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�سوابط الن�سر

• جملة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية جملة علمية حمكَّمة نصف سنوية تصدرها جامعة عبد 	
اللطيف احلمد التكنولوجية لنشر األحباث العلمية األصيلة يف مجيع جوانب العلوم التطبيقية 

واإلنسانية يف شكل أوراق علمية حبثية أو استعراضية مكتوبة باللغتني العربية واإلجنليزية.
• تقبل األورق املقدمة إىل جملة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية على أساس أن حمتواها مل 	

ينشر يف أي جملة أخرى وليس قيد النظر من قبل أي جملة أخرى.
• جيب إعداد األوراق ومجيع الرسوم التوضيحية وفقًا لإلرشادات الواردة يف إرشادات املؤلف.	
• مطابقتها 	 من  للتأكد  للتحكيم  إرساهلا  قبل  للمجلة  املقدمة  األوراق  اجمللة  حترير  هيئة  تراجع 

لشروط النشر باجمللة، وهليئة التحرير رفض الورقة أو إعادتها إىل املؤلف إلجراء تعديالت معينة.
• ختتار هيئة التحرير اثنني على األقل من األكادمييني املختصني يف جمال الورقة لتحكيمها وقد 	

يستشار ثالث عند الضرورة.
• حتجب اجمللة أمساء مؤلفي األوراق عن احملكمني كما حتجب أمساء احملكمني عن املؤلفني.	
• يصدر رئيس التحرير القرار النهائي بشأن نشر الورقة العلمية أو عدم نشرها.	
• جيب على املؤلف إجراء كل التعديالت املطلوبة من احملكمني يف فرتة أقصاها 10 أيام من 	

تاريخ استالم املؤلف للتعديالت من اجمللة.
حقوق امللكية الفكرية: 

• حيفظ املستشار القانوني للجامعة حقوق امللكية الفكرية للمجلة.	
• جيوز للمؤلف يف حال عدم قبول الورقة للنشر يف اجمللة تقدميها للنشر يف أي جملة أخرى.	
• احلمد 	 اللطيف  عبد  تقوم جملة  أن  بعد  أخرى  للنشر يف جملة  الورقة  تقديم  للمؤلف  ال جيوز 

التكنولوجية بإجراءات حتكيم الورقة وتطلب من املؤلف إجراء التعديالت املطلوبة من احملكمني.
• بعد قبول الورقة العلمية للنشر باجمللة حتتفظ اجمللة حبقوق النشر والطبع كاملة.	
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جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية يف عامها الثالث ختطو خبطوات 
راسخة حنو حتقيق أهدافها وغاياتها كمصدر للمعرفة  وخدمة لإلنسانية 
مجعاء تقودها حنو حياة أفضل تتوافق مع قوانني احلياة والطبيعة اليت 
أوجدها لنا اخلالق املصور اللطيف العليم اخلبري، وجعل اإلنسان خليفة يف 

هذا الكون العظيم.
جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية رغم قصر عمرها متضى خبطى 
ثابتة ألداء رسالتها يف التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع وكان 
طبيعيًا أن تسري بنا اخلطى  حنو إجياد وسائط لنشر ونقل املعرفة فكانت 
جملة جامعة عبداللطيف احلمدالتكنولوجية هي مولودنا األول واليت نأمل 
يرضي  ما  فيها  جتدوا  وأن  أجلها  من  صدرت  اليت  األهداف  حتقق  أن 

طموحاتكم وتطلعاتكم.
سُتولي إدارة اجلامعة هذه اجمللة وما يأتي بعدها كل رعاية واهتمام إميانا 
منها بأهمية مثل هذه الوسائط  كوعاء لنشر املعرفة  تصب فيها إبداعات 

وابتكارات علمائنا وباحثينا.
أرسل التحايا والتقدير لعلمائنا األجالء يف هيئة املستشارين الذين أبدو 

موافقتهم دون تردد على رعاية هذا العمل.
  الشكر والتقدير للجنة اإلنتاج العلمى والنشر  باجلامعة اليت تقف خلف 
هذا العمل، والشكر ممتد هليئة التحرير على جهدهم وصربهم ومثابرتهم 

حتى رأى هذا العدد النور،،،،،،، 
وهلل احلمد من قبل ومن بعد . ودمتم يف حفظ اهلل ورعايته

بروفي�سور/ حممد الأمني حمزة

كلمة السيد مدير اجلامعة 
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، سيدنا  خلقه  أشرف  علي  والسالم  والصالة  واحلمد هلل  اهلل  بسم 
حممد بن عبداهلل .. وبعد:

جامعة  جملة  من  األول  عددنا  يديك  بني  نفتح  الكريم  القارئ 
عبداللطيف احلمد التكنولوجية سائلني املولي عز وجل أن نوفق فيما 
قدمنا من عمل نال منا كثري جهد وعناء حيت نقدم لك عماًل علميًا 
هيئة  أعضاء  به  يتمتع  ما  مع  ويتسق  اجلامعة  هذه  وطرح  يتناسب 

التدريس من إمكانات علمية.
القارئ الكريم وحنن نضع بني يديك عددنا األول آملني أن يشبع نهم 
املعرفة عندك ويروي غليل ظمئك من حبور العلم واآلداب لذا جاءت 
موضوعاتنا متنوعة أخرتناها بعناية ونظرة ثاقبة لتكون عنوانًا جلامعة 
تتطلع للريادة يف العلم والتكنولوجيا عرب البحث العلمي املوّجه خلدمة 
إنسان هذا البلد احلبيب يف كل ضروب العلم واملعرفة واالبتكار وإجياد 

احللول العلمية والعملية ملا يعوق تقدمه ورفعته.
دوام  يف  آملني  املتنوعة  املوضوعات  هذه  لك  أخرتنا  الكريم  القارئ 
الوصل بيننا بنرّي آرائكم ومشاركًة باملوضوعات اليت ختدم خط اجمللة 

العلمي وتساهم يف إنارة مشوع املعرفة.
يف اخلتام تتمين لك أسرة اجمللة أن جتد فيها ما تصبو إليه وأن  ينال 
هذا اجلهد الرضى والقبول آملني دوام الوصال خدمة للعلم واملعرفة 
سائلني اهلل التوفيق والسداد وأن نبلغ مراقي الكمال يف طليعة اجملالت 

العلمية احملكمة.

اأ�سرة التحرير

كلمة العدد
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أسباب عزوف بعض املعلمني )الذكور( عن التدريس يف مرحلة
األساس باملدارس احلكومية مبحلية الدامر من وجهة نظرهم

  مجذوب أحمد محمد أحمد قمر1*، عمر خليفة خلف اهلل األمين2
1. جامعة دنقال – كلية التربية مروي

2. جامعة عبد اللطيف الحمد التكنولوجية
 E-mail majzoob111@hotmail.com *

م�ستخل�ص
را�سة اإىل معرفة اأ�سباب عزوف بع�س املعلمني )الذكور( عن التدري�س يف مرحلة الأ�سا�س من وجهة   هدفت هذه الدِّ
املنهج  الدرا�سة  امل�ستخدم يف هذه  و�سنوات اخلربة.املنهج  النوع الجتماعي،  تاأثري متغريي  اإىل  بالإ�سافة  نظرهم، 
2015(، مت اختيارهم عن   - الو�سفي، تكونت عينة الدرا�سة من )155( معلمًا ومعلمة، للعام الدرا�سي )2014 
وقد  اأربعة جمالت.  اإىل  اأداة مكونة من )35( فقرة، موزعة  الباحثان  ا�ستخدم  الطبقية.  الع�سوائية  العينة  طريق 
وفقدان  واحلوافز(،  املرتبات  املادي)�سعف  اجلانب  اإىل  تعود  التدري�س  العزوف عن  اأ�سباب  اأن  الدرا�سة:  اأظهرت 
اأظهرت  املعلم، كما  التي يقوم بها  الأعباء املدر�سية  التالميذ، وكرثة  للتعامل مع  التي يحتاجها  املعلم لل�سالحيات 
النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ُتعزى اإىل كل جمال من جمالت الأداة وعلى الأداة ككل يف �سوء متغري 
�سنوات  ملتغري  ُتعزى  لالأداة  الكلية  الدرجة  اإح�سائية على  الدرا�سة فروقًا ذات دللة  اأظهرت  النوع الجتماعي.كما 
را�سة واملناق�سة اقرتح الباحثان بع�س التو�سيات. اخلربة ول�سالح اأقل من خم�س �سنوات. واأخريًا، على �سوء نتائج الدِّ

 Abstract
The aim of this study was to identify the reasons for the Unwillingness of some 
teachers (males) teaching in the primary stage of their point of view, and then to 
the effect of  variables (Gender, Years of Experience). The descriptive analytical 
method was used in this study, The sample of this study consisted of (155) teachers. 
Included the academic years (2015-2014) chosen by the stratified random, The 
research instrument was a questionnaire consisted of (35) items. were applied on 
this instrument covers four major aspects. The study showed: That the reasons for 
reluctance to go back to teaching the physical aspect (double salaries and incentives), 
and the loss of the teacher with the powers that it needs to deal with the students, and 
the large number of school burden carried out by the teacher, in addition, the findings 
showed no significant differences regarding the research variable: gender. The study 
also showed a statistically significant on the total score of the questionnaire due to 
the variable years of experience in favor of less than five years. Finally, in light of 
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ُمقدِّمة:
القرآن  يف  ورد  فقد  النبوية،  والسنة  الكريم  القرآن  يف  وعظيمة  رفيعة  مبكانة  املعلم  لقد حظي 
تعاىل يف سورة  قول اهلل  منها:  وأثره،  مكانته،  وتبني  قدره  توضح  اليت  اآليات  الكريم كثري من 
اجلمعة:)ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف اأْلُمِّيِّنَي َرُسواًل ِمْنُهْم َيْتُلو َعلَْيِهْم َآَياِتِه َوُيَزكِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِْكَمَة 
ِعَباِدِه  ِمْن  َا َيَْشى اهللََّ  ُمِبنٍي( و قوله تعاىل يف سورة فاطر:)ِإنَّ َلِفي َضاَلٍل  َقْبُل  ِمْن  َكاُنوا  َوِإْن 
اْلُعَلَماُء ِإنَّ اهللََّ َعِزيٌز َغُفوٌر(. فكان أول ما أنزل من القرآن الكريم على رسول البشرية حممد 
صلى اهلل عليه وسلم قوله تعاىل يف سورة العلق: )اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق * َخَلَق اإْلِْنَساَن ِمْن 

َعَلٍق * اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم * الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم * َعلََّم اإْلِْنَساَن َما مَلْ َيْعَلْم(. 
اتضحت أهمية الرتبية والتعليم يف السنة النبوية يف كثري من األدلة والشواهد ومن ذلك ما رواه 
البخاري عن أبي موسي األشعري رضي اهلل عنه أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال: )ما بعثين 
اهلل به من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري أصابت أرضًا فكان منها نقية قبلت املاء فأنبتت الكأل 
والعشب الكثري وكانت منها أجادب أمسكت املاء فنفع اهلل بها الناس، فشربوا، فسقوا، وزرعوا، 
وأصاب منه طائفة أخرى إنا هي قيعان ال متسك ماًء وال تنبت كأل، ذلك من فقه يف دين اهلل 
ونفعه ما بعثين اهلل به فعلم وعمل، ومثل من مل يرفع بذلك رأسًا ومل يقبل هدى اهلل الذي أرسلت 

به()البخاري، د،ت: 26(.
املعلم هو املنفذ األساسي للعملية التعليمية، ومعيار جناح السياسة التعليمية، ولقد أمجعت كافة 
البحوث الرتبوية على ضرورة االهتمام باملعلم باعتباره حجر الزاوية واألساس لكافة اسرتاتيجيات 
وخطط التطوير، ولكن الشيء الذي أهملته معظم التوجهات الرتبوية بالنسبة للمعلم أنه بشر ـ 
إنسان ـ له مشاكله اخلاصة وهمومه الشخصية اليت بسببها يتعرض حلالة من العزوف عن العمل 
إذا مل يسارع يف  أدائه، وهذه احلالة  تأثريًا سلبيًا على مستوى  وتؤثر  واليت خترجه عن مساره 
عالجها فقد يكون هلا أثر سيء على التالميذ وعلى جو املدرسة العام، بل قد يتعدى أثرها إىل 
مستقبل املعلم التعليمي نفسه. وترتسخ هذه النظرة فتؤثر على نظرة املعلم للتالميذ والتعليم بشكل 
عام، وقد تزداد حالة العزوف وتبدو ملحوظة جلميع احمليطني به خاصة أثناء العام الدراسي سواء 

داخل الفصل أو خارجه.
ملا كان املعلم يقضي جل وقته ورمبا جل عمره يف عمله فإنه ينبغي أن يكون راضيًا عن العمل الذي 
يؤديه بقدر ما يكون راضيًا عن حياته ككل، وأن رضا املعلم عن عمله قد تكون سببًا يف زيادة حيويته 
ومحاسه يف تفاعله مع زمالئه املعلمني واملسؤولني عنه واجملتمع احمللي احمليط به وهذا قد يؤدي 
إىل رفع مستوى الدافعية يف التفاعل مع التالميذ وذلك بانتقاء أفضل طرق التدريس لتالميذه 
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الدراسة  داخل حجرة  تعليمي  اجتماعي  مناخ  وتهيئة  املعينة  التعليمية  الوسائل  أنسب  واستخدام 
تسوده احملبة واحلرية يف أبداء الرأي والتعبري عن الذات)الدحيان وآخرون،1991 :16-15(.  

تنبع أهمية املرحلة االبتدائية من كونها البداية احلقيقة لعملية التنمية الفكرية ملدارك األطفال 
وإكسابهم الوسائل األوىل الكتساب املعرفة وتنمية املهارات كما أن املرحلة االبتدائية تعترب أوىل 
اخلطوات على طريق التلمذة الطويل الذي بات اليوم ال ينتهي عند حد معني بل يستمر يف حياة 
الفرد على مداها ولعل أهمية الرتبية األولية متثل بالنسبة ملعظم األطفال كل شيء تقريبًا فهم 
يكتشفون من خالهلا أنفسهم وتتفتح بالتدريج طاقاتهم ويتلمسون يف إطار نشاطاتها الوعي مبا 
حييط بهم ومن خالل دروسها وفعالياتها يطلون على احلياة يف اجملتمع الكبري ليعوا قيمه ومعايريه 
بالوضوح  وقدراتهم  والتزايد  بالرتاكم  ومهاراتهم  خرباتهم  وتبدأ  ويكربون  ينمون  دروبها  وعلى 

والتميز واالنطالق)شفيق،1998 : 21(.
هناك عدد من املشكالت اليت تواجه املعلم منها: تلك التغريات احلضارية والثقافية والتطورات 
ومعقدة، ويف كثري من  املعلم يف عصرنا هذا شاقة  واليت جعلت مهمة  االنتشار  السريعة  العلمية 
األحيان. وكذلك منها انتشار التعليم السريع الذي ال يتفق مع اإلمكانيات املوجودة والذي جيعل 
من  املتزايدة  األعداد  هذه  يعلم  أن  حياول  وهو  واألعمال،  املسؤوليات  بشتى  مثقاًل  املعلم  كاهل 
يوجد  ال  مشكالت  النامي  اجملتمع  يف  املعلم  يواجه  كما  الفصول.  بهم  تزدحم  الذين  التالميذ 
وامتدت  حدثت  اليت  السريعة  واالقتصادية  االجتماعية  التغريات  ألن  املتقدم؛  اجملتمع  يف  مثلها 
اجليل  تنشئة  عبئًا جديدًا يف  املعلم  كاهل  على  ألقت  النامي،  القطاعات يف اجملتمع  إىل خمتلف 
املشكالت  أهم  ومن  املتغرية.  املتجددة  األجواء  هذه  مع  للتكيف  بيده  واألخذ  والرتبية،  اجلديد 
املتصلة باملعلم تلك اليت  تتصل باإلدارة املدرسية: منها كثرة احلصص، كثرة التالميذ يف الفصل 
املدير يف  تدخل  املعلمني،  مع  املدرسة  إدارة  تعاون  الدراسي، عدم  الواحد،سوء ختطيط اجلدول 
النظام  بإدارة  تتصل  اليت  وكذلك  املتفوق.  املعلم  تكريم  عدم  التالميذ،  أمام  الرتبوية  الشؤون 
التعليمي كقسوة بعض املشرفني الرتبويني على املعلم، عدم إشراك املعلم يف عملية تطوير وتغيري 
املناهج والطرق واألساليب التدريسية، ويضيف الباحثان قلة املرتبات مقارنة باجلهد الذي يبذله. 
وكذلك مشكالت تتعلق باجملتمع مثل عدم تعاون أولياء األمور مع املعلم وإدارة املدرسة ويف أساليب 
الرتبية بني البيت واملدرسة وعدم حضور اآلباء جملالس املدرسة، عدم احرتام أفراد اجملتمع للمعلم 
التأخري  الفصل،  الشغب داخل  إثارة  بالطالب: مثل  تتصل  وأخريًا مشكالت  يؤديه من عمل.  وما 
والغياب، الشرود الذهين، عدم اكرتاث بعض التالميذ  بتوجيهات املعلم واالنصياع هلا)املسعودي 

وآخرون،2002م:ص23(.



12

ISSN: 1858 - 8522جملة جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية  –   العدد األول - يناير 2018م

إّن املتابع حلركة الرتبية يف البالد العربية يالحظ ازدياد االهتمام بإجراء البحوث بشكل عام، 
العلمي  البحث  إىل  ذلك  مرّد  يكون  ورمّبا  خاص،  بشكل  التدريس  عن  املعلمني  عزوف  وأسباب 
عن  املعلمني  عزوف  أسباب  تناولت  اليت  الدراسات  ومن  احلياة.  جماالت  شتى  يف  واستخدامه 
التدريس منها ما قام به مركز البحوث الرتبوية)1400ه( بدراسة كان اهلدف منها معرفة العزوف 
عن مهنة التدريس يف اململكة العربية السعودية وكان من أهم نتائجها: أن ظاهرة العزوف ظاهرة 
وملهنة  للمعلم  املتدنية  االجتماعية  منها:النظرة  كثرية  عوامل  تكوينها  يف  تدخل  ومعقدة،  عاملية 
التعليم. ودخل املعلم يف معظم بالد العامل أقل من دخل غريه من أصحاب املهن األخرى، وضخامة 
العبء امللقى على عاتق املعلم، من كثرة عدد التالميذ، وكثرة األعمال الكتابية، والنشاط املدرسي، 
وكثرت الواجبات املدرسية بعد الدوام. ومن املربرات اليت يرى اجملتمع السعودي أنها وراء عزوف 
املعلمني السعوديني عن مهنة التدريس هي: مرتبات املعلمني ال تتناسب مع ما يبذلون من جهد. 
نظام  يوجد  وال  التدريس مرهقة وحتتاج إىل صرب.  وعملية  باملعلمني.  اخلدمات اخلاصة  وندرة 
يكافئ املعلمني اجملدين.وقد وضعت الدراسة جمموعة من التوصيات للتغلب على مشكلة العزوف 
كتقليل  العمل  ظروف  وحتسني  غريهم.  عن  ومتيزهم  املعلمني  مرتبات  زيادة  على  العمل  منها: 
كثافة التالميذ، وختفيف النصاب التدريسي. وزيادة فرص الدراسات العليا أمام املعلمني سواء يف 

الداخل أو اخلارج.
التالية:  النتائج  التدريس إىل  كما توصل الصيين)1400( عن أسباب عزوف الشباب عن مهنة 
أن مهنة التدريس تتطلب أعباء خمتلفة. وأن اجلزاء املادي واالجتماعي املرتتب على أعباء مهنة 
التدريس ال يعادل املهن األخرى. وأن األسلوب املتبع يف أعداد املعلمني ال يتمشى مع التطور العلمي 
واملعيشية  املادية  الظروف  تهيئة  أهمها:  التوصيات  من  جمموعة  الدراسة  وبينت  واحلضاري. 
والصحية للمعلم. وإبراز دور املعلم و مسؤولياته االجتماعية من خالل أجهزة اإلعالم املختلفة. 

وتنمية املهارات الوظيفية للمعلم.
وأشارت دراسة الفعر)1402ه( أن أسباب العزوف عن مهنة التدريس يف اململكة العربية السعودية 
وقلة  األخرى.  الوظائف  إىل  بالقياس  املعلمني،  أمام  الرتقي  فرص  حمدودية  التالي:  يف  تتمثل 
ومن  الواحد.  الفصل  داخل  الطالب  وكثرة  واخلارجية.  الداخلية  التدريبية  والدورات  البعثات 
توصياتها: تكريس وسائل اإلعالم املختلفة –خاصة يف بداية العام الدراسي – على إعداد برامج 
وندوات تناقش فيها مشكالت املعلم، وتعطي اجملتمع فكرة عن دوره وما يقدمه من خدمة للمجتمع. 

والتعرف على أهم املميزات اليت ينشدها املعلم، والعمل على توفريها.
قامت وزارة الرتبية القطرية عام)1979(: بدراسة عن عزوف الشباب القطري عن مهنة التعليم 
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التعليم.  القطري عن مهنة  الشباب  آخذ يف تصاعد بني  نتائجها: هناك عزوف  أهم  وكانت من 
وهناك تسربًا  بني من التحقوا فعاًل  مبهنة التعليم إىل وظائف حكومية أخرى أو إىل جمال العمل 
احلر. وهلذا التسرب والعزوف أسبابه واليت من أهمها: ضآلة العائد املادي ملهنة التعليم. وصعوبة 
مهنة التعليم ملا تفرضه من التزامات عامة وخاصة. ومن توصياتها: اعتماد نظام احلوافز يثيب 

املعلم املمتاز وحيفزه على العمل و توعية اجملتمع بقيمة مهنة التعليم.
 كذلك قام مركز البحوث العربي )1983(: بدراسة حول ظاهرة عزوف الشباب العربي عن مهنة 
التدريس وكان من أهم نتائج الدراسة: يضع اخلرباء املنطلق املادي بالدرجة األوىل كسبب وراء 
اخلاصة(.  اخلدمات  الرتقيات،  املكافآت،  التدريس)املرتبات،  مهنة  عن  العربي  الشباب  عزوف 
ويضع اخلرباء املنطلق املهين بالدرجة الثانية كسبب وراء عزوف الشباب العربي عن مهنة التدريس 
)ظروف العمل، طموحات الفرد، ضعف اإلمكانيات الالزمة إلجناح العملية الرتبوية. ويضع اخلرباء 
املنطلق النفسي )نظرة اجملتمع، عدم إشباع الطموحات، النظرة املستقبلية( بالدرجة األخرية من 
أسباب العزوف. وقد توصلت الدراسة إىل عدد من التوصيات من أهمها: ينبغي أن يعطى املعلم 
مردودًا ماديًا يتالءم مع ما تتطلبه مهنة التدريس من جهة ووقت. وحتسني ظروف العمل مهنيًا 

وإداريًا. وتوسيع القاعدة اإلعالمية عن مهنة التدريس وإبراز دور املعلم.
وأجرى املسعودي وآخرون)2002(: دراسة أسباب عزوف بعض املعلمني عن التدريس يف املرحلة 
الثانوية وعالقته بالرضا عن العمل يف هذه املرحلة حيث كشفت الدراسة عدد من النتائج أهمها: 
املعلم  فقدان  باملعلم  املتعلقة  الثانوية  املرحلة  يف  التدريس  عن  املعلمني  عزوف  أسباب  أهم  أن 
املرحلة  التدريس يف  املعلمني عن  أسباب عزوف  أهم  أن  التدريسي.  العبء  وكثافة  للصالحيات، 
الثانوية املتعلقة بالطالب كثرة عدد الطالب بالفصل، واخنفاض مستواهم التحصيلي. وأن أهم 
الثانوية املتعلقة باجملتمع مبالغة وسائل اإلعالم  أسباب عزوف املعلمني عن التدريس يف املرحلة 
يف تضخيم أخطاء املعلم وقصورها يف إبراز دوره الرتبوي. وأن أهم أسباب عزوف املعلمني عن 
اليوم  التأديبية، طول  اللوائح  النظام تتمثل يف غياب  بإدارة  الثانوية املتعلقة  التدريس يف املرحلة 
الدراسي، غياب نظام املكافآت واحلوافز. ومن أهم توصياتها: ختفيض نصاب معلم املرحلة الثانوية 
إىل احلد الذي يستطيع معه الوفاء باألدوار واملسئوليات األخرى و إجياد نظام فعال للحوافز يثيب 

املعلم املميز وحيفزه للعمل.
أجرى العمريي)2011(: دراسة عن أسباب عزوف بعض معلمي الرتبية اإلسالمية عن التدريس يف 
املرحلة الثانوية.وتكونت عينة الدراسة من )60( معلمًا و)6( مشرفني. وقد توصلت الدراسة إىل 
أن أهم األسباب املؤدية للعزوف املتعلقة باملعلم هي: االعتقاد بأن مراحل ما قبل املرحلة الثانوية 
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أيسر يف التدريس، اإلجهاد النفسي واجلسمي الناتج عن تدريس املرحلة الثانوية. وأن أهم األسباب 
املؤدية للعزوف املتعلقة بالطالب هي: كثرة عدد الطالب يف الفصل الواحد، كثرة املؤثرات اخلارجية 
على الطالب كالقنوات الفضائية وحنوها. وأن أهم األسباب املؤدية للعزوف املتعلقة بطبيعة املنهج 
هي: كثافة مقررات الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية. وأن أهم األسباب املؤدية للعزوف املتعلقة 
بالتنظيمات اإلدارية هي: عدم وجود حوافز للمعلم مقابل ما يبذله من جهد يف تدريس املرحلة 
أشارت  كما  الطالب اخلاطئة،  للحد من سلوكيات  للمعلم  املمنوحة  الصالحيات  الثانوية، ضعف 
الدراسة إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول 
أسباب العزوف اليت تواجههم تعزى ملتغريات سنوات اخلدمة، الدورات التدريبية، العمل احلالي.

اللغة  معلمي  عزوف  إلي  تؤدي  اليت  املشكالت  عن  بدراسة  والقضاة)2014(  مصطفى  قام 
العربية املتحدة من وجهة نظرهم،تكونت  البحوث الرتبوية يف دولة اإلمارات  العربية عن اعداد 
الشخصية  املشكالت  أّن  النتائج  وقد أظهرت  الدراسة من )151( معلمًا و)149( معلمة،  عينة 
والتكنولوجية واملعلوماتية، واملشكالت األكادميية على التوالي كانت مشكالت كبرية متنع املعلمني 
من إجراء البحوث الرتبوية من وجهة نظرهم، وقد احتلت املشكالت اإلدارية املرتبة الرابعة من 
حيث األهمية، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق داللة إحصائيًا ُتعزى إىل كل جمال من جماالت 

األداة وعلى األداة ككل يف ضوء متغريات النوع االجتماعي، اخلربة التدريسية، املؤهل األكادميي.
يف ضوء ما ّت عرضه من الدراسات السابقة، يتضح أّنها استخدمت االستبانة أداًة جلمع البيانات، 
كما مشلت فئات متنوعة، فكان جّلها يتعلق باملعلمني باملرحلتني االبتدائية والثانوية، كما أظهرت 
نتائجها، من حيث أسباب العزوف املتعلقة باملعلم، فقدان املعلم للصالحيات اليت حيتاجها للتعامل 
والفعر)1402ه(،  والصيين)1400ه(  وآخرون)2002(،  املسعودي  دراسة  يف  كما  التالميذ.  مع 
كثرة  للطالب متثلت يف  بالنسبة  وكذلك  والعمريي)2011(.  دولة قطر)1979(،  الرتبية  ووزارة 
عدد التالميذ يف الفصل الدراسي الواحد. كما يف  املسعودي وآخرون)2002(، والصيين)1400ه(، 
والفعر)1402ه( ووزارة الرتبية دولة قطر)1979(، ونتائج دراسة العمريي)2011(. وتتفق هذه 
الدِّراسة مع الدراسات السابقة يف تناوهلا هلذه املشكلة. كما يالحظ من الدِّراسات السابقة التباين 
يف نتائجها، واختالف يف عيناتها وحدودها الزمانية واملكانية، وتتميز هذه الدِّراسة عن الدراسات 
النيل  – والية نهر  الدامر  الذكور مبحلية  العزوف لدى املعلمني  تناولت ظاهرة  أنها  السابقة يف 
السودان من زاوية جديدة على بيئة هلا ثقافتها وعاداتها وتقاليدها اليت متيزها عن الدراسات 

السابقة، كما أنها الدِّراسة األوىل اليت جترى على الوالية نهر النيل يف حد علم الباحثني.
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مشكلة الدراسة: 
تعترب مشكلة عزوف بعض املعلمني)الذكور( عن التدريس يف مرحلة األساس يف املدارس احلكومية 
من الظواهر املتكررة واملرتددة على ألسنة القائمني على جلنة اختيار املعلمني كل عام، األمر الذي 
التوصيات واملقرتحات  العزوف والوصول إىل عدد من  يتطلب الدراسة والبحث عن أسباب هذه 
الثاني  العلمي  الباحثان بهذه املشكلة منذ املؤمتر  اليت قد تسهم يف حل هذه املشكلة، فقد شعر 
لقضايا التعليم بالوالية الشمالية* فوجد الباحثان أن هذا املوضوع يستحق الدراسة العلمية وعليه 

تتبلور مشكلة الدراسة يف التساؤالت اآلتية:
1.  ما وجهة نظر أفراد  عينة الدراسة حول  أسباب العزوف عن التدريس يف مرحلة األساس 

املتعلقة باملعلم؟
2. ما استجابات عينة الدراسة حول أسباب العزوف عن التدريس يف مرحلة األساس املتعلقة بالطالب؟
املتعلقة  التدريس يف مرحلة األساس  العزوف عن  أسباب  الدراسة حول   استجابات عينة  ما   .3

باجملتمع؟
املتعلقة  التدريس يف مرحلة األساس  العزوف عن  أسباب  الدراسة حول  استجابات عينة  ما    .4

باإلدارة النظام التعليمي؟
ُتعزى  العزوف لدى معلمي مرحلة األساس  5.  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف أسباب 

ملتغريي )النوع االجتماعي، سنوات اخلربة(؟
أهمية الدراسة:

)أ(األهمية النظرية:
املزيد من  اليت حتتاج إىل  املوضوعات  املوضوع من  يعترب هذا  نفسه، حيث  املوضوع  أهمية    .1

الدراسات.
تقدم  يف  كبري  دور  هلا  اليت  املعلمني  وهي شرحية  إاّل  البحث  يدرسها  اليت  الشرحية  أهمية   .2

اجملتمع. 
3. تعاجل مشكلة بدأنا نلتمس سلبياتها إالّ وهي قلة املعلمني الذكور يف هذه املرحلة التعليمية.

ب.األهمية التطبيقية:
1.  حتاول الدراسة احلالية معرفة أسباب عزوف بعض املعلمني الذكور عن التدريس يف مرحلة األساس.

2.  تساهم نتائج الدراسة احلالية يف معاجلة جانبًا من جوانب عملية الرتبوي من خالل التعرف 
على أسباب العزوف.

3.  تكمن أهمية الدراسة يف اقرتاح بعض اآلراء والتوصيات اليت تساعد املسئولني وأصحاب صناعة 
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القرار من حتديد مداخل العالج هلذه الظاهرة.
أهداف الدراسة:

ترمي هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
1.  الكشف عن استجابات عينة الدراسة حول  أسباب العزوف عن التدريس يف مرحلة األساس 

املتعلقة باملعلم والطالب واجملتمع وإدارة النظام التعليمي.
2.  معرفة ماذا إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف أسباب العزوف لدى معلمي مرحلة 

األساس ُتعزى ملتغريي)النوع االجتماعي، سنوات اخلربة(.
حدود الدراسة: 

العام  يف  النيل  نهر  والية  الدامر  مبحلية  األساس  مرحلة  معلمي  على  الدراسة  هذه  اقتصرت 
الدراسي)2014 - 2015م(.

التعريفات اإلجرائية:
العزوف عن التدريس: هو حماولة االبتعاد عن مهنة التدريس، بإحدى الصور الثالثة اآلتية: يف 
مزاولتها أو الرغبة من ميارس هذه املهنة فعاًل يف تركها)13(. ويعرفه الباحث إجرائيًا:بالدرجة 

اليت حيصل عليها املستجيب يف مقياس املستخدم يف هذه الدِّراسة.
منهجية الدِّراسة وإجراءاتها:

يف هذا اجلزء من الدِّراسة سوف يستعرض الباحث منهج الدِّراسة وجمتمع الدِّراسة وعينة الدِّراسة 
وصدق وثبات أداة الدِّراسة على النحو التالي:

أواًل:منهج الدِّراسة: املنهج املستخدم يف هذه الدِّراسة هو املنهج الوصفي التحليلي.
ثانيًا:جمتمع الدِّراسة: يشمل جمتمع الدِّراسة مجيع معلمي مرحلة األساس-مبحلية الدامر، والبالغ 

عددهم )775( معلمًا ومعلمة. 
ثالثًا-عينة الدِّراسة:

أ. العينة االستطالعية: بلغ حجم العينة االستطالعية )40( معلمًا ومعلمة. واهلدف منها التأكد 
من اخلصائص السيكومرتية ألداة الدِّراسة املستخدمة يف هذه الدِّراسة.

