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 عن المجلة : ةنبذ

مجلة النيل األبيض للدراسات والبحوث العلمية مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن  .1
 .  جامعة النيل األبيض

  األهداف :
نشر البحوث والدراسات المبتكرة والتي يعدها الباحثون في المجاالت العلمية من أجل إثراء  .1

 وتنمية البحث العلمي وخلق حوار بناٍء بين الباحثين وصانعي القرار .
 ط البحوث والدراسات بقضايا المجتمع .رب .2
 جامعة توفير وضمان حرية األبحاث واالبتكار ألعضاء هيئة التدريس والباحثين داخل ال .3

 ونظيراتها من الجامعات األخرى.جامعة الصالت العلمية والفكرية بين ال وخارجها وتوطيد
 : قواعد النشر

 واإلنجليزية ( والتي تتوافر فيها األصالة واالبتكار تنشر المجلة البحوث والدراسات )باللغتين العربية .1
واتباع المنهجية السليمة والتوثيق العلمي مع سالمة الفكرة واللغة واألسلوب ، والتي لم يتم نشرها سابقا  

 ولم تكن مقدمة لنيل درجة علمية أو مقدمة للنشر في مجالت أو دوريات أخرى .
عند  –إقرار خطي من الباحث بأن لم يسبق له أن نشر ولن ينشر  ويلزم عند تقديم البحث للمجلة تقديم

 قبول النشر في وعاء آخر .
على  ثالثةو ,  كتب والتقارير إلى رئيس التحريرمن البحوث والدراسات ومراجعة ال ورقيتان ترسل نسختان .2

 (.CDقرص مضغوط )
( بما فيها A4المتوسط ) ( صفحة من القطع30تكون البحوث والدراسات المقدمة بحجم اليزيد عن ) .3

عشر صفحات وأن  عن المصادر والجداول والرسوم التوضيحية ، كما ال تزيد مراجعة الكتب والتقارير
  غة العربية والخطبالل 14بحجم  simplified Arabicبالخط  الحاسب اآللي يكون مكتوبا  على 

Times 
 New Roman أسود عريض ، والهوامش  16والعناوين الرئيسة بحجم  14حجم  جليزيةباللغة اإلن

سم  6.9سم سفلى  2.45ويتم إعداد الصفحة كاآلتي : علوي  12والحواشي بنفس نمط الخط حجم 
 3سم الفقرة تباعد قبل وبعد  6س تذييل الصفحة  1.27سم رأس الصفحة  3.17سم أيمن  5.7أيسر 

 .سم  1.3سم تباعد األسطر متعدد بقدر 
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كلمة ، على أن يكون مكتوبا  بنفس لغة  150يرفق الباحث ملخصا  عن البحث ال تزيد كلماته عن  .4
 البحث مع ترجمته للغة اإلنجليزية ، مصحوبا  بالكلمات المفتاحية باللغتين .

جليزية عنوان البحث واسم الباحث وصفته العلمية ووجهة اإلنقة مستقلة باللغتين العربية و يكتب في ور  .5
 ه وعنوانه ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني .عمل

 سماء .أوال  في ترتيب اال دمؤلف يتم مراسلة االسم الذي ير  في حالة وجود أكثر من .6
التي تم اإلشارة إليها في متن الدراسة أو  خر البحث وال توضع فيها إال تلكتدرج قائمة المراجع في آ .7

 البحث مع اتباع القواعد العلمية للتوثيق الرقمي .
 توثيق الجداول والرسوم التوضيحية المستعارة وغيرها بالمصادر األصلية . .8
 د إلى أصحابها .االبحوث والدراسات التي ال تعد وفق قواعد النشر وشروطه ال ينظر فيها وال تع .9

المجلة بإعالم الباحث باستالم بحثه خالل أسبوعين من تأريخ استالمه ، ثم إعالمه بالقبول تلتزم  .10
 أو عدم القبول في مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ التسليم .

قبل محكمين  تخضع جميع البحوث والدراسات المقدمة للتحكيم العلمي الموضوعي من .11
متميزة ، ويبلغ الباحث بنتائج التحكيم والتعديالت الخبرة والمكانة العلمية ال يمتخصصين من ذو 

وللمجلة ،  تأريخ استالم ردود كل المحكمين  سبوعين منإالمقترحة من قبل المحكمين إن وجدت خالل 
 أن تطلب إجراء تعديالت على البحث حسب آراء المحكمين قبل قبول البحث والنشر.

 ستمارة النشر .إون ( بالتوقيع على لباحث )الباحثفي حالة قبول البحث للنشر يلتزم ا .12
على موافقة وال يتم نشرها  مرة أخرى  إال بعد الحصول  تصبح البحوث والدراسات ملكا  للمجلة  .13

 كتابية من المجلة .
 جميع اآلراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبها وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة و .14

 عتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو بحثه .ال ا  ترتيب جميع البحوث وفقيكون 
 المجلة ال تقدم عائدا  ماديا  مقابل نشر أي عمل . .15
 ( على :Hard Copy & Soft Copyترسل البحوث من نسختين ) .16
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 كلمة العدد
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم علي المصطفي معلم البشرية رسول االنسانية 

( من المجلة وقد شعبت كلية النيل األبيض للعلوم والتكنولوجيا لتصبح جامعة 11,يصدر العدد )
ساعة ميالدها  النيل األبيض , التي ولدت بأسنانها . واكملت ترتيبها من لوائح وهياكل ,وانفتحت منذ

علي المجتمع , فتبنت مشروعا  بحثيا  واسعا  بالتعاون مع منظمة اليونسيف حول ظاهرة اجتماعية 
بأحدي مناطق النيل األبيض كما سعت الجامعة ليمتد عطائها إلي خارج السودان في نطاقها 

امت الجامعة االقليمي فحصلت علي تصديق من دولة تشاد الشقيقة لفتح فرعا  في عاصمتها ، واق
عالقات متميزة , مع جامعات تركية وجامعة الخليج العربي وجامعات في ماليزيا , وتصر الجامعة 

علي الجودة في كل أعمالها لذا ستخضع المجلة إلي تقويم علمي لمسيرتها في الخمس سنوات 
مجالت المحكمة .األولي إذا تسعي لتكون مجلة عالمية واسعة االنتشار وتلتزم بالمعايير الدولية لل  

يصدر هذا العدد والجامعة تشهد تطورُا إيجابيا  في كافة المجالت العلمية والخدمات المختلفة ,     
ويرجع العدد  صدروه علي الموقع اإللكتروني للفائدة العامة ,ويحتوي هذا العدد علي بحوث متنوعة 

تدريب المعلمين في ظل جلها تمس مشاكل وقضايا المجتمع بصورة مباشرة فهنالك بحث عن 
اإلمكانات الشحيحة وتدريب المعلمين من القضايا التي تشغل   وتؤرق المجتمع السوداني . وفي 

ثانيا العدد بحث في الحماية القانونية للنازحين والالجئين وهي مشكلة تواجه والية النيل األبيض حيث 
سودان.يعيش مئات اآلالف من النازحين والالجئين في دولة جنوب ال  

ويجد القارئ بحث عن المسئولية الدولية في انتهاك الموارد المائية في قضية سد النهضة الخاصة  
بموارد المياه يهتم  كل سكان وادي النيل . ويحتوي العدد علي بحوث عن تطبيقات عملية  لتقانة 

ا من المعلومات وهي  مطلوب العصر الحديث ومن االحتياجات األساسية لألجيال الناشئة ونجده
 البحوث التي تهم قطاع واسع من المجتمع .

بط وشروط النشر  وآخيرا تفسح هيئة التحرير المجال لكل الباحثين لنشر بحوثهم شرط اإللتزام بضوا
.                          وشكرا  الخاصة بالمجلة  

 رئيس تحرير المجلة
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قييم أداء الطالب وتحسين اإلنتاج لت (Apriori)تنقيب البيانات التعليمية باستخدام خوارزمية 

 االكاديمي

     السودان األبيض، النيل جامعة أحمد المطلب عبد أحمد.
 المعلومات تقانة الحاسوب علوم كلية  مساعد أستاذ

Ahmed_talab@wnu.edu.sd 

        السودان النيلين، جامعة عبداهلل أحمد حسن محمد.د
 المعلومات تقانة الحاسوب علوم كلية مساعد أستاذ

Moh86_2@neelain.edu.sd  

                                     

 المستخلص

 Knowledge Discoveryالمعرفة  اكتشاف مجال في الدراسة حالة تطبيقية هذه تقدم
 البيانات في السائدة األنماط بعض . بهدف اكتشافData Miningتنقيب البيانات  تقنيات باستخدام
بمؤشرات  الخروج ثم ومن ه1437-ه1434الملك خالد في الفترة  جامعة في للطالب األكاديمية

 الجامعة. القرار في متخذي لدى التعليمية السياسات لدعم األكاديمي األداء حول عامة

المستخدمة عادة في دراسات تنقيب البيانات علي عينة  CRIP DMطبقت الدراسة منهجية 
الستخراج المؤشرات اإلحصائية وتم االعتماد  R packageاستخدام الدراسة وكان التطبيق التقني ب

 .Wekaمن خالل الحزمة التطبيقية  Aprioriعلي خوارزمية 

 تعطى أن يمكن التي Patterns األنماط من مجموعة وجود إلى الدراسة خلصت وقد
تزايد في داللة، مثل ثبات بعض التقديرات للطالب في بعض الفصول الدراسية،  مؤشرات ذات

التقديرات حتى فصول دراسية معينة وتدني في التقديرات في فصول دراسية أخرى، التباين في 
 تقديرات الطالب وظهور واختفاء المعدالت الشاذة في بعض الفصول الدراسية.

كما خرجت الدراسة بحزمة من التوصيات من شانها أن تساهم في جودة ونجاح العملية 
 مستودع بيانات رقمي متكامل يكون نواة لدراسات مستقبلية متقدمة. التعليمية أهمها بناء

 Apriori العملية التعليمية، جامعة الملك خالد، تنقيب البيانات، خوارزمية الكلمات المفتاحية:

Abstract 
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This study presents an applied case study in Knowledge Discovery 

using data mining techniques. In order to discover significant patterns in the 

students’ academic data at King Khalid University from 1434 AH to 1437 

AH. And find out general indicators on academic performance to support 

decision makers to set the educational policies at the university. 

This research applied the CRIP DM methodology, which is a popular 

data mining application on the sample data. R package was used for 

performing the statistical analysis of academic indicators, and the Apriori 

Algorithm in Weka mining tool was also used. 

This study demonstrates that there is a set of Patterns that can give 

key indicators, such as the constancy of some grades for students in some of 

the semesters, an increase in grades up to certain semesters as well as a 

decrease in others, in addition to the variance analysis of students’ grades. 

Moreover, patterns discovery in students’ grades in some semesters. 

Furthermore, this study came out with a set of recommendations that would 

contribute to the quality and success of the educational process, and 

importantly is the need for developing an integrated digital data warehouse 

that will be the core for future researches. 

Keywords: Data Mining, Apriori Algorithm, King Khalid University. 
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 المقدمة -1

واهتمامات الجيل المعاصر إن استخدام التقنيات الحديثة تعد من سمات العصر الحديث 
الذي يكاد ال يستغني عنها في كافة أوقاته أثناء العمل وخارجه ولكن التطور المعرفي الهائل الذي 
 .نشهده األن، ساهم بشكل واضح في إحداث تطورات هائلة على المجتمعات في مختلف الميادين

السيما المؤسسات التعليمية بمختلف ويعد الميدان التعليمي أهم الميادين التي تأثرت بهذا التغيير 
درجاتها. كما ساهم التطور في العلم واالقتصاد وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بدور كبير في 
زيادة كمية البيانات الرقمية باآلونة األخيرة بحيث لم تعد وسائل التحليل التقليدية واإلحصائية قادرة 

 Data) وقد ظهر التنقيب عن  البيانات .حة من البياناتعلى التعامل مع الكميات الهائلة المطرو 
Mining)  منذ أواخر الثمانيات قدرته الغاشمة بوصفه أحد الحلول الناجحة لتحليل محتوى البيانات

الرقمية , وذلك بتحويلها من مجرد معلومات متراكمة وغير مفهومة )بيانات( إلى معلومات تمتلك 
 االستفادة منها(. يمكن استغاللها و(قيمة معرفية 

إن استخدام تقنيات التنقيب في البيانات يوفر في جميع المجاالت القدرة على االستكشاف، 
والتركيز على أهم المعلومات في قواعد البيانات، كما تركز تقنيات التنقيب في البيانات كذلك على 

خاذ القرارات الصحيحة، بناء التنبؤات المستقبلية واستكشاف السلوك واالتجاهات؛ مما يسمح بات
 واتخاذها في الوقت المناسب.

 مشكلة الدراسة -2

تتـوفر لـدى صـانعي القـرار بجامعـة الملك خالد قاعـدة بيانـات ضـخمة عـن الطـالب والبـرامج 
والمقـررات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والنتـائج والمخرجات التعليمية وغيرها منذ التأسيس 

 وحتى اليوم. 

وهذا الكم الهائل من البيانات لـم يـتم استغالله واالستفادة منه بشكل فعال في معرفة مؤشرات 
النجاح والفشل، ولم يـتم كـذلك معرفـة األنمـاط السـائدة المـؤثرة علـى أداء الطالب واألقسام األكاديمية 

ص مشكلة الدراسة من خالل والذي يعتبر مـن أهـم عناصـر تقويم العملية التعليمية، إذ ا يمكن تلخي
 طرح التساؤالت التالية
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 :فرضيات الدراسة -3

هل استخدام تقنيات التنقيب عن البيانات في سجالت الطالب في الجامعة تؤدي إلى  .1
 تقويم وتحسين العملية التعليمية من خالل دراسة السلوك األكاديمي للطالب.

لبيانات التعليمية كفيلة بتقويم في ا Aprioriهل المؤشرات الناتجة من تطبيق خوارزمية  .2
 وتحسين العملية التعليمية.

 أهداف الدراسة -4

 تهدف الدراسة إلى ما يلي:

 السائدة في بيانات الطالب األكاديمية في الجامعة. Patterns اكتشاف األنماط .1
 إلستخالص معارف تساهم في عملية اتخاذ القرارات التعليمية. Aprioriاستخدام خوارزمية  .2
 .بنتائج تساعد في تقويم ونجاح الجانب األكاديمي في جامعة الملك خالدالخروج  .3

 منهجية الدراسة -5

المستخدم عادة في دراسات تنقيب البيانات قام الباحثان بتطبيقه  CRISP DMاستنادا  إلى نموذج 
عطاء النتائج  .لتحقيق أهداف الدراسة وا 

 

 

 

 

 

 

 CRISP DM [1]( يوضح مراحل عمل نموذج 1الشكل )

 اإلطار النظري -6
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 :  [2]أواًل: مراحل عملية التنقيب في البيانات

 يمكن تلخيص مراحل وخطوات عملية التنقيب في البيانات كما يلي:

: يعتبر المطلب األول الكتشاف (Business Understanding)فهم طبيعة األعمال  -1
المعرفة هو فهم المشاكل والمسائل التي تواجهها األعمال، وبمعنى آخر، كيف يمكن تحقيق 
المنفعة األعظم من التنقيب في البيانات؛ مما يتطلب وجود صيغة واضحة ومحددة ألهداف 

 األعمال. 
ة وطبيعة البيانات تعتبر مسألة معرفة ماهي :(Data Understanding) فهم البيانات -2

عامال مهما في نجاح عملية التنقيب في البيانات واكتشاف المعرفة. حيث إن معرفة 
البيانات بصورة جيدة تعني مساعدة المصممين على استخدام الخوارزميات أو األدوات 
المستخدمة للمسائل المحددة بدقة عإلية. وهذا يقود إلى تعظيم فرص النجاح باإلضافة إلى 

ويمكن تلخيص الخطوات الضرورية لعملية لفعإلية والكفاءة لنظام اكتشاف المعرفة. رفع ا
 فهم البيانات كاآلتي:

 تجميع البيانات(Data Collection)  وهي الخطوة الموجهة نحو تحديد مصدر :
البيانات في الدراسة، بما في ذلك استخدام البيانات العامة الخارجية مثل الضرائب 

 وغيرها.
  البياناتتوصيف(Data Description)  وهي الخطوة التي تركز على توصيف :

 محتويات الملف الواحد من الملفات أو الجداول.
 جودة البيانات وتحقيقها(Data Quality and Verification)  هذه الخطوة تحدد ما :

إذا كان تقليل أو إهمال بعض البيانات غير ضرورية أو كونها رديئة الجودة، وقد ال 
تنفع في الدراسة؛ ألن النموذج الجيد يحتاج إلى بيانات جيدة؛ مما يتوجب أن تكون 

 البيانات صحيحة وذات مضمون دقيق.
  التحليل االسترشادي للبيانات(Exploratory Analysis of Data) تستخدم :

التي  (OLAP)األساليب مثل اإلظهار المرئي أو التصور أو عملية التحليل المباشر
ى إجراء التحليل األولي للبيانات. وتعتبر هذه الخطوة مهمة وضرورية؛ ألنها تؤدي إل

 تركز على تطوير الفرضيات المتعلقة بالمشكلة قيد الدراسة.
 : وتشمل الخطوات اآلتية: (Data Preparation)تهيئة البيانات -3

 االختيار(Selection)  .وتعني اختيار المتغيرات المتوقعة وحجم العينة 
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 لمتغيرات وتحويلهاصياغة ا(Construction and Transformation Variables) 
 حيث يجب دائما أن تصاغ المتغيرات الجديدة لبناء النماذج الفعالة.

 تكامل البيانات(Data Integration)  حيث إن مجاميع البيانات في دراسة التنقيب :
األغراض، والتي تكون عن البيانات من الممكن تخزينها في قواعد بيانات متعددة 

 بحاجة إلى توحيدها في قاعدة بيانية واحدة.
 تصميم و تنسيق البيانات(Data Formatting)   حيث تتعلق هذه الخطوة في إعادة

 ترتيب حقول البيانات، كما يتطلب في نموذج التنقيب في البيانات.
ء وصياغة إن بنا :(Model Building and Validation)صياغة نماذج الحل وثبوتها -4

نموذج الحل السليم والدقيق يتم من خالل عملية الخطأ والصواب، حيث كثيرا ما تحتاج مثل 
هذه العملية إلى مساعدة المختصين في التنقيب عن البيانات؛ بهدف اختبار وفحص مختلف 

 البدائل للحصول على أفضل نموذج لحل المشكلة قيد الدراسة.
حالما يتم صياغة  : (Evaluation and Interpretation)التقييم وتعليل نتائج النموذج -5

النموذج والتحقق من ثباته وصدقه، تجري مباشرة عملية التحقق من ثبات حزمة البيانات التي 
يتم تغذيتها بواسطة النموذج. وبما أن نتاجات هذه البيانات معروفة؛ لذا فإن النتائج المتوقعة 

ة البيانات قيد التشغيل؛ وتؤدي هذه المقارنة أو المفاضلة تقارن مع النتائج الفعلية في ثبات حزم
 إلى التحقق من دقة النموذج.

حيث تشتمل هذه الخطوة على نشر  : (Model Deployment)نشر وتوزيع النموذج -6
وأن النموذج الصالح يجب أيضا  .وتوزيع النموذج داخل المنظمة لمساعدة عملية صنع القرار

يدين طالما أن اختيار النموذج البد أن يتم من خالل الدراسة أن يحقق الرضا لدى المستف
 االسترشادية، أو نموذج مصغر من الدراسة الشاملة.

  Aprioriثانيًا: خوارزمية 

 associationفي تنقيب البيانات الشتقاق قواعد التجميع  Aprioriاستخدمت خوارزمية     

rule  الناتج من تنفيذ . [3]على معامالتصممت للعمل مع قواعد البيانات التي تحتوي
الخوارزمية هو مجموعة من القواعد التي تشير إلى عدد المرات التي ترد العناصر في 

تستخدم هذه الخوارزمية للعثور على االرتباطات القائمة بين مجموعات  . [4]مجموعات البيانات
ويطلق عليها اصطالح  . Itemsمختلفة من البيانات حيث تمتلك كل مجموعة عددأ من البنود 

تحاول الخوارزمية العثور على مجاميع فرعية مشتركة بين ما ال  . Transactionالمعامالت 
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من مجموع العناصر وتعتمد فيها المعالجة من األسفل الى  (c)يقل عن الحد األدنى من عدد
مرة حيث يتم توسيع المجاميع الفرعية المتكررة بعنصر واحد في كل   Bottom Upأعلى 

. ثم تقارن مجموعة العناصر مع  Candidate   Generation ويسمى بالجيل المرشح
البيانات بصورة مستمرة لحين عدم العثور على توسعات أخرى ناجحة، حينئذ تتوقف فاعلية  

. ويمكن مراجعة آلية عمل هذه الخوارزمية من خالل سلسلة الشفرات البرمجية [5]الخوارزمية 
 :التالية

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 [6]( يوضح خطوات عمل الخوارزمية من خالل الشفرات البرمجية2الشكل )      
 اإلطار التطبيقي -7

  Data Description/وصف البيانات 1

استخدمت الدراسة البيانات األكاديمية )السجل األكاديمي( لطالب كلية العلوم اإلدارية 
ها من عمادة القبول والتسجيل ه: التي تم الحصول علي1437-1434والمالية لألعوام من 

 (.1بالجامعة، وبعد المعالجة األولية أصبحت البيانات التي خضعت للدراسة كما في الجدول رقم )
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 (: سجالت الطالب قيد الدراسة1جدول رقم )

 عدد السجالت التخصص القسم

 

 إدارة األعمال

 62 إدارة عامة

 65 موارد بشرية

 57 التسويق والتجارة اإللكترونية التسويق والتجارة اإللكترونية

 107 المحاسبة المحاسبة

 72 القانون القانون

 30 نظم المعلومات اإلدارية نظم المعلومات اإلدارية

 جامعة الملك خالد -المصدر: عمادة القبول والتسجيل  

 للبيانات المستخدمة في الدراسة :  preprocessing/ المعالجة األولية 2

 الطالب حسب التخصص في ملفات منفصلة. تفريغ بيانات .1
 حذف سجالت الطالب الناقصة . .2
 حذف سجالت الطالب المنسحبين. .3
 حذف سجالت الطالب المفصولين أكاديميا. .4
 حذف سجالت الطالب المعتذرين. .5
 حذف سجالت الطالب المطوية سجالتهم. .6
 سجال . 25اعتماد الفصول الدراسية التي ال يقل سجالت الطالب عن  .7
 تقارير الطالب من رقمية إلى فئوية وفقا  لالئحة الجامعة . تحويل .8
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 Association Rules/ تقنية قواعد االرتباط 3

 قسم القانون:-1

o  المدخالتInput( 2: تقديرات الطالب كما في الجدول رقم ) 
o  المعالجةProcessing تطبيق خوارزمية :apriori   من خالل برنامجWEKA . 
o  المخرجاتOutput  1: اكتشاف معرفة مخفية كما في  شكل رقم. 

 (: مدخالت قسم القانون2) جدول رقم 
 تقدير الفصل الخامس تقدير الفصل الرابع تقدير الفصل الثالث تقدير الفصل الثاني تقدير الفصل األول

4.2 3 A 1.4 1 A 2.8 2 A 2.8 2 A 1.4 1 A 

2.8 2 A+ 1.4 1 A+ 1.4 1 A+ 1.4 1 A+ 1.4 1 A+ 

33.3 24 B 29.2 21 B 27.8 20 B 27.8 20 B 30.6 22 B 

22.2 16 B+ 19.4 14 B+ 15.3 11 B+ 12.5 9 B+ 15.3 11 B+ 

12.5 9 C 16.7 12 C 15.3 11 C 18.1 13 C 16.7 12 C 

18.1 13 C+ 23.6 17 C+ 30.6 22 C+ 31.9 23 C+ 29.2 21 C+ 

4.2 1 D 4.2 3 D 1.4 1 D 4.2 3 D 2.8 2 D 

5.6 4 D+ 4.2 3 D+ 5.6 4 D+ 1.4 1 D+ 2.8 2 D+ 
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 Aprioriيوضح مخرجات خوارزمية ( 3)الشكل رقم  

 تفسير مخرجات قسم القانون

في الفصل الدراسي األول  والفصل الدراسي   Bجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .1
 الثالث، حصلوا على نفس التقدير في الفصل الدراسي الثاني.

في  Bفي الفصل الدراسي األول  وتقدير   +Bجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .2
 في الفصل الدراسي الخامس. Bالفصل الدراسي الفصل الدراسي الرابع، حصلوا على تقدير 

في الفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي   Bالب الذين حصلوا على تقدير جميع الط .3
 الرابع والخامس، حصلوا على نفس التقدير في الفصل الدراسي الثالث.

في الفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي   Bجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .4
 خامس.الرابع، حصلوا على نفس التقدير في الفصل الدراسي ال

في الفصل الدراسي الرابع، حصلوا على نفس   +Bجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .5
 التقدير في الفصل الدراسي الخامس.

في الفصل الدراسي الثاني  والفصل الدراسي   Cجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .6
 الثالث، حصلوا على نفس التقدير في الفصل الدراسي الرابع.

  :General trend and outlier valuesالعام ألداء الطالب والقيم المتطرفة االتجاه 

يوضح بعض المقاييس اإلحصائية لطالب قسم القانون ، كما يظهر في الشكل رقم  2الشكل رقم 
أن االتجاه العام لألداء األكاديمي، أو أن متوسط أداء الطالب األكاديمي يتناقص  إلى  3
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الفصل الدراسي الرابع، ثم يرتفع بقليل عند المستوى الدراسي الخامس، كما تظهر بيانات متطرفة 
)شاذة( في شكل دوائر في الفصل الدراسي الرابع والخامس؛ مما يعني وجود سجالت للطالب 

 (. 2هم متدنية )اقل من معدالت

 

 (: يوضح المقاييس اإلحصائية لطالب قسم القانون4الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 
 

 لطالب قسم القانون boxplot(: يوضح 5الشكل رقم )

 قسم نظم المعلومات اإلدارية: - 2

o  المدخالتInput(3: تقديرات الطالب كما في الجدول رقم) 
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o  المعالجةProcessing تطبيق خوارزمية :apriori   من خالل برنامجWEKA . 
o  المخرجاتOutput(6: اكتشاف معرفة مخفية كما في  شكل رقم) 

 (: مدخالت قسم نظم المعلومات اإلدارية3جدول رقم )
 تقدير الفصل الخامس تقدير الفصل الرابع تقدير الفصل الثالث تقدير الفصل الثاني تقدير الفصل األول

16.7 5 B 6.7 2 B 3.3 1 B 6.7 2 B 6.7 2 B 

10.0 3 B+ 6.7 2 B+ 10.0 3 B+ 6.7 2 B+ 6.7 2 B+ 

26.7 8 C 23.3 7 C 26.7 8 C 23.3 7 C 33.3 10 C 

16.7 5 C+ 20.0 6 C+ 20.0 6 C+ 13.3 4 C+ 10.0 3 C+ 

30.0 9 D+ 6.7 2 D 10.0 3 D 16.7 5 D 20.0 6 D 

   36.7 11 D+ 30.0 9 D+ 33.3 10 D+ 23.3 7 D+ 

 

 Apriori(: يوضح مخرجات خوارزمية 6الشكل رقم )

 تفسير مخرجات قسم نظم المعلومات اإلدارية
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في الفصل الدراسي األول والرابع، حصلوا على  +Dجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .1
 نفس التقدير في الفصل الدراسي الثاني.

في الفصل الدراسي األول والثالث، حصلوا  +Dجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .2
 على نفس التقدير في الفصل الدراسي الثاني.

والخامس، حصلوا في الفصل الدراسي األول  +Dجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .3
 على نفس التقدير في الفصل الدراسي الثاني والرابع.

في الفصل الدراسي الرابع، حصلوا على نفس  +Dجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .4
 التقدير في الفصل الدراسي الخامس.

في الفصل الدراسي الثاني والخامس،  حصلوا  +Dجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .5
 س التقدير في الفصل الدراسي الرابع.على نف

في الفصل الدراسي الرابع، حصلوا على نفس  +Cجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .6
 التقدير في الفصل الدراسي الثاني والثالث.

في الفصل الدراسي الثالث والرابع، حصلوا  +Cجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .7
 . راسي الثانيعلى نفس التقدير في الفصل الد

  :General trend and outlier valuesاالتجاه العام ألداء الطالب والقيم المتطرفة 

( يوضح بعض المقاييس اإلحصائية لطالب قسم نظم المعلومات اإلدارية، كما 5الشكل رقم)
( أن االتجاه العام لألداء األكاديمي، أو متوسط أداء الطالب  6 -6يظهر في الشكل رقم)

اديمي متذبذب )يتناقص ويرتفع(  إلى الفصل الدراسي الخامس، كما تظهر بيانات متطرفة األك
)شاذة( في شكل دوائر في الفصل الدراسي الرابع والخامس؛ مما يعني وجود سجل طالب معدله 

 (. 4.25مرتفع بصورة كبيرة عن البقية )اكثر من 

 
 المعلومات اإلدارية.(: المقاييس اإلحصائية لطالب قسم نظم 7الشكل رقم )
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 : يوضح طالب قسم نظم المعلومات اإلدارية.(8الشكل رقم)

 
 قسم التسويق والتجارة اإللكترونية -3

o  المدخالتInput( 4: تقديرات الطالب كما في الجدول رقم) 
o  المعالجةProcessing تطبيق خوارزمية :apriori   من خالل برنامجWEKA . 
o  المخرجاتOutput: ( 9اكتشاف معرفة مخفية كما في  شكل رقم) 

 (: مدخالت قسم التسويق والتجارة اإللكترونية4) جدول رقم 

 تقدير الفصل الخامس تقدير الفصل الرابع تقدير الفصل الثالث تقدير الفصل الثاني تقدير الفصل األول

1.8 1 A 3.5 2 B 3.5 2 B 1.8 1 B 3.5 2 B 

5.3 3 B 3.5 2 B+ 1.8 1 B+ 1.8 1 B+ 1.8 1 B+ 

1.8 1 B+ 22.8 13 C 24.6 14 C 22.8 13 C 21.1 12 C 

28.1 16 C 7.0 4 C+ 5.3 3 C+ 7.0 4 C+ 7.0 4 C+ 

14.0 8 C+ 21.1 12 D 22.8 13 D 29.8 17 D 29.8 17 D 
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26.3 15 D 42.1 24 D+ 42.1 24 D+ 36.8 21 D+ 36.8 21 D+ 

22.8  13 D+             

  تقدير الفصل السابع تقدير الفصل السادس

5.3 3 B 5.3 3 B   

1.8 1 B+ 1.8 1 B+ 

19.3 11 C 15.8 9 C 

7.0 4 C+ 7.0 4 C+  

28.1 16 D 31.6 18 D 

38.6 22 D+ 38.6 22 D+   

      

 

 apriori(: مخرجات خوارزمية 9الشكل رقم )
 تفسير المخرجات

في الفصل الثالث أو الرابع وحصلوا على نفس  +Dجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .1
 التقدير في الفصل السادس، قد حصلوا على نفس التقدير في الفصل الدراسي الخامس.
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في الفصل الخامس، حصلوا على نفس  +D% من الطالب الذين حصلوا على تقدير 95 .2
 التقدير في الفصل السادس.

في الفصل الدراسي الرابع والخامس، قد حصلوا  +D%من الطالب الذين حصلوا على 95 .3
 على نفس التقدير في الفصل الدراسي السادس.

في الفصل الدراسي الثالث والخامس، قد حصلوا  +D% من الطالب الذين حصلوا على 94 .4
 لتقدير في الفصل الدراسي السادس.على نفس ا

في الفصل الدراسي الرابع، حصلوا على نفس  +D%من الطالب الذين حصلوا على 90 .5
 التقدير في الفصل الدراسي الخامس.
  :General trend and outlier valuesاالتجاه العام ألداء الطالب والقيم المتطرفة 

لطالب قسم التسويق، كما يظهر في  ( يوضح بعض المقاييس اإلحصائية 8الشكل رقم )
أن االتجاه العام لألداء األكاديمي أو متوسط أداء الطالب األكاديمي متناقص  إلى  9الشكل رقم 

 الفصل الدراسي الخامس، وكثرة البيانات المتطرفة )الشاذة( في جميع الفصول تقريبا  

طالبين معدالتهم مرتفعة بصورة كبيرة يؤثر على القيمة الحقيقية لمتوسط األداء ، كما يظهر سجل 
 عن البقية.

 (: يوضح المقاييس اإلحصائية لطالب قسم نظم المعلومات اإلدارية.10الشكل رقم)
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 (: يوضح المقاييس اإلحصائية لطالب قسم نظم المعلومات اإلدارية.11الشكل رقم )

 قسم المحاسبة:-4

o  المدخالتInput (5قم ): تقديرات الطالب كما في الجدول ر 
o  المعالجةProcessing تطبيق خوارزمية :apriori   من خالل برنامجWEKA . 
o  المخرجاتOutput( 12: اكتشاف معرفة مخفية كما في شكل رقم) 

 (: مدخالت قسم المحاسبة5) جدول رقم 
  تقدير الفصل الرابع تقدير الفصل الثالث تقدير الفصل الثاني تقدير الفصل األول

2.2 2 A 6.7 6 A 3.3 3 A 3.3 3 A 
  

2.2 2 A+ 1.1 1 A+ 1.1 1 A+ 1.1 1 A+ 
  

28.9 26 B 20.0 18 B 16.7 15 B 7.8 7 B 
  

13.3 12 B+ 13.3 12 B+ 13.3 12 B+ 17.8 16 B+ 
  

13.3 12 C 15.6 14 C 21.1 19 C 24.4 22 C 
  

22.2 20 C+ 26.7 24 C+ 26.7 24 C+ 24.4 22 C+ 
  

10.0 9 D 6.7 6 D 5.6 5 D 2.2 2 D 
  

7.8 7 D+ 10.0 9 D+ 12.2 11 D+ 18.9 17 D+ 
  

  ل الثامنتقدير الفص تقدير الفصل السابع تقدير الفصل السادس تقدير الفصل الخامس

3.3 3 A 2.2 2 A 3.3 3 A 3.3 3 A 
  

1.1 1 A+ 1.1 1 A+ 1.1 1 A+ 1.1 1 A+ 
  

10.0 9 B 13.3 12 B 12.2 11 B 13.3 12 B 
  

15.6 14 B+ 13.3 12 B+ 11.1 10 B+ 10.0 9 B+ 
  

20.0 18 C 25.6 23 C 33.3 30 C 34.4 31 C 
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26.7 24 C+ 21.1 19 C+ 18.9 17 C+ 17.8 16 C+ 
  

2.2 2 D 2.2 2 D 2.2 2 D 4.4 4 D  

21.1 19 D+ 21.1 19 D+ 17.8 16 D+ 15.6 14 D+  

 apriori(:يوضح  مخرجات خوارزمية 12الشكل رقم)

 تفسير المخرجات

في الفصل الدراسي السابع، حصلوا على نفس  Cجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .1
 ن.التقدير في الفصل الدراسي الثام

في الفصل الدراسي السادس والسابع، حصلوا  Cجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .2
 على نفس التقدير في الفصل الدراسي الثامن.

في الفصل الدراسي الخامس، حصلوا على  +Dجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .3
 نفس التقدير في الفصل الدراسي السادس.

في الفصل الدراسي الخامس، حصلوا على نفس  Cتقدير جميع الطالب الذين حصلوا على  .4
 التقدير في الفصل الدراسي السادس.

في الفصل الدراسي الرابع السابع، حصلوا على  Cجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .5
 نفس التقدير في الفصل الدراسي الثامن.

في الفصل الدراسي السادس، حصلوا على نفس  Cجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .6
 التقدير في الفصل الدراسي السابع.
 :General trend and outlier valuesاالتجاه العام ألداء الطالب والقيم المتطرفة 
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( يوضح بعض المقاييس اإلحصائية لطالب قسم المحاسبة ، كما يظهر في  13الشكل رقم)
م لألداء األكاديمي أو متوسط أداء الطالب األكاديمي متناقص ( أن االتجاه العا14الشكل رقم )

، وعدم وجود بيانات متطرفة )الشاذة( في جميع الفصول تقريبا، أي أن أداء الطالب األكاديمي 
 متقارب إلى بعضهم وال يوجد طالب مميزون بصورة كبيرة عن زمالئهم.

 المحاسبة(: يوضح المقاييس اإلحصائية لطالب قسم 13الشكل رقم)

 

 (: يوضح المقاييس اإلحصائية لطالب قسم المحاسبة14الشكل رقم)

 إدارة األعمال/ الموارد البشرية: قسم-5

o  المدخالتInput( 6: تقديرات الطالب كما في الجدول رقم) 
o  المعالجةProcessing تطبيق خوارزمية :apriori   من خالل برنامجWEKA . 
o  المخرجاتOutput(15مخفية كما في شكل رقم ) : اكتشاف معرفة 

 (: مدخالت قسم إدارة األعمال /الموارد البشرية6) جدول رقم 

  تقدير الفصل الرابع تقدير الفصل الثالث تقدير الفصل الثاني تقدير الفصل األول
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8.7 4 B 2.2 1 A 4.3 2 A 4.3 2 A 

15.2 7 B+ 17.4 8 B 17.4 8 B 19.6 9 B 

23.9 11 C 8.7 4 B+ 8.7 4 B+ 6.5 3 B+ 

28.3 13 C+ 17.4 8 C 13.0 6 C 15.2 7 C 

4.3 2 D 21.7 10 C+ 26.1 12 C+ 23.9 11 C+ 

19.6 9 D+ 4.3 2 D 8.7 4 D 30.4 14 D+ 

   28.3 13 D+ 21.7 10 D+    

            

  تقدير الفصل الثامن تقدير الفصل السابع تقدير الفصل السادس تقدير الفصل الخامس

8.7 4 A 6.5 3 A 10.9 5 A 10.9 5 A 

21.7 10 B 21.7 10 B 21.7 10 B 21.7 10 B 

4.3 2 B+ 6.5 3 B+ 10.9 5 B+ 13.0 6 B+ 

21.7 10 C 19.6 9 C 13.0 6 C 13.0 6 C 

15.2 7 C+ 15.2 7 C+ 15.2 7 C+ 19.6 9 C+ 

28.3 13 D+ 30.4 14 D+ 28.3 13 D+ 21.7 10 D+ 
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 apriori(: مخرجات خوارزمية 15الشكل رقم )

 تفسير مخرجات

في الفصل الدراسي السابع، قد حصلوا على نفس  +Dكل الطالب الذين حصلوا على تقدير  .1
 التقدير في الفصل الدراسي السادس.

في الفصل الدراسي الرابع، قد حصلوا على نفس  +Cكل الطالب الذين حصلوا على تقدير  .2
 التقدير في الفصل الدراسي الثالث.

حصلوا  في الفصل الدراسي الثاني والخامس، قد +Dكل الطالب الذين حصلوا على تقدير  .3
 على نفس التقدير في الفصل الدراسي السادس.

