــن نت ــث م ــداد الباح ــدر: إع  - المص

 E-viewsبإستخدام 
ومن هذا النموذج يتضح لنا أن إجمالي الصادرات السودانية 
لدول الكوميسا يتأثر بحجم الصادرات السودانية والواردات 

م، حيث ان كل 2016-2000في فترة الدراسة التي تمتد من 
رة أعاله غير ذات د اللة معنوية إحصائية المتغيرات المفسّ

وهذا جيد في التقدير القياسي، وأثر هذه  0.05أكبر من 
المتغيرات مجتمعة علي إجمالي الصادرات السودانية لدول 

% يرجع ألثر متغيرات 14% والباقي من الثر 86الكوميسا 
أخري غير مدرجة في النموذج. ويخلو النموذج من مشكلة  

) تقترب من القيمة DW( االرتباط الذاتي للبواقي حيث قيمة
 .2المعيارية 

 تقييم النموذج: -2
بعد تقدير النموذج يجب أن تخضع النموذج للتقييم وفق 
المعايير اإلحصائية واالقتصادية والقياسية حتى يتم تفسير 
الدالالت أو تحديد أثر المتغيرات الخارجية "المستقلة" علي 

المنهج الذي تم  المتغيرات الداخلية في النموذج. وبما أن 
إتباعه في هذا البحث هو التحليل المكثف للبيانات وفق 
متطلبات دراسة السالسل الزمنية ال بد أن يستمر نهج 
التقييم اإلحصائي للتأكد من اجتياز النموذج للمعيار 

 اإلحصائي ومن ثم المعيار االقتصادي والمعيار القياسي.
 المعيار االقتصادي: أ.

م معادلة محددات إجمالي الصادرات تقييم إشارات معال
 السودانية لدول الكوميسا:

   إشارة القـاطع (الثابـت) أو القـدرة الذاتيــة لمعادلـة
إجمالي الصادرات السودانية لدول الكوميسا موجبـة، أي أن  
القدرة الذاتية لمعدالت إجمالي الصادرات السودانية لـدول 

 م موجبة.2016-2000الكوميسا خالل الفترة 
 معامل معدل الصـادرات موجبـة دالـة علـي العالقـة  إشارة

الطرديــة التــي تــربط بــين معــدالت الصــادرات الســودانية  
وإجمالي الصادرات السودانية لدول الكوميسا وهـذا يـرتبط 

 بواقع الحال في السودان.
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  إشارة الواردات سالباً للعالقة العكسية التـي تـربط بـين
السـودانية لـدول الكوميسـا الواردات و إجمالي الصادرات 

 وهذا يتماشي مع منطوق النظرية االقتصادية.
 المعيار اإلحصائي: ب.

يعتبر هذا المعيار من المعايير الهامة في دراسة العالقات 
االقتصادية وذلــك للتعـرف علـي معنويـة التقــديرات ومـدي  
مطابقتها مع منطوق النظرية االقتصادية وتمثيلها للمجتمـع  

وينقسم إلي نوعين رئيسين من االختبارات همـا الذي تمثله. 
 اختبار جودة التوفيق، واختبار المعنوية.

 اختبار جودة التوفيق:
أو ما يعرف بمقدرة النموذج علي التفسـير هـو معامـل 

) عاليـة دل ذلـك علـي R2) فكلما كانت قيمة (R2التحديد (
) لكل معادلة أو نمـوذج مـن R2قوة األثر. فقد كانت قيمة (

 ماذج المقدرة كما يلي: الن
 ) يوضح2جدول رقم (

المتغيرات المضمنة في النموذج ككل وقيمة معامل التحديد 
)R2) ومعامل التحديد المعدل (R-2:( 

المتغيــــــرات  النموذج
 المضمنة فيها 

-Rقيمة  R2قيمة 
2 

 X, M,  0.86 0.79 التقدير 
ــات ــل البيان ــائج تحلي ــن نت ــث م ــداد الباح ــدر: إع  - المص

 E-viewsبإستخدام 
 يالحظ من الجدول أعاله اآلتي:

أن المتغيــرات المضــمنة فــي نمــوذج التقــدير لمحــددات    
إجمالي الصـادرات السـودانية لـدول الكوميســا فـي فتـرة  

% من المتغيـرات بينمـا بقيـة 86) تفسر X, Mالدراسة هي (
جاعـه لمتغيـرات لـم تضـمن صـراحةً فـي % يمكـن إر14األثر 

النموذج وتم جمعها في عامل الخطأ ولذا فإن جـودة توفيـق 
النموذج تعتبر عالية جدا بيد أن النموذج يعاني من مشكلة 

 التعدد الخطي.
 اختبار اعتماد تأثير المتغيرات الداخلية:

وذلك العتمـاد تفسـير   T , Z , Fوتشمل اختبارات         
ي النموذج كأساس جيد لعلمات المجتمع. وترتبط المتغيرات ف

بعـدد البيانـات وتبـاين  T Test , Z Testالمفاضلة بـين 
وتبـاين  30المجتمع فإذا كانت حجـم البيانـات أكثـر مـن 
وإال ســيتم  Zالمجتمــع معلــوم حينهــا يــتم اســتخدم قيمــة 

 . والجدول أناه يوضح ذلك.Tاستخدام 
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 ) يوضح3جدول رقم (
لمتغيرات نموذج محددات إجمالي الصادرات  Tاختبار 

 السودانية لدول الكوميسا:
معالم العينة  النموذج

 المضمنة في النموذج
قيمة 

T 
الداللة 
اإلحصائية 

 Tلقيمة 
 

 الكوميسا
B1(X) 5.14 0.081 
B2(M) -

4.92 
0.074 

 
ــات ــل البيان ــائج تحلي ــن نت ــث م ــداد الباح ــدر: إع  - المص

 E-viewsبإستخدام 
ــرات              ــابق أن المتغي ــدول الس ــن الج ــظ م يالح

المضمنة في النموذج ال يمكن اعتماد تأثيرها إحصائياً  ذلك 
. والمتغيـرات هـي 0.05) أكبـر مـن Prob of Tألن قيمـة (

 (الصادرات، والواردات). 
 سي:المعيار القيا ج.
 مصفوفة االرتباطات الخطية لمتغيرات النموذج: -1

تحدد النظرية االقتصادية ونظرية االقتصاد القياسي بعض     
األسس والمعايير حتي يتم اعتماد النموذج قياسيا، ومن هذه  
األسس أو الفرضيات عدم وجود ارتباط خطي بين المتغيرات 

ذج محددات المستقلة. وعند دراسة مصفوفة االرتباطات لنمو
إجمالي الصادرات السودانية لدول الكوميسا، ومن خالل 
مصفوفة االرتباطات اتضح عدم وجود عالقة قوية بين 

 المتغيرات مما يعني خلو المشكلة من النموذج المقدر.
 االرتباط الذاتي التسلسلي لألخطاء " البواقي": -2

أن   (OLS)تفترض طريقة المربعات الصغرى العادية          
. طبيعـة   معامالت األخطـاء عشـوائية وغيــر مترابطـة زمنيـاً
ــي  ــاط ذات ــود ارتب ــال وج ــل احتم ــاد تجع ــرات االقتص متغي
كبيرالسيما عند إستخدام بيانات سالسـل زمنيـة فـي مجموعـة 
متعددة للمتغيرات، كذك قد يؤدي حذف متغير هام إلي وجـود 

 ).14-9ظاهرة اإلبطاء. أنظر المالحق من (
 )4(جدول رقم 

) للنماذج المجربة D.Wوتسون ( –يوضح اختبار ديربن 
 والنموذج النهائي:

 D.W النموذج
 1.92 التقدير 

ــات ــل البيان ــائج تحلي ــن نت ــث م ــداد الباح ــدر: إع  - المص
 E-viewsبإستخدام 

 :Heteroskedasticityمشكلة عدم ثبات التباين  -3
أن  (OLS)تفتــرض طريقــة المربعــات الصــغرى العاديــة     

تباين األخطاء العشوائية ثابـت أي أن متوسـط الفـرق بـين 
المشاهدات المتجاورة يجب أال يزيد أو ينقص بشكل كبير مـع 
مرور الزمن. وتوجد عدة طرق الختبار فرضية ثبـات التبـاين 

 –وآرش،  وبعض تطبيـق إختبـار وايـت  –منها إختبار وايت 
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ــدول و ــودانية ل ــادرات الس ــالي الص ــوذج إجم ــي نم آرش عل
 الكوميسا كانت النتائج علي هذا النحو.

 
 )5جدول رقم (

وآرش علي معادالت النموذج للمرحلة  –يوضح إختبار وايت  
 األولي للتقدير:

 المعادلة
قيمة 
إحصائي

 Fة 

Prob of 
"F" 

قيمة 
إحصائية 

R2 

Prob 
of " 
R2" 

ــالي  إجمــ
الصادرات 
السوداني

ة لـــدول 
 الكوميسا

2.198 0.071 21.90 0.146 

بإسـتخدام  -المصدر: إعداد الباحث من نتائج تحليل البيانات
E-views 

وهي أكبـر مـن  (Prob – F = 0.071)من الجدول أعاله نالحظ أن 
وهــذا يــدل وفــق اختبــار وايــت أن معادلــة إجمــالي   (5%)

الصادرات السودانية لدول الكوميسـا فـي فتـرة الدراسـة ال  
) 16تعاني من مشكلة اختالف التبـاين. أنظـر الملحـق رقـم (

المتعلق بالكشف علي مشكلة اختالف التباين باسنخدام اختبار  
 آرش.

: مناقشة النتائج:  سادساً
ادة االقتصاد السوداني من مزايا الفرضية األولي: عدم استف

تكتل الكوميسا بسب ضعف القدرة التنافسية للمنتجات 
 السودانية.

 الزراعية السلع وتصدير إنتاج في نسبية ميزة السودان يمتلك
 والسكر. ويستطيع الزيتية والحبوب الخضر والفاكهة مثل

 في التنافسية قدرته من تحسين تمكن إذا كبيرة مكاسب تحقيق
من  السكر صناعة تعتبر حاليا الزراعية السلع جإنتا

 موقعا السودان بها يحتل أن يمكن الرائدة التي الصناعات
 الكوميسا دول كل وأن خصوصا منظمة الكوميسا في مميزاً 

 لمقابلة  على االستيراد تعتمد وموريشيوس مصر باستثناء
 .السكر من احتياجاتها

وبعد استخدام البيانات وتحليلها باستخدام االقتصاد 
القياسي ومنهجية نماذج االنحدار المتعدد تبين أن االقتصاد 
السوداني لم يستفد من مزايا التكتل المعلن من دول 
الكوميسا بسبب ضعف الصادرات السودانية منه وإلي التكتل 

حجم مقدرة إعادة الصادر و(معلمة) وهذا ظهر من خالل قيمة 
الصادرات السودانية حيث جاءت غير ذات داللة إحصائية في 

 النموذج المقدر وهذا يؤكد قبول الفرضية بسبب:
 من سنوات تسع بعد الكوميسا لدول السودان انضمام .1

 الفنية والوظائف من الفرص الكثير أفقده إنشائها
فتح  الكوميسا. عدم تحولها التي المشروعات من واالستفادة
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ى الكوميسا دول في تجارية ومراكز ملحقيات  دول في حتّ
 المقر (زامبيا).

 .المختلفة الدولة أجهزة بين عدم التنسيق .2
 جودة ومعايير القياسية والمواصفات الجودة مطابقة عدم .3

 في العالمية المعايير الصناعية والزراعية وفق المنتجات
لقطاعي الصناعة  التنافسية القدرة عدم إلي أدي السودان
 الخارجية وتحديداً تكتل الكوميسا. األسواق في والزراعة

 أسواق إلى النفاذ في الخاص القطاع مشاركة ضعف .4
 .السودانية الصادرات لزيادة الكوميسا

 التصديري لإلنتاج كاملة رعية ا ز مشاريع وجود عدم .5
 المطلوبة. بالمواصفات

االقتصادية الكافية الفرضية الثانية: عدم وجود الخبرة 
لدى المنتجين المحليين يؤدى إلى عدم االستفادة من 
المزايا التي تتمثل  في  االنضمام إلى التكتالت االقتصادية 

 اإلقليمية.
هذه الفرضية تم اثباتها وفق أدبيات تكتل الكوميسا   

ومدي استفادة السودان من هذا التكتل واتضح من خالل السرد  
ن الخبرة االقتصادية لم تكن بالقدر لمتغيرات الورقة أ

الكافي للممثلين االقتصاديين والدبلوماسيين السودانيين 
في تكتل الكوميسا وهذا من شأنه أن يقلل فرص اتخاذ 
القرار في الكتلة السودانية بالكوميسا. وانعكس ذلك علي 
عدم معنوية الميزان التجاري علي النموذج المقدر 

سودانية لدول الكوميسا) حيث كانت (الصادرات والواردات ال
في النموذج غير ذات داللة إحصائية مما يؤكد وأن عدم  
الخبرة في الكفاءات انعكس علي واقع السودان من االستفادة 

 من مزايا االنضمام لدول الكوميسا.
 

: النتائج والتوصيات  :سادساً
 النتائج:

 من سنوات تسع بعد الكوميسا لدول السودان انضمام .1
 الفنية والوظائف من الفرص الكثير أفقده ائهاإنش

فتح  الكوميسا. عدم تحولها التي المشروعات من واالستفادة
ى الكوميسا دول في تجارية ومراكز ملحقيات  دول في حتّ

 المقر (زامبيا).
 .المختلفة الدولة أجهزة بين عدم التنسيق .2
 جودة ومعايير القياسية والمواصفات الجودة مطابقة عدم .3

 في العالمية المعايير الصناعية والزراعية وفق المنتجات
لقطاعي الصناعة  التنافسية القدرة عدم إلي أدي السودان

 الخارجية وتحديداً تكتل الكوميسا. األسواق في والزراعة
 الكوميسا أسواق إلى النفاذ في الخاص القطاع مشاركة ضعف .4

 .السودانية الصادرات لزيادة
 التصديري لإلنتاج كاملة زراعية مشاريع وجود عدم .5

 تهمل.والمطلوبة. وإن وجدت ال تكتمل  بالمواصفات
انحصار هذا التبادل التجاري مع دولتين فقط من دول  .6

كذلك نجد . وبعض الشيء أثيويبا الكوميسا هما مصر وكينيا
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 أدي المصدرين والمستوردين بقواعد الكوميسا  إلمامعدم  إن
 من هذه اإلتفاقية.عدم االستفادة  إلى

منظمة الكوميسا كان له اثر ضعيف   إلىانضمام السودان  .7
وبالرغم ، علي التبادل التجاري للسودان مع دول الكوميسا

في حجم الصادرات والواردات من دول الكوميسا  الزيادةمن 
ان الميزان التجاري لم يحقق اي فائض طوال الفترة منذ  إال

م بالرغم مما يتمتع به 2015عام  وحثيبداية االنضمام 
 .بعض السلع إنتاجالسودان من ميزة نسبية في 

 التوصيات :    
 الدولة واستراتيجيات أولويات صميم من يكون أن .1

وتطورات  اتجاهات الكوميسا واستيعاب بأنشطة االهتمام
 لبعض تسويقية ترويجية ببعثات والقيام .العالمي االقتصاد

السوق  دول أسواق في الواعدة السودانيةالصادرات  سلع
 الخاص، القطاع مع بالتعاون أفريقيا وجنوب لشرق المشتركة

 في لها فروع بفتح السودان في البنوك التجارية تقوم وأن
 والجبايات الجمركية تقليل الرسوم على والعمل المنطقة، دول

 .والتجارة اإلنتاج لتشجيع المفروضة
 مشاكل بحل المحلى لإلنتاج التنافسية القدرة تقوية .2

 .عموماً  اإلنتاج ومعوقات
 والقطاع بالريف االهتمام فيجب زراعية دوله السودان .3

 والفرص اإلنمائية الخطط في القصوى األولوية الزراعي واعطائه
 بيئية أخطار من له يتعرض ومكافحة ما االستثمارية
 بين التوازن النسبي تحقيق يضمن بما وذلك واقتصادية،

ووضع  الريف، راعية في والز المدن في الصناعية التنمية
 أفراد وحماية تطبيقها وسالمة القوانين وسن التشريعات

  .والمستهلكين والمنتجين المجتمع
 التكتالت داخل السودان استمرار وجود من بد ال .4

 تقوم فالتكتالت النتائج، سلبية من ما يعانيه رغم االقتصادية
 مجاالت الحديثة وتفتح التقنيات انتقال أمام فرص بفتح

 مرحلة يبقى أن على والمعلوماتية، الفني والعون التدريب
 وهيكله التجاري ميزانه يتحسن حتى التجارة التفضيلية

 .االقتصادي
يجب االرتقاء بحصيلة الصادر من خالل تقوية القدرة  .5

 التنافسية لإلنتاج الوطني. 
االلتزام بالمواصفات ومتطلبات الجودة الشاملة  .6

ا.  المطلوبة عالميً
 وفتح مع دول الكوميسا التجاري التمثيل تكثيف .7

 تجارية لها. ملحقيات
 واالتصاالت التأمين و النقل مجال في القدرات تقوية .8

 .مع دول الكوميسا عموماً  والخدمات
 .وبحرية وجوية برية بطرق  مع دول الكوميسا السودان ربط .9

 الصادر لبعض منتجات للترويج تسويقية ببعثات القيام .10
 و المشتركة لشرق السوق دول أسواق في الواعدة السودانية

 .الخاص القطاع مع بالتعاون أفريقيا جنوب
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 في لها فروع بفتح السودانية التجارية البنوك  تقوم أن .11
 .المنطقة دول

المفروضة على  والجبايات الرسوم تقليل على العمل . 12
 .المنتجات

  المصادر والمراجع:    
األمانة الوطنية للكوميسا بوزارة التجارة الخارجية بغرض  .1

الوقوف على اآلثار المترتبة من االنضمام الى منطقة التجارة 
 م.2006الحرة مايو 

بابكرحامدالنايرعيسى، أثر إتفاقية الكوميسا على اإلقتصاد  .2
ركائز المعرفة للدراسات السوداني،ورقة علمية،منشورة، 

 2012والبحوث،

زغدار أحمد، المنافسة، التنافسية والبدائل االستراتيجية،  .3
الطبعة األولى، جامعة الجزائر، دار جرير للنشر و 

 .31ص 2011التوزيع
 سلوى محمد حاج إبراهيم التكتالت اقتصادية اإلقليمية .4

وأثرها على تجارة السودان الخارجية ( دراسة حالة 
الكوميسا)، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير،دراسة غير 
منشورة جامعة الخرطوم، معهد البحوث و الدراسات 

 م.2007اإلنمائية،قسم التخطيط التنموي 

سمية يحي البيلي، "األثر االقتصادي النضمام السودان لمنظمة  .5
الكوميسا"، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير،كلية الدراسات 

 م.2007جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا،  التجارية،

سيف الدين داوود المدني ،المنتدى الشهري الرابع لقضايا  .6
الصناعة ورقة علمية بعنوان "الصادرات الصناعية الواقع 
والتحديات وآفاق المستقبل"،وزارة الصناعة واالستثمار، 

 .2018بالخرطوم،
قبلية لتطوير عبد اهللا أحمد حمد،ورشة حول (الرؤية المست .7

 (Sudan Foundation) الصادرات في السودان) بمؤسسة السودان
 م 25/04/2018، الخرطوم، 

عبدالمطلب عبدالحميد، السوق األفريقية المشتركة واالتحاد  .8
 12االفريقي، ص

مروة سيف الدين عبد اهللا،اآلثار المترتبة على تجارة   .9
ير، غير السودان الخارجية مع دول الكوميسا، رسالة ماجست

منشورة،جامعة النيلين، كلية التجارة و الدراسات االقتصادية 
 .2007و أالجتماعية قسم االقتصاد،

، http://assayha.netمقال منشور في جريدة  مروة كمال، .10
 م.2017

 المنتدى االقتصادي العالمي،شبكة الجزيرة االعالمية .11
اتفاقية الكوميسا على اإليرادات  هاد شاويش كير،أثر .12

الجمركية في السودان،بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير،كلية 
الدراسات التجارية، جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا، 

 م.2007
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تحقيق التنمية االقتصادية في    دور السياسة المالية في 
  السودان 

  م 2017ـ   2000في الفترة من  

مالك أحمد عبد الرحمن                                    . أ 

 الملخص: 
هدفت الدراسة إلي التعرف علي دور السياسة المالية في 
تحقيق التنمية االقتصادية في السودان، وتحقيق الرفاهية 
ألفراد المجتمع، ومعرفة عالقة السياسة المالية بالتنمية 

ت التنمية االقتصادية اإلقتصادية والسعي الي معالجة معوقا
وتتمثل مشكلة  بالسودان والعمل علي وضع الحلول المناسبة.

الدراسة في التعرف علي دور السياسة المالية في تحقيق 
التنمية االقتصادية في السودان من خالل طرحها للتساؤالت 

ماهي المشاكل والمعوقات التي تواجه السياسة  التالية:
في دفع عجلة التنمية المالية وتحد من مساهمتها 

االقتصادية في السودان؟ ماهو أثر السياسة المالية علي 
معدل النمو االقتصادي في االجل الطويل واالجل القصير.؟ماهو 
تأثير االيرادات العامة علي التنمية االقتصادية؟هل لإلنفاق 
العام تأثير علي النمو االقتصادي.؟ وقامت الدراسة علي 

ة: هنالك عالقة إحصائية بين االيرادات فحص الفرضيات اآلتي
العامة والتنمية االقتصادية في السودان،هنالك عالقة ذات 
داللة بين اإلستثمار المحلي و التنمية االقتصادية. وهنالك 
عالقة بين التغيرات في معدل التضخم ومعدل النمو االقتصادي 
وإعتمدت الدراسة في إستقصاء المعلومات لمعرفة دور 

سة المالية في تحقيق التنمية االقتصادية في السودان السيا
عن طريق البيانات من وزارة المالية بوالية الخرطوم، وتم 
تحليلها بعد الحصول علي المعلومات باستخدام البرنامج 

لتحليل البيانات. خلصت الدراسة الي  E.Views اإلحصائي
الحكومى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االنفاق 

 .(%5والتنمية االقتصادية. عند مستوي معنوية(
توصلت الدراسة إلي أهم النتائج اآلتية:. هنالك عالقة 
طردية ذات داللة احصائية بين االيرادات والتنمية 
االقتصادية فى السودان ‘توجد عالقه طردية ذات داللة 

 .احصائية بين االستثمار والتنمية االقتصادية فى السودان
أهم التوصيات  : زيادة االيرادات العامة واإلستثمار 
المحلي لتحقيق التنمية االقتصادية وتخفيض اإلنفاق الحكومي 

 ومعدل التضخم لتحقيق التنمية اإلقتصادية في السودان.
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The role of financial policy in achieving economic 
development in Sudan From 2000 to 2017 
 

Abstract 
The study aims at identifying the role of financial 

policy in achieving economic development in Sudan and 
achieving welfare for the members of society. The 
problem is to recognize the role of fiscal policy in 
achieving economic development in Sudan by asking 
questions: What are the problems and obstacles facing 
the fiscal policy and reducing its contribution to 
the development of the country Economic situation in 
Sudan? What is the impact of fiscal policy on the 
long-term and short-term rate of economic growth? 

 The study examined the following hypotheses: There 
is a statistical relationship between public revenues 
and economic development in the Sudan, and there is a 
significant relationship between domestic investment 
and economic development. There is a relationship 
between changes in the rate of inflation and the rate 
of economic growth, and the study was adopted in the 
information survey to determine the role of fiscal 
policy in achieving economic development in the Sudan 
through data from the Ministry of Finance of Khartoum 
State, which was analyzed after obtaining information 
using the statistical program E.Views for data 
analysis. The study concluded that there is a 
statistically significant relationship between 
government spending and economic development. At a 
moral level (5%). The study found the following most 
important findings: There is a statistically 
significant correlation between income and economic 
development in the Sudan â€" there is a statistically 
significant correlation between investment and 
economic development in the Sudan. The Top 
recommendations: Increase public revenues and 
domestic investment to achieve economic development, 
reduce government spending and inflation to achieve 
economic development in Sudan. 
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  المحور االول :  
: المقدمة :   أوالً

عد السياسة المالية إحدى السياسات االقتصادية التي   تُ
تستخدم لتحقيق أهداف النظام االقتصادي، ونظراً لما 
يشكله االستقرار االقتصادي كهدف  تسعى جميع األنظمة 
االقتصادية المختلفة لتحقيقه، فإن السياسة المالية 
ستكون، بال شك، أحد السياسات المستخدمة من أجل تحقيق 

ونتيجة لذلك نجد أن السياسة قرار االقتصادي.االست
المالية  تلعب دوراً بارزاً في تحقيق التنمية 
اإلقتصادية في كثير من دول العالم المتقدمة ، وهذا 
ماجعلها تتصدر السياسات اإلقتصادية الكلية لعدة عقود 
وتحتل مكانة الصدارة في النظرية اإلقتصادية الكنزية، 

سة المالية تعد أكثر فعالية والتي تؤمن أن السيا
إلدارة اإلقتصاد من السياسة النقدية وتعمل علي تنظيم 
وإدارة اإلقتصاد،وتهيئة الظروف اإلقتصادية،بذلك مما 
جعلها تأخذ مكانة هامة  بين السياسات اإلقتصادية.  
ويعد السودان من دول العالم النامية  التي قطعت شوطاً 

إلصالح اإلقتصادي واإلعتماد ال بأس به في تنفيذ سياسات ا
بدرجة كبيرة في ذلك علي السياسات المالية في إدارة 
وتوجيه اإلقتصاد غير أن خبرة وتجربة السودان في رسم  
وتنفيذ ومتابعة وتقويم السياسة المالية اليزال محدود 
سواء كان ذلك علي المستوي األكاديمي اوالتطبيقي او 

زم إعطاء موضوع الرسمي أوغير الرسمي، وهذا مايل
السياسة المالية مزيداً من الدراسة إلجل اإلعتمادعليها 

 في توجيه اإلقتصاد. 
وكما أن واقع التنمية اإلقتصادية في السودان دون   

المستوي المطلوب لذلك يتطلب األمر إعداد الوسائل 
الكفيلة لللحاق بالدول المتقدمة ودعم الموقف بتجارب 

المجال.  السودان يمتلك موارد الدول المختلفة في هذا 
إقتصادية متعددة إذا إستخدمت بالطريقة المثلي تجعل 
السودان في قطار الدول المتقدمة  ومن هنا جاء 
اإلهتمام بدراسة دور السياسة المالية في تحقيق 

 التنمية اإلقتصادية في السودان.
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  مشكلة الدراسة :   
المالية على معدل النمو ما هو أثرمكونات السياسة 

طبيعة  ياالقتصادي في األجل القصير واألجل الطويل؟ وما ه
ويشتق من هذا  السوداني؟ذلك األثرفي حالة االقتصاد 

 السؤال الرئيسي أسئلة فرعية أخرى تدور وتتمحور
الدراسة حولها لتحليلها واإلجابة عليها وتتمثل األسئلة 

 في: الفرعية
رادات العامة على النمو اإلير هو مدى تأثي ما .1

 االقتصادي؟

 هل لإلنفاق العام تأثير كبيرعلى النمو االقتصادي؟ .2

 أهمية الدراسة:  
تأتي أهمية البحث من أن السودان كغيره من  الدول  

النامية بحاجة إلى تحقيق التنمية اإلقتصادية باالضافة 
إلى الدور الذي يمكن ان تلعبه السياسة المالية في 
تحقيق التنمية االقتصادية إذا ما أستخدمت أفضل 

 استخدام، 
 أهداف الدراسة:  

السياسة تهدف الدراسة الي إستعراض ومعرفة دور  
المالية في تحقيق التنمية االقتصادية في السودان  من 

 خالل اآلتي :   
معرفة أدوات السياسة المالية المناسبة والمستخدمة  .1

 في التأثير علي التنمية االقتصادية في السودان.
الوقوف علي تطور بعض المؤشرات االقتصادية للتنمية  .2

 االقتصادية في السودان . 
طور السياسات المالية والتنمية معرفة مالمح وت .3

 م  2017-2000االقتصادية خالل الفترة  من 
معرفة بعض المشاكل والمعوقات التي تواجه السياسة  .4

المالية والتنمية االقتصادية في السودان خالل فترة 
 الدراسة. 

إستخالص بعض التوصيات والمقترحات في مجال دور  .5
التنمية اإلقتصادية في السياسة المالية وأثرها علي  

 السودان.
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 فرضيات الدراسة:  

 لإلجابة علي األسئلة المقترحة تبرز الفرضيات التالية:  
هنالك عالقة  بين االيرادات العامة والتنمية   .1

 االقتصادية.
هنالك عالقة ذو داللة احصائية بين االنفاق الحكومي  .2

 والتنمية االقتصادية.
داللة احصائية بين اإلستثمار المحلي وجود عالقة ذو  .3

 والتنمية االقتصادية.
وجود عالقة ذو داللة احصائية بين التغيرات في معدل  .4

 التضخم و معدل النمو االقتصادى.
 منهجية الدراسة ومصادر المعلومات:   

تعتمد الدراسة علي المنهج التاريخي والوصفي  
والتحليلي لتحليل دور السياسة  المالية في تحقيق 
التنمية االقتصادية ، ثم إستيفاء البيانات الخاصة 
بالدراسة من مصادر ثانوية عبارة عن كتب  ودراسات 

 سابقة  وتقارير ودوريات. 
:  حدود الدراسة  

الحدود المكانية: دور السياسة المالية في تحقيق  
 التنمية االقتصادية في السودان    

- 2000الحدود الزمانية : يغطي البحث الفترة من  
 م.2017

: الدراسات السابقة:    ثانياً
  م): 2013،(جمال  . 1

تناولت الدراسة موضوع (أثر السياسة المالية  في تخصيص  
علي قطاعي التعليم والصحة)،  الموارد بالسودان بالتركيز 

تمثلت مشكلة الدراسة في معالجة ضعف النفقات علي  قطاعي 
التعليم والصحة، وهدفت الدراسة الي دراسة اإليرادات 
المخصصة لهذه القطاعات ومقارنتها  بالمخصص من النفقات 
العامة لها جاءت أهمية الدراسة من خالل الدور الذي يلعبه 

م  والصحة بإعتبارهما رأس المال اإلنفاق علي التعلي
البشري، وإتبعت الدراسة المنهج  التاريخي الوصفي 
باإلعتماد علي المصادر الثانوية من المراجع والبحوث 
واوراق عمل والدوريات والبيانات المتاحة لدي الجهات 
المختصة، فيما إفترضت  الدراسة أن زيادة اإلنفاق علي 

تحسين الموارد البشرية  العملية التعليميمة يؤدي الي
ويساعد في تحقيق التنمية اإلقتصادية والتنمية المستدامة، 
وتوصلت الدراسة الي عدة نتائج أهمها عدم اإلستقرار 
المالي  وضعف اإليرادات وحجم اإلنفاق علي قطاع األمن 
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والدفاع مما أثر علي ترقي تنمية  القطاع الخدمي التي 
وجه الخصوص، وكما أوصت  يتمثل في التعليم والصحة علي

الدراسةبعدة توصيات أهمها زيادة المخصصات في الميزانية  
 العامة  وتمويل البرامج التعليمية والصحية وتطورها.