معلمًا  منهم)23(  ومعلمة،  معلمًا   )155( من  الدِّراسة  عينة  تكونت  )الفعلية(،  الدِّراسة  عينة  ب. 
و)132( معلمة، ت اختيارهم عن طريق العينة العشوائية الطبقية بنسبة )20 %( من جمتمع الدراسي 
األصلي )775(. بهذا ت توزيع عدد)155( استبانة عرب الزيارة امليدانية ألفراد عينة الدِّراسة، وبعد 
فحص االستبانات تبني أن مجيع االستبانات صاحلة للتحليل اإلحصائي والبالغ عددها)155( استبانة، 

فيما يلي اجلدول)1( يوضح توزيعات أفراد عينة الدِّراسة على متغريات الدِّراسة. 
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جدول )1( يوضح توزيع أفراد العينة على متغريات الدراسة

النسبة % التكرار سنوات اخلربة عينة الدِّراسة العدد الفعلي النوع

25.2 39 أقل من )5( سنوات 23% 114 املعلمني

45.8 71 من )5-10( سنوات 132% 661 املعلمات

29.0 45 أكثر من )10( سنوات 155 775 اجملموع
100.0 155 اجملموع

عن  املعلمني  عزوف  مقياس  الباحثان  استخدم  السيكومرتية:  وخصائصها  الدِّراسة  أداة  رابعًا: 
التدريس من أعداد املسعودي وآخرون)2002( وهي تتكون من )36( عبارة يف صورتها األصلية  
التدريس  العزوف عن  باملعلم.وأسباب  املتعلقة  التدريس  العزوف عن  أسباب  التالي:  تقيس  وهي 
املتعلقة بالطالب. وأسباب العزوف املتعلقة بإدارة النظام التعليمي. ولقد اعتمد الباحثان السلم 
اخلماسي يف تصحيح املقياس)موافق متامًا=5، موافق=4، موافق حلد ما =3، ال أوافق =2، ال 

أوافق متامًا=1(، وذلك يف حالة الفقرات اإلجيابية والعكس للعبارات السالبة.
صدق وثبات أداة الدراسة:

أوالً: صدق أداة الدراسة: استخدم الباحثان مؤشرين للداللة على صدق األداة على النحو التالي:
الستخراج  وسيلة  أفضل  أن   )Ebel, 1972( إيبل  يرى   :Face Validity الظاهري  الصدق   .1
الصدق الظاهري للمقياس هو من خالل مالءمة املقياس ملا وضع من أجله ومدى وضوح التعليمات 
وصالحية الفقرات ويتحقق ذلك من خالل عرضه على خرباء أو حمكمني، وخباصة إذا كان هؤالء 
احملكمون من ذوي اخلربة)14(. عليه قام الباحث بعرضه على عدد)7( من األساتذة واخلرباء يف 
علم النفس والرتبية يف كليات جامعة دنقال املختلفة وبعض اجلامعات السودانية، لفحص عبارات 

املقاييس وابدوا  آراءهم على كل عبارة. 
العيسوي  يف   )Kronbach Alpha( كرونباخ:  يقول    :Construct Validity البناء:  2. صدق 
)2005( صدق البناء هو عبارة عن حتليل معاني ودرجات االختبار. ويتم حسابه بعدة طرق منها 
التحليل العاملي والتناسق الداخلي ملعرفة الفقرات املتسقة مع بعضها البعض)15(، وحتقق منه 
الباحث إحصائيًا حبساب معامل االرتباط بني درجة كل بعد من أبعاد األداة وبني الدرجة الكلية 

لألداة، واجلدول )2( يوضح ذلك، حيث )ن=40(.
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جدول)2( يوضح معامالت االرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية ملقياس ككل
االرتباطالفقرةاالرتباطالفقرةاالرتباطالفقرةاالرتباطالفقرةاالرتباطالفقرة

1.497**9.582**17.682**25.601**33.394**

2. 635**10.588**18.682**26.456**34.356**

3.565 **11.623**19.658**27.675**35022.

3.593**12.567**20.635**28.309*36.319*

5.489**13.559**21.631**29.616**

6.409**14.497**22.599**30.534**

7.556**15.573**23.653**31.471**

8.614**16.450**24.548**32.344**

**دال عند مستوى الداللة)0.01(. *دال عند مستوى الداللة)0.05(.

يتضح من اجلدول )2( أن مجيع الفقرات حققت داللة عند مستوى )0.05 و 0.01( يف حني مل 
حتقق الفقرة التالية الداللة اإلحصائية)35( وبالتالي فقد ت حذفها، فتكون االستبانة، يف صورتها 

النهائية مكونة من)35( فقرة.
  Reliability of Self-esteem ثبات أداة الدِّراسة

استخدم الباحث يف هذه الدِّراسة  طريقة االتساق الداخلي Internal Consistency: فتم حساب 
األداة بطريقة كرونباخ ألفا )Kronbach Alpha(  وصل معامل ثبات الدرجة الكلية )84.10(. 

وفيما يلي اجلدول)3( يوضح معامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا.
جدول )3( قيم معامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا 

معامل الثبات كرونباخ ألفاعدد الفقراتاجملاالت
110.735أسباب العزوف املتعلق باملعلم 

60.817أسباب العزوف املتعلق بالطالب

60.805أسباب العزوف املتعلق باجملتمع

120.827أسباب العزوف املتعلق بإدارة النظام التعليمي

3584.10الدرجة الكلية للمقياس الفرعية 
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يالحظ الباحث من اجلدول )3( أن مجيع معامالت الثبات أكرب من )0.735( جلميع اجملاالت 
والدرجة الكلية وهذا يشري إىل متتع اجملاالت بدرجات ثبات جيدة جدًا يف جمتمع الدراسة احلالي. 
ومن خالل اإلجراءات السابقة يظهر أن أداة املقياس هلا درجتا صدق وثبات تؤيدان  استخدامها 

يف جمتمع الدراسة. 
إجراءات التطبيق:

قام الباحثان باإلجراءات التنفيذية التالية:
1.  مجع اإلطار النظري والدراسات السابقة املتعلقة مبتغريات الدِّراسة.

2.  إعداد أداة الدِّراسة بصورتها النهائية.
3.  حتديد جمتمع الدِّراسة واختيار عينة الدِّراسة يف العام الدراسي 2015-2014.

اإلحصائي  الربنامج  باستخدام  إحصائيًا  ومعاجلتها  الدِّراسة،  عينة  أفراد  إجابات  تفريق   .4
.)S.P.S.S(

5. استخراج نتائج الدِّراسة وحتليلها ومناقشتها وتفسريها.
خامسًا- األساليب اإلحصائية :

استخدمت الوسائل اإلحصائية اآلتية لتحقيق أهداف الدِّراسة: 
Pearson correlation coefficient  1.  معامل ارتباط بريسون

 T-Test Two Independent sample .2.  االختبار التائي لعينتني مستقلتني
Cronbach – Alpha formula  3.  معادلة الفاكرونباخ

ت تصنيف أسباب العزوف إىل مرتفع، متوسط، منخفض على النحو التالي:  احلد األعلى للمقياس 
الفئات = 5-1 تقسيم 5 = 0.8 طول الفئة. وكانت الفئات  للمقياس تقسيم عدد  – احلد األدنى 

كالتالي: 1-1.8 تقدير منخفض، من 1.9-2.7  تقدير متوسط، ومن 2.8-3.6 فأكثر مرتفع.
نتائج الدِّراسة ومناقشتها:

النتائج املتعلقة بالسؤال األول: نص السؤال األول على: )ما وجهة نظر أفراد  عينة الدراسة حول  
السؤال ت  باملعلم؟( لإلجابة عن هذا  املتعلقة  التدريس يف مرحلة األساس  العزوف عن  أسباب 
حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع عبارات اجملال األول الذي يقيس أسباب 

العزوف املتعلقة باملعلم واجلدول )4( يبني ذلك اإلجراء.
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جدول )4( استجابات العينة حول أسباب عزوف بعض املعلمني عن التدريس يف مرحلة األساس املتعلقة باملعلم

رقم 
العبارة

املتوسط العبارة
احلسابي 

االحنراف 
املعياري

3.97421.10459كثافة العبء التدريس امللقى على عاتق املعلم1.

.4.212998684اإلجهاد اجلسمي الناتج عن التدريس2.

.4.084498983اإلرهاق النفسي الناتج عن التعامل مع اإلدارة3.

.4.348484203كثرة األعباء املدرسية اليت يقوم بها املعلم4.

3.85811.20841تقارب العمر الزمين بني تالميذ الصف الثامن واملعلم حديث التخرج5.

3.95481.19708عدم قدرة املعلم اجلديد على السيطرة سلوك املراهقني6.

.4.567769338فقدان املعلم للصالحيات اليت حيتاجها للتعامل مع التالميذ7.

3.69031.28208تدني مستوى الثقة بالنفس لدى املعلم8.

.4.167796577شعور املعلم بامللل نتيجة عدم جتديد عند التدريس نفس املنهج ونفس املرحلة عدة سنوات. 9.

4.02581.07479شعور املعلم بأن يف التالميذ من يتحدى قدراته10.

4.16134.13488عدم تقبل املعلم للمشكالت السلوكية الصادرة عن التالميذ11.

التدريس يف مرحلة األساس  املعلمني عن  أسباب عزوف بعض  أهم  أن  يتضح من اجلدول )4( 
مبدينة الدامر من وجهة نظر عينة الدراسة تتمثل يف:

1.  فقدان املعلم للصالحيات اليت حيتاجها للتعامل مع التالميذ حيث بلغ متوسط استجابات أفراد 
العينة )4.5677(

2.   كثرة األعباء املدرسية اليت يقوم بها املعلم حيث بلغ متوسط استجابات أفراد العينة )4.3484(.
من جهة أخرى أن أقل أسباب العزوف املتعلقة باملعلم تتمثل يف:

�    تدني مستوى الثقة بالنفس لدى املعلم حيث بلغ متوسط استجابات أفراد العينة)3.6903(
متوسط  بلغ  حيث  التخرج  حديث  واملعلم  الثامن  الصف  تالميذ  بني  الزمين  العمر  تقارب     �

استجابات أفراد العينة)3.8581(.
يفسر الباحثان هذه النتيجة إىل االحرتاق النفسي للمعلم الناتج عن التعامل مع تالميذ مرحلة 
األساس)مرحلة الطفولة( اليت حتتاج إىل املزيد من الصرب، فاملعلم يقضي جل وقته مع التالميذ 
التلميذ  تكوين شخصية  العامل اجلوهري يف  واملعرفة فهو  العلم  وألوان من  الرتبية  ينقل صنوف 
وتقدير اجتاهاته وسلوكه وعالقاته باجملتمع الكبري، باإلضافة إىل أنه يعمل على ضبط األسلوب  
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االنفعالي للتلميذ والتوافق بني حاجاته وحاجات اآلخرين كما يعلمه التعاون واالنضباط يف السلوك، 
ويف املدرسة ميثل املعلم النماذج السلوكية املثالية، حيث ال توجد أي مؤسسة اجتماعية متتلك من 
الفرص مثل ما متتلك املدرسة يف تشكيل نو الطفل، فالكثري من التالميذ يأتون إىل املدرسة وهم 
مزودين مبجموعة من أساليب التنشئة االجتماعية اخلاطئة ،مثل ظاهرة التلميذ الذي يتطاول على 
السلوك  لكي يضبط مثل هذا  يعتدي على زميله فهو حيتاج إىل صالحيات  الذي  والثاني  معلمه 
فالنظريات  الرفاق  ومجاعة  األسرة  من  التالميذ  بها  يأتي  اليت  الشاذة  السلوكيات  من  وغريه 
اليت نادت بتجريد املعلم من هذه الصالحيات كانت نتائجها سالبة على اجملتمع بأثره. تؤيد هذه 
النتيجة دراسة املسعودي وآخرون)2002(، والصيين)1400ه(، والفعر)1402ه(، ووزارة الرتبية 

دولة قطر)1979(، ومع نتائج دراسة العمريي )2011(.
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: نص السؤال الثاني على: )ما وجهة نظر أفراد  عينة الدراسة حول  
أسباب العزوف عن التدريس يف مرحلة األساس املتعلقة باملعلم؟(  لإلجابة عن هذا السؤال ت 
حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع عبارات اجملال الثاني الذي يقيس أسباب 

العزوف املتعلقة بالطالب واجلدول )5( يوضح ذلك.  
جدول )5( استجابات عينة الدراسة حول أسباب عزوف بعض املعلمني عن التدريس يف مرحلة األساس

 املتعلقة بالطالب

رقم 
العبارة

املتوسط العبارة
احلسابي

االحنراف 
املعياري

.4.574270202كثرة عدد التالميذ يف الفصل الدراسي الواحد12

3.63231.33397عدم مرغبة التالميذ يف املدرسة.13

3.78061.34970املشكالت السلوكية اليت يرتكبها التالميذ املراهقني ضد املعلم14

3.45811.33016اخنفاض املستوى التحصيلي للتالميذ15

3.10971.24613استهتار التالميذ املراهقني باملعلم16

.4.296896816طبيعة املرحلة العمرية للتالميذ مرحلة األساس17

األساس  التدريس يف مرحلة  املعلمني عن  بعض  أسباب عزوف  أهم  أن  يتضح من اجلدول )5( 
املتعلقة بالطالب من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة تتمثل يف اآلتي:

العينة  أفراد  استجابات  متوسط  بلغ  حيث  الواحد  الدراسي  الفصل  يف  التالميذ  عدد  كثرة   .1
.)4.5742(
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أفراد  استجابات  متوسط  بلغ  حيث  األساس  مرحلة  للتالميذ  العمرية  املرحلة  طبيعة   .2
العينة)4.2968(.

من جهة أخرى ظهر أن أقل أسباب العزوف املتعلقة بالطالب تتمثل يف:
1.  استهتار التالميذ املراهقني باملعلم حيث بلغ متوسط استجابات أفراد العينة )3.1097(.

2. اخنفاض املستوى التحصيلي للتالميذ حيث بلغ متوسط استجابات أفراد العينة)3.4581(.
الواحد  الفصل  العالية داخل  التالميذ  كثافة  النتيجة جاءت منطقية فإن  أن هذه  الباحثان  يرى 
قدرته على حتقيق  ما بني  تتفاوت  متعددة  املعلم  فوظائف  للسيطرة،  وفاقدًا  املعلم حائرًا  جتعل 
مثل  شفهية  وأخرى  التالميذ،  كراسات  كتصحيح  حتريرية  أعمال  من  الدراسية  املادة  كفايات 
الشرح واملناقشة باإلضافة إىل االلتزام باألعباء اإلدارية اليومية كتسجيل الغياب واإلشراف على 
الربامج الصباحية  وتطبيق الالئحة الصفية بشكل عام، فهو بالتالي واقع بني نارين: إما االكتفاء 
بشرح املادة الدراسية، مع ترك املتابعة لألعمال التحريرية، وهو أمر قد يعرِّضه للعقوبات اإلدارية، 
لتأنيب  يعرِّضه  قد  ما  وهو  بالشرح،  االهتمام  من  والتقليل  التحريرية،  األعمال  على  الرتكيز  أو 
الضمري ومراجعة الذات. وهذا يرتك بدوره جمموعة من السلبيات اليت تؤثر على العملية التعليمية 
مثل الغش اجلماعي، كما أن اخلدمات واملرافق العامة يف ظل وجود كثافة التالميذ تشكل حرجًا 
أمام التالميذ يف االستفادة من دورات املياه، مما حيرم التالميذ من حقهم يف االستمتاع بأوقات 
الراحة والفراغ يف فرتات الفسح. أما فيما يتعلق بطبيعة املرحلة العمرية للتالميذ مرحلة األساس 
فهي تتطلب عناية خاصة بكيفية التعامل معهم . فمما ال شك فيه أن دور املعلم يف املرحلة االبتدائية 
بشكل  املساهمة  إىل  يتعداه  وإنا  باملعلومات،  وتزويده  للطفل  املعرفة  تقديم  حد  عند  يتوقف  ال 
إجيابي يف تعديل سلوكه وبناء شخصيته. وحتقيق هذا اهلدف ال يتوقف فقط على ما حيتويه املنهج 
اليت يستخدمها  والعقاب  الثواب  وبشكل كبري على أساليب  أيضًا  يعتمد  ولكنه  من مواد دراسية 
املعلم أثناء عملية التدريس. كما تعد املرحلة االبتدائية أطول مرحلة دراسية مير بها املتعلم يف 
احلميدة وجمال  واألخالق  القيم  من  العديد  غرس  يف  األساس  أنها  كما  العام.  التعليم  مراحل 
خصب لتعديل األناط والسلوكيات املكتسبة فهي مرحلة نو سريعة مير بها املتعلم يف خصائص 
النمو املختلفة اجلسمية والنفسية واالجتماعية والعقلية واملتأمل لواقع املؤثرات السلوكية العامة وما 
طرأ على احلياة االجتماعية لألسرة يف ضوء معطيات العصر احلديث يف جمال التواصل الثقايف 
واإلعالمي واالجتماعي بني شعوب العامل يدرك خطورة هذه املرحلة وكيفية التغلب عليها. تؤيد هذه 
النتيجة دراسة املسعودي وآخرون)2002( و الصيين)1400ه( والفعر)1402ه( و وزارة الرتبية 

دولة قطر)1979( ونتائج دراسة العمريي)2011(. 
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حول   الدراسة  عينة  استجابات  )ما  على:  الثالث  السؤال  نص  الثالث:  بالسؤال  املتعلقة  النتائج 
أسباب العزوف عن التدريس يف مرحلة األساس املتعلقة باجملتمع؟( لإلجابة عن هذا السؤال ت 

حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واجلدول التالي)6( يبني ذلك اإلجراء. 
جدول )6( استجابات عينة الدراسة حول أسباب عزوف بعض املعلمني عن التدريس يف مرحلة األساس

 املتعلقة باجملتمع

رقم 
العبارة

املتوسط العبارة
احلسابي

االحنراف 
املعياري

3.74841.20386كثرة لوم اجملتمع ملعلم مرحلة األساس.18

3.53551.24461عدم متابعة  أوليا األمور ألبنائهم. 19

.4.451690592قصور وسائل اإلعالم يف إظهار دور معلم مرحلة األساس.20

.4.619480800مبالغة وسائل اإلعالم يف تضخم أخطاء املعلم وهفوته.21

4.14841.04939تبين الرتبويون لنظريات تربوية حديثة عرضت املعلم الستهتار وعدم االحرتام.22

3.74193.43934مناصرة أولياء األمور ألبنائهم حتى ولو كانوا على اخلطأ.23

يتضح من اجلدول )6( أن أسباب عزوف بعض املعلمني عن التدريس يف مرحلة األساس املتعلقة 
باجملتمع من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة تتمثل يف:

1.  مبالغة وسائل اإلعالم يف تضخيم أخطاء املعلم وهفواته حيث بلغ متوسط استجابات أفراد 
العينة)4.6194(.

2.  قصور وسائل اإلعالم يف إظهار دور معلم مرحلة األساس حيث بلغ متوسط استجابات أفراد 
العينة)4.4516(.

من جهة أخرى ظهر أن أقل أسباب العزوف املتعلقة باجملتمع تتمثل يف: عدم متابعة  أولياء األمور 
ألبنائهم حيث بلغ متوسط استجابات أفراد العينة)3.5355(.

يرى الباحثان أنَّ التشويه اإلعالمي للمعلم كان وال يزال له دور كبري يف تقديم صورة غري مقبولة 
لدى أفراد اجملتمع  من خالل تضخيم بعض السلوكيات؛ بهدف جذب القارئ دون احلفاظ على 
حقوق املعلمني واملعلمات، و أنَّ تلميذ اليوم ليس كتلميذ األمس،فتلميذ األمس كان ينظر إىل التعليم 
على  للحصول  جاهدًا  يسعى  جمتهدًا  مثابرًا  وكان  احلياة،  يف  ملستقبله  الوحيد  املخرج  أنَّه  على 
أعلى الدرجات العلمية، ويؤكد الباحث على أهمية دور اجملتمع واألبوين يف غرس نظرة االحرتام 
للمعلم يف نفس التالميذ.اتفقت هذه النتيجة مع دراسة املسعودي وآخرون )2002( ودراسة وزارة 
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الرتبية قطر)1979( ودراسة مركز البحوث الرتبوية)1400ه( ومركز البحوث الرتبوية)1983( 
التدريس  مهنة  العزوف عن  أسباب  من  أن  إىل  تشري  اليت  والصيين)1400ه(  والفعر)1402ه( 
النظرة االجتماعية املتدنية للمعلم وملهنة التعليم وقصور وسائل اإلعالم املختلفة يف إبراز دور املعلم 

ومسؤولياته االجتماعية.
النتائج املتعلقة بالسؤال الّرابع:  نص السؤال الرابع على: )ما استجابات عينة الدراسة حول أسباب 
التعليمي؟( لإلجابة عن هذا  النظام  باإلدارة  املتعلقة  األساس  التدريس يف مرحلة  العزوف عن 

السؤال ت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واجلدول )7( يوضح ذلك.  
جدول )7(استجابات العينة حول أسباب عزوف بعض املعلمني عن التدريس املتعلقة بالنظام التعليمي

رقم 
العبارة

املتوسط العبارة
احلسابي

االحنراف 
املعياري

3.92901.03892طول اليوم الدراسي يف املدرسة24

.4.638769211غياب نظام املكافآت واحلوافز وقلة املرتبات 25

3.81941.12510تدريس املعلم مواد يف غري ختصصه26

4.00651.15936توزيع املعلمني على املدارس  ال يتم على أسس واضحة.  27

3.96771.15331ضخامة املنهج وصعوبته على التالميذ28

3.97421.16189عدم وجود دورات تأهيل متكررة للمعلم29

4.06451.08519االستجابة لطالبات الراغبني يف التأهيل ضعيفة30

3.89681.15193تقارب برنامج إعداد وتأهيل معلم مرحلة األساس مع معلم املرحلة الثانوية31

4.11611.03795كثافة األشراف واملتابعة ملعلم املرحلة32

4.12261.14152ممارسة مدير املدرسة لضغوط مكثفة  على معلم املرحلة33

3.68391.36636ضعف الدور القيادي ملدير املدرسة يف معاجلة األناط السلوكية اخلاطئة للتالميذ34

4.14841.11538الرتقي من مرتبة إىل أخرى ال يتم بطريقة عادلة35

يتضح من اجلدول أعاله أن أسباب عزوف بعض املعلمني عن التدريس يف مرحلة األساس املتعلقة 
باإلدارة النظام التعليمي تتمثل يف:

1.  غياب نظام املكافآت واحلوافز وقلة املرتبات حيث بلغ متوسط استجابات أفراد العينة )4.6387(.
2. الرتقي من مرتبة إىل أخرى ال يتم بطريقة عادلة حيث بلغ متوسط استجابات أفراد العينة 

 .)4.1484(
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من جهة أخرى ظهر أن أقل أسباب العزوف املتعلقة باجملتمع تتمثل يف: ضعف الدور القيادي ملدير 
املدرسة يف معاجلة األناط السلوكية اخلاطئة للتالميذ. 

يرى الباحثان أن مجلة ما يتطلبه تطوير عمل اهليئة التدريسية االستقرار االقتصادي هلا الذي 
عزوف  سبل  عن  البحث  فرص  من  ويقلل  جهة  من  األكمل  الوجه  على  مهمتها  أداء  من  يسهل 
املدرسني عن أداء عملهم يف التدريس. اتفقت هذه النتيجة مع دراسة املسعودي وآخرون)2002( 
البحوث  ومركز  الرتبوية)1400ه(  البحوث  مركز  ودراسة  قطر)1979م(  الرتبية  وزارة  ودراسة 

الرتبوية)1983م( والفعر)1402ه( والصيين)1400ه( دراسة العمريي)2011(.

جدول )8( ترتيب متوسطات استجابات  أفراد العينة حول حماور أسباب عزوف املعلمني عن التدريس  
الرتتيباالحنرافاملتوسطاجملاالتم
األول 48.374.94أسباب تتعلق بإدارة النظام التعليمي1
الثاني24.254.73أسباب تتعلق باجملتمع2
الثالث22.853.94أسباب تتعلق بالطالب3
الرابع45.036.81أسباب تتعلق باملعلم4

35.1252.80جمموع متوسط األداة ككل )1( 

ما  هو  األساس  مبرحلة  التدريس  عن  املعلمني  عزوف  أسباب  أهم  أن   )8( اجلدول  من  يتضح 
يتعلق بإدارة النظام التعليمي)4.6387( يليه أسباب تتعلق باجملتمع )4.6194( يليه أسباب تتعلق 

بالطالب)4.5742( يليه أسباب تتعلق باملعلم)4.5677(
النتائج املتعلقة بالسؤال اخلامس:  نص السؤال اخلامس على: )هل هناك فروق ذات داللة إحصائية 

يف أسباب العزوف لدى معلمي مرحلة األساس ُتعزى ملتغريي)النوع االجتماعي، سنوات اخلربة(
أ. متغري النوع االجتماعي: ت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة اختبار)ت( 

ملعرفة داللة الفروق بني اجلنسني واجلدول)9( يبني ذلك اإلجراء.

 

     جمموع متوسط األداة= جمموع اجملاالت ÷ عددها
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جدول )9( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة اختبار)ت( ملعرفة داللة الفروق
 بني اجلنسني

النوع 
أسباب تتعلق)بــــ(

قيمة)ت( املعلماتاملعلمني
احملسوبة

مستوى 
الداللة

االحنرافالوسطاالحنرافالوسط
47.304.7744.647.051.740.56املعلم 

24.094.5122.643.801.640.74الطالب

25.004.2724.114.810.820.76اجملتمع 

49.576.6448.164.581.260.22إدارة النظام التعليمي

145.9632.58139.5524.642.100.36األداة ككل
 

عند مستوى الداللة)0.05(

من قراءة اجلدول )9( يتضح أنه ال توجد فروق يف استجابات املعلمني حول أسباب عزوف املعلمني 
الذكور عن التدريس ُتعزى ملتغري النوع، ُيعزى غياب الفروق بني اجلنسني إىل مدى إدراكهم إىل 
أهمية العنصر الذكري يف العملية التعليمية األولية باعتباره سلطة ضابطة للمدرسة وداخل الفصل، 

مل يتسن للباحثان احلصول على دراسة سابقة تناولت هذه النتيجة من قبل يف حد علم الباحث.
ب.متغري سنوات اخلربة: ت حساب املتوسطات احلسابية وقيمة )ف( من خالل التباين األحادي 

ملعرفة أثر سنوات اخلربة على العزوف واجلدول)10( يوضح ذلك.
تبني النتائج الواردة يف اجلدول )10( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أسباب العزوف 
املتعلقة بالطالب وإدارة النظام التعليمي والدرجة الكلية ُتعزى ملتغري سنوات اخلربة، وغيابها يف 
األسباب اليت تتعلق باملعلم واجملتمع. وملعرفة أين تكمن الفروق قام الباحثان بإجراء اختبار دنكان 
املتعددة )Duncan test( على األداة ككل وذلك كما هو موضح يف اجلدول  للمقارنات  البعدي 

.)11(
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جدول )10( حتليل التباين األحادي ألثر متغري سنوات اخلربة

أسباب 
تتعلق)بــــ(

درجة جمموع املربعاتمصدر التباين
احلرية

متوسط 
املربعات

الداللةقيمة )ف(

املعلم
172.663286.331داخل اجملموعات

1.8820.16 6972.17615245.870بني اجملموعات

7144.839154اجملموع

الطالب
329.8272164.913داخل اجملموعات

12.193*0.00 2055.76015213.525بني اجملموعات

2385.587154اجملموع

اجملتمع
98.338249.169داخل اجملموعات

2.2320.11 3348.34615222.029بني اجملموعات

3446.684154اجملموع

إدارة النظام 
التعليمي

181.334290.667داخل اجملموعات

3.849*0.02 3580.70515223.557بني اجملموعات

3762.039154اجملموع

األداة ككل
5904.40822952.204داخل اجملموعات

3.863*0.02 116176.431152764.319بني اجملموعات

122080.839154اجملموع

* عند مستوى الداللة )0.05(
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جدول )11( نتائج اختبار دنكان للفروق البعدية تبعًا متغري سنوات اخلربة

نالتحصيل
Subset for alpha = 0.05

التقييم
12

الطالب

4520.6222أكثر من 10سنوات

لصاحل أقل من 
مخسة سنوات

7123.4930 5-10سنوات

3924.2564أقل من)5( سنوات

Sig.1.000309.

إدارة النظام

4546.9778أكثر من 10سنوات

7148.394448.3944 5-10سنوات

3949.9231أقل من)5( سنوات

Sig.153.123.

45272.5778أكثر من 10سنوات

571279.6338279.6338-10 سنوات

39289.3590أقل من )5( سنوات

.Sig211.085.

من اجلدول )12 و 13( يتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أسباب العزوف املتعلقة 
بالطالب وإدارة النظام التعليمي والدرجة الكلية ُتعزى ملتغري سنوات اخلربة ولصاحل أقل من مخس 
سنوات وغيابها يف األسباب اليت تتعلق باملعلم واجملتمع، ويعزي الباحثان وجود الفروق حول أسباب 
العزوف املتعلقة بالطالب وإدارة النظام التعليمي إىل تباين الدرجات الوظيفية حيث كانت الدرجة 
الدنيا)أقل من مخس سنوات( هي من أكثر الفئات اليت تعاني من ضعف عام يف املرتبات واملميزات 
األخرى كاحلوافز، وأن غياب الفروق  يف األسباب اليت تتعلق باملعلم واجملتمع ُيعزى إىل أدراك 
اجلميع إىل أهمية املعلم يف العملية التعليمية ودور اإلدارة التعليمية يف حتقيق أهداف تلك العملية 

الرتبوية. اختلفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة العمريي )2011(.
مستخلص النتائج:

أسفر حتليل بيانات الدراسة عن العديد من النتائج ميكن تلخيصها يف التالي:
1.  أن أهم أسباب العزوف املتعلقة باملعلم تتمثل يف فقدان املعلم للصالحيات اليت حيتاجها للتعامل 
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مع التالميذ و كثرة األعباء املدرسية اليت يقوم بها املعلم.
الدراسي  الفصل  التالميذ يف  كثرة عدد  تتمثل يف  بالطالب  املتعلقة  العزوف  أسباب  أهم  أن    .2

الواحد و طبيعة املرحلة العمرية للتالميذ مرحلة األساس.
3.   أن أهم أسباب العزوف املتعلقة باجملتمع: تتمثل مبالغة وسائل اإلعالم يف تضخيم أخطاء املعلم 

وهفواته و قصور وسائل اإلعالم يف إظهار دور معلم مرحلة األساس .
4.  أن أهم أسباب العزوف املتعلقة بإدارة النظام التعليمي: تتمثل غياب نظام املكافآت واحلوافز 

وقلة املرتبات و الرتقي من مرتبة إىل أخرى.
5.   ال توجد فروق يف استجابات املعلمني حول أسباب عزوف املعلمني الذكور عن التدريس ُتعزى 

ملتغري النوع االجتماعي.
6.  توجد فروق يف استجابات املعلمني حول أسباب عزوف املعلمني الذكور عن التدريس يف الدرجة 

الكلية ُتعزى ملتغري سنوات اخلربة ولصاحل  أقل من مخس سنوات.
التوصيات:

استنتاجًا من النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة امليدانية، توصل الباحثان إىل التوصيات التالية:
1.  العمل على زيادة مرتبات املعلمني متييزهم عن غريهم.

2.  حتسني ظروف العمل كتقليل كثافة التالميذ داخل الفصل حبيث ال يتجاوز )30 تلميذًا(.
3.  ختفيض نصاب معلم  مرحلة األساس من احلصص إىل احلد الذي يستطيع معه الوفاء باألدوار 

واملسؤوليات األخرى )كاإلشراف اليومي، املناشط املدرسية األعمال املكتبية، إنتاج الوسائل(.
4.  إبراز دور املعلم ومسؤولياته االجتماعية من خالل أجهزة اإلعالم املختلفة وتوسيع القاعدة 

اإلعالمية عن مهنة التدريس.
املرحلة  هذه  يف  للتدريس   املعلمني  جتذب  اليت  االمتيازات  بعض  املرحلة  هذه  معلمي  منح    .5
)كأفضلية الرتشيح حلضور الندوات واملؤمترات الرتبوية، زيادة فرص الدراسات العليا و االبتعاث 

الداخلي أو اخلارجي(.
إصدار جملة  التعليمية  اإلدارة  يف  باحمللية  الرتبوي  واإلعالم  العامة  العالقات  بوحدة  يناط    .6
شهرية أو فصلية تهتم بالقضايا الرتبوية ومشكالت املعلم وهمومه، وتعطي اجملتمع فكرة عن أدوار 

املعلم ومسؤولياته جتاه التالميذ وخدمة اجملتمع.
7. العمل على إجياد الئحة توضح اجلزاءات الرتبوية لضبط سلوكيات التالميذ غري املرغوب فيها 

وإعادة النظر يف مبدأ الثواب والعقاب.
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م�ستخل�ص
اأهمية التعليم الأخ�سر يف ا�ستدامة  اجلدار الإفريقي الأخ�سر الكبريوذلك للحد من   ت�سعى هذه الورقة اإىل بيان 
الت�سحر يف افريقيا . اإن  اجلدار الإفريقي الأخ�سر الكبري هو مبادرة من دول ال�ساحل وال�سحراء بالإحتاد الأفريقي 
وقد وجدت هذه املبادرة دعم العديد من املنظمات الأقليمية والدولية حيث اأن املخطط للجدار اأن  ميتد من ال�سنغال 
غربا اإىل جيبوتي �سرقا مارًا باإحدى ع�سر دولة اإفريقية وبذلك ميثل و�سيلة هامة ملكافحة الت�سحر و يوفر منظومة 
حياة متكاملة من �سبل العي�س والتنوع الأحيائي .يعترب التعليم الأخ�سر اآلية هامة ل�ستدامة اجلدار الأفريقي الأخ�سر 

الكبري ذلك اأنه  تعليم بيئي ع�سري ي�سهم يف حتويل اإلن�سان من عامل م�سبب للت�سحر اإىل مقاوم له . 

 Abstract
This paper aimed to show the importance of green education (GE) on the 
sustainability of the Great Green Wall (GGW) to halt desertification in Africa. The   
Great Green Wall of the Sahara or the Sahel Initiative (GGWSSI) is an African 
Union program backed by many regional and international organizations.  The   Great 
Green Wall is  planned to pass through an eleven African countries from Senegal in 
the west to Djibouti in the east of Africa .It halt desertification and represents an 
integrated life system of livelihood and biodiversity. Green education is important 
for the sustainability of the Great Green Wall. Green Education (GE) is a modern 
environmental education that can transform humans from cause of desertification to 
combat ones. 
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مقدمة:
يعانى العامل بصفة عامة  والقارة األفريقية بصفة خاصة من تعرض األرض للتدهور يف املناطق 
القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة للدرجة اليت تفقد فيها األرض احلياة النباتية والتنوع 

احليوي والقدرة على اإلنتاج الزراعي وفى نهاية األمر تصبح صحراء قاحلة.
يعد التصحر )Desertification(  من أكرب املشكالت اليت تتفاقم وتزداد يومًا بعد يوم وتطال 
أخطارها الدول النامية والدول املتقدمة على حد سواء. لذلك كان ال بد أن تتضافر اجلهود الدولية 

واإلقليمية للحد من التصحر.
حيدث التصحر بسبب تغريات العوامل املناخية ومنها ارتفاع درجة احلرارة وندرة األمطار والرياح 
وغريها كذلك حيدث التصحر بسبب األنشطة البشرية اهلدامة اليت ترتبط ارتباطًا وثيقًا باحلالة 
ولذلك  سوءًا  االقتصادية  احلالة  ازدادت  كلما  السليب  البشرى  النشاط  يزداد  حيث  االقتصادية 
جليًا  يظهر  الذي  الصحراوي  الزحف  التعرض خلطر  األعظم من  النصيب  األفريقية  للقارة  فإن 
يف منطقة الساحل والصحراء مع حتديات أخرى كربى على رأسها األمن واجلهل واجلوع واملرض.