في الفصل الدراسي السادس، قد حصلوا  +D% من الطالب الذين حصلوا على تقدير 93 .4
 على نفس التقدير في الفصل الدراسي السابع.

في الفصل الدراسي الثاني، قد حصلوا  +D% من الطالب الذين حصلوا على تقدير 92 .5
 فصل الدراسي الرابع.على نفس التقدير في ال

في الفصل الدراسي الخامس، قد حصلوا  +D% من الطالب الذين حصلوا على تقدير 92 .6
 على نفس التقدير في الفصل الدراسي السادس.

 
 



 

30 
 

 General trend and outlier valuesاالتجاه العام ألداء الطالب والقيم المتطرفة 

لطالب قسم إدارة األعمال/الموارد البشرية  ( يوضح بعض المقاييس اإلحصائية 16الشكل رقم )
( أن االتجاه العام لألداء األكاديمي أو متوسط أداء الطالب 17، كما يظهر في الشكل رقم )

األكاديمي متزأيد بخالف الفصل الدراسي الثاني ، وعدم وجود بيانات متطرفة )الشاذة( في جميع 
يمي متقارب إلى بعضهم وال يوجد طالب الفصول تقريبا  أي أن أداء جميع الطالب األكاد

 مميزون بصورة كبيرة عن زمالئهم.

 (: المقاييس اإلحصائية لطالب قسم إدارة األعمال/ الموارد البشرية16الشكل رقم )

 

 (: يوضح االتجاه العام قسم إدارة األعمال/ الموارد البشرية17الشكل رقم)
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 قسم إدارة األعمال/ األعمال:-6

o  المدخالتInput(  7: تقديرات الطالب كما في الجدول رقم) 
o  المعالجةProcessing تطبيق خوارزمية :apriori   من خالل برنامجWEKA . 
o  المخرجاتOutput 18معرفة مخفية كما في  شكل رقم ): اكتشاف 

 (: مدخالت قسم إدارة األعمال /األعمال7جدول رقم )

  تقدير الفصل الرابع تقدير الفصل الثالث تقدير الفصل الثاني تقدير الفصل األول
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1.8 1 A 24.6 14 B 1.8 1 A 31.6 18 B 

31.6 18 B 12.3 7 B+ 33.3 19 B 14.0 8 B+ 

8.8 1 B+ 14.0 8 C 12.3 7 B+ 15.8 9 C 

12.3 1 C 21.1 12 C+ 7.0 4 C 14.0 8 C+ 

15.8 9 C+ 5.3 3 D 17.5 10 C+ 1.8 1 D 

17.5 10 D 22.8 13 D+ 1.8 1 D 22.8 13 D+ 

12.3 7 D+    26.3 15 D+    

            

  تقدير الفصل الثامن تقدير الفصل السابع تقدير الفصل السادس تقدير الفصل الخامس

28.1 16 B 24.6 14 B 24.6 14 B 28.1 16 B 

14.0 8 B+ 10.5 6 B+ 12.3 7 B+ 12.3 7 B+ 

19.3 11 C 21.1 12 C 19.3 11 C 21.1 12 C 

14.0 8 C+ 19.3 11 C+ 22.8 13 C+ 21.1 12 C+ 

5.3 3 D 1.8 1 D 3.5 2 D 1.8 1 D 

19.3 11 D+ 22.8 13 D+ 17.5 10 D+ 15.8 9 D+ 
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 apriori(: يوضح مخرجات خوارزمية 18الشكل رقم)
  aprioriخوارزمية   تفسير مخرجات

في الفصل الدراسي السابع، حصلوا على نفس  Bجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .1
 التقدير في الفصل الدراسي الثامن.

في الفصل الدراسي الرابع، قد حصلوا على  +Dجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .2
 نفس التقدير في الفصل الدراسي الثالث.

في الفصل الدراسي الثالث والخامس،  حصلوا  Bجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .3
 على نفس التقدير في الفصل الدراسي الرابع.

سادس، حصلوا في الفصل الدراسي الخامس وال Bجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .4
 على نفس التقدير في الفصل الدراسي السابع.

في الفصل الدراسي الخامس والسادس، حصلوا  Bجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .5
 على نفس التقدير في الفصل الدراسي الثامن.

في الفصل الدراسي الخامس والسابع، حصلوا  Bجميع الطالب الذين حصلوا على تقدير  .6
 دير في الفصل الدراسي الثامن.على نفس التق
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 General trend and outlier valuesاالتجاه العام والقيم المتطرفة 

يوضح بعض المقاييس اإلحصائية لطالب قسم إدارة األعمال /األعمال، كما يظهر  19الشكل رقم 
أيضا ، وعدم (، ومتزأيد 3أن متوسط أداء الطالب األكاديمي مرتفع )أكثر من  20في الشكل رقم 

وجود بيانات متطرفة )الشاذة( في جميع الفصول تقريبا ، أي أن أداء جميع الطالب األكاديمي 
 متقارب إلى بعضهم وال يوجد طالب مميزون بصورة كبيرة عن زمالئهم.

 

 (: يوضح المقاييس اإلحصائية لطالب قسم إدارة األعمال / األعمال19الشكل رقم )

 

 

 جاه العام لألداء األكاديمي لطالب قسم إدارة األعمال / األعمال(: االت20الشكل رقم)
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 نتائج الدراسة  -8
االتجاه العام لألداء األكاديمي لطالب قسم القانون، أو أن متوسط أداء الطالب األكاديمي  .1

يتناقص  إلى الفصل الدراسي الرابع، ثم يرتفع بقليل عند المستوى الدراسي الخامس، كما 
تطرفة في األسفل )شاذة( في الفصل الدراسي الرابع والخامس؛ مما يعني تظهر بيانات م

 (. 2وجود سجالت للطالب معدالتهم متدنية )اقل من 
االتجاه العام لألداء األكاديمي لطالب قسم نظم المعلومات االدارية، أو متوسط أداء الطالب  .2

، كما تظهر بيانات األكاديمي متذبذب )يتناقص ويرتفع(  إلى الفصل الدراسي الخامس
متطرفة في األعلي)شاذة( ؛ مما يعني وجود سجل طالب معدله مرتفع بصورة كبيرة عن 

 (.4.25البقية )اكثر من 
االتجاه العام لألداء األكاديمي لطالب قسم التسويق والتجارة االلكترونية أو متوسط أداء  .3

البيانات المتطرفة )الشاذة(  الطالب األكاديمي متناقص  إلى الفصل الدراسي الخامس، وكثرة
 في جميع الفصول تقريبا .

االتجاه العام لألداء األكاديمي لطالب قسم المحاسبة أو متوسط أداء الطالب األكاديمي  .4
متناقص ، وعدم وجود بيانات متطرفة )الشاذة( في جميع الفصول تقريبا، أي أن أداء 

 مميزون بصورة كبيرة عن زمالئهم. الطالب األكاديمي متقارب إلى بعضهم وال يوجد طالب
االتجاه العام لألداء األكاديمي لطالب قسم ادراة األعمال/األعمال أو متوسط أداء الطالب  .5

األكاديمي متزايد بخالف الفصل الدراسي الثاني ، وعدم وجود بيانات متطرفة )الشاذة( في 
ب إلى بعضهم وال يوجد جميع الفصول تقريبا  أي أن أداء جميع الطالب األكاديمي متقار 

 طالب مميزون بصورة كبيرة عن زمالئهم.
االتجاه العام لألداء األكاديمي لطالب قسم ادارة األعمال /الموارد البشرية مرتفع )أكثر من  .6

(، ومتزايد أيضا ، وعدم وجود بيانات متطرفة )الشاذة( في جميع الفصول تقريبا ، أي أن 3
ارب إلى بعضهم وال يوجد طالب مميزون بصورة كبيرة أداء جميع الطالب األكاديمي متق

 عن زمالئهم.

 التوصيات -9
 مستودع بناء إلى الماسة الحاجة هو أهمها استنتاجات إلى الدراسة خالل هذا الباحث من توصل
 للجامعة. ومتكامل مترابط بيانات

 التقنيات الحديثة.التقويم المستمر ومتابعة عناصر العملية التعليمية وتقيمها باستخدام  -1
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 ضرورة تقويم المناهج وتحديثها وعالقتها ببعضها ومراعاة ترتيبها في الخطة الدراسية. -2
والعنقدة  calssificationاستخدام التقنيات األخرى في تنقيب البيانات مثل التصنيف  -3

Clustering .الستخراج معارف ومؤشرات إضافية 
 األداء االكاديمي لهم. بناء نماذج تنبوية لمعدالت الطالب لتحسن -4
 تشجيع وتمويل البحوث في مجال تنقيب البيانات التعليمية. -5
 ضرورة االستفادة من هذه المؤشرات وتنفيذها ودعمها من قبل أصحاب القرار. -6
لعدم المعلومات الكافية مثل النواحي  الدراسة هذا في إليها التطرق يتم لم جوانب عدة وهناك

 لهذه الدراسة. مستقبلية كأعمال تطويرها يمكن األكاديمية وهذهاالجتماعية والخلفية 

 

 قائمة المصادر والمراجع  -01
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 أساليب  تدريب المعلمين أثناء الخدمة في ظل االمكانات المادية الشحيحة 

 من وجهة نظر موجهي المرحلة الثانوية بوالية النيل األبيض 

 د. محمد األمين محمد يوسف كبر

 جامعة النيل األبيض–استاذ مشارك 

m.kiber@gmail.com 

 المستخلص : 

أساليب وبرامج غير مكلفة ماديا  لتدريب معلمي المرحلة الثانوية أثناء يهدف البحث إلى التعرف على 
الخدمة  والوقوف على العوامل المؤثرة على التكلفة والمشاكل التي نواجه التدريب . ويتكون مجتمع 
البحث من جميع  موجهي المرحلة الثانوية لمختلف المقررات الدراسية بوالية النيل األبيض , واختار 

موجها  بصورة عشوائيٍة كعينة للبحث, واستخدم الباحث المنهج الوصفي  33من بينهم عدد  الباحث
واالستبانة كأداة للبحث،  وبعد التحليل اإلحصائي كان أهم النتائج : األساليب غير المكلفة ماديا  

,  تكون مثل حلقات النقاش , الحصص النموذجية , التدريب اإللكتروني عبر الشبكة العنكبوتية
القراءة الذاتية الموجهة . أما العومل المؤثرة في التدريب أثناء الخدمة فتتمثل في : ضعف تأهيل 

المعلمين قبل الخدمة , ضعف الميزانيات المخصصة للتدريب , الوسائل والطرق التقليدية المستخدمة 
قص الوسائل التدريبية في التدريب . وأهم المشاكل التي يمكن أن تزيد من تكلفة التدريب  تتمثل في ن

الحديثة , وارتفاع أسعار المراجع واألجهزة , غياب التنسيق بين الجهات المعنية . أما أهم التوصيات 
فتكمن في ربط الترقيات بدورات حتمية , وتوظيف شبكة اإلنترنت في التدريب ,واالستفادة من 

 المعلمين المتقاعدين في التدريب .
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Abstract 

The research intends to recognize some training programs which are 
available to be carried out without much cost, besides, the factors 
negatively affect teacher- training, and the obstacles which face secondary 
school teachers training. The researcher used descriptive method and 
questionnaire as aresearch tool. The research population consisted of all 
secondary stage supervisors and from them thirty had been randomly 
chosen as a research sample. The most important results are: Discussions 
groups, model lessons, and electronictraining may be considered as 
programs do not cost much. Also, weak teachers education before 
practicing profession,weak budget, and traditional methods used in training 
are considered factors negatively affect training programs. The obstacles 
face teacher  training are ; lack of modern training aids , high cost of 
equipment’s , and absence of coordination among departments related to 
training . The most important recommendations are, related teachers 
upgrading with compulsory training programs,making use of retired teachers 
in training, and encourage directed self-reading. 
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 مقدمة : 

تطور الحياة وتقدمها سنة كونية , والتغيير سمة مالزمة للحياة البشرية , فالرساالت السماوية لم   
لحياة ومتطلباتها, فما تأت دفعة واحدة بل جاءت على فترات متباعدة أو متقاربة حسب تغييرات ا

يصلح اليوم من سلع وخدمات قد ال تتناسب مع أجيال الغد . رحم اهلل سيدنا علي كرم اهلل وجهه 
الذي قال : ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم . فمهارات العمل في القرن الحادي والعشرين تختلف 

لمعلم كان هو مصدر المعرفة الوحيد , اختالفا  كبيرا  عما كان عليها في القرون القريبة الماضية. فا
والمتعلم متلقي سلبي الدور . فالمهارات التي كانت يحتاج إليها المعلم في التدريس , هي مهارات 

الشرح , واللقاء , وضع االختبارات التحصيلية , والصرامة في ضبط الفصل  . أما اليوم فالمهارات 
اعي , وحل المشكالت , والتفكير الناقد , والتفكير المطلوبة في المعلم هي : مهارات العمل الجم

 اإلبداعي , والمشروعات , وغيرها. 

فما دامت الحياة متطورة ومتغيرة , كان ال بد من تنمية مستمرة لقدرات ومهارات              
ي واستعدادات المعلمين . ويكون لزاما  على المعلم في ظل اإلنفجار المعرفي مواكبة  المستجدات ف

الساحة العلمية والتربوية , وذلك عبر التدريب المستمر؛ لتنمية مهاراته المهنية , وتزويده بما استجد 
في مجال المعرفة , ودعم قدراته بتجارب اآلخرين ليكون قادرا  على تربية جيل قادر على العطاء , 

 متحصن بالقيم الفاضلة , مؤهل لإلبداع والتميز . 

لكن أحيانا  تقف االمكانات المادية حجرة عثرة , في طريق تدريب المعلمين أثناء الخدمة , فيكون  
دور المسؤول الناجح هو تكييف الظروف لخلق مبادرات وأساليب مبتكرة الستمرار عملية التدريب , 

 وتعدد وتنوع أساليبها ووسائلها لتتناسب مع معطيات الواقع . 
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 مشكلة البحث : 

حسب إفادات المعلمين في الجوالت الميدانية لمختصي المناهج في المركز القومي للمناهج والبحث 
م  , أجمع المعلمون على ندرة التدريب أثناء 2017التربوي على واليات السودان المختلفة في نوفمبر 

الجولة , أن شح  الخدمة وحاجتهم الماسة له . كما ذكر مديرو التعليم والموجهون بالواليات  في نفس
االمكانات يشكل عقبة في تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة مما يؤثر سلبا  على أدائهم لتنفيذ 
المنهج الدراسي , فيكون السؤال األساسي لمشكلة البحث , ما هي األساليب غير المكلفة ماديا  والتي 

 الخدمة ؟ يمكن أن تساهم بصورة فاعلة في تدريب المعلمين أثناء

 : يهدف البحث على التعرف على اآلتيأهداف البحث : 

 أساليب وبرامج غير مكلفة ماديا  لتدريب معلمي المرحلة الثانوية أثناء الخدمة .   -1
 العوامل التي تؤثر على تكلفة تدريب معلمي المرحلة الثانوية أثناء الخدمة   -2
 لخدمة وترفع تكلفته  . المعوقات والمشاكل التي تؤثر على التدريب أثناء ا  -3

 :  أهمية البحث

مساعدة القائمين على أمر التدريب لمواصلة تدريب المعلمين أثناء الخدمة رغم االمكانات   -1
 الشحيحة . 

 تصميم برامج لتدريب المعلمين غير مكلفة ماديا   .   -2
 تزكية روح التعاون والتكافل بين المعلمين لالستفادة من خبرات بعضهم البعض    -3
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 :  أسئلة البحث
ما  األساليب والبرامج غير المكلفة ماليا  التي يمكن أن تسهم في تدريب المعلمين أثناء   -1

 الخدمة ؟ 
 ما العوامل التي يمكن أن تؤثر في تكلفة تدريب المعلمين أثناء الخدمة ؟    -2
ما المشاكل التي تقف حجرة عثرة في طريق تدريب المعلمين ويمكن أن ترفع تكلفة   -3

 تدريبهم أثناء الخدمة  ؟ 
 

 اته :و منهج البحث وأد
اختار الباحث المنهج الوصفي التحليلي القائم على جمع المعلومات من خالل استجابات أفراد   

 حث االستبانة أداة للبحث .العينة في االستبانة الموجهة إليهم . وقد اتخذ البا

 -:  مجتمع البحث وعينته        

يتكون مجتمع البحث من جميع الموجهين في التعليم العام في والية النيل األبيض  وعددهم         
 ( موجها   وموجهة كعينة للبحث .  33( واختار الباحث من بينهم بصورة عشوائيا  )     72)  

  -حدود البحث : 

م , وعن األساليب القليلة  2018أجري البحث في والية النيل األبيض في الربع األول من عام       
 التكلفة لتدريب المعلمين أثناء الخدمة .

 :  مصطلحات البحث     

تدريب المعلمين : هو النشاط  اإلنساني المخطط والهادف إلى إحداث تغييرات من ناحية المعلومات 
,  2017رات  واالتجاهات  ومعدالت األداء وطرق العمل والسلوك ) عثمان السيد , والمهارات والخب

جرائيا  هو البرنامج أو الدورات  التي تنظمها إدارات التعليم لرفع كفايات المعلمين المهنية  17 ( . وا 
 واألكاديمية .
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نامج بالصورة المخطط له االمكانات المادية الشحيحة : تعني العجز في توفير المال االزم لتنفيذ البر 
 لتحقيق األهداف المقصودة .

الموجه :  هو المعلم ذو الخبرة الفنية العالية المسؤول عن متابعة سير تنفيذ المنهج في الصفوف 
 الدراسية ويساعد في تدريب المعلمين وتوجيههم .

ألساسي , وتنتهي عند المرحلة الثانوية : مرحلة من التعليم العام تمتد من إنتهاء مرحلة التعليم ا
, وتؤهل لإللتحاق بالتعليم العالي أو الدخول في  17إلى  14مدخل التعليم العالي , وتمتد من سن 

( . أما إجرائيا  فتعني  12:  2013معترك الحياة مواطنا  صالحا   ) المركز القومي للمناهج . 
 المرحلة التي تلي مرحلة األساس وقبل التعليم الجامعي . 

 م التدريب   :مفهو 

التدريب قبل الخدمة :  يرى الباحث أن التدريب قبل الخدمة هو تلقي المعلم الطالب في كليات  –أ 
التربية , برامج أكاديمية , ومطلوب جامعي , وعلوم تربوية , مع التركيز على مادة التربية العملية , 

نية التي يمكثها المعلم الطالب في ( أن التدريب  قبل الخدمة : " الفترة الزم 1997ويرى فيصل ) 
المدرسة المتعاونة , ومن خاللها يتعرف على مجموعة األنشطة المختلفة , حيث يبدأ تدريجيا  

بالمشاهدة  فالمشاركة إلى أن يصل في النهاية إلى الممارسة الفعلية منفردُا يتحمل مسؤوليات المعلم 
 ( . 116م ,  2016كاملة ") الرديسي , 

( أن نبيل صبحي عرف  5, ص :  1997دريب أثناء الخدمة : ذكر عبد الحليم موسى ) الت –ب  
التدريب أثناء الخدمة بأنه " العملية المقصودة التي تهيئ وسائل التعليم , وتعاون العاملين على 
اكتساب الفاعلية في أعمالهم الحاضرة والمستقبلية , وهو النشاط المستمر لتزويد الفرد بالخبرات 

( "  119, ص :  2013المهارات واالتجاهات التي تجعله صالحا  لمزاولة  عمل ما "وعرفه الفرا ) و 
كل نشاط مخطط ومنظم يمكن المعلم من النمو في المهنة , والحصول علي مزيد من الخبرات 

ق الباحث الثقافية والتربوية, وكل ما من شأنه رفع عملية التعلم وزيادة طاقة المعلمين اإلنتاجية "ويتف
 ( . 2013في هذا البحث مع تعريف الفرا ) 
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 :  أهداف التربية أثناء الخدمة

 ( أهداف التدريب أثناء الخدمة في اآلتي :  2013حدد الفرا ) 

 النمو المهني والتعليم المستمر وتزويد المعلم بالخبرات التعليمية المتنوعة .   -1
 القدرة على مواجهة التحديات في الساحة التربوية .   -2
دماجها في العملية التعليمية .   -3  القدرة علي توظيف التقنيات الحديثة وا 
 التدريب على حل المشكالت الميدانية واالستفادة من تجارب اآلخرين .  -4
 اإلسهام في زيادة فهم المعلمين لطالبهم وخصائصهم وطرق حل مشكالتهم .  -5

 (  1996وأضاف الخطيب ) 
تقان وهدوء وارتياح .  -6  اعداد المعلم الكفء الذي يؤدي عمله في سرعة وا 
زيادة قدرة المعلم على التفكير الناقد بصورة تمكنه على التكيف في عمله من ناحية ,   -7

 ومواجهة المشكالت التي تواجهه والتغلب عليها من ناحية أخرى .
 زيادة دافعية المعلم .   -8
 (  1996بشارة ) وزاد

 جعل المعلم عالما  بالمستجدات في الساحة العلمية والتربوية .  -9
رفع مستوى أداء المعلم مهنيا  لتالفي القصور الذي لحق به في فترة اإلعداد قبل  -10

 الخدمة .
 تعديل سلوك المعلم واتجاهاته . -11
 مساعدة المعلمين الجدد على التكيف مع األجواء المدرسية المحيطة .  -12
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 داد المعلم لوظائف قيادية .اع -13
 زيادة ثقة المعلم بنفسه .  -14
 تأهيل المعلمين للتعامل مع األزمات والظروف الطارئة .  -15

 
 
 
 
 

 :  أنواع التدريب أثناء الخدمة
 ( 21:  2008ينقسم التدريب من حيث التنفيذ إلى قسمين هما : ) عطوان , 

المعلم من خالل المحاضرات والندوات تدريب نظري : هو مجموعة المعارف التي يكتسبها 
والمطبوعات والنشرات وغيرها . وتدريب عملي : وهو تحويل المعارف إلى مهارات فنية , وممارسات 

عملية من خالل الدروس التوضيحية , أو النموذجية , أو خالل الزيارات التبادلية , أو التعليم 
 المصغر .

 ( 22 – 21,  2008ان , أما من حيث البرامج ينقسم إلى : ) عطو  
 -  . برنامج تهيئة المعلم الجديد 
 -  . برنامج المناهج الجديدة 
 -  برامج تأهيل المعلمين : وتهدف إلى تمكين المعلمين غير المؤهلين تربويا  من أداء

 مهام التربوية بفعالية . 
  التغيرات في برامج إنعاشيه  : تهدف إلى إنعاش مهارات معينة عند المعلم بقصد مواكبة

 الثقافة والعلوم .
  برنامج المدرسة وحدة التدريب :  ويكون في داخل المدرسة , حيث يقوم مدير المدرسة

والمعلمون باختيار أحد المواضيع التي يرون أنهم في حاجة إليها . ثم احتيار المدرب 
أنهم في  المؤهل لتنفيذ البرنامج . ويهدف إلى تزويد المعلمين بمعارف وخبرات يشعرون

 حاجة إليها . 
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  برامج الدورات القصيرة : تكون ألجل مهام ضرورية إضافية , يطلب من المعلمين القيام
 بها مثل اإلرشاد النفسي , حقوق اإلنسان , دراسة حالة . 

  . برنامج التدريب اإلداري : ويهدف إلى اعداد المعلم ليكون وكيال  أو مرشدا  للفصل 
  : وتهدف هذه البرامج إلى متابعة التطور في ميادين العلوم والفنون البرامج التجديدية

 وأساليب التقويم  وطرائق التدريس والوسائل التعليمية .
  برامج الحاسوب والوسائل التعليمية : وتهدف إلى تزويد المعلم بمهارات استخدام

 الحاسوب , وتوظيف التقنيات الحديثة في التدريس . 
  : وتهدف إلى إتاحة الفرصة للمعلم لكي يطبق ما استفاده من خبرات البرامج التجريبية

 ومعلومات على أرض الواقع من خالل عمل تجريبي . 
   برامج اعداد القادة 

 أما من حيث األهداف , فينقسم التدريب إلى : 
التدريب العالجي : وذلك لمعالجة الضعف في أحد الكفايات التي يجب أن تتوافر  -

 لدى المعلم .
تدريب التكميلي : وذلك الستكمال النقص الناتج من مرحلة أعداد المعلمين في ال -

 مؤسسات أعدداد المعلمين . 
 التدريب التجديدي :  وذلك لمسايرة المستجدات العلمية والتربوية .  -
التدريب اإلنعاشي : هو التدريب الذي يقدم للمعلم أثناء الخدمة إلنعاشه بمزيد من  -

 المعارف والمهارات واالتجاهات . 
 

 خصائص التدريب :
( أن من خصائص التدريب أن يكون عملية هادفة ,  350 – 250م , 1985يرى السلمي ) 

, وواقعية. كما يجب أال يؤثر على سير وشاملة , ومستمرة , ومرنة , ومتغيرة . ومتجددة , ومتدرجة 
 العمل , ويدعم بالحوافز المادية والمعنوية . 

 ( 2010) فؤاد وآخرون , أسس التدريب ومتطلباته
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 وضوح  وواقعية البرنامج التدريبي .   -1
 تلبية التدريب لحاجات تدريبية حقيقية  .   -2
 توافر المرونة وتعدد االحتياجات في برامج التدريب .  -3
 ام عملية التدريب باالستمرارية . اتس  -4
 توظيف التدريب لوسائل تقنية حديثة .  -5
 استعمال التدريب لوسائل متعددة لتحقيق األهداف .   -6
 توفير الموارد المادية الكافية .   -7
 اختيار الوقت  والمكان المناسب .   -8
 التدريب في أقل وقت ممكن .   -9
 توفير سبل الراحة للمتدربين .  -10
 وموضوعات بطريقة علمية .تحديد أهداف  -11
 (تغطية عملية التدريب لمجاالت التعلم الثالثة ) معرفية ومهارية ووجدانية -12

 
 
   

 مبررات التدريب اُثناء الخدمة 
 زيادة عدد الطالب والمدارس .  -
 التقدم العلمي والتكنلوجي . -
 تطور االنظمة التربوية .  -
 التحديات التي تواجه المجتمع ,  -
 تطور أساليب وطرائق التدريس .   -
 التغيير في المناهج .  -
 مساعدة العلمين الجدد على التأقلم مع البيئة المدرسية .  -
 التغيرات التي طرأت على دور المعلم .  -
 النقص في االمكانات والمعلمين . -
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 (  77 – 74م , ص :2009ويضيف شويطر ) 
 معالجة النقص الحاصل في فترة االعداد  .  -
 ر النظريات التربوية  . تطو   -
 تحسين أداء المعلم .  -
 تمكين المعلم من األدوار المتجددة .  -
 تغيير العمل أو التخصص .  -
 إتاحة الفرصة للنمو المهني والترقي الوظيفي  .  -
 تجديد الخطط التنموية . -
 تطور المناهج الدراسية .  -
 التغيير السريع في كآفة مناحي الحياة , خاصة احتياجات التالميذ .  -
 دمج ذوي االحتياجات الخاصة في العملية التعليمية .  -

 أساليب تدريب المعلمين 
 األساليب النظرية :  -أوال  

  المحاضرة :  يمكن للمحاضرة الجيدة أن تساهم ليس فقط في تقديم معلومات بل في
 ( . 94:  2004اتجاهات . ) الفالوي , تكوين وتنمية 

  , ( .  54:  1993حلقات النقاش ) سعادة 
  , المؤتمرات : أنجح األساليب للمعلمين القدامى الذين أصابهم الجمود ) عبد الهادي

1982  :100  ) 
  االجتماعات الدورية : مثل اجتماع هيئة التدريس , اجتماع مرشدي الفصول , اجتماع

ي ... الخ بأن تكون االجتماعات موجهة نحو ارشادات حول أخالقيات مع الموجه الفن
المهنة , وبعض المعالجات التربوية , وأساليب تحسين مستوى تحصيل التالميذ العلمي 

 ( .  157:  1976) األفندي , 
 األساليب العملية :   -ثانيا  

  الخبرات ونقل التجارب . الزيارات الميدانية والرحالت . وهي من األساليب المهمة لتبادل
ويمكن أن تتم بين معلمي عدة مدارس لتبادل الرأي حول المشكالت التربوية الماثلة 
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واالستفادة من خبرات بعضهم البعض أو نقل الموجهون لخبراتهم وتجاربهم أثناء جوالتهم 
 ( . 45:  1993الميدانية . ) سعادة , 

 ية , وتقويمية ,  وتعاونية مشتركة بين الزيارات الصفية :  عملية توجيهية , وتحليل
الموجه التربوي والمعلم , وتهدف إلى مساعدة المعلمين علي تحسين ممارساتهم التعليمية 
, ورفع مستواهم في إطار مسؤولياتهم , بوصفهم ميسرين للتعلم , ومنظمين له . ) وفاق 

 (  11:  1988وآخرون ,
  ) وهي تتم بين الزمالء في نفس المدرسة ومدارس الزيارات التبادلية  ) توحيه األقران :

أخرى  , بحيث يحضر بعضهم حصص بعض . وهي وسيلة من وسائل النمو المهني 
لئن مالحظة المعلم الجيد أثناء التدريس من الوسائل التي تساعد علي النمو المهني . 

نقد القاسي  وهي تتم في جو من الود بعيدا  عن الروتين , ويجب أن تكون بعيدا  عن ال
 (                     2007وتصيد األخطاء  , )المطيري  , 

  الدروس التوضيحية ) النموذجية ( : تنطوي الدروس التوضيحية على فوائد كثيرة للمعلم
, فهي تنفذ من معلم خبير في جو واقعي حي , فالخبرات واألنشطة التعليمية الحية تتيح 

كتساب خبرات . فالدرس التوضيحي هو : نشاط يقوم به للمعلم المشاهد فرصة التعلم وا
الموجه أو أحد المعلمين القدامى داخل أحد الصفوف العادية , وبحضور عدد من 

المعلمين  وذلك لمعرفة مدى مالءمة األفكار النظرية المطروحة للتطبيق العملي في 
أو الختبار وسيلة الميدان , أو لتجريب طريقة تعليمية مبتكرة لمعرفة مدى فاعليتها 

تعليمية جديدة , يرغب الموجه في اقناع المعلمين في فاعليتها وأهمية استخدامها )حجي 
 ,1994  :196  . ) 

 : التعليم المصغر 
هو أسلوب من أساليب التدريب يهدف إلى تنمية المهارات في مواقف تعليمية  حقيقية مماثلة 

ذج مصغر بأقل وقت وجهد . وفي أغلب األحيان يساعد للمواقف في الحياة العامة , مع استخدام نما
المعلم المتدرب نفسه عن طريق التسجيل الصوتي المرئي , ونقد نفسه , واالستفادة عن مالحظة 

(. يستخدم هذا األسلوب بكثافة في التدريب فبل  483:  1986اآلخرين ) األغا وعبد المنعم , 
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مة في معاهد التدريب ألنه يحتاج إلي أجهزة عرض وتسجيل الخدمة وفي الدورات التدريبية أثناء الخد
 مرئي وصوتي . 

 
 
 
 

 *  قوافل التدريب المتنقلة :          

ينقل هذا األسلوب , التدريب إلى المعلمين في أماكنهم النائية , وذلك بقيام بعض الموجهين أو 
قدامى المعلمين بتدريب المعلمين في تلك األماكن البعيدة , ومعهم أجهزتهم . ويمكن أن يكون 

التربوية  التدريب في  طرائق التدريس أو الوسائل التعليمية أو أساليب التقويم وغيرها من القضايا
المرتبطة بالتدريس  , ويمكن العمل في مدرسة واحدة أو عدة مدارس متجاورة ليوم أو يومين ) 

( . وهذا األسلوب يستخدم بكثافة في التدريب قبل الخدمة , أو في دورات  42: 2008عطوان , 
معدات تسجيل تدريبية قصيرة أثناء الخدمة في معاهد تدريب المعلمين , إذ يحتاج إلى أجهزة عرض و 

 صوتي ومرئي . 

  : العيادات 
وهي عبارة عن جلسات تتم عقدها بين المعلمين لحل مشكلة معينة , ويقوم العمل فيها علي التفاني 

( . ويمكن تنفيذ هذا  43: 2008وروح الفريق لتوصل إلى اتخاذ قرار أو حل مشكلة . ) عطوان , 
في المدرسة أو المعلمين المعاشين في البيئة األسلوب عن طريق الموجهين أو قدامى المعلمين 

 المحيطة بالمدرسة لدراسة حالة أو حل مشكلة أو معالجة خلل .
  : ) الورش التعليمية ) المشاغل 

الورش التعليمية ال تعتمد على المناقشة النظرية أو المحاضرة , بل يعتمد على البحث والتجريب 
والعمل بروح الفريق . ويمكن أن تكون الورشة إلنتاج وسيلة واالستقصاء وتوزيع المهام والتعاون 

تعليمية أو التعرف على أثر طرق تدريسية معينة على تحصيل التالميذ  أو اكتساب مهارات معينة   
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( . ويمكن عقد مثل هذه الورش أثناء إجارات المعلمين للمدارس المتجاورة  40:  2008) عطوان , 
 مكانات المحلية في فترة انتظار المعلمين امتحانات المراحل .واالستعانة بالخبرات واال

  : القراءة الذاتية الموجهة 
( .  ويمكن تبادل المراجع  84:  1996وهو أسلوب يتخذه المعلم لتنمية المهنية الذاتية , ) حسين , 

ات الجامعات في بين المعلمين في المنطقة الواحدة واالستفادة من االنترنت . والمكتبات العامة ومكتب
 محيط المدرسة . 

 , ( 31:  2011توظيف العروض العملية واألشرطة التلفازية : ) شاهين 
  أسلوب دراسة الحالة : بما أن مدير المدرسة يعتبر موجه مقيم , يمكن أن يستفيد المدير

صاحب الخبرة من هذ األسلوب في تدريب المعلمين في مدرسته وذلك بتشكيل أتيام 
 ض الحاالت تحت إشرافه . لدراسة بع

 : البحوث اإلجرائية 
يمكن االستفادة من هذا األسلوب في تحويل بحوث المربوطة بالترقيات ليكون عمل تدريبي ـتحت  

إشراف أساتذة الجامعات أو حاملي الدرجات العليا من المعلمين في المرحلة المعينة . تعد البحوث 
نمية المهنية للمعلمين , حيث يعد المعلم البحث لكي يتغلب اإلجرائية من أبرز الوسائل الحديثة للت

علي مشكلة ما واجهه أثناء التدريس بالتعرف على أسباب القصور التي تعتري ممارساته والعمل 
 ( 71:  2007على تفاديها ) المفرج , 

  :  التنمية المهنية من خالل الصداقة والتعاون المشترك بين الزمالء 
تشجيع المعلمين في تعليم بعضهم البعض , بحيث يصبح التدريس والممارسات  يرى مدبولي ضرورة

المهنية المرتبطة به موضوعا  للتفكير والحديث بين المعلمين. فيتعود المعلمون على مالحظات 
بعضهم البعض أثناء التدريس , فيقدمون التغذية الراجعة ومالحظاتهم النقدية , ويتعاونون في االعداد 

لموادهم التدريسية , ويتشاركون في المعارف والخبرات , ويتحقق كل ذلك في المدرسة  والتخطيط
 (  2007نفسها , مما يسهل عملية  الدعم والنمو المهني المستمر للمعلم ) المفرج , 

  : توظيف التكنولوجيا والشبكة العنكبوتية في التنمية المهنية للمعلم 
ة لجميع المعلمين باختالف مستوياتهم المهنية وتخصصاتهم تنظيم برامج وأنشطة التنمية المهني 

العلمية عبر النت  أو أقراص مدمجة أو أشرطة فيديو . وتكوين مجموعات للحوار والنقاش وتبادل 
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المعلومات عبر المواقع االجتماعية . ويتطلب هذا تدريب المعلم على حسن استخدام شبكة االنترنت 
كتروني , والتواصل المفيد مع الزمالء عبر غرف المحادثة , والرسائل , واالستفادة من البريد االل

القصيرة , وتوسيع قاعدة استخدام التكنولوجيا , وتوظيفها في عمليات التدريب : كالوسائط السمعية 
والبصرية , والتلفزيون , واإلذاعة , والفيديو , والحاسوب , والمختبرات اللغوية , والمختبرات التعلم 

ر  , واألجهزة , والآلالت الحديثة , إضافة إلى تسجيل برامج التدريب والدورات على أشرطة المصغ
الفيديو, أو أقراص مدمجة أو بثها عبر القنوات الفضائية وشبكة االنترنت لتصل إلى أكبر شريحة 

 (  . 2007من المعلمين ) المفرج , 
 ي :التدريب الموجه ذاتيا  ومسؤولية المعلم عن نموه المهن 

يجب أن تكون دافعية المعلم داخلية لكي يطور ذاته مهنتا  . وهذا يتطلب إثارة هذه الدافعية للنمو  
المهني بشتى الطرق كربطها بالترقي الوظيفي , أو زيادة الرواتب , أومنح عالوات , أو من خالل 

المتميزين الذين يتابعون شهادة تقديرية , أو ألقاب تشريفية , أو وسام يمنحه مدير المدرسة للمعلمين 
تنمية أنفسهم مهنيا  , أو غير ذلك من الحوافز المادية والمعنوية . ومن وسائل التنمية المهنية الذاتية 
التي يمكن أن يلجأ إليها المعلم ليطر نفسه مهنيا  : الزيارت الصفية للمعلمين المتميزين لالستفادة من 

لتخصص سواء من الكتب أو االنترنت , البحث االجرائي , خبراتهم , المطالعة والقراءة في مجال ا
المشاركة في المنتديات التربوية المتخصصة وورش العمل بمبادرة ذاتية للتعرف على ما يستجد من 

 ( 2007معلومات ومتابعة كل ماهو جديد ) المفرج , 
 دد العصف الذهني : يقوم أسلوب العصف الذهني على تشجيع المتدربين على إنتاج ع

كبير من األفكار بهدف تنمية قدراتهم العقلية من خالل تتابع األفكار وتنوعها في حل 
 ( 14:  2007مشكلة ما ) المطيري , 

  اسلوب تمثيل األدوار : حيث يتقمص المدرب أو أحد األشخاص , شخصية معينة
ها تواجهه موقفا  صعبا  أو مشكلة حادة , ثم يبدأ المشاركون محاولة إيجاد حلول ل

 ( 15: 2012بمساعدة المدرب )المطيري , 
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 التدريب االلكتروني : 
( أسلوب تدريبي يعتمد على استخدام  وسائل اإلتصال والتقنيات  7:  2012يعرفه المطيري ) 

الحديثة بأشكالها المتنوعة ألإيصال المعلومات والمهارات واالتجاهات للمتدربين بشكل متزامن أو 
 غير متزامن بأقل جهد وأكثر كفاءة وجودة . 
 ( 28-27:  2012مبررات التعليم االككتروني : ) المطيري , 

التطور المعرفي والتقدم التقني وضرورة مواكبته وتهيئة األفراد للتعامل معهم من  -1
 خالل التعليم المستمر .

