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�سوابط الن�سر

• جملة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية جملة علمية حمكَّمة نصف سنوية تصدرها جامعة 	
العلوم  جوانب  يف مجيع  األصيلة  العلمية  األحباث  لنشر  التكنولوجية  احلمد  اللطيف  عبد 
العربية  باللغتني  مكتوبة  استعراضية  أو  علمية حبثية  أوراق  واإلنسانية يف شكل  التطبيقية 

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  هيئة حترير  تراجع 

تعديالت  إلجراء  املؤلف  إىل  إعادتها  أو  الورقة  رفض  التحرير  وهليئة  باجمللة،  النشر  لشروط 
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.
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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.	
• ال جيوز للمؤلف تقديم الورقة للنشر يف جملة أخرى بعد أن تقوم جملة عبد اللطيف احلمد 	

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

   القارئ الكريم ها حنن مند أيادينا بيضاء ملصافحتك عرب عددنا 
شاكرين  التكنولوجية  احلمد  اللطيف  عبد  جامعة  جملة  من  الثانى 
أفعال  ردود  من  وجدناه  مبا  مستبشرين  األول  لعددنا  تقبلك  حسن 

طيبة جتاه العدد األول مسرتشدين بآرائكم  وسديد رؤاكم .
  القارئ الكريم وحنن حنرر هذا العدد آلينا على أنفسنا أن يتواصل 
اجلهد وأن تتسع مواعني العلم واحلكمة حتى تفيض نهرًا يروى ظمأكم 
عرب حبوث حمكمه تدفع يف مسرية بناء الوطن  أنتجتها عقول تتقد 
علمًا  لتضئ مشوع املستقبل املشرق عرب فكرتها وحرفها وجتربتها 

لتالمس بالعلم والتجربة حّد الكمال .
اعتمدنا  والتطوير  التجويد  الكريم وحنن نسري على طريق  القاريء 
للتوثيق فى اجمللة طريقة املراجع املرقمة جلمعية طب النفس األمريكية 
APA.  والتى تعرف إختصارًا ب ))Numbered References ((

الكريم ها حنن نضع بني يديك جمموعة من املوضوعات  القارئ    
العلم  تغطى مساحات مقدرة من ضروب  أن  بعناية رجاء  إخرتناها 
ويظل  رضاءكم  تنال  أن  نأمل   . واألهمية  التنوع  ومراعاة  واملعرفة 

عربها الود موصواًل بيننا وبينكم .
  ختامًا تتمنى لك أسرة اجمللة أن جتد فيها مبتغاك وأن تقبل مّنا هذا 
اجلهد خدمة للعلم والعلماء سائلني املوىل عز وجل التوفيق والسداد.

اأ�سرة التحرير

كلمة العدد
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مواقف بعض النحاة من القراءات القرآنية
دراسة استقرائية وصفية حتليلية

  عبد البارئ محمد عمر محمد 1*
1. جامعة سنار – كلية التربية - قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

 E-mail: Albary Mohammed7076@gmail.com *

م�ستخل�ص
   ُيعدَّ علم القراءات علمًا ل غنى لكل لغوي عنه، وذلك لأنه ينبغي اأن تكون القراءات هي الأ�سل يف ال�سماع الذي 
كل  يقراأ  باأن  النا�س  على  التي�سري  منها  واأحكام  فوائد  القراءات  هذه  ولتعدد  العربي.  النحو  قواعد  يف  عليه  يعتمد 
اإن�سان مبا جرى عليه ل�سانه واأعتاده، لقد بيَّ الباحث يف هذا البحث املو�سوم مبواقف بع�س النحاة من القراءات 
القراآنية اأهم م�سطلحات علم القراءات واأنواعها وحدودها واأهميتها ومواقف بع�س النحاة واملف�سرين، وما يرتتب 
على مواقفهم من نتائج واآراء تف�سريية ونحوية. وتناول الباحث كذلك اآراء النحويي يف الحتجاج بالقراءات ال�ساذة 
اخلارجة عن قراءة القراء ال�سبع واأي�سًا اآثر القراءات يف نوع الكلمة واإعرابها يف اجُلمل ال�سمية والفعلية.اتبع الباحث 
املنهج ال�ستقرائي التحليلي باعتباره الأن�سب لهذا البحث واملحقق للأهداف التي ر�سمت له ومنه الإ�سارة اإىل ما قاله 

املف�سرون والنحويون يف اأثر القراءات يف الق�سايا النحوية وال�سرفية.
الكلمات املفتاحية: القراءات – النحاة – القراءات ال�ساذة – الحتجاج – القراءات ال�سبعة.

 Abstract
Science readings are indispensable for any linguist, because it is the origin of hearing 
which depends upon the rules of Arabic grammar. There are many benefits and rules 
for multiplicity reading such as helping people to read according to their tongue habits, 
in this study, the researcher overcast most important Science readings types, borders, 
importance and positions of some grammarians and commentators and the results of 
their position from explanatory and grammatical results. Also the researcher trade the 
grammarian’s views in protest about anomalous readings beyond the seven readings 
readers, also their impact in words according to the nominal and actual expression. 
The researcher follow inductive analytical approach as the best for this study and 
achieving the goals that have painted to refer to what commentators and grammarians 
said in the effect of readings in the grammatical and morphological issues. Keywords: 
readings – grammarians – anomalous readings – protest – seven  readings. 
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مقدمة:
    احلمد هلل محدَا كثريًا طيبًا ونصلي ونسلم على خري البشر نبينا ورسولنا حممد بن عبد اهلل 
عليه الصالة والسالم لقد أنزل اهلل عز وجل القرآن الكريم بلسان عربي مبني يعرب عن ألفاظ 
ومعاني ودالالت اللغة، فوجد عناية فائقة من املتقدمني يف وقت مبكر، لذلك أهتم اللغويون القدامى 

بدراسة القراءات القرآنية من وجهتها اللغوية صوتًا وبنية وتركيبًا وداللة.
ا ال شك فيه أن قواعد النحو العربي قد ُبنيت على استقراء ناقص، وهذا ما أشار إليه أحد      وممَّ
أئمة النحو واللغة، وهو أبو عمرو بن العالء بقوله:)ما انتهى إليكم مما قالت العرب إال أقله ولو 

جاءكم وافرًا جلاءكم علم وشعر كثري( .
    وأن ما ذهب إليه بعض النحاة من تضعيف بعض القراءات والسيما املتواتر منها، ووصف قرائها 
بعدم الدراية واجلهل بالعربية ليعد إهدارًا لثروة لغوية أكثر توثيقًا وضبطًا مما بنى عليه النحاة 
قواعدهم من أشعار العرب }ولعل هذه الورقة البحثية{ املوسومة بعنوان مواقف بعض النحاة من 
القراءات القرآنية، هدفت إىل معرفة أراء النحويني من القراءات القرآنية وكيفية االحتجاج بها، 
القراءات  تعدد  الصوتي دائرة يف  التطور  وإعرابها وداللة  الكلمة  نوع  القراءات يف  أثر  ثم معرفة 

القرآنية، وهدفت كذلك للوقوف على تنوع القراءات واختالفها وأثر ذلك يف القضايا النحوية.
املطلب األول: تعريف القراءات وأهميتها وأقسامها:

القراءة لغة: 
   تكاد جتمع املعاجم على أنَّ معنى قرأ ضم والقراءات مجع قراءة قال ابن منظور:)قرأه يقرؤه ويقرؤه 
األخرية عن الزجاج قرءًا وقراءة وقرآنا األوىل عن اللحياني فهو مقروء ........ وقرأت الشيء قرآنا 
مجعته وضممت بعضه إىل بعض، ومنه قوهلم ما قرأت هذه الناقة سلي قط وما قرأت جنينًا قط أي 
يضطم رمحها على ولد، ومعنى قرأت القرآن لفظت له جمموعًا أي ألفيته وقال ابن األثري : تكرر يف 
احلديث ذكر القراءة واإلقرتاء والقارئ والقرآن، األصل يف هذه اللفظة اجلمع، وكل شيء مجعته فقد 
القرآن ألنه مجع القصص واألمر والنهي والوعد والوعيد واآليات والسور بعضها إىل  قرأته ومسي 
بعض وهو مصدر كالغفران والكفران، وكل شيء مجعته فقد قرأته، ورجل قراء حسن القراءة(. ]1[

    والقراءة تقدير ووضع كل آية موضعها، وذهب الفريوز أبادي إىل أن القراءة مصدر قرأ يقال قرأ 
يقرأ قراءة وقرانا، مبعنى تال فهو قارئ والقرآن مثله)الفريوزأبادي – 142هـ - ص30(

القراءات اصطالحًا: 
  عرف الدمياطي القراءات بأنها: )علم يعلم منه اتفاق الناقلني لكتاب اهلل تعاىل واختالفهم يف 
احلذف واإلثبات والتحريك والتسكني والفصل والوصل وغري ذلك من هيئة النطق واإلبدال وغريه 
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من حيث السماع أو يقال علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها معزوَّا لناقله(.
أهمية القراءات:

1. بيان مدى تعلق هذه األمة بالقرآن الكريم واستفراغ جهدهم يف تعلمه وتعليمه وأدائه صحيحًا مضبوطًا.
2. القراءات تعد ضمن بعض العلوم اليت تشري إليها البالغة وكمال اإلعجاز، وغاية االختصار 
واإلجياز، إذ كل قراءة مبنزلة اآلية إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات، ولو جعلت داللة كل 

لفظ آية على حدتها مل خيف ما كان يف ذلك من التطويل.]2[
3. القراءات بها عظيم الربهان ووضوح الداللة فمع كثرة هذا االختالف وتنوعه مل يتطرق إليه 

تضاد وال تناقض وال ختالف بل كله يصدق بعضه بعضا وينب بعضه بعضا.]2[
العلوم بقدر زاخر من املعاني ففي جانب  أنها ترفد غريها من  4. وللقراءات أهمية قصوى إذ 
التفسري واللغة والنحو مثال جند قوله تعاىل :)َفَتَلقَّى َآَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت( )سورة البقرة: اآلية 
37( له معنى خيتلف عن معنى قراءة األمام ابن كثري ويف قراءة األلوسي؛ أن الكلمات جعلت كأنها 

هي تلقت آدم، أي استقبلته، فصارت كأنها مكرمة له لتكونها سبب العفو عنه، فيكون آدم فاعاًل 
وكلمات مفعواًل وعالمة نصبه الكسرة وعكس ابن كثري فجعل آدم مفعواًل فنصبه، وكلمات فاعل 

فرفعها واملعنى واحد. 
فوائد تنوع القراءات: 

من  له  وصيانته  كتابة  يف  اهلل  إظهار سر  وتنوعها  القراءات  اختالف  يف  أن  السيوطي:  ذكر   .1
التبديل واالختالف مع كونه على هذه األوجه الكثرية.]3[

2. ومن فوائد تنوع القراءات الثقة واليقني بأن هذا الكتاب العزيز صادر من عند لدن حكيم عليم، 
فمع اختالف أحرفه، واختالف أوجه قراءاته، جتد اإلنسان ال جيد بني معانيه أو إختالفًا خمالفة 

للواقع، بل جنده يصدق بعضه بعضا.
أقسام القراءة:

تنقسم القراءة إىل صحيحة وغري صحيحة وللقراءة الصحيحة أركان وهي: 
1. صحة السند. 2. موافقة اللغة العربية ولو بوجه. 3. موافقة أحد املصاحف العثمانية ولو احتماال.
فمتى أختل ركن من هذه األركان فهي القراءة الشاذة وقيل الشاذ ما صح سنده وخالف الرسم 

العثماني والعربية خمالفة تضر، وأقسام القراءة الصحيحة: متواترة ومشهورة وقراءة آحاد.
    قال القاضي جالل الدين البلقيين: )القراءة تنقسم إىل متواتر وآحاد وشاذ، فاملتواتر القراءات 
الصحابة،  قراءة  بها  وتلحق  العشرة،  متام  هي  اليت  الثالثة  قراءات  واآلحاد  املتواترة،  السبعة 

والشاذ قراءات التابعني كاألعمش وحييى بن وثاب وابن جبري(. ]3[
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املطلب الثاني: موقف بعض النحاة من القراءات القرآنية:
   فمن هؤالء: أبو على الفارسي، ومكي بن أبي طالب محوش القيسي وغريهم ممن أبت أنفسهم 
إال أن يوجهوا القراءات القرآنية وفق مقاييس النحاة الذين اختذوا من الشواهد الشعرية أساسًا 
لقواعدهم النحوية دون أن يوجهوا هذه األشعار على أساس القراءات القرآنية، ويظهر هذا املوقف 

يف قول الفراء: هذا باطل، وحنويو أهل املدينة ينشدون: زج القلوص أبي مزادة ]4[.
ُشَرَكاُؤُهْم()سورة  َأْواَلِدِهْم  )َقْتَل  عامر:  ابن  قراءة  فقال:)وأما  الزخمشري  هداه  على  وسار    
األنعام: اآلية 137( من قراءة ابن عامر، وقرأ الباقون )زين( بفتح الزاي والياء، قتل بالنصب 
أوالدهم باخلفض شركاؤهم بالرفع )وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم(]5[.
   برفع القتل ونصب األوالد وجّر الشركاء على إضافة القتل إىل الشركاء والفصل بينهما بغري 
الظرف فشيء لو كان يف مكان الضرورات وهو الشعر لكان مسجا مردودا كما مسج ورد يف زج 
القلوص أبي مزادة، فكيف به يف القرآن املعجز حبصن لفظه وجزالته، والذي محله على ذلك أنه 
رأى يف بعض املصاحف )شركائهم( مكتوبًا بالياء، ولو قرأ جبر األوالد ورفع الشركاء، ألن األوالد 

شركاؤهم يف أمواهلم لوجد يف ذلك مندوحة. ]6[
   انتهج ابن مالك مقابل ذلك املنهج السليم، وهو االحتجاج بالقراءات فأجاز الفصل بني املضاف 

واملضاف إليه بالظرف واملفعول وإليه أشار بقوله: ]7[
فصل مضاف شبه فعل ما نصب  ***  مفعوال أو ظرفًا أجز ومل ُيَعْب 

وقد استشهد على ذلك ببعض الشواهد حنو قوله: ]7[
ترك يوما نفسك وهواها   ***  سعي هلا يف رداها 

   حيث فصل بني املضاف وهو )ترك( واملضاف إليه)نفسك( باملفعول فيه وهو)يوما( الذي هو 
ظرف الزمان، وقول أبي حية النمريي: ]8[

كما خط الكتاب بكف يوما  *** يهودي يقارب أو يزيل 
   ومن ذلك موقف مكي بن أبي طالب القيسي من قراءة محزة)واألرحام( )سورة النساء: اآلية2( 
فذكر أن العطف على اجلر قبيح قليل يف االستعمال بعيد يف القياس. ومن عجب أن يقف مكي هذا 
املوقف، وال يدافع عن محزة مع أنه وصفه بأن إمامته ظاهرة وثيقة وسنده مستقيم. وقياسًا ذلك 
قول الزخمشري:)وقرئ: واألرحام( )سورة النساء: اآلية 1( باحلركات الثالث ...... واجلر على 
عطف الظاهر على واملضمر ليس بسديد وقد حتمل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير اجلار 

ونظريها فما بك واأليام من عجب. ]9[ ]10[
   ألن الضمري املتصل متصل كامسه واجلار واجملرور كشيء واحد فكأن قولك: مررت به وزيد .... شديدي 
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االتصال، فلما أشتد االتصال لتكرره أشبه العطف على بعض الكلمة فلم جير، ووجب تكرير العامل ]9[.
هذا  يف  متابع  فالزخمشري  بالقوية  ليست  باجلر  واألرحام  وقراءة محزة  مفصله،  يف  وقال      
اإلمجاع للبصريني يف امتناع العطف على الضمري اجملرور دون إعادة اخلافض، وقد رّد املربد هذه 
القراءة فقال: )ال حتل القراءة بها( ]9[ ووافقه الزجاج فيها ذهب إليه بقوله: )القراءة اجليدة 
نصب األرحام، أما اخلفض فخطأ يف العربية، ال جيوز إال يف اضطرار الشعر. وقد رّد ابن يعيش 
ما ذهب إليه املرُبد بقوله:)وهذا القول غري مرضي من أبي العباس، ألنها قد رواها إمام ثقة وال 
سبيل إىل رّد نقل الثقة، مع أنه قد قرأها مجاعة من غري السبعة كابن مسعود واحلسن البصري 

وقتادة وجماهد، وإذا صحت الرواية ، مل يكن سبيل إىل رّدها(. ]11[
    مثل هذه القراءة ما روي عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم أنه قال: )إمنا مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل ُعمااًل ....( )صحيح البخاري ، رقم 

احلديث 2269 ص 444( ورواية العرب ما فيها غريه وفرسه (. ]10[ ]12[
اخلطاب اجملرور  كاف  وهو  الضمري  على  )اليهود(  وهو  الظاهر  االسم  احلديث عطف  ففي     
باإلضافة إىل مثل دون إعادة اخلافض وجبر فرسه يف حكاية العرب، بالعطف على ضمري الغائب 
بقوله: )وذهب  قراءة محزة  الرضي مذهب هؤالء مهامجا  باإلضافة إىل غري، فذهب  اجملرور 
اجلرمي وحده إىل جواز العطف على الضمري املتصل بال إعادة اجلار بعد تأكيده بالضمري املنفصل 
املرفوع حنو )مررت بك أنت وزيد( قياسًا على الضمري املتصل املرفوع وليس بشئ، النه مل يسمع 
ذلك مع أن تأكيد اجملرور باملرفوع خالف القياس وإعادة أقرب وأخص .. والظاهر أن محزة جّوز 

ذلك بناًء على مذهب الكوفيني ، ألنه كويف. )الفريوزبادي -  ب.ت  - ص 263( 
    فالرضي يقول: بأن اجلرمي وحده أجاز العطف على ضمري اجملرور بعد تأكيده باملرفوع املنفصل 
وخالفًا له ذكر ابن مالك: إجازة يونس والغراء العطف على الضمري اجملرور دون إعادة اخلافض. ]13[
     وقد تصدي ابن اجلرزى لذلك بقوله: )ونعوذ باهلل من قراءة القرآن بالرأي والتشهي، وهل 

حيل ملسلم القراءة مبا جيد يف كتاب اهلل من غري نقل(. 
   ومن إميان الفراء والزخمشري إىل تفضيل قراءة أبي عمر ويف قوله تعاىل: )َقاُلوا ِإْن َهَذاِن 
َلَساِحَراِن( )سورة طه اآلية 63( قال الفراء: )ولست اشتهي على أن أخالف الكتاب وقرأ بعضهم 

بأن هذين لساحران(. ]11[
    على اجلهة الظاهرة املكشوفة. وابن كثري وحفص )إن هذان لساحران( على قولك: إن زيد 
ملنطلق والالم هي الفارقة بني أن النافية واملخففة من الثقيلة ..... وقيل يف القراءة املشهورة )إن 
هذان لساحران( هي لغة لبنى احلارث بن كعب، جعلوا االسم املثنى حنو األمساء اليت آخرها 
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ألف كعصا وسعدى، فلم يقلبوها ياء يف اجلر والنصب، وقال بعضهم: إن مبعنى نعم وساحران خرب 
مبتدأ حمذوف ، واجلملة داخلة على اجلملة تقديره : هلما ساحران، وقد أعجب به أبو إسحق؛ 
لذلك ذهب الزخمشري يف مفصله ]6[ إىل التصريح باختيار إبطال عملها فقال: وختفف، فيبطل 

عملها قال الشاعر: 
  كأن ثدياه حقان ]7[ وإن محل ابن يعيش قول الزخمشري: فيبطل عملها، على معنى يبطل ظاهرًا 
وتعمل يف ضمري شأن ]9[ فـ )كأن( أصلها )أن( هذا ما ذكره سيبويه يف باب )أن( بعد إنشاده: ]14[

كأنَّ وريديه رشاُء ُخْلِب  	*** وصدر مشرق اللون 	
التخفيف فلم  – فلما اضطررْت إىل  كأّن  الكاف من  يريد  الكاف مضافة إىل )أّن(     )وهذه 
تُضمر( يريد مل تضمر اسم كأّن، ومل يغري ذلك أن تنصب بها، كما أنك قد حتذف من الفعل وال 
يتغريعن عمله مبعنى أن التخفيف ال يبطل عمل أّن كما أن الفعل إذا حذف منه بعض حروفه ال 

يتغري عمله، ألنها عملت ملشابهتها الفعل .
املطلب الثالث: آراء النحويني يف االحتجاج بالقراءات الشاذة: 

القراء  ابن جين: )شاذ؛ أي خارج عن قراءة  يقول   ، الشاذة  القراءات  مما اختلف فيه حجية 
السبعة(.

 وقال أمحد الدمياطي:)وقد أمجع األصوليون والفقهاء على أن الشاذ ليس بقرآن لعدم صدق 
احلد عليه، واجلمهور على حتريم القراءة به ... ونقل األمام البغوي يف تفسريه االتفاق على جواز 
القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبعة املشهورة ، ومل يذكر خلفا؛ ألّن قراءته مل خترج عن 

قراءة الكوفيني( ]5[.
بها  االحتجاج  يسوغ  ال  تواترا  تنقل  مل  اليت  الشاذة  القراءة  أن  الشافعي  اإلمام  قول  وظاهر    
وال تنزل منزلة اخلرب الذي ينقله آحاد من الثقات ومما سبق يتضح أنه يستدل بها يف ميادين 
الّدراسات اللغوية وغريها إذ ذهب البيلي إىل أنه يستدل بها يف كل واقعة دلت عليها سواء كانت 

الواقعة تارخيية أم غريها ]3[.
ى ِبَها ِإْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب() سورة البقرة: اآلية 132( وجه النصب يف القراءة      وقراءة )َوَوصَّ
الشاذة: عطف يعقوب على بنيه لوقوعه مفعوال لوصي( وتدل هذه القراءة على أن إبراهيم عليه 
السالم أوصي حفيده يعقوب وقد نقل الشوكاني قول من أنكر اللقاء بني إبراهيم وحفيده يعقوب 
بدعوي أن مولد احلفيد كان بعد وفاة اجلد، ولكن استنادًا على نصب )يعقوب( يف القراءة الشاذة 
وعلى آيتني آخريني استنبط أن يعقوب ولد يف حياة إبراهيم عليه السالم، ومما أتفق على شذوذ 
قراءتهم ابن حميصن .... اليزيدي االعشي احلسن البصري ..... فاتفق مجهور العلماء على جواز 
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تدوين القراءة الشاذة وتعلمها وتعليمها واالحتجاج بها يف ميادين الّدراسات اللغوية. ]15[
    ومن ذلك قوله تعاىل:)َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّاٍم يِف احْلَجِّ َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَشَرٌة 

َكاِمَلٌة()سورة البقرة: اآلية 196(.
 ]15[ القراءات وسبعة  ورويت يف شواذ  الَبيلي: )قرأ اجلمهور جبر سبعة عطفًا على ثالثة  قال     
بالنصب ونسبت إىل زيد بن على وابن أبي عبلة ]21[ وخترج هذه القراءة بأحد وجهني: أحدهما: أن 
يكون العطف هنا على حمل ثالثة أيام فكأنه قيل : فصيام ثالثة أيام ، إعمااًل للمصدر كما يف قوله 
تعاىل: )َأْو ِإْطَعاٌم يِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة * َيِتيًما َذا َمْقَرَبٍة()سورة البلد: اآليتان 14-15( وإىل هذا ذهب 

الزخمشري ]6[ وذلك ألنها مل ختالف القياس النحوي إذ أنه وجد هلا خترجيا من وجوه العربية.
   ومما اختري فيه إحدى القراءتني، قراءة اليزيدي: )ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة امْلَْوِت()سورة هود: اآلية 
89( على األصل وقرأ األعمش )الدمياطي - ص 392( )ذائقة املوت( بطرح التنوين مع النصب 

كقوله وال ذاكر اهلل إال قلياًل.
   يريد أن قراءة األعمش على التنوين أي: )ذائقُة( لكنه حذف التنوين ونصب املوت كما يف بيت 
أبي األسود، حيث حذف التنوين من ذاكر ونصب لفظ اجلاللة، وهذا ما وّضحه سيبويه يف البيت 
وجعله اضطرارًا حني قال سيبويه: )مل حيذف التنوين استخفافًا ليعاقب اجملرور، ولكنه حذفه 

اللتقاء الساكنني وهذا اضطرار ]14[.
   وخالف يف ذلك األخفش حيث ذكر حذف النون أوالتنوين للتخفيف )وإمنا يضاف إذا كان قد 
وقع الفعل تقول: هم ضاربوا أبيك إذا كانوا قد ضربوه وإذا كانوا يف حال الضرب أو مل يضربوا 

قلت: هم ضاربون أخاك إال أن العرب قد تثقل النون فتحذفها يف معنى اثباتها. 
   وقال اهلل عز وجل )إنا مرسلو الناقة( وهذا قبل اإلرسال ولكن حذفت النون استثقااًل وقال: 

)وكلبهم باِسٌط ذراعيه ( فأثبْت التنوين ألنه كان يف احلال ]16[.
على حذفه  للضرورة،  التنوين  آثر حذف  وإمنا   ( يقوله:  التنوين  البغدادي حذف  فسرَّ  وقد     
لإلضافة، إلرادة متاثل املتعاطفني يف التنكري ]17[ وهذا ما رّده البطليوسي: )وأمَّا قوله: وحذف 
َأَحٌد * اهللَُّ  ُهَو اهللَُّ  )ُقْل  ُيعد ضرورة شاعر فقد قريء:  الساكنني فإن هذا ال  التنوين اللتقاء 
َمُد( )سورة اإلخالص: اآليتان 1-2(  وقرأ أبو عمر )َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن()سورة التوبة:  الصَّ

اآلية( وذكر أنه اسم عربي وأنه ُحذف منه التنوين اللتقاء الساكنني.
   قال أبو العباس حممد بن يزيد مسعُت عمارة بن عقيل يقرأ )َواَل اللَّْيُل َساِبُق النََّهاِر( )سورة 
يس: اآلية 40( بالنصب، فقلت له ما تريد قفلُت فهاًل قلت : سابٌق النهار فقال: لو قلته لكان أوزن 

أراد أنه استقل التنوين فحذف ]8[ .
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    وذهب ابن السراج يف قوله تعاىل: )ِإنَُّه حَلَقٌّ ِمْثَل َما َأنَُّكْم َتْنِطُقوَن( )سورة الذاريات: اآلية 25( 
والنحويون يقولون: إمنا بناه – يعين )مثل( ألنها كانت معربة قبل اإلضافة فرتفع فتقول )مثُل( ما 
أنكم كما نقول يف يومئذ من البناء واإلعراب فتعربه كما كان قبل اإلضافة ويبنيه ملا أضافه إليه من 

أجل أنه غري متمكن، وأن األول كان مبهما فإمنا حصر بالثاني – وكل املبهمات كذلك.
     وذهب الكوفيون إىل البناء حمتجني بأن )غري( قامت مقام إال و)إال( حرف استثناء، واألمساء 
إذا قامت مقام احلروف وجب أن تبين وهذا الخيتلف باختالف ذا خبالف ما تضاف إليه من 
اسم متمكن كقولك ما نفعين غرُي قيامك أو غري متمكن ....غري أن نطقت ]18[، قد اختار ابن 
الناظم قول الكوفيني هذا عند قوله يف املضاف إىل ياء املتكلم: )ال يقال سبب بنائه إضافته إىل 
إىل  املضاف  املثين  وإعراب  واهلاء  الكاف  إىل  املضاف  إعراب  ببقاء  مردود  ألنه  متمكن؛  غري 
الياء]10[ ومما سبق يتضح أن يف إعراب اآلية وجوها أواًل: البناء إلضافتها إىل غري متمكن ، وهو 
قول البصريني ، والثاني البناء عند االضافة مطلقًا – سواء أضيفت إىل متمكن أو غريه وهو قول 
الكوفيني واختاره ابن الناظم، والثالث: أن تكون معربة وهو  ما اختاره اجلرمي بأن يكون نصب 
)ِمْثَل َما َأنَُّكْم َتْنِطُقوَن( )سورة الذاريات: اآلية 23( على أنه حال النكرة )احلق( وال اختالف يف 

جوازه على ما قال ]19[.
    وقال األعلم وإعرابها على األصل جائز حسن، ونظري بنائها بناء أمساء الزمان إذا أُضيفت 
إىل اجلمل واألفعال كقولك )عجبت من يوم قام زيد، ومن يوم زيد قائم ، ألن حق اإلضافة أن تقع  
على األمساء املفردة دون األفعال واجلمل، فلما خرجت عن أصلها بنى االسم وقال اخلليل: هذا 

كنصب بفهم بعضهم يف كل موضع وكذلك غري أن نطقت ]18[.
  ففي هذه اآلية وجه اإلعراب بأن الفتحة فتحة بناء وهو أحد أوجه اإلعراب اليت ذكرها البصريون. 

دون أن يتعرضوا لآلية بشيء ألنها مل ختالف قياسا وإن كان تعليل الكوفيني للبناء أقوى حجة.
ومن ذلك ما ذكر يف قراءة )ِإْن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُهْم َخاِمُدوَن( )سورة يس: اآلية 29( 
وأنكر هذه القراءة أبو حامت وكثري من النحويني بسبب التأنيث فهو ضعيف؛ كما يكون ما قامت إال 

هند ضعيفا من حيث كان املعين ما قام أحد إال هند.
)سورة  َمَساِكُنُهْم(  ِإالَّ  ُيَرى  اَل  )َفَأْصَبُحوا  تعاىل:  قوله  يف  احلسن  قراءة  ويف  الزخمشري  قال    

االحقاف: اآلية 25(  بالتاء، وبيت ذي الرمة ]9[.
وما بقيْت إال الضلوع اجلراشع ]6[

   وضعف ابن جين القراءة، وكأنه يريد أنه مما يتعلق بضرورة الشعر فال جيوز ارتكابها يف القرآن 
لذلك قال )والشعر أولي جبوازه من القرآن ( ]8[
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 .
املطلب الرابع: آثر القراءات يف نوع الكلمة وإعرابها: 

ِإالَّ  َنْفًسا  ُيَكلُِّف اهللَُّ  الكلمة بني االمسية والفعلية قوله تعاىل: )ال     ومما جاء يف اختالف نوع 
ُوْسَعَها( )سورة البقرة: اآلية 286(.

     قرأ اجلمهور ]2[ وسعها بضم الواو وسكون السني- وفيها قراءتان شاذتان: إحداهما: إال ِوْسعها 
بكسر الواو وسكون السني ورويْت عن عكرمة ]20[.

    واألخرى: )وسعها( بفتح الواو وكسر السني وهو فعل ماضي ونسبت إىل ابن أبي عبلة والفرق 
الشاذة  ورويت  مبصدر  رويت  املتواترة  القراءة  أن  الشاذتني،  والقراءتني  املتواترة  القراءة  بني 
األوىل بصيغة أخرى للمصدر ، يف حني رويت الشاذة الثانية بصيغة الفعل املاضي وأولت قراءة 
املاضي على إضمار اسم موصول، وضعف أبو حيان هذا التأويل ؛ حلذف املوصول دون أن يذكر 
موصول آخر يدل عليه ]21[.    ويظهر ذلك يف )ما( إذ تصلح أن تكون موصولة ومصدرية وشرطية 
فمن ذلك قوله تعاىل: )َوَما ِبُكْم ِمْن ِنْعَمٍة َفِمَن اهللَِّ( )سورة النحل : اآلية 30( إذ ترتشح )ما( 
يف هذا السياق الشريف بوجهني اثنني فهي تارة تدّل على الشرطية، وحينًا آخر تدل على معنى 
املوصولية ]22[، وأوضح الزجاج صالحيتها للموصول، يعود الضمري من الصلة إليه بقوله: )فإذا 
كان كذلك مبعنى الذي، ودخلت الفاء على حد دخوهلا يف قوله: )وما بكم من نعمة اهلل( ]23[ .

والكسائي  قرأ حفص ومحزة   )26 اآلية  )سورة حممد:  ِإْسَراَرُهْم(  َيْعَلُم  َواهللَُّ  تعاىل:  وقال     
قرأ   ) إسرارهم  يعلم  واهلل  سبحانه:)  اهلل  قال   ، الباقون  وفتحها  اهلمزة  بكسر  )إسرارهم( 
أبو عبيدة وأبو حامت وقرأ الكوفيون محزة  اجلمهور بفتح اهلمزة مجع ِسرَّ وأختار هذه القراءة 

والكسائي وحفص عن عاصم وابن وثاب واألعمش بكسر اهلمزة على املصدر ]24[.
ُجوِد( )سورة ق: اآلية 40( وقرأ احلرميان ]5[     ومنه قوله تعاىل: )َوِمَن اللَّْيِل َفَسبِّْحُه َوَأْدَباَر السُّ

ومحزة : )وأدبار السجود( بكسر اهلمزة وفتحها الباقون، ومل خيتلف يف كسرها يف الطور.
قال الشوكاني: )قرأ اجلمهور أدبار( بفتح اهلمزة مجع َدْبر وقرأ نافع وابن كثري ومحزة بكسرها 
على املصدر، من أدبر الشيء إدبارا إذ وىلَّ وقال مجاعة من الصحابة والتابعني: )إدبار السجود 
)وإدبار  السبعة يف  القراء  اتفق  وقد  الفجر  قبل  الركعتان  النجوم  وإدبار  املغرب،  بعد  الركعتان 

النجوم ( أنه بكسر اهلمزة كما سيأتي ]24[. 
ومنه قوله تعاىل: )َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى( )سورة احلج: اآلية 2( قال الفارسي ال 
اختالف يف قوله عز وجل )ُسَكاري( يف ضم السني وإثبات األلف وفتح السني وإسقاط األلف ، فقرأ 
محزة والكسائي )وتري الناس وما هم بسكاري( بغري ألف فيهما والسني مفتوحة وقرأ الباقون 
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)سكاري وما هم بسكاري( بضم السني فيهما وباأللف. قال أبو على )احلجة من قرأ سكري( أن 
سيبويه قال: )قد قالوا رجُل سكران وقوم ُسكرى، وُحجة من قال ُسكارى أنه خيتص به اجلمع، 

وليس مبشرتك للجمع والواحد كقوهلم سكري، ونظريه قوهلم: أساري وكسالي ]25[.
ومن قوله تعاىل : )َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمنْيِ َلَك( )سورة البقرة: اآلية 128( هكذا قراءة اجلمهور بصيغة 
املثين وروي يف الشواذ: )واجعلنا مسلمني لك( بصيغة مجع املذكر السامل ورويت هذه القراءة عن 
عبد اهلل بن عباس واحلسن البصري والفرق بني القراءة املتواترة تدل على أن إبراهيم وإمساعيل 
عليهما السالم، قد دعوا اهلل تعاىل – عندما كان يرفعان من قواعد الكعبة – لنفسيهما أن يكونا 

منقادين هلل تعاىل ملتزمني شرعه .
     أما القراءة الشاذة فتدل على أنهما مل يقصرا الدعاء على نفسيهما بل جعاله شامال هلما وملن 

كان معهما يومئذ من أسرة إمساعيل كوالدته وزوجته وأبنائه ]21[.
     ومما جاء فيه االختالف يف حركة أعراب االسم املعرب قوله تعاىل:)َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَياُم َثاَلَثِة 
َأيَّاٍم يِف احْلَجِّ َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم ( )سورة البقرة: اآلية 196( قرأ اجلمهور جبر سبعة عطفًا على 
ورويت يف شواذ القراءات السبعة، بالنصب ونسبت إىل زيد بن على وابن أبي عبلة  ثالثة ]21[ 

وخترج هذه القراءة بأحد وجهني.
    أحدهما: أن يكون العطف على حمل )ثالثة أيام( فكأنه قيل فصيام ثالثة أيام، إعماال للمصدر 
كما يف قوله تعاىل: )َأْو ِإْطَعاٌم يِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة * َيِتيًما َذا َمْقَرَبٍة( )سورة البلد: اآليتان 15-14(.
أن  إىل  عطية  وابن  احلويف  إليه  ذهب  ما  حيان  أبو  ورجح   ]6[ الزخمشري  ذهب  هذا  وإىل     
نصب سبعة على أضمار فعل، والتقدير: فليصوموا أو صوموا سبعة وإىل هذا ذهب القرطيب أيضا 
والسبب لرتجيح أبي حيان ما ذهب إليه احلويف وابن عطية على ما ذهب إليه الزخمشري أن توجيه 
الزخمشري يقتضي أن ينظر إىل ثالثة أيام بتنوين )صياٌم( ونصب ثالثة، ولكن صورة الرتكيب 

يف التالوة غري ذلك بل جاءت على جر ثالثة باإلضافة إىل صيام .
    أما توجيه نصب سبعة على تقدير: فليصوموا، أو فصوموا َسْبَعة كما نقله أبو حيان فمتجه؛ ألنه 
يرتكب تركيب )صاُم( على حالة ويقدر فعال مناسبا لـ ) فصيام( لذا قال أبو حيان: وهو التخريج 

الذي ينبغي أال يعدل عنه ]21[ .
  ومنه قوله تعاىل: )َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرَآُن ُهًدى ِللنَّاِس( )سورة البقرة :اآلية 185(.
   قرأ اجلمهور: برفع )شهُر( أدغم راءه يف راء )رمضان( أبو عمرو ويعقوب وقِرئ قراءة شاذة 
)شهر رمضان( بنصب )شهَر( وروي هذه القراءة هارون األعور عن أبي عمرو وأبو عمارة عن 
حفص عن عاصم )القرطيب - ص291( ووجه ارتفاع )شهُر( يف القراءة املتواترة أن يكون مبتدأ 
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واملوصول وصلته صفة له واخلرب مجلة )فمن شهد منكم الشهر فليصمه( وجيوز أن يكون) شهُر( 
خرب ملبتدأ حمذوف، والتقدير ذلكم شهر رمضان كما جيوز أن يكون بدال من الصيام يف قوله 
َياُم( )سورة البقرة: اآلية 183( ويوجه النصب يف القراءة الشاذة على  تعاىل: )ُكِتَب َعلَْيُكُم الصِّ
أن )شهر( مفعول به لفعل حمذوف تقديره صوموا أو على البدل من أيام معدودات ووجه الطربي 
قراءة بعضهم )شهر رمضان ( بالنصب على املفعولية لفعل الصلة وتقديره شهر رمضان فصوموه، 

وعلى الظرفية وتقديره كتب عليكم الصيام يف شهر رمضان ]26[.
َتُهْم ِإالَّ َأْن َقاُلوا اْئُتوا ِبَآَباِئَنا ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي( )سورة اجلاثية: اآلية     ومنه قوله تعاىل: )َكاَن ُحجَّ
25( قرأ اجلمهور بنصب حجتهم على أنها خرب كان وامسها )إال أن قالوا( وقرأ زيد بن على، 

عمرو بن عبيد بن عمرو برفع حجتهم على أنها أسم كان ]24[.
   اختار القراء قراءة نصب )حجتهم ( عل أنه خرب كان وجعل )أن( يف موضع رفع وعلل ذلك بأن 
مثله يف القرآن كثري والوجه أن جتعل )أن( يف موضوع رفع ، ولو رفع القول وأشباهه، وجعل النصب 

يف )أْن( كان صوابا ، وكان األخفش األوسط يؤيد النصب كما يبدو من كالمه.
اخلامتة:

    احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات, والصالة والسالم على خامت األنبياء وأمام املرسلني 
نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

كتابة  لغة  جعلها  بأن  اهلل  أكرمها  اليت  اللغة  هذه  بدراسة  عنوا  قد  سلف  من  القدماء  فإن     
َا ُيَعلُِّمُه َبَشٌر ِلَساُن الَِّذي ُيْلِحُدوَن ِإَلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ  فقال:)َوَلَقْد َنْعَلُم َأنَُّهْم َيُقوُلوَن ِإمنَّ
حَلَاِفُظوَن(سورة  َلُه  َوِإنَّا  الذِّْكَر  َنزَّْلَنا  ُن  حَنْ )ِإنَّا  تعاىل:  وقال  اآلية)103(  النحل  سورة  ُمِبنٌي( 
احلجرات اآلية )9(، وان غاية وضع اللغة هو صون اللسان عن اخلطأ يف الكالم مطلقًا, وعن اخلطأ 
يف كتاب اهلل خصوصًا، وال شك أن األصل يف قواعد النحو السماع الصحيح املنقول النقل الصحيح 

ونعلم يقينا أن القرآن وقراءاته أصح سندًا ألن القراءة سنة متبعة.
اللغة األخرى,  التعدد يف هذه القراءات وأثر ذلك يف رفد علوم  ولقد عمد الباحث إلبراز مزايا 

وعلوم التفسري, والفقه وغريها ومن خالل هذه الدراسة توصل الباحث إىل نتائج منها:
1. إن بنيَّ القرآن الكريم وقراءاته ارتباطًا وثيقًا، هو ارتباط اجلزء بكله.

2. أن املقصود باحلروف السبعة وجوه سبعة, وليس املقصود بها القراءات السبع اليت ذكرها ابن جماهد.
3. إن القراءات تعد مصدرا أصيال ملا غفلت عنه املصادر اليت بني أيدينا.

4. القراءات ميدان أصيل للبحث األدبي واللغوي والنحوي.
5. التطور الصوتي كان له أثر يف تعدد بعض القراءات وذلك نتيجته للتداخل البيئات اللغوية.
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6. اختالف القراءات وتنوعها يستوعب لغات العرب وهلجاتها وطرائقهم يف أداء اللفظ .
املصادر واملراجع

أواًل: املصادر:
القرآن الكريم .

ثانيًا: املراجع:
]1[  الشوكاني، ب ط، ب ت.

]2[ ابن االنباري، أبو الربكات عبد الرمحن، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني، حتقيق: حممد حمي الدين 

عبد احلميد، مطبعة السعادة، مصر، 1955م.
]3[ ابن السراج، أبو بكر امحد بن سهل، األصول يف النحو، حتقيق عبد احلسني القتلى، مؤسسة الرسالة- بريوت ط 1، 1405هـ .

]4[ ابن الناظم :شرح ألفية بن مالك ،ت :عبد احلميد السيد حممد، بريوت، دار اجليل ، د،ط، ت 

]5[ ابن خالوية ، ب ت .

]6[ ابن عقيل على ألفية ابن مالك، بهاء الدين عبد اهلل ابن عقيل، شرح ، دار الفكر، 1405هـ، د ط.

]7[ ابن مالك املسمى مبنهج السالك إىل ألفية ابن مالك ت: عبد احلميد السيد حممد عبد احلميد  املكتبة األزهرية للرتاث د. ط . ت.

]8[ ابن هشام ت: حممد حمي الدين عبد احلميد ط بريوت-  مغين اللبيب-  لبنان 1411ه، - 1991.

]9[ أبو اخلري حممد بن حممد الدمشقي، ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر، حتقيق علي حممد الضياع، دار الكتب العلمية، بريوت، 1978م.

]10[ أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق، الزجاجي، اإليضاح يف علل النحو، حتقيق مازن املبارك- دار النفائس- بريوت، 1969م.

]11[ أبو بشر عمرو بن عثمان – الكتاب، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، سيبويه،ط، 1966م.
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م�ستخل�ص

     يهدف هذا البحث اىل درا�سة الوزان املو�سيقية لل�سعر ال�سعبي مبنطقة ال�سايقية و يعتمد يف ذلك على مقارنة هذه 
الوزان باأوزان ال�سعر العربي كما و�سفها اخلليل بن احمد. لي�س من اجل ربط هذا ال�سعر باجلذور املو�سيقية لل�سعر 
العربي و امنا من اجل ايجاد و�سيلة منا�سبة لدرا�سة مو�سيقى ال�سعر ال�سعبي. اعتمدت الورقة يف منهجها على حتليل 
املحتوى املو�سيقي للق�سائد ال�سعبية وفقا لنظام التفعيلة املرتبط ببحور ال�سعر العربي. خل�س البحث اىل ان ال�سعر 
ال�سعبي يف منطقة ال�سايقية و على الرغم من انه ت�سابه يف تفعيلته مع بع�س بحور ال�سعر العربي ال انه قد ابدع 

تفعيلت خا�سة به ميكننا ان ن�سميها اوزانا مو�سيقية .
الكلمات املفتاحية: الوزن املو�سيقي  -  التفعيلة  -  ال�سعر ال�سعبي  -  منطقة ال�سايقية

 Abstract
      This paper aimed to study and investigate the traditional poetics meters in 
shaygia region. To explore and compare the similarities of this meters with Arabic 
poetics meters as it has been describe by Al-Khalil bin Ahmed. Not to associate this 
type of poetic with the Arabic poetics meter rather than discover analysis mode to 
study this kind of a unique poetics meters. The conceptual framework that will be 
applied to analyze this poetics will rest on  examine the poetics  meters  of Shaygia 
traditional poetics according to its (tafaila ) system and means associated with the 
Arabic poetics meters. In spite of similarity between traditional poetics meters in 
shaygia region and Arabic poetics meters on their (tafaila) The central end result of 
this investigation shows that traditional poetics meters in Shaygia region has created 
its own and unique meter which can be seen as a new way of expression that it can 
be named as Arabic poetic meters. 
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مقدمة:  
    من أهم املظاهر الصوتية احلافزة على التذكر يف النظرية الشفهية: الوزن والقافية ،فالشعر 
أحوج ما يكون إىل الوزن والقافية واألحلان  للحفظ والتذكر]1[. وحني نتحدث عن الوزن الذي 
يؤطر جتارب الشعر الشفهي، ويسبغها بلونه، فإننا ال نتحدث بالضرورة عن عروض الشعر املعروف 
يف الفصيح، فليس الوزن إال نسق من احلركات والسكنات يلتزمه الشاعر يف نظمه، فإذا كان للشعر 
الذي  الشفهي  فللشعر  )حبورا(  قدميا  مسيت   اليت  األنساق  من  حمدد  عدد  الفصيح  العربي 
بني أيدينا أنساقه اخلاصة به. وإذا كان للغة الفصحى نظامها املقطعي اخلاص-  الذي جعلها 
تؤثر أنواعا من املقاطع على غريها، وتستبعد أنواعا أخرى  حتى لو أدت إليها قواعد التصريف 
واالشتقاق املقطعي الذي افرز احلزم املقطعية اليت مسوها )تفعيالت(، وانساقا من التفعيالت 
مسوها حبورا ]2[ فإن للهجات أنظمتها املقطعية اخلاصة بها واليت تفرز انساقا، سنجاري بعض 
الباحثني يف الشعر الشفهي ونسميها حبورا، مع أنها انسب أن تسمى أوزانا شعرية ألنها  ال تتفق 
يف جمموعها مع البحور اخلليلية املعروفة. لذاك جاءت هذه الدراسة اليت حتاول دراسة و حتليل 
jتفعيالت الشعر الشعيب  يف منطقة الشايقية اليت يعرفها هذا البحث حبدود االقليم الذي يقع 
ضمن حدود منطقة منحنى النيل تلك املنطقة اليت تعيش على ارضها ثالث جمموعات سكانية 
هي املناصري، الشايقية و البديرية. يعتمد منهج حتليل تلك النصوص على حتليل البناء املوسيقي 
للبيت الشعري وفق نظام التفعيلة الذي ارتبط بالبحور الشعرية العربية املعروفة. و بتوجب علينا 

يف هذا املقام و قبل اخلوض اجراء التحليل  لتعريف بعض املفاهيم املرتبطة مبوسيقى الشعر
مفهوم الوزن و اإليقاع:

   من أهم املفاهيم اليت يهتم بها الباحثون يف جمال موسيقى الشعر هما الوزن meter : وهي 
الوحدة املكونة من جمموعة من احلركات والسكنات وما يعرف يف عرف العروضيني بـ )األسباب 
الصوت  بني  منيز  أن  أوال  ينبغي  بينها  الفارق  يتضح  ولكي   )rhythm( واإليقاع   ]3[ واألوتاد( 
وفقا  املتكلم  بطرق خمتلفة  ينطقه  باعتباره حدثًا  و   ، ناحية  نوعيه مستقلة من  باعتباره وحده 
لتغري الظروف اللغوية و الواقعية اخلاصة باحلديث من ناحية اخرى ، ففي احلالة األوىل ينظر 
إىل طبيعة النطق من حيث هو فتحه مثاًل أو ضمة أو الم أو ياء، وفى احلالة الثانية ينظر إىل 
relational  أي إىل درجته علوًا واخنفاضًا ومداه طواًل وقصرا،  والسياقية  النسبية  خصائصه 
النطق  ترتبط بطريقة  وتلك خصائص  اللغوي قلة وكثرة  الرتكيب  وترديده يف  وبرته قوة وضعفًا 
للصوت  باإلضافة إىل السياق الوارد  فيه الكالم.  فإذا روعي ترتيب هذه اخلصائص الصوتية أو 
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بعضها على نسق معني حبيث ترتدد يف األسلوب الكالمي على مسافات زمنية متساوية أو متجاوبة 
حصلنا بهذا على ما يسمى باإليقاع وهو يعين  تردد ظاهرة صوتيه  - مبا يف ذلك الصمت –على 
مسافات زمنية متساوية ]4[ أو متقابلة ومن جمموع مرات هذا الرتدد يف البيت الواحد تتكون صورة 
الوزن الشعري فالوزن هو الصورة اخلاصة باإليقاع ، وكالهما يقوم على اإليقاع من جانب الشاعر 

والتوقع ]5[ من جانب املتلقي.
   يتطلب الوزن الشعري حتى يكون منسجماً،  دقة يف اختيار األلفاظ والتعابري ودقة يف توزيعها على 
البيت الشعري من اجل املالءمة السياقية، وال يعنى ذلك أن الشاعر حني يشرع يف عمله الفين 
يضع أمامه حشدًا من اجلمل والكلمات خيتار منها عن وعى ما يشتمل  على نسبة معينة من صوت 
ما ونسبة أخرى من صوت ثان و هكذا، وإال حتول اإلبداع الشعري إىل عملية رياضية، بل يعين أن 

الشاعر مدفوعًا  حبسه الفين وبال شعور يف اغلب األحيان ينتج إبداعه الفين ]5[ 
املزج  يقومان على عملية  الوزن فيه  و  التفعيلة  أن  الفصيح يف  الشعر  الشعيب مع  الشعر  يتفق     
والرتكيب بني املقاطع الطويلة واملقاطع القصرية أي انه وزن يقوم على عدد املقاطع، ونسبة الطويل 
فيها إىل القصري وطريقة التأليف بينها بشكل منتظم. واملقطع طوياًل كان ام قصريًا هو الوحدة 
الطويلة  املقاطع  تتألف من عدد من  اليت  التفعيلة  بعده  تأتى  الكمي  العروضي  الوزن  األصغر يف 
والقصرية. فعلى سبيل املثال جند ان عبارة )بكرة راجع( تصبح عند التقطيع  بك+ررا +جع (.مع 
ان هذا يتفق مع قواعد العروض العربي اال انه يف نفس الوقت  يتفق متاما مع طريقة نطق اجلملة يف 
اللهجة العامية املتداولة اليت تندمج فيها اكثر من كلمة يف مقطع نطقي واحد تبدو فيه هذه الكلمات 
كأمنا هي كلمة واحدة و رمبا يعود السبب يف ذلك اىل عدم التزام اللهجات العامية بقواعد الصرف 

يف اللغة العربية االم  و يف ذات السياق ميكن تقسيم  مجلة )ابقى طيب( لتصبح اب+قطيب(. 
    و ملزيد من التوضيح فيما خيص طريقة و منهجية الكتابة العروضية جيدر بنا ان نؤكد انه ال 
يوجد اختالف يذكر يف هذا الشأن بني العامي  و الفصيح اذ  تقوم الطريقة على مبدأ أن ما ينطق 

يكتب وما ال ينطق ال يكتب, ولذلك فقد سنت بعض  القواعد يف هذا الصدد  ومن أهمها: 
* يكتب التنوين نونًا 

* يفك احلرف املشدد ويكتب مرتني األول ساكن والثاني متحرك.
* تكتب املدة ألفا كما يف بعض أمساء اإلشارة واسم اجلاللة.

     تزداد واو يف بعض األمساء اليت يتم  نطقها مثل نطق داؤود ]فالضمة إذا تبعت ولدت واوًا وإذا  
سبقت ولدت ألفا كما حتذف ألف الوصل وهمزة الوصل.