 م): 2013، (مالك دراسة 
تناولت الدراسة (أثر السياسات المالية  علي      

في اإلستثمار  في السودان)، حيث تمثلت مشكلة  الدراسة 
عدة إشكاليات  مما جعل   تثمار في السودان  يواجهأن اإلس

المناخ غير جاذب ولم يسهم بشكل كبير في زيادة معدالت 
التنمية في السودان، نتيجة لعدم وضوح  معالم السياسات  
المالية  والنقدية  الفعالة  ودورها في تحسين مناخ  

 اإلستثمار في السودان.
وات  السياسة هدفت الدراسة الي التعرف علي أد   

المالية المتبعة في تحسين  مناخ اإلستثمار في السودان، 
 وإتبعت الدراسة المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي.

كما توصلت الدراسة الي عدة نتائج أهمها غياب دور      
الباحثين  والدارسين  في اإلهتمام  بالسياسة  المالية، 
وأوصت الدراسة  بعدد من التوصيات أهمها إتباع سياسات 
رشيدة  ومرنة تسهم بشكل كبير في تحسين مناخ االستثمار 

 في السودان. 
 ):  2009دراسة سكينة،( . 2

تناولت هذه الدراسة  السياسة اإلقتصادية الكلية       
علي قطاع الخدمات(الصحة والتعليم) بوالية جنوب دارفور، 
وتمثلت مشكلة الدراسة  في عدم وجود سياسة  إقتصادية 
مدروسة  ومخططة  بصورة  علمية وعملية، وهدفت  الدراسة 
علي الوقوف في دور السياسة  اإلقتصادية الكلية  في 
ترقية قطاع الخدمات، كذلك الوقوف علي السياسات  
اإلقتصادية  الكلية  في مجال المتابعة وتقييم األداء في  
قطاع الخدمات، وتمثلت أهمية الدراسة  في ترقية قطاع  

الخدمات الصحية والتعليمية من خالل السياسات اإلقتصادية  
نوب للتنمية اإلقتصادية الكلية علي قطاع الخدمات بوالية ج

دارفور  وإفترضت الدراسة الفرضيات التالية ، هنالك 
عالقة بين السياسة المالية الكلية وإمكانية تفعيل دور 
المؤسسات الخدمية، وإتبعت المنهج الوصفي والتحليلي 
وتوصلت الي عدة نتائج أهمها الحروب الدائرة في المنطقة 
م ومايترتب عليها من آثار أثرت سلباً علي قطاع التعلي

 والصحة  في والية جنوب دارفور. 
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كما أوصت الدراسة بعدة نتائج  منها  زيادة  األنفاق  
علي قطاع  التعليم  والصحة وتعزيز األمن لضمان 

 االستقرار االقتصادي والتنموية في الوالية.
 م): 2007دراسة إيهاب ،( . 3

جاءت الدراسة بموضوع دور السياسة المالية      
معدالت التضخم  في السودان، تمثلت  والنقدية في ضبط

مشكلة الدراسة  في إعتماد الدولة علي تمويل العجز 
للموازنة  العامة علي إصدار النقود والسندات  من 
الجهاز المصرفي مما اسهم بشكل كبير  في زيادة عرض 

ضخم وغياب دور تنسيق تالنقود  وإرتفاع معدالت ال
 السياسات اإلقتصادية في سد الفجوة.

هدفت الدراسة الي معرفة دور السياسة المالية      
والنقدية  في ضبط العجز للموازنة، وإتبعت الدراسة 
المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي لتحليل بيانات 

 الدراسة.
توصلت الدراسة الي عدة  نتائج أهمها أن هنالك      

مجموعة من العوامل  الداخلية  أدت الي إرتفاع  معدالت 
لتضخم  وعجز الميزانية  في السودان، كما أوصت ا

الدراسة  االخذ بالتنسيق التام  بين السياسات 
اإلقتصادية والمالية  من أجل تحقيق األهداف اإلقتصادية 

 الكلية. 
 ): 2007دراسة  سامية ، ( . 4

تناولت الدراسة موضوع (أثر السياسات اإلقتصادية      
رية بالتركيز علي الكلية علي مؤشرات التنمية  البش

السودان)، وجاءت مشكلة الدراسة حول تدني مؤشرات 
التنمية  البشرية  في السودان  من خالل  عدم فعالية  

 دور السياسات اإلقتصادية  حولها.
وهدفت الدراسة  الي معرفة مدي تأثير السياسات      

اإلقتصادية الكلية علي مؤشرات  التنمية البشرية في 
إرتباط تلك السياسات بالقطاعات   السودان ومدي

اإلقتصادية ، تكمن أهمية الدراسة  في زيادة فعالية  
مؤشرات  التنمية البشرية  وتفعيل  دور السياسات 
اإلقتصادية  الهادفة، وإستخدمت الدراسة  المنهج 

 اإلستقرائي واإلستنباطي .
تناولت الدراسة عدة فرضيات منها توجد عالقة       

ايجابية بين السياسات اإلقتصادية  الكلية  علي تحسن 
اداء مؤشرات التنمية البشرية ، توصلت الدراسة الي 
عدة نتائج منها، تحقيق تنمية متوازنة في البالد من 
خالل تنفيذ السياسات واإلستراتيجيات المتعلقة بسياسات 

الخدمية، كما أوصت الدراسة  باإلتي، ضرورة القطاعات 
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توليد  فرص عمل كافية  لخفض معدالت  البطالة ومواجهة 
سياسة  التعليم  العالي وربطها بواقع التنمية 

 اإلقتصادية  واإلجتماعية.
 م): 2006دراسة درواسي ،( . 5

تناولت الدراسة موضوع ( السياسة  المالية      
إلقتصادي)، تمثلت مشكلة ودورها  في تحقيق التوازن ا

الدراسة حول عدم  الترشيد  في إستخدام  الموارد  
واإلنفاق مما أدي الي تشوهات  في الهيكل  اإلقتصادي  
واإلجتماعي للمجتمع  وتدني مستوي اإلنتاجية  في  

 الجزائر.
هدفت الدراسة الي محاولة  الكشف عن أثر اإلنفاق        

ن اإلقتصادي العام وكشف وقطاع  العاملين  علي التواز 
السياسة المالية  المثلي لتحقيق األهداف األقتصادية  

 العامة  وأتبعت  الدراسة  المنهج الوصفي والتحليلي.
توصلت الدراسة الي عدة نتائج أهمها أن السياسة      

المالية تميزت بنمو النفقات العامة  وإرتفاع معدالتها  
ع نشاط الدولة  بينما  من سنة  آلخري وهذا راجع لتوسي

أوصت  الدراسة بتوصيات  أهمها إتباع  سياسات 
إقتصادية رشيدة تسهم  بشكل  فعال  في تحقيق التوازن  

 اإلقتصادي . 
  

   : المالية،  أنواعها  مفهوم السياسة 
هنالك عدة تعريفات تناولت موضوع السياسة المالية 

 نتناولها فيما يلي:
ها مجموعة السياسات المتعلقة باإليرادات  تعرف   بأنَّ

 العامة و النفقات العامة بقصد تحقيق أهداف محددة. 
ها سياسة استخدام أدوات  بينما يعرفها البعض بأنَّ
المالية العامة من برامج اإلنفاق و اإليرادات العامة 
لتحريك متغيرات االقتصاد الكلي مثل الناتج القومي، 

ر، االستثمار، و ذلك من أجل تحقيق العمالة، االدخا
اآلثار المرغوبة و تجنب اآلثار غير المرغوبة فيها على 
كل من الدخل والناتج القومي و مستوى العمالة و غيرها 

 من المتغيرات االقتصادية.
ها مجموعة األهداف و التوجهات و اإلجراءات  كما تعرف بأنَّ

ي االقتصاد و النشاطات التي تتبناها الدولة للتأثير ف
القومي و المجتمع بهدف المحافظة على استقراره العام 
و تنميته و معالجة مشاكله و مواجهة كافة الظروف 

 المتغيرة.
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يمكن القول أن السياسة المالية هي السياسة التي 
بفضلها تستعمل الحكومة برامج نفقاتها و إيراداتها 

آثار  العامة و التي تنتظم في الموازنة العامة إلحداث
مرغوبة و تجنب اآلثار غير المرغوبة على الدخل و 
اإلنتاج و التوظيف أي تنمية و استقرار االقتصاد الوطني 

 و معالجة مشاكله و مواجهة كافة الظروف المتغيرة.
 أنواع السياسيات المالية هناك عدة أنواع متبعة:

ق السياسة المالية التوازن واالستقرار من أجل أن تحق 
تصاد  يجب على الحكومات أن تتخذ قرارات محددة في االق

بالنسبة لمستويات ومكونات إنفاقها وإيرادتها، وعليه 
أن تقرر ما إذا كانت ستتبع سياسة مالية توسعية أو 
انكماشية وما ينشأ عنها من خلق عجز أو فائض ومن هنا 

 نستطيع التفريق بين سياسيات المالية التالية: 
متمثلة بالتمويل بالعجز: وهي السياسات المالية ال .1

تلك السياسيات التي تنطوي تحت الفكر الكينزي في إطار 
زيادة حجم تدخل الدولة في االقتصاد، وتؤدي هذه 
السياسيات في غالب االحيان إلى ارتفاع حجم العجز 
الموازني الذي يعبر عن تلك الوضعية التي تكون فيها 

امة، يتم تمويل النفقات العامة أكبر من االيرادات الع
 هذه السياسيات عن طريق مجموعة من اآلليات: 

 .التوسع في النفقات العامة  .أ
 .التسريع في سداد جزء من القروض العامة  .ب
 .تخفيض االيرادات الضريبة  .ت
. السياسة المالية المتمثلة بالتمويل الفائض:  يوجد 2

أكثر من أسلوب لتمويل هذا النوع من السياسيات 
 في مجملها تتعارض مع السياسيات السابقة.المالية وهي 

 أ. زيادة االيرادات الضريبية
 ب. تقليص حجم االنفاق العام 

  . التوسع في اصدار القروض العامةج
  أهداف السياسة المالية: 

عند قيام الحكومة بإعداد السياسيات االقتصادية فإنها  
تحرص على تحديد أهدافها بدقة، والسياسة المالية كأحد 
أهم السياسات االقتصادية لها هي االخرى أهدافها التي 
يتم الوصول اليها عن طريق أدوات محددة. ويمكن القول 
بصفة عامة أن أهداف السياسة المالية تتمحور فيما 

 يلي:
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 الوصول إلى االستقرار  االقتصادي:    - 1
يكون االستقرار االقتصادي من خالل الوصول إلى التشغيل  

الكامل الذي ينصرف إلى استعمال كل عوامل اإلنتاج، 
والتي من بينها طبعاً العمل (المفهوم  الواسع للتشغيل 
الكامل) من التحكم في معدل التضخم، ذلك أن التضخم 

القتصاديين في كل التدابير يؤدي إلى فقدان ثقة ا
 المتخذة في إطار السياسة االقتصادية.

اعادة توزيع الدخل الوطني: يتحدد توزيع الدخل   .2
(أي التوزيع األولي) عن طريق بيع ،الوطني في أبسط صورة 

 عناصر اإلنتاج في أسواق السلع والخدمات.
تخصيص الموارد االقتصادية: إن المقصود من تخصيص  .3

الموارد االقتصادية هو تلك العملية التي يتمخض عنها 
توزيع الموارد المادية والبشرية بين األغراض أو 
الحاجات، بغرض تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية 

 ألفراد المجتمع. 
لغ ويمكن القول أن الموارد االقتصادية لمجتمع ما تب   

درجة االستخدام األمثل عندما تكون جميع هذه الموارد 
ذلك يؤدي تخدام معين إلى استخدام آخر االقتصادية من اس

التحويل إلى انخفاض الناتج القومي وإبطاء معدالت 
 النمو.

هنالك بعض اإلجراءات التي تساعد على تخصيص الموارد   
وتوجيهها إلى المجاالت ذات االولوية والتي تدخل في 

 إطار السياسة المالية نذكر منها ما يلي: 
اإلعفاءات الضريبة على ارباح االعمال في االستثمارات  .1

 الجديدة لفترة محدودة.
رسوم اإلعفاء جزئياً من الضرائب غير المباشرة مثل ال .2

 الجمركية.
اعفاء األرباح المحتجزة من الضرائب إذا  ما استمرت   .3

 في إنشاء مشاريع جديدة  أو تجديدها.
تقديم إعانات استثمارية (رأس مالية) للمنشآت  .4

 الصغيرة.
اإلنفاق الحكومي مثل برامج التدريب والتأهيل والطرق  .5

والموصالت وغيرها من أصناف األنفاق المتعلقة بالبنية 
 ساسية لالقتصاد.األ
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 :  المفاهيم االساسية في التنمية االقتصادية
 التنمية المستدامة : .1

يوجد العديد من التعريفات التنمية المستدامة لعل 
 أهمها : 
ف سولو : يعرف التنمية المستدامة بأنها يعرت      

تمثل في عدم االضرار بالطاقة االنتاجية لالجيال المقبله 
 الوضع الذي ورثها عليها الجيل الحالي .وتركها علي 

تعرف جامعة أوريجون االمريكية: أن التنمية      
المستدامة تتمثل في إستخدام الموارد الطبيعية الشباع 

راعاة االجيال المقبله في إشباع احتياجات االفراد مع م
 حاجاتهم من جراء إستخدامهم لتلك الموارد.

في إشباع احتياجات  تعرف بأنها : بأنها تتمثل     
االجيال الحالية دون التضحية بقدرة األجيال المقبله 
علي مواجهة أحتياجاتهم منها.ويتمثل هذا التعريف علي 

 مفهومين أساسين :
 الحاجة باالخص االحتياجات الجوهرية لفقراء العالم .  .أ
والتنظيم  يةد التي تفرضها الحالة التكنولوجالقيو   .ب

لبيئة في تلبية أحتياجات االجتماعي علي القدرة ا
 الحاضر والمستقبل.

 الهيكل االقتصادي :  .2
أيّ مساهمة القطاعات االقتصادية المختلفة في      

تكوين الناتج المحلي اإلجمالي ونسبة اإلنتاج الصناعي 
إلى مجمل اإلنتاج وحصة الفرد الواحد من راس المال 
وحصة الفرد الواحد من خدمات صحة وتعليم ...الخ، 

نسبة العاملين في الصناعة من أجمالي  العمالة ونسبة و
 المتعلمين من اجمالي السكان وغير ذلك من المعاير.

 أهمية التنمية اإلقتصادية:
 تنبع أهمية التنمية اإلقتصادية من أنها: 

وسيلة لتقليل الفجوة اإلقتصادية والتقنية بين الدول  .1
 النامية والمتقدمة

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   113 
 

تقليص حدة الفجوة التقنية الموجودة بين الدول من أجل 
المتقدمة الدول النامية، يجب على الدول النامية 
تحقيق تنمية اقتصادية للنهوض والسير بركب الدول 
المتقدمة، وهذا ال يحدث إال بمجموعة من العوامل التي 
تساعد على الحد من هذه الفجوة ويمكن حصرها في 

 مجموعتين هما:
  قتصادية: التي ساعدت على حدة هذه الفجوة: العوامل اإل 

 التبعية اإلقتصادية للخارج.  .أ
 نقص رؤوس األموال.  .ب
 استمرار أزمة الديون الخارجية.  .ج
 استمرارية انخفاض متوسط دخل الفرد ومستوى المعيشة.  .د
 انتشار البطالة.  .ه

 العوامل غير اإلقتصادية: وتشمل:
 انخفاض المستوى الصحي.  .أ
 سوء التغذية.  .ب
 ارتفاع نسبة األمية.  .ج
 الزيادة السكانية الهائلة.  .د
 انخفاض مستوى التعليم.  .ه
 أداة ووسيلة اإلستقالل اإلقتصادي: .2
مجرد حصول القطر المتخلف على االستقالل السياسي ل 

يترتب عليه التخلص تدريجياً من التبعية اإلقتصادية 
بتغيير الهيكل اإلقتصادي للدولة، إلحداث تنمية حقيقية 

على الذات باستغالل الموارد المتاحة في الدولة تعتمد 
.  إستغالالً صحيحاً

: أهداف التنمية االقتصادية :   ثالثاً
يجب أن توضع المتطلبات بشكل يحدد االولوية القصوى من  .1

عملية التنمية االقتصادية بحيث يتم تنفيذ هذه 
 المتطلبات قبل غيرها.

ل علي أستقالل كافة عميجب أن تصاغ االهداف بشكل ي  .2
 عناصر االنتاج  خالل العملية االنتاجية.

يجب أن تحدد هذه االهداف المستوى المطلوب من   .3
الطاقات البشرية والفنية واالدارية وغيرها من الطاقات 

 النجاز أغراض التنمية االقتصادية. 
ياس مدى يجب ان تساعد هذه االهداف على تحديد أو ق .4

 التقدم الذي تحققه برامج التنمية االقتصادية.
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  : فحص البيانات وتقدير النموذج القياسي  
نتائج األساليب االحصائية المستخدمة في تقدير النماذج  

القياسية للدراسة حيث يحتوى على كل من التحليل 
االحصائى الوصفى للمتغيرات  لعكس تطورات متغيرات 

الدراسة خالل الفترة موضع القياس , ثم اختبارات نماذج 
) الختبار صفة ADFجذور الوحدة (ديكي فوللر الموسع (

السكون لبيانات متغيرات الدراسة ، وكذلك اختبارات 
التكامل المشترك للسالسل الزمنية باالضافة الى نتائج 

 تقدير النموذج  . وذلك على النحو التالي :
جذر الوحدة لمتغيرات نماذج ) نتائج  اختبار4-2-1(

 الدراسة 
ولتحديد درجة تكامل كل سلسلة من السالسل الزمنية  

لمتغيرات الدراسة تم استخدام اختبار (ديكي فولر) 
في حالة وجود  ADF) ِ(Augment-Dickey-fullerالموسع 

قاطع وجاءات نتائج التقدير كما هو موضح فى الجدول  
 التالى .

 )1/1جدول رقم (

 اختبار جذور الوحدة لمتغيرات الدراسة نتائج

 المتغيرات

-ديكى-نتائج اختبار 
 فولر المدمج

 

 الرمز
P.value 

قيمة 
 )ADFاالختبار(

مستوى 
 االستقرار

/ معدل النمو 1
 االقتصادى

GR 0.0193 3.42- المستوى 

/ االستثمار 2
 المحلى

KT 0.0001 5.688-  الفرق
 األول

/ االنفاق 3
 الحكومى

G 0.0004 5.130-  الفرق
 األول

 المستوى -R 0.0000 4 .913 / االيرادات4
 INF / معدل التضخم5

0.0000 0.5646 
الفرق 
 األول

المصدر : إعداد الباحث من نتائج التقدير باستخدام 
    E.Views10برنامج 

-) واعتمادا على اختبار ديكي4/1يتضح من الجدول رقم (
فولر الموسع بوجود ثابت فقط أن متغيرات ( معدل النمو 

داللة االقتصادى, االيرادات) ساكنه فى مستواها عند مستوى 
تغيرات متكامل من الدرجة  ه%, مما يعنى أن هذ5معنوية 

(صفر) بينما  نجد  أن متغيرات ( االستثمار المحلى , 
االنفاق الحكومى , معدل التضخم)  غير ساكنة فى 
مستوياتها ولذلك  تم اعادة اجراء اختبارات جذر الوحدة 
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مرة اخرى لهذه المتغيرات فكانت النتائج تشير لوجود 
ى عند مستوى سكون لهذه المتغيرات بعد الفروق االول

% وهذا يعنى أن السالسل الزمنية لهذه 5معنوية 
 I)1المتغيرات متكاملة من متكاملة من الدرجة االولى (

وهذه يعتبر مؤشر جيد لفاعلية استخدام اختبار التكامل 
 المشترك بين السالسل الزمنية. 

  نتائج التكامل المشترك لنماذج الدراسة :  

ختبار جذر الوحدة بعد ما تم الحصول على نتائج ا
للسالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة وتم تحديد درجة 
التكامل لكل متغير واالستنتاج بأن السالسل الزمنية 
للمتغيرات  مختلفة في  التكامل ولذلك فأن االختبار 
المناسب لذلك هو اختبار ( الحدود للتكامل المشترك) 
 للتحقق من وجود عالقة تكاملية طويلة األجل بين
المتغيرات موضع الدراسة , وتم إجراء اختبار التكامل 

 المشترك وفق الخطوات التالية :
 ARDLلتطبيق اختبار التكامل المشترك باستخدام منهجية 

 يستلزم القيام بأربعة إجراءات:
  اإلجراء األول: 

يتمثل في اختيار فترة اإلبطاء المثلى للفروق األولى 
تصحيح الخطأ غير لقيم المتغيرات في نموذج 

) وذلك باستخدام نموذج متجه انحدار ذاتي VECMالمقيد(
غير مقيد , ويتم  تحديد الفترات الزمنية المناسبة 

 باستخدام كل من :
ئ -  Final prediction Errorمعيار خطأ التنبؤ النها

(FPE;1969). 
 Akaike (AIC;1973)معيار معلومات اكياكى  -
 Schwarz (SC;1978)معيار معلومات شوارتز -
-Hannan and Quinn(Hمعيار معلومات حنان وكوين  -

Q;1979)   
ويتم اختيار الفترة المالئمة التي تملك ألقل قيمة من 

 المعايير اإلحصائية المقدرة أعاله.
 

  اإلجراء الثاني: 
بواسطة طريقة المربعات VECM يتمثل في تقدير نموذج 

ئم , ولتحديد ) ولتحديد النموذج المالOLSالصغرى (
النموذج المالئم يتم إتباع اختبار النموذج الذي ينتقل 

) والذي General to specificمن العام إلى الخاص (
يتمثل في إلغاء متغير الفروق األولى لكل متغير تكون 

 غير معنوية. Tالقيم المطلقة إلحصاء 
 اإلجراء الثالث:
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يتمثل في اختبار المعنوية المشتركة لمعامالت مستويات 
 Bounds المتغيرات المبطأ لفترة واحدة بواسطة اختبار 

Test  وإحصاء اختبار F  والتي لها توزيع غير معياري 
 اإلجراء الرابع:

المحسوبة لمعامالت المتغيرات  Fيتمثل في مقارنة قيمة 
الحرجة  F التوضيحية المبطاه لفترة واحدة بقيمة 

) pesaran(الجدولية) المناظرة والمحسوبة من قبل (
له توزيع غير معياري فأن هناك  Fونظرا" الن اختبار 

قيمتين حرجتين إلحصاء هذا االختبار , قيمة الحد األدنى 
وتفترض أن كل المتغيرات مستقره في قيمها األصلية (أو 

,  )I(0)مستواها) بمعنى أنها متكاملة من الرتبة صفر(
وقيمة الحد األعلى وتفترض أن المتغيرات مستقره في 
الفروق األولى لقيمها بمعنى أنها متكاملة من الرتبة 

 ) ويكون القرار على النحو التالي:I(1)واحد (
اكبر من الحد األعلى نرفض  F/ عندما تكون إحصائية 1

فرض العدم ( ومعنى ذلك وجود تكامل مشترك بين هذه 
 المتغيرات).

أقل من الحد األدنى نقبل فرض  Fندما تكون إحصائية / ع2
العدم (ومعنى ذلك  عدم وجود تكامل مشترك بين هذه 

 المتغيرات).

بين الحد األعلى والحد  F/ أما إذا وقعت إحصائية 3
 األدنى يكون االختبار غير حاسم.

وفيما يلي جدول يوضح نتائج اختبار الحدود للتكامل  
 :)2017-2000ة خالل الفترة (المشترك لنماذج الدراس

 )1/2جدول رقم (
نتائج اختبار  التكامل المشترك لمتغيرات الدراسة خالل 

 )2017-2000الفترة (
Value K F-statistic 

 5 5.25 

Significance 10 Bound 11 Bound 

10% 
2.08 3 

5% 
2.39 3.38 

2.5% 
2.7 3.73 

1% 
3.06 4.15 
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المصدر : إعداد الباحث من نتائج التقدير باستخدام 
 E.Views  2019برنامج 

 F ويتضح من نتائج التقدير وبالنظر إلى قيمة إحصاء 
) وبمقارنتها بالقيمة 5.25نجدها ( Valueتحت العمود 

% نجدها أكبر من الحد 5الحرجة عند مستوى معنوية 
والبالغة   critical value Bounds األعلى من جدول 

) وبالرجوع إلى قاعدة اتخاذ القرار يتم رفض فرض 3.38(
العدم القائل بعدم وجود تكامل مشترك وقبول الفرض 
البديل القائل بوجود تكامل مشترك وأن هنالك عالقة 
توازنية طويلة األجل تتجه من المتغيرات المستقلة إلى 

 تصادى).المتغير التابع (النمو االق
 :  نتائج تقدير نماذج الدراسة

في ضوء ما تقدم عرضه من نتائج اختبار االستقرار   
واختبارات التكامل المشترك لمتغيرات الدراسة تم 
تقدير النموذج المقترح بإدخال المتغيرات االقتصادية 
في مستواها اللوغاريتمى وذلك للحصول على مرونات 
طويلة األجل للمتغيرات المستقلة وتأثيرا على المتغير 

تقدير النموذج بشكل مبدئي باستخدام التابع, وقد تم 
طريقة  المربعات الصغرى ، إال أن النتائج أشارت لعدم 
دقة التقدير وبذلك تكون نتائج طريقة المربعات الصغرى 
مضللة إلى حد كبير فيما لو تم االعتماد على نتائجها 
في ظل وجود المشاكل القياسية التي ظهرت في التشخيص 

 المبدئي.
ك تم استبعاد نتائج التقدير باستخدام وبناء على ذل

 ARDLطريقة المربعات الصغرى وتم اللجوء إلى طريقة 
وهى إحدى الطرق الحديثة والتي تم تطويرها  بواسطة 

أنها تقيس األثر  ARDL) , وما يميز طريقة 2001بأسران (
 في كل من االجل القصير واألجل الطويل .

ة الخاصة بتحليل كما تم إجراء كل العمليات الحسابي  
 ، E-views10االنحدار باستخدام البرنامج اإلحصائي  

 و
Ln(gr) = B0 + β Ln(Kt) + β Ln(g) + β Ln(R)+β Ln(INF) + u.… (6) 

 حيث:
grمعدل النمو : 
ktاالستثمار المحلى : 
g االنفاق الحكومى : 
Rs.االيرادات : 
INFمعدل التضخم : 
B0 الحد الثابت في النموذج : 

B1,B2,B3,B4 : حدار معامالت االن 
  ui.(البواقى) حد الخطأ العشوائى : 
 أوال" تقدير عالقات التكامل المشترك في األجل الطويل: 
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لتقدير عالقة  ARDLتم اختبار نموذج  AICباستخدام معيار
التوازن في األجل الطويل، وبإجراء عملية التطبيع على 
نتائج التقدير، جاءت النتائج في صورتها األخيرة كما 

 ) 4/3هو موضح فى الجدول رقم(
 )1/3جدول رقم (

نتائج تقدير نموذج الدراسة فى األجل الطويل 
 )2017-2000الفترة(

Variable 
Coefficie

nt 
Std. 
Error 

t-
Statistic Prob.* 

LOG(KT) 1.771296 0.679387 2.6072 0.0178 
LOG(GT) 1.491786 0.417552 3.572695 0.0022 
LOG(R) 0.54056 0.186214 2.9029 0.0095 
LOG(INF) -0.88824 0.098671 -9.20091 0.0000 

C 2.490669 0.886782 3.17008 0.0003 
 

المصدر : إعداد الباحث من نتائج التحليل باستخدام 
 E.Views10 9201برنامج 

قبل البدء في تفسير نتائج النموذج البد من التأكد   
من أن النموذج مستوفي لعدد من المعايير القياسية 

اإلحصائي السليم، أهم هذه الالزمة لعملية االستدالل 
المعاييرتحقق االفتراضات الخاصة بحدود الخطاء وهى أن 
مشاهدات حد الخطاء العشوائي مستقلة عن بعضها البعض و 
متماثلة التوزيع وإنها موزعة توزيع طبيعي بوسط صفر 

وتباين
2   وبما أنt  غير معلوم  يتم استخدام

البواقي بدال عنه. وفيما يلى نتائج تحقق االفتراضات 
 الخاصة بحدود الخطأ:

  : اتى للبواقى ذ نتائج اختبار االرتباط ال 
والجدول التالي يوضح نتائج اختبار فرضية العدم 
القائلة أن البواقي غير مستقلة عن بعضها البعض 

 Breusch-Godfreyباستخدام اختبار مضاعف الجرانج(
Serial Correlation LM Test: حيث تشير النتائج إلى (

عدم وجود دليل إحصائي لقبول فرضية العدم ؛ بمعنى عدم 
وجود ارتباط ذاتي للبواقي حيث بلغت قيمة مستوى 

 %.5) وهى قيمة أكبر من 0.304المعنوية (
 
 
 

R-squared=0.95 
Adjusted R-squared= 0.91 

F-statistic= 24.173 
Prob(F-statistic)= 0.000 
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 )1/4.جدول رقم (

لفرضية عدم ثبات  Breusch-Pagan-Godfrey اختبار
 التباين

     
     

F-statistic 1.28 Prob. F(10,13) 0.304 

Obs*R-
squared 4.69 

Prob. Chi-
Square(10) 0.095 

     
المصدر : إعداد الباحث من نتائج التحليل باستخدام 

  E.Views10 2019برنامج 
 / نتائج ختبار فرضية ثبات التباين2
دول ). والجBreusch-Pagan-Godfreyتم استخدام اختبار( 

لذى يشير إلى عدم وجود االتالي يوضح نتائج االختبار 
وجود دليل إحصائي لرفض فرضية عدم األمر الذي يعني عدم 

) 0.904مشكلة اختالف تباين حيث بلغت قيمة االختبار (
 )%.5وهى قيمة أكبر من مستوى الداللة المعنوية (

 )1/5جدول رقم (
لفرضية عدم ثبات  Breusch-Pagan-Godfreyاختبار 

 التباين
     
     

F-statistic 0.507 Prob. F(15,18) 0.904 

Obs*R-
squared 10.107 

Prob. Chi-
Square(15) 0.812 

     
المصدر : إعداد الباحث من نتائج التحليل باستخدام 

  E.Views10 2019برنامج 
 / نتائج اختبار التوزيع الطبيعى لحد الخطأ:3

تم التحقق من شرط التوزيع الطبيعي باستخدام اختبار 
)Jarque-Bera  وكانت النتائج  تشير إلى أن قيمة (

) وهى 0.445) بقيمة احتمالية (1.618(االختبار بلغت 
% وتشير هذه القيمة على أن 5اكبر من مستوى الداللة 

 %.5البواقي تتبع التوزيع الطبيعي عند مستوى معنوية 
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Series: Residuals
Sample 1982 2015
Observations 34

Mean       2.87e-15
Median  -0.001188
Maximum  0.296954
Minimum -0.221258
Std. Dev.   0.124428
Skewness   0.530152
Kurtosis   3.134050

Jarque-Bera  1.618135
Probability   0.445273

 
اختبار شرط استقالل المتغيرات المستقلة ( عدم وجود  /4

 ارتباط خطى متعدد)
مشكلة ارتباط خطى بين  للتحقق من شرط عدم وجود

المتغيرات المستقلة في النموذج المقدر تم االعتماد 
) حيث انه كلما VIFعلى قيمة معامل تضخم التباين (

ادت قيمة معامل التضخم زادت حدة  االرتباط الخطى ز
وعادة ما ينظر لقيم معامل التضخم التي تفوق الرقم 

ارتباط خطى بين ) على أنها انعكاس لوجود مشكلة 10(
المتغيرات المستقلة , وقد تم حساب معامل تضخم 
التباين لمتغيرات نموذج الحساب الجارى موضع الدراسة 

 كما هو موضح في الجدول التالي :
 ) 1/6( جدول رقم

نتائج اختبار معامل تضخم التباين لمتغيرات نموذج  
 الدراسة

 معامل تضخم التباين المتغيرات
 0.034858 االنفاق الحكومى1
 0.189024 / االستثمار المحلى2
 0.300586 /االيرادات3
 0.115859 / معدل التضخم4

المصدر : إعداد الباحث من نتائج التحليل باستخدام 
 E.Views10 2019برنامج 

 VIF ) إلى أن قيمة 1/6وتشير النتائج في الجدول رقم (
لجميع المتغيرات المستقلة في النموذج تشير الى عدم 

 وجود ارتباط خطى بين المتغيرات المستقلة.
 Parameters stabilityإختبار استقرار النموذج 
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لمعرفة اتساق معامالت متغيرات النموذج علي المدي 
الطويل يتم بواسطة إختبار مربع الخطأ التراكمي 

Cumulative Sum of Squares(CUSUM)  وفي النموذج ,
المقدر نالحظ ان الخط الذي يمثل مربع الخطأ التراكمي 

 0.05كان داخل الخطين األعلي واألدني عند مستوي معنوية 
 كما في الشكل التالي .