تقدم اإلتصاالت وسرعة نقل المعلومة و والتطور في التقنيات الرقمية وضرورة   -2
 إدماجها في عملية التدريب .

ي التدريب مما يجعل مؤسسات التدريب الزيادة الكبيرة في اعداد المتدربين الراغبين ف -3
 عاجزة عن توفير تدريب لهذه االعداد .

عدم التوازن الجغرافي للمؤسسات التدريبية وبعد المسافات للمعلمين وصعوبة  -4
 الوصول .

 
 ( 29:  2007) المطيري ,  فوائد ومزايا التدريب اإللكتروني :

حتويات واألنشطة  في أي يتمتع بالمرونة والمالئمة وسهولة وسرعة الوصول للم -
 وقت وفي أي مكان .

توافر تغذية راجعة فورية عند أداء االمتحانات  والواجبات والتمارين مع سهولة  -
 المراجعة والتحديث والتحرير والتوزيع . 

 مراعاة الفروق الفردية بين المتدربين . -
 يقدم تسهيالت وأساليب تعليمية متنوعة تمنع الملل .  -
متدربين لو كثروا  كما يسهل وصول الآلالف إلى نفس المصدر في تسهل متابعة ال -

 نفس الوقت خالف المصادر الورقية .
 يتيح للمتدرب تنظيم وقته حسب ظروفه كما يتيح له القفز عن مواد ونشاطات يعرفها -
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فلة التكلفة المالية حيث يجفيف تكلفة السفر والتنقل والمعيشة , وكذلك بعض تكاليف  -
لتوزيع للمواد التدريبية , وتكلفة المكاتب والمدربين , إضافة إلى تقليص اإلنتاج , وا

 تكلفة ضياع وقت العاملين .
إمكانية اإلتصال والتفاعل اإللكتروني المباشر بين المدرب والمتدرب وكذلك إتاحة  -

الفرصة للمتدربين للتفاعل الفوري إلكترونيا  فيما بينهم من خالل البريد اإللكتروني 
 يات النقاش وغرف الحوار ونحوها .ومنتد

 امكانية التدريب في أي مكان يتوفر فيه الحاسوب واإلنترنت .  -
 المتدرب هو المتحكم في العملية التعليمية والمدرب يكتفي بتوجيه المتدرب . -
 المتدربين مشاركين في العملية التعليمية ) تدريب إيجابي (.  -
 تفاعلية بين المدربين والمتدربين .ينشأ في ظل التدريب اإلكتروني عالقة  -
 استخدام كل ما هو متاح من وسائل مساعدة .  -
تشجيع المتدربين على التصفح اإللكتروني للوصول من خالل استخدام الروابط إلى  -

 معلومات إضافية حول موضوع الدرس . 
 يطور قدرات المتدرب لالستفادة من الحاسب الآللي مستقبال  في عمله .  -
 تدرب علي االعتماد على الذات والوصول إلى المعرفة ذاتيا  . يشجع الم -
 زيادة ثقة المتدرب بنفسه .  -
يسمح المدربين باالحتفاظ بسجالت المتدربين والعودة إليها في أي وقت ومن أي  -

 مكان . 
 ( 30- 29:  2008: ) درويش ,  أنواع التعليم االلكتروني

المتزامن : وهو النشاط الذي يتم في الوقت الحقيقي , وتحت قيادة المدرب  ,   -1
حيث يتواجد هو وجميع المتدربين في نفس الوقت , و يتواصلون مباشرة مع 

 بعضهم البعض . 
الالمتزامن : في هذا النوع ليس من الضروري أن يتواجد المدرب  مع المتدربين  -2

 في نفس الوقت أو نفس المكان .  
 ( 2007سلبيات التعليم االلكتروني ) المطيري , 
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قد ال يمكن المدرب من متابعة المتدرب النشط أو النائم أو الشارد أو الذي يظهر  -
 عليه الملل .

 صعوبة تقويم المتدربين من كل النواحي .  -
ضعاف دور المدرب اإلنسان كمؤثر تربوي وتعليمي مهم .  -  تالشي وا 
ؤدي إلى ملل المتدرب وعدم الجدية في التعامل مع كثرة توظيف التقنية ربما ي -

 الوسائط . 
 صعوبة تطبيق بعض المهارات المرغوب في تعلمها .  -

 
 

 الدراسات السابقة : 
(: رسالة ماجستير بعنوان واقع التدريبفي المنظومة  2011مزاهر حسن عبد الغفار )   -1

التعليمية بمرحلة األساس  والية الخرطوم .هدفت الدراسة إلى التعرف غلى واقع تدريب 
المعلمين أثناء الخدمة بوالية الخرطوم وتحديد االحتياجات وفق ماهو متاح من امكانات 

المعوقات التي تواجه المعلمين . استخدمت الباحثة المنهج وظروف , والوقوف على 
الوصفي  واالستبانة كأداة للدراسة . مجتمع الدارسة يتكون من معلمي محلية شرق النيل 

بصورة عشوائية . وكانت أ هم النتائج :  30بمرحلة التعليم األساسي , واختارت من بينهم 
تدريب واستعمال الطرق الحديثة يلبي طموحات استخدام الوسائل الحديثة يؤدي إلى نجاح ال

المعلمين , وكانت أهم التوصيات الدعم المادي للمتدرب والتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء 
 وضع جدول التدريب . وتخفيض جداول المتدربين في المدارس .

وية ( رسالة دكتوراه بعنوان تدريب معلم المرحلة الثان 2003اسيا مصطفى حاج عمر )   -2
أثناء الخدمة وأثره على التحصيل في المواد الدراسية لطالب المرحلة الثانوية بوالية الخرطوم  
, هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التدريب على التحصيل الدراسى وواقع تدريب المعلم 
وم , أثناء الخدمة , تكون مجتمع الدراسة من معلمي المرحلة الثانوية والموجهين بوالية الخرط
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي واالستبانة للمعلمين والمقابلة للموجهين . وكانت أهم 

النتائج : ضعف االمكانات المرصودة للتدريب  , وضعف البرامج المقدمة لللمعلمين , وعدم 
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 توفر األجهزة والمعدات والمعامل مما أثرا  سلبا  على تدريب المعلم , وعدم تدريب المعلم أدى
إلى ضعف التحصيل الدراسي للطالب . وجاءت اهم التوصيات : زيادة الميزانيات 

 المخصصة للتدريب , وتوفير مدربين مؤهلين , وتوفير بيئة تدريبية مناسبة .
( رسالة ماجستير بعنوان تدريب معلمي مرحلة األساس أثناء  2006إبراهيم الطيب احمد )  -3

لى معرفة واقع برامج تدريب معلمي مرحلة األساس الخدمة في السودان . هدفت الدراسة إ
أثناء الخدمة وجوانب القصور فيها , واستخدم الباحث المنهج الوصفي واتخذ من االستبانة 
والمقابلة أدوات للدراسة  , وتتكون عينة الدراسة من معلمي مرحلة األساس بوالية كسال وقد 

وجود كفاءات متخصصة للقيام بالتدريب  وعدم تم اختيارهم عشوائيا  , وكان أهم النتائج عدم 
وجود ميزانيات ثابتة ومستقلة للتدريب وقلة المعدات والوسائل  وغياب خطة واضحة . وأهم 
التوصيات : ضرورة تحفيز المعلمين ماديا  ومعنويا  , وتوفير ميزانيات ثابتة ومستقلة .وتهيئة 

 أماكن مزودة  بأجهزة ومعدات  . 
( : رسالة ماجستير بعنوان دور التعليم عن بعد في تدريب  2005اس ) عمر محمد العم  -4

معلم المرحلة الثانوية  , هدفت الدراسة معرفة دور التدريب عن بعد في تدريب معلم المرحلة 
الثانوية بمحلية أمدرمان . استخدم الباحث المنهج الوصفي واتخذ من االستبانة أداة للبحث , 

تدريب عن بعد ذو تكلفة أقل ويساعد في تدريب أعداد كبيرة  وال يترك وكانت أهم النتائج : ال
فراغا  في المدارس , ويتجاوز قيود الزمان والمكان , وأهم التوصيات توفير ميزانية ووسائط 

 التكنولوجيا الحديثة بالمدارس .
 التعليق على الدراسات السابقة  

م المنهج الوصقي . واقتصرت هذه الدراسة ودراسة تتفق الدرسات السابقة مع هذه الدراسة في استخدا
( على االستبانة كأداة للدراسة وبينما استخدمت أسيا )  2005( وعمر العماس )  2011مزاهر ) 
براهيم الطيب )  2003 ( المقابلة بجانب االستتبانة .أما مجتمعات الدراسة  فمتشابهة  2006( وا 

ات تتفق في معظمها  مع نتائج وتوصيات هذه الدراسة , وتركز على المعلمين . والنتائج والتوصي
حيث اتفقت مزاهر وعمر العماس مع هذه الدراسة علي أهمية الطرق والوسائل الحديثة في تدريب 

المعلمين , وأجمعت الدراسات السابقة وهذه الدراسة على قلة االمكانات وضعف الميزانيات 
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سات وتوصياتها نتائج وتوصيات هذه الدراسة  المخصصة للتدريب . وتقوي نتائج هذه الدرا
واالختالف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة الواردة تتمثل في تركيز هذه الدراسة على التعرف 
على األساليب التدريبية القليلة التكلفة بينما الدراسات المذكورة تركز علي واقع التدريب والمعوقات 

 المحيطة به .

 

 

 اجراءات البحث

 جتمع البحث :م

موجها  للمواد  72يتكون من الموجهين الفنيين في التعليم الثانوي بوالية النيل األبيض وعددهم 
موجها   بطريقة عشوائية : شملت  40المختلفة , ينتشرون في خمس مناطق تعليمية . وتم اختيار 

. وأرسلت االستبانات , وتم كل المواد ماعدا الفنون والرياضة , حيث ال توجد موجهين لها في الوالية 
استبانة فقط . ووقع االختيار على الموجهين ألن من مهامهم تدريب المعلمين والعمل  33استرجاع 

 علي رفع قدراتهم المهنية , ومتابعة تنفيذ المنهج من ناحية فنية .

 منهج البحث

اختار الباحث المنهج الوصفي ألن البحث ذو طبيعة مسحية وذلك الستطالع الموجهين لمعرفة 
أرائهم ومقتراحاتهم حول مشكلة البحث . واستعان الباحث باالستبانة لجمع البيانات , وقد تم تصميم 

في  spssاالستبانة استنادا  على أدبيات التربية في مجال تدريب المعلمين , وتم استخدام برنامج 
 التحليل االحصائي اليجاد الوسط الحسابي واالنحراف العياري وكاي تربيع والنسب المئوية. 

 -االجراءات الميدانية :

 الصدق :  
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بعد تصميم االستبانة نم عرضها علي ثالثة من خبراء التربية الذين لهم صلة بتدريب المعلمين ,    
فة . وقام الباحث بإعادة صياغة االستبانة بناء على وقد أبدوا مالحظات بالتعديل والحذف واالضا

 توجهات المحكمين  . 

 

 

 

 الثبات :   

تم استطالع عشرة موجهات كعينة استطالعية  وبنظام التجزئة النصفية التي تقوم على أخذ العبارات 
الفردية لتمثل النصف األول  والعبارات الزوجية لتمثل النصف الثاني . وقام الباحث باستخدام برنامج 

spss 85ت اليجاد معامل ارتباط بيرسون ثم حساب معامل اإلتساق الداخلي فكان الثبا % 

 ( توزيع أفراد العينة حسب النوع1جدول )

 النسبة% التكرار النوع
 82 27 ذكر
 18 6 أنثي

 100 33 المجموع
 % إناث 18% من أفراد العينة ذكور ، 82( أن 1يتضح من الجدول ) 

 ( توزيع أفراد العينة حسب الخبرة2جدول )

 النسبة% التكرار الخبرة
 3 1 سنة10أكثر من 
 97 32 سنة20أكثر من 
 100 33 المجموع
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% 97سنوات ، 10% من أفراد عينة الدراسة تزيد خبرتهم عن 3( أن 2يتضح من الجدول ) 

 سنة , وهذا يوضح أن خبرة المفحوصين كافية إلبداء رأيهم حول أساليب التدريب 20تزيد خبرتهم عن 

 

 

 

 

 ( أفراد العينة حسب المؤهل3جدول )

 النسبة% التكرار المؤهل
 88 29 بكالوريوس

 3 1 دبلوم عالي

 3 1 ماجستير

 6 2 دكتوراه

 100 33 المجموع

%% فوق الجامعي 12% من أفراد العينة بكالوريوس ، 88( أن 3يتضح من الجدول ) 
.واضح من الجدول أن مؤهالت المفحوصين مناسبة للحكم بطريقة علمية علي أساليب التدريب 

 وتقويمها .

االستبانة استخدم الباحث اختبار مربع كاي لمعرفة داللة معنوية الفروق في اتجاهات ولتحليل 
 116: 2008المفحوصين في التكرارات من خالل مقياس ليكرت الخماسي المتدرج ) احمد والتوم , 
 ( كما استخرج الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ليؤكد تفسير دالالت كاي تربيع .

 مناقشة األسئلة : 
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معيار اختيار العبارة األكثر داللة من وجهة نظر الموجهين , هي العبارة التي حظيت بموافقة بشدة  
 ألنها تمثل قدرا  كبيرا  من اإلجماع .

السؤال األول : ما األساليب غير المكلفة التي يمكن أن تسهم في تدريب المعلمين أثناء الخدمة ؟ 
 لعبارات المحور األول تحدد األساليب المطلوبة حسب المعيار السابق .استجابات المفحوصين 

 

 

 ( اختبار مربع كاي ، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور األول , 4جدول )

 أساليب التدريب :

االنحراف  العبارة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

مربع كاي 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

ة الدالل
 اإلحصائية

التفسي
 ر

 النتيجة

المحاضرة  .1
أسلوب تدريبي 

 غير مكلف
.65 4.39 

موافق  دالة 012. 2 8.909
 بشدة

تنظيم حلقات  .2
النقاش وسط 
المعلمين في 
 قضايا تربوية.

.65 4.61 

موافق  دالة 000. 2 20.364
 بشدة

من أساليب  .3
التدريب الميسرة 
دفع المعلمين 
للمشاركة في 

المؤتمرات 
التربوية التي 
تعقد في 

.90 4.42 

موافق  دالة 000. 3 28.455
 بشدة
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 مناطقهم.
االجتماعات  .4

الدورية التي 
تعقد في 
المدارس أو 
 مكاتب التعليم.  

1.15 3.91 

 موافق  دالة 007. 4 14.121

الزيارات  .5
الميدانية التي 
يلتقي فيها 
المعلمون لنقاش 
 مشاكل تربوية. 

.95 4.18 

 موافق دالة 003. 3 13.909

الزيارات الصفية  .6
التي يقوم بها 

الموجهون 
لتوجيه 

 المعلمين.

.90 4.48 

موافق  دالة 000. 2 17.636
 بشدة

حضور  .7
المعلمين 
حصص 

بعضهم البعض 
دارة حوار  وا 
حولها وتقويمها 

 معا .

.54 4.67 

موافق  دالة 000. 2 22.545
 بشدة

الدروس  .8
النموذجية التي 
يقدمها معلم 

لزمالئه خبير 
وتقويمها معا . 

.39 4.82 

موافق  دالة 000. 2 13.364
 بشدة
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 دالة
التدريس  .9

المصغر الذي 
تنظمه معاهد 

 تدريب.

.85 4.12 

 موافق  دالة 003. 3 14.152

قوافل  .10
التدريب المتنقلة 
والتي يتكون من 
الموجهين أو 
قدامى المعلمين 
لزيارة مدارس 
ونقل تجاربهم 

وخبراتهم 
 للمعلمين .

1.01 4.18 

 موافق  دالة 002. 3 15.121

المقابالت  .11
التي يعقدها 
معلم خبير 
بالتعاون مع 

معلمين 
لتشخيص 

 مشكله تربوية. 

0.72 4.30 

غير  078. 2 5.091
 دالة

موافق 
 بشدة

الورش  .12
التعليمية التي 
يمكن أن 
تنظمها معاهد 
التدريب بتعاون 
مع مديري 
المدارس في 

1.08 4.06 

 موافق  دالة 001. 4 19.576



 

62 
 

مدارسهم في 
 العطالت .

من أساليب  .13
التدريب الذاتية 
المهمة للمعلم 
القراءة الذاتية 

 الموجهة.

.75 4.55 

موافق  دالة 000. 3 34.030
 بشدة

توظيف  .14
العروض 

العملية بغرض 
التدريب في 
المدرسة من 

 وقت ألخر.

.70 4.04 

 موافق  دالة 000. 3 21.348

قيام  .15
المعلمين بدراسة 
حاالت بالتعاون 
 فيما  بينهم . 

.61 4.45 

موافق  دالة 003. 2 11.455
 بشدة

تشجيع  .16
المعلمين إلجراء 
بحوث ميدانية 
جماعية أو 

 فردية .

.61 4.45 

موافق  دالة 003. 2 11.455
 بشدة

التنمية  .17
المهنية من 
خالل الصداقة 

والتعاون 
المشترك بين 

 الزمالء.

.75 4.42 

موافق  دالة 009. 2 9.455
 بشدة
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توظيـــــــــــــــــــــف  .18
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكة 
العنكبوتيــــــة فــــــي 
التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريب 

 اإللكتروني 

.95 4.30 

موافق  دالة 000. 3 19.970
 بشدة

تنظـــــــــــــــــــــــــــــيم  .19
حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 
المعاينـــــــــــة فـــــــــــي 
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــدارس 
بحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامى 

 المعلمين.

.69 4.64 

موافق  دالة 000. 3 43.000
 بشدة

النشـــــــــــــــــــرات  .20
التــــــــي تصــــــــدرها 
معاهــــد التــــدريب 
لتوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح 
بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض 
المعلومـــــــــــــات أو 
مناقشــــــة قضــــــايا 

 تربوية.

.66 4.45 

موافق  دالة 006. 2 10.364
 بشدة

التدريب  .21
الموجه ذاتيا  
كربط التدريب 
بالترقي أو منح 
عالوات أو 
غيرها من 
 وسائل التحفيز.

.72 4.30 

غير  0.078 2 5.091
 دالة

موافق 
 بشدة

موافق غير  0.178 2 3.445 4.21 85.أســــــــــــــــــــــــلوب  .22
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التعيينــــــــــــــــــــــــــــــــات 
كنـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن 
التــــدريب الــــذاتي 
والــــــــــــذي يــــــــــــوفر 
تغذيـــــــــه راجعـــــــــه 
كبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره 
للمشـــــــــــــــــــــــــــاركين 

 فيه.

 بشدة دالة

( يمكن أن تشكل أساليب غير مكلفة لتدريب   4العبارات التي وردت في المحور األول جدول ) 
المعلمين أثناء الخدمة حسب المعيار الموضح سابقا  ) وذلك بقراءة  الوسط الحسابي  مع االنحراف 

 المعياري معززا  لنتجة كاي تربيع ( هي : 

 ت الموجهين الصفية .زيارا  - 3حلقات النقاش .  – 2المحاضرات     -1
 الدورس النموذجية . – 5حضور المعلمين حصص بعضهم البعض .   – 4    

 دراسة حاالت بصورة جماعية . – 8القراءة الذاتية الموجهة .   – 7مقابالت الخبراء .   – 6   

 التعاون المشترك مع الزمالء .   - 11بحوث ميدانية جماعية .   – 10الورش .   – 9   

 حصص المعاينة .  – 13التدريب االلكتروني خالل الشبكة العنكبوتية .  12   

 التعينات . – 16التدريب الموجه ذاتيا  .  – 15النشرات .   – 14   

 فة تدريب المعلمين أثناء الخدمة السوال الثاني : ما العوامل التي يمكن أن تؤثر في تكل

الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور الثاني ( اختبار مربع كاي ، والمتوسطات 5جدول )
 العوامل المؤثرة :
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االنحراف  العبارة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

مربع 
كاي 

المحسو 
 بة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 النتيجة التفسير

 22.000 4.09 1.12 االنفجار المعرفي. .1
 موافق دالة 000. 4

ضعف تأهيل  .2
 47.364 4.64 82. المعلمين قبل الخدمة 

موافق  دالة 000. 3
 بشدة

التقـــــــــــــــــــدم العلمـــــــــــــــــــي  .3
 12.455 4.09 1.07 والتكنولوجي الهائل

 موافق دالة 006. 3

تغير حاجات  .4
 18.182 4.61 55. التالميذ واهتماماتهم  

موافق  دالة 000. 2
 بشدة

وضع التدريب أولوية  .5
متأخرة في اهتمامات 
المسؤولين عن 

 التعليم 

.83 4.42 25.303 

موافق  دالة 000. 3
 بشدة

ضـــــــــعف الميزانيـــــــــات  .6
 21.273 4.58 79.المخصصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

موافق  دالة 000. 2
 بشدة
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 للتدريب
حاجة المدربين  .7

أنفسهم  للتدريب 
 للمواكبة 

.78 4.36 20.697 

موافق  دالة 000. 3
 بشدة

المعلم بأهمية  قناعة .8
التدريب في حياته 

 العملية
.87 4.48 32.576 

موافق  دالة 000. 3
 بشدة

التطوير والتعديل في  .9
 16.091 4.18 1.07 المناهج الدراسية

 موافق  دالة 001. 3

ــــــــــــوع الوســــــــــــائل  .10 ن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  والطرائ
المســـــــــــــــتخدمة فـــــــــــــــي 
ـــــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــــدريب أثن الت

 الخدمة.

.55 4.61 18.182 

موافق  دالة 000. 2
 بشدة

الفترة قصر  .11
الزمنية المخصصة 

 لبرنامج التدريب
.859 4.36 21.909 

موافق  دالة 000. 3
 بشدة

تهيئــــــــــــــة البيئــــــــــــــة  .12
 20.697 4.36 78. التدريبية.

موافق   000. 3
 بشدة

الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافز  .13
 41.061 4.58 79. المادية والمعنوية .

موافق  دالة 000. 3
 بشدة

العبء التدريسي  .14
 1.04 الكبير علي المعلم.                                     

4.09 

 
10.273 

 موافق  دالة 016. 3

(  وبناء  على المعيار المذكور سابقا  فإن العوامل المؤثرة في تكلفة  5حسب تحليل جدول رقم ) 
تدريب المعلمين أثناء الخدمة حسب التحليل االحصائي ) وبقراءة الوسط الحسابي والنحراف المعياري 

  -معززا  لنتجة كاي تربيع (  هي :

 ير حاجات واهتمامات التالميذ .تغ – 2ضعف تأهيل المعلمين قبل الخدمة  .  – 1
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 ضعف الميزانيات المخصصة .  - 4وضع التدريب أولوية متأخرة   .     – 3

 قناعة المعلم باهمية التدريب .   - 6احتياج المدربين أنفسهم للتدريب .     – 5

 الوسائل والطرائق المستخدمة .  – 8المدة المخصصة للتدريب قصيرة   .   – 7

 التشجيع المادي والمعنوي . – 10بيئة  .                         تهيئة ال – 9

السؤال الثالث : ما المشاكل التي تقف حجرة عثرة في طريق تدريب المعلمين أثناء الخددمة  ويمكن 
( يمكن أن توضح المشاكل  6أن تزيد التكلفة  ؟ استجابات عبارات المحور الثالث في جدول رقم ) 

 ريب .التي تواجه التد

( اختبار مربع كاي ، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور الثالث 6جدول )
 المشاكل :

االنحراف  العبارة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

مربع 
كاي 

 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 النتيجة التفسير

الوسائل التعليمية  .1
كالمختبرات واألجهزة 
المساعدة ذات التكلفة 

 العالية . 

1.12 4.09 22.000 

 موافق دالة 000. 4

األسعار المرتفعة للمراجع  .2
 47.364 4.67 69. والكتب الحديثة 

موافق  دالة 000. 3
 بشدة

 12.455 4.09 1.07 غياب التوجية الفني الفعال  .3
 موافق دالة 006. 3

األسعار المرتفعة لتقنيات  .4
الحديثة كالحواسيب 

 والتلفونات الذكية
.55 4.61 

18.182
 

 

موافق  دالة 000. 2
 بشدة

ضعف الصلة بين معاهد  .5
 25.303 4.42 83. التدريب والمدارس.

موافق  دالة 000. 3
 بشدة



 

68 
 

اتخاذ االمكانات المادية  .6
شماعة لغياب كافة أنواع 

 التدريب 
.79 4.58 21.273 

موافق  دالة 000. 2
 بشدة

 انعدام الشبكة الكهربائية  .7
.78 4.36 20.697 

موافق  دالة 000. 3
 بشدة

قاعات المحاضرات  .8
والمعامل غير مالئمة 

 ألغراض التدريب 
.87 4.48 32.576 

موافق  دالة 000. 3
 بشدة

نقص المعلمين المدربين  .9
أصحاب الخبرات في 

 المدارس.
1.19 4.06 23.212 

 موافق  دالة 000. 4

افتقار التدريب أثناء  .10
 18.182 4.61 55. الخدمة لبرامج حديثة.

موافق  دالة 000. 2
 بشدة

غياب التنسيق بين  .11
األجهزة العاملة في مجال 

 التدريب.
.85 4.36 21.909 

موافق  دالة 000. 3
 بشدة

الظروف المادية التي  .12
 20.697 4.36 78. تحيط بالمعلمين .

موافق  دالة 000. 3
 بشدة

قلة خبرة مديري  .13
 41.061 4.58 79. المدارس.

موافق  دالة 000. 3
 بشدة

غياب الدور الشعبي  .14
في تدريب المعلمين أثناء 

 الخدمة.
1.04 4.09 10.273 

 موافق  دالة 016. 3

( والمعيار الموضح سابقا  ) وبقراءة الوسط الحسابي والنحراف المعياري  6حسب تحليل جدول رقم ) 
معززا  لنتجة كاي تربيع ( فإن المشاكل التي تواجه تدريب المعلمين أثناء الخدمة حسب وجهة نظر 

 موجهي المرحلة الثانوية بوالية النيل األبيض والتي يمكن أن تزيد التكلفة هي : 
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غياب التوجيه  – 3أرتفاع اسعار المراجع واالجهزة   – 2نقص الوساثل التدريبية الحديثة .  – 1
 غياب برامج حديثة   – 5ضعف الصلة بين معاهد التدرريب والمدارس   – 4الفعال . 

غياب  – 8عدم تهيئة قاعات المحاضرات . – 7انعدام الكهرباء .   – 6شماعةاالمكانات   – 6
 . قلة خبرة ىمديري المدارس .   10ظروف المعلمين المادية .  – 9األجهزة المعنية   التنسيق بين

 النتائج : 

ااالساليب التدريبية الغير مكلفة ماديا  هي :  حلقات النقاش , زيارات الموجهين الصفية  , الدروس 
االت , التدريب النموذجية , لقاءات الخبراء  , القراءة الفردية الموجهة . دراسات جماعية للح

اإللكتروني , حصص المعاينة , النشرات . التعينات , التدريب الموجه ذاتيا  , بحوث جماعية . 
 حضور حصص اآلخرين . 

أما العوامل التي تؤثر في تكلفة التدريب فهي : ضعف تأهيل المعلمين قبل الخدمة , تغير حاجات 
, ضعف الميزانيات المخصصة , حاجة المدربين  واهتمامات التالميذ , وضع التدريب أولوية متأخرة

أنفسهم للتدريب . قناعة المعلم بالتدريب . قصر مدة التدريب , تخلف الوسائل المستخدمة .  ضعف 
 التشجيع المادي والمعنوي . رداءة البيئة . 

فيما تلي المشكالت التي تواجه التدريب وتؤثر سلبا  جاءت منها : غياب الوسائل والبرامج التدريبية 
الحديثة , أرتفاع أسعار المراجع واألجهزة , ضعف الصلة بين معاهد التدريب والمدارس , غياب 

 التوجيه الفعال . 

 التوصيات : 

  ربط ترقيات المعلمين بحضور دورات تدريبية حتمية . -1
 االستفادة من خبرات الموجهيين وقدامى المعلمين في التدريب .  -2
 توظيف شبكة االنترنت بصورة مكثفة في التدريب .  -3
 رصد جوائز قيمة لبحوث المعلمين الجماعية الميدانية  .  -4
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 تشجيع المعلمين لالستفادة من خبرات بعضهم البعض .  -5
 تفعيل التوجيه الفني ,  -6

 
 
 
 
 

 المراجع : 

( : معوقات تدريب المعلمين  2008أبو عطوان , مصطفى عبد الجليل مصطفى )  -
أثناء الخدمة وسبل التغلب عليها , رسالة ماجستير غير منشورة , غزة  ,كلية التربية 

 , الجامعة اإلسالمية . 
( : التحليل  2008أحمد , عبد الرحمن الهادي وحاج التوم , سيد أحمد )  -

 وزارة التعليم العالي .  االحصائي , الخرطوم ,
 ( : األشراف التربوي , القاهرة , عالم الكتب .  1976األفندي, محمد حامد )  -
 ( التربية العملية .مكتبة اليازجي . 1986األغا , احسان وعبد المنعم , عبداهلل )  -
( : واقع التدريب في المنظومة التعليمية بمرحلة  2011مزاهر حسن عبد الغفار )  -

 والية الخرطوم , رسالة ماجستير , معهد الخرطوم الدولي للغة العربية .األساس 
( : متطلبات التدريب اإللكتروني ومعوقاته بمراكز  2012المطيري , حمد بن محيا ) -

التدريب التربوي بمدينة الرياض , رسالة ماجستير غي منشورة , كلية التربية , 
 جامعة الملك سعود .

( : االتجاهات المعاصرة  2007والمطيرة , عفاف وحمادة ,محمد ) المفرج , بدرية  -
في إعداد المعلم وتنميته مهنيا  , الكويت , وزارة التربية والتعليم قطاع البحوث 

 والمناهج .
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( : تدريب معلم المرحلة التانوية أثناء الخدمة  2003اسيا مصطفى حاج عمر )  -
الب المرحلة الثانوية بوالية الخرطوم , وأثره على التحصيلفي المواد الدراسية لط

 رسالة دكتوراه , جامعة الخرطوم .
 ( : تدريب المعلمين في السودان , نشأته , وتطوره  .  2012السيد , عتمان )  -
 ( :إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجية  , القاهرة , مكتبة غريب  1985السلمي , علي )  -
التعليم في إعداد وتأهيل المعلم , عمان  ( : تفريد 2004الفالوي ,سهلة حسن ) -

 أألردن , دار الشروق للنشر والتوزيع .
( : تقويم برامج المعلمين أثناء الخدمة في التعليم  2013الفرا , غادة رفيق حمدي )  -

األسأسي  بمدارس وزارة التربية ووكالة غوث الالجئين الدولية , رسالة ماجستير 
 جامعة األزهر .  غير منشورة , كلية التربية ,

( : رؤى وتجارب في إعداد وتأهيل  2016الرديسى , سمير محمد حسن )  -
 المعلمين  , كلية التربية , جامعة الخرطوم . 

غزة , كلية ’ ( : التربية أصولها الثقافية واالجتماعية  1996الخطيب , عامر ) -
 التربية , جامعة األزهر 

تدريب معلمي مرحلة األساس أثناء الخدمة  ( 2006إبراهيم الطيب احمد  إبراهيم )  -
 في السودان , رسالة ماجستير , جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا . 

( : تكوين المعلم العربي والثورة التكنولوجية , بيروت ,  1996بشارة , جبريل )  -
 المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع . 

متطلباته _  –_ مميزاته _ ومبرراته  ( : التعليم اإللكتروني 2008درويش ,إيهاب ) -
 إمكانية تطبيقه , القاهرة , دار السحاب للنشر والتوزيع .

( : اإلشراف التربوي وأهميته وبعض أساليبه ,عمان , معهد  1988وفاق فهد ) -
 األنرو للتربية . 

( التدريب وأهميته والحاجة إليه , أنماطه , تحديد  1993سعادة , يوسف جعفر )   -
جاته , بناء برامجه , والتقويم المناسب له , القاهرة , الدار الشرقية لطباعة احتيا

 والتوزيع والنشر . 
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( : واقع تدريب معلمي  2010فؤاد , العاجز وعصام , اللوح وياسر , األشقر )  -
ومعلمات المرحلة الثانوية أثناء الخدمة بمحافظات غزة , مجلة الجامعة اإلسالمية , 

 .  18العدد 
( : إدارة شئون موظفي الدولة .القاهرة , دار  1982د الهادي , حمدي أمين ) عب -

 الفكر العربي . 
 ( : التدريب أثناء الخدمة , مكة المكرمة  السعودية .  1997عبد الكريم , موسى )  -
( اعداد وتدريب المعلمين  , عمان , دار بن  2009شويطر , عيسى محمد نزال )  -

 الجوزي . 
( : دزر التدريب عن بعد في تدريب معلم المرحلة   2005عماس ) عمر محمد ال -

 الثانوية , رسالة ماجستير . جامعة الزعيم األزهري .
( : استراتيجيات التدريس المتقدمة  2011شاهين . عبد الحميد حسن عبد الحميد )  -

 . كلية التربية بدمنهور , جامعة األسكندرية .
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دراسة حالة )الشركة القومية لتوزيع الكهرباء مركز كوستي( )على أداء العاملين أثر التدريب
 م2017-م2016

 د.السمانى محمدالغالى نورالدائم إعداد :
 جامعة النيل األبيض –استاذ مساعد 

smanismn@gmail.com 
 المستخلص

تناول البحث أثر التدريب على أداء العاملين بالتطبيق على )الشركة السوداني لتوزيع         

الكهرباء( , تمثلت مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤال الرئيس : ما أثر التدريب على أداء العاملين 

؟ هدف البحث إلى توضيح أهمية التدريب في تنمية الكادر البشري وتوضيح العالقة بين أنواع 

وأساليب التدريب في تجويد األداء الوظيفي , ومعرفة مدى أثر التدريب على رفع الروح المعنوية لدى 

العاملين , اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات , 

كة السودانية لتوزيع اهم ما توصل آليه البحث ان التدريب يؤدي إلى تجويد أداء العاملين في الشر 

الكهرباء , ساهم لتدريب في تأهيل العاملين في الشركة؛ لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي , تدريب 

العاملين في الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ساعد في خلق نوع من الرقابة الذاتية لديهم , كما أن 

الخدمات بصورة جيدة . أهم التوصيات التي  عملية التدريب المستمرة في الشركة ساهمت في تقديم

ضرورة تحديد االحتياجات التدريبية بناء  على مؤشرات موضوعية تحدد المطلوب يقدمها البحث هي 

من التدريب لمعالجتها وتشمل تحليل كل من األداء التنظيمي للشركة والعمل وأداء الموظف , كما 

الحتياجات التدريبية للشركة بدقة بحيث تكون محتويات يجب  اختيار البرامج التدريبية التي تلبي ا

البرامج متوافقة مع طبيعة عمل الموظف , وكذلك عند ترشيح الموظفين للتدريب يجب التنسيق  بين 
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الوحدات اإلدارية داخل الشركة وفقا  لما هو مطلوب مع تجنب العالقات الشخصية في منح الفرص 

  .التدريبية 

Abstract: 

 The study dealt with the effect of training on the performance of the         workers in 
applying to the Sudanese Company for Electricity Distribution. The problem of the 
research was to answer the main question: What is the impact of the training on the 
performance of the employees? The aim of the research is to clarify the importance of 
training in the development of human cadres and to clarify the relationship between the 
types and methods of training in improving the performance of the job, and to know the 
effect of the training on raising the morale among the workers. The research relied on 
descriptive analytical method and the questionnaire was used as a data collection tool. 
The training led to the improvement of the performance of the employees of the Sudanese 
Electricity Distribution Company .The training contributed in qualifying the employees of 
the company to keep up with the scientific and technological development. The training of 
the employees of the Sudanese Electricity Distribution Company helped to create some 
kind of self-censorship. Continuous training in the company has contributed to the 
provision of services well. The most important recommendations of the research are the 
need to identify the training needs based on objective indicators that determine the 
required training to be addressed and include analysis of the organizational performance 
of the company and the work and employee performance. The training programs must be 
chosen to meet the training needs of the company accurately so that the contents of the 
programs are compatible with the nature of the employee's work , As well as the 
nomination of staff for training must coordinate between the administrative units within the 
company as required, while avoiding personal relationships in the granting .of training 
opportunities . 
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تنبــع مشــكلة البحــث فــي تبيــان أثــر التــدريب علــى أداء العــاملين فــي البنــوك وذلــك مشــكلة البحــث:     
عبـــــر توضـــــيح االحتياجـــــات التدريبيـــــة ومعرفـــــة مـــــد مالءمـــــة البـــــرامج والخطـــــط الموضـــــوعة مـــــع تلـــــك 

 التساؤل الكبير نفسه :  االحتياجات وتأثيرها على أداء العاملين وهنا يطرح
 هل للتدريب أثر على أداء العاملين؟

 أهمية البحث:
 بيان أهمية التدريب في تقيم أداء  العاملين. -1
 توضيح العالقة بين أنواع وأساليب التدريب في تجويد أداء العاملين. -2
 إبراز أثر التدريب علي تنمية مهارات العاملين .  -3

 أهداف البحث:
 توضيح أهمية التدريب في تنمية الكادر البشري وتحسين أداء العاملين.تهدف الدراسة إلى  -1
 تهدف الدراسة إلى توضيح العالقة بين أنواع وأساليب التدريب في تجويد أداء العاملين. -2
 تهدف الدراسة إلى توضيح مدى أثر التدريب في تنمية مهارات العاملين. -3

 فرضيات البحث :
 ين التدريب وتقيم أداء العاملين.وجود عالقة ذات داللة إحصائية ب -1
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أنواع وأساليب التدريب وجودة  أداء العاملين. -2
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التدريب في تنمية مهارات العاملين.  -3

 أدوات البحث :
 دراسة الحالة. –االستنباطي  –التحليلي  -المنهج الوصفي      
 لبحث : حدود ا
 م.2017يونيو -م 2016حدود زمانية : يونيو -1
 حدود مكانية : الشركة القومية لتوزيع الكهرباء مركز كوستي -2
 حدود بشرية : العاملين بالشركة القومية لتوريع الكهرباء مركز كوستي. -3

 الدراسات السابقة : 
هــذا البحــث أثـر تــدريب القــوي تنـاول  :[1/أثـر التــدريب فـي رفــع كفــاءة أداء العـاملين بــديوان الضــرائب  1