    تأثرت أوزان الشعر الشعيب يف منطقة الشايقية بعوامل عديدة فرضتها من ناحية طبيعة ان هذا 
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شعيب اللغة و املفاهيم و الصور الشعرية  ومن ناحية اخرى الوظيفة االجتماعية و الثقافية هلذا 
الشعر و اليت اثرت كثريا على مقومات االبداع فيه و سنناقش يف هذا اجلزء من هذه الدراسة اهم 

تلك العوامل و املتمثلة يف عاملني اساسيني هما الغناء و املساجالت الشعرية.
اوال الغناء:

   املعلوم ان  الشعر أحوج ما يكون إىل الوزن إلقامة األحلان، واألحلان مثلها مثل الوزن متاما 
تعترب من احلوافز الصوتية على التذكر  وعلى هذا فإن الشعر الشفهي ينشأ ليغنى، و لذلك  فهو 
يف حاجة شديدة إىل بعض األنساق لتستقيم له األحلان أو األداءات املختلفة، بل إن أوزان الشعر 
الشفهي كثريا ما تسمى حسب األحلان اليت تنشد بها فمصطلح الغناء  يف عموم اجملتمعات الشعبية 
و حتديدا  يف منطقة الشايقية يطلق أيضا على الشعر  فقد وردت كلمة )غناي(، يف بعض النصوص 

مبعنى الشاعر )ويغين( مبعنى يقول الشعر.
اللحين  النظام  يتوافق مع  للقصيدة  الغالب  الشكل  أن  املنطقة جيد  الشعيب يف  للشعر  املتتبع     
اخلاص باالغنية الشعبية املتداولة وسط السكان )اغنية الطمبور( و الدليل على ذلك أن مطلع  
الكثري من القصائد يتكون دائما من بيتني و ينقسم إىل أربعة شطرات  و ذلك الن  التكوين العام 
للقصيدة يقوم على نظام املربعات و ذلك  يتوافق متاما مع نظام الكوبليهات اللحين فنجد أن كل 
مقطع صوتي او حلين يتناسب مع شطر واحد من البيت الشعري كما تتناسب أيضا حلظات التوقف 

يف اللحن مع النص األدبي ]6[ 
      ميكننا أن نالحظ يف بعض االحيان ان  الشاعر يعتمد يف وزن قصيدته على النظام اللحين 
لألغنية، مبعنى أنه حينما تتبادر إىل ذهنه فكرة أو خاطرة يقوم بتجسيدها يف قوالب من األلفاظ 
والعبارات املرتبة وفق حلن موسيقي ذي إيقاعات منتظمة على وترية واحدة ترجع إىل )حبر( معني 
ويستمر يف عملية التنظيم للمفردات و االفكار و اخلواطر أثناء تداعى املعاني على نفس اللحن حتى 
نهاية القصيدة. فلذلك لكي تعرف وزن القصيدة ومدى استقامتها على ذلك الوزن ميكنك ان تقوم 
بتحديد اإليقاع الوزني أو البحر الذي اختاره الشاعر ثم تغنيها عليه، فإذا مل يتعثر الغناء أو احلس 
املوسيقي يف بيت أو شطر منه تعرف أن القصيدة كلها مستقيمة أما إذا اختلف الغناء أو اضطرب 
اجلرس املوسيقي ومل يساير بقية األبيات تعرف أن هنالك خلل بهذا  البيت، ناتج عن نقص أو زيادة 
يف احلروف اليت تتألف منها مفرداته. و مع ذلك فان عملية وزن القصيدة غنائيًا عملية صعبة ودقيقة 

جدًا. على الرغم من سهولتها ملن تشربوا بهذا احلس املوسيقي للمفردة واللحن املرتبط بها .
     ابدع إنسان املنطقة بعض املقاييس اليت رمبا تفيد يف ضبط إيقاع الشعر وهى عبارة عن مفردات 
صوتية ليس هلا داللة لغوية حمددة بينما هلا قالب موسيقى و حلن  معروف منتشر بني مجيع أفراد 
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الليل ليلي( والقائمة يف وحداتها  أنا  اهلل  الليل ليلي  اجملتمع، وتعترب أوىل املقاييس مجلة  )اهلل 
على مفردة  ليل و اجلملة املذكورة سابقا تعترب مقطع شعري مجاعي التأليف و امللكية و حصري 
فقط على جمموعة السكان القاطنني مبنطقة الشايقية و لذلك فان الفنانني  باملنطقة يداومون على  
تكراره عقب االنتهاء من غناء كل مقطع من مقاطع األغنية. يبدو أن هذا املقياس مل يكن كافيًا 
لوحده يف ضبط الوزن واإليقاع للقصيدة الشعبية و لذلك و من اجل اخرتاع مقاطع وزنية مغايرة فقد 
اضيف إليه وزن إيقاعي آخر مكون من مجلة لقظية و حلنية واحدة و هي  )البالل بالل يا بالل انا( 
خالصة القول ان اخرتاع هذه املقاييس ياتي يف إطار املواءمة بني النص الشعري واللحن الغنائي. 

املساجالت الشعرية:
       يقوم البناء األساسي للقصيدة يف املنطقة على منط  من التفعيالت الشعرية املتداولة والشاعر 
امنا هي  للوزن  اختياره  بعد  القصيدة  يبنى  ال  انه  أي  القصيدة  قبل  الوزن   املنطقة ال خيتار  يف 
أحاسيس يظهرها الشاعر كلما أحس بها و مع ذلك فانه ويف بعض احلاالت يكون اختيار الوزن 
الشعري  مفروضا على الشاعر فعلى سبيل املثال يف حالة اجملاوبات  أو املساجالت بني الشعراء و 
اليت يقوم فيها شاعر معني بإرسال قصيدة اىل شاعر آخر يف هذه احلاله جند ان العرف املتوارث 
بني الشعراء  يلتزم الشاعر الذي ارسلت  إليه القصيدة بالتزام بنفس وزن  القصيدة املرسلة اليه.

الشعراء  احد  ينظم  املنطقة حيث  السائدة بني شعراء  الشعرية  األمناط  يعترب من  النمط  وهذا 
قصيدة  يبدى فيها وجهه نظرة يف قضية حمددة فيتبارى الشعراء يف الرد على ذلك الشاعر ما بني 
مؤيد ومعارض لفكرته ويكون الرد يف غالب األحيان على نفس الوزن  الشعري الذي اختاره الشاعر 
األول لقصيدته واألمثلة على ذلك كثرية ومتعددة منها على سبيل املثال املساجالت الشعرية اليت 
دارت بني الشعراء فيما خيص حتديد أمجل منطقة »قرية« يف نطاق منطقة الشايقية يعترب  الشاعر 
عبد اهلل حممد خري هو من فتح باب التباري بني الشعراء وذلك بقصيدته اليت امتدح فيها منطقته 
»ارقى« و اعتربها من امجل القرى يف املنطقة  فتبارى شعراء القرى األخرى يف الرد عليه موضحني 
مجال قراهم حتى بلغت الردود أكثر من مائة قصيدة كانت يف معظمها على نفس الوزن الشعري 
الذي كانت عليه قصيدة الشاعر عبداهلل حممد خري. ومن االمثلة االخرى تلك املساجالت اليت 
دارت بني الشاعرين عبد اهلل حممد خري وحامت حسن الدابي و اليت دارت فكرة املساجلة فيها يف 
موضوع أهمية تعليم البنات حيث نظم كل منهما عدد من القصائد مع أو ضد الفكرة، و ما سوى 

ذلك فان القصائد يف جمملها تلتزم الوزن  الواحد للقصيدة.
أوزان الشعر يف املنطقة:

          يكلف كثري من الشعراء نفسه بالبحث عن أوزان جديدة  للشعر حيث أن التجديد يف األوزان 
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مثل التغيري يف اللغة عملية مستمرة ومفتوحة ولذلك فانه ليس من   اجملدي أن يتوقف حبثنا يف 
أوزان الشعر الشعيب يف املنطقة على ما يتوافق فقط مع اوزان القصيدة العربية بل ينبغي علينا  أن 
نتعداه إىل إجياد وسيلة صحيحة لتقطيع أبيات القصيدة وحماولة إرساء قواعد عروضية تتماشى 

مع الطبيعة اللغوية واإليقاع اللفظي للشعر يف املنطقة.
      إن من حياول حصر أوزان الشعر كمن حياول أن حيصر اجلمل الكالمية. ) هذا مستحيل( 
رمبا األمر املمكن هو حماولة الكشف عن القواعد العروضية اليت عن طريقها يتم توليد األبيات 
الشعرية مثلما تتولد اجلمل الكالمية من القواعد النحوية وهذا هو الذي نسعى إىل حتقيقه يف هذا 

املبحث من خالل دراسة لتفعيالت ذلك الشعر.
    أما فيما خيص تقطيع الشعر الشعيب يف منطقة الشايقية فنجد أن الشعراء قد اعتمدوا يف أوزانه 

على عشر تفعيالت وفقا لتفعيالت العروض العربي الفصيح وهى:
و  مفاعلنت  مستفعالت،  مفعولن،  مفعوالت،  مستفعلن،   مفاعلنت،  مفاعيلن،  متفاعلن،  فاعالتن، 

فاعلن 
   أما إذا حاولنا أن نناظر األوزان الشعرية املتداولة يف املنطقة بالبحور اخلليلية  - نسبة إىل اخلليل 
بن امحد الفراهيدي أول من اصطلح على تسميته بالبحر و كان أول من وضع قواعده املعروفة ]7[  

جند أن الشعراء يف املنطقة قد صاغوا أشعارهم يف قوالب تشابه البحور التالية:
* حبر الرمل  جمزوء الرمل  حبر الكامل جمزوء الكامل حبر اهلزج حبر الوافر حبر البسيط و

*حبر اجملتث 
ذلك إضافة ألوزان أخرى ال تتطابق يف عدد تفعيالتها مع حبور الشعر العربي وبالتالي فهي قوالب 

صاغ عليها الشعراء أشعارا فرضتها عليهم طبيعة الشعر العامي وإيقاع اللهجة احمللية.
اوال: القوالب  الشعرية اليت تشابه حبور الشعر العربي:

     على ما يشابه  إيقاع حبر الرمل والذي يأتي وزنه على) فاعالنن فاعالتن فاغالتن  – فاعالتن 
فاعالنن فاعالتن(  نظم الكثري من الشعراء  أشعارهم و املالحظ ان  اوزان هذا البحر قد صاغ 
عليها العديد من رواد الشعراء و قد نردد كثريا يف شعر قدامى الشعراء فقد صاغ عليها  املادح  

الشيخ حاج املاحي عددا  من قصائده و منها: 
القعاد طال منو زاد الشوق علينا

الكريم راجنو يورينا املدينة
البرتطن فى  املعروفة )مسخت عوم  الدابي قصيدته  الكبري حسن  الشاعر       كما صاغ  عليه 

جروفا( واليت يقول  يف احد أبياتها: 



27

ISSN: 1858 - 8522 جملة جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية  –   العدد الثاني - يونيو  2018م

مسخت عوم البرتطن فى جروفا
يا خالى فجوىل    اللشوفا

أما من الشعراء احملدثني فنجد قول الشاعر كمال حسن: 
يا رضيع  اوتارى يا روضة غنايا

يافطيم اشعارى عاجبك اكون برايا
ومنها أيضا  قول الشاعر حممد امحد  احلبيب: 

الصباح بيجيكى تسبحى فى ضياهو
وميشى ليل املاضى مهما يطول دجاهو

ومنها أيضا  قول الشاعر امحد سليمان طه:
متسح االيام دموع عينيك وتنسى

وينتهى املاضى الزمان عشناه خلسة
تطرى حني تلفانى زى زول جاتو دقسه

وتنقطع احالمو فجأة تشوفو حسه
    يالحظ يف األمثلة السابقة أن هذا الوزن يفرض على الشاعر أن يلتزم يف نظمه قافيتني واحدة 
يف صدر البيت و اخرى  يف عجزه  مما جيعل القصيدة اكثر تنوعا من حيث جرسها املوسيقي و رمبا 
هذا من االسباب اليت جعلت هذا الوزن احد األوزان اليت مازالت جتد القبول من األذن املتلقية 
للشعر يف املنطقة. و جتدر االشارة يف هدا اخلصوص ان اكتمال معين البيت الشعري يف قصائد 
الشعر الشعيب على وجه التحديد يتطلب عدم فصل احدهما عن االخر، فالشاعر الشعيب يقسم 
املعنى الذي يريد التعبري عنه بني شطري البيت، نقول ذلك الن طريقة التدوين الكتابي للقصيدة 
الشعبية يف كثري من االحيان جنعل كل شطر من البيت الشعري بيتا قائما بذاته و ذلك بكتابة تلك 
املقاطع  متتالية كل شطرة يف سطر منفصل، على عكس طريقة اإللقاء الشفهي اليت حيرص فيها 

الشاعر على خلق موسيقى صوتية موحدة  لكل شطرتني  متجاورتني.
أما الوزن: فاعالتن فاعالتن       فاعالنن فاعالنن

      فقد صيغت على وزنه العديد من القصائد يف املنطقة و هو ايضا من االوزان اليت تكررت  
كثريا  يف شعر قدامى الشعراء مثل الشاعر حسونه و الشاعر حسن الدابي  وقد ورد أيضا يف قصائد 
املديح النبوي  عند املادح الشيخ  حاج املاحي، ويسمى هذا الوزن وفقًا ألوزان الشعر العربي مبجزوء 
الرمل يتطابق مع جمزؤ املديد يف بعض صور فاعالتن األخرية ]8[ ومن أمثلته يف الشعر العربي 

قول الشاعر. 
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إمنا الذلفاء همي       فاليلمين من يلوم
      أما يف  مدونة شعر املنطقة فنجد أن الشيخ املاحي نظم عليه قصيدته) ام قزاز( واليت يقول 

يف احد أبياتها:
ام قزاز  املالح رطابا       فيها سيد االمة كابا

ومن القصائد أيضا قول الشاعر حممد العبيد سيد امحد:
دار ابوك الليلى عيدا         فرحت امك بي جديدا

كما نظم على ذات الوزن الشاعر السر عثمان الطيب قصيدته اليت يقول فيها:
القدم كان ليهو رافع          قاسى فرقك يوم أوادع

وأيضا الشاعر كمال حسن فى قوله:
افردي أحضانك مشارع           ىل عشان من غربه راجع

وقول الشاعر  حممد امحد احلبيب:
يا خرب عم املعسكر           يومك اسود ولينا عاكر

وكذلك قول الشاعر إبراهيم ابنعوف: 
سريى يا اقداري سريى        سريى بى حمل تسريى

يفرض هذا الوزن أيضا على الشاعر- يف اغلب األحوال - التزام قافية واحدة يف الصدر و العجز 
كما هو مالحظ من االمثلة السابقة.

    نظم الشعراء أيضا على وزن يشابه ما اصطلح عليه يف حبور الشعر العربي مبجزوء الكامل  و 
الذي تاتي تفعيالته على النحو التالي: 

متفاعلن متفاعلن       متفاعلن متفاعلن
ومن أمثلة ذلك يف أشعار املديح النبوي  قول املادح الشيخ حاج املاحي: 

يا خوى حليل الدرجو
وقوله يف قصيدة أخرى:

يا ربى فرج همنا
ومن أمثلتها أيضا قول الشاعر كمال حسن: 

ال خلى عنوان للبعاد
ال حتى وصى على البلد

وقول الشاعر حممد امحد احلبيب: 
أحرف ضياع بهديها ليك
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مكتوبة بى دمع الشجن
وقول الشاعر امحد سليمان طه: 

يا جنوى من قبل السنني
اخلدرة ترحل دون مساح

   هنالك وزن شعري آخر منتشر بني الشعراء يف املنطقة و هو يشابه يف حبور الشعر العربي حبر  
اهلزج ]8[ والذي  يأتي  وزنه على صيغة: 

مفاعيلن مفاعيلن      مفاعيلن مفاعيلن
ومن األمثلة عليه يف الشعر العربي  قول الشاعر العربي: 

صفحنا عن بين زهل       وقلنا القوم إخوان
    أما يف الشعر الشعيب فهنالك العديد من االمثلة و املالحظ يف هذا الزون انه يف معظم االمثلة 
بلتزم الشعراء قافيتني واحدة للصدر و اخرى للعجز  و من االمثلة على ذلك قول الشاعر حممد 

احلسن سامل: 
تعال قص البلد وارجع       تعال أدى الغبش طله
بقاله الليل غطى ومقنع       سرتتك يا صباح اهلل

    كما جند ايضا ما يشابه حبر الوافر و يعترب هذا الوزن من األوزان  الشعرية واملتداولة منذ 
فرتة تارخيية قدمية تعود اىل بدايات عصر التدوين و التوثيق للشعر الشعيب يف املنطقة ويأتي  وزنه 

على النحو التالي:
مفاعلنت مفاعلنت فعولن      مفاعلنت مفاعلنت فعولن

و من أمثلة  هذا الوزن يف الشعر العربي قول الشاعر: 
أتصحو أم فؤادك غري صاح      عشية هم صحبك بالرواح

أما يف أشعار املنطقة  فمن االمثلة  قول املادح الشيخ حاج املاحي: 
صالة اهلل عدد ما طن حادى        سالمًا ليك يا النيب بى زيادى

ومنها أيضا قول الشاعر حسونه:
جبر النمه كيتًا للشمايت            وىل بت البعتقو الدمو بايت

وكذلك قول الشاعر حممد العبيد سيد امحد: 
متني يصل احلنني والناس تريدو          واصافح ىل عمر  واحضر جديدو

و منها أيضا قول الشاعر امحد سليمان طه:
ربا الشتل القبيل شايفنو دابو        ولفح خربو النسيم ىل بيتنا جابو



30

ISSN: 1858 - 8522جملة جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية  –   العدد الثاني - يونيو 2018م

صاغ الشعراء أيضا على ما يشابه تفعيالت حبر املتدارك او احملدث و اليت تاتي على النحو التالي:
فعلن فعلن     فعلن فعلن

ومن ذلك قول الشاعر املادح الشيخ حاج املاحي:
يا رمحن ارحم بى جودك       دىل الغيث ينزل فى بلودك :

   من األوزان اليت مل ينظم شعراء املنطقة عليها كثريًا ما اصطلح على تسميته ببحر الكامل 
وتفعيالته على النحو التالي:

                          متفاعلن متفاعلن متفاعلن
                                                      متفاعلن متفاعلن متفاعلن

ومن أمثلته يف الشعر العربي قول عنرتة العبسي:
هل غادر الشعراء  من مرتدم       أم هل عرفت الدار بعد توهم

     وهذا الوزن جنده يرد كثريًا يف قصائد املديح النبوي و يكاد ينعدم يف بقية جماالت الشعر و 
منه قول املادح الشيخ حاج املاحي:

يا رب صّل على العظيم عن ربه        طه الذي نطق اجلماد حببه
كذلك قوله: 

يا مرحباب يا مرحباب سيدى النيب     نعمه وحباب كامل الرضا املا بيغضب
    ويبدو أن قلة النظم يف هذا الوزن تعود إىل أن طول املقاطع فيه ال تتناسب مع طبيعة األداء 
املوسيقى واللحن لألغنية الشعبية السائدة يف املنطقة واليت تتطلب سرعة اإليقاع وتكرار اجلمل 

الشعرية القصرية. 
    نالحظ من األمثلة السابقة أن البحور الشعرية اليت تشابه البحور اخلليلية و اليت صاغ علبها 
الشعراء يف املنطقة أشعارهم كلها من البحور القصرية سريعة اإليقاع قصرية اجلمل قليلة الكلمات 
و تفسري ذلك أنها من البحور اليت تناسب إيقاعات و طبيعة األحلان لألغاني الشعبية يف املنطقة.

استحداث األوزان وتوليدها  يف شعر املنطقة:
    احلقيقة أن جزءًا ال بأس به من أوزان الشعر يف املنطقة تغاير األوزان املعروفة يف الشعر العربي 
قبواًل  القت  لذلك  و  مجاعية  صبغة  ذات  فردية  ابتكارات  تعترب  االزوان  فهذه  لذلك  التقليدي، 
الوزنية  تراثه مما جعل حصيلته  فتبناها وأصبحت جزء من  الشعب   ملوافقتهما حاجات  شعبيًا 
كبرية متنامية، و يف ذات الوقت ميكننا التأكيد على ان هذه االوزان مل تستمد من أوزان أجنبية 
دخيلة على العروض  العربي فباستقراء األوزان  اليت مت استحداثها جند انها مولدة من تفعيالت 
البحور اخلليلية املعروفة و جيدر بنا يف هذا املقام ان نتناول بالدراسة  الطرق اليت سلكها الشعراء 
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باملنطقة يف توليد و استحداث تلك االوزان و هذه الطرق  هي:  
تكرار الوحدات الوزنية )التفعيلة(:

منطقة  عامة وخصوصًا يف  بصورة  الشعيب  والشاعر  مروى  أو  الشعيب  شعر شفهي  الشعر      
الشايقية  يعرف أوزان الشعر الذي يبدعه  ويعرف أصوله وأسسه بطريقة  عفوية وفطرية . ولذلك 
أدرك تفاصيل األوزان الشعرية اليت يستخدمها وأحس بالوحدات  الوزنية اليت يتكون منها كل 
وزن.  نتيجة هلذا اإلدراك استطاع أن يستحدث  ويولد بفطرته أوزانا جديدة من األوزان القدمية  

وذلك بتغيري عدد الوحدات الوزنية  يف البيت. و من ذلك: 
قلب و عكس التفعيالت

من ذلك مثال قلب أو عكس تفعيالت وزن حبر اجملتث اليت تأتى على وزن: 
مستفعلن فاعالتن          مستفعلن فاعالتن

لتصبح:
فاعالتن  مستفعلن         فاعالتن مستفعلن

وهذا الوزن من أكثر األوزان اليت أبدع فيها شعراء  املنطقة و منها  قول الشاعر :- 
يا مهرية محد امللك           يااالبوك  رباك بالضحك

و تقسم على النحو التالي
)يا مهرية(+ )محد امللك(          )يااالبوك(+ )رباك بالضحك(

ايضًا قول الشاعر: 
مره كاسح ومرة منجر             ال غراق ال دقشة حجر

يف وداعة التور كندمر              وست عيش ترباني بالرب
ومنها أيضا قوهلم:

يا لبينة الصايف احلليب   املعلقه يف اهلمربيب
املنضفة من السبيب

     النمط الثاني هو التجزئ اى اخذ تفعيلة واحدة و تكرارها فى شطري البيت  ومن ذلك استعارة 
التفعيلة مستفعالتن فقط كشطره للبيت على النحو التالي:

مستفعالتن        مستفعالتن
    وقد ألزم هذا الوزن املستحدث الشعراء بالتزام قافيتني يف  القصيدة. ومن األمثلة اليت ميكن 
ان نوردها كنماذج هلذا الوزن  قصيدة )مسح الوصوفو( للمادح الشيخ حاج املاحي و اليت يقول 

يف احد ابياتها: 
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مسح الوصوفو        يارب نشوفو
حرموو سروفو        نعقب نطوفو

و تقسم عاى النحو التالي:
)مسح الوصوفو(+ )يارب نشوفو(

ومنها أيضا قول الشاعر السر عثمان الطيب: 
صبك معنى       تاه فكرو جن
قليب ليك حن   بيك الها غنا

ومنها قول الشاعر جاد اهلل عثمان: 
سلم عليهم           اهلى االفاضل.

ابتكار تفعيالت جديدة: اهم ما يف ذلك أن بعض الشعراء صاغوا  أشعارهم على األوزان القصرية 
املوقعة ذات اإليقاعات الظاهرة مثل: 

مفاعيلن فاعالتن           مفاعيل فاعالتن
ومن ذلك قول املادح الشيخ حاج املاحي: 

روانا ومونة شبعنا        شريعتو املا فيها طعنه
رسالتك ليها اتبعنا        وعلى امللعون الف لعنه

)روانا ومو( +)نة شبعنا( ) شريعتو املا(+) فيها طعنه(
وفيها أيضا قول الشاعر امحد سليمان: 

خبيتة احلظ قالو جاكى         سريع اتبدل شقاكى
ومنها أيضا قول الشاعر ابراهيم ابنعوف: 

اجرو غناى احكى ليكم         تعالوا امسعوا يا صحابى
ومنها أيضا قول الشاعر ابراهيم ابنعوف: 

مناي انا كل حلظة اشوفك         مناي شوفتك كل ساعة
فراقك قساه قليب                 وكتل  يف نفسي القناعة

وهنالك أيضا وزن:
مفعوالت مفعوالت       مفعوالت مفعوالت

ومثال هلا قول الشاعر عبد اهلل حممد خري: 
ود الدابى مالك ساكت        ما شفت اجلال  السواها

شال حمبوبيت سافر بيها      كيف عاد اقدر اعيش لوالها
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ومنها قول الشاعر السر عثمان الطيب: 
الطاهر جزيرتو حليال       نساما العليل فاح هب

ومنها قول الشاعر كمال حسن:
خفف وتاني عاود زورا         يا نيل البلد معذورة

ومنها أيضا قول الشاعر السر عثمان الطيب:
فارقنا البلد نتباكى          احكام الزمان صح صعبة

كما ابتكر الشعراء أيضا وزن:
مفعولن فعولن

ومن أمثلة ذلك  قول الشاعر كمال حسن: 
من قبل املدارس       جتز بي  شهور
مشتاق للبانس       وللطيف البزور
والفكر املالحق        احالم الطيور

حتتكرو البالمس         والعني تتملى
و تقسم على النحو التالي:

)من قبل املدارس(+)جتز بي  شهور(
ومنها أيضا قول الشاعر: 

عينيك فيها بنسى     دنيايا وصعابا
احزانا وهموما       ظلماتا وعزابا
ارتاح فى عوامل      ما عرفت كآبا

حتكيها املشاعر        وتشدوبا الربابة
    و للتأكيد على استمرار يف االبداع الشعيب  عملية االبداع الشعيب ميكننا االشارة اىل انتشار وزن 

مستحدث ظهر اىل الوجود يف اخريات االلفية السابقة و يأتي على وزن: 
فاعلن فاعلن          فاعلن فاعلن

ومن أمثلة ذلك قول الشاعر عثمان احللييب:
السنني يا حريف               فيها جور ما ادتك

رغم فيك من صمود          بالنبال هدتك
هنالك وزن مل أقف عليه يف شعر املنطقة إال يف منوذج واحد وهو:

مفاعالتن   مفاعالتن             مفاعالتن مفاعالتن
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     وقد أضيف إليه حرف متحرك يف املقدمة هو امليم  واملثال الوحيد الذي وقفت عليه هو من 
أشعار املادح الشيخ حاج املاحي وهو:

طلبنا ىل ربنا وسألنا
عفوه من ذنبنا الفعلنا

رضاهو يشمل مجيع اهلنا
       على الرغم من ان الغرض من هذه الدراسة هو املساهمة يف إجياد مقاييس تضبط موسيقى 
الشعر ومل بكن القصد باي حال من االحوال  ربط هذا اإلنتاج الشعري الضخم لشعراء املنطقة 
بأصول حمددة تتمثل يف اعتباره امتدادًا للشعر العربي إال انه جتب اإلشارة يف هذا الصدد لرأى 
الدكتور عبد اهلل الطيب والذي  وقف على كثري من أوزان الشعر  الشفهي السوداني و يرى  أن أكثر 
عرب السودان من البدو وان كل أوزانهم هلا مشايح من االعاريض املعروفة يف العروض العربي 
وقال يف موضع آخر  من نفس البحث انه ال ميكن أن يكون أهل السودان  قد جاءوا بهذه األوزان  
من اهلواء إذ كل األوزان اليت يستعملونها من حبور عربية و قد اشار اىل ان أكثر مناذج الشعر 
وفى   .]9[ والرمل  واملنسرح  البسيط  البسيط وخملع  و  الرجز  على حبر  تاتي  السوداني  الشعيب 
دراسة عن  الدوبيت ارجع الدكتور عبد اجمليد عابدين ]10[ كل الدوبيت السوداني إىل حبر الرجز 
الذي أصابه اخلزم. واخلزم عند العروضيني هو حذف حرف إىل أربعة أحرف من أول  الشطر و 
هو نفس ما ذهب إليه حريز يف دراسته فن املسدار و اليت أضاف فيها أن الدوبيت شعر مقطعي 
يعتمد يف وزنه و موسيقاه على عدد املقاطع وكيفية توزيعها ]11[. و يف ذات الساق اورد الدكتور 
إبراهيم القرشي ]12[ أن الدوبيت قد جاء على أوزان كثرية غري الرجز فهو  يقرتب أحيانا من 

اهلزج  و املتدارك والوافر والرمل و ضرب مثال لذلك لقول الشاعر:
كفيلو  املنتين العالهو ربو

يناتل فيهو داير ينقلبو
      والذي  جاء على اوزان حبر الوافر و فوق كل ذلك يرى محزة امللك طمبل أن اغلب الشعر 
السوداني أشبه بالشعر العربي  التقليدي طاملا أن هنالك شبه بني بالد السودان والبالد العربية 

من حيث اجلو وطرق املعيشة واألنساب والرتبة ]13[.
اخلامتة:

     بالتاكيد ان هذه الدراسة هي جمرد حماولة اولية لدراسة موسيقى الشعر الشعيب يف السودان و 
بالتحديد منطقة الشايقية و اليت يعترب الشعر فيها احد اهم اجناس الرتاث الشفاهي. و بالتاكيد 
حنن يف حاجة ماسة لدراسة هذا الرتاث و مجعه و حتليله, من اجل الكشف عن قيمه االجتماعية 
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و الثقافية اضافة اىل مقوماته االسلوبية و الفنية. و لذلك و على الرغم من النتائج اليت توصلت 
اليها هذه الدراسة و املتمثلة يف قدرة انسان املنطقة على ابتكار تفعيالت شعرية خاصة به كان هلا 
دور اجيابي و مؤثر يف تفجر القدرات االبداعية للشعراء الشعبيني قي املنطفة. اال اتها ال تدعي 
الشمولية و القدرة على حصر مجيع التفعيالت املمكنة اليت رمبا صاغ عليها الشعراء فصائدهم, 
اضافة اىل ذلك فان الدراسة قد اهملت تناول الزحافات و العلل اليت اشار اليها علماء العروض 
العربي و اليت رمبا لو تناولتها الدراسة بالبحث السفرت عن ضروب اخرى للتفعيالت تكون اضافة 
كبرية ملا متت االشارة اليه. و لذلك فاحلاجة ماسة الجراء العديد من الدراسات يف هذا اجملال.   
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1. جامعة دنقال – كلية اآلداب والدراسات اإلنسانية - قسم علم اإلجتماع 

2. جامعة شقراء - كلية التربية - بالدوادمي)السعودية(
 E-mail: ommaab1@hotmail.com *

م�ستخل�ص
     تهدف هذه الدرا�سة اإىل التعرف على اأخطاء الأ�سرة يف اأداء الواجبات جتاهـ الأبناء والأخطاء يف اأ�ساليب تن�سئة 
الأبناء واأخطاء الأبوين يف العلقة مع الأبناء، اعتمدت على املنهج الو�سفي التحليلي، واأجريت على عينة م�سحية بلغ 
حجمها )60( موظفة، وكانت اأداة جمع املعلومات هي ال�ستبانة كاأداة رئي�سية ومت حتليل البيانات عن طريق الن�سبة 
الواجبات  اداء  يف  اخطاء  هناك  اأن  يروا  العينة  افراد  معظم  اأن  اهمها:  نتائج  عدة  عن  واأ�سفرت  الب�سيطة  املئوية 
جتاهـ الأبناء بدرجة كبرية اأو متو�سطة، اأن اأكرث من ن�سف العينة يروا اأن هناك اأ�ساليب للتن�سئة اخلاطئة ممار�سة 

يف املجتمع، اأنه ل توجد اأ�ساليب الطرد خارج املنزل وال�سرب املربح واحلرق واحلرمان من امل�سروف يف املجتمع.
اأ�ساليب التن�سئة الأ�سرية  2.   التن�سئة الأ�سرية   3. تن�سئة الأبناء   4. واجبات الأ�سرة مع  الكلمات املفتاحية: 1. 

الأبناء

 Abstract
This study aimed to investigating the mistakes made by the family  and how they 
deal with their children and the ways they follow in upbringing the children, and 
the mistakes parents conduct in the relationship to their children. In this study 
the researcher used the descriptive and analytical method, a survey sample was 
conducted on 60 female employees, the tools used in the study was questionnaire as 
a major tool, the data was analyzed by percentage which came in several findings:     
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مقدمة:
     األبناء هم مصدر الثروة احلقيقة بالنسبة للفرد واجلماعة، فاملال ينضب والثروات املادية تزيد  
وتنقص وهم الذين  تعتمد عليهم األمم، بل إنهم الثروة اليت تبقي لآلباء بعد موتهم،  فمن بني ما 

ينفع اآلباء بعد موتهم  دعاء الولد  الصاحل  كما أخرب الرسول صلى اهلل  عليه وسلم.
      الشك يف أن املسئولية كبرية علي اآلباء خاصة أن الدور الرتبوي لألسرة مل يعد له ذلك التأثري 
القوي على األبناء، والذي ميكن أن يوصف بالضعف أو ما ميكن تسميته  بقصور الدور الرتبوي 

لألسرة بصفة عامة.
مبختلف  الرتبية  تلعبه   الذي  الكبري  الدور  فرغم  االبناء  تنشئة  يف  كبرية  أهمية  للرتبية       
 )... – احمليط االجتماعي  العبادة  – ودور  – وسائل االعالم  – املدرسة  مؤسساتها )األسرة 
يف تكوين شخصية الطفل بشكل سليم، إال أن هذه املؤسسات  قد التقوم بالدور املنوط بها  مما 
ينعكس سلبا على تكوين شخصيته، فتكون مضطربة غري قادرة على االندماج مع اجملتمع، وجتدر 
اإلشارة إىل أن األسرة هي املؤسسة االجتماعية األولي اليت يرتعرع فيها الطفل خالل السنوات 
اخلمس األولي من عمر،  وتتكون األسرة من األبوين واألخوة ويعتربون أشخاصا دالني، يساعدونه 
على النمو بطريقة سليمة، واخراجه من طفل اتكالي  يعتمد على أبويه وإخوته إىل فاعل اجتماعي 
قادر على لعب  األدوار االجتماعية  بالقوانني  العامة داخل اجملتمع  الذي ينتمي اليه، ولكن لألسف 
يف بعض األحيان  ختفق األسرة  يف القيام  بدورها وتقوم بأداء هذا الدور مع اإللتزام بشكل عكسي  

حبيث تتبع اساليب غري سوية » أساليب خاطئة«. 
    خلص األدب األنثروبولوجي جبالء أن االنسان ال يقوى علي العيش بعد مولده أكثر من ساعات 
قليلة دون مساعده من غريه خالفا ألغلب الفقاريات  اليت تولد وهي شبه مستعدة للحياة  بصوره 
أكثر بكثري من اإلنسان ولذلك تطول الفرتة اليت يتحول فيها الكائن البيولوجي اىل كائن اجتماعي  
من خالل تنمية القدرات االساسية اليت تبدو قاصرة عند الوالدة وتكوين لبنات احلياة االساسية 
اليت تتفاوت من ثقافة اىل أخرى ومن جمتمع اىل آخر ومن اآلليات اليت حتول الكائن البيولوجي 

اىل كائن اجتماعي ذو ثقافة حمددة وهو ما اصطلح عليه بالتنشئة االجتماعية.
    أن التنشئة االجتماعية عمليه تعلم تهدف إعداد الطفل ثم الصيب ثم اليافع  فالراشد لالندماج 
االتصال  ولغة  السائدة  والقيم  االجتماعية  املعايري  مع  والتوافق  االجتماعي  البناء  أنساق  يف 
واالجتاهات اخلاصة باألسرة اليت ولد فيها وباجلماعات  اليت ينضم اىل عضويتها كما يتفهم 
لكل  املناسبة  األدوار  ويتعلم  يشغلها  اليت  املراكز  مبجموعه  املتعلقة  امللزمة  والواجبات  احلقوق 

مراكز كما يفهم أدوار اآلخرين الذين يتعامل معهم  يف املواقف االجتماعية املتنوعة]1[.
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ميكن تلخيص العوامل املؤثرة يف التنشئة االجتماعية فيما يلي:
أوال: العوامل الداخلية:

5-الوضع  لألسرة  االجتماعية  الطبقة   -  4 األسرية  العالقات  نوع   -  3 -األسرة   2 الدين   -  1
االقتصادي واالجتماعي لألسرة 6 - املستوي التعليمي والثقايف لألسرة 7 - نوع الطفل وترتيبه يف 
األسرة 8 - التطبيع االجتماعي واألمان العاطفي يف األسرة  9 - اللغة وعملية التنشئة االجتماعية .

ثانيا العوامل اخلارجية :
1 - مجاعة األقران  2 - دور العبادة 3 - ثقافة اجملتمع 4 - الوضع السياسي واالقتصادي للمجتمع 

5 - وسائل األعالم 6 - املؤسسات التعليمة ]2[.
    تنشئة األبناء اخلاطئة قد يكون ذلك إما جلهل الوالدين  أو بسبب أساليب خاطئة يف التنشئة  
أو للتفكك األسري أو أسباب اقتصادية أو لكرب حجم األسرة أو إلتباع أساليب الرتبية لدى اآلباء و 
األجداد  مبا فيها من مساوئ , وهو ما ينعكس على الطفل بشكل واضح.  هذا و تقتصر هذه الدراسة 

على عرض ألساليب التنشئة األسرية اخلاطئة يف مدينة الدوادمي باململكة العربية السعودية.
مشكلة الدراسة:

    تتمثل مشكلة الدراسة يف التعرف على أساليب التنشئة االسرية اخلاطئة يف مدينة الدوادمي 
من وجهة نظر موظفات جممع كليات الدوادمي جامعة شقراء وذلك ملا متثله اساليب األسرة من 

أهمية يف تنشئة األبناء.
أهمية الدراسة:

     تنعكس األساليب األسرية اخلاطئة يف التنشئة املتبعة على األخالق اليت يكتسبها الطفل وبالتالي 
تشكل مستقبل أبنائنا وهو ما قد ينشأ عنه العديد من املشكالت اليت تواجه اجملتمع مثل التسرب 
الدراسي وجنوح االطفال وعمالة األطفال والعديد من املشكالت اليت تنهي الطفولة بشكل مأساوي 
وختلق مشكالت يعاني منها اجملتمع ويسعي حللها عن طريق هذه الدراسات، ومن هنا تظهر أهمية 

الدراسة اليت ميكن أن نوجزها فيما يلي:
الطفل  تؤثر على شخصية  الدراسة باملسئوليات اليت تقع على عاتق األسرة واليت  تهتم هذه   .1

وبنائها يف كونها أهم مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعية.
2. أن نتائج هذه الدراسة ميكن أن تسهم يف وضع بعض االقرتاحات اليت ميكن االستفادة منها يف 

اإلرشاد األسري.
أهداف الدراسة:

1. التعرف على أساليب اآلباء اخلاطئة يف التنشئة األسرية.
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2.إلقاء الضوء على أساليب التنشئة األسرية اخلاطئة.
3.التعرف على أساليب اآلباء اخلاطئة يف أداء الواجبات جتاه تنشئة األبناء

4.التعرف على واقع العالقة األسرية  مع األبناء مبدينة الدوادمي.
5.توعية اجملتمع بضرورة عدم اتباع أساليب التنشئة األسرية اخلاطئة مع األبناء.

تساؤالت الدراسة:
1. ماهي أساليب اآلباء اخلاطئة يف أداء الواجبات جتاه تنشئة األبناء؟

2. ماهي  أساليب اآلباء اخلاطئة أساليب تنشئة األبناء؟
3. ماهي أساليب اآلباء اخلاطئة يف العالقة مع األبناء؟

أدوات مجع املعلومات: 
سيتم مجع املعلومات عن طرق االستبانة.

منهج الدراسة:
   تتبع هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي حيث ميد هذا املنهج الباحث ببينات ومعلومات  تسهم 
بشكل كبري يف وصف ما هو كائن  أثناء الدراسة، ويشمل على فهم الظاهرة، وكذلك فإن املنهج  
الوصفي التحليلي » يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا و 
ويعرب عنها تعبريا كيفيا أو كميا، فالتعبري الكيفي يصف الظاهرة  ويبني خصائصها، بينما التعبري 
الكمي يعطي وصفا رقميا ملقدار الظاهرة و او حجمها، أن هذا املنهج ال يقتصر على مجع البيانات 

فقط  وإمنا ميضي إلي ماهو أبعد من ذلك  ألنه يتضمن قدرا من التفسري هلذه البيانات]3[.
جمتمع الدراسة: املوظفات مبجمع كليات جامعة شقراء مبحافظة الدوادمى.

عينة الدراسة: ستتم هذه الدراسة عن طريق العينة املسحية.
حدود الدراسة:

احلدود البشرية تتمثل يف موظفات جممع كليات الدوادمي  جبامعة شقراء أما احلدود الزمانية هي 
ديسمرب2017 واحلدود املكانية هي مدينة بالدوادمي باململكة العربية السعودية.

مصطلحات الدراسة:
1/التنشئة االجتماعية:

هي عمليه التشكيل والتغيري واالكتساب اليت يتعرض هلا الطفل يف تفاعله مع االفراد واجلماعات 
وصوال به اىل مكانه بني الناضجني يف اجملتمع بقيمهم االجتماعية ومعايريهم وعاداتهم وتقاليدهم 
وهي عمليه التفاعل االجتماعي اليت يكتسب فيها الفرد شخصيته االجتماعية اليت تعكس ثقافة 
جمتمعه وتتضمن ثقافة التنشئة عملية اكتساب الفرد لثقافة جمتمعه واللغة واملعاني والرموز والقيم 
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اليت حتكم سلوكه وتوقعاته وسلوك الغري والتنبؤ باستجابات اآلخرين واجيابية التفاعل معهم]1[.
2/ أساليب الرتبية األسرية: 

    هي عملية استدماج الطفل يف اإلطار الثقايف العام، ونعين باالستدماج أنه اآللية اليت يتشرب 
بواسطتها الطفل املعايري والقواعد الضابطة للسلوك من البيئة األسرية واجملتمعية]4[

3/السواء:

   هو السلوك املألوف واملعتدل واملتماشي مع القيم واملعايري االجتماعية املتعارف عليها يف بيئة 
الفرد]5[.

الدراسات السابقة:
أوال: عرض الدراسات السابقة:

أساليب  وتأثري  بالسلوك  االجتماعية وعالقتها  التنشئة  الباحثني مبوضوع  الكثري من  أهتم       
التنشئة على الطفل ويف ذلك نتناول بعض الدراسات السابقة للتعرف على نتائجها وما تضيفه 

هذه الدراسة، نذكر منها ما يلي:
االسرة  يف  الوالدان  يدركها  كما  لألبناء  السوية  »التنشئة  2008(بعنوان:  اجلندي:  )دراسة  أ. 
العمانية: وقد خلصت الدراسة  إلي معرفة العالقة بني أساليب التنشئة السوية لألبناء كما يدركها 
الوالدان يف األسرة العمانية، ومتغري اجلنس، وعمل االب واالم والعمر واملستوي التعليمي للوالدين  
وتكونت عينة الدراسة من )352( أب وأم، واستخدم الباحث استبيان وزع بنوده بشكل متساوي 

على أربع حماور هي )الدميقراطية– املساواة– التقبل –االهتمام( وكانت النتائج أظهرت:
وجود اجتاهـ اجيابي بدرجة معتدلة نسبيا لكل من اجلنسني مع وجود فارق إحصائي، حيث كان 

متوسط لكل اإلناث أعلي جتاه استخدام أساليب التقبل واالهتمام.
زيادة اجتاه ممارسة أساليب الدميقراطية والتقبل واالهتمام من قبل االباء واملوظفني باملقارنة 

مع اآلباء غري املوظفني.
زيادة اجتاه ممارسة اساليب املساواة والتقبل واالهتمام من قبل األمهات غري العامالت باملقارنة 

مع األمهات العامالت.
والتقبل واملساواة لصاحل فئات  الدميقراطية  وجود فروق دالة إحصائية جتاه استخدام اساليب 

األعمار املرتفعة.
املستوى التعليمي للوالدين يرتبط ارتباطا موجبا باجتاهات السواء يف معاملة األبناء]6[.

ب.)دراسة أبو وفا: 2008( بعنوان «أخطاء األسرة الشائعة يف تربية األبناء من وجه نظر طلبة 
الدراسات العليا يف اجلامعة االسالمية بغزة« وكانت نتائج هذه الدراسة أن أوصي الباحثني مبا يلي:
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تدريس مسار خاص بالرتبية الزواجية من خالل اجلامعات الفلسطينية، لتوعية الشباب املقبلني 
على الزواج بواجباتهم.

ويطور  ويصحح مسارها  يناقش قضاياهـ  األسرية  بالرتبية  التلفاز خاص  برنامج عرب  ختصيص 
أداءها.

تزويد االباء بأداة لتقويم ممارستهم يف تربية األبناء وتدريبهم على استخدامها واالستفادة من 
نتائجها.

إنشاء مراكز إرشادية لتوجيه وإرشاد اآلباء فيما خيص تربية األبناء.
عقد املزيد من ورش العمل واأليام الدراسية واملؤمترات العلمية ملعاجلة موضوع الرتبية األسرية 

وجوانبه وأبعادهـ ]7[.
ج.) دراسة احلميدي:2003( بعنوان: »دراسة السلوك العدواني وعالقته بأساليب املعاملة الوالدية 

بقطر«
      هدفت الدراسة دراسة السلوك العدواني وعالقته بأساليب املعاملة الوالدية لدى عينة من طلبة 

املرحلة االعدادية بدولة قطر وأسفرت الدراسة بعدد من النتائج أبرزها: 
     اختالف اساليب املعاملة الوالديه كما يدركها الطالب والطالبات باملرحلة االعدادية بدولة قطر 
باختالف متغريات )النوع / الصف الدراسي /احلالة االجتماعية / مستوي تعليم االب( والتفاعل 

بني هذه املتغريات.
ازدياد السلوك العدواني لدي كل من الطالب والطالبات عينة الدراسة احلالية باملرحلة اإلعدادية 
السلوك  مقياس  أبعاد  بعض  يف  وذلك  موجبة  والديه  معاملة  أساليب  قطر ممن خيربون  بدولة 

العدواني ]8[.
د.دراسة كاترين كارتر )Carter Catherin(،)1987( هدفت الدراسة إىل الكشف عن اجتاهـات 
االجتماعي  والوضـع  األم  )عمـل  مثـل  املتغريات  ببعض  وعالقتها  أطفاهلن  تربية  حنو  األمهات 
واالقتصادي لألسرة(، وانتهت إىل نتائج مفادها أنه ال توجد فـروق بني االجتاهات الوالدية )النبذ 
والسيطرة والدميقراطية( تعزي لعمل األم واملستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة، ونوع الطفل 

.]9[

ه.دراسة بول دي بويك )DeboeckPaual(، 1976(سعى من خالهلا إىل الكشف عن اجتاهات 
األمهات حنو التنشئة االجتماعية ألطفـاهلن وعالقتهـا بالطبقـة االجتماعية اليت تنتمي إليها األم، 
ودرجة تعليم كل من األب واألم. وقد أشارت نتـائج هذه الدراسة إىل أن األم اليت تنتمي إىل الطبقة 
الدنيا أقل تقباًل للطفـل واهتمامـًا بـه باملقارنة مع األم اليت تنتمي إىل الطبقة العليا. كما أشارت 
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إىل أن املستوى التعليمـي للوالدين يرتبط ارتباطًا موجبًا باجتاهات السواء يف معاملة األبناء، حبيث 
يزيد السواء يف التنشئة كلما ذاد مستوى املستوى التعليمي للوالدين.]10[.

ثانيا: التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة تبني ما يلي:

أهمية الدور الرتبوي لألسرة وأثره الكبري يف بناء شخصية الطفل ال سيما يف املراحل األوىل .
من الضروري أن يتفهم األبوان، الظروف واملتغريات الثقافية واالجتماعية والسياسية احلادثة يف 

اجملتمع.
األبناء يقدرون األسلوب الدميقراطي يف تعامل اآلباء معهم.

أكدت الدراسات على ضرورة القيام بتوعية اآلباء بصورة مستمرة للقيام بواجبهم جتاه تربية األبناء.
كشفت نتائج الدراسات السابقة عن أخطاء شائعة يف الرتبية األسرية 

ما استفادت منه الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:
استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف جمال بناء االستبانة أداة للدراسة وحتديد 

أبرز متغرياتها. وكذلك يف كيفية صياغة األهداف ومشكلة الدراسة.
النظريات املفسرة للدراسة:

نظرية التفاعل الرمزي:
هذا  ويشري   , بلومر  وهربت  ميد  الرمزية جورج هربت  التفاعلية  النظرية  أشهر ممثلي      من 
املصطلح اىل عملية التفاعل االجتماعي اليت يكون فيها الفرد على عالقة واتصال باآلخرين وتري 
هذه النظرية أن عملية التنشئة االجتماعية مستمرة ومن خالهلا يتعلم الفرد السلوك االجتماعي 
ومعنى األفكار والقدرة على استخدام اللغة وتري أن الفرد حيصل على صورة لنفسه من خالل ما 

يصوره اآلخرون له ]11[.
     وهذا تفسري ألن التنشئة األسرية هلا تأثري على الطفل يف تعلم السلوك والتطبع االجتماعي 

وترسيخ السلوك عنده.
نظرية الدور االجتماعي:

وهي جمموعة مراكز اجتماعية مرتابطة متضمنة أدوارا اجتماعية ميارسها األفراد تستند على 
مفهوم التوقعات املتصلة بهذه املراكز مثل توقعات اآلخرين واجملتمع ويكتسب الدور االجتماعي عن 

طريق التعليم املباشر والنماذج أو القدوة ]11[.
نظرية التعلم االجتماعي:

   ترى هذه النظرية أن التنشئة االجتماعية هي عملية تعلم اجتماعي يتعلم فيها الفرد عن طريق 
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مالحظة سلوك اآلخرين وتعطي أهمية كبرية للتعزيز والثواب والعقاب يف تعلم السلوك لألطفال 
.]12[

النصائح والتوجيهات الرتبوية يف التنشئة األسرية:
حتى تقوم األسرة بأدوارها جتاه الطفل يف التنشئة جيب أن تتبع اآلتي:

1. حماولة جلوس األسرة على مائدة واحدة.
2. القدوة احلسنة.

3. البعد عن العقاب البدني.
4. مشاركة الطفل األنشطة.

5. تشجيع األبناء ومدحهم وعدم حماسبتهم أمام اآلخرين.
6. تعويد الطفل االعتماد على النفس.

7. تشجيع األبناء على ممارسة اهلوايات.
8. عدم السخرية والتهديد الدائم بالعقاب.

9. عدم إظهار اخلالفات األسرية أمام األبناء.
10. الصرب اجلميل على تربية األبناء ]13[.

أدبيات الدراسة:
تعريف التنشئة االجتماعية:

     يطلق على عملية التنشئة االجتماعية أحيانا عمليه التنشئة والتطبيع االجتماعي وأحيانا عملية 
االجتماعية  التنشئة  ملوضوع  العلماء  مناقشة  من  ويتضح  االجتماعي  واالندماج  والتطبيع  التنشئة 
التنشئة  تشيل  ويعرف  االجتماعية  التنشئة  بعملية  للفرد  السيكولوجي  التنظيم  أبعاد  ارتباط 
االجتماعية »بأنها العملية الكلية اليت يوجه بواسطتها الفرد اىل تنمية سلوكه الفعلي يف مدى أكثر 

توحيدا وهو مدى املعتاد واملقبول طبقا ملعايري اجلماعة اليت ينشا فيها«]11[.
أهداف التنشئة االجتماعية: 

    تهدف التنشئة االجتماعية اىل متاثل الفرد مع جمتمعه من خالل اكتساب املهارات األساسية 
اليت متكنه من ضبط حاجاته البيولوجية وضبط انفعاالته النفسية واكتساب املعايري االجتماعية 
واخللقية اليت متكنه من التفاعل االجتماعي لذا ميكن حتديد أهداف التنشئة االجتماعية فيما يلي:

فمن خالل  االجتماعي  للتحدي  وفقا  احلاجات  إشباع  واساليب  للسلوك  األساسية  التدريبات   .1
عملية التنشئة االجتماعية يكتسب الطفل من أسرته اللغة والعادات والتقاليد السائدة فى اجملتمع.

2.  اكساب املعايري االجتماعية اليت حتكم السلوك وتوجهه وتنبثق املعايري االجتماعية من أهداف 
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3. اجملتمع وقيمه ونظامه الثقايف بصفه عامه فلكي حيقق اجملتمع أهدافه وغاياته فانه يقوم بغرس 
قيمه واجتاهاته يف األفراد.

أو  والقيم واالجتاهات والرموز وكافه أمناط السلوك اخلاصة جبماعة معينة  4. اكساب املعرفة 
جمتمع معني.

5. تعلم األدوار االجتماعية لكي حيافظ اجملتمع على بقائه واستقراره وحتقيق رغبات أفراده ومجاعاته 
فأنه يضع  تنظيما خاصا للمراكز واألدوار االجتماعية اليت يشغلها وميارسها الفرد واجلماعات.

يظهر  هنا  ومن  الشخصي  تكوينه  من  جزء  تصبح  واليت  للجماعة  الثقافية  العناصر  اكساب   .6
التباين يف أمناط الشخصية.

حتويل الطفل من كائن بيولوجي اىل كائن اجتماعي وتكسبه صفته االجتماعية ناضج يدرك معنى 
املسؤولية ]14[.

شروط التنشئة االجتماعية:
1. ينطوي شرطه األول أن الطفل حديث الوالدة يدخل جمتمعا موجودا بالفعل له قواعد ومعايري 

وقيم واجتاهات وبه بناءات اجتماعية عديدة منتظمة.
لعمليات  يسمح  الذي  البيولوجي  املرياث  فهو  املالئمة  االجتماعية  للتنشئة  الثاني  الشرط  أما   .2
التعلم باحلدوث وذلك أن أجزاء جسم اإلنسان تعترب متطلبات أساسيه وضرورية لعملية التنشئة 

االجتماعية.
وهي  اإلنسانية  الطبيعة  يسمى  فيما  فيتمثل  املالئمة  االجتماعية  للتنشئة  الثالث  الشرط  اما   .3
هنا تشري إىل عوامل معينة وعاملية بني بين البشر أي أنها متيز البشر عن غريهم من املخلوقات 

األخرى]15[.
أشكال التنشئة االجتماعية:

1. التنشئة االجتماعية املقصودة: ويتم هذا النمط من التنشئة يف كل من األسرة واملدرسة.
2. التنشئة االجتماعية غري املقصودة: ويتم من خالل املسجد ووسائل االعالم واإلذاعة والتلفزيون 

والسينما واملسرح .]14[.
أطوار التنشئة االجتماعية:

الطور األول: يتم داخل االسرة حتى دخول املدرسة ويف هذا الطور ال متارس عليه يف هذا الطور 
أية ضغوط اجتماعية.

للتنشئة  الثاني  الطور  بارسونز  ويسميه  الدراسة  مراحل  أثناء  الطور  هذا  يتم  الثاني:  الطور 
االجتماعية.
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الطور الثالث: يبدأ الطفل هنا اخلروج من دور التعلم إىل العمل وهي عملية مستمرة تؤدي باستمرار 
اىل التكيف مع التغري احلاصل يف اجملتمع. 