  (CUSUM))إختبار مربع الخطأ التراكمي1 - 1شكل رقم (
 لنموذج  الحساب الجارى 

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

CUSUM of Squares 5% Significance 
النموذج مرحلة المعايير القياسية، يمكن بعد اجتياز 

استخدام هذا النموذج في عملية االستدالل اإلحصائي 
والوصف الهيكلي إضافة إلي االستشراف. لذلك نخلص إلي 

 النتائج التالية:
ي لنتائج النموذج:   التقييم وفقا: للمعيار االقتصاد

) إن قيم وإشارات جميع معالم 1/4يتضح من الجدول رقم (
نموذج تتفق مع النظرية االقتصادية والدراسات ال

 التطبيقية وذلك على النحو التالي.
) وهى قيمة موجبة وهى 2.490669* قيمة الثابت بلغت (

تمثل معدل النمو االقتصادى عندما تكون جميع المتغيرات 
 المستقلة تساوى الصفر . 

) وتدل 1.771296* قيمة معامل متغير االستثمار المحلى (
هذه القيمة الموجبة على وجود عالقة طردية بين 
االستثمار المحلى (التكوين الرأسمالى الثابت) معدل 

االقتصادى وعلية فأن زيادة االستثمار المحلى النمو 
% يعمل على زيادة معدل النمو االقتصادى بنسبة 1بنسبة 

)1.8. %( 
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) 1.491786* قيمة معامل متغير االنفاق الحكومى بلغت (
وهى قيمة موجبة وتدل على وجود عالقة طردية بين االنفاق 
الحكومى ومعدل النمو االقتصادى وعلية فأن زيادة 

% يعمل على زيادة معدل النمو 1نفاق الحكومى بنسبة اال
 )%.1.5االقتصادى بنسبة (

) وهى 0.54056* قيمة معامل متغير االيرادات بلغت (
قيمة موجبة وتدل على وجود عالقة طردية بين االيرادات  
ومعدل النمو االقتصادى وعلية فأن زيادة االيرادات 

قتصادى بنسبة % يعمل على زيادة معدل المو اال1بنسبة 
)0.54.%( 

) وهذه 0.88824-* قيمة معامل  متغير التضخم بلغت (
القيمة وتدل على وجود عالقة عكسية بين التغيرات في 
معدل التضخم و معدل النمو االقتصادى وعلية فأن زيادة 

)% يؤدى الى انخفاض معدل النمو 1معدل التضخم بنسبة (
 )%. 0.9االقتصادى بنسبة (

 -م النموذج وفقا" للمعيار االحصائى :)/ تقيي2( 
  -معنوية المعالم المقدرة : -(أ)
) جميع المتغيرات 4/4يتضح من الجدول (  

المستقلة(االنفاق الحكومى, االستثمار المحلى, االستثمار 
االيرادات , معدل التصخم) جاءات ذات داللة إحصائية  

جميع % حيث بلغت قيم مستوى المعنوية ل5بمستوى معنوية 
 % 5المتغيرات أقل من 

 -معنوية النموذج : -(ب) 
ويتضح  %5ثبوت معنوية الدالة ككل عند مستوى معنوية 

والقيمة االحتمالية الختبار  Fذلك من خالل قيمة 
(F.Statistic)  حيث بلغت قيمF )24.173  بمستوى  (

) 0.05) وهى أقل من مستوى المعنوية (0.002معنوية (
عالقة بين المتغيرات المستقلة   وهذا يعنى أن هناك

والمتغير التابع مما يدل على أن النموذج المقدر جيد 
 ويمكن التنبؤ به.

 -جودة توفيق المعادلة : -(ج)
) % من 91يدل معامل التحديد المعدل  أن نسبة (

التباين في المتغير التابع  ( معدل النمو االقتصدى) 
يرات المستقلة تم تفسيرها من خالل التغيرات في المتغ

(االنفاق الحكومى, االستثمار المحلى, االستثمار 
) من هذه %9االيرادات , معدل التصخم)  بينما (

التغيرات يمكن إرجاعها إلى متغيرات أخرى غير مضمنة 
في النموذج وهذه النتيجة تدل على جودة توفيق 

 النموذج .
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 نتائج تقدير نماذج تصحيح الخطأ لنموذج الدراسة:
يتم استخدام نماذج تصحيح الخطأ للتوفيق بين السلوك 
قصير األجل والسلوك طويل األجل للعالقات اإلقتصادية التي 
تتجه في األجل الطويل نحو وضع التوازن ويشترط  لتحقيق 
ذلك ان تكون السالسل مستقرة وتتصف بصفة التكامل 
المشترك وهذا ما تم التحقق منه مسبقاً . وبعد التأكد 

وجود العالقة التكاملية يمكن تقدير نموذج للعالقة من 
طويل وقصير األجل بتقدير نموذج اإلنحدار الذاتي لفترات 

. وكانت النتائج على النحو  ARDLاإلبطاء الموزعة 
 التالي:

 
 )1/7جدول رقم (

 )2017-2000نتائج تقدير نموذج الدراسة خالل الفترة (
     

Variable 
Coeffici

ent 
Std. 
Error 

t-
Statist

ic Prob. 

DLOG(inf) 
-

0.643266 0.250734 

-
2.56553

3 0.0195 
DLOG(Gt) 0.58263 0.23758 2.45233 0.0246 

DLOG(kt) 1.094533 0.178081 
6.14627

5 0.0000 
D(R) 0.75823 0.195818 3.87213 0.0011 

DLOG(inf) 
-

0.643266 0.250734 

-
2.56553

3 0.0195 

CointEq(-1)* -0.96503 0.137472 
-

7.01983 0.0000 
      

R-squared=0.86 
Adjusted R-squared= 0.81 

المصدر : إعداد الباحث من نتائج التحليل باستخدام 
 E.Views10 2019برنامج 

التقييم وفقا: للمعيار االقتصادى لنتائج نموذج تصحيح 
 الخطأ:

) إن قيم وإشارات جميع معالم 1/7الجدول رقم (يتضح من 
النموذج تتفق مع النظرية االقتصادية والدراسات 

 التطبيقية . وذلك على النحو التالى:
) 0.58263* قيمة معامل متغير االنفاق الحكومى بلغت (

وهى قيمة موجبة وتدل على وجود عالقة طردية بين االنفاق 
الحكومى ومعدل النمو االقتصادى  فى األجل القصيروعلية 
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% يعمل على زيادة 1فأن زيادة االنفاق الحكومى بنسبة 
 )%.0.58معدل النمو االقتصادى بنسبة (

) وتدل 1.094533* قيمة معامل متغير االستثمار المحلى (
الموجبة على وجود عالقة طردية بين هذه القيمة 

االستثمار المحلى ومعدل النمو االقتصادى فى األجل 
% 1القصير وعلية فأن زيادة االستثمار المحلى بنسبة 

 )% .1.1يعمل على زيادة معدل النمو االقتصادى بنسبة (
) وهى 0.75823* قيمة معامل متغير االيرادات بلغت (

قة طردية بين االيرادات قيمة موجبة وتدل على وجود عال 
ومعدل النمو االقتصادى فى األجل القصير وعلية فأن 

% يعمل على زيادة معدل النمو 1زيادة  االيرادات بنسبة 
 )% .0.8االقتصادى بنسبة (

) وهذه 0.643266-* قيمة معامل متغير التضخم بلغت (
القيمة وتدل على وجود عالقة عكسية بين التغيرات في 

م ومعدل النمو االقتصادى  فى األجل  معدل التضخ
)% يؤدى 1القصيروعلية فأن  زيادة معدل التضخم بنسبة (

 )%. 0.6الى انخفاض معدل النمو االقتصادى بنسبة (
*بلغت قيمة معامل تصحيح الخطأ (يجب ان يحمل إشارة 

) ( ) وهذه 0.96503-سالبة كما يجب ان يكون معنوياً
عالقة التوازنية في القيمة تعنى أن االنحراف عن ال

% للوصول 97المدى الطويل يتم تصحيحه سنويا" بنسبة 
 الى التوازن .

  - تقييم النموذج وفقا" للمعيار االحصائى : 
  -معنوية المعالم المقدرة : -(أ)

) جميع المتغيرات المستقلة فى 4/7يتضح من الجدول (
األجل القصير (االنفاق الحكومى, االستثمار المحلى, 
االيرادات, معدل التضخم) ذات داللة إحصائية  بمستوى 

% حيث بلغت قيم مستوى المعنوية لجميع 5معنوية 
%. وهذه النتيجة  تدل على أن من 5المتغيرات أقل من 

أهم العوامل المؤثرة في النمو االقتصادى  في األجل 
 القصير:

 االنفاق الحكومى.   - 

 االستثمار المحلى. - 

 االيرادات. - 

 معدل التضخم - 

 - جودة توفيق المعادلة : (ب)
) % من 81يدل معامل التحديد المعدل  أن نسبة (

التباين في المتغير التابع  ( معدل النمو االقتصادى) 
تم تفسيرها من خالل التغيرات في المتغيرات المستقلة 
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(االنفاق الحكومى, االستثمار المحلى, االيرادات, معدل 
) من هذه التغيرات يمكن إرجاعها %19ينما (التضخم)  ب

إلى متغيرات أخرى غير مضمنة في النموذج وهذه النتيجة 
 تدل على جودة توفيق النموذج .

  : اختبار مقدرة النموذج على التنبؤ 

يعتبر التنبؤ أحد األهداف الهامة في االقتصاد القياسي 
إذ بموجبة يتم التعرف علي مسار الظاهرة في المستقبل 

يساعد في عملية التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات ل
ويدرس التنبؤ تطور الظاهرة مع الزمن بوصفه عامالً يظهر 
حاصل تأثير جميع العوامل المؤثرة في هذه الظاهرة. 
فالظواهر تتغير مع الزمن من شهر إلى آخر ومن سنة إلى 
أخرى، وال يعد الزمن ذاته عامالً مؤثراً في تطور الظواهر 

القتصادية بصفته مؤشراً موضوعياً مستقالً عن فعل اإلنسان. ا
إال أن الزمن مالزم لتطور الظواهر االقتصادية ومن ثم 
يمكن الربط بين حالة الظاهرة واللحظة التي تقابل هذه 
الحالة، أو بين تطورات الظاهرة والمدة الزمنية التي 
جرت أو ستجري فيها تلك التطورات الناجمة عن عوامل 
أخرى غير الزمن تؤثر في الظاهرة وتؤدي إلى تغيرها 

.  كماً ونوعاً
يمكن اختبار مدى إمكانية النموذج المقدر في التنبؤ 
وذلك من خالل استخدام معيار معامل التساوي لثايل كما 

 هو موضح في الجدول التالي:

0
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200

240

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

STF ± 2 S.E.

Forecast: STF

Actual: ST

Forecast sample: 1980 2015

Adjusted sample: 1982 2015

Included observations: 34

Root Mean Squared Error 8.256250

Mean Absolute Error      5.166233

Mean Abs. Percent Error 9.147456

Theil Inequality Coefficient 0.065598

     Bias Proportion         0.004626

     Variance Proportion  0.062402

     Covariance Proportion  0.932972

Theil U2 Coefficient         0.431796

Symmetric MAPE             9.192557
 

مقبولة للنموذج ويتضح من نتائج التقدير وجود مقدرة 
) وهى 0.06المقدر للتنبؤ حيث بلغت قيمة معامل ثايل (

قيمة تقترب من الصفر , وعلية يمكن استخدام النموذج 
 المقدر في التنبؤ.
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  الخاتمة : 
  النتائج والتوصيات : تشمل  

  أوالً النتائج : 
توجد عالقة طردية ذات داللة احصائية بين االنفاق 

 ة:الحكومى والتنمية االقتصادي
) أن قيمة معامل انحدار 4/4يتضح من الجدول رقم(

العالقة بين االنفاق الحكومى والتنمية االقتصادية فى 
) بلغت قيمته فى كل من األجل الطويل B2السودان  (

) وهذه 0.582) و(1.491واألجل القصير على التوالى (
االشارة الموجبة فى كل من األجل الطويل واألجل القصير 

أن هنالك عالقة طردية بين االنفاق الحكومى تدل على 
 والتنمية االقتصادية.
) عند مستوى t) وفقا" الختبار (1/8كما يتضح من الجدول(

%) وجود عالقة ذات داللة احصائية بين االنفاق 5معنوية (
) tالحكومى والتنمية االقتصادية حيث بلغت قيمة (

) بمستوى داللة 3.572لمعامل االنحدار فى األجل الطويل (
) بمستوى 2.452)  وفى األجل القصير (0.0022معنوية (
) و جميع هذه القيم أقل من مستوى 0.0246معنوية (
%. وعلية  يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض 5المعنوية 

البديل والذي يشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية 
 النفاق الحكومى والتنمية االقتصادية.بين ا

وبناء على نتائج التحليل االحصائى الموضحة في الفقرات 
السابقة  يتم قبول فرضية الدراسة االولى  والتى نصت 

(هنالك عالقة طردية ذات داللة احصائية بين االنفاق 
 الحكومى والتنمية االقتصادية).

  : األولي الفرضية  
لة احصائية بين االيرادات توجد عالقه طردية ذات دال

 والتنمية االقتصادية فى السودان:
) أن قيمة معامل انحدار 1/4يتضح من الجدول رقم (

) بلغت B3العالقة بين  االيرادات والتنمية االقتصادية(
قيمته فى كل من األجل الطويل واألجل القصير على 

) وهذه االشارة الموجبة  فى 0.758) و(0.540التوالى (
ن األجل الطويل واألجل القصير تدل على أن هنالك كل م

 عالقة طردية بين االيرادات والتنمية االقتصادية.
) عند مستوى t) وفقا" الختبار (1/8كما يتضح من الجدول(

%) وجود عالقة ذات داللة احصائية بين 5معنوية (
) tااليرادات والتنمية االقتصادية حيث بلغت قيمة (

) بمستوى داللة 2.902لمعامل االنحدار فى األجل الطويل (
) بمستوى 3.872)  وفى األجل القصير (0.0095معنوية (
) و جميع هذه القيم أقل من مستوى 0.0011معنوية (
%. وعلية  يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض 5المعنوية 

البديل والذي يشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية 
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 اليرادات والتنمية االقتصادية فى السودان.بين ا
وبناء على نتائج التحليل االحصائى الموضحة في الفقرات 
السابقة  يتم قبول فرضية الدراسة االثانية  والتى 
نصت (هنالك عالقة طردية ذات داللة احصائية بين 

 االيرادات والتنمية االقتصادية فى السودان).
 : لثانية الفرضية ا 
طردية ذات داللة احصائية بين االستثمار  توجد عالقه

 والتنمية االقتصادية فى السودان:
) أن قيمة معامل انحدار 1/4يتضح من الجدول رقم (

) بلغت B1العالقة بين  االستثمار والتنمية االقتصادية (
قيمته فى كل من األجل الطويل واألجل القصير على 

وجبة  فى كل ) وهذه االشارة الم1.092) و(1.77التوالى (
من األجل الطويل واألجل القصير تدل على أن هنالك عالقة 

 طردية بين االستثمار والتنمية االقتصادية.
) عند مستوى t) وفقا" الختبار (1/8كما يتضح من الجدول(

%) وجود عالقة ذات داللة احصائية بين 5معنوية (
) tاالستثمار والتنمية االقتصادية حيث بلغت قيمة (

) بمستوى داللة 2.607ل االنحدار فى األجل الطويل (لمعام
) بمستوى 6.14)  وفى األجل القصير (0.0178معنوية (
) و جميع هذه القيم أقل من مستوى 0.0000معنوية (
%. وعلية  يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض 5المعنوية 

البديل والذي يشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية 
 والتنمية االقتصادية بين االستثمار

وبناء على نتائج التحليل االحصائى الموضحة في الفقرات 
السابقة  يتم قبول فرضية الدراسة الثالثة  والتى نصت 
(هنالك عالقة طردية ذات داللة احصائية بين االستثمار 

 والتنمية االقتصادية فى السودان).
 :الثالثةالفرضية 

احصائية بين التضخم توجد عالقه عكسية ذات داللة 
 والتنمية االقتصادية فى السودان:

) أن قيمة معامل انحدار 1/4يتضح من الجدول رقم (
) B4العالقة بين  معدل التضخم والتنمية االقتصادية (

بلغت قيمته فى كل من األجل الطويل واألجل القصير على 
) وهذه االشارة السالبة  فى -0.643) و(-0.888التوالى (

األجل الطويل واألجل القصير تدل على أن هنالك كل من 
 عالقة عكسية بين التضخم والتنمية االقتصادية.

) عند t) وفقا" الختبار (1/8كما يتضح من الجدول( 
%) وجود عالقة ذات داللة احصائية بين 5مستوى معنوية ( 

) لمعامل tالتضخم والتنمية االقتصادية حيث بلغت قيمة (
) بمستوى داللة معنوية -9.200الطويل (االنحدار فى األجل 

) بمستوى معنوية -2.565)  وفى األجل القصير (0.000(
) و جميع هذه القيم أقل من مستوى المعنوية 0.0000(
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%. وعلية  يتم رفض فرض 'العدم وقبول الفرض البديل 5
والذي يشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 ةاالتضخم والتنمية االقتصادي
وبناء على نتائج التحليل االحصائى الموضحة في الفقرات 
السابقة  يتم قبول فرضية الدراسة الرابعة  والتى نصت 
(هنالك عالقة عكسية ذات داللة احصائية بين التضخم 

 والتنمية االقتصادية فى السودان).
  ثانياً التوصيات: 

 الحكومي.زيادة اإليرادات العامة وتخفيض اإلنفاق  -1
 زيادة اإلستثمار المحلي .  -2

تأهيل البنيات األساسية مع ثبات السياسات  -3
 اإلقتصادية.

 تخفيض معدل التضخم. -4
توحيد الرؤي حول التنمية اإلقتصادية واإللتزام بنهج -5

مؤسسي ثابت يتيح الفرصة للتاهيل والتخصص وتراكم 
 الخبرات.

 في وعاء واحد.تقليل الضرائب والرسوم ووضع الضرائب -6
إزالة العوائق اإلدارية وتسهيل اإلجراءات -7

 للمستثمرين.
 الدعوة لسالم شامل إليقاف الحروب-8
 إنشاء صناديق خاصة بالتنمية-9
 مراجعة وتحديث السياسات المالية-10
 تأهيل المواقع السياحية وتحديثها-11

  قائمة المصادر والمراجع : 
زام، المالية محمود حسين الوادي، زكريا أحمد ع .1

العامة والنظام المالي في اإلسالم، دار الميسرة للنشر 
 م. 2000والتوزيع، عمان، 

حامد عبد المجيد دراز، السياسيات المالية، الدار  .2
 م. 2003الجامعية، بيروت

عبد المجيد قدي، السياسات االقتصادية الكلية، دراسة  .3
تحليلة تقيمية، ديوان المطبوعات الجامعية، 

 م. 2003بيروت،
طارق الحاج، المالية العامة، دار الصفاء للنشر  .4

 م، 1999والتوزيع، عمان،
بلعزوز بن على، محاضرات في النظريات والسياسات  .5

النقدية، ديوان المطبوعات الجامعية، 
 م، 2004األسكندرية،

على أحمد على، مبادئ االقتصاد " ملخصات إيزي شوم "  .6
 م.2004الدار الدولية لألستثمارات الثقافية، مصر، 
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سهير محمود معتوق، أمينة عز الدين عبد اهللا،  .7
 م2000لدار الجامعية، القاهرة  ، المالية العامة، ا

غازي عبد الرازق النقاش، المالية العامة تحليل  .8
 أسس االقتصاديات المالية، دار وائل للنشر، عمان االردن 

عبد المطلب عبد المجيد، السياسات االقتصادية على  .9
مستوى االقتصاد الكلي (تحليلي كلي، مجموعة النيل 

 م 2003العربية، 
دراز،. سميرة إبراهيم ايوب،  حامد عبد المجيد .10

مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية االسكندرية، 
 م2002
سوزي عدلي ناشد، الوجيز في المالية العامة، دار  .11

 م.2000الجامعة الجديدة، االسكندرية، 
مجدي محمد شهاب، االقتصاد المالي، دار الجامعة  .12

 م1999الجديدة لنشر، االسكندرية، 

علي، محاضرات في النظريات والسياسيات بلعزوز بن  .13
 2004والنقدية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

جيرالد ماير روبرت، ترجمة يوسف عبد اهللا، التنمية  .14
اإلقتصادية، " نظريتها، تاريخها، سياساتها"،بيروت: د 

 م1964ن،
حربي محمد موسى عريقات، مقدمة في التنمية  .15

، عمان:، دار 2قتصادي، طاإلقتصادية والتخطيط اإل
 م 1997الكرمل، 

الرداوي تيسير، التنمية اإلقتصادية، ، ( سوريا:  .16
منشورات جامعة حلب" مديرية الكتب والمطبوعات 

 م1985الجامعية"، 
محمد الصغير بعلي، يسري أبو العال، المالية  .17

 م.2003العامة، دار العلوم للنشر  والتوزيع، عمان، 

النظم الضريبية " الدار  يونس أحمد البطريق ، " .18
 م 2001الجامعية، االسكندرية، مصر، 

القوال صالح مصطفى، البداوة العربية والتنمية،  .19
 .227م، ص 1967، القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة، 1ط
عجيمة، محمد عبد العزيز الليثي، محمد علي،  .20

التنمية اإلقتصادية "مفهومها ، نظرياتها ، سياساتها"، 
 م.2001: الدار اإلسكندرية الجامعية للنشر، اإلسكندرية

السيد أبراهيم مصطفى  وآخرون ، قضايا أقتصادية   .21
معاصرة ، قسم االقتصاد ، كلية التجارة ، جامعة 

 م..2008االسكندرية ، 
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عالء فرح الطاهر، التخطيط اإلقتصادي، الطبعة األولى،  .22
 م، 2011عمان، األردن، دار الراية للنشر والتوزيع، 

توادر ، ميشيل ، ترجمة حسني محمود، التنمية  .23
 م) 2006االقتصادية ،(لبنان:د ن، 

سويفي عبد الهادي ، سياسات التنمية والتخطيط ،  .24
 م2002زيع ، (القاهرة : الدار الجامعية للنشر والتو

محمد عبد المنعم ، النظرية واالقتصاد في االسالم ،  .25
 م1981-هـ 1401مطبوعات  االتحاد الدولي 

 ثالثاً : المجالت :
عبد اللطيب بلغرسة، اقتصاد العولمة وفعالية  .1

السياسية االقتصادية بين تسبيب النتائج وتأثير 
دراسة حالة السياسية النقدية والمالية،  –العوامل 

خلة في إطار المؤتمر الدولي العلمي حول "  مدا
السياسية االقتصادية واقع وآفاق " جامعة تلمسان 

 م. 2004نوفمبر  29/30

مفتاح صالح، السياسية النقدية والمعلومات الالزمة  .2
لوضعها وعالقتها بالسياسات االخرى، مداخلة في إطار 
المؤتمر الدولي العلمي حول " السياسة االقتصادية واقع 

 م.2004نوفبمبر  29/30وآفاق " جامعة تلمسان 

بوزيان عبد الباسط، عزوز على، التجربة التنموية  .3
الكورية " الدروس والعبر المستفادة " مداخلة في إطار 
الملتقي الدولي األول للتنمية في اطار تنمية واقعية 
في الجزائر بين الممارسة والفكر المنتج " جامعة باجي 

 م2006/ نوفمبر، 4/5مختار، عنابة، 

موسى رحماني، المؤسسات ما بين القيادة المتميزة  .4
 م2009، 108والريادة، مجلة البحوث عدد 

جمال لعمارة، تطوير فكرة ومفهوم الموازنة العامة  .5
، جامعة 10للدولة، مجلة العلوم االنسانية، العدد رقم 

  2001محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، نوفبمر 

دور السياسات النقدية  “ ،هيتيأيوب، أوس وأحمد ال .6
نبار والمالية في النمو االقتصادي”، مجلة جامعة األ

  م2012، 8، العدد4للعلوم االقتصادية واإلدارية، مجلد

  رابعاً : الرسائل العلمية : 
جمال عبد الحليم النور، أثر السياسة المالية  في   .1

تخصيص الموارد بالسودان  بالتركيز  علي قطاعي 
م ، بحث 2010-2000التعليم  والصحة  في الفترة من 
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تكميلي لنيل درجة  الماجستير في اإلقتصاد ،  رسالة 
 م.2013غير منشورة ، جامعة السودان  

مالك أحمد عبد الرحمن ، أثر االسياسة المالية علي  .2
- 2008اإلستثمار في السودان خالل الفترة  من (  

م)،رسالة  ماجستير في اإلقتصادية  غير منشورة،  2013
 م . 2013جامعة أفريقيا العالمية  ،  

سكينة محمد  أحمد  بخيت ، أثر السياسة اإلقتصادية   .3
والية  جنوب دارفور ، الكلية  علي قطاع  الخدمات  ب

رسالة  دكتوراه ، غير منشورة كلية  الدراسات 
 .2009العليا،جامعة النيلين ، 

إيهاب صالح مدثر محمد ، دور السياسة المالية   .4
سودان في والنقدية  في ضبط  معدالت التضخم في ال

رسالة ماجستير غير  ،م2006-1970الفترة من 
 م.2007 نشورةجامعة أمدرمان اإلسالمية ، م
سامية عبد الرحمن، أثر السياسات اإلقتصادية الكلية  .5

علي مؤشرات التنمية بالتركيز علي السودان،  رسالة 
ماجستير، غير منشورة ، كلية الدراسات العليا،  جامعة 

 م.2007النيلين ، 
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 السودانفى  بالتعليم العالى نقابات العاملين تكوينق 
  هإقتصاديات ودورها فى

  م2017 دراسة حالة الجامعات بوالية الخرطوم  
 د,سبنا سليمان

  المستخلص: 
تناولت الدراسة طرق تكوين نقابات العاملين بالتعليم 
العالى فى السودان ودورها فى إقتصادياته، وتمثلت 
مشكلة الدراسة علي التساؤالت اآلتية: هل أثرت طرق تكوين 

علي  مؤسسات التعليم العاليبالعاملين  اتنقاب
إقتصاديات التعليم، هل توجد خطط إستثمارية طويلة األجل 

عملية ذات أثر في مؤسسات التعليم العالي بات نقابل
 .تمويل التعليم

رفع مستوى الفاعلية والكفاءة أهتمت الدراسة ب  
 العالي، كما هدفت الدراسة الداخلية للمؤسسات التعليم

التي لديها نقابات  العالي معرفة مؤسسات التعليمل
لفت إنتباه الجهة المسؤولة إلي  بها،عاملين وعالقتها 

، إتبع الباحث من خالل نقاباتالمدي الدور الذي تلعبه 
تناوله للموضوع المنهج الوصفي التحليلي، وتم توزيع 
األستبانة علي أعضاء هيئة التدريس بجامعات والية 
الخرطوم، ولتحديد عبارات الدراسة ووضع الفرضيات 

ة بإختبار الفرضيات وتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحث
مؤسسات التعليم بالعاملين  اتنقابومنها: طرق تكوين 

ذات أثر علي إقتصاديات التعليم، وجود خطط  العالي
بمؤسسات التعليم العالي ات نقابإستثمارية طويلة األجل ل

 .عملية تمويل التعليمتؤثر في 
 عدم رضاتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج ومنها: هنالك  .1

اء هيئة التدريس عن أداء النقابة داخل أعض تام من
أثرت التنظيمات السياسية على  ،مؤسسات التعليم العالي

 . وعدمفاعلية نقابات العاملين بمؤسسات التعليم العالي
ستثمارية متنوعة بغرض تحقيق إمشاريع ل اتتبنى النقاب