على ذات الصعيد كان للتغريات املناخية يف منطقة الساحل الدور الكبري يف حترك الرمال وزحف 
الصحراء الكربى جنوبًا مما استدعى أن تتفق دول جتمع الساحل والصحراء على آلية حتول دون 
املزيد من األخطار فكان أن جاءت مبادرة اجلدار اإلفريقى األخضر الكبري فوجدت القبول اإلقليمى 

والعاملي  وأصبحت املبادرة منظومة متكاملة متثل أكرب مشروع عاملي ملكافحة التصحر.
تتمثل أهمية هذه الورقة يف التعريف بوصف اجلدار األفريقي األخضر الكبري)GGW( وضرورة 
التعاون اإلقليمي والدولي من أجله مع تقديم التعليم األخضر )E G( كآلية تعمل على استدامة  

اجلدار اإلفريقي األخضر الكبري ملكافحة التصحر وعليه فإن أهداف الدراسة  كما يلي:
التعريف باجلدار األفريقي األخضر الكبري يف التجمعات اإلقليمية والدولية  قد يسهم ويزيد من 

فرص املساندة والدعم له مما يرفع من سرعة إجنازه كاماًل  ليكافح التصحر.
دراسة مدى قابلية التعليم األخضر ليكون كآلية تعمل على استدامة برامج محاية البيئة ضد التصحر 

من خالل استمرار احملافظة على اجلدار اإلفريقي األخضر الكبري ليقوم بدوره على أكمل وجه.
فتح الطريق أمام التعليم األخضر ونشر ثقافته ليكون آلية تعمل لتغيري وحتويل العنصر البشري 
من عامل سليب يقف وراء التصحر إىل عنصر إجيابي يقف أمام التصحر ويتصدى له خصوصًا يف 

املناطق األشد تأثرًا بالتصحر يف العامل مثل مناطق الساحل والصحراء بأفريقيا.
اخللفية التارخيية للجدار االفريقى األخضر الكبري:

 1952 العام  يف  األفريقية  الصحراء  يف  االستكشافية  رحلته  أثناء  بيكر  بارب  سانت  رتشارد  قام 
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 )Green Front( باقرتاح خط أمامي بطول 30 ميل للحد من التصحر وامساه اجلبهة اخلضراء
اخلضراء   باألحزمة  يعرف  ما  مبادرات  ظهرت  1960م  العام  يف    .)Bahai باهاي  )موسوعة 
مثل  األفريقية  الدول  بعض  الشجرية  )Green Barriers( يف  احلواجز  أو   )Green Belts(
اجلزائر وموريتانيا. يف العام 1980 اقرتحت  بوركينا فاسو فكرة اجلدار االفريقى األخضر  ثم 
عاودت الفكرة الظهور يف عام 2002م يف مؤمتر القمة األفريقية االستثنائى يف تشاد مبناسبة اليوم 

العاملي ملكافحة التصحر واجلفاف) 17 يونيو(.
لدول  الكبري  األخضر  االفريقى  اجلدار  مبادرة   طرح  بإعادة  نيجرييا  قامت  2005م  العام  يف 
الساحل  والصحراء على قادة ورؤساء الدول األعضاء فى جتمع دول الساحل والصحراء )س ص( 
والذي أقره خالل الدورة العادية السابعة  )1-2 يونيو 2005( كما أعتمده االحتاد االفريقى خالل 
الدورة العادية الثامنة  )29-30 يناير 2007( لرؤساء وحكومات الدول األفريقية واليت عقدت 

بأثيوبيا وقد مشلت املبادرة عدد 20 دولة افريقية.
يف العاشر من يونيو 2010م أنشأت 11 دولة من دول الساحل والصحراء الوكالة األفريقية للجدار 
مقرها  كان  األفريقي  تابعة لإلحتاد  دولية  وكالة  وهى   )PAGGW( الكبري األفريقي  األخضر 
أجنمينا بدولة تشاد وت نقلها إىل نواكشوط مبوريتانيا. قامت الوكالة األفريقية للسور األخضر 
األفريقي الكبري )PAGGW( بوضع اسرتاتيجية إقليمية منسقة لتنفيذ مبادرة اجلدار األفريقي 

واعتمدها االحتاد األفريقي يف سبتمرب  2012.
تبنت األمم املتحدة والعديد من املنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدني هذه املبادرة 
وت عقد العديد من املؤمترات الدولية   متخض عنها الكثري من اإلجيابيات اليت تصب فى صاحل 

.)GGW( تنفيذ مبادرة اجلدار االفريقى  األخضر الكبري
اجلدار األفريقي األخضر الكبري ملكافحة التصحر :

استنادا على  ما أصدره مركز التعليم البيئي باألردن )2016( فأن مؤمتر األمم املتحدة للبيئة 
اجلافة  املناطق  يف  األرض  )تدهور  بأنه  التصحر  قد عرف  األرض(  )قمة   1992 عام  والتنمية 
واألنشطة  املناخية  التغريات  تشمل  عوامل  عدة  والناتج عن  اجلافة  الرطبة  وشبه  اجلافة  وشبه 
البشرية( والتصحر كظاهرة  جتتاح العامل وتكبده خسائر تتعرض مبوجبها للخطر سبل كسب 
عيش مليار نسمه من سكان األرض. وقد قدر برنامج األمم املتحدة للبيئة الكلفه السنوية النامجة 
عن التصحر ب 42 مليار دوالر يف حني أن التكاليف العاملية لألنشطه املضادة  للتصحر لن تكلف 
سوى نصف هذا املبلغ .كما أن ثلث الكرة االرضية معرض للتصحر ويؤثر التصحر على القارة 
االفريقية بشكل خاص حيث متتد الصحارى على طول مشال أفريقيا تقريبا وأصبحت الصحراء 
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تزحف جنوباً  متوجهة حنو خط االستواء مهددة العامل امجع بتداعياتها اخلطرية مما جعل األمم 
املتحدة تؤكد على أهمية التعاون والشراكة الدولية ملواجهة التصحر .ويعود أول جمهود مشرتك 
ملكافحة التصحر يف أفريقيا إىل الفرتة  مابني 1968 إىل  1974م  أبان موجه اجلفاف واجلوع 

اليت أصابت منطقه الساحل األفريقي وقضى خالهلا مائيت  ألف إنسان و ماليني احليوانات . 
 فى العام 1994م نظمت األمم املتحدة مؤمترّا دوليًا ملكافحة التصحر  وفيه ت  اعتماد اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاني اجلفاف الشديد خاصة يف أفريقيا كما ت 
املتحدة  األمم  وأوصت  التصحر واجلفاف  يوما عامليا ملكافحة  يونيو من كل عام   17 يوم  إعالن 
بإجياد تعاون دولي يف الدول املتعرضة  للتصحر بإعداد إجراءات مناسبة ملكافحة التصحر والوقاية 
منه والتخفيف من حدة أثاره اليت تزداد يومًا بعد يوم خصوصًا يف منطقة الساحل األفريقي دون 
برامج ممنهجة وواضحة ملكافحة التصحر حتى جاءت مبادرة اجلدار األفريقي األخضر الكبري 

لدول الساحل والصحراء )GGWSSI( لتصبح أكرب برنامج أفريقي ملكافحة التصحر.
بروح  الدوليني  والشركاء  اإلفريقية  البلدان  جيمع   )GGW(الكبري األخضر   االفريقى  اجلدار 
قوية من التضامن يف مسعى مشرتك إلجياد حلول طويلة األجل ملشكلة التصحر وحسب ما تناولته 
www.greatgreenwallinitiative. االفريقى  اجلدار  فى  املتخصصة  االلكرتونية  املواقع 
www.greatgreenwallinitiative.org/what- هي  االنرتنت  على  منصة  للجدار  فان    org

platform  خمصصة لدعم تنفيذ اجلدار األخضر من خالل طرح مساحة تفاعلية حتفز التعاون 

لتكوين شراكات وتبادل املمارسات اجليدة بني الشركاء مع رفع الوعي العام حول التصحر وتعزيز 
االستجابة اجلماعية العاملية خاصة يف إفريقيا ملساندة اجلدار ومكافحة التصحر يف نطاق جغرايف 
له طابع بيئي متجانس حيد الصحراء الكربى من اجلنوب يف إفريقيا ويعترب منطقة انتقالية من 

الصحراء الكربى مشاال إىل املنطقة األكثر خصوبة جنوبا.
يعترب اجلدار االفريقى األخضر الكبري)GGW( األول من نوعه لعدد 11 دولة افريقية من دول 
يف  أفريقيا  شرق  أقصى  إىل  السنغال  يف  إفريقيا  غرب  أقصى  من  الصحراء  مع  املواجهة  خط 
جيبوتي مارا من الغرب إىل الشرق االفريقى بدول )موريتانيا – مالي- بوركينا فاسو – النيجر- 
نيجرييا – تشاد- السودان- ارتريا- أثيوبيا( وقد اتفقت كل املصادر أن عرض اجلدار هو 15 كلم 
ومل تتفق على تقديرات طوله فهو حسب الوكالة األفريقية للسور األخضر)PAGGW( يف موقعها 
انه  بطول 7000 كلم .أما مبادرة اجلدار االفريقى األخضر الكبري  فقد حددته يف اخلريطة )شكل 
رقم 1(    بطول 7.775 كلم مبساحة كلية قدرها 11.662.500 هكتار )Larsen,2016(. وقد 
ذكرت وكالة السودان لألنباء )2015( أن السودان ميثل اكرب دولة مير بها اجلدار االفريقى إذ 
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يبلغ طوله بالسودان 1520كلم وبعرض 15كلم.
 

شكل رقم )1( خريطة اجلدار األفريقي األخضر الكبري

ويغطى اجلدار االفريقى األخضر املناطق اليت يبلغ معدل هطول األمطار فيها 100 – 400ملم 
يف السنة وهى  املنطقة الصحراوية الساحلية وتسقط فيها األمطار خالل شهر او شهرين )سعد 

الدين،2016( .
أهداف اجلدار األفريقي األخضر الكبري ذكرتها الوكالة األفريقية للسور األخضر كما يلي :

1.  إنشاء السور  األخضر اإلفريقي بطول 7000 كلم وعرض 15 كلم 
2.  حماربة  آثار التغريات املناخية -التسيري املستدام للموارد الطبيعية -التنمية املنتجة 

3.  العمل على إنشاء وكاالت وطنية - ختطيط وتنسيق ومتابعة وتقييم وحتصيل املوارد املالية من 
اجل حتقيق أهداف الوكالة 

وقد أوردت منظمة األغذية والزراعة العاملية )FAO(  إن مبادرة اجلدار األفريقي األخضر الكبري 
األرض  تدهور  عن  النامجة  الضارة  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار  معاجلة  إىل  تهدف 
للمجتمعات  واملساندة  الدعم  تقدم  وهي  الكربى  والصحراء  الساحل  إقليم  يف  الصحراء  وزحف 
كما  القاحلة  املناطق  يف  األخرى  الطبيعية  واملوارد  واملراعي  الغابات  واستخدام  إدارة  يف  احمللية 
تسعى املبادرة إىل التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها باإلضافة إىل حتسني األمن الغذائي 

وسبل املعيشة للسكان يف منطقة الساحل والصحراء وتعزز صمودهم يف هذه املنطقة.
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إن اجلدار االفريقى األخضر الكبري)GGW( من املشروعات الواعدة إال انه تعثر يف التنفيذ بسبب 
أسباب  بان   )2015( الباحث سي  .أشار  التمويل  مستوى مصادر  على  يالقيها  اليت  الصعوبات 
اساًسا  بثالثة ماليني دوالر  متعلق  تكلفته  واملقدرة  املشروع  املسجل على مستوى اجناز  التأخر 
باملاحنني الدوليني والذين عدل الكثري منهم عن محاسهم ومواقفهم وذلك ضمن التغيري احلاصل 
األمنية  بالقضايا  االهتمام  القضايا املصريية حيث طغى موضوع  الدولية خبصوص  يف األجندة 
 )GGW(على بقية املواضيع األخرى على الرغم من أن مزايا اجلدار االفريقى األخضر الكبري
التقتصر على أفريقيا لوحدها وإنا تشمل القارة االوربيه حيث إن املشروع من شأنه أن يسهم يف 
احلد من اهلجرة غري الشرعية لألفارقة حنو الدول الغربية  يف استجابة منطقية لتحسن وتوفر 
وسائل العيش  يف بلدانهم األصلية. ترجع كوريلو )2014( التأخر األوروبي يف املساهمة يف متويل 
مشروع اجلدار اإلفريقي يعود إىل أن النظرة كانت إن املشروع فكرة رومانسية  وليست واقعية 
كما أنها جاءت يف ظل أزمات يف أموال االحتاد األوروبي مما خفض من فرص ختصيص أموال 
  )GGW( هلذه املبادرة ثم جاءت القناعة اليت جتاوزت النظر للجدار االفريقى األخضر الكبري
على انه فقط حاجز مادي من األشجار إىل اإلدراك بأنه واقعي وان جوهره عبارة عن فسيفساء 
املناخ  تغري  آثار  التخفيف من  األقل يف  على  تسهم  اليت  النوعية  التدخالت  )Metaphor( من 
وإدارة  وتنظم استخدام  وللمجتمعات احمللية  املستدامة لألرض  اإلدارة  وتسهم يف  والتكيف معه 

املياه يف منطقة تضم أفقر سكان العامل.
األنشطة  من  العديد  ومتت  األخضر  األفريقي  اجلدار  تنفيذ  واجهت  اليت  املعوقات  تتذلل  بدأت 
للسور  األفريقية  الوكالة  أن  أهمها  ولعل   الدوليني  الشركاء  من  ودعم  بتمويل  االجيابية 
األخضر)PAGGW( قد قامت بوضع اإلسرتاتيجية اإلقليمية املنسقة لتنفيذ مبادرة اجلدار يف 
الساحل والصحراء وظهرت كذلك العديد من الفعاليات الناجحة يف إطار تنفيذ اجلدار اإلفريقي  
األخضر)GGW( ومنها إن السنغال قد زرعت 50000 هكتار من األشجار املثمرة واملنتجة ومن 
أهمها السنط السنغالي )Acacia senegal( املنتج للصمغ العربي ويذكر أن حصة السنغال من 
اجلدار األفريقي بطول 503 كم. جمموعة احملرك البحثي اخلريي اكوسيا )ECOSIA( والذي 
يصص أكثر من 80 % من إرباحه للتشجري قامت بزراعة 3746777 شجرة يف بوركينا فاسو 
 2015 2016 أكثر من مثانية ماليني شجرة .أطلقت جيبوتي يف مارس  وتستهدف لنهاية العام 
يف  50000 شجرة  بزرع  األوىل  املرحلة  وبدأت  الفصائل  100000 شجرة خمتلفة  لغرس  محلة 

السودان انطلق مشروع احلزام األخضر بطول 285 كلم وميثل جزءا من تنفيذ اجلدار. 
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مثلث التعليم والبيئة والتنمية املستدامة:
الربط بني التعليم والبيئة والتنمية املستدامة ت فيما يعرف بالتعليم البيئي )أو الرتبية البيئية( 
)Environmental Education( الذي يعزز للتنمية املستدامة. حسب ما ذكر طويل )2013( 
يف دراسته امليدانية عن الرتبية البيئية ودورها يف التنمية املستدامة ووافقه يف ذلك عبود )2014(   
أن التعليم البيئي عملية تعليمية مشولية مدى احلياة وهى عملية موجهة حنو تكوين أفراد مسئولني 
القائمة واملشاركة يف حلها واختاذ إجراءات فعالة  البيئية  القضايا واملشاكل  الستكشاف وجتديد 
ربط  تعزيز   مع  بيئية جديدة  دون حدوث مشكالت  احليلولة  والعمل على  البيئة  أوضاع  لتحسني 
الطالب بالطبيعة احمللية وأن تعتمد الدولة سياسة تبنى املدارس البيئية اليت تعمل على تطوير 

األخالق البيئية يف اجملتمع املدرسي ككل والذي يعترب أساًسا ملستقبل مستدام زاهر. 
أكرب مؤسسة  تعترب  واليت   FEE البيئي  التعليم  فإن مؤسسة  Thomsen )د.ت.(  إىل  استناًدا   
دولية غري رحبية تعمل يف جمال التعليم البيئي من أجل التنمية املستدامة يتم من خالل مخسة 
برامج تعليم بيئي هي  : العلم األزرق، املفتاح األخضر، املدارس البيئية ومراسلون شباب من أجل 
البيئة والتعليم من الغابات . العلم األزرق من أجل حتقيق التنمية املستدامة باملعايري الدقيقة اليت 
تشمل التعليم واملعلومات البيئية واإلدارة البيئية ونوعية املياه والسالمة وغريها. املفتاح األخضر 
املمارسات  بأفضل  املستدامة  السياحة  للمساهمة يف  ويهدف  السياحية  للمنشآت  بيئية  هو عالمة 
الصديقة للبيئة ويطلق عليها السياحة البيئية أو السياحة الطبيعية  Ecotourism . أورد البتانوني 
)2006( أن مؤسسة زايد الدولية للبيئة تولي الصحراء وإنسان الصحراء اهتمامّا خاصّا كمكون 
نظمت  ثم  2000م  فرباير  للتصحر يف  العاملي  دبى  مؤمتر  لذلك  ونظمت  البيئي  للنسيج  أساسي 

املهرجان الثاني حلضارات وثقافات شعوب صحارى العامل يف ابريل 2005م.
املدارس البيئية  حسب مؤسسة التعليم البيئي )FEE( هو برنامج تغيري يقوده طالب من كافة أحناء 
العامل من خالل عملية يتم تنفيذها بطريقة مرنة ومنظمة وقد حدد برنامج األمم املتحدة للبيئة 
)UNEP( املدارس البيئية  مبثابة مبادرة نوذجية للتعليم من أجل حتقيق التنمية املستدامة. 
املراسلون الشباب من أجل البيئة عبارة عن شبكة من الشباب يف كافة أحناء العامل الذين يعملون 
فى جمال التعليم والصحافة والبيئة من أجل التنمية املستدامة. أما التعليم عن الغابات فهو برنامج 
تتمثل مهمته يف نشر التعليم البيئي فيما يص الغابات وفق رؤية ورسالة وفلسفة وأنشطة موجهة 

صوب استدامة الغابات.
ذكر املقدادي )2006( إن مفهوم الرتبية البيئية  يعرف بأنه التعلم من أجل فهم وتقدير النظم 
البيئية بكليتها والعمل معها وتعزيزها أو أنها التعلم للتبصر بالصورة الكلية احمليطة واختصرها 
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بأنها اجلانب التعليمي الذي يساعد الناس على العيش بنجاح على كوكب األرض.
واملفاهيم.   التعريفات  من  العديد  هلا   )Sustainable Development( املستدامة  التنمية 
التعريف  الشائع  أورده  مبارك )2016( إن التنمية املستدامة هي التنمية اليت تليب احتياجات 
احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها وأن ركائز التنمية املستدامة ثالثة 
وهي االقتصادية والبيئية واالجتماعية تعتمد على سبعة مفاهيم هي: االعتماد املتبادل – املواطنة 
واإلشراف – احتياجات األجيال القادمة – التنوع - جودة احلياة – التغري املستدام – االعرتاف 

بأساليب التعلم  املختلفة لتحقيق االستدامة . 
أوضح كل من عبد ربه وحسن )2006( أن التنمية املستدامة يف املناطق احلضرية هي اليت تهتم 
باالحتياجات األساسية للسكان ولألنشطة القائمة بتلك املناطق مع مراعاة الآلثار البيئية لذلك  
واضاف عبد الرازق )2008( بأن ذلك جيب أن يكون  بتخطيط بيئي يتم فيه دمج البعد البيئي يف 
القرارات  التخطيطية واليت يرى كمونة )2012( أنها جيب أن تتم بنظرة مشولية للمشاكل البيئية  
وفهم تداخلها وتأثريها على بعضها البعض واطلق عليه صفة األمن البيئي وأشار أن مبراعاة ذلك 
الريان )2010(  واورد  املناسب  الوقت  الواقع يف  تنفيذه على أرض  القرار وفاعلية  تضمن صحة 
ذلك حتت مفهوم اإلدارة البيئية وجعل هلا ثالث ركائز هي التشريعات الشاملة واملؤسسات الفاعلة 

والتمويل الكايف.
مصطلح ومفهوم التعليم األخضر:

التعليم األخضر) Green Education( من املصطلحات احلديثة اليت جاءت لتعرب عن نوع جديد 
من التعليم الذي يدم اجملال البيئي ويطلق عليه أيضًا مصطلح اخلضرنه )Greening( ومصطلح 
ختضري التعليم )Greening Education( وهذا النوع من التعليم تعليم عصري يواكب التطور 
صديقه  معايري  وفق  مميزة  مبخرجات  كاملة  استفادة  التعليمية  العملية  من   االستفادة  ليحقق 
للبيئة تسعى إىل التنمية املستدامة اليت حتافظ على البيئة وترشد الستخدام التقنيات والتطبيقات 

بطريقة سليمة بيئيًا واقتصاديًا.
اكتسب التعليم األخضر قبواًل عامليًا وكونت مبوجبه مؤسسات عاملية مثل مؤسسة التعليم األخضر 
)GEF( وهى منظمة عاملية غري رحبية تعمل يف جمال التعليم األخضر. وقد انطلقت مشروعات 
التعليم األخضر يف عديد من الدول ومنها مشروع اجلامعات األردنية اخلضراء )اهلامشية 2013( 
وقد   )2016 العزيز إىل جامعة خضراء )وكالة اجلامعة  امللك عبد  ومشروع حتويل جامعة عبد 
ترقت جامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن إىل قائمة الفئة اخلضراء وذلك ملستواها املتقدم فى 
العاملي حنو تصنيف اجلامعات  التوجه  بدأ  2016(وقد  التعليمية )د.ن.  للعملية  التقنية  اجلوانب 
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انطلق  السودان  2012(.يف  )د.ن.  جامعات خضراء   كونها  أو  األخضر  بالتعليم  التزامها  حسب 
مشروع التعليم األخضر على مستوى املدارس لتحسني  البيئة املدرسية وقد ت فى مارس 2016م 

يف مدينة سنار االحتفال بتدشني  مشروع التعليم األخضر.
أملانيا                          يف  األخضر  التعليم  ملؤمتر  الدعوة  آخرها  دولية  مؤمترات  األخضر  للتعليم  ُعقدت 
)the greening  education conference, Germany( يف الفرتة 19 21- أكتوبر 2016م 
وذلك بناء على ماصدر عن مؤمتر باريس للتغريات املناخية الذي عقد يف ديسمرب 2015 حلماية 
املسببة  الغازات  من  وللحد  املناخي    التغري  ملشكلة  للتصدي  و  للحياة  الداعمة  البيئية  النظم 
لألحتباس احلراري باستخدام مصادر الطاقات البديلة املتاحة بداّل عن مصادر الطاقات التقليدية 

)ابو دية 2016(.
املوقع                                                                      مثل  االنرتنت  عرب  األخضر  التعليم  وفهم  لتعلم  الفرصة  إتاحة  ت 
)www.greeneducationline( . ذكر ابودية )2013( أن  بعض الدول قد تقدمت  يف جمال 
الكمالية  مبنى  او  دار  ومثاهلا  األبنية اخلضراء  وامستها  البناء  التخضري حتى يف جمال  مفهوم 

باالردن والذي حتققت مبوجبه العديد من الفوائد االقتصادية والثقافية والصحية واالجتماعية.
الدور املنشود للتعليم األخضر يف استدامة اجلدار االفريقى األخضر الكبري:

من استقراء الواقع ميكن الوصول إىل استنتاجات تظهر أزمة بني اإلنسان واستدامة املشروعات 
التنموية حتى أنها جعلت من معظم اجملتمعات البشرية ترتقب نهاية الطريق لكل مشروع تنموي 
السعي حنو تشكيل  الكبري مما يفرض علينا  وهذا ما خنشاه ملشروع اجلدار االفريقى األخضر 
الكبري  األخضر  االفريقى  اجلدار  مساندة  على  العمل  ضرورة  تتفهم  افريقية  بشرية  جمتمعات 
والعمل على استدامته بعالقة متوازنة تليب حاجة إنسان املنطقة دون حرمان على مستوى املستقبل.

إن هذه اجملتمعات البشرية البسيطة ال تعي مشكلة التصحر وأصبحت عاماًل أساسيًا وراء التصحر 
باستغالل مفرط  الرتبة  وتؤدي إىل استنزاف  بها  تقوم  اليت  املتوازنة  النشاطات غري  من خالل 
وغري مناسب مع اإلزالة اليت تتعرض هلا الغابات اليت تعمل على متاسك الرتبة سواء كانت إزالتها 
وزيادة  الرعي اجلائر  وكذلك  تتعرض هلا.  اليت  أو بسبب احلرائق  بسبب احلاجة إىل منتجاتها 
إعداد الثروة احليوانية دون مواكبة لزيادة املراعى أو تنظيم الرعي كما أن الفقر وعدم االستقرار 
السياسي والزيادة يف عدد السكان الطلب على الغذاء والزحف الصحراوي أثر سلبًا على األراضي 

الزراعية وزاد من  مشكلة التصحر .
التعليم األخضر )GE( يشكل آلية هامة الستدامة مكافحة التصحر  باستدامته للجدار االفريقى 
األخضر الكبري من خالل بناء الضوابط األخالقية  اجملتمعية املتكاملة مع اجلدار اإلفريقي واليت 
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تعمل على  تنمية اإلحساس الذاتي لدى إنسان الدول اليت مير بها اجلدار بضرورة جناح اجلدار 
جرعات  يف  األخضر  التعليم  تقدم  أن  مراعاة  الدول  هذه  وعلى  التصحر.  مكافحة  يف  االفريقى 
تناسب كل فئة حبيث ينتج عنها بناء الشخصية البشرية اإلفريقية املزودة باملعرفة واملدربة على 
حتويل املعرفة إىل سلوك على أرض الواقع والقادرة على تقديم احللول املناسبة لكل حدث يتعرض 
له اجلدار االفريقى األخضر الكبري مبنطقته بروح عمل مجاعي مشرتك على مستوى إنسان اجلدار 

االفريقى األخضر الكبري خاصة  و إنسان  أفريقيا عامة.
النتائج:

واقعًا  لتصبح  إفريقيا  يف  والصحراء  الساحل  الكبري عرب  األخضر  االفريقى  اجلدار  رؤية  حتتاج 
قدرات  وتطوير  والتمويل  السياسي  االلتزام  مستويات  على  ضخمة  حتديات  جتاوز  إىل  معاشًا 

السكان احمللية وغريه ويف هذا توصلت الورقة كبحث مراجعة إىل ما يلي:
*  أهمية عقد املؤمترات اليت تعمل  على رفع الوعي بأهمية اجلدار األخضر الكبري يف مكافحة 
التصحر مع زيادة الرتويج له باستغالل اليوم العاملي ملكافحة التصحر واجلفاف يف 17يونيو من 

كل عام .
*   إقامة ورش عمل  لتطبيق التعليم األخضر بدول الساحل والصحراء.عمليات تطبيق التعليم 
األخضر ميكن أن تكون على الدارسني بكافة مستويات التعليم )قبل  املدرسي، املدرسي، اجلامعي 
األخضر،  التلميذ  مثل  للمتميزين  جوائز  متنح  برامج  ذلك  يرافق   أن  وميكن  اجلامعي(  وفوق 
وعلى مستوى  املدرسة اخلضراء، اجلامعة اخلضراء  املعلم األخضر،  الطالب اجلامعي األخضر، 

املواطنني ميكن عمل ما يعرف باجلمعيات اخلضراء.
الدول  التعليم فى  العاملني حبقل  للمعلمني وللمجتمع احمللى من غري  *   قيام دورات تدريبية 

املعنية وذلك يف جمال التعليم األخضر ودوره املنشود يف استدامة محاية البيئة .
إىل ذلك  التحول  يتم  أن  بذاته وميكن  قائم  تعليمي  األخضر مسار  للتعليم  يكون  أن  *   جيب 

تدرجييًا بانتقال طوعي بناء على القناعات.
*   ميكن البدء باتفاق دول الساحل والصحراء على عمل منهج دراسي اسرتاتيجي يقدم على 
ثالث جرعات )حملية وإقليمية ودولية( حبيث تصب املناهج  يف مسار مكافحة التصحر باجلدار 
األخضر والتعليم االخضرمع مراعاة إضافة مادة التعليم األخضر لتكون ضمن كافة مناهج التعليم.

اجلدار  وبأهمية  التصحر  كارثة  للتوعية حبجم  إرشادية  لعمل محالت  املتأثرة  الدول  ترتب    *
اإلفريقي األخضر ملكافحة التصحر ودور اإلنسان يف ذلك وتوعيته بأنه أول املستفيدين حال جناح 

املشروع وانه اكرب اخلاسرين حيال فشل املشروع.
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عالي،  عليا)دبلوم  جامعية  دراسية  منح  تقديم  مراعاة  والدولية  اإلقليمية  اجلامعات  على    *
ماجستري، دكتوراه( تكون خمصصة يف املدى القصري على برنامجٍ اجلدار االفريقى األخضر الكبري 
كدراسة حالة على أرض الواقع فى كل منطقة أو دولة على أن ختصص املنح الدراسية العليا على 

املدى البعيد لربامج التعليم األخضر.
الوطنية  الربامج  فى  الكبري  األخضر  اجلدار  مبادرة  دمج  يتم  أن  يف  قصوى  أهمية  توجد     *

واإلقليمية والدولية القائمة يف الدول املعنية. 
اخلامتة والتوصيات:

التصحر يف إفريقيا مشكلة بيئية ضخمة تظهر معاملها جلية يف منطقة الساحل والصحراء وعليه 
فإن مكافحة هذا التصحر ال تتأتى إال من خالل برنامج كبري يف وسيلة املكافحة ونرى أن اجلدار 
االفريقى األخضر الكبري )GGW( ميكن أن يقوم بذلك يف ظل مساندة واهتمام  اقليمى ودولي من 
اجل تنفيذه واستدامته ،ومما جاء يف الورقة  فقد أصبح من الواضح إن املنهج املناسب الستدامة 
اخلصائص  بعض  الورقة  من  الحت  وقد    )Green Education( االخضر  التعليم  هو  اجلدار 
األخرى اليت يتميز بها التعليم األخضر ومنها أن للتعليم األخضر القابلية ألن تتوىل أمره اجلهات 
التعليمية احلكومية كأحد نظم التعليم وان تتبناه يف ذات الوقت منظمات اجملتمع املدني واملنظمات 

الدولية.
ومكافحة  الكبري  األخضر  االفريقى  اجلدار  األخضر،  )التعليم  الثالثة  الدراسة  عناصر  تتيح  
ألى  أول  كهدف  املنطقة  إلنسان  مستدامة  واسعة  فرصًا  ودولي  اقليمى  تعاون  ظل  يف  التصحر( 
مشروع تنموي فهي جمتمعة متكن من  خفض مستوى الفقر والقضاء عليه وتفسح اجملال لالستقرار 
السياسي ومتنح دول الساحل والصحراء  فرص استثمارية بأبعاد متعددة كما تتيح هلا حتسني كافة 

النظام البيئي. مبوجب هذه الورقة ميكن التوصية بضرورة مراعاة اآلتي ؛
*   اجلدار األخضر الكبري مشروع ذو أهميه قصوى ملكافحة التصحر يف منطقة الساحل والصحراء 

بإفريقيا إال انه متعثر يف التنفيذ 
*   احلاجة املاسة للتعاون الدولي واإلقليمي والعاملي لتنفيذ اجلدار  األخضر الكبري

*  قابلية التعليم األخضر ألن يكون هو أهم وسائل استدامة اجلدار  األخضر الكبري
*   أوضحت الورقة أن التعليم األخضر نط جديد من أناط التعليم البيئي وليس بدياًل عنه.
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م�ستخل�ص
 بداأت مواقف الُفر�س العدائية �سد الإ�سالم منذ عهد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم الذي مل يبداأ معهم قتاًل ، بداأت املعارك 
بني الطرفني يف ع�سر اخلليفة اأبي بكر ال�سديق و�سجل امل�سلمون العديد من الإنت�سارات على جي�س الإمرباطورية الفار�سية 
مما جعل الفر�س يوحدون كلمتهم ويتاأهبون للق�ساء على امل�سلمني . تتناول هذه الورقة دور اخلليفة عمر بن اخلطاب يف جبهة 
فار�س ، وباإكمال فتح فار�س على اأيامه اأ�سبحت الدول الإ�سالمية قوة �سارية يف ذلك الوقت . هدفت الورقة اىل اإبراز الدور 
الكبري الذي لعبه امل�سلمون يف �سبيل ن�سر الإ�سالم وما كان للفر�س من دور واأثر يف احل�سارة الإ�سالمية . اإ�ستخدم الباحثان 
املنهج التاريخي والو�سفي التحليلي وخل�ست الورقة اإىل نتائج من اأهمها جناح امل�سلمني يف هزمية الإمرباطورية الفار�سية 
والذي يعود حل�سن اإدارة امل�سلمني قادًة وجنودًا مع التخطيط املحكم من قبل اخلليفة عمر بن اخلطاب ومابعته الدقيقة وقد 

فتحت هزمية الإمرباطورية الباب للم�سلمني مما اأدى الو�سول الإ�سالم �سرقًا حتى ال�سني وغربًا حتى اأوروبا.
Abstract 
The The Persian started their hostile relations towards Islam since the prophet’s (PBUH) 
time who did not use any military action against them. The wars between the Muslims and 
the Persian started during the time of first khalifa Abu-baker Alseiddig and continued at the 
time of Al- Khalifa Omer , This  paper  deals with the role of the khalifa Omar Ibn al-Khattab 
in the Persian front when Islamic states became one of the strongest states. The paper aimed 
to show the big role of the khalifa’s era Muslims in spreading Islam as well as the effect of 
Persian on Islamic civilization. The researcher used the historical as well the descriptive 
analytical methods. The results of the paper showed the success of  Muslims in defeating the 
Persian due to unique leaders solider which led to the spread of  Islam in some parts of the 
east and west of the word.  who chose saad ibn Abi waggas as strong character to the Persian 
front which threatened Islam at that time . Saad Ibn Abi Waggas succeeded in conquering 
the Persian Army in Alqadisia battle which gave the Muslims the chance to move towards 
Almadayin the capital of the state, so they completed capturing the Persian state except some 
little areas which were defeated during the time of the third Khalifa Osman Ibn Affan.
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مقدمة:
عنيدًا  )عدوًا  الفرس  كان  فقد  املسلمني،  أجهدت  اليت  اجلبهات  أشق  من  الفرس  جبهة  تعترب 
صلبًا ال يلني( )عبداملنعم اهلامشي، 2006م، ص403( وكان العرب قبل االسالم يهابون الفرس 
ويضربون االمثال بفخامة ملكهم )كان وجه فارس من أكره الوجوه للمسلمني وأثقلها عليهم()ابن 
الرسول صلى اهلل  وللفرس مواقف عدائية ضد االسالم منذ عهد  1998م، ص433(  األثري، ج2، 
عليه وسلم )مزق االمرباطور الفارسي رسالة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وتعامل مع حاملها بصلف 
وكربياء( )عبداملنعم اهلامشي، 2006م، ص405(. قال كسرى )عبد حقري من رعييت يكتب امسه 
قبلي بلغ ذلك الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأنه مزق رسالته إليه فقال: مزق اهلل ملكه( )ابن حجر 

العسقالني، ج8، د:ت، ص127(.
أدرك الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن االمرباطورية الفارسية غري راغبة يف قبول دعوته لذا كان 
ردهم غليظًا وجافًا ألنهم يعتربون العرب جمرد عبيد لديهم وبالتالي فال ميكن أن يتجرأ أحدهم 
مهما بلغت منزلته من كتابة رسالة إىل عظيمهم يدعوه فيها إىل اإلسالم رغم ذلك مل يبدأ الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم قتااًل مع هذه اجلبهة اليت كانت حاضرة يف ذهن اخلليفة األول أبوبكر الصديق. 