الطور الرابع: يبدأ الفرد هنا بتكوين أسره جديدة ويتداخل هذا الطور مع الطور الثالث]1[.
عناصر عمليه التنشئة االجتماعية:

أواًل: لدى الفرد
إىل  لالنتماء  تدفع  اليت  االخرى  النفسية  واحلاجات  االجتماعية  والدوافع  االجتماعي  اجلوع   .1

مجاعة وبالتالي بدء عملية التنشئة والتطبيع االجتماعي اليت تنتهي بعملية االندماج االجتماعي.
التعليم  عليها  يعتمد  واليت  االجتماعية  بالتنشئة  تسمح  اليت  احليوية  االمكانيات  املثريات   .2

االجتماعي.
3. قابلية الفرد للتعلم وتغري سلوكه نتيجة للخربة واملمارسة وقدراته على التفاعل الرمزي وتعلم 

الرموز واكتساب اللغة.	
4. القدرة على التعاطف مع اآلخرين وتكوين عالقات عاطفية معهم.

ثانيا: لدى اجملتمع:
1. الضغوط االجتماعية املختلفة اليت توجهها اجلماعة ألفرادها حتى يعدلوا أفرادهم واجتاهاتهم 

اخلاصة يف سبيل االنتظام مع معايري اجلماعة.
2. املعايري االجتماعية اليت يبلورها السلوك االجتماعي.

3. األدوار االجتماعية اليت تتطلب اجلماعة من كل فرد القيام به.
4. املؤسسات االجتماعية مثل: األسرة واملدرسة واجلماعة الرفاق ووسائل اإلعالم.

االجتماعية  واملستويات  االجتماعية  والطبقة  واالقتصادية  الثقافية  االجتماعية  القطاعات   .5
واالقتصادية واجلماعية ]16[.

مسات عمليه التنشئة االجتماعية:
1. يرتبط سلوك الفرد تدرجييا باملعاني اليت تتكون عنده عند املواقف اليت يتفاعل فيها.

باملواقف  اخلربات  تلك  وعالقة  الفرد  بها  مير  اليت  السابقة  باخلربات  املعاني  هذه  تتحدد   .2
الراهنة.

3. يولد الطفل فى مجاعة تكون قد حددت معاني معظم املواقف العامة اليت تواجه وكونت لنفسها 
كذلك معايري السلوك فيها .يتأثر الطفل بهذه املعاني منذ والدته وتنمو شخصيته يف املراحل األوىل 

طبقا هلذه املعاني ]1[.
4. الطرق الرتبوية اليت يتبعها الوالدين إلكساب أبنائهم االستقاللية  والقيم االخالقية وضبط 
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السلوك من طرف التغري العاطفي اليت يتبعها الوالدين بني األبناء وطرق معاقبتهم وكبح عدوانيهم، 
وتصبح األساليب خاطئة حينما يتبع الوالدين أساليب تقليدية دون التفكري  يف نتائجها وفيما ترتكه 

على األبناء من آثار سيئة.
أساليب تقبل التنشئة االجتماعية:

تشري األدبيات الرتبوية إىل جمموعة الطرق التالية لتحقيق أهداف التنشئة االجتماعية:
القائلة  املسلمة  على  تقوم  كلتيها  يف  والدينية  االخالقية  فالنظم  االجتماعي:  الواجب  اسلوب   .1
له احرتام  يفعله ضروري ألنه سيحقق  ما  أن  الشخص  اذا علم  اسلوب االستحسان االجتماعي: 
اآلخرين وهذا اسلوب موجب، أما األسلوب السالب فيمكن أن يقال للشخص مثاًل إذا مل يؤد الفعل 

االجتماعي بطريقة حمددة فأنه يصيبه العار ويفقد رضا اجلماعة و اجملتمع ]2[.
2. األسلوب النفعي: من املمكن أن حيفز اإلنسان لتقبل سلوك متوقع إذا قدم له على أي حتقق له 

منفعة أو مكافأة مثل أن حياول املدرسون حفز تالميذهم الكارهني لتعلم مقرر تعليمي.
التوجيه املطلوب يف صورة مرحة  اليه  الفرد االمتثال إذا قدم  يتقبل  الفكاهي: رمبا  3. األسلوب 
أنهم ينشدون البهجة فيما يقومون من أفعال فأنهم  أو مسلية، وملا كان من طبيعة بين االنسان 
أن أحسوا أن الفعل املقرتح عليهم سيحقق هلم ذلك فانهم سيحاولون أن يؤدوا الفعل االجتماعي 

متمتعني به.
مؤسسات التنشئة االجتماعية: 

     تتعدد مؤسسات التنشئة وخاصة يف السياق الرتبوي والثقايف احلاضر فاألسرة واملسجد واملدرسة 
ومجاعات االقران ومجاعة العمل. كانت وستظل هي املؤسسات املتعارف عليها يف عملية التنشئة 
إال أن هناك مؤسسات أخرى تباشر اليوم دورًا مؤثرًا يف تلك العملية نذكر منها: وسائل اإلعالم 
جذب  يف  مؤثرًا  عاماًل  أصبحت  اليت  االنرتنت  شبكة  ومنها  احلديثة  االتصال  وأجهزة  احلديثة، 
الشباب يف خالل اطالعه على مستجدات العلم والثقافة والتقنية إضافة اىل جاذبيتها وقوة تأثريها 

يف تقديم املعلومات بسرعة وإعطاء فرصة التخاطب واحلوار حوهلا]17[.
خيتلف تأثري مؤسسات التنشئة االجتماعية على حياة األفراد تبعا لعدد من العوامل:

1. قوة املؤسسة وطبيعة أهدافها فقد يصل األمر أن تكون مجاعة الرفاق هي األكثر تأثريًا على الفرد.
2. املرحلة العمرية فيختلف تأثري مؤسسات التنشئة االجتماعية باختالف املرحلة العمرية.

3. طبيعة اجملتمع فسواء كان اجملتمع منغلقًا او مفتوحًا حيدث تأثري على منط التنشئة لألفراد ومن 
املتوقع أن تكون األسرة يف اجملتمعات املنغلقة هي األكثر تأثريًا على الفرد من أي مؤسسه اخرى 

لتأثريها على االفراد.
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عملية  معطيات  سريبط  االسالمي  فاجملتمع  وتوجيهاته  واجتاهه  ومتطلباته  اجملتمع  فلسفة   .4
القيم  على  حتافظ  واليت  االسالمي  اجملتمع  يف  نفسها  واألسرة  بتوجيهاته  االجتماعية  التنشئة 

االسالمية سيحتل املسجد مكانة متميزة يف تنشئة األبناء.
5. حاجات االفراد لعل هذا العامل هو الذي حيدد قوة تأثري مؤسسات التنشئة على األفراد ويصدق 
هذا على وسائل االعالم اليت تزيد قوتها يف التأثري على األطفال وعلى املراهقني فهي ختاطب 

وجدان هذه الفئات وتشبع حاجاتهم ]15[.
التفاعل  على  تقوم   ، وتربية  وتعليم  تعلم  عمليه  األسرية  التنشئة  أن  القول      مما سبق ميكن 
االجتماعي وتهدف اىل اكساب الفرد سلوك ومعايري واجتاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة 
متكنه من مسايرة مجاعته والتوافق االجتماعي معها وتكسبه الطابع االجتماعي وتيسر له االندماج 
يف احلياه االجتماعية وهي عملية تشكيل السلوك لإلندماج االجتماعي للفرد وعملية ستدخل ثقافته 
والثقايف  االجتماعي  النمط  يف  البشرية  للطبيعة  اخلام  املواد  وتطبيع  الشخصية  بناء  يف  اجملتمع 
الكائن  عملية حتويل  كذلك  وهي  الشخصية  االجتماعي خلامة  التشكيل  عملية  هي  آخر  ومبعنى 

البيولوجي إىل كائن اجتماعي واكساب اإلنسان صفة االنسان. 
تعرف الباحثة مفهوم التنشئة األسرية بأنها عملية تعلم عن طريقها يكتسب الفرد العادات والتقاليد 
والقيم واالجتاهات السائدة يف أسرته اليت يعيش فيها وتتم من خالل االساليب اليت تراها األسرة 

مناسبة مع الثقافة الفرعية اليت تنتمي اليها.
األساليب الوالدية غري السوية: 

أوال: أسلوب اإلهمال أو النبذ:
بأنهم غري  الشعور  إىل  تدفعهم  السلوك  من  أمناطا خمتلفة  أطفاهلم  مع  اآلباء  بعض  يتبع      
مرغوب فيهم مثل: نبذهم وإهماهلم وتركهم دون رعاية  أو تشجيع أو إثابة السلوك املرغوب فيه 
وعقاب السلوك املرغوب عنه , وكلما تكرر هذا السلوك  وخاصة يف املراحل األوىل  من حياة الطفل 
أثر ذلك تأثريا بالغا يف تكوينه النفسي، وذلك ألن الطفل يف هذه املرحلة من مراحل منوه يعتمد 

اعتمادا كليا على والديه. ومن أمثلة اإلهمال أو النبذ لألطفال ما يلي:
1. إهمال األطفال وعدم السهر علي راحتهم , وعدم تلبية احتياجاتهم من املأكل وامللبس .

2. التهديد بالعقاب بهدف تعويد الطفل النظام والطاعة . أو عدم محايتهم واالهتمام بشئونهم.
3. التهديد بالطرد من املنزل أو احلرمان من فسحة أو أرسال الطفل اىل مدرسة داخلية.

األشياء،  أتفه  على  له  اللوم  وتوجيه  السخرية  و  النقد  منها،  عدة صور  ويأخذ  الطفل  إذالل   .4
ومقارنته بغريه، ووصمه بأمساء وألقاب تهكمية , وتوجيه املدح ألصدقائه يف وجوده.
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ثانيا: أسلوب التدليل الزائد:
النفسي  التكوين  يف  سيئة  آثار  حدوث  إىل  والنبذ  واالهمال  املعاملة  وسوء  القسوة  تؤدي  كما     
واالجتماعي للطفل , وإىل العديد من املشكالت  النفسية , فكذلك  ميكن أن  يؤدي التدليل الزائد أو 
اإلفراط الزائد  يف التسامح والتساهل من جانب اآلباء إىل آثار مماثلة , ويسلك اآلباء مع أبنائهم  

هذا السلوك لألسباب التالية :
1. حرمان أحد األبوين من العطف واحلنان يف الصغر قد يدفعه اىل التسامح او التساهل الزائد مع 

أبنائه كنوع من التعويض وكانه يقول لنفسه لن أحرم أبنائي من ما حرمت منه.
2. حيدث التسامح أو التساهل كنوع من التكوين العكسي ملا كان يشعر به اآلباء من كراهية ألبنائهم 

وهم صغار ولذلك يتساهلون مع أبنائهم ليجنبوهم كراهيتهم.
3. حيدث التسامح والتساهل كنوع من التعويض عن الوقت الذي يقضيه األب أو تقضيه األم خارج 

املنزل يف العمل ,ظنا منها أن هذا يعد األسلوب األمثل يف التعويض.
ثالثا: أسلوب احلماية والرعاية الزائدة:

هنالك من اآلباء من يعين عناية خاصة وزائدة عن احلد بأبنائهم ومن أمثلة هذا األسلوب:
1. املغاالة يف العناية بصحة األطفال والوقاية من األمراض عن طريق تقديم ما يلزم وما ال يلزم 

من الدواء والفيتامينات .
2. إجبار الطفل على لبس مالبس ثقيلة أكثر من الالزم يف فصل الشتاء , أو مصاحبة الطفل عند 

ذهابه  للمدرسة.
3. هنالك من اآلباء من يساوره حد القلق إىل حد الفزع على صحة أبنائه، وسالمتهم من األخطار.

القيام نيابة عن الطفل بكل أعماله املدرسية والتدخل يف كل كبرية وصغرية ختصه.
أسباب احلماية الزائدة:

1. جميء الطفل بعد فرتة طويلة من انتظار الوالدين له بسبب ظروف األب أو األم الصحية.
شدة أمل األم يف  وضع الطفل جتعلها تزيد من رعايتها له وحتيطه بسياج قوي من احلماية .

2. تعرض الطفل للمرض ملدة طويلة يدعو الوالدين للعناية الشديدة به .
3. اصابة الطفل بعاهة او ضعف عقلي يدعو للعطف عليه أكثر من الالزم .

4. أن يكون هذا الطفل وحيدا , أو األول بسبب نقص وقلة اخلربة الرتبوية لدى الوالدين .
اسباب الصرامة والقسوة يف معاملة الطفل:

1. قد يعكس اآلباء أسلوب الرتبية الذي تربوا عليه عندما كانوا صغارا.
2. قد تكون الصرمة والقسوة صادرة من األم،  ويرجع ذلك اىل فقد األم أمها وهي طفلة وحتملها 
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يف  اجتاها  لنفسها  تتخذ  جتدها  أسرة  هلا  ويصبح  الطفلة  هذه  تكرب  وعندما  إخوتها،  مسئولية 
معاملة أطفاهلا يتسم بالقسوة والصرامة متأثرة يف ذلك مبا اكتسبته  من خربات مبكرة خالل 

فرتة طفولتها.
3. األب املدمن أو السكري يكون أشد قسوة يف معاملة أبنائه , ألنه يكون غري راض عن نفسه أو ال 

يشعر بأنه فاشل ولذلك يطلب الكمال مع أبنائه .
طموح اآلباء الزائد :

يقصد به التوقعات املرتفعة  لآلباء بالنسبة للمستوي التحصيلي ألبنائهم ويتمثل ذلك يف:
1. يظهر بعض اآلباء اهتماما زائد بأعمال أبنائهم املدرسية.

2. يشعرون بالضيق واألمل والقلق عندما حيصل هؤالء األبناء على درجات منخفضة أو أقل من 
توقعاتهم يف املواد الدراسية  اليت يقومون بتعلمها .

3. يدفع هؤالء اآلباء أبنائهم لبذل مزيد من اجلهد يف أعماهلم املدرسية  دون مراعاة لقدراتهم أو 
ميوهلم. وهؤالء اآلباء ال يعلمون أن اخنفاض مستوي  أبنائهم التحصيلي  قد يرجع إىل اخنفاض 

مستوي الذكاء لديهم أو عدم امليل أو الرغبة يف املادة أو التخصص الذي يدرسونه .
أسباب طموح اآلباء الزائد:

يرجع طموح اآلباء الزائد اىل عدة أسباب منها:
1. هنالك من اآلباء من حرم من مواصلة تعليمه اجلامعي يف أحدي الكليات، لذلك فهو  حيلم 

باليوم الذي يكون لديه أبناء يرسلهم إىل اجلامعة ليحققوا مامل يساعده القدر على حتقيقه .
2. عن طريق هذا األسلوب يعرب اآلباء رغباتهم املكبوتة فهم حياولون أن حيققوا يف ابنائهم ما عجزوا 

عن حتقيقه ألنفسهم، ومبعين آخر فإن هؤالء اآلباء يطبعون طموحهم غري احملقق على أبنائهم.
من  مميزا  قدرا  نالوا  والذين  املرموقة  االجتماعية  املكانة  ذوى  من  أفراد  لألسرة  يكون  أن   .3
التعليم، فمن أجل احملافظة على هذه التقاليد األسرية تدفع األسرة أبناءها إىل اجلد واالجتهاد 
دون مراعاة لقدراتهم او ميوهلم أو اجتاهاتهم، وذلك بهدف الوصول املستوي الالئق لألسرة ]5[
التناسل،  طريق  عن  بأعضاء جدد  تزوده  اليت  للمجتمع  املادي  االستمرار  وسيلة  االسرة  أن       
وتتولي أيضا االستمرار املعنوي هلذا اجملتمع , وذلك بتلقني قيمة ومعاير سلوكه واجتاهاته وعاداته 

وطرائقه لألطفال .
    وإذا كان لألسرة هذا الدور يف عملية التنشئة ,فمن املالحظ أن هناك اختالفا بني أسلوب 
التنشئة األسرية يف الدول املتقدمة والدول النامية  فعلى الرغم من أن األسرة منهارة يف اخلارج 
يتيح لألطفال  وهذا  الفردية،  احلرية  املزيد من  إىل  تؤدي  فإنها  املتقدمة،  خاصة يف اجملتمعات 
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فرصا أكرب لالستقالل واالعتماد على النفس .. لكننا جند األسرة يف جمتمعنا متماسكة وقوية، 
ومع ذلك فإن أسلوب التنشئة فيها حاد إىل حد الصرامة يف كثري من األوقات، ومن ثم فهي كثريا 
ما تؤدي إىل معوقات كثرية أمام التعبري الصريح , وتعوق بناء الشخصية القادرة على املشاركة 
اإلجيابية الفعالة، وهذا يؤدي إىل عدم قدرة االطفال على االبتكار والنقد البناء , وال تعطي الطفل 

احلرية للتعبري أو السلوك أو االعتقاد.
ولكي يصبح اسلوب التنشئة األسرية فعال، ويكون لألسرة دور إجيابي فإن عليها: 

1. أن تعمل على تدريب األطفال على أمناط السلوك املتطور , وذلك بتطوير املعايري والقيم والتقاليد 
البالية اليت ال تساير تطورات العصر , و توفري املناخ النقي السليم لتمسك األطفال باملعاير والقيم 

والسائدة يف اجملتمع احلديث .
2. أن تعمل األسرة على تبصري األطفال باملعايري والقيم واملثل املنحرفة، ومن ثم يتبينون أمناط 
السلوك غري املقبولة اجتماعيا , ليتعلموا بعد ذلك  أمناط السلوك املطلوب لتمثلها وتقمصها، وذلك 

حتى ال يفاجئوا بها، املهم أن يتمكنوا من مواجهة خمتلف التناقصات واالحنرافات.
التنشئة  مؤسسات  خمتلف  مع  مضمونها  ويف  تنشئتها  أسلوب  يف  وتتكامل  األسرة  تتكافل  أن   .3
االجتماعية األخرى،  حيت ال حيدث أي تناقص بني خمتلف وظائف هذه املؤسسات، فال تنادي 
املدرسة مببدأ تكافؤ الفرص ثم يأتي املنزل مييز الولد على البنت جملرد االعتقاد أنه جنس أفضل 

لألسرة يف املستقبل مثال ]5[.
الدارسة امليدانية:

أواًل: التعريف مبجتمع الدارسة: 
     حمافظة الدوادمي حمافظة سعودية تتبع إمارة منطقة الرياض. يبلغ عدد سكانها 217305 نسمه 
43121 وتقع معظم أراضيها ضمن نطاق ما يسمى بالدرع العربي، ويبلغ متوسط  وعدد مساكنها 
اتساعها 215 كم، وتبلغ مساحتها حنو ثالثني ألف كلم مربع، ويبلغ أعلى ارتفاع صخري حملافظة 
الدوادمي 1307 أمتار يف جبل النري يف أقصى الغرب، كما يبلغ أقل ارتفاع سهلي هلا 660 مرتًا يف 

أقصى الشمال الشرقي. تتميز عن باقي حمافظات منطقة الرياض بوجود مطار إقليمي بها.
     نشأت حمافظة الدوادمي كغريها يف جند، حيث مت بناؤها يف منتصف القرن العاشر اهلجري، 
الشمالية  الدوادمي  النمو على ضفة شعيب  بلدة صغرية حمددة  ونشأت  بداية احلادي عشر،  أو 
حماطة بسور من مجيع اجلهات له أربعة أبراج يف زواياه، وهلا بوابتان مشالية وجنوبية وبداخل 
هذا السور البيوت واملسجد اجلامع وسوق وحمالت جتارية تتوسط البلدة، وميتهن أغلب سكانها 
الزراعة وتربية احليوانات، والبعض امتهن التجارة من بيع وشراء يف خمتلف السلع اليت تعرض 
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السور ال  بداخل  اليت  املساحة  البلدة أصبحت  السكاني يف  ونظرًا لالزدياد  التجاري.  السوق  يف 
تكفي إلقامتهم، فاضطروا للبناء خارج السور وهذا أدى حبد ذاته إىل ازدياد رقعة املدينة مشاال 
وجنوبا وشرقًا وغربًا، حتى بلغ طول املدينة 15 كم مع متوسط عرض 8 كم بعد استبعاد املساحات 

اليت ليس بها إنشاءات عمرانية ]18[.
حدود الدراسة:

    تنحصر هذه الدراسة مكانيًا يف إطار احلدود املكانية جملمع كليات جامعة شقراء بالدوادمي، حيث تهدف 
إىل معرفة أساليب التنشئة اخلاطئة مبدينة الدوادمي واحلدود الزمانية للدراسة هي ديسمرب 2017.

     كما تشتمل احلدود البشرية على اإلداريات مبجمع كليات الدوادمي جبامعة شقراء باململكة العربية 
السعودية  املتمثلة يف كليات الرتبية، والعلوم والدراسات اإلنسانية، والطبية التطبيقية،والصيدلة، 

والكلية التحضرية الالتي ترتاوح مؤهالتهم مابني الشهادة الثانوية ودرجة البكالوريوس.
ثانيًا: أدوات الدراسة:

    مت استخدام استبانة من إعداد الباحثة للتعرف على اساليب التنشئة األسرية اخلاطئة وأسبابها، 
ولإلجابة على تساؤالت الدراسة وحتقيق أهدافها مت تصميم االستبانة املوجه جملتمع الدارسة يف 
ثالث حماور وهي احملور األول املتمثل يف أساليب اآلباء اخلاطئة يف أداء الواجبات جتاه تنشئة 
األبناء، واحملور الثاني اخلاص بأساليب اآلباء اخلاطئة تنشئة األبناء، واحملور الثالث الذي يعنى 

بأساليب اآلباء اخلاطئة يف العالقة مع األبناء.
ثالثًا: عينة الدراسة: طبقت الدراسة عن طريق العينة املسحية مبجتمع الدراسة:

جدول رقم )1( يوضح توزيع أفراد العينة

النسبة املئوية  %العددالكلياتالرقم
1931.7الرتبية1

2033.3العلوم والدراسات اإلنسانية2

1220العلوم الطبية التطبيقية5

813.3الصيدلة4

11.7الكلية التحضريية5

60100اجملموع
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رابعا: مناقشة نتائج واستجابات العينة  على تساؤالت الدراسة:
السؤال األول والذي ينص على: ما هي أساليب اآلباء اخلاطئة يف أداء الواجبات جتاه تنشئة األبناء؟

واليت جاءت أجابته من خالل احملور األول يف االستبانة )أساليب اآلباء اخلاطئة يف أداء الواجبات 
جتاه تنشئة األبناء(:

جدول رقم )2(

اجملموعال توجدبدرجة متوسطةبدرجة كبريةالرقم
345332163480التكرار

414019100النسبة املئوية %

  يظهر من اجلدول أعاله أن الذين أجابوا بأن هناك أخطاء يف أداء الواجبات جتاه األبناء بدرجة 
كبرية كانوا 41 % والذين يرون أنها توجد بدرجة متوسطة 40 % بينما ابانت أن نسبة 19 % فقط 
من العينة ترى أنه ليس هناك أخطاء حيث كانت إجابات أفراد العينة  للبنود 1،2،4،6،7،8،وجودها 
احملدد  والواجب  الدور  فيما خيص   ،]12[  ،]11[ مع  الدراسة  اجملتمع، ختتلف  يف  كبرية  بدرجة 

لألسرة جتاه األبناء.
السؤال الثاني والذي ينص على: ما هي أساليب اآلباء اخلاطئة يف تنشئة االبناء؟

تنشئة  اآلباء اخلاطئة يف  الثاني يف االستبانة )أساليب  اجابته من خالل احملور  واليت جاءت     
االبناء(:

جدول رقم)3(

اجملموعال توجدبدرجة متوسطةبدرجة كبريةالرقم
349238253480التكرار

422830100النسبة املئوية %

    من اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة الذين ذكروا أن هناك أخطاء يف أساليب التنشئة بدرجة كبرية 
% أما الذين أجابوا بأن هناك أخطاء يف أساليب التنشئة كانوا 28 %بينما يظهر  بلغوا نسبة 42 
أن 30 % يروا أنه ال توجد أخطاء وما جاء بهذه النتيجة أن العينة أبانت أن البنود 2،5،6،711،14 
توجد باجملتمع بدرجة كبرية، وأن من البنود اليت ال توجد باجملتمع يف أساليب التنشئة اخلاطئة 
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واليت تتمثل يف طرد األبناء خارج املنزل، والضرب املربح ،واحلرق وحرمان األبناء من املصروف.
تتفق الدراسة  احلالية مع )5( و)13( يف ما جاء من نصائح لألسرة يف عملية التنشئة حتى تتبع 

األساليب السوية فيها.
السؤال الثالث والذي ينص على: ما هي أساليب اآلباء اخلاطئة يف العالقة مع االبناء؟

واليت جاءت اجابته من خالل احملور الثالث يف االستبانة)أساليب اآلباء اخلاطئة يف العالقة مع 
االبناء(:

جدول رقم )4(

اجملموعال توجدبدرجة متوسطةبدرجة كبريةالرقم
394306140480التكرار

473617100النسبة املئوية %
    

بدرجة  األبناء  العالقة  فى  أخطاء  هناك  بأن  أجابوا  الذين  أن  أعاله  اجلدول  من  يظهر       
العينة  من  فقط  نسبة  أن  ابانت  بينما  متوسطة  بدرجة  توجد  أنها  يرون  والذين  كانوا  متوسطة 
البنود  وجود  أبانوا  العينة  أفراد  أن  النتيجة  هذه  عن  أسفر  وما  أخطاء.  هناك  ليس  أنه  ترى 
1،2,3،6،7،8،12،13،14، بدرجة كبرية اىل متوسطة يف جمتمع الدراسة. وهذا جيعل الدراسة مع 

ما جاء يف النظريات املفسرة للدراسة مع كل من )11(  و)12( و كذلك )13( حول أهمية القيام 
بالواجبات جتاه األبناء وتبصريهم وحتديد توقعات الدور هلم.

اخلامتة:
أوال: تلخيص النتائج:

ميكن تلخيص النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة فيما يلي:
1. يف أداء الواجبات جتاهـ تنشئة األبناء اظهرت الدراسة أن معظم افراد العينة يروا أن هناك 

أخطاء يف أداء الواجبات جتاهـ األبناء بدرجة كبرية أو متوسطة .
أساليب  أن هناك  يروا  العينة  أكثر من نصف  أن  التنشئة اخلاطئة  أساليب  النتائج يف  أبانت   .2

للتنشئة اخلاطئة ممارسة يف اجملتمع.
3. أبانت الدراسة أنه ال توجد أساليب الطرد خارج املنزل والضرب املربح واحلرق واحلرمان من 

املصروف يف اجملتمع.
4. من أساليب اآلباء اخلاطئة يف العالقة مع اآلباء يرى معظم أفراد العينة أن هناك أخطاء تتفاوت 
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ما بني درجة كبرية أو متوسطة 
ثانيا التوصيات:

على ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة باآلتي:
1. تبصري األسرة بأفضل األساليب الرتبوية يف تنشئة األبناء مثل : تدريب األبناء على املسؤولية 

واحلوار معهم ومراقبة سلوكهم.
اإلعالم  وسائل  طريق  عن  التنشئة  يف  دورها  وإبراز  األسرة  دور  بأهمية  اجملتمع  توعية   .2

واحملاضرات التوعوية. 
3. زيادة اجتاهـ إتباع األساليب الرتبوية السوية مع األبناء يف األسرة.

4. توعية األسرة بأهمية حتسني العالقة مع األبناء مثل االستماع لـهمومهم واحلوار معهم واجللوس 
معهم فرتة كافية وعدم التفرقة بينهم ومقارنتهم باآلخرين.
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املالحق:
كليات  الدوادمي من وجه نظر موظفات جممع  التنشئة األسرية اخلاطئة يف مدينة  أساليب  استبانة حول:)   

الدوادمي-جامعة شقراء
  اجملال األول : أساليب اآلباء اخلاطئة يف أداء الواجبات جتاه تنشئة االبناء:

بدرجة الفقراتم
كبرية

بدرجة 
متوسطة

ال 
توجد

عدم االهتمام مبراقبة سلوك األبناء 1
عدم تدريب األبناء على حتمل املسئولية  جتاه افعاهلم 2
اهتمام االبوين بالرعاية الصحية وتعليم األبناء مع اهمال اجلانب االخالقي  لألبناء 3
عدم ايضاح معايري الرفقة احلسنة لألبناء 4
حرمان األبناء من القراءة احلرة خوفا من تأثريها السليب عليهم 5
إهمال حث األبناء من القراءة احلرة خوفا من  تأثريها السليب عليهم 6
عدم االكرتاث بأخطاء األبناء خاصة بداية مرحلة املراهقة 7
تذبذب ردود أفعال األبوين جتاه السلوك الواحد لدي االبناء8
منع األبناء من تكوين  صداقات 9

حرمان األبناء من ممارسة األلعاب املختلفة 10
ضعف االستجابة  حلاجات األبناء املادية  11
عدم اتاحة الفرصة لألبناء  ملخالطة الناس 12
تشجيع األبناء على استخدامهم األلفاظ النابية  يف الكالم مع اآلخرين 13
منع األبناء من املشاركة يف االنشطة املدرسية بعد الدوام14

اجملال الثاني : أساليب اآلباء اخلاطئة يف تنشئة األبناء :
بدرجةالفقراتم

 كبرية
بدرجة 
متوسطة

ال 
توجد

تشجيع األبناء على تقليد النماذج السلبية  للشخصيات 1
املبالغة يف توبيخ  األبناء  على أخطائهم البسيطة 2
طرد األبناء البالغني  خارج املنزل3
استخدام الضرب يف العقاب4
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عدم إعطاء الطفل فرصة ليدافع عن نفسه عند حماسبته 5
شجار االبوين أمام األبناء6
عدم االكرتاث جلهود األبناء وإجنازاتهم7
حرق األبناء بأعقاب السجائر8
حراق األغراض الشخصية  اخلاصة باألبناء 9

حبس األبناء ملدة طويلة يف البيت و منعهم من اخلروج 10
إهمال مكافأة األبناء عن السلوك املرغوب فيه10
حرمان األبناء من املصروف اليومي عقابا ملدة طويلة 12
مقاطعة األبناء ملدة طويلة 13
املبالغة يف املقارنة  بني األبناء واظهار نفوق بعضهم على بعض14

    اجملال الثالث : أساليب اآلباء اخلاطئة يف العالقة مع األبناء:
بدرجة الفقراتم

كبرية
بدرجة

 متوسطة
ال توجد

التفرقة بني األبناء ماديا أو معنويا 1
الدعاء على األبناء باهلالك وعدم التوفيق 2
عدم االستماع لألبناء واحلوار معهم3
السخرية و االستهزاء  باألبناء 4
إظهار  سوء الظن باألبناء 5
الكذب على األبناء 6
أغفال اجللوس مع األبناء مدة كافية ومشاركتهم اهتماماتهم 7
املبالغة يف تدليل األبناء وتركهم حيققون ما حيلو هلم8
حرمان األبناء من التعبري عن آرائهم 9

توجيه االتهامات  لألبناء دون وجود أدلة 10
 إحراج األبناء مع التقليل من شأنهم أمام الضيوف 11
االكثار من التنبؤات السلبية حول مستقبل الدراسة  لألبناء12
عدم مراعاة للفروق بني األبناء يف املعاملة13
اإلكثار من لوم األبناء وانتقادهم14
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م�ستخل�ص
الفئات  خمتلف  وعلى  والدول  ال�سعوب  كل  وبي  اللغات  مبختلف  عاملية  اعلمية  كو�سيلة  النرتنت  انت�سار  اأ�سهم     
وبيان جوانبه  الواقع  ك�سف جوانب هذا  ي�ستدعي حماولة  العلم  لو�سائل  للتعر�س  واقع جديد  تكوين  العمرية  يف 
املتعددة، وياأتي هذا البحث يف هذا الطار حيث هدف للتعرف على مدى ا�ستخدام ال�سباب اجلامعي للنرتنت وبيان 
ا�ستخدامهم للنرتنت،وك�سف مدى تفاعلهم مع مواقع  ايجابيات هذا ال�ستخدام و�سلبياته، ومن ثم معرفة دوافع 
وتطبيقات النرتنت، و�سعى الباحث من خلل اجلانب النظري للدرا�سة  لتو�سيح الطار العام ل�ستخدام النرتنت 
من خلل القاء ال�سوء على نظرية ال�ستخدامات وال�سباعات باعتبار اأن النرتنت اأحد و�سائل العلم وهذه النظرية 
وو�سفها  الإعلم  لو�سائل  الفرد  ا�ستخدام  كيفية  الك�سف عن  وذلك من خلل  الدرا�سة،  لهذه  موجه  كاإطار  ت�سلح 
للتعرف على م�سكلة  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  لو�سائل العلم ب�سورة عامة، وقد  لدوافع تعر�س اجلمهور 
البحث وبيان اأبعادها وذلك من خلل اأداة ال�ستبانة باعتبار الأ�سلح لهذا النوع من الدرا�سات، وقد حدد الباحث 
جممع كليات مدينة �سنار بجامعة �سنار ليكون ممثًل ملجتمع البحث، ومن خلل عينة ع�سوائية مت اجراء هذه الدرا�سة 
على الطلب مبجمع �سنار والذي �سمل طلب عدد �ست كليات متنوعة التخ�س�سات، وتو�سلت الدرا�سة لعدة نتائج 
متثل اأهمها يف وجود اهتمام كبري من ال�سباب اجلامعي بالنرتنت كو�سيلة اعلمية وظهر ذلك من خلل ا�ستخدام 
الغالبية العظمى منهم للنرتنت بتطبيقاته املختلفة من اأجل الأغرا�س الأكادميية واحل�سول على م�سادر علمية، 
للتخ�س�س  الأكادميية  ال�سخ�سية لهم ثم احلوجة  القناعات  بناء على  الأهل والأ�سدقاء، وجاء ذلك  والتوا�سل مع 
وبناء على طلب الأ�ساتذة يف اجلامعة،وو�سع البحث عدة تو�سيات منها اأهمية توظيف النرتنت يف اجلانب الأكادميي 
باجلامعات، وربط ذلك مع املطلوبات التعليمية للتخ�س�سات املختلفة عرب الكليات والأق�سام الأكادميية ومب�ساركة 
اأ�ساتذة التخ�س�س، واحلر�س على م�ساعدة ال�سباب اجلامعي يف توجيه ا�ستخدام النرتنت لغر�س الرتفيه و�سرورة 

تعزيز القيم والأخلق لل�سباب اجلامعي ليتمكن من مواجهة الآثار ال�سالبة ل�ستخدام النرتنت

الكلمات املفتاحية :  ا�ستخدام ، النرتنت، ال�سباب اجلامعي، ال�سباعات، جامعة �سنار.
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 Abstract
The spread of the internet as a global media medium un various language and among 
all peoples and nations and on different age groups in the formations of a new reality 
,exposure to the media calls for an attempt to uncover aspects of this reality  and 
it is multiple aspects ,this research comes in this context as a goal to identify the 
use of university  youth to the internet and to show the pros and cons of this use 
and its advantages and then to know the motives of their use of the internet and 
reveal the extent of their interactions of the internet, the research sought through 
the theoretical side of the study to clarify the general framework for the use of the 
internet by shedding light on the theory of uses and innovations as the internet is one 
of the media, this theory serves as a framework  for this study by revealing how the 
individual uses’ the media and describes them for reasons of pubic exposure to the 
the media in general , the researcher used the descriptive approach to identify the 
problem of research and explain  its dimensions , through the tool of identification as 
the best for this type of studies, the  researcher identified the Sinnar  university and 
complex of Sinnar university as  representative of the research community , in random 
sample this study was  conducted  on students  at   Sinnar complex which included 
students number ,six faculties of divers disciplines ,the study reached several results 
,the most important of which is the great interest as university youth in the internet 
as information medium, this has been demonstrated by the vast  majority  of whom  
use the internet for various  applications for academic purposes and scientific sources 
and to communicate with friends and family, this was based on personal convictions 
and then the academic need for specialization, and  at the request of professors  at 
university, the research made several recommendations , the important  of using 
the internet in the academic side of the universities and linking it with educational 
requestments of different disciplines across collage and  academic departments and 
with the participation of professors of specialization and help university youth in 
directing the use of the internet for the purpose of entertainment  and the need to 
strengthen the values and ethics of university youth to be able to cope with negative 
effects of the use of the internet . 
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مقدمة:
     تطّور العلم تطورًا هائاًل أصبح فيه العامل قريًة صغريًة، وتطورت فيه وسائل االتصال بني 
القارات والدول، حيث أصبح بإمكاننا أن نرى من نريد ونسمع صوته خالل أقل من دقيقة، وتعترب 
كل  خالهلا  من  وأصبحت  للبشر،  اخلدمة  قدمت  اليت  االخرتاعات  أفضل  من  اإلنرتنت  شبكة 
املعلومات متاحًة، واحلصول عليها سهاًل، كما ساهم اإلنرتنت يف تطوير استخدام احلواسيب يف 
التجارة عن  والتجارة، حيث أصبحت  والفلك،  والفضاء  واهلندسة،  والطب،  واالتصاالت،  العلم، 
طريق اإلنرتنت أمرًا شائعًا جدًا، ويف مجيع العلوم أيضًا، فتقلصت املسافات بني الدول، وأصبح 
اليت حنتاجها، وحنن جنلس يف مكاننا،و أصبح  املعلومات  أو جلب  بعد،  االتصال عن  باإلمكان 
اإلنرتنت جزءًا مهمًا ال يتجزأ من حياتنا، ويؤثر بشكٍل مباشِر على احلياة االجتماعّية، والثقافية، 
والعلمية، ويساهم اإلنرتنت يف سرعة انتقال املعلومات، وسهولة وصوهلا، من خالل أنظمة الربيد 
اإللكرتونّي، واالتصال بالصوت والصورة، كما يساهم يف توفري اجلهد واملال، فبعد أن كان البحث 
عن املعلومات حيتاج لعشرات الكتب واملراجع، أصبح البحث عن طريق اإلنرتنت سهاًل، ويستهلك 
دقائق معدودًة، وقد ظهر أيضًا توفري الوقت واجلهد واضحًا من خالل الرسائل اليت كان يستغرق 
إرساهلا واستقباهلا أشهرًا عدة، وبالرغم من كثرة االكتشافات واملخرتعات العلمية والتكنولوجية 
سيظل اكتشاف اإلنرتنت عالمًة فارقًة ومميزًة يف تاريخ البشرية، وسيظل من أفضل التطبيقات 
اليت استفادت منها شرحية ال حصر هلا من البشر، فسبحان اهلل الذي)َعلََّم اإْلِْنَساَن َما مَلْ َيْعَلْم(

 .]1[

مشكلة البحث:
   أصبح من املالحظ جدًا التطور املستمر والسريع يف بنية االنرتنت ويف نوع التطبيقات املالزمة 
هلا، خاصة مع توفر اخلاصية التجارية يف ذلك مما يضاعف من فرص املنافسة بني الشركات 
وبيوت اخلربة يف هذا اجملال وبالتالي العمل على جذب أكرب عدد ممكن من املستخدمني من خالل 
التفاعل  وزيادة مساحة  التكاليف  وتقليل  التشغيل  عملية  تسهيل  مثل  تفضيلية هلم  مزايا  عرض 
واملشاركة، وهذا األمر جيلب معه كثري من االجيابيات والسلبيات معًا مما يستدعي وجود قدرة 
بصورة  اخلدمة  هلذه  املتلقية  بيائتنا  يف  اليتوفر  ٌقد  أمر  وهذا  ذلك  على  للتعرف  للمستخدمني 
كبرية، خاصة عند النظر لواقع االستخدام الذي يظهر فيه ضعف التوظيف هلذه التقنية وتوجيهها 
بالطريقة املناسبة لدى كل فئات اجملتمع خاصة طالب اجلامعات باعتبار تالزم العملية التعليمية 
مع تطور التقنية ، وقد الحظ الباحث ذلك بصورة واضحة من خالل عمله يف اجلامعات يف التدريس 
ألكثر من عقد من الزمان مما يستدعي العمل على تشخيص هذه املشكلة وبيان أبعادها بصورة 
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علمية ، وتتلخص املشكلة يف التساؤل الرئيس: ما أغراض استخدام الشباب اجلامعي لالنرتنت ...؟
تساؤالت البحث:

تتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت التالية: 
1. ما حجم استخدام الشباب اجلامعي لالنرتنت ...؟

2. ما دوافع استخدامهم لالنرتنت ...؟
3. ما تطبيقات االنرتنت املفضلة لديهم ...؟

4. هل هنالك استفادة حقيقية من استخدامهم لالنرتنت ...؟
أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث لتحقيق اآلتي:
1. التعرف على مدى استخدام الشباب اجلامعي لالنرتنت.

2. بيان دوافع استخدام الشباب اجلامعي لالنرتنت.
3. حتديد اجيابيات استخدام الشباب اجلامعي لالنرتنت.

4. حتديد سلبيات استخدام الشباب اجلامعي لالنرتنت.
اإلطار النظري املوجه للدراسة » نظرية اإلستخدامات واإلشباعات«:

      يف خالل عقد األربعينيات من القرن العشرين أدى إدراك عواقب الفروق الفردية والتباين 
بني  للعالقة  جديد  منظور  بداية  إلي  اإلعالم،  بوسائل  املرتبط  السلوك  إدراك  على  اإلجتماعي 
اجلماهري ووسائل اإلعالم وكان ذلك حتواًل من رؤية اجلماهري على أنها سلبية غري فّعالة، إلي 

رؤيتها على أنها فّعالة يف إنتقاء أفرادها لرسائل ومضون مفضل من وسائل اإلعالم.
      وتبلورت هذه النظرية يف بداية السبعينيات من القرن العشرين كرد فعل ملفهوم قوة وسائل 
اإلتصال  بدراسة  النظرية  وتعتين  اجلماهريي  اإلتصال  وسائل  مجهور  على  للسيطرة  اإلعالم 
اجلماهريي دراسة تطبيقة منظمة لتظهر إجيابية اجلمهور واعتباره مجهورًا نشطًا وليس مستقِباًل 
الذي  واملضمون  يتعرض هلا  اليت  الوسائل  األفراد  ينتقى  إذ  اإلتصال اجلماهريي  لوسائل  سلبيًا 

يشبع رغباتهم وإحتياجاتهم النفسية واإلجتماعية عرب قنوات املعلومات والرتفيه املتوفرة.
    من الواضح أن نظرية اإلستخدامات و اإلشباعات تنطلق من مفهوم شائع و معروف يف علم 
االتصال و هو مبدأ »التعرض اإلختياري« و يعين أن اإلنسان يعرض نفسه إختياريًا ملصدر املعلومات 
»وسائل اإلعالم« الذي يليب رغباته و يتفق و طريقته يف التفكري و الواقع أن نظرية االستخدامات 
واإلشباعات تعتمد على بعض احلقائق السايكولوجية عن كل فرد و جمموعة من القيم و اإلهتمامات 
و احلاجات اليت تلعب دورًا حامسًا يف تشكيل إختياراته من وسائل اإلعالم، ]2[. واستخدام وسائل 
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اإلتصال يكون واضحًا حينما نوجه إهتمامنا مبا فعله اجلمهور بتلك الوسائل ال حينما نهتم مبا 
تفعله وسائل اإلتصال باجلمهور.

وتسعى هذه النظرية إلي حتقيق األهداف التالية ]3[. 
الكشف عن كيفية استخدام الفرد لوسائل اإلعالم HOW حيث أنهم أعضاء يف مجهور . 1

نشط خيتار ويستخدم الوسائل اليت تشبع حاجاته.
2 ..Why الكشف عن دوافع اإلستخدام لوسيلة معينة
تسهم النتائج يف الفهم األعمق لعملية اإلتصال اجلماهريي.. 3

وتنقسم اإلشباعات إلي نوعني هما]3[:
أواًل: إشباعات احملتوى: وتنتج عن التعرض حملتوى وسائل اإلتصال وينتج عنها نوعني من اإلشباعات:

أ. إشباعات توجيهية: وتتضمن احلصول على املعلومات وتأكيد الذات وهي ترتبط بكثافة التعرض 
واالهتمام واالعتماد على وسائل اإلتصال.

ب. إشباعات إجتماعية: ويقصد بها الربط بني املعلومات اليت حيصل عليها الفرد بشبكة عالقاته 
اإلجتماعية.

ثانيًا: اإلشباعات العملية: وتنتج عن عملية اإلتصال واإلرتباط بوسيلة حمددة وال ترتبط مباشرة 
خبصائص الرسائل، وتنقسم إلي نوعني:

أ. اشباعات شبه توجيهية: وتتحقق من خالل ختفيف االحساس بالتوتر، والدفاع عن الذات وتنعكس 
يف برامج التسلية والرتفيه واالثارة.

ب. اشباعات شبه إجتماعية: وتتحقق من خالل التوحد مع شخصيات وسائل اإلعالم وتزيد هذه 
االشباعات مع  ضعف عالقات الفرد اإلجتماعية وزيادة إحساسه بالعزلة.

تهتم نظرية اإلستخدامات واإلشباعات بدراسة اإلتصال اجلماهريي دراسة وظيفية منظمة، ويعترب 
شبكة  االتصال عرب  عملية  لدراسة  املداخل  أنسب  من  واالشباعات  االستخدامات  نظرية  مدخل 
التعرف على اهتمام الشباب واألطفال بإستخدام شبكة اإلنرتنت  اإلنرتنت، حيث أنه يساعد يف 

واإلشباعات املتحققة من هذا اإلستخدام.
املبحث األول: نشأة االنرتنت وخصائصه:

      يرجع تاريخ انتشار شبكة املعلومات احملوسبة الدولية )إنرتنت( إىل فرتة الستينيات من القرن 
العشرين، حيث ُعدَّ عام 1969م هو التاريخ احلقيقي لوالدة شبكة اإلنرتنت وأطلق عليها )أربانيت 
لوس  مدينة  كاليفورنيا يف  جامعة   الشبكة هي  يف  مشاركة  مواقع  أربعة  ARPANET( وضمت 

أجنلوس ، ومعهد ستانفورد لألحباث )SRI( وجامعة كاليفورنيا يف مدينة سانياباربارا وجامعة 
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يوتا )Utah a( ]4[، ثم بدأت الشبكة تنمو تدرجييا مما أدي إىل انقسامها إىل شبكيتني فرعيتني 
هما: )اربانيت Aranet( للعلماء وملنت )Milnet( للعسكريني، وشهدت الثمانينيات توسعا هائال 
يف الشبكة فتخلت وزارة الدفاع األمريكية عن )اربانيت( لتتوالها وكالة أحباث الفضاء األمريكية 
بري  )يتم  الرياضيات  عامل  قام  ثم  1990م،  عام  رمسي  بشكل  الشبكة  هذه  وأوقفت   )Nasa(
وتصميم  بإنشاء  جنيف  يف  )سرين(  الفيزيائية  للبحوث  اإلداري  املركز  يف  يعمل  الذي  فرزلي( 

الشبكة الكونية العاملية )world wide web( عام 1991م]4[. 
      يف نهاية عام 1996م بلغ عدد الدول املتصلة باالنرتنت 170 دولة وقد بينت الدراسات إن 
عام 1998م شهد دخول االنرتنت إىل مجيع دول العامل]5[، ويعترب االنرتنت الشبكة األكثر حداثة 
من  تتبادل  وسيط  عن طريق  إال  يتم  ال  الذي  الوسيطي  االلكرتوني  االتصال  أشكال  من  وتطورا 
بشكل  االنرتنت  انتشار  أسباب  وتعود   ]6[ االتصالية،  رسائلها  االتصالية  العملية  أطراف  خالله 
كبري يف الواقع إىل تلك اخلصائص واملزايا اليت يتمتع بها دون سواه من وسائل االتصال الوسيطي 
أكثر من وسيلة  اتصالية واحدة مثله تضم خصائص  إذ قل أن جند وسيلة  االلكرتوني األخرى، 
من وسائل االتصال فهو جيمع بشكل تكاملي بني خصائص االتصال اجلماهريي ووسائل االتصال 
اجلمعي وكذلك الشخصي يف آن واحد، فهو على سبيل املثال يتيح ملستخدميه تفاعاًل تبادليًا كالذي 
خمتلفة  وموضوعات  قضايا  يف  والرتاسل  التحادث  من  وميكنهم  الشخصي  االتصال  هلم  يتيحه 
مع شخص أو أكثر يف أكثر من مكان يف آن واحد غرف احملادثة "الدردشة" كما أنه يزودهم 
باألخبار واملعلومات ومصادر املعرفة يف أي موضوع من املواضيع اليت يريدونها، وكذلك فإنه قادر 
على مدهم بصورة بصرية ومسعية متنوعة مثل ما تفعل وسائل االتصال اجلماهريية ]6[، وبالعودة 
إىل الدراسات اليت تناولت االنرتنت كوسيلة اتصال ذات خصائص فريدة من نوعها يف هذا اجملال 
فإننا جند أن غالبيتها كانت قد قامت بعقد مقارنات بني خصائص االنرتنت وخصائص وسائل 

االتصال األخرى وخباصة اجلماهريية منها.
     ومن خصائص اإلنرتنت تعدد الوسائط املستخدمة )Multi-Media( أي دمج الصور واألفالم 
والرسوم املتحركة  والصوت والتفاعل التبادلي مع املستخدم، ويتم التعامل مع املعلومات عن طريق 
تطور  مع  دقيقة  بصورة  آخر  فورا من طرف  واستخدامها  وبثها  رقميا ختزينها  الكمبيوتر  جهاز 
الفائقة  النصية  اإلنرتنت  من خصائص  و  واالنتشار،  والتكلفة  والسرعة  النوعية  حيث  من  هائل 
)Hypertextuality( سواء كانت رمسا أو خريطة أو إيضاحا أو مواد مسموعة أو مرئية، كذلك 
 The Elasticity-Synchronicity املرنة  والتزامنية   packet switching التجميعي  النقل 
وسهولة  استخدامه  مرونة  مثل  أخرى  أيضًا خصائص  وهنالك   ،]6[  Inter activity والتفاعلية 
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الدخول إىل أي موقع من املواقع املتنوعة اليت يريدها مستخدموه يف أي زمان ومكان.
     إن مجيع هذه اخلصائص يف اإلنرتنت جتعله ذو جاذبية من نوع خاص لدى اجلهاز احلسي 
االتصال  وسائل  لدى  املوجودة  اجلاذبية  تفوق  األفراد  من  يستخدمه  ملن   Appeal  Sensory

يوم مما سيرتك  بعد  يوما  يتزايد  واستعماله  استخدامه  الناس على  إقبال  فإن  وعليه  األخرى، 
العديد من التأثريات النفسية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية على مستخدميه يصعب التنبؤ 

بشكل دقيق مبدى قوتها وشدتها عليهم ]6[. 
املبحث الثاني: اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية:

أواًل: نشأة وتطور جامعة سنار:
     تأسست جامعة سنار مبوجب مرسوم مجهوري صادر عام 1993م باسم جامعة النيل األزرق  
بداية  يف  الوطين  اإلنقاذ  ثورة  أطلقته  الذي  العالي  التعليم  ثورة  مشروع  انطالق  مع  ذلك  وكان 
عهدها، حيث بدأت اجلامعة عهدها بكلية الزراعة بأبي نعامة كنواة تأسيسية للجامعة، ثم يف العام 
الدراسي 1993م – 1994م ُأفتتحت كلية اهلندسة بسنار، ويف العام 1994م تغري إسم اجلامعة 
من جامعة النيل األزرق إىل جامعة سنار، وُأفتتحت كلية الرتبية بسنجة وكلية العلوم اإلسالمية 
والعربية بسنار، ثم يف عام 1995م ُأفتتحت كلية املوارد الطبيعية والدراسات البيئية بالسوكي ]7[، 
وإستمرت اجلامعة يف النمو والتوسع حتى بلغ عدد كلياتها يف العام 2018م ثالث عشر كلية غري 
كلية الدراسات العليا وكلية اجملتمع بها حوالي 20000 طالب وطالبة ]8[.  وهذه الكليات موزعة 
أبو نعامة، جممع مدينة سنار، جممع مدينة السوكي،  على مخسة جممعات هي )جممع مدينة 
جممع مدينة سنجة ، جممع مدينة أبو حجار(، وجامعة سنار هي جامعة حكومية عضو إحتاد 

اجلامعات السودانية، وعضو إحتاد اجلامعات العربية وعضو إحتاد اجلامعات الدولي ]9[. 
ثانيًا : حتديد جمتمع البحث:

     حدد الباحث جمتمع البحث من خالل جممع كليات سنار باعتباره أكرب جممع من حيث عدد 
الكليات وعدد الطالب حيث يشمل كليات الطب والعلوم الصحية، واهلندسة، واآلداب، واالقتصاد 
الزمنية  الفرتة  املعلومات، وخالل  وتقانة  والقانون، وعلوم احلاسوب  والشريعة  اإلدارية،  والعلوم 
البحث من  الباحث على حتديد حجم جمتمع  أبريل-مايو( عمل  الدراسة )شهري  الجراء هذه 
خالل االحصاءات حيث تبني أن عدد الطالب بكلية الطب والعلوم الصحية  889 طالبًا وطالبًة 
متوزعة على ست دفعات بربنامج الطب واجلراحة وثالث دفعات بربنامج التمريض ]10[، وعدد 
]11[، وعدد  1291 طالبًا وطالبًة متوزعة من خالل دفعتني باألقسام املختلفة  طالب اهلندسة 
 ،]12[ املختلفة  باألقسام  دفعتني  متوزعة من خالل  وطالبًة  طالبًا   1117 اآلداب  بكلية  الطالب 
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االقتصاد  كلية  وعدد طالب  دفعتني]13[،  على  موزع   610 والقانون  الشريعة  كلية  وعدد طالب 
والعلوم اإلدارية 1030 موزع على دفعتني ]14[، وعدد طالب كلية علوم احلاسوب وتقانة املعلومات 
572 موزع على ثالث دفعات ]15[، وبالتالي يصبح العدد النهائي من الطالب املتواجدين باجملمع 