 ات التعليمية.ضافية لمؤسسإيرادات إ
ة إلي عدة توصيات ومن خالل النتائج توصلت الدراس   

 ومنها: 
 أن تتكون النقابة داخل مؤسسات التعليم العالي 

بمناصب الهيكل فقط  أعضاء هيئة التدريس  مشاركةب
 المختلفة حكوميةالجهات التدخل ، عدم الوظيفي للنقابة

، ضرورة إنشاء نقابات مؤسسات التعليم العالي في تكوين
موقع إلكتروني خاص بالنقابة لتثقيف األعضاء ومعرفتهم 
بحقوقهم تجاه النقابة. ضرورة أن توفر الدولة حماية 

 .عضاء هيئة التدريسأل خاصة " حصانة" 
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Abstract : 

 The study examined the methods of the Role of 
compining workers unions in higher education 
institutions on the economics of Sudanese workers 
education, and The problem of the study was to 
answer the following questions: Did the methods of 
forming workers unions in institutions of higher 
education affectes the economics of education, are 
there long-term investment plans for unions in 
higher education institutions that have an impact 
on the financing of education.The study focused on 
raising the level of efficiency and internal 
efficiency of institutions of higher education, The 
study aimed to identify institutions of higher 
education that workers unions have and their 
relation with them and, also to draw the attention 
of the responsible peaple to the role played by 
workers unions of workers in the development and 
economics of education.The researcher adopted 
descriptive analytical approach using (SPSS) 
program. 240 questionnaires were distributed to 
staff members at Khartoum state universities, to 
determine the terms of study and hypotheses, and to 
achieve the objectives of the study, the researcher 
tested the hypotheses, including: Ways of forming 
trade unions working in institutions of higher 
education have an impact on the economics of 
education, the existence of long-term investment 
plans for workers unions in institutions of higher 

education affect the financing of education. 
The study confimed the following results: There is 
complete dissatisfaction with staff members about 
the performance of the union within institutions 
of higher education, political organizations 
influenced the effectiveness of workers unions in 
higher education institutions, Unions did not 

contribute to the process of financing the 
  investment by employing the resources of the 

institution financially, humanely and 
technologically. The findings of the study 
recommended that the union would be formed within 
institutions of higher education with the 
participation of staff members in the positions of 
the workers union structure, non-intervention of 
various government agencies in the formation of 
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workers unions of higher education institutions, 
The need to create a special condition, for the 
workers to educate members and their knowledge of 

rights and duties to workers unions. 
 اإلطار المنهجي) المحور األول:(

 المقدمة: 
التعليم أهمية بالغة في حياة المجتمعات والدول يكتسب 

بإعتباره السبيل الوحيد إلحداث التطور الحضاري 
واإلقتصادي والثقافي واإلجتماعي، فهو من ناحية يمثل أحد 
أهم مؤشرات التنمية البشرية ومن ناحية أخري يمثل أهم 

اإلستثمار في رأس المال البشري فالتطور شكل من أشكال 
الحضاري للمجتمعات ال يقاس فقط بحجم اإلستثمار المادي 
وإنما بما أحرزه من إنجاز علمي وإنتاج معرفي وما 
أحدثه التعليم من تطور في بناء القدرات البشرية 
وتنمية المهارات والقدرات، ويمكن القول أن أهم أسباب 

هتمام بتكوين دول شرق آسيا هو اإلالمعجزة االقتصادية في 
رأس المال البشري، وهو يعنى إكتساب األفراد مزيداً من 
المعرفة والمهارات من خالل التعليم والتدريب والخبرات 

 المتراكمة من أجل زيادة مستوى دخولهم في المستقبل.
لقد أصبح التعليم مورداً استراتيجياً للمجتمعات الحديثة 

بكافة إحتياجاته من الكوادر العلمية ألنه يمد المجتمع 
المتخصصة مما يساعد علي زيادة القيمة المضافة وتعزيز 
النمو االقتصادي، فقد تبين أن نسبة كبيرة من النمو 
االقتصادي يمكن أن تعزي إلى التعليم بمفهومه الشامل، 

 فإذا كان التعليم هو أساس التقدم والمسؤول األول عن
نجد أن التعليم العالي يمثل حجر  عليهصياغة المستقبل، 

التطوير المستمر في  األساس في مسيرة التقدم، لذا فإن
منظومة التعليم العالي هو أمر ضروري، هذا التطوير 

معينة إلى إعادة صياغة في الرؤية  يحتاج في مراحل
تضمن مالئمة منظومة  ستراتيجيات والسياسات والتيواإل

 ضر والمستقبل.التعليم العالي لمتطلبات الحا
 مشكلة الدراسة:

نقابات وإتحادات العاملين دور تجاه المؤسسات ل
التعليمية، حيث تعمل علي الدفاع عن حقوق ومكتسبات 
العمال وحركتهم النقابية ورعاية مصالحهم المشتركة 

قتصادي والثقافي والعمل علي رفع مستواهم اإلجتماعي واإل
الدراسة بمؤسسات التعليم والصحي لهذا إتجه إهتمام هذه 

ورفع  .العالي وتنظيم األنشطة النقابية وتأكيد دورها
وهذا األمر  مستوي إقتصاديات التعليم في هذه المؤسسات

 ات نقاب هى طرق تكوينيقود إلي سؤال رئيسي عما 
 في السودان ودورها فى التعليم العالي بالعاملين 
 ؟ هإقتصاديات
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  :الدراسةأسئلة 
ولإلجابة علي السؤال الرئيسي لمشكلة الدراسة طرحت 

 األسئلة التالية:
مؤسسات التعليم بالعاملين  اتنقابهل أثرت طرق تكوين 

علي إقتصاديات التعليم؟ هل توجد خطط إستثمارية  العالي
ذات أثر بمؤسسات التعليم العالي ات نقابطويلة األجل ل

 ؟ عملية تمويل التعليمفي 
 ة:أهمية الدراس 
زيادة المنافسة داخل  اآلتي: تكمن أهمية الدراسة في 

ورفع مستوي اإلستخدام األمثل لطرق  ،المؤسسات التعليمية
رفع ، الموارد التعليمية مالياً وبشرياً وتكنولوجياً 

مستوى الفاعلية والكفاءة الداخلية للمؤسسات 
  التعليمية.

 أهداف الدراسة:
: لفت إنتباه الجهة المسؤولة إلي اآلتيهدف الدراسة ت 

معرفة طرق اإلستثمار التي تزيد من  بأهمية الموضوع،
ر يإيرادات المؤسسة لدعم أعضاء هيئة التدريس وتطو

 إقتصاديات التعليم.
 فرضيات الدراسة: 
 مؤسسات التعليم العاليبالعاملين  اتنقابطرق تكوين  

رية ذات أثر علي إقتصاديات التعليم. وجود خطط إستثما
تؤثر في بمؤسسات التعليم العالي ات نقابطويلة األجل ل

 عملية تمويل التعليم.
 منهجية الدراســة: 
تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ودراسة الحالة  

عن طريق جمع البيانات وتحليلها بواسطة التحليل 
) للوصول لنتائج تؤكد صحة الفروض أو عدم SPSSاإلحصائي (

 صحتها.
 در الدراسة:مصا 
 مصــادر أوليــة:  تنقســم مصــادر الدراســة إلــي قســمين: 

مصـادر   علـي عينـة الدراسـة. هاإلستبيان الذي تم توزيع
وتشـمل الكتـب والمراجـع والدراسـات والبحـوث  ثانوية:

ــارير. ــالت والتق ــل والمج ــة: وأوراق العم ــدود الدراس  ح
تشـمل الحـدود المكانيـة الجامعـات  الحدود المكانيـة:

 الحـدود. والكليات بوالية الخرطـوم التـي بهـا نقابـات
  .م2017الزمانية: تغطي الدراسة الفترة الزمنية للعام  

 الحدود المجتمعيـة: تغطـي الدراسـة الجامعـات اآلتيـة:
 الجامعات الحكومية: 

 -جامعـة النيلـين -جامعـة السـودان -( جامعة الخرطوم 
 - األزهـري جامعـة الـزعيم  -جامعة أم درمـان اإلسـالمية 

الجامعـات والكليـات الخاصـة:  جامعة القران الكـريم).
ــة ــان األهلي ــة أم درم ــوم –(جامع ــة الخرط ــوم  كلي للعل

 كلية شرق النيل).عينة الدراسـة: -التطبيقية  والتقانة
تم إختيار عينـة عشـوائية بسـيطة للجامعـات والكليـات 

مـدراء  بوالية الخرطوم وتمثلت عينة الدراسة فـي اآلتــي:
، ون العلميـةؤأمنـاء الـش ، معات وعمـداء الكليـاتالجا

 أعضاء هئية التدريس.، رؤساء االقسام ومنسقي البرامج
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    : الدراسات السابقة 
الحظت الدارسة وجود بعض المعوقات للحصول على دراسات 
سابقة عن موضوع الدراسة وكذلك قلة الكتب والمراجع 

إقتصاديات بالمكتبات والجهات المختصة المعنية عن 
التعليم ومؤسسات التعليم العالي. وعدم أهتمام 
المؤسسات التعليمية والوزارات والنقابات بأرشفة 
المعلومات منذ النشأة والتكوين وتوفير الكتب والمراجع 
عن مؤسساتهم. وعدم أعطاء الجهات المسؤولة كافة 
المعلومات المطلوبة مما يصعب الحصول عليها، بإعتبارها 

سرية بالرغم من أن الغرض منها البحث العلمي.  معلومات
قلة الدراسات السابقة عن موضوع الدراسة. عليه نذكر 
بعض الدراسات السابقة التى تحدثت عن موضوع الدراسة 

 ومنها:
بعنوان  (1)م:2016تناولت دراسة علي أحمد الطيب علي  .1

إقتصاديات التعليم العالي في السودان في ضوء مطلوبات 
 .التنمية

األهداف: التعرف علي إقتصاديات التعليم العالي  - 
بالسودان وأثره في التنمية، ومعرفة العالقة بين 
إقتصاديات التعليم العالي بالسودان في ضوء مطلوبات 

 التنمية. 

 نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها: - 
الداخلية إن إقتصاديات التعليم تسعي لزيادة الكفاءة 

إن  والخارجية لتحقيق مطلوبات التنمية في السودان.
واقع إقتصاديات التعليم العالي استوعبت أكبر عدد من 
الراغبين في التدريب التقني والمهني وفقاً لحاجات سوق 

 العمل لتحقيق مطلوبات التنمية في السودان.
توصيات الدراسة: اوصت الدراسة باآلتى: ضرورة اإلهتمام 

يل مشاركة جميع مراكز البحوث العلمية التابعة بتفع
 لمؤسسات التعليم العالي لتقديم الخدمات اإلستشارية

الموجهة لخدمة المجتمع، وضرورة إهتمام الدولة  - 
بزيادة اإلنفاق علي التعليم بشكل إيجابي. حيث نجد أن 
هذه الدراسة تتفق مع  الدراسة الحالية في أنها تناولت 

م العالي من خالل أهدافها، بالرغم من إقتصاديات التعلي
أن الدراسة تناولت جانب مختلف وهو مطلوبات التنمية، 
كما أن نتائج الدراسة ذات صلة بالنتائج التي توصلت 
إليها الدراسة الحالية، ولكنها تفردت عليها بأنها 
 أخذت جانب نقابات العاملين كمقياس إلقتصاديات التعليم.

 (2)م:2012رحمن جابر حسن تناولت دراسة عبد ال  .2
بعنوان أثر إستخدام التعليم اإللكتروني في مؤسسات 

 التعليم العالي بالسودان.
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أهداف الدراسة: دراسة أثر التعليم اإللكتروني في  - 
 مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان.

نتائج الدراسة: توصلت الدراسة لنتائج عديدة منها:  - 
األساتذة في إستخدام الحاسب اآللي،  أرتفاع نسبة مهارات

أرتفاع وعي األساتذة بالجامعة ألهمية إستخدام التعليم 
 اإللكتروني، وأنه مكمل للتعليم التقليدي. 

توصيات الدراسة: أوصت الدراسة بالتوصيات اآلتية:  - 
تشجيع البحث في مجال التعليم اإللكتروني، تحفيز 

التعليم اإللكتروني في جامعاتهم. األساتذة الذين يطبقون 
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية أن األثنين 
يبحثان في تطوير أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي، 
فالدراسة الحالية تهتم بأعضاء هيئة التدريس في كافة 
إحتياجتهم التي تساعد في رفع مستواهم اإلقتصادي 

تاجية، بينما الدراسة باإلضافة إلي رفع الكفأة اإلن
السابقة تهتم بتدريب أعضاء هيئة التدريس فقط، وتفردت 
عليها الدراسة الحالية بإنها تهتم برفع مستوي أعضاء 

 هيئة التدريس اإلقتصادي واإلجتماعي.
بعنوان (1) م:2005هشام محمد الصماديتناولت دراسة   .1

العمل سوق  دور إقتصاديات التعليم في مواجهة تحديات
والتعرف على أبرز التحديات التي تواجه سوق ، األردني
 .العمل

دور إقتصاديات التعليم في  أهداف الدراسة: التعرف عن - 
مواجهة تحديات سوق العمل األردني، والتعرف على أبرز 

 .التحديات التي تواجه سوق العمل

 النتائج اآلتية: وتوصلت الدراسة إلى نتائج الدراسة: - 
توسطة للتحديات التي تواجه سوق العمل هناك درجة  م 

وأن هناك درجة متوسطة لدور إقتصاديات التعليم . األردني
 في مواجهة تحديات سوق العمل األردني.

 اوصت توصيات الدراسة:

هتمام من الجهات الحكومية ضرورة اإلالدراسة باآلتى:  - 
 ،بدور إقتصاديات التعليم في مواجهة تحديات سوق العمل

التنسيق بين وزارة التعليم العالي وسوق العمل رة وضر
األردني، ووزارة العمل، وديوان الخدمة المدنية، للتعرف 
 على أهم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل األردني. 
فنجد هذه الدراسة تتفق مع الدراسة الحالية في أنها 
أهتمت بجانب إقتصاديات التعليم ودورها في سوق العمل 

عليم العالي، وبالرغم من أن الهدف واحد بمؤسسات الت
بين الدراسة الحالية والسابقة وهي اإلهتمام بإقتصاديات 
التعليم العالي ولكن نجد اإلختالف في أن الدراسة 
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الحالية تحث علي تفعيل دور النقابات والدولة في دعم 
 مؤسسات التعليم العالي.

 المحور الثاني (اإلطار النظرى والمفاهيمى)
: تعريف وأهداف النقابات العمالية بمؤسسات التعليم أوالً 

 العالى:
لنقابات العاملين بمؤسسات التعليم العالي دوراً مهماً 
في رفع كفاءة وتطوير إقتصاديات التعليم باإلسهام 
الفعال واإلستثمار األمثل في كفاءة العمل والعاملين من 

يق أجل إقامة السوق وزيادة الكفاءة اإلنتاجية وتحق
العــــــــــامـــل المنتسب  (2).التكامل اإلقتصادي

للنقابة هو العضو الذي يتمتع بكافة الحقوق والواجبات، 
وأهمها حقه في الترشيح والتصويت واإلنتخاب، والحماية 

 (3)من القرارات التعسفية طالما هو منتسب للنقابة.
قانون نقابات العمال لكلمة عامل " أنه الشخص يعرف 
على  " بناءاً  اليدوييغلب على طبيعة عمله العمل  الذي

م أصبحت النقابات بمثابة 1972هذا التعريف في قانون 
القبيلة فهي تدافع وتكافح عن منتسبيها تناصرهم ظالمين 

  أو مظلومين.
 التفاوض مفهوم بتطوير النقابية التنظيمات قامت   

 الالعم من المسحوقة الطبقات لمطالبة كوسيلة الجماعي
 الوظيفي، واألمن جتماعية،اإل ةيستقاللباإل تتعلق بحقوق
 الحقة فترات في النقابي العمل وشهد ،االقتصادي واألمن
ا  قوة أصبح إذ قتصادي،اإل بعده لىإ أضيفت أخرى أبعادً
 فالنقابات،   الدول من العديد في بها يستهان ال سياسية

 إنها بل فحسب، والمستخدمات المستخدمين مصالح تمثل ال
 المدني المجتمع منظمات من الدول من كثير  في تعتبر

 ي.الديموقراط
الجهة المنوط بها إجراء  هىمؤسسات التعليم العالي    

في  البحوث األساسية التطبيقية المبتكرة، وتحسين نوعها
جميع المجاالت التي ينصلح بها أمر المجتمع، ويسهم 
التعليم العالي في تقديم الخدمة المتميزة للمجتمع 
بجميع أشكالها من مشاريع وتدريب وإستشارات ويمثل 

 أهداف التعليم األستاذ الجامعي المحور األساسي لتحقيق
فى  إصالحات التعليم العاليوتهدف مسيرة  (3)العالي.

فلسفة المجتمع وأهدافه وضرورة األمن والتنمية، وجودة 
التعليم العالى، وتطور العناصر التعليمية من خالل 

ترتبط بعضها  المنهج الدراسى واألهداف والخبرات وكلها
مكملة  ىاآلخر فهعض وال يمكن اإلستغناء عن إصالح عن الب

 ومترابطة مع بعضها البعض.
لقد بدأ ظهور الحركة النقابية العمالية بمؤسسات 

م، على مستوى 1962منذ عام  بالسودان التعليم العالي
الهيئات النقابية بالجامعات والمعاهد العليا القائمة 
في ذلك الوقت إلى أن صدر المرسوم الجمهوري في العام 

ينظم عمل النقابات  حينذاك قانوناً عتبر أم، والذي 1971
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لى حين صدور قانون النقابات سنة إبه  وظل العمل سارياً 
م، وكانت تلك هي بداية النقابات العامة للعاملين 1977

بالتعليم العالي والبحث العلمي والتي كانت تحت 
 المسميات النقابية التالية بعد صدور القانون:

 معات.النقابة العامة لموظفي وفني الجا .1
 النقابة العامة لعمال المهن التعليمية. .2

 ة وخالل تلك الحقبة التاريخية كان لكل من الموظفين نقاب
عامة والعمال بكل فئاتهم مهره وغير مهره نقابـة عامـة 
تجمعهم دون روابـط قانونيـة تجمـع بيـنهم إال فـي بعـض 

ن يـتم التنسـيق أالقضايا الخاصة مثل (شروط الخدمة) ـك 
عتصام حيث ظهر في تلك  ضراب أو اإلف مثل اإللتوحيد المواق

ضرابات التضامنية بين النقابـات العامـة مـن الفترة اإل
غير وجود روابط عملية مشـتركة للقضـية التـي تـم علـى 

 المهـن ختالف إها االضراب سوى الزمالة النقابية برغم ئضو
  لم تكـنعن موقف األساتذة في تلك الفترة  أما وقضاياهم.

ساتذة جامعة أتنظيمات معروفة غير وجمعهم لهم تنظيمات ت
سـاتذة جامعـة أتحـاد إالخرطوم كان لهم تنظيم يسـمى ( 

سمهم داخل جامعـة الخرطـوم أولديهم دار يحمل  )الخرطوم
وكانت هناك روابط لألساتذة في تلـك الفتـرة ظلـت تـؤدي 

ــة دون  ــات نقابي ــا كتنظيم ــات إدوره ــاط بالتنظيم رتب
 النقابية الموجودة بالجامعة المعنية كمـوظفين وعمـال،

تحـادات إوبعد قيـام الجامعـات الجديـدة تكونـت هنـاك 
لى أن تم  إساتذة وظلت تعمل بالدفاع عن حقوق عامليها األ

م بقيام النقابات الموحدة التي تشمل 1992الدمج في عام 
  (كافة العاملين

ن النقابـة العامـة الموحـدة أنشير  وللتوثيق تاريخياً  
م تحـت مسـمى النقابـة 1992بدأت مسيرتها الظافرة عـام 

العامــة لعمــال التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي مــع  
 مباشـراً  رت تأثيراً ثأستطحاب التعديالت القانونية التي إ

 (2) في العامل النقابي في السودان.
فى  أهداف التنظيمات النقابية ومشروعية نشاطهاوتتمثل 

 :اآلتى

الدفاع عن حقوق أعضائها ومصالحهم ورعاية واجباتهم  - 
 وأدوارهم في ضوء القوانين السارية.

رفع الكفاية الفكرية ألعضائها ورفع مستواهم الثقافي  - 
 واإلقتصادي واإلجتماعي.

دعم اإلنتاج وتحسين الخدمات وترقية اإلدارة وإتقان   - 
العمل وبذل الجهد الكافي في إطار حفظ التنمية 

 اإلقتصادية واإلجتماعية.

ستمرار والنماء اإلقتصادي واإلجتماعي العمل على اإل  - 
 وتحقيق العدالة والتكافل في المجتمع.
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المجتمع لترسيخ  التعاون مع أجهزة الدولة وقوى  - 
ستقالل األمة وأمنها ورفع إالوحدة الوطنية وحماية 

 .مسيرتها نحو العليا وبسط عالقاتها العالمية

ن الحركة العمالية إورغم هذه األهداف واإلنتصارات ف - 
سعت نحو تحقيق المزيد من المكاسب للعمال فتوالت 

 .اإلضرابات لتحسين شروط الخدمة
: تعريف وأهمية وأه  داف مصطلح إقتصاديات التعليم:ثانياً

التعليم هو اإلسهام بكفاءة في مجاالت اإلنتاج والخدمات، 
وعلى الدولة ان تشرف علي التعليم وتكفل إستقالل 
الجامعات للربط بينها وبين حاجات المجتمع واإلنتاج. 

ختيار إفإن إقتصاديات التعليم تعرف بأنها دراسة كيفية 
ستعمال النقود أو بدون استعمالها، إفراد والمجتمع باأل

نماط أوتوظيف الموارد اإلنتاجية النادرة إلنتاج مختلف 
التدريب وتنمية المعرفة والمهارة والخلق عن طريق 
التعليم الرسمي وتوزيعها في الحال والمستقبل بين 

 ، لذا نجدهاختالفهم في المجتمعإفراد والجماعات علي األ
ليم بين الجماعات واالفراد عملية توزيع التعفي تسهم 

القضايا التي تتعلق بمقدار ما ينبغي أن والمتنافسيين 
نماط وأينفقه المجتمع أو أي فرد علي األنشطة التعليمية 

 االنشطة التعليمية التي ينبغي أن يختارها.

تشــير العديــد مــن الدراســات إلــي أن إقتصــاديات     
قـد حظـي التعليم مجال قديم وحديث فـي الوقـت نفسـه فل

هتمـام العديـد مـن المتخصصـين إالتعليم منـذ القـدم ب
وفريـد    A.Smithأدم أسميث"البارزين في اإلقتصاد أمثال 

وغيرهم ولقـد  "J.S.Mill وجون استيورات Marshallمارشال
ركز هؤالء علي أهمية نمو المعارف والمهارت البشرية مـن 

يســهم فــي تنميــة وخــالل العمليــات التربويــة والنمــو 
 ستعدادات الفرد من خاللإثراء قدرات وإأن وقتصاد، اإل

التعليم يؤدي إلي زيادة قدرته اإلنتاجية، وزيادة 
قدراته علي التعامل مع البشر، وعلي الرغم من هذه 

عتباره علماً لما إرهاصات البعيدة إال أن هذا المجال باإل
له من نظرياته ومجاالته المميزة والجديرة بالدراسة لم 

.  يتضح إال حديثاً
يعتبر موضوع إقتصاديات التعليم اليوم أحد فروع علم   

اإلقتصاد العام الكثيرة وال يقتصر هذا علي دراسة بعض 
ماكن المدرسية وتمويلها كما يظن المشكالت مثل كلفة األ

تأثير  ،بل يعالج مجاالت أخري كثيرة منها، احياناً 
لهيكل الوظيفي التربية والتعليم علي بعض الظواهر مثل ا

للقوي العاملة، وعمليات التعيين والترقية للمستخدمين، 
وهجرة القوي العاملة داخل حدود الدولة الواحدة، أو 

وفوق هذا جميعاً تأثير التربية  ،بين الدول المختلفة
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والتعليم علي توقعات النمو اإلقتصادي في المستقبل، كما 
اديات العمل يرتبط هذا العلم بموضوعات أخري مثل إقتص

وإقتصاديات الرفاهية ونظرية النمو وإقتصاديات 
تصاديات التعليم فهو وصف قإل يالغرض الرئيسوالتنمية، 

كما يسعي إلي تشخيصها  .الظواهر السابقة وتفسيرها
 وتقديم التوصيات بصددها.

التوظيف األمثل لإلمكانيات تعنى  فإقتصاديات التعليم
الموارد مع ضمان الجودة في ف وزيادة اليوترشيد التك

المخرجات التعليمية، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات 
ستثمار والمساهمات الخيرية التعليمية من خالل عمليات اإل

وغيرها، وإجراء الدراسات اإلقتصادية والتقييم اإلقتصادي 
 بهدف رفع الكفاءة الداخلية والخارجية. 

يبحث عن أمثل  تعرف إقتصاديات التعليم بأنهاعلم  
ستخدام الموارد التعليمية مالياً وبشرياً الطرق إل

بالتعليم والتدريب  األهتماموتكنولوجياً وزمنياً من أجل 
عقالً وعلماً ومهارة وخلقاً وذوقاً ووجداناً وعالقته 

المجتمعات التي يعيشون فيها حاضراً ومستقبالً من أجل ب
أحد الدعامات يعد التعليم  أحسن توزيع لهذا التكوين.

الرئيسة التي ترتكز عليها تقدم المجتمعات ونموها 
وتطورها، وبقدر كفاية التعليم يكون تقدم المجتمع 

 ورقيه ورفاهيته.
وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن مفهوم   

إقتصاديات التعليم ال يقتصر على البحث عن مصادر مالية 
توفير موارد إضافية لإلنفاق على التعليم، أو كيفية 

 مالية فقط.
 ات التعليم:ياقتصاد أهمية

يستهدف برنامج إقتصاديات التعليم بناء معايير وآليات 
تعين على التوظيف األمثل لموارد التعليم وتقليل الهدر 

 المالي والبشري في المشروعات التربوية ووضع األسس
والمعايير التنموية اإلقتصادية التي تحقق مصلحة 
متبادلة بين القطاعين التعليمي والتجاري، وزيادة 
الوعي لدى المؤسسات التربوية بأساليب اإلستثمار األمثل 

 للتعليم.
وأما حديثاً فتبرز الحاجة إلي هذا العلم نتيجة التقدم  

إنتاج  ىعلوالهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات، 
، يإقتصادياً رئ اً المعرفة وتسويقها بحيث تصبح مصدر سياً

ومن هنا برزت الحاجة واألهمية إلي علم إقتصاديات 
 التعليم.

إقتصاديات التعليم نتيجة قناعات كما تمثلت اهمية   
 االتية:سباب لأل اإلقتصاديين تولدت لدى كثير من

اإلدراك المتزايد لدور التربية والتعليم في اإلقتصاد  .1
جاء والنمو اإلقتصادي على مستوى الدولة والمجتمع، وقد 
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ذلك اإلدراك نتيجة لتلك األبحاث التي أكدت أن التربية 
 ستثماراً جيداً لألموال.إيمكن أن تكون 

ضخامة ما تنفقه الدول والمجتمعات واألسر على   .2
التعليم، وما تخصصه من ميزانياتها السنوية للتعليم، 
مما أدى إلى تزايد البحث في مدى فائدة هذه األموال 

 ومردودها اإلقتصادي على التعليم.
عجز ميزانيات بعض الدول وخاصة دول العالم الثالث  .3

مما ، أعداد الطالب عن اإلنفاق على التعليم في ظل تزايد
دراسة تكاليف التعليم بشكل اقتصادي وعلمي، لدفعها 

 للحصول على مردود اقتصادي بأقل النفقات.
ظهور الحاجة إلى البحث عن مصادر جديدة للتمويل تمكن  .4

الدول من استيفاء حاجات التعليم المتزايدة بسبب تضخم 
  .النفقات على جميع الخدمات بما فيها التعليم

القضايا التي يتناولها موضوع إقتصاديات األهداف و 
 التعليم:

مقدار المبالغ التي ينبغي على الدولة أن تنفقها على  .1
 التعليم ووسائل تمويل هذه المبالغ.

هل اإلنفاق على التعليم هو " انفاق استثماري أم  .2
 انفاق استهالكي ؟

استثمارياً فما هو العائد المنتظر  فإذا كان انفاقاً   
ومقارنة ذلك  ؟لحصول عليه من االستثمار في التعليمل

ستثمارات االخرى سواء المتعلقة بالعوائد المنتظرة من اإل
 بالعنصر البشري أو غير البشري.

فما  وإذا كان االنفاق على التعليم انفاقا استهالكياً  .3
 هي المحددات الخاصة بالطلب على التعليم.

ميذ، والمدرسين، تحديد التركيبة المثلى من وقت التال .4
 والمباني، واألدوات الالزمة للعملية التعليمية.

 The Educationalتحديد الهيكل األمثل للهرم التعليمي  .5
Pyramidعند كل مستوى  ، وبمعنى آخر تحديد عدد التالميذ

 من مستويات التعليم.
 يداخلالتحديد التوليفة المثلى من التعليم الرسمي  .6
 Informalليم غير الرسمي لمدارس والكليات، والتعل

Education .الذي يتم خارجها 
صر البشري، المساهمة عنمساهمة التعليم في تنمية ال .7

 في دفع عجلة التنمية اإلقتصادية.
:  التعليم والتنمية اإلقتصادية:تمويل  ثالثاً

ن الصلة بين التعليم واإلقتصاد والتنمية وثيقة إ  
فالتعليم يسهم في التنمية بصورة مباشرة من خالل ما 
يقدمه لها من قوي بشرية متعلمة ومن معارف علمية هي  
ثمرة البحث العلمي الذي يرتبط بالتعليم وما يغرسه من 
مواقف تجاه العمل والتنظيم والمجتمع، ومن جانب آخر 

يوفر للتعليم موارده المختلفة، وينظر إلي فإن اإلقتصاد 
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التعليم على المستويين الفردي والعمومي باعتباره 
مزيجاً من اإلستهالك واإلدخار، فاألسرة أو المجتمع تنفق 
علي التعليم كنوع من اإلستمتاع بالتعليم بحد ذاته من 
جانب وعلى امل الحصول منه علي عوائد مستقبلية متمثلة 

، بفوارق األجر الناجمة مبدئياً عن بين أمور أخري
التعليم من جانب وتتزايد أهمية جرعة اإلستثمار كلما 
 ، توجهنا إلي الفروع التطبيقية من التعليم من جهة أخري

عليه تظهر أهمية رأس المال البشري في المنافسة 
اإلقتصادية كما تظهر في النمو اإلقتصادي ويشهد إهتمام 

وربطها بنظام اإلنتاج وحاجات  الدول في إنشاء الجامعات
 المجتمع علي هذا التقدير.