العاملة علي أداء العاملين في المنظمات بصفة عامـة وتـم إجـراء الدراسـة الميدانيـة وذلـك بهـدف التعـرف 
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. تفترض الدراسة يعتبر التدريب مـن أهـم عوامـل ترقيـة ورفـع كفـاءة أداء العـاملين . يعتمـد نجـاح العمليـة 
دريبية واإلختيار السـليم للمتـدربين. تقيـيم وقيـاس العائـد مـن التدريبية على مدى دقة تحديد اإلحتياجات الت

التــدريب مــن أهـــم مراحــل العمليـــة التدريبيــة .التــدريب مـــن أهــم دعامـــات نقــاط القــوي فـــي البيئــة الداخليـــة 
للمنظمـــة . يهـــدف هـــذا البحـــث بشـــكل رئيســـي إلـــي معرفـــة مـــدي تـــأثير تـــدريب القـــوي العاملـــة علـــى أداء 

تتمثـــل مشـــكلة البحـــث فـــي عـــدم تحديـــد اإلحتياجـــات التدريبيـــة للعـــاملين وعـــدم العـــاملين فـــي المؤسســـات. 
معرفة القصور والضعف لديهم قـد يـؤدي إلـي عـدم اإلسـتفادة مـن البـرامج التدريبيـة وهـذا يسـبب انخفاضـا  

االحتياجـــات التدريبيـــة  فـــي أداء العـــاملين؛ ممـــا يســـبب فـــي ضـــياع الوقـــت والجهـــد والتكلفـــة ومـــن مظـــاهر
رؤســاء األقســام اإلداريــين فــي الجامعــات األردنيــة مــن وجهــة نظــرهم، والبــرامج التدريبيــة التــي للمــديرين و 
 .هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن االحتياجات التدريبية لمديري الدوائراشتركوا بها 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركات األردني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2/  التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريب ف  [: تحلي

علـى نشـاطات التـدريب خـارج العمـل وممارسـاته هـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف  للممارسات والنشـاطات
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

هــي أن ومـن أهـم النتـائج التـي خرجـت بهـا الدراسـة  الشـركات األردنيـة ثـم دراسـتها وتحليلهـا وذلـك عـن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريب هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  حاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة للت
 عامــــــل فـــــــي التـــــــأثير علـــــــى حجــــــم النشـــــــاطات التدريبيـــــــة فيهـــــــا، ويلــــــي ذلـــــــك موازنـــــــة التـــــــدريب ورغبـــــــة

ــــــدريبالــــــرئيس المباشــــــر ل ــــــدرب، وتبــــــين أن العوامــــــل الشخصــــــية تــــــؤثر علــــــى مــــــن يشــــــترك فــــــي الت  لمت
 ســـــواء مـــــن حيــــــث رغبـــــة المتـــــدرب أو ترشــــــيح الـــــرئيس المباشـــــر للمتــــــدرب. كمـــــا أظهـــــرت الدراســــــة أن
ـــــداخلي أكثـــــر ـــــدريب ال ـــــا  فـــــي إنجـــــاز العامـــــل وســـــلوكه فـــــي العمـــــل، وأن الت يجابي مهمـــــا  وا  ـــــدريب دورا    للت

ــــــة مــــــن التــــــدريب الخــــــارجي ب  شــــــكل عــــــام. حيــــــث تبــــــين أن هــــــدف التــــــدريب الخــــــارجي ترفيهيــــــا ،فاعلي
ـــــــــدرب فـــــــــي التـــــــــدريب بعـــــــــد ـــــــــي تـقـيــــــــــيمها للتـــــــــدريب علـــــــــى رأي المت  واعتمـــــــــاد الشـــــــــركات األردنيـــــــــة ف

 ونيكـــــ انتهـــــاء البرنـــــامج التـــــدريبي مباشـــــرة، وذلـــــك مـــــن خـــــالل تــــــقرير يرفعـــــه إلـــــى رئيســـــه مـــــن دون أن
  .منهناك متابعة وتـقـيـيم للمتدرب بعد اإلنتهاء 

التـدريب: تعتبـر إدارة اإلفـراد مــن التخصصـات القديمـة والحديثــة معـا فهـو قـديم مــن حيـث كونـه يــرتبط    
ارتباطـا وثيقــا بقيــام البشــرية وتطــور بتطــور العلــوم األخـرى كعلــم االجتمــاع وعلــم الــنفس والعلــوم الســلوكية 
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عمليـة فـي أدارة شـؤون بعـد األخرى هو حديث من حيث كونه التخصص الذي اعتمد أساليب والوسائل ال
م بأنـــه ) هــو ذلـــك الجــزء مـــن 1945تطــور الصــناعة والتكنولوجيـــا . معهــد إدارة اإلفـــراد البريطــاني ســنة 

الوظيفة اإلدارية المتعلقة بالعالقات اإلنسانية داخل المنظمـة . ويتضـح مـن هـذا المفهـوم أن إدارة اإلفـراد 
داريــة أي أن إدارة كانــت إلــي وقــت قريــب جــدا جــزء م جــزء مــن الوظيفــة اإل1945قـد اعتبــرت لغايــة عــام 

ومــن خــالل مــا تقــدم مــن طــرح لمفهــوم إدارة اإلفــراد نــري بأنهــا ) هــو ذلــك العلــم الــذي يهــتم  مــن اإلدارة .
بـــإجراء عمليـــة تخطـــيط وتنظـــيم وتوجيـــه ورقابـــة وتـــدريب وتحفيـــز القـــوي العاملـــة والعمـــل علـــى انـــدماجها 

اف المنظمة ( .وبهذا فان اختصـاص إدارة اإلفـراد اختصـاص مسـتقل والحفاظ عليها من اجل تحقيق أهد
 [ .3عن بقية االختصاصات اإلدارية وهو قائم بذاته  

األهميــة والمرتكـــزات األساســـية للتــدريب : يكتســـب التـــدريب أهميــة خاصـــة فـــي عمليــة التنميـــة التـــي      
تشــغل أذهــان الكثيــرين مــن المهتمــين بقضــايا اإلنتــاج إذا أنــه يــرتبط ارتباطــا وثيقــا برفــع مقــدرات اإلنســان 

ــــة التنميــــة ورفــــع ا ــــر الركيــــزة األساســــية التــــي تقــــوم عليهــــا عملي ــــذي يعتب ــــة فــــي العامــــل ال ألداء واإلنتاجي
المؤسســـات .  يعتبـــر التـــدريب مـــن الوظـــائف إدارة التنفيذيـــة التـــي تهـــدف إلـــي ترقيـــة أدارة العـــاملين وهـــو 
ــــداخلي لمواجهــــة  ــــنعكس بــــدوره فــــي تطــــور المنظمــــات وتماســــكها ال ــــذي ي اســــتثمار للعنصــــر البشــــري وال

المتتـالي فـي مجـال العلـوم والتكنولوجيـا التحديات القائمة في بيئتهـا الخارجيـة ولمواكبـة التطـور المتسـارع و 
والمعــارف عموما.التـــدريب أحــد الوســـائل األساســية لتغييـــر ســلوك الفـــرد فهــو عمليـــة مســتمرة تهـــدف إلـــي 
زيادة معرفة الفـرد وتنميـة مهارتـه وقدراتـه وتغييـر مفاهيمـه واتجاهاتـه بمـا يمكنـه مـن أدارة مـا يقـوم بـه مـن 

لتـدريب ال تقتصـر فقـط علـى الفــرد المتـدرب .فالتـدريب بالنسـبة للفــرد عمـل بكفـاءة وفعاليـة نجـد أن فوائــد ا
يمثل أداة التطور الذاتي والمهني والوظيفي وأداء لتحديد الدور الذي يلعبه وهو يسـاعده فـي تنميـة قدراتـه 

ــــادة فــــي كفــــاءة أدائــــه . مكانيتــــه وبالتــــالي زي علــــى ضــــوء هــــذه المرتكــــزات األساســــية ال تحقــــق الهــــدف  وا 
ي معظم األحيان ومن ثم تظهر الحاجة إلي تغيير هذه البرامج ببرامج األمـر الـذي ينـتج عنـه المطلوب ف

 [ .3إهدار الموارد ومضيعة للزمن والجهد 
مفهـــوم المـــوارد البشـــرية أو الطاقـــة البشـــرية : ولزيـــادة إيضـــاح مفهـــوم المـــوارد البشـــرية أو الطاقـــة البشـــرية 

مفهـوم المـوارد البشـرية أو الطاقـة البشـرية أكثـر يسـرا ووضـوحا وارتكازا على مفهـوم القـوي العاملـة يصـبح 
. فالطاقات البشـرية تضـم ثـالث فئـات بشـرية هـي فئـة المشـتغلين , وفئـة العـاطلين , وفئـة الخـارجين عـن 

هاتين الفئتين , وهم الخارجون عن قوة العمل , ويمكن وضع معادلة الطاقـة البشـرية لبلـد مـا كمـا يـأتي :       
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البشرية = المشتغلون  +   المتعطلون  +  الخارجون عن قوة العمل .والخارجون عن قـوة العمـل الطاقة 
هم فئة تمثل قوة العمل االحتياطية مثل ربـات البيـوت اللـواتي ال يعملـن وليـرغبن , نـزالء السـجون , نـزالء 

ضـافة إلـي األطفـال المستشفيات , وأصحاب اإلعمال الذين ال يشتغلون وال يرغبـون فـي االشـتعال , وباإل
وكبار السن العاجزين عـن العمـل والممنـوعين قانونـا عـن العمـل .وللتـدريب العديـد مـن المزايـا فهـو يـؤدي 
إلي زيادة إنتاجية الفرد , وتحسين معنوياته , وتقليل الحاجة إلـي اإلشـراف عـن قـرب , وتخفـيض حـوادث 

ين التــدريب والــتعلم , فالتــدريب يــؤدي إلــي العمــل , ويعــزز اســتقرار التنظــيم ومرونتــه . يوجــد اخــتالف بــ
تعميــق المعرفــة المتخصصــة والمهــارة لــدي الفــرد بخصــوص انجــاز عمــل أو أدارة وظيفــة معينــة بــذاتها , 
أمــا الــتعلم فيــؤدي إلــي زيــادة وتعميــق المعرفــة أو الثقافــة العامــة واإللمــام بالبيئيــة ككــل . وتــزداد الحاجــة 

درة علــى تفهـم مـا يــدور بهـا , وأثــر ذلـك علـي تنظــيم ككـل كلمــا اتجهنـا إلــي للـتعلم أي اإللمـام بالبيئيــة والقـ
 [. 4الوظائف اإلدارية العليا  

الى وجود نقص  أو ، ية " في أداء الموارد ــــــة التدريبـــــني " الحاجـــــتعمفهوم االحتياجات التدريبية :     
ــــــــأو فجوة بي ن الحاجة  تشير الى وجود فرق بين ادائينإتناقص بين وضعين البشرية ف ن األداء الفعلي  ـ

ارات أو ـــــــــــذه الفجوة نتيجة نقص في معارف أو مهــــــــــرغوب فيه وتكون هــــــــــالماء يفة واألدــــــــــفي الوظ
ـــــــــــــــاتجاهات لدى الفرد فالحاجة الت ـــــــــــــــدريبية إذن تمـ ـــــــــــــــنتيجة وجود الفرق بين مستل ثـ ل وى األداء األمثـ

ـــــومست ـــــوى األ داء الفـ ــــــعلي. ويـ ـــــعل(، 1979رى )ـ ـــــي أن مـ ـــــبمكان أن ت ن الضرورةـ ل قوم المنظمة بعمـ
وياتها وذلك ــــــــــــمستــــــــــــل ة لكــــــــــــياجاتها التدريبية على أن تكون هذه االحتياجات شاملــــــــــــمسح أولي الحت

 [   5الية ـباب التـلألس
ي ـــعف فـــز الضـــديد مراكـــمة : ويقصد به أن يتم تحـــــوى المنظـــى مستـــدريب علـــــياجات التـــأوال : احت

ياجاتها ــث احتــن حيــام  مــانب أولويات اإلدارات واألقســمة الى جــالمنظ فة فيــام اإلدارات المختلـأقس
 الى التدريب .  

ـــــــــــــــــثانيا  : الوظ و المهنية من حيث أيفي احتياجات على المستوى  :  ونعني به االحتياجات الوظيفية ـ
 المختلفة و الخاصة بمهنة ما أو وظيفة معينة.ل المهارات والمعرفة النجاز األعما
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 [:5ساليب التدريب  اأنواع و   
على أي شركة أو منظمة أن تحدد سياستها العامة أو فلسـفتها فـي التـدريب ويعنـي هـذا تحديـد أنـواع     

التـدريب التـي تفضــلها الشـركة ونــود التركيـز عليهــا , ويعنـي هـذا فــي نفـس الوقــت عـدم اهتمامها.بــاألنواع 
تمثــل اختيـــارات ) أي أنــواع ( تكـــون هـــذه األخــرى مـــن التــدريب وهنـــاك العديــد مـــن أنـــواع التــدريب وهـــي 

المجموعة )التوليفة ( مـن األنـواع بمثابـة فلسـفة التـدريب الخاصـة بالشـركة . وتسـتطيع الشـركة أن تختـار 
 من بين أنواع التدريب ما يناسبها ذلك بحسب طبيعة النشاط الحالي لها.

وتنظـــيم عمـــل الشـــركة , كمـــا يجـــب أخـــذ وطبيعـــة النشـــاط المرتقـــب , والتغيـــرات المتوقعـــة فـــي تكنولوجيـــا 
طبيعــة ســوق العمــل ) ودرجــة تــوفر المهــارات فيــه ( وشــكل المنظمــات التــدريب وطبيعــة ممارســات هــذه 
المهنة في سوق العمـل .وتتعـدد االختيـارات المتاحـة أمـام أدارة المـوارد البشـرية , بالنسـبة ألنـواع التـدريب 

 [ :7والشكل التالي يوضح بعض أنواع  
                            

 ( أنواع التدريب1جدول رقم )

 المكان نوع الوظائف مرحلة التوظف الرقم

 داخل الشركة -1 التدريب -1 توجيه الموظف الجديد 1
 خارج الشركة  -3 التدريب التخصصي -2 التدريب أثناء العمل 2
 شركات خاصةفي  -أ التدريب اإلداري -4 تدريب لتجديد المعرفة والمهارة 3
 في شركات حكومية -ب  تدريب بغرض الترقية والنقل 4
   التدريب لتهيئة للمعاش 5

 مرجع سابق –المصدر:أحمد ماهر 
 أثر التدريب في أداء العاملين :
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 [ :8األهداف : تتلخص أهداف التدريب في اآلتي 

الحــد مــن طــول فتــرة الــتعلم حتــى يمكــن للمــوظفين حــديثي التعيــين الوصــول إلــي درجــات أعلــى مــن  -1
 الكفاءة بصورة سريعة واقتصادية . 

ترقيــة أداء العــاملين الحــاليين ومســاعدة األفــراد علــى تطــوير قــدراتهم حتــى يمكــن للمنظمــة اســتيفاء  -2
لمهنيـة المقتـدرة والفنيـين واختصاصـي المبيعـات احتياجاتها المسـتقبلية مـن المـدربين والمشـرفين والكـوادر ا

واإلنتاج من داخل  المنظمة .هذه األهداف يمكن تحقيقها عن طريق إتبـاع مـنهج منسـق , كمـا سنفصـل 
 الحقا , يركز بصورة أساسية علي التدريب أثناء الخدمة واالعتماد على النفس في التعلم .

البـرامج التدريبيـة بعـد االنتهـاء مـن وضـع الخطـة التدريبيـة  تصميم البرامج التدريبيـة : تبـدأ عمليـة تصـميم
واعتمادها بصورة نهائية , حيث تقوم سلطة التـدريب العليـا بإرسـال الخطـة إلـي األجهـزة التنفيذيـة المعنيـة 
بعمليـــات التنفيـــذ , لتتـــولي أخـــذ مـــا انتهـــت إليـــه الخطـــة األساســـية , ومـــن ثـــم العمـــل علـــى وضـــع البـــرامج 

جــة فيهــا فــي صــورة بــرامج تنفيذيــة وفيمــا يلــي بيــان أهــم العناصــر التــي تراعــي فــي عمليــة التدريبيــة المدر 
 [ :9التصميم مرتبة في صورة خطوات شكلية لها صفة تتابعيه إلي حد ما 

عنـوان البــرامج , ويؤخــذ مـن الخطــة األساســية , والبـد أن تحديــد العنــوان بشـكل واضــح , ويكــون فيــه  -1
 ساسية التي يتم تلبيتها من خالل عنوان البرامج . داللة على االحتياجات األ

أهــداف البرنــامج : وهنــا يفتــرض أن تكــون األهــداف مرتبطــة بعنــوان البرنــامج , وأن تكــون األهــداف  -2
واقعيـــة وكـــذلك وضـــع األهـــداف بصـــورة محـــددة مـــن ناحيـــة المجـــاالت التـــي ســـوف يـــتم تغطيتهـــا خـــالل 

 البرنامج.
 كين .تحديد المتدربين أو المشار  -3
 تحديد الزمن الذي يستغرقه البرنامج . -4
 تحديد الموصفات التي تمثل محتوى البرنامج التدريبي . -5
 تحديد المنسق العلمي الذي يتوال إجراء جميع الترتيبات . -6
 اختيار وتحديد المدربين الذين يمثلون أهم مقومات النظام التجريبي . -7
 تحديد أساليب التدريب . -8
 يد المنسق اإلداري .تحد -9
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 تحديد األدوات والمعدات السمعية والبصرية المناسبة . -10
 تحديد أساليب التقديم ونماذجه . -11
 تحديد موازنة البرنامج لجميع عناصرها وبنودها . -12
 إعداد الجداول الزمني والموضعي للبرنامج . -13

 [ 10تقييم البرامج التدريبية  
ج وما حققه من نتائج يعتبـر جـزاء  أساسـيا  مـن نشـاط التـدريب ويمكـن تعريـف التقيـيم إن تقييم البرنام     

ــــق أهــــدافها  ــــة ومــــدى نجاحــــه فــــي تحقي ــــاءة البــــرامج التدريبي ــــك اإلجــــراءات التــــي تقــــاس بهــــا كف بأنــــه ) تل
 المرسومة.

غيــر الــذي كمــا تقــاس بهــا كفــاءة المتــدربين فــي إحداثــه فــيهم وكــذلك تقــاس بهــا كفــاءة المتــدربين ومــدى الت
 نجح التدريب في إحداثه فيهم , وكذلك بها كفاءة المدربين الذي قاموا بتنفيذ العمل التدريبي .

 [ :ـ11من هذا التعرف يمكن القول إن تقييم البرنامج التدريبية تهدف إلي ما يأتي 
 معرفة الثغرات التي حدثت خالل البرنامج . -1
بعمليــة التــدريب ونقــل المــادة التدريبيــة للمــدربين . تحديــد معرفــة مــدي نجــاح المتــدربين فــي قيــامهم  -2

فالبد من إتباع األساليب المناسبة في عملية التقييم ومن أساليب التي يمكن استخدمها فـي تقيـيم النجـاح 
فـــي إعـــداد وتنفيـــذ البرنـــامج التـــدريبي وتقيـــيم المـــدربين ) إن الهـــدف األول والثـــاني مـــن األهـــداف الثالثـــة 

 [ :ـ12ها ما يأتي  السابقة( . نذكر من
 .االستبانه -1
 المالحظة المباشرة . -2

وهنالـــك أســـلوب بموجبـــه يـــتم عقـــد اجتمـــاع أخيـــر أو حفـــل ختـــامي يحضـــره المتـــدربون ومـــن خـــالل       
 االجتماع والذي يكون هدفه األساسي تقييم البرنامج وتوزيع الشهادات علي المتدربين . 

 [ :ـ13ومن أهم معايير التقييم ما يأتي  
 دراسة التطورات والتحسينات . -1
 قياس التغيرات في األداء وذلك بمقارنة النتائج الحالية بنتائج قياس الكفاءة السابقة . -2
 االختبارات . -3

 إذ يمكن بواسطتها الكشف عن مدى استيعاب استفادة المتدربين من البرنامج التدريبي .
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 . الترقية -4
لوا على ترقيات نتيجة كفاءتهم فـي العمـل وذلـك بعـد وذلك عن طريق معرفة عدد المتدربين الذين حص  

 التدريب .
 المجموعة الضابطة .  -5

 [ :13أنواع التدريب حسب مرحلة التوظف 
   توجيه الموظف الجديد . -1
 التدريب أثنا العمل. -2
 التدريب بغرض الترقية والنقل.  -2
  . التدريب للتهيئة للمعاش -3

 :  [ : 15أساليب التدريب 
 .   أسلوب المحاضرات . /1 
 /أسلوب المناقشات. 2  
   /أسلوب دراسة الحالة .3      
 /أسلوب الحدث4       
/ أسلوب المباريات اإلدارية:5           
 /أسلوب سلة القرارات6          
 [:16تقييم أداء العاملين            

مفهــوم األداء : يعــرف تقيــيم األداء بأنــه )عمليــة نظاميــة لتطــوير معــايير األداء للمهــام الوظيفيــة ،   
ونقــل هــذه المعــايير إلــي العــاملين ، ومــن ثــم يــتم تقــويم أداء العــاملين وفقــا  لهــذه المعــايير( ، وتتوقــف 

وعلــــي االعتقــــاد  عمليــــة التقــــويم علــــي أداراك الرؤســــاء والمرؤوســــين معــــا  إلغــــراض وظــــائف التقــــويم
المشـترك بــأن هـذه العمليــة ذات فائــدة لهـم ، وبالتــالي فـأن نظــام التقــويم الفعـال هــو ذلـك النظــام الــذي 

 .  يرضي جميع طموحات العاملين بالمنظمة
[ : قيـــاس وتحديـــد المســـتو الحـــالي والمتوقـــع لكفـــاءة 17تقيـــيم األداء اصـــطالحا  يعنـــي  تقيـــيم األداء :

أداء العــاملين فــي تأديـــة أعمــالهم بغـــرض تقــويم نقــاط الضـــعف وترشــيدها . تقـــويم األداء يعنــي أنهـــا 
عمليـة إجرائيـة أي ذات إجـراءات محــددة تهـدف إلـي تطـوير معــايير األداء للمهـام الوظيفيـة المختلفــة 
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يـــــة تقيـــــيم األداء أحـــــد وظـــــائف إدارة اإلفـــــراد والمـــــوارد البشـــــرية ، وهـــــذه الوظيفيـــــة ذات مبـــــادئ .عمل
وممارسات عملية مسـتقرة ، وتتعـدد المسـميات مثـل )تقيـيم الكفـاءة ، تقـارير الكفـاءة ، تقيـيم العـاملين( 

 وأيَّا  كان المسمى فهي تحديد مدي كفاءة أداء العاملين ألعمالهم . 
يعــد تقــويم األداء واحــدا  مــن أكثــر أنــواع الرقابــة والمتابعــة قبــوال  واســتخداما   [ :18داء أهميــة تقيــيم األ

فــي مجـــال إدارة اإلفـــراد ، فـــاألمر مـــرتبط بتحديــد احتياجـــات التـــدريب بمعرفـــة مســـتوى أداء ومواضـــع 
ع الضعف والقـوة لـدى العـاملين ، كمـا يـرتبط بتحديـد احتياجـات التـدريب بمعرفـة مسـتوى أداء ومواضـ

  الضعف والقوة لدي العاملين ، كما يرتبط بتحديد األجور . 

قيــاس مــدى كفــاءة العــاملين فــي المهــام الموكلــة إلــيهم تخطــيط  نظــام  [ : 19أهــداف تقيــيم األداء      
أجـر العاملـة " مقابـل  –معـدل األداء  –األجور أنه يعتمد علي ثالثة متغيرات كمية "اإلنتاج المستهدفة 

أنجــاز العمــل . تــوفر االلتــزام بمتطلبــات العمــل وقواعــده بإشــعار العامــل بالمراقبــة مــن رؤســائه وتعرضــه 
 العقاب بحرمانه من االمتيازات عند عقابه . للثواب و 

 [ :  20تتمثل مبادئ األداء في النقاط التالية مبادئ تقييم األداء : 
 فهم المشكالت وتجنبها .  -1
 معايرة ورسم عملية التقييم الكلي وجعلها موضوعية بقدر اإلمكان .  -2
 أن يكون نظام تقييم األداء وثيق الصلة بالوظيفة بقدر اإلمكان .  -3
 التحليل الشامل للوظيفة تعريفا  واضحا  واجباتها ومعايير األداء فيها .  -4
 خبرة وتدريب القائمين بالتقييم على استخدام أساليب التقييم .  -5
 االتصال اليومي بين القائمين بالتقييم والموظفين الذين يتم تقييمهم .  -6
 ت التقييم . تحديد وتثبيت مقاييس األداء مثل الحضور ، الكمية على مدار وق -7
أن يـــتم التقيـــيم عـــن طريـــق أكثـــر مـــن شـــخص وأحـــد وبشـــكل مســـتقل لتجنـــب األخطـــاء الفرديـــة  -8

 وأخطاء التحيز . 
 تزويد الموظفين بتغذية عكسية بوضع كيفية أدائهم بقدر اإلمكان .  -9
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[:  معّوقات فردّية، وتتمثل هذه المعّوقات بمجموعـة مـن العوامـل ذات العالقـة 21معّوقات تقييم األداء   
معّوقـــات  .بـــالفرد أو الموظـــف ذاتـــه كالقـــدرات والمهـــارات، والتركيبـــة النفســـّية لـــه، والتركيبـــة االجتماعّيـــة

ظـيم االجتمـاعي، والمـوارد واإلمكانيـات مؤسسّية، وتشمل كال  من الواجبات والمهام الموكولة لألفراد، والتن
غمــوض األهــداف المرجــوة مــن نظــام تقيــيم األداء، حيــث يعتبــر غيــاب الوضــوح فــي ذلــك ســببا   .الماديـة

مباشرا  في عرقلة سير عملّية تقييم األداء بشكلها الصـحيح، وبالتـالي الوصـول إلـى نتـائج متناقضـة تمامـا  
قـار بعـض المقـّومين للموضـوعّية والدقـة بـالتقييم، والتـأثر بعـدد مـن افت .سـرّية التقيـيم .مـع أهـداف المنشـأة

العوامـــل المحيطـــة كالعالقـــات الشخصـــّية والتســـاهل أو التجبـــر فـــي بعـــض األحيـــان، والميـــل إلـــى فـــرض 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.  المركزّي

[ : يساعد التدريب العـاملين علـى تحسـين طريقـة تعـاملهم مـع كافـة 22أثر التدريب على أداء العاملين   
رد المتاحة بين أيديهم، فالعامـل الـذي لـم ينـل حظـا  وافـرا  مـن التـدريب الجّيـد، سـيهدر جـزءا  كبيـرا  مـن الموا

يصـقل التـدريب مهـارات العـاملين، ويسـاعد علـى  .الموارد المتوافرة في سبيل إنجاز المهمـة المطلوبـة منـه
دمـــة للعمـــالء، بحيـــث النهـــوض بـــأداء المؤسســـة مـــن خـــالل تحســـين نوعيـــة المنتجـــات، أو الخـــدمات المق

تسـاعد  .ينعكس ذلك علـى عائـدات المؤسسـة، وبالتـالي علـى األوضـاع الماليـة للعـاملين، وعلـى نفسـياتهم
فتـرات التـدريب علـى تعـارف العـاملين علـى بعضـهم الـبعض، وتكـوين عالقـات متينـة بيـنهم، ممـا يجعلهـم 

، والمـآزق المحتملـة بيـنهم بكـل سـهولة قادرين على العمل بروح الفريـق الواحـد، وبالتـالي تجـاوز الخالفـات
يساعد العاملين على إنجـاز مهـامهم بأقـل وقـت ممكـن، كمـا ويجعلهـم أيضـا  مهيئـين  .ويسر في المستقبل

نفســيا  للعمــل الــذي هــم مقبلـــون عليــه فــي المســتقبل؛ ذلــك أن التـــدريب يعمــل بشــكل رئيســي علــى وضـــع 
يســاعد علــى تحقيــق أهــداف  .تواجهــه أثنــاء العمــلالمتــدرب أمــام كافــة االحتمــاالت المتوقعــة التــي قــد 

المنظمة وغاياتها، كما ويساعد في الوقت ذاته على نشـر السـمعة الحسـنة عـن المؤسسـة، فالكـادر الجيـد 
يزيــد مــن التواصــل اإليجــابي والفعــال مــا بـــين اإلدارة،  .أســاس العمــل المــتقن، واالرتقــاء نحــو األفضــل

مــن الحساســيات التــي قــد تنشــأ بــين الطــرفين، فالتــدريب يســاهم  والمــوظفين ممــا يخلــق بيئــة عمــل خاليــة
بشـكل فعـال فـي زيــادة رضـا العـاملين عــن اإلدارة، وزيـادة رضـا اإلدارة عـن العــاملين، ممـا يـنعكس إيجابــا  

يســاعد األقســام المهتمــة بالتــدريب علــى تحســين خططهــا المســتقبلية، وتطويرهــا،  .علــى كافــة األطــراف
ة، ممـــا يزيـــد أكثـــر وأكثـــر مـــن كفـــاءة العـــاملين، ومـــن كفـــاءة الخطـــط التدريبيـــة وتجنـــب األخطـــاء الماضـــي

 .[23الموضوعة والمنفذة 
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 الدراسة الميدانية:

م أصـــدر مجلـــس 2010يونيـــو  28بتـــاريخ   [24نبـــذه تعريفيـــة عـــن الشـــركة الســـودانية لتوزيـــع الكهربـــاء 
م، والذي قضى بإلغاء أمر تأسيس الهيئـة القوميـة للكهربـاء وأيلولـة 2010/ لسنة 169الوزراء القرار رقم 

كــل عقــارات ومنقــوالت وحقــوق والتزامــات الهيئــة القوميــة للكهربــاء للشــركات المنشــأة فــي مجــال الكهربــاء، 
عملــت الشــركة الســودانية لتوزيــع الكهربــاء المحــدودة  .بــاء المحــدودةومنهــا الشــركة الســودانية لتوزيــع الكهر 

للعمـل وفقــا  للمعــايير العالميــة مـن خــالل إعــداد خططهـا، مــع وضــع االعتمــادات  علـى توفيــق أوضــاعها 
الماليــة التــي تفــي بــإنزال الخطــة إلــى أرض الواقــع، مــع ضــمان إيجــاد التنظــيم اإلداري األمثــل مــن خــالل 

جم العمل المطلـوب، الـذي انعكـس فـي الهيكـل التنظيمـي للشـركة وتحديـد المسـؤوليات تحديد األنشطة وح
والصــالحيات عبــر الوصــف الــوظيفي لكافــة مســتويات العمــل المطلــوب.. ولمــا كــان رضــا الزبــائن يشــكل 
حجــر الزاويــة، عمــدت الشــركة إلــى إنشــاء مركــز مخــتص لخــدمات الزبــائن، حيــث تقــدم الشــركة الخدمــة 

، كمــا عملــت علــى (الموحــد -الحكــومي -الســكني -الزراعــي -اعــات المختلفــة )الصــناعيلزبائنهــا بالقط
تقنـين عمـل مركــز الـتحكم اآللــي وتطـوير آلياتــه وتوسـيع قاعــدة انتشـاره لتشــمل كـل الســودان، دافعـين مــن 
ذلــك ومعــززين للنــاتج اإلجمــالي القــومي مــع توســيع قاعــدة انتشــار الشــركة لتشــمل كــل الســودان، وضــمان 

التوزيــع العــادل والمجــزي للكهربــاء مــن خــالل إنشــاء الشــبكات الجديــدة وتوســعة اســتهالك القطــاع  تحقيــق
.الزراعي والصـناعي، مـع األولويـة القصـوى لحاجـات ورغبـات العـاملين بصـورة تعـزز مـن الحفـاظ علـيهم

  :األغراض األساسية للشركة تلخصت في اآلتي  
  ./ توزيع وبيع وتسويق الكهرباء للمستهلكين1
 ./ االســـــتثمار فـــــي صــــــناعة وتجـــــارة المعـــــدات واألجهــــــزة المســـــتخدمة فـــــي صــــــناعة توزيـــــع الكهربــــــاء2
  ./ توطين التقانة الحديثة وترقية األداء وبناء القدرات الفنية والبشرية3
  ./ زيادة الناتج المحلي من خالل زيادة اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية4

 م اإلدارات واألقسام المساعدة للمدير العا
ــــــة,  اإلدارة القانونيــــــة ــــــة  المراجعــــــة الداخلي ــــــذي , إدارة تقني ــــــب التنفي , التطــــــوير اإلداري والجــــــودة , المكت
 , إدارة التحكم اآللي . إدارة الخدمات الفنية,  اإلعالم والعالقات العامة قسم  المعلومات , 

 :ويتكون الهيكل التنظيمي من خمس إدارات عامة هي

http://www.sedc.com.sd/legal
http://www.sedc.com.sd/legal
http://www.sedc.com.sd/internal
http://www.sedc.com.sd/relationship
http://www.sedc.com.sd/techservices
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اإلدارة العامـــة لتوزيـــع كهربـــاء  اإلدارة العامـــة للتخطـــيط والمشـــروعات, للشـــؤون التجاريـــة,اإلدارة العامــة   
ــــات,اإلدارة العامــــة لتوز ,  الخرطــــوم ــــاء الوالي ــــة والماليــــة  يــــع كهرب اإلدارة العامــــة للمــــوارد البشــــرية واإلداري
 . واإلمدادات

 إجراءات الدراسة الميدانية:
مجتمع وعينـة الدراسـة: يتكـون مجتمـع الدراسـة مـن العـاملين فـي الشـركة السـودانية لتوزيـع الكهربـاء , امـا 

 عينة البحث فقد تم اختيار بعض العاملين في الشركة باستخدام اسلوب العينة العشوائية البسيطة .
 أسلوب جمع البيانات:

أداة الدراسة: بعد اإلطالع على أدبيات البحث والدراسات السابقة، قـام الباحـث بتصـميم إسـتبيان يتناسـب 
راد العينـة، وقـد تـم مراعـاة أن يكـون اإلسـتبيان مع موضوع الدراسة وأهدافها، وذلـك لجمـع البيانـات مـن أفـ

ــــدريب علــــى أداء العــــاملين, مــــع تغطيــــة الجوانــــب األخــــرى للموضــــوع، والمتعلقــــة  ــــاس أثــــر الت شــــامال لقي
 بالعاملين، وعلى هذا األساس، تم تصميم اإلستبيان مكّون من قسمين:
( 5دراسـة،  وقـد تضـمن هـذا القسـم )القسم األول: وهـي البيانـات الديموغرافيـة )الشخصـية( ألفـراد عينـة ال

 أسئلة، شملت العمر, المؤهل العلمي , التخصص, مدة الخدمة في الشركة , الدورات التدريبية .
( عبـارة 15القسم الثاني: وهي تحتوي علي االسـئلة المتعلقـة بفرضـيات الدراسـة، وقـد تضـمن هـذا القسـم )

تـي تتـدرج مـن )أوافـق بشـدة ,أوافـق، محايـد، ال موزعة على ثالث فرضيات للقياس من خماسـية ليكـرت ال
( 4(، أوافــق تعنــي )5أوافــق ,ال أوافــق بشــدة(، وحســب تسلســل خماســية ليكــرت فــإن أوافــق بشــدة تعنــي )

( حيـــث تمثـــل أوافـــق و أوافـــق بشــــدة  1( ,ال أوافـــق بشـــدة تعنـــي )2(، وال أوافـــق تعنـــي )3,محايـــد تعنـــي)
ق بشـــدة تمثـــل الجانـــب الســـلبي، فـــي حـــين محايـــد تعنـــي تـــردد الجانـــب اإليجـــابي بينمـــا ال أوافـــق وال أوافـــ

اإلجابــة بمعنــى عــدم التأكــد وبهــذا يــتم اســتبعادها فــي الحكــم ويوضــح الجــدول ادنــاه توزيــع االوزان علــي 
 مستويات الموافقة .   

 
 
 
 
 

http://www.sedc.com.sd/gmcommercialaffairs
http://www.sedc.com.sd/gmcommercialaffairs
http://www.sedc.com.sd/gmcommercialaffairs
http://www.sedc.com.sd/gmkhartoum
http://www.sedc.com.sd/gmkhartoum
http://www.sedc.com.sd/gmkhartoum
http://www.sedc.com.sd/gmstate
http://www.sedc.com.sd/gmstate
http://www.sedc.com.sd/gmanagement
http://www.sedc.com.sd/gmanagement
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 ( توزيع درجات الموافقة :2جدول )

 الـــــوزن العبـــــــارة الرقم
 5 أوافق بشدة 1
 4 أوافق 2
 3 محايد 3
 2 ال أوافق 4
 1 ال أوافق  بشدة 5

 2017المصدر: إعداد الباحث، باالعتماد على بيانات االستبانة، 
 

 
 ( الوزن والوسط المرجح لمقياس البحث :3جدول )
 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة الخيار
 5 4 3 2 1 الوزن

المتوسط 
 المرجح

1 - 1.79 
1.8 - 

2.59 
 5ــ  4.2 4.19ــ  3.4 3.39ــ 2.6

 م2017المصدر: إعداد الباحث، باالعتماد على بيانات االستبانة، 
 (  توزيع عبارات االستبانة:4جدول )

 م2017المصدر: إعداد الباحث من استمارة االستبيان 

 عدد العبارات الفرضيات الرقم
 5 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التدريب وأداء العاملين  1
 5 احصائية بين اساليب التدريب واداء العاملينتوجد عالقة ذات داللة  2
 5 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التدريب وتنمية اداء العاملين 3

 15 اإلجمالي
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إختبــار صــدق إختبــار صــدق اإلســتبيان: قبــل الصــياغة النهائيــة لالســتبيان ونشــره، قامــت الباحثــة بــإجراء 
اإلســتبيان، للتأكــد مــن صــياغة األســئلة بأســلوب واضــح، بعيــدا عــن كــل إلتبــاس أو غمــوض، و التعــرف 
علــى مــدى شــمولية اإلســتبيان، وســالمة تصــميمه. وقــد تــم عرضــه علــى أربعــة أســاتذة متخصصــون فــي 

بـــداء مالحظـــاتهم وتو  صـــياتهم، التـــي ادارة االعمـــال ، وقـــد قـــام هـــؤالء المحّكمـــون بمراجعـــة اإلســـتبيان، وا 
 (.1أخذتها الباحثة بعين اإلعتبار عند إعداد اإلستبيان في شكله النهائي، والمبين في الملحق رقم )

إختبــار ثبــات اإلســتبيان: لغــرض إختبــار اإلتســاق الــداخلي لمتغيــرات الدراســة، و لإلســتبيان بشــكل عــام، 
تـــرواح قيمتــــه نظريـــا بــــين (، الــــذي تAlpha Cronbachإســـتخدمت الباحثـــة معامــــل ألفـــا كرومبــــا  )

(، وكلمــا إقتــرب مــن الواحــد دل علــى وجــود ثبــات عــال، يطمــئن علــى صــدق أداة 1( والواحــد)0الصــفر)
الدراسـة، طبقــا لقاعـدة " كــل إختبـار ثابــت صـادق"و تعتبــر القيمـة المقبولــة احصـائيا  لمعامــل الفـا كورنبــا  

بين وجـــاءت نتـــائج االختبــار كمـــا هـــو %( وقــد تـــم اجــراء اختبـــار المصـــداقية علــى اجابـــات المســتجي60)
 موضح ادناه :

 ( اختبار الثبات : 5جدول )

      م  2017المصدر: إعداد الباحث من استمارة االستبيان  
% وتعنــي 60نالحـظ مــن الجــدول اعــاله ان  نتــائج اختبــار الثبــات لفرضــيات البحــث  أكبــر مــن 

لجميـع المحـاور حيـث بلغـت قيمـة الـف كورنبـا  لعبـارات هذه القيم توافر درجة عالية من الثبات الداخلي 
%( , وبلغـت 81%( وعبـارات الفرضـية الثالثـة )66%( وعبـارات الفرضـية الثانيـة )78الفرضية االولـى )

%( اذن نفســـر ان مســـتوى الثبـــات مرتفـــع لجميـــع االفرضـــيات و ان 75قيمـــة الثبـــات الكلـــي للفرضـــيات )

 معامل الثبات الفرضيات الرقم

 .78 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التدريب وأداء العاملين  1

 .66 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين اساليب التدريب واداء العاملين 2

 .81 احصائية بين التدريب وتنمية اداء العاملين . توجد عالقة ذات داللة 3

 .75 معامل الثبات الكلي
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لقيــاس الفرضـــيات  تتمتــع بالثبـــات الـــداخلي لعباراتهــا ممـــا يمكـــن  المقــاييس التـــي اعتمــدت عليهـــا الباحثـــة
 الباحثة من االعتماد على هذه االجابات في تحقيق اهداف البحث .