يف هذه الفرتة الزمنية  كمجتمعًا  للدراسة هو 5509 طالبًا وطالبًة.
ثالثًا:حتديد نوع وحجم العينة:

الطالب مبجمع  املناسب إلمجالي  العينة  لتحديد حجم  ثامبسون«  »ستيفن  معادلة  إستخدام  مت 
مدينة سنار:

معادلة ستيفن ثامبسون: 
( )

( )[ ] ( )[ ]ppzdN
ppNn

−+÷×−
−×

=
11

1
22

  حيث أن: N: حجم اجملتمع املدروس )الطالب( 5,509 طالبًا وطالبًة، P: نسبة توفر اخلاصية 
واحملايدة وهي متثل نسبة النجاح أو الفشل لتوفر اخلاصية،Z: الدرجة املعيارية املقابلة ملستوى 
الداللة أو درجة الثقة، d: نسبة اخلطأ وتساوي )0.10( وهي تقيس درجة الثقة يف النتائج وذلك 
الطالب اجلامعيني  العينة من  لتحديد حجم  أعاله  املعادلة  وبتطبيق   ،)d-1( أي  %  90 بنسبة 
مبجمع وجدنا أن حجم العينة املناسب لدراسة للطالب جبامعة سنار هو 359 طالب وذلك حسب 
معادلة ستيفن ثامبسون عند تطبيق درجة ثقة 90 % ودرجة خطأ )0.1(،ونسبة للتجانس الكبري 
يف أفراد اجملتمع وألسباب اقتصادية  فقد رأى الباحث أن خيتار 120  مفردة تكون مبثابة عينة 

البحث  ]16[.
    وبالنسبة لنوع العينة فهي عشوائية بسيطة ومتساوية بني كل مكونات اجملتمع )كليات جممع 
مدينة سنار( حيث مت توزيع عدد 20 استبانة على كل كلية ليصبح العدد الكلي 120 استبانة، ومت 
توزيع اإلستبانة على مجيع أفراد عينة الدراسة الذين مت اختيارهم عشوائيا، وقد مت اسرتداد كل  

االستبيانات  وهي نسبة جيدة ويف املستوى املالئم إلجراء الدراسة. 
رابعًا : حتديد أداة الدراسة: 

    مت إعداد استبانه حول استخدام الشباب اجلامعي لالنرتنت جبامعة سنار وتكونت االستبانه 
من جزأين اشتمل اجلزء األول على بيانات تتعلق باملعلومات الشخصية املتمثلة يف )النوع، الفئة 
البيانات  على  اشتمل  فقد  الثاني  أما اجلزء  الدراسي(،  املستوي  الكلية،  الدراسة،  ،نوع  العمرية 
التعرض  عادات  التالية:   البحث  تساؤالت  لتحقيق  موزعة  فقرة   )21( من  وتكون  املوضوعية 
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وقد  االنرتنت،  يف  التفاعلية  لالنرتنت،  استخدام  تقييم  االشباعات،  و  االستخدامات  لالنرتنت، 
ومتثل  تساهم  للدراسة  صاحلة  كأداة  االستبانه  اعتماد  مت  لذلك  وتسلسلها  الوضوح  فيها  روعي 

اإلجابة على التساؤالت املطروحة يف البحث وحتقق أهداف الدراسة. 
خامسًا : املعاجلات اإلحصائية:

خلدمة أغراض الدراسة وحتليل البيانات اليت مت مجعها مت استخدام برنامج التحليل اإلحصائي 
التالية:  واالختبارات  األساليب  الدراسة  هذه  يف  استخدم  وقد   )SPSS( اإلحصائية  للعلوم 
االحنراف   ،)Mean( احلسابي  املتوسط   ،)Quarter & Percent( املئوية  والنسب  التكرارات 
املعياري )standard Deviation(، معامل االرتباط بريسون )person Correlation(، معامل 

   .)Cronbach'aAlpha( ألفاكرونباخ
قياس صدق وثبات االستبانه:

أواًل : صدق االستبانه: 
 مت حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الطالب البالغ حجمها 120 مفردة، 
وذلك حبساب معامالت االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له ، وقد مت التحقق 
من صدق االتساق الداخلي من خالل إجياد معامل االرتباط اخلطي لبريسون بني كل فقرة من 

الفقرات والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه  من حماور اإلستبانة 
وبالنسبة للصدق الظاهر لالستبانة فقد مت عرضها على عدد من األساتذة املختصني، حيث مت 

االستفادة من مالحظاتهم وتصويباتهم عند اإلعداد النهائي لالستبانة.
ثانيًا: ثبات االستبانه: 

   مت التحقق من ثبات أداة الدراسة حبساب معامل االتساق الداخلي لكل فقرة من فقرات األداة 
باستخدام معادلة )ألفا - كرونباخ Cronbach's Alpha( مت التأكد من قيمة معامل ألفا كرونباخ 
لعبارات االستبيان ككل  )0.35( وهذا مما يشري إلي اتساق داخلي بني فقرات الدراسة، وبذلك 

أصبحت االستبانه يف صورتها النهائية صاحلة للتطبيق على عينة الدراسة األساسية. 
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املبحث الثالث: حتليل البيانات وتفسريها:
              جدول رقم )1( يوضح اخلصائص والسمات الشخصية ألفراد عينة الدراسة:

القيم اجملموع النسبة املئوية  %التكراراملستوىاملتغريات 	
املفقودة 

ال يوجد5646.7120الذكورالنوع 
6453.3اإلناث

ال يوجد167360.8120- 20 عاماالفئة العمرية
214235.0 – 25  عاما

2654.2- 30  عاما

00.0أكثر من 30  عاما

ال يوجد97.5120دبلومنوع الدراسة 
10789.2بكالريوس

43.3دراسات عليا

ال يوجد2016.7120اآلدابالكلية  
2016.7اهلندسة

2016.7الطب

2016.7االقتصاد والعلوم اإلدارية

2016.7الشريعة والقانون

2016.7علوم احلاسوب وتقانة املعلومات

ال يوجد3025.0120األول املستوي الدراسي 
5747.5الثاني 

75.8الثالث 

2117.5الرابع

54.2اخلامس 
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كانت  اإلناث  نسبة  أن  السابق  اجلدول  يف  املوضحة  النتائج  خالل  من  نالحظ     
بتعليم  األسر  اهتمام  يعكس  اجيابي  مؤشر  يعترب  وهذا  الذكور  نسبة  من  أعلى 
األزرق. النيل  ووالية  الوالية  أبناء  من  هم  اجلامعة  طالب  غالبية  أن  خاصة  النساء 

عامًا   20-16 العمرية  الفئة  من  املبحوثني  من   %  60.8 مانسبته  أن  جند  السابق  اجلدول  من 
وميكن  مؤخرًا،  العام  التعليم  مراحل  مستوى  على  حدثت  قد  اليت  التغريات  مع  يتسق  وهذا 
واالنرتنت،  احلاسوب  مع  التعامل  على  الشباب  هؤالء  مقدرة  حيث  من  اجيابيًا  ذلك  اعتبار 
تتسم  العمرية  املرحلة  هذه  أن  باعتبار  االنرتنت  الستخدام  السالبة  اآلثار  ختطي  يف  وسلبيًا 
من   %  89.2 مانسبته  أن  جند  أيضًا  االكتشاف،  على  واحلرص  والتقليد  املبادرة  يف  بالرغبة 
رغبة  ازدياد  على  اجيابيًا  مؤشًرا  ذلك  يعطي  وقد  البكالريوس  مستوى  على  يدرسون  املبحوثني 
التخصصات  لنوع  وبالنسبة  والعملية،  العلمية  بأهميته  ومعرفتهم  املستوى  هذا  يف  املبحوثني 
املبحوثني  بني  االنسانية  والعلوم  والتطبيقية  العلمية  للتخصصات  كبري  هناك متثيل  أن  فنالحظ 
معني. ختصص  على  اليقتصر  االنرتنت  استخدام  أن  باعتبار  البحث  نتائج  من  هذا  يقوي  وقد 

الثاني،  املستوى  يف  يدرسون  املبحوثني  من   %  47.5 نسبته  ما  أن  السابق  اجلدول  من  ويتبني 
بدايات  من  باالنرتنت  املبحوثني  هؤالء  اهتمام  يعكس  ذلك  أن  باعتبار  اجيابي  أمر  وهذا 
.%  67.5 النسبة  لتصبح  األول  املستوى  من   %  25 مانسبته  أن  ذلك  ويعزز  الدراسة 

عرض وحتليل نتائج تساؤالت الدراسة:
والوزن  املتوسط احلسابي  وكذلك  فقرة  كل  لبدائل  املئوية  النسبة  التالية حتتوى على    اجلداول 

ومستوى الداللة لكل فقرة. 
احملور األول: البيانات عامة وعادات التعرض لالنرتنت:

جدول رقم )2( هل أنت من مستخدمي االنرتنت:

الفقرة 

الوسطالنسبة املئوية  / التكرار
 احلسابي

اإلحنراف
املعياري

مستوي الداللة 

النعم
هل أنت من 

مستخدمي االنرتنت 
1191

1.008309129.
دالة إحصائيا

99.2%0.8%

   يتبني من اجلدول أعاله ما نسبته  99.2 % من املبحوثني هم من مستخدمي االنرتنت وهذا 
استفادتهم من   وزيادة فرصة  العصر  املبحوثني ملستحدثات  باعتبار مواكبة هؤالء  مؤشر اجيابي 
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اخلصائص االجيابية لالنرتنت باعتباره وسيلة اعالمية، وقد يعطي مؤشرًا سالبًا أيضًا إلمكانية 
تعرض جزء من هؤالء املبحوثني لبعض اآلثار السالبة لالنرتنت. 

جدول رقم )3( إذا كنت من مستخدمي االنرتنت، ما املدة الزمنية اليت تقضيها يف االنرتنت:

رة 
لفق

ا

ية  
ملئو

بة ا
لنس

ا
رار

لتك
/ ا

ابي
حلس

ط ا
وس

 ال

ري
ملعيا

ف ا
حنرا

    مستوي اال
الداللة

أقل من 
ساعتني

 4-2
ساعات

أكثر من 4  
ساعات

إذا كنت من 
مستخدمي 

االنرتنت، ما املدة 
الزمنية اليت 

تقضيها يف االنرتنت

474527

1.82500.77419

 دالة 
إحصائيًا

%39.5 %  37.8  %22.7

يف  أقل من ساعتني  يقضون  املبحوثني  من    %  39.5 مانسبته  أن  أعاله  اجلدول  من  يتبني       
استخدام االنرتنت وهي قد تكون مناسبة باعتبار الفرتة اليت يقضيها هؤالء املبحوثون يف االستذكار 
إليها  أضفنا  إذا  ثم  واملعلومات،  املعارف  أهم  على  للحصول  كافية  فرتة  تكون  قد  و  األكادميي، 
% يقضون أكثر  مانسبته %37.8 من املبحوثني يقضون مابني 2-4ساعات يوميًا ومانسبته 22.7 
من أربع ساعات يف استخدام االنرتنت، وهذه مدة مناسبة جدًا لالستفادة من االنرتنت وميكن أن 

تكون أكرب من أي فرتة زمنية يتعرض فيها هؤالء املبحوثني ألي وسيلة إعالمية أخرى.
جدول رقم )4( يوضح وسيلة تعرضك لالنرتنت هي:

رة 
لفق

ا

ية  
ملئو

بة ا
لنس

ا
رار

لتك
/ ا

ابي
حلس

ط ا
وس

 ال

ري
ملعيا

ف ا
حنرا

    مستوي اال
الداللة

جهاز كمبيوترهاتف ذكي
)البتوب(

جهاز لوحي 
)ثابت(

وسيلة تعرضك 
لالنرتنت هي

106130
1.10830.31210

 دالة 
إحصائيًا  %89.1 %10.9%0.0
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     يظهر من اجلدول أعاله أن مانسبته 89.1 % من املبحوثني يستخدموا اهلاتف الذكي يًف تشغيل 
االنرتنت وهذا يعطي مؤشرًا لسهولة التعرض لالنرتنت من أي مكان ويف أي زمان، أي ميكن القول 
أن االنرتنت قد أصبح الوسيلة اإلعالمية األوىل للشباب اجلامعي وهذا يعطي مؤشرًا للتحول الذي 

قد حدث يف تعامل الشباب اجلامعى مع وسائل االتصال اجلماهريي.

جدول رقم )5( يوضح عادة أين تستخدم االنرتنت:

قرة
سبة الف

الن
 / 

وية 
املئ

رار
لتك

ا

ابي
حلس

ط ا
وس

ال

ري
ملعيا

ف ا
حنرا

 مستوي اال
الداللة

يف
 السكن

يف 
اجلامعة

عند 
األصدقاء

يف 
املقاهي

أخرى

عادة أين 
تستخدم 
االنرتنت

دالة 91181171.43221.016
إحصائيًا 77.2%15.3%0.8%0.8%5.9%

% من املبحوثني يقوموا باستخدام االنرتنت يف      من اجلدول السابق يظهر أن ما نسبته 77.2 
املنزل وهذا يعطي مؤشرًا على ثقافة هؤالء املبحوثني يف استخدام االنرتنت يف السكن نسبة للتفرغ 
وتوفر  الزمن الالزم لالستخدام ، وقد يشري إىل ضعف توظيف االنرتنت يف اجلانب األكادميي 

أثناء ساعات الدراسة.
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احملور الثاني: االستخدامات واالشباعات:
جدول رقم )6( يوضح تستخدم االنرتنت لألغراض التالية:

رة 
لفق

ا

ية  
ملئو

بة ا
لنس

ا
رار

لتك
/ ا

ابي
حلس

ط ا
وس

 ال

ري
ملعيا

ف ا
حنرا

    مستوي اال
الداللة

أبدًاأحيانًادائمًا

تستخدم االنرتنت 
لإلغراض )أكادميية 
واحلصول علي مصادر 

علمية(

74442

1.4000.52501

دالة إحصائيًا
% 61.736.7%% 1.6

تستخدم االنرتنت 
ألغراض )التسلية والرتفية 

والدردشة(

51607

1.6271.59624

دالة إحصائيًا
% 43.2% 50.8% 6

تستخدم االنرتنت 

ألغراض )التواصل مع 
األهل واألصدقاء(

83277

1.3504.59184

دالة إحصائيًا
% 70.9% 23.1% 6

تستخدم االنرتنت 

ألغراض )التسوق 
االلكرتوني(

103473

2.5508.66149

دالة إحصائيًا
% 8.5% 29.1% 62.4

لألغراض  االنرتنت  تستخدم  املبحوثني  من   61.7% مانسبته  أن  أعاله  اجلدول  من  يتبني      
األكادميية واحلصول على مصادر علمية وهذا أمر اجيابي يشري إىل التوظيف االجيابي لالنرتنت 
املبحوثني  من   36.7% مانسبته  إليها  أضفنا  إذا  خاصة  واضحة،  بصورة  املبحوثني  هؤالء  بني 

تستخدم االنرتنت ألغراض أكادميية أحيانًا ليصبح امجالي النسبة 98.4%.
       ويتبني من اجلدول أيضًا أن مانسبته 50.8 % من املبحوثني يستخدموا االنرتنت لغرض الرتفيه 
أحيانًا وهذا ميكن أن يعترب أمرًا اجيابيًا باعتبار عدم امليل للرتفيه دائمًا واللجوء إليه أحيانًا أي 
يستخدموا  املبحوثني  من   %  43.2 مانسبته  أن  نالحظ  ولكن  االستخدام،  أغراض  يف  التوازان 



73

ISSN: 1858 - 8522 جملة جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية  –   العدد الثاني - يونيو  2018م

االنرتنت لغرض الرتفيه  دائمًا وهذا قد يكون أمرًا سلبيًا باعتبار أن ذلك ليس من األولويات وقد 
يتحول إىل االدمان وله آثار سلبية أخرى.

     وجند من اجلدول أيضًا أن مانسبته 70.9 % من املبحوثني يستخدموا االنرتنت لغرض التواصل 
مع األهل واألصدقاء بصورة دائمة وهذا قد يتسق مع وجود بعض تطبيقات االنرتنت ذات احملتوى 
واهلدف االجتماعي )مواقع التواصل االجتماعي(، ويظهر من اجلدول السابق أيضًا أن مانسبته 
62.4 % من املبحوثني ال يستخدموا االنرتنت لغرض التسوق االلكرتوني وهذا قد يكون ناجتًا من 

عدم معرفتهم بهذه الثقافة أو لفقدان الثقة يف عملية التسوق االلكرتوني.
جدول رقم )7( يوضح طبيعة التخصص الذي تدرسه جيعلك تلجا الستخدام االنرتنت:

رة 
لفق

ا

ية  
ملئو

بة ا
لنس

ا
رار

لتك
/ ا

ابي
حلس

ط ا
وس

 ال

ري
ملعيا

ف ا
حنرا

    مستوي اال
الداللة

الأحيانًادائمًا

طبيعة التخصص الذي 
تدرسه جيعلك تلجا 
الستخدام االنرتنت

56602

1.5714.61852

 دالة 
إحصائيًا 47.5%50.8%1.7%

    
      نالحظ  من اجلدول أعاله أن مانسبته  50.8 % من املبحوثني يروا أن التخصص األكادميي 
هلم جيعلهم يلجأوا الستخدام االنرتنت أحيانًا وهذا جانب أجيابي يعزز من زيادة فرص استخدام 
االنرتنت يف اجملال املعريف عمومًا ويف جمال التخصص العلمي خصوصًا، ويزداد األمر اجيابية إذا 
% من املبحوثني الذين يروا أن التخصص األكادميي هلم جيعلهم يلجأوا  أضفنا مانسبته 47.5 

الستخدام االنرتنت دائمًا ليصبح امجالي النسبة 98.3 % من املبحوثني.
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جدول رقم )8( يوضح عادة ما تستخدم االنرتنت بناء على:

قرة
 / الف

وية 
 املئ

سبة
الن

رار
لتك

ا

ابي
حلس

ط ا
وس

  ال

اري
ملعي

ف ا
حنرا

 مستوي اال
الداللة

طلب 
األستاذ

طلب 
اجلامعة

نصيحة 
األصدقاء

تقديرك 
الشخصي

طبيعة 
التخصص

عادة ما تستخدم 
االنرتنت بناء على 

30874232

3.3001.564

 دالة 
إحصائيًا

% 25.2% 6.7% 5.9% 35.3% 26.9

    
 يتبني من اجلدول أعاله أن املبحوثني يروا  أن استخدامهم لالنرتنت يكون بناء على تقديرهم 
األستاذ  على طلب  وبناء   26.9% بنسبة  التخصص  طبيعة  على  وبناء   35.3% بنسبة  الشخصي 
بنسبة %25.2، ونالحظ أن العوامل الثالثة هي عوامل فاعلة ومؤثرة على عملية استخدام االنرتنت 
فالرغبة والقناعة الشخصية )تتأثر بنصيحة األصدقاء( وطبيعة التخصص الذي حيتاج الستخدام 
االنرتنت واالستاذ الذي يوجه وحيرص على استخدام االنرتنت )قد يكون طلب اجلامعة( كلها 

تعترب جوانب اجيابية تعزز فاعلية استخدام االنرتنت.
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جدول رقم )9( يوضح التطبيقات واملواقع اليت تزورها )ترتبيها حسب أهميتها من 6-1:

النسبة التكرارالرتتيباملتغريات
املئوية

الوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

مستوى 
الداللة

التطبيقات و املواقع اليت تزورها رتبها 
حسب أهميتها لك )املواقع العلمية(

142%35.32.61671.7530
دالة 

إحصائيا
التطبيقات و املواقع اليت تزورها رتبها 
حسب أهميتها لك )شبكات التواصل 

االجتماعي(
234%28.6

دالة 
إحصائيا

التطبيقات و املواقع اليت تزورها رتبها 
حسب أهميتها لك )غرف الدردشة(

510%8.4
دالة 

إحصائيا
التطبيقات و املواقع اليت تزورها 
رتبها حسب أهميتها لك )األلعاب 

االلكرتونية(
64%3.4

دالة 
إحصائيا

التطبيقات و املواقع اليت تزورها رتبها 
حسب أهميتها لك )الربيد االلكرتوني(

317%14.3
دالة 

إحصائيا
التطبيقات و املواقع اليت تزورها رتبها 
حسب أهميتها لك ) الصحف واملوقع 

اإلخبارية(
412%10.0

دالة 
إحصائيا

    من اجلدول السابق نالحظ أن أعلى ترتيب اختاره املبحوثون بني املواقع اليت يزورونها كان 
% ، وهذا أمر اجيابي يدل على التوظيف االجيابي لالنرتنت  للمواقع العلمية وذلك بنسبة  35.3 
باعتباره مصدرًا للمعلومات واالستفادة منه يف التحصيل العلمي، ثم يأتي اختيار شبكات التواصل 
يتسق ذلك مع طبيعة احلياة االجتماعية يف  وقد   ،%  28.6 بنسبة   الثانية  املرتبة  االجتماعي يف 
السودان اليت تقوم على التواصل االجتماعي وما هذه الشبكات اال وسيلة للتعبري عن ذلك، وهذا 
يأتي  ثم  بها،  توجد  اليت  االجتماعية  البيئات  مع  االعالم  لوسائل  االجتماعي  بالتكيف  مايعرف 
اختيار الربيد االلكرتوني يف املرتبة الثالثة بني تفضيالت املبحوثني بنسبة  14.3 %، وقد يكون ذلك 

التفضيل العتبارات عملية منها أنه وسيلة املراسلة اآلمنة والعملية األوىل يف االنرتنت.
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     ثم يأتي اختيار الصحف واملواقع اإلخبارية يف املرتبة الرابعة بني تفضيالت املبحوثني بنسبة 
10 %، وقد يكون ذلك أمرًا اجيابيًا باعتبار أن املواقع اإلخبارية يف االنرتنت حيسب عليها أحيانًا 

عدم دقة ومصداقية األخبار وصعوبة اقامة املسئولية عليها يف ذلك، باإلضافة لوجود بعض املواقع 
املتخصصة يف تزوير وحتريف األخبار.

 ،8.4% بنسبة  املبحوثني  املرتبة اخلامسة بني تفضيالت  الدردشة يف  اختيار غرف  يأتي  ثم      
واختيار تطبيقات األلعاب االلكرتونية يف املرتبة السادسة بني تفضيالت املبحوثني بنسبة 3.4%، 
ويعترب ذلك أمرًا اجيابيًا باعتبار أن غرف الدردشة واأللعاب االلكرتونية تقع ضمن برامج الرتفيه 

الذي جيب أن يأخذ مساحة حمددة يف أي وسيلة اعالمية.
جدول رقم )10( يوضح هل تستخدم شبكات التواصل االجتماعي:

رة 
لفق

سبة ا
الن

 / 
وية 

املئ
رار

لتك
ا

ابي
حلس

ط ا
وس

ال

ري
ملعيا

ف ا
حنرا

مستوي اال
الداللة

الأحيانًادائمًا

هل تستخدم شبكات التواصل 
االجتماعي )اليوتيوب(

257618
1.9417.59826

دالة 
إحصائيا % 21.0% 63.9% 15.1

هل تستخدم شبكات التواصل 
االجتماعي )الفيسبوك(

91235
1.2750.53393

دالة 
إحصائيا % 76.5% 19.3% 4.2

هل تستخدم شبكات التواصل 
االجتماعي )تويرت(

133569
2.4786.68981

دالة 
إحصائيا % 11.1% 29.9% 59

هل تستخدم شبكات التواصل 
االجتماعي )واتساب(

82298
1.3750.60893

دالة 
إحصائيا % 68.9% 24.4% 6.7

   من اجلدول أعاله جند أن أعلى استخدام لشبكات التواصل االجتماعي كان للفيسبوك وذلك 
بنسبة 76.5 % بصورة دائمة وبنسبة 19.3 % أحيانًا ليصبح امجالي النسبة 95.8 %، ثم الواتساب 
بنسبة 68.9 % بصورة دائمة وبنسبة 24.4 % أحيانًا ليصبح امجالي النسبة 93.3 %، وهذا أمر قد 
يتسق مع طبيعة احلياة االجتماعية يف السودان اليت تقوم على اجملامالت واملشاركات االجتماعية 
وهذه املواقع عبارة عن وسائل وآليات للتعبري فقط، ثم يتبني أن استخدام هؤالء املبحوثني لليوتيوب 
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كان بنسبة أقل %21.0 دائمًا و %63.9 أحيانًا وهذا قد يكون مؤشرًا لعدم جلوء هؤالء املبحوثني 
للتويرت  املبحوثني  هؤالء  استخدام  يتبني ضعف  ثم  مرئية،  اعالمية  كوسيلة  االنرتنت  الستخدام 

كربنامج للتواصل االجتماعي وقد يكون ذلك مرتبطًا بثقافة اجملتمع أو ألسباب فنية.
جدول رقم )11( يوضح ما اجملموعات املفضلة اليت تتعامل معها )ترتبيها حسب أهميتها من 4-1(:

النسبة التكرارالرتتيب املتغريات
املئوية

الوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري 

مستوي 
الداللة

ما اجملموعات املفضلة اليت تتعامل 
معها )جمموعة العائلة(

147% 39.5 
داله  2.00011.0289

إحصائيًا
ما اجملموعات املفضلة اليت تتعامل 
معها ) جمموعة زمالء الدراسة (

داله 239%32.8
إحصائيًا

ما اجملموعات املفضلة اليت تتعامل 
معها ) جمموعة املنطقة والسكن(

داله  15.1 318%
إحصائيًا

ما اجملموعات املفضلة اليت تتعامل 
معها )اجملموعات العامة(

داله 415%12.6
إحصائيًا

% من املبحوثني  يفضل جمموعة العائلة       من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن مانسبته 39.5 
يف اطار  اجملموعات املفضلة اليت يتعامل  معها، ويعترب ذلك أمر اجيابي يف اطار حمافظة هؤالء 
املبحوثني على قيمة صلة األرحام والتواصل مع األهل وهذا يشري  لدور االنرتنت كوسيلة اعالمية 
يف تعزيز الصالت والعالقات االجتماعية ويتسق ذلك مع الدور والرسالة االجتماعية اليت تقوم بها 
وسائل االعالم جتاه شرائح اجملتمع املختلفة.    وجند أيضًا من اجلدول السابق أن مانسبته 32.8 
% من املبحوثني  يفضل جمموعة جمموعة زمالء الدراسة  يف اطار  اجملموعات املفضلة اليت يتعامل  
معها، ويعترب ذلك أمر اجيابي يف اطار حرص هؤالء املبحوثني على التواصل مع زمالء الدراسة 

وبالتالي تقوية صلة العلم بالعالقات االجتماعية من خالل التواصل عرب اجملموعات املشرتكة.
    من خالل اجلدول السابق نالحظ أن مانسبته %15.1 من املبحوثني  يفضل جمموعة املنطقة والسكن يف 
اطار  اجملموعات املفضلة اليت يتعامل  معها، وهذه نسبة بسيطة إىل حد ما بالتالي يعترب ذلك أمر سلبيًا 
يشري إىل عدم مساهمة االنرتنت كوسيلة اعالمية يف تقوية الصالت والروابط االجتماعية على مستوى 

السكن باملناطق، وقد يكون ذلك بسبب ضعف املبادرات أو عدم وجود قواسم مشرتكة غري السكن.
      وجند أيضًا من اجلدول السابق أن مانسبته 12.6 % من املبحوثني  يفضل اجملموعات العامة  
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يف اطار  اجملموعات املفضلة اليت يتعامل  معها، وهذه نسبة بسيطة ويعترب ذلك أمر سلبيًا يشري 
باعتباره وسيلة اعالمية ميكن أن  العامة يف اجملتمع  تقوية الصالت  إىل ضعف دور االنرتنت يف 
تسهم يف هذا األمر، وميكن أن يكون ذلك بسبب ضعف الثقة يف اجملموعات العامة لعدم معرفة  
دوافعها احلقيقية وانتماءات منتسيبها واجلهات اليت تتبع هلا خاصة مع ظهور اشارات للرقابة على 
االنرتنت من قبل األنظمة املختلفة بسبب ظهور اجملموعات االرهابية أو املناوئة يف الرأي بسبب 

الفكر أو السياسة أو االنتماء الديين.
احملور الثالث: تقويم استخدامك لالنرتنت: 

جدول رقم )12( يوضح يف أي جمال كان استفادتك من االنرتنت:

قرة
ية  الف

ملئو
بة ا

لنس
ا

رار
لتك

/ ا

ابي
حلس

ط ا
وس

ال

ري
ملعيا

ف ا
حنرا

مستوي اال
الداللة

كبرية 
جدا 

قليلة قليلةمتوسطةكبرية 
جدا 

يف جمال )الدراسة 
األكادميية( كانت 

استفادتك من 
االنرتنت بصورة كبرية

68252321

1.67508997.

دالة 
إحصائيا % 57.1% 21.0% 19.3% 1.7% 0.9

يف جمال )املعارف 
واملعلومات( كانت 

استفادتك من 
االنرتنت بصورة كبرية

57431630

1.78997688.

دالة 
إحصائيا % 47.9% 36.1% 13.5% 2.5% 0.0

يف جمال )التعرف 
علي قضايا ومشكالت 

اجملتمع( كانت 
استفادتك من 

االنرتنت بصورة كبرية

332638193

2.44171.1286

دالة 
إحصائيا % 27.7% 21.9% 31.9 16.0

%

% 2.5

يف جمال )القيم 
واألخالق( كانت 
استفادتك من 

االنرتنت بصورة كبرية

55322552

1.875099209.

دالة 
إحصائيا % 46.2% 26.9% 21.0% 4.2% 1.7
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     من اجلدول السابق نالحظ أن مانسبته 57.1 % من املبحوثني ذكر أنه قد استفاد من االنرتنت 
يف جمال الدراسة األكادميية بصورة كبرية جدًا وهذا يعترب أمرًا اجيابيًا يبني التوظيف السليم 
والفاعل لالنرتنت وسط الشباب اجلامعي، ويزداد األمر اجيابية إذا أضفنا مانسبته 21.0 % من 
املبحوثني الذين ذكروا  أنهم قد استفادوا  من االنرتنت يف جمال الدراسة األكادميية بصورة كبرية 

ليصبح امجالي النسبة 78.1 %.
استفاد  قد  أنه  ذكر  املبحوثني  % من   47.9 مانسبته  أن  السابق  أيضًا نالحظ من اجلدول       
اطار  أمرًا اجيابيًا يف  يعترب  وهذا  واملعلومات بصورة كبرية جدًا  املعارف  االنرتنت يف جمال  من 
إذا  ويزداد األمر اجيابية  واملعلومات،  للمعارف  االستفادة احلقيقة من االنرتنت كمصدر ووسيلة 
% من املبحوثني الذين ذكروا  أنهم قد استفادوا  من االنرتنت يف جمال  أضفنا مانسبته 36.1 

جمال املعارف واملعلومات بصورة كبرية ليصبح امجالي النسبة 84.0 %.
ويتبني من اجلدول السابق أن مانسبته 31.9 % من املبحوثني ذكر أنه قد استفاد من االنرتنت يف 
جمال التعرف على قضايا ومشكالت اجملتمع بدرجة متوسطة  وهذا قد يعترب أمرًا سلبيًا باعتبار أن 
االنرتنت عبارة عن وسيلة اعالمية هلا رسالتها جتاه اجملتمع احمللي للمتلقني ، وقد يكون هذا ناجتًا 
من الطريقة اليت يتم بها عرض قضايا ومشكالت اجملتمع يف االنرتنت أو قد يكون ناجتًا من عدم 
تفهم هؤالء املبحوثني لقضايا ومشكالت اجملتمع، ويزداد األمر سلبيًة إذا أضفنا مانسبته  16.0 % 
من املبحوثني الذين ذكروا  أنهم قد استفاد من االنرتنت يف جمال التعرف على قضايا ومشكالت 

اجملتمع بدرجة قليلة وما نسبته 2.5  % بدرجة قليلة جدًا ليصبح امجالي النسبة 50.4 %.
من  استفاد  قد  أنه  ذكر  املبحوثني  من   %  46.2 مانسبته  أن  السابق  اجلدول  من  نالحظ  أيضًا 
االنرتنت يف جمال القيم واألخالق بصورة كبرية جدًا وهذا يعترب أمرًا اجيابيًا يشري إىل استفادة 
هؤالء املبحوثني من االنرتنت كوسيلة إعالمية خاصة يف بناء وتعزيز القيم واألخالق ويزداد األمر 
% من املبحوثني الذين ذكروا  أنهم قد استفادوا من االنرتنت  اجيابية إذا أضفنا مانسبته 26.9 
% ليصبح امجالي  يف جمال القيم واألخالق بصورة كبرية بنسبة وبدرجة متوسطة بنسبة 21.0 

النسبة 94.1 %.
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جدول رقم )13( يوضح رأي املبحوثني حول أي من اخليارات التالية يعترب من إجيابيات استخدام 
االنرتنت :

النسبة التكراراخليارات املتغريات
املئوية

الوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري 

مستوي 
الداللة

يف رأيك أي من 
اخليارات التالية يعترب 
من إجيابيات استخدام 

االنرتنت

39.3 %46تسهيل التعليم

2.04271.1846

داله 
إحصائيًا 40.2 %47تبادل املعلومات 

تقديم النماذج 
واملقرتحات

3% 2.6

12.8 %15مواكبة التطور 

املساعدة يف حل 
املشكالت

6% 5.1

00.0أخرى
     

     من اجلدول أعاله نالحظ أن مانسبته  40.2 %  من املبحوثني يرى أن من اجيابيات االنرتنت 

هو تبادل املعلومات ويتسق ذلك مع حقيقة أن االنرتنت عبارة عن وعاء ضخم للمعلومات ، و جند 
% من املبحوثني يرى أن تسهيل العملية التعليمية هو من أهم اجيابيات  أيضا ً أن مانسبته 39.3 
العملية  املبحوثني من االنرتنت كوسيلة اعالمية يف  االنرتنت وهذا قد يشري إىل استفادة هؤالء 

التعليمية وهذا أمر اجيابي. 
جدول رقم )14( يوضح يف رأيك أي من اخليارات التالية يعترب من سلبيات استخدام االنرتنت :

النسبة التكراراخلياراتاملتغريات
املئوية

الوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري 

مستوي 
الداللة

يف رأيك أي من 
اخليارات التالية 
يعترب من سلبيات 
استخدام االنرتنت

38.8 %45إضاعة الوقت

2.38791.40044

داله 
إحصائيًا 15.5 %18اإلدمان والتبلد

25.9 %30تصفح املواقع اإلباحية

10.3 %12التأثري علي القيم

6.9 %8تقليل التفاعل االجتماعي

2.6 %3انتشار الشائعات 

0.0 %0أخري 
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% من املبحوثني يرى أن من سلبيات االنرتنت هو      يتبني من اجلدول السابق أن مانسبته 38.8 
االنرتنت  استخدام  لسلبيات  املبحوثني  تفهم هؤالء  على  يدل  وهذا مؤشر اجيابي  الوقت  إضاعة 
% من املبحوثني يرى  كوسيلة اعالمية ومن ذلك اضاعة الوقت، وجند أيضًا أن مانسبته  25.9 
أن من سلبيات االنرتنت أيضًا تصفح املواقع االباحية وهذا مؤشر اجيابي يدل على تفهم هؤالء 

املبحوثني لسلبيات استخدام االنرتنت كوسيلة اعالمية ومن ذلك تصفح املواقع االباحية.
احملور الرابع: التفاعلية يف االنرتنت:

جدول رقم )14( يوضح الفاعلية يف االنرتنت لدي الشباب اجلامعي:  

رة 
لفق

سبة ا
الن

 / 
وية 

املئ
رار

لتك
ا

ابي
حلس

ط ا
وس

ال

ري
ملعيا

ف ا
حنرا

مستوي اال
الداللة 

الأحيانادائما

تفاعلك يف االنرتنت يف جمال)التعليق علي 
املداوالت اليت تتم يف موقعك املفضل( 

406117
1.823569681.

دالة 
إحصائيا % 33.9% 51.7% 14.4

تفاعلك يف االنرتنت يف جمال)تبادل 
الصور والوسائط املتعددة(

296028
1.991570093.

دالة 
إحصائيا % 24.8% 51.3% 23.9

تفاعلك يف االنرتنت يف جمال)استخدام 
اإليقونات والرموز غري الكالمية 

 un(وعدم اإلعجاب)like( كاإلعجاب
like( وتعبريات الوجه 

623719

1.635674725.

دالة 
إحصائيا 52.5%% 31.4% 16.1

تفاعلك يف االنرتنت يف جمال)استخدام 
الروابط املعلوماتية املتاحة يف املوقع ملزيد 

من املعلومات(

524323
1.754276165.

دالة 
إحصائيا % 44.1% 36.4% 19.5

% من املبحوثني يرى أنه يتفاعل مع املداوالت        يتبني من اجلدول أعاله أن مانسبته 51.7 
اليت تتم يف موقعه املفضل أحيانًا وهذا قد يعترب جيدًا إذا ما مت قياسه بتفاعل هؤالء املبحوثني 
مع الوسائل االعالمية األخرى، وهذا أمر يستدعى عمل دراسات حتدد مدى هذا التفاعل وأسبابه 
وموضوعاته، ولكن بصورة عامة يعترب جانب اجيابي خاصة إذا ما أضيف إليه مانسبته  33.9% 
من املبحوثني الذين يرون أنهم يتفاعلون مع املداوالت اليت تتم يف مواقعهم املفضل بصورة دائمة 

ليصبح امجالي النسبة 85.6 % وهذه نسبة كبرية للتفاعل.
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       ونالحظ من اجلدول أعاله أيضًا أن مانسبته 51.3 % من املبحوثني يرى أنه يتفاعل مع تبادل 
الطريقة  باعتبار  اجيابيًا  يعترب  قد  وهذا  أحيانًا  االنرتنت  يف  تتم  اليت  املتعددة  والوسائط  الصور 
أوالكيفية اليت تتم بها عملية تبادل الصور وملفات الفيديو والصوت وهذا يف حد ذاته يعترب أسلوبًا 
من أساليب التعلم وتبادل املعلومات واملشاركة اليت قد تكون مجاعية واثارة النقاش والرأي، وهذه 
جوانب ميكن أن تعترب اجيابية جدًا وتؤثر على بنية العملية االتصالية بصورة فاعلة، خاصة إذا ما 
% من املبحوثني الذين يرون أنهم يتفاعلون مع تبادل الصور والوسائط  أضيف إليه مانسبته 24.8 
كبرية  نسبة  %وهذه   76.1 النسبة   امجالي  ليصبح  دائمة  بصورة  االنرتنت  يف  تتم  اليت  املتعددة 
للتفاعل.   ويتضح من اجلدول السابق أن مانسبته 52.5 % من املبحوثني يرى أنه يتفاعل يف االنرتنت 
مع استخدام اإليقونات والرموز غري الكالمية كاإلعجاب )like(وعدم اإلعجاب)un like( وتعبريات 
كوسيلة  االنرتنت  داخل  التفاعل  عملية  زيادة  إىل  يشري  اجيابي  جانب  وهذا  دائمة،  بصورة  الوجه 
اعالمية باستخدام الرموز اليت أسهمت التقنية يف ادخاهلا يف االنرتنت كأداة تفاعلية واليت تعترب يف 
العملية االتصالية كلغة اتصالية هلا أهميتها ودورها وأثرها االتصالي، وتزداد اجيابية هذا األمر إذا ما 
أضفنا مانسبته 31.4 % من املبحوثني الذين يرون أنهم يتفاعلون يف االنرتنت مع استخدام اإليقونات 
والرموز غري الكالمية كاإلعجاب )like(وعدم اإلعجاب)un like( وتعبريات الوجه أحيانًا  ليصبح 
امجالي النسبة 83.9 % وهذه متثل نسبة كبرية من التفاعل باستخدام الرموز بني املبحوثني. ونالحظ 
مع  االنرتنت  يف  يتفاعل  أنه  يرى  املبحوثني  من   %  44.1 مانسبته  أن  أيضًا  السابق  اجلدول  من 
استخدام الروابط املعلوماتية املتاحة يف املواقع ملزيدًا من املعلومات بصورة دائمة وهذا يعترب جانبًا 
اجيابيًا يشري إىل حرص هؤالء املبحوثني على زيادة البحث عن املعلومات املتعلقة باملوضوعات اليت 
يفضلونها وهذه ميزة نسبية يف االنرتنت التوجد يف الوسائل االعالمية األخرى ، وميكن توظيفها 
من   %  36.4 إذا ما أضفنا مانسبته  وتزداد اجيابية هذا األمر  التعليمية،  العملية  بطريقة ما يف 
املبحوثني الذين يرون أنهم يتفاعلون يف االنرتنت مع استخدام الروابط املعلوماتية املتاحة يف املواقع 

ملزيدًا من املعلومات أحيانًا ليصبح امجالي النسبة 80.5 %.
النتائج:

    من خالل  اجراء هذه الدراسة خاصة يف جانبها العملي توصل الباحث لعدة نتائج عمل على 
تبيني أهمها يف التالي:

1. وجود اهتمام كبري من الشباب اجلامعي باالنرتنت كوسيلة اعالمية ويظهر ذلك من خالل استخدام 
الغالبية العظمى منهم لالنرتنت بتطبيقاته املختلفة، ويتبني ذلك من خالل فئاتهم العمرية املختلفة 

وختصصاتهم العلمية املتعددة ومن خالل الفرتة الزمنية اليت يستخدموا فيها االنرتنت ذكورًا واناثا.
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حسن  خالل  من  ذلك  ويظهر  وخلصائصه  لالنرتنت  الفهم  من  عالي  مبستوى  اجلامعي  الشباب  يتميز   .2
تفهمهم لآلثار االجيابية والسلبية لالنرتنت، كما يتمتع الشباب اجلامعي مبقدرات ومهارات عالية عند التعامل 

مع االنرتنت ويظهر ذلك من خالل استخدامهم لتطبيقات االنرتنت املختلفة وتعاملهم مع املواقع املختلفة.
3. يستخدم الشباب اجلامعي االنرتنت لألغراض األكادميية واحلصول على مصادر علمية و للتواصل مع 
األهل واألصدقاء، وهذا أمر اجيابي يشري إىل التوظيف االجيابي لالنرتنت من قبل الشباب اجلامعي 
بصورة واضحة، وإن كان هنالك أمرًا سلبيًا يتمثل يف استخدام بعض منهم لالنرتنت لغرض الرتفيه 

بصورة دائمًا باعتبار أن ذلك ليس من األولويات وقد يتحول إىل االدمان وله آثار سلبية أخرى.  
4. يعمل الشباب اجلامعي على استخدام وتفضيل بعض شبكات التواصل االجتماعي )فيس بوك-
واتساب(بصورة مستمرة وهذا أمر قد يتسق مع طبيعة احلياة االجتماعية يف السودان اليت تقوم 
على اجملامالت واملشاركات االجتماعية وهذه املواقع عبارة عن وسائل وآليات للتعبري فقط وذلك 

من خالل جمموعات العائلة وجمموعة زمالء الدراسة.
على  بناء  ثم  الشخصية هلم  القناعات  على  بناء  االنرتنت  الستخدام  اجلامعي  الشباب  يلجأ   .5
احلوجة األكادميية للتخصص، وبناء على توجيهات وطلب األساتذة يف اجلامعة، وهذه األمور الثالث 

تعمل على تعزيز وتقوية استخدام االنرتنت بكفاءة عالية وتوظيفه بالطريقة األفضل.
6. استفاد الشباب اجلامعي من االنرتنت يف جمال الدراسة األكادميية ويف جمال املعارف واملعلومات 
ويف جمال القيم واألخالق بصورة كبرية، وهذا يعترب أمرًا اجيابيًا يبني التوظيف السليم والفاعل 
لالنرتنت وسط الشباب اجلامعي، أما يف جمال التعرف على قضايا ومشكالت اجملتمع فقد كانت 

استفادتهم من االنرتنت كوسيلة اعالمية حمدودة وهذا يعترب جانبًا سلبيًا.
7. يرى الشباب اجلامعي أن من أهم اجيابيات استخدامهم لالنرتنت هو تسهيل العملية التعليمية وزيادة تبادل 
املعلومات، وقد يشري هذا إىل استفادة هؤالء الشباب من االنرتنت كوسيلة اعالمية يف هذه اجلوانب، بينما يرى 

أيضًا أن اضاعة الوقت وتصفح املواقع االباحية تعترب من أهم سلبيات استخدام االنرتنت كوسيلة اعالمية.
8. تبني أن الشباب اجلامعي يتفاعل بصورة كبرية مع املداوالت يف املواقع ومع تبادل الصور والوسائط 
املتعددة،  ومع استخدام اإليقونات والرموز غري الكالمية وتعبريات الوجه، ومع استخدام الروابط 

املعلوماتية، وهذا جانب اجيابي يشري إىل زيادة عملية التفاعل داخل االنرتنت كوسيلة اعالمية.
التوصيات:

      يرى الباحث أن هنالك جمموعة من التوصيات واملقرتحات ميكن أن تعزز من فاعلية استخدام 
الشباب اجلامعي لالنرتنت يتمثل أهمها يف:

التعليمية  1. أهمية توظيف االنرتنت يف اجلانب األكادميي باجلامعات، وربط ذلك مع املطلوبات 
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للتخصصات املختلفة عرب الكليات واألقسام األكادميية ومبشاركة أساتذة التخصص.
2. العمل على مساعدة الشباب اجلامعي يف توجيه استخدام االنرتنت لغرض الرتفيه،مع مراعاة 

اجلوانب النفسية واالجتماعية واملرحلة العمرية ومستوى االدراك والفهم هلم.
السالبة  اآلثار  مواجهة  من  ليتمكن  اجلامعي  للشباب  واألخالق  القيم  تعزيز  على  احلرص   .3

الستخدام االنرتنت ومن ذلك الرغبة يف تصفح املواقع االباحية.
4. تشجيع الشباب اجلامعي على املشاركة يف اجملموعات العامة مبواقع التواصل االجتماعي املختلفة من 
أجل تقوية الصالت العامة يف اجملتمع باعتبار أن االنرتنت وسيلة اعالمية ميكن أن تسهم يف هذا األمر.
5. االهتمام بتعزيز مقدرات ومهارات الشباب اجلامعي يف التعرف على قضايا ومشكالت اجملتمع 

والتفاعل مع ذلك من خالل استخدام املواقع والتطبيقات املختلفة باالنرتنت.
6. االبتكار والتوسع يف عمل برامج املنافسات واملسابقات بني الشباب اجلامعي يف خمتلف برامج 
وبرامج  والوطنية  واالنسانية  األخالقية  القيم  بناء  وربط ذلك مع اسرتاتيجيات  االنرتنت  وُأطر 

التنمية وبناء املفاهيم وحل املشكالت والعمل اجلماعي.
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أثر التكنولوجيا على مستقبل الدراسات البيئية فى العلوم اإلنسانية
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م�ستخل�ص

 هدفت الورقة اإىل بيان اجتاهات الدرا�سات البينية يف العلوم الإن�سانية يف ظل الت�سارع التكنولوجي والنه�سة العلمية 
والهوية  ال�سخ�سية  على  التعرف  منها  للبحث  العامة  الأهداف  ببع�س  لذلك  ممهدة  والتطبيقية،  الطبيعية  للعلوم 
الأكادميية للعلوم الإن�سانية ،والعلقة بي العلوم الإن�سانية والعلوم التطبيقية والطبيعية، ومدى تاأثر العلوم الإن�سانية 
متعاظمًا  ا�سبح  الهتمام  اأن  فنجد  الإن�سانية.  العلوم  على  للتكنولوجيا  وال�سلبية  الإيجابية  والآثار  بالتكنولوجيا 
عليها.ثم  والقبال  الن�سانية  الدرا�ست  م�ستقبل  على  ذلك  واثر  احلياة،  جمالت  كافة  يف  التكنولوحية  بالتطورات 
ا�ستعرا�س م�سكلة البحث املتمثلة يف التطلع العلمي يف جمال التكنولوجيا الذي اأدى اإىل اإغفال جانب البحث العميق 
و�سرف النظر عن الهتمام ولو جزئيًا بالعلوم الإن�سانية التي تعترب علومًا نظرية اعتمدت على اإرث ح�ساري. فلأي 

مدى ميكن للعلوم الإن�سانية اأن توطد ملكانتها يف ظل التقدم التكنولوجي؟
الكلمات املفتاحية: الدرا�سات البينية– العلوم الإن�سانية –التكنولوجيا – اأنواع العلوم

 Abstract
The paper aimed at clarifying the trends of the Interdisciplinary Studies in the 
Humanities under the technological acceleration and the scientific renaissance of 
natural and applied sciences, thus paving some of the general objectives of the 
research including the identification of the identity and academic identity of the 
human sciences, the relationship between human sciences and applied and natural 
sciences, And the negative of technology on the humanities.
We have seen that the interest has become more and more to technological science in 
whole life, this appears in the impact on the future of human studies and the demand 
for them. Then review the problem of scientific research in the field of technology, 
which led to the neglect of the aspect of deep research and disregard of interest in 
part, A theory based on an urban heritage. To what extent can human sciences be 
consolidated in the context of technological progress?
Key words: Interdisciplinary studies- Humanities- Science- Technology
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مقدمة:
       متر البشرية اآلن بعصر من التقدم العلمي يف جمال العلوم الطبيعية والتطبيقية والتكنولوجيا 
العلوم اإلنسانية اليت تهتم  بعيدًا، مما أستوجب طفرة علمية يف جمال  وقد بلغت يف ذلك شأوًا 
بتحليل وتفسري وتقييم وتقويم أثر هذا التقدم التكنولوجي على السلوك البشري وإمكانية معاجلة 

اإلفرازات السالبة عنه. 
أهدافها، ألن  إنسانية حسب  والنظرية علومًا  التطبيقية  والطبيعية  اإلنسانية  العلوم  تعد  إذ       
اهلدف األساس منها خدمة البشرية، كما أن املكتشف أو املخرتع واملنظر هو اإلنسان، غري أنها 
أصناف  لكل صنف من  األكادميية  اهلوية  لكن  وبيئة عملها.  ختتلف من حيث طبيعتها وجماهلا 
طبيعة  ذات  تكون  اإلنسانية  العلوم  بعض  أن  كما  غريها.  عن  متيزها  التى  هلا شخصية  العلوم 
تطبيقية تتداخل يف طبيعتها مع العلوم الطبيعية والتطبيقية وتستخدم التكنولوجيا للوصول لغاياتها. 
إن مستقبل العلوم اإلنسانية أصبح غامضًا يف ظل النمو املتسارع للعلوم الطبيعية والتطبيقية اليت 
انكب عليها جل التفكري اإلنساني كعلوم معول عليها يف إحداث نقلة نوعية وتقنية حلساب اإلنسان. 
وإن استخدام التقنيات احلديثة مرتبط بالعلوم الطبيعة والتطبيقية كما يعتقد الكثريون، لذا حتاول 

العلوم اإلنسانية استخدام التكنولوجيا ملواكبة طفرة العلمية. 
بالتطور  ارتباطها  خالل  من  التطبيقية  العلوم  على  شخصيتها  اإلنسانية  العلوم  فرضت  فقد     
البشري يف كافة اجملاالت ، فانعكس هذا التطور على السلوك البشري وبرزت ظواهر اجتماعية 
واقتصادية سلبية حتمت التدخل عرب البحوث العلمية يف جمال الدراسات اإلنسانية ، مما دعا إىل 
حترك ختصصات العلوم اإلنسانية إلجياد احللول للظواهر املرتتبة و لتاليف كل إفرازات التكنولوجيا 

على حياة البشر.
مشكلة البحث: تتمحور مشكلة البحث يف العديد من التساؤالت منها:

•  هل العلوم اإلنسانية ال زالت يف مقدمة العلوم ام تزحزحت نتيجة للتقدم التكنولوجي؟
•  ألي مدى ميكن للعلوم اإلنسانية أن توطد ملكانتها يف ظل التقدم التكنولوجي؟

•  هل الدراسات البينية متثل طوق النجاة للعلوم اإلنسانية لتواكب التطور العلمي احلديث؟
•  ملاذا تلجأ بعض ختصصات العلوم اإلنسانية إىل الدمج مع علوم أخرى حتت لواء العلوم البينية؟

•  هل متثل الدراسات البينية حلقة الوصل بني العلوم املختلفة؟
أهداف البحث:

يهدف البحث إىل حماولة التعرف على:
•  الشخصية واهلوية األكادميية للعلوم اإلنسانية.
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•  العالقة بني العلوم اإلنسانية والعلوم التطبيقية والطبيعية ومدى اتصاهلما.
•  مدى تأثر العلوم اإلنسانية بالتكنولوجيا.

•   اآلثار اإلجيابية والسلبية للتكنولوجيا على العلوم اإلنسانية.
•   مستقبل العلوم اإلنسانية يف ظل االهتمام الكبري بالعلوم التطبيقية.