فالتعليم يمكن أن تكون له نتائجه اإلقتصادية فقط   
بتعاونه مع عناصر أخري، فمستويات المهارة العالية 
ومستوي التعليم، ما هما إال أحد شروط اإلستخدام الفعال 
للتكنولوجيا الحديثة، ويساعدان علي التقدم العلمي 

نولوجي فقط إذا ما إستخدم العمل اإلنساني بصورة التك
عتبرت القيمة اعلمية في الظروف العادية لإلنتاج إذا ما 

اإلستهالكية الناجمة عن هذا العمل اإلنساني جزءاً من 
 إحتياجات المجتمع بصورة واقعية وعلمية.

من جانب آخر يوحي توزيع معدل العائد من التعليم       
إلي وجود عالقة عكسية بشكل عام بين عبر مناطق العالم 

المستوي اإلقتصادي للبلد وقيمة معدل العائد، فبإستبعاد 
البلدان العربية، يميل هذا األخير إلي اإلنخفاض كلما 

وهي ذات النتيجة التي توصل إليها  زاد اإلقتصاد تطوراً 
 ساكاروبولس في بحوثه.

رة في تحسين زيادة كبي اسهم البنك الدولي نجد ان  
وواضحة في توفير فرص التعليم في الدول النامية وتحسين 
التوزيع الجغرافي واالجتماعي للفرص التعليمية وأسهم في 
رفع مستويات ومعايير نوعية التعليم والجودة في العديد 

 من الدول.
أن دعم اإلستثمار في التعليم وتجويد مخرجاته والسعي   

يب اإلستثمار فيه نحو إيجاد بدائل لتمويله وتطوير أسال
وفق أسس ومعايير محددة تستهدف رفع كفاءته الداخلية 
والخارجية، وتعد من أولويات األهداف المهمة في الخطط 
والبرامج التعليمية، لذلك فإن كافة المشاريع التربوية 
التي يتم تبنيها في هذا اإلطار تعني بصورة نهائية 

وإكسابهم بتطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطالب 
المهارات الحياتية الجديدة ورفع مستوياتهم وأدائهم 
الدراسي، وهو الهدف األساسي الذي يؤكد عليه علم 

التمويل وفقاً لقاموس أكسفورد يعني  ،إقتصاديات التعليم
ستر فهو العلم الذي يدرس ينإدارة المال أما قاموس و
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 إدارة الصناديق بشكل يوفر تداول المال ومنح اإلئتمان
 )وصنع اإلستثمارات وتوفير التسهيالت المصرفية.

يعد التمويل من األشياء الضرورية والواضحة من قبل 
 الدولة ويظهر ذلك في اآلتي:

الوسائل التي تنظم  من أهم ة، تعديالحوافز الضريب  - 
 السمات في أي نظام للتعليم العالي.

الدعم الحكومي ويمكن بدوره أن يتوفر بالبرامج   - 
 الدراسية.

التمويل العام للبحوث الجامعية دولياً ونادراً أن  - 
 دون شروط. من يأتي

تخصيص أموال دافعي الضرائب للتسليم والتقييم  - 
 )التي تصمم وفقاً للمتطلبات. مجوالمصادقة علي البرا

: نقابات العاملين بالتعليم    العالى فى السودانرابعاً
 ودورها فى اقتصادياته 

 التعليم العالي بالسودان:مؤسسات تمويل طرق  - 
أن أفضل إستثمار للمؤسسات التعليمية يكون في مجال 
عملها وقد بذلت الجامعات الحكومية جهداً مقدراً في هذا 

 ويظهر فى مصادر التمويل التالية: اإلتجاه
 . مصادر تمويل وزارة التعليم العالى:1  
يلعب التمويل دوراً جوهرياً في المساعدة علي تقديم   

خدمات تعليمية وبحثية متميزة، ولهذا أنشئت له إدارة 
مستقلة في وزارة التعليم والبحث العلمي منذ 

، وهي اإلدارة المنوط بها توزيع وإدارة الدعم السبعينات
يم العالي الحكومية، شهدت فترة الحكومي لمؤسسات التعل

التسعينات وما بعدها طفرة هائلة في خدمات التعليم 
العالي األمر الذي ترتب عليه إفراز مشكالت وتحديات 
فرضتها حتمية التوسع والتحول الجذري الذي الزم هذه 
الطفرة ومن أبرزها التحدي المتمثل في تأمين مصادر 

عداد الطالب عاماً أتمويل كافية تواكب ليس فقط تزايد 
 بعد عام ولكن أيضاً تحافظ علي نوعيته وجودته.  

إلي أن الدولة كانت قد فرضت بعض التقارير شير وت    
 ثمالرسوم بتشريعات قومية لصالح التعليم العالي 

الغتها دون إقتراح بديل لها، إضافة إلي المطالبة 
القديمة من قبل الوزارة بأن تستثني الدولة الجامعات 
من قرار حظر رهن العقارات واإلراضي الحكومية للبنوك 

 للحصول على تمويل مصرفي خاصة للبنيات التحتية. 
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تعرف مصادر التمويل بأنها المصادر التي يمكن أن توفر و
المبالغ المالية الالزمة إلنقاذ البرامج التعليمية،  
وتستمد مؤسسات التعليم العالي الحكومية مواردها 

 من مصدرين: المالية
المصادر الحكومية: وهي تخصص حصة من إيرادات الموازنة 
العامة للحكومة توزع علي مؤسسات التعليم العالي 
والبحث العلمي، وهو مصدر تمويل مباشر ويسجل نمط 
 التمويل غير المباشر غياب كامل بأشكاله المختلفة

فرض ضرائب ورسوم خاصة للتعليم ويتمثل في اآلتى: 
 .تسهيالت ضريبية لبعض المؤسسات، تقديم قروض ،الجامعي

 

الداعمة للجامعات والكليات الجامعية في مجاالت  - 
البحث العلمي أو المساعدة في إقتناء أصول غير مالية 

 ( أجهزة ومعدات) وخالفه.

 :الخاصةالمصادر  - 
في أحسن حاالته يغطي أنه ضعف التمويل الحكومي حيث   

تكلفة الفصل الثاني لجميع تكلفة الفصل األول وبعض من 
مؤسسسات التعليم العالي الحكومي األمر الذي ترتب عليه 

رسوم الطالب  البحث عن مصادر تمويل ذاتي يشمل اآلتي:
رسوم اإلنتساب ، رسوم طالب القبول الخاص، النظاميين

رسوم ، رسوم الدبلومات الوسيطة، الداخلي والخارجي
المنح ، ريب والبحوثاإلستشارات والتد، الدراسات العليا

 إيرادات متنوعة.، والهبات
الحكومي  هتتفاوت أشكال مصادر التمويل بشقي    

إلي أخري، ويشكل التمويل  ىوالخاص من مؤسسة تعليم عال
الحكومي القدح المعلي للجامعات والكليات الحكومية على 

 وجه الخصوص الوالئية منها.
جامعات من يمثل الطالب مصدر هام من مصادر تمويل ال    

خالل الرسوم الدراسية، بينما تضعف نسبة اإلعتماد علي 
المصادر الممكنة مثل الخدمات الجامعية بأنواعها 

 المختلفة. 
 مصادر تمويل المؤسسات اإلقليمية والدولية: .2

تلعب المؤسسات األقليمية والدولية دوراً مهماً  في دعم 
ان الدول التعليم العالي في العالم بصورة عامة وفي بلد

النامية بصورة خاصة، ويتمثل ذلك في المنح الدراسية 
للطالب علي مستوي الماجستير والدكتوراه أو ما فوق 
الدكتوراه، وتوفير التمويل للبحث العلمي والتبادل 
االكاديمي وبناء القدرات، الشك أن هذه المؤسسات تلعب 

دان دوراً إيجابياً ومهماً في دعم التعليم العالي في السو
رغم العقوبات المفروضة عليه يتمتع باألهلية لتلقي و هألن

دعم المؤسسات الدولية واإلقليمية، كما أن السودان عضو 
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مؤسس وفعال في بعض المؤسسات اإلقليمية مثل منظمة 
المجلس العربي والبحوث اإلجتماعية لشرق وجنوب إفريقيا، 

للعلوم اإلجتماعية، الوكالة النرويجية للتعاون 
لتنموي، وتم التركيز عليها دون غيرها بسبب أساسي ا

أنها قدمت والزلت تقدم الكثير من الدعم لمؤسسات 
األنشطة والبرامج المموله من  التعليم، وتتمثل في اآلتي:

 م2017-م 1975الوكالة النرويجية في الفترة من 
جامعة الخرطوم، األحفاد للبنات، (الجامعات المستفيدة و

كسال، القضارف، النيل األزرق، الدلنج، البحراألحمر، 
 .)نياال

شملت  منظمة العلوم اإلجتماعية لشرق وجنوب أفريقيا:
 التدريب علي البحوث العلمية والجامعات المستفيدة

جامعة الخرطوم، األحفاد للبنات، البحر األحمر، كسال، (
 .)القضارف، غرب كردفان، الدلنج، بحري، شندي، والنيلين

 ت تم اإلستفادة منه في البنيا اإلسالمي للتنمية:البنك 
الجزيرة، الخرطوم، أم (األساسية، والجامعات المستفيدة 

مركز الدراسات والوثائق اإلقتصادية )، ودرمان اإلسالمية
قدم منح طالبية ودورات تدريبية  واإلجتماعية الفرنسي:

وتمويل مشاريع بحثية وتنظيم مؤتمرات وحلقات علمية 
 )راك مع الجانب السوداني.باإلشت

 
مصادر تمويل نقابات العاملين بمؤسسات التعليم   

 العالى:

  مشروعية نشاط التنظيمات النقابية: - 
بالنسبة إلى ما تسلكه  نشاط التنظيمات النقابية مشروعاً 

ما لم يكن يشكل  ،في تحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها
مخالفة ألحكام هذا القانون ونظامه األساسي أو أي قانون 

 آخر ساري المفعول.
يتكون البنيان النقابي من التنظيمات التالية: اإلتحاد 

إتحادات ، إتحادات الواليات ،النقابات العامة، العام
، الهيئات الفرعية ،الهيئات النقابية ت،المحليا

يتكون اإلتحاد العام لنقابات عمال  الوحدات النقابية.
تعتبر   ) إتحاد والئي.18) نقابة عامة و(15السودان من (

نقابة عمال التعليم العالي والبحث العلمي من أكبر 
النقابات المكونة لإلتحاد العام حيث تشمل هذه النقابة 

) هيئة فرعية 36ية كما تشمل (ئئة نقابية وال) هي18(
) وحدات نقابية يحكم النقابة العامة نظام أساسي 54و(

 مجاز من مؤتمرها يوضح أهداف النقابة وينظم عملها.
نقابة العاملين بمؤسسات  تكوين األساسي من هدفال    

هم حقوقو هو حماية مكتسبات العاملينالتعليم العالي، 
يدفع بإستقرار العاملين إدارياً  مع إضافة كل ما هو

. و ات التعليمية يأتي من لمؤسساتمويل وإقتصادياً
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التعليم العالي ولكن النقابات ما تحققه من إستقرار 
 للعاملين يساهم في زيادة اإلنتاج.

النقابات لها خطط إستراتيجية مشتقاه من اإلستراتيجية  
ليس العامة لنقابات عمال السودان تشمل اإلستثمار و

الهدف االساسي الموارد المالية ولكن اكتساب مشاريع  
تقدم النقابة  للعاملين  تعود عليهم بالمال. يفترض أن

دراسات الجدوي لإلدارات العليا الخاصة بزيادة إيرادات 
 ، ألن النقاباتالمؤسسة لتحسين الوضع اإلقتصادي لألعضاء

ألمانه شريك في اإلدارة وهو نوع من المبادرة  ومطلوب ول
.  يختلف ذلك من نقابة ألخري زيادة ونقصاناً

ولتطوير وتفعيل دور النقابات حتي تتمكن من دعم  
علي  يجب إقتصاديات التعليم بالمؤسسات التعليمية

النقابات أن تفعل خططها خاصة في مجال الثقافة هذا 
الجانب الذي يجب تفعيله لتكون قريبه من هموم عامليها 

شرائحهم بأقامة منتديات فكرية وأقامة ورش عمل بكل 
لمنافشة قضايا مستفيدة من العلماء والمعاهد المتخصصة 
بالجامعات باإلضافة إلي برنامج الثقافة العمالية الذي 
يمكن جميع العاملين من معرفة حقوقهم وواجباتهم 
المهنية، أيضاً من إستراتيجيات النقابة العامة للتعليم 

اهمة في تهئية بئية التدريس والتأهيل العالي المس
 .وترقيه المهنة

عاملين بمؤسسات التعليم ال الهدف األساسي من نقابة  
، وسد الفجوة عن حقوق العاملين هو الدفاع عنالعالي، 

الراتب وتكلفة المعيشة، وخدمات إجتماعية عبر الصناديق 
رمضان وتشتمل متطلبات الحياة من البيع بالقسط، وسلة 

ليس لها عالقة مباشرة في . نقابة العاملين وخراف األضاحي
مؤسسات التعليم ولكنها تساهم وتساعد في إستقرار  تمويل

ولتطوير وتفعيل دور  المرتبات وحقوق العاملين.
النقابات حتي تتمكن من دعم إقتصاديات التعليم 

يجب إستقرار حقوق العاملين حتي  بالمؤسسات التعليمية
النقابات للعمل اإلجتماعي وخدمة العاملين، وتوافق تتألم 

 اإلدارات التنفيذية في المؤسسات وتفاعلها مع النقابات.
دور النقابة في تمويل وإستقرار المؤسسات  - 

 التعليمية:
بعد مؤتمر الحوار  مكتسبات الوحدة النقابيةتتمثل  .1

النقابي والذي كانت من أهم مقرراته توحيد الحركة 
ستطاعت الحركة النقابية السودانية أن تحقق  إ النقابية
الكبيرة التي ما كان لها أن تتم لوال  االنجازاتعدد من 

وحدة الحركة النقابية، فعلى سبيل المثال أن النقابة 
العامة لعمال التعليم العالي والبحث العلمي استطاعت 

للعاملين تتكون من سبع طوابق وتشمل فندق  أن تنشئ داراً 
لألفراح، كما  وصالةقاعات مختلفة اإلستخدام وثالثة 
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ستطاعت أن تنشئ صندوق زمالة للعاملين يمنح مكافأة إ
في  مقدرة عند التقاعد بالمعاش وقد بدأ هذا الصندوق

 م.2008 العام

ظلت النقابة العامة تقدم عبر هيئاتها : الخدمات  
 وفرعياتها خدمات ملموسة تمثلت في توفير طرد رمضان

وخراف األضاحي والبيع بالتقسيط لألدوات الكهربائية  .2
عبر شركة باسقات وشركات أخرى كما أولت األمانة 
اإلجتماعية مسألة التوزيع للخطط اإلسكانية والسكن 

ستثماري للعاملين كما تسعى للمساهمة في الشعبي واإل
تمليك العربات ألعضاء هيئة التدريس مساهمة في إيقاف 

 ستقراره.إل وتشجيعاً جامعي هجرة األستاذ ال
 2011تتابع النقابة منذ الدورة السابقة  المتأخرات: .3

م متأخرات حقوق العاملين المتمثلة في متأخرات 2016ــ 
ـــ  2009(البديل النقدي وتذاكر السفر) عن األعوام 

م ومواصلة لهذا الجهد تولت الدورة 2012ـــ  2011
المسؤولين بوزارة م المتابعة مع 2021ـــ  2016الحالية 

التعليم العالي ووزارة المالية لجدولة هذه المتأخرات 
 وفق الظروف المالية للبالد.

ستقطاعات صندوق زمالة العاملين إيقاف إ المشكالت: .4
واشتراك النقابة العامة مركزيا من قبل وزير التعليم 

 العالي.
بنظرة عامة يمكن القول أن معظم قرارات وتكليفات   .5

وتوصيات اآللية لم تجد طريقها للنفاذ خاصة تلك التي 
، وعلي سبيل المثال لم يكن هناك  تتطلب دعماً مالياً مقدراً
تحرك ملموس طيلة السنوات الماضية نحو تحسين شروط خدمة 
أساتذة الجامعات بصورة تقنع الكثيرين منهم لمواصلة 

لهم بالجامعات السودانية وكان أثر ذلك إزدياد وتيرة عم
 )الهجرة إلي دول البترول.

 المحور الثالث: مناقشة أهداف وفرضيات الدراسة
ستبانة وإختبار الفرضيات تحليل بيانات اإلحيث يتم  

وذلك من خالل تناول إجراءات وخطوات تصميم أداة 
إختبار الدراسة، وتحليل بيانات الدراسة الميدانية، و

، لطرق تكوين نقابات العاملين بمؤسسات فرضيات الدراسة
التعليم العالي فى السودان ودورها فى إقتصادياته 

 بوالية الخرطوم موضع الدراسة، وذلك كما يلي:
: إجراءات وخطوات تصميم أداة الدراسة:  أوالً

تشتمل إجراءات وخطوات تصميم أداة الدراسة على التخطيط 
الميدانية وذلك من خالل تحديد مجتمع وعينة للدراسة 

الدراسة وخصائصها ومصادر المعلومات وأسلوب جمعها من 
المصادر الميدانية، وأسلوب إثبات الفرضيات الذي 
ستتبعه الدراسة والذي يتمثل في جمع المعلومات من 
مجتمع الدراسة وتبويبها وتحليلها بهدف الوصول إلى 

مد الباحث عينة من مجتمع عت. إنتائج تثبت فرضياتها
الدراسة وذلك بغرض الحصول على البيانات المطلوبة وتم 
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ختيارها من مجتمع البحث الموضح في الفقرة السابقة إ
ستمارة على المستهدفين من إ 300حيث قام الباحث بتوزيع 

% حيث أعادوا 80وذلك بنسبة  240ستجاب إعينة الدراسة و
لومات المطلوبة في محاور االستمارات بعد ملئها بكل المع

 ستبيان.اإل
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:أ. 
إلختبار مدى توافر  إختبار درجة مصداقية البيانات: -

تساق الداخلي بين اإلجابات على األسئلة تم الثبات واإل
 -Alphaحتساب معامل المصداقية ألفا كرنباخ ( إ

cronbach ( لة إحصائياً لمعامل وتعتبر القيمة المقبو
%، وقد تم إجراء إختبار المصداقية على 60ألفا كرنباخ 

ستبانة وجاءت نتائج إجابات المستجيبين لجميع محاور اإل
 التقدير كما هو موضح في الجدول التالي:

 
ألفا كرنباخ لعبارات محاور  إختبارنتائج  )1جدول (

 الدراسة
قيمة الفأ  ستبانةمحاور اإل

 كرنباخ
معامل 
 الصدق%

 95 0.91 عبارات محور الفرضية األولى
 96 0.93 عبارات محور الفرضية الثانية

ستبانة، عتماد علي بيانات اإلالمصدر: إعداد الباحث باإل
 م.2017

) نتائج إختبار الثبات أن قيم الفأ 1يوضح الجدول (
) وتعنى هذه %60كرنباخ  لجميع محاور الدراسة أكبر من (

القيم توافر درجة عالية جداً من الثبات الداخلي لجميع 
ستبانة سواء كان ذلك لكل محور على حدا أو على محاور اإل

مستوى جميع محاور االستبانة حيث بلغت قيمة الفأ كرنباخ 
) وهو ثبات مرتفع، ونجد أن معامل 0.93للمقياس الكلى (

يمكن %، ومن ثم 96الصدق لجميع المحاور فقد بلغت قيمتة 
عتمدت عليها الدراسة تتمتع االقول بأن المقاييس التي 

بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكن من االعتماد على 
 هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها.

ستخدام األساليب إتم  األساليب اإلحصائية الوصفية: .ب
امة عن اإلحصائية الوصفية بشكل عام للحصول على قرارات ع

خصائص ومالمح تركيبة مجتمع الدراسة وتوزيعه، وقد تضمنت 
عن طريق  األساليب التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين

 اآلتي:
تم استخدام مقياس الوسيط ليعكس متوسط  الوسيط: .1

لعبارة  5إجابات عبارات الدراسة حيث تم إعطاء الوزن 
لعبارة  3لعبارة موافق والوزن  4موافق بشدة والوزن 

لعبارة غير  1موافق والوزن  لعبارة غير 2محايد والوزن 
 موافق بشدة.

ستخدامه لقياس مدى تجانس إاالنحراف المعياري: تم  .2
إجابات المبحوثين ولقياس األهمية النسبية لعبارات 

 ستبانة.محاور اإل
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تم استخدام هدا  ستخدام إختبار (كاى تربيع):إ .3
إلختبار الداللة اإلحصائية لفروض الدراسة عند اإلختبار 

 % ويعنى ذلك انه إذا كانت قيمة مربع5مستوى معنوية 
% يرفض فرض  5كاى المحسوبة عند مستوى معنوية أقل من 

، أما إذا  العدم ويكون الفرض البديل (فرض البحث) صحيحاً
% فذلك 5كانت قيمة مربع كاى عند مستوى معنوية أكبر من 

ل فرض العدم وبالتالي يكون الفرض البديل معناه قبو
 (فرض البحث) غير صحيح.

 البرنامج المستخدم في تحليل بيانات الدراسة: .4
لتحليل بيانات أسئلة االستبانة استخدم الباحث برنامج 

SPSS ختصار ل إ Statistical Package for Social 
Science  جتماعيةوهى تعني الحزمة اإلحصائية للعلوم اإل ،

ويعتبر هذا البرنامج من أفضل البرامج المستخدمة في 
ويختص هذا البرنامج في تحليل  عمليات التحليل اإلحصائي،

البيانات سواء كان تحليالً وصفياً أو تحليالً استنباطياً أو 
 مايعرف بإختبارات الفروض.

: تحليل بيانات الدراسة الميدانية:  ثانياً
  عبارات فرضيات الدراسة:

واإلحصاء الوصفي  فيما يلي التوزيع التكراري .1
 إلجابات المبحوثين والذي يعكس عبارات فرضيات الدراسة:

 مؤسسات بالعاملين  اتنقابطرق تكوين  الفرضية األولى: 
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 ذات أثر علي إقتصاديات التعليم. التعليم العالي
التوزيع التكراري لعبارات الفرضية األولي: إجابات 
أفراد عينة الدراسة لعبارات الفرضية األولي تظهر في 

التوزيع التكراري لعبارات  )2( جدولالتالي:الجدول 
 الفرضية األولى

  م 
 العبارة 

 
الأوافق   الأوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة 

 بشدة 
  %   ت   %   ت   %   ت   %   ت   %   ت 

توجد نقابة بالمؤسسة    1
  ألعضاء هيئة التدريس فقط  

18  
  

7.5  48  20  34  14.2  82  34.2  58  24.2  

داء النقابة  أ عن    اً ي ض ا ر   2
  رضا تام   داخل المؤسسة 

8  3.3  37  15.4  50  20.8  99  41.3  46  19.2  

عضاء هيئة  أ يشارك    3
التدريس في مناصب  

  الهيكل الوظيفي للنقابة 

43  17.9  39  16.3  42  17.5  100  41.7  16  6.7  

جتماعات  تتم الدعوة لإل   4
النقابة    ألعضاء دورية ال 

لمتابعة مالحظات وتوصيات  
  العاملين 

18  7.5  38  15.8  60  25  81  33.8  43  17.9  

عضاء  أ تتأثر شريحة      5
في    سلباً التدريس    هيئة 

اإلدريين  وجودها مع  
والعمال تحت مظلة نقابة  

  واحدة  

66 27.5 48 20 45 18.8 54 22.4 27 11.3 

تشارك وزارة التعليم    6
إقتصاد    ة العالي في تنمي 

نقابة العاملين بمؤسسات  
  التعليم العالي 

19 7.9 42 17.5 87 36.3 61 25.4 31 12.9 

تدخل جهات حكومية    7
وحزبية في تكوين نقابات  

  التعليم العالي مؤسسات  

80 33.3 67 27.9 50 20.8 20 8.3 23 9.6 

  ة نقاب ال   يتم تكوين   8
تك دون علم األعضاء  بمؤسس 

ومشاركتهم في  
  اإلنتخابات. 

45 18.8 56 23.3 66 27.5 43 17.9 30 12.5 

التنظيمات    أثرت   9
  فاعلية السياسية على  

نقابة العاملين بمؤسسات  
  التعليم العالي 

81 33.8 72 30 45 18.8 27 11.3 15 6.3 

توجد صعوبة في توزيع    10
الصالحيات والمسؤوليات  
و  أ بسبب الترهيب الصريح  

الضمني من الجهات  
  السياسية 

64 26.7 65 27.1 60 25 36 15 15 6.3 

  304  542  539  573  442  المجموع 

المصدر: إعداد الباحث باالعتماد علي بيانات االستبانة، 
2017 
 
 م.
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 ما يلي:) 2للباحث من الجدول ( يتبين
 وجوديوافقون على ال أن غالبية أفراد العينة  .1

حيث  .نقابة بالمؤسسة ألعضاء هيئة التدريس فقط
% بينما بلغت نسبة الموافقون 58.4 بلغت نسبتهم

 %، أما27.5على ذلك 
 

أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت 
 %. 14.2نسبتهم 

هناك رضا أن غالبية أفراد العينة ال يوافقون على أن  .2
حيث بلغت  داء النقابة داخل المؤسسةأتام عن 

%، بينما بلغت نسبة الموافقون على ذلك 60.5نسبتهم
% أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة 18.7

 %.20.8فقد بلغت نسبتهم 
ود مشاركة وجيوافقون على ال أن غالبية أفراد العينة  .3
مناصب الهيكل الوظيفي للنقابة بعضاء هيئة التدريس أل

%، بينما بلغت نسبة الموافقون 48.3حيث بلغت نسبتهم 
%، أما أفراد العينة والذين لم يبدوا 34.2على ذلك 

 %.17.5إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 
توجد  وافقون على أنال ي أن غالبية أفراد العينة .4
لعضوية النقابة مع العاملين لمتابعة  جتماعات دوريةإ

% أما 51.7 مالحظات وتوصيات العاملين حيث بلغت نسبتهم
أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت 

%، بينما بلغت نسبة الموافقون على ذلك 25نسبتهم 
23.3%. 

تتأثر  أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن .5
اإلداريين اً في وجودها مع لبلتدريس سا شريحة اعضاء هيئة

حيث بلغت نسبتهم والعمال تحت مظلة نقابة واحدة، 
%، أما أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات 47.5

بينما بلغت نسبة غير  %،18.8 محددة فقد بلغت نسبتهم
 %.33.7الموافقون على ذلك 

تشارك   يوافقون على أنال أن غالبية أفراد العينة  .6
إقتصاد نقابة العاملين  تنميةرة التعليم العالي في وزا

 %،38.8 بلغت نسبتهم والذينبمؤسسات التعليم العالي 
%، أما 25.4بينما بلغت نسبة غير الموافقون على ذلك 

أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت 
 %.36.3نسبتهم 

أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن تدخل جهات  .7
 حكومية وحزبية في تكوين نقابات مؤسسات التعليم العالي 

%، أما أفراد العينة الذين لم 61.2حيث بلغت نسبتهم 
بينما  %،20.8يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 

 %.17.9بلغت نسبة غير الموافقون على ذلك 
 ة نقابال تكوينالعينة يوافقون على أن غالبية أفراد  .8

حيث بالمؤسسة دون علم األعضاء ومشاركتهم في اإلنتخابات، 
%، بينما بلغت نسبة غير الموافقون 42.1بلغت نسبتهم 

%، أما أفراد العينة الذين لم يبدوا 30.4على ذلك 
 %.27.5إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم
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ثر هنالك أ أنأن غالبية أفراد العينة يوافقون على  .9
نقابة العاملين  فاعليةلتنظيمات السياسية على ل

%، أما 63.81حيث بلغت نسبتهم  بمؤسسات التعليم العالي
أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت 

بينما بلغت نسبة غير الموافقون على ذلك  %،18.8نسبتهم 
17.6.% 

   
توجد  أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن .10

صعوبة في توزيع الصالحيات والمسؤوليات بسبب الترهيب 
و الضمني من الجهات السياسية حيث بلغت نسبتهم أالصريح 

%، 21.3%، بينما بلغت نسبة غير الموافقون على ذلك 53.8
أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد 

 %.25هم بلغت نسبت
فيما يلي  اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية األولى: .2

جدول يوضح المتوسط واالنحراف المعياري واألهمية النسبية 
لعبارات المقياس وترتيبها وفقاً إلجابات المستقصى منهم 

 التالي: وذلك في الجدول
 اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية األولى )3جدول (

النحراف  ا   المتوسط   العبارات   م 
  المعياري 

  1.26  3.48    . توجد نقابة بالمؤسسة ألعضاء هيئة التدريس فقط  . 1
 1.06  3.58  رضا تام.   داء النقابة داخل المؤسسة أ عن    اً ي ض ا ر  . 2
عضاء هيئة التدريس في مناصب الهيكل  أيشارك   . 3

  . الوظيفي للنقابة 
2.52  1.16 

النقابة    ألعضاء دورية  ال جتماعات  تتم الدعوة لإل  . 4
  .  لمتابعة مالحظات وتوصيات العاملين 

3.46  1.7 

في    سلباً التدريس   عضاء هيئة أ تتأثر شريحة     . 5
اإلدريين والعمال تحت مظلة نقابة  وجودها مع  

  واحدة  

2.7  1.38 

إقتصاد    ة تشارك وزارة التعليم العالي في تنمي  . 6
  . نقابة العاملين بمؤسسات التعليم العالي 

3.18  1.11 

تدخل جهات حكومية وحزبية في تكوين نقابات   . 7
  . مؤسسات التعليم العالي 

2.33  1.28 

تك دون علم األعضاء  بمؤسس   ة نقاب ال   يتم تكوين  . 8
  ومشاركتهم في اإلنتخابات. 