موقف املسلمون من الفرس يف خالفة أبي بكر الصديق:
بعد االنتهاء من حركة الردة )أقر ابوبكر خطته العامة اليت كانت تتضمن اهلجوم على االمرباطورية 
1423هـ، ص137( بدأت املناوشات بني اجلانبني وكان  الفارسية( )عبداحلكيم غنتاب الكليب، 
يقود املسلمني يف معاركهم االوىل ضد الفرس املثنى بن حارثة الشيباني الذي قدم على أبي بكر 
قائاًل )أمرني على من قبلي من قومي أقاتل من يليين من أهل فارس وأكفيك ناحييت، ففعل ذلك، 

فأقبل فجمع قومه وأخذ يغري على الفرس( )البالذري، 2000م، ص146( 
شعر أبوبكر الصديق بعظم املسؤولية اليت ألقاها على املثنى فبادر بإرسال قائده خالد بن الوليد 
ليتوىل قيادة املعارك يف هذه اجلبهة وقد استطاع خالد أن حيد من سيطرة الفرس ويهزمهم يف 
عدة مواقع لكن أبوبكر شعر خبطورة موقف جند املسلمني يف الشام فوجهه إىل هناك مددًا جلند 

املسلمني )سر حتى تأتي مجوع املسلمني بالريموك( )الطربي، م2، د:ت، ص574(
جعل أبوبكر قيادة جبهة فارس بعد رحيل خالد مرة أرى إىل املثنى الذي استطاع أن يهزم الفرس 
يف أول لقاء له معهم بعد رحيل خالد )لكن قواته كانت قليلة مقارنة بقوات الفرس وكانت خطوط 
إمداد  خلطوط  بالنسبة  بعيدة  مواصالته  خطوط  كانت  كما  فارس  بقوات  مقارنة  قليلة  إمداده 

ومواصالت الفرس( )حممود شيت خطاب، د:ت، ص33(. 
لذا توجه املثنى بن حارثة الشيباني إىل املدينة يف آخر عهد أبي بكر الصديق )يطلب املدد وينقل 
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إليه أخبار وأحوال املسلمني على هذه اجلبهة( )حممد السيد الوكيل، 1995م، ص33(، فأحضر 
أبوبكر عمر وأوصاه )أن يستنفر الناس ويلحقهم جبيش املثنى( )نفسه، 1995م، ص2(.

موقف جبهة فارس بعد تولي عمر بن اخلطاب اخلالفة:
فور تسلمه اخلالفة جهز عمر بن اخلطاب جيشًا بقيادة أبي عبيد الثقفي )أول عمل قام به عمر بن 
اخلطاب أن ندب الناس مع املثنى يف الليلة اليت مات فيها أبوبكر فلما اجتمعوا وىل عليهم أبوعبيد 
الثقفي( )ابن األثري، ج2، 1982م، ص435(. كما كتب عمر بن اخلطاب إىل قائده العام يف الشام 
أبي عبيدة عامر بن اجلراح يطلب منه أن يرسل جنود العراق الذين قدموا إىل الشام مع خالد بن 
الوليد ليكونوا عونًا إلخوانهم يف العراق وذلك حتى يطمئن على هذه اجلبهة اليت أصبحت متثل خطرًا 
على دولة املسلمني )جهز أبوعبيدة عشرة ألف وأرسلهم للعراق وعليهم هاشم بن عتبة ) )ابن كثري، 
ج7، 2005م، ص1766( وألهمية هذه اجلبهة أرسل عمر قوة أخرى ملساندة القوات يف العراق ( أرسل 
عمر بن اخلطاب جرير بن عبداهلل البجلي يف قومة جبيلة يف أربعة ألف فارس فقدموا العراق سندًا 
ألبي عبيدة الثقفي( )نفسه: ص1766(. يتضح من كل ذلك أن هذه اجلبهة كانت تؤرق املسلمني لذا 

سعى اخلليفة فور توليه األمر لوضع كافة االستعدادات اليت تضمن احلد من قوة الفرس.
اتفق الفرس أن جيعلوا على قيادة جيشهم واحدًا من أعظم قادتهم هو رستم )فوضت بوران بنت 
كسرى أمر احلرب إىل رجل منهم يقال له رستم بن فرخذاذ( )الطربي، ج2، د:ت، ص598(. 
بدأ رستم فور تسلمه القيادة يعد نفسه حلرب املسلمني، طلب من الفرس املوجودون بالعراق الثورة 
واخلروج على املسلمني، فثاروا وكونوا جيشًا بقيادة جابان الذي سار جبيشه حلرب املسلمني )كتب 
النمارق  فنزل  قائدًا،  عليهم  جابان  وبعث  فثاروا  باملسلمني  يثوروا  أن  العراق  دهاقني  إىل  رستم 

فالتقاه أبوعبيد الثقفي فهزم اهلل الفرس وأسر املسلمون جابان( )نفسه: ص599(.
يألفوه من قبل، وبدأوا  اللقاء، ووجدوا طعامًا كثريًا مل يكونوا  غنم املسلمون غنائم ضخمة يف هذا 
يتذوقون خريات بالد فارس اليت مل تكن متاحة هلم من قبل، كان ذلك دافعًا هلم للتقدم حنو هذه 
اجلبهة، وسيؤدي ذلك إىل انتعاش اقتصاد الدولة، وإىل ارتفاع دخل الفرد مما يساهم يف قوة الدولة 
واألمين  الديين  الدافع  جانب  إىل  العراق  فتح  قادة  ذهن  يف  حاضرًا  سيكون  االقتصادي  فالسبب 
والعسكري )كتب أبوعبيد الثقفي إىل عمر بعد واقعة النمارق: إن اهلل أطعمنا مطاعم كانت األكاسرة 

جيمعونها وأحببنا أن تروها لتذكروا أنعام اهلل وفضله( )ابن كثري، ج7، 2005م، ص1777(.
فزع رستم هلذه اهلزائم املتوالية اليت حلقت بالفرس، فجهز جيشًا عظيمًا، بقيادة يهمن املعروف 
بذي احلاجب وأمده بعدد من الفيلة، فسار إىل حرب املسلمني حيث فصله الفرات عنهم فأرسل 
اليهم إما أن تعربوا إلينا أو تدعونا نعرب إليكم، نصح املسلمون قائدهم بعدم العبور لكن أباعبيد أصر 
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على ذلك وعرب فتمكن الفرس من جيشه ودارت معركة حامية بني الطرفني استشهد فيها القائد 
أبوعبيد الثقفي وانهزم جيشه )استعمل رستم على حرب املسلمني يهمن املعروف بذي احلاجب 
ومعه الفيلة واستقبله ابوعبيد والفرات بينهم، فحلف ابوعبيد ليقطعن الفرات إليه فناشده وجوه 
الناس فأبى وعرب إليهم فقابله الفرس بالفيلة فخبط الفيل أبوعبيد فقتله، فاضطرب املسلمون 

وهلك منهم أربعة ألف( )نفسه: ص1777(.
املوقف العام للطرفني بعد معركة اجلسر:

تأثر اخلليفة عمر بن اخلطاب كثريًا بهزمية جيش املسلمني يف تلك املعركة اليت عرفت مبعركة اجلسر 
وعزم على اسرتداد كرامة املسلمني سريعًا فالفرس اذا مل يالحقوا سريعًا ومل تكن هناك معركة 
تردعهم وحتط كربياءهم سيستخفون باملسلمني ويوالوا غاراتهم على جيوشهم، هلذا استنفر عمر 
بن اخلطاب املسلمني وأخذ يلحقهم باملثنى حتى اجتمع لديه جيش عظيم، وباملقابل استعد الفرس 
وأرسلوا جيشًا بقيادة مهران واعتقدوا أن النصر حليفهم كما كان باألمس، لكن املثنى استعد هلذه 
يثأر للمسلمني ويعيد  املعركة واستطاع أن حيقق انتصارًا غاليًا على الفرس وأن يقتل قائدهم وأن 
إليهم كرامتهم. إذ فر جيش الفرس خملفًا وراءه غنائم عظيمة فارتفعت معنويات املسلمني وقويت 
شوكتهم )أرسل املثنى إىل عمر يطلب منه اإلمداد بعد واقعة اجلسر، فبعث إليه مبدد عظيم، فلما 
علم بذلك الفرس بعثوا له جيشًا بقيادة مهران فتوافوا مبكان يقال له البويب، ووقع بني الطرفني قتال 

عظيم، فُهِزم الفرس وُقتل قائدهم وغنم املسلمون مااًل وطعامًا كثريا()الطربي، د:ت، ص608(.
فشنوا  املسلمني  شوكة  وقويت  أمرهم  ضعف  إذ  الفرس  نفوس  يف  سيئًا  أثرًا  الواقعة  هلذه  كان 
الغارات على بالد فارس )متكن املسلمون من الغارات يف بالد فارس ما بني الفرات ودجلة وكانت 

هذه الواقعة بالعراق نظري الريموك بالشام( )ابن كثري، ج7، 2005م، ص1778(.
رّوعت هذه اهلزائم قيادات فارس فتشاوروا يف أمرهم، وحبثوا عن أسباب تلك اهلزائم وردوها 
إىل اختالفهم وعدم وحدتهم، فعزموا على توحيد كلمتهم واجتماع صفهم حتت ملك من آل كسرى 
وهددوا القائدين رستم والفريزان بأنهما إذا مل يتحدا فإنهم سيقتلونهم )قال أهل فارس لرستم 
والفريزان -وهما على أهل فارس -أين يذهب بكما، أوهنتما أهل فارس وأطمعتم فيهم عدوهم 

لتجتمعان أو لنبدأن بكما( )الطربي، ج2، د:ت، ص610(.
طلب رستم والفريزان بعد هذا التهديد من بوران بنت كسرى وكان أمر الفرس إليها أن تكتب هلم 
أمساء نساء كسرى ففعلت، فأرسل القائدان يف طلبهن فوجدوا أن إحداهن هلا ابن أمسه يزدجرد 
فأحضروه وجعلوه ملكًا على فارس )قال الفريزان ورستم لبوران بنت كسرى أكتيب لنا أمساء نساء 
كسرى ففعلت، فأرسلوا يف طلبهن واستدلوهن على أبناء كسرى فقلن مل يبق إال غالم يدعى يزدجرد 



49

ISSN: 1858 - 8522 جملة جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية  –   العدد األول - يناير  2018م

من ولد شهريار بن كسرى فأرسلوا إىل أمه فدلتهم عليه فجاءوا به وملكوه أمرهم()نفسه، ص610(.
لكل منطقة  للقتال، فسمى  بدأ فورًا يف جتهيز جنده  الذي  الفرس لطاعة ملكهم اجلديد  تسابق 
جنودها، فتحمس أهل فارس لذلك ومتردوا على املسلمني وثاروا عليهم، ونقضوا عهودهم، فتعرض 
املسلمون بذلك خلطر عظيم )استوثقت املمالك ليزدجرد وقويت شوكته وبعث إىل األقاليم فخلعوا 

طاعة املسلمني ونقضوا عهودهم وذممهم( )ابن كثري، ج7، 2005م، ص1779(.
موقف املسلمني بعد توحد قيادة فارس:

كتب املثنى بن حارثة قائد اجليش االسالمي يف العراق إىل قائده االعلى اخلليفة عمر بن اخلطاب يربه 
حبال العراق )ويصور له املوقف احلرج لقواته( )حممد السيد الوكيل، 1995م، ص108(. اهتم عمر بن 
اخلطاب باألمر ورد رسالة املثنى ورسم له خطة حتركه واليت تنبين على اخلروج من وسط املناطق الثائرة 
إىل مناطق أكثر أمنًا وأقرب للجزيرة العربية، حماواًل مجع كلمة من حوله من العرب واستنفار القبائل 
العربية ملواجهة املوقف )أما بعد فأخرجوا من بني ظهري األعاجم، وتفرقوا يف املياه اليت تليهم على حدود 
ارضكم وأرضهم، وال تدعو يف ربيعة وال مضر وال حلفائهم أحدًا من أهل النجدات إال اجتلبتموه( )الطربي، 
ج2، د:ت، ص610(. نفذ املثنى تعليمات قائده األعلى فخرج من وسط فارس وعسكر بذي قار وتفرق بقية 
األمراء يف املناطق القريبة منه( فكونوا فرقًا قريبة بعضها من بعض ينظرون إىل بعضهم ويغيث بعضهم 

بعضًا إذا نزلت نازلة أو حزبهم أمر وكان ذلك يف ذي القعدة 13هـ /634م( )نفسه، ص611(.
األقوياء  الفرسان  إرسال  منهم  يطلب  والته  إىل  كتب  بل  اليت متت  الرتتيبات  بتلك  عمر  يكتف  مل 
بعدتهم وعتادهم وتوجيههم إىل العراق )ال تدعوا أحدًا له سالح أو فرس أو جندة أو رأي إال انتخبتموه 

، والعجل العجل، فوافوه باملدينة مرجعه من احلج( )الدينوري، 2001م، ص118(. ووجهتموه إليَّ
رفع اخلليفة عمر درجة االستعداد ملعاركه مع االمرباطورية الفارسية فور عودته من احلج فسار 
بنفسه ومن معه من اجلنود صوب العراق ونزل مبوقع يقال له صرار وال يعلم من معه خطته اليت 
يقدم عليها وهو أراد أن يرفع بهذا التكتم والسرية درجة االستعداد واحلذر وإنزال األمر منزلة 
من األهمية ليتبني من معه خطورة هذه اجلبهة )خرج عمر من املدينة حتى نزل على ماء صرار 
فعسكر به وال يرى الناس ما يريد أيسري أم يقيم( )البالذري، 2000م، ص249(. بعد ذلك مجع 
عمر الناس الذين معه وعقد جملسًا للشورى وأخربهم عن نيته يف املسري إىل العراق، فكان رأي 
عامة الناس موافقًا له، غري أن اخلاصة أصحاب احلل والعقد من كبار الصحابة كان رأيهم أن يتم 
اختيار قائد مبواصفات عالية ليقود احلرب يف هذه اجلبهة، ويكون دور اخلليفة هو توجيهه ومده 
بالرجال والعتاد، ويعترب هذا الرأي األخري صائبًا ألن اخلليفة مسؤول عن إدارة الدولة كلها. فال 
ينبغي له أن يرتك كل مهامه السياسية واإلدارية والتنفيذية واالقتصادية ويتفرغ ملهمة واحدة مهما 
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كانت أهميتها ميكن أن يؤديها شخص غريه، ثم إن اخلليفة إذا خرج وانهزم أو قتل سيكون وقع 
ذلك سيئًا على الدولة كلها وقد يصعب عالجه أما القائد فيمكن استبداله بآخر متى ما اتضح أنه 
ليس كفؤًا للمهمة املوكلة إليه )نادى منادي عمر الصالة جامعة فاجتمع الناس، فأخربهم اخلرب، 
فقال العامة سر وسربنا معك، ثم بعث إىل أهل الرأي فاجتمع إليه وجوه أصحاب النيب صلى اهلل 
عليه وسلم فامجعوا أن يبعثوا رجاًل من أصحابه ويقيم عمر باملدينة ويرميه باجلنود( )ابن كثري، 
ج7، 2005م، ص1873(، عليه طلب عمر بن اخلطاب من احلضور أن يرشحوا قائدًا هلذه اجلبهة، 
فاقرتح عبدالرمحن بن عوف أن يكون قائد هذه اجلبهة سعد بن أبي وقاص، القى هذا االختيار 
استحسانًا وقبواًل من اجلميع ملكانة سعد املرموقة وسط الصحابة )قال عمر: أشريوا علي برجل 
فقال عبدالرمحن بن عوف: وجدته، األسد يف براثنه سعد بن مالك، فأرسل عمر إىل سعد فقدم 

عليه فأمَّره على حرب العراق( )الطربي، د:ت، ص612(.
الرتتيبات اإلدارية جلبهة فارس بعد تكليف سعد بالقيادة:

وافق سعد بن أبي وقاص على هذا التكليف الذي مبقتضاه أصبح القائد األعلى جليش املسلمني 
يف مواجهة االمرباطورية الفارسية وهي واحدة من أعظم إمرباطوريات العامل وقتذاك، هلذا فهي 
متثل تهديدًا حقيقيًا لدولة االسالم الناشئة، بدأ اخلليفة وقائده يرتبان أمرهما إذ أن عمر انتخب 
أربعة ألف جندي لسعد ليسري بهم إىل العراق، وسار معه عمر قلياًل وودعه وأوصاه )خرج سعد 
إىل العراق يف أربعة ألف وشيعهم عمر من صرار إىل األعوص وخطب فيهم وأوصاهم وقال لسعد: 

إذا انتهت إىل زرود فأنزل بها وتفرقوا فيما حوله( )الطربي، ج2، د:ت، ص614(.
حرص سعد بن أبي وقاص على مقابلة املثنى قائد جيش املسلمني بالعراق، لكن املثنى توفى قبل وصول 
سعد وتوىل قيادة اجليش بشري بن احلضاضة )انتفض جرح املثنى الذي كان يوم اجلسر فمات قبل 
وصول سعد واستخلف على اجليش بشري بن احلضاضة( )ابن كثري، ج7، 2005م، ص1873(، وكان 
املثنى عندما شعر بدنو أجله أرسل مع أخيه املعين بن حارثة وصية إىل سعد ينبهه فيها أال يقاتل الفرس 
يف عقر دارهم، بل يقاتلهم على حدود أرضهم مع العرب، وذلك حتسبًا من هزمية جيش املسلمني الذي 
ميكنه الرتاجع بسهولة إىل مواقع آمنة داخل أرض املسلمني، وهذا يدل على عقلية املثنى العسكرية 
)قدم املعنى بن حارثة بوصية أخيه املثنى إىل سعد وفيها أن يقاتل املسلمني عدوهم من أهل فارس على 
أدنى حجر من أرض العرب فيكونوا أعلم بسبيلهم وأجرأ على أرضهم( )الطربي، ج2، د:ت، ص615(.
حرص عمر بن اخلطاب كقائد أعلى للجيش االسالمي أن يقف على كل التفاصيل داخل جيش 
سعد، إذ كان سعد يكتب إليه مبا عنده وينتظر أوامره وتوجيهاته، فعمر يدرك خطورة املوقف لذا 
يريد أن يكون شريكًا يف اختاذ القرارات الصعبة وعليه اهتم عمر بالربيد وحّسن أحواله حتى ال 
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تأخذ املكاتبات زمنًا طوياًل )ملا نزل سعد بشراف كتب إىل عمر مبنزله ومنازل الناس فكتب إليه 
وأمِّر عليهم  وعبئهم ومر رؤساء املسلمني فليشهدوا  الناس  ر  إذا جاءك كتابي هذا فعشِّ عمر: 

وقدِّرهم وهم شهود ووجههم إىل أصحابهم( )الطربي، ج2، د:ت، ص615(.
القادسية املعركة الفاصلة:

طلب عمر بن اخلطاب من قائده سعد أن جيعل وجهته القادسية )مدينة يف العراق تقع يف اجلنوب 
الغربي من بغداد وتعترب باب العراق العربي من يسيطر عليها يفتح له العراق ذراعيه( )حممد السيد 
الوكيل، 1995م، ص94(، كما طلب منه أن يكتب إليه بأدق التفاصيل حتى يستطيع أن يتخذ أوامره 
ويصدر قراراته عن علم تام ورؤى واضحة )واكتب إلي أين بلغ مجعهم ومن رأسهم الذي يلي مصادمتكم، 
فإنه منعين من بعض ما أردت الكتابة به قلة علمي، فصف لي منازل املسلمني والبلد الذي بينكم وبني 

املدائن صفه كأني أنظر إليها واجعلين من أمركم على اجللية( )الطربي، ج2، د:ت، ص615(.
كتب سعد إىل قائده يعلمه أن القائد الفارسي الذي توجه ملالقاتهم هو رستم )وأن الذي أعدوا ملصادمتنا 
رستم( )الدينوري، 2001م، ص168(، فكتب إليه عمر يطلب منه ان يقيم مبكانه ويرتيث حتى يأتيه عدوه 
وإذا ت هلم النصر يتقدمون حنو عاصمة اإلمرباطورية الفارسية املدائن )أقم مبكانك حتى يقضي اهلل 
لك عدوك فإن منحك اهلل أدبارهم فال تنزع عنهم حتى تقتحم املدائن()الطربي، ج2، د:ت، ص615(.

مكث سعد شهرًا كاماًل بالقادسية ومل تصل إليه قوات الفرس بقيادة رستم، أثناء ذلك متت بعض العمليات 
الصغرية إذ كان جند املسلمني يغريون على أطراف بالد فارس فيجلبون منها املؤن، استفزت هذه العملية 
الفرس وأزعجت قادتهم الذين اشتكوا إىل امللك فوجه امللك رستم بالتقدم حنو املسلمني )نزل سعد  القادسية 
وأقام بها شهرًا مل ير أحد من الفرس والسرايا تأتي باملرية من كل مكان فضجت رعايا الفرس من أطراف 

بالدهم إىل يزدجرد، واجتمع رأي الفرس على إرسال رستم إليهم( )ابن كثري، ج7، 2005م، ص1884(.
اختلف القائدان يزدجرد ورستم يف خطة احلرب فرستم يريد إرسال جيش صغري إذا انهزم أمده 
جبيش آخر كأنه يريد أن تكون احلرب على املسلمني على مراحل لكن يزدجرد كان متعجاًل لذا 
نراه يصر على إرسال جيش كثيف )قال رستم إن إرسال اجليوش بعد اجليوش أشد على العرب 

من أن يكسروا جيشًا كثيفًا مرة واحدة، فأبى امللك إال ذلك( )نفسه، صفحة 1784(.
علم سعد من عيونه أن رستم قد توجه إليهم، فكتب بذلك إىل عمر، فكتب إليه أن يبعث وفدًا من 
شخصيات قوية ومهابة وحكيمة إىل االمرباطور الفارسي يزدجرد ليشرحوا له سبب جميئهم ويدعونه 
إىل االسالم، ت تكوين الوفد من أربعة عشر رجاًل بقيادة النعمان بن مقرن، ذهب الوفد إىل املدائن 
وقابل االمرباطور الذي سأهلم عن سبب جميئهم وأغراهم ببذل املال والطعام والكسوة إن هم رجعوا 
إىل بالدهم، فسخر الوفد منه وأخربوه أنهم جاءوا يدعون الناس إىل االسالم فمن أبى فاجلزية وإال 
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فالسيف، مما أغضب امللك الذي أمر بطردهم مع اإلساءة إليهم )قال يزدجرد إذا كان اجلهد دعاكم 
فرضنا لكم قوتًا وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم فقالوا له: اخرت االسالم وإن شئت اجلزية عن يٍد وانت 

صاغر وإن شئت السيف فغضب امللك وطردهم( )الطربي، ج2، د:ت، ص619(.
وصل رستم إىل القادسية وعسكر جبيشه ومل يشأ أن يبدأ هجومًا على املسلمني، وكان يأمل أن يضجروا 
يطاول  مبعسكره  رستم  )وأقام  املعركة  خوض  على  أقدم  ملا  استعجله  يزدجرد  أن  ولوال  وينصرفوا 

املسلمني ليضجروا ويرجعوا فاستعجله امللك على حرب املسلمني()الدينوري، 2001م، ص622(.
متت مراسالت بني الطرفني حيث أرسل سعد إىل رستم عدد من الرجال األقوياء الذين استطاعوا 
أن يدخلوا الرعب يف نفوسهم كان آخرهم املغرية بن شعبة الذي قال لرستم ال صلح بيننا وبينكم 
)أرسل سعد إىل رستم عرفجة مب هرمسة  وحذيفة بن حمصن وربعي بن عامر واملغرية بن شعبة 
الذين خريوا رستم بني ثالث اإلسالم أو اجلزية أو احلرب، فغضب رستم وقال هلم ال صلح بيننا 
يعرب  أن  فاختار رستم  أواًل  يعرب  فيمن  وبينكم( )الطربي، ج2، د:ت، ص628(، عندئٍذ خريوه 
جبيشه إىل املسلمني فرتكهم املسلمون حتى عربوا )تعربوا إلينا أو نعرب إليكم، قال رستم: بل نعرب 

إليكم، فاستأخر املسلمون حتى عربوا( )ابن كثري، ج7، 2005م، ص1787(.
وصل رستم إىل ساحة املعركة وبدأ يعد نفسه حلرب فاصلة مع املسلمني مستخدمًا سالحًا جديدًا 
يعتقد أن املسلمني ال يعرفون التعامل معه وهي األفيال )فكان مع رستم يوم القادسية ثالثة وثالثني 
فياًل( )الطربي، ج2، د:ت، ص625(. وزع رستم األفيال على جيشه ومسى قواده )جعل رستم يف 
القلب مثانية عشر فياًل، ويف إحدى اجملنبتني مثانية ويف األخرى سبعة( )ابن األثري، ج3، د:ت، 
ص440(. أما يزدجرد فكان حريصًا على تتبع أخبار املعركة )لذا نظم رجااًل من مكان املعركة 

إىل باب اإليوان ينقلون له أخبارها أول بأول( )الطربي، ج2، د:ت، ص625(. 
أيقن سعد أن املعركة ستدور ال حمالة بينه وبني الفرس بقيادة رستم فأخذ يعد نفسه هلا ويضع اللمسات 
للمعركة  ميدانيًا  وقائدًا  له  نائبًا  عرفطة  بن  خالد  جعل  لذا  مريض  يومئٍذ  وهو  املعركة  لبداية  األخرية 
ص1787(،  2005م،  ج7،  كثري،  )ابن  عرفطة(  بن  خالد  فاستخلف  ودمامل  النساء  عرق  بسعد  )كان 
ولريفع معنويات جنده دعا الشعراء ذوي النجدة والوجهاء وأمرهم أن حيّرضوا الناس على الثبات والقتال 
ويذكرهم مبا جيب عليهم يف مثل هذه املواقف )أرسل سعد إىل الذين انتهى إليهم رأي الناس من ذوي 
املروءة والرأي ومن أهل النجدة والشعراء ليقوموا يف الناس مبا حيق عليهم عند مواطن البأس، كما طلب 

من القراء أن يقرأوا سورة اجلهاد )األنفال( فارتاح الناس وسكنوا( )الطربي، ج2، د:ت، ص631(.
تهيأ املسلمون للقتال وكانت رسالة سعد إليهم أن يبدأوا املعركة بعد صالة الظهر بعد أن يكرب 
أربعة تكبريات )إني مكرب أربعًا فإذا كانت الرابعة فازحفوا مجيعًا حتى ختالطوا عدوكم، فوقع 
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القتال يف احملرم 14هـ 635-م( )الطربي، ج2، د:ت، ص631(.
بدأت املعركة بني الطرفني وتقاتل الطرفان قتااًل شرسًا وملدة أربعة أيام استمرت املعركة ثم بدأت 
مقدم طالئعه،  اجلالينوس  وقتلوا  فقتلوه  رستم  املسلمون  )أدرك  للمسلمني  بنصر عظيم  تنجلي 
وانهزمت الفرس وحلقهم املسلمون يف أقفائهم فقتلوهم، وطاردوهم حتى جلوالء( )الذهيب،ج3، 
1989م، ص144( وبنهاية املعركة أصاب املسلمون غنائم كثرية وودوا لو يواصلون تقدمهم لكن 

أتت التوجيهات من القائد األعلى اخلليفة عمر بن اخلطاب يوقف تقدم اجليش االسالمي )أن قف 
مكانك وال تتبعهم وال جتعل بيين وبني املسلمني حبرًا( )ابن األثري، ج2، 1982م، ص479(. كان 
عمر حريصًا على أرواح املسلمني وال يريد أن يغرر بهم فسياسته يف الفتوحات القائمة على احلذر 
واحلرص جعلته يوقف الزحف مكتفيًا مبا حققه من جناحات يف األقاليم اليت تشكل بالد فارس 

)إني آثرت سالمة املسلمني على األنفال( )ابن األثري،ج3، 1982، ص37(.
املوقف العام للطرفني بعد القادسية:

اطمأن سعد إىل نتيجة املعركة اليت كان اخلليفة عمر اخلطاب شديد االهتمام بها، بل كانت تشغل 
بال الناس مجيعًا إذ كانوا ينتظرون نتائجها بفارغ الصرب حتى أن الرجل يكون عنده األمر العام 
فيؤجل النظر فيه حتى تظهر نتيجة املعركة اليت كانت تعين للطرفني حدثًا فريدًا له ما بعده )حتى 
أن الرجل لرييد األمر فيقول ال أنظر حتى أنظر ما يكون من أمر القادسية( )الطربي، ج2، د:ت، 
ص649(، وملعرفة نتيجة املعركة العامة كان اخلليفة عمر بن اخلطاب يرج من املدينة )يستخرب 
الركبان عن القادسية، من حني يصبح إىل انتصاف النهار( )نفسه، ص650(، فلما جاءه رسول 
سعد واخربه اخلرب وسلمه رسالة سعد فرح عمر بهذا النصر املبني وبشر به املسلمني )قرأ عمر 

الرسالة على املسلمني وبشرهم بالنصر( )ابن كثري، ج7، 2005م، ص1791(.
تعترب معركة القادسية أعظم معركة بالعراق فقد حسمت جبهة فارس أقوى وأخطر جبهات املواجهة 
مع الدولة االسالمية، فالفرس كانوا هم األقوى يف احمليط اإلقليمي )وحسبك أنهم انتصروا على 
االمرباطورية الرومانية ووصلت جيوشهم إىل ضفاف البسفور( )حممد رضا، 1993م، ص160(، 
يالحظ أن الفرس عملوا جاهدين حلسم هذ املعركة وحتقيق االنتصار على املسلمني ليثبتوا وجودهم 
وكفاءتهم العسكرية حتى ال تهتز صورتهم يف الداخل واخلارج لذا نراهم )جيشوا اجليوش ووضعوا 
هلا أدق اخلطط وأوكلوا قيادتها خلرية رجاهلم، لذا حتسب هلا عمر فاستنفر اليها مجيع القبائل 

العربية وهّم أن يرج بنفسه ملالقاة الفرس( )صاحل رمضان حسن، 2002م، ص239(.
أدرك سعد بعد انتصاره على الفرس يف القادسية أن معظم أراضي العراق أصبحت حتت قبضته، 
لذا ال بد من ترتيب إداري جلنوده املنتشرين يف العراق، وبعد التشاور مع قائده األعلى عمر بن 
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اخلطاب بنى سعد بن أبي وقاص جليشه مدينة جديدة هي الكوفة )سار سعد حتى نزل كويفة عمرو 
بن سعد فلم توافق الناس مع الذباب واحلمى، فبعث سعد رجاًل، فأشار هلم موضع الكوفة اليوم 

فنزل سعد بالناس وخط مسجدها وخط فيها اخلطط للناس( )الطربي، ج2، د:ت، ص648(.
انتظر سعد توجيهات قائده األعلى عمر بن اخلطاب فلما ارتاح اجليش قلياًل كتب عمر إىل سعد أن 
يتقدم حنو املدائن العاصمة )واملدائن هي مسكن امللوك ومستها العرب املدائن ألنها سبع مدائن( 
)أمحد شليب، ج2، 1994م، ص59( فواصل سعد تقدمه حنو املدائن، وكان الفرس قد حاولوا أن 
جيمعوا جندهم حوهلا ليمنعوا سعد من التقدم حنوها )فهزمهم سعد يف عدة معارك()حممد رضا، 
1993م، ص59(. وواصل سعد تقدمه حنو املدائن فحبسه عنها نهر دجلة( فأتاه أحد العلوج ودله 

أن  أن يزدجرد حياول  على خماضة( )الطربي، ج2، د:ت، ص655(. كذلك من عيونه علم سعد 
يرج من املدائن وسوف حيمل معه كل ما يستطيع محله من ثرواته الضخمة، فكانت خطة سعد أن 
يبادر باهلجوم، فدخلها ومل يكن أهلها يتوقعون وصوله بهذه السهولة )فوجئ أهل املدائن بأمر مل يكن 

يف حسابهم، فأجهضوهم، وأعجلوهم عن مجهور أمواهلم( )البالذري، 2000م، ص162(.
دخل اجليش االسالمي املدائن يف صفر 16هـ - 637م )واستوىل املسلمون على كل ما يف بيوت كسرى 
ودخلوا القصر األبيض( )الواقدي، ج1، د:ت، ص244( وبهذا تكون االمرباطورية الفارسية قد مخد 
أوارها ومل تعد متثل تهديدًا مباشرًا للدولة االسالمية، فقد استطاع سعد بن أبي وقاص – القائد 
احلكيم – ومعه ثلة من القيادات العسكرية القوية، أمثال القعقاع بن عمرو، واملغرية بن شعبة، وخالد 
بن عرفطة، والربعي بن عامر، والنعمان بن مقرن أن ينتصروا على االمرباطورية العاتية وأن يكسروا 

شوكة الفرس وأن يضموا العراق إىل دولتهم الوليدة وأن يصلوا باجليش االسالمي إىل مبتغاه.
مل يتمكن املسلمون عند دخوهلم املدائن من أسر اإلمرباطور الفارسي يزدجرد )أخذ يزدجرد أهله 
وما قدروا عليه من مال وخرج من املدائن( )الطربي، ج2، د:ت، ص676(، وكان سعد يقظًا ومتحسبًا 
حتى ال يفاجئه الفرس أو يغدروا به )فلما جاءت األنباء أن مهران عسكر جبلوالء أرسل إليه هاشم بن 
عتبة وهزمه وقتله( )الوافدي، ج1، د:ت، ص245( وكان لذلك أثرًا سيئًا على يزدجرد )الذي خرج 
من حلوان واجته إىل الري( )الطربي، ج2، د:ت، ص676( وواصل اجليش االسالمي تقدمه فأجلى 
الفرس عن )تكريت وماسبيز وفرسيبيا( )ابن كثري، ج7، 2005م، ص1812(، كما ت أسر القائد 
الفارس )اهلرمزان باألهواز وُأرسل إىل عمر بن اخلطاب باملدينة( )الطربي، ج2، د:ت، ص697(.