•   أسباب ودور اجملتمع يف فرض هيمنة العلوم التطبيقية على شتى العلوم.
أهمية البحث:

أواًل: األهمية النظرية: تعترب الدراسات البينية إحدى االجتاهات احلديثة اليت تهدف إىل متكني 
العالقة بني العلوم اإلنسانية فيما بينها والعلوم اإلنسانية والعلوم التطبيقية. كما أن العلوم اإلنسانية 

تتكامل مع العلوم الطبيعية والتطبيقية.
التخصصات  ملختلف  للعمل  وآفاقًا  فرصًا  تفتح  البينية  الدراسات  إن  التطبيقية:  األهمية  ثانيًا: 

النظرية يف العلوم اإلنسانية، حيث متكن الدارسني من ملس نقاط االلتقاء بني العلوم املختلفة.
تأصيل مفاهيم الدراسة:

      العلم نشاط إنساني يهدف لفهم أعمق للطبيعة أو إنتاج معرفة مرتبطة أو مبنية على نظرية 
ونتائجها  متطورة ضمن شروط جمتمعية  بل  الثبوت  قطعية  ليست  وهي  الطبيعية  الظواهر  حول 
نظرية ]1[. ويقسم العلماء العلوم إىل علوم حكمية وهي علوم أصول الدين وحنوها، وعلوم طبيعية 
وعلوم إنسانية. فالعلوم احلكمية الباحثة يف أحوال املوجودات اخلارجية حبسب الطاقة البشرية 
العلوم  أما   .]2[ الطبيعية  األدنى وهي  ثم  الذهنية  والرياضية  الدين  فمنها األشرف وهي أصول 

الطبيعية فهي اليت تبحث يف الوجود لكن من حيث هو جسم مادي له قوانني خاصة حتدده ]3[.
 تسعى دراسة العلوم اإلنسانية لتوسيع وتنوير معرفة اإلنسان بوجوده، وعالقته بالكائنات واألنظمة 
األخرى، وتطوير األعمال الفنية للحفاظ على التعبري والفكر اإلنساني. فهو اجملال املعين بدراسة 
الظواهر البشرية. وتتميز دراسة التجربة البشرية بأنها جتمع بني البعد التارخيي والواقع احلالي؛ 
حيث تتطلب هذه الدراسة تقييم التجربة البشرية التارخيية وتفسريها، وحتليل النشاط البشري 
احلالي للتمكن من فهم الظواهر البشرية ووضع خطوط عريضة للتطور البشري. ختتص العلوم 
فالسؤال  باحلقيقة.  ارتباطه  ومدى  البشري  للوجود  والواعي  املوضوعي  العلمي  بالنقد  اإلنسانية 
األساسي الذي يدور حوله العلم والسؤال اجلوهري الذي تطرحه دراسة العلوم اإلنسانية »ما هي 
حقيقة اإلنسان؟« وإلخضاع الظواهر البشرية للدراسة دراسة صحيحة، من الضروري استخدام 
هي  للبحث  والروحية  الفلسفية،  أو  والنفسية  التجريبية  فاألساليب  البحث.  من  متعددة  نظم 

املنهجيات البحثية املرتبطة بالعلوم اإلنسانية ]4[.
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    لكل علم من العلوم اإلنسانية أهداف ختتلف عن العلم اآلخر وتتقاطع مع بعضها أحيانًا أخرى، 
وهذا حيدد الشخصية واهلوية األكادميية للعلم. لذا تتشعب العلوم حسب احلاجة اليت تتفق مع 
هدف العلم. فقد فرضت العلوم اإلنسانية شخصيتها على العلوم التطبيقية من خالل ارتباطها 
التكنولوجيا اليت سعت إىل  بالتطور البشري يف كافة اجملاالت، حيث استفادت من كل معطيات 
التطور العلمي يف جمال العلوم الطبيعية والتطبيقية، اليت أفرزت عديد املشاكل واألزمات وذلك 
انعكس  اإلنسانية.  العلوم  على  ألهميتها  مفكريها  واحنياز  الوظيفي  اإلحالل  عمليات  خالل  من 
هذا التحول على السلوك البشري وبرزت ظواهر اجتماعية واقتصادية سلبية حتمت التدخل عرب 
البحوث العلمية يف جمال الدراسات اإلنسانية، مما دعا إىل حترك ختصصات العلوم اإلنسانية 
إلجياد احللول للظواهر املرتتبة ولتاليف كل إفرازات التكنولوجيا على حياة البشر. فالعلوم اإلنسانية 
ختاطب الوجدان وتبحث يف العوامل املؤثرة على سلوك اإلنسان، وتتفاعل ختصصاتها املختلفة مع 
حركة اإلنسان، ممثلة يف احلراك السكاني واالجتماعي، السياسي، والتطور الثقايف باإلضافة إىل 
التطور الفكري يف جمال الدراسات والبحوث اإلنسانية وهذا ما تفتقر إليه العلوم التطبيقية. بينما 

تتأثر العلوم اإلنسانية باهليمنة الظاهرية للعلوم الطبيعية والتطبيقية خاصة لدى املهتمني بها. 
مفهوم التكنولوجيا:

    يعترب لفظ التكنولوجيا من أكثر األلفاظ تداوال يف عصرنا احلالي، غري أنه بقدر ما يزداد شيوع 
استخدامه، يزداد الغموض واللبس فيه، فموضوع التكنولوجيا ال يزال يطرح تساؤالت عديدة بشأن 
حتديد مفهوم دقيق هلا من طرف علماء االقتصاد وعليه تعددت الرؤى واختلفت املفاهيم حوهلا 

نذكر منها:
- التكنولوجيا: هي األدوات أو الوسائل اليت تستخدم ألغراض علمية تطبيقية واليت يستعني بها 
اإلنسان يف عمله إلكمال قواه وقدراته، وتلبية تلك احلاجات اليت تظهر يف إطار ظروفه االجتماعية 

وكذا التارخيية.
- كما أن التكنولوجيا: هي حصيلة التفاعل املستمر بني اإلنسان والطبيعة، تلك احلصيلة اليت تزيد 

من كفاءة هذا التفاعل بهدف زيادة اإلنتاج أو حتسني نوعه أو تقليل اجلهد املبذول.
من مالحظة هذين التعريفني جند أنهما قد ركزا على التكنولوجيا املادية، اليت تتمثل يف املعدات 
واملتمثل يف  املادي  أهملت اجلزء غري  التكنولوجيا يف حني  امللموس من  وهي اجلزء  والتجهيزات 

الطرق العلمية للتشغيل واالستخدام ]5[.
- ولعل من أكثر التعريفات شيوعًا أن التكنولوجيا )هي معرفة الوسيلة يف حني أن العلم هو معرفة 
العلة( وتعددت املفاهيم والتعريفات للتكنولوجيا وتركزت حول وجهة النظر التقنية واالقتصادية،   
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لالكتشافات  العلمي  التطبيق  عن  عبارة  هو  التكنولوجيا  مفهوم  أن  جند  التقنية  الناحية  فمن 
الوجهة  ومن  العلمي،  البحث  خالل  من  إليها  التوصل  يتم  اليت  املختلفة  العلمية  واالخرتاعات 
االقتصادية فإن مفهوم التكنولوجيا هو عبارة عن تطوير العملية اإلنتاجية واألساليب املستخدمة 

فيها مبا حيقق خفض تكاليف اإلنتاج أو تطوير األسلوب ]6[.
- كذا هناك من يعرف التكنولوجيا على أنها جممل املعارف العلمية املستخدمة يف اجملال الصناعي، 
خاصة املكرسة لدراسة وحتقيق وإنتاج وتسويق السلع واخلدمات السلعية الستبدال العمل اليدوي 

بآالت حديثة ومتطورة.
- التكنولوجيا أيضا حسب البعض: هي عملية أو جمموعة من العمليات تسمح من خالل طريقة واضحة 

للبحث العلمي، حتسني التقنيات األساسية وتطبيق املعارف العلمية من أجل تطوير اإلنتاج الصناعي.
     كما أننا نفرق بني التكنولوجيا والتقنية من حيث مدلوهلما فالتقنية عند Jeaul'ourastie : هي 
فن استعمال املوارد الطبيعية من أجل تلبية احلاجات املادية لإلنسان وهي تعين الصنع أو التطبيق 
الذي يقوم أساسا على قواعد منظمة أو علمية، أو هي املكنات واملعدات الالزمة إلنتاج سلعة معينة، 

مبعنى تدل على اإلنتاج وكيفيته والوسائل اليت يتم بها.
بينما تدل التكنولوجيا عند البعض:على العلم، الدراسة ]7[.

خصائص التكنولوجيا:
1- التكنولوجيا علم مستقل له أصوله وأهدافه ونظرياته.

2- التكنولوجيا علم تطبيقي يسعى لتطبيق املعرفة.

3- التكنولوجيا عملية متس حياة الناس.

4- التكنولوجيا عملية تشتمل مدخالت وعمليات وخمرجات. 

5- التكنولوجيا عملية شاملة جلميع العمليات اخلاصة بالتصميم والتطوير واإلدارة.

6- التكنولوجيا عملية ديناميكية أي أنها حالة من التفاعل النشط املستمر بني املكونات.

7- التكنولوجيا عملية نظامية تعتين باملنظومات وخمرجاتها نظم كاملة أي أنها نظام من نظام.

8- تهدف التكنولوجيا للوصول إىل حل املشكالت.

9- التكنولوجيا متطورة ذاتًيا تستمر دائًما يف عمليات املراجعة والتعديل والتحسني.

ومن التعريف ميكن حتديد املكونات الثالثة التالية للتكنولوجيا:
- املدخالت Inputs: وتشمل مجيع العناصر واملكونات الالزمة لتطوير املنتج من: أفراد، نظريات 

وحبوث، أهداف، آالت، مواد وخامات، أموال، تنظيمات إدارية، أساليب عمل، تسهيالت. 
- العمليات Processes: وهى الطريقة املنهجية املنظمة اليت تعاجل بها املدخالت لتشكيل املنتج. 
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كحلول  لالستخدام  وجاهز  كامل  نظام  شكل  يف  النهائي  املنتج  وهى   :Outputs املخرجات   -
للمشكالت ]8[.

العالقة بني العلوم اإلنسانية والعلوم التطبيقية والطبيعية:
      إن استخدام مصطلح العلوم، )العلوم التطبيقية واملناهج العلمية( أدى إىل الغموض واإلرباك 
علوم  الكلمة  فإن  البشرية.  األنشطة  إىل  نظرنا  حال  اإلنسانية  العلوم  مصطلح  استخدام  يف 
ألي  وتستخدم  املعرفة   )knowledge( وتعين   )scientia( الالتينية  من  صيغت   )science(
للعلوم  ينحصراستخدامها كمرادف  يكاد  كلمة علوم  أن  الدراسة. غري  أو  املعرفة  فرع من فروع 
التطبيقية ذات الصبغة الطبيعية ]9[. وأمتد استخدام مصطلح علوم إىل دراسة الظواهر اإلنسانية 
االجتماعية، بناًء على آراء العديد من املفكرين يف جمال العلوم اإلنسانية كآدم مسيث الذي يرى 
أن االقتصاد كعلم األخالق من وجهة نظر إنسانية ]10[. ويف السنوات األخرية استخدم مصطلح 
العلوم اإلنسانية كمنهج أو فلسفة للعلم الذي يبحث يف فهم التجربة اإلنسانية بعمق دراسي، مادي، 

تارخيي، ثقايف، سياسي....اخل ]11[.
اجلانب  أن  غري  التطبيقية،  والعلوم  النظرية  العلوم  هما  العلوم صنفان  تصنيف  على  يغلب      
النظرية تنحصر  العلوم  العلمي قدميه وحديثه. فأضحت  التفكري  يعترب هو األساس يف  النظري 
يف العلوم اإلنسانية بينما العلوم التطبيقية تشمل العلوم الطبيعية. لكن الواقع أن العلوم الطبيعية 
ابتكاراتها،  وحداثة  وغموضها  لطبيعتها  كبرية  بصورة  واملفكرين  الدارسني  جتذب  والتطبيقية 
كما ارتبطت العلوم التطبيقية بالتكنولوجيا ومبجاالت العمل يف كثري دول العامل أكثر من العلوم 
اإلنسانية، فظهرت املفاضلة يف الدراسة واختيار التخصص الدراسي األكادميي. ويظهر ذلك يف 
العلمي  التخصص  وأسرهم على دراسة  الطالب  يركز  التعليمي حيث  السلم  األوىل من  املراحل 

كالطب واهلندسة والعلوم ذات الصلة أكثر من التخصصات اليت تؤهل لدراسة العلوم اإلنسانية.
اليت  البيئة  يف  تبحث  ألنها  إنسانية  علوم  كلها  تقديرينا  يف  واإلنسانية  الطبيعية  العلوم  إن      
تقوم بدراستها لصاحل اإلنسان. لذا جتد تداخاًل كبريًا بني بعض التخصصات يف العلوم الطبيعية 
والفلك  والفيزياء  واجليوفيزياء  اجليولوجيا  علم  أن  جند  فمثاًل  اإلنسانية.  والعلوم  والتطبيقية 
يهتم  الذي  بعلم اجلغرافيا  يرتبط  األمراض وغريها   وعلم  والطب  وعلم اهلندسة  والرياضيات 
بدراسة اإلنسان بإعتباره جزء من اختصاصه( كما يتصل هو بعلم االجتماع واألنثروبولوجيا مع 
اتصاهلما ببعض تلك العلوم. ومثل ذلك مناذج يتم استعراضها يف الدراسة األكادميية هلوية العلم 

وعالقته بالعلوم األخرى كمدخل دراسي يف كافة اجلامعات.
العلوم  تلك  عالقة  تؤكدها  التطبيقية  والطبيعية  اإلنسانية  العلوم  بني  والعالقة  التداخل  إن      
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بالتكنولوجيا اليت ساعدت على زيادة االرتباط باستخدام تقنيات الربط ووسائل التحليل والربط 
والتفسري والتقريب.

التطور التكنولوجي  والعلوم اإلنسانية:
من  توظف  مادية  نتائج  إىل  للوصول  ويهدف  به  التحكم  ميكن  مجاعي  نشاط  التكنولوجيا      
أجل تيسري حياة اإلنسان، فنتائج التكنولوجيا مادية ]12[. أدى التطور التكنولوجي اهلائل الذي 
يشهده العامل خالل العقود القليلة إىل تفاقم عدد من املشكالت اخلطرية اليت باتت تهدد أمن 
اإلنسان وغريه من الكائنات احلية وبقائهم على كوكب األرض ]13[. فالشيء اليقيين أن عملية 
التغري العلمي والتكنولوجي قد أطردت زمنًا طوياًل، لكن قوة الدفع قد تسارعت يف اآلونة األخرية 
على حنو غري مسبوق وترتب على ذلك إحداث حتوالت بعيدة املدى يف ظروف احلياة االجتماعية 
واإلنسانية بشكل عام ]14[. إن التكنولوجيا ابتكارات بشرية تهدف إىل استخدام تقانات جديدة 
لتوصيل املعارف ونتائج التجارب بأسهل طرق علمية. واستفادت من هذه التقنيات العلوم الطبيعية 
والتطبيقية يف بادئ األمر، إال أنه ما لبثت العلوم اإلنسانية أن وجلت هذا اجملال باستخدام تقنياته 

يف تطور مناهجها وبالتالي مت استحداث أمناط جديدة يف تناول موضوعات العلوم اإلنسانية.
     فقد مر التطور التكنولوجي الذي أثر على العلوم بتصنيفاتها املختلفة بعدة مراحل تعترب من 

بدايات عالقة العلوم اإلنسانية بالتكنولوجيا:  
     حقبة الكتابة، صارت احلوامل املادية هي خزانات العلوم، وصار مالك املعرفة يف هذه املرحلة 
هو الشارح أو املفسر، وقد عرفت هذه املرحلة ظهور نصوص دينية كربى مثل اليوبانيشاد والتوراة، 

وهي من املراحل املهمة يف تاريخ البشرية.
فرتة املطبعة، أتاح ظهور املطبعة خالل القرن اخلامس عشر إنتاج عدد كبري من الكتب وبدرجة 

متطابقة، وصار مالكو املعرفة يف هذه احلقبة هم املوسوعيون.
املرحلة الرقمية،  متيزت بظهور حامل قادر على ختزين كم هائل من كافة أنواع الوثائق، )مسموعة، 
مرئية، مقروءة( بتحويلها إىل رموز حتررها من احلوامل املادية، ما يتيح ختزين أعداد هائلة منها 
وحتركها يف أرجاء العامل قاطبة خارج إطاري الزمان واملكان. ومتيزت هذه املرحلة بإفالت املعرفة 

عن اإلحاطة وإىل األبد حيث بات مستودعها من اآلن فصاعدا هو الشبكات الرقمية.
كما يشهد العصر احلالي تقدمًا هائاًل يف التقنيات يف نواح متعددة، من أهم أوجه هذا التقدم، 
الثورة اهلائلة اليت حدثت من خالل ظهور االنرتنت ]15[. حيث انتشرت وسائل االتصال املتباينة، 
 ،Internet االنرتنت  مثل شبكة  الشبكات،  من خالل  يتم   ]16[ املعلومات  علي  احلصول  وأصبح 
وشبكة االجتماع بالفيديو عن ُبعد Video Conference، واألقمار الصناعية  وغريها من التقنيات 
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اليت أثرت يف مجيع مناحي احلياة االجتماعية، والسياسية واالقتصادية.
    حاليا يشهد اجملتمع العاملي تغريًا سريعًا يف مجيع اجملاالت، وتعد تكنولوجيا املعلومات ]17[ 
واالتصاالت من أبرز مظاهر هذا التغري، حيث أصبحت املعلومات مسة هذا العصر، ومن أجلها 
أفراده  يتواصل  الصغرية  بالقرية  يكون  ما  أشبه  العامل  وأصبح  املختلفة  االتصال  قنوات  تطورت 

بالرغم من املسافات البعيدة بينهم.
يقدم االنرتنت الفرصة لتأسيس متثيل عاملي ومتفاعل للمعرفة البشرية، مبا يشمل ذلك الرتاث 
استخدام  شيوع  لالنرتنت  الثاني  اجليل  ظواهر  ومن   .]18[ عامليًا  إليه  الوصول  وضمان  الثقايف 
املدونات Bloggers اليت متكن من تطوير مواقع االنرتنت، وإتاحتها علي اخلط املباشر جمانا، 

مما دفع بالكثري من املؤسسات واألفراد إلي تطوير مواقعها.
       عليه نرى أن العلوم اإلنسانية قد تفاعلت مع ثورة التكنولوجيا اليت ساعدت على انتشار املعارف 
اإلنسانية موازية للتطور التقاني الذي أنتظم العلوم الطبيعية والتطبيقية. وعلى سبيل املثال فقد 
استفادت علوم التاريخ واآلثار من التكنولوجيا يف الكشف عن املواقع األثرية ومعرفة تارخيها. كذلك 
علم اجلغرافيا باستخدام نظام االستشعار عن بعد وصور األقمار االصطناعية والصور اجلوية مع 
دقيقة  نتائج  إىل  والوصول  ودراستها  البيئة  على  التعرف  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  استخدام 
وسريعة وكذلك االستفادة من أجهزة املساحة وحتديد املواقع. أيضًا من العلوم اليت استفادت من 
التكنولوجيا علم االجتماع وعلم النفس )عدا العالجي( واملكتبات واملعلومات والصحافة واإلعالم 

وغريها.
التأثري اإلجيابي للتكنولوجيا على العلوم اإلنسانية:

الفنية  االبتكارات  وذلك من خالل  اإلنسانية  العلوم  تأثريًا إجيابيًا على  للتكنولوجيا  أن        ال شك 
املرتبطة بتطور الكتابة نفسها منذ أقدم العصور. فنشر املعرفة اإلنسانية أعتمد على العديد من الوسائل 

املبتكرة اليت ساعدت على ذلك. ومن مناذج التأثري اإلجيابي للتكنولوجيا على العلوم اإلنسانية:
 •  استخدام وسائط ووسائل االتصال يف إبراز أهمية ودور العلوم اإلنسانية يف احلياة.

 • طباعة ونشر جهود التفكري البشري الذي تناول كل القضايا اليت تساهم يف حلول االنعكاسات 
السالبة  املتعلقة بالتطور التكنولوجي.

للعلوم  النوعية  الطفرة  لتواكب  العلوم  ختصصات  بعض  يف  جديدة  ومفاهيم  أساليب  إدخال   •
الطبيعية والتطبيقية.

 •  حتديث ومنذجة مناهج العلوم اإلنسانية وفق متطلبات عصر التكنولوجيا واملعلوماتية والتقانة.
•  تغيري بعض املفاهيم القائلة بأن العلوم اإلنسانية علوم نظرية فقط.
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•  إدراج بعض املقررات األكادميية للعلوم اإلنسانية ضمن العلوم التطبيقية واحلديثة العتمادها 
على التقنيات واألجهزة اإللكرتونية.

•  إكساب الدارس الثقافة العلمية والتكنولوجية اليت تؤهله حلل املشكالت النامجة عن التفاعل بني 
العلم والتكنولوجيا وارتباطها مبجتمعه.

•  تنمية التفكري االبتكارى يف دراسة وحتليل املشكالت. 
•  إضفاء البهجة واملتعة على العملية التعليمية التعلمية لكل من املعلم والدارس، حيث يتم العمل 

يف جمموعات عمل صغرية.
التكنولوجية املتالحقة، وأثرها على اجملتمع سلبًا وإجيابًا، واجلهود  • مالحقة ومتابعة التغريات 

اليت تبذل للتحكم فيها.
التأثري السالب للتكنولوجيا على العلوم اإلنسانية:

    من خالل جتاربنا ومالحظاتنا حول تأثري التكنولوجيا واحلداثة على العلوم اإلنسانية، أبني بعض 
الرؤى اليت توصلت إليها يف اآلتي:

•  صرف أنظار الدارسني منذ املراحل األولية  من قبل أولياء األمور عن دراسة العلوم اإلنسانية 
والتوجه حنو ختصصات العلوم الطبيعية والتطبيقية العملية.

•  قللت من عدد املفكرين يف جمال العلوم اإلنسانية.
•  النظرة الضيقة واحملدودة للعامة حول ختصصات العلوم اإلنسانية.
•  تقليص دور بعض العلوم اإلنسانية يف أنها معارف نظرية وتارخيية.

•  شغف املثقفني إىل التعرف على كل ما هو جديد ومبتكر يف جمال التكنولوجيا الذي يقلل من 
االهتمام بالعلوم اإلنسانية.

مستقبل العلوم اإلنسانية من خالل الدراسات البينية:
     إن املفكرين يف جمال العلوم اإلنسانية يسعون بكل ما أوتوا من معرفة إىل البحث يف مستقبل 
من  اإلنسانية  للعلوم  البينية متثل حماولة  الدراسات  فإن  البينية.  الدراسات  من خالل  علومهم 
أهدافها  وان  جدًا  كبرية  املختلفة  العلوم  بني  العالقة  أن  إىل  وااللتفاف  النظر  لوجهات  تقريب 
متصلة بالشأن البشري. كما إن بعض ختصصات العلوم اإلنسانية تبحث عن دراسات بينية تربطها 
العلمية.  الساحة  على  به  تطل  وجهًا جديدًا  أو مستحدثة، جتدد من خالهلا  بتخصصات حديثة 
والبحثية تشرتك  العلمية  املراكز  الربامج اليت تطرحها  العديد من  البينية يف  الدراسات  وتتمثل 
فيها ختصصات خمتلفة على مستوى الدبلوم العالي واملاجستري. ومن األمثلة على ذلك الدراسات 
الدبلوماسية اليت حتتضن جبانب العلوم السياسية العديد من التخصصات النظرية، كذلك دراسة 
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املوارد البشرية والدراسات البيئية واالستشعار عن بعد وغريها.
      بناًء على كل ما تقدم فإن اهلوية األكادميية للعلوم اإلنسانية ال تزال حمافظة على شخصيتها 
اهلوية  تعزيز  إىل  يسعون  ختصص  كل  يف  املفكرين  وإن  العلوم.  خمتلف  بني  العلمية  ومكانتها 
األكادميية لتخصصاتهم ورفع درجة االهتمام بها إىل مستوى التنافس بل والسبق على جمال العلوم 
الطبيعية والتطبيقية العملية يف ظل التطور التكنولوجي. كما أن العلوم اإلنسانية قد استفادت فوائد 
التقانات احلديثة والتكنولوجيا.  كبرية نتيجة تطوير مناهجها وفق متطلبات العصر املنغلق على 

وأضحت التكنولوجيا الذراع اليمني للعلوم اإلنسانية.
اإلنسانية ممتطية  العلوم  إليه  ناطت  قد  والتطبيقية  الطبيعية  العلوم  بلغته  الذي  الشأو  إن      
العلمي خاصة  التطور  وعن  الناجتة عنها  السلبية  اآلثار  ومهتدية مبعاجلة  التكنولوجية  التقنيات 
وتطور  به  تقوم  الذي  اإلنسانية  للعلوم  األكادميية  الدور واهلوية  التصنيع. وهذا يعضد  يف جمال 

شخصيتها لتواكب القفزات السريعة يف العلوم والتكنولوجيا.
   بكل ما تقدم ميكن أن توجز اجتاهات الدراسات االنسانية ملواجهة التطور التكنولوجي، بأن 
تستحدث مسميات جديدة ترتبط بالتكنولوجيا ولو جزئيًا حتى جتد لنفسها خريًا تطل به من حالهلا 
على املتلقني للمعرفة يف ثوب  قشيب جيذب االنتباه وخيلق سوق عمل من خالل هذه التخصصات. 
ويف   ، والعالجي  الطيب  االجتماع  علم  منها  االجتماع  علم  ختصصات  ذلك  على  النماذج  ومن 
اجلغرافيا نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد ، ويف علم املكتبات االرشفة اااللكرتونية 

وتطبيقاتها وغريها .
النتائج اليت خرجت بها الورقة:

 • إن العلوم اإلنسانية ال ختتلف يف أهدافها عن العلوم الطبيعية والتطبيقية ألنها تهتم مبا يسعد 
اإلنسان  وجتعل حياته أقل تعاسة.

 إن العلوم اإلنسانية واالجتماعية قد استفادت من التكنولوجيا يف تطوير مناهجها وطرق تدريسها.
•  إن اهلوية األكادميية للعلوم اإلنسانية ال تزال حمافظة على شخصيتها ومكانتها العلمية بني 

خمتلف العلوم.
•  إن الدراسات البينية متثل حلقة الوصل بني العلوم املختلفة، وان هلا مستقبل مشرق يف ربط 

العلوم اإلنسانية بالعلوم األخرى.
اإلنسانية  الدراسات  ختصصات  ملستقبل  جديدة  نواة  تكون  أن  ميكن  البينية  الدراسات  إن    •

واالجتماعية.
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م�ستخل�ص
   هدفت الدرا�سة اىل امل�ساهمة يف تطوير الفكر املحا�سبي و ال�سريبي، ايجاد علقة بي �سحة التقدير والر�سا، 
امل�ساهمة يف تقليل التهرب ال�سريبي،امل�سكلة يف التهرب ال�سريبي، عدم الر�سا بي املمول والديوان ،الفر�سيات : 
هناك علقة بي عدالة ودقة حما�سبة ال�سرائب والتهرب ال�سريبي، يوؤدى تطبيق القيا�س املحا�سبي العادل اإىل دقة 
ال�سريبي يف  التهرب  الدرا�سةيقل  نتائج  املقارن،  التحليلي  واملنهج  ال�ستنباطي  املنهج  ا�ستخدم  ال�سريبي،  التقدير 
�سريبة القيمة امل�سافة ، القيا�س املحا�سبي للربح ل يتعار�س مع القيا�س ال�سريبي للربح، ال�سداد ال�سهري لل�سريبة 
يقلل فر�س التهرب. وو�ست الدرا�سة:تثقيف وتدريب معظم املمولي  حول كيفية قيا�س ال�سريبة والربح املحا�سبي، 
احلالية  امل�سافة  القيمة  حت�سيل  طريقة  اعتماد  العمال،  ارباح  �سريبة  يف  ال�سريبي  التهرب  عدم  فر�س  زيادة 

لل�سرائب الخري ما امكن.
الكلمات املفتاحية: اأ�ساليب قيا�س الربح – الوعاء ال�سريبى

 Abstract
   The study aimed to contribute the development of the tax and accounting 
thought, find a relationship between the health of appreciation and satisfaction, 
contributing to reduce tax avoidance, the problem tax avoidance, dissatisfaction 
between the financier and the tax chamber, Hypotheses: There is a relationship 
between the accuracy and fairness of the tax accounting and tax avoidance, lead to 
the application of accounting measure fair to tax estimate accuracy ,Methods:  use 
deductive, comparative and analytical method, Results: at least tax avoidance in 
(VAT) Accounting Measurement of profit is not inconsistent with the measurement 
of the profit tax, the monthly payment reduces opportunities for tax evasion. 
Recommendations: share views  and training of most of the financiers on how to 
measure the tax and accounting profit, not to increase the chances of tax avoidance 
in the business profits tax, the adoption of the current method of collection of value 
added tax other as much as possible
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مقدمة:
    الضرائب تشكل احد أهم مكونات اإليرادات فى الدولة و هلذا فإن معظم التشريعات املالية 
للدولة تسعى لتحقيق التوازن بني رغبات املمولني والدولة والعمل على استخدام الضرائب بوصفها 
موجهًا أساسيًا للتنمية املالية العامة فى معظم البلدان , ولعل علم احملاسبة هو احد أهم الركائز 
األساسية التى تعمل على قياس مقادير الضرائب فى شتى أنواع الضرائب, ورضا املمول يشكل 
عقبة كبرية للمسؤولني فى ديوان الضرائب والدولة بصورة عامة الن ثقافة الضريبة فى اى بلد 
ومدى الزاميتها فى األساس األول احد أهم مقومات التعاون اجليد بني دافع الضريبة وبني سلطات 
الضرييب ظاهرة قدمية  التهرب  االقتصادي،  وثقافة اجملتمع  ونظام احلكم  الدولة  تلك  ضرائب 
ناجتة عن جمموعة من التعقيدات هلا جذور عديدة مثل نوع احلكم وشكل الدولة والرضا أو عدمه 
على سلوك الدولة املالي، كما أن عملية قياس الضريبة ومستوى العدالة التى ميكن أن حتققها هذه 
الضريبة يعترب احد ركائز منع التهرب الضرييب, والدولة غالبًا ما تسعى ملنع التهرب الضرييب 
سواء ارتبط بالقياس احملاسيب للضريبة أو بكيفية تقدير وعاء الضريبة أو طرق حتصيلها من 
حيث املكان والتوقيت ومفتشي التحصيل أوعمليات االستئناف املرتبطة مبراحل التحصيل الضرييب 
من قبل السلطات التى تعمل من قبل السلطات الضريبية فى ديوان الضرائب واألسس التشريعية 
فى الدولة التى تعمل على صياغة قانون الضرائب ومراعاة عالج مشاكل التهرب الضرييب او باي 

وسيلة منع تري مشروعيتها.
مشكلة الدراسة: 

     تتمحور مشكلة البحث يف تعدد الطرق والسياسات احملاسبية لعملية حتديد قيم الربح يف الفكر 
احملاسيب  واختالف النتائج باختالف الطريقة والسياسة احملاسبية  والتعبري عنها بقيم نقدية من 
اهم املشاكل احملاسبية يف طرق تقدير الربح , مشكلة الدراسة يف تعدد اساليب القياس احملاسيب 
واثر هذة االساليب وما تؤول الية  من نتائج  ذلك القياس احملاسيب علي القوائم املالية املنشورة  
لالطراف املستخدمة للبيانات املالية سواء كانت داخلية او انها خارجية , كما ان التقدير احملاسيب 
للبنود املراد قياسها خيتلف حسب جوهرية البند, وايضا تظهر مشكلة التحيز من احملاسبني عند 
تقدير بنود مالية احيانا يف حالة غياب معيار حماسيب حيدد طريقة القياس و تظهر املشكلة يف 
القياس احملاسيب لاليرادات واملصروفات خيتلف اذا اختلفت السياسات احملاسبية اليت مت  ان 
استخدامها يف القياس مما ينتج عنة  تشوية التوقعات للنتائج من قبل املستخدمني لالفصاحات 
املرفقة مع القوائم املالية بوصفها جزء ال يتجزأ من تلك القوائم , وتظهر مشكبة الدراسة يف مقدار 
او سياسة حماسبية يف عمليات  بالقوائم يف حالة استخدام  اسلوب قياس معني  الظاهر  الربح 
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اول  الوارد  املبيعات مثل سياسة  املستخدمة يف حتديد قيمة  للمخزونات  حتميل املصروفات مثال 
يصرف اول او الصادر اخري يصرف اوال وغريها من السياسات احملاسبية فان استخدام سياسة 

من اخري يؤثر مقدار الربح السنوي وبالتالي على مقدار الربح الضرييب.
اهمية الدراسة:

القومي وذلك من خالل  الضرائب يف االقتصاد  تلعبه  الذي  الدور  أهمية  البحث من  أهمية  تنبع 
حتويل أموال الضرائب للمساهمة يف عملية التنمية يف الدولة من مشاريع التنمية وغريها.

مناهج الدراسة:
    اعتمد البحث علي مناهج متعددة منها املنهج التارخيي الستعراض الدراسات السابقة ذات 
 ، الفرضيات  البحث اختبار  ،واملنهج االستنباطي وذلك لصياغة مشكلة  البحث  العالقة مبوضوع 
التحليلي  الوصفي  واملنهج  االستنباطي  املنهج  البحث،  وذلك لصياغة مشكلة  االستقرائي  واملنهج 

املقارن. 
فرضيات  الدراسة: 

    قامت الدراسة علي اختبار الفرضية هناك عالقة بني عدالة ودقة حماسبة الضرائب والتهرب 
الضرييب، يؤدى تطبيق القياس احملاسيب العادل إىل دقة التقدير الضرييب.

أهداف الدراسة:  
   هدف البحث إلي معرفة مفهم وأهداف أساليب قياس الربح الضرييب، وتوضيح أثر املعايري 

احملاسبية من قبل املعايري احملاسبية الدولية علي حتديد الوعاء الضرييب.
تنظيم الدراسة:

يتكون البحث من:
 مقدمة 

احملور األول: اإلطار النظري والدراسات السابقة.
 احملور الثاني:  الدراسة التطبيقية.

 اخلامتة.
احملور األول : اإلطار النظري والدراسات السابقة

أوال: أساليب قياس الربح احملاسيب
مفهوم القياس احملاسيب : هو عملية حتديد القيم العادلة عند اكتمال الصفقة للسلع واخلدمات 
اواغتناء االصول بانواعها وشروطها املختلفة علي اساس نقدي ال كمي بعملة التقرير اليت تقرها 

السياسات احملاسبية للمنشاة اتباعا ملنهج احملاسبة يف القياس خالل فرتة  العام املالي . 
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املشاكل احملاسبية للقياس:
   يؤدي تطبيق نظام متويل املشروعات اخلاص بتكاليف األنشطة )ABC( إىل خفض التكاليف 
اإلضافية للمشروعات حتت التنفيذ بنسبة تصل إىل 30 % من إمجالي التكاليف وذلك بعد التحديد 
إعادة  وبالتالي  قيمة،  اليت ال تضيف  األنشطة  وإلغاء  بالتكاليف  إرتباطًا  األكثر  الدقيق لألنشطة 
توزيع  املوارد لألنشطة بتنوعها واختالف مصادرها األكثر نفعًا ورفع كفاءتها ]1[. ولقياس كفاءة 
عمل املنظمة ومستوى أداء وظائفها بكفاءة فإنه جيب أن يتم نسب جمموعة من العوامل املهمة 

لتكون مقياس للعائد يفيد يف تقييم األداء ألي مركز لعدة أسباب هي:
1/ ميكن حساب العائد لكل  عائد حقلي للنشاط املرتبط باملشروع. 

2/ صعوبة حتديد االستثمار املستخدم ألحجام صغرية من عدد كبري ومتنوع من املنتجات ]2[.

فرض وحدة القياس النقدي : يفرتض احملاسبون أن النقود هي وحدة قياس مالئمة لتحديد مدى 
القياس  تؤثر يف  اليت  النظريات   .]3[ املشروع  املاىل يف  للنشاط  وقياس  املختلفة  العمليات  تأثري 

احملاسيب لألرباح.
التقليدية تقوم على إفرتاض مؤداه  للوكالة حول الربح:  ان النظريه  التقليدية      رأي النظرية 
)أن حتقيق  أقصى ربح ممكن للمالك هو اهلدف الطبيعي  واألساس الى منظمه(، وبهذا تكمن 
مسؤولية إدارة املنظمة بتحديد وضع اخلطط، وتصميم السياسات املختلفة،واليت تساهم يف حتقيق 

هذا اهلدف بصورة مباشرة.
      راي النظرية احلديثة للوكالة حول الربح: هذه النظرية هي اليت ترتبت عليها إنفصال امللكية 
عن االدارة، واالنتقادات املوجهة للنظرية التقليدية أظهر عددًا من النظريات اليت قدمت حتلياًل 
واالجتماعية  البيئية  العوامل  تراعي  اليت  األعمال  منظمات  يف  املشروعات  ألهداف  واقعيه  أكثر 
واالنسانية و السلوكية عند إختاذ قراراتها حول الرحبية، وأن عملية توزيع األرباح تعد جوهرية  
بالنسبة للمستثمرين يف املشروعات اجلديدة، وذلك ألن التوزيع لألرباح كل عام يعد مؤثرًا جيدًا 
وهامش أمان إضايف حلملة االسهم و يزيد الثقة والتأكد،ويظهر صحة نظرية )نظرية عصفور يف 
اليد( لبايدن شلرتد اليت تقضي بأن )تعتمد  لتوزيعات علي املستثمرين طاملا أن التوزيعات  تزيل 

عدم التأكد للمستثمرين ]4[.
    نظريات تعظيم املنافع ونظريات السلوك: تهتم األوىل بتعظيم هدف معني، وهذا اهلدف يتم 
قياسه على ضوء أحد املعايري املالية، مثل الربح أو السيولة ومنها النظرية طويلة األجل للمنافع 

)نظرية املبيعات,نظرية تعظيم النمو,نظرية تعظيم ثروة املالك(.
    أما النظرية السلوكية: وهلا مدخالن )مدخل تعدد األهداف, املنفعة االدارية(]5[. وعمليات 
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املشروع تتمثل يف األحداث االقتصادية اليت يتم تسجيلهاباسس النظام احملاسيب، وقد تكون هذه 
العمليات داخلية أو خارجية، وجيب أن تبقى على التوازن اخلاص باملعادلة احملاسبية، وكل عمليه 
احملاسبية  املعادلة   على  لباشيليو(،  املزدوج  القيد  ثنائي)نظرية  تأثري  هلا  يكون  أن  مالية جيب 
كالزيادة يف األصول جيب أن يتبعها نقص يف أصول أخرى فعمليات املشروع تتمثل يف كافة النواحي 

االقتصادية ]6[.
بعض الطرق املؤثرة يف قياس االرباح واالرباح الضريبية التقديرية )راي املفتشني(:

السنوي  الربح  متوسط  نسبة  العائد احملاسيب  معدل  العائد احملاسيب: ميثل  معدل  أوال: طريقة 
العائد منسوبا  أن معدل  أتضح  إذا   .]7[ النشاط  املشروع خالل فرتة  اىل متوسط االستثمار يف 
الربح السنوي مع متوسط االستثمار السنوي يف املشروع  غري سليم فيجب عالجه  اىل متوسط 
العائد احملاسيب  ومعدل  املشروعات,  قرارات  قبل متخذي  نظر من  التقييم مكان  تكون عملية  و 
يعمل على معرفة العوائد املتوقعة خالل فرتات سابقة لعملية قياسها يشكل عملية ختمني تارخيي 
يعمل على معرفة متوسط االستثمار بقياس التدفقات النقدية خالل الفرتة املفتوحه،وكذلك فان 
عملية احلصول على رقم متوسط االستثمار خالل فرتة النشاط ال تعدو عن كونها توقع إليرادات 
املتقلبة سواء كان ذلك من تلك  املتغريات والظروف االقتصادية  استثمارية ختضع جملموعة من 
الظروف اليت ميكن التحكم فيها أو التأثري يف نتائجها وهي الظروف الداخلية للوحدة االقتصادية 
كعدد الوحدات املنتجة أو الطاقة املستقلة يف عملية التشغيل أو املوارد البشرية اليت تقوم بتحقيق 
األهداف بصورة تنفيذية أو أي ظروف داخلية وكذلك الظروف االقتصادية اخلارجية اليت يصعب 
التحكم فيها والتأثري يف ماآلتها ونتائج حدوثها كالتغريات يف أسعار الصرف للعمالت األجنبية أو 

التضخم أو ظروف تقلبات العرض والطلب والكوارث البيئة.
مشاكل مرتبطة بعدم اعتماد بنود قائمة املركز املالي عند املفتشني الضريبيني:

1- خمصص هبوط أسعار العمالت: إذا حدث وان هبطت بقيمه أقل مما هو خمصص نكون قد 

احتفظنا بالنقد دون حتريك وقللنا من معدل دورانه دون إن نقوم بتسجيل ذلك حماسبيًا وإذا 
زاد هذا املخصص عن املتوقع الحقًا فان عملية القياس لكل بنود امليزانية حتتاج إلعادة  نظر فيه 
لتأثرها بصورة مباشرة وغري مباشرة، بالرغم املفقود الناتج عن مثل هذه الزيادة, ان مبدأ احليطة 
واحلذر احملاسيب اليفي باإلغراض احملاسبية للقياس السليم، فعند إختيار أعلى خسائر متوقعة 
لبناء املخصص يتم جتميد هذه النقود من قبل االدارة على نتائج أعماهلا,و عملية وضع املخصص 
هي عملية فنية  حتتاج اىل تقديرات دقيقة ذلك لعالقتها باالرباح املوزعه واالرباح هي التقرير 
الذي يقيس مدى جناح العمليات يف املنشأة حتى فرتة زمنية حمددة، ويستخدم التقرير يف حتديد 
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رحبية املنشأة وقيمة االستثمارات بها وقدرتها اإلئتمانية ]8[.
    يصعب أن يتوازن املخصص املخطط له مع الفعلى، مما يتطلب إعادة النظر يف مبدأ احليطة 
واحلذر أو االستحقاق احملاسيب،إن هذه املشاكل احملاسبية البسيطة ال تؤثريف املؤسسات الصغرية 

أو املتوسطة بصورة جوهريه، أو إمنا يكون تأثريها جوهريًا يف املؤسسات الكبرية والقارية منها.
أو  جديدة  مشروعات  بتنفيذ  تقوم  اليت  املؤسسات  اجلارية:  املشروعات  على  املخصصات   -2

مشروعات حتت التنفيذ يف الغالب كبرية أو يف طريقها الن تكون كبرية مما يعنى ضرورة إظهار 
آثار املخصصات واالحتياطيات املوضوعة على القوائم املالية عند القيام بعكس التأثريات املختلفة 
يف خمتلف بنود القوائم املالية، أن املؤسسات الرحبية تعمل على التأكد من نتائج أعماهلا بصورة 
دقيقة حتى الترتك األمور للصدفة أو التخمينات غري الدقيقة، ولعل وضع املخصصات يعتمد على 
الغالب ما متتاز  اليت يف  االحتياطيات  املشاكل احملاسبية يف جتميد  و تظهر  التنبؤية،  العمليات 
الغالب هي  مبدى زمين أطول من املخصصات، فهذه االحتياطيات هي من االرباح الصافية يف 
بديل لدعم راس املال دون إجراء اى رمسلة هلذه االحتياطيات، وتكون هذه االحتياطيات دخاًل 
سنوي  ربح  على  احلصول  يف  األسهم  ومحلة  املالك  رغبة  بني  تكون  اليت  املؤسسات  من  لكثري 
مقابل احتياجاتهم اجلارية و السنوية، لضمان تقلبات الظروف االقتصادية أو حتى عوامل أخرى 
خارجية ناجته عن ظروف خارجية كالكسادوغريها من الظروف الطبيعية خارج سيطرة الوحدة 
االقتصادية، وميكن أن يؤثرعلى جارى املساهمني الذي مت تسجيله يف قائمة املركز املالي يف نهاية 
الفرتة، تظهر مشكلة التقييم خاصة يف املؤسسات اليت تنتج سلعًا أو تقدم خدمه ويقدم احد هؤالء 
املساهمني وخاصه التنفيذيني منهم بسحب سلعه أو خدمه لصاحل إستخدامه الشخصي، ويف نفس 
الوقت يكون قد مول املنشأة متوياًل داخليًا ظهر يف حساب جارى الشركاء أو املساهمني عالوة على 

رامساله املدفوع مسبقًا 
3- املطلوبات االحتمالية والتعهدات خارج امليزانية  : اذا مل يتم  ذكر اي مطلوب احتمالي  او 

تعهدات  وبنود خارج  امليزانية  كما نص  املعيار احملاسيب الدولي )30( كما نص  بانة جيب  
االفصاح عنمطلوبات حمتملة  وتعهدات مثل ) طبيعة  ومبالغ  التعهدات مبنح تسهيالت غري قابلة 

لاللغاء  دون التعرض ملخاطر حتمل جزاءآت  أو مصروفات كبرية. مل يتم االفصاح عنها( 
4 -  تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات : نص املعيار على انه جيب تقديم افصاح  حتليلي  
عن تواريخ  استحقاق موجودات  ومطلوبات  املؤسسات املالية . مل يتم االفصاح  بالصورة الكافية .

5-اخلسائر الناجتة  عن القروض والسلفيات  : نص املعيار على انة جيب االفصاح عنها, مل يتم 

االفصاح بالصورة  الكافية  املفصح عنها يف املعيار الدولي .



103

ISSN: 1858 - 8522 جملة جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية  –   العدد الثاني - يونيو  2018م

6- عرض احلساب االفتتاحي: عند بداية مزاولة النشاط مما يستدعى إن يتم عرض املسحوبات 

حسب العرض احملاسيب إن ختصم من مجلة راس املال أو من االرباح اجلارية املوزعة اليت ختص اى 
مساهم يف نهاية العام املاىل، إال إن املشكلة تظهر عند قياس هذه املسحوبات وتقدير قيمتها، و يتم 
تقييم هذه املسحوبات أوال بأول. إن  تسجل الكميات، و السعر الذي يتم التحاسب به عينا، السوق أم 
التكلفة أم القيمة العادلة، إن اللوائح قد تتضمن حاًل ملثل هذه احلاالت إال إن التنفيذ القائم يف معظم 
احلاالت يتم تطبيقه بصورة عادله، وخاصة إذا كان الساحب الشريك له تأثري قوى باسهمة يف االدارة 

،ويؤثر كربحجم متويل الشريك اجلاري، و زيادة أسهمه، أو رئاسته جمللس واالدارة. 
إحتسابها  يتم  متعددة  بسياسات  للمسحوبات  التقييم  عملية   : الشخصية  املسحوبات  تقييم   -  7
على  ينعكس  أصال مما  إثباتها  عملية  يف  الدقة  التراعى  وأحيانا  بالسوق  وأحيانا  التكلفة  بسعر 
القوائم املالية للوحدة االقتصادية وتظهر هذه املشكلة بتأثرياتها يف الربح التشغيلي يف إحتساب 
قيمتها بالتكلفة كجزء من املشرتيات وتؤثريف الكميه املشرتاه وصحة إثبات نتائج البيع، حبيث اليتم 
التفريق بني السلعة املسحوبة، فإذا بيعت بسعر البيع تعد مبيعات آجله للمساهم وإذا قيمتها بسعر 
التكلفة جيب إن تعامل معاملة السحب النقدي وعدم إدراجها ضمن املشرتيات للعام اجلاري حتى 
التؤثر يف القياس السنوي للمشرتيات. وقياس القيمة الزمنية هلذه املسحوبات, والقيمة الزمنية 

للنقود هي مبلغ الغرض بني ما يقدمه الفرد أو اجلماعة اليوم وبني مايتحصلون عليه مستقباًل.
8 - التحميل على بند املصروفات الرامسالية: أن الفكر احملاسيب تناول هذه املصروفات كجزء 
من املصروفات الرامسالية اليت جيب أن يتم التعامل معها كجزء من االنفاق الرامساىل، كاألصول 
لتخوف أطراف عديدة من كيفية  املرحلة على عجل، نسبة  امللموسة، حتى ال ترتك هذه  الثابتة 
حتميل املصروفات األولية اليت مت انفاقها من بداية املشروع اجلديد واملشروعات التوسيعية، أي 
هذه  أكانت  سواء  جديدة  مشروعات  يف  والدخول  التطوير  يف  رغبة  من  فكرتها  تنشأ  اليت  تلك 

املشروعات امتدادا للنشاط القائم أوكانت به بعض املخاطر.
1978م أصدرت جلنة معايري احملاسبة  أكتوبر عام  : يف  امليزانية  لتاريخ  9 - األحداث الالحقة 
امليزانية  تاريخ  بعد  تقع  اليت  واألحداث  احملتملة  األمور   " بعنوان   )10( رقم  املعيار  الدوليه 
العمومية " وقد نطرق هذا املعيار لفريق الوقائع اليت حتدث بعد تاريخ امليزانية . " هي تلك 
الوقائع االجيابية وغري االجيابية اليت تقع يف الفرتة ما بني تاريخ إعداد امليزانية وتاريخ احتمال 

القوائم املالية من جملس اإلدارة ]9[.
ثانيًا: قياس الربح الضرييب

الضريبة :هي مبلغ نقدية تدفع بصورة دورية لتمويل النفقات العامة للدولة )االقتصادية والسياسة 
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واالجتماعية( وفقًا للقوانني واللوائح والتعليمات اليت تصدر بهذا الشأن، وبشكل نهائي وبدون مقابل 
مباشر متوقع ]11[. الضريبة حديثًا: هي إدارة إقتصادية وإجتماعية وسياسية جبانب أنها إداة 

مالية ملد اخلزانة العامة للدولة باملال.
مراحـل الضريبـة:

للضريبة عدة مراحل هي: ]12[.
املرحلة األوىل : وهي حتديد مقدار املال اخلاضع للضريبة سواء كان املال داخاًل أو رأس مال.

املرحلة الثانية: حتديد مقدار الضريبة عن طريق اسخدام معدل أو سعر يقرره املشرع الضريبى.
املرحلة الثالثة: التحصيل بإحدى  الطرق السابقة االشارة هلا.

املادة )12( من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م اليت جيوز مبوجبها لوزير املالية بتوصية من 
أمني ديوان الضرائب إعفاء أى دخل إىل مدى معني حيدده أمر يصدره ، كما جيوز للوزير إلغاء 

ذلك اإلعفاء ]13[
   ورغم شيوع التمييز أو التفرقة بني الضرائب املباشرة وغري املباشرة اال أنه اليوجد اآلن معيار 
دقيق يكفي وحده للتمييز بني هذا النوع من الضرائب فعلماء االقتصاد اليتفقون علي معيار معني 
ان  ميكن  اليت  املعايري  أهم  يلي  فيما  نتناول  وسوف  الضرائب  من  النوعني  هذين  بني  للتفرقة 

تستخدم لتقسيم الضرائب إلي مباشرة وغري مباشرة ]13[.
اهداف النظام الضرييب: 

يهدف النظام الضرييب الي جمموعة من االهداف االساسية وعلي سبيل املثال ال احلصر ميكن 
تلخيصها يف ]14[

1/ وسيلة للمساهمة يف  النفقات العامه والتمتع خبدمات الدولة احلضارية 

2/ تساعد علي دفع عجلة النمو االقتصادي يف اجملاالت املرغوبة

3/ تستخدم كطريقة العادة توزيع الدخل والثروات بني افراد اجملتمع 

4/ حتقيق االستقرار يف النظام االقتصادي وادارة الرقابة.

اجراءات التقدير الضرييب:
البيانات  وحتليل  مجع  من  ميكنها  معلومات   نظام  على  الضريبيه  السلطات  معظم  تعتمد       
املاليه اخلاصة باملمولني او دافعي الضرائب وغالبا هذة املعلومات مصدرها املمول نفسة واحيانا 
بعض اجلهات اليت تنتج املعلومات عن الغري وفقا الرتباط انشطتها باولئك املموليني مثل سلطات 
اجلمارك او وزارة االقتصاد القومي او اجلهاز املركزي لالحصاء او وزارة اخلزانة او اي جهات 
حكومية رمسية  ترتبط باملعلومات املالية ، ونظرا الن الضرائب تشكل احد اهم مصادر املشاركة 
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من املواطنيني يف النفقات العامة فان عمليات تقدير الضرائب تلقي اهتماما متزايدا لدي ديوان 
الضرائب وبالتالي تعمل تلك اجلهات علي تشجيع املموليني علي امساك دفاتر حماسبية وفق اسس 

احملاسبة املتعارف عليها ليتسين هلا قياس االيرادات واملصروفات املتعلقة باملمولني.
املشاكل الضريبية املرتبطة بقياس قائمة املركز املالي وقائمة الدخل:

    وضعت جلنة معايري احملاسبة الدولية املعيار رقم )12( الذي يتناول املبادئ املوحدة للتحاسب 
الضرييب اخلاص بالشركات متعددة اجلنسيات والذي صدر يف يوليو 1979 واملعاجلة احملاسبية 
املالية  للقوائم  وفقا  حتتسب  واليت  املختلفة  وامسائها  باشكاهلا  الدخل  علي  للضريبة  املوحدة 
اخلتامية املعدة اخلتامية املعدة وفقا للمعايري الدولية، ويتضمن ذلك حتديد وعرض قائمة تبني 
مقدار او قيمة املصرف او الوفر الناتج من ضريبة الدخل عن الفرتة احملاسبية ]13[. هذا املعيار 
اثر على القياس احملاسيب يف معظم املؤسسات اهلادفة للربح من غري الشركات متعددة اجلنسيات 

حبيث يشكل اطارا ميكن ان يساعد يف عدالة القياس.
أو  الشهرة  مبلغ  على  األعمال  اندماج  يف  ومطلوبات ضريبية  االعرتاف مبوجودات  يؤثر  وعموما 

الشهرة السالبة الناشئة عن هذا االندماج ]14[.
مصروف )دخل( الضريبة الذي يعود للبنود غري العادية املعرتف بها خالل الفرتة.