2.82  1.28 

نقابة    فاعلية التنظيمات السياسية على    أثرت  . 9
  . العاملين بمؤسسات التعليم العالي 

2.26  1.21 

توجد صعوبة في توزيع الصالحيات والمسؤوليات   . 10
و الضمني من الجهات  أ بسبب الترهيب الصريح  

  . السياسية 

2.47  1.21 

ستبانة، عتماد علي بيانات اإلالمصدر: إعداد الباحث باإل
 م.2017
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 ) ما يلي:3الباحث من الجدول ( يالحظ
 

بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة األولى 
بلغت قيمة المتوسط كما  ،)1.26( ) بانحراف معياري3.48(

) بانحراف 3.58ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية (
بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة ، و)1.06( معياري

 ) بانحراف معياري2.52الدراسة للعبارة الثالثة (

قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة ، و)1.16(

 االجابة العبارة م

أوافق 
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت
توجد لوائح تنظيمية  1

ستثمارية إلطرق 
مخططة بنقابة 
العاملين بالمؤسسات 

 التعليمية

27 11.
3 

60 25 63 26.
3 

72 30 18 7.5 

تتبنى النقابة   2
مشاريع استثمارية 
متنوعة بغرض تحقيق 

ضافية إ يراداتإ
 لمؤسسة

17 7.1 66 27.
5 

46 19.
2 

79 32.
9 

32 13.3 

 هم نقابةاتس 3
العاملين في دعم 

 ةعضاء المؤسسأ
ماليا من خالل رفع 

التوصيات 
حتياجات للجهات اإلب

 المسؤولة 

27 11.
3 

51 21.
3 

54 22.
5 

75 31.
3 

33 13.8 

تساهم النقابة في   4
عملية زيادة 

يرادات المؤسسة إ
من جهات  مالياً 

مختلفة لتلبية  
 حتياجاتهاإ

22 9.2 44 18.
3 

55 22.
9 

82 34.
2 

37 15.4 

تظهر معالم تمويل   5
التعليم في المؤسسة 
من قبل النقابة من 

ستخدام وتوفير إخالل 
وسائل التعليم 

 بالمؤسسة ةالحديث
 التي تستخدمها

11 4.6 40 16.
7 

56 23.
3 

82 34.
2 

51 21.3 
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بلغت قيمة ، حيث )1.7( نحراف معياريإ) ب3.46الرابعة (
) 2.7( المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة

بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة  ،)1.38( يبانحراف معيار
 ) بانحراف معياري3.18الدراسة للعبارة السادسة (

بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة  ،)1.11(
بلغت ، و)1.28( ) بانحراف معياري2.33للعبارة السابعة (

ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثامنة  قيمة المتوسط
بلغت قيمة المتوسط ، )1.28( ) بانحراف معياري2.82(

) بانحراف 2.26ألفراد عينة الدراسة للعبارة التاسعة (
بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة حيث  .)1.21( معياري

 ) بانحراف معياري2.47الدراسة للعبارة العاشرة (
)1.21(. 

ات نقابويلة األجل لوجود خطط إستثمارية ط الفرضية الثانية: 
 .عملية تمويل التعليمتؤثر في بمؤسسات التعليم العالي 

 
الثانية: التوزيع التكراري لعبارات الفرضية  .1

إجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات الفرضية الثانية 
التوزيع التكراري لعبارات  )4جدول (التالي: في الجدول

 ةالفرضية الثاني
ستبانة، عتماد علي بيانات اإلباإل المصدر:إعداد الباحث

 م.2017
 ) ما يلي:4للباحث من الجدول  ( يتبين

ن توجد أيوافقون على ال أن غالبية أفراد العينة  .1
ستثمارية مخططة بنقابة العاملين إلوائح تنظيمية لطرق 

%، بينما 37.5 بالمؤسسات التعليمية حيث بلغت نسبتهم
أما أفراد العينة  ،.%23 بلغت نسبة الموافقون على ذلك

 %. 26.3الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 
يوافقون على أن تتبنى  ال غالبية أفراد العينة أن  .2

يرادات إستثمارية متنوعة بغرض تحقيق إالنقابة مشاريع 

تدعم نقابة العاملين تفعيل      6
المنح الداخلية والخارجية  
للتدريب والتاهيل ألعضاء  

  هيئة التدريس بالمؤسسة 

18 7.5 33 13.8 41 17.1 92 38.3 56 23.3 

تطالب نقابة العاملين      7
بزيادة رواتب ومكافأة  

التدريس   وحوافز ألعضاء هيئة 
  عند تاخيرها  بالمؤسسة 

26 10.8 59 24.6 43 17.9 64 26.7 48 20 

تتابع نقابة العاملين حقوق      8
عضاء هيئة التدريس المالية  أ 

  دارية وتدافع عنهم واإل 

27 11.3 55 22.9 46 19.2 65 27.1 47 19.6 

تساهم النقابة في عملية      9
ستثمار عن طريق  تمويل اإل

توظيف موارد المؤسسة مالياً  
  وتكنولوجياً   وبشرياً 

14 7.5 39 16.3 59 24.6 90 37.5 34 14.2 

حتياجات  إ توفر النقابة   10
عضاء هيئة التدريس عن طريق  أ 

  االقساط المريحة 

35 14.6 88 36.7 42 17.5 50 20.8 25 10.4 

  381  751  505  535  228  المجموع 
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%، بينما بلغت 46.2 ضافية لمؤسسة حيث بلغت نسبتهمإ
% أما أفراد العينة الذين 34.6 نسبة الموافقون على ذلك

 %. 19.2لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 
هم  اتس يوافقون على أنال  راد العينةأن غالبية أف .3

من خالل  مالياً  ةعضاء المؤسسأالعاملين في دعم  نقابة
حيث بلغت  حتياجات للجهات المسؤولةباإلرفع التوصيات 

 %، بينما بلغت نسبة الموافقون على ذلك45.1 نسبتهم
 
أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة ، 6%.

 %.22.5فقد بلغت نسبتهم 
تساهم   يوافقون على أنال أن غالبية أفراد العينة  .4

من  يرادات المؤسسة مالياً إالنقابة في عملية زيادة 
حتياجاتها حيث بلغت نسبتهم إ جهات مختلفة لتلبية

%.أما أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة 49.6
%، بينما بلغت نسبة غير 22.9فقد بلغت نسبتهم 

 .%27.5 على ذلك الموافقون
تظهر  يوافقون على أنال أن غالبية أفراد العينة . 5

معالم تمويل التعليم في المؤسسة من قبل النقابة من 
 بالمؤسسة ةستخدام وتوفير وسائل التعليم الحديثإخالل 

أما أفراد العينة والذين لم ،  %55.5حيث بلغت نسبتهم 
بينما  %،23.3 يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم

 .%21.3 بلغت نسبة الموافقون على ذلك
يوافقون على دعم نقابة ال أن غالبية أفراد العينة  .6

العاملين المنح الداخلية والخارجية للتدريب والتاهيل 
%، 61.6ألعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة حيث بلغت نسبتهم 

%، أما أفراد 21.3بينما بلغت نسبة الموافقون على ذلك 
ينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم الع
17.1.% 

 ةطالبميوافقون على ال أن غالبية أفراد العينة  .7
نقابة العاملين بزيادة رواتب ومكافأة وحوافز ألعضاء 

عند تاخيرها حيث بلغت نسبتهم والمساءلة  التدريس هيئة
أما أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات ، 46.7%
بينما بلغت نسبة غير  %، 17.9فقد بلغت نسبتهم  محددة

 .%35.4الموافقون على ذلك 
 متابعةيوافقون على ال أن غالبية أفراد العينة  .8

عضاء هيئة التدريس المالية أحقوق لنقابة العاملين 
%، بينما 46.7حيث بلغت نسبتهم  وتدافع عنهم واإلدارية

أفراد  %،  أما34.2 بلغت نسبة الموافقون على ذلك
 لذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهماالعينة 

19.2.% 
تساهم   يوافقون على أنال أن غالبية أفراد العينة  .9

ستثمار عن طريق توظيف موارد النقابة في عملية تمويل اإل
حيث بلغت نسبتهم اً وتكنولوجي المؤسسة مالياً وبشرياً 

يبدوا إجابات أما أفراد العينة والذين لم ، 51.7%
بينما بلغت نسبة  %،24.6محددة فقد بلغت نسبتهم 

 .%23.81الموافقون على ذلك 
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توفر  أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن .10
قساط عضاء هيئة التدريس عن طريق األأحتياجات إالنقابة 
%، بينما بلغت نسبة غير 51.3بلغت نسبتهم والمريحة 

%، أما أفراد العينة والذين لم 31.2الموافقون على ذلك 
 %.17.5يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم

فيما  اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثانية:.  2
يلي جدول يوضح المتوسط واالنحراف المعياري واألهمية 

 النسبية
بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة 

بلغت قيمة ، و)1.3( ي) بانحراف معيار3.21الثامنة (
) 3.35المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة التاسعة (

بلغت قيمة المتوسط ألفراد  ،)0.578( بانحراف معياري
 ) بانحراف معياري2.76عينة الدراسة للعبارة العاشرة (

)1.23(. 
 الدراسة: نتائج

من خالل الدراسة الميدانية توصلت الدراسة إلى عدة 
 منها:نتائج 

أعضاء هيئة التدريس عن  تام من عدم رضا هنالك  .2
 أداء النقابة داخل مؤسسات التعليم العالي. 

تأثرت شريحة أعضاء هيئة التدريس سلباً في وجودها   .3
 مع اإلداريين والعمال تحت مظلة نقابة واحدة.

بمؤسسات التعليم العالي دون علم  تالنقابا تكونت .4
 بات.األعضاء ومشاركتهم في اإلنتخا

هيئة عضاء أالعاملين في دعم ات نقاب ةهماسعدم م  .5
حتياجات للجهات باإلمن خالل رفع التوصيات  مالياً التدريس 
 .المسؤولة

العاملين المنح الداخلية  اتدعم نقابت لم .6
هيل ألعضاء هيئة التدريس أوالخارجية للتدريب والت

 .بالمؤسسة
العاملين بزيادة رواتب ومكافأة  اتطالب نقابت لم  .7

  .عند تاخيرهاوالمساءلة  التدريس وحوافز ألعضاء هيئة
 .عضاء هيئة التدريسأل لم توفر الدولة حماية خاصة  .8
ستقطاب في تكوين النقابة من إمناورات و توجد  .9
حزاب الموالية للحكومة لتحقيق مصالح ذاتية وسياسية األ

  .وحزبية
ستثمارية متنوعة إريع مشال اتتبنى النقاب عدم .10

 ات التعليمية.ضافية لمؤسسإيرادات إبغرض تحقيق 
تساهم النقابة في تطبيق ومراجعة قرارات سياسة لم   .11

عضاء هيئة التدريس أالدولة فيما يتعلق بزيادة مرتبات 
  .لرفع مستواهم االقتصادي
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: التوصيات:  ثانياً

 بالتوصيات اآلتية:من خالل نتائج الدراسة أوصت الدراسة 
 أن تتكون النقابة داخل مؤسسات التعليم العالي  .1
بمناصب الهيكل  فقط أعضاء هيئة التدريس مشاركةب

 .الوظيفي للنقابة
في تكوين نقابات  المختلفة حكوميةالجهات التدخل عدم 

 مؤسسات التعليم العالي.
ستثمارية متنوعة بغرض إمشاريع  اتبنى النقابتت أن .2

 ات التعليم العالي.ضافية لمؤسسإات يرادإتحقيق 
بزيادة رواتب ومكافأة  اتنقابال ضرورة أن تطالب  .3

وتفعيل دور التدريب  التدريس وحوافز أعضاء هيئة
 والتأهيل والدفاع عن حقوقهم. 

عضاء أل ضرورة أن توفر الدولة حماية خاصة " حصانة"  .4
 .هيئة التدريس

ضرورة إنشاء موقع إلكتروني خاص بالنقابة لتثقيف   .5
 األعضاء ومعرفتهم بالحقوق والواجبات تجاه النقابات.

 المراجـــــع:
  :  :باللغة العربية المراجعاوالً
أحمد عبد الاله المراغي، مستقبل التعليم الجامعي    . 1

والقانوني،(  الطبعة األولي، المركز القومي اإلصدارات 
 م).2016القاهرة، القانونية،  

إرفين شفليسهلم، العولمة والعدالة اإلجتماعية، دعم  . 2
النقابات في ميدان التعاون الدولي، السياسات النقابية 

إيبرت،  –علي الصعيد العالى،( الناشر مؤسسة فريدريش 
 م).2005المانيا،  التعاون الدولي للتنمية،

التربوية إقتصاديات التعليم، المركز العربي للبحوث  . 3
 -لدول الخليج، (مكتبة الكويت الوطنية أثناء النشر

 م).2012هـ، 1433ا، لكويت، 1ط
المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي،   . 4

الهيئة العليا لتقويم وإعتماد التعليم العالي، 
المعايير القياسية لتقويم وإعتماد مؤسسات التعليم 

 م).2016العالي، 
، تمويل التعليم العالي بسام مصطفي العمري . 5

وإقتصادياته، نظرة معاصرة، ( دار وائل للنشر، الطبعة 
 م).2014األولي، 

حسن محمد على بعشوم، الحركة النقابية السودانية  . 6
م، التطور اإلنجازات والمكتسبات، 2005-م 1989الموحدة 

 م).2006 (الناشر إتحاد عام نقابات السودان، الخرطوم،
العاال، تحليل نظريات، إقتصاديات حسن منصور عبد  . 7

التعليم في الفكر الرأسمالي، (الناشر مجلة التربية، 
 م).1982الدوحة، قطر،

عبد اهللا زاهي الرشدان، إقتصاديات التعليم، (دار وائل  . 8
 م).2005للنشر عمان، األردن 
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عبد الرحمن قسم السيد، فاعلية العمل النقابي في  .6
النظام العالمي الجديد وأثره م، 1990 -م 1900السودان 

علي الحركة النقابية، (اتحاد عام نقابات السودان، 
 .م)2005السودان،

علي صالح جوهر، ميادة الباسل، اإلستثمار في تمويل  . 9
التعليم، (الناشر المكتبة العصرية، المنصورة، الطبعة 

 م).2015األولي، 
علي محمد بشير موسي، من تاريخ الحركة النقابية في  . 10
 م، (الناشر إتحاد عام نقابة عمال1961 -م 1906لسودان ا

 م).2003السودان، السودان، 
كمال محمد عبيد، دورة اقتصاديات التعليم، مركز  . 11

ترقية األداء األكاديمي المهني، (دار النشر جامعة 
 م).2015، السودان أفريقيا،

مارتن الكلوفلن التخطيط اإلستراتيجي للجامعات  . 12
ف محمود، ( دار زهروان اأشرووالتعليم العالي، ترجمة 

 م).2016يع، عمان، زللنشر والتو
محمد محروس اسماعيل، إقتصاديات التعليم، ( الناشر  . 13

 م).1990دار الجامعات المصرية، اإلسكندرية، 
النقابية العربية بين الحركة فيصل محمد عبد اهللا،  . 14

الوحدة والتعددية، ( المعهد العربي للدراسات 
 م).2011العمالية، دمشق  

: المراجع باللغة اإلنجليزية:  ثانياً
1. David D.Dill , Bjorn Stensake, Maarja Beerkens, 
Editors, Quality Assurance in Higher Education, 
Higer Education Dynamics 20, terns in requlation M. 

Nashy, 2015, v52. 
  2. psacharopoulos Georges, (2004). "returns to 

investment in education: a further update". 
: المجالت واألوراق العلمية:  ثالثاً

أحمد الشيخ محمد أحمد، تمويل التعليم العالي  . 1
العلمين بالسودان، (مداوالت التعليم العالي والبحث 

 م).2015
السليمي يحي بن سعود، إقتصاديات التعليم في النظم  . 2

التربوية، (دار المنظومة للنشر، سلطنة عمان، سبتمبر 
 م).2010

عبد الرؤوف أحمد عباس، واقع ومستقبل تمويل التعليم  . 3
( مداوالت التعليم العالي والبحث العلمي،  العالي،

 م)2015
شاهد عصر، ورقة عن مراحل عبد المنعم  خليل الريح،  . 4

التطور التاريخي للنقابة العامة،( النقابة العامة 
لعمال التعليم العالي والبحث العلمي، الدورة الحتمية 
لألمناء العاملين بالهيئات والفرعيات، قاعة فندق 

 م،).2016/ 11/ 15األحالم، الخرطوم، 
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الطيب محمد عبد الملك، (مداوالت  -عثمان محمد األمين . 5
لتعليم العالي والبحث العلمي، وضع األستاذ الجامعي، ا

 م).2015
جسر  عدنان وديع، إقتصاديات التعليم، مجلة . 6

التنمية،( الناشر المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 
 م). 2007

علي صالح جوهر، ميادة الباسل، اإلستثمار في تمويل  . 7
التعليم، (الناشر المكتبة العصرية، المنصورة، الطبعة 

 .م)2015ولي، األ
قانون تنظيم النقابات العمالية، ( نشر في الجريدة  . 8

 م).2002) لسنة 16الرسمية العدد(
محجوب إبنعوف، ورقه مقدمة عن تعريف الحركة النقابية  . 9

م، النقابة العامة 2021-م2016المفهوم والواجبات، دورة 
 م.2016لعمال التعليم العالى، الخرطوم 

اللواتي نائب مدير عام محمد بن شهاب بن حبيب  . 10
تنمية الموارد البشرية لتطوير األداء وتقييم العائد 

 م).2010 التدريبي،( دار المنظومة للنشر، سلطنة عمان،
محمد وراق عمر، ورقة علمية، مداوالت مؤتمر  . 11

التعليم العالي والبحث العلمي الثالث، التعليم العالي 
لعالي أساس النهضة، ( دار النشر وزارة التعليم ا

 م).2015والبحث العلمي، السودان، 
مقدام الشيخ عبد الغني، مؤسسات وسياسات البحث  . 12

العلمين الماضي والحاضر والرؤي المستقبلية، (مداوالت 
 م).2015التعليم العالي والبحث العلمي، الخرطوم، 

منزول عبد اهللا منزول، دور المؤسسات اإلقليمية  . 13
ورقه علمية، مداوالت  والدولية في دعم التعليم العالي،

 م).2015التعليم العالي والبحث العلمي،
: الدراسات والبحوث:  رابعاً

سامية البطمة، سبل تفعيل دور النقابات العمالية في  .1
صياغة السياسات العامة، (حقوق الطبع والنشر محفوظة 
معهد أبحاث السياسات اإلقتصادية الفلسطيني، رام اهللا، 

 م).2007
بر حسن جابر، أثر استخدام التعليم عبد الرحمن جا  .2

اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي بالسودان: دراسة 
جامعة أم درمان ( رسالة دكتوراه تطبيقية جامعة الفاشر،

 .)م2012اإلسالمية، 
علي أحمد الطيب، إقتصاديات التعليم العالي في  .3

السودان في ضوء مطلوبات التنمية، رسالة دكتوراه في 
  م).2016، (جامعة أم درمان اإلسالمية،التربية

مروة محمد شبل، تمويل التعليم العالي في مصر:  .4
المشكالت والبدائل المقترحة، حقوق الطبع والنشر 
محفوظة، قسم االقتصاد، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 

 .)م2005مصر -الجيزة  جامعة القاهرة،(
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فاعلية الكلفة محمد بن عبداهللا عمر الضويان،  .7
التعليمية في مدارس التعليم العام بمنطقة الرياض 

 التعليمية، رسالة دكتوراه، وزارة التعليم العالي
15 .  
(كلية التربية قسم اإلدارة  ، جامعة الملك سعود، .5

 هـ). 1426التربوية، المملكة العربية السعوديـة ،
هشام محمد الصمادي، دور إقتصاديات التعليم في  .6

رسالة دكتوراه، يات سوق العمل األردني، مواجهة تحد
، كلية عجلون الجامعيـة جامعة البلقاء التطبيقية، (

 ).م2005 األردن، 
: المقابالت الشخصية:  خامساً

أحمد محجوب أبنعوف، األمين العام  بالنقابة لفترة   .1
عاماً في العمل النقابي، مقر النقابة، الخرطوم،  34
.  م، الساعة الواحدة 3/10/2017  ظهراً
حليمة الشيخ عبد الرحمن دفع اهللا، أمين اإلعالم  .2

والتقانة والتدريب باإلتحاد العام لعمال السودان، 
المقر األساسي للنقابة بالخرطوم  ش الجمهورية، لفترة 

م، الساعة العاشرة 14/9/2017عاماً في العمل النقابي، 25
.  والنصف صباحاً
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 التربية والتزكية في ( القرءان ) القرآن الكريم 
 

 :األنور خضر عثمان محمد د. 
 مستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى فتح باب النظر إلصول التربية 
والتزكية في القرءان الكريم. وإلى ترسيخ اإليمان باهللا 
ونقل أمره من القول إلى العمل الصالح وفعل 

الدواعي الختيار الموضوع الخير.والمنهج  التحليلي، من 
مالحظة الباحث انحراف كلمة رب عن معناها الوارد في 
القرآن الكريم، في المعاجم العربية بسبب المجاز 
اللغوي، فأن التربية في القرءان تحافظ على فطرة 
اإلنسان التي فطره اهللا عليها ألن الخالق والمنزل واحد. 

ان من خالق فاراد ألباحث أن يأخذ أصول تربية اإلنس
اإلنسان بعيد عن ما ألف الناس من اآلباء والكبراء الذين 
جعلوا أندادا هللا في تربية عبده فضلوا وأضلوا.وهدف 
البحث فتح الباب للنظر في األصول التي تقوم عليها 
التربية في القرآن الكريم.وربط القرآن كعلم علمه اهللا 

عليهم وبين التربية والتزكية التي مثلها رسل اهللا 
/  تبين التربية 1السالم. وتوصلت إلى النتائج االتية:  

في القرءان العالقة بين اإلنسان وخالقه على أساس األيمان 
ــ  2باهللا والعالقة بين اإلنسان والدنيا عالقة ابتالء.

التربية القرءانية تبين أن مصدر العملية التربوية 
بق مفهوم ــ يطا 3والتعليمية هو اهللا سبحانه وتعالى.

التربية مفهوم التزكية في القرءان فكليهما يعني اإلصالح 
/ التربية في القرءان تعني الهداية واالرشاد 4والتطهير 

هذا المعنى غاب في المعاجم العربية التي نسبته للملك 
/ التربية في القرءان تعني الهداية واالرشاد 4والسيادة.

تي نسبته للملك هذا المعنى غاب في المعاجم العربية ال
والسيادة. ونماء معنويا وماداي. كل اآليات التي وردت 
فيها كلمة رب تبعتها كلمة يهديني مثال لذلك: ( إني  

. ( إن معي ربي 99ذاهب إلى ربي سيهديني) الصافات 
 62سيهديني)الشعراء 

ABSTRACT 
This study aims to open the door for consideration 
of the principles of Education and sponsorship in 
the Holy Quran. And to consolidate faith in God and 
transfer his command from saying to good deeds and 
doing well. And an analytical approach, it is 
necessary to choose the subject, the researcher 
observing the deviation of the word Lord from its 
meaning contained in the Holy Qur’an, in Arabic 
dictionaries because of the linguistic metaphor, 
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for education in the Qur’an preserves the instinct 
of the human being who breaks it God is upon her 
because the Creator and the home are one. So the 
researcher wanted to take the fundamentals of human 
education from the creator of man away from what 
thousands of people were parents and experts who 
made equals to God in raising his servant. They 
preferred and led astray. The aim of the research 
was to open the door to look at the fundamentals of 
education in the Holy Qur’an. And the 
recommendation that the Messenger of God, peace be 
upon them, represented. It reached the following 

results: 
1 / Education in the Qur'an shows the relationship 
between man and his Creator on the basis of faith 
in God and the relationship between man and the 

world is a trial of affliction. 
2 - Quranic education shows that the source of the 
educational process is God Almighty. 3- The concept 
of education corresponds to the concept of 
sponsorship in the Qur'an both of them mean reform 

and purification. 
4 / Education in the Qur’an means guidance and 
guidance. This meaning is absent in the Arabic 
dictionaries that have been attributed to the king 

and sovereignty. 
5 / Education in the Qur'an mean guidance and 

guidance. 
This meaning is absent in the Arabic dictionaries 
that have been attributed to the king and 
sovereignty. And moral and  Madai  growth. All the 
verses in which the word Lord came, followed by a 
word that guides me, for example: (I am going to my 
Lord, He will guide me). As-Saffat 99. (My Lord 

will guide me.) Poets 62. 
 مقدمة:

التربية في (القراءن) القرآن الكريم، تعتمد على 
اإليمان بالغيب، وأعظمه اإليمان باهللا واليوم اآلخر،  وهي 

ها البشر، أينما تختلف تماما عن التربية التي يضع
كانوا أباء أو حكام وخالفه.أن التربية في القرءان 
تحافظ على فطرة اإلنسان التي فطره اهللا عليها ألن الخالق 
والمنزل واحد. فاراد ألباحث أن يأخذ أصول تربية 
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اإلنسان من خالق اإلنسان بعيد عن ما ألف الناس من اآلباء 
ربية عبده فضلوا والكبراء الذين جعلوا أندادا هللا في ت

 وأضلوا.
فالتربية في الغرب تعتمد على الحرية، والديمقراطية 
والفردية. وفي الشرق الشيوعي تعتمد على د كتاتورية 
الطبقة العاملة، والمادية الجدلية والشيوعية 
الجماعية. وهي جاحدة بالربوبية هللا واأللوهية،وهو خالق 

أنها تقوم  له هيمنته وسيطرته على ما خلق.وهذا يعني
على تصورات خالية من أي ارتباط باليوم اآلخر، وما فيه 

 من ثواب وعقاب ينبني على القيم اإليمانية به.
/ القرآن 1أهميةالبحث: يكتسب البحث أهميته من: 

/ المقارنة بين التربية التي وردت في القرآن 2الكريم. 
/ قد يستفيد من هذا البحث أهل 3الكريم والشرق والغرب. 

 التربية واآلباء وكل من له عالقة بالمجال التربوي.
 أهداف البحث:

ــ فتح الباب للنظر في األصول التي تقوم عليها  1
 التربية في القرءان الكريم.

ــ جعل القدوة الحسنة برسل اهللا لتالوة صحفا مطهرة  2
 لألجيال الالحقة.

عالم ـــ  ترسيخ اإليمان باهللا بحمل ما أمر به من  3
 العلم إلى عالم العمل الصالح وفعل الخير.

ـــ الربط بين القرءان كعلم علمه اهللا وبين التربية  4
 والتزكية التي مثلها رسل اهللا.

 المنهج المتبع في البحث:
 هو المنهج االستقرائي ، التحليلي.

 مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في إنحراف معنى كلمة رب عن معناها 

 المعاجم في التربية معنى وفي ن والمعاجمفي القرءا
الذي يبعدعن معناها في القرءان بسبب المجازاللغوي.و 
فيما يشاهد في الواقع العملي وما يتلوه المؤمن من 
قرءان في حلقات الذكر أو منفردا وال يظهره كبرهان عملي 

 على تصديقه للقرءان وصدقه للذي جاء به من بينات.
 اسئلة البحث:

 لباحث لإلجابة على السؤال التالي:يسعي ا
ما هي البراهين الفعلية والعملية التي تكشف صدق 

 اإليمان باهللا واليوم اآلخر؟
 حدود البحث:

 اآليات التي تمثل األصول التربوية في القرءان الكريم.
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 مصطلحات البحث:
 التعريفات االجرائية:

قيم الشر التربية: عملية قصدية لتزكية قيم الخير على 
أي تزكية النفس المطمئنة على النفس األمارة 

 بالسوء( فيما يرى الباحث).
القرءان: مراجعة لبدايات ونهايات العمل مع ما أمراهللا 
به ونهى عنه ليصلح العمل ويحسن على بينة من اهللا وبيان 

 مع رسول من رسل اهللا عليهمالسالم.
اية ونهاية (فأصل الكلمة قرء التي تعني شهر الذي له بد

تعرف بحركة القمر فهو بذلك يعني بداية إلى نهاية 
وقرءان منها صيغة مبالغة تعني بدايات إلى نهايات يرجع 

 إليها أكثر من مرة فيما يرى الباحث ).
الكريم: المعطي من غير مسألة والمزيدفي العطاء 

 بعدالسؤال.
القدوة:هي المثال المحتذى للوصول لغاية العمل 

 المطلوب.
 اسباب اختيار الموضوع:

من مالحظة الباحث واهتماماته من خالل عمله وتدريسه 
للعلوم اإلسالمية أن التربية في القرءان تحافظ على فطرة 
اإلنسان التي فطره اهللا عليها ألن الخالق والمنزل واحد. 
فاراد ألباحث أن يأخذ أصول تربية اإلنسان من خالق 

من اآلباء والكبراء الذين اإلنسان بعيد عن ما ألف الناس 
 جعلوا أندادا هللا في تربية عبده فضلوا وأضلوا.

الدراساتالسابقة: دراسة علوان محمد علي:(فلسفة 
التربية في القرآن ) ( التي هدفت لتوضيح فلسفة 
التربية في القرآن الكريم التي تؤكد أن مصدر العملية 

وتعالى وهدفها واحد التربوية والتعليمية هو اهللا سبحانه 
هو التوحيد والسعي لتطوير الفرد، ويتتطابق مفهوم 
التربية ومفهوم التزكية في القرآن، فكليهما يتفقا في 
معنى االصالح والتطهير والنماء معنويا وماديا. والتي 
أوصى فيها باستنباط نظرية في التربية اإلسالمية واضحة 

نظم والمؤسسات المعالم واألهداف واألسس، واستخدام ال
التي ترب المربين على صياغة مناهج التربية إلصالح 
الناشئة ةاالجيال المطلوبة للتغيير. وأهميتها: أن 
فلسفة التربية في القرآن جزء من فلسفة اإلسالم الكلية 
من وجود اإلنسان وعالقته بالخالق. وهدف بحثه إلى تعميق 

تربية  الوعي بأهمية إتباع نموذج القدوة الحسنة في
م). تتفق معها 2014 3العدد –األجيال)( دراسات تربوية 

هذه الدراسة في محاولة استنباط أصول التربية من 
 القرآن الكريم.
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 المبحث األول: التربية في اللغة واإلصطالح:
المطلب األول: التربية في اللغة: بالرجوع إلى معاجم 

 وية هي:اللغة العربية وجد أن لكلمة التربية أصوال لغ
ــ ربً يربً بوزن مدً يمدً تعني أصلحه وتولى أمره وساسه  1

 1وقام عليه ورعاه
  1ــ ربا يربي على وزن خفى يخفي وتعني نشأ وترعرع. 2
  1ــ ربا يربو بمعنى زاد ونما. 3

المطلب الثاني: التربية في األصطالح:  يقول أحمد رجب 
بخطوات ومراحل األشقر:( التربية عملية قصدية متدرجة 

متتابعة محددة األهداف والمحتوى واألساليب والوسائل 
والعمليات والفعاليات التي يقوم عليها أفراد مؤهلين 
متخصصون اعدوا للقيام بجميع التزاماتها للنهوض بالفرد 
المربى وصوال إلى اقصى درجات الكمال اإلنساني الممكنة 

ه واستعداداته بتنمية قدراته وامكاناته ومواهبه وملكات
 1المختلفة)

وقال  بعضهم: ( التربية محاولة يقوم بها األفراد 
المختلفون في المجتمع للتأثير على نمواالصغار وذلك 
باختيار الخبرات التي تنمو بها القيم المطلوبة للفرد 

 1وتنظيم هذه الخبرات لتنشئة شخصيتة).
هم في الختالف العلماء في طبيعة مفهوم التربية حصرها بعض

التربية الجسدية الحسية واآلخر في النمو الخلقي 
والتهذيب الوجداني وفي القرءان الكريمااللفاظ التي 

 تتناول التربية هي التزكية والخلق بضم الخاء  والالم.
 المطلب الثالث:التربية في(القرءان) القرآن الكريم:

معظم اآليات التي وردت فيها كلمة رب تبعتها كلمة 
أو أحدى مشتقاتها وهذا ما سيجده القارئي من هداية، 

 سياق اآليات التي سترد في هذا المطلب.
لَ  فَ اأَ مَّ لَ بِّي فَ ارَ ـذَ الَ هَ قَ باً كَ وْ ى كَ أَ لُ رَ يْ هِ اللَّ يْ لَ نَّ عَ اجَ مَّ لَ {فَ

ينَ } لِ بُّ اآلفِ حِ ل اأُ الَ  1قَ
اآلية تشير إلى أن إبراهيم كان يبحث عن هادي ومرشد له 

اليغيب عنه لحظة حاجته إليه فلما أفل تبرأ بين الكواكب 
 من هدايته.