تحليل البيانات واختبار الفرضيات                                                                
     

 مات الشخصية :التوزيع التكراري والنسب المئوية للمعلو 
 ( العمر :6جدول )

 العمر التكرار النسبة
 سنة 30اقل من  10 %20
 سنة 40 – 30 23 %46
 سنة 50 – 40 9 %18
 سنة فأكثر 50 8 %16
 المجموع 50 100%

 م2017المصدر : أعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
( ســنة 40 – 30( اعــاله ان معظــم افــراد عينــة البحــث اعمــارهم فــي الفئــة )6نالحــظ مــن الجــدول رقــم )

( 50 – 40% فــي الفئــة )18( ســنة , و30% اعمــارهم فـي الفئــة )اقــل مـن 20% , و 46وذلـك بنســبة 
 سنة فأكثر( . 50% اعمارهم في الفئة )16سنة و
 ( المؤهل العلمي : 7جدول )

 النسبة ارالتكر  المؤهل العلمي
 %14 7 ثانوي

 %64 32 جامعي
 %22 11 فوق الجامعي

 %100 50 المجموع
 م2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
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( اعــاله ان معظــم افـراد عينــة البحــث مــؤهلهم العلمــي جــامعي وذلــك 7نالحـظ مــن الجــدول رقــم )
 الجامعي .% مؤهلهم فوق 22% مؤهلهم ثانوي , و14% , و 64بنسبة 
  ( التخصص :8جدول )

 النسبة التكرار التخصص
 %32 16 فني
 %36 18 تقني
 %32 16 اداري

 %100 50 المجموع
 م2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

% 36% من افراد عينة البحـث تخصصـهم فنـي , و 32( اعاله ان 8نالحظ من الجدول رقم )
 اداري  .% تخصصهم 32تقنيين , و
 ( مدة الخدمة في الشركة  :9جدول )

 مدة الخدمة في الشركة التكرار النسبة
 سنة 5اقل من  8 %16
 سنة 10 – 5 23 %46
 سنة 15 –10 12 %24
 سنة فأكثر 15 7 %14
 المجموع 50 100%

 م .2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
( 10-5( اعــاله ان معظــم افـراد عينــة البحــث ســنوات خبــرتهم بــين )9نالحـظ مــن الجــدول رقــم )

( 5% خبــرتهم )اقــل مــن 16( ســنة , و15 – 10% خبــرتهم مــا بــين )24% , و 46ســنة وذلــك بنســبة 
 سنة فأكثر( . 15% خبرتهم )14سنة و
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 ( الدورات التدريبية :10جدول )     

 النسبة التكرار الدورات التدريبية
 %6 3 غير مدرب

 %40 20 دورة تدريبية واحدة
 %30 15 دورتان تدريبيتان

 %24 12 ثالثة دورات تدريبية فأكثر
 %100 50 المجموع

 م2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
وذلـك  ( اعاله ان معظم افراد عينة البحـث تلقـوا دورة تدريبيـة واحـدة10نالحظ من الجدول رقم )

% تلقـوا دورتـين تـدريبيتين 30% غيـر مـدربين و6% تلقوا ثالثـة دورات تدريبيـة , و24% , و 40بنسبة 
. 
 التوزيع التكراري والنسب المئوية للفرضيات : 

 الفرضية األولى : توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التدريب وأداء العاملين 
 

 ء العاملين ( التدريب يساعد في رفع كفاءة ادا11جدول )
 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %30 15 أوافق بشدة
 %24 12 أوافق
 %16 8 محايد

 %12 6 ال أوافق
 %18 9 ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
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( ان معظــم افــراد عينــة البحــث يوافقــون بشــدة علــى أن التــدريب يســاعد فــي 11يوضــح الجــدول )
%( لــــم 16%( ال يوافقــــون علــــى ذلــــك , و)30%(  , و  )54رفــــع كفــــاءة أداء العــــاملين وذلــــك بنســــبة )

 يعطوا إجابات محددة . 
 ( التدريب ينمي اداء العاملين 12جدول )      

 ةالنسب التكرار درجة الموافقة
 %40 20 أوافق بشدة

 %28 14 أوافق
 %20 10 محايد

 %12 6 ال أوافق
 - - ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

( إن معظــم أفــراد عينــة البحــث يوافقــون بشــدة علــى أن التــدريب ينمــي أداء 12يوضــح الجــدول )
ــــك بنســــبة  ــــك , و)12%(  , و  )68)العــــاملين وذل ــــات 20%( ال يوافقــــون علــــى ذل %( لــــم يعطــــوا إجاب

 محددة .
 ( التدريب يساهم في تطوير أداء العاملين 13جدول )    

 النسبة التكرار درجة الموافقة
 %28 14 أوافق بشدة

 %44 22 أوافق
 %16 8 محايد

 %8 4 ال أوافق
 %4 2 ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م2017: إعداد الباحث من بيانات االستبيان ,  المصدر
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( أن معظــم أفــراد عينــة البحــث يوافقــون بشــدة علــى أن التــدريب يســاهم فــي 13يوضــح الجــدول )
%( لــم يعطــوا 16%( ال يوافقــون علــى ذلــك , و)12%(  , و  )72تطــوير أداء العــاملين وذلــك بنســبة )

 إجابات محددة .   
 إلى تجويد أداء العاملين  ( التدريب يؤدي14جدول )       

 النسبة التكرار درجة الموافقة
 %48 24 أوافق بشدة

 %46 23 أوافق
 %6 3 محايد

 - - ال أوافق
 - - ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م .2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

بشــدة علــى أن التــدريب يــؤدي الــى ( أن معظــم افــراد عينــة البحــث يوافقــون 14يوضــح الجــدول )
 %( لم يعطوا إجابات محددة .6%(  , و)94تجويد أداء العاملين  وذلك بنسبة )

 ( التدريب يحسن مهارات العاملين 15جدول ) 
 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %40 20 أوافق بشدة
 %40 20 أوافق
 %12 6 محايد

 %8 4 ال أوافق
 - - ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
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( ان معظـــم افــــراد عينـــة البحـــث يوافقـــون بشــــدة علـــى ان التـــدريب يحســــن 15يوضـــح الجـــدول )
%( لــــم يعطــــوا 12%( ال يوافقــــون علــــى ذلــــك , و)8%(  , و  )80مهــــارات العــــاملين  وذلــــك بنســــبة )

ت الوصـفية لعبـارات الفرضـية األولـى : توجـد عالقـة ذات داللـة ( االحصـاءا16اجابات محددة .جـدول )
 احصائية بين التدريب وأداء العاملين .

 العبـــــــــــارات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النتيجة النسبية

ــــاءة  التــــدريب يســــاعد فــــي رفــــع كف
 أداء العاملين

 أوافق 62% 1.20 3.11

 أوافق %67 1.05 3.36 العاملينالتدريب ينمي أداء 
التـــدريب يســـاهم فـــي تطـــوير اداء 

 العاملين
 أوافق 64% 1.14 3.20

ــــدريب يــــؤدي الــــى تجويــــد أداء  الت
أوافق  %95 0.59 4.77 العاملين

 بشدة
أوافق  %91 0.78 4.54 التدريب يحسن مهارات العاملين

 بشدة
 أوافق %76 0.95 3.79 المؤشر العام للفرضية

 م2017إعداد الباحث من بيانات االستبيان ,  المصدر :
 ( ما يلي :17يتضح من الجدول )

/ جميع العبارات التي تعبر عن الفرضية االولى )توجد عالقة ذات داللة احصـائية بـين التـدريب وأداء 1
 ( وهـذه النتيجـة تـدل علـى موافقـة أفـراد العينـة علـى كـل3العاملين( يزيد متوسطها عن الوسـط المعيـاري )

 العبارات التي تعبر عن الفرضية .
/ أهم عبارة  من عبارات الفرضية هي العبارة )التـدريب يـؤدي الـى تجويـد أداء العـاملين( بأهميـة نسـبية 2

( 0.59( وبـانحراف معيـاري )4.77% ، حيـث بلـغ متوسـط إجابـات أفـراد العينـة علـى العبـارة )95بلغت 
. 
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% وهـــذا يـــدل علـــى أن إفـــراد 76واهميـــة نســـبية بلغـــت  ( ,3.79/ كمـــا بلـــغ متوســـط جميـــع العبـــارات )3
( ، ممـــا 0.95العينـــة يوافقـــون علـــى جميـــع العبـــارات التـــي تقـــيس الفرضـــية األولـــى ، بـــانحراف معيـــاري )

 يشير إلى تجانس إجابات المستطلعين تجاه هذه العبارات . 
 اء العاملين الفرضية الثانية : توجد عالقة ذات داللة احصائية بين أساليب التدريب وأد

 
 
 

 ( يساهم التدريب في اعداد عمالة قادرة على اداء العمل بالشكل المطلوب  18جدول )       
 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %34 17 أوافق بشدة
 %24 12 أوافق
 %22 11 محايد

 %8 4 ال أوافق
 %12 6 ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م2017بيانات االستبيان , المصدر : إعداد الباحث من 

( أن معظــم افــراد عينــة البحــث يوافقــون بشــدة علــى أن يســاهم التــدريب فــي 18يوضــح الجــدول )
%( ال يوافقــون 20%(  , و  )58اعـداد عمالـة قـادرة علـى أداء العمـل بالشـكل المطلـوب  وذلـك بنسـبة )

 %( لم يعطوا إجابات محددة . 22على ذلك , و)
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 ( التدريب ينعكس على أداء العاملين في تقديم الخدمات   19جدول )       
 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %46 23 أوافق بشدة
 %28 14 أوافق
 %10 5 محايد

 %10 5 ال أوافق
 %6 3 ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م .2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

( ان معظم افراد عينة البحث يوافقـون بشـدة علـى أن التـدريب يـنعكس علـى 19يوضح الجدول )
ــــك بنســــبة ) ــــك , 16%(  , و  )74أداء العــــاملين فــــي تقــــديم الخــــدمات وذل %( ال يوافقــــون علــــى ذل

 %( لم يعطوا إجابات محددة . 10و)
 تية   ( تدريب العاملين يساعد في خلق نوع من الرقابة الذا20جدول )      

 النسبة التكرار درجة الموافقة
 %50 25 أوافق بشدة

 %38 19 أوافق
 %10 5 محايد

 %2 1 ال أوافق
 - - ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

( أن معظـــم أفـــراد عينـــة البحـــث يوافقـــون بشـــدة علـــى أن تـــدريب العـــاملين 21يوضـــح الجـــدول )
%( ال يوافقــــون علــــى ذلــــك , 2%(, و  )88يســــاعد فــــي خلــــق نــــوع مــــن الرقابــــة الذاتيــــة وذلــــك بنســــبة )

 %( لم يعطوا اجابات محددة . 10و)
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فســـهم وتنميـــة روح اإلبـــداع ( التـــدريب يســـاعد العـــاملين فـــي الشـــركة علـــى زيـــادة ثقـــتهم فـــي ان22جـــدول )
 والتطوير 

 النسبة التكرار درجة الموافقة
 %42 21 أوافق بشدة

 %36 18 أوافق
 %8 4 محايد

 %8 4 ال أوافق
 %6 3 ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

( ان معظـــم افـــراد عينـــة البحـــث يوافقـــون بشـــدة علـــى أن التـــدريب يســــاعد 23يوضـــح الجـــدول )
%(, و  78العاملين في الشركة على زيادة ثقتهم في أنفسـهم وتنميـة روح اإلبـداع والتطـوير وذلـك بنسـبة )

 %( لم يعطوا إجابات محددة . 8%( ال يوافقون على ذلك , و)14)
 
 تأهيل العاملين لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي ( التدريب يساهم في 24جدول )

 النسبة التكرار درجة الموافقة
 %32 16 أوافق بشدة

 %50 25 أوافق
 %18 9 محايد

 - - ال أوافق
 - - ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
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( ان معظــم افــراد عينــة البحــث يوافقــون بشــدة علــى ان التــدريب يســاهم فــي 24يوضــح الجــدول )
%( لـم يعطـوا اجابـات 18%( , و)82تأهيل العاملين لمواكبة التطور العلمي والتكنولـوجي وذلـك بنسـبة )

 محددة. 
صــائية بــين ( االحصــاءات الوصــفية لعبــارات الفرضــية الثانيــة : توجــد عالقــة ذات داللــة اح25جــدول ) 

 اساليب التدريب وأداء العاملين 

الوسط  العــــــــــــــبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النتيجة النسبية

يســــاهم التــــدريب فــــي اعــــداد عمالــــة قــــادرة علــــى 
 اداء العمل بالشكل المطلوب

 اوافق بشدة 84% 1.10 4.20

التـــدريب يـــنعكس علـــى اداء العـــاملين فـــي تقـــديم 
 اوافق بشدة %85 1.09 4.25 الخدمات

تدريب العاملين يساعد في خلق نوع مـن الرقابـة 
 الذاتية

 اوافق بشدة 94% 0.84 4.72

التدريب يساعد العـاملين فـي الشـركة علـى زيـادة 
 اوافق بشدة %90 0.98 4.50 ثقتهم في انفسهم وتنمية روح االبداع والتطوير

لمواكبـــــة التـــــدريب يســـــاهم فـــــي تأهيـــــل العـــــاملين 
 التطور العلمي والتكنولوجي .

 اوافق بشدة 96% 0.70 4.80

 اوافق بشدة %90 0.94 4.50 المؤشر العام للفرضية
 م .2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

 ( ما يلي :26يتضح من الجدول )
داللـــة إحصـــائية بـــين اســـاليب /  جميـــع العبـــارات التـــي تعبـــر عـــن الفرضـــية الثانيـــة )توجـــد عالقـــة ذات 1

( وهــذه النتيجــة تــدل علــى موافقــة أفــراد 3التــدريب وأداء العــاملين( يزيــد متوســطها عــن الوســط المعيــاري )
 العينة على كل العبارات التي تعبر عن الفرضية .

/ أهــم عبــارة  مــن عبــارات الفرضــية هــي العبــارة )التــدريب يســاهم فــي تأهيــل العــاملين لمواكبــة التطــور 2
% ، حيــث بلــغ متوســط إجابــات أفــراد العينــة علــى العبــارة 96لعلمــي والتكنولــوجي( بأهميــة نســبية بلغــت ا
 ( .0.70( وبانحراف معياري )4.80)
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% وهـــذا يـــدل علـــى أن إفـــراد 90( , وأهميـــة نســـبية بلغـــت 4.50/ كمـــا بلـــغ متوســـط جميـــع العبـــارات )3
( ، ممـا 0.94رضـية الثانيـة ، بـانحراف معيـاري )العينة يوافقون بشدة على جميع العبارات التي تقـيس الف

 يشير إلى تجانس إجابات المستطلعين تجاه هذه العبارات . 
 الفرضية الثالثة : توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التدريب وتنمية اداء العاملين 

 ( السماح بمشاركة العاملين في اعداد الخطط يعد نوعا  من التحفيز المعنوي27جدول ) 
 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %34 17 أوافق بشدة
 %40 20 أوافق
 %16 8 محايد

 - - ال أوافق
 %10 5 ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م .2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

( أن معظـــم افـــراد عينـــة البحـــث يوافقـــون بشـــدة علـــى ان الســـماح بمشـــاركة 27يوضـــح الجـــدول )
%( ال يوافقـون 10%(, و  )74العاملين في اعداد الخطط يعد نوعا  من التحفيز المعنـوي وذلـك بنسـبة )

 %( لم يعطوا إجابات محددة . 16على ذلك , و)
 ب يساعد في تنمية قدرات العاملين ( استخدام أساليب متطورة في التدري28جدول )     

 النسبة التكرار درجة الموافقة
 %20 10 أوافق بشدة

 %34 17  أوافق
 %20 10 محايد

 %16 8 ال أوافق
 %10 5 ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
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 م .2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
( أن معظـــم أفـــراد عينـــة البحـــث يوافقـــون بشـــدة علـــى أن اســـتخدام اســـاليب 28يوضـــح الجـــدول )

%( ال يوافقـــون 26%(, و  )54متطـــورة فـــي التـــدريب يســـاعد فـــي تنميـــة قـــدرات العـــاملين وذلـــك بنســـبة )
 %( لم يعطوا إجابات محددة . 20على ذلك , و)

 لين ( التدريب يساهم باالرتقاء في أداء العام29جدول )    
 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %30 15 أوافق بشدة
 %42 21  أوافق
 %16 8 محايد

 %12 6 ال أوافق
 - - ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م .2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

(أن معظــــم أفــــراد عينــــة البحــــث يوافقــــون بشــــدة علــــى أن التــــدريب يســــاهم 29يوضــــح الجــــدول )
%( لــــم 16%( ال يوافقـــون علــــى ذلـــك , و)12%(, و  )72باالرتقـــاء فـــي أداء العــــاملين وذلـــك بنســــبة )

 يعطوا إجابات محددة . 
 ( التدريب يساهم بإدخال مهارات فعالة لزيادة االداء 30جدول )     

 النسبة التكرار الموافقةدرجة 
 %40 20 أوافق بشدة

 %46 23  أوافق
 %14 7 محايد

 - - ال أوافق
 - - ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
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 م .2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
( أن معظـــم أفــــراد عينـــة البحــــث يوافقـــون بشــــدة علـــى أن التــــدريب يســــاهم 30يوضـــح الجــــدول )

 %( لم يعطوا إجابات محددة .  14%(, و )86بإدخال مهارات فعالة لزيادة األداء وذلك بنسبة )
 ( عملية التدريب المستمرة تساهم في تقديم الخدمات بصورة جيدة 31جدول )      

 النسبة رالتكرا درجة الموافقة
 %40 20 أوافق بشدة

 %38 19 أوافق
 %6 3 محايد

 %10 5 ال أوافق
 %6 3 ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م .2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

( ان معظــــم أفـــراد عينــــة البحــــث يوافقــــون بشـــدة علــــى أن عمليــــة التــــدريب 32يوضـــح الجــــدول )
%( ال يوافقــون علــى 16%(, و  )78المســتمرة تســاهم فــي تقــديم الخــدمات بصــورة جيــدة وذلــك بنســبة )

 %( لم يعطوا إجابات محددة . 6ذلك , و)
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( االحصــاءات الوصــفية لعبــارات الفرضــية الثالثـــة : توجــد عالقــة ذات داللــة احصــائية بـــين 33جــدول )

 اساليب التدريب وأداء العاملين 

 العــــــــــــــبارات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 النتيجة

الســـماح بمشـــاركة العـــاملين فـــي اعـــداد الخطـــط 
 ز المعنوييعد نوعا  من التحفي

4.48 0.87 89% 
اوافق 
 بشدة

اســـتخدام اســـاليب متطـــورة فـــي التـــدريب يســـاعد 
 في تنمية قدرات العاملين 

 اوافق 66% 1.30 3.30

 %84 0.79 4.22 التدريب يساهم باالرتقاء في اداء العاملين 
اوافق 
 بشدة

ــــادة  التــــدريب يســــاهم بإدخــــال مهــــارات فعالــــة لزي
 االداء 

4.81 0.56 96% 
اوافق 
 بشدة

عمليــــــة التــــــدريب المســــــتمرة تســــــاهم فــــــي تقــــــديم 
 الخدمات بصورة جيدة 

4.76 0.62 95% 
اوافق 
 بشدة

 %86 0.83 4.31 المؤشر العام للفرضية
اوافق 
 بشدة

 م .2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
 ( ما يلي :33يتضح من الجدول )

الفرضـــية الثالثــة )توجـــد عالقـــة ذات داللــة احصـــائية بـــين التـــدريب /  جميــع العبـــارات التـــي تعبــر عـــن 1
( وهـــذه النتيجــة تـــدل علـــى موافقـــة أفـــراد 3وتنميــة أداء العـــاملين( يزيـــد متوســـطها عــن الوســـط المعيـــاري )

 العينة على كل العبارات التي تعبر عن الفرضية .
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خــال مهــارات فعالــة لزيــادة االداء( / أهــم عبــارة  مــن عبــارات الفرضــية هــي العبــارة )التــدريب يســاهم بإد2
( وبـــانحراف 4.80% ، حيـــث بلـــغ متوســـط إجابــات أفـــراد العينـــة علـــى العبـــارة )96بأهميــة نســـبية بلغـــت 

 ( .0.70معياري )
% وهـــذا يـــدل علـــى أن إفـــراد 86( , واهميـــة نســـبية بلغـــت 4.31/ كمـــا بلـــغ متوســـط جميـــع العبـــارات )3

( ، ممـا 0.83التـي تقـيس الفرضـية الثالثـة ، بـانحراف معيـاري )العينة يوافقون بشدة على جميع العبارات 
 يشير إلى تجانس إجابات المستطلعين تجاه هذه العبارات . 

 اختبار الفرضيات : 
( اختبـــار مربـــع كـــأي لعبـــارات الفرضـــية األولـــى : توجـــد عالقـــة ذات داللـــة احصـــائية بـــين 34جـــدول )  

 التدريب      واداء العاملين 
القيمة  العبــــــــــــــــارات

 المحسوبة
درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة

 دالة 0.02 4 15.4 التدريب يساعد في رفع كفاءة اداء العاملين
 دالة 0.03 4 19.7 التدريب ينمي اداء العاملين

 دالة 0.02 4 17.2 التدريب يساهم في تطوير اداء العاملين
 دالة 0.00 4 24.5 تجويد اداء العاملينالتدريب يؤدي الى 

 دالة 0.00 4 36.2 التدريب يحسن مهارات العاملين
 دالة 0.00 4 22.8 المؤشر العام للفرضية

 م .2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
 ( ان : 34نالحظ من الجدول ) 

( بالتــالي تصــبح العبــارة )التــدريب 0.05مــن )( وهــي اقــل 0.02ـ القيمــة االحتماليــة للعبــارة االولــى ) 1
 يساعد في رفع كفاءة اداء العاملين( صحيحة و مقبولة .

( بالتــالي تصــبح العبــارة )التــدريب 0.05( وهــي أقــل مــن )0.03ـ القيمــة االحتماليــة للعبــارة الثانيــة ) 2
 ينمي أداء العاملين( صحيحة و مقبولة.
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( بالتــالي تصــبح العبــارة )التــدريب 0.05( وهــي أقــل مــن )0.02ة )ـ القيمــة االحتماليــة للعبــارة الثالثــ 3
 يساهم في تطوير اداء العاملين( صحيحة و مقبولة .

( بالتــالي تصــبح العبــارة )التــدريب 0.05( وهــي أقــل مــن )0.00ـ القيمــة االحتماليــة للعبــارة الرابعــة ) 4
 يؤدي الى تجويد اداء العاملين( صحيحة و مقبولة .

( بالتـالي تصــبح العبـارة )التــدريب 0.05( وهــي أقـل مــن )0.00الحتماليـة للعبــارة الخامسـة )ـ القيمـة ا 5
 يحسن مهارات العاملين( صحيحة و مقبولة .

# يشـــير اختبـــار )مربـــع كـــأي( لعبـــارات الفرضـــية االولـــى الـــي صـــحتها واثبـــات وجـــود عالقـــة ذات داللـــة 
( ومقارنتهــا بالجدوليــة  22.8قيمــة المحســوبة )احصــائية بــين التــدريب واداء العــاملين وذلــك مــن خــالل ال

 ( تؤكد ذلك .0.00وكذلك القيمة االحتمالية لالختبار)
( اختبـــار مربـــع كـــأي لعبـــارات الفرضـــية الثانيـــة : توجـــد عالقـــة ذات داللـــة احصـــائية بــــين 35جـــدول ) 

 اساليب التدريب واداء العاملين

 العبــــــــــــــــارات
القيمة 
 المحسوبة

درجة 
 حريةال

القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة

ــــى اداء  ــــة قــــادرة عل يســــاهم التــــدريب فــــي اعــــداد عمال
 العمل بالشكل المطلوب

 دالة 0.00 4 20.5

التـــــــدريب يـــــــنعكس علـــــــى اداء العـــــــاملين فـــــــي تقـــــــديم 
 الخدمات

 دالة 0.00 4 24.2

تــــدريب العــــاملين يســــاعد فــــي خلــــق نــــوع مــــن الرقابــــة 
 الذاتية

 دالة 0.00 4 30.3

التدريب يساعد العاملين في الشركة علـى زيـادة ثقـتهم 
 في انفسهم وتنمية روح االبداع والتطوير

 دالة 0.00 4 27.5

التــدريب يســـاهم فــي تأهيـــل العــاملين لمواكبـــة التطـــور 
 العلمي والتكنولوجي .

 دالة 0.00 4 24.7

 دالة 0.00 4 34.5 المؤشر العام للفرضية
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 م .2017بيانات االستبيان , المصدر : اعداد الباحث من 
 ( ان :35نالحظ من الجدول )

( بالتـــالي تصــبح العبــارة )يســـاهم 0.05( وهـــي أقــل مــن )0.00ـ القيمــة االحتماليـــة للعبــارة االولــى ) 1
 التدريب في اعداد عمالة قادرة على اداء العمل بالشكل المطلوب( صحيحة و مقبولة .

( بالتــالي تصــبح العبــارة )التــدريب 0.05( وهــي أقــل مــن )0.00ة )ـ القيمــة االحتماليــة للعبــارة الثانيــ 2
 ينعكس على اداء العاملين في تقديم الخدمات( صحيحة و مقبولة .

( بالتـــالي تصـــبح العبـــارة )تـــدريب 0.05( وهـــي أقـــل مـــن )0.00ـ القيمــة االحتماليـــة للعبـــارة الثالثـــة ) 3
 حة و مقبولة .العاملين يساعد في خلق نوع من الرقابة الذاتية( صحي

( بالتــالي تصــبح العبــارة )التــدريب 0.05( وهــي أقــل مــن )0.00ـ القيمــة االحتماليــة للعبــارة الرابعــة ) 4
يســاعد العـــاملين فــي الشـــركة علــى زيـــادة ثقــتهم فـــي انفســهم وتنميـــة روح االبــداع والتطـــوير( صـــحيحة و 

 مقبولة .
( بالتـالي تصــبح العبـارة )التــدريب 0.05مــن ) ( وهــي اقـل0.00ـ القيمـة االحتماليـة للعبــارة الخامسـة ) 5

 يساهم في تأهيل العاملين لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي ( صحيحة و مقبولة .
ـــة  # يشـــير اختبـــار )مربـــع كـــأي( لعبـــارات الفرضـــية الثانيـــة الـــي صـــحتها واثبـــات وجـــود عالقـــة ذات دالل

( ومقارنتهــا 34.5خــالل القيمــة المحســوبة )وذلــك مــن  احصــائية بــين اســاليب التــدريب و أداء العــاملين
 ( تؤكد ذلك .0.00بالجدولية  وكذلك القيمة االحتمالية لالختبار)
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( اختبــــار مربــــع كــــأي لعبــــارات الفرضــــية الثالثــــة : توجــــد عالقــــة ذات داللــــة احصــــائية بــــين 36جــــدول )
 التدريب وتنمية أداء العاملين 

 العبــــــــــــــــارات
القيمة 
المحسو 
 بة

درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة

الســماح بمشــاركة العــاملين فــي اعــداد الخطــط يعــد نوعــا  
 من التحفيز المعنوي

 دالة 0.00 4 11.8

اســتخدام اســاليب متطــورة فــي التــدريب يســاعد فــي تنميــة 
 قدرات العاملين 

 دالة 0.03 4 19.5

 دالة 0.00 4 16.7 التدريب يساهم باالرتقاء في اداء العاملين 
 دالة 0.04 4 20.5 التدريب يساهم بإدخال مهارات فعالة لزيادة االداء 

ــــديم الخــــدمات  ــــدريب المســــتمرة تســــاهم فــــي تق عمليــــة الت
 بصورة جيدة 

 دالة 0.00 4 10.1

 دالة 0.00 4 12.4 المؤشر العام للفرضية
 

 م .2017اعداد الباحث من بيانات االستبيان , المصدر : 
( ان :36نالحظ من الجدول )  

ـــ القيمـــة االحتماليـــة للعبـــارة االولـــى )1 ( بالتـــالي تصـــبح العبـــارة )الســـماح 0.05( وهـــي اقـــل مـــن )0.00ـ
 بمشاركة العاملين في اعداد الخطط يعد نوعا  من التحفيز المعنوي( صحيحة و مقبولة .

ـــ القيمـــة االحتمال2 ( بالتـــالي تصـــبح العبـــارة )اســـتخدام 0.05( وهـــي اقـــل مـــن )0.03يـــة للعبـــارة الثانيـــة )ـ
 اساليب متطورة في التدريب يساعد في تنمية قدرات العاملين( صحيحة و مقبولة .

ـــ القيمـــة االحتماليـــة للعبـــارة الثالثـــة )3 ( بالتـــالي تصـــبح العبـــارة )التـــدريب 0.05( وهـــي اقـــل مـــن )0.00ـ
 ي اداء العاملين( له عالقة بجودة المراجعة الداخلية ورفع كفاءتها( صحيحة و مقبولة يساهم باالرتقاء ف
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ـــ القيمـــة االحتماليـــة للعبـــارة الرابعـــة )4 ( بالتـــالي تصـــبح العبـــارة )التـــدريب 0.05( وهـــي اقـــل مـــن )0.00ـ
 يساهم بإدخال مهارات فعالة لزيادة االداء( صحيحة و مقبولة .

( بالتـــالي تصـــبح العبـــارة )عمليـــة 0.05( وهـــي اقـــل مـــن )0.00رة الخامســـة )ــــ القيمـــة االحتماليـــة للعبـــا5
 التدريب المستمرة تساهم في تقديم الخدمات بصورة جيدة( صحيحة و مقبولة .

ـــة  # يشـــير اختبـــار )مربـــع كـــأي( لعبـــارات الفرضـــية الثالثـــة الـــي صـــحتها واثبـــات وجـــود عالقـــة ذات دالل
( ومقارنتهــــا 12.4ملين وذلــــك مــــن خــــالل القيمــــة المحســــوبة )احصــــائية بــــين التــــدريب وتنميــــة اداء العــــا

 ( تؤكد ذلك .0.00بالجدولية  وكذلك القيمة االحتمالية لالختبار)
                               أوال  : النتائج:                                          

 دانية لتوزيع الكهرباء ./ التدريب يؤدي الى تجويد أداء العاملين في الشركة السو 1
 / ساهم التدريب في تأهيل العاملين في الشركة لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي .2
 / تدريب العاملين ساهم في إدخال مهارات فعالة لزيادة االداء الوظيفي .3
 لديهم ./  تدريب في الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ساعد في خلق نوع من الرقابة الذاتية 4
 / عملية التدريب المستمرة في الشركة ساهمت في تقديم الخدمات بصورة جيدة .5
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ثانيا  : التوصيات:         

ضـــرورة تحديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة بنـــاء علـــى مؤشـــرات موضـــوعية تحـــدد المطلـــوب مـــن التـــدريب  .1
 وأداء الموظف . معالجتها وتشمل تحليل كل من األداء التنظيمي للشركة والعمل

يجب  اختيار البرامج التدريبيـة التـي تلبـي االحتياجـات التدريبيـة للشـركة بدقـة بحيـث تكـون محتويـات  .2
 البرامج متوافقة مع طبيعة عمل الموظف .

عنــد ترشــيح المــوظفين للتــدريب يجــب التنســيق  بــين الوحــدات اإلداريــة داخــل الشــركة وفقــا  لمــا هــو  .3
 شخصية في منح الفرص التدريبية  .مطلوب مع تجنب العالقات ال

التوعية المسـتمرة بأهميـة التـدريب واقنـاع العـاملين بدرجـة االسـتفادة التـي تتحقـق منـه ومـدى انعكاسـة  .4
 االيجابي على العمل .

االهتمام بتقيـيم وقيـاس العائـد مـن التـدريب وفـق آليـات ومقـاييس محـددة للتعـرف علـى نقـاط الضـعف  .5
 تدريبي بما يضمن جدوى التدريب للشركة والعاملين .والقوة في توجيه النشاط ال

ضرورة التركيز على االنفاق على العملية التدريبية بشـكل مناسـب باعتبـاره إنفـاق اسـتثماري يـنعكس   .6
 مردوده على مستقبل الشركة ولو استغرق ذلك بعض الوقت.

 المصادر والمراجع :   
/ فاديـه محمـود علــي ، أثـر التــدريب  فـي رفــع كفـاءة أداء العــاملين ، رسـالة ماجســتير ، جامعـة النيلــين 1

 م . 2006
/ ال بشـــر ، تقـــديم بـــرامج التـــدريب فـــي شـــركة ســـابك وأثرهـــا علـــي أداء العـــاملين ، رســـالة ماجســـتير ، 2

 م .   20013جامعة ال البيت ، 
العاملـة علـي أداء العـاملين ، رسـالة ماجسـتير ، جامعـة النيلـين / أمل عبد الـرحمن اإلمـام ، أثـر القـوي 3

 م .   2007
/ أبــو بكــر عمــر محمــد ، دور التــدريب فــي رفــع كفــاءة العــاملين ، رســالة ماجســتير ، جامعيــة النيلــين ، 4

 م . 2007
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مـن وجهـة  / الزعبي ، االحتياجات التدريبية للمديرين ورؤساء األقسام اإلداريين في الجامعـات األردنيـة5
 م.     1991نظرهم، والبرامج التدريبية التي اشتركوابها ، 

 م.1991، مخامرة ، التدريب في الشركات األردنية: تحليل للممارسات والنشاطات/ 6

 م .1978/ احمد باشات , اسس التدريب , القاهرة , دار النهضة 7
 م.2007المجلة / احمد ابراهيم ابو سن , ادارة الموارد البشرية , الخرطوم 8
 م .1999/ بكرى الطيب موسى , ادارة االفراد , الخرطوم ,جامعة امدرمان االسالمية , 9

 م. 2007/ مدحت ابو النصر , ادارة وتنمية الموارد البشرية , القاهرة محدثة النيل العربيه , 10
  م . 1996/ مصطفى نجيب شاويش , ادارة الموارد البشرية , غزة , دار الشروق 11
 م.2004/ محمد صالح صالح , ادارة الموارد البشرية , عمان دار الحامية 12
 م. 2007/ منير نورى , فريد كورتر , ادارة الموارد البشرية, عمان دار الحامية 13
/ عبـد المعطــى محمــد , محمــد عســاف , ومشــاركة يعقــوب حمــدان , التــدريب وتنميــة المــوارد البشــرية  14

 م .2000ان , دار زهران للنشر والتوزيع االسس والعمليات , عم
 م. 1998/ نفيسة محمد باشرى , ادارة االفراد القاهرة , دار النهضة 15
 م .2000/ عبد الغفار حمد , ادارة االفراد والمنظمات , دار المعرفة الجامعية القاهرة, 16
 .1964/ عبد الرحمن توفيق , موسوعة التدريب والتنمية , القاهرة , 17
 .2004/ سنان الموسوى , ادارة الموارد البشرية , عمان دار مجدالوى , 18
/ صــالح الــدين عبــد البــاقى , ادارة االفــراد , االســكندرية , مطبعــة االشــعاع الفنيــة , الطبعــة االولــى , 19

 م.2001
/ إدارة المـــــوارد البشـــــريه , أ.د / محمـــــد حســـــن حـــــافظ ، الســـــودان , دار جامعـــــة الســـــودان المفتوحـــــة 20

 م.2004للطباعة , الطبعة االولى , 
 م. 2006/ مجلة تنمية المعرفة والمهارات والقدرات والسلوك ,احمد ماهر 21
 م .2007/ موسوعة التدريب والتنمية , القاهرة , 22
 / المنتدى العربي للموارد البشرية .23
 / الشركة السودانية للكهرباء.24



 

110 
 

 ثرها على وفيات األمهات بوالية النيل األبيض أالخصائص االجتماعية واالقتصادية و 

(1990-2016)-  

 استاذ مساعد جامعة النيل األبيض  – إعداد : د.إنتصار عبداهلل البشير

  مستخلص

تناولت هذه الدراسة الخصائص اإلقتصادية واإلجتماعية والديمغرافية والصحية وأثرها على     
أهم األهداف لهذا الموضوع.معرفة تأثير الوضع  وفيات األمهات بوالية النيل األبيض. ومن

اإلجتماعي واإلقتصادي وأثر تدني األحوال الصحية لألمهات المتوفيات على إرتفاع أو انخفاض 
دراكهن بكيفية استخدام وسائل  معدالت الوفاة.للتعرف على أثر مستويات التعليم لدي االمهات وا 

جة ومستوى الدخل على زيادة معدالت الوفاة كذلك تنظيم االسرة,التعرف على مهنة الزوج والزو 
التعرف على بعد المنفذية دون وصول االم الحامل لتناول الخدمة الصحية. اعتمدت الدراسة على 
عدة مناهج منها اإلستقرائي في تناول مشكلة الدراسة وصياغة الفرضيات واختبارها،كما اعتمدت 

ائي للتعرف على مستويات واتجاهات وفيات االمهات الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج اإلحص
 والصحة اإلنجابية.