ويستنفرهم  قواده  )يراسل  وأخذ  ييأس  مل  لكنه  الفارسية  االراضي  عمق  إىل  يزدجرد  انسحب 
وحيثهم على مواجهة املسلمني( )صاحل رمضان حسن، 2002م، ص239(، فكتب سعد إىل عمر 
بن اخلطاب يعلمه بهذا التجمع )اجتمعت األعاجم بنهاوند وعليهم ذي احلاجب( )ابن كثري، ج7، 
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2005م، ص1838(. اهتم عمر بهذا األمر وخشى على جند املسلمني الذين توغلوا يف أحراش 

العراق )وأوشك أن يرج بنفسه لقيادة جيش املسلمني( )الطربي، ج2، د:ت، ص697(، وبعد 
الفارسي  التجمع  حيث  نهاوند  إىل  املسلمني  جيش  يقود  أن  وسعد  عمر  بني  االتفاق  ت  التشاور 
القائد النعمان بن مقرن الذي اشتبك وجيشه مع الفرس وانتصر عليهم بعد قتال عنيف وكان هو 
أحد شهداء املعركة )وجه سعد النعمان بن مقرن على نهاوند فسار إليها وهزم الفرس واستشهد 
النعمان يف هذه املعركة اليت مساها املسلمون لعظمتها فتح الفتوح( )البالذري، 2000م، ص184(.  
ل إىل  وبهزمية الفرس يف نهاوند تكون العراق قد أسلمت أمرها متامًا للجيش االسالمي )الذي توغَّ

قلب األراضي اإليرانية( )بسام العسلي، 1988م، ص25(.
واصل املسلمون تقدمهم يف بالد العجم حتى يتم تأمني هذه اجلبهة وتسلم من أي حماولة فارسية 
إلرجاعها )أشار األحنف بن قيس إىل عمر بن اخلطاب أن يتوسع املسلمون يف بالد العجم ويضّيقوا 
على كسرى، فأذن له عمر بغزو خراسان ففتحها( )الذهيب، 1989م، ص150(. وقد حاول يزدجرد 
أن يستنجد باألتراك )فحارب األحنف بن قيس الفرس والرتك جمتمعني فهزمهم( )نفسه( كما 
استنجد يزدجرد مبلك الصني )ولكن مل يستجب له، فأقام كسرى يف بعض بالد العجم مقهورًا 

حتى ُقتل بعد سنتني من خالفة عثمان بن عفان( )ابن كثري، ج7، 2005م، ص1893(.
مل يستطع قادة الفرس أن يتجرعوا مرارة هزميتهم وزوال دولتهم على يد اخلليفة الثاني عمر بن 
اخلطاب فدبروا مكيدة للتخلص منه وت قتله على يد أبي لؤلؤة اجملوسي مبشاركة اهلرمزان أحد 
قيادات الفرس الذي ت أسره واعتنق االسالم خوفًا على حياته )قال عبدالرمحن بن أبي بكر: 
عندما طعن عمر مررت على أبي لؤلؤة عشية أمس ومعه جفينة واهلرمزان فلما رهقتهم سقط 

منهم خنجر له رأسان( )الطربي، م2، د:ت، ص735(.
اخلامتة:

أكمل املسلمون يف عهد اخلليفة الثاني عمر بن اخلطاب فتح العراق مقر االمرباطورية الفارسية واليت 
كانت إحدى الدولتني العظيمتني وقتذاك لتصبح اجلبهة الشرقية للدولة االسالمية أكثر تأمينًا ومل 
يتبق هلذه االمرباطورية العظيمة إال جيوب صغرية يف بالد العجم ت القضاء عليها يف عهد اخلليفة 

الثالث عثمان بن عفان وكانت مثرة هذا الفتح املبني عدد من النتائج اهلامة نوجزها فيما يلي:
	••أضحت الدولة االسالمية قوة معتربة ذات كيان داخل املنظومة العاملية اليت كانت موجودة وقتذاك.
األكفاء  القادة  يقوده عدد من  ُيقهر  املعارك أن هلم جيشًا ال  املسلمون من خالل هذه  	••أثبت 
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الذين كان هلم دورًا بارزًا يف كل معارك املسلمني مع الفرس والروم وغريهم.
	••ضم أراضي جديدة للدولة االسالمية كان له أثر على االقتصاد وزيادة الدخل القومي وارتفاع دخل الفرد.
	••ساهمت شعوب االمرباطورية الفارسية يف إثراء النهضة الفكرية والعلمية واإلدارية للدولة االسالمية.
أفل  اليت  لدولتهم  وثأرًا  عليه  حقدًا  اخلطاب  بن  عمر  اخلليفة  إغتيال  مؤامرة  الفرس  دبر  • •	

جنمها يف عصره.

املصادر واملراجع:
املصادر:

	•••ابن األثري، أبو احلسن الشيباني، الكامل يف التاريخ،ج2، دار الفكر العربي، بريوت، 1982م.
	••ابن حجر العسقالني، أمحد بن علي، فتح الباري شرح صحيح االمام البخاري، ج2، دار الفكر بريوت، د:ت ، ص603.

	••ابن كثري، االمام ابو امساعيل، البداية والنهاية، ج7، دار صادر، بريوت، 2005م.
	••البالذري، اإلمام أمحد بن حيي، فتوح البلدان، دار الكتب العلمية، بريوت، 2000م.
	••الدينوري، أمحد بن داؤود، األخبار الطوال، ج1، دار الكتب العلمية، بريوت، 2001م.

	••الذهيب، احلافظ مشس الدين، تاريخ االسالم ووفيات املشاهري، ج2، دار الكتاب العربي، بريوت، 1989م.
	••الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، تاريخ األمم وامللوك، م2، دار مكتبة اهلالل، بريوت، د:ت.

املراجع:
	••أمحد شليب، موسوعة التاريخ االسالمي، ج1، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 1994م.

	••بسام العسلي، فن احلرب االسالمي، دار الفكر، بريوت، 1988م.
	••عبداملنعم اهلامشي، موسوعة تاريخ العرب، عصر الرسول وخلفائه، مكتبة اهلالل، بريوت، 2006م.

	••حممد السيد الوكيل، جولة تاريية يف عصر اخللفاء الراشدين، دار اجملتمع، جدة، 1995م.

	••حممود شيت خطاب، قادة فتح العراق واجلزيرة، دار القلم، القاهرة، د:ت.

الدوريات:
العدد  دبي،  والعربية،  االسالمية  الدراسات  كلية  املزني، جملة  مقرن  بن  النعمان  الصحابي اجملاهد،  رمضان حسن،  	••صاحل 

الرابع والعشرون، شوال، 1427هـ ، أبريل، 2002م.
االسالمي، جملة  الفتح  الفراتية خالل حركة  اجلزيرة  ونصارى  املسلمني  بني  الصلح  معاهدات  احلكمي،  غنتاب  	••عبداحلكيم 

البلغاء للبحوث والدراسات، جامعة عمان األهلية، اجمللد التاسع، العدد االول، صفر 1423هـ، نيسان 2002م، ص137.
                                                                   



57

التدريس املصغروأثره يف تنمية بعض املهارات 
التدريسية لدي طالب كلية الرتبية جامعة وادي النيل

    عمر الماحي الطاهر 1 *

1. كلية التربية، جامعة وادي النيل 
 Email:wahbi64@hotmail.com *

م�ستخل�ص
تهدف الدرا�سة ملعرفة اأثر التدريب العملي يف تطوير مهارات الطالب بكليتي الرتبية واملعلمني بجامعة وادي النيل. 
مت  البحث.  هذا  يف  لأهميتها  التجريبية  الو�سفية  الطريقة  الباحث  ا�ستخدم  التقليدية.  النظرية  بالطريقة  مقارنة 
اختيار عينات البحث من طالب كليتي الرتبية واملعلمني تخ�س�س لغة عربية، درا�سات اإ�سالمية والذين مت توزيعهم 
على املدار�س للتدريب بالإ�سافة لربنامج التدريب العملي. مت ا�ستخدام برنامج التحليل الإح�سائي لتحليل البيانات.
مهارات  تطوير  يف  والتجريبية  ال�سابطة  املجموعة  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  ل  للدرا�سة:   الرئي�سة  النتائج 
التدري�س، ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني املجموعتني يف التح�سيل الأكادميي واملهاري، الطالب الذين نالوا 

دورات يف التدريب العملي اأكرث فاعلية من الذين تدربوا بالطريقة التقليدية.
 

Abstract
This study aims at recognizing the impact of micro-teaching on developing skills 
of student  at  faculty  for education in Nile Valley University compared with 
the traditional theoretical method. The researcher adopted both description and 
experimental methods, these two methods are most appropriate for the research. The 
research sample was chosen from faculty of Education the students were specialized 
in Arabic Language /Islamic studies and they were about to take teaching practice. 
The tools used in this study were observation checklist, achievement test on teaching 
method micro-teaching training program. The SPSS program was used statistical 
analysis data. The main findings of the study were: There is no significant statistical 
deference between the control group and experimental group in achievement, There 
is significant statistical difference between the experimental group and the control 
group in development of their teaching skills in favour of the experimental group, 
The student who taught by micro-teaching program were more effective and positive 
than these who taught by traditional method.
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مقدمة: 
أن جناح عملية التعليم  يتوقف على كثري من العوامل املختلفة اال أن وجود معلم ماهر وفعال يعد 
حجر الزاوية فى هذا النجاح  لذا تعد قضية اعداد املعلم قبل اخلدمة او اثناءها من القضايا 
املهمة التى شغلت الكثري من املؤسسات الرتبوية  والتعليمية والباحثني وذلك لالدوار  املتعاظمة 
التى يقوم بها املعلم لتحقيق األهداف الرتبوية والتعليمية وتؤكد االجتاهات الرتبوية املعاصرة فى 
جما ل تطوير اعداد املعلم قبل اخلدمة أن جناح عملية اعداده تعتمد بدرجة كبرية على نوعية 
طالب كليات الرتبية ومستويات حتصيلهم ومساتهم الشخصية واجتاهاتهم وميوهلم حنو مهنة 
التدريس والعمل بها باالضافة اىل نوعية الربامج االكادميية واالنشطة واخلربات التى تتوافق مع 
كانت  املعلمني من هنا  للطالب  واملهارى  واملعريف  املهنى  باملستوى  ننهض  العصر حتى  متطلبات 

فكرة الرتبية العملية كربنامج تدرييب ضمن املقررات الدراسية. 
ومن التجارب الرائده يف ميدان الرتبيه العمليه جتربه التدريس املصغر Micro Teaching  واليت 
واكسابهم بعض  املعلمني  الرتبويه احلديثه يف تدريب الطالب  التقنيات واالساليب  تعد من اهم 

املهارات التدريسية.
وحتى نتحقق ونكتشف عن مدي تأثري التدريس املصغر لطالب كليات الرتبية ودوره يف اعدادهم 

وأكسابهم املهارات التدريسية الالزمة ظهرت احلاجة ملثل هذه الدراسة.
مشكلة الدراسة:

الحظ الباحث أثناء عمله كأستاذ مساعد بكلية الرتبية جامعة وادى النيل قسم العلوم الرتبوية 
واكسابهم  مهنيا  إلعدادهم  كافية  غري  الرتبية  كلية  لطالب  العملية  الرتبية  فرتة  أن  والنفسية 
املهارات التدريسية الالزمة االمر الذى جعل الباحث يفكر فى وسيلة اخرى ترتجم من خالهلا 
بعض  املعلمني  الطالب  من خالله  يكتسب  عملى  تدريب  اىل  التدريس  لطرق  النظرية  الدراسة 
املهارات التدريسية التى تساعد املعلم فى حتقيق أهدافه التعليمية وهذا اليتحقق اال باالهتمام  
املبكر باسلوب التدريس املصغر ومعرفة أثره فى تنمية بعض املهارات التدريسية لدى طالب كلية 

الرتبية جبامعة وادى النيل.
أهمية الدراسة :

ميكن حتديد أهمية الدراسة فى اآلتى:
1.  قد تسهم فى تطوير وحتديث اساليب التدريس املصغر الذي يساعد يف اعداد الطالب املعلمني 

اعداد جيدا.
2.  قد تساعد يف ترقية االداء املهين بتمليك الطالب املعلمني بعض املهارات التدريسية الالزمة.
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3. قد تسهم توصياتها يف إنشاء مدرسة للتدريب بكلية الرتبية.
اهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الجياد رؤية متطورة للتدريس املصغر من خالل:
1.  التعرف على أثر أسلوب التدريس املصغر يف إكساب الطالب املعلمني بكلية الرتبية –جامعة 

وادي النيل بعض املهارات التدريسية الالزمة .
2.  االستفادة من الدراسات السابقة التى استخدمت أسلوب التدريس املصغر لتدريب الطالب املعلمني.
3.  التعرف على أثر االسلوب النظرى للطالب املعلمني املستخدم حاليًا بكلية الرتبية ومقارنته مع 

أثر استخدام أسلوب التدريس املصغر.
فروض الدراسة:

يفرتض الباحث أنه:
1.  ال توجد فروق دالة إحصائيًا لدى اجملموعتني الضابطة )األسلوب النظري( واجملموعة التجريبية 

يف التحصيل الدراسي ملقرر طرق التدريس العامة قبل الرتبية العملية.
املهارات  بعض  املعلمني  الطالب  إكساب  يف  اجملموعتني  بني  إحصائيًا  دالة  فروق  توجد  ال    .2

التدريسية الالزمة بعد الرتبية العملية. 
3.  اسلوب التدريس املصغر أكثر إجيابية فى إكساب طالب كلية الرتبية بعض املهارات التدريسية 

الالزمة مقارنة باألسلوب النظري بعد الرتبية العملية.
أدوات الدراسة:

استخدم الباحث األدوات التالية:
1.  بطاقة مالحظة لتقويم آداء الطالب الذين يقومون بتنفيذ بعض املهارات التدريسية.

2.  جهاز وكامريا فيديو بغرض التغذية الراجعة.
3.  برنامج تدرييب عن طريق أسلوب التدريس املصغر يطبق علي اجملموعة التجريبية.

جمتمع الدراسة :
يتكون جمتمع الدراسة من:

طالب كلية الرتبية –جامعة وادي النيل املستوي الرابع الفصل الدراسي السابع البالغ عددهم 415 
طالبًا وطالبة.
عينة الدراسة:

عينة عشوائية من طالب كلية الرتبية جامعة وادي النيل وعددهم )80( طالبًا وطالبة.
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حدود الدراسة:
أ.  احلدود املكانية والية نهر النيل )طالب كلية الرتبية –جامعة وادي النيل –املستوي الرابع(.

ب. احلدود الزمانية )2017-2016(.
ج.  احلدود املوضوعية التدريس املصغر وأثرة يف تنمية بعض املهارات التدريبية لدى طالب كلية 

الرتبية – جامعة وادى النيل.
مصطلحات الدراسة:

التدريس املصغر :
موقف تعليمي يتم يف وقت قصري عشر دقائق يف املتوسط يشرتك فية عدد من الطالب املتدربني 
)الن  مهارة حمددة  على  الطالب  من خالله  يتدرب  اىل عشرة(  عددهم من )مخسة  ويرتاوح 
املهارات  للباحث تدريب الطالب املعلمني علي بعض  التعريف اإلجرائى  25:1969( ويف  وريان، 
التدريسية يف جمال ختصصه من خالل تنظيم موقف تعليمي يقدمه أمام زمالئه الطالب أو يف 

فصل دراسي من مدارس املرحلة الثانوية جملموعة من الطالب.
الرتبية العملية:

يقصد بها يف هذه الدراسة أنها برنامج تدرييب لتدريس الطلبة املعلمني مبدارس املرحلة الثانوية 
على مستوى حمليات والية نهر النيل ويشرف عليه املختصون من أساتذة كلية الرتبية باقسامها 

املختلفة ويتم من خالل املمارسة احلقيقية للتدريس.
املهارات التدريسية: فى التعريف اإلجرائى للباحث هى :

-االجراءات التى يقوم بها الطالب املعلمون داخل الصف الدراسى لتعديل سلوك الطالب بدقة 
متناهية وحتقيق هدف تعليمى معني .

،للقيام  حتديدها  ميكن  اليت  للمعلم  الضرورية  األساسية  املهارات  هي  التدريسية  -املهارات 
بالتدريس ويظهرها الطالب يف نشاطه وتعاونه مع التلميذ واليت ميكن مالحظتها )إحسان األغا 

.)645:1994

الطلبة املعلمون : يقصد بهم يف هذه الدراسة طالب كلية الرتبية جبامعة وادي النيل الذين يقومون 
مبمارسة االداء الفعلي للتدريس من خالل برنامج الرتبية العملية للعام الدراسي 2016 .

االطار النظري والدراسات السابقة:
* نشأة التدريس املصغر :

يف العام )1961( قامت جمموعة من كبار املربني يف جامعة )إستانفورد( بكاليفورنيا مبحاولة 
إعداد املعلمني بطريقة جديدة .
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وأول ما قامت به هو مسح املهارات الالزمة لعملية التدريس الناجحة ، ثم حتديد ما يلزم منها 
للمعلم حتى يقوم مبهامه التعليمية داخل غرفة الصف الدراسي .

 Micro teaching  Dwight(مصطلح التدريس املصغر )ويف العام )1963( أطلق )دوين ألن
أكثر  أسلوب جديد  منها هو حماولة اجياد  كان اهلدف  وقد  التجربة  بناء على هذه    )Alleng

فاعلية فى تدريب املعلمني قبل ممارسة مهنة  التدريس فى اخلدمة، وكان قد طلب من املتدربني 
فى هذة التجربة القيام بالقاء درس توضيحى )رشدي( 1999.)ص 201(.

وكان منطلق ذلك الدرس التساؤل االتى:
الدافعية  املتدربني  الطالب  لدى  يولد  ان  شأنه  من  مثريا  تعليميا  موقفا  خنلق  أن  نستطيع  هل 
والرغبة فى أكتساب تقنيات تربوية تعليمية تعمل على ترقية آدائهم فى املواقف التعليمية املختلفة؟.

إبتكر أصحاب هذه التجربة موقفا يستلزم أربعة طالب يف كل جمموعة ،وقد كلف هؤالء الطالب 
التعليم ،  التعليم ، فمنهم من لعب دور تلميذ بطئ  بالقيام بأدوار تالميذ تتفاوت قدراتهم علي 
ومنهم من لعب دور تلميذ متشوق إىل التعليم ، ومنهم من لعب دور غري الراغب فيه ،ومنهم من 
لعب دور امللم بكل شي ، وكان اهلدف الرئيس من ذلك هو إشعار املتدربني من الطالب باحلاجة 

لتعلم هذا األسلوب الذي مسي بالتدريس املصغر.
فأنشأ هذا  املصغر،  التعليم  إلي خمترب  التجربة  ونتيجة ذلك ظهرت احلاجة عند أصحاب هذه 
يعلم  حيث  الطريقة،  هذه  أسس  ولدت  املخترب  هذا  ويف  )1963م(،  عام  األولي  للمرة  املخترب 
الطالب املتدربون دروسًا مدتها قصرية لطالب عاديني، ويف وسعهم أن يتاروا املوضوع الذي يروق 
هلم، وبعد  الدرس مباشرة تعقد جلسة مناقشة ونقد حياول االستاذ املشرف خالهلا آن يسرتجع 
مع الطالب صورة الدرس املعطي بعده يعيد الطالب املتدربون الدرس أمام جمموعة أخري من 

الطالب، ثم تلى ذلك جلسة مناقشة ونقد )عبد اهلل عبد الدئم: 1979م: ص46(.
أن  بقوهلم  املصغر  للتدريس  شامل  بوصف  )1969م ص2  )ريان(  و  )الن(،  من  كل  قام  وقد   

التدريس املصغر فكرة تستند  اىل مخس فرضيات أساسية هي:
1. إن التعليم املصغرهو تعليم حقيقي ،حيث آن املعلم  والطالب يعملون معًا يف موقف  عملي، قبل 

أن ميارس الطالب املعلم مسئوليته يف التعليم املصغر باملدرسة.
2. إن التعليم املصغر يقلل من تعقيد التدريس العادي، من حيث عدد التالميذ، زمن التدريس، 

وحمتوي الدرس 
3. إن التعليم املصغر يوكد على التدريب من أجل إجناز أعمال ومهام معينة ،وهذه املهام قد تكون  

بالتدريب على مهارة  تعليمية، أو على أساليب التدريس أو يف غرض تطبيقي يف طرق التدريس.
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4. إن التعليم املصغر  يعمل  علي  ربط التدريب ، حيث ميكن التحكم يف الزمن وعدد التالميذ، ويف 
طريق التغذية الراجعة.

األداء  عن  النتائج  مبعرفة  املعلم  الطالب  تزويد  على  كبرية  بصورة  يعمل  املصغر  التعليم  إن   .5
والتغذية الراجعة.

* وتشري )كوثر كوجاك 2001م:ص26(. اىل ان فكرة التدريس املصغر نشأت بناء على مسلمة 
العملية يف صف  وأن ممارسة هذه  التدريس عملية معقدة ومركبة،  او  التعليم  ان عملية  قوامها: 

دراسي يزدحم بالتالميذ ، ومن معلم مبتدئ يعترب موقفًا مربكًا.
*وقد اورد حسني زيتون )2001م :ص56(. أنه عرب التدريس املصغر ميكن تقسيم عملية تنفيذ الدرس 

اىل املهارات الفرعية وانه ميكن التدريب على كل مهارة على حدة ، من خالل موقف تدريسي مصغر .
مفهوم التدريس املصغر:

هنالك تعريفات عديدة للتدريس املصغر يف األدب الرتبوي، نورد منها ما يلي:
يعرفه كل من الف، وريان رائد التدريس املصغر )1969م ص25( بأنه موقف تعليمي يتم يف وقت 
قصري حوالي )10( دقائق يف املتوسط ويشرتك فيه عدد من الدارسني يرتاوح عددهم عادة مابني 
)5-10( طالب، يقوم املتدرب خالله بتقديم  مفهوم معني أو التدريب على مهام  حمددة ،ويهدف 
اىل اعطاء املدرس فرصة للحصول على تغذية راجعة عن  املوقف التدرييب، ويف العادة يستخدم 
التسجيل  هذا  ولكن  الراجعة،  التغذية  عملية  لتسهيل  املوقف   هذا  لتسجيل  التلفزيوني  الشريط 
اليعد شرطًا اساسيًا المتام التعليم  املصغر. ويعرف كل من عبد اهلل الفرا وعبد السالم جامل 
)1999م: ص153(، )التدريس املصغر بأنه: عبارة عن موقف تدريسي مصغر يتدرب فية املعلمون 
على مواقف تعليمية حقيقية يف اطار مبسط يشبه غرفة الصف العادي ولكنه اليشتمل على العوامل 

املعقدة التى تدخل عادة يف عملية التدريس(.
وتري رجاء عيد )2001م ص 167( أن التدريس املصغر عبارة عن ممارسة حقيقية على مقياس 
مصغر يف عدد التالميذ وزمن التدريس وحمتواه، من أجل تطوير مهارت جديدة، وصقل مهارات 
سابقة قدمية . ويرى مازن )1998م: ص112( أن التدريس املصغر يف معناه البسيط عبارة عن 
موقف تدريس مصغر ، يتدرب املعلمون بواسطتة على مواقف تعليمية حقيقية يف إطار مبسط يشبه 
غرفة الصف العادي، يتدرب فيه املعلم غالبًا يف املدة الواحدة على مهارة او مهارتني، وذلك بقصد 
تعلمها وإتقانها قبل االنتقال إىل مهارة اخرى، وترتاوح مدته من )5-20( دقيقة قد تزيد او تنقص 

وفقا للظروف احمللية وعدد طالب يرتاوح من)4-10طالب(.
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الفرق بني التدريس التقليدي والتدريس املصغر 

التدريس التقليديالتدريس املصغر

على  التدريب  يتم  فال  التعليمية  اخلربة  فيه  تتجزأ   /1
أكثرمن  مفهوم واحد أومهارة واحدة .

او  )مفاهيم,  التدريسية  اخلربات  منه  تعدد   /1
مهارات، اوحقائق ومعلومات(

قليله  حاالت  ويف  للدرس  فقط  واحدة  مهارة  2/توظف 
مهارتني .

2/ تعدد االساليب اليت يقوم بها املعلم لتحقيق هدف 
الدراسة وبذلك يستخدم أكثر من مهارة يف نفس الوقت.

3/اليزيد عدد الطالب عن عشرين طالبًا، وقد يكونوا من 
زمالئه فى الكلية أواملعهد 

3/ يضم الفصل عددًا كبريًا من الطالب 

4/ ال يتعدى زمن احلصه )10( دقائق و )20( دقيقة يف 
حاالت نادرة

4/ زمن احلصة أربعني )40( دقيقة .

واملتدربني  الراجعة من املشرف  التغذية  5/تتعدد حصاد 
واملتدرب نفسه.

5/قرصة التغذية الراجعة واملناقشة  حمدودة جدًا.

6/ ال يوجد تسجيل هرمي للحصة . 6/  يوجد تسجيل غالبًا .       

أمأم  الدرس  إلعادة  أخرى  فرصة  توجد  الغالب  يف   /7
نفس الطالب حتى يتم اتقان املهارة  احملددة 

نفس  على  الدرس  إلعادة  أخري  فرصة  التوجد   /7
الطالب .

مراحل التدريس املصغر: 
ميكن استيعاب هذه املرحلة من خالل الرسم التالي :

 

 نجاح

مناقشته 
مع 

 المشرف

تحضير درس مركز 
 على استخدام المهارة 

 ادارة المهارة

 التغذية راجعة

تعريف  المهارة 
فيلم  المطلوبة

 فيديو

	 فشل
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لقد ت بناء تنمية التعليم املصغر على الفرضيات التالية:
1. تعقيد املوقف املصغر ، حيد كثريًا من فرصة املتدرب يف اتقان التدريس، أما يف التعليم التوجد 

مشكالت صفية ، لقله  احملتوي التعليمي وعدد الطالب والوقت املخصص للدرس.
2. التدريب الذي يركز على مهارة حمددة يساعد فى إتقانها.

3. الطريقة التدريسية التى ميكن التحكم فيها أفضل من الطريقة التى التنظم فى خطواتها.
فرص  مازادت  كل  التدريب  جلسة  الذاتى خالل  وتقوميه  أدائه  على  املعلم  إطالع  مازاد  كل   .4
جناحه مستقباًل فى جلسة أخرى )تعزيز فورى( فالتدريس املصغر يعطي فتل هنا  التعزيز الفوري 

عن طريق  التغذية الراجعة. 
مزايا التدريس املصغر:

العديد من املزايا والفوائد فى  التدريس املصغر،  تناولت  التى  العلمية  أثبتت الدراسات والبحوث   
تدريب املعلمني، فقد أشار كل من )حممود حسان :2000 :ص39(، )حسني زيتون :2001 ص569(، 

عبداللطيف بن :2005:ص112( أن مزايا التدريس املصغر فى تدريب املعلمني تتمثل فى:
1.  أن التدريس املصغر يفف من حده املوقف التدريسي احلقيقي يف الصف الدراسي ، الذي يسوده 

يف معظم األحيان جو من التوتر والرهبة ، بينما املتدرب يف حصة التدريس املصغر يشعر بالثقة .
2.  ردم الفجوة بني النظرية والتطبيق ،وهذا ما تسعى إليه الرتبية العملية يف جعل التدريب عملية 

ميدانية يكون فيها الطالب املتدرب علي صلة وثيقة بني ما درسه نظريًا وما طبقه عمليًا.
التعليم  مبدأ  علي  املختلفة  التدريسية  املهارات  إتقان  من  املعلم  املصغر ميكن  التدريس  أن    .3

 . Mastery Learning  لالتقان
4.  التدرج يف عملية التدريس من مهارة إلي أخري .

5.  يساعد التدريس املصغر علي تنمية االجتاهات االجيابية للمتدرب حنو مهنة التدريس .
6.  األفراد الذين يتم تدريبهم علي مهارات التدريس من خالل أسلوب التدريس املصغر يكونوا 

أقدر علي ممارسة املهارات التدريسية يف املواقف التعليمية مستقباًل.
تدريس فعلي يكتسب كل  أنة  اال  يبدو كأنه موقف مصطنع  التدريس املصغر  أن  بالرغم من    .7

خصائص ومكونات التدريس احلقيقي .
8.  املناقشة اليت تلي التدريس املصغر تفيد املعلم يف التعبري عن نفسه ،وطالقة لسانه وتطوره 

وتنمية قدراتة علي االساليب االجيابية يف النقاش .
وهنالك مزايا أخري يراها الباحث ميكن حتقيقها من خالل التدريس املصغر أهمها:

.Feedback 1. يتيح فرصة التعزيز الفوري عن طريق التغذية الراجعة
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2. يتم التخطيط للمهارة املراد التدريب عليها مسبقًا ليعزز ثقة الطالب املتدرب.
3.  جيعل من الطالب املتدرب أكثر إبداعًا ومتيزًا يف أدائه املستقبلي.

عناصر التدريس املصغر:
حيتاج الراغبون يف أستخدام  أسلوب التدريس املصغر الي  توفري العديد من العناصر الضرورية ، 

وقد ذكر )رشدي 1999:ص 204( أي التدريس املصغر يشتمل على عدد من املكونات وهي:
1.  معلومات مهمة أومهارة واحدة يراد تعلمها .

 Micro teacher 2.  مدرس حتت التمرين
Micro class 3.  فصل صغري

 . Feedback فرتة زمنية قصرية لتدريس الدرس .،مصادر متعددة للتغذية الراجعة 
فرصه ملعرفة  التدريس ويذكر جون هيئري  Mcicr رشتدي : ص 204( أن التدريس املصغر مير 

مبراحل مخس وهي:
Video tape Recording . 1.  التسجيل التلفزيوني

Reviewing. 2.  دراسة شريط التسجيل
Responding. 3.  االستجابة للشريط بالتعليق

Refine. 4.  تعديل الدرس
Redoing. 5.  معاودة الدرس

ويطلق عليها )هيئري اصطالح الراءات اخلمسة(.
هنالك ويشري كل من الن وريان )1969:33( )حمسني فرج :2005:106( إن للتدريس املصغر عدة عناصر:

1.   حتديد املهارات التدريسية 
2.  فصل صغري

3.  مدارس حتت التمرين .
4.  اختيار طالب التدريس املصغر .

5.  املشرف الرتبوى.
6.  مصادر متعددة للتغذية  الراجعة .

وعمومًا ميكن حتديد عناصر التدريس املصغر فى :
1.  املهارات التعليمية .
2.  املشرف امليدانى .

3.  الطالب .
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4.  التسجيل املرئى أو بطاقة الزمن .
5. التغذية الراجعة .

6.  التقويم ومتابعة االداء
املهارات التى ينميها التدريس املصغر:

ذكر ألن وريان )1969 - ص25( أنه من خالل برنامج التدريس املصغر فى جتربة استانفورد ت 
اختيار )20( مهارة تدريسية ،يرى أنها صاحلة مع اختالف التخصص واملراحل التعليمية، وقد 
ثبت من خالل التجربة جناح التدريس املصغر بكفاءة كبرية فى تنمية هذه املهارات استخدم فيها 
التى  السلوكية  مكوناتها  إىل  األشكال  هذه  ثم ت حتليل   Task Analysis املهمة  أسلوب حتليل 
ساعدت على ساعدت وضع برنامج تدريبى للدارسني من أجل إكسابها. تلك املهارات هى مهارة 
الطالقة فى إلغاء االسئلة، مهارة التعمق فى إلقاء األسئلة، مهارة القاء أسئلة ذات مستوى أعلى، 
مهارة االستحواذ على انتباه التالميذ ،مهارة شرح الدرس، مهارة التهيئة للدرس اجلديد، مهارة 

استخدام السبورة التعليمية.
وقد حللت حبوث تطوير التعليم املصغر فى اسرتاليا واملتعلقة بطرائق التدريس ،ووجدت أن هنالك 
)140( من املهارات ،وقد ناقش كل من ألن وريان جبامعة استانفورد هذه املهارات وخلصها فى 
)14( مهارة متثل املهارات العامة للتدريس، ونوقشت هذه املهارات مرة أخرى عام 1976 وطورت 

إىل مقياس عام أكد على )21( مهارة صنفت فى مخس مراحل هى:
1.  مهارات ماقبل الدرس.
2.  مهارات تقديم الدرس.

3.  املهارات اإلدارية.
4.  مهارات تقويم الدرس.

5.  مهارات وضع االختيارات واالمتحانات.
الدراسات السابقة:

استفاد الباحث من بعض الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة واليت تناولت التدريس 
املصغر ومدى فاعليته وأثره يف تنمية املهارات التدريبية اليت تسهم يف ترقية األداء املعين للمعلم 
قبل اخلدمة، وإعداده إعدادًا جيدًا ملا بعد اخلدمة، بإعتبار التدريس املصغر اسلوب من األساليب 

احلديثة لتدريب وإعداد املعلمني.
ومن هذه الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع:

املصغر  التدريس  ملهارات  الطالب  ممارسة  أثر  بعنوان  )1989م(  احلريقي  سعد  دراسة   .1
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باجلامعات السعودية بهدف التوصل إىل أثر التدريس املصغر على التحصيل الدراسي، استخدم 
الباحث املنهج التجرييب على عينة من الطالب قوامها )30( طالبًا ختصص تاريخ قسمت بثالث 
جمموعات، إثنني جتريبيتني وأخرى ضابطة من نتائج هذه الدراسة إن هنالك فروق دالة إحصائيًا 

يف زيادة التحصيل الدراسي لصاحل اجملموعتني التجريبيتني.
2. دراسة عماد البخيت )1993م( بعنوان أثر التدريب بالتعليم املصغر على تنمية مهارتي عرض 
الدرس والتهيئة احلافزة لدى طالب ختصص رياضيات. تكونت عينة الدراسة من )24( طالبًا 
الدراسة وجود فروق ذات داللة  توزيعهم على جمموعتني جتريبية وضابطة. أظهرت  وطالبة ت 

إحصائية بني متوسط أداء اجملموعتني لصاحل اجملموعة التجريبية.
3. دراسة فايز علي )1994م( بعنوان استخدام أسلوب التدريس املصغر لتدريب طالب الفرقة 
الثالثة الشعبة الزراعية بكلية الرتبية على بعض املهارات التدريسية وأثره على أدائهم يف الرتبية 
الصحيحة أجريت الدراسة على جمموعتني جتريبية وضابطة للتعرف على أثر إستخدام أسلوب 
بتدريس  أسلوب  تفوق  اإلحصائية  املعاجلة  أظهرت  احملاضرة  بأسلوب  مقارنة  املصغر  التدريس 
املصغر على أسلوب احملاضرة  اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف تناوهلا ألثر التدريس 
املصغر يف تنمية بعض املهارات التدريسية الالزمة لرفع كفاية الطالب املتدرب، وكذلك يف إستخدام 

املنهج التجرييب الذي يصلح ملثل هذا النوع من الدراسات البحثية.
متيزت هذه الدراسة عن سابقاتها من الدراسات األخرى كونها ركزت على مدى فاعلية أسلوب التدريس 
املصغر يف تنمية بعض املهارات التدريسية لطالب كلييت الرتبية واملعلمني قبل برنامج التدريب العملي 
وتقويم تتابعي لقياس أثر هذا األسلوب يف اإلعداد اجليد لطالب املعلمني قبل اخلدمة باإلضافة إىل 

أنها أسهمت بشكل فاعل يف تنمية اإلجتاه اإلجيابي هلؤالء الطالب نح مهنة التدريس.
إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من صحة فروضها، ثم استخدام منهج البحث التجرييب الذي 
يناسب هذه الدراسة، إلعتماده على التحكم يف الظروف والشروط اليت تسمح الختبار الفروض 
من خالل املالحظة املنظمة، ولقد ت استخدام هذا املنهج إلجراء دراسة مقارنة لطالب الرتبية 

العملية باستخدام أسلوب التدريس املصغر واألسلوب النظري.
جمتمع وعينة الدراسة: 

تكون جمتمع الدراسة من طالب الفصل الدراسي السادس بكلية الرتبية واملعلمني جبامعة وادي 
النيل ختصص لغة عربية إسالمية.
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ت إختيار عينة عشوائية عدد )80( طالبًا وطالبة ت توزيعهم على جمموعتني ضابطة وجتريبية 
)40( طالبًا وطالبة بكل جمموعة.

أدوات الدراسة:
بطاقة املالحظة اليت قام الباحث بإعدادها ألداء املهارات التدريسية لطالب عينة البحث.