ن 1 ئِ الَ لَ لَ قَ فَ اأَ مَّ لَ بِّي فَ ارَ ـذَ الَ هَ قَ غاً ازِ رَ بَ مَ قَ ى الْ أَ ارَ مَّ لَ / {فَ
الِّينَ } مِ الضَّ وْ قَ نَ الْ نَّ مِ ونَ بِّي ألكُ ي رَ نِ دِ هْ مْ يَ  1لَّ

اآلية تشير إلى أن إبراهيم عليه السالم ظن الهداية في 
فلما أفل تبرأ منه ومن شركه قومه بنسبة الهداية  القمر
 لها.

رُ 2 بَ كْ ا أَ ـذَ بِّي هَ ا رَ ـذَ الَ هَ ةً قَ غَ ازِ سَ بَ مْ ى الشَّ أَ ا رَ مَّ لَ / {فَ
ونَ } كُ رِ شْ ا تُ يءٌ مِّمَّ رِ نِّي بَ مِ إِ وْ اقَ الَ يَ تْ قَ لَ فَ ا أَ مَّ لَ  .1فَ
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اآلية تشير إلى أن إبراهيم عليه السالم ظن الهداية في 
س لكبرها فلما أفلت تبرأ منها ومن شركه قومه الشم

 بنسبة الهداية لها.
قال الصابوني في المختصر( يقول تعالى: مخبرا عن خليله 
إبراهيم حين جادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد، 
وناظروه بشبه من القول إنه قال:( أتحاجوني في اهللا وقد 

إله إال هو،  هداني) أي أتجادلونني في أمر اهللا وأنه ال
وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه، فكيف 

  1ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة؟)
ماً 3 يَ قِ ينا ً يمٍ دِ قِ تَ سْ اطٍ مُّ رَ ى صِ لَ بِّي إِ ي رَ انِ دَ يى  هَ نِ نَّ ل إِ /{قُ

ينَ } كِ رِ شْ مُ نَ الْ انَ مِ اكَ مَ يفاً وَ نِ يمَ حَ اهِ رَ بْ ةَ إِ  1مِّلَّ
صلى اهللا  -ابوني( يقول اهللا تعالى: آمرا نبيه قال الص

أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية إلى  –عليه وسلم 
 1صراطه المستقيم الذي الاعوجاج فيه وال انحراف).

ن 4 ى أَ سَ ل عَ قُ يتَ وَ سِ ا نَ ذَ كَ إِ بَّ ر رَّ كُ اذْ اءَ اهللاَُّ وَ شَ ن يَ الَّ أَ / {إِ
نْ  ب مِ رَ قْ بِّي ألَِ نِ رَ يَ دِ هْ داً }يَ شَ ا رَ ذَ  1هَ

قال الزمخشري: ( وذكر ربك عند نسيانه أن تقول: عسى 
ربي أن يهديني لشئ آخر بدل هذا المنسي أقرب منه 

 1( رشدا) )
ينِ }5 دِ هْ يَ بِّي سَ يَ رَ عِ نَّ مَ الَّ إِ الَ كَ  1/ {قَ

التربية والهداية منحة إلهية: التربية والهداية كمنحة 
جل.هذا ما جاء على لسان من اهللا وطلبها من المولى عز و

 مما ورد في قصتيهما. –عليهما السالم -إبراهيم وموسى 
في اآليات يتضح أن كلمة رب تعني الهادي وهو من هدى 
والهاء والدالوالحرف المعتل أصالن: أحدهما التقدم 
واالرشاد واآلخر بعثه لطف. فاألول قولهم: هديته الطريق 

دم لذلك هاد وينشعب هداية، أي تقدمته ألرشده، وكل متق
 . 1هذا فيقال: الهدى خالف الضاللة)

يمٌ }6 قِ تَ سْ اطٌ مُّ رَ ا صِ ـذَ وهُ هَ دُ بُ اعْ فَ م ْ كُ بُّ رَ بِّي وَ نَّ اهللاَّ رَ  1/ { إِ
اآلية تشير إلى أن الذي يهديني ويهديكم هواهللا بما أمر 

 به عبادة له بصراط مستقيم.
 رجاء الهداية يكون من اهللا تعالى:

اء / 7 وَ ي سَ نِ يَ دِ ني هْ بِّي أَ ى رَ سَ ال عَ ن قَ يَ دْ اء مَ قَ لْ هَ تِ جَّ وَ مَّ اتَ لَ {وَ
يلِ } بِ  1السَّ

اآلية تشير إلى أن الهداية إلى سواء السبيل هي خصيصة 
 ربانية  التطلب من غيره وقد كان بما أشارت إليه القصة.

 
 الهداية تكون من اهللا وبعلم منه:

ى 8 وسَ الَ مُ قَ ن / { وَ مَ هِ وَ ندِ نْ عِ ى مِ دَ هُ الْ اء بِ ن جَ مَ مُ بِ لَ عْ بِّي أَ رَ
ونَ } مُ الِ حُ الظَّ لِ فْ يُ هُ الَ نَّ ارِ إِ ةُ الدَّ بَ اقِ هُ عَ ونُ لَ كُ  1تَ
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اآلية تشير إلى أن الهدي يؤخذ من اهللا ومن غيره ضالل يؤدي 
 إلى النار.

ى مَ 9 لَ كَ إِ ادُّ رَ آنَ لَ رْ قُ كَ الْ يْ لَ ضَ عَ رَ ي فَ ذِ نَّ الَّ بِّي / {إِ ل رَّ ادٍ قُ عَ
ينٍ } بِ لٍ مُّ الَ ي ضَ وَ فِ نْ هُ مَ ى وَ دَ هُ الْ اء بِ ن جَ مُ مَ لَ عْ  1أَ

اآلية تشير إلى أن الهدي يؤخذ من اهللا ومن غيره ضالل يؤدي 
 إلى النار.

بٌ 10 اهِ نِّي ذَ الَ إِ قَ ى / { وَ لَ بِّي إِ ينِ } رَ دِ هْ يَ  1سَ
 به.اآلية تشير إلى من ضل عليه بطلب الهداية من اهللا ر

كَ  / {11 ـئِ لَ وْ ى أُ لَ ى عَ دً م مِّن هُ بِّهِ كَ  و رَّ ـئِ لَ وْ مُ  أُ  هُ
ونَ } حُ لِ فْ مُ  1الْ

اآلية تشير إلى أن الهدى خصيصة  ربانية وعكسها الضالل 
فكلمة رب تعني من ذلك الهادي والمرشد للصواب خالفا لما 

 جاءت به المعاجم العربية من معاني مجازية لها.
 
نَّ  / {12 كَ  إِ بَّ وَ  رَ مُ  هُ لَ عْ نيَ  أَ لُّ  مَ ن ضِ هِ  عَ يلِ بِ و سَ هُ م وَ لَ عْ  أَ

ينَ } دِ تَ هْ مُ الْ  1بِ
اآلية تشير إلى أن كلمة رب ترتبط بالهدى والضالل ارشاد 
إلى عاقبة كل منهما وخاصة بالسبيل الطريق المؤدي 

 لغاية مبتغاة.
ه 13 يلِ بِ ن سَ لَّ عَ ن ضَ مَ بِ م ُ لَ عْ وَ أَ ك هُ بَّ نَّ رَ وَ / { إِ هُ وَ

ينَ } دِ تَ هْ مُ الْ بِ م ُ لَ عْ  1أَ
اآلية تربط بين الضالل والهدى وكلمة رب وعلم بالخيارين  
ومبلغ كل منهما. والعالقة لها بالملك والسيادة كما أورد 

 أصحاب المعاجم العربية.
مْ 14 هِ ادَ بِ رَ مْ أَ ضِ أَ رْ ي األَْ ن فِ مَ يدَ بِ رِ رٌّ أُ شَ ي أَ رِ دْ نَ ا الَ نَّ أَ / { وَ
هُ  بُّ داً }رَ شَ  1مْ رَ

اآلية تربط بين الضالل والهدى والشر والرشد الذي يؤدي 
للخير نقيض الشر وكلمة رب وعلم بالخيارين ومبلغ كل 
منهما. وال عالقة لها بالملك والسيادة كما أورد أصحاب 

 المعاجم العربية.
الَّ 15 م وَ كُ قَ لَ ي خَ ذِ مُ الَّ كُ بَّ واْ رَ دُ بُ اسُ اعْ ا النَّ هَ يُّ اأَ ن / { يَ ينَ مِ ذِ

ونَ } قُ تَّ تَ م ْ كُ لَّ عَ لَ م ْ كُ لِ بْ  1قَ
اآلية تشير إلى أن األمر يؤخذ من اهللا ألنه يهدي للرشد 

 وغيره للغي وهو الضالل المبين الذي يلقي في النار.
مَ 16 يَ رْ نُ مَ يحُ ابْ سِ مَ وَ الْ نَّ اهللاَّ هُ واْ إِ الُ ينَ قَ ذِ رَ الَّ فَ د كَ قَ / { لَ

نِ  ابَ يحُ يَ سِ مَ الَ الْ قَ هُ وَ نَّ مْ إِ كُ بَّ رَ بِّي وَ واْ اهللاَّ رَ دُ بُ يل اعْ ائِ رَ سْ ي إِ
ا  مَ ارُ وَ اهُ النَّ وَ أْ مَ ةَ وَ نَّ جَ يهِ الْ لَ مَ اهللاُّ عَ رَّ دْ حَ قَ اهللاِّ فَ كْ بِ رِ شْ ن يُ مَ

ارٍ } نصَ نْ أَ ينَ مِ مِ الِ لظَّ  .لِ
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اآلية تشير إلى كفر الذين خلطوا بين اهللا وعبده المسيح 
 اليغفره اهللا وهو أس الضالل نقيض الهدى.بن مريم هو شرك 

 التربية تقوم على األمر اإللهي:
بِّي 17 واْ اهللاَّ رَ دُ بُ نِ اعْ هِ أَ ي بِ نِ تَ رْ مَ ا أَ الَّ مَ مْ إِ هُ تُ لَ لْ اقُ / { مَ

نتَ  ي كُ نِ تَ يْ فَّ وَ ا تَ مَّ لَ مْ فَ يهِ تُ فِ مْ ادُ مَّ يدا ً هِ م شَ هِ يْ لَ نتُ عَ كُ مْ وَ كُ بَّ رَ وَ
نتَ  يدٌ }أَ هِ ءٍ شَ يْ لِّ شَ ى كُ لَ نتَ عَ أَ مْ وَ هِ يْ لَ يبَ عَ قِ  الرَّ

اآلية تشير إلى أن المسيح عليه السالم ينسب الهداية هللا 
ربه وربهم وهو عين الشكر والهدى وشهد بذلك في دوام  

 حياته بينهم وترك مابعدها هللا الي يشهد على كل شيئ.
ب18ِّ تُ رَ يْ صَ نْ عَ اف إِ خَ نِّيَ أَ لْ إِ يمٍ }/ { قُ ظِ مٍ عَ وْ ابَ يَ ذَ  ي عَ

اآلية تشير إلى أن مخالفة ارشاد اهللا يؤدي إلى عذاب عظيم 
 يوم لقاء اهللا إلتخاذ هاديا غيره.

 
دٍ 19 جِ سْ لِّ مَ ندَ كُ مْ عِ كُ وهَ جُ واْ وُ يمُ قِ أَ طِ وَ سْ قِ الْ بِّي بِ رَ رَ مَ ل أَ / { قُ

عُ  م تَ كُ أَ دَ ا بَ مَ هُ الدِّينَ كَ ينَ لَ صِ لِ خْ وهُ مُ عُ ادْ ونَ }وَ  ودُ
اآلية تشير إلى هداية اهللا باألمر بالقسط والنهي عن 
التطفيف في الميزان والمكيال فالتطفيف ضالل والقسط 

 هدى.
 التربية اإللهية تنهى على الفواحش الظاهرة والباطنة:

ن 20 طَ ا بَ مَ ا وَ هَ نْ ر مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ فَ بِّيَ الْ رَ م َ رَّ ا حَ مَ نَّ لْ إِ / { قُ
مَ وَ  ثْ اإلِ هِ وَ زِّل بِ نَ يُ م ْ الَ اهللاِّ مَ واْ بِ كُ رِ شْ ن تُ أَ قّ وَ حَ رِ الْ يْ غَ يَ بِ غْ بَ الْ

ونَ } مُ لَ عْ تَ ا الَ ى اهللاِّ مَ لَ واْ عَ ولُ قُ ن تَ أَ اناً وَ طَ لْ  1سُ
اآلية تشير إلى أن تحريم ونهي اهللا عن الفواحش فيها ضالل 
يؤدي إلى ضالل في األنساب والشك في العالقات المفسد 

 للحياة.
 بية تقوم على النصح واالرشاد على علم:التر
ا 21 نَ اهللاِّ مَ مُ مِ لَ عْ أَ مْ وَ كُ حُ لَ نصَ أَ بِّي وَ تِ رَ االَ سَ م رِ كُ لِّغُ بَ / { أُ

ونَ } مُ لَ عْ تَ  الَ
ينٌ }22 مِ حٌ أَ اصِ مْ نَ كُ اْ لَ نَ أَ بِّي وَ االتِ رَ سَ م رِ كُ لِّغُ بَ  / { أُ
دْ أَ 23 قَ مِ لَ وْ اقَ الَ يَ قَ مْ وَ هُ نْ ى عَ لَّ وَ تَ بِّي /{ فَ ةَ رَ الَ سَ م رِ كُ تُ غْ لَ بْ

ينَ } حِ اصِ ونَ النَّ بُّ حِ ن الَّ تُ كِ لَ وَ م ْ كُ تُ لَ حْ صَ نَ  وَ
بِّي 24 تِ رَ االَ سَ م رِ كُ تُ غْ لَ بْ د أَ قَ م لَ وْ اقَ الَ يَ قَ مْ وَ هُ نْ ى عَ لَّ وَ تَ / { فَ

ينَ } رِ افِ مٍ كَ وْ ى قَ لَ ى عَ فَ آسَ يْ كَ مْ فَ كُ تُ لَ حْ صَ نَ  وَ
ون هداية اهللا لعباده  اآليات تشير إلى أن الرسل يبلغ

ولكن الناس يبتغون الضالل واليحبون النصح فعندما يقع 
عليهم العذاب فإن الرسول ال يأسف أو يأسى عليهم أو 

 يحزن لما أصابهم ألنه منهم.
 التربية تكون ارشاد ال اجبارا وال أكراها:

ةٍ مِّن رَّ 25 يِّنَ ى بَ لَ نتُ عَ ن كُ مْ إِ تُ يْ أَ رَ مِ أَ وْ اقَ ال يَ بِّيَ / { قَ
مْ  نتُ أَ ا وَ وهَ مُ كُ مُ زِ لْ نُ مْ أَ كُ يْ لَ تْ عَ مِّيَ عُ هِ فَ ندِ ةً مِّنْ عِ مَ حْ ي رَ انِ آتَ وَ

ونَ } هُ ارِ ا كَ هَ  لَ
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قال الصابوني: ( يقول تعالى: مخبرا عما رد به نوح على 
قومه في ذلك: ( أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ) أي 

لعظيمة من على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة وهي الرحمة ا
اهللا  به وبهم ( فعميت عليكم ) أي خفيت عليكم فلم 
تهتدوا إليها وال عرفتم قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها 
وردها ( أنلمزمكموها ) أي نغصبكم بقبولها وأنتم لها 

 <كارهون ) 
اآلية تشير إلى أن الهداية من اهللا رحمة أمساك لشر وأطالق 

اليالء  بالشر والخير من اهللا الوارد لخير من عنده يقابل 
 في قول اهللا:

ةً 26 نَ تْ ر فِ يْ خَ الْ رِّ وَ الشَّ م بِ وكُ لُ بْ نَ تِ وَ وْ مَ ةُ الْ قَ ائِ سٍ ذَ فْ لُّ نَ /{ كُ
ونَ }. عُ جَ رْ ا تُ نَ يْ لَ إِ  وَ

 التربية تقوم على االقناع العقلي:
ة مِّن 27 يِّنَ ى بَ لَ نتُ عَ ن كُ مْ إِ تُ يْ أَ رَ مِ أَ وْ ا قَ ال يَ بِّي / { قَ رَّ

ا  ى مَ لَ مْ إِ كُ فَ الِ خَ نْ أُ يدُ أَ رِ ا أُ مَ ناً وَ سَ قاً حَ زْ هُ رِ نْ ي مِ نِ قَ زَ رَ وَ
الَّ  ي إِ يقِ فِ وْ ا تَ مَ ت وَ عْ طَ تَ ا اسْ حَ مَ الَ صْ الَّ اإلِ يدُ إِ رِ نْ أُ هُ إِ نْ مْ عَ اكُ هَ نْ أَ

يبُ } نِ هِ أُ يْ لَ إِ تُ وَ لْ كَّ وَ هِ تَ يْ لَ اهللاِّ عَ  بِ
ي يرزق ويبن ما يفعل بهذا اآلية تشير إلى أن اهللا هو الذ

الرزق ومخالفته ضالل يؤدي للفساد نقيض االصالح والتوفيق 
 بعد ذلك من اهللا.

داً }28 حَ بِّي أَ رَ كُ بِ رِ شْ الَ أُ بِّي وَ وَ اهللاَُّ رَ ا هُ نَّ كِ  / { لَّ
اآلية تشير إلى أن اهللا يهدي للشكر وغيره يضل بالشرك وهو 

 نسبة الهدى لغيره.
نَّ اهللاََّ 29 إِ يمٌ }/ { وَ قِ تَ سْ اطٌ مُّ رَ ا صِ ذَ وهُ هَ دُ بُ اعْ م فَ كُ بُّ رَ بِّي وَ  1 رَ

اآلية تشير إلى أن اهللا هو الذي يهدي وغيره يضل عن 
 الصراط المستقيم إلى صراط الجحيم وهو الضالل المبين.

 التربية يجوز فيها التهديد باالعتزال:
ونِ اهللاَّ 30 ن دُ ونَ مِ عُ دْ اتَ مَ مْ وَ كُ لُ زِ تَ عْ أَ الَّ / { وَ ى أَ سَ بِّي عَ و رَ عُ دْ أَ  وَ

اً } يّ قِ بِّي شَ اء رَ عَ دُ ونَ بِ كُ  أَ
اآلية تشير إلى أن دعوة غير اهللا تؤدي إلى الشقاء ودعاء 

 اهللا يؤدي إلى السعادة.
لَ 31 بْ هِ قَ يكَ بِ ا آتِ نَ ابِ أَ تَ كِ مٌ مِّنَ الْ لْ هُ عِ ندَ ي عِ ذِ الَ الَّ / { قَ

لَ  كَ فَ فُ رْ كَ طَ يْ لَ دَّ إِ تَ رْ ن يَ ن أَ ا مِ ذَ الَ هَ هُ قَ ندَ اً عِ رّ قِ تَ سْ آهُ مُ ا رَ مَّ
رُ  كُ شْ ا يَ مَ نَّ إِ ر فَ كَ ن شَ مَ رُ وَ فُ كْ مْ أَ رُ أَ كُ شْ أَ ي أَ نِ وَ لُ بْ يَ بِّي لِ لِ رَ ضْ فَ

يمٌ } رِ يٌّ كَ نِ بِّي غَ نَّ رَ إِ رَ فَ فَ ن كَ مَ ه وَ سِ فْ نَ  1لِ
اآلية تشير إلى أن نسبة الفضل إلى اهللا شكر ولغيره كفر 
وكالهما يعود لفاعله خيرا أو شرا واهللا غني عن الكافرين 

 كريم على المؤمنين.
 
رَ 32 ثَ كْ نَّ أَ كِ لَ رُ وَ دِ قْ يَ اءُ وَ شَ ن يَ مَ قَ لِ طُ الرِّزْ سُ بْ بِّي يَ نَّ رَ لْ إِ / { قُ

ونَ } مُ لَ عْ اسِ الَ يَ  النَّ



   171 
 

اآلية تشير إلى أن بسط الرزق وقدره من اهللا فيه هداية 
الوسع أنفاقا أو صبرا وهو ما يغفل  إلى التكليف وفق 

 عنه أكثر الناس.
ر 33 دِ قْ يَ هِ وَ ادِ بَ نْ عِ اءُ مِ شَ ن يَ مَ قَ لِ طُ الرِّزْ سُ بْ بِّي يَ نّ رَ لْ إِ / {قُ

ينَ } قِ ازِ رُ الرَّ يْ وَ خَ هُ هُ وَ فُ لِ خْ وَ يُ هُ ءٍ فَ يْ م مِّن شَ تُ قْ نفَ ا أَ مَ هُ وَ  1لَ
ه هداية اآلية تشير إلى أن بسط الرزق وقدره من اهللا في

إلى التكليف وفق الوسع أنفاقا أو صبرا وهو ما يغفل  
عنه أكثر الناس وأنه يخلف لمن ينفق مما رزقه وعدا ال 

 يخلف منه.
 التربية تقوم على النهي عن طاعة غير اهللا:

ونِ اهللاَِّ 34 ن دُ ونَ مِ عُ دْ ينَ تَ ذِ دَ الَّ بُ عْ نْ أَ يتُ أَ هِ نِّي نُ لْ إِ / { { قُ
يَ ا اءنِ ا جَ مَّ بِّ لَ رَ م لِ لِ سْ نْ أُ تُ أَ رْ مِ أُ بِّي وَ ن رَّ اتُ مِ يِّنَ بَ لْ

ينَ } مِ الَ عَ  الْ
اآلية تشير إلى أن طلب العبادة أي أخذ األمر من غير اهللا 
منهي عنه ألنه ضالل وأخذ األمر من اهللا واالنقياد له هو 

 الهدى.
 
ى 35 هُ إلَ مُ كْ حُ ءٍ فَ يْ ن شَ يهِ مِ م فِ تُ فْ لَ تَ ا اخْ مَ م اهللاَّ / { وَ كُ لِ اهللاَّ ذَ

يبُ اآلية تشير إلى أن االختالف  نِ هِ أُ يْ لَ إِ ت وَ لْ كَّ وَ ه تَ يْ لَ بِّي عَ رَ
يرجع فيه إلى اهللا فالهدى منه ومن غيره الضالل واإلنابة 

 والتوكل يكون بعده على اهللا.
داً }36 حَ هِ أَ كُ بِ رِ شْ الَ أُ بِّي وَ و رَ عُ دْ ا أَ مَ نَّ لْ إِ  ./ {قُ

أن الدعاء وطلب الهدي والرشد يكون من اآلية تشير إلى 
 اهللا ومن غيره شرك وضالل.

اسِ }37 بِّ النَّ رَ وذُ بِ عُ لْ أَ  ./ { قُ
ينَ }38 رِ تَ مْ مُ ن مِّن الْ كُ الَ تَ بِّكَ فَ ن رَّ قُّ مِ حَ  / { الْ

اآلية تشير إلى أن الذي يهدي إليه اهللا هو الحق ومن غيره 
 الباطل وهو الضالل.

ا ا39 هَ يُّ ا أَ م / { يَ بِّكُ ن رَّ قِّ مِ حَ الْ ولُ بِ سُ م الرَّ اءكُ دْ جَ اسُ قَ لنَّ
ات  اوَ مَ ي السَّ افِ نّ هللاَِِّ مَ إِ وا فَ رُ فُ كْ ن تَ إِ مْ وَ كُ لَّ را وً يْ واْ خَ نُ آمِ فَ

يماً } كِ يماً حَ لِ انَ اهللاُّ عَ كَ ضِ وَ رْ األَ  .وَ
اآلية تشير إلى أن الذي جاء من اهللا هو الحق لإليمان به 

والكفر وفيه شر وفي الهدى والحق ومن غير هو الباطل 
 الخير ارشادا من اهللا.

ن 40 مَ هِ وَ سِ فْ نَ لِ ر فَ صَ بْ ن أَ مَ م فَ بِّكُ ن رَّ ر مِ آئِ صَ م بَ اءكُ د جَ / { قَ
يظٍ } فِ حَ م بِ كُ يْ لَ ا عَ نَ ا أَ مَ ا وَ هَ يْ لَ عَ ي فَ مِ  .عَ

اآلية تشير إلى أن الذي جاء من اهللا هداية تتبصر به 
وتنظر لغد والتي عمي عليها  النفس التي تتوقع لقاء اهللا

 فقد ضلت عن اللقاء ومصيرها إلى النار.
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 التربية من اهللا تكون شاملة للبيئة المحيطة بالعباد:
ثَ الَ 41 بُ ي خَ ذِ الَّ بِّهِ وَ نِ رَ ذْ إِ هُ بِ اتُ بَ جُ نَ رُ خْ يِّبُ يَ دُ الطَّ لَ بَ الْ / { وَ

رِّفُ  صَ ك نُ لِ ذَ دا كَ كِ الَّ نَ جُ إِ رُ خْ ونَ }يَ رُ كُ شْ مٍ يَ وْ قَ اتِ لِ  .اآليَ
اآلية تشير إلى أن الذي يتبع هدى اهللا يخرج اطيب ما عنده 
والذي يضل عنه يخرج أسوء ما فيه وفي األذن من اهللا تصريف 

 لآليات للشكر العمل بها والكفر العمل بغيرها.
 التربية من اهللا تقوم على عهد منه ومعه:

ن42 كَ مِ بُّ ذ رَ خَ ذْ أَ إِ مْ  / { وَ هُ تَ رِّيَّ م ذُ هِ ورِ هُ ن ظُ مَ مِ ي آدَ نِ بَ
ن  ا أَ نَ دْ هِ ى شَ لَ واْ بَ الُ م قَ بِّكُ رَ ت بِ سْ لَ مْ أَ هِ سِ نفُ ى أَ لَ مْ عَ هُ دَ هَ شْ أَ وَ

ينَ } لِ افِ ا غَ ذَ نْ هَ ا عَ نَّ ا كُ نَّ ةِ إِ امَ يَ قِ مَ الْ وْ واْ يَ ولُ قُ  .تَ
اآلية تشير إلى أن التخير بين الشكر والكفر وأخذ الشكر 

أوليا بشهادة األنفس هللا والكفر خيان لهذا كان عهدا 
العهد وكفر باآليات وفيه ضالل وغفلة وغرور عن المنتهى 

 بفصله عن المبتدأ.
ل 43 الَ الَّ الضَّ قِّ إِ حَ دَ الْ عْ ا بَ اذَ مَ قّ فَ حَ مُ الْ كُ بُّ مُ اهللاُّ رَ كُ لِ ذَ / { فَ

ونَ } فُ رَ صْ ى تُ نَّ أَ  .فَ
ين الحق والضالل اآلية تشير إلى ربط كلمة رب باالرشاد ب

 وهو الهدى التخيير بين نقيضين.
م 44 لَ عْ كَ أَ بُّ رَ هِ وَ ن بِ مِ ؤْ ن الَّ يُ م مَّ هُ نْ مِ هِ وَ نُ بِ مِ ؤْ ن يُ م مَّ نهُ مِ / { وَ

ينَ } دِ سِ فْ مُ الْ  .بِ
االية تشير إلى أن من يؤمن  فهو على صالح ومن اليؤمن 
فهوعلى فساد فكلمة ربط فيها ترتبط في التخيير بين 

 ين ارشادا لدى وضالل.النقيض
 التربية من اهللا تقوم على التخييرال اإلكراه:

نت 45 أَ فَ يعاً أَ مِ مْ جَ هُ لُّ ضِ كُ رْ ي األَ ن فِ نَ مَ كَ آلمَ بُّ اء رَ شَ وْ لَ / { وَ
ينَ } نِ مِ ؤْ وا مُ ونُ كُ ى يَ تَّ اسَ حَ هُ النَّ رِ كْ  .تُ

اآلية تشير إلرتباط كلمة رب بالهداية وهي التخيير بين 
إيمانا وكفرا وهو كلمة سبقت من اهللا بال أكراه في نقيضين 
 الدين.

 التربية من اهللا تقوم على التخييرال اإلكراه:
نِ 46 مَ م فَ بِّكُ ن رَّ قّ مِ حَ مُ الْ اءكُ د جَ اسُ قَ ا النَّ هَ يُّ ا أَ ل يَ / { قُ

مَ  ا وَ هَ يْ لَ لّ عَ ضِ ا يَ مَ نَّ إِ ل فَ ن ضَ مَ هِ وَ سِ فْ نَ ي لِ دِ تَ هْ ا يَ مَ نَّ إِ ى فَ دَ تَ ا اهْ
يلٍ } كِ وَ م بِ كُ يْ لَ ا عَ نَ  أَ

اآلية تشير إلرتباط كلمة رب بالهداية وهي التخيير بين 
نقيضين إيمانا وكفرا وهدى وضالل وهو كلمة سبقت من اهللا 

 بال أكراه في الدين.
 التربية تقوم على النصح باالرشاد:

ن47 مْ إِ كُ حَ لَ نصَ نْ أَ دتُّ أَ رَ نْ أَ ي إِ حِ صْ م نُ كُ عُ نفَ الَ يَ انَ اهللاّ  / { وَ كَ
ونَ } عُ جَ رْ ه تُ يْ لَ إِ م وَ كُ بُّ وَ رَ مْ هُ كُ يَ وِ غْ ن يُ يد أَ رِ  .يُ
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اآلية تشير إلى أن الرشد والغي والهدى والضالل الينفع 
معه نصح ناصح ألنه خيار نفسي فردي وهو يعود لكلمة رب 
 التي تخيير بين نقيضين خالفا ما ذكرت المعاجم العربية.