شرح للعالقة بني مصروف )دخل( الضريبة والربح احملاسيب:
احلصول  يتم  اليت  املبالغ  عن  عبارة  هو  اإليراد  فان  ومكوناتها  الدخل  لقائمة  بالنسبة  اما      
عليها نقدًا مباشرة أو الحقًا من جراء البيع اآلجل للسلع واخلدمات مقابل مصاريف ساهمت يف 
حتقيق عملية البيع .وهو ايضا هو التدفقات الداخلة إىل الوحدة أو أي زيادة يف أصوهلا أو تسديد 
خلصومها )أو كليهما معا( اليت تنشأ عن إنتاج وبيع السلع وتأدية اخلدمات للغري أو أي أنشطة 
أخرى مما يشكل األعمال الرئيسية املعتادة واملستمرة. ويالحظ على هذا التعريف انه ينظر إىل 
اإليراد على انه كل ما يسفر عنه النشاط اإلنتاجي خالل فرتة معينة وبالتالي يتمثل اإليراد يف ظله 
يف كل ما يتولد من قيم سواء كان ذلك يف شكل سلع أو خدمات أو نظري أي أنشطة أخرى تقدمها 
املنشأة للغري وسواء مت تبادهلا مع الغري أو مل يتم تبادهلا خالل الفرتة ]15[. جيب على الشركة 
الدخل واملصاريف على  و تدوين  بها  أو ملزمة نظامًا باالحتفاظ  التجارية  بالدفاتر  اليت حتتفظ 
أساس مبدأ االستحقاق . وما عدا ذلك ، جيوز هلا لألغراض الضريبية استخدام مبدأ االستحقاق 

أو املبدأ النقدي
من  )د(  أو  )ج(  للفقرة  طبقًا  االستحقاق  إىل  النقدي  املبدأ  من  التغيري  باستثناء  ه- 
املصلحة موافقة  على  احلصول  بعد  احملاسبية  سياسته  تغيري  للمكلف  جيوز  املادة،  	هذه 
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و - إذا غري املكلف سياسته احملاسبية ، فعليه إجراء التعديالت على بنود الدخل واحلسومات أو 
الدين أو أي بنود أخرى يف السنة الضريبية اليت تلي التغيري حبيث ال حيذف أي بند أو يظهر أكثر 

من مرة ]16[
التغيري املستمر يف نسب ومعدالت الضرائب: 

   وذلك يتم دون توضيح ذلك للممول )قاعدة اليقني( أو إعالن ، وهناك تعقيدات ترافق العمل، 
خاصة فيما يتعلق بالفواتري اليت تسمى فواتري املقاصة، بل وارتباط معدالت ونسب الضرائب مبا 

هو معمول به.
بعض العوامل املؤثرة يف التقدير الضرييب:

اوال: مشاكل مرتبطة بعدم اعتماد بنود االرباح واخلسائر املراجعة عند املفتشني الضريبني
يتم جتميع عناصر  واخلسائرحيث  االرباح  بإعداد حساب  تقوم  املتاجرة  إعداد حساب  بعد      
اإليرادات واملصروفات إىل ناتج حساب املتاجرة سواء كان جممل ربح أو جممل خسارة، ان قائمة 
الدخل هي التقرير الذي يقيس مدى جناح العمليات يف املنشأة حتى فرتة زمنية حمددة، ويستخدم 

التقرير يف حتديد رحبية املنشأة وقيمة االستثمارات بها وقدرتها اإلئتمانية ]17[.
     و معلوم أن هذه القائمة هي تعبري عن نتيجة األعمال وكانت هي األهم بالنسبة للمالك باعتبار 
معظم  وهدف  اخلسارة،  وكذلك  به  املرتبطة  األخرى  املالية  والقيم  ومقداره  الربح  تظهر  أنها 
املؤسسات املالية واالقتصادية هو حتقيق الربح وبالتاىل فإن هذه القائمة جعلت اإلهتمام متزايدًا 
فاإلدارة تربط جناحها مبقدرتها على توليد االرباح واملستثمرين املتوقعني وأسهم املؤسسة يف سوق 
املال والبورصة وتقاس بعائد السهم من الربح مما جعل املؤسسات اهلادفه للربح تسعى باستمرار 
بضرورة إظهار الربح بصورة عادلة ال متتد إىل توزيع راس مال الوحدة االقتصادية, وتوضح قائمة 
الدخل نتيجة أعمال الشركة خالل الفرتة املنتهيه من خالل بيان إيراداتها ومصروفاتها ونتائجها 
من ربح أو خسارة ويعد أهم تقرير ماىل بالنسبة لكثري من احملليني املاليني واملستثمرين احلاليني 
واملتوقعيني على باعتبار أنها تعد مؤشرًا مهمًا يتوقع ما سيكون عليه مستقبل الشركة ]18[ وتؤثر 
السياسيات احملاسبية يف اعداد العمليات أوقائمة االرباح واخلسائر وقائمة الدخل وغرضها تقسيم 
املصروفات  مع  معينة  فرتة  املكتسبة خالل  اإليرادات  مقابلة  معينة عن طريق  اقتصادية  وحدة 
وفق النشاط اجلوهري للمنشاة مما يتطلب تقديم طريقة عرض حماسبية على اخري وبالتاليقد 

حيدث تعديلل يف  اإليرادات اليت تقاس على اساسها الضرائب.
    جيب اإلفصاح عن اإليراد عند متام إثباته فى السجالت احملاسبية والتعبري عنه بالقوائم املالية 

متى توفراكتساب الربح او اقرتابة او االنتهاء املبادلة التجارية ]19[
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اسس احملاسبة الضريبية حول القياس يف حالة تقديم بيانات قوائم مالية داخلية:  
خالل  من  الرحبية  معادالت  الي  للوصول  الضرييب  الفحص  يف  التعادل  حتليل  تطبيق  ميكن    

االستدالل  باملتغريات الدالة علي هامش الربح يف التالي: ]20[
1/ الربح املستخرج من املخزون ويقاس باملعادلة التالية:

 صايف الربح بعد الضريبة = بدل املخزون )ص( * الوعاء
2/ صايف الربح احملاسيب = السعر * الوحدات – ) التكاليف الثابتة واملتغرية * الوحدت(

اي ان االيراد – ) التكاليف الثابته+ املصروفات املباشرة(
االيراد – التكاليف الثابتة = صايف الربح بعد الضريبه/ 1- املخزون / 1- التكاليف املتغرية

الدراسات السابقة:يستعرض الباحثان بعضًا من الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضع البحث: 
دراسة : سامل حممد عبود)2013( تناولت الدراسة موضوع  العالقة بني الوعي الضرييب والتهرب 
الضرييب وتأثرياتها على التنمية مشكلة الدراسة : يف أن الكثري من املواطنني يسعون للتهرب من 
دفع  الضريبة بشتى السبل ألسباب عديدة ,مثل ضعف االنتماء والثقة جتاه الدولة والشعور بعدم 
الرضا من عدالة وتوزيع اخلدمات مما جيعلهم يفقدون احلس الوطين وجيعل الدولة تفقد أهم 
مصادر إيراداتها وتلجأ للقوة وينشط الفساد اإلداري ويشعر دافع الضريبة بال مسؤولية  يف كثري 
من الدول النامية, فرضيات الدراسة: ان التهرب الضرييب يؤثر على التنمية, هناك عالقة بني 
اإلفراد يف  لدى  وجود ضعف  الدراسة:  نتائج  أهم  ومن  التهرب،   وزيادة حجم  الضرييب  الوعي 
االطالع على حقوقهم وواجباتهم الضريبية، ارتفاع تهرب مكلفي ضريبة الدخل يؤدي إىل ضعف 
نظرة  خلق  يف  املؤثرة  العوامل  من  يعد  الضريبية  اإليرادات  يف  احلكومة  تصرف  كيفية  التنمية, 
نشر  يف  االنرتنت  مواقع  وخاصة  بأنواعه  باإلعالم  االستعانة  التوصيات:  ومن  للضريبة.  اجيابية 

الوعي الضرييب, إجياد سبل تعاون تزيد الثقة بني اإلدارة الضريبية واحلكومة ودافعي الضريبة.
دراسة McCaslin And stanga )2001م(: أساليب القياس احملاسيب وأثرها علي   اإلفصاح 
للبيانات املالية املنشورة . تناولت  مشكلة هذه الدراسة أساليب القياس احملاسيب وتعد هذه الدراسة 
من الدراسات الرائدة يف جمال أساليب القياس املتبعة يف إعداد عرض التقارير املالية وقد أجريت 
هذه الدراسة فى الواليات املتحدة األمريكية على عينه من حمللي القرارات االستثمارية.أن هذه 
الدراسة هدفت إىل التعرف على النموذج احملاسيب املناسب إلعداد وعرض القوائم املالية من 
وجهة نظر حمللي القرارات االستثمارية واالئتمانية. و النتائج :    يتم التفصيل يف القوائم املالية 
وموثقيه   مالئمة  حول  الفئتني  أتفاق  أظهرت  كما  التارخيية.  التكلفة  منوذج  أساس  على  املعدة 
القوائم املالية املعدة على أساس منوذج القيمة اجلارية على القوائم املالية املعدلة بأثر التغري يف 
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املستوى العام لألسعار. التوصيات: استخدام أساليب القياس املعتمدة من قبل معايري احملاسبة 
الدولية، عدم استخدام منوذج التكلفة التارخيية يف قياس الربح واستبداله بنموذج القيمة اجلارية.

احملور الثاني: الدراسة التطبيقية:
   لقد مت إعداد بيانات اجلانب التطبيقي ملوضوع الدراسة »العوامل املؤثرة يف فجوة قياس الربح 
من خالل حتليل   الدراسة   ييانات  وحتليل  عرض  ستم  »سوف  الضرييب  واملفتش  احملاسب  بني 
البيانات اليت مت احلصول عليها من بيانات املعيار احملاسيب الدولي الثاني عشر )ضرائب الدخل( 
ديوان  من  املعيارو  هلذا  وفقا  والضريبية  احملاسبية  التطبيقات  تشرح  اليت  التفصيلية  والبيانات 
الضرائب السوداني والبيانات الرمسية املنشورة للديوان وايضا من الدراسات السابقة من الباحثني 
الدراسات  تلك  وتوصيات  نتائج  واهم  واملتغري  الثابت  شقية  يف  للموضوع  السابقني  واالكادمييني 
السابقة يف اجملال ومن ثم عرض اداة الدراسة وصدق االداة وثباتها، ثم حتليل تلك البيانات اليت 
مت احلصول عليها واختبار صحة الفرضيات وعالقتها بالبيانات اليت مت اختبارها ومدى موائمتها,  
واخري عرض نتائج الدراسة والتوصيات اليت راى الباحث اهميتها اتضييق الفجوة بني احملاسب 
واملفتش الضرييب عند قيام كل منها بواجبة املهين وما يتوقع منة القيام بة وفقا لقواعد السلوك 

املهين.
ودقة حماسبة  عدالة  بني  : هناك عالقة  االوىل  الدراسة فرضتني  افرتضت  الدراسة:  فرضيات 

الضرائب والتهرب الضرييب، يؤدى تطبيق القياس احملاسيب العادل إىل دقة التقدير الضرييب.
استنادا على االهداف التطبيقية حملاسبة الضرائب والتشريعات اليت حتمها واملعاسسر احملاسبية 
اجلهات  قبل  القرارات من  اختاذ  عملية  تسخدم يف  انتاجها  يتم  اليت  التقارير  فان  الشان  بهذا 
الرمسية  املختلفة وال سيما االدارة الضريبية واالستخدان الداخلي لبيانات احملاسبة بصورة عامة.

املالي  للعام  والوالئية  االحتادية  للضرائب  الكلي  التحصيل  جدول)1(:   )1( اجلدول  من  يتضح 
2014م.)000,000( ,  ان التحصيل الضرييب من حيث زيادة او اخنفاض نسبة التحصيل  يشكل 

ارباح االعمال  التحصيل  لضريبة  , فاذا نظرنالنسبة  الضرييب من عدمة  التهرب  مقياسا ملدي 
هي  الفرتة  لنفس  املضافة  القيمة  على  الضريبة  نسبة  التحصييل حسب  بينما   %  19.7 جندها 
29.9 %  ومعلوم ان القيمة املضافة حسب خصائصها وطرق حتصيلها لصيقة بعمليات التبادل من 

بيع وشراء ووسائل حتصيلها مباشرة وهو ما يقلل فرص التهرب الضرييب حيث ان هذة املتابعة 
للضريبة تكون شهرية وتلزم مبسك دفرت مبيعات ومشرتيات ومستندات مؤيدة لكل عملية حيت يتم 

اعتماد االرصدة املدينة والدائنة وترحيلها للشهر املقبل 
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اجلدول )1(:التحصيل الكلي للضرائب االحتادية والوالئية للعام املالي 2014م.)000,000(

التحصيل لضرائب االحتادية
امللي 2014

النسبة من 
االمجالي%

التحصيل الضرائب الوالئية
الكلي2014

النسبة من 
االمجالي %

الضريبة على القيمة 
املضافة 65 %

الضريبة على القيمة 29.9 17615.9%
9485.5املضافة35%

% 42.1

27.3 %6149.7ارباح اعمال أفراد19.7 %1108.7ارباح اعمال الشركات

184.4 %4136.8خصم واضافة افراد20.4 %1204.9خصم واضافة شركات

ضريبة املبيعات 6.85 %40114.8الدخل الشخصي
الوالئية

742% 3.2

1.9 %426.5ضريبة العقارات9.4 %5553.5مساهمة املغرتبني

ضريبة االرباح 6.6 %3859.9رسم الدمغة
الرمسالية

821.4% 36.6

ضريبة املبيعات 
االحتادية

ترخيص عربات 3.9 2264.7%
مالكي

8.1-

3.4 %770.4الضريبة الزراعية3.2 %1916.9ضريبة التنمية

-----ضريبة التنمية
22540.481389.7--58849.3االمجالي

100 %-%100227 %72.3 %النسبة من االمجالي

املصدر: ديوان الضرائب , ادارة التحصيل 2014

      ويتضح ايضا من اجلدول )1(عند مقارنة نسبة ضريبة اخلصم واالضافة لالفراد  وهي نسبة 
184.4 % واخلصم واالضافة لشركات 20.4 %  يتضح ان هذا الفرق وهو نسبة )20.4-184.4( = 

%164  هو فقط فرق نسبة التحصيل ويوضح مدي قوة التحصيل لالفراد وذلك من خالل فرص 

االفراد يف التهرب الضرييب للخصم واالضافة نسبة لربط هذة الضريبة مبنافع اخري لالفراد 
وبالتالي صعوبة التهرب الضرييب منها مقارنة بالشركات، اما اذا متت املقارنة بني ضريبة ارباح 
االعمال بني االفراد والشركات جند ان نسبة التحصيل لضريبة ارباح االعمال يف الشركات هي 
% بينما جند ان ضريبة ارباح االعمال لدى االفراد ترتفع نسبة حتصيلها الي نسبة  نسبة 19.7 
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% وهو مايوكد امكانية التهرب الضرييب لدى الشركات اكثر منة لالفراد على الرغم من   37.3

اختالف املبلغ بني الشركات واالفراد عند حتصيل ضريبة ارباح االعمال اال ان نسبة التحصيل 
متثل مؤشرا جيب التوقف عندة يف عمليات القياس احملاسيب لكيفية التقدير الضرييب لاليرادات 

واملصروفات اليت ختضع للتحاسب الضرييب بصورة عامة بني احملاسبني وبني مفتشي الضرائب.
بعض فقرات املعيار احملاسيب الدولي الثاني عشر ) ضرائب الدخل(:

     شرح العالقة بني مصروف الضريبة والربح احملاسيب )فقرة 81 –ج-( يسمح هذا املعيار 
هذين  كال  احملاسيب  والربح  الضريبة  )دخل(  مصروف  بني  العالقة  لشرح  بديلتني  بطريقتني 
النموذجني موضحني على الصفحة التالية: تسوية رقمية بني مصروف )دخل( الضريبة وحاصل 
ضرب الربح احملاسيب يف معدل )معدالت( الضريبة املطبقة، مع اإلفصاح كذلك عن األساس الذي 

يتم مبوجبه احتساب معدل )معدالت(. الضريبة املطبقة:
اجلدول )2( : العالقة بني مصروف الضريبة والربح احملاسيب

سنة 6 البند                   سنة 5 ت

8,740 8,775 الربح احملاسيب 1

	3,059  3,510 الضريبة باملعدل املطبق 35 % )40 % لسنة 5( 2

122 200  األثر الضرييب للمصروفات غري القابلة لالقتطاع يف حتديد الربح
الضرييب:

تربعات خريية

3

- 280 غرامات التسبب يف تلويث البيئة 4

)1,127(
	

2,054

-

3,990

ختفيض الرصيد االفتتاحي للضرائب املؤجلة 
الناتج عن ختفيض معدل الضريبة:	

مصروف الضريبة
  

5

املصدر: املعيار احملاسيب الدولي)12( ضرائب الدخل الفقره) 81 - ج (
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معدل  ان  احملاسيب  والربح  الضريبة  مصروف  بني  العالقة  العالقة   :)2( اجلدول  من  يتضح   
الضريبة املطبق هو إمجالي معدل ضريبة الدخل الوطنية 30 % )35 % لسنة 5( ومعدل ضريبة 
–ج ( ان الضريبة قبل خصم معدل الفرق بني  %. و يتضح من  الفقرة )81   5 الدخل احمللية 
معدل الضريبة )40 % - 35 %( وهو مقدار الفرق بني الضريبة ) 8740* %40 = 3496 ( وبني 
الضريبة اليت مت احتسابها بعد خصم نسبة 5 %  لتصبح ) 8740*35 % = 3059( وبالتالي ميكن 
ان يساهم السعر الضرييب ف تقليل قسمة الضريبة على املمول وبالتالي ميكن ان يساهم يف منع 
التهرب الضرييب بنسب معقولة وهو مقدار الفرق)3496-3059= 437 وهذا املقدار يؤثر يف نسبة 
التحصيل وميكن ان يشكل فرقا جوهريا خاصة لالفراد وبالتالي ميكن ان يرفع نسبة التحصيل 
للشركات يف ضرائب ارباح االعمال اليت ظهرت باجلدول )1( يف ديوان الضرائب السوداني ويقلل 
من فرص التهرب الضرييب يف حالة ختفيض السعر الضرييب .تسوية رقمية بني متوسط معدل 

الضريبة الفعلي ومعدل الضريبة املطبق، مع اإلفصاح كذلك عن أساس احتساب املعدل املطبق.
اجلدول )3( : معدل الضريبة املطبق

سنة 6 البند                   سنة 5 ت

35.0 40.0 معدل الضريبة املطبق 1

104 203

األثر الضرييب للمصروفات غري القابلة لالقتطاع ألغراض الضريبة:
	 	 	 	 تربعات خريية	

2

- 3.2 	 	 غرامات التسبب يف تلويث البيئة	 3

)12.9( - تأثري ختفيض معدل الضريبة على الضرائب املؤجلة االفتتاحية 4

23.5 45.5 متوسط معدل الضريبة الفعلي )مصروف الضريبة مقسوم على الربح
	 	 	 	 قبل الضريبة(	

5

       	 	               

املصدر: املعيار احملاسيب الدولي)12( ضرائب الدخل الفقره) 81 - د (
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% لسنة 5( ومعدل   35( % معدل الضريبة املطبق هو إمجالي معدل ضريبة الدخل الوطنية 30 
باملقارنة مع  املطبقة  الضريبة  للتغريات يف معدل )معدالت(  %. شرح   5 الدخل احمللية  ضريبة 
معدل ضريبة  يف  تغيري  احلكومة  سنت   ،6 سنة  يف   ) »د«   81 )فقرة  السابقة  احملاسبية  الفرتة 
الدخل من 35 % إىل 30 %،  بالنسبة لكل نوع من الفروق املؤقتة وكل نوع من اخلسائر الضريبية 
الضريبية  واملطلوبات  املوجودات  مبلغ  املستخدمة:  غري  الضريبية  واخلصومات  املستخدمة  غري 
املؤجلة املعرتف بها يف امليزانية العمومية لكل فرتة معروضة.مبلغ دخل الضريبة املؤجل أو مصروف 
إذا مل يكن هذا واضحًا من  لكل فرتة معروضة،  الدخل  قائمة  بها يف  املعرتف  املؤجل  الضريبة 
81 »ز«(.  بالنظر للفقرة السابقة  التغريات يف املبالغ املعرتف بها يف امليزانية العمومية )فقرة 
وقم  مقدار  على  يؤثر  ان  الضرييب ميكن  التهرب  ان  يوضح  للمعيار  الظاهر  التحليل  ان  يتضح 
التحصيل الضرييب ويؤثر اسضا على التقدير احملاسيب للنود اليت ميكن ان تشكل موضع خالف 
وهو  الطرفني،  بني  والضرييب  احملاسيب  القياس  عملية  يف  الضريبني  واملفتشني  احملاسبني  بني 
بدورة مايزيد من اقتصادية الضريبة اليت تظهر يف قلة التهرب الضرييب وبالتالي زيادة احلصيلة 
الضريبية وايضًا قلة عمل جلان االستئناف الضرييب اليت ميكن ان تعقد ملناقشة مواضيع اخلالف 

بني التقدير الضرييب والتقدير احملاسيب لوعاء الضريبة.

اجلدول )4( املصروف الضرييب املؤجل

سنة 6 البند                   سنة 5 ت

10,322 9,720 االستهالك املعجل األغراض الضريبية  1

)1,050( )800(
مطلوبات منافع رعاية صحية قابلة لالقتطاع ألغراض الضريبة عند 

دفعها فقط
2

- 100 تكاليف تطوير منتج مقتطعة من الربح الضرييب يف سنوات سابقة 3

10,573 - إعادة التقييم بعد طرح االستهالك املتعلق بها 4

19,845 9,020 التزام ضرييب مؤجل 5

املصدر: املعيار احملاسيب الدولي)12( ضرائب الدخل الفقره) 81 - ز (
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يتضح من اجلدول )4( ان  مبلغ الدخل الضرييب املؤجل أو املصروف الضرييب املؤجل يف قائمة 
الدخل للسنة اجلارية من التغريات يف املبالغ املعرتف بها يف امليزانية العمومية(. 

     بالنظر للفقرة ) 81 «ز« ( يتضح انة ميكن ان يتم توزيع املصروف الضرييب الكثر من فرتة 
مالية حالية وفقا للسنوات الضريبية اليت ميكن التحاسب الضرييب استنادا عليها وبني السنوات 
الثاني  الدولي  احملاسيب  املعيار  اعرتاف  خالل  من  السنوية  ومبدأ  احملاسيب  املفهوم  يف  املالية 
يؤدي  والديوان يف حالة ماسوجد مسوغ  املنشاة  الضريبية بني  ببند اهالك  الدخا  عشر ضرائب 
لالهالك لتلك الضريبة وهو بدورة يقلل من فرص التهرب الضرييب ويزيد الثقة بني احملاسب 
واملفتش الضرييب , يتضح من الضرائب ميكن ان تساهم يف بعض النفقات اليت ميكن ان تؤدي 
اىل زيادة تطوير املنشاة وفقا للمعيار احملاسيب الدولي الثاني عشر )ضرائب الدخل(  من خالل 
االعرتاف بتكاليف التطوير اليت ميكن ان يتم اقتطاعها من الربح الضرييب وبالتالي يزيد ذلك 
من التقارب بني فجوة الربح املقاس حماسبيا وبني الربح الذي مت قياسة ضريبيا وفقا للمعيار.من 
خالل البيانات اليت مت احلصول عليها من املعيار احملاسيب الدولي الثاني عشر )ضرائب الدخل( 
والبيانات اليت مت احلصول عليها من ديوان الضرائب السوداني واملنشورات الرمسية وبعد مناقشة 
الفرضيات للدراسة » الفرضية  االوىل: هناك عالقة بني عدالة ودقة حماسبة الضرائب والتهرب 
الضرييب.  التقدير  دقة  إىل  العادل  القياس احملاسيب  تطبيق  يؤدى  الثانية:  الفرضية  الضرييب، 
اتضح ان التقدير الضرييب العالدل وفق اجلداول الضريبية املعتمدة واملعايري احملاسبية يؤدي الي 
حساب دقيق ملقدار الضريبة وبالتالي يزيد من رضا املمول ومينعة من حماولة التهرب الضرييب 
بنانواعها املختلفة، كما اتضح القياس احملاسيب وفقا ملبدأ القياس النقدي السليم والذي يراعي 
ترمجة الكميات والعمالت االخري الي عملة التقرير املالي عند االعرت اف بالربح وبالتالي حيدد 
يف  عنة  االفصاح  يتم  الذي  احملاسيب  والربح  للضرائب  ختضع  اليت  االرباح  من  العادل  املقدار 
القوائم املالية للمستخدمني االخرين للقوائم املالية , فان هذا القياس العادل وفقا هلذا املبدأ يؤدي 

الي دقة التقدير الضرييب بني احملاسب واملفتش الضرييب.
اخلامتة

اواًل: النتائج:
توصلت الدراسة الي جمموعة من النتائج وهي:

1/عدم وجود معييار حماسيب للضرائب متفق علية يزيد من فرص التهرب الضرييب.

2/ نشر القوانينالضريبية واملنشورات  بني احملاسبني واملفتشني الضريبني يقلل من اخطاء التقدير 

احملاسيب لالرباح.
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3/ احتجاز خمصصات للضريبة يساعد يف سداد استحقاقات الضرائب

4/ اعتماد االهالك املعجل للضرائب عن السنوات السابقة يزيد الثقة بني االطراف

5/ القياس احملاسيب للربح ال يتعارض مع القياس الضرييب للربح 

6/ يوجد خالف حول السياسات احملاسبية املطبقة يف املنشاة والسياسة الضريبية

7/التهرب الضرييب يزداد عند الشركات اكثر منة عند االفراد

8/ كلما كانت الضريبة سنوية االستحقاق شهرية السداد كانت قليلة التهرب الضرييب

9/ يقل التهرب الضرييب يف ضريبة القيمة املضافة 

10/ هناك عالقة موجبة بني ضريبة ارباح االعمال وبني التهرب الضرييب

% يزيد من حصيلة امجالي الوعاء الضرييب  لدخول فئات  11/ تقليل نسبة الضريبة مبعدل 5 

جديدة وبعض املمولني ذوي التهرب الضرييب .
ثانيًا: التوصيات:  

وصت الدراسة استنادا علي النتائج باالتي:
1/  اعتماد املعيار احملاسيب الدولي الثاني عشر« ضرائب الدخل » يف القياس احملاسيب الرباح 

املنشات اخلاضعة للضرائب .
2/ توزع القوانني واملنشورات الضريبية للمحاسبني بصورة دورية

3/ عقد لقاءات بني االدارة الضريبية وبني االدارة املالية للشركات 

4/ تثقيف وتدريب معظم املمولني حول كيفية قياس الضريبة والربح احملاسيب

5/اعتماد سياسات حماسبية معيارية لتقلل فجوة قياس الربح

6/ العمل على زيادة فرص عدالة القياس احملاسيب والضرييب

7/ زيادة فرص عدم التهرب الضرييب يف ضريبة ارباح االعمال

8/ اعتماد طريقة حتصيل القيمة املضافة احلالية للضرائب االخري ما أمكن.
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دور تكامل أساليب التحليل االسرتاتيجي للتكاليف يف ترشيد تكاليف 
اخلدمات يف القطاع الصحي يف السودان
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م�ستخل�ص
 هدفت هذه الدرا�سة للتعرف على الدور الذي يلعبه تكامل اأ�ساليب التحليل ال�سرتاتيجي للتكاليف يف تر�سيد تكاليف 
بولية  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  من  ع�سوائيًا  اختيارها  عينة مت  على  ميدانية  – درا�سة  ال�سحي  القطاع  اخلدمات يف 
اإىل  يوؤدي  ال�سرتاتيجي  التحليل  اأ�ساليب  تكامل  هي  واحدة  فر�سية  الدرا�سة  اختربت  وقد  – ال�سودان،  اخلرطوم 
تر�سيد تكاليف اخلدمات ال�سحية يف القطاع ال�سحي ، حيث قام الباحثان بتوزيع 150 اإ�ستمارة ا�ستبيان ومت اإ�سرتداد 
145 منها بن�سبة بلغت 97 %، ا�ستخدمت الدرا�سة الربنامج الإح�سائي )SPSS( لتحليل بيانات الدرا�سة، من النتائج 

التي تو�سلت لها الدرا�سة: التكامل بي اأ�ساليب التحليل ال�سرتاتيجي للتكلفة يحقق الدقة والقيا�س امللئم واخلف�س 
امل�ستمر للتكاليف  يف املن�ساآت ال�سحية مما ميكن من تر�سيد القرارات الإدارية.

الكلمات املفتاحية: التحليل ال�سرتاتيجي للتكاليف، التكلفة امل�ستهدفة، التكلفة على اأ�سا�س الن�ساط، �سل�سلة القيمة

 Abstract
The objective of this study is to identify the role played by the integration of strategic 
cost analysis methods in rationalizing the cost of services in the health sector 
a Field study on a randomly selected sample from private hospitals in Khartoum 
state – Sudan. The study tested one hypothesis which is: Integration of cost analysis 
methods leads to rationalization of cost services in the health sector. Researchers 
distributed 150 questionnaire forms and retrieved 145 of them as 97%. The study 
used the Statistical Program (SPSS) to analyze the study data. Some results of the 
study: the integration of the methods of strategic cost analysis achieves accuracy and 
appropriate measurement and the continuous reduction of costs in health enterprises, 
which makes it possible to rationalize administrative decisions.
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مقدمة:
   تلعب املؤسسات الصحية دورًا فاعاًل يف جمال احلفاظ والنهوض بالصحة العامة وهذا الدور 
ينعكس بصورة مباشرة على معدالت التنمية االقتصادية واالجتماعية املطلوبة على املستوى القومي، 
حيث أن هذه املؤسسات توثر يف البيئة اليت تعمل فيها ويتأثر نشاط املؤسسات الصحية باألهداف 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية للدولة، وتتوقف كفاءة نظام احملاسبة عن التكلفة كأحد النظم 
الفرعية لنظام املعلومات احملاسبية على مدى توفريه املعلومات املالئمة يف الوقت املناسب واجلودة 
املناسبة وطريقة  العرض اليت يرغبها املستخدم من حيث تقدميها لعدة خيارات تساعد اإلدارة 
يف عملية املفاضلة بني البدائل القرارية يف جمال اختاذ وترشيد القرارات اإلدارية ونتيجة حتول 
احلديثة  النظم  إىل  التقليدية  احملاسبة  نظم  من  واملعلومات  البيانات  طلب  عن  القرار  متخذي 
للمحاسبة وخاصة حماسبة التكاليف لعدم ثقتهم يف دقة أوصحة ماتوفره النظم التقليدية للتكاليف 
رافقت  اليت  العديدة  القصور  ألوجه  االنتقادات  من  للعديد   َ عرضة  جعلها  مما  معلومات   من 
تطبيقها ، مما أدى لللبحث عن أساليب حديثة توفر معلومات موثوق بها ودقيقة وجيدة متكن من 
اختاذ القرارت اإلدارية بطريقة تساعد يف االستخدام األمثل للموارد املتاحة لتقديم اخلدمات اليت 
تليب رغبات وتطلعات طاليب اخلدمات الصحية يف ظل التنافس احلاد والكبريواملستمر واملتجدد 
بني املؤسسات الصحية احمللية واألجنبية يف السودان للحصول على أكرب حصة سوقية وتوليد أكرب 
األساليب  من  العديد  توجد  أنه  بالذكر  اجلدير  واالستقرار،  االستمرار  لضمان  األرباح  من  قدر 
احلديثة حملاسبة التكاليف اليت إذا مامت تطبيقها بصورة علمية ميكن أن تسهم بفعالية يف حتقيق 

رغبات اإلدارات يف اجملال الصحي من حيث التكلفة وسعر اخلدمة املقدمة واجلودة املطلوبة.
مشكلة الدراسة:

   يف ظل التغري املتسارع لرغبات املستهلكني واملتعاملني يف احلصول على خدمات صحية متطورة 
ومميزة كان لزامًا على منشآت القطاع الصحي خفض تكاليفها إىل أدنى حد ممكن على أن تتم 
عملية تقديم تلك اخلدمات باملواصفات واألسعار اليت يرغبها ويستطيع حتملها العمالء ، وهذا 
يتطلب االستعانة بأكثر من إسلوب من أساليب التكلفة االسرتاتيجية بصورة تؤدي الختاذ القرار 
املالئم ، للقصور الذي شاب تطبيق األساليب التقليدية حملاسبة التكاليف ،ومن هنا تتبلور مشكلة 

الدراسة يف السؤال الرئيس التالي:
هل يؤدي التكامل بني أساليب التكلفة االسرتاتيجية لرتشيد تكلفة اخلدمات يف القطاع الصحي؟

أهمية الدراسة:
     جاءت أهمية هذه الدراسة علميًا لتتناول مدخل التحليل االسرتاتيجي الذي يعترب أحد األساليب 
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احلديثة من أجل تقييم خطة املنشأة االسرتاتيجية وربط التحليل االسرتاتيجي بتخفيض التكاليف.
أما عمليًا  تستدعي املنافسة الشديدة بني مكونات لقطاع اخلدمي أن تقوم هذه املنشآت باستخدام 
آلية للتنافس متكن من االستفادة  من مفاهيم أدوات األساليب احلديثة  لتحليل التكلفة بطريقة 

متكاملة تعمل على ختفيض التكلفة .
أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إىل :
1.التعرف على أثر حتليل أدوات التكلفة االسرتاتيجية يف إختاذ القرارات اإلدارية الرشيدة من 

خالل خفض التكاليف.
2. التعرف على إمكانية تطبيق نظام التحليل االسرتاتيجي للتكلفة يف املنظمات الصحية وجدوى 
تطبيقيه والتعرف على مدى قدرته يف تقديم خدمات مبستوى أفضل من خالل مد اإلدارة مبجموعة 

من املعلومات قد ال تتوفر يف حالة تطبيق املداخل التقليدية للتكلفة. 
فرضيات الدراسة:

حتاول هذه الدراسة إختبار الفرضية التالية:
تكامل أساليب التحليل االسرتاتيجي يؤدي إىل ترشيد تكاليف اخلدمات الصحية يف القطاع الصحي.  

مناهج الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة استعان الباحثان باملناهج التالية:

- املنهج االستقرائي يف صياغة املشكلة،املنهج التارخيي لتحليل الدراسات السابقة وتتبع الظاهرة 
املنهج  الباحثان  العملي فسيتبع  الفرضيات،أما يف اجلانب  تارخييًا،املنهج االستنباطي يف صياغة 
املستشفيات  من  السودان)عينة   - اخلرطوم  بوالية  االستبانة  توزيع  خالل  من  وذلك  الوصفي 

اخلاصة(.
حدود الدراسة:

احلدود الزمانية: 2017م.
احلدود املكانية: والية اخلرطوم حيث مت أخذ عينة من املستشفيات اخلاصة.

مصادر مجع البيانات:
املصادر األولية: من خالل االستبانة.  

املصادر الثانوية: من خالل الكتب واملراجع والدوريات العلمية واألحباث ومواقع األنرتنت. 
ثانيًا: الدراسات السابقة:

    هنالك العديد من الدراسات اليت تناولت التحليل االسرتاتيجي وختفيض التكاليف، واليت مت 
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احلصول عليها من مصادر خمتلفة،وسيتم عرضها وفق التسلسل التارخيى على النحو التالي:
دراسة ]1[: تناولت االدارة االسرتاتيجية للتكلفة ودورها يف الرقابة على تكاليف املنشآت الصناعية 
واليت هدفت إىل التعرف على أهم االساليب احلديثة لإلدارة االسرتاتيجية. للتكاليف ودور هذه 
الدراسة  توصلت  الصناعية  للمنشآت  التنافسى  املوقف  وحتسني  التكلفة  ختفيض  فى  األساليب 
إىل العديد من النتائج منها: تساعد األساليب احلديثة للتكاليف املنشآت الصناعية على مواكبة 
التغريات فى بيئة األعمال، يقود التطبيق اجليد لألساليب احلديثة إىل زيادة مستوى اجلودة مع 

احملافظة على التحسني املستمر.
دراسة ]2[: تناولت دور التحليل االسرتاتيجي للتكاليف يف زيادة امليزة التنافسية للشركات يف ظل 
بيئة اإلنتاج يف القطاع الصناعي يف السودان ما زالت  نتائج الدراسة  بيئة التصنيع احلديثة.من 
غري مهيئة لتطبيق النظم اإللكرتونية وما يرتتب عليها من التشغيل اإللكرتوني للعملية اإلنتاجية، 
التحليل اإلسرتاتيجي للتكاليف نظام منهجي يهدف لتوفري وحتليل املعلومات املالية وغري املالية 

اخلاصة بالوحدة االقتصادية من خالل توظيف أدوات حتليلية متاحة.
حالة  دراسة  الطبية  اخلدمات  تكلفة  قياس  على  وأثرها  التكاليف  تناولت حماسبة   :]3[ دراسة 
يوجد  ال  الدراسة  إليها  توصل  اليت  النتائج  اخلرطوم.ومن  بوالية  اجلامعي  الرباط  مستشفي 
اخلدمات  تكاليف   ، احلسابية  الوحدة  داخل  بالتكاليف  قسم خاص  اجلامعي  الرباط  مبستشفي 
والتقديرات  التقليدية  تعتمد على األساليب  الرباط اجلامعي غري دقيقة ألنها  الطبية مبستشفي 
الشخصية، هنالك عدم إهتمام بتطبيق حماسبة التكاليف يف قياس تكلفة اخلدمات الطبية من 

جانب اإلدارة مبستشفي الرباط اجلامعي.
دراسة: ]4[:تناولت الدراسة أساليب التكلفة االسرتاتيجية ودورها يف دعم امليزة التنافسية للقطاع 
دعم  اإلسرتاتيجية يف  التكلفة  أساليب  تعمل  الدراسة  إليها  توصلت  اليت  النتائج  الصناعي. من 
امليزة التنافسية للشركات الصناعية بوالية اخلرطوم، يعمل أسلوب التكلفة املستهدفة على ختفيض 
اخلرطوم،  بوالية  الصناعية  للشركات  التنافسية  امليزة  وحتقيق  املنتج  تصميم  مرحلة  تكاليف 
التطبيق السليم ألساليب التكلفة االسرتاتيجية حيقق أهداف الشركات الصناعية بوالية اخلرطوم.

التكلفة  إدارة  مفهوم  تبين  مدى  ما  معرفة  حماولة  يف  الدراسة  مشكلة  متثلت   :]5[ دراسة 
توصلت  اليت  النتائج  فلسطني.من  بورصة  يف  املدرجة  اخلدمات  شركات  قبل  من  االسرتاتيجية 
إليها الدراسة أن من أكثر أدوات التكلفة اإلسرتاتيجية تطبيقًا يف شركات قطاع اخلدمات املدرجة 
ولكنها  التنافسية  امليزة  وأسلوب حتليل  النشاط،  أساس  علي  التكلفة  نظام  فلسطني  بورصة  يف 
مطبقة بشكل جزئي، نظام التكاليف املطبق حاليًا يف شركات اخلدمات املدرجة يف بورصة فلسطني 
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مطلبًا  احلديثة  األعمال  بيئة  ظل  يف  التكلفة  أصبحت  للشركة،  االسرتاتيجية  األهداف  حيقق  ال 
اسرتاتيجيًا وحمور اهتمام الشركات ملواجهة متطلبات البيئة التنافسية.

دراسة ]6[: تناولت الدراسة إمكانية تطبيق أسلوب ستة سيجما ودوره يف ختفيض التكاليف وتدعيم 
الشركة،  التنظيمية يف  الثقافة  الدراسة غياب  إليها  توصلت  اليت  النتائج  التنافسية. من  املقدرة 
العليا  اإلدارة  لدي  العلمية مبنهجية سيجما ستة  واملعرفة  الكافيني،  واإلدراك  الوعي  توفر  وعدم 

للشركة، مما يؤدي إىل صعوبة االستعانة باخلرباء واملستشارين هلذه املنهجية.
دراسة ]7[: تناولت الدراسة اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة ودورها يف إختاذ القرارات يف شركات 
قطاع اخلدمات الفلسطينية يف قطاع غزة.من نتائج الدراسة يتوفر لدى شركات قطاع اخلدمات 
العاملة يف قطاع غزة نظام معلومات حماسيب فعال يعتمد على أسس علمية حماسبية تليب حاجات 
اإلدارات يف اختاذ القرارات، يساعد مدخل إدارة التكلفة االسرتاتيجية على تفعيل عملية الرقابة 

لتحديد مدى النجاح يف حتقيق أهداف الشركة اإلسرتاتيجية.
مفهوم التحليل االسرتاتيجي:

هناك عدة مفاهيم للتحليل االسرتاتيجي منها مايلي:
األول: يعين حتليل التكاليف يف إطار من العوامل االسرتاتيجية تكون أساسية وأكثر وضوحًا واملامًا 
بها،وهنا تستخدم بيانات التكاليف لتطوير اسرتاتيجيات متميزة أو رائدة لتحقيق ميزة تنافسية 
التحليل  فيقوم  الثاني:  للتكاليف.أما  االسرتاتيجي  التحليل  وهدف  إطار  حيث  من  متواصلة،هذا 
التكلفة، يف كثري من  العمليات وحمركات  للتكاليف على أساس مفهومني هما:إدارة  االسرتتيجي 
املنشآت يتم تطبيق مدخل تكلفة النشاط إلدارة هندسة العمليات، وحمركات التكلفة تساعد اإلدارة 
يف الفهم اجليد لديناميكية التكلفة أي أن التحليل االسرتاتيجي للتكاليف ينصب على حتليل عمليات 
املنشآت باستخدام تكلفة النشاط وحتليل حمركات التكلفة يف حماولة لفهم سلوك التكلفة. ]8[، 
بينما الثالث: يركز على أن قياس التكلفة االسرتاتيجيةهو: توفري معلومات تساعد يف حتديد مصادر 
التوزيع،  رحبية املنشأة ولذلك يقيس تكلفة وحدات تكلفة متنوعة مثل املنتجات،العمالء، قنوات 

ووحدات تنظيمية وهو أحد نظامني لقياس التكلفة والثاني قياس التكلفة ألغراض التشغيل ]9[.
أهداف التحليل االسرتاتيجي للتكاليف:

يهدف التحليل االسرتاتيجي للتكاليف لتحقيق اآلتي: ]10[:  
1.الفهم اجليد للعوامل االسرتاتيجية بهدف جعل الشركة قادرة على صياغة خططها االسرتاتيجية 
عن  حتديدها  ميكن  االسرتاتيجية  والعوامل  متواصلة،  تنافسية  ميزة  حتقيق  بهدف  جيد  بشكل 
طريق حتليل بيئة األعمال اخلارجية والداخلية، وحتليل بيئة األعمال اخلارجية ينصب علي سوق 
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كانت  إذا  وما  فيها،  التنافسية  ودرجة  احمللية،  أو  االقليمية  أو  الدولية  سواء  اخلدمة،  أو  السلعة 
أسواق نامية أم أنها تبدو حمدودة، والقوانني والتشريعات اليت تؤثرعلى السوق، مثل إصدار قوانني 
وتشريعات تؤثر على الفرص اإلستثمارية وعلى سوق العمل،وعقد اتفاقيات ثنائية أو مجاعية بني 

الدول إلنشاء مناطق التجارة احلرة.
2.حتليل بيئة األعمال الداخلية، ويشمل حتديد التكنوجيا املستخدمة، والداخلني اجلدد للصناعة 
وتأثريهم على السوق، وحتليل حمركات التكلفة االسرتاتيجية، بهدف حتليل العوامل االسرتاتيجية 
االسرتاتيجية  العوامل  حتديد  يف  ويستخدم  احملورية(.  والقدرات  )املوارد  الصناعة  يف  اهلامة 
اخلارجية والداخلية جمموعة من األساليب منها، حتليل البيئة اخلارجية للصناعة، حتليل سلسلة 
القيمة، التكلفة املستهدفة. وبناءًاعلى حتديد العوامل االسرتاتيجية اهلامة، تستطيع إدارة الشركة 
أو  تتبناها يف املستقبل، واليت قد تكون  إسرتاتيجية منو واستقرار  أن حتدد اإلسرتاتيجية اليت 

تقلص، أو اسرتاتيجية تنافسية بالتكلفة أو بالتميز أو بكليهما معًا.
3.توفر إطارًا جيدًا لتخصيص املوارد بني األنشطة، هذا اإلطار يتضمن حتديد أنشطة القيمة داخل 
العائد لكل منها،  الشركة وخارجها، وحتديد األصول واخلصوم لكل منها، وبالتالي ميكن قياس 
بالتوسع  إليها استثماراتها سواًء  القيمة اليت توجه  وبناًء عليه تستطيع الشركة أن حتدد أنشطة 

األفقي أو الرأسي أو باالندماج لألمام ًأو للخلف.
4.حتديد مصادر األرباح يف الشركات، عن طريق قياس تكلفة وحدات األعمال االسرتاتيجية مثل 
اخلدمات، العمالء، خطوط االنتاج وذلك لتحديد رحبيتها، وامكانية التحسني والتطوير املستمر 

باستخدام مدخل تكلفة النشاط.
ثانيًا: ختفيض التكاليف:

    يعّرف التخفيض يف التكاليف على أنه » حتقيق اخلفض احلقيقي والدائم يف تكلفة األنشطة 
اليت يزاوهلا املشروع أو تكلفة الوحدة املنتجة فيه بدون التأثري على جودة املنتج أو وظائفه« ]11[.

التحليل اإلسرتاتيجى للتكاليف يف بيئة اخلدمات احلديثة:
أساليب التحليل االسرتاتيجي:

للتحليل االسرتاتيجي وتركز هذه الدراسة على تلك األساليب اليت هلا عالقة  تتعدد أساليب     
خبفض وترشيد التكاليف ومنها)أسلوب التكاليف املبنى على األنشطة، أسلوب التكلفة املستهدفة، 
أسلوب حتليل سلسلة القيمة، أسلوب إدارة اجلودة الشاملة، أسلوب التحسني املستمر( وذلك كمايلي:

 أواًل: أسلوب التكاليف املبنى على األنشطة: 
بدقة  التكاليف اإلضافية  أنه إمتام عملية ختصيص  النشاط  التكلفة على أساس  بأسلوب  يقصد 
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أكرب باستخدام األنشطة كبديل الستخدام مراكز التكلفة متهيدًا لتتبع تكلفة النشاط على املنتجات 
باستخدام حمركات التكلفة كوسيلة قياس.

يساهم نظام حماسبة التكاليف املبين على األنشطة يف حتقيق خفض حقيقي مما ينعكس على 
صحة القرارات وذلك من خالل حتليل األنشطة مما يساعد على التخلص من األنشطة اليت ال 
الربط  على  النشاط  أساس  على  التكلفة  حتديد  مدخل  فكرة  تعتمد  حيث  للمنتج،  قيمة  تضيف 

املباشر بني املوارد واألنشطة واملنتجات النهائية.
مزايا التكاليف املبين على األنشطة: 

وميكن  بالدقة  تتصف  معلومات  توفري  على  األنشطة  على  املبين  التكاليف  حماسبة  نظام  يعمل 
تلخيص أهم مزايا هذا النظام مبا يلي ]12[: 

1.يؤثر بصورة فعالة على قرارات التسعري، ويوفر الوقت واجلهد املطلوبني للقيام بالنشاط مما يؤدي 
إىل ختفيض التكاليف، كما يوفر جمموعة من مقاييس األداء غري املالية لقياس مسببات التكلفة. 

اإلنتاج ويف جماالت اختاذ  إدارة  النظرة اإلجيابية ألهمية دور احملاسبني يف  2.يعمل على زيادة 
القرارات األخرى داخلي الشركة.

3.الرقابة على التكاليف عن طريق التحديد الدقيق لألنشطة املتسببة يف هذه التكاليف. 
4.إعداد املوازنات بطريقة صحيحة نتيجة االهتمام مبسببات وجممعات التكلفة اليت من خالهلا 

ميكن تصحيح ومعاجلة احنرافات األداء الكلي باملنظمة. 
5.يساهم نظام التكاليف على أساس األنشطة يف حتقيق ميزة اسرتاتيجية للمنشأة.