تصميم وبناء بطاقة املالحظة:
التدريس  مهارات  مهارة من  منها  كل  أربعة حماور ميثل  األولية من  البطاقة يف صورتها  تكونت 
املصغر، حتتوي على عبارات إجرائية سلوكية ميكن مالحظتها، )15( عبارة إجرائية سلوكية بكل 

حمور على النحو التالي:
احملور األول: مهارة التمهيد وتهيئة الطالب ملوضوع الدرس اجلديد.

احملور الثاني: مهارة شرح الدرس
احملور الثالث: مهارة طرح األسئلة الصيفية وكيفية التعامل مع إجابات الطالب.

احملور الرابع: مهارة استخدام السبورة التعليمية
اهلدف الظاهري للبطاقة:

اهلدف الظاهري هو القدرة اإلجرائية لنظام املالحظة على مالحظة وقياس مظهر من سلوك 
التدريس بداللة بنود النظام أو عباراته اإلجرائية )حممد املفيت: 1991م: ص 60( وقد ت التحقق 

من صدق البطاقة بإتباع اآلتي:
ت عرض بطاقة املالحظة يف صورتها األولية على عدد من األساتذة بكلييت الرتبية واملعلمني بقسم 
العلوم الرتبية والنفسية بلغ عددهم )6( )4( منهم بدرجة أستاذ متشارك و )2( بدرجة استاذ 

مساعد. إلبداء مالحظتهم يف:
أ .  مدى ارتباط األداءات السلوكية باملهارة.
ب .  مدى كفاية األداءات يف متثيل املهارة.

ت .  مدى دقة الصياغة ووضوحها.
ث .   مدى إمكانية املالحظة والقياس.

ج .  التدرج ودرجة كل أداء سلوكي.
أو أي مالحظات أخرى يرونها مناسبة.

ت األخذ مبالحظات حمكي بطاقة املالحظة حيث ت تعديلها بصورتها النهائية، األمر الذي طمأن 
الباحث من الصدق الظاهري على حمتوى بطاقة املالحظة من األداءات السلوكية واليت أصبح 

عددها )60( أداءًا سلوكيًا )15( بكل حمور من حماورها األربع.
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ثبات بطاقة املالحظة:
يهدف الثبات بأنه تطابق نتائج القياس يف املرات املتعاقبة، وتعد طريقة إتفاق املالحظني من أكثر 
الطرق استخدامًا ويتطلب ذلك استخدام أكثر من مالحظ ملالحظة سلوك املعلم نفسه وعلى ضوء 

ذلك يتم حتديد عدد مرات االتفاق بني املالحظتني.
وتستخدم معادلة كوبر  Copper حلساب نسبة االتفاق، فإذا كانت نسبة االتفاق 85 % فأكثر فهذا 

يدل على إرتفاع نسبة الثبات.
وحلساب ثبات املالحظة، ثم حتديد ثالثة من أساتذة املناهج وطرائق التدريس، وأسندت اليهم 
للباحث وعلى ضوء ذلك ت اختيار عينة استطالعية عددها )30(  عملية املالحظة، باإلضافة 
االتفاق،  معامل  الدرجات وحساب  كما ت رصد  الفعلي،  التدريس  أثناء  طالبًا متت مالحظتهم 
وفقًا للمعادلة السابقة واليت اتضح من خالهلا أن نسبة االتفاق على األداءات السلوكية للمهارات 
التدريسية تراوحت ما بني 81 – 96 % حيث بلغ متوسط االتفاق  88 % وهي نسبة ثبات عالية، 

مّما يؤكد أنها ميكن أن تعطي نتائج جيدة ومقبولة.
إعداد برنامج التدريس املصغر:

قام الباحث بإعداد برنامج تدرييب باستخدام اسلوب التدريس املصغر لتطبيقه على أفراد عينة 
الدراسة، وذلك بالرجوع إىل األدب الرتبوي والدراسات السابقة. مع مراعاة اآلتي عند إعداده:

-   أن يكون الربنامج التدرييب مناسبًا ألهداف التدريس املصغر. 
-   أن حتدد فيه املهارات اليت جيب تدريسها.

املكونات الرئيسية للربنامج التدرييب:
-   األهداف واليت يسعى الربنامج لتحقيقها لدى طالب الرتبية التعليمية بكلييت الرتبية واملعلمني 

يف اكتسابهم بعض املهارات التدريبية.
-   املهارات التدريبة وتشمل مهارات )التهيئة – الشرح – األسئلة الصفية واستخدام الوسائل التعليمية(.

-  الطالب عينة الدراسة.
-   زمن احلصة ويستغرق )15( دقيقة

-   التغذية الراجعة وتشمل املشرف وزمالء املتدرب باإلضافة لشريط فيديو ملشاهدة األداء.
-   مدة الربنامج وهي فصل دراسي يدرس من خالله الطالب املقرر النظري وأسلوب التدريس املصغر.

-   التقويم اخلتامي أثناء فرتة الرتبية التعليمية بواقع ثالث زيارات 
املراحل اليت مت فيها الربنامج التدريسي:

-  مرحلة اإلرشاد والتوجيه واليت بدأت بعد اإلنتهاء من دراسة املقرر النظري يتقديم درس عن 
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أسلوب التدريس املصغر وأهميته يف تنمية بعض املهارات التدريسية.
-  مرحلة املشاهدة واليت فيها قام أفراد العينة من الطالب بتقديم حصص نوذجية لزمالئهم 

باإلضافة ملشاهدة أشرطة فيديو احتوت على حصص نوذجية يف الفصول احلقيقية.
-  مرحلة التحضري للتدريس واليت حددت خطوات التدريس.

املشرف ومشاهدة شريط  نهاية كل درس حبضور  بعد  واليت متت  واملناقشة  -  مرحلة احلوار 
الفيديو وإتاحة الفرصة إلبداء املالحظات.

-  مرحلة التدريس الكامل واليت قام فيها كل متدرب بأداء درس كامل قام بإعداده وتنفيذه.
-  مرحلة التقويم النهائي وفيها ت التقويم أثناء فرتة الرتبية العملية باستخدام بطاقة املالحظة

اإلجراءات اليت متت مع اجملموعة الضابطة:
امتحان  إجراء  وت  العامة  التدريس  لطرق  النظري  املقرر  بدراسة  الضابطة  اجملموعة  قامت 
العملية  الرتبية  برنامج  بتنفيذ  قامت اجملموعة  وبعد ذلك  حتريري على طالب هذه اجملموعة، 
باملدارس احملددة للتدريب حيث ت استخدام بطاقة املالحظة يف تقويم األداء التدريسي بواسطة 

ثالثة من املشرفني مبا فيهم الباحث.
اإلجراءات اليت متت مع اجملموعة التجريبية:

قامت اجملموعة بدراسة املقرر النظري لطرف التدريس العامة مع اجملموعة الضابطة، وجلست 
لالمتحان التحريري. ثم عقد لقاء مع اجملموعة التجريبية لشرح برنامج التدريب وأهميته وشاهد 
الطالب دروسًا نوذجية مسجلة على شريط فيديو يف مقرر اللغة العربية والدراسات اإلسالمية.

شروط  مراعاة  مع  عربية  لغة  درس  بتحضري  اجملموعة  طالب  من  معًا  طالبني  كل  تكليف  ت 
التدريس املصغر، مما أدى الطالب األول مهارة التهيئة والثاني مهارة الشرح، واشرتاك اإلثنان يف 
مهارتي األسئلة واستخدام السبورة. ت تسجيل األداء يف شريط فيديو باإلضافة إىل املالحظات 

األخرى، بغرض التغذية الراجعة.
بعد نهاية التدريس عقدت حلقة للنقاش حبضور املشرف وزمالء الطالب املتدرب والذي يشاهد 
أداءه على شريط الفيديو بعد نهاية الربنامج اخنرط الطالب يف برنامج الرتبية العملية، حيث 
ت تطبيق بطاقة املالحظة املستخدمة يف هذه الدراسة لرصد الدرجات ألداء الطالب يف املهارات 

املطلوبة ومتت املعاجلة اإلحصائية الستخراج النتائج.
عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

ت حتليل وتفسري نتائج الدراسة يف ضوء فروض الدراسة اليت تهدف للتعرف على مدى فاعلية أسلوب 
التدريس املصغر يف تنمية بعض املهارات التدريسية لطالب كلييت الرتبية واملعلمني جبامعة وادي النيل.
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اجملموعة  اجملموعتني  لدى  إحصائية  داللة  ذات  فروض  توجد  ال  نصه:  والذي  األول  الفرض   .1
االختبار  يف  املصغر(  التدريس  )أسلوب  التجريبية  واجملموعة  النظري(  )األسلوب  الضابطة 

التحصيلي لطرق التدريس العامة قبل الرتبية العلمية.
التجريبية  اجملموعتني  بني  الفرق  داللة  ملعرفة  )ت(  إختبار  وحبساب  لفرض  هذا  من  وللتحقق 
والضابطة لطالب الفصل الدراسي السادس ختصص لغة عربية/ دراسات إسالمية يف االختبار 

التحصيلي يف مقرر طرق التدريس العامة )أنظر اجلدول رقم 1(
 جدول رقم )1(  يوضح نتائج اختبار )ت( ملعرفة داللة الفرق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة بكلية الرتبية 

جامعة وادي النيل يف االختبار التحصيلي لطرق التدريس العامة.

حجم اجملموعة
العينة

الوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

درجة قيمة )ت(
احلرية

مستوى 
الداللة

قيمة )ت( 
اجلدولية

االستنتاج

اجملموعة 
الضابطة

توجد 4068,3513,410,186422,210,025 ال 
دالة  فروق 

إحصائيًا اجملموعة 
التجريبية

4067,5513,76

النتائج أن قيمة )ت( احملسوبية أقل من قيمة )ت( اجلدولية عند  من اجلدول رقم )1( تشري 
مستوى )0,05( فهي بذلك غري دالة إحصائيًا، وعليه يرفض الفرض أعاله ويقبل الفرض الصفري، 
مبعنى أنه ال توجد فروق دالة – إحصائيًا- يف التحصيل الدراسة يف مقرر طرق التدريس العامة بني 
اجملموعتني الضابطة والتجريبية لدى طالب اللغة العربية بكلية الرتبية ، وتؤكد نتيجة هذا الفرض 
أن طالب اجملموعتني الضابطة والتجريبية قد تساووا يف التحصيل الدراسي النظري عن طريق 
احملاضرة العادية، ما يؤكد تكافؤ اجملموعتني يف املقرر النظري، وهذا مؤشر قوي لضبط التجربة.

اجملموعتني،  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  نصه:  والذي  الثاني   الفرض  إلختبار   .2
يف  املصغر(  التدريس  )إسلوب  التجريبية   واجملموعة  النظري(  )اإلسلوب  الضابطة  اجملموعة 
إكتساب مهارات: التهيئة للدرس اجلديد، مهارة الشرح، مهارة األسئلة الصفية ومهارة استخدام 
دراسات   / عربية  لغة  ختصص  النيل  وادي  جامعة  الرتبية  كلية  طالب  لدى  التعليمية  السبورة 
إسالمية بعد الرتبية العلمية. للتحقق من هذا الفرض، ت حساب إختبار )ت( ملعرفة داللة الفرق 

بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية ختصص لغة عربية ، واجلدول )2( يوضح هذا اإلجراء.
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إكتساب  والضابطة يف  التجريبية  بني اجملموعتني  الفرق  ملعرفة  اختبار )ت(  نتائج  ملخص  رقم )2(:  جدول 
املهارات التدريسية بعد الرتبية التعليمية:

مهارات 
التدريس

حجم اجملموعة 
العينة 

الوسط 
احلسابي 

االحنراف 
املعياري 

درجة 
احلرية 

القيمة قيمة )ت(
االحتمالية 

االستنتاج

مهارة 
االثارة 

والتشويق 

التجريبية 
4067,552,864227,430,000

توجد 
دالة  فروق 

إحصائيًا
4035,854,31الضابطة

مهارة طرح 
األسئلة 

التجريبية 
40159,6511,774221,570,000

توجد 
دالة  فروق 

إحصائيًا
4091,657,76الضابطة

مهارة 
استخدام 

الوسيلة 
التعليمية 

التجريبية 

40225,759,674232,790,000

توجد 
دالة  فروق 

إحصائيًا

40120,7010,39الضابطة

مهارة 
عرض 

الدرس 

التجريبية 
40245,5513,164225,080,000

توجد 
دالة  فروق 

إحصائيًا

40144,9512,19الضابطة

من اجلدول رقم )2( تشري النتائج إىل أن القيمة االحتمالية الختبار )ت( لعينتني مستقلتني أقل 
من 0,05 بالنسبة ملهارات التهيئة، الشرح، االسئلة الصفية واستخدام السبورة التعليمية، ما يدل 
على وجود فروق دالة إحصائيًا بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف إكتساب املهارات 

التدريسية األربع، وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية، ألن وسطها احلسابي هو األكرب.
بالرجوع إىل جدول رقم )3( تشري النتائج إىل أن القيمة االحتمالية الختبار )ت( لعينتني مستقلتني 
أقل من 0,05، ما يدل على وجود فروق دالة إحصائيًا بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 

يف األداء الكلي للمهارات التدريسية، وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية.
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جدول رقم )3( يوضح ملخص نتائج إختبار )ت( ملعرفة الفرق بني متوسط اجملموعة التجريبية والضابطة يف 
أداء املهارات الكلي:

املهارات 
التدريسية

حجم اجملموعة
العينة

الوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

درجة 
احلرية 

قيمة 
)ت(

القيمة 
االحتمالية

االستنتاج

كل 
األداءات 
السلوكية 
للمهارات 

األربع

توجد 401062,522,634252,40,000التجريبية
فروق دالة 

إحصائيًا

40597,132,68الضابطة
	

مناقشة الفرض الثاني:
)األسلوب  الضابطة  اجملموعة  اجملموعتني،  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  نصه:  والذي 
النظري( واجملموعة التجريبية )أسلوب التدريس املصغر( يف اكتساب مهارات تنفيذ الدرس )مهارة 
تهيئة التالميذ للدرس اجليد، مهارة شرح الدرس، مهارة األسئلة الصفية ومهارة استخدام السبورة 

التعليمية لدي طالب كلية الرتبية ختصص لغة عربية / دراسات إسالمية بعد الرتبية العملية(.
بالرجوع إىل اجلدولني رقم )2( و )3( فقد أيدت نتائج التحليل اإلحصائي عدم صحة هذا الفرض، 
فقد إتضح أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أسلوب التدريس املصغر يف تنمية وإكتساب 
أن أسلوب  التدريس، مما يشري إىل  الكلي ملهارات  األداء  البحث ويف  املستخدمة يف  املهارات  مجيع 
التدريس املصغر أفضل وأكثر فعالية يف إكتساب املهارات التدريسية من االسلوب النظري التقليدي 
وجيه  سبب  لدينا  القائل:  الرتبويى  األدب  مع  يتفق  وهذا  العامة،  التدريس  طرق  دراسة  يف  املتمثل 
يدفعنا إىل اإلفرتاض بأن الربنامج التعليمي الذي أنتج بتوافر اإلمكانات الالزمة، ويتألف من عناصر 
ال تتوافر – عادة – يف معظم الظروف العادية، يكون أكثر فعالية يف نقل املعلومات )ياسر املاحل : 
1999: 3( وتتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج بعض الدراسات السابقة اليت أيدت نتيجة هذا الفرض 

مثل دراسة )عماد البخيت : 1993( ودراسة )فايز علي : 1994( فقد أثبتت نتائج هذه الدراسات أن 
أسلوب التدريس املصغر كان أفضل وأكثر فعالية يف تنمية وإكتساب مهارات  التدريس لدى الطالب 
بضوابط  وااللتزام  والتجريبية،  الضابطة  اجملموعتني  تكافؤ  أن  كما  النظري،  األسلوب  من  املعلمني 

وحمددات التدريس املصغر، يعد سببًا وجيهًا يف تأييد صحة هذا الفرض.
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أهم نتائج البحث:
توصل الباحث إىل النتائج التالية:

الضابطة )األسلوب  الدراسي بني اجملموعة  التحليل  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  1.  ال 
النظري(، واجملموعة التجريبية )أسلوب التدريس املصغر(.

2.  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إكتساب املهارات التدريسية )مهارة التهيئة، مهارة شرح 
الدرس، مهارة طرح األسئلة الصفية، ومهارة استخدام السبورة التعليمية بني اجملموعة الضابطة 
) األسلوب النظري( واجملموعة التجريبية )أسلوب التدريس املصغر( لصاحل اجملموعة التجريبية.
3.  أسلوب التدريس املصغر أكثر فعالية وإجيابية يف إكتساب املهارات التدريسية من األسلوب النظري العادي.

التوصيات واملقرتحات:
يف ضوء نتائج الدراسة يقرتح الباحث التالي:

استخدام أسلوب التجرييب املصغر يف إعداد وتدريب طالب كلييت الرتبية واملعلمني مع ضرورة 
توفري اإلمكانات الالزمة هلذا األسلوب.

اعتماد أسلوب التدريس املصغر ضمن برنامج الرتبية العملية، كمقرر دراسي قبل الرتبية العملية.
استخدام أسوب التدريس املصغر يف إعداد وتأهيل املعلمني قبل اخلدمة وأثناءها.
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مدى إمكانية تطبيق نظام حماسبة املسؤولية يف شركات املقاوالت بالسودان 
)دراسة ميدانية(

   نور الدين على الفكى الشيخ 1 *

1. كلية العلوم اإلجتماعية، جامعة عبد اللطيف الحمد التكنولوجية
Email: noreldeenali@gmail.com *

م�ستخل�ص
اإمكانية  ومدى  ال�سودان  فى  العاملة  املقاولت  ب�سركات  املحا�سبي  النظام  درا�سة  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
نظام  وخ�سائ�س  عنا�سر  درا�سة وحتليل  وذلك من خالل  امل�سوؤولية  نظام حما�سبة  تطبيق  مع  ليتواءم  تطويره 
حما�سبة امل�سوؤولية وو�سائل تطبيقه ملعرفة مدى انطباق هذه املقومات على عنا�سر النظام املحا�سبى املطبق يف 
العاملة فى  املقاولت  ب�سركات  املحا�سبي  النظام  التالية:  الفر�سية  الدرا�سة على  وقد قامت  املقاولت.  �سركات 
ا�ستخدام  مت  فر�سيتها  واختبار  الدرا�سة  هدف  ولتحقيق  امل�سوؤولية.  حما�سبة  نظام  تطبيق  مع  يتواءم  ال�سودان 
املنهج الو�سفى التحليلى والإ�ستبيان كاأداة جلمع البيانات، وخل�ست الدرا�سة اإىل عدة نتائج من اأهمها:  النظام 
فى  تباين  امل�سوؤولية.هناك  حما�سبة  نظام  تطبيق  مع  يتواءم  ال�سودان  فى  العاملة  املقاولت  ب�سركات  املحا�سبي 
الكافية  العاملني  معرفة  لعدم  ذلك  ويعزى  التنظيمى  والهيكل  املحا�سبى  النظام  بني  الربط  �سوؤال  على  الإجابة 
مبفاهيم نظام حما�سبة امل�سوؤولية. واأو�سى الباحث بعدة تو�سيات من اأهمها: توعية العاملني يف �سركات املقاولت 
العاملة فى ال�سودان وخا�سة الإدارة العليا مبفهوم نظام حما�سبة امل�سوؤولية، و�سرورة تطبيقه ملا له من تاأثري يف 
م�ساعدة الإدارة العليا يف عمليات التخطيط والرقابة وتقييم الأداء، بطريقة تعمل على ا�ستغالل املوارد املتاحة 

ا�ستغالل اأمثل لتحقيق اأهدافها باأف�سل الو�سائل املمكنة.

 
Abstract
This study aimed at the study accounting system in the contracting companies that 
work in Sudan and the possibility of development to align it with the application of 
responsibility accounting system through studying and analyzing the elements and 
characteristics of the responsibility accounting system and the means of its application 
to identify to what extend these elements can fit the elements of accounting system 
that is applied in the contracting companies. The study is based on the following 
hypothesis:" Accounting system to contracting companies operating in Sudan, 
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consistent with the application of responsibility accounting system." to achieve the 
objective of the study and to test its hypothesis, the analytical descriptive method was 
used; also the questionnaire was used as a tool to collect data. The study concluded 
to various results. The most important ones are: Accounting system to contracting 
companies operating in Sudan, consistent with the application of responsibility 
accounting system.  There is variety in the answer of the question of relating the 
accounting system to the organizational structure. That's because the workers do 
not have the sufficient knowledge of the responsibility accounting system concepts. 
The following recommendation were obtained from thies Study: The workers of 
contracting companies operating in Sudan specially the senior administrations- 
should be aware of the responsibility accounting system, and the necessity to apply 
it for its influence in assisting the senior administration in planning, controlling 

 
اإلطار املنهجي والدراسات السابقة:

مقدمـة:
التنمية  والصناعية خلطط  اإلنشائية  املشاريع  بتنفيذ  تقوم  التى  املقاوالت  النتشار شركات  نظرًا 
املبادئ  لتطبيق  احملاسبى  العمل  حجم  حتديد  الضرورى  من  أصبح  واالجتماعية،  االقتصادية 
نفقاتها  على  الرقابة  إحكام  من  تتمكن  حتى  الشركات  هذه  فى  السليمة  احملاسبية  واملفاهيم 
وإيراداتها وتنفيذ املشاريع بصورة إقتصادية مرحبة، مما يساعد على إمتام املشاريع على حسب 
الصورة املطلوبة، وفى الوقت احملدد مما حيقق الرحبية املعقولة هلذه الشركات، وبذلك تتحقق 
على  وأهميتها  املقاوالت  شركات  حجم  لكرب  ونظرًا  التنمية،  خلطط  واخلاصة  العامة  األهداف 
الصعيد الدوىل واحمللى، فقد أصبح لزامًا على هذا النوع من الشركات أن تقوم باملراجعة على 
حساباتها والتأكد من سالمة نظام الرقابة الداخلية. سوف يتناول الباحث فى هذا البحث النظام 
احملاسيب بشركات املقاوالت العاملة فى السودان ومدى إمكانية تطويره ليتواءم مع تطبيق نظام 
حماسبة املسؤولية، وذلك لتوسع شركات املقاوالت العاملة يف السودان وتعدد وتعقد العمليات بها  
واليت تطلبت تقسيم العمل إلي إدارات وأقسام، لتقوم كل إدارة وقسم بدور حمدد يف النشاط داخل 
التنظيم ويعين هذا حتديد املهام واملسؤوليات ومراقبة ذلك لتطمئن اإلدارة العليا باملنشأة على 

كفاءة استخدام مواردها وأن النشاط كله يسري وفق السياسات املرسومة دون إحنراف.
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مشكلة البحث:
لدراسة النظام احملاسيب بشركات املقاوالت العاملة فى السودان ومدى إمكانية تطويره ليتواءم 
مع تطبيق نظام حماسبة املسؤولية، فإن مشكلة البحث تتمحور حول اإلجابة عن السؤال التاىل: 
نظام حماسبة  تطبيق  مع  يتواءم  السودان  فى  العاملة  املقاوالت  بشركات  احملاسيب  النظام  هل 

املسؤولية؟ 
أهداف البحث:

تهدف هذه الدراسة إىل دراسة النظام احملاسيب بشركات املقاوالت العاملة فى السودان ومدى 
إمكانية تطويره ليتواءم مع تطبيق نظام حماسبة املسؤولية وذلك من خالل دراسة وحتليل عناصر 
وخصائص نظام حماسبة املسؤولية ووسائل تطبيقه ملعرفة مدى انطباق هذه املقومات على عناصر 

النظام احملاسبى املطبق يف شركات املقاوالت.
أهمية البحث:

النظام  تتناول  اليت  الدراسات  أوائل  من  يعترب  والذي  املوضوع  أهمية  من  الدراسة  أهمية  تنبع 
احملاسيب بشركات املقاوالت العاملة فى السودان ومدى إمكانية تطويره ليتواءم مع تطبيق نظام 
حماسبة املسؤولية. وذلك ألن نظام حماسبة املسؤولية يعمل على قياس التكلفة على مستوى األقسام 
واملشروعات يف شركات املقاوالت العاملة فى السودان بداًل من قياسها على مستوى إمجالي، مما 
يساعد يف قياس التكلفة حسب نوعها وحسب األقسام واملشروعات، وأيضًا  يؤدي إىل اإلفصاح عن 
التوزيع اجلغرايف لإلنفاق األمر الذي يساعد اإلدارة العليا يف التخطيط العام واملساءلة ويساعد يف 
إعداد موازنات تفصيلية حسب املراكز املختلفة. اجلانب امليدانى من هذه الدراسة سوف يلتمس 
التعرف علي الواقع بشركات املقاوالت العاملة فى السودان، مما جيعل هذه الدراسة ذات أهمية 
بالغة ميكن أن تثرى املعرفة العلمية وتسهم فى إجياد احللول العلمية والواقعية للمشكلة مثار البحث.

فرضية البحث:
النظام  التالي:  النحو  على  البحث  فرضية  صياغة  ت  فقد  وأهدافها  الدراسة  مشكلة  ضوء  يف 

احملاسيب بشركات املقاوالت العاملة فى السودان يتواءم مع تطبيق نظام حماسبة املسؤولية.
حدود البحث:

احلدود املكانية: السودان – شركات املقاوالت املسجلة مبجلس تنظيم مقاوىل األعمال اهلندسية 
السودانى.

احلدود الزمانية: تغطي الدراسة الشركات املسجلة حتى 2011/9/15.
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مناهج البحث:
خلدمة أهداف البحث اتبع الباحث منهجًا خمتلطًا جيمع بني االستنباط واالستقراء، عن طريق 
املرتبطة  األساسية  احملاور  الباحث  حدد  املنطقي،  التفكري  على  يعتمد  الذي  االستنباطي  املنهج 
بالدراسة وحتديد مشكلة الدراسة وفروضها واملنهج االستقرائي الختبار مدى صحة فروض البحث 
ودراسة إمكانية تطبيق نظام حماسبة املسؤولية يف شركات املقاوالت واتبع الباحث أيضًا املنهج 

الوصفي التحليلى وذلك من خالل الدراسة امليدانية.
الدراسات السابقة:

دراسة: منى حممد حممد عبد الرمحن )1988م(:
للرقابة ورفع كفاءة األداء يف  العلمي حملاسبة املسئولية كأداة  املفهوم  الدراسة إىل توضيح  هدفت 
قطاع اخلدمات الطبية بالدراسة والتحليل وتكمن املشكلة يف بيان املشاكل اليت تعرقل التطبيق العلمي 
السليم له سواء من حيث ربط النظام احملاسيب باهليكل التنظيمي وجتميع وحتليل عناصر التكاليف 
مع ربطها مبراكز املسئولية، وحتديد املسئول بكل منها للحصول على أقصى كفاية ممكنة وأقل تكلفة. 
ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة هو أن التنظيم اإلداري السليم مبا يشتمل عليه من 
هيكل تنظيمي واضح ملراكز املسئولية أهم مقومات تطبيق نظام حماسبة املسئولية ألنه يعترب اإلطار 
الذي يسعى إىل جتميع األعمال املتجانسة واملتشابهة معا يف قسم أو إدارة واحدة . ثم يأتي بعد 
ذلك دور النظام احملاسيب مبا يشتمل عليه من نظم معلومات حماسبية ليكمل مقومات تطبيق نظام 

حماسبة املسئولية، وبقدر ما يكون هذا النظام سليما، بقدر ما يؤدي إىل جناح املشروعات. 
وكان من أهم التوصيات اليت توصلت إليها الدراسة هو ضرورة االستمرار يف حبث وتطوير النظام 
احملاسيب املستخدم حاليا حبيث يصبح نظامًا متكاماًل للمعلومات احملاسبية )حماسبة مالية، حماسبة 
تكاليف، حماسبة إدارية( مما حيقق املدخالت الكاملة للبيانات احملاسبية ليسهل تشغيلها واستخراج 
النتائج )املخرجات( بدقة واملتمثلة يف قوائم ختامية وميزانيات ختطيطية وتقارير، باإلضافة إىل 
على  يتم  عليها حتى  ومتعارف  دقيقة  أداء  ومستويات  معايري  من  السليمة  العلمية  املقاييس  إجياد 
أساسها قياس كفاءة أداء اخلدمة بطريقة موضوعية جبميع مراكز املسئولية ومراقبة االحنرافات 

ومساءلة املتسبب فيها. ختتلف هذه الدراسة عن دراسة الباحث الختالف جمتمع الدراسة.
دراسة: نواف فخر)1998م(:

تكمن مشكلة الدراسة يف التعرف على الظروف املالئمة لتطبيق نظام حماسبة املسؤولية.
هدفت الدراسة إىل إلقاء الضوء على مفهوم نظام حماسبة املسئولية والتعريف بها، والعوامل اليت 
املناسبة  والظروف  الشروط  االقتصادية إىل مراكز مسئولية، وحتديد  الوحدة  تقسيم  تتحكم يف 
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لبناء نظام حماسبة املسئولية، وحتديد املبادئ واألصول العلمية لتطبيقها بشكل صحيح يف إطار 
مراكز املسئولية، اليت تكون اهليكل التنظيمي للوحدة االقتصادية.

أداة حتليلية ورقابية هامة،  إليها، هو إن حماسبة املسئولية  النتائج اليت توصلت  وكان من أهم 
تهدف إىل حتقيق رقابة إدارية على عناصر التكاليف ويف نطاق مراكز املسئولية، وتقييم األداء 
أهم  من  إن  الدراسة  وأوضحت  بدقة،  ومسببيها  أسبابها  وحتليلها، وحتديد  االحنرافات  وكشف 
الشروط األساسية لتطبيق نظام حماسبة املسئولية بشكل سليم هو توفر نظام حماسيب متكامل 
األركان مصمم بشكل يتوافق مع طبيعة العمليات التكنولوجية وظروف الوحدة املختلفة، حبيث يكون 
قادرًا على تنفيذ وظائفه املطلوبة وحتقيق األهداف املنشودة بنجاح. من العرض السابق يتضح أن 

هذه الدراسة ختتلف أيضًا يف إختالف جمتمع الدراسة.
دراسة: نائل عبد اهلل حسني  جربيل )1999م(:

األردنية من حيث تطبيق نظام حماسبة  الشركات  واقع  التعرف على  الدراسة يف  وتكمن مشكلة 
املسؤولية أو عدمه.

هدفت الدراسة إىل إبراز أهمية وجود نظام حماسبة املسئولية يف الشركات الصناعية األردنية، 
والوقوف على مدى تطبيق تلك الشركات هلذا النظام، وكذلك تقديم املقرتحات للتغلب على نقاط 

الضعف يف تطبيق نظام حماسبة املسئولية يف الشركات املساهمة العامة الصناعية األردنية. 
وقد توصلت الدراسة إىل بعض النتائج اهلامة اليت تشري إىل أن ثلث الشركات الصناعية األردنية 
ال تطبق نظام حماسبة املسئولية، حيث أن هذه الشركات ال يوجد بها هيكل تنظيمي واضح ملراكز 
املسئولية وال يتم حتديد الصالحيات واملسئوليات، وال تعد املوازنات التخطيطية وال معايري األداء 
املبينة على األسس العلمية وال تقوم أيضًا بتطبيق نظام حماسبة التكاليف، لذلك هذه الشركات 

ليس لديها الكفاءة لقياس األداء الفعلي. 
وتوصلت الدراسة إىل عدد من التوصيات ملعاجلة معوقات تطبيق حماسبة املسؤولية وكان من أهمها 
اإلدارية  املستويات  يبني  علمية  أسس  على  ومبين  واضح  تنظيمي  هيكل  وإعداد  تصميم  ضرورة 
اإلدارية  النظم  لتطوير  واإلداري  املادي  الدعم  توفري  ضرورة  وكذلك  فيها،  املسئولية  ومراكز 
واحملاسبية والعاملني عليها واالهتمام مبخرجات هذه النظم، وتوفري وحدة إدارية ملتابعة تطبيق 
حماسبة املسؤولية وتقييمها، وكذلك االهتمام مبا حيققه تطبيق نظام حماسبة املسئولية من مزايا، 
أهل  من  يكونوا  وأن  العليا،  اإلدارات  يف  العلمي  التأهيل  وذو  الكفاءات  أصحاب  توظيف  يتم  وأن 
بكفاءة  بهم  املناطة  بالواجبات  والقيام  املسئولية  يكونوا قادرين على حتمل  لكي  الفنية  اخلربات 

وفاعلية. وختتلف هذه الدراسة عن دراسة الباحث الختالف جمتمع البحث.



80

ISSN: 1858 - 8522جملة جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية  –   العدد األول - يناير 2018م

اإلطار النظري:
مفهوم نظام حماسبة املسؤولية:

إن حماسبة املسؤولية هي حماسبة األفراد عن أداء واجباتهم املوكلة إليهم كاًل حسب اختصاصه يف 
املنشأة، أو هي إلتزام الفرد بالقيام بالواجبات احملددة له بكونه عضوًا يف التنظيم داخل املنشأة. 
وعليه فإن حماسبة املسؤولية أسلوب على أساسه تقسم املنشأة كوحدة اقتصادية إىل مراكز مسئولية 

.)Kaplan E.H .Co.,1971,P.318( .ترتبط باملستويات اإلدارية يف اهليكل التنطيمى
تعود فكرة حماسبة املسؤولية إىل قدم اجملتمعات اإلنسانية، حيث يكلف الشخص بالقيام بعمل معني 
وحياسب على أي تقصري يف أداء هذا العمل، وهذا واضح جليًا يف الدين اإلسالمي احلنيف حيث 
هناك مساءلة وحساب لألشخاص املقصرين يف العبادات واملعامالت مع البشرولذلك حياسبهم اهلل 
على أعماهلم الدنيوية يف اآلخرة، حيث يقول اهلل تعاىل: )َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَى اهللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه 
َهاَدِة َفُيَنبُِّئُكْم مِبَا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن( }سورة التوبة، اآلية 105{  َوامْلُْؤِمُنوَن َوَسرُتَدُّوَن ِإىَل َعامِلِ اْلَغْيِب َوالشَّ
وكذلك اإلنسان مسئول عن أعماله وأعمال األشخاص الذين تقع سلطته عليهم، فقد قال الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم: )كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته(،)اإلمام زكريا حييى،1999، ص55(.