كذلك من المصادر التي استخدمت في جمع المعلومات : المالحظة والمقابلة التي قدمت فيها أسئلة 
(أسرة لألمهات المتوفيات في كل من 70المجموعات البؤرية ودراسة الحالة.وتم تحديد عينة حجمها )

م 1/1/2014ربك، الجبلين، تندلتي، بوالية النيل األبيض وذلك في الفترة ما بين محليات كوستي ، 
، وتم توزيعها على حسب عدد حاالت الوفاة بمنطقة الدراسة.استخدمت الدراسة م1/9/2014حتى 

لمعرفة التباين في الخصائص اإلجتماعية واالقتصادية   spss )برنامج حزمة العلوم اإلجتماعية)
وفيات االمهات، وتوصلت الدراسة إلى أن بعد المسافة عن مركز الوحدة الصحية على اتجاهات 

وعدم انتشار التعليم وسط الفتيات وزواج القاصرات منهن، وعدم التدريب الكافي للقابالت وانتشار 
األمراض المباشرة كالنزيف قبل وبعد الوالدة ومضاعفات الحمل كالضغط والسكري والتشنجات 

همت مساهمة كبيرة في ارتفاع معدالت الوفاة، وأوصت الدراسة بضرورة تدريب العضوية قد سا
الكوادر الطبية والقابالت،ونشر وسائل التثقيف الصحي عبر وسائل اإلعالم وتعيين القابالت حتي 
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يتسنى معاقبتهن في حالة قصورهن، وتحسين المواصالت خاصة في فصل الخريف وترفيع 
كومية، وتوزيع المراكز الصحية للمناطق الريفية.والبد للبكرية ومتكررة المستشفيات من ريفية إلى ح

 تولد تحت كادر مؤهل في المستشفى.الوالدة أن 

 

Abstract 

This study dealt with the economic, social , demographic, and health 
characteristics and the impact of social and economic situation and 
that of the poor health conditions of the deceased mothers on the 
increase or decrease in mortality rate being among the most 
important objectives of the study. The study also aims to identify the 
impact of mothers’ levels of education and their awareness about 
how to use family planning methods as well as getting. acquainted 
with the impact of the profession of the husband and wife and their 
income level on increasing mortality rates. The study adopted 
several approaches including the inductive approach to addressing 
the problem of the study. and formulating and selecting hypotheses. 
The study also adopted the descriptive and statistical approaches to 
identify the levels and trends of maternal mortality and reproductive 
health. The sources used for data collection are observations, 
interviews, focus group discussions and case study, A sample of 70 
families of deceased mothers in each of kosti , Rabak, Eduiem, 
Eljablain ,and Tantalite ,locations, in the White Nile state during the 
period for 1-1-2014 to 1-9-2014 was identified and distributed 
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according to the number of deaths in the study areas. The study 
used the spss program to identify the impact of variation in social 
and economic characteristics on the trends of maternal mortality. The 
study found that far distances from the health unit center, lack of 
education among girls and marriage of the underage girls, lack of 
sufficient training for midwives , spread of direct diseases such as 
hypertension and postnatal bleeding  and complications of pregnancy 
such  as pressure and diabetes have contributed significantly  to the 
increase in maternal mortality rates, The study recommended the 
need to train medical staff and midwives, disseminate health 
education through the media, appoint midwives so that they can be 
punished of case of their  failure ,improve of transportation in wet 
season, upgrade rural hospitals to government hospitals and 
eclampsia health centers to the rural areas. Furthermore, the study 
recommended the need for prima gravitas and women with frequent 
childbirths to be delivered under the care of qualified staff in the 

hospital. 
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 المقدمة :

جذبت دراسة السكان إنتباه الكتاب والمفكرين منذ أقدم العصور ونتج عن الكتابات التي         
ظهرت في هذا المجال فكرا  سكانيا  كان له دوٌر بارٌز في نضج وتطور دراسة السكان  )جلبي 

 (. 17م: ص 1997:

حلية واإلقلمية إن صحة األم من الموضوعات التي اهتمت بها الحكومات والمنظمات الم      
والدولية؛ وذلك ألن وفيات األمهات صارت من المهددات في أغلب الدول النامية؛  ولذلك نشأ التزام 

م، وذلك بتحسين برامج 2015% بحلول عام 75عالمي واسع لتقليل معدل وفيات األمهات بنسبة 
في السياسة  صحة األمومة ولذلك صار تقليل معدل وفيات األمهات من الموضوعات األساسية

السكانية . وصار تبعا  لذلك تحديد العوامل المؤثرة على صحة االمهات من التحديات)مختار: 
 م(.2008

من البيانات والمعلومات عن معدل وفيات األمهات غير متاحة لكن التقديرات العالمية أشارت إلى 
. وأن أغلب هذه امرأة سنويا   بسبب مضاعفات الحمل واإلجهاض غير اآلمن  500,000موت 

 %( منها في الدول النامية.98الوفيات )

السودان واحد من الدول النامية التي تعاني من نسبة عالية من وفيات األمهات، ولقد أوضح 
م أن نسبة وفيات األمهات هي  2000-1999المسح األسري الصحي الذي أجري عام 

ار مسح األمومة اآلمنة أن نسبة في كل والدة حية, وبعد عقد من السنوات أش 537/100،000
والدة حية. كما اشارت السياسات السكانية الوطنية التي 100,000-509وفيات األمهات هي 

 م بوضوح تقليل نسبة وفيات االمهات كاحدي أولويات هذه السياسة.2000أعلنت في عام 

دان في عا م إن البيانات التي صدرت عن المسح األسري الصحي لربات البيوت في السو      
والدة حية. وهذا المسح 100،000/ 1107م أشارت إلى إرتفاع معدالت الوفاة لألمهات إلى 2006

م وبدال  أن تنخفض نسبة الوفيات إلى 2016الوحيد الذي غطي كل الدولة. وحتى اآلن في عام 
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الباحثة  م إال أن النسبة لم تنخفض. وهذه المشكلة التي تحاول1990% كما االلزام بها عام 75
 دراستها.

 مشكلة الدراسة:

إلى أي مدى يؤدي تباين الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية والصحية إلى زيادة أو نقصان     
 معدالت الوفاة لألمهات في والية النيل االبيض.

 تتمثل المشكلة في عدة تساؤالت أخرى منها:

 معدل الوفاة.ماأثر التعليم لدى األمهات المتوفيات في زيادة أو نقصان  -

 ما هو أثر زواج القاصرات في منطقة الدراسة على زيادة معدالت الوفاة. -

هل هناك أثر لممارسة العادات الضارة في مجتمع الدراسة على معدالت وفاة األمهات  -
 المتوفيات.

 هل هناك عالقة بين غذاء األمهات لمتوفيات وزيادة معدالت الوفاة. -

 ت الوفاة.هل الدخل يؤثر على زيادة معدال -

 هل لمهنة الزوج أو الزوجة أثر في زيادة أو نقصان معدالت الوفاة. -

 هل للتغذية أثر في زيادة معدالت الوفاة. -

ما هو أثر كيفية تلقي األمهات المتوفيات للخدمة  الصحية في مناطق النيل األبيض على  -
 معدالت الوفاة.

 مناقشتها من خالل هذه الورقة.هذه التساؤالت التي تحاول الباحثة جاهدة معالجتها و 

 أهداف الدراسة :
 تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي:   

معرفة تأثير الوضع اإلجتماعي واإلقتصادي وأثر تدني األحوال الصحية لألمهات المتوفيات  -
 على ارتفاع أو انخفاض معدالت الوفاة.

 اآلن. -م1990األخرى من عام تقدير نسبة وفيات األمهات والمقارنة بينها وبين الواليات  -

 التعرف على أثر مستويات التعليم لدى االمهات المتوفيات في منطقة الدراسة.   -
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 التعرف على مستويات الدخل والمهنة للزوجين على زيادة معدالت وفاة األمهات.   -

 التعرف على الوضع التغذوي وحاالت وفيات األمهات في المنطقة. -

 دون وصول االم الحامل لتناول الخدمة الصحية.التعرف على أثر المنفذية  -

 أهمية الدراسة :
 تنبع اهمية الدراسة في اآلتي:  

تحليل العالقة بين تباين حاالت الفقر والنواحي اإلجتماعية واإلقتصادية في منطقة الدراسة  -
 وأثرها في زيادة معدالت وفاة االمهات.

 ن وسلوكه الصحي.توفير بيانات ومعلومات ذات نفع عن حياة اإلنسا -
 مساعدة واضعي السياسات والخطط السكانية ومدهم بالمعلومات المالئمة. -
 سد الثغرات في مجال البحوث والدراسات السكانية الميدانية المتعلقة بالوفيات. -
 الخروج بتوصيات يمكن أن تساهم في حل مشكلة وفيات األمهات الحوامل. -

 فرضيات الدراسة:
 صياغة فرضيات الدراسة في اآلتي:  يمكن      

 المستوى اإلقتصادي لألسر والفقر الشديد أسهما في زيادة معدالت الوفيات   -
 بعد المنفذية واإلسراع في اتخاذ القرار بنقل األم الحامل للمستشفي دور كبير في وفاتها. -
 مستوى تعليم األمهات له دور فعال في زيادة أو نقصان معدالت الوفاة. -

 :ة الدراسة وطرق جمع المعلوماتمنهجي
 اعتمدت هذه  الدراسة على  عدة مناهج جغرافية منها اآلتي:        

     المدخل التاريخي. -
 الوصفي والكمي . -المدخل اإلحصائي -

 (.30ص-م2015)العجرش،
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 مصادر جمع المعلومات: 
استخدم في تحليل البيانات للوصول إلى نتائج مبنية على على عينة الدراسة في إطار       

المنطق الرياضي اإلحصائي مع االستفادة من برامج الحاسوب اآللي استخدمت الباحثة 
 في تحليل البيانات. )spssبرنامج الحزم اإلحصائية )

  
 أجراءات الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات:

يحتوي الفصل على إجراءات الدراسة الميدانية, األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة,     
 تحليل بيانات الدراسة باإلضافة ألختبار فرضيات الدراسة. 

 اسلوب التحليل اإلحصائي المستخدم:
خالل قامت الباحثة بترميز اسئلة االستمارة ومن ثم تفريغ البيانات التي تم جمعها  من     

االستمارات وذلك باستخدام برنامج الحزمة االحصائية المناسبة لطبيعة البيانات ونوع 
 متغيرات الدراسة، وذلك لتحقيق أهداف البحث وفروض الدراسة.

 :  أساليب اإلحصاء الوصفي 
ذلك لوصف خصائص مفردات العينة من خالل عمل جداول تكرارية. تشمل 

سومات البيانية لمتغيرات الدراسة وذلك للتعرف على التكرارات والنسب المئوية والر 
اإلتجاه العام لمفردات العينة بالنسبة لكل متغير على حدا, واإلنحراف المعياري 
 لتحديد مقدار التشتت في إجابات أسر المبحوثات لكل عبارة عن المتوسط الحسابي.

 : أساليب اإلحصاء اإلستداللية 
ألختبار فروض الدراسة، تم استخدام هذا االختبار الدالة االحصائية لفروض    

( المحسوبة عند t% ويعني ذلك أنه إذا كانت قيمة)5الدراسة عند مستوي معنوية 
% يرفض فرض العدم ويكون الفرض البديل )فرض 5مستوي معنوية أقل من 

% فذلك معناه  5أكبر من  ( عند مستوي معنوية tالبحث( صحيحا  . آما إذا كانت )
 يقبل فرض العدم وبالتالي يكون الفرض البديل )فرض( البحث غير صحيح.
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 : سيتم تقييم اختبار أدوات القياس من خالل المقاييس التالية:تقييم آدوات القياس
 ثبات المقياس )دراسة الحالة(:

المقياس يعطي نفس النتائج يقصد بالثبات )استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه(،أي أن      
باحتمال مساوي لقيمة المعامل إذا اعيد تطبيقه على نفس العينة ( " عبد الفتاح ، عز، مقدمة في 

دار النهضة العربية –القاهرة -اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام برنامج الحزم االحصائية
 (. ويستخدم الثبات لقياس معامل ألفاكرونبا .560-ص–للنشر 

  
فقد استخدمت الباحثة في اعتبارها التاكد من ثبات المقياس قبل استخدامه في الدراسة بإعادة اختباره 

أسرة لدى األمهات المتوفيات وحساب معامل الفاكرونبا ، عن عبارات الدراسة وقد بلغت  70على 
رضية من ،.( وهي قيمة مرتفعة كثيرا . كما قام بإجراء االختار على عبارات كل ف78قيمته)

 الثبات كما يبين الجدول التالي: الفرضيات على حدا وحساب معامل
 

 ( معامالت الثبات لعبارات المقياس بطريقة ألفاكرونبا :1الجدول )
عدد  المحاور

 العبارات 
معامل 
 الثبات

المحور األول:المستوى االقتصادي لألسر والفقر الشديد اسهما في زيادة 
 لالمهات الحواملمعدالت الوفيات بالنسبة 

9 79. 

المحور الثاني:عدم وجود وتدني الخدمات والرعاية الصحية وكثرة 
الوالدات وممارسة عادة الخفاض لها عالقة بمعاناة المرأة عند اإلنجاب 

 وزيادة معدل الوفاه

9 78. 

المحور الثالث: بعد المنفذية واإلسراع في اتخاذ القرار بنقل األم الحامل 
 كبير في وفاتها. للمستشفي دور

9 78. 

المحور الرابع: مستوى تعليم األمهات له دور فعال في زيادة أو نقصان 
 معدالت الوفاة.

36 . 78. 
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 مspss 2017المصدر : إعداد الباحثة باستخدام برنامج 
(% 60( نتائج اختبار الثبات أن قيم ألفا كرونبا   لجميع محاور الدراسة أكبر من )1من الجدول )

وتعني هذه القيم توافر درجة عالية جدا  من الثبات الداخلي لجميع محاور االستمارة سواء  أكان ذلك 
لكل محور على حدا أو على مستوى جميع محاور االستمارة حيث بلغت قيمة ألفاكرونبا  للمقياس 

لدراسة تتمتع .( وهو ثبات مرتفع. ومن ثم يمكن القول بأن المقاييس التي اعتمدت عليها ا78الكلي )
بالثبات الداخلي لعباراتها. مما يمكننا من االعتماد على هذة اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة 

 وتحليل نتائجها.
 معايير  صدق اإلستمارة:

يقصد بالصدق )أن االمقياس يقيس ما وضع لقياسه( ، وقد قام الباحث بالتأكد من صدق       
 االستمارة بطريقتين :

 ين  صدق المحكم
حيث قامت الباحثة بعرض االستمارة على عدد من األكاديمين والمتخصصين في تخصص الدراسة 
لتحليل مضامين عبارات المقاييس ولتحديد مدى توافق بين عبارات كل مقياس ثم قبول وتعديل 

 بعض العبارات,  
دمة في جمع لعبارات االستمارة المستخ  validity)صدق المقياس : تم إجراء اختبار الصدق)

 البيانات، عن طريق حساب الجذر التربيعي لمعامل ألفا كرونبا  كما يتضح من الجدول التالي:
 ( صدق االكاديميين لعبارات االستمارة:2الجدول )

 معامل الصدق معامل الثبات عدد العبارات الفرضيات

 .88 .79 9 المحور االول 

 .84 .78 9 المحور الثاني

 .77 .77 9 المحور الثالث

 .83 .78 9 المحور الرابع
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 .83 .78 36 إجمالي المحاور

 م2017المصدر: إعداد الباحثة من نتائج التحليل، 
.( وهي قيم 88-.77( أن درجة الصدق لعبارات االستمارة تنحصر قيمة )2يتضح من الجدول )

المعلومات من خالل  كبيرة جدا  ، مما يعني صدق االستمارة لقياس ما وضعت لقياسه، ولقد تم جمع
 نوعين من المصادر وهي :

 المصادر الثانوية:
ن موضوع الدراسة      اعتمدت الدراسة على عدد من المراجع والكتب والمصادر األخرى خاصة وا 

من الموضوعات ذات اإلهتمام الواسع عالميا ومحليا  وأرقت جميع المسؤولين. فقد تم اإلطالع على 
لية. وتوصيات العديد من المؤتمرات وورش العمل ذات الصلة بموضوع التقارير العالمية والمح

الوفيات، باإلضافة إلى زيارة العديد من المكتبات مثل مكتبة السودان جامعة الخرطوم ومكتبة أفريقيا 
العالمية ومكتبة النيلين واإلسالمية ومكتبات الجهاز المركزي لإلحصاء وغيرها باإلضافة لتقاريرر 

 .اإلنترنت
 المصادر األولية:

تتمثل المصادر األولية التي أستخدمتها  الباحثة في دراستها المالحظة والمقابلة واالستبيان        
 ألسر المتوفيات.

 المالحظة : 
من خالل وجود الباحثة بمنطقة الدراسة تمكنت بالمالحظة المباشرة , ومن خالل االستماع          

ف المناطق التابعة لمحليات الدراسة على المستشفيات لتلقي الحظت توافد األمهات من مختل
 النصائح التي تساهم في سالمة الجنين في بطن أمه وسالمتها من اي مضاعفات قد تحدث.  

 المقابالت الشخصية :
تعتبر المقابلة من أفضل الوسائل المستخدمة في جمع المعلومات خاصة إذا تم توصيل         

 م(.1994-4المعلومة بطريقة مفهومة وواضحة) الفائدي:ص
لقد قامت الباحثة بمقابالت  شخصية لدي عدد من المسؤولين في منطقة الدراسة وبعض القابالت 

القابالت كوستي والدويم، واجرت الباحثة مقابلة مع كبار المسؤوالت عن تدريب القابالت في مدرسة 
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المشرفين على القابالت في محلية الجبلين والتي أدلت ببعض المعلومات المهمة عن سير عمليات 
الوالدة في منطقة الجبلين وعن بعض اإلخفاقات في مجال الصحة اإلنجابية، كذلك من المقابالت 

( وشملت كل الذين يعملون في الحقل focus groupالبؤرية ) التي اجرتها الباحثة , المقابالت
الصحي من أطباء نساء وتوليد وزائرات صحيات وقابالت ومنظمات المجتمع المدني والعمد 
والمشايخ وبعض من لجان الصحة الموجودة في القري واالسئلة التي تضمنتها المقابلة تشمل عدة 

 محاور منها اآلتي:
 منطقة النيل االبيض لها عالقة بوفيات المتوفيات,االمراض الشائعة في 

 أثر أمراض الوسط البيئي بالوفيات.
 عالقة حمى النفاس والمراضة بالوفيات.

 تدريب الكوادر الطبية في المستشفي وعالقته بتقديم الخدمة ودعم وزارة الصحة.
 برامج الرعاية االولية المتوفرة لدي االمهات المتوفيات.

دات وحفاظا على صحة األم في تعزيز استخدام وسائل تنظيم االسرة منعا لتكرار الوالدور االطباء 
 والطفل.

 منهج الحالة :
يعتبر منهج دراسة الحالة منهجا  متميزا  يقوم على أساس اإلهتمام بدراسة الوحدات االجتماعية 

 ، بصفتها الكلية ثم النظر إلى الجزئيات من حيث عالقتها بالكل الذي يحتويها
(www.hegazyb2.obogspot.com-2007-12-blog.post. 

وقد أجرت الباحثة عدة أسئلة ألسر االمهات المتوفيات للوصول إلى نتائج تعمم على كل المجتمع 
 حيث شملت الخصائص االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية لالمهات ومنها اآلتي:

 أين تقيم المتوفاه هل في الريف أم الحضر؟. -
 ر المتوفاة وعدد األطفال لديها؟.كم عم -
 ما المستوى التعليمي للمتوفاه؟. -
 ما مهنة الزوجين وما مستوى دخل لألسرة؟. -
كم عدد الزيارات التي قامت بها المتوفاه لمركز الخدمة العالجية وماهي نوعها طبيب  -

 أخصائي أم قابلة.



 

121 
 

المستشفي أم في الطريق ما نوع الوالدة هل هي قيصرية أم طبيعية وأين تمت في البيت أم  -
 قبل وصولها  للمستشفى؟

ما األسباب التي أدت للوفاة والزمن الذي حدثت فيه الوفاة  هل قبل الوالدة أم اثناء الوالدة أم  -
 بعدها؟

 حجم العينة :
أمراة حامل تم اختيار عينة 1141يبلغ  عدد النساءالحوامل التي شملتهن الدراسة     

 توفاه.( ام م70عشوائية حجمها) 

 ( حجم العينة المختارة من أسر األمهات المتوفيات بمنطقة الدراسة:3جدول )

الوحدات التي 
 شملتها الدراسة

النسبة المئوية  عدد السكان
 للسكان%

 نسبة العينة% حجم العينة

 42.8 30 25,2 393326 كوستي 
 14.3 10 18.8 293251 ربك

 14.3 10 13.4 209200  الجبلين
 14.3 10 21.9 342406 الدويم
 11.4 8 11.7 183543 تندلتي
 2.9 2 9.1 141613 قلي

 100 70  1.563.184 المجموع
 م2016المصدر: العمل الميداني 

لقد قامت الباحثة باختيار عينة مختارة من مجتمع الدراسة وكانت حسب تردد األمهات المتوفيات 
أكبر مستشفى بها عدد كبير من الكوادر المؤهلة على مستشفى كوستي للنساء والتوليد باعتبارها 

وتحول لها غالبية الحاالت المستعصية من المناطق الريفية، وذلك يرجع إلى أن النساء تاتي من 
مناطق بعيدة،. وقد أشار أحد أطباء النساء والتوليد إلى أن غالبية حاالت الوفاة التي تحدث في 

در الطبي ولكن في الحقيقة أنها تقصير من جانب المستشفى تحسب على أنها تقصير من الكا
 األمهات أو ذويهم.
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 سبب اختيار موضوع الدراسة:

كما يشير موضوع الدراسة فإن الهدف األساسي لهذة الدراسة هو البحث عن العالقات ما بين      
حاالت الفقر وتدني الصحة العامة والصحة اإلنجابية في منطقة الدراسة وانعكاساتها على وفيات 

 االمهات.

في مجال من االسباب لموضوع هذه الدراسة هو النقص الحاد في البحوث والدراسات السابقة  -
ن كان  الدراسات السكانية بصورة عامة . فالمكتبة السودانية تفتقر للدراسات السكانية المتكاملة, وا 
توجد بعض الدراسات عن وفيات األمهات لكنها غير كافية. أضف إلى ذلك فإن هذه الشريحة 

تي تقف عائق تفتقد الدراسات السابقة في مجال الدراسات التحليلية لتقصي األسباب والمشاكل ال
للحد من وفيات األمهات. لذا فإن هذه الدراسة تعتبر من المساعي التي تؤدي إلى معرفة المزيد 

 من المشكالت والحلول.
 اختيار منطقة الدراسة :

فهي من المناطق الحدودية التي شهدت زيادة سكانية هائلة قادمة من منطقة الجنوب      
ت التحتية في المنطقة كالمدارس والمراكز الصحية أضف )معسكرات العائدين( طغت على البنيا

إلى ذلك أن هذه المنطقة توجد بها عادات اجتماعية ضارة ولم تشهد من قبل دراسة سكانية 
متكاملة تتناول هذه اإلشكالية فتأتي هذه الدراسة لسد النقص في هذا المجال.كما أنها تعاني من 

صحية واإلنجابية.ومن اإلعتبارات االخري في اختيار إهمال شديد ورداءة في مجال الرعاية ال
منطقة الدراسة أنها تعاني من الوضع االقتصادي المتدني وانتشار معدالت الفقر بصورة كبيرة. 
والتداعيات التي أدَّت الختيار منطقة الدراسة هي معايشة الباحثة للمجتمع ومن الواجب اإلسهام 

 في حل مشكالت المجتمع.
 انية والمكانية للدراسة:الحدود الزم
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منطقة والية النيل األبيض هي من المناطق الحدودية  لجنوب السودان وتشتمل على    
مجموعات كبيرة من األجناس المختلفة التي أتت لوالية النيل األبيض للعمل وكسب العيش 

معدالت وبعض قبائل الجنوب التي تحمل معها االمراض واألوبئة الفتاكة, وساهمت في زيادة 
الوفاة وسط االمهات الحوامل لذا أختارت الباحثة هذه الواليية لدراسة هذه الظاهرة. والحدود 

 م.2016- 1990الزمانية من عام 
وقد اختارت الباحثة هذا المدى الزمني ألن تلك الفترة التي اهتم فيها العلماء والباحثين بصحة 

لكي نثمن جهودهم في خفض وفيات األمهات األمومة اآلمنة وبرامج الصحة اإلنجابية وذلك 
 واألطفال دون سن الخامسة.

 المشاكل التي واجهت الباحثة:
التعديالت اإلدارية المتكررة التي حدثت لمنطقة الدراسة ونقل مكاتب الحكومة من مدينة كوستي  -

رة إلى مدينة ربك مما أدي إلى فقدان كثير من المعلومات الموجودة في مكتب اإلحصاء بوزا
 الصحة.

قلة البيانات اإلحصائية المتوفرة التي يمكن االعتماد عليها فكثير منها غير دقيقة وغير تفصيلية  -
كما هو الحال بالنسبة لبيانات الوفيات وذلك عدم دقة اإلحصائيات الحيوية في المستشفيات وعدم 

 تسجيلها.
 قلة المراجع التي تناولت منطقة الدراسة وموضوع الدراسة.  -

 طار النظري ومصطلحات الدراسة:اإل
في هذه الدراسة تقوم الباحثة بدراسة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بمراضة األمهات واألسباب 
الريئسية التي تؤثر فيها. كذلك بعض المؤتمرات وورش العمل التي تناولت موضوع الوفيات 

 والنظريات السكانية ذات الصلة.  
تاب لدراسات علمية عديدة لها عالقة بصحة األمهات ووفاتهن في تطرق كثير من الباحثين والك

 والية الخرطوم أو في منطقة الدراسة.
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 مفهوم تمويل الصحة:
استحوذ مفهوم الرعاية الصحية على اإلهتمام الكبير لمعظم  الحكومات نظرا  لإلرتفاع المستمر 

ديدة ومستحدثة للتمويل. تهدف إلى الحد والمتزايد في التكلفة. وتحاول معظم الدول إيجاد صيغ ج
 من التكلفة مع ضمان الحد االدني المقبول من الخدمات الصحية لجميع األفراد.

% 3م إلى 1972% في عام 6.1في الدول النامية انخفض متوسط اإلنفاق على الصحة من 
% عام 9.9م. بينما إزدادت هذه النسبة في الدول الصناعية ذات الدخل المرتفع 1995عام 

 (389ص–م )طب المجتمع 1995% عام 13إلى 1972
عليه يمكن تعريف تمويل الخدمة الطبية بأنه الميزانية المرصودة من قبل لتفعيل الخدمة الصحية 
من مؤسسات وكوادر بشرية باإلضافة للكلفة التي يدفعها المرضي نظير الخدمة التي يتحصلوا 

 عليها.
 الخدمات الصحية في السودان :

م مع بداية الحكم الثنائي.  وفي عام 1898رجع تاريخ الخدمات الصحية في السودان لعام ي
م أنشئت هيئة الخدمة الصحية السودانية لوضع  االساس لهيكل الخدمات وكانت تشمل  1924

أقسام منها : الصحة العامة، المستشفيات، المعمل والبحث آما وزارة الصحة فقد أنشئت عام 
ة االستقالل حيث وضعت خطة عشرية لتطوير الخدمات الصحية تلتها خطة م مع بداي1956

عشرية لتطوير الخدمات الصحية تلتها خطة عشرية أخرى ثم خمسية وقد أصدمت محاوالت 
التطوير دائما  بضغف الميزانية وانعكس ضعف الدعم المادي للخدمات على الحالة الصحية 

 م(.1999للسكان )النمر:
صحية : المؤسسات الصحية والقوي العاملة بها، والميزانيات ووسائل تعني الخدمات ال

المواصالت والمعدات واآلالت والعقاقير الطبية والتثقيف الصحي وسن الزواج واإلرضاع وتنظيم 
 األسرة.
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إن منع حدوث عدد كبير من الوفيات بين األمهات يتم بواسطة القابالت أو الباشدايات والزائرات 
عدتهن والسسترات واألطباء واخصائي النساء والتوليد. الوالدة في هولندا التي الصحيات ومسا

% من الوالدات تتم في 45تتمتع بأدني معدل وفيات األمهات وما حول الوالدة في العالم، وأن 
%. آما 100أما في المملكة المتحدة فإن نسبة الوالدات في المستشفيات تكاد تصل  –المنازل 

% مما 95% من السكان في الريف. غالبية الوالدات تتم في المنازل 8ريقيا حيث في السودان وأف
م 1988يجعل القابلة المدربة ضرورة ال غن ى عنها )المؤتمر القومي األول لسالمة األمومة:

 (.4ص
إن الخدمات الصحية في السودان مسؤولية تضامنية بين وزارتي الصحة والحكومة.من الخدمات 

الخدمات الطبية في مجال األمومة والطفولة هي صيانة وتأهيل القابالت في معظم التي تقدمها 
األقاليم كما يتم تكثيف تدريب القابالت وتزويدهن بصناديق التوليد. وكما تعلمون فإن انعدام 
رعاية الحوامل أثناء الحمل وعند الوضع يؤدي إلى نسبة عالية من الوفيات بين االمهات 

م األول وسنهم االولي. وكل ذلك نتيجة لألمراض التي تصاحب الحمل كسوء وأطفالهن في شهره
لتهاب الكبد الفيروسي ، وهناك أيضا  من  التغذية والتايفويد والمالريا وارتفاع ضغط الدم وا 

 يات الحمل والنزيف وعسر الوالدة.المضاعفات المصاحبة للحمل كسم
 :The concept of Mide wife : مفهوم القبالة

قبالة مهنة تابعة لوزارة الصحة والرعاية الصحية تقدم فيها القابالت  النصح واإلرشاد للنساء ال
المقبالت على الوالدة خالل فترة الحمل، المخاض والوالدة وخالل فترة ما بعد الوالدة، وأيضا  

يعية. يهتمون بحديثي الوالدة وحتى سن ستة أسابيع، بما في ذلك مساعدة األم في الرضاعة الطب
ويعرف ممارسي هذه المهنة باسم القابلة وهو مصطلح يستخدم في اإلشارة إلى كل من المرأة 

 والرجل.على الرغم من أن معظم القابالت من اإلناث.
تعتبر القابالت ممارسات مستقالت مختصات في الحمل منخفض المخاطر والوالدة. وما بعدها. 

تع بحمل صحي ووالدة طبيعية. ويجري تدريب فهن بشكل عام يعملن لمساعدة النساء للتم
القابالت للتعرف والتعامل مع الحاالت الطارئة أي الخروج من المالوف, بينما أطباء التوليد 

 متخصصين بامراض الحمل والجراحة، وعلى هذا تكتمل المهنتين كالهما اآلخر.
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ابالت وهي القابلة القاونية ، وفي منطقة النيل األبيض )منطقة الدراسة( توجد ثالثة أنواع من الق
 القابلة الممرضة ، قابلة الحبل.

 
 
 

 مفهوم الصحة اإلنجابية: 
تعتبر من المؤشرات ذات الصلة بالنمو والصحة ، وقد كان اإلجماع على تعريف الصحة         

م في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عرفت بانها حالة متكاملة من 1994اإلنجابية في عام 
لصحة الجسدية والعقلية واالجتماعية. وليست تعبيرا  عن غياب المرض فقط بكل االحوال ا

 تعلقة بالجهاز اإلنجابي ووظائفة.واألمور الم
 The Concept of safe mother hood: مفهوم األمومة اآلمنة

ثة المؤثرة على مفهوم األمومة اآلمنة يقصد بها الرعاية الكاملة للمرأة في الفترات األساسية الثال  
 الصحة اإلنجابية وهي طوال فترة الحمل وأثناء الوالدة وما بعدها.

األمومة اآلمنة بديهية من البديهيات ولكنها مع األسف كثيرا  ما تتحطم على صخرة الواقع في 
ووفاة  -كثير من المجتمعات. إذ كثيرا  ما تقضي نحبها أثناء حملها أو عند الوالدة أو بعد الوالدة

ألم كارثة من الكوارث ضخمة األبعاد بالنسبة ألسرتها والسيما ألوالدها الصغار الذين  يفقدون ا
في سن مبكرة حنان األم ورعايتها وينشأون في أسرة مهيمنة الجناح. كما أن وفاة األم كارثة 

 ن.للمجتمع الذي يفقد امراة في ريعان شبابها كان يتوقع أن تستمر في العطاء ردحا  من الزما
 مفهوم الوالدة في سن مبكرة:

 مفهوم الوالدة في سن مبكرة يقصد بها الحمل والوالدة في سنأقل من الثامنة عشرة.       
وتاتي خطوة الوالدة المبكرة في أن الحمل والوالدة تحدث في فترة ال تكون المراة في حالة بدنية 

صبح مولودها أكثر عرضة للوالدة قبل جيدة مما قد يشكل تهديدا  كبيرا  لصحتها اإلنجابية . وي
 األوان.
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ومن مالحظة الباحثة في منطقة الدراسة توجد حاالت كثيرة للوالدة المبكرة المتعسرة خاصة في 
مستشفي تندلتي والدويم والجبلين مما يضطر تحويل هذه الحاالت إلى الخرطوم لعدم وجود عناية 

 ن.كافية لالطفال حديثي الوالدة أو ناقصي  الوز 
 
 
 

 Concept of Mortality:  مفهوم الوفاة
، يثير اللبس لدي الكثيرين، Maternal deathنجد أن مصطلح وفيات األمهات، وهو ترجمة ل 

ن كانت اللغة  أي أن المقصود هنا هو وفاة المرأة أثناء مراحل الحمل، والوالدة وفترة النفاس. وا 
الفترات ، إال  أنه ال يوجد مرادف في اللغة اإلنجليزية تختوي على مصطلح للتعبير عن هذه 

العربية، ولذا سنضطر ألستخدام وفيات األمهات ) برغم ما قد يفسره البعض على أنه وفاة لألم 
في أي مرحلة من مراحل حياتها، وحتى إذا ما استخدمنا مصطلح وفيات النساء الحوامل 

ة النفاس. فحسب تعريف منظمة الصحة )فنستثني بذلك وفاة المرأة أثناء الوالدة أو خالل فتر 
 42العالمية، تعرف وفيات األمهات على أنها: الوفاة التي تحدث ألمراة أثناء حملها ، أو خالل 

يوما  بعد إنتهاء الحمل، بغض النظر عن فترة أو مكان الحمل، ومن أي سبب ناتج عن الحمل 
لعناية الطبية التي تتلقاها المراة اثناء ذاته، أو من جراء تفاقم سبب آخر بسبب الحمل، أو نتيجة ا

 الحمل، مع استثناء الوفيات الناتجة عن الحوادث وعن االسباب العرضية.
 تعتبر الوفاة نهاية حتمية لكل كائن حي .

 The concept of Maternal Mortalityمفهوم تقصي وفيات األمهات : 
بوفيات األمهات بصورة منتظمة ألستخدامها هو نظام لجمع ، تحليل ومعالجة البيانات الخاصة 

في اتخاذ القرارات، ووضع الخطط والمناصرة في مجال صحة االمهات. ويعتبر نظام تقصي 
وفيات االمهات حاليا  مصدرا  مرجعيا  على المستوي القومي لوفيات األمهات والغعاقة لمديري 

 البرامج الصحية.
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وزير الصحة قرارا بالزامية التبليغ الفوري عن وفاة م أصدر 2009في الثامن عشر من مايو عام 
أي ام وقد استكملت هذه الخطوة بموجب مرسوم تنفيذي من وكيل وزارة الصحة وترشيح مسجل 

 قومي لتقصي وفيات االمهات الحوامل.
من خالل العمل الميداني توصلت الباحثة أن مسالة تقصي وفيات االمهات في منطقة الدراسة 

 طئية تواجهها بعض التحديات.تتم بصورة ب
 أعدت عدة اوراق عمل وورش عمل خرجت ببعض التوصيات من بينها :

 التبليغ عن الوفيات. -
 قابلة مدربة في الخدمة فعال. 250توظيف القابالت القانونيات وتم توظيف  -
 محاربة القابالت غير القانونيات. -
 ها خاصة في المناطق الريفية التوعية عبر االجهزة اإلعالمية المختلفة وتوسيع دائرت -
 أهمية التعليم لدي الفتيات لمساعدة انفسهن في عملية اإلنجاب. -
وفي هذه الورقة نستعرض للتحليل األحصائي للدراسة ، ونالحظ أن الحزمة اإلحصائية التي  -

نعكاساتها على  استخدمت قد أفادتنا كثيرا في معرفة تباين الخصائص االجتماعية واإلقتصادية وا 
 ضية وفيات االمهات.ق

 التوزيع التكراري لعبارات محاور الدراسة : فيما يلي التوزيع التكراري لعبارات المحاور:
 المحاور :

 
 الخصائص السكانية لألمهات المتوفيات:

 (  مكان إقامة األمهات المتوفيات:1شكل )
 

 
 م2016المصدر : عمل الباحثة 

Series1, ريف ,

57.10%  ,
57%  

Series1, حضر ,

42.90%  ,
43%  

 حضر ريف
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(  أم 40يقمن في الريف حيث جاء عددهن )( يتضح أن أغلب االمهات 1من الشكل )
%( 42,9(أم أي بنسبة )30%( وعدد االمهات الالئي يقمن في الحضر )57,1وبنسبة )

ومن ذلك يتضح أن لمكان إقامة االم دور كبير في زيادة أو نقصان نسبة وفيات االمهات 
إليه أن نسبة  (م التي أشارت2006الحوامل في الوالية. وهذا يتفق مع دراسة هدي مختار )

أغلب الوفيات كانت في المناطق الطرفية لعدة مشاكل من بينها توفر الخدمة الصحية 
 وكيفية الحصول عليها.

 مهات المتوفيات بمنطقة الدراسة:/ مستوي تعليم األ2

 ( مستوى تعليم األمهات المتوفيات2شكل )

 
 م2017المصدر :إعداد الباحثة من نتائج التحليل 

% 42,9(أم أي بنسبة 30( يتضح أن عدد األمهات االميات الألئي توفين )2)من الشكل 
( أم تعليمهن 10% وأن )25,6( أم مستوي تعليمهن التعليم االساسي أي بنسبة 18و)

% 2,9( أمهات تعليمهن الجامعي أي بنسبة 2% لكل منهما وأن )14,3الثانوي أي بنسبة 
النساء االميات والالئي تعليمهن هو التعليم  وعليه نالحظ أن وفيات األمهات تزداد لدي

 االساسي.
 / التركيب العمري لألمهات المتوفيات بمنطقة الدراسة :3
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 ( التركيب العمري لألمهات المتوفيات بمنطقة الدراسة:3شكل )

 

 م2017المصدر : إعداد الباحثة من نتائج التحليل، 

سنة  15االمهات المتوفيات كانت أعمارهن أقل من ( أم من 30( يتضح أن )3من الشكل )
مما يشير إلى أن الزواج المبكر الذي يمارس بطريقة كبيرة جدا  في الغالبية العظمي من 

(أم 20مناطق الوالية الطرفية ساعد فى رفع معدالت وفيات األمهات الحوامل  في حين أن )
 29-25مدى العمري أقل من %( في ال28,9بنسبة ) 29-20كانت أعمارهن تتفاوت بين 



 

131 
 

سنة، وُتعزي الباحثة السبب في ذلك أن مسألة الزواج المبكر مسألة جبرية ليست للفتاة وال 
 أمها يد فيها وهذا اتضح من العمل الميداني.