ثانيًا:أسلوب التكلفة املستهدفة: 
     ميكن تعريف التكلفة املستهدفة بأنها أداة إلدارة التكلفة تهدف إىل ختفيض تكلفة املنتج أثناء 
مرحلة التخطيط والتطوير والتنظيم ومن ثم فإن هذه األداة حتاول ختفيض التكلفة عند مرحلة 
التصميم وذلك لكرب حجم الوفورات اليت ميكن حتقيقها عند تلك املرحلة عنها يف املراحل التالية 
هلا وذلك مع احلفاظ على جودة املنتج ودرجة الثقة من جانب العمالء ]13[ .ولقد عرفت أيضًا 
بأنها متثل الطريقة املناسبة اليت تسمح للمحاسب بتوفري معلومات متعلقة باملقدرة الرحبية للمنتج 
وذلك من خالل حتديد التكلفة ثم تصميم املنتج يف حدود تلك التكلفة مما يساعد على ضبط 

الطاقة اإلنتاجية قبل البدء يف اإلنتاج ومتثل إدارة مثلى للرقابة على تكاليف اإلنتاج ]14[.
اليت  التكلفة االسرتاتيجية احلديثة  إدارة  أساليب  املستهدفة من  التكلفة  إن أسلوب  القول  ميكن 
متكن إدارة الشركة من ختفيض التكاليف بدءًا من مرحلة التخطيط للمنتج والتصميم حتى تسليمه 

للمستهلكني، إىل جانب حتقيق الرحبية للمنتجات بشكل تفوق تكاليفها. 
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ثالثًا:أسلوب حتليل سلسلة القيمة: 
    يعترب أسلوب حتليل سلسلة القيمة أداة من أدوات إدارة التكلفة من املنظور االسرتاتيجي، وأنه 
يعد أحد املكونات األساسية واجلوهرية يف هذا اإلطار ملا يرتتب على استخدامه من مزايا تكاليفية 
ما  للمنشأة من خالل  التنافسية  امليزة  يعترب حجر األساس يف إجياد  وكذلك  للمنشأة.  حقيقية 
املنشأة بدءًا من  يوفره هذا األسلوب من معلومات مالية وغري مالية عن كافة أنشطة وعمليات 
تصميم فكرة املنتج وانتهاًء بتقديم خدمات ما بعد البيع. فأسلوب حتليل سلسلة القيمة يعد أسلوبًا 
مالئمًا لتحقيق التفاعل بني عناصر البيئة اخلارجية والداخلية للمنشأة ]15[. حيث يركز حتليل 
بدءًا  الصناعي  اجملال  يف  القيمة  خلق  بأنشطة  املرتبطة  اخلارجية  النواحي  على  القيمة  سلسلة 
من املواد اخلام األساسية وصواًل إىل املنتج النهائي الذي يسلم للعميل، أما حتليل جمال املوقف 

التنافسي فريكز على الطرق اليت ختتارها كل منظمة لالستمرار يف املنافسة ]16[.  
تعترب سلسلة القيمة أسلوب يساعد املنشأة يف التعرف على املصادر املمكنة لكسب مزايا تنافسية 
يف صناعة معينة بهدف إرضاء العميل باملنفعة والقيمة اليت تشبع رغباته مما يساعد على تقوية 
املركز التنافسي للمنشأة ]17[ حتى يتم إدارة التكلفة بفعالية يف ظل مفهوم اإلدارة االسرتاتيجية 
للتكلفة، يتطلب األمر دراسة واسعة للبيئة خارج الشركة »من املنظور اخلارجي لسلسلة القيمة« 
الذي يرى أن سلسلة القيمة ألي منشأة تعمل يف أي جمال من جماالت األعمال عبارة عن جمموعة 
الشركة حبيث ميكن من خالهلا حتديد املصادر احلالية واحملتملة  بها  تقوم  من األنشطة اليت 
للميزة التنافسية اليت ميكن حتقيقها. إن حتليل سلسلة القيمة من املنظور االسرتاتيجي يعترب أداة 
حتليلية فعالة ليست داخلية فقط وإمنا خارجية أيضًا تتعامل مع أطراف املنشأة، ومن هنا تتضح 
أهمية حتليل سلسلة القيمة من املنظور االسرتاتيجي إذا ما قورن مبفهوم القيمة املضافة الذي 

خيتلف عنه من  ناحيتني هما]18[:
الناحية األوىل: مفهوم القيمة املضافة كأداة حتليلية يبدأ متأخرًا حيث ينظر إىل نقطة الشراء على 
أنها نقطة البداية يف حتليل التكاليف ومن ثم فهي تهمل مجيع الفرص املتاحة الستغالل عالقة 

املنشأة مبورديها واليت قد تكون أحد مصادر حتقيق مزايا تنافسية للمنشأة. 
الناحية الثانية: مفهوم القيمة املضافة ينتهي مبكرًا حيث يعترب نقطة البيع هي نهاية املطاف يف 
حتليل التكاليف وبالتالي تضيع كل الفرص املتاحة الستغالل العالقة بني املنشأة وعمالئها. وقد 
تلجأ بعض املنشآت إىل تقليل التكلفة أوزيادة القيمة املقدمة للعمالء عن طريق االستثمار جزئيًا 
يف أنشطة ما قبل اإلنتاج مثل أنشطة البحوث والتطوير وتصميم املنتج، يف حني جند منشآت أخرى 

ميكن أن تتنافس بالرتكيز على أنشطة ما بعد اإلنتاج مثل خدمة العمالء.
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رابعًا: أسلوب إدارة اجلودة الشاملة:
    يعد مفهوم إدارة اجلودة الشاملة من مفاهيم اإلدارة احلديثة اليت تقوم على جمموعة املبادئ 
واألفكار اليت ميكن ألي منظمة أن تطبقها من أجل حتسني أدائها وخدماتها وختفيض نسبة الفاقد 

والعمل على كسب رضا العمالء وحتقيق األداء األفضل ]19[. 
    عرفت اجلودة  بأنها التفوق يف األداء إلرضاء املستهلكني جبودة ذات قيمة ]20[ وتعترب إدارة 
مجيع  يف  اجلودة  حتسني  أساليب  وتوفري  تطبيق  على  تشجع  تنظيمي  تغري  هي  الشاملة  اجلودة 
رؤية  وتطوير  العليا  اإلدارة  دعم  بضرورة  واالهتمام  املستمر  التحسني  فلسفة  وتبين  اجملاالت 

اسرتاتيجية مبشاركة العاملني.
     ميكن القول إن أسلوب إدارة اجلودة الشاملة يعترب من أساليب إدارة التكلفة االسرتاتيجية 
التنسيق بني  التفوق يف األداء، وذلك من خالل  احلديثة اليت تسعى من خالهلا اإلدارة لتحقيق 
اإلدارات العليا والوسطى والدنيا، وإشراك العاملني يف عملية التحسني املستمر وفق اسرتاتيجية 
مثلى تركز على تلبية حاجات ورغبات الزبائن من املنتجات ذات جودة عالية. من مزايا تطبيق 
اإلنتاجية،زيادة  العمليات  حتسني  على  مستمرة  وبصورة  الرتكيز   :]21[ الشاملة  اجلودة  إدارة 
الكفاءة أثناء العمل ،خفيض األخطاء اخلاصة بالتشغيل،تعزيز املوقع التنافسي للمنشآت من خالل 
الرتكيز على تقديم السلع واخلدمات ذات اجلودة العالية،يسمح تطبيق هذا النظام لسلسلة من 

الفعاليات املستمرة اليت تساعد املنشأة على حتقيق أهدافها. 
خامسًا: أسلوب التحسني املستمر:

التحسني املستمر هو: السعي املتواصل واملستمر حنو تطوير األداء وحتسني اجلودة بهدف تعظيم 
املنفعة اليت حيصل عليها املستهلك وختفيض التكاليف إىل أدنى حد ممكن دون املساس باجلودة، 
التكاليف يف األجل القصري الذي يتفق وقصر  وبذلك فإن التحسني املستمر يهدف إىل ختفيض 
دورة حياة املنتج بهدف زيادة احلصة السوقية للمنشأة وحتقيق ميزة تنافسية وتلبية رغبات الزبائن 
وإرضائهم. إن الوحدات األكثر جناحًا هي اليت توفر مناخًا مناسبًا لبيئة العمل وتشجيع العاملني 
على املبادرة يف تقديم مقرتحاتهم اليت قد يكون هلا أثر عظيم يف حتسني العمليات اإلنتاجية يف 

الشركة، إضافة إىل خفض التكاليف  ]22[ 
من فوائد تطبيق أسلوب التحسني املستمر ]23[: جعل العمل أكثر سهولة وأكثر إنتاجية من خالل تضافر 
جهود مجيع األقسام يف الشركة،تساعد الشركة على مواجهة التحديات وضغوطات املنافسة، واحملافظة 
على هامش ربح مناسب، تساعد على ختفيض تكلفة اإلنتاج سنة بعد أخرى من خالل التحسني املستمر 

ألنشطة الشركة،حتسني نوعية املنتج أو اخلدمة املقدمة، وأيضًا إرضاء الزبون وإشباع رغباته. 
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ثانيًا: تكامل األساليب احلديثة للتحليل االسرتاتيجي للتكاليف:
     ترتابط وتتكامل أساليب التحليل االسرتاتيجي احلديثة يف حتقيق األهداف، كهدف ختفيض 
اخلدمات  تقديم  حتقيق  أهداف  يف  وكذلك  تكاليفه  وختفيض  املخزون  إلغاء  خالل  من  التكلفة 
املقدمة للعمالء من خالل إدارة اجلودة الشاملة يف كافة مراحل تقديم اخلدمات الصحية.وبذلك 
فان انعكاسات تكامل وترابط هذه األساليب يصب يف خدمة مؤسسات القطاع الصحي ألن أهداف 

تلك األساليب نابعة من أهداف إدارة التكلفة ]24[.
الصحية  اخلدمات  تقديم  قطاع  يف  الداخلة  الرئيسية  األنشطة  وتصنيف  حتديد  خالل  من      
ينطلق عمل أسلوب التكلفة على أساس النشاط حيث يقوم هذا األسلوب على أساس أن األنشطة 
تستهلك العمالء ومن ثم تقديم اخلدمات تستهلك تلك األنشطة، بذلك فإن تكلفة األنشطة جتمع 
هذا  يعمل   الصحية(.كما  )اخلدمات  التكلفة  أهداف  على  لتخصيصها  استعدادًا  جممعات  يف 
االسلوب على حتديد األنشطة اليت تضيف قيمة واألنشطة اليت ال تضيف قيمة وإن أسلوب اإلدارة 
على أساس النشاط يعمل على حتديد األنشطة الضرورية واألنشطة غري الضرورية ،فإنها تعمل 
على متكني اإلدارة من استغالل معلومات التكلفة ومعلومات األنشطة لتحسني الرحبية وختفيض 
التكاليف وحتقيق األرباح،مما ميكن من ختفيض التكلفة عن طريق التخلص من تكلفتها من خالل 
تقليل اجلهود الالزمة ألداء األنشطة إىل جانب ذلك أيضًا السعي لتحسني تقديم اخلدمة الكتساب 

رضا الزبائن والذي تشرتك فيها أساليب أخرى إىل جانب التكلفة على أساس النشاط.
هندسة  أسلوب  على  االعتماد  يتم  املستهدفة   التكلفة  أسلوب  لتحقيق  أنه  سبق  يتضح مما      
القيمة بهدف ختفيض التكلفة خالل مرحلة التخطيط والتصميم مع احملافظة على جودة اخلدمات 
لضمان الوفاء باحتياجات الزبائن ورضاهم فبعد انتقال عملية تسعري اخلدمة من يد املؤسسة إىل 
يد املستفيدين والذي ينعكس باألثر على املؤسسة اخلدمية ومجيع املنافسني أصبح أسلوب التكلفة 
وذلك من خالل  واحتياجاتهم  الزبائن  متطلبات  لواقع  استجابة  األكثر  األسلوب  هو  املستهدفة  
تسعري اخلدمة القائم على أحباث السوق والعمل على اختيار اخلدمات املقدمة اليت حتقق أرباحًا 
مستهدفة ضمن جودة مواصفات معينة تشبع حاجات الزبائن إلقناعهم بقيمة خدمات املؤسسة 

الصحية ومنافعها واليت يكونون مستعدين للدفع مقابل عنها.
    جند إن أفضل أسلوب مساندة لعملية التكلفة املستهدفة هو أسلوب هندسة القيمة الذي يعد 
أحد أساليب حتسني اجلودة وختفيض التكلفة واليت تستخدم املعلومات اجملمعة يف عملية تصميم 
وتقديم اخلدمة، وبذلك فإن العالقة بني التكلفة املستهدفة وهندسة القيمة هي عالقة متداخلة 

ومتكاملة وال ميكن أن يكونا مرتادفني وسبب استخدامهم وجود شبه كبري بني األسلوبني.
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     أما التحسني املستمر فيعد أمرًا ضروريًا يف ظل الرؤية االسرتاتيجية لتخطيط ورقابة التكاليف 
التكلفة املستهدفة  القائمة إذ يعترب مكمل ألسلوب  أو  التكاليف للخدمات اجلديدة  بقصد خفض 
والتكامل بينهما واضح خصوصًا إن هدف كل منها هو ختفيض التكلفة الكلية للخدمة بالرغم من 
اختالف مناطق إجراء التخفيض، فالتحسني املستمر يركز على تصميم وانتاج اخلدمة وتقدميها 
للزبائن،أما التكلفة املستهدفة فرتكز على مراحل ما قبل اإلنتاج وإن التكامل بني التكلفة املستهدفة 
والتحسني املستمر يظهر من خالل الدعم الذي يقدمه التحسني املستمر بعد بداية تقديم اخلدمة 
التكامل  استخدام هذا  الرحبية يف حالة  وزيادة  التكلفة  املؤكدة خلفض  العوامل  من  يكون  حيث 
بينهما. لذلك فإن عمل التحسني املستمر يف ختفيض التكلفة يكون عن طريق حتسينات إضافية 
بعملية تقديم اخلدمات ويأتي موقع تطبيق التحسني املستمر يف سلسلة القيمة بعد التكلفة املستهدفة 

املطبقة يف بداية السلسلة وما يرافقها من أساليب أخرى.
األسلوبني  بني  التكامل  ويربز  املستمر  والتحسني  القيمة  بني هندسة  كبرية  الشبه  أوجه  وإن      
حبيث يكمل أحدهما اآلخر فكالهما يسعى إىل التحسني التدرجيي املستمر للخدمة  وإن هندسة 
القيمة يذهب تركيزها على اخلدمة وبدرجة قليلة على العملية أما التحسني املستمر  فينصب عمله 
على العملية واخلدمة، وإن عمل هندسة القيمة يقع ضمن املدى القصري إال أنها حتدث تراكمات 
حتسينية على املدى الطويل أما أسلوب التحسني املستمر فيعمل ضمن املدى الطويل، هذا وإن كال 
األسلوبني يستندان يف عملهما إىل معلومات التكاليف الناجتة عن األنظمة املطبقة، كما أن هندسة 
القيمة أوسع فهي تهدف إىل ختفيض التكلفة مع احملافظة على الوظيفة واجلودة ثابتتني أو زيادة 
الوظيفة واجلودة مع احملافظة على التكلفة ثابتة أو االثنني معًا، أما التحسني املستمر   فريكز على 

هدف حتقيق اجلودة يف األداء قياسًا إىل ختفيض التكلفة. 
     جلمع هذه العالقات التكاملية والرتابطية بني أسلوب هندسة القيمة وأسلوب التكلفة املستهدفة 
مما يضع أثرًا على املؤسسة الصحية وأهدافها ألن أهداف تلك األساليب واثأر ترابطها تتفق وتعود 
باألثر اإلجيابي على املؤسسة الصحية، ألن أثر تلك األساليب على املؤسسة الصحية يظهر يف القيمة 

اليت متتلكها اخلدمة املقدمة واملؤداة.
    أما خبصوص العالقة بني أسلوب إدارة اجلودة وحماسبة التكاليف فتتمثل بأهداف أسلوب إدارة 
اجلودة  من حيث السعي للوصول إىل اجلودة للخدمة واملؤسسة ككل ومن ثم الوصول إىل العيب 
الصفري وبالتالي ختفيض أو إلغاء التلف ومن ثم تكاليف التلف لتخفيض إمجالي تكاليف اخلدمة 
ومبا حيقق ميزة تنافسية للمؤسسة وضمان التحسني املستمر والشامل فيها لكل قطاعات املؤسسة 
مبا حيقق البقاء والنمو والتوازن يف السوق وزيادة اخلدمة املقدمة وهو ما ينعكس على ختفيض 
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التكلفة وتعظيم األرباح وحتسني املركز التنافسي وصواًل إىل إرضاء الزبائن.
      إن تطبيق أسلوب التكلفة على أساس النشاط يعمل على تزويد إدارة املؤسسة باملعلومات 
الالزمة لفهم بنية تكلفة خدماتها وبالتالي تستطيع اإلدارة اختاذ قرارات تسعري اخلدمة، كما أن 
أسلوب التكلفة على أساس النشاط  يوفر معلومات دقيقة عن التكلفة حيث تساعد هذه املعلومات 
إدارة املؤسسة من حتديد السعر املنافس واحملافظة على ربح معقول وإن املعلومات الدقيقة تقدم 
اخلدمات،  من  األمثل  املزيج  حتديد  يف  القرارات  يدعم  مبا  اخلدمات  تكلفة  عن  واضحة  رؤية 
التكلفة على أساس النشاط عالقة أيضًا مع أسلوب إدارة اجلودة الشاملة ألن أسلوب  وإلسلوب 
التكلفة على أساس النشاط يساهم يف جمال التحسني املستمر والرتكيز على املستفيد من اخلدمة.

إما عالقة أسلوب هندسة القيمة  مع أسلوب إدارة اجلودة الشاملة فتظهر من خالل اعتماد هندسة 
القيمة يف عملها على اجلودة لالختيار بني البدائل املعروضة ملكونات اخلدمة وأن اجلودة هي جزء 
من القيمة ألن هندسة القيمة حتافظ على جودة اخلدمة منذ بداية اخلدمة وصواًل إىل ما يعرف 

بهندسة جودة اخلدمة.
     كذلك فان تقسيم املؤسسة الصحية إىل جمموعة من األنشطة سواء كانت تلك األنشطة إدارية 
أم تكاليفية عن طريق اعتماد أساليب التكلفة على أساس النشاط وأسلوب اإلدارة على أساس 
النشاط فان ذلك يوفر معلومات عن األنشطة اخلدمية تعترب تغذية ألسلوب هندسة القيمة واليت 
بني  التكاملية  العالقة  يظهر  ما  وهذا  اخلدمة  تقديم  إلعادة  املعروضة  البدائل  تقييم  يف  تدخل 

أساليب التكلفة على أساس النشاط وأسلوب اإلدارة على أساس النشاط وأسلوب هندسةالقيمة.
مما سبق نالحظ أن:

1. توفر إدارة التكلفة املعلومات اليت حتتاجها إدارة املؤسسة اخلدمية سواء كانت معلومات مالية 
أو غري مالية من خالل مستجدات حماسبة التكاليف واملتمثلة بأساليب إدارة التكلفة احلديثة.

2. تساعد إدارة التكلفة ومن خالل األساليب احلديثة للتحليل االسرتاتيجي يف حماسبة التكاليف 
إظهار تكلفة اخلدمات بدقة ورقابتها وقياس األداء عن طريق متابعة التكلفة من خالل استخدام 

العالقات السببية بني التكلفة واألنشطة مبا يساعد على مواصلة االسرتاتيجيات التنظيمية.
3. وجود عالقة تكامل وترابط بني أساليب هندسة القيمة والتكلفة املستهدفة والتحسني املستمر 

من خالل:
أ. بعد انتقال قرارات التسعري من يد املؤسسة إىل املستهلكني ومن ثم االعتماد على أحباث السوق 
أسلوب  أسلوب مساند هلا هو  أفضل  فإن  املستهدفة  التكلفة  أسلوب  لتطبيق  يف تسعري اخلدمات 

هندسة القيمة والذي يعد أحد أساليب خفض التكلفة وحتسني اجلودة. 
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ب. ملا كان أسلوب التحسني املستمر أمرًا ضروريًا يف ظل الرؤية االسرتاتيجية فإنه يعترب مكماًل 
ألسلوب التكلفة املستهدفة بسبب تكاملهما يف أهداف ختفيض التكلفة وحتسني اجلودة.

ج. إن للعالقة التكاملية لألساليب احلديثة )التكلفة املستهدفة وهندسة القيمة والتحسني املستمر( 
أثرًا إجيابيًا على املؤسسات الصحية وأهدافها ألن أهداف تلك األساليب جاءت لتخدم أهداف 

املؤسسات وحتقيق أهداف إدارة التكلفة االسرتاتيجية. 
5. يعترب أسلوب إدارة اجلودة الشاملة  أمرًا جوهريًا ألنه يسعى لالرتقاء باجلودة على مستوى 

املنظمة ككل وليس للخدمة املقدمة فقط.
مما سبق يتضح أن هنالك أهمية كبرية لتكامل أساليب التحليل اإلسرتاتيجي ولتخفيض تكاليف 

اخلدمات الصحية وهو ماستتناوله الدراسة يف شقها التطبيقي التالي.
الدراسة امليدانية:

أواًل: جمتمع الدراسة:
لتمركز  والية اخلرطوم  على  بالرتكيز  السودان  الصحي يف  القطاع  الدراسة من  يتكون جمتمع   

مؤسسات القطاع الصحي بهاوكربحجمها.
ثانيًا:عينة الدراسة:

 متَّ اختيار مفردات عينة البحث بصورة عشوائية، ومت توزيع )150( إستبانة جملتمع الدراسة ومت 
اسرتجاع عدد )145( استمارة بنسبة اسرتجاع بلغت )97(%.

ثالثًا:أداة الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة على وسيله االستبانة كأداة رئيسية للحصول على البيانات.

ثالثًا:مقياس الدراسة:
كما مت قياس درجة االستجابات احملتملة على الفقرات إىل تدرج مخاسي حسب مقياس ليكرت 
اخلماسى Likart Scale، فى توزيع اوزان اجابات أفراد العينة والذى يتوزع من اعلى وزن له 
والذى اعطيت له )5( درجات والذى ميثل فى حقل االجابة )أوافق بشدة( اىل أدنى وزن له والذى 
اعطى له )1( درجة واحدة ومتثل فى حقل االجابة )الأوافق بشدة( وبينهما ثالثه اوزان .وقد كان 
الغرض من ذلك هو اتاحة اجملال أمام أفراد العينة الختيار االجابه الدقيقة حسب تقدير أفراد 

العينة كما هو موضح يف اجلدول رقم )1(.
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جدول رقم )1( األوزان الكمية  ودرجة املوافقة لإلجابات

الداللة اإلحصائيةالنسبة املئويةالوزن النسيبدرجة املوافقة

درجة موافقة عالية جدَا.أكربمن 80 %5أوافق بشدة

درجة موافقة عالية.70-80 %4أوافق
درجة موافقة متوسطة.50-69 %3حمايد
درجة موافقة منخفضة.20-49 %2ال أوافق

درجة موافقة منخفضة جدًاأقل من 20 %1ال أوافق بشدة

املصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية،2017م.

عليه يصبح الوسط الفرضي للدراسة:
الدرجة الكلية للمقياس هي جمموع درجات املفردة على العبارات )1+2+3+4+5(. 5.=)5/15( 
=3( وهو ميثل الوسط الفرضي للدراسة وعليه إذا زادت متوسط العبارة عن الوسط الفرضي)3( 

دل ذلك على موافقة أفراد العينة على العبارة .
رابعًا تقويم أدوات القياس:

وفيما يلي تعرض الباحثان نتائج التحليل للمقاييس املستخدمة يف الدراسة:
واخلرباء  احملكمني  من  جمموعة  على  االستبانة  عرض  املقياس:مت  حمتوى  صدق  اختبار   .1

املختصني واألخذ مبالحظاتهم وإجراء التعديالت اليت اقرتحت عليه ووزعت على املبحوثني.
2. اختبار االتساق والثبات والصدق الداخلي للمقاييس املستخدمة يف الدراسة:

3.اختبار االتساق والثبات: ،وقد مت استخدام معامل إلفا كرونباخ« وفيما يلي نتائج اختبار الثبات 
حملاور الدراسة:
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جدول رقم )2(نتائج اختبار ألفا كرنباخ ملقياس عبارات  فرضية الدراسة

ألفا كرنباخ العبارات
1. ميكن إستخدام التكلفه على أساس النشاط كأحد األساليب املعاصره يف قياس تكلفة 

اخلدمات الصحيه.
0.84

2. إستخدام التحليل اإلسرتاتيجي يف ظل التكلفه على أساس النشاط يساعد على حتديد 
األنشطه الضروريه واليت ميكن أن تضيف قيمه وإستبعاد األنشطه اليت ال تضيف قيمه يف 

القطاع الصحي

0.84

القطاع  يقدمها  اليت  األنشطه  تكلفة  للتكاليف يف حتديد  التحليل اإلسرتاتيجي  3. يساعد 
الصحي بطريقه سليمه.

0.86

4. إستخدام أسلوب التكلفه املستهدفه أحد األساليب املعاصره للتكاليف يساعد يف ترشيد 
وإدارة التكلفه يف قطاع اخلدمات الصحيه. 

0.85

50.84. ميكن أسلوب هندسة القيمه من إدارة وترشيد التكلفه لقطاع اخلدمات الصحيه. 

6. إستخدام التحليل اإلسرتاتيجي مع أسلوب التحسني املستمر وضمان اجلوده واإلستمراريه 
يساعد يف ترشيد وإدارة التكاليف يف قطاع اخلدمات الصحيه.

0.84

اخلدمات  تكاليف  عن  ودقيقه  مالئمة  بيانات  يقدم  اإلسرتاتيجي  التحليل  إستخدام   .7
الصحيه تساعد على إستمرارها يف إختاذ القرارات الرشيده.

0.86

8. التكامل بني مداخل التكاليف احلديثه حيقق الدقه والقياس املالئم واخلفض املستمر مبا 
يتالئم مع متطلبات البيئه الصحيه احلديثه املتقدمه.

0.86

9. تكامل أسلوب التكلفه املستهدفه مع أسلوب هندسة القيمه يقود لتخفيض تكلفة اخلدمات 
يف القطاع الصحي. 

0.94

القطاع  يف  اخلدمات  تكلفة  ترشيد  إىل  يقود  اإلسرتاتيجي  التحليل  أساليب  تكامل   .10

الصحي. 
085

0.84إمجالي العبارات

املصدر: إعداد الباحثان،2017م.

من اجلدول )2( نتائج اختبار الثبات أن قيم ألفا كرنباخ  جلميع عبارات حمور فرضية الدراسة 
%( وتعنى هذه القيم توافر درجة عالية جدًا من الثبات الداخلي جلميع العبارات  أكرب من )60 
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سواء كان ذلك لكل عبارة على حده أو على مستوى مجيع عبارات املقياس حيث بلغت قيمة ألفا 
كرنباخ للمقياس الكلى )0.84( وهو ثبات مرتفع ومن ثم ميكن القول بأن املقاييس اليت اعتمدت 
عليها الدراسة لقياس عبارة حمور فرضية الدراسة تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما ميكننا 

من االعتماد على هذه اإلجابات يف حتقيق أهداف الدراسة وحتليل نتائجها.
ب/ إختبار الصدق:

جدول رقم )3(نتائج اختبار ألفا كرنباخ ملقياس عبارات فرضية الدراسة

فرضية الدراسة
الصدقألفا كرنباخعدد العبارات

100.840.91

املصدر: إعداد الباحثان،2017م.

%( وتعين  من اجلدول )3( نتائج اختبار الصدق لكل عبارة من  عبارات الدراسة أكرب من )60 
أو على  الدراسة  عبارات فرضية  عبارة من  لكل  الصدق  عالية جدًا من  درجة  توافر  القيم  هذه 
مستوى مجيع العبارت حيث بلغت قيمة ألفا كرنباخ للمقياس الكلى )0.97( وقيمة الصدق )0.98( 
وهو ثبات وصدق مرتفع ومن ثم ميكن القول بأن املقاييس اليت اعتمدت عليها الدراسة لقياس 
)عبارات الفرضية( تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما ميكننا من االعتماد على هذه اإلجابات 

يف حتقيق أهداف الدراسة وحتليل نتائجها.
خامسًا: أساليب التحليل اإلحصائي املستخدم يف الدراسة:

لتحليل البيانات واختبار فرضية الدراسة، متَّ استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
1. اختبارات الصدق والثبات:

اعتمدت الدراسة على - معادلة ألفا-كرونباخ )Cronbach's Alpha( الختبار الثبات الداخلي. 
2. أساليب اإلحصاء الوصفي:وذلك لوصف خصائص مفردات عينة الدراسة من خالل :

أفراد  التكراري إلجابات  التوزيع  للتعرف على  لعبارات فقرات االستبانةوذلك  التكراري  التوزيع   
العينة على عبارات فرضية  الدراسة.

حول  العينة  أفراد  أراء  لوصف  االحصائى  األسلوب  هذا  اعتماد  مت  املوزون:  احلسابي  الوسط   
متغريات الدراسة باعتباره أحد  مقاييس النزعة املركزية ,وهو أكثر عمومية من الوسط احلسابي، 
حيث أن الوسط احلسابي االعتيادي يعد حالة خاصة من الوسط احلسابي املرجح عندما ينظر إىل 
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كافة املفردات بنفس األهمية )الوزن(.
ج-  االحنراف املعياري:مت استخدام هذا املقياس ملعرفة مدى التشتت يف أراء املستجيبني قياسًا 

بالوسط احلسابي املرجح. 
د- اختبار )كاى تربيع( : مت استخدام هذا االختبار الختبار الداللة اإلحصائية لفرضية الدراسة 
عند مستوى معنوية 5 % ويعنى ذلك أنه إذا كانت قيمة )كاى تربع( احملسوبة عند مستوى معنوية 
الفقرة  وتكون  معنوية  داللة  ذات  فروق  )وجود  يعنى  وهذا  العدم  فرض  يرفض   %  5 من  أقل 
إجيابية(. أما إذا كانت قيمة )كاى تربيع( عند مستوى معنوية أكرب من %5 فذلك معناه قبول 

فرض العدم وبالتالي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وتكون الفقرة سلبية
سادسًا: تطبيق أداة الدراسة:

بنسبة اسرتجاع  الدراسة ومت اسرتجاع عدد )145( استمارة  إستبانة جملتمع  توزيع )150(  مت 
بلغت )97(%.،قسمت بيانات االستبانة لقسمني،األول حيتوي على البيانات الشخصية للمبحوثني، 
أما القسم الثاني حيتوي على عبارات فرضية الدراسة، وقد مت حتليل بيانات الدراسة باستخدام 
التوزيع  التالية:  للخطوات  وفق  الدراسة  فرضية  مناقشة  من  للتمكن   SPSS االحصائي  الربنامج 
التكراري النسيب إلجابات الوحدات املبحوثة على عبارات الدراسة: من خالل تلخيص البيانات 
يف جداول واليت توضح قيم كل متغري لتوضيح أهم املميزات إلجابات أفراد العينة يف شكل أرقام 

ونسب مئوية لعبارات الدراسة، وفيما يلي حتليل البيانات.
حتليل البيانات:

1. حتليل البيانات الشخصية:
يتضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة، وحيتوي علي التخصص العلمي، املؤهل العلمي، 

املسمي الوظيفي، املؤهل املهين، سنوات اخلربة.
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جدول )4( البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة حسب:التخصص العلمي،
املؤهل العلمي، املسمى الوظيفي،سنوات اخلربة:

النسبة املئويةالتكراراملتغريالبيان
 حماسبة

    التخصص العلمي

8860.70

2315.90إقتصاد

1611.00إدارة أعمال

1812.40أخرى

%145100اجملموع

ثانوي عالي

      املؤهل العلمي 

139.00

7652.40بكالريوس

4933.80فوق اجلامعي

74.80زمالة مهنية

%145100اجملموع

مدير مالي

      املسمى الوظيفي

2517.20

2114.50مدير حسابات

2617.90مراجع حسابات

4329.70حماسب

3020.70أخرى

%146100اجملموع

سنة فأقل من 6سنوات

       سنوات اخلربة

4732.40

64933.80 فأقل من 11 سنة

11149.70فأقل من 16 سنة

161913.10فأقل من 20 سنة

201611.00 سنة فأكثر

%145100اجملموع

املصدر : الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية 2017م
    يتضح من اجلدول رقم )4( أن أفراد العينة من ختصص احملاسبة بلغت نسبتهم )60.7 %( 
 ،)% من أفراد العينة،أما املتخصصني يف )االقتصاد وإدارة األعمال( فقد بلغت نسبتهم )26.9 



135

ISSN: 1858 - 8522 جملة جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية  –   العدد الثاني - يونيو  2018م

% من التخصصات األخرى ،ويتضح من ذلك أن غالبية أفراد   12.4 العينة نسبة  كما تضمنت 
إملام أفراد  العينة من ختصص  احملاسبة حيث بلغت نسبتهم )60.7(% وهذه داللة على مدى 
العينة املبحوثة بطبيعة موضوع الدراسة األمر الذي يساعدهم يف اإلجابة بشكل علمي على حماور 

أسئلة االستبانة.
العينة من  أفراد  :يتضح من اجلدول رقم )4(أعاله أن غالبية  التعليمي  يتعلق باملستوى    فيما 
% من أفراد العينة, بينما  املستوى التعليمي )البكالوريوس( حيث بلغ عددهم )76(بنسبة 52.4 
بلغت عدد الذين مؤهلهم) فوق اجلامعي( 49 فردًا بنسبة 33.8 % من العينة. أما محلة )الزماله 
التعليمي  الذين مؤهلهم  أما  املبحوثة  العينة  )4.8(% من امجاىل  بنسبة  املهنيه( عددهم )7( 
)الثانوي( عددهم )13( و بلغت نسبتهم )9.0(% من إمجالي العينه املبحوثه. يتضح من ذلك أن 
غالبية أفراد العينة حيملون درجات جامعية وفوق اجلامعية حيث بلغت نسبتهم )86.2(% مما يدل 
على أن التأهيل العلمي ألفراد العينة مرتفع وبالتالي قدرتهم على فهم عبارات االستبانة بشكل 

جيد واإلجابة عليها بدقة.
  فيما خيتص باملسمى الوظيفي:يتضح من اجلدول رقم )4( أن أفراد العينة من )مدير مالي، 
مدير حسابات( بلغت نسبتهم )31.7( % من أفراد العينة بينما بلغت نسبة )مراجع حسابات - 
حماسبني ( يف العينة )47.6( %. أما أفراد العينة من املراكز الوظيفية األخرى فقد بلغت نسبتهم 
)20.7(% ويتضح من ذلك أن غالبية أفراد العينة املبحوثة من )حماسبني، مراجعي حسابات،  
مديرون ماليون( حيث بلغت نسبتهم )64.8(% من إمجاىل العينة وهذه داللة على مدى معرفة 

وإدراك أفراد العينة بطبيعة موضوع الدراسة. 
  أما سنوات اخلربة للمبحوثني: يتضح من اجلدول)4( أعاله أن أفراد العينة املبحوثة والذين 
ترتاوح سنوات خربتهم ما بني )سنه فأقل من 6 سنوات( بلغت نسبتهم )32.4( % من أفراد العينة 
الكلية بينما بلغت نسبة الذين ترتاوح سنوات خربتهم ما بني)6 فأقل من 11سنه( )%33.8(. أما 
أفراد العينة الذين ترتاوح سنوات خرباتهم ما بني )11 فأقل من 16 سنه( فقد بلغت نسبتهم 
)9.7(%.أما أفراد العينة الذين ترتاوح سنوات خرباتهم ما بني )16سنة فأقل من 20 سنه( بلغت 
نسبتهم)13.1(%، أما أفراد العينة والذين تزيد سنوات خربتهم عن )20 سنة فأكثر( فقد بلغت 
نسبتهم )11 %( ويتضح من ذلك أن غالبية  العينة ترتاوح سنوات خربتهم ما بني )6-11( سنة 
حيث بلغت نسبتهم )66.2(%. وهذه النسبة تدل على نضج أفراد العينة مما ميكنهم من اإلجابة 

على أسئلة االستبانة بشكل موضوعي.
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حتليل عبارت فرضية الدراسة:
أواًل: التوزيع التكراري لعبارات فرضية الدراسة:

جدول )5( التوزيع التكراري لعبارات فرضية الدراسة: 
غري موافق بشدةغري موافقحمايدموافقموافق بشدة       العبارة

نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد
1.ميكن إستخدام نظام التكلفة على 

أساس النشاط كأحد األساليب املعاصرة 
يف قياس تكلفة اخلدمات الصحية.

5940.75739.32013.853.442.8

2-استخدام التحليل اإلسرتاتيجي يف ظل 
التكلفة على أساس النشاط يساعد على 
حتديد األنشطة الضرورية واليت ميكن 
أن تضيف قيمة واستبعاد األنشطة اليت 

ال تضيف قيمة يف القطاع الصحي.

5739.35638.72517.264.110.7

3.يساعد التحليل االسرتاتيجي للتكاليف 
يف حتديد تكاليف األنشطة اليت يقدمها 

القطاع الصحي بطريقة سليمة.

5940.76544.81510.3530510.7

4.إستخدام إسلوب التكلفة املستهدفة كأحد 
األساليب املعاصرة للتكاليف يساعد يف ترشيد 

وإدارة التكلفة يف قطاع اخلدمات الصحية.

5840.05940.796.21812.410.7

5.ميكن إسلوب هندسة القيمة من إدارة 
وترشيد التكلفة لقطاع اخلدمات الصحية.

5336.66846.9117.6106.832.1

6.إستخدام   التحليل اإلسرتاتيجي مع 
إسلوب التحسني املستمر وضمان اجلودة 

واإلستمرارية يساعد يف ترشيد وإدارة 
التكاليف يف قطاع اخلدمات الصحية

5739.36444.11711.753.521.4

7.إستخدام التحليل اإلسرتاتيجي 
يقدم بيانات مالئمة ودقيقة عن 

تكاليف اخلدمات الصحية تساعد على 
إستمرارها يف إختاذ القرارات الرشيدة.

5638.65840.02013.8117.600

8.التكامل بني أساليب التكاليف احلديثة 
حيقق الدقة والقياس املالئم واخلفض 
املستمر مبا يتالءم مع متطلبات البيئة 

الصحية احلديثة املتقدمة.

5235.96544.82114.564.110.7

9.تكامل أسلوب التكلفة املستهدفة مع 
إسلوب هندسة القيمة يقود لتخفيض 

تكلفة اخلدمات يف القاع الصحي.

5135.26746.21510.3117.610.7

10.تكامل أساليب التحليل اإلسرتاتيجي للتكلفة 
يقود إىل ترشيد تكلفة اخلدمات يف القطاع الصحي.

5840.06846.91510.342.800

56038.762743.216811.5815.7140.9اإلمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

املصدر : الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية 2017م
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يتضح من اجلدول رقم )5( ما يلي:
املوافقني  بلغت نسبة غري  بينما   % للعبارة األوىل)80(  واملوافقون بشدة  املوافقني  1. بلغت نسبة 
وغري املوافقني بشدة )6.2( %. أما أفراد العينة والذين مل يبدوا إجابات حمددة فقد بلغت نسبتهم 
استخدام  أنه )ميكن  على  يوافقون  العينة  أفراد  غالبية  أن  على  تدل  النتيجة  وهذه   .%  )13.8(

التكلفه على أساس النشاط كأحد األساليب املعاصرة يف قياس تكلفة اخلدمات الصحية(.
املوافقني  نسبة غري  بلغت  بينما   % الثانية)78(  للعبارة  بشدة  واملوافقون  املوافقني  نسبة  2.بلغت 
وغري املوافقني بشدة )4.8( %. أما أفراد العينة والذين مل يبدوا إجابات حمددة فقد بلغت نسبتهم 
)17.2( %. وهذه النتيجة تدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن )إستخدام التحليل 
واليت  الضرورية  األنشطة  يساعد على حتديد  النشاط  أساس  التكلفة على  اإلسرتاتيجي يف ظل 

ميكن أن تضيف قيمة وستبعاد األنشطة اليت ال تضيف قيمة يف القطاع الصحي(.
3.بلغت نسبة املوافقني واملوافقون بشدة للعبارة الثالثة)85.5( % بينما بلغت نسبة غري املوافقني 
وغري املوافقني بشدة )4.2( %. أما أفراد العينة والذين مل يبدوا إجابات حمددة فقد بلغت نسبتهم 
)10.3( %. وهذه النتيجة تدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن )التحليل اإلسرتاتيجي 

للتكاليف يساعد يف حتديد تكلفة األنشطة اليت يقدمها القطاع الصحي بطريقة سليمة(.
4.بلغت نسبة املوافقني واملوافقون بشدة للعبارة الرابعة )80.7( % بينما بلغت نسبة غري املوافقني 
بلغت  فقد  إجابات حمددة  يبدوا  والذين مل  العينة  أفراد  أما   .%  )13.1( بشدة  املوافقني  وغري 
أن )إستخدام  يوافقون على  العينة  أفراد  غالبية  أن  تدل على  النتيجة  وهذه   .%  )6.2( نسبتهم 
أسلوب التكلفه املستهدفة كأحد األساليب املعاصرة للتكاليف يساعد يف ترشيد وإدارة التكلفة يف 

قطاع اخلدمات الصحية(.
5.بلغت نسبة املوافقني واملوافقون بشدة للعبارة اخلامسة)83.5( % بينما بلغت نسبة غري املوافقني 
وغري املوافقني بشدة )8.9( %. أما أفراد العينة والذين مل يبدوا إجابات حمددة فقد بلغت نسبتهم 
)7.6( %. وهذه النتيجة تدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن )أسلوب هندسة القيمة 

ميكن من إدارة وترشيد التكلفة لقطاع اخلدمات الصحية(.
6.بلغت نسبة املوافقني واملوافقون بشدة للعبارة السادسة)83.4( % بينما بلغت نسبة غري املوافقني 
وغري املوافقني بشدة )4.9( %. أما أفراد العينة والذين مل يبدوا إجابات حمددة فقد بلغت نسبتهم 
)11.7( %. وهذه النتيجة تدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على  أن )إستخدام التحليل 
االسرتاتيجي مع أسلوب التحسني املستمر وضمان اجلودة واإلستمرارية يساعد يف ترشيد وإدارة 

التكاليف يف قطاع اخلدمات الصحية(.
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7. بلغت نسبة املوافقون واملوافقون بشدة للعبارة السابعة)78.6( % بينما بلغت نسبة غري املوافقني 
وغري املوافقني بشدة )7.6( %. أما أفراد العينة والذين مل يبدوا إجابات حمددة فقد بلغت نسبتهم 
)13.8( %. وهذه النتيجة تدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على  أن )إستخدام التحليل 
االسرتاتيجي يقدم بيانات مالئمة ودقيقه عن تكاليف اخلدمات الصحية تساعد على إستمرارها 

يف إختاذ القرارات الرشيدة(.
8. بلغت نسبة املوافقون واملوافقون بشدة للعبارة الثامنة )80.7( % بينما بلغت نسبة غري املوافقني 
وغري املوافقني بشدة )4.8( %. أما أفراد العينة والذين مل يبدوا إجابات حمددة فقد بلغت نسبتهم 
)14.5( %. وهذه النتيجة تدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على  أن )التكامل بني مداخل 
التكاليف احلديثة حيقق الدقة والقياس املالئم واخلفض املستمر مبا يتالئم مع متطلبات البيئة 

الصحية احلديثة املتقدمة(.
9. بلغت نسبة املوافقون واملوافقون بشدة للعبارة التاسعة)81.4( % بينما بلغت نسبة غري املوافقني 
وغري املوافقني بشدة )8.3( %. أما أفراد العينة والذين مل يبدوا إجابات حمددة بلغت نسبتهم 
)10.3( %. وهذه النتيجة تدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن )تكامل أسلوب التكلفة 

املستهدفة مع أسلوب هندسة القيمة يقود لتخفيض تكلفة اخلدمات يف القطاع الصحي(.
غري  نسبة  بلغت  بينما    %  )86.9( العاشرة  للعبارة  بشدة  واملوافقون  املوافقون  نسبة  بلغت   .10

املوافقني وغري املوافقني بشدة )2.8(%. أما أفراد العينة والذين مل يبدوا إجابات حمددة فقد 
بلغت نسبتهم )10.3( %. وهذه النتيجة تدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن )تكامل 

أساليب التحليل االسرتاتيجي يقود إىل ترشيد تكلفة اخلدمات يف القطاع الصحي(.
11. بلغت نسبة املوافقون واملوافقون بشدة إلمجاىل عبارات الفرضية )81.9(% بينما بلغت نسبة 

غري املوافقني وغري املوافقني بشدة )6.6( %. أما أفراد العينة والذين مل يبدوا إجابات حمددة 
فقد بلغت نسبتهم )11.5( %. وهذه النتيجة تدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على )مجيع 

العبارات اليت تقيس فرضية الدراسة(.
ثانيًا: اإلحصاء الوصفي لعبارات فرضية الدراسة )تكامل أساليب التحليل اإلسرتاتيجي يؤدي إىل 
ترشيد اخلدمات يف القطاع الصحي(. حيث مت حساب كل من الوسط احلسابي واالحنراف املعياري 
لكل عبارات فرضية الدراسة ومت مقارنة الوسط احلسابي للعبارة بالوسط الفرضي للدراسة )3( 
للعبارة أكرب من الوسط الفرضي  الفقرات إذا كان الوسط احلسابي  حيث تتحقق املوافقة على 
)3(، وتتحقق عدم املوافقة إذا كان الوسط احلسابي أقل من الوسط الفرضي. وفيما يلي جدول يوضح 

املتوسط واالحنراف املعياري واألهمية النسبية للعبارات وترتيبها وفقًا إلجابات املستقصى منهم.
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جدول )6( اإلحصاء الوصفي لعبارات فرضية الدراسة 
اإلحنراف العبارات

األهمية املتوسطاملعياري
النسبية

درجة 
الرتتيباملوفقة

1.ميكن إستخدام نظام التكلفة على أساس النشاط كأحد 
األساليب املعاصرة يف قياس تكلفة اخلدمات الصحية.

4عالية جدًا0.964.1182.2%

2-استخدام التحليل اإلسرتاتيجي يف ظل التكلفة على 
أساس النشاط يساعد على حتديد األنشطة الضرورية 
واليت ميكن أن تضيف قيمة واستبعاد األنشطة اليت ال 

تضيف قيمة يف القطاع الصحي.

5عالية جدًا0.884.1182.2%

3.يساعد التحليل االسرتاتيجي للتكاليف يف حتديد تكاليف 
األنشطة اليت يقدمها القطاع الصحي بطريقة سليمة.

2عالية جدًا0.814.2184.2%

4.إستخدام إسلوب التكلفة املستهدفة كأحد األساليب 
املعاصرة للتكاليف يساعد يف ترشيد وإدارة التكلفة يف قطاع 

اخلدمات الصحية.
10عالية جدًا1.014.0681.2%

5.ميكن إسلوب هندسة القيمة من إدارة وترشيد التكلفة 
لقطاع اخلدمات الصحية.

8عالية جدًا0.944.0881.6%

6.إستخدام   التحليل اإلسرتاتيجي مع إسلوب التحسني 
املستمر وضمان اجلودة واإلستمرارية يساعد يف ترشيد 

وإدارة التكاليف يف قطاع اخلدمات الصحية.
3عالية جدًا0.864.1683.2%

7.إستخدام التحليل اإلسرتاتيجي يقدم بيانات املالئمني 
ودقيقة عن تكاليف اخلدمات الصحية تساعد على 

إستمرارها يف إختاذ القرارات الرشيدة.
7عالية جدًا0.904.0981.80%

8.التكامل بني أساليب التكاليف احلديثة حيقق الدقة 
والقياس املالئم واخلفض املستمر مبا يتالءم مع متطلبات 

البيئة الصحية احلديثة املتقدمة.
6عالية جدًا0.854.1182.2%

9.تكامل أسلوب التكلفة املستهدفة مع إسلوب هندسة 
القيمة يقود لتخفيض تكلفة اخلدمات يف القاع الصحي.

9عالية جدًا0.904.0781.4%

10.تكامل أساليب التحليل اإلسرتاتيجي للتكلفة يقود إىل 
1عالية جدًا%0.744.2484.8ترشيد تكلفة اخلدمات يف القطاع الصحي.

عالية جدًا%0.884.1282.4اإلمجالي

املصدر : الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية ،2017م
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يتضح من اجلدول رقم )6( ما يلي:
1.أن مجيع العبارات اليت تعرب عن حمور فرضية الدراسة يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي )3( 
وهذه النتيجة تدل على موافقة غالبية أفراد العينة على مجيع العبارات اليت تقيس حمور فرضية 

الدراسة الثالثة.
2. أهم عبارة من عبارات حمور )فرضية الدراسة(هي العبارة)تكامل أساليب التحليل االسرتاتيجي 
يقود إىل ترشيد تكلفة اخلدمات يف القطاع الصحي( حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على 
الثانية  املرتبة  يف  تليها   .%)84.8( نسبية  وأهمية   )0.74( معياري  باحنراف   )4.24( العبارة 
القطاع  يقدمها  اليت  األنشطه  تكلفة  حتديد  يف  للتكاليف  اإلسرتاتيجي  التحليل  العبارة)يساعد 
الصحي بطريقه سليمه( حيث بلغ متوسط العبارة )4.21( باحنراف معياري )0.81( وأهمية نسبية 

مقدراها )84.2(%.
3. أقل عبارة من حيث املوافقة هي العبارة )إستخدام أسلوب التكلفة املستهدفة أحد األساليب 
املعاصرة للتكاليف يساعد يف ترشيد وإدارة التكلفة يف قطاع اخلدمات الصحية( حيث بلغ متوسط 

العبارة )4.06( باحنراف معياري )1.01( وأهمية نسبية )81.2(%. 
4. بلغ متوسط مجيع العبارات )4.12( باحنراف معياري )0.88( وأهمية نسبية )82.4(% وهذا 
يدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون بدرجة )عالية جدًا( على مجيع العبارات اليت تقيس 

عبارات حمور فرضية الدراسة.
ثالثًا: اختبار )كاى تربيع(: لعبارات فرضية الدراسة )تكامل أساليب التحليل اإلسرتاتيجي يؤدي 

إىل ترشيد اخلدمات يف القطاع الصحي(. 
الختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعداد املوافقني واحملايدين وغري املوافقني للنتائج 
أعاله مت استخدام اختبار )كاى تربيع( لداللة الفروق.  وفيما يلي جدول يوضح نتائج اختبار كاي 

تربيع لداللة الفروق للعبارات اليت تقيس حمور الفرضية.
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جدول )7(إختبار كاي تربيع لداللة الفروق لعبارات حمور فرضية الدراسة 
قيمة كاي العبارات

تربيع
درجات 
احلرية

القيمة 
اجلدولية

مستوى 
املعنوية

الداللة

1.ميكن إستخدام نظام التكلفة على أساس النشاط كأحد 
األساليب املعاصرة يف قياس تكلفة اخلدمات الصحية

وجود فروق102.2411.140.000

2-استخدام التحليل اإلسرتاتيجي يف ظل التكلفة على أساس 

النشاط يساعد على حتديد األنشطة الضرورية واليت ميكن 
أن تضيف قيمة واستبعاد األنشطة اليت ال تضيف قيمة يف 

القطاع الصحي.

وجود فروق98.00411.140.000

3.يساعد التحليل االسرتاتيجي للتكاليف يف حتديد تكاليف 
األنشطة اليت يقدمها القطاع الصحي بطريقة سليمة.

وجود فروق129.3411.140.000

4.إستخدام إسلوب التكلفة املستهدفة كأحد األساليب 
املعاصرة للتكاليف يساعد يف ترشيد وإدارة التكلفة يف قطاع 

اخلدمات الصحية.

وجود فروق105.00411.140.000

5.ميكن إسلوب هندسة القيمة من إدارة وترشيد التكلفة 
لقطاع اخلدمات الصحية.

وجود فروق119.2411.140.000

6.إستخدام   التحليل اإلسرتاتيجي مع إسلوب التحسني 
املستمر وضمان اجلودة واإلستمرارية يساعد يف ترشيد وإدارة 

التكاليف يف قطاع اخلدمات الصحية

وجود فروق119.2411.140.000

7.إستخدام التحليل اإلسرتاتيجي يقدم بيانات مالئمة ودقيقة 
عن تكاليف اخلدمات الصحية تساعد على إستمرارها يف 

إختاذ القرارات الرشيدة.

وجود فروق48.639.480.000

8.التكامل بني أساليب التكاليف احلديثة حيقق الدقة 
والقياس املالئمني واخلفض املستمر مبا يتالءم مع متطلبات 

البيئة الصحية احلديثة املتقدمة.

وجود فروق110.4411.140.000

9.تكامل أسلوب التكلفة املستهدفة مع إسلوب هندسة القيمة 
يقود لتخفيض تكلفة اخلدمات يف القاع الصحي.

وجود فروق111.4411.140.000

10.تكامل أساليب التحليل اإلسرتاتيجي للتكلفة يقود إىل 

ترشيد تكلفة اخلدمات يف القطاع الصحي.
وجود فروق82.0039.480.000

وجود فروق102.5411.140.000اإلمجالي
املصدر : الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية ،2017م
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يتضح من اجلدول رقم )7( ما يلي: 
1. بلغت قيمة )كاى تربيع(للعبارة األوىل )102.2( أكرب من القيمة اجلدولية )11.14( وعليه فإن 
الفرضي  والوسط   )4.11( العبارة  ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط 
للدراسة )3( ولصاحل املوافقني بدرجة عالية جدًا على العبارة ) ميكن إستخدام التكلفة على أساس 

النشاط كأحد األساليب املعاصرة يف قياس تكلفة اخلدمات الصحية(.
2. بلغت قيمة )كاى تربيع(للعبارة الثانية )98.0( وهى قيمة أكرب من القيمة اجلدولية )11.14( 
وعليه فإن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط العبارة )4.11( والوسط 
التحليل  )إستخدام  العبارة  على  جدًا   عالية  بدرجة  املوافقني  ولصاحل   )3( للدراسة  الفرضي 
واليت  الضرورية  األنشطة  يساعد على حتديد  النشاط  أساس  على  التكلفة  اإلسرتاتيجي يف ظل 

ميكن أن تضيف قيمة وإستبعاد األنشطة اليت ال تضيف قيمة يف القطاع الصحي(.
اجلدولية  القيمة  من  أكرب  قيمة  وهي   )129.3( الثالثة  للعبارة  تربيع(  )كاى  قيمة  بلغت   .3
)11.14( وعليه فإن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط العبارة )4.21( 
والوسط الفرضي للدراسة )3( ولصاحل املوافقني بدرجة عالية جدًا على العبارة )يساعد التحليل 

اإلسرتاتيجي للتكاليف يف حتديد تكلفة األنشطة اليت يقدمها القطاع الصحي بطريقة سليمة(.
4. بلغت قيمة )كاى تربيع(للعبارة الرابعة )105.0( وهى قيمة أكرب من القيمة اجلدولية )11.14( 
وعليه فإن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط العبارة )4.06( والوسط 
الفرضي للدراسة )3( ولصاحل  املوافقني بدرجة عالية جدًا على العبارة )إستخدام أسلوب التكلفة 
املستهدفة كأحد األساليب املعاصرة للتكاليف يساعد يف ترشيد وإدارة التكلفة يف قطاع اخلدمات 

الصحية(.
5. بلغت قيمة )كاى تربيع(للعبارة اخلامسة )119.2( وهى قيمة أكرب من القيمة اجلدولية )11.14( 
وعليه فإن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط العبارة )4.08( والوسط 
العبارة )ميكن أسلوب هندسة  الفرضي للدراسة )3( ولصاحل  املوافقني بدرجة عالية جدًا على 

القيمة من إدارة وترشيد التكلفة لقطاع اخلدمات الصحية(.
6. بلغت قيمة )كاى تربيع(للعبارة السادسة )119.2( وهى قيمة أكرب من القيمة اجلدولية )11.14( 
وعليه فإن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط العبارة )4.16( والوسط 
التحليل  )إستخدام  العبارة  على  جدًا  عالية  بدرجة  املوافقني  ولصاحل    )3( للدراسة  الفرضي 
االسرتاتيجي مع أسلوب التحسني املستمر وضمان اجلودة واإلستمرارية يساعد يف ترشيد وإدارة 

التكاليف يف قطاع اخلدمات الصحية(.
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7. بلغت قيمة )كاى تربيع(للعبارة السابعة )48.6( وهى قيمة أكرب من القيمة اجلدولية )9.48( 
وعليه فإن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط العبارة )4.09( والوسط 
التحليل  )إستخدام  العبارة  على  جدًا  عالية  بدرجة  املوافقني  ولصاحل   )3( للدراسة  الفرضي 
اإلسرتاتيجي يقدم بيانات مالئمة ودقيقه عن تكاليف اخلدمات الصحية تساعد على إستمرارها 

يف إختاذ القرارات الرشيدة(.
8. بلغت قيمة )كاى تربيع(للعبارة الثامنة )110.4( وهي قيمة أكرب من القيمة اجلدولية )11.14( 
وعليه فإن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط العبارة )4.11( والوسط 
مداخل  بني  )التكامل  العبارة  على  جدًا  عالية  بدرجة  املوافقني  ولصاحل   )3( للدراسة  الفرضي 
التكاليف احلديثة حيقق الدقة والقياس املالئمني واخلفض املستمر مبا يتالءم مع متطلبات البيئه 

الصحية احلديثة املتقدمة(.
9. بلغت قيمة )كاى تربيع(للعبارة التاسعة )111.4( وهي قيمة أكرب من القيمة اجلدولية )11.14( 
وعليه فإن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط العبارة )4.07( والوسط 
الفرضي للدراسة )3( ولصاحل املوافقني بدرجة عالية جدًا على العبارة )تكامل أسلوب التكلفه 

املستهدفة مع أسلوب هندسة القيمه يقود لتخفيض تكلفة اخلدمات يف القطاع الصحي(.
10. بلغت قيمة )كاى تربيع(للعبارة العاشرة )82.0( وهى قيمة أكرب من القيمة اجلدولية )9.48( 

وعليه فإن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط العبارة )4.24( والوسط 
الفرضي للدراسة )3( ولصاحل املوافقني بدرجة عالية جدًا على العبارة )تكامل أساليب التحليل 

اإلسرتاتيجي يقود إىل ترشيد تكلفة اخلدمات يف القطاع الصحي(.
معنوية  )102.5( مبستوى  الدراسة  تربيع(جلميع عبارات حمور فرضية  قيمة )كاى  بلغت   .11
)0.000( وهذه القيمة أكرب من القيمة اجلدولية )11.14( وعليه فإن ذلك يشري إىل وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بني متوسط العبارة )4.12( والوسط الفرضي للدراسة )3( ولصاحل املوافقني 

بدرجة عالية جدًا على مجيع عبارات حمور)فرضية الدراسة(
ملخص الفرضية:

   يتضح من نتائج التحليل أن غالبية أفراد العينة املبحوثة يوافقون على مجيع العبارات اليت تقيس 
الفرضية من خالل التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة على العبارات ومتوسط العبارات إضافة 
لوجود فروق ذات داللة إحصائية جلميع عبارات الفرضية لصاحل املوافقني من أفراد العينة. مما 
تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة اليت تنص على أن )تكامل أساليب التحليل االسرتاتيجي يؤدي إىل 
ترشيد اخلدمات يف القطاع الصحي( مت التحقق من صحتها يف مجيع العبارات اليت تقيس الفرضية
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النتائج:
1. ميكن استخدام أسلوب التكلفة املستهدفة يف التحليل االسرتاتيجي لتكاليف اخلدمات يف القطاع 

الصحي من خالل حتديد تكاليف اخلدمة قبل تقدميها.
2. ميكن استخدام أسلوب هندسة القيمة من إدارة وترشيد التكلفة لقطاع اخلدمات الصحية.