أما بالنسبة لتاريخ نشأة حماسبة املسؤولية يف الفكر احملاسيب تعود إىل كتابات متفرقة حول حماسبة 
مقالة  أول  املسؤولية  عنوان حماسبة  األمريكي حتت  هيجنز  مقالة  وكانت  األربعينات  يف  املسئولية 
علمية لنظام حماسبة املسئولية )رضوان حنان، وجربائيل كحالة ،1997، ص405(، وأوضح هيجنز 
أن حماسبة املسئولية ليست تغريًا للنظرية احملاسبية أو ملبادئها، وإنا هي أداة للرقابة على التكاليف 
واإليرادات باالعتماد على قاعدة: )من فعل هذا( وذلك باستخدام أسلوب تقارير األداء لإلدارات 
واألقسام املختلفة، وبني أن تقارير األداء تتدرج من املستويات اإلدارية الدنيا حيث تكون على درجة 
كبرية من التفصيل والتوضيح ثم ترتفع إىل املستويات اإلدارية العليا فاألعلى يف اهليكل التنظيمي 
حيث تصبح شاملة وملخصة مبجمل األداء )نائل عبد اهلل. 1999م، ص 20(، وعند تطبيق نظام 
حماسبة املسؤولية فإن هدف الرقابة حيتل مكان الصدارة، وقد نشأت حماسبةاملسؤولية  من خالل 
تتعلق  ومادامت  األشياء،  قبل  باألشخاص  تتعلق  الرقابة  أن  يعين  والذي  للرقابة  احلديث  املفهوم 
بقياس أداء هؤالء األشخاص وفقًا ملعدالت التخطيط املوضوعة ويف ضوء ذلك أصبح أكثر أهمية أن 
نعرف من هو الشخص الذي أحدث االحنراف أو مبعنى آخرمن هو املسئول عن حدوث االحنراف، 
 ،1983 روس.  فيه اإلحنراف )مسري نصري  الذي حدث  الشيء  أو  العنصر  معرفة  أهم من  وهو 
ص 8(، ويف ضوء ما سبق يتبني أن مفهوم نظام حماسبة املسئولية موجود منذ القدم، وبتطور علم 

اإلدارة واحملاسبة وتطور املؤسسات تطور هذا املفهوم وأصبح علم من علوم احملاسبة واإلدارة.
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متطلبات تطبيق نظام حماسبة املسؤولية: 
ال بد من توافر املتطلبات التالية لكى نتمكن من تطبيق نظام حماسبة املسؤولية:

	••حصر تام لعناصر التكاليف واخلدمات وعناصر اإلنتاج واإليرادات وغري ذلك مما يلزم عادة 
لنشاط الوحدة الواحدة أو مركز املسؤولية.

العناصر اليت هلا عالقة مبركز املسؤولية  الثابتة واملتغرية بهدف ربط  التكاليف  	••الفصل بني عناصر 
وإبعاد العناصر اليت تعترب يف مسؤولية مراكز أخرى كما هو احلال جتاه كثري من العناصرالثابتة للتكاليف.
	••الفصل بني التكاليف اليت ميكن الرقابة عليها والتكاليف اليت يصعب الرقابة عليها وعادة ما 
ترتبط التكاليف اليت ميكن الرقابة عليها باملسئول عنها، أما اليت يصعب الرقابة عليها فغالبًا ما 

تستبعد ويتم معاجلتها يف املستويات اإلدارية العليا.
	•••حتديد مراكز املسؤولية باملستويات اإلدارية املختلفة، وجيب أن يكون مركز املسؤولية مرتبطًا 
مراكز  على  أو  أعماهلم  على  الرقابة  يسهل  حتى  األشخاص  من  مبجموعة  أو  معني  بشخص 

املسؤولية اليت يشرفون عليها)نائل عبد اهلل. 1999م، ص 25(.
	••ربط عناصر التكاليف واخلدمات واإلنتاج واإليرادات مبراكز مسؤولية يف املستويات اإلدارية 

املختلفة وذلك بعد حتديد هذه املراكز ومعرفة الشخص املسئول عن كل مركز مسؤولية.
التخطيطية اخلاصة بكل من عناصر  التخطيط باملشروع ومعرفة املعدالت  التام بإطار  	••اإلملام 
الذي  واإلنتاج واإليرادات وغريها مع وجوب إظهار وربط مسؤولية الشخص  التكاليف واخلدمات 
وضع هذه املعدالت أو جمموعة األشخاص الذين اشرتكوا يف وضعها يف مراكز املسؤولية التابعة هلم.
	••قياس األداء الفعلي للوقوف على الكميات والقيم الفعلية ومقارنتها بالكميات والقيم التقديرية 

لنفس مركز املسؤولية املشرف عليه شخص معني.
	••اكتشاف االحنرافات وذلك مبقارنة ماهو فعلي مبا هو تقديري وحتديد الشخص املسئول عنها.

 مزايا تطبيق حماسبة املسؤولية)خشارمة. 2004، ص263(:
	••توضح لإلدارة املشرفني املناسبني لتولي مراكز و مسؤوليات أكرب.

	••متكن املستويات اإلدارية املختلفة يف التنظيم من التعرف على مسؤولياتهم والعناية بها.
كثريًا من  نظراًً ألن  التنظيم  اإلشراف يف  أقل مستويات  التكاليفي عند  بالوعي  الشعور  	••خلق 

البنود التكاليفية ميكن للمستويات الدنيا أن تكون يف موقف أحسن للرقابة عليها.
أم  الشراء  أو  والربح  التكلفة  املختلفة حول مفهوم حتليل  القرارات  اإلدارة من إختاذ  	••متكن 

الصنع واالستمرار يف تشغيل املركز أو اإلستغناء عنه أو شراء خدماته من اخلارج.
على  الضوء  بإلقاء  وذلك  واإليرادات  التكاليف  وبنود  العمليات  خمتلف  على  الرقابة  إمكانية  •	
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اإلحنرافات مما ميكن من اختاذ االجراء املصحح املناسب.
	•تؤدي إىل املساعدة يف وضع نظم املكافآت و احلوافز واألجور.

	•تؤدي إىل املساعدة يف اكتشاف الشخصيات الصاحلة للقيادة وتفويض السلطات واملسؤوليات.
املختلفة  اإلدارية  املستويات  لدى  يتولد  والكمية مما  املالية  املعلومات  من  الكثري  لتوفر  	•نتيجة 
بالتنظيم الرغبة يف الفحص والتحليل حيث تقارن تكلفة املنتج يف كل مركز من املراكز فيما بني 
فرتة وأخرى وتكوين رأي لإلدارة عن جناح أو فشل املشرف على املركز يف نفقاته وزيادة إنتاجيته 

وحتقيقه لألهداف املرسومة مقدمًا.
أهداف النظام احملاسبى فى شركات املقاوالت:

يهدف النظام احملاسبى فى شركات املقاوالت إىل ما يلى)عطية. 2004م، ص9(:
	••إجراء تقديرات صحيحة للعروض التى سوف تقوم بها الشركة للحصول على العطاء.

	••استقالل كل عقد بتكاليفه، ومعرفة نتيجته النهائية من ربح أو خسارة.
	••حصر أيرادات الشركة ومصروفاتها، وأصوهلا والتزاماتها بصورة حقيقية.

الشركة مما  أعمال  املباشرة، ومجيع  وغري  املباشرة  والتكاليف  واملواد  األجور  تكلفة  	••حتديد 
يساعد األدارة على معرفة تكلفة كل مقاولة ومعرفة األعمال املنجزة من املشاريع التى ما زالت 

حتت التنفيذ، وكذلك أرباح املشاريع التى متت والتى مازالت حتت التنفيذ.
	••إعداد تقارير عن حركة النقد عن فرتة معينة، وهذا يساعد الشركة على التعرف على وضعها 

النقدى وميكنها من سداد ديونها والتزاماتها عند استحقاقها.
	••تصميم الدفاتر احملاسبية والسجالت وأستخدام برامج احلاسوب التى تساعد فى احلصول 
ورسم  القرارات  اختاذ  فى  األدارة  تساعد  والتى  دورى،  بشكل  واحملاسبية  املالية  البيانات  على 

السياسات اإلدارية واملالية.
	••سهولة إعداد القوائم املالية متشيًا مع أصول احملاسبة.

تتعامل  التى  املختلفة  البنوك  التمويلى وعالقتها مع  التعرف على وضعها  الشركة من  	••متكني 
معها من أجل إختاذ أنسب القرارات اخلاصة بعملية التمويل.

القرارات  إلختاذ  وحتليلها  ودراستها  بأول  أواًل  الدائنة  والذمم  املدينة  الزمم  على  التعرف  • •	
املالئمة إلمكانية حتصيل الزمم املدينة وسداد اإللتزامات فى الوقت املالئم.

	••بيان عالقة الشركة املالية مع املقاولني من الباطن وضبط هذه العالقة حيث تتم الدفوعات 
هلم بشكل يتناسب مع األعمال التى قامو بتنفيذها.

	••متكني الشركة من حتديد أرباحها الفعلية اخلاضعة للضريبة.
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العناصراألساسية للنظام احملاسيب:
	••اجملموعة املستندية الكافية ألعمال شركة املقاوالت: واليت تساعد يف حتقيق الرقابة الفعالة، 
وحتى يستطيع هذا النظام القيام باألهداف املطلوبة ال بد أن يتسم بالسهولة والوضوح يف تصميم 
املستندات والسجالت)مبارك ومرعى. 2008، ص 263(، باإلضافة ملراعاة استخدامات النماذج 
احملتملة لتقليل عددها، وأن يراعى يف تصميم املستندات أيًضا ما يكفل حتقيق الرقابة الداخلية 

الفعالة يف كافة مراحل الدورة املستندية)زينات حمرم و رشيد اجلمال، 1997، ص348(.
	•اجملموعة الدفرتية املتكاملة: وتشمل الدفاتر الرئيسة املستخدمة يف تبويب العمل املالي باإلضافة 
للسجالت األخرى املساعدة، باإلضافة إىل دليل احلسابات اخلاص بعمل الشركة )توفيق أبو رقبة، 

وآخرون. 1991م، ص 107(.
	••الدليل احملاسيب: أو دليل احلسابات فيجب أن يوضع بطرق علمية دقيقة وسليمة، ويراعى يف 

إعداده ما يلي( راضى. 2007م، ص27(:
	••إعداد القوائم املالية بسهولة وبأقل جهد وتكلفة.

	••االشتمال على احلسابات اليت تعكس مفردات القوائم املالية بشكل كاف ودقيق.
	••أن حيتوي كل حساب على مدلول يعرب بدقة عن مفرداته.

	••وجود تعليمات صرحية وواضحة لبنود كل حساب.
	••يتضمن حسابات مراقبة إمجالية مع حتليل العناصر الرأمسالية اإليرادية.

	••أن يعد وفًقا لنظام دقيق لرتقيم احلسابات.
ثالثًا- الدراسة امليدانية:

حتليل ومناقشة واختبار فرضية الدراسة:
اهلندسية  املقاوالت  مهنة  تنظيم  مسجلة مبجلس  شركة   )250( من  يتكون  الدراسة  إن جمتمع 
فتم  الدراسة.  إعداد هذه  تاريخ  وذلك حتى   ،2011 تسجيل عام  وفقًا ألحدث  وذلك  السودانى، 
املقاول  )جملة  هى  واألقسام  أقسام،  مخسة  اىل  النشاط  حسب  على  الدراسة  جمتمع  تقسيم 

السودانى. فرباير 2011، ص3(:
مقاولي تشييد، مقاولي البنية التحتية، مقاولي األعمال الكهروميكانيكية، مقاولي البرتول والغاز، 
% من كل نشاط من األنشطة   10 مقاولي األعمال اهلندسية. فتم إختيار عينة عشوائية بنسبة 
وستون  مئتان   )260( األنشطة  جلميع  توزيعها  ت  التى  اإلستبيانات  ومجلة  السابقة.  اخلمسة 
إستمارة لعدد ستة وعشرون شركة، بواقع عشرة استمارات لكل شركة. وت اسرتجاع عدد )240( 
استمارة من العدد املوزع وعند مراجعة االستمارات املسرتجعة وجدت ستة استمارات بها أخطاء 
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 % عند تعبئتها ت استبعادها أيضًا ليصبح العدد القابل للتحليل هو )234( استمارة بنسبة 90 
من العدد املوزع على العينة.
صدق أداة الدراسة وثباتها:

قام الباحث بتقنني فقرات االستبيان وذلك للتأكد من صدقه وثباته وحلساب صدق وثبات االستبيان 
كما يف أعاله قام الباحث بأخذ عينة استطالعية متثل )10 % من حجم العينة ( أي حبجم )26( 

فرداً من جمتمع الدراسة وت حساب ثبات االستبيان من العينة االستطالعية كالتالي:
صدق األداة: ت عرض االستبيان على جمموعة من احملكمني تألفت من)4( أساتذة من أعضاء 
هيئة التدريس بكلية التجارة جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، وكلية العلوم اإلدارية جامعة أم 
درمان اإلسالمية من املتخصصني يف احملاسبة وقد إستجاب الباحث آلراء السادة احملكمني وقام 
بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل يف ضوء مقرتحاتهم بعد تسجيلها، وبذلك خرج اإلستبيان يف 

صورته شبه النهائية ليتم تطبيقه على العينة االستطالعية.
وصف عينة الدراسة:

	•البيانات الشخصية:
جدول )1( التكرارات ألفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة

النسبة %التكرارالوظيفة
9540.1حماسب

2510.2رئيس حسابات

177.3مدير مالي 

156.4مراجع داخلي 

156.4مراجع خارجي 

93.8مدير املراجعة 

104.3مدير

52.1مدير عام

4318.4أخرى 

234100اجملموع

املصدر : إعداد الباحث من بيانات اإلستبانة ، 2011م
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من اجلدول )1(، يتبني أن )40.1 %( من أفراد عينة الدراسة يعملون فى وظيفه حماسبني بينما 
)10.2 %( فى وظيفة رئيس حسابات و ) 7.3 %( فى وظيفة مدير ماىل و )6.4 %( فى وظيفة 
مراجع داخلى و)6.4 %( فى وظيفة مراجع خارجى  و )%3.8 ( مدير مراجعة  و )4.3 % ( مدير 
%( فى وظائف أخرى )مهندسني، مدير إدارى، مدير مبيعات،  %( مدير عام و )18.4  و )2.1 
مهندسى كمبيوتر(. ونستنتج أن غالبية أفراد عينة الدراسة يعملون فى جمال احملاسبة مما يثبت 
أن بيانات وخمرجات هذا اإلستبيان تعتمد على املتخصصني باحملاسبة، باإلضافة للمدراء وهذا 
يدل على أن اجمليبني عن أسئلة اإلستبيان ذوو إطالع واسع على مجيع أنشطة الشركة ومعنيون 

بتطبيق األنظمة اإلدارية واحملاسبية. 
جدول )2( التكرارات ألفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي

النسبة %التكراراتاملؤهل العلمي 
187.7ثانوي

15264.9بكالوريوس

198.2دبلوم عالي

2410.3ماجستري

166.8دكتوراه

52.1أخرى

234100اجملموع 

املصدر : إعداد الباحث من بيانات اإلستبانة ، 2011م

%( من أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمى ثانوى، بينما جند   من اجلدول )2(، جند ان )7.7 
 )%  10.3( و  عاىل  دبلوم  مؤهلهم   )%  8.2( و  بكالوريوس،  العلمى  مؤهلهم  منهم   )%  64.9(
مؤهلهم ماجستري و )6.8 %(  مؤهلهم دكتوراة و )2.1 %( حيملون مؤهالت أخرى )دبلوم وسيط 
%( من أفراد عينة الدراسة مؤهلهم  نظام سنتني، دبلوم نظام ثالثة سنوات( نستنتج إن )17 
%( بكالريوس وهذا يعطي مؤشًرا جيًدا على أن أفراد عينة  العلمى ماجستري و دكتوراه و )64 

الدراسة على قدر جيد من التأهيل العلمي الذي يؤهلهم لإلجابة على أسئلة االستبانة.
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جدول )3( التكرارات ألفراد عينة الدراسة حسب التخصص

النسبة %التكراراتاملؤهل العلمي 
12252.1حماسبة

4619.7اداره أعمال 

208.5اقتصاد

4619.7أخرى 

234100اجملموع

املصدر : إعداد الباحث من بيانات اإلستبانة ، 2011م

%( من أفراد عينة الدراسة ختصصهم العلمى حماسبة ، و  من اجلدول )3(، يتبني أن  )52.1 
%( ختصصهم اقتصاد و )%19.7( ختصصات  )19.7 %( ختصصهم إداره أعمال ، بينما )8.5 
أخرى )ختصصات هندسية خمتلفة وقانون وحاسوب وإتصاالت(. يستنتج الباحث أن غالبية أفراد 
هذا  وخمرجات  بيانات  أن  يثبت  مما  أعمال  وإدارة  حماسبة  العلمى  ختصصهم  الدراسة  عينة 
االستبيان تعتمد على التخصص الدقيق واملباشر وبذلك تكون عينة الدراسة أجابت على األسئلة 
بشكل واضح، ويتوقع أن تكون اإلجابات على درجة من الدقة واملصداقية وبالتالي إمكانية اإلعتماد 

عليها.
جدول )4( التكرارات ألفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات اخلربة

النسبة %التكراراتعدد سنوات اخلربة
7029.9مخسة سنوات فأقل

7431.6من 6 إىل 10سنة

5824.8من 11 إىل 15 سنة

187.7من 16 إىل 20

83.4من 21 إىل 25

62.6أكثر من ذلك

234100اجملموع 

املصدر : إعداد الباحث من بيانات اإلستبانة ، 2011م



87

ISSN: 1858 - 8522 جملة جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية  –   العدد األول - يناير  2018م

و  فأقل  الدراسة خربتهم مخس سنوات  أفراد عينة  أن )%29.9( من  يتبني  من اجلدول )4(، 
 )% %( خربتهم من 6 إىل 10 سنة و )%24.8( خربتهم من 11 إىل 15 سنة و  )7.7   31.6(
خربتهم من 16 إىل 20 و  )3.4 %( خربتهم من 21 إىل 25 و )2.6 %( خربتهم أكثر من ذلك. 
%( خربتهم من ستة سنة فما فوق مما يدل على وجود خربة  يستنتج الباحث من ذلك أن )70 

واسعة يف جمال عملهم وبالتالي إجاباتهم على أسئلة االستبيان تنبع من وجوداخلربة.
الختبار ومناقشة فرضية الدراسة ت استخدام إختبار )One Sample T test T( لتحليل فقرات 
االستبانة ويستخدم هذا اإلختبار للتحقق من مطابقة املتوسط احلسابي لعينة خمتارة من جمتمع 
فرضية  والختبار  املعنوية )0.05(،  يتم حتديد مستوى  وعادة  ذلك اجملتمع،  مع وسط  إحصائي 
% والذى فى ضوئه تقارن األوساط  الدراسة ت االعتماد على وسط فرضي هو 3 أى بنسبة 60 
يوافقون على  أفرادالعينة  الفقرة إجيابية مبعنى  وتكون  الفرضى  الوسط  لكل متغريمع  احلسابية 
حمتواها إذا كانت القيمة املطلقة لـ t احملسوبة أكربمن القيمة املطلقة لـ t اجلدولية واليت تساوي 
والوزن   0.05 أقل من  املعنوية  0.05 )أومستوى  1.65 عند درجة حرية )233( ومستوى معنوية 

على  يوافقون  ال  العينة  أفراد  أن  سلبية مبعنى  الفقرة  تكون  يف حني   ،)%  60 من  أكرب  النسبى 
حمتواها إذا كانت القيمة املطلقة لـ t احملسوبة أصغر من القيمة املطلقة لـ t اجلدولية، )أومستوى 
املعنوية أقل من 0.05 والوزن النسيب أقل من 60 %(. وتكون آراء العينة يف الفقرة حمايدة إذا كان 

مستوى الداللة هلا أكرب من 0.05.
جدول )5( حتليل فقرات الفرضية 

الوسط الفقرةرقم
احلسابي

االحنراف 
املعياري

 T قيمة 
test

الوزن 
النسبى

مستوى 
الداللة

4.69515.50.24793.800.000تتوفر سجالت مالية ودفاتر حماسبية بشركتكم1

تسجل يف تلك السجالت كافة العمليات املالية 2
بشكل علمي وفقًا ملعايري احملاسبة

4.49707.32.17889.80000.

ولوائح 3 قوانني  على  الشركة  يف  العمل  يرتكز 
وتعليمات واضحة ومكتوبة

3.031.397328.60.60744.

والقواعد 4 السياسات  يف  وضوح  هناك 
احملاسبية املطبقة يف الشركة

3.851.07212.13577.00000.

النظام احملاسيب املطبق ال ميكن من قياس 5
األداء الفعلي للعاملني بالشركة

3.411.2784.91068.20000.
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الوسط الفقرةرقم
احلسابي

االحنراف 
املعياري

 T قيمة
test

الوزن 
النسبى

مستوى 
الداللة

يف 6 التكاليف  كافة  وتسجيل  حصر  يتم 
السجالت أول بأول

4.37814.25.69887.40000.

حسب 7 اإليرادات  كافة  وتسجيل  حصر  يتم 
احلدوث وحسب األقسام

4.38738.28.52287.60000.

احلدوث 8 حسب  التكاليف  عناصر  تبويب  يتم 
وحسب األقسام

4.18932.19.35683.60000.

تبويب عناصر اإليرادات حسب احلدوث 9 يتم 
وحسب األقسام

4.15983.17.82683.00000.

واهليكل 10 احملاسيب  النظام  بني  ربط  يوجد 
التنظيمي يف الشركة

3.151.2901.77463.00077.

باإلمكان التعرف على إمجالي التكاليف اليت 11
ختص كل عقد وكل قسم

4.12985.17.32982.40000.

احملاسيب 12 املعلومات  نظام  بني  ربط  يوجد 
ونظام املوازنات التخطيطية يف الشركة

3.741.1709.66474.80000.

احملاسيب 13 املعلومات  نظام  بني  ربط  يوجد 
ونظام احلوافز.

3.261.2593.16865.20003.

14
إىل  واإليرادات  التكاليف  عناصر  تبويب  يتم 
عناصر خاضعة للرقابة وأخرى غري خاضعة 

بالنسبة لكل عقد وكل قسم.
3.291.2293.56465.80000.

15
الفرتة  نهاية  يف  املستخرجة  املالية  البيانات 
املالية تعكس كافة العمليات املالية اليت وقعت 

خالل الفرتة احملاسبية.
4.16992.17.86483.20000.

16
يتضمن النظام احملاسيب بشركتكم معلومات 
الداخلي  األداء  عن  اإلدارة  تفيد  تفصيلية 

للشركة.
3.151.4281.55763.00121.

قيمة T اجلدولية عند مستوى داللة 0.05 ودرجة  حرية 233 تساوى1.65
املصدر : إعداد الباحث من بيانات اإلستبانة ، 2011م
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تتوفر  إنه  على  يدل  0.000 مما  الداللة  ومستوى   93.80 النسبى  الوزن  بلغ  األوىل:  الفقرة  • •	
سجالت مالية ودفاتر حماسبية بشركات املقاوالت.

89.80 ومستوى الداللة 0.000 مما يدل على إنه تسجل يف  الثانية: بلغ الوزن النسبى  	••الفقرة 
تلك السجالت كافة العمليات املالية بشكل علمي وفقًا ملعايري احملاسبة.

60.60 ومستوى الداللة 0.744 مما يدل على إنه اليرتكز  النسبى  الوزن  بلغ  الثالثة:  	••الفقرة 
العمل يف الشركة على قوانني ولوائح وتعليمات واضحة ومكتوبة.

	••الفقرة الرابعة: بلغ الوزن النسبى 77.00 ومستوى الداللة 0.000 مما يدل على إن هناك وضوح 
يف السياسات والقواعد احملاسبية املطبقة يف الشركة.

68.20 ومستوى الداللة 0.000 مما يدل على إن النظام  النسبى  الوزن  بلغ  	••الفقرة اخلامسة: 
احملاسيب املطبق ال ميكن من قياس األداء الفعلي للعاملني بالشركة.

	••الفقرة السادسة: بلغ الوزن النسبى 87.40 ومستوى الداللة 0.000 مما يدل على إنه يتم حصر 
وتسجيل كافة التكاليف يف السجالت أول بأول.

	••الفقرة السابعة: بلغ الوزن النسبى 87.60 ومستوى الداللة 0.000 مما يدل على إنه يتم حصر 
وتسجيل كافة اإليرادات حسب احلدوث وحسب األقسام.

	••الفقرة الثامنة: بلغ الوزن النسبى 83.60 ومستوى الداللة 0.000 مما يدل على إنه يتم تبويب 
عناصر التكاليف حسب احلدوث وحسب األقسام.

	••الفقرة التاسعة: بلغ الوزن النسبى 83.00 ومستوى الداللة 0.000 مما يدل على إنه يتم تبويب 
عناصر اإليرادات حسب احلدوث وحسب األقسام.

	••الفقرة العاشرة: بلغ الوزن النسبى 63.0 ومستوى الداللة 0.077 مما يدل على إن هناك تباين  
آراء عينة  يوجد تشتت وإختالف فى  أى  الفقرة  تكوين رأى موحد عن هذه  فى اإلجابات وعدم 

الدراسة على إنه يوجد ربط بني النظام احملاسيب واهليكل التنظيمي يف الشركة.
0.000 مما يدل على إنه  82.40 ومستوى الداللة  النسبى  الوزن  بلغ  عشر:  احلادية  الفقرة  • •	

باإلمكان التعرف على إمجالي التكاليف اليت ختص كل عقد وكل قسم.
	••الفقرة الثانية عشر: بلغ الوزن النسبى 74.80 ومستوى الداللة 0.000 مما يدل على إنه يوجد 

ربط بني نظام املعلومات احملاسيب ونظام املوازنات التخطيطية يف الشركة.
	••الفقرة الثالثة عشر: بلغ الوزن النسبى 65.20 ومستوى الداللة 0.030 مما يدل على إنه يوجد 

ربط بني نظام املعلومات احملاسيب ونظام احلوافز.
	••الفقرة الرابعة عشر: بلغ الوزن النسبى 65.80 ومستوى الداللة 0.000 مما يدل على إنه يتم 
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تبويب عناصر التكاليف واإليرادات إىل عناصر خاضعة للرقابة وأخرى غري خاضعة بالنسبة لكل 
عقد وكل قسم.

83.20 ومستوى الداللة 0.000 مما يدل على إن  النسبى  الوزن  بلغ  اخلامسة عشر:  	••الفقرة 
البيانات املالية املستخرجة يف نهاية الفرتة املالية تعكس كافة العمليات املالية اليت وقعت خالل 

الفرتة احملاسبية.
	••الفقرة السادسة عشر: بلغ الوزن النسبى 63.00 ومستوى الداللة 0.121 مما يدل على إن النظام 

احملاسيب  بشركات املقاوالت يتضمن معلومات تفصيلية تفيد اإلدارة عن األداء الداخلي للشركة.
إختبار فرضية الدراسة يف ضوء املناقشة السابقة: 

جدول )6( اختبار فرضية الدراسة

الوسط الفرضية
احلسابى

الوزن 
النسبى

T مستوى قيمة
الداللة

فى  العاملة  املقاوالت  بشركات  احملاسيب  النظام 
3.876.0020.2520.000السودان يتواءم مع تطبيق نظام حماسبة املسؤولية.

قيمة T اجلدولية عند مستوى داللة 0.05 ودرجة  حرية 
233 تساوى65.1

املصدر : إعداد الباحث من بيانات اإلستبانة ، 2011م

النسبى  والوزن   T.test بإستخدام  إختبارها  أن ت  بعد  الدراسة  فرضية  أعالها  اجلدول  يظهر 
بنفس املعايري التى ذكرت سابقًا كآلتى:

الوسط احلسابى هلا أكرب من الوسط الفرضى، والوزن النسبى 76.00 ومستوى الداللة 0.000 
وهو أقل من مستوى الداللة 0.05 وقيمة t  احملسوبة بلغت 20.252 وهى أكرب من قيمة t اجلدولية 
فى  العاملة  املقاوالت  بشركات  احملاسيب  النظام  أن  أى  الفرضية،  قبول  على  يدل  مما   ،1.65

السودان يتواءم مع تطبيق نظام حماسبة املسؤولية.
النتائج والتوصيات:

النتائج:
ميكن إبراز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فيما يلي:

1. النظام احملاسيب بشركات املقاوالت العاملة فى السودان يتواءم مع تطبيق نظام حماسبة املسؤولية.
2. لدى شركات املقاوالت العاملة فى السودان أنظمة حماسبية تعمل على حصر وتسجيل وتبويب 
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كافة عناصر التكاليف واإليرادات وفقًا ملراكز املسؤولية.
3. يتم تبويب عناصر التكاليف واإليرادات  فى شركات املقاوالت العاملة فى السودان إىل عناصر 
خاضعة للرقابة وأخرى غري خاضعة بالنسبة لكل عقد وكل قسم وذلك مما يفيد بالفهم الرقابى 

املتطور إلدارة هذه الشركات.
4. يتضمن النظام احملاسيب بشركات املقاوالت العاملة فى السودان معلومات تفصيلية تفيد اإلدارة 

عن األداء الداخلي للشركة.
5. هناك تباين فى اإلجابة على سؤال الربط بني النظام احملاسبى واهليكل التنظيمى ويعزى ذلك 

لعدم معرفة العاملني الكافية مبفاهيم نظام حماسبة املسؤولية.
6. العمل يف شركات املقاوالت السودانية ال يرتكز على قوانني ولوائح وتعليمات واضحة ومكتوبة.

لتباين  وذلك  األداء  تقويم  التامة عن عملية  املقاوالت اخللفية  العاملني فى شركات  لدى  7. اليوجد 
ردودهم عند سؤاهلم عن النظام احملاسيب املطبق ال ميكن من قياس األداء الفعلي للعاملني بالشركة.

8. يتم إستخدام املوازنة التخطيطية كأساس ملقارنة األنشطة الفعلية مع التقديرية.
9. يوجد ربط بني نظام املعلومات احملاسيب ونظام احلوافز.

التوصيات:
ألغراض التغلب على نقاط الضعف واملعوقات املوجودة اليت حتد من إمكانية تطبيق نظام حماسبة املسئولية 

فى شركات املقاوالت العاملة فى السودان، ومن خالل النتائج السابقة، فإن الباحث يوصي مبا يلي:
	••توعية العاملني يف شركات املقاوالت العاملة فى السودان وخاصة اإلدارة العليا مبفهوم نظام 
حماسبة املسؤولية، وضرورة تطبيقه ملا له من تأثري يف مساعدة اإلدارة العليا يف عمليات التخطيط 
والرقابة وتقييم األداء، بطريقة تعمل على استغالل املوارد املتاحة استغالاًل أمثل لتحقيق أهدافها 

بأفضل الوسائل املمكنة.
طبيعة  عن  تفصيل  ليشمل  السودان  فى  العاملة  املقاوالت  لشركات  التنظيمي  اهليكل  تطوير  •	
وأنواع مراكز املسؤولية املختلفة املالئمة لتطبيق حماسبة املسؤولية، والعمل على تعريف كل مسئول 

باملسؤوليات والصالحيات اليت تنسجم مع طبيعة عمله.
مركز  لكل  العامة  األهداف  وضع  على  تعمل  كونها  التخطيط  لوظيفة  أكرب  أهمية  إعطاء  •	
مسؤولية، وضرورة إشراك العاملني يف عملية التخطيط، األمر الذي يساعد على حتقيق األهداف 
بكفاءة وفاعلية مما يساهم بدوره فى تطبيق نظام حماسبة املسؤولية ممايؤثر على الرقابة إجيابًا.
لرقابتهم،  خضعت  الذين  باألشخاص  املسئولية  مبراكز  التكاليف  ربط  عملية  تفعيل  ضرورة  •	
مما يقوي ويفعل عملية املساءلة عن اإلحنرافات اليت قد حتدث يف التكاليف، ومن ثم حماسبة 
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املقصرين عن تقصريهم، ووضع حد ملنع تكرار مثل هذه االحنرافات مستقباًل.
	•ضرورة االعتماد يف إعداد املوازنات التخطيطية على األسس واملبادئ العلمية اليت تبنى عليها 
األمر الذي حيقق اهلدف من تلك املوازنات ويساهم يف تطبيق نظام حماسبة املسؤولية بشكل جيد.
	•ضرورة تطوير أنظمة املعلومات احملاسبية للمساهمة يف قياس األداء الفعلي بكفاءة كي تعمل 
تلك  ربط  آليات  وتطوير  بها،  املتسبب  لتحديد  األفراد  مستوى  على  وربطها  التكاليف  تتبع  على 

التكاليف على مستوى مراكز املسؤولية بصورة تزيد من كفاءة قياس األداء الفعلي هلذه املراكز.

املصادر واملراجع:
املراجع العربية:

القرآن الكريم
1.  اإلمام زكريا حييى بن شرف النووى )1999(. رياض الصاحلني، ط 13،)بريوت، دار املأمون للرتاث(. 

2.  توفيق أبورقبة، وآخرون.)1991م( تدقيق ومراجعة احلسابات،) عمان: دار الكندي للنشر والتوزيع(.
3.  رضوان حنان، وجربائيل كحالة )1997م(. احملاسبة اإلدارية مدخل حماسبة املسئولية وتقييم األداء،( عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع(. 

4.  زينات حمرم و رشيد اجلمال )1997م(.نظم قياس التكلفة فى املنشات الصناعية، )االسكندرية:الدار اجلامعية(.
5.  سليمان حسن عطية )2004م(. احملاسبة فى شركات املقاوالت،)عمان: دار وائل للنشر(.

التكاليف  على  الرقابة  جمال  يف  املسئولية  حماسبة  نظام  لتطبيق  األساسية  املقومات  روس)1983م(.  نصري  مسري   .6
الصناعية،)رسالة ماجستري يف احملاسبة، جامعة طنطا، مجهورية مصر العربية(.

7.  صالح الدين عبد املنعم مبارك وعطية عبد احلى مرعى)2008م(.أنظمة التكاليف ألغراض قياس تكلفة االنتاج واخلدمات فى 
االعمال احلديثة،)االسكندرية:دار املطبوعات اجلامعية(.

8.  جملة املقاول السودانى)فرباير2011م(.تكوين شعب اإلحتاد،العدد الثامن عشر.
9.  حممد سامى راضى )2007م(.حماسبة تكاليف العقود واملقاوالت،)االسكنرية:الدار اجلامعية(.

10. منى حممد حممد عبد الرمحن )1988م(، حماسبة املسؤوليات كأساس للرقابة ورفع كفاءة األداء بقطاع اخلدمات التطبيقية 

بالتطبيق على مستشفى احلسني اجلامعي،)رسالة ماجستري غري منشورة،جامعة األزهر(
11. نائل عبد اهلل حسني جربيل )1999(. )حماسبة املسؤولية يف الشركات املساهمة العامة الصناعية األردنية ( دراسة ميدانية(

رسالة ماجستري يف احملاسبة، جامعة آل البيت(.
12. نواف فخر )1998م(، حماسبة املسؤولية والظروف املالئمة لتطبيقها،)جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية،اجمللد 

20،العدد األول(.