وفاة أي بنسبة  10كانت 39-30في حين أن عدد وفيات األمهات في المدى العمري بين 
 سنة فنسبة األمهات المتوفيات قليلة. 40%. آما االعمار األكثر من 14,3

 
 
 
 
 

 الخصائص اإلقتصادية لألمهات المتوفيات:
 ( األمهات المتوفيات الألئي لهن عمل والالئي ليس لهن عمل : 4الجدول )    

 14,3 10 عامالت 
 85,7 60 غير عامالت

 100 70 المجموع
 م2016المصدر : العمل الميداني 

% ليس لهن عمل يؤدينه 85,7(أم متوفاه أي بنسبة 60أن ) ( يتضح4من خالل الجدول )
نما ربات منازل، وأن ) % لديها عمل. وهذة النسبة تشير 14,3(أم متوفاه أي بنسبة 10وا 

إلى إرتفاع معدل وفيات االمهات بين النساء الالئي ليس لهن عمل، أي انهن ليس لديهن 
فرضت عليهن من جراء عادات  اي مصدر دخل ويقعن تحت وطاة الحاجةو الفاقة التي

 وتقاليد البيئة التي يعشن فيها والتي ال تحبذ إدراج البنت في اي مجال من مجاالت العمل.
 :الخصائص الديمغرافية لألمهات المتوفيات بمنطقة الدراسة

 (حجم أسرة االم المتوفاه )عدد اطفالها( في منطقة الدراسة : 5جدول ) 
 النسبة المئوية% ت عدد األمها عدد أطفال األم 

1-3 20 28,6 
4-6 35 50 
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6-8 10 14,3 
8-10 2 4 

 2,9 3 10أكثر من 
 100 70 المجموع

 م2017المصدر: اعداد الباحثة من نتائج التحليل 
-1( إن حجم أسرة االم المتوفاه )عدد اطفالها( في منطقة الدراسة من ) 5يوضح الجدول )

(  نسبتهم 8-6%  ومن )50( بلغت النسبة 6-4) %( ومن28,6( طفل بلغت نسبتهم )3
% . حجم 2,9بلغت النسبة  10% آما أكثر من 4( كانت النسبة 10-8% آما من )14,3

األسرة له عالقة كبيرة بمعدالت الوفاه لألمهات وذلك ألن كثرة االوالد تدرج االم تحت مسمي 
 متكررة والدة وهذا ينهك صحتها ويعرضها للهالك والموت.

 اتمة والنتائج والتوصيات:الخ
 الخاتمة: 

تناولت هذة الورقة دراسة معرفة التباين في الخصائص اإلجتماعية واالقتصادية والديمغرافية  
وعالقتها بوفيات االمهات في والية النيل االبيض. وقد  هدفت الدراسة إلى التعرف على 

ناصر الصحة اإلنجابية مستويات وأتجاهات وفيات األمهات والعوامل المؤثرة فيها وع
 ومساهمتها في عالج مسالة الوفيات.

وتاتي أهمية هذه الدراسة من خالل إهتمامها ببعض الخصائص الجغرافية اإليكولوجية 
والحضارية المؤثرة في مستوي خدمات الرعاية الصحية. وبشكل خاص خدمات رعاية 

مؤشرات والمتغيرات المرتبطة االمومة والطفولة. كما تاتي أهميتها من خالل تحليل بعض ال
بالصحة اإلنجابية ذات العالقة بأتجاهات وفيات االمهات, وكذلك دراسة الخدمات الصحية 
 والتي تعتبر عنصرا مهما عند دراسة الرعاية الصحية لالمهات أثناء فترة الحمل وبعد الوالدة.

الجغرافي والمكاني  وذلك عن طريق التعرف على مستوي الخدمات والرعاية الصحية والتوزيع
 للوفيات بالوالية وكذلك الخدمات بمنطقة الدراسة.والتعرف على قدرة هذه الخدمات وكفايتها.

واتبعت الدراسة العديد من المناهج العلمية, كالمنهج العلمي المعاصر وذلك من خالل تناول 
مشكلة البحث وفروضعا واختيار هذه الفرضيات, إضافة للمنهج الوصفي ، واإلحصائي. كما 
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لتحليل  spssاستخدمت الدراسة بعض البرامج اإلحصائية مثل برنامج الحزم االحصائية 
 امل االرتباط بين متغيرات الدراسة.الفروض وايجاد مع

وبجانب ذلك فقد اعتمدت الدراسة على العديد من اساليب جمع المعلومات مثل المالحظة 
والمقابلة الشخصية ، وقد أعدت الباحثة فيها اسئلة للمجموعات البؤرية التي لها صلة 

 مدني.بحدوث الظاهرة مثل االطباء االخصائيين والقابالت ومنظمات المجتمع ال
حالة واستخدمت الباحثة منهج دراسة الحالة للتعرف على االسباب  70وتم تحديد العينة 

 التي ساهمت في حدوث الوفاة لدي االمهات في منطقة الدراسة. ووجهت ألسر المتوفات.
حيث  spssوقد استخدمت الباحثة بعد اإلنتهاء من العمل الميداني وملء اإلستمارة برنامج 

 الستمارة وترقيمها ثم تفريقها.قام بنرميز ا
 

 نتائج الدراسة: 
أكد جميع األطباء -تمثلت الحقائق والنتائج التي توصلت إليها الدراسةفي اآلتي:    

االختصاصيين والنواب أن من األسباب االساسية لوفيات األمهات هي النزيف قبل وبعد 
شرة في المستشفيات ويمكن من الوالدة واكدوا أن النزيف بعد الوالدة هو ظاهرة صحية منت

 السهولة  تالفيها عكس األمراض األخرى.
حدوث االخطاء الطبية دون رقابة أو محاسبة من أحد؛ لذا تتكرر الحوادث الناجمة من  -

 االخطاء الطبية وتكثر معاناة النساء الحوامل.
ة بمكان الفقر عامل مساعد ومؤثر في سوء الحالة المادية التي تجعل المرأة من الصعوب -

 الحصول على الرعاية الصحية األولية والجرعات األرشادية.
 سوء التغذية احد أسباب الوفاة ألنه يقود إلى اإلصابة بفقر الدم . -
 ظاهرة الوالدات المتكررة والمتقاربة سمة يكثر وجودها في منطقة الدراسة. -
الن غالبية النساء  تعسر الوالدة واحدة من الحاالت الحرجة التي تؤدي إلى الوفاة وذلك -

ْلَن المعاناة وتدخل المستشفي في الحاالت  الحوامل قد يصلن إلى المستشفى بعد أن َكمَّ
 االخيرة.

 .30-15أغلب االمهات المتوفيات أعمارهن صغيرة تقع بين المدي ما بين  -
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 إن أغلب األمهات اميات. -
 إن أغلب األمهات المتوفيات ُكّن ربات منازل ال عمل لديهن. -
م القبائل واألسر في منطقة الدراسة )والية النيل األبيض( ترفض الوالدة في المستشفي معظ -

 بسبب عادات متأصلة وتقاليد متحجرة.
إن من أسباب عدم زيارة هؤالء األمهات المتوفيات للطبيب ُبْعد المسافة وعدم وجود مراكز  -

 صحية للخدمة العالجية.
الدراسة وتؤدي إلى حدوث الوفاه اإلكالمسيا من الحاالت التي يكثر وجودها في منطقة  -

 والتشنجات.
من المالحظ إن ممارسة العادات الضارة كخفاض اإلناث في المناطق الريفية تمارس بصورة  -

 كبيرة.
 المقترحات لهذه الدراسة:

 من المقترحات والتوصيات التي توصلت لها الدراسة تمثلت في عدة محاور منها:
 االمومة:المحور االول :  صحة 

اإلهتمام بتعليم البنات؛ ألن التعليم ليس ضروريا لألم في مرحلة الحمل واإلنجاب فحسب  -
إنما لكل مراحل حياتها. وبناء  على ذلك يجب ان ترتفع نسبة التعليم للبنات في المناطق 
الطرفية التي تعاني من نقص الخدمات التعليمية بإالضافة إلى تاهيل طبيبات متخصصات 

 النساء والتوليد مراعاة لعادات وتقاليد تلك المناطق. ف مجال
 توفير وسائل تنظيم االسرة لتباعد الوالدات حفاظا  على صحة االم والطفل معا . -
 البكرية ومتكررة الوالدة البد ان توضع في المستشفي. -

 المحور الثاني : مجال الرعاية الصحية:
 حكومية.البد من ترفيع المستشفيات الريفية إلي  -
البد من وجود خارطة صحية لكل الوالية حتي يتثني تقسيم المراكز الصحية والقابالت ألداء  -

 الدور الكامل في المجتمعات الريفية.
 مناقشة مشكالت الخدمة الصحية من ارتفاع تكلفة العالج ومسالة توطين العالج بالدخل. -
 لدوائية.ضرورة مراجعة األداء الصيدلي ومراجعة مشكالت الخدمة ا -
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 البد من إعادة النظر في االعتمادات المالية للخدمة الصحية؛ ألن المعتمد ضعيفا  جدا . -
 زيادة الوعي الصحي لألسر والمجتمعات عبر وسائل األعالم ببرامج الصحة اإلنجابية. -
 الكادر المؤهل للمناطق الريفية. -
حلي من خالل بناء القدرات الم–الوالئي –تقوية الهياكل اإلدارية على المستوى اإلتحادي  -

 اإلدارية للعامليين بالتدريب.
 المتابعة الدورية كأخذ وقياس الضغط أثناء الوالدة  -
 التاهيل الفني لفني التخدير. -
 عملية التعقيم تحتاج إلى أجهزة حديثة. -
 تدريب القابالت ورفع مستواهم ومراقبة غير الماهرات. -
 وامبوالت للطوارئتوفير االدوية المنقذة للحياة من دربات  -
 تحسين إمكانية الوصول للخدمات ومعالجة طوارئ الحمل والوالدة. -

 المحور الثالث:  خفاض اإلناث:
 محاربة ظاهرة الخفاض لإلناث وتفعيل كل القوانين التي تحد من ممارسة هذه الظاهرة. -
رسالها ف - ورا  توعية الناس واألمهات بعدم اإلزعاج في حالة حدوث التشنجات للحامل وا 

 للطبيب إلسعافها.
زيادة تغطية القري بالقابالت وتطوير أدائهن وتحسين الفجوات المرصودة بين عملهن، لكن  -

مشكلة إدراج البنات في مدارس القبالة في منطقة الدراسة أصبحت مشكلةإ جتماعية في 
 المقام األول.

ها كبيرات في السن البد من اختيار القابالت في سن صغيرة ومتعلمات ألن القابالت اغلب -
ونظرهن ضعيف واميات وذلك ينعكس في عدم إدراكهن في اسعاف المتعسرة في الوالدة 

 وبالتالي تحدث الوفاة.
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–دار المعرفة الجامعية  –م(: جغرافية السكان أسس وتطبيقات 1993محمد)/ أبو عيانة, فتحي 2

 اإلسكندرية.
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 الخرطوم الحضري، رسالة دكتوراه، الخرطوم.

 -األسباب والعالج بمعتمديه الدويم وفيات األمهات(: 2007قناوي، ربيع محمد عبدالرحمن ) -
 والية النيل األبيض، رسالة دكتوراه، الخرطوم.

: اتجاهات الخصوبة البشرية بوالية شمال (2007محمد ،إجالل عوض اهلل فضل المولى ) -
 رسالة دكتوراه، الخرطوم. ،2115 -0993دارفور: دراسة حالة محلية الفاشر في الفترة مابين 

الخدمات الصحية األولية في محلية ود مدني الكبرى تطورها م(: 2008لى أحمد)البشير،تيسير ع -
 ،خصائصها وأنماطها المكانية.

رسالة دكتوراه  مؤشرات واتجاهات خصوبة السكان بمدينة شندي(: 2008حمودة، عبد اهلل علي ) -
 ،  النيلين.

الجتماعية علي وفيات أثر العوامل االقتصادية وا(: 2008سعدوك،  أمل الطيب عبد اهلل )-
 رسالة ماجستير ،  الخرطوم . (2115-2111األمهات واألطفال الرضع بمدينة كسال في الفترة )

أثر الخصائص االقتصادية واالجتماعية على وفيات األمهات والرضع م(: 2008زين العابدين،)-
 بوالية نهر النيل.

اعي واالقتصاد السياسي عن وفيات دراسة اإلحصاء االجتمم(:2009سليمان، فاطمة دفع اهلل)-
 األمهات في السودان.

الصحة اإلنجابية وأثرها في وفيات األمهات واألطفال حديثي م(: 2013محي الدين، ميرفت ) -
 الوالدة بمحلية أم بدة بوالية الخرطوم

سكن ذوي الدخل المحدود الدرجة الثالثة وعالقته بالتنمية م(: 2014حسيب، غادة الجيلي) -
 م(2014-1970والية الخرطوم في من )-ضرية في محليتي كرري وأمبدةالح
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 على  إنتاجية المحاصيل النجيلية  تأثير إضافة مخلفات الحيوان

 جامعة النيل األبيضاستاذ مساعد  -الدولة عبد المطلب أحمد         د. قمر                 

Gamar1962@gmail.com 

 المستخلص :   

في دراسة أجريت تجربة حقلية لموسمين زراعيين متتاليين في مزرعة خاصة بمنطقة الرياض       
بالمملكة العربية السعودية. لدراسة أثر إضافة سماد زرق الدواجن واليوريا على مكونات  اإلنتاجية 

الصنف يكورا روجو ، كأحد المحاصيل النجيلية . ( .Triticum aestivum Lلمحصول القمح )
تمت إضافة السماد العضوي وغير العضوي كل علي إنفراد أو اإلثنين معا. السماد العضوي 

طن/هك( وكانت اإلضافة بنسب مختلفة 10المستخدم في هذه الدراسة هو زرق الدواجن بمعدل )
ير العضوي المستخدم هو سماد اليوريا ) %( للموسمين. السماد غ%25،%50،%75، 100)

46%N  كجم300( بمعدلN ،(%48)وسماد سوبرفوسفات   /هكتار Ca(H2PO4)2   )   بمعدل
 كجم 50بمعدل  (K2SO4%48)/هكتار، وسماد سلفات البوتاسيوم Ca(H2PO4)2 كجم 175

K2SO4 / .تم ترتيب المعامالت على حسب تصميم القطاعات العشوائية الكاملة في أربعة هك
مكررات. توصلت النتائج إلى أن إضافة خليط زرق الدواجن مع اليوريا لها تأثير معنوي على إنتاجية 
الحبوب والتبن وكانت أفضل من إضافة اليوريا على إنفراد. وفي ذات السياق فإن إضافة زرق 

% لم يكن لها أي تأثير معنوي على إنتاجية الحبوب 50ه وخليطه مع اليوريا بنسبة الدواجن بمفرد
أظهرت النتائج أن الزيادة في دليل الحصاد كانت معنوية والتبن مقارنة مع اضافة اليوريا لوحدها. 

 مقارنه مع الشاهد عند إضافة خليط سماد زرق الدواجن مع اليوريا. 

تروجين المأخوذ بواسطة النبات له دالله معنوية في جميع المعامالت أشارت النتائج إلى أن الني   
مقارنة مع الشاهد في كال الموسمين ، كما أن خليط زرق الدواجن مع اليوريا أدت إلى زيادة معنوية 
مقارنة مع سماد اليوريا في كال الموسمين. كما أوضحت النتائج أن قيمة كفاءة إستخدام النيتروجين 

في الموسم األول والثاني على التوالي. وفيما  35.34-26.68و 34.43-24.15دودكانت في الح
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موسم األول والثاني في ال 26.02-11.93و 21.75-10.9يخص الكفاءة المحصولية فإنها بلغت 
 على التوالي.

 

ABSTRACT 

This study was conducted for two consecutive seasons in a private 

farm at El-Riyadh area-Saudi Arabia to investigate the effect of chicken  

manure and urea application on yield of wheat (Triticum aestivum L.). Plant 

cv. Yecora Rojo. The organic and inorganic fertilizers were added single or 

in four combination. Organic fertilizer used in this study was chicken  

manure at (10 ton/ha) with different ratios (100%,75%,50% and 25%) for 

two seasons. Inorganic fertilizers used were Urea (46%N) at level 300kg 

N/ha, Triple super phosphate  (48% Ca(H2PO4)2) at level 175kg/ha and 

potassium sulphate at level 50kg K2SO4 /ha.                                         

 The treatments were arranged in completely randomized block 

design with four replications. The growth parameters measured were plant 

height, number of leaves and plant dry weight. Reproductive attributes 

investigated were number of spikelets per spike, seeds weight per spike, 

100-seed weight and seed yield per unit area. The straw yield, harvest 

index, nitrogen use efficiency and agronomic efficiency were also studied  

in this experiment. 

The results showed that organic, inorganic fertilization and their 

combinations significantly increased all growth parameters measured in 

this study. On the other hand there is insignificant difference between 

single addition of chicken manure, its combination of 50% with urea and 

urea alone on growth parameters. While its application of other different 

ratios with urea had significant effect.                          

The results revealed that the combination of chicken manure with 

urea increased seed and straw yield significantly . In addition to that both 

treatments are better than the single addition of urea. In contrast, single 
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chicken manure addition and its combination of 50% with urea had no 

significant effect on seeds and straw yield as compared to urea alone.           

                                                                        

The results indicated that the harvest index increased significantly 

with the addition combination of chicken manure and  urea  as compared 

with the control.  

The results showed that the treatments exerted significant increase 

in the percentage of nitrogen in the seeds in comparison with the  control. 

Also the increase in the percentage of nitrogen was significant with the 

addition of combination of organic manure and chemical fertilizers in 

comparison with urea alone. While there is insignificant increase in 

comparison with urea fertilizer in the second season although there 

increasing in the percentage of nitrogen in the seeds. With regards to the 

percentage of nitrogen in the leaves, the treatments exerted a significant 

increase compared to the control in the two season. Also chicken manure in 

combination with inorganic fertilizers caused a significant increase in the 

percentage of nitrogen in the leaves as compared with urea alone in the 

two  seasons.                                                                                

The results indicated that the nitrogen uptake by plants increased 

significantly with all treatments compared with control in the two seasons. 

Also the combination of chicken manure with urea increased the uptake 

significantly in comparison with urea fertilizer.                                                     

                                                           

The results revealed that the value of nitrogen use efficiency ranged 

between 24.15-34.43 and 26.68-35.34 in the first and second season 

respectively. With regard to agronomic efficiency  it ranged from 10.9 - 

21.27 and 11.93 - 26.02 in the first and second seasons respectively.              
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 المقدمة :

إن مفتــــاح تحســـــين اإلنتـــــاج الزراعـــــي واســـــتدامته يعتمــــد علـــــى اإلضـــــافة المســـــتمرة للمخلفـــــات 
والحيويـة للتربـة  ممـا العضوية . وللمادة العضوية دور هام في تحسين  الخواص الفيزيائيـة والكيميائيـة 

بـــنعكس بدرجـــة  كبيـــرة علـــى زيـــادة اإلنتاجيـــة . وتمثـــل المخلفـــات الحيوانيـــة ) الـــروث والبـــول ( لألبقـــار  
مختلطــة مــع التــراب كفرشــة تحــت الحيوانــات ، وباإلضــافة  لألبقــار تمثــل مجموعــة األغنــام  والمـــاعز 

العضــوية . ويعتبــر ســماد المزرعــة  والجمــال وحيوانــات المزرعــة  األخــرى  مصــدرا اخــرا مــن المخلفــات
أفضــل ســـماد عضـــوي  يضــاف للتربـــة فـــي جميـــع دول العــالم وهـــو خلـــيط مــن مخلفـــات الحيوانـــات مـــع 

 الفرشة .

 لدراسات السابقة :ا

لمعرفـة   Abdella (1989) (5)و    Gabir (1984)(12)وفـي دراسـات سـابقة أجراهـا  
راعــة األراضــي المتــأثرة بــالمالح فــي الســودان أثــر زرق  الــدواجن وســماد المزرعــة علــى استصــالح وز 

بواليــة الخرطــوم  وجــدا أن زرق الــدواجن  وســماد المزرعــة أديــا إلــى نقصــان الملوحــة فــي التربــة وزيــادة 
 اإلنتاجية .

( أن اســــتخدام زرق الــــدواجن تحــــت 1993) شــــحاته وأخــــرون ،(3)وفــــي دراســــة أخــــرى وجــــد 
جيــة عاليــة  ال تتناســب مطلقــا مــع  انخفــاض نوعيــة الميــاه الترويــة  بميــاه عاليــة الملوحــة أدى إلــى إنتا

 المستخدمة .

( أن زرق الـدواجن أكثـر فعاليـة مـن روث المزرعـة BARC,1979)(10) وفي دراسـة أجراهـا 
 في إمداد المحصول بالعناصر الغذائية وذلك نسبة لمحتواه العالي منها.

ــــدواجن 2000) برهــــان وهجــــو (2)أوضــــح  حامضــــي لــــذلك فهــــو مناســــب ( أن ســــماد زرق ال
لألراضي القاعدية ويعتبر  سهل الـذوبان  وسـريع التحلـل لـذلك يجـب الحـذر عنـد اسـتخدامه ألن وضـع 
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كميـات كبيــرة  منـه بــالقرب مـن النباتــات قـد تــؤدي إلــى اإلضـرار بهــا مـن جــراء  الحـرارة العاليــة المتولــدة 
 من تحلل السماد وكذلك ارتفاع الحموضة حول الجذور .

 

 ة البحث :مشكل

إن طــرق الزراعــة التقليديـــة الحديثــة تعتمـــد علــى االســـتخدام المتزايــد لألســـمدة المعدنيــة ومبيـــدات       
ــــى المنتجــــات  ــــب مــــوخرا عل ــــنفس القــــدر المنتجــــات ، زاد الطل ــــة وب ــــوث البيئ اآلفــــات المصــــنعة التــــي تل

تكمــن مشـكلة الدراســة العضـوية والطبيعيـة واتجــه اإلنسـان لطلــب مـواد غذائيــة  صـحية وغيــر ملوثـة . و 
 في األتي :

 زيادة إنتاجية المحاصيل باستخدام التسميد العضوي للحصول على منتج عضوي. -1
 التقليل من استخدام األسمدة الكيميائية لمنع التلوث البيئي . -2

 أهداف البحث :

 معرفة تأثير استخدام مخلفات الحيوان على انتاج المحاصيل النجيلية . -1
 المحاصيل التي يمكن زراعتها بالمنطقة  .معرفة أنواع  -2
اســتخدام التكنولوجيــا فــي المــزارع والمصــانع والمــدن لمعالجــة المخلفــات  العضــوية بطريقــة  -3

 اقتصادية وآمنة . 
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 المواد وطرق البحث

Materials and Methods 

  Location  موقع التجربة :

لقد نفذت  هذه التجربة بأحد المزارع الخاصة  بمنطقة  الرياض التي  تقع في وسط المملكة         
  .العربية السعودية 

ة أكثر المنا  في هذه المنطقة هو منا  شبه جاف ويتميز بشتاء بارد وصيف حار. وبصفة عام    
درجة مئوية ،  45الشهور حرارة هي يونيو ويوليو وأغسطس بمتوسط  أعلى درجة حرارة في حدود 
درجة مئوية.  10بينما أكثر الشهور برودة هي ديسمبر ويناير وفبراير بمتوسط أدنى درجة حرارة 

صر فترة مم. وتنح 138وتتفاوت كمية األمطار وشدتها وتوزيعها في مختلف السنين وبلغ متوسطها 
سقوط األمطار في الغالب ما بين شهري نوفمبر ومايو. وتعد شهور الربيع ) مارس ، ابريل ، مايو ( 
وشهور الشتاء ) ديسمبر ، يناير ، فبراير ( أكثر شهور السنة أمطارا. أما الرطوبة النسبية فهى 

%  في يونيو  20% في أكتوبر ونوفمبر  وديسمبر  بينما تنخفض عن 50تتفاوت أيضا وتتعدى 
 ويوليو وأغسطس. 

  Preparation and layout of the experimentإعداد وتخطيط التجربة : 

كجم  12سم وملئت بالتربة   30سم  وارتفاعها  25أصيص بالستيك متوسط قطريها  40ُجهز     
كجم لكل أصيص(.  12من منطقة الدراسة وبعد ذلك وضعت كمية متساوية من التربة ) حوالي 

 تمت زراعة خمس وعشرون حبة في كل أصيص لتنمو في الصوبة البالستيكية المعدة لهذا الغرض.

 وُنظمت هذه األصص باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بأربعة مكررات  

 Complete Randomized Block  Design ).) 
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  Materials used المواد المستخدمة :

  Inorganic fertilizerالسماد الكيميائي :    

( والجرعة الموصى  N%46السماد الكيميائي المستخدم في هذه الدراسة يتمثل في سماد اليوريا )    
  Ca(H2PO4)2   %48/هكتار، وسماد سوبر فوسفات  Nكجم300بها لمحصول القمح هي 

 K2SO4  (%48)/هكتار، وسماد سلفات البوتاسيوم P2O5كجم 175والجرعة الموصى بها هي 
 /هك. K2SO4 ( %48)كجم 50والجرعة الموصى بها 

  Organic fertilizerالسماد العضوي: 

طن / هكتار بنسب  10بمعدل    Chicken manureاستخدم في هذا البحث سماد زرق الدواجن 
%(. وكانت اإلضافة على إنفراد أو مخلوط بالسماد 25%، و 50%، 75%، 100مختلفة )
 . الكيميائي

  Cultivarالصنف المزروع: 

من  (Triticum aestivum var.Yecora Rojo)في هذه التجربة صنف يكورا روجو زرع   ُ 
أصناف قمح الخبز مبكرة النضج وهو من أصل أمريكي ، كأحد المحاصيل النجيلية . وقد تم 

لوزارة الزراعة الحصول على هذه الحبوب من قسم المحاصيل التابع لمركز األبحاث الزراعية التابع 
 والمياه بمنطقة القصيم بعنيزة والشركة الوطنية إلكثار البذور بالرياض. 

  Treatments and applications المعامالت وطرق اإلضافة:

وزعت المعامالت عشوائيا  على كل واحد من القطاعات األربعة وكان عددها في هذه التجربة عشرة 
 كاآلتي : 

 المعامالت:

  الشاهد .1
 يوريا .2
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 % زرق الدواجن25% نيتروجين + 75 .3

 % زرق دواجن + فسفور + بوتاسيوم25% نيتروجين + 75 .4

 % زرق دواجن 50% نيتروجين + 50 .5

 % زرق دواجن + فسفور + بوتاسيوم50% نيتروجين + 50 .6

 % زرق دواجن75% نيتروجين + 25 .7

 % زرق دواجن + فسفور + بوتاسيوم75% نيتروجين + 25 .8

 % زرق دواجن100 .9

 % زرق دواجن + فسفور + بوتاسيوم100 .10

N  ترمز للنتروجين(Nitrogen) وM  ترمز لزرق الدواجن(Chicken manure) وP ترمزللفسفور 

(Phosphorus) وK  ترمز للبوتاسيوم(Potassium). 

 

 

 ( ملخص المعامالت والرمز والجرعة 0جدول )

 الجرعة الرمز المعاملة

 صفر C الشاهد

 كجم/هكUrea 300 اليوريا

%نيتروجين + 75
 %زرق الدواجن25

25%M +75%N 225كجمN + طن0.25/هكMهك/ 

%نيتروجين + 75
%زرق الدواجن + 25

 فسفور + بوتاسيوم

75% + 25%M  
+ P+K 

 كجم175/هك+Mطن2.5/هك+Nكجم225
Ca(H2PO4)2 +كجم50/هكK2SO4هك/ 

 طن/هك5/هك + NكجمM 150%50 + %50%نيتروجين + 50
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%. أما السماد الكيميائي حددت جرعاته  3.82حيث كانت نسبة النتروجين في سماد زرق الدواجن
 الموصى به لمحصول القمح في المملكة العربية السعودية.حسب 

  Sowingالزراعة:  3-5

تمت زراعة بذور القمح صنف يوكورا روجو التي تم استجالبها من محطة ابحاث عنيزة بالقصيم     
( 2009/2010ومن الشركة الوطنية إلكثار البذور في األسبوع األول من شهر ديسمبر للموسمين )

كجم / هكتار، حيث تمت الزراعة في أصص بالستيكية  120( وبمعدل بذور 2010/2011و )

 %زرق دواجن50

%نيتروجين + 50
%زرق دواجن + 50

 فسفور + بوتاسيوم

50%N+50%M 
 +P+K 

  كجم175/هك +Mطن5/هك+Nكجم150
Ca(H2PO4)2+هك/ 

 هكK2SO4 / كجم50 

%نيتروجين+ 25
 %زرق دواجن75

25%N+75%M 75كجمN+طن7.5/هكMهك/ 

%نيتروجين+ 25
%زرق دواجن 75

 +فسفور +بوتاسيوم

25%N+75%M 
+P+K 

 كجم175/هك+Mطن7.5/هك+Nكجم75
Ca(H2PO4)2+50/هك 

K2SO4هك/ 

 

 /هكMطنM 10%100 % زرق دواجن100

%زرق دواجن 100
 +فسفور+بوتاسيوم

 

100%M+P+K 10طنM+كجم175/هك Ca(H2PO4)2هك/ 

 /هكK2SO4كجم50+
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سم ثم غطت بالتربة.  4حبة في كل أصيصة على عمق  25ملئت بالتربة الزراعية حيث تم وضع  
وتمت عملية الري لكل التجربة مباشرة بعد الزراعة باضافة كمية كافية من مياه الري. بعد ذلك 

بيل واحد وعشرين يوما من سميد بالجرعات الموصى بها حيث توقف الري قانتظمت عملية الري والت
 الحصاد.

 جمع البيانات: 3-6

يوم من الزراعة في فترات بين الفترة واألخرى خمسة  30معايير النمو الخضري تم أخذها بعد     
ت يوم من الزراعة وذلك للموسمين.  أختيرت خمسة نباتا 75-60-45-30عشر يوما كاآلتي : 

 عشوائيا من كل أصيصة وتم تحديدها لمتابعة مواصفات النمو الخضري ومن ثم مكونات اإلنتاجية . 

  Yield  and  yield componentsاإلنتاجية ومكوناتها: 

ُأخذت بعد نضج المحصول حيث تم حساب عدد النباتات في مساحة األصيصة) وحولت للمتر    
احة ثم اختيرت خمسة نباتات عشوائيا  من هذه المساحة  المربع ( وحسبت النباتات في هذه المس

 لتحديد مكونات اإلنتاجية.

  Number of spikelets per spikeعدد السنيبالت في السنبلة : 

قطعت السنابل بحذر من  الخمسة نباتات السابقة وحملت إلى المعمل ثم فصلت السنيبالت  بحذر  
 احد.وتم عدها ومن ثم أخذ متوسط النبات الو 

 Grain weight per spike (gm) وزن الحبوب في السنبلة )جم(: 

ُاستخدمت الخمسة نباتات السابقة ووزنت حبوبها وبقسمة وزن الحبوب في السنابل على عدد   
 وزن الحبوب في السنبلة الواحدة. السنابل تم الحصول على

 seed weight (gm) 100 وزن المائة حبة )جم(:

حبة  ووزنها بالميزان الحساس  100أخذت عينات عشوائية من البذور لكل وحدة تجريبية وتم عد   
 بعد تجفيفها ومن ثم الحصول على وزن المائة حبة.
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 Grain yield (kg/ha): إنتاجية الحبوب ) كجم/هـ( 

نتاجية تم أخذ بذور الخمسة نباتات والتي جمعت من كل وحدة تجريبية ولتحسب على أساسها إ 
 الحبوب في الهكتار كاألتي : 

 1000×عدد النباتات في المتر المربع × نباتات  5وزن بذور الـإنتاجية الحبوب = 

                                      5 ×1000 

 Straw  yield (kg/ha): إنتاجية التبن )كجم / هـ( 

 (W1من وزن المحصول البيولوجي ) (W2 ) تم  طرح وزن البذور  

 المحصول اإلقتصادي  –إنتاجية التبن = المحصول البيولوجي 

Straw yield (kg/ha) = W1-W2 

 Harvest Index: دليل الحصاد )%(  6 

  (W1تم وزن الخمسة نباتات المأخوذة من مساحة األصيصة )حولت للمتر المربع( بعد جفافها )   
ثم حسب بعد ذلك دليل الحصاد   (W2قة حذرة وتم فصل الحبوب  ووزنت )ثم فصلت السنابل بطري

 كاألتي : 

  100×المحصول االقتصادي دليل الحصاد % = 

 المحصول البيولوجي                     

100  ×w2  =Harvest index % 

w1      

 Plant analysisتحليل النبات: 
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أخـذت خــمسة نباتـات عشـوائيا مــن كـل وحــدة تجريبيـة وبعـد تجفيفهــا فصـلت البــذور وتـم ســحن 
األوراق لتقــــدير النســــبة المئويــــة للنتــــروجين فــــي البـــــذور واألوراق وكميــــة النتــــروجين المأخـــــوذ بواســـــطة 

 النبات. 

 Soil analysisتحليل التربة : 

سم ( من منطقة العمارية 30 –ة ) صفر جمعت التربة في هذه التجربة من الطبقة السطحي  
( يوضح الصفات الفيزيائية والكيميائية لهذه التربة قبل الزراعة. أما محتوى 2بالرياض  والجدول )

النتروجين في التربة بعد الزراعة تم تحديده بأخذ عينات من  كل الوحدات التجريبية بعد الحصاد 
 ضا تم تحديد الكربون العضوي.وأي  ) ( Ion chromatographyوتحليله بجهاز 

 (:2جدول )

 التحليل الميكانيكي والكيميائي للتربة قبل الزراعة

 EC           K          N          O.M Texture      pH       Particle  size  distribution  %   

mg/l       mg/l        %   1 -Sand         Silt          Clay             class                 dS/m 

82           11.2         6.8        loamy sand    7.97    5.64        155        9.66       0.02 

 

 

 Agronomic efficiency (AE)الكفاءة المحصولية : 

 تم تقدير الكفاءة المحصولية  بالمعادلة األتية :   

 إنتاجية الحبوب في الشاهد  –إنتاجية الحبوب المسمدة                 

 كمية النتروجين المضافة                            

Grain yield (control)-Grain yield (fertilized) Agronomic efficiency (AE) = 
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        Amount of nitrogen applied 

 

   Nitrogen use  efficiencyدام النتروجين: كفاءة استخ

 تم تقدير كفاءة إستخدام النتروجين بالمعادلة األتية :    

 

 اإلنتاجية

 النتروجين المأخوذ في األجزاء العليا للنبات                             

 

   

 Statistical  analysisالتحليل اإلحصائي : 

تم حساب المتوسطات ومن ثم تحليل النتائج إحصائيا حسب تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  
( أما فصل المتوسطات فقد تم باستخدام اختبار دنكن للمدى المتعدد  Excelباستخدام برنامج إكسل )

(Duncan’s Multiple Range Test) ( DMRT)  ( 0.05عند مستوى معنوي.) 
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 النتائج

Results 

 

 تأثير التسميد العضوي وغير العضوي على مكونات اإلنتاجية:

Effect of organic and inorganic fertilization on yield components: 

 Number of spikelets per spikeعدد السنيبالت في السنبلة: 

زرق الدواجن  أوضحت النتائج أن متوسط عدد السنيبالت في السنبلة يزداد عند إضافة سماد
 . .Fig(1وسماد اليوريا وخليطهما المستخدم بالنسب المختلفة في هذه الدراسة للموسمين )

إال أن نتائج التحليل اإلحصائي أظهرت أن الزيادة المعنوية في عدد السنيبالت نتجت من 
وبالمعاملة  (M+P+K%100)إضافة زرق الدواجن مع عنصري الفسفور والبوتاسيوم بالمعاملة 

(50%N+50%M+P+K)  وخليطه مع سماد اليوريا في المعاملة(75%N+25%M)  و المعاملة
(75%N+25%M+P+K) .مقارنة مع الشاهد وسماد اليوريا 

في هذا السياق نجد أن إضافة ضعف الجرعة من زرق الدواجن مع سماد اليوريا في 
 46.0والي ة الزيادة ححيث بلغت نسب 35.58و  41.83الموسمين أعطت أعلى عدد من السنيبالت 

 % على التوالي.40.35و 

 Grain weight per spikeوزن الحبوب في السنبلة: 

أظهــرت النتــائج أن متوســط وزن الحبــوب فــي الســنبلة يــزداد عنــد إضــافة ســماد زرق الــدواجن 
 .Fig. (2)وسماد اليوريا وخليطهما المستخدم بالنسب المختلفة في هذه الدراسة لكال الموسمين 
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% 100نتائج التحليل اإلحصائي إتضح أن إضافة سماد زرق الدواجن بمفرده بنسبة  من
ضافته مع سماد اليوريا بنسبة  % لكل منهما 50ومع عنصري الفسفور والبوتاسيوم بذات النسبة وا 

وبنفس النسبة مع عنصري الفسفور والبوتاسيوم تزيد من وزن البذور زيادة غير معنوية. في حين 
و  (N+75%M%25)خليط سماد زرق الدواجن مع سماد اليوريا للمعامالت أعطى إضافة 

(75%N+25%M)  وبنفس المعامالت مع عنصري الفسفور والبوتاسيوم زيادة ذات داللة معنوية
 مقارنة مع إضافة سماد اليوريا لوحده والشاهد وذلك في الموسمين .

جم وكانت  0.79جم و  0.76في هذا اإلطار نجد أن أعلى وزن للبذور في السنبلة بلغ 
 موسم األول والثاني على التوالي.% لل19.7% و 49.0نسبة الزيادة في الوزن حوالي 

 seed weight 100وزن المائة حبة: 

أشارت النتائج أن متوسط وزن المائة حبة يتناقص كلما زادت نسبة النيتروجين في خليط 
 .Fig. (3)ه الدراسة لكال الموسمين سماد زرق الدواجن مع سماد اليوريا المضاف في هذ

نتائج التحليل اإلحصائي وضحت أن متوسط وزن المائة حبة لم يتأثر معنويا عند إضافة 
% بمفرده و مع عنصري الفسفور و البوتاسيوم وعند إضافة خليطه 100سماد زرق الدواجن بنسبة 

يوم لكال الموسمين مقارنة % مع سماد اليوريا بدون أو مع عنصري الفسفور و البوتاس50بنسبة 
بالشاهد. في حين كانت الزيادة معنوية في وزن المائة حبه فقط في الموسم األول عند إضافة خليط 

 . (N+75%M+P+K%25)كل منهما مع اليوريا وفي الموسم الثاني عند إضافة المعاملة 

معنوي على  ومن ناحية أخرى نالحظ أن إضافة سماد اليوريا بمفرده ليس لديه أي تأثير
جم و  36.50متوسط وزن المائة حبه مقارنة بالتسميد المتكامل. وسجل أقصى وزن للمائة حبه 

% للموسم األول والثاني على 12.4و  20.7جم حيث بلغت نسبة الزيادة في الوزن حوالي  34.00
 التوالي.