3.استخدام التكلفة املستهدفة كأحد األساليب املعاصرة للتكاليف يساعد يف ترشيد وإدارة التكلفة 
يف القطاع الصحي.

4.استخدام أسلوب التحليل االسرتاتيجي مع أسلوب التحسني املستمر وضمان اجلودة واالستمرارية 
يساعد يف ترشيد وإدارة التكاليف يف القطاع الصحي.

5. التكامل بني أساليب التكلفة االسرتاتيجية حيقق الدقة والقياس املالئمني واخلفض املستمر مبا 
يتالئم مع متطلبات البيئة الصحية احلديثة.

توصيات الدراسة:
من خالل الدراسة النظرية وامليدانية يوصي الباحثان باآلتي:

تكاليف  خفض  يف  الفاعلة  ملساهمتها  للتكاليف  االسرتاتيجي  التحليل  أساليب  تبين  ضرورة   .1
اخلدمات الصحية.

2. أهمية تطبيق أساليب التحليل االسرتاتيجي للتكاليف بصورة تكاملية لدورها الفاعل يف ترشيد 
وإدارة التكاليف يف قطاع اخلدمات الصحية.

املراجع: 
التكاليف فى املنشآت الصناعية.رسالة ماجستري  الرقابة على  للتكلفة ودورها فى  ]1[ عطا ،حممد عثمان.اإلدارة االسرتاتيجية 

تكاليف وحماسبة إدارية غري منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.السودان. 2012.
]2[ إبراهيم ،خالد عدلي أمحد.دور التحليل اإلسرتاتيجي يف زيادة امليزة التنافسية للشركات يف ظل بيئة التصنيع احلديثة.رسالة 

مقدمة لدرجة املاجستري يف احملاسبة. جامعة النيلني كلية التجارة.السودان.2013م.
]3[ عبدالباقي، أمين عمر علي ومنصور، فتح الرمحن احلسن.2013.حماسبة التكاليف وأثرها على قياس تكلفة اخلدمات الطبية، 

جملة العلوم االقتصادية.عمادة البحث العلمي. العدد14.ص ص 116-102.
]4[ عبدالرحيم، أبوبكر أمحد اهلادي.أساليب التكلفة االسرتاتيجية ودورها يف دعم امليزة التنافسية للقطاع الصناعي السوداني، 

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف احملاسبة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،غري منشورة، كلية الدراسات العليا،السودان. 
أغسطس.2013.

]5[ زعرب،محدي شحده حممد.2013.مدخل متكامل إلدارة التكلفة االسرتاتيجية لدعم القدرة التنافسية لشركات قطاع اخلدمات 
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احلادي  واإلدارية.اجمللد  االقتصادية  للدراسات  غزة  اإلسالمية  اجلامعة  جملة  ميدانية.  دراسة  فلسطني.  بورصة  يف  املدرجة 
والعشرون. العدد األول. يناير.ص ص 78-29.

]6[ إعديلي ،فادي حسن حسني.إمكانية تطبيق أسلوب 6siqma ودوره يف ختفيض التكاليف وتدعيم املقدرة التنافسية.حبث 

مقدم لنيل درجة املاجسترييف احملاسبة. غريمنشور.جامعة الزرقاء عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.األردن.كانون الثاني 
.2014

الفلسطينية يف قطاع غزة،  القرارات يف شركات قطاع  ودورها يف إختاذ  للتكلفة  االسرتاتيجية  اإلدارة  فوزي.  صاحل،صباح   ]7[

رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف احملاسبة والتمويل .غري منشورة ،كلية التجارة.اجلامعة اإلسالمية.غزة. فلسطني.2014. 
]8[ Wong,M.1996.«Strategic cost management.«Management Accounting. Magazine for 

Chartered ManagementAccontants.Vol.74.April.pp30- 31. 

]9[  Cooper, R, and Slagmulder.R.1998. »What is Strategic Cost Management?« Management 

Accounting, Jan.Vol.79.No.8.pp14- 16.

]10[ باسيلي،مكرم عبداملسيح.2007.احملاسبة اإلدارية ) األصالة واملعاصرة ( ،املكتبة العصرية.املنصورة.ص9.

التطبيق.جملةاحملاسبة.الرياض. ووسائل  التشخيص  التكلفة-طرق  خفض  جماالت  السباعي،إبراهيم.1996.تشخيص   ]11[

اجلمعية السعودية للمحاسبة.العدد9،مايو.ص ص 52-37.
]12[ درغام،ماهر .2007.مدى توفر مقومات تطبيق التكاليف املبنى على االنشطة )ABC( فى املستشفيات احلكومية فى قطاع 

غزة .دراسة ميدانية.جملة اجلامعة االسالمية )سلسلة الدراسات االنسانية (. ص ص 725-679.
]13[ فوده ،شوقى السيد.2007.إطارمقرتح للتكامل بني أسلوب التكلفة املستهدفة والتحليل االسرتاتيجي للتكلفة بهدف ختفيض 

تكاليف األنشطة من خالل مفهوم سلسة القيمة .دراسة نظرية واستكشافية.جملة كلية التجارة للبحوث .العدد 2.اجمللد 25.ص 
ص 239-187.

تطوير  سبل  الصناعية.مؤمتر  الشركات  يف  املنافسة  ظل  يف  التكاليف  إلدارة  متكامل  حممد.مدخل  أمحد  فؤاد  العفريي،   ]14[

احملاسبة يف اململكة العربية السعودية.كلية التجارة.جامعة امللك سعود. اململكة العربية السعودية.18-19 مايو.2010.
]15[ عبدالرمحن، عاطف عبداجمليد.2003.إطار مقرتح لتحليل وإدارة التكلفة من منظور اسرتاتيجي بهدف تعظيم قيمة املنشأة.

جملة البحوث التجارية املعاصرة.كلية التجارة سوهاج.جامعة جنوب الوادي .العدد 17.ص ص 155-119.
]16[ عبدالعظيم، حممد حسن حممدعبد العظيم.2005. دور املعلومات احملاسبية يف تفعيل اإلدارة االسرتاتيجية يف املنظمات، 

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد 21، العدد األول.ص ص 41-1.
للشركات.دراسة  التنافسية  املزايا  دعم  فى  االسرتاتيجية  التكاليف  قليل  مداخل  ،أجماد حممد حممد.استخدام  الكومي   ]17[

تطبيقية.رسالة دكتوراه يف احملاسبة.غري منشورة. كلية التجارة.جامعة عني مشس.مصر.2002.
]18[ Shank, J. and Govindarajan, V.1992.»Strategic Cost Management The Value Chain 
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Perspective», Journal of Management Accounting Research, Vol.4.pp179- 197.

]19[ الفضل، مؤيد حممد ،نور ،عبدالناصر.2002.احملاسبة اإلدارية.الطبعة األوىل.دار املسرية للنشروالتوزيع والطباعة.عمان.

األردن.ص.19.
التجارة.جامعة  للنشروالتوزيع.كلية  الصفاء  احلديثة،دار  املنظمات  فى  .2002.اجلودة  والدرادكة،مأمون  طارق  الشبلي،   ]20[

االسكندرية.ص18.
 ]21[ العزاوي ،حممد عبد الوهاب.2005.إدارة اجلودة الشاملة.دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.عمان.ص68.

]22[ Horngren, Charles, Foster, Georg& Srikant, Dater.2008.»Cost Accounting: A managerial 

Emphasis», Prentice Hall.p316.

السادس.جامعة  الباحث.العدد  املؤسسة.جملة  التغري يف  إدارة  التكنولوجي يف  التكيف  2003.دور مدخل  القادر،دبون.  عبد   ]23[

ورقلة. اجلزائرص ص 174-159. 
]24[ شهاب،رباب عدنان.مدخل هندسة القيمة واستخداماته احملاسبية، دراسة حتليلية ألحد منتجات معمل األلبسة الوالدية يف 
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تأثري موسم الزراعة و مسافات الزراعة و التسميد النتريوجيين على منو وإزهار 
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م�ستخل�ص
 يهدف هذا البحث لدرا�سة تاأثري مو�سم الزراعة  و م�سافات الزراعة و الت�سميد النتريوجيني على انتاج املدادات والثمار 
يف الفراولة  )Fragaria spp( �سنف  �سلفا مبنطقة زالنجي بغر�س اإعادة توطي هذا املح�سول بهذه  املنطقة. مت اإجراء 
البحث يف الفرتة من يناير 2005 حتى يونيو 2006 مبزرعة ومعامل كلية الزراعة –جامعة زالنجي. مت ت�سميم التجارب يف 
قطاعات كاملة الع�سوائية.املعايري التي مت اأخذها �سملت : عدد الأوراق وعدد املدادات وعدد الأزهار وعدد الثماروذلك لكل 
نبات كذلك مت قيا�س طول الكتف ووزن الثمرة مع قيا�س حمتوى الثمار من ال�سكريات الذائبة الكلية وفيتامي ج )حم�س 
ال�سكوربيك( واحلمو�سة الكلية. اأظهرت النتائج اأن مو�سم اخلريف �سجل اأعلى متو�سط لإنتاج املدادات )5.0 مداد /نبات( 
وذلك عند مقارنته مبتو�سط اإنتاج املدادات يف ال�ستاء )1.6 مداد/النبات(، اإل اأن مو�سم ال�ستاء قد اأعطى اأعلى متو�سط 
اإنتاج  للثمار )4.3 ثمرة/نبات( بينما متو�سط اإنتاج الثمار يف اخلريف )3.1 ثمرة/نبات(. اإنتاج النبات للمدادات قد ازداد 
معنويا كلما ازدادت جرعة الت�سميد النيرتوجيني اأو /وم�سافة الزراعة بي النباتات . بينما مل يوؤثر الت�سميد النيرتوجيني 
اأو/ وم�سافة الزراعة بي النباتات معنويا  على اإنتاج الثمار اأو جودتها. بينت  النتائج  اأَن متو�سط تركيز احلمو�سة الكلية 
بثمار الفراولة )Fragaria spp ( يبلغ 0.24ملجم /100مل يف اخلريف و0.08ملجم/100مل يف ال�ستاء اما متو�سط تركيز 
 . % فيتامي ج فيبلغ 27.80ملجم/100مل يف اخلريف و21.50ملجم/100 مل يف ال�ستاء. ال�سكريات الذائبة الكلية بلغت 9.2 

بلغ متو�سط وزن الثمرة 38.56جم كما اأن متو�سط طول الثمرة 3.37 �سم وطول كتف الثمرة  2.54 �سم .
الكلمات املفتاحية: الفراولة- توطي – �سلفا - مدادات .  

Abstract
  The objective of this research is to study the effects of season, planting spacing 
and nitrogen application on the production of runners and fruits in strawberry 
(Fragaria spp) variety "Selva" at Zalingei area .The research is aimed to resettlement 
of this crop in this area. The research was carried out at the Demonstration Farm 
and Laboratories of the Faculty of Agric. University of Zalingei -Sudan during the 
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period from Jan. 2005 to Jan. 2006. A Randomized Complete Block Design was 
used. Parameters measured were: number of leaves, runners, flowers and fruits per 
plant. Fruit length, shoulder length, weight, total soluble solids. Vitamin C (ascorbic 
acid) and total soluble acidity. Results showed that autumn season had the highest 
values of runners production (5.0 runners/plant) when compared to winter season 
(1.6 runners/plant). On the other hand, winter season had the highest values of 
fruits yield (4.3 fruits/ plant) while autumn season had (3.1 fruits/ plant). Runners 
production significantly increased as N- application  and /or spacing between plant 
holes increased while no significant effect was observed with N-application and/
or spacing between plant holes on fruit yield and quality. Results revealed that 
strawberry (Fragaria spp) fruit average values for total soluble acidity were 0.24 
mg/100 ml in autumn and 0.08mg/100 in winter, for Vitamin C were 27.8 mg/100 
ml in autumn and 21.5/100 ml in winter. Total soluble solids had 9.2% while average 
values for fruit weight were 38.56 gm, fruit length and shoulder length were, 3.37 cm 
and 2.54cm , respectively.
Key Words: Strawberry - Resettlement - Selva – Runners. 

      
مقدمة:

دائرتي خطي عرض  بني  يقع  والذي  مرة  جبل  منطقة حوض غرب  زالنجي ضمن  تقع  حملية 
13.45-16.5 درجة مشااًل تقريبا وخطي طول 22.30 - 24.45 درجة شرقًا تقريبا.تتمتع منطقة 

زالنجي مبناخ مالئم  إلنتاج الفراولة )Fragaria spp( وقد كانت موجودة بها يف فرتة السبعينات 
إال انها بعد ذلك انقرضت متاما يف املنطقة إال من كمية قليلة جدا من الصنف »سلفا«والذي  حيتاج 

اىل صيانة وجتديد واكثار حيث أنه مل جيد أي رعاية أو عناية يف الفرتة السابقة .
  Rosaceae حمصول اخلضر الوحيد الذي يتبع العائلة الوردية )Fragaria spp( تعترب الفراولة
واليت تضم حنو مائة جنس والف ومخسمائة نوع وتعترب حمصواًل خضريًا عندما جتدد زراعتها 
سنويا . أما اذا زرعت كمحصول معمر  فتعترب من حماصيل الفاكهة وهو ماحيدث يف بعض الدول . 
اجملموع اجلذري يف نبات الفراولة )Fragaria spp ( ليفي ينمو يف مجيع االجتاهات أفقيا وحيافظ 
النبات على إنتاج اجلذور باستمرار . الساق قصري ومسيك وحيمل األوراق عند العقد يف منطقة 
التاج  خترج السيقان اجلارية أو املدادات من الرباعم املوجودة يف أباط األوراق يف منطقة التاج 
الرئيسي  أو التيجان الفرعية . تنمو هذه املدادات مالمسة سطح األرض ثم خترج منها جذورا 
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عرضية ألسفل  وأوراق ألعلى . الورقة يف نبات الفراولة تتكون من ثالث وريقات هلا عنق طويل 
وغمد عند قاعدة الورقة ومتيل الوريقات حنو االستدارة او الشكل البيضاوي وحافتها مموجة . 

حتمل االوراق متبادلة على الساق القصرية بصورة متزامحة .
االزهار يف نبات الفراولة )Fragaria spp(  حتمل نورات يف نهاية السيقان الرئيسية أو اخللفات 
واملدادات . زهرة الفراولة بيضاء يتكون الكاس فيها من مخس سبالت والتويج من مخس بتالت 
. التلقيح خلطي يتم باحلشرات أو باهلواء . مثرة الفراولة )Fragaria spp( املعروفة هي مثرة 
متجمعة  aggregate وهي تتكون من التخت الزهري ألعصريي املتضخم والثمرة احلقيقية عبارة 
عن نقاط  صغرية صفراء اىل محراء اللون موزعة على التخت الزهري  يف ترتيب هندسي والثمرة 
البذور .  اللحمي ويطلق عليها جمازًا اسم  التخت  Achene وتوجد منغمسة يف  احلقيقية فقرية 
املكونات الغذائية لثمرة الفراولة )Fragaria spp(  تتمثل يف احتواء كل 100جم مثار على 89.9 
1.3 جم  8.4 جم كربوهيدرات   ، 0.5 جم دهون   ، 0.7 جم بروتني  37 سعر حراري  جم رطوبة 
الياف .0.5 جم رماد 21 جملم كاليسوم  1 ملجم حديد؛ 146 ملجم بوتاسيوم؛ 60 وحدة دولية 
من فتامني أ  0.03 ملجم ثيامني 0.07 ملجم ريبوفالفني؛ 0.6 ملجم نياسني و 59 ملجم  محض 
االسكوربيك ]1[ ايضا حتتوي مثار الفروالة علي محض االيالجيك)ellagic acid( ذى الفعالية 
الفراولة  زراعة  تأسيس  او  توطني  السابقة يف  والتجارب   .الدراسات   ]2[ السرطان  العالية ضد 
]3[ باستخدام صنف  العامل عديدة وخمتلفة من منطقة اىل أخرى حيث قام   مبختلف مناطق 
 La Reunion  لدراسة اثر زراعة الفراولة حتت ظروف منطقة  Strawberry guava الفراولة
توطني صنفى  ]4[  يف  النتائج .جنحت جتارب   أظهرته  ما  زراعته حسب  وقد جنحت  بفرنسا 
الفراولة  Symphony &Honeoye باسرتاليا. أظهرت نتائج دراسة ]5[ جودة إنتاج أصناف 
 ]6[ أجرى  باهلند.  هاريانا  منطقة  ظروف  Ofra, Osogrande, Chandler   حتت  الفراولة 
إنتاجية تاله  أعلى   Pajaro الصنف  تركيا وقد سجل  الفراولة حتت ظروف  مقارنة بني أصناف 
  Maine يف النضج .يف منطقة ماين  Sweet sharle بينما بكر الصنف   Lamarosa الصنف
بأمريكا مت بواسطة ]7[ دراسة توطني 11 صنف من الفراولة وفيها أعطت ثالثة أصناف إنتاجية 
عالية  وأربعة أصناف جاء حمصوهلا مقبواًل بينما كانت اإلنتاجية ضعيفة يف منطقة ماين لبقية 

األصناف.  
  فيما يتعلق مبشروع  البحث احلالي واخلاص بإعادة توطني الفراولة )Fragaria spp( مبنطقة  
زالنجي فقد متت دراسة مدى تاثر إنتاج املدادات واإلنتاج الثمري وجودة الثمار  بالعوامل التالية:1-

موسم الزراعة 2- مسافة الزراعة 3- التسميد النتريوجيين  
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وقد حددت مؤشرات لذلك وهو حساب عدد املدادات وعدد األوراق أسبوعيا كقياس للنمو اخلضري 
وعدد األزهار والثمار أسبوعيا كقياس لالنتاجية . أيضا مت اإلعداد لتحقيق هدف مهم وهو  عمل 
يوم حقل لتوعية املزارعني مع توزيع شتول الفراولة)Fragaria spp(  اليت مت انتاجها من املدادات 

عليهم بغرض تفعيل توطني الفراولة باملنطقة. 
مواد وطرق البحث: 

     قبل الشروع يف الزراعة املباشرة يف احلقل املستدام مبزرعة اجلامعة مت اقتالع احلشائش وبقايا 
احملاصيل السابقة وازالتها  ثم تفكيك الرتبة باستخدام احملراث البلدي املتوفر باملنطقة . تلت 
عملية التفكيك عملية التنعيم مت التسريب حبيث مت عمل سرابات تبعد 60 سم عن بعضها البعض 
مع مراعاة ان تكون السرابة  ضخمة احلجم و يف االجتاه املناسب . مت تقطيع السرابات بتقانت 
لتكون يف شكل احواض  3X3 م ثم فتح قنوات الري حيث ان املزرعه بها بئر ووابور به رافعة  ماء 
وبها يتم توزيع املاء علي االحواض بطريقه الري السطحي وذلك ملناسبه الرتبه هلذا النوع من 

طرق الري .
قطاعات  ثالثة  بعدد  وذلك   )RBCD( العشوائية  كامله  قطاعات  يف  التجارب  تصميم   مت      
وثالثة معامالت واربعة مكررات لكل جتربة كما مت التحليل االحصائي للنتائج ومقارنة املتوسطات 
باستخدام اختبار  دنكن )Duncan Test( عند مستوى معنوية 5 %.  متت زراعة شتول الفراولة     
)Fragaria spp( صنف سلفا على ابعاد 30سم و40سم و50سم بني النباتات و60سم بني خطوط 
 1N) الزراعة وذلك لدراسة أثر مسافة الزراعة . كما مت استخدام جرعات تسميد باليوريا بواقع
40كم/الفدان( و2N )80 كجم /فدان( وشاهد 0N بدون تسميد وذلك لدراسة اثر التسميد على 

تكوين االوراق واملدادات واالزهار والثمار . أما ملعرفة اثر موسم الزراعة فقد متت الزراعة  يف يناير 
2005 كموسم شتوى واستمر اخذ القراءات من التجربة  حتى يوليو 2005. ثم متت الزراعة يف 
أغسطس 2005 ملعرفة أثر اخلريف وفيه  متت زراعة جتربتني واحدة لدراسة أثر مسافة الزراعة 
والثانية لدراسة أثر التسميد اثناء اخلريف استمر أخذ القراءات احلقلية حتى يناير 2006 مت ري 
شتول الفراولة يف نفس يوم زراعتها يف كل التجارب. وقد مت وضع الالفتات اليت حتمل بيانات كل 
حوض وذلك من حيث مسافة زراعة )30.40.50 سم( ودرجة التسميد )2N.IN.ON( واجلدير 
بالذكر أن التجربه اخلريفيه مل يتم  ريها وقد مت فيها االعتماد علي ماء األمطار وذلك ملعرفه 
إمكانيه جناح زراعه الفراوله خريفيا وأثر ذلك علي إنتاجيه املدادات والثمار. أما أثناء الصيف 

فقد مت الري أسبوعيا والزراعه الشتوبه مت ريها كل عشرة أيام.
     جرت عمليات مقاومة ااّلفات علي الوجه املرضي حيث مت تغطيه النباتات بسلك منلي ناعم ألن 
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الطيوركانت متثل آفًة حقيقيًة لثمار الفراوله )Fragaria spp(. كما مت مكافحة احلشائش منذ 
املراحل االولي وحيت نهايه حصاد التجارب.

    القراءات اليت كانت تؤخذ يف احلقل هي :- عدد االوراق –عدد املدادات-. عدد األزهار - عدد 
الثمار ويقصد بها الثمرة اليت تؤكل أي التخت الزهري املتضخم .وذلك عشوائيا بكل قطاع مبعدل 

قراءه كل أسبوع طوال فرته املوسم .
تتمثل يف  البحث  Selva والذي مت استخدامه يف هذا  ]2[ أن خصائص الصنف سلفا  أورد       
انه ذو منو خضري قوي جدا ولون اخضر غامق وينمو النبات ألعلى .حساس للملوحة وال يتحمل 
العطش كما أن نسبة السكر يف مثاره قليلة نسبيا  ومثاره المعة وجيدة التلوين والصالبة . بعد أن 
مت حصاد مثار الفراولة  )Fragaria spp ( مت معمليا قياس طول الثمرة وعرض الكتف ووزن 
الثمار كما مت  قياس السكريات او املواد للصالبة الذائبة Total Soluble Solids وختتصر ب
احلموضة  قياس  مت  كذلك   .   Refractometer الرفراكتومرت  جهاز  باستخدام  وذلك   )  TSS

يف  ووضعت  5مل عصري مثار  باخذ  وذلك   )  )TA ب  Total Acidity وختتصر  بالثمار  الكلية 
بهيدروكسيد  املعايرة  ثم   . 200مل  املقطر حتى  املاء  باستخدام  250مل مت ختفيفها  قمع سعة 
الصوديوم حتى الوصول الي االفينولفثالني phenolphthalein( ( والذي يظهر يف شكل لون وردي 
خفيف light pink(( ويتم التعبري عن احلموضة الكلية للمعايرة يف شكل جرام محض سرتيك 
 vitamin c أيضا مت قياس فيتامني  )citric acid/100ml of juice( لكل 100مل عصريمثار
وذلك بقياس محض االسكوربيك ascorbic acid   باستخدام املعايرة حبمض االوكساليك 10% 
)oxalic acid 10%( وذلك بإذابة 50 جم محض اوكساليك يف 500مل ماء مقطر . متت املعايرة 
حتى ظهور اللون االوردي وذلك باستخدام املاصة ) pipette( علما بان معامل التخفيف املستخدم 
هو 1.6  وقد مت حتديده بوزن 40 جم من عصري مثار الفراولة وخلطت مع 100مل من %4 محض 
اوكساليك وأكملت اىل 500مل . ثم مت ترشيحها عرب أربع طبقات من ورق الرتشيح ثم مت سحب 
20مل من املخلوط باملاصة ومتت املعايرة حتى الوصول إىل اللون الوردي الباهت faint pink ومت 

احلساب ملجم محض اسكوربيك لكل 100 مل عصري. وقد مت حفظ العصري يف الثالجة وذلك 
مبعمل البساتني باجلامعة.

    صاحب تنفيذ هذه التجارب املعملية العديد من الصعوبات منها التذبذب يف التيار الكهربائي 
وظروف املنطقة األمنية وحظر التجول ليال . تزامن مع عملية زراعة التجارب احلقلية العمل على 
جتهيز شتول الفراولة بغرض االكثار والتوطني . كما أن اخلطوات العملية اليت اختذت لعمل يوم 
حقل لتوعية املزارعني متثلت يف جتهيز حوالي عشرة الف شتلة فراولة ليتم توزيعها على املزارعني. 



152

ISSN: 1858 - 8522جملة جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية  –   العدد الثاني - يونيو 2018م

وحتى  واملزارعني  املهتمني  كل  جتميع  مت  وقد  بوسرت  بورق  وملصقات  تعريفية  نشرة  جتهيز  مع 
اإلدارات الزراعية ذات العالقة واالختصاص وغري ذات العالقة ومت توزيع الشتول عليهم جمانا 
يف يوم 15 فرباير 2006م والذي كان عبارة عن مهرجان للفراولة مبدينة زالنجي. حصلت فيه كل 
اجلهات على الشتول املطلوبة مع بيان طريقة الزراعة وتاريخ الزراعة املناسب ومسافة الزراعة 
والتسميد املطلوب وكيفية التعامل مع الثمار وااّلن حبمد اهلل اصبحت الفراولة يف متناول معظم 
االسر باملنطقة . كما أن توزيع مثار الفراولة جمانا على مواطين املنطقة ساعد على نشرالثقافة 

الغذائية  وأعاد إليهم تقبل الفراولة مرة اخرى . 
النتائج واملناقشة:

أثر التسميد بالنرتوجني على النمو اخلضري اإلنتاج الثمري يف الفراولة :
      أظهرت نتائج الدراسة التى أجريت على نباتات الفراولة )Fragaria spp(  صنف سلفا واليت 
   0N2 او بدون تسميدN, 1N  زرعت يف اخلريف )جدول رقم 1( أن التسميد بالنرتوجني جبرعات
2N  قد أحدث تأثريات معنوية على انتاج االوراق. فقد أعطت النباتات اليت مت تسميدها جبرعة
اعلى متوسط (28.0 ورقة/نبات ( بينما اجلرعة 1N أعطت متوسط (23.4 ورقة/نبات )واألخري 

مل يكن له فرق معنوي مع النبات الشاهد  0N الذي سجل( 23.1ورقة /النبات(. 
     إنتاج املدادات واليت استخدمت لعمل وانتاج الشتول تأثر معنويا بالتسميد النرتوجيين فقد 
جاءت أعلى استجابة عند اجلرعة 2N حيث بلغ متوسط إنتاج املدادات( 6.0 مداد/نبات) بينما 
اخنفض املتوسط اىل( 5.6 مداد/نبات )عنداجلرعة 1Nوهي مل تكن ذات فرق معنوي مع مستوى 
التسميد  2Nإال انهما اكتسبا الفرق املعنوي عند مقارنتها مع النبات الشاهد 0N الذي الذي بلغ 

فيه إنتاج املدادت )3.3 مداد/نبات(.
اجلدول رقم 1: أثر التسميد النرتوجيين على النمو اخلضري واالنتاج الثمري يف الفراولة 

)Fragaria spp ( صنف سلفا  املزروعة  يف اخلريف 
األوراق درجة التسميد 

)ورق/نبات(
املدادات 

)مداد/نبات(
األزهار 

)زهرة/نبات(
 الثمار 

)مثرة/نبات(
0Na 23.1a 3.3 a 0.7a 2.5

1Na 23.4b 5.6ab 0.9ab 3.2

2Nb 28.0b 6.0b 1.2b 3.5

24.85.00.93.1  املتوسط
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* القيم اليت هلا نفس احلروف يف نفس العمود التوجد بينهما فروق عند مستوى معنوية %5 وفق طريقة دنكان الختبار املدى املتعدد 
  يبني اجلدول رقم )2( الفروقات املعنوية ألثر التسميد بالنرتوجني على األوراق وعلى املدادات 
وذلك للفراولة املزروعة يف الشتاء . جاء متوسط عدد االوراق لكل نبات شاهد) 18.8(والنباتات 
اليت تلقت جرعة من 1N جاء املتوسط (15.6)أما النباتات ذات درجة التسميد 2N فقد أعطت 
)14.3(وهو أقل من املتوسط إلنتاج األوراق لكل نبات . استجابة نباتات الفراولة النتاج املدادات يف 
اخلريف تأثر معنويا بالتسميد النرتوجيين فقد أنتجت النباتات اليت مت تسميدها جبرعة مضاعفة 
2N أعلى متوسط النتاج املدادات )2.2(  وذلك عند مقارنته باملتوسطني )1.3و1.4( لعدد املدادات 

يف نباتات الشاهد والنباتات املعاملة جبرعة 1N حسب توالي ذكرها . 
اخلضري  النمو  على  معنويا  أثرت  قد  النتريوجيين  التسميد  2Nمن  اجلرعة  أن  ذكر،  يتضح مما   
للفراولة سواء كان على مستوى املدادات أو األوراق يف كل من اخلريف والشتاء أو إلنتاج املدادات يف 
الشتاء . هذه التاثريات قد تكون بسبب ان التسميد النتريوجيين يعمل على تشجيع النمو اخلضري اذا 
كان يف حدود اجلرعة املناسبة وحتت الظروف البيئية املالئمة .  تشري النتائج أيضا لوجود مدلوالت 
إحصائية لتاثر استجابة النمو اخلضري يف الفراولة مبوسم الزراعة . فالفراولة اليت متت زراعتها 
قد أعطت متوسط إنتاج لألوراق )24.8( وللمدادات )5.0( وذلك يف اخلريف بينما املتوسط لألوراق 
)16.2( وللمدادات )1.6( وهو يدل على ان النمو اخلضري للفراولة يف اخلريف قد كان أعلى من النمو 
اخلضري للفراولة يف الشتاء االمر الذي قد يعود إىل تأثري درجة احلرارة علي مدى استجابة النباتات 
للتسميد حيث ترتفع درجة احلرارة يف اخلريف عنها يف الشتاء . هذه النتائج تتفق مع ما أورده ]1[ 
يف اجتاه الفراولة حنو النمو اخلضري عند ارتفاع درجة احلرارة وتتفق أيضا مع ما ذكره ]2[ يف أن 
نباتات الفراولة تستفيد وتستجيب للتسميد االزوتي الذي يؤدي إىل حتسني أنتاج األوراق واملدادات 

فيها وقد فضل استخدام سلفات النشادر كمصدر أساسي للنيرتوجني خالل فرتة النمو اخلضري.
اجلدول رقم 2: أثر التسميد  بالنرتوجني على النمو اخلضري واإلنتاج الثمري يف الفراولة 

)Fragaria spp( صنف سلفا  املزروعة يف الشتاء.

االوراقدرجة التسميد 
)ورق/نبات(

املدادات
)مداد/نبات(

االزهار
)زهرة/نبات(

الثمار 
)مثرة/نبات(

0Na 18.8a 1.4b 1.4b 5.6

1Nb 15.6a 1.3a 0.9a 3.6

2Nc 14.3b 2.2a 1.1a 3.7

16.21.61.14.3املتوسط
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*القيم اليت هلا نفس احلرف يف نفس العمود التوجد بينها فروق عند مستوى معنوية %5 وفق طريقة دنكان الختبار املدى املتعدد 
فيما خيتص بتأثريات التسميد النيرتوجيين على النمو الثمري فان  مؤشرات قياس النمو الثمري 
اليت استخدمت يف الدراسة هي عدد األزهار لكل نبات وعدد الثمار بكل نبات. يف اجلدول رقم 
)1( جرعة التسميد النتريوجيين 2N  أعطت أعلى متوسط حيث بلغ يف االزهار 1.2 ويف الثمار 
 3.2 0.9 لالزهار و  IN مبتوسط   تلتها اجلرعة  3.5 وذلك للفراولة املزروعة يف اخلريف بينما 

للثمار.  و2.5  لألزهار    0.7 تسميده   يتم  مل  الذي  النبات  عليها  متوسطات حصل  أدنى  للثمار. 
النتائج باجلدول رقم 2 توضح تأثريات التسميد النتريوجيين على النمو الثمري للنباتات املزروعة 
يف الشتاء وذلك مبتوسط أزهار أعاله 1.4 للنبات الشاهد وأمثاره اعاله 5.6 ايضا للنبات الشاهد 
تليه النباتات اليت تعرضت للتسميد جبرعات IN ,2N . تظهر النتائج أن النمو الثمري يف الشتاء 
أعلى منه يف اخلريف حيث أن متوسط عدد األزهار للنبات 1.1 ومتوسط عدد الثمار 4.3 يف الشتاء 

بينما يف اخلريف أعطت األزهار متوسط قدره 0.9 للنبات وللثمار متوسط قدره 3.1 للنبات.
   يتضح مما سبق أن النمو الثمري أفضل شتاء االمر الذي رمبا يعود اىل أن االخنفاض يف درجة 
احلرارة حيفز الفراولة إىل اجتاه حنو األزهار وهو مايتفق مع ما اورده ]2[ يف أن النمو الثمري 
لنباتات الفراولة جيود حتت ظروف درجات احلرارة املنخفضة ويعترب اجلو البارد املعتدل مثاليا 
النتاج الفراولة . كذلك استخدم ]9[ أزهار وعدد مثار الفراولة لتحديد تاثري التسميد عليها. حيث 
وجد ان نقص البورون يؤدي اىل ظهور اعضاء تأنيث ضعيفة البنية كما يقلل معنويا من عدد الثمار 

إال أن نتائج  دراستهم مل تشمل تاثري املوسم. 
أثر التسميد بالنرتوجني على نوعية الثمار يف  الفراولة:

إن املؤشرات اليت متت دراستها لتحديد نوعية الثمار املنتجة بزالنجي هي درجة احلموضة الكلية 
)TA) وفيتامني ج )محض االسكوربيك( وطول الثمرة وطول الكتف ووزن الثمرة وحمتواها من 
السكريات الذائبة الكلية. اجلدولني )رقم 3 ورقم 4( يبينان عدم وجود تاثري معنوي للتسميد 
بالنيرتوجني على احلموضة الكلية او فيتامني ج بالثمرة سواء كان ذلك يف اخلريف أو الشتاء  وقد 
)2.79ملجم  ج  وفيتامني  ملجم /100مل(  الفراولة)0.24   لثمرة  الكلية  احلموضة  متوسط  بلغ 
/100مل ( وذلك يف اخلريف) جدول رقم 3(  بينما املتوسط )0.08 ملجم /100مل( للحموضة 
الكلية واملتوسط )2.04 ملجم /100مل( لفيتامني ج وذلك يف الشتاء )جدول رقم 4( وعليه يتضح 
ان الثمرة يف الفراولة تكون يف اخلريف أكثر احتواء للحموضة الكلية ولفيتامني ج منها يف الشتاء. 
األمر الذي رمبا يرجع الي الظروف البيئية السائدة خالل فرتة الشتاء حيث يؤدي اخنفاض درجة 

احلرارة اىل تقليل حمتوى الثمار من احلموضة الكلية. 
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درجة احلموضة الكلية وفيتامني ج )محض االسكوربيك( يف مثار الفراولة وعالقة ذلك بالشهر 
 chandler ,ofra الذي حتصد فيه الثمار كانت جزء من موضوع دراسة )5( على ثالثة أصناف هي
oso,  أكدت نتائج دراستهم التاثري املعنوي لفرتة نضج الثمرة حيث سجل شهرفرباير أعلى درجة 

)27.84ملجم  ج  لفيتامني  تركيز  أدنى  أبريل  شهر  سجل  بينما  )1.35ملجم/100مل(  محوضة 
/100مل( وذلك لثمار الفراولة باهلند. 

اجلدول 3 : أثر التسميد بالنرتوجني على احلموضة الكلية وفيتامني ج بثمار الفراولة 
)Fragaria spp (  صنف سلفا املزروعة يف اخلريف 

فيتامني ج )ملجم/100مل(احلموضة الكلية )ملجم/100مل(درجة التسميد
0N0.2933.00

1N0.2427.90

2N0.2022.70

0.2427.80املتوسط

اجلدول 4: أثر التسميد بالنرتوجني على احلموضة الكلية وفيتامني ج بثمار الفراولة 
)Fragaria spp (  صنف سلفا  املزروعة يف الشتاء 

فيتامني ج )ملجم/100مل(احلموضة الكلية )ملجم/100مل(درجة التسميد
0N0.0719.80

1N0.0923.40

2N0.0921.30

0.0821.50املتوسط

اجلدول رقم )5( يبني ان تركيز السكريات الذائبة الكلية  بثمار الفراولة بزالنجي مل يتاثر معنويا 
1N بالتسميد النيرتوجيين حيث  ال توجد فروق معنويه بني النباتات اليت مت تسميدها جبرعة
يبلغ  الكلية  الذائبة  للسكريات  تركيزا  الفراولة  تسميدها )0N( سجلت  يتم  اليت مل  او2Nوتلك 
% مع النبات املسمد ب 1N . ذكر   8.56  )2N(0 مع النبات  الذي تلقي جرعه قدرها %  9.42

)5( أن تركيز السكريات الذائبة الكلية  يف مثار صنف الفراولة oso يبلغ 9.87 % . أوضح )2( أن 
احلد األدني للمواد الصلبة الذائبة لثمار الفراولة لتكون ذات طعم جيد هو 7 % وان 10 % ستكون 
نسبة ممتازة. كما أورد )2( جدواًل لعالقة السكريات واحلموضة جبودة الثمار وذكر فيه ان مثار 
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الفراولة  اليت حتتوى سكريات بدرجة عالية ومحوضة كلية عالية تكون ذات طعم جيد. الثمار ذات 
الثمار ذات السكريات املنخفضة   . العالية واحلموضة املنخفضة تكون متوازنة الطعم  السكريات 
واحلموضة العالية تكون ذات طعم الذع . أما الثمار ذات السكريات املنخفضة واحلموضة املنخفضة 
فتكون عدمية الطعم . عليه حسب هذا اجلدول فان مثار الفراولة املنتجة بزالنجي تكون متوازنة 
الطعم حيث حتتوي على نسبة  عالية من السكريات وصلت يف أعالها اىل %9.7 ويف أدناها إلي 
.568 مع محوضه منخفضة بلغت متوسطا قدره )0.24ملجم /100مل( يف اخلريف و )08.0ملجم 
/100مل)يف الشتاء. اتفقت النتائج مع ما توصل اليه ]10[ وذلك مع صنفي الفراولة سويت شارلي 
وفلوريدا األصل حيث مل يكن للتسميد بنرتات البوتاسيوم أي تاثري معنوي علي حمتوى الثمار من 
.وقد  الكلية  احلموضه  او  االسكوربيك(  )محض  ج  فيتامني  تركيز  أو  الذائبة  الكليه  السكريات 
سجلت نتائج دراستهم قيم متوسطات بلغت )837.0_88.8 %( سكريات كليه ذائبه و)8.0_84.0 

ملجم/100مل(  محوضة كلية  )32.1-34.5ملجم/100مل( . 
يظهر اجلدول رقم )5( ايضا تأثري التسميد بالنرتوجني على طول مثرة الفراولة وطول كتف الثمرة 
إليها . مل يؤثر التسميد  ووزن الثمرة باالضافة إىل للسكريات الذائبة الكلية اليت سبق التطرق 
معنويا على طول الثمرة حيث بلغ طول الثمرة ) 3.31سم ( وذلك لثمرة النبات الشاهد 0Nوطول( 
3.45سم) لثمرة النبات الذى مت تسميده جبرعة قدرها 1N كما سجلت مثار النباتات اليت مت 
تسميدها ب 2N طول مثرة قدره( 3.35سم )وارقام هذه االطوال مل يظهر التحليل االحصائي أي 
فروق معنوية بينها . طول كتف الثمرة  2.49سم لنبات الشاهد 0N و2.51 سم لطول كتف الثمرة 
عند 1Nو 2.62سم لطول كتف الثمرة مل يتأثر   بالتسميد النرتوجيين حيث ظلت الفروقات غري 

معنوية. 
      التسميد النرتوجيين أثر معنويًا على وزن الثمرة يف الفراولة وقد أعطت مثار النباتات اليت 
تلقت جرعة 1N أعلى وزن مثرة حيث بلغ 44.42 جرام بينما سجل النبات ذو اجلرعة 2Nأدنى 
أوزان الثمار  مبتوسط وزن 32.68جرام علما بأن النبات الشاهد قد أعطى مثارا مبتوسط وزن 
38.59جم وهو مل يكن ذو فرق معنوي عند مقارنته باملتوسط األعلى أو املتوسط األدنى لوزن الثمرة 

يف الفراولة . وهذه النتائج تتفق مع ما وجده ]11[ يف  أن تسميد نباتات الفراولة مل يكن له تاثري 
معنوى على حمصول الثمار يف الفراولة . كذلك وجد ]12[  أن التسميد االوزتي مل يؤثر معنويا على 
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نسبة حمصول مثار الفراولة عالية اجلودة اليت يزيد قطرها عن 22ملم . 
اجلدول 5: أثر التسميد بالنرتوجني على الثمار بالفراولة )Fragaria spp ( صنف سلفا  

السكريات الذائبة الكلية وزن ألثمرة )جم(طول كتف ألثمرة )سم(طول ألثمرة )سم(درجة التسميد 
)%(

0Na 3.31a 2.49ab 38.59a 9.70

1Na 3.45a 2.51b 44.42a 8.56

2Na 3.35a 2.62a 32.68a 9.42

2.5438.569.23 3.37املتوسط

القيم اليت هلا نفس احلرف يف نفس العمود التوجد بينها فروق عند مستوى معنوية %5 وفق طريقة دنكان الختبار املدى املتعدد 
	

)Fragaria spp( أثر مسافة الزراعة على النمو اخلضري واالنتاج الثمري يف الفراولة
فقد  الزراعة  معنويا مبسافة  تاثر  الفراولة  األوراق يف  إنتاج  رقم)6(أن   يظهر يف اجلدول       
باملتوسط  18.1 ورقة/نبات( وذلك عند مقارنته  50سم أعلى متوسط)  الزراعة  سجلت مسافة 
)15.4 ورقة/نبات( ملسافة الزراعة 30سم  بينما مل تظهر الفروق املعنوية بني متوسط مسافة 
الزراعة االعلى 50 سم ومتوسط مسافة الزراعة 40 سم .  حيث بلغ )17.9 ورقة /نبات(. دل 
التحليل اإلحصائي على عدم وجود فروقات  معنوية عند إنتاج املدادات من نباتات زرعت على 
مسافة 30سم( 3.7مداد /نبات )أو على مسافة  40سم( 4.1 مداد/نبات )إال أنها أعطت فرقا 
معنويا عند مقارنتها مع النباتات اليت زرعت على مسافة 50سم والتى سجلت اعلى معدل مدادات 

مبتوسط قدره )4.5 مداد /نبات(. 
    مما سبق يتضح أنه كلما زادت مسافة الزراعة كلما زاد النمو اخلضري من حيث إنتاج االوراق 
او املدادات حيث سجلت مسافة الزراعة 50 سم أعلى معدالت النمو اخلضري بينما سجلت مسافة 
الزراعة 30سم أدنى املعدالت. هذه النتيجة رمبا ترجع اىل أن مسافة الزراعة 50سم تقلل من 
الكثافة النباتية وتعطي النبات الفرصة واملسافة الكافية للنمو اخلضري على عكس ماحيدث مع 

مسافة الزراعة 30سم حيث تزداد الكثافة النباتية. 
متوسط  بني  معنوية  فروقا  سجلت  حيث  الزراعة  مبسافة  معنويا  تأثر  الفراولة  يف  األزهار  انتاج     
(1.0زهرة/ االزهار  ومتوسط  30سم  مسافة  على  زرعت  اليت  للنباتات  (0.7زهرة/نبات)   االزهار 
نبات) للنباتات اليت زرعت على مسافة 50سم . بينما مل تسجل مسافة الزراعة 40سم فروقا معنويا 

وذلك عند مقارنتها مبتوسط عدد االزهار 0.9 مع املتوسط االعلى 1.0 او املستوى االدنى 0.7 .
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إنتاج مثار الفراولة مل يتاثر معنويا  مبسافة الزراعة وذلك على مستوى النبات الواحد حيث أن 
النباتات اليت زرعت على مسافة 30سم و40سم و50سم أنتجت 2.2 و2.3 و2.3 مثرة لكل نبات 
اال ان هذا يعترب مؤشرا اجيابيا يف االنتاج الثمري حيث ان الزراعة على مسافة 30سم تعطي اكرب 
كثافة نباتية لوحدة املساحة وتصل ملتوسط قدره حوالي 38 الف نبات وبالتالي زيادة احملصول الكلي . 
وهذا مايتفق مع نتائج دراسة كل من]13[ ومع ما توصل اليه ]14[ ومع ما ذكره )1( من أن حمصول 
النمو اخلضري املفرط  وقد  النباتات ذلك ألنه حيد من  يتناسب طرديا مع زيادة كثافة  الفراولة 
أوصت دراساتهم بزراعة أصناف الفراولة املستخدمة  يف فلوريدا )سويت شارلي وروزاليندا( على 
النباتات يف اخلط كما أوصت بزراعة األصناف  النباتات و25سم بني  25 سم بني خطوط  مسافة 
االخرى ومن ضمنها الصنف سلفا على مسافة 30سم بني خطوط النباتات و30 سم بني النباتات يف 

اخلط الواحد. وهذا ماميكن التوصية به يف زالنجي بغرض زراعة الفراولة للمحصول الثمري. 
  oneborو  sengana و  senga  اجلدير بالذكر أن جتارب كل من ]15[على  أصناف الفراولة
قد أثبتت أن مسافة الزراعة مل يكن هلا تاثري معنوي على حمتويات عصري الثمرة وهو مايعضد 
منحي زيادة الكثافة ألنباتيه لزياد احملصول ألثمري دون أن يؤثر ذلك علي نوعيه ألثمره إال أنه من 
الضروري مراعاة عدم تقليل مسافة ألزراعه عن30سم بني اخلطوط وعن 30 سم بني النباتات 
ألن ذلك يؤدي اىل عدم ظهور بعض الثمار للقائمني باحلصاد . كما يصعب معه مكافحة االفات 
وتزداد فرص  االصابه بأعفان الثمار بسبب تزاحم النباتات وزياده الرطوبة النسبيه حول الثمار. 
 Fragaria( اجلدول 6: أثر مسافة الزراعة على النمو اخلضري واإلنتاج الثمري  يف الفراولة

spp ( صنف سلفا  

مسافة الزراعة 
)سم(  

األوراق
)ورقة/نبات(

املدادات
)مداد/نبات(

األزهار
)زهرة/نبات(

الثمار 
)مثرة/نبات(

30  a15.4    a3.7  a 0.7a 2.2

40b 17.9ab 4.1ab 0.9a 2.3

50b 18.1  b4.5b 1.0a 2.3
17.14.10.92.3املتوسط

القيم اليت هلا نفس احلرف يف نفس العمود التوجد بينها فروق معنوية عند مستوى معنوية %5 وفق طريقة دنكان الختبار املدى املتعدد . 
التوصيات:

من خالل نتائج هذا البحث ميكن التوصية مبا يلي:
1. عند الرغبة يف إنتاج شتول الفراولة)Fragaria spp(، جيب أن تتم زراعة الفراولة على أبعاد 



159

ISSN: 1858 - 8522 جملة جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية  –   العدد الثاني - يونيو  2018م

50سم بني النباتات يف اخلط الواحد و60سم بني خطوط الزراعة  على أن تكون الزراعة متبادلة 

يف اخلطوط املتجاورة .
2. تسميد نباتات الفراولة يف اخلريف مبعدل 80 كجم يوريا لكل فدان يعطي على جرعتني . اجلرعة 

األوىل بعد اسبوع من الزراعة والثانية بعد شهر .
3.عند الرغبة يف اإلنتاج الثمري يراعى أن تتم زراعة الفراولة على مسافة 30سم بني النباتات يف 
اخلط الواحد و60سم بني خطوط الزراعة  على أن تكون الزراعة متبادلة يف اخلطوط املتجاورة . 
4. لزراعة الشتوية لإلنتاج الثمري للفراولة مبنطقة زالنجي ال حتتاج اىل إلتسميد النتريوجيين اال 

إذا ظهرت أعراض نقصه .
5. موسم اخلريف مبنطقة زالنجي هو املوسم املناسب إلنتاج شتول الفراولة ولكنه ال يناسب اإلنتاج 

الثمري ويفضل أن يبدا زراعة األمهات مع بداية اخلريف .
6. موسم الشتاء  مبنطقة زالنجي هو املوسم املناسب لإلنتاج الثمري  يف الفراولة ونسبة لطول 

موسم اإلنتاج يفضل أن تتم الزراعة يف أول الشتاء 
7. تعترب الطيور والزواحف من اآلفات اليت تضر بثمار الفراولة وعليه يفضل أن تتم مكافحتها 
بأحد طرق املكافحة  علما بأنه يف هذه الدراسة قد متت محاية الثمار بشد سلك منلي ناعم مستند 

على أعواد صغرية فوق النباتات . 
8. االهتمام بأن يكون موسم اخلريف بزالنجي هو موسم إنتاج الشتول جيعل منه ترتيبا مومسيا 

مهما  حيث تكون الشتول جاهزة للزراعة الشتوية واإلنتاج الثمري . 
الذي ميكن  الدراسة وهو الصنف  الذي استخدم يف  الفراولة  selva هو صنف  8. الصنف سلفا 

التوصية باستخدامه يف زالنجي.
العصائر  صناعة  بقيام  االهتمام  فيفضل  الثمار  نوعية  جودة  أثبتت  قد  الدراسة  ألن  نسبة   .10

ومركزاتها نسبة ألن مثار الفراولة عموما تعترب من الثمار سريعة التلف والتتحمل التخزين  إال 
حتت ظروف خاصة التتوفر حاليا مبنطقة زالنجي. 

املصادر :
]1[ حسن،   أمحد عبد املنعم )املؤلف( 2002.إنتاج الفراولة .الدار العربية للنشر والتوزيع. مدينة نصر.مصر.288 صفحة.

]2[ Mass, J .Galletta, G. and Stoner, G. 1991. Ellagic acid, an anticarcinogen  in fruits, 

especially in strawberries. HortScience 26)1(: 10 -14 

]3[ Normand, F. and Drew, R. 2002. The strawberry guava: a new fruit species for humid areas 

in Reunion Island. Acta Horticulturae.575)1(: 245- 251



160

ISSN: 1858 - 8522جملة جامعة عبد اللطيف احلمد التكنولوجية  –   العدد الثاني - يونيو 2018م

]4[ Barth, U., Spornberger, A., Steffec,R., Blumel, S., Altenburger, J. and Hausdrof, H. 2002.

Investigation into the suitability of new strawberry varieties for organic production.  Mitteilungen 

– Klosterneuburg ,Rebe – und – Wein – obstbau – und fruchteverwertung. 52)4(: 165171-.

]5[ Hassan, G.I., Gadora, A., Jetender, K., Huchche, A. and Kumar, J. 2002.Evaluation of 

different strawberry (Fragaria X ananassaDuch.) cultivars under Haryara conditions.Haryana 

Journal of Horticultural Sciences. 30 )143-41 :)2-

]6[ Ozdemir,E. Gunduz,K. and Bayazit, S. 2001. Determination of  yield, quality and precocity 

of some strawberry cultivars grown under high tunnel by using fresh runners rooted in pots in 

Amik plain. Bachce. 30)1-70 65 :)2-

]7[  Handley. D., Dill, J, Hokanson, S. (ed.) and Jamieson,.A. 2002. Performance of strawberry 

cultivars grown in a matted- row system in Maine. Strawberry research to 2001. Proceeding of 

the 5th North American Strawberry Conference, 32- 33.

]8[ خفاجي ،  حيى )املؤلف(2000.ألفراولة الذهب األمحر يف القرن اجلديد.ايرتاك للنشر والتوزيع.مصر اجلديدة.مصر. 409 صفحة.

]9[ Lieten, P. Hietaranta, T . (ed.), Linna, M. (ed.) Palonen,p . (ed.) and parikka, P. 2002.Boron  

deficiency of strawberries grown in substrate culture. Proceedings of the fourth international strawberry 

symposium, Tamper , Finland July 9- 4 -2000 volume 2.Acta Horticulturae. No. 567)2(: 451454-.

]10[ ابراهيم ، أمحد عبد الفتاح وعبد اللطيف ،  طايع والنجار،  شريف شاويش 2004.استجابة نباتات الفراولة للتسميد من خالل 

مياه الري بنسب خمتلفة من كلوريد البوتاسيوم /نرتات البوتاسيوم .جملة احتاد اجلامعات العربية للدراسات 
والبحوث الزراعية .جامعة عني مشس .القاهرة 12)1( :480-496.

]11[ Hochmuth, G., Albregts, C., Chandler,J. and Cornell J.1996. Nitrogen fertigation 

requirements of drip- irrigated strawberries. J.Amer. Soc. Hort. Sci. 121)4(: 660665-  .

]12[ Nestby, R. 1998. Effect of N-fertigation on fruit yield, leaf N and sugar content in fruits 

of two strawberry cultivars.J.Hort.Sci.Biotech.73)4(:563- 568 .

]13[ Wright.C. and Sandrang, A. 1993. Density effects on vegetative and reproductive 

development in strawberry cv. Habil. J. Hort Sci. 68)2(: 231- 236

]14[ Human, J. 1999. Effect of number of plants per plant hole and of runner plant crown diameter 

on strawberry yield and fruit mass.South African Journal of plant and soil. 16)4(: 189- 191 

]15[ Michalski, P. and Murawska, D.2001. The influence of planting system on quilaty of strawbeery 

fruit. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwai  Kwiaciarstwa  Wskierniewicach 9:173- 178.