املراجع األجنبية:
- Kaplan E.H, Co.(1971) (Management Accounting and Behavioral Sciences), Reading Mass 

Addis, Wesley Publishing .
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ديون السودان اخلارجية - الواقع والتحديات

   يوسف عوض أحمد محمد 1 *

1. دائرة العمليات المصرف العربي للتنمية الزراعية في إفريقيا
 E-mail : yousifawadg2@gmail.com * 

م�ستخل�ص
القرو�س  مبالغ  على  التعرف  اخلارجية من خالل  ال�سودان  ديون  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
التي ا�ستفاد منها ال�سودان منذ ال�ستقالل وحتى نهاية العام 2015، وموقف املديونية واجلهات الدائنة، وتطور 
املديونية واللتزامات امل�ستقبلية وموؤ�سرات ا�ستدامة الدين، واأثر تراكم املديونية على اقت�ساد البالد، ومعرفة اأثر 
احل�سار القت�سادي الأمريكي يف جمال الديون اخلارجية. كما هدفت الورقة اأي�سًا لت�سليط ال�سوء على جمهودات 
ال�سودان ملعاجلة م�سكلة الديون اخلارجية، ومعرفة التحديات وامل�ساكل التي تواجه معاجلة املديونية. مت ا�ستخدام 
املنهج الو�سفي وتو�سلت الدرا�سة للعديد من النتائج منها اإن تراكم املديونية يقلل من فر�س ال�سودان يف احل�سول 
على متويالت مي�سرة. واأن ديون ال�سودان اخلارجية غري م�ستدامة و�ستظل كذلك حتى عام 2033 واخريًا اأو�ست 
الدرا�سة بتكثيف العمل مع حكومة جنوب ال�سودان والحتاد الأفريقي للتوا�سل مع الدائنني للم�ساعدة يف معاجلة 
املديونية، وحتفيز وت�سجيع �سيا�سات ال�ستثمار الأجنبي لال�ستفادة من العائدات والتدفقات ال�ستثمارية التي تدر 

 دخاًل بالعمالت الأجنبية مما ي�ساهم يف خف�س الديون.
Abstract
This study aims to shed light on Sudan external debt by identifying the amount of 
loans that Sudan has benefited from it, since independence until the end of 2015, the 
position of indebtedness and creditors, development of debt, future obligations and 
debt sustainability indicators, the impact of the accumulation of indebtedness on the 
economy of the country, the Impact of the American boycott of Sudan in the field 
of external debt, Also the study aims to spot light on Sudan's efforts on the process 
of the external debt problem, and express the challenges and problems facing Debt 
treatment. The methodology used by the study was the descriptive method. The 
study reached to many findings; including that the accumulation of debt reduces 
the chances of Sudan to obtain soft financing, and that Sudan's external debt is 
unsustainable and will continue until 2033. In conclusion, the study made a series 
of recommendations including: Intensifying work with the Government of Southern 
Sudan and the African Union to work with creditors to help address indebtedness 
and stimulate and encourage foreign investment policies to take advantage of foreign 
exchange earnings and investment flows, thereby contributing to debt reduction.
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املقدمة:
الدول  احتياجات  وتتزايد  التنموية،  براجمها  لتمويل  موارد  إىل  عام  بشكل  النامية  الدول  حتتاج 
النامية لالقرتاض يف ظـّل ُشح مواردها املالية. لذلك فإن االستخدام والتوظيف األمثل لتلك املوارد 
يف برامج التنمية االقتصادية يساهم يف رفع القدرة االقتصادية للدول على سداد ديونها وتنفيذ 
براجمها ومشروعاتها التنموية، وذلك يعين أن االستغالل والتوظيف غري األمثل لتلك املوارد يؤدي 
لزيادة تكاليف االستدانة مما يساهم يف تعقيد املشاكل االقتصادية الكلية للدول، لذلك فإن توفر 
ولقد  وتقليل املخاطر.  الفوائد  وتعظيم  تفادي األزمات  املديونية مُيّكن من  سياسة رشيدة إلدارة 
جابهت العديد من دول العامل الثالث مشكلة عبء الدين كعقبة أساسية يف طريق نوها االقتصادي 
نتيجة لسوء استغالل القروض وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها يف املدى الزمين احملدد مما 
يؤدي إىل انعكاسات سالبة على اقتصاديات تلك الدول. وتتمثل اإلدارة اجليدة يف ختصيص جـزء من 
عائد النمو املستقبلي لتمويل خدمة املديونية احلالية، وكذلك رسم احلدود القصوى لنمو املديونية.

والسودان كأحد هذه الدول – ولتمويل براجمه التنموية – جلأ منذ العام 1955م إىل االستدانة 
لتنفيذ مشروعاته التنموية، ومنذ ذلك الوقت تزايد حجم العون األجنيب املستقطب بشقيه املنح 
والقروض خاصة يف عقد السبعينات ولكن لعدة أسباب وعلى رأسها عدم وجود إسرتاتيجية واضحة 
إلدارة الدين األمر الذي أدى لالستغالل غري األمثل لتلك التدفقات، مما أدى لرتاكم املديونية 
إضافية  موارد  على  احلصول  من  حرمانه  وبالتالي  املالية  بالتزاماته  الوفاء  عن  السودان  وعجز 

تساهم يف حتريك عجلة التنمية االقتصادية بالبالد.
مشكلة الدراسة: 

الالزمة  املالية  املوارد  لتوفري  جاهدة  تعمل  االقتصادي  الرفاه  لتحقيق  سعيها  يف  الدول  كافة  إن 
لتحقيق الرفاهية واالستقرار االقتصادي هلا عرب كافة املشروعات تنموية كانت أم صناعية، وجند 
أن بعض الدول تتوفر هلا تلك املوارد من ثرواتها الطبيعية واملعدنية والزراعية بالشكل الذي حيقق 
االستقرار القتصاداتها. ولكن جند بعض الدول تفتقر لبعض أو معظم تلك املقومات أو الثروات 
اليت متكنها من تنفيذ مشروعاتها التنموية، وعند تزايد احلاجة لتنفيذ تلك املشروعات تلجأ تلك 
الدول إىل االقرتاض بكل أشكاله متحملة االلتزامات املرتتبة على تلك القروض، ويف حالة التعثر 
يف السداد ترتاكم وتتضاعف املديونيات مما يضع تلك الدول يف مواقف ال حتسد عليها. وبناًء على 

ما سبق ذكره متثلت مشكلة الدراسة يف األسئلة اآلتية:
	••هل لدى السودان اسرتاتيجية واضحة ملعاجلة ديونه اخلارجية؟

	••هل يتبع السودان املعايري العاملية يف إدارة الديون اخلارجية؟
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	••إىل أي مدى يسهم االستقرار السياسي يف حل مشكلة الديون اخلارجية؟
	••هل لدى السودان بدائل متكنه من معاجلة ديونه اخلارجية؟

أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية الدراسة يف كونها تعمل على عرض وحتليل لعملية تراكم املديونية على السودان وتعمل 
للمساهمة يف حل  تقديم بعض احللول  وتعمل على  الرتاكم  املرتتبة على هذا  اآلثار  توضيح  على 
مشكلة املديونية على السودان. كما تنبع أهمية الدراسة يف كونها تعمل على تقديم توصيات ملتخذي 
القرار يف جمال الديون اخلارجية بالبالد. وتعمل الدراسة على إثراء املكتبة باملعرفة العلمية يف 
جمال الدين اخلارجي. كما يفتح الباب أمام الدارسني واملسئولني للمزيد من البحث والدراسة عن 

الظاهرة وسبل عالجها.
أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة إىل تقديم عرض دقيق ملوقف مديونية السودان اخلارجية مع طرح لألسباب اليت 
أدت إىل تراكم تلك املديونية مع توضيح اآلثار النامجة عن ذلك الرتاكم واقرتاح حلول لكيفية 

اخلروج من دوامة املديونية.
منهجية الدراسة:

انطالقًا من أهمية املوضوع الذي تناولته الدراسة، ولتغطية كافة جوانبه ت اتباع املنهج التاريي 
يف  التغري  أو  التطوير  وملعرفة  احلاضر  يف  وعرضها  املاضي  يف  املشكلة  وأسباب  العناصر  لتحليل 

املستقبل وذلك للفرتة من العام )1956-2015( كحدود زمنية للورقة. 
مصادر البيانات:

املتخصصة،  والدوريات واجملالت  املراجع  تتمثل يف  اليت  الثانوية  املصادر  الدراسة على  اعتمدت 
باإلضافة إىل البيانات واملعلومات الواردة يف التقارير السنوية والنشرات الدورية وبعض املقابالت 

مع بعض املختصني يف اجملال.
هيكل الدراسة: 

اإلطار  تشمل  واليت  املقدمة  على  األول  القسم  يشتمل  أقسام.  تسعة  من  الدراسة  هذه  تتكون 
املنهجي ، يتناول القسم الثاني مفهوم الديون اخلارجية، والقسم الثالث يستعرض ديون السودان 
اخلارجية، والقسم الرابع يوضح أثر تراكم املديونية على اقتصاد السودان، ويوضح القسم اخلامس 
أثر احلصار االقتصادي االمريكي يف جمال الديون اخلارجية، والقسم السادس يتناول جمهودات 
السودان السابقة ملعاجلة الديون، ويتناول القسم السابع التحديات واملشاكل اليت تواجه معاجلة 

املديونية، ويتناول القسم الثامن النتائج والتوصيات.
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الديون اخلارجية
مفهوم الديون اخلارجية:

التعاقدية  االلتزامات  عن  عبارة  اخلارجية  الديون  منها:  اخلارجي  للدين  تعريفات  عدة  هناك 
اجلارية اليت تؤدي إىل سداد املقيمني يف بلد ما، جتاه غري املقيمني به. ويشمل السداد أصل الدين 

.)Pawer, 1988(مضافًا إليه الفوائد أو دونها أو دفع الفوائد مع أو بدون تسديد مبلغ األصل
ويعرف صندوق النقد الدولي الدين اخلارجي على أنه )الدين الذي تبلغ مدة استحقاقه األصلية 
أو احملددة أكثر من سنة واحدة، وهو مستوجب ألفراد أو هليئات من غري املقيمني ويسدد بعمالت 

أجنبية أو بسلع وخدمات )صندوق النقد الدولي،1991(.
دوافع تقديم وتلقي القروض واملعونات الدولية:

ميكن حصر هذه الدوافع يف احملاور اآلتية )الزبري، 2006(
اليهودية( املسيحية،  )االسالم،  السماوية  والكتب  الرساالت  كل  أن  االنسانية: جند  	••الدوافع 
البشر.  التعاطف مع  بناًء على غريزة  االنسان وذلك  أخيه  االنسان وحتضه على مساعدة  حتث 
ويف ضوء هذه الدوافع االنسانية جاء حتديد نسبة 0.7 % من الدخل القومي السنوي للدول املتقدمة 

الصناعية لتذهب كمعونات سنوية للدول األقل نوًا.
	•دوافع املصاحل االسرتاتيجية والسياسية: هنا جند أن القروض واملعونات قد مثلت أداة أساسية 
من أدوات السياسة اخلارجية للدول املاحنة، حيث ت استخدام القروض واملعونات خالل فرتة 
أصدره  الذي  فالتقرير  املاحنة،  للدول  والسياسية  االسرتاتيجية  املصاحل  الباردة خلدمة  احلرب 
البنك  التنمية- دروس من جتربة  2003 حول )دور وفعالية مساعدات  الدولي يف مارس  البنك 
من  كثري  يف  اجليوسياسية  األهداف  أن  على  أكد  قد   )Rogers and Stern, 2003( الدولي( 

األحيان هي اليت كانت توجه ختصيص املعونات بداًل عن أهداف مناهضة الفقر.
	••دوافع املصاحل االقتصادية والتجارية: ويتم حتقيق هذا اهلدف عن طريق تطبيق العديد من 

الشروط واالجراءات منه:
	•تقييد شراء السلع واخلدمات من الدول املاحنة.

	••حتديد جماالت االستخدام.
	••توفري فرص العمل.

على سبيل املثال فإن هيئة املعونة األمريكية أقامت عالقات عمل مع أكثر من 3500 شركة أمريكية 
لتقديم السلع واخلدمات حتت برنامج املعونة األمريكية  300 منظمة طوعية أمريكية  وأكثر من 

املختلفة )هليئة املعونة األمريكية(.
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بعض املصطلحات اخلاصة بالديون اخلارجية:
توجد العديد من املصطلحات اخلاصة بالديون اخلارجية منها ما يلي )جنوحات(:

	•الفوائد التعاقدية:
هي التعويض الذي حيصل عليه الدائن عن الفرتة اليت حيرم فيها من االستفادة من مبلغ القرض. 

	•الفوائد التأخريية:
هي التعويض الذي حيصل عليه الدائن عن الفرتة اليت حيرم فيها من االستفادة من مبلغ القرض 

نتيجة لتأخر السداد من قبل املدين.
	•أنواع القروض: تصنف الديون إىل:

	•القروض احلكومية )الرمسية( هي اليت متح من طرف حكومة أجنبية إىل حكومة أخرى.
	•القروض املتعددة األطراف هي اليت متنح من طرف منظمات دولية.

	•القروض اخلاصة )التجارية( متنحها البنوك التجارية االجنبية اخلاصة إىل حكومة ما أو إىل 
مؤسسة عمومية أو خاصة أو إىل بنوك.

أما الديون على أساس الفرتة الزمنية فتصنف إىل:
1. طويلة األجل:هي القروض اليت متتد آجاهلا ألكثر من مخسة أعوام، واملستحق لغري املقيمني 

وواجب السداد بعملة أجنبية أو سلع أو خدمات.
2. متوسطة األجل: هي القروض اليت متتد آجاهلا من عامني إىل مخسة أعوام.

3. قصرية األجل: هي القروض اليت ال تتجاوز آجاهلا العام.
	•القروض امليسرة:

% أو أكثر، واملقصود بعنصر املنحة هو الفرق  هي القروض اليت يكون عنصر املنحة يساوي 35 
بني القيمة األمسية األصلية للقرض والقيمة احلالية املخصومة خلدمة الدين كنسبة مئوية على 

أساس سعر اخلصم املستخدم تقليدًا وهو 10 %.
أو هي قروض مبعدل فائدة أقل من السوق وتقدم عادة حلكومات الدول الستخدامه يف املشروعات 
الكربى وليس ألفراد، كما أن القروض امليسرة ليس هلا موعد ثابت للسداد، وإنا يتم السداد 

عندما يصبح املقرتض قادرًا على السداد.
%، وتكون ملزمة   35 املنحة عن  فيها عنصر  يقل  اليت  القروض  امليسرة: هي  	•القروض غري 

للسداد حني حلول موعدها وتنطبق عليها شروط جزائية.
ديون السودان اخلارجية:

	•بلغ حجم القروض األجنبية والتسهيالت التجارية اليت استفاد منها السودان منذ االستقالل 
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املختلفة  االقتصادية  القطاعات  على  موزعة  دوالر  مليار   17.1 حوالي  2015/12/31م  وحتى 
الطاقة  قطاع   .%  38 اخلدمات  قطاع   ،%  3 واملواصالت  النقل  قطاع   ،%39 الزراعي  )القطاع 

والتعدين 7 %، قطاع الصناعة 2 %، أخرى 11 % )قروض نقدية + برامج اجلدولة(.
 

شكل رقم )1( يوضح توزيع الدين اخلارجي على القطاعات

املصدر: وحدة الدين اخلارجي – بنك السودان املركزي

2015م حوالي 43 مليار دوالر متثل  نهاية ديسمرب  الدين اخلارجي حتى  	••بلغ إمجالي حجم 
املتأخرات منها نسبة  87 %، كما مل يتغري هيكل املديونية اخلارجية خالل العقد املاضي حيث 
%(، دول خارج نادي  %(، دول نادي باريس )31  متثل مديونية املؤسسات املالية الدولية )12 

باريس )39 %(، والديون التجارية )18 %(.
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شكل رقم )2( يوضح امجالي الدين اخلارجي وفقًا للجهات الدائنة

املصدر: وحدة الدين اخلارجي – بنك السودان املركزي

جدول رقم )1(: موقف مجلة املديونية حتى 31 ديسمرب 2015م
)القيمة باملليون دوالر امريكي(

أصل الدين الدائــــــــــــــــــــــــنون
القائم

الفوائد 
التعاقدية

الفوائد 
التأخريية

إمجالي 
الدين

% من إمجالي 
الدين

%3.80.51.15.312املؤسسات اإلقليمية والدولية

%2.31.59.513.531الدول األعضاء يف نادي باريس

%5.52.19.216.839الدول غري األعضاء يف نادي باريس

%2.70.22.65.612البنوك التجارية العاملية

%2.46--2.4تسهيالت املوردين األجانب

%16.74.322.443.6100اجُلمـــــــــــــــــــــــلة

املصدر: وحدة الدين اخلارجي - بنك السودان املركزي
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يتضح من اجلدول )1( ما يلي:
	••مُيثل أصل الدين 38 % من إمجالي املديونية، والفوائد التعاقدية 10 % - الفوائد التأخريية 

52 % من إمجالي املديونية.

	••نسبة 18 % من إمجالي الدين متثل ديون قصرية األجل و 82 % قروض متوسطة وطويلة األجل، 
	••نسبة 15 %  من إمجالي الدين ناتج عن قروض ميسرة و 85 % عن قروض غري ميسرة. 

	••وتشري مؤشرات استدامة الديون من قبل صندوق النقد الدولي إىل أن دين السودان سيكون 
غري مستدام حتى العام )2032م(، حيث متثل نسبة إمجالي الدين اخلارجي إىل الناتج احمللي 

اإلمجالي 124 %، وإىل الصادرات نسبة 1048 %، والي اإليرادات نسبة 1165 %.
	••كما متثل متوسط نسبة السداد املستحق إىل مجلة الصادرات منذ انفصال جنوب السودان 
%. وباملقارنة مع نسب السداد الفعلي  %، والي مجلة اإليرادات نسبة 400  حتى اآلن نسبة 530 
خالل نفس الفرتة جند ان متوسط نسبة السداد الفعلي إىل الصادرات 5 % والي اإليرادات 4 % 

واليت بالرغم من صغرها اال انها متثل عبئًا على ميزانية الدولة.

شكل رقم )3( يوضح تركيبة الدين اخلارجي حسب العمالت املتعاقد بها عليه

املصدر: وحدة الدين اخلارجي – بنك السودان املركزي
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شكل رقم )4( يوضح االتفاقيات اجلديدة مقارنة بالسحب خالل الفرتة 2014-2010

املصدر: وحدة الدين اخلارجي – بنك السودان املركزي

شكل رقم )5( يوضح تطور املديونية اخلارجية للفرتة 2015-1980
املصدر: وحدة الدين اخلارجي – بنك السودان املركزي
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– 2013 شهدت تطور للدين بوترية   2001 )5( أن الفرتة الزمنية من  الشكل  من  نالحظ  • •	
متزايدة متسارعة ويرجع ذلك لالستدانة بشروط غري ميسرة األمر الذي أدى إىل تراكم الفوائد 

اجلزائية.
2013 – 2015 استقرارًا نسبيًا يف حجم الدين اخلارجي نسبًة  من  الزمنية  الفرتة  	••شهدت 
لتدني قيمة العمالت األخرى مقابل الدوالر حيث متثل املديونية بالعمالت األخرى خالف الدوالر 

حوالي 60 % من امجالي املديونية.
 

شكل رقم )6( يوضح االلتزامات املستقبلية 2015 – 2046

املصدر: وحدة الدين اخلارجي – بنك السودان املركزي

البالد يف ظل عجز  االلتزامات املستقبلية تشكل عبئًا كبريًا على  أن   )6( الشكل  من  يتضح  • •	
للبالد، حيث يالحظ بأن حجم االلتزامات خالل الفرتة من  النقدي  املوازنة وضعف االحتياطي 
2015 حتى 2027 يفوق 450 مليون دوالر سنويًا وتتدرج حتى تصل إىل أقل من 10 مليون دوالر 

سنويًا يف العام 2044.
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جدول رقم )2( يوضح مؤشرات استدامة الدين 2013 - 2033

Years
السنوات

PVTD/Govt.
Revenues

احلالية  القيمة  امجالي 
للدين/ ايرادات احلكومة

PVTD/XGS
احلالية  القيمية  امجالي 
من  الصادرات   / للدين 

السلع واخلدمات

PVTD/GDP
احلالية  القيمية  امجالي 
احمللي  الناتج   / للدين 

االمجالي
20131165104864

202311521364125

2033880157283

LDCs thresholds
املعيار للدول األقل نوًا

200%100%30%

Source: - IMF Debt Sustainability Analysis 2013

يتضح من اجلدول رقم )2( اآلتي:
إن ديون السودان اخلارجية غري مستدامة وستظل كذلك حتى عام 2033م يف ظل املعطيات احلالية.

رابعًا: أثر تراكم املديونية على اقتصاد السودان:
أدى تراكم املديونية إىل العديد من اآلثار اليت ألقت بظالهلا على االقتصاد السوداني، نذكر منها ما يلي: 

	••تشويه العالقة مع العامل اخلارجي وبالتالي تقليل فرص الدخول إىل أسواق املال العاملي.
 .)Country Risk( التأثري على حدود املخاطر السيادية للدولة••	

	••تدني احتياطي البالد من العمالت األجنبية مقارنة بالطلب مما يؤثر سلبًا على قيمة العملة 
احمللية مقارنة بالعمالت األجنبية. 

	••صعوبة احلصول على قروض وتسهيالت بشروط ميسرة تساهم يف رفع معدالت نو االقتصاد 
وترتب على ذلك فقدان أكثر من 10 مليار دوالر منذ توقف التعاون مع املؤسسات الدولية )صندوق 
النقد الدولي 1985، البنك الدولي 1991، وجمموعة بنك التنمية االفريقي ADB يف عام 1991م.
	••وقف السحب على مشروعات حيوية كمشروعات الكهرباء والطرق ومشروعات التنمية الريفية 

وتقليل فرص االستفادة من التقنيات احلديثة.
	••خفض الصرف التنموي مما أدى إىل زيادة أعباء املعيشة وزيادة معدالت الفقر خاصة وسط 

الفئات الضعيفة كالنساء واالطفال.
للدولة مما  العامة  للموازنة  النقدية  التدفقات  يف  فجوة  وإحداث  احمللية  املوارد  على  	•الضغط 

ترتب عليه اللجوء إىل التمويل بالعجز.
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	•خلق بيئة غري مواتية لالستثمارات األجنبية املباشرة منها وغري املباشرة.
	•حرمان البالد من تدفقات املنح من املؤسسات والدول املاحنة.

أثر احلصار االقتصادي األمريكي يف جمال الديون اخلارجية:
أ- االستدانة اخلارجية:

بالرغم من أن احلصار االقتصادي األمريكي بدأ يف العام 1997 إال أن أول قرار خاص حبرمان 
السودان من القروض امليسرة األمريكية كان يف العام 1989 عندما فشل السودان يف سداد التزاماته 
الذي نتج عنه تراكم املتأخرات اليت بدأت يف الرتاكم يف نهاية السبعينيات وتفاقمت حتى وصل 

حجم الدين حوالي 43 مليار دوالر بنهاية عام 2014م منها 86 % عبارة عن متأخرات.
% من هذه املديونية أصلها ملؤسسات وجتمعات متثل الواليات املتحدة االمريكية عضوًا فيها   46

)مؤسسات التمويل الدولية / دول نادى باريس(، ونتيجة لتوقف التعامل مع هذه املؤسسات )واليت 
تقدم متويل ميسر( فقد السودان أكثر من 10 مليار دوالر على مدى 20 عام كان من املمكن أن 
حتدث فرقًا يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البالد ليس هذا فحسب إنا توقف أيضًا السحب 

على املشروعات احليوية كالكهرباء والطرق ومشروعات اقليميه أخرى ت حرمان السودان منها.
ب- إعفاء الديون

	••ُحرم السودان من القدرة على معاجلة ديونه وفقًا ملبادرة ختفيف أعباء ديون البلدان الفقرية 
املثقلة بالديون The heavily indebted poor countries ”HIPCs” مما أدى إىل حرمان 

السودان من فرص احلصول على قروض ميسرة )فقدان أكثر من 10 مليار دوالر(.
اخلارجية  بيئة غري مشجعة لالستثمارات  استدامته عمل على خلق  وعدم  الدين  	••كرب حجم 
من دخول السودان )تصنيف السودان بلد معدوم اجلدارة االئتمانية( مما زاد من التأثري على 

.)Country Risk( حدود املخاطر السيادية للدول
الفقر خاصًة  وارتفاع معدالت  املعيشة  أعباء  زيادة  إىل  أدى  التنموي مما  الصرف  	•اخنفاض 

وسط الفئات الضعيفة كالنساء واألطفال.
وترتب  العامة  للموازنة  النقدية  التدفقات  يف  فجوة  أحدث  احمللية مما  املوارد  على  	••الضغط 
على ذلك اللجوء إىل التمويل بالعجز والذي يؤدي بدوره إىل ارتفاع األسعار واخنفاض يف قيمة 

اجلنيه السوداني مقابل العمالت األجنبية وبالتالي عدم االستقرار االقتصادي.
إن حجم الديون اخلارجية وبقائها دون معاجلة يؤدى إىل تضخمها ويقلل من فرص حشد الدعم 
 Sustainable Development Goals املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  الدولية  واملساندة 

SDGs وخاصًة برامج مكافحة الفقر. 
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جمهودات السودان السابقة ملعاجلة الديون:
قام السودان بإعادة جدولة ديون دول نادي باريس ومتت اجلدولة مع دول النادي يف نوفمرب 1979 
ومارس 1982م وفرباير 1983 ومايو 1984، حيث أن عملية إعادة جدولة الديون اخلارجية تعمل 
على حتقق فوائد اقتصادية للدائن واملدين، فهي تكفل للدائن احلصول على أمواله يومًا ما وتعطي 

املدين فرتة تأجيل تتيح له ترتيب أوضاعه االقتصادية واملالية.
 Re-financing( التجارية  البنوك  مع  التمويل  إعادة  اتفاقية  على  بالتوقيع  السودان  قام  كما 

Agreement( يف ديسمرب 1981 وت تعديلها يف أكتوبر 1985.

)HIPCs( املوقف من تنفيذ املتطلبات الفنية ملبادرة إعفاء الديون
حيث  بها  السودان  والتزم  الدين  إلعفاء  فنية  شروط  أربعة   )HIPCs( الــ  مبادرة  اشرتطت 
على  الدولي  النقد  صندوق  مع  واالتفاق  مستدام  غري  الدين  يكون  أن  على  املبادرة  اشرتطت 
 Track( به ويعرتف  أداء جيد  أن حيقق سجل  املدى شريطة  اقتصادي متوسط  برنامج  تنفيذ 
Record(، يف هذا اجلانب التزمت احلكومة بربنامج لإلصالح االقتصادي واهليكلي وذلك منذ 

اجليد،  االقتصادي  االداء  بسجل  الدولي  النقد  صندوق  من  اعرتاف  على  وحصل   1997 العام 
وأكملت الدولة الربنامج االقتصادي حتت إشراف الصندوق لعام 2014م. وت إعداد اسرتاتيجية 
معاجلة املتأخرات وإعفاء الديون. كما اشرتطت إعداد ورقة مرحلية السرتاتيجية خفض الفقر 
إعداد  السودان  أكمل  حيث   ،Interim Poverty Reduction Strategy Study )IPRSP(
الوثيقة املرحلية السرتاتيجية مناهضة الفقر )IPRSP( وت إجازتها من قبل الربملان السوداني 
وحل  الرشيد  احلكم  نهج  تطبيق  على  العمل  اشرتطت  وأيضًا  2012م.  نوفمرب  يف  تدشينها  وت 
كل املشاكل السياسية، حيث قام السودان بالعمل على استحداث برنامج لتطبيق معايري احلكم 

الرشيد وفقًا ملا هو متعارف عليه عامليًا.
اخليار الصفري مع حكومة جنوب السودان 

اتفاقية أديس أبابا حول بعض املواضيع االقتصادية 2012/9/27(: واليت من أهم بنودها:
	•اتفاق السودان وجنوب السودان على أن تتحمل حكومة السودان كل الديون اخلارجية.

 Joint Outreach قيام الطرفان بكل ما هو ضروري من خالل اسرتاتيجية توعية مشرتكة••	
لضمان التزام اجملتمع الدولي بإعفاء ديون السودان اخلارجية. وتشمل االسرتاتيجية اآلتي:

	••حتريك اجملتمع الدولي لقيادة واستدامة احلملة العاملية إلعفاء ديون السودان.
	••تنفيذ محلة مكثفة موجهة للدول الدائنة وخاصة تلك ذات املديونية العالية.

	••ويتمثل االلتزام اخلاص باجملتمع الدولي يف اآلتي:
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.HIPCs وصول السودان لنقطة اختاذ القرار يف إطار اتفاقية الـــــ••	
	••وان يكون الوصول لنقطة اختاذ القرار خالل سنتني من تاريخ تفعيل هذه االتفاقية.

	••يف حالة عدم التزام اجملتمع الدولي بإعفاء الديون يتم إلغاء اخليار الصفري.
	••يف حالة إلغاء اخليار الصفري على الدولتني التفاوض بروح طيبة لتقسيم الديون واألصول اخلارجية.

التحديات واملشاكل اليت تواجه معاجلة املديونية
تواجه معاجلة املديونية العديد من التحديات تتمثل يف اآلتي:

	••حتديات داخلية:
	•عدم وجود اسرتاتيجية لالستدانة )متوسطة أو طويلة املدى( ذات رؤية واضحة حتدد احتياجات 

التمويل الداخلي واخلارجي.
بالتفاوض  يتعلق  فيما  الدين  بإدارة  املختصة  التنسيق بني اجلهات  املؤسسي وضعف  	••الضعف 

على شروط االقرتاض للقروض اجلديدة واتفاقيات معاجلة املديونيات.
للمشاركة  متحمسة  غري  الدولية  املؤسسات  جيعل  ميسرة  غري  بشروط  لالقرتاض  اللجوء  • •	

وبالتالي تعيق عملية تسريع استفادة السودان من املبادرات املختلفة.
	••ضعف االهتمام مبخاطر الدين املتمثلة يف خماطر سعر الصرف، أسعار الفائدة وخماطر السيولة. 
	••ضعف القدرة على السداد مما يؤدي إىل تراكم املديونية وبالتالي صعوبة احلصول على قروض جديدة.
	••ضخامة حجم وطبيعة ومكونات املديونية اخلارجية للسودان حيث تشكل الديون غري امليسرة فيها 
 ،)HIPCs( نسبة  85 % مقارنة مع ديون الدول النامية اليت استفادت من مبادرة إعفاء الديون
األمر الذي يستدعي احلصول على مساعدات مالية وفنية كبرية من املؤسسات الدولية ملعاجلتها. 

من  السودان  الستفادة  مسبقة  كشروط  توضع  اليت  واملتجددة  املتغرية  السياسية  املعايري  • •	
مبادرات معاجلة الدين املطروحة دوليًا وإقليميًا.

	•حتديات خارجية:
	•رغم موافقة السودان على اخليار الصفري لقسمة الديون عام 2011م بعد انفصال جنوب السودان 
والذي جاء عن قناعة بأن مشكلة الديون والعقوبات قد تؤدي إىل تأجيج الصراع بني الدولتني وإن 
معاجلة تلك املشاكل سوف يعمل على تكوين دولتني قويتني اقتصاديًا، إال أنه مل تبد الدول الدائنة 
املؤثرة املرونة الكافية للتعامل مع املشكلة حتى اآلن ومل تف بوعودها وظلت االشرتاطات السياسية 

تقف عائقًا أمام االستفادة من مبادرة )HIPCs( ورفع العقوبات االقتصادية.
بالسودان مل تساعد يف  والتطورات  	••تداعيات األوضاع السياسية واألمنية يف دولة جنوب السودان 
الذي  اتفاق اخليار الصفري  بانهيار  التحرك املشرتك بدعم من االحتاد األفريقي مما يهدد  تعزيز 
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سوف ينتهي أجله يف أكتوبر 2018م، وقد ت جتديده لعامني آخرين باالتفاق مع حكومة جنوب السودان.
	••احلصار األمريكي املفروض على السودان، والذي أثر على إمكانية االستفادة من مبادرة إعفاء 
واملتمثلة يف  التنمية واخلدمات األساسية  لتمويل  امليسرة  القروض  وبالتالي احلصول على  الدين، 
التعليم والصحة وتأمني الغذاء، كما أن احلصار االقتصادي تسبب يف فقدان فرص جذب االستثمار 
األجنيب اليت كان ميكن أن يساهم يف خلق فرص عمل جديدة، األمر الذي أدي إلي فقدان السودان 
وزيادة  الصرف  وارتفاع سعر  اخلارجية  التجارة  وتدهور  اخلارجية  املراسلة  البنوك  مع  لعالقاته 

التضخم مما كان له األثر الكبري علي الشرائح الضعيفة وزيادة معدالت الفقر.
	••توقف عدد من املنح يف جمال بناء القدرات بسبب الظروف السياسية.

على  باالستيالء  تهدد  واليت  التجارية،  البنوك  من  السودان  على  املرفوعة  القضايا  	••خماطر 
أصول الدولة باخلارج.

نوافذ  من  االستفادة  من  البالد  حرمان  إىل  أدي  الدولية  املؤسسات  جتاه  املتأخرات  تراكم  ••	
التمويل امليسر، مما أدي إىل االجتاه حنو التمويل غري امليسر لتمويل برامج التنمية. والذي يتم 

بصعوبة كبرية باعتبار أن السودان دولة عالية املخاطر.
النتائج و التوصيات:

النتائج:
يف ضوء حتليل البيانات املتاحة توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج ميكن إجيازها يف اآلتي:

	••إن ديون السودان اخلارجية غري مستدامة وستظل كذلك حتى عام 2033م.
	••إن تراكم املديونية يقلل من فرص السودان يف احلصول على متويالت ميسرة.

	••إن إدارة الديون بطريقة فعالة ووفق املعايري العاملية يسهم يف استغالل التدفقات املالية للبالد بالشكل األمثل.
التوصيات:

يف ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة باآلتي:
	•على السودان مواصلة السعي الستيفاء شروط مبادرات اإلعفاء الفنية تفاديًا لزيادة الرتاكم يف 
املديونية وللسماح بانسياب التمويالت امليسرة وذلك عرب اآلتي: مطابقة املديونية، واحملافظة على 
العالقة مع صندوق النقد الدولي، واستكمال اسرتاتيجية خفض الفقر، واحملافظة على االستقرار 

السياسي واالقتصادي يف السودان.
الدائنني  مع  للتواصل  للوصول  االفريقي  واالحتاد  السودان  جنوب  حكومة  مع  العمل  تكثيف  • •	

للمساعدة يف معاجلة املديونية.
والتدفقات  العائدات  من  لالستفادة  بالبالد  األجنيب  االستثمار  سياسات  وتشجيع  حتفيز  • •	
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االستثمارية اليت تدر دخاًل بالعمالت الصعبة األمر الذي يؤدي إىل خفض الديون.
	••االهتمام وااللتزام مبلف معاجلة املديونية على أعلى مستويات الدولة.

	••االهتمام بإدارة الدين اخلارجي للسودان وفق األسس واملعايري العاملية.
	••تشجيع االدخار احمللي لتخفيف جلوء البالد لالستدانة اخلارجية.

	••زيادة االنتاج واالنتاجية خاصة اإلنتاج الزراعي للحد من ارتفاع الديون.
التعاقدية وتزيد من  الفوائد  	••تشجيع السياسات االقتصادية اليت تعمل على خفض متأخرات 

معدالت النمو االقتصادي.
القريب  السنوات يف املدى  العبء من  	••العمل على جدولة االلتزامات املستقبلية حبيث يتحول 

اىل السنوات يف املدى البعيد، حبيث يقل العبء على املوازنة سنويًا.
	••معاجلة املديونية احلالية والوصول بها للمستوي املستدام.
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