كَ 48 بُّ اء رَ و شَ لَ ونَ  / { وَ الُ زَ الَ يَ ةً وَ دَ احِ ةً وَ مَّ اسَ أُ لَ النَّ عَ جَ لَ
ينَ } فِ لِ تَ خْ  مُ

اآلية تشير إلى مشيئة اهللا السابقة للعباد تخييرا بين 
 نقيضين إيمانا وكفرا هدى وضالل حق وباطل.

نَّ 49 مْ إِ تُ رْ فَ ن كَ ئِ لَ مْ وَ كُ نَّ يدَ زِ مْ ألَ تُ رْ كَ ن شَ ئِ مْ لَ كُ بُّ نَ رَ ذَّ أَ ذْ تَ إِ / { وَ
ذَ  يدٌ }عَ دِ شَ ي لَ  ابِ

اآلية تشير إلى التخيير بين الشكر والكفر وعاقبة كل 
 منهما تحديدا وربطا لكلمة رب بالهداية واالرشاد.

انَ 50 هُ كَ نَّ رُ إِ دِ قْ يَ اءُ وَ شَ ن يَ مَ ق لِ طُ الرِّزْ سُ بْ كَ يَ بَّ نَّ رَ / {إِ
يراً } صِ يراً بَ بِ هِ خَ ادِ بَ عِ  بِ

من اهللا فيه هداية  اآلية تشير إلى أن بسط الرزق وقدره
إلى التكليف وفق الوسع أنفاقا أو صبرا وهو ما يغفل  
عنه أكثر الناس وأنه يخلف لمن ينفق مما رزقه وعدا ال 

 يخلف منه.
اء 51 ن شَ مَ ن وَ مِ ؤْ يُ لْ اء فَ ن شَ مَ مْ فَ بِّكُ ن رَّ قُّ مِ حَ لِ الْ قُ / { وَ

اراً أَ  نَ ين َ مِ الِ لظَّ ا لِ نَ دْ تَ عْ ا أَ نَّ رْ إِ فُ كْ يَ لْ ا فَ هَ قُ ادِ رَ سُ م ْ هِ اطَ بِ حَ
سَ  ئْ وهَ بِ جُ وُ ي الْ وِ شْ لِ يَ هْ مُ الْ اء كَ مَ وا بِ اثُ غَ وا يُ يثُ غِ تَ سْ ن يَ إِ وَ

قاً } فَ تَ رْ اءتْ مُ سَ ابُ وَ رَ  الشَّ
اآلية تشير إلى التخيير بين الشكر والكفر وعاقبة كل 

 منهما تحديدا وربطا لكلمة رب بالهداية واالرشاد.
ال 52 ى }/ { قَ دَ مَّ هَ هُ ثُ قَ لْ ءٍ خَ يْ لَّ شَ ى كُ طَ عْ ي أَ ذِ ا الَّ نَ بُّ  رَ

اآلية تشير إلرتباط الخلق بالهدى التخير بين وظيفتين 
 ألداء العمل إيمانا وكفرا وهدى وضالل.

 التربية تقوم على عالج الخطأ:
انِ 53 فَ صِ خْ ا يَ قَ فِ طَ ا وَ مَ هُ آتُ وْ ا سَ مَ هُ تْ لَ دَ بَ ا فَ هَ نْ الَ مِ كَ أَ / { فَ
ى }عَ  وَ غَ ه فَ بَّ مُ رَ ى آدَ صَ عَ ةِ وَ نَّ جَ قِ الْ رَ ن وَ ا مِ مَ هِ يْ  لَ

اآلية تشير إلى مخالفة  ارشاد الرب بالهدى غي ومعيته 
 ضالل يبدئ السواءات.

ى }54 دَ هَ هِ وَ يْ لَ ابَ عَ تَ هُ فَ بُّ اهُ رَ بَ تَ مَّ اجْ  / { ثُ
و55 ر سُ يْ نْ غَ اء مِ ضَ ب يْ جْ رُ خْ ك تَ بِ يْ ي جَ كَ فِ دَ كْ يَ لُ مْ / { اسْ مُ اضْ ءٍ وَ

نَ  وْ عَ رْ ى فِ لَ بِّكَ إِ ن رَّ انِ مِ انَ هَ رْ كَ بُ انِ ذَ بِ فَ هْ نَ الرَّ كَ مِ احَ نَ ك جَ يْ لَ إِ
ينَ } قِ اسِ ماً فَ وْ وا قَ انُ م كَ هُ نَّ هِ إِ ئِ لَ مَ  وَ

اآلية تشير إلى أن البرهان بالعمل خياران في العمل 
ربطا لكلمة رب بالتخيير بين أثنين والعالقة لها بالملك 

 والسيادة كما أورد أصحاب المعاجم العربية.
ن 56 لَّ عَ ن ضَ مَ مُ بِ لَ عْ وَ أَ كَ هُ بَّ نَّ رَ مِ إِ لْ عِ م مِّنَ الْ هُ غُ لَ بْ كَ مَ لِ / { ذَ

ى } دَ تَ نِ اهْ مَ مُ بِ لَ عْ وَ أَ هُ هِ وَ يلِ بِ  سَ
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اآلية تربط بين الضالل والهدى وكلمة رب وعلم بالخيارين 
ملك والسيادة كما ومبلغ كل منهما. وال عالقة لها بال

 أورد أصحاب المعاجم العربية.
بِّي 57 هُ رَ ل لَ عَ جْ م يَ ونَ أَ دُ وعَ ا تُ يب مَّ رِ قَ ي أَ رِ دْ نْ أَ لْ إِ / { قُ

داً } مَ  أَ
اآلية تربط بين النقيضين القرب والبعد وكلمة رب واليدري 
أيهما كائن منهما. وال عالقة لها بالملك والسيادة كما 

 ربية.أورد أصحاب المعاجم الع
بما أن القرءان الكريم يمثل المصدر األساسي لتربية 

 اإلنسان فأنه  يتضمن أهم منطلقات التربية وهي:
ــ لفت اإلنتباه إلى وجود خالق له و لهذا الكون بطرح  1

 أسئلة اإلجابة عليها تثبت تفرده بهذه الصفة.
الذي لم يدعيه أي مكابر  - اهللا   -ــ ذكر اسمه تعالى  2

 لصفاته وقدرته وعلمه الذي التحده حدود.وجاحد و
ــ ذكر كيف بدأ الخلق وعلة هذا الخلق والسنن التي  3

 تضبطه وتسخيره لإلنسان.
ــ ذكر الغيبيات التي تتخطى الحس البشري من  الخلق  4

غير اإلنس من مالئكة وجن وشياطين وصفاتهم والقضاء 
 والقدر واليوم اآلخر.

ن ونشأته وما أودع فيه من ــ ذكر أطوار خلق اإلنسا 5
ملكات وقدرات تحقق غاية استخالفه في األرض ليجزى عليها 

 في اآلخرة.
ــ  وذكر الحياة األولى وهي الدنيا للعمل واآلخرة  6

 للحساب والجزاء عليها.
ــ ذكر األوامر التي تحقق خيريته والنواهي التي  7

سوء تنذره وتذكره عواقب األقوال واألفعال الناتجه من 
 الظن واألفكار.

ــ  ذكر األمثلة في األمم السابقة بشقيها المؤمن  8
 والكافر ومآل كل منها.

ــ ذكر أهمية القيم في قوامة الحياة الدنيا  9
 وعاقبتها في اآلخرة.

غاية هذه التربية تذكير اإلنسان بخالقه وبيان 
المطلوبات التي تحقق غاية خلقه وهي عبادة اهللا وحده 

 رباب ( أخذ الهداية) من دونه .ونفي اال
لتصبح التربية (الهداية واالرشاد من اهللا) مدرج للمسلم 
في مدارج اإليمان باألعمال المنطلقة من أمر اهللا بمثال مع 
رسول من رسل اهللا من البشر الذين قص قصصهم لمن كان يؤمن 

 باهللا واليوم اآلخر ويرجو رحمته ويخاف عقابه.
ريقة اإلسالم في التربية هي معالجة يقول محمد قطب : ( ط

الكائن البشري كله معالجة شاملة ال تترك منه شيئا وال 
تغفل عن شئ، جسمه وعقله وروحه وحياته المادية 

 والمعنوية وكل نشاطه على األرض ...)
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الرابع: التربية أو التزكية في (القرءان)  المطلب
 القرآن الكريم:

( يقال يزكي من يشاء أي التزكيةلغة: قال ابن منظور:
يصلح، وتزكيهم بها: أي تطهرهم، والزكاة: الطهارة 

 .والنماء والبركة والتزكية االصالح والتطهير)
التزكية اصطالحا: عرف العلماء والمفسرون األوائل طبقا 
لمعرفتهم وخبرتهم فهي عند الطبري: تطهير الناس من 

اعة اهللا الشرك، وعبادة األوثان وتنميتهم وتكثيرهم بط
وعند ابن تيمية:( هي تربية القلب وتنميته  1تعالى)

بالكمال والصالح وذلك بحصول ما ينفعه ودفعما يضرهن 
 .وتزكية النفس بالصالحات وترك السيئات)

وبالنظر لمنهاج التزكية في القرءان نجدها هي عملية 
تطهير وتنمية شاملة هدفها استبعاد الموهنات وما ينتج 

فساد وخسران وتنمية كاملة للعناصر المحققة عنها من 
 لصالحه وفالحه في الحياة.

فالتربية والتزكية فهما دعوة إبراهيم عليه السالم بعد 
رفعه لقواعد البيت ومعه ابنه اسماعيل عليه السالم. وقد 

 وردت في عدة مواضع في القرءان الكريم.....
 
م 1 يهِ ثْ فِ عَ ابْ ا وَ نَ بَّ ك / ( رَ اتِ م آيَ هِ يْ لَ و عَ لُ تْ م يَ هُ والً مِّنْ سُ رَ

يز  زِ نتَ العَ كَ أَ نَّ مْ إِ كِّيهِ زَ يُ ةَ وَ مَ كْ حِ الْ اب وَ تَ كِ م الْ هُ لِّمُ عَ يُ وَ
يمُ } كِ  .الحَ

قال الصابوني: ( يقول اهللا تعالى: عن تمام دعوة إبراهيم 
ألهل الحرم أن يبعث اهللا فيهم رسوال منهم، يزكيهم قال ابن 

 .اعة اهللا واإلخالص)عباس: يعني ط
هِ  ونَ بِ رُ تَ شْ يَ وَ اب ِ تَ كِ نَ الْ ل اهللاّ مِ نزَ ا أَ ونَ مَ مُ تُ كْ يَ ين َ ذِ نَّ الَّ ( إِ
ال  ار وَ الَّ النَّ م إِ هِ ونِ طُ ي بُ ونَ فِ لُ كُ أْ ايَ ك مَ ـئِ ولَ يالً أُ لِ ناً قَ مَ ثَ

لِ  ابٌ أَ ذَ مْ عَ هُ لَ م وَ كِّيهِ زَ ال يُ ةِ وَ امَ يَ قِ م الْ وْ مُ اهللاّ يَ هُ لِّمُ كَ  .يمٌ }يُ
قال الصابوني:( أي يثني عليهم، ويمدحهمن بل يعذبهم 

 .عذابا أليما)
يالً   لِ ناً قَ مَ م  ثَ هِ انِ مَ يْ أَ د اهللاِّ وَ هْ عَ ونَ بِ رُ تَ شْ ين يَ ذِ نَّ الَّ ( إِ

م  هِ يْ لَ ر إِ نظُ يَ الَ مُ اهللاُّ وَ هُ لِّمُ كَ يُ الَ ةِ وَ رَ ي اآلخِ مْ فِ هُ قَ لَ الَ خَ كَ الَ ـئِ لَ وْ أُ
امَ  يَ قِ مَ الْ وْ يمٌ }يَ لِ ابٌ أَ ذَ م عَ هُ لَ مْ وَ كِّيهِ زَ يُ الَ  .ةِ وَ

أي من الذنوب واألدناس بل  –قال الصابوني: ( ال يزكيهم 
 .يأمر بهم إلى النار)

والً مِّن 2  سُ م رَ يهِ ثَ فِ عَ ذْ بَ ينَ إِ نِ ؤمِ مُ ى الْ لَ نَّ اهللاّ عَ د مَ قَ / ( لَ
وَ  م ْ كِّيهِ زَ يُ هِ وَ اتِ مْ آيَ هِ يْ لَ و عَ لُ تْ مْ يَ هِ سِ نفُ ابَ أَ تَ كِ مُ الْ هُ لِّمُ عَ يُ

ينٍ } بِ اللٍ مُّ ي ضَ فِ ل لَ بْ ن قَ واْ مِ انُ ن كَ إِ ةَ وَ مَ كْ حِ الْ  .وَ
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قال الصابوني: ( أي يأمرهم باللمعروف وينهاهم عن 
 .المنكر لتزكوانفوسهم وتطهر من الدنس والخبث)

لَ 3 و عَ لُ تْ مْ يَ هُ والً مِّنْ سُ مِّيِّينَ رَ ي األُْ ثَ فِ عَ ي بَ ذِ وَ الَّ مْ / ( هُ هِ يْ
ن  وا مِ انُ ن كَ إِ ةَ وَ مَ كْ حِ الْ ابَ وَ تَ كِ مُ الْ هُ لِّمُ عَ يُ م وَ كِّيهِ زَ يُ هِ وَ اتِ آيَ

ينٍ } بِ لٍ مُّ الَ ي ضَ فِ لُ لَ بْ  .قَ
–صلوات اهللا وسالمه عليه  -قال الصابوني:( بعث اهللا محمد 

بشرع كامل شامل، فيه هدايته والبيان لجميع ما يحتاج 
 1دهم)الناس إليه من أمر معاشهم ومعا

المطلب الخامس:أنواع التربية و التزكية في القرءان 
 الكريم:

ونَ }1اهللا يقول عن النفس:   رُ صِ بْ الَ تُ فَ مْ أَ كُ سِ نفُ ي أَ فِ  1/ {وَ
 
ا }2  اهَ وَ قْ تَ ا وَ هَ ورَ جُ ا فُ هَ مَ هَ لْ أَ ا فَ اهَ وَّ ا سَ مَ سٍ وَ فْ نَ  1/ (وَ

اآلية تشير إلى أن النفس مهلمة لعملين هما الفجور 
ولكل عمل مستقر في اآلخرة. وشاهد ذلك قول اهللا:  والتقوى

ةٌ } ينَ هِ تْ رَ بَ سَ ا كَ مَ سٍ بِ فْ لُّ نَ  1{ كُ
 فما اإللهام؟

ة والماء جرعه.  (لهم: لهم لهما الشئ: ابتلعه بمرً
وألهمه الشئ أبلعه أياه. وألهم اهللا فالنا خيرا: أوحى 

اه ووفقه له)  .إليه به ولقنه ايً
 فما فجورها وتقواها؟

جر: الفاء والجيم والراء أصل واحد، وهو التفتح في ( ف
الشئ. والفجرة: موضع تفتح الماء ثم كثر حتى صار في  
االنبعاث والتفتح في المعاصي ولذلك سمي الكذب فجورا ثم 

 .كثر حتى سمي كل مائل عن الحق فاجرا)
 
( وقي:الواو والقاف والياء كلمة تدل على دفع شئ عن  

ه وقيا، والوقاية: ما يقي الشئ، شئ بغيره. وقيته أقي
وأتق اهللا: توقه، أي اجعل بينك وبينه كالوقاية، قال 
قوا النار ولو بشقً  ى اهللا عليه وسلم: (( اتً النبي صلً

 1تمرة))، فكأنه أراد: اجعلوها وقاية بينكم وبينها.)
فملكات فجورها هي ما جاء وصفا لإلنسان الوراد ذكره في 

القرءان  وهو:ظلوم/ كفور/ كفار/ يئوس/ مرة في  56
قنوط/ عجول/ ضعيف/ خصيم/ مبين/ قتور/ جدل/ جهول/ 
منيب/ فرح/ فخور/ هلوع/ فاجر/ بصير/ سميع/ بصير/ 

 غرور/ كادح/ طاغي/ كنود.
  -عليهم السالم –وتقواها هو ما جاء وصفا لرسل اهللا 

 االحزابوهو: صديق/ شكور/ حنيف/  35والمؤمنين في اآلية 
شاكر/ مطهر(ماكان من المشركين)/ مسلم/ موقن/ أواه/ 
حليم/ منيب/ امة/ قانت/ نبيا/ راشد/ وفي/ كريم / 
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مؤمن/ متطهر/ صادق/ مخلص/ بر/ رؤوف/ رحيم/ صابر/ 
 أواب/ ذاكر/ حفيظ / خاشع/ متصدق/ صائم/ مؤمن/ متقي.

تْ } رَ ضَ حْ ا أَ سٌ مَّ فْ ت نَ مَ لِ  .1يقول اهللا تعالى: {عَ
تشير إلى وعي النفس بتفاصيل ما قامت به من أفعال اآلية 

وتتذكر كل ما قامت به في حياتها الدنيا. وما الذي كان 
دافعا لها لعمل الشر أو الخير بملكاتها وقدراتها 

 الستقبال الشر والخير اإلبتالئي.
 

تْ } رَ خَّ أَ تْ وَ مَ دَّ اقَ سٌ مَّ فْ ت نَ مَ لِ  ..يقول اهللا تعالى: (عَ
علم النفس بما قدمت من عمل سيئ وأخرت  اآلية تشير إلى

من خير أو العكس عند لقائها باهللا تعالى. و اآلية تشير 
كذلك إلى تذكر ما اقدمت به على اهللا من شر وما أخرت من 

 خير أو ما قدمت من خير وأخرت من شر لتنال جزاءها.
وا اهللاََّ  قُ وا اتَّ نُ ينَ آمَ ذِ ا الَّ هَ يُّ ا أَ رْ  يقول اهللا تعالى:{ يَ نظُ تَ لْ وَ

ونَ } لُ مَ عْ ا تَ مَ يرٌ بِ بِ نَّ اهللاََّ خَ وا اهللاََّ إِ قُ اتَّ دٍ وَ غَ ت لِ مَ دَّ اقَ سٌ مَّ فْ  ..نَ
في اآلية جطاب للمؤمنين لينظروا في الصفات التي سيالقون 
اهللا بها وليتقوا السيئ منها ألنه عليم بخبرهم من صدق أو 

 كذب وسيشهد عليهم جوارحهم.
نِ اهللاِّ  يقول اهللا تعالى: ( ذْ إِ بِ الَّ نَ إِ مِ ؤْ ن تُ سٍ أَ فْ نَ انَ لِ ا كَ مَ وَ

ونَ } لُ قِ عْ يَ ينَ الَ ذِ ى الَّ لَ سَ عَ لُ الرِّجْ عَ جْ يَ  1وَ
اآلية تشير إلى أن اإليمان اليكون إال بإذن من اهللا ومن 
يعمل بغير إذنه أي بهواه فقد ضل عقله فجعل عليه الرجس 

 بضالله.
رَ   مْ تَ لَ لِ اهللاُّ يقول اهللا تعالى:(أَ مْ بَ هُ سَ نفُ ونَ أَ كُّ زَ ين يُ ذِ ى الَّ لَ إِ

يالً } تِ ونَ فَ مُ لَ ظْ الَ يُ اءُ وَ شَ ن يَ كِّي مَ زَ  .يُ
ما التزكية الواردة في اآلية؟ ( زكا زكاء وزكوا وزكى 
الزرع: نما، وزكت األرض طابت، وزكي الرجل تنعم وكان في 

: خصب. وزكى نما وزاد. وزكى الرجل: صلح. وهذا اليزكو بك
 .أي اليليق بك)

(زكى:الزاء والكاف والحرف المعتل أصل يدل على نماء 
وزيادة. ويقال الطهارة واألصل في ذلك كله راجع إلى 

 .هذيين المعنيين وهما النماء والطهارة)
م  يهِ ث فِ عَ ذ بَ ينَ إِ نِ ؤمِ مُ ى الْ لَ نَّ اهللاُّ عَ د مَ قَ يقول اهللا تعالى: { لَ

م يَ  هِ سِ نفُ والً مِّنْ أَ سُ مُ رَ هُ لِّمُ عَ يُ م وَ كِّيهِ زَ يُ هِ وَ اتِ مْ آيَ هِ يْ لَ و عَ لُ تْ
ينٍ } بِ اللٍ مُّ ي ضَ فِ لُ لَ بْ ن قَ واْ مِ انُ ن كَ إِ ةَ وَ مَ كْ حِ الْ ابَ وَ تَ كِ  .الْ

بِ  يْ الغَ م بِ هُ بَّ نَ رَ وْ شَ خْ ينَ يَ ذِ رُ الَّ نذِ ا تُ مَ نَّ يقول اهللا تعالى:{ إِ
ا مَ نَّ إِ ى فَ كَّ زَ ن تَ مَ ةَ وَ الَ وا الصَّ امُ قَ أَ ى اهللاَِّ  وَ لَ إِ هِ وَ سِ فْ نَ ى لِ كَّ زَ تَ يَ

يرُ } صِ مَ  .الْ
ى } قَ نِ اتَّ مَ مُ بِ لَ عْ وَ أَ مْ هُ كُ سَ نفُ وا أَ كُّ زَ الَ تُ  .يقول هللا تعالى: { فَ

بما إن اإلنسان اليعرف عن خلقه وخلق نفسه شيئا ألنه لم 
يكن شاهدا لذلك فالتعريف بها يأتيه من خالقها ال من  
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ن التزكية تعني النماء وقد طبعها واجتهادها وبما أ
يكون في الشر أو الخير لذا نهى اهللا عن تزكية اإلنسان 
لنفسه ألنها مخيرة بين الشر والخير فالتزكية تأتيها من 

 خالقها بما عليها زيادته وما عليها النقص منه.
ــ تزكيةالنفس:  يتضمن هذا الجانب تعريفا بالمهددات  1

بشرية من هوى وشيطان واألخطار التي تواجه النفس ال
ودنيا وطاغوت وامراضها من غرور وحسد والبغضاء والبخل 
والفساد في األرض.وهذههي التي تؤدي لتعطيل العقل وعمى 
القلوب وغشاوة البصر واضطراب السلوك واإلخالل 

 بالعبودية.
ــ تزكيةالعقل: أمر اهللا بالنظر في الكون والتفكر في  2

الذين اليعملون عقولهم بالصم خلق السماوات واألرض ووصف 
 والبكم والعمى وأنهم كاألنعام بل هم أضل سبيال.

ــ تزكيةالجسم:لقد كرم اهللا بني آدم ووفر له ما يحفظ  3
حياته الجسدية التي تقويه على أداء التكاليف. يقول 
الدكتور عبد الرحمن عميرة، والقارئي للقرءان يرى أن 

وازن والتعادل في داخل منهج القرءانيعمل على ايجاد الت
الفرد. والتوازن بين الواقع والضوابط والتعادل بين 
متطلباته المادية وأشواقه الروحية. ومنهج القرءان 
بهذا التصور يختلف عن المذاهب الهندوكية والبوذية وما 
نحا نحوهما من الديانات والفلسفات اآلخرى، التي تعمل 

وصلت بهذا إلى على كبت الجسد لتعلي من شأن الروح ف
السلبية المريضة، في التقكير والتدبير، وإلى الهزال 
والضعف في الجسد. ويختلف منهاج القرءان الكريم أيضا 
عن المادية العلمية والشيوعية اإللحادية التي عملت على 
كبت الروح لتعلي من اإلنتاج المادي، وتفرق أصحابها 

لبغيضة، للمتاع الجسدي فوصلت بذلك إلى الحيوانية ا
 1وتلك الحياة التي التليق باآلدمي خليفة اهللا في األرض)

المطلبالسادس: أهداف التربية بالتزكية في القرءان 
 الكريم:

أوال: العبودية الخالصة هللا تعالى: عند الضرب في األرض 
 يبين حكم اهللا في كل حركة.....

 ثانيا: الطهر والتطهر من الشرك والدرن:
د، وتغير سلوكه واتجاهاته نحو ثالثا: تطوير الفر

 األفضل.
رابعا:الشعور باإلنتماء ألمة اإلسالم:يقول اهللا تعالى: 
ينَ  ذِ الَّ يلِ اهللاِّ وَ بِ ي سَ واْ فِ دُ اهَ جَ واْ وَ رُ اجَ هَ واْ وَ نُ ينَ آمَ ذِ الَّ {وَ

ةٌ  رَ فِ غْ م مَّ هُ اً لَّ قّ ونَ حَ نُ مِ ؤْ مُ مُ الْ كَ هُ ـئِ ولَ واْ أُ رُ صَ نَ واْ وَّ قٌ آوَ زْ رِ وَ
يمٌ } رِ   .كَ

خامسا ـ إخراج األمة من التمزق والتشتت إلى الوحدة 
 القائمة على أساس المرجعية العقدية اإلسالمية.
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سادسا ــ إبراز أهمية إخراج هذه األمة واعتبار اإلنتماء 
 إليها دليال لصحة اإليمان وكماال للدين.

اإلجتماعية التي سابعا ــ بموجب اإليمان تصبح الرابطة 
 لها معنى ووزن.

 ثامنا ــ التنافس في التقوى وليس في المال والنسب.:
 مقارنة بين التربية والتزكية:

مما سبق يمكن لنا أن نخرج بالتصور اآلتي: من المعاني 
الخاصة لكلمتي التربية والتزكية، فالتربية طلبا 
ن للهداية، فهي تخص الجانب العقلي في اإلنسان ليخرج م

الضالل المعنوي والتخيلي الواقع في داللة األلفاظ في 
الغالب. والتزكية تخص الجانب النفسي في اإلنسان ليعلو 
من النفس اآلمارة بالسوء إلى النفس المطمئنة في جانبي 
النفس اللوامة الجامعة لهما لفجور وتقوى وفق ما جاء 
من وصف لها في قوله تعالى: 

هَ  ورَ جُ افُ هَ مَ هَ لْ أَ ا }الشمس{فَ اهَ وَ قْ تَ  .8اوَ
فمهما يتناوال جانبي العقل والنفس وتبقى جانب الجسد 
الذي يظهر عملهما فيكون شاهدا لهما بالصالح أو الفساد 

 وهو ما يعرف بالسلوك فيوصف بأنه حميد أو غيرحميد.
 الخـــــــــــاتمة:

 النتائج:
/ تبين التربية في القرءان العالقة بين اإلنسان وخالقه 1

على أساس األيمان باهللا والعالقة بين اإلنسان والدنيا عالقة 
 ابتالء.

ــ التربية القرءانية تبين أن مصدر العملية  2
 التربوية والتعليمية هو اهللا سبحانه وتعالى.

ــ يطابق مفهوم التربية مفهوم التزكية في القرءان  3
 فكليهما يعني اإلصالح والتطهير والنماء معنويا وماديا.

/التربية في القرءان تعني الهداية واالرشاد هذا 4
المعنى غاب في المعاجم العربية التي نسبته للملك 

 والسيادة.
 التوصيـــــات:

ـ استنباط تصور للتربية واضح األهداف واألسس وفقا لما  1
 أنزل اهللا من أوصاف لإلنسان والرسل عليهم السالم.

على صياغية مناهج ـ حث المؤسسات على تدريب المدربين  2
التربية وإلصالح الناشئة من األجيال المنشودة للتغيير 

 والتطوير الشاملين وفقا لما جاء في القرءان الكريم.
ـ  اإلتفاق على األطر العامة التي من خاللها تبين  3

المبادئ والقواعد والغايات الخاصة بمناهج التربية 
 القرءانية  للمؤمنين.
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 ع:المصادر والمراج
 / القرءان الكريم.1
دار الحديث  –مختصر ابن كثير  –/ الصابوني محمد علي 2
ص  –م. المجلد األول 1988 -  -القاهرة  –القاهرة  –

592. 
دار الحديث  –مختصر ابن كثير  –/ الصابوني محمد علي 3
المجلد الثاني   –م.1988 -  -القاهرة  –القاهرة  –
 .218ص
دار الحديث  –مختصر ابن كثير  –/ الصابوني محمد علي 4
المجلد الثاني  –م. 1988 -  -القاهرة  –القاهرة  –
 .331وص  157وص 119. وص 218ص
دار الحديث  –مختصر ابن كثير  –/ الصابوني محمد علي 5
المجلد الثالث  –م.1988 -   -القاهرة  –القاهرة  –
 .497ص
/ الزمخشري أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري 6

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  –رزمي الخوا
 –مصر القاهرة  –المكتبة التوفيقية  –في وجود التأويل 

 .777ب. ت. الجلد الثاني ص
/ .(ابن منظور ـ لسان العرب ـ دار الحديث ـ القاهرة 7

 ).402ص  1م ج2003ـ ط 
/ .( الرافعي ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 8

 .).305القلم ـ بيروت ــ د. ت ـ صـ دار 
/ إبراهيم أنيس وآخرون ـ المعجم الوسيط ــ دار 9

 ).295د.ت ـ ص -األمواج ـ بيروت
معجم المقايس في اللغة  –/ أبي الحسن أحمد بن فارس 10
 ).836ص -هــ 1414 –بيروت/ لبنان  –دارالفكر  –
معجم المقايس في اللغة  –/ أبي الحسن أحمد بن فارس 11
 ).1067ص  -هــ 1414 –بيروت/ لبنان  –دار الفكر  –
 –دارالشروق  -28الطبعة -/ المنجد في اللغة واألعالم12

 ).736ص –م 1960 –بيروت 
/ محمد قطب ــ منهج التربية اإلسالمية ــ دار الشروق 13

 ).19ـــ القاهرة ــ د ت ــ ص
 ).90ص1ج -ت  -د –/ ابن تيمية الفتاوي كتاب السلوك14
أحمد رجب األشقر ـ فلسفة التربية في اإلسالم ــ دار  /15

م ــ 1997هـ ــ  1417 2الفرقان ــ عمان/ االردن ــ ط
 ).46ص
/  أحمد فؤاد األهواني ــ مقاالت فلسفية لبعض مشاهير 16

 1407ــ  1فالسفة العرب ــ مكتبة عكاظ ــ الرياض ــ ط
 ).233هــ ص 

 –العدد الثالث  –ة دراسات تربوي –/ علوان محمد علي 17
 .91ص –م 2014

 