 Grain yieldإنتاجية الحبوب: 
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أوضحت النتائج أن متوسط إنتاجية الحبوب )كجم/هكتار( يزداد في جميع المعامالت المضافة      
 .Fig. (4)لكال الموسمين 

من نتائج التحليل اإلحصائي تبين أن اإلختالف بين متوسط إنتاجية الحبوب له داللة 
شاهد وذلك في الموسمين معنوية عند إضافة سماد زرق الدواجن وسماد اليوريا و خليطهما مقارنة بال

. حيث نالحظ أن إضافة خليط زرق الدواجن مع سماد اليوريا أدت إلى زيادة معنوية في إنتاجية 
)كجم/هـ( 4916.55الحبوب مقارنة مع إضافة سماد اليوريا فقط. وكانت أعلى إنتاجية 

دة إلى ووصلت نسبة الزيا (N+25%M+P+K%75))كجم/هـ( وذلك عند إضافة المعاملة 3816.4و
% في الموسم األول والثاني على التوالي. في حين لم تكن هناك أي داللة معنوية في 40% و 69

% 50إنتاجية الحبوب عند إضافة سماد زرق الدواجن على إنفراد أو خليطه مع سماد اليوريا بنسبة 
 لكل منهما مقارنة مع إضافة سماد اليوريا لوحده. 

 Harvest indexدليل الحصاد: 

حت النتائج أن متوسط دليل الحصاد يزداد في جميع المعامالت المضافة لكال وض
 .Fig. (6)الموسمين   

أشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى أن اإلختالف بين متوسط دليل الحصاد له داللة 
% من سماد 75% من سماد رزق الدواجن مع 25معنوية مقارنة مع الشاهد وذلك عند إضافة خليط 

بدون ومع عنصري الفسفور والبوتاسيوم في الموسم األول. أما في الموسم الثاني يزداد معنويا   اليوريا
عند إضافة خليط كل من سماد زرق الدواجن مع سماد اليوريا بنسبهم المختلفة. كما نالحظ أن 

% مع سماد اليوريا لم 50% على إنفراد وفي خليط بنسبة 100إضافة سماد زرق الدواجن بنسبة 
 ؤدي إلى فرق معنوي في الموسمين .ت
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Fig. (1):                                                                                                                         

                                                                                                                      (   0الشكل)

              

أثر إضافة سماد النيتروجين وزرق الدواجن على متوسط عدد السنيبالت في السنبلة لمحصول 
 القمح لموسميين متتاليين )صنف قمح الخبز(

 

 

C.V= 12.58%              SE= ± 3.09 
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C.V= 12.11%              SE= ± 2.64 

 الحروف المتشابهه تعني أن المتوسطات ليس بينها فروق معنوية 

 

 

 (:2الشكل )

Fig. (2): 

أثر إضافة سماد النيتروجين وزرق الدواجن على متوسط وزن الحبوب في السنبلة )جم( 
 لمحصول القمح لموسميين متتاليين )صنف قمح الخبز(
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C.V= 16.12%              SE= ± 0.07 

 

 

 
C.V= 14.28%              SE= ± 0.07 

 الحروف المتشابهه تعني أن المتوسطات ليس بينها فروق معنوية
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 (:3الشكل )

Fig. (3): 

أثر إضافة سماد النيتروجين وزرق الدواجن على متوسط وزن المائة حبة )جم( لمحصول القمح 
 لموسميين متتاليين )صنف قمح الخبز(

 

C.V= 8.60%              SE= ± 1.96 

 C.V= 5.97%              SE= ± 1.32 
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 المتوسطات ليس بينها فروق معنويةالحروف المتشابهه تعني أن 

 (:4الشكل )

Fig. (4): 

أثر إضافة سماد النيتروجين وزرق الدواجن على متوسط إنتاجية الحبوب )كجم/هك( لمحصول 
 القمح لموسميين متتاليين )صنف قمح الخبز(

 

 

C.V=8.41 %              SE= ± 177.35 
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C.V=1076.  %              SE= ± 289.52 

 لمتوسطات ليس بينها فروق معنوية الحروف المتشابهه تعني أن ا
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 (:5الشكل )

Fig. (5): 

أثر إضافة سماد النيتروجين وزرق الدواجن على متوسط إنتاجية التبن )كجم/هك( لمحصول 
 متتاليين )صنف قمح الخبز(القمح لموسميين 

 
C.V=8.14 %              SE= ± 247.59 
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C.V=12.65 %              SE= ± 476.34 

 لمتوسطات ليس بينها فروق معنوية الحروف المتشابهه تعني أن ا

 (:6الشكل )

Fig. (6): 

القمح  أثر إضافة سماد النيتروجين وزرق الدواجن على متوسط دليل الحصاد )%( لمحصول
 لموسميين متتاليين )صنف قمح الخبز(
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C.V=10.15 %              SE= ± 4.23 

 

 
C.V=9.65 %              SE= ±2.78  

 الحروف المتشابهه تعني أن المتوسطات ليس بينها فروق معنوية 
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 المناقشة

Discussion 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير إضافة المخلفات الحيوانية على إنتاجية محصول القمح        
في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، ووزعت المعامالت عشوائيا على أربعة مكررات 

 بمستويات مختلفة من جرعات التسميد .

صر الغذائية الضرورية تتحسن عندما قدرة المحاصيل في الحصول على إحتياجاتها من العنا
تتم إضافة هذه العناصر على صورة أسمده عضوية وكيميائية معا  وبكميات مناسبة بناء  على نتائج 
تحليل التربة. كما أن الكفاءة العالية ال تتأتى إال عن طريق اإلستغالل اإلقتصادي لألسمدة 

 العضوية.

ي مخلوطا  مع الغير عضوي يمكن أن يساعد في إن األثر المتكامل إلستعمال السماد العضو 
إستدامة اإلنتاج الزراعي في األراضي الفقيرة من المادة العضوية كما يحسن الخواص الفيزيائية 
والكيميائية للتربة ويزيد من إنتاجيتها. عموما أثبتت الدراسات أن إنتاجية القمح في تجارب التسميد 

الموقع وتحت ذات الظروف الفالحية ، ويعزى هذا اإلختالف الحقلية تختلف من زمن آلخر في نفس 
للظروف البيئية السائده حيث تعتبر خصوبة التربة ودرجة الحرارة أحد العوامل الهامة والمؤثرة على 

 نمو محصول القمح 

إن التأثير األساسي للنيتروجين على مكونات اإلنتاجية يتمثل في زيادة عدد والسنيبالت 
 ي السنبلة.ووزن الحبوب ف

أن الزيادة في مكونات اإلنتاجية كانت عند زيادة جرعات النيتروجين  وجدفي الدراسة الحالية 
ستخدام السماد المتكامل حيث خليط السماد العضوي مع النيتروجين غير العضوي كان له أثره  في  وا 

في السنبلة. ويفسر  رفع كفاءة إستعمال الماء بواسطة النبات وزيادة عدد السنيبالت ووزن الحبوب
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هذا أيضا  لوجود المادة العضوية الغنية بالعناصر الغذائية خاصة العناصر الصغرى باإلضافة لوجود 
عنصري الفسفور والبوتاسيوم في السماد المتكامل و اللذان يزيدان المقدار المستفاد من النيتروجبن. 

( ,2000( ، )محمد Singh, 1987; Said, 1975()20()24وهذا يشابه النتائج التي توصل إليها )
أن الزيادة المعنوية لمكونات اإلنتاجية راجع لزيادة  (. والذين ذكروا1()2005(و)السباعي ، 4)

مستويات النيتروجين ووجود عنصر الفسفور والبوتاسيوم مع النيتروجين في التسميد المتكامل ألنه 
العناصر الغذائية وبالتالي إنتاج السنابل. ويتفق يرفع من كفاءة النبات لإلستفادة القصوى من الماء و 

بأن إضافة كل من السماد العضوي وغير  Ahmed and Rasool, (2002()7أيضا  مع ما وجده )
العضوي أدى إلى زيادة معنوية في عدد السنيبالت في السنبلة. في حين نجد أن المعامالت 

على وزن المائة حبة وربما يعزى ذلك إلى أن  المستخدمة في هذا البحث لم يكن لها أي تأثير معنوي
المستويات المستخدمة غير كافيه إلحداث إختالفات كبيرة في وزن المائة حبة. وقد أشارت بعض 

(. من Akasha, 1970()8الدراسات السابقة إلى أن النيتروجين ليس له أثر على وزن المائة حبة )
خليط السماد غير العضوي مع العضوي أدى إلى  أن Kiani et al.,( 2005()17ناحية أخرى وجد )

 زيادة معنوية في وزن المائة حبة.

عليه  ال توجد توصية بإستعمال السماد البلدي في منطقة الدراسة. كما أن المصادر 
العضوية للنيتروجين بمفردها ال تستطيع إيفاء متطلبات النبات الغذائية في صورة جاهزة لإلمتصاص 

خدام نظام غذائي متكامل يجمع بين مصادر عضوية وغير عضوية للنيتروجين فكان البد من إست
لزيادة خصوبة التربة ورفع اإلنتاجية. وهذا ما تم في هذه الدراسة حيث التربة فقيره في الماده 

 العضوية والعناصر الغذائية.

يجابي أظهرت النتائج إلى أن التسميد العضوي وغير العضوي وخليطهما كان لهم األثر اإل
في زيادة اإلنتاجية مقارنة بالشاهد. مما يؤكد أن النيتروجين  يزيد من إنتاجية الحبوب. وهذا يوافق 

(14()Ibrahim et al, (1991  أن التسميد النيتروجيني وبمستويات مختلفة زاد من إنتاجية .
مع  الحبوب. إن أعلى إنتاجية تحققت عند خلط السماد العضوي خاصة في أعلى مستوياته

النيتروجين غير العضوي مقارنة بإضافة سـماد اليوريا لوحده ، يعزى  ذلك لتأثير  السماد العضوي 
على تحسين الخواص الفيزيائية للتربة كما أن كفاءة إستعمال النيتروجين  بواسـطة النبات  قد زادت 
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بوب في السنبلة عند في وجود السماد العضوي وربما راجع أيضا   لزيادة عدد السنيبالت و وزن الح
( إال أن العوامل التي أدت (Salem, 1999 (21)ذلك مع ما ذكره  ويتفقإستخدام نفس المعامالت. 

إلى زيادة  اإلنتاجية  هي الزيادة في مكونات اإلنتاجية. أيضا  تماثل هذه النتائج ما ذكره 
(23()Salih et al., 1994 )( 9و()Ali, 1993)  ي  وخليطه مع بأن إضافة السماد العضو

 Campbell et()11النيتروجين  غير العضوي أدى إلى زيادة في إنتاجية القمح. كما تتطابق مع )

al.,( 1986  الذي أوضح أن إضافة السماد العضوي له تأثير إيجابي على إنتاجية القـمح. وفي هذا
دي بمعدالت  (أن إستعمال خليط من الـسماد البل18) Negassa et al.,( 2001المعنى أكد )

 مختلفة مع أقل معـدالت  من النيتروجين غير العضوي أعطت  نتائج  أفضل.

% من النيتروجين 50% من سماد زرق الدواجن مع 50إلى  أن إضافة   الدراسة خلصت
في وجـود عنصري الفسفور و البوتاسيوم أو بدونهما لم  يكن له أثر معنوي بالرغم   غير العضوي

% وحتى 100من ذلك زاد من اإلنتاجية وكانت أفضل من إضافة سماد زرق الدواجن لوحده بنسبة 
في وجـود عنصري الفسفور و البوتاسيوم وربما يعزى ذلك لمشـاركة النيتروجين المعدني مع العضوي 

تكاملية و إلحتواء زرق الدواجن على نسبة عالية من العناصر الغذائية كما أنه سريع التحلل بطريقة 
( بأن زرق الدواجن غني جدا  بالنيتروجين 22) Salih, (2002و سهل الذوبان. وهذا يماثل ما ذكره )

لفسفور والفسفور والبوتاسيوم ويحسن من الخواص الكيميائية للتربة. باإلضافة لذلك وجود عنصر ا
في سماد زرق الدواجن بنسب عالية كان له األثر اإليجابي في زيادة اإلنتاجية. وهذا يتطابق مع ما 

بأن إحدى المميزات األساسية إلضافة الفسفور   Vayas et al., (1989)(25ذكره في دراسة سابقة )
؛  Ageeb et al.,( (6)1986هو أثره الجيد على زيادة إنتاجية الحبوب. ويشابه ما أشار إليه )

بأن الفسفور يؤدي إلى زيادة معنوية في إنتاجية الحبوب في معظم Ibrahim et al.(1989) (16و)
بأن  BARC, (1979( )10أراضي المناطق الصحراوية . كما تتفق أيضا  هذه النتائج مع ما وجده )

ى زرق الدواجن المعامالت التي أضيف لها زرق الدواجن أعطت إنتاجية أفضل وعزا ذلك لمحتو 
% بمفرده 100العالي من العناصر الغذائية. تناقص االنتاجية عند إضافة سماد زرق الدواجن بنسبة 

وحتى في وجود الفسفور والبوتاسيوم مقارنة مع إضافة سماد اليوريا راجع لضعف فعالية المادة 
ل والذوبان وقلة نسب العضوية ولقلة عنصر النيتروجين غير العضوي في التربة كما أن بطء التحل
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 Grant)(13) العناصر الغذائية فيها كان لهم األثر في تدني اإلنتاجية. وهذا يوافق مع ما ذكره 

and Geisler(1981  أن إضافة السماد العضوي بمفرده في أراضي ضعيفة الخصوبة أدت إلى
 إنتاجية قليلة مما يوضح أنها تحتاج إلى دعمها بإضافة سماد نيتروجيني معدني. 

أظهرت النتائج أن النيتروجين يؤثر إيجابيا  في إنتاجية التبن والزيادة المعنوية في إنتاجية 
طا  بالنيتروجين المعدني  مقارنة بالتسميد المعدني تعزى لفعالية التبن عند إضافة زرق الدواجن مخلو 

المادة العضوية في وجود النيتروجين غير العضوي باإلضافة للجرعة النتروجينية العالية المستخدمة 
 في هذه المعامالت.

أن النيتروجين له األثر المعنوي في زيادة اإلنتاج البيولوجي.  Omer,(1989( )19وذكر)
( بأن التسميد العضوي أدى إلى زيادة 2005()السباعي ، 1طابق النتائج التي توصل إليها )كما ت

معنوية في وزن القش مقارنة بالتسميد المعدني. فضال  عن ذلك وجود عنصر الفسفور في المادة 
 Vayas etالعضوية كان له أثره االيجابي في زيادة إنتاجية التبن. وهذا يطابق ما ذكره 

al.,(1980)(25 أن إحدى المميزات األساسية لوجود عنصر الفسفور في السماد هو أثره الجيد  )
 Ibrahim( 15على زيادة التبن لنبات القمح من خالل زيادة خلف النبات. وهذا يطابق ما وجده )

and Adlan, (1988) .أن عنصر الفسفور له تأثير إيجابي على زيادة التبن في نبات القمح 
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 اإلستنتاج 

في هذه الدراسة  أقيمت تجربة حقلية لموسمين زراعيين متتاليين  وذلك لمعرفة أثر التسميد   
 .إنتاجية محصول القمحالعضوي وغير العضوي وخليطهما على 

اإلستنتاج من هذه الدراسة  أن النيتروجين بمستوياته المختلفة في المعامالت المضافة     (1)
 يزيد من إنتاجية الحبوب.

أن خليط اليوريا مع زرق الدواجن بالنسب المختلفة في وجود الفسفور والبوتاسيوم أو بدونه   (2)
 أثر معنويا  على إنتاجية الحبوب وذلك من خالل أثرهما على مكونات االنتاجية.

أن خليط زرق الدواجن مع اليوريا في وجود الفسفور والبوتاسيوم أفضل تأثيرا  على إنتاجية   (3)
 ة مع المعامالت المدروسة في هذا البحث.الحبوب مقارن

لم يكن هناك أي تأثير معنوي على إنتاجية الحبوب عند إضافة سماد زرق الدواجن على  (4)
 انفراد. 

ال يوجد فرق بين إضافة سماد زرق الدواجن بمفرده او مخلوط مع اليوريا وبين إضافة سماد  (5)
 اليوريا على دليل الحصاد.

اجية الحبوب وكمية النيتروجين المأخوذ بواسطة النبات حيث يوجد تناسب إيجابي بين إنت (6)
 يزداد في المعامالت التي أحدثت إنتاجية عالية.

إن إستبدال األسمدة الكيميائية بالعضوية غير وارد ألنه البد من توفر كميات كبيرة من          
  ي التربة.األسمدة العضوية لسد نقص كل العناصر الغذائية حتى يحدث توازن غذائي ف

من نتائج هذه الدراسة إتضح أنه حتى في حالة إستخدام األسمدة العضوية ال يمكن اإلستغناء الكامل 
 عن األسمدة الكيميائية لذلك نوصي المزج بين األسمدة العضوية وغير العضوية .

 التوصيات :

إن عملية التسميد تعتمد اساسا على تحليل التربة والماء والنبات والذي على        
ضوءه يمكن عمل توصيات األسمدة المضافة وأنواعها وكميتها وطرق اضافتها . ويمكن 

 أن نجمل التوصيات في النقاط التالية :
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متكامل  األسمدة العضوية وغير العضوية في نظام غذائيتوصي الدراسة بالمزج بين  -1
 لإلستفاده القصوى من األسمدة. 

التعريف بأهمية الزراعة المستدامة والعضوية وأهمية المحافظة على البيئة مع  -2
 تشجيع البحث العلمي في هذا المجال .

استغالل المخلفات النباتية والحيوانية في إعداد األسمدة العضوية واإلستفادة منها  -3
 كمصادر للعناصر الغذائية .

اإلهتمام باضافة األسمدة العضوية والتسميد األخضر مثل البرسيم في التربة قبل  -4
التزهير وذلك لما لألسمدة العضوية من دور فعال في تحسين الخواص الفيزيائية 

 والكيميائية والحيوية للتربة .
عدم اإلسراف عند استخدام األسمدة الكيميائية والذي قد يسبب التلوث للبيئة  -5

من امتصاص بعض العناصر فمثال زيادة التسميد بالفسفور يؤدي إلى والتقليل 
 نقص امتصاص الزنك 

اتباع الدورات الزراعية التي تدخل في عناصرها المحاصيل البقولية وتدية الجذور  -6
وكذلك المحاصيل ذات الجذور مختلفة األعماق حيث تعمل تفكيك التربة 

ما يحسن من حركة الماء والهواء المندمجة وبالتالي خفض كثافتها الظاهرية م
 داخل التربة . 

يجب حرث التربة بهدف تحسين خواصها الفيزيائية المؤثرة على اإلنتاجية مثل  -7
تحسين بناء التربة وتقليل كثافتها الظاهرية والذي بدوره يحسن من النظام المائي 

 والهوائي للتربة .
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 المسؤوليــة الدوليـــة عن انتهـــاك المـــوارد المائيـــة وقــت النـــزاعات المسلحـــة

 جامعة االمام المهدي–استاذ مشارك بكلية الشريعة والقانون  -عثمان عبداهلل عبد الكريم/ د.مصطفي 1

  محاضر بكلية الشريعة والقانون جامعة االمام المهدي  – / أ. حامد سليمان حموده الزافي2    

 

 مقدمة:

الحمد هلل الذي أنزل من السماء ماء  طهورا  فأحيا به األرض بعد موتها وجعل منه كل شيء      
حي، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا محمد الذي حمل األمانة وأنقذ أمته من ضالل 

 الجاهلية وعلى آله الكرام الذين اصطفاهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، وبعد:

ء هو عصب الحياة على المعمورة؛ الن اإلنسان ال يستطيع أن يعيش بال ماء إال أياما  الما     
معدودات وهذا يكفي في الداللة على أنه من أكبر الضرورات إلقامة الحياة بعد الهواء لذلك تفوق 

لك أهميته أي نطاق من نطاقات البيئة، فالماء والمنشآت المائية هو سبب بقاء حياته بأكملها وفي ذ
))أولم ير الذين كفروا أن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شئ حي أفال 

أوضحت  التجارب أن الموارد المائية ومنشآتها تمثل أهدافا   ،30سورة األنبياء؛اآليةيؤمنون ((
وخيمة العواقب على  حيوية قد يقرر تدميرها مصير المعركة أثناء النزاعات المسلحة فهي تسبب أثارا  

السكان المدنيين من خالل تدمير وسائل معيشتهم التي ال غنى عنها والتي يمثل الماء عنصرها 
 .الحيوي
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 أهمية الموضوع: 

لقد كفل القانون الدولي اإلنساني الحماية للمدنيين وقت النزاع المسلح حيث تتمثل هذه الحماية في 
بعيدة  غنى عنها لبقاء المدنيين بما فيها الموارد المائية ومنشآتها وجوب أن تكون الوسائل التي ال

 المسلحة. عن انتهاكات طرفي النزاع المسلح.ألنها أعيان مدنية ال دور لها في النزاعات

 

 أسباب اختيار الموضوع: 

 المدنيين هم أكثر تعرضا  للضرر في النزاعات المسلحة من جراء حرمانهم من الماء 
  الحماية الموضوعة للموارد المائية ومنشآتها لم تعد تمنع من انتهاكها.أن قواعد 
  تعتبر المياه في الوقت الحاضر من أهم أسباب التوتر والنزاعات في مناطق عديدة من

 العالم وهذا ما يجعل الموارد المائية ومنشاتها محال  للهجمات العسكرية.

 مشكلة البحث: 

يترتب على تدمير الموارد المائية ومنشآتها من قبل القوات  تكمن مشكلة البحث في السؤال هل
المسلحة  لطرفي النزاع مسؤولية تجاه الدولة المعتدية؟ وهل تعد األوامر والتعليمات الصادرة من 

 القادة والرؤساء تجاه تدمير الموارد المائية ومنشآتها من أسباب اإلباحة؟  

 منهج البحث:

الستقرائي التحليلي، وذلك باستقراء ما كتب في هذا الموضوع وتجميعه اتبع في هذا البحث المنهج ا
وتحليله، وتوثيق المعلومات بردها إلى مصادرها األصلية، وصياغتها صياغة موضوعية وصوال  إلى 

 النتائج والتوصيات.

 هيكل البحث:

 ي:اقتضت طبيعة الموضوع أن يتكون من مقدمة وثالثة مباحث جاءت على التفصيل التال 

 المبحث األول: المسؤولية الجنائية الدولية للشخص المعنوي
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 المبحث الثاني: مسؤولية الدولة عن انتهاك قواتها المسلحة الموارد المائية ومنشأتها 

 المبحث الثالث: المسؤولية الجنائية الدولية للشخص الطبيعي

 ة: تضمنت أهم النتائج والتوصيات.وخاتم

 مستخلص البحث:

ت هذه الدراسة والتي جاءت بعنوان: )المسؤولية الدولية عن انتهاك الموارد المائية وقت هدف       
المسؤولية الجنائية الدولية لألشخاص المعنوية والطبيعية إثر االعتداء ( إلى بيان النزاعات المسلحة

في هل على الموارد المائية ومنشآتها وما يترتب على ذلك من مسؤولية، كما جاءت مشكلة البحث 
األفعال والتصرفات التي تقع من انتهاك للموارد المائية ومنشآتها من جانب القوات المسلحة لطرفي 
النزاع وهل يترتب على ذلك مسؤولية على رئيس الدولة أو القادة العسكريين؟ .واتبع الباحث في ذلك 

تكبها رؤساء الدول والقادة المنهج االستقرائي التحليلي، وجاءت أهم النتائج في: أن الجرائم التي ير 
ضد الموارد المائية ومنشآتها أوقات النزاعات المسلحة أصبحت المساءلة فيها من المبادئ المقررة 
على المستوى الدولي وال يجوز الدفع بحصاناتهم، كما ال يعفى من هم تحت إمرتهم من المسؤولية 

 والعقاب استنادا على طاعة األوامر وتنفيذ التعليمات.

انت التوصيات: ضرورة مالحقة مرتكبي الجرائم ضد الموارد المائية ومنشآتها ومحاكمتهم أمام وك
 محاكم مختصة إقليميا  ودوليا .، ثم زيل البحث بفهرس المصادر والمراجع.
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ABSTRACT 

       The study, entitled "International Responsibility for the Violation of 
Water Resources in Times of Armed Conflict", aimed at clarifying the 
international criminal responsibility of moral and natural persons, the impact 
of the attack on water resources, its origin and the consequent 
responsibility. Is a violation of the water resources and their establishment 
by the armed forces of the parties to the conflict, and does this entail 
responsibility for the Head of State or military commanders? 
The study used the inductive analytical method, and the most important 
results were in: 
That the crimes committed by heads of State and leaders against water 
resources and their origin at the time of armed conflict have become a 
matter of internationally recognized principles, immunity cannot be invoked, 
and those under their responsibility are not subject to liability and 
punishment based on obedience to orders and instructions. 
The recommendations were: the necessity of prosecuting the perpetrators 
of crimes against water resources and their origin and trial before 
competent courts regionally and internationally, and the search end by table  
of sources  

and reference. 
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 المبحث األول: المسؤولية الدولية الجنائية للشخص المعنوي

 شخص المعنوي جنائيا  المطلب األول:التباين الفقهي حول مساءلة ال

أن مساءلة الشخص المعنوي مدنيا )التعويض عن الضرر أو إصالحه إذا أمكن( محال  لإلجماع      
باعتمادها وتعريفها كمبدأ رئيسي في العالقات الدولية وانتظامها, بينما مساءلة الشخص المعنوي 

:,مذهب معارض لمساءلة الشخص جنائيا  ما زالت مسرحا  للتصادم الفكري بين الفقهاء إلي مذهبين
 -المعنوي جنائيا  ومذهب مؤيد لمساءلة الشخص المعنوي جنائيا .وتفصيل ذلك بما يأتى:

 الفرع األول:الفقه المعارض لمساءلة الشخص المعنوي، ويمكن إبرازها في اآلتي:

أفعالها غير  . يستند دفاع الفقه المعارض لمساءلة الشخص المعنوي .الدولة تحديدا  )جنائيا  عن1
المشروعة دوليا  إلي مبدأ جنائي رئيسي وهو ضرورة تحقق شرطي قيام المسؤولية الجنائية علي 

 ( 1)الشخص وهما الوعي واإلرادة

وهو أن الشرطين ال يتحققان إال في الشخص الطبيعي دون الشخص المعنوي؛ ألن الشخص 
ة االختيار ومن ثم يكون وحدة مسئوال  عن الطبيعي هو الذي يملك القدرة على اإلدراك والتمتع بحري

تبعات أفعاله الضارة جنائيا  . بينما الشخص المعنوي مهما قيل عنه يبقي كائنا  وهميا  ال يمكن أن 
 يستحوذ عليه بصورة مادية وبالتالي تنعدم مساءلته جنائيا  عن أفعاله الضارة.

دولة ذاتها هي من الكائنات القانونية التي . يبين الفقه المعارض لمساءلة الدولة جنائيا  بان ال2
أصطنعها الفقه لمواءمة ضرورات الحياة االجتماعية والسياسية والدولة كائن جامد قانوني ال يتمتع 
بقدرات الحياة العضوية أو النفسية وانعدام هذه القدرات ينتج عنه انعدام تحقق المسؤولية الجنائية 

 (  2)إليهلعدم توفر شروط اإلسناد المعنوي 

ويضيفون أن مفهوم الشخصية المعنوية ليس في الحقيقة إال)مصطلح قانوني له حدود معينة     
واختصاصات محددة نص عليها القانون الدولي ولم ينص علي وجود شخصية طبيعية؛ ألن 

ادة المستحيل أن يثبت وجود عقلية خاصة بالدولة ذاتها مستقلة عن عقلية أعضائها ,وأن تثبت لها إر 
  (3)مستقلة لها خصائص اإلدراك والتميز واالختيار وتضاف إلى إرادتهم
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. أبرز الفقه المعارض التداعيات السلبية المترتبة علي اعتماد مساءلة الدولة جنائيا  التي تعيد فكرة 3
المسؤولية إلي الماضي البعيد عندما كانت تقوم علي أساس التضامن الجماعي بين المدن أو 

الجرمانية أو الرومانية و الجزاء المترتب علي تحقق مسؤولية الدولة عن الفعل الجرمي  الجماعات
يفضي إلي معاقبة جميع أفراد الدولة , رغم عدم مشاركة الغالبية القصوى منهم بذلك الفعل الجرمي 

لحديثة المرتكب وفكرة العقاب الجماعي هي فكرة بدائية تتناقض مع مفهوم العدالة وال تمت للمدينة ا
  (4)بصلة والتي رفضتها منذ زمن

. انطلق الفقه المعارض لمساءلة الدولة جنائيا  من حقيقة أن الجزاء المترتب علي تحقيق مسؤولية 4
الدولة الجنائية وهو جزاء الحرب,وبرر هذا االتجاه إلي إنه من المستحيل تطبيق جزاءات جسدية 

  (5)فعلية جنائيا  علي الشخص المعنوي علي الدولة أو حتى استحالة القيام بمالحقات

وبرر أنصار معارضة مساءلة الدولة جنائيا  معارضتهم بسبب غياب القضاء الدولي الجنائي عن 
التنظيم الدولي الحديث وبالتالي غياب السلطة الدولية القضائية علي الدول والتي تتمتع بصالحية 

للفعل المؤثم وبالمقابل يجمع هذا االتجاه المعارض إسناد المسؤولية الجنائية إلي الدولة المرتكبة 
لمساءلة الدولة)الشخص المعنوي جنائيا  وبال تردد على اعتماد مساءلة الدولة مدنيا ( التعويض 
المادي عن األفعال الضارة المرتكبة منه من جهة ومن جهة أخرى يتمسكون بضرورة مساءلة 

  (6)عند ارتكاب الفعل المؤثم دوليا  الشخص الطبيعي  أيا  كانت صفته , جنائيا  

 الفرع الثاني: المذهب المؤيد لمساءلة الشخص المعنوي جنائيا  .

وفكرة هذا االتجاه تذهب إلى إرساء مفهوم المسؤولية الدولية المزدوجة علي األشخاص       
المعنوية والطبيعية,حيث يرى أن أطالق حرية التصرف أدي حسبما يطالع التاريخ إلي ارتكاب 
الجرائم وانتهاك الحرمات والمثال الواضح علي التدليل على سوء استعمال فكرة السيادة )الدولة 

أللمانية النازية( ولكي ال يتكرر ما حدث في الماضي يجب أال تعطى الدولة الحق في الظلم أو ا
  (7)القهر تجاه األفراد أو الدول الضعيفة باسم السيادة

 تلخص بإيجاز أفكار هذا المذهب في األتي:

ن الدول كائنات  *استند أصحاب الفقه المؤيد لمساءلة الدولة جنائيا  للدولة والفرد انطالقا  من كو  
حقيقة و القانون الدولي يعترف لها) بحقيقة الحياة العضوية واألهلية القانونية( وبما أن القانون الدولي 
الجنائي مهمته حماية الدول ضد االعتداءات التي تتعرض لها فأن من المستحيل عدم تحمل الدولة 

ها المؤثمة دوليا  وأن مجرد االعتراف مسؤوليتها الجنائية والمرتبة للجزاءات الجنائية عن أفعال
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بالشخصية للدولة هو بذاته اعتراف بقدراتها علي تحمل المسؤولية الجنائية وهذا االعتراف من نتائجه 
 نسبة أألهلية للدولة الرتكاب الجرائم. 

ا من * أن الدولة تتمتع بحرية اإلرادة عند ارتكابها لألفعال المادية الجرمية والتي يمكن استنباطه 
  0مساهمتها بالتحضير والتحريض وخلق شعور في مجتمعها علي التوجيه نحو أفعال مجرمة دوليا  

* للدولة إرادة قد تكون إجرامية بارتكابها لألفعال المؤثمة دوليا  مثل خرق قوة شرعية المعاهدات, وال 
الحترام الواجب لاللتزامات بد من تحقق مساءلتها جنائيا  وترتب الجزاء الدولي عليها كضرورة لكفالة ا

 السياسية واالتفاقيات الدولية المقدسة.

* وجوب تنظيم المسؤولية الدولية الجنائية بحق الدولة واألفراد فالدولة تسأل عن األفعال التي ترتكبها 
في الجرائم الجماعية كحرب االعتداء أما األفراد فتتحقق مسؤوليتهم الجنائية عن أألفعال المرتكبة 

 ( 8)فا  لقوانين وعادات الحرب واالعتداءات ضد اإلنسانيةخال

* إن مساءلة األشخاص المعنوية ال تقوم علي المعايير التقليدية لإلسناد المعنوي األخالقي بل تقوم 
علي المعايير االجتماعية والوضعية الدولية المعروفة في القانون الدولي والمرتبة لعقاب الدولة أو 

 . (9)م طبيعة الفعل اإلجرامي ويتماشي مع السياسة الجنائية الدولية السائدةالفرد بعقاب يالء

يستشف من خالل عرض أراء المذاهب أعاله إن األفكار التي أرساها الرأي المنادي بمساءلة    
الشخص المعنوي حول مفهوم المسؤولية الدولية الجنائية للشخص المعنوي واألشخاص الطبيعية ,أن 

الحديث والمعاصر نحا علي هذا االتجاه ,وأن مبدأ سيادة الدولة ال يحد من المسؤولية  غالبية الفقه
الجنائية للدولة كما أن إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي يساهم في إرساء العدالة الدولية 

 ويرسخ مفهوم العالقات بين الدولة وبين مجتمع الدول األخرى.وهو المذهب المختار.

 الثاني: حقيقة المسؤولية الدولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون الدولي الجنائيالمطلب 

بعيدا  عن الجدل الفقهي أو االعتراض الدولي حول المساءلة الدولية للشخص المعنوي جنائيا      
ساءلة نتطرق إلي الحقائق القانونية والوقائع الدولية للتطبيقات الدولية الجزائية المستندة إلي م

الشخص المعنوي جنائيا  الستنباط واقع المسؤولية الدولية الجنائية للشخص المعنوي، فالدولة هي ذلك 
الشخص المعنوي المجتمعة فيه عناصر تكوينه الثالثة:الشعب و اإلقليم و التنظيم السياسي )السيادة( 

ها بالشخصية القانونية الدولية والحائز علي االعتراف بالشخصية القانونية الدولية والدولة المعترف ل
هي الشخص القانوني الدولي المستهدف بخطاب أحكام القانون الدولي العرفي واإلتفاقي ومن 
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الطبيعي أن تثور المسؤولية الدولية بوجه الدولة المسيئة الستعمال حقوقها أو الناكثة أو المخلة 
  بواجباتها القانونية الدولية.

الوقوف علي العناصر المكونة للدولة للتحقق من مدى استجابة الشخص  وعلي هدى ذلك يتحتم     
 المعنوي لتحمل المسؤولية الدولية الجنائية عن تصرفاته؟ وهل يمكن توقيع أنماط الجزاء الدولي عليه؟

:هو النصر األول من عناصر الدولة فال وجود للدول دون الشعب و يتكون الشعب من الشعب 
 ( 10)رتبطين بإطار إقليمي محدد والخاضعين لسلطة واحدة يلتزمون بالوالء لهامجموعة من البشر الم

أو هو مجموعة من األفراد تتميز عن باقي األفراد بميزة أو أكثر مثل اإلقامة في منطقة معينة أو 
 ، فالشعب مكون(11)الساللة أو المهنة أو العقيدة و يشكلون أساسا  لقيام كيان سياسي واحد وهو الدولة

من األشخاص الطبيعيين وال إشكالية حول مساءلة الشخص الطبيعي جنائيا  دوليا . ولكن اإلشكال 
ينهض عندما يتعرض الشعب ككل للعقوبات الدولية الجماعية بسبب تصرفات السلطة الحاكمة , 

م والسودان بين العام 1991،2003مثل ما حدث في العراق بين عام 
العقاب الجماعي يعيد فكرة المسؤولية إلى عهود سحيقة باتت م,إن أثار 12/10/2017حتى1997

مرفوضة في القانون الدولي الحديث و الجزاء الدولي المعاصر بداء يبتعد عن فرض العقوبات 
الجماعية علي الشعب و أصبح يتمركز في الهيئة الحاكمة و مؤسسات الدولة التي تقوم باألعمال 

 غير الشرعية دوليا .

المكان الذي يقطن فيه الشعب بصورة دائمة وهو المساحة المحددة من األرض التي : هو اإلقليم
تمارس عليها الدولة سلطانها وسيادتها وال يؤثر أن يكون اإلقليم مؤلفا  من أقسام متباعدة ما دامت 
هذه األقسام محددة بشكل صحيح قانونا  وترتبط ببعضها البعض بسلطة سياسية واحدة وهو جماد فال 

ؤولية دولية جنائية تترتب عليه , ألنها تتحقق فقط علي األشخاص الطبيعيين أصحاب اإلرادة مس
  (12)واإلدراك

)السيادة(: وهو مصطلح يتم التعبير من خالله عن قوة الدولة بوصفها المسؤولة عن التنظيم السياسي
والحاجات األساسية لألفراد, وكذلك صنع القوانين و تنفيذها, وهي الطريق الشرعي للعالقة بين الدولة 

فرض سيطرة الدولة سياسيا  واقتصاديا  علي المجتمع, وتعين أن الدولة تمارس استقاللها الكامل 
وترفض أن تعلو عليها أي سلطة وهي التي تعطي الدولة أهلية الدولة الكاملة . ويقصد بشرط 

ة قيام هيئات حاكمة تتولي ممارسة التنظيم السياسي )السيادي( كشرط أساسي في مقومات الدول
السيادة علي رعاياها، والهيئة الحاكمة هي التي تؤكد وحدة الدولة وتظهرها في مواجهة المجتمع 
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الدولي كوحدة لها شخصية دولية قانونية ثابتة بغض النظر عن تبدل الحاكمين أو حتى تغير النظام 
 ( 13)فيها

تكون هذه الهيئات مسؤولة عن أعمالها وطنيا  أو دوليا    وتأسيسا  على ما سبق فمن المنطق أن    
وعلى هذا يبرز التساؤل عن ما مدى صحة مساءلة الهيئة المعنوية أمام الجزاء الدولي الجنائي عن 
تصرفاتها غير المشروعة دوليا ؟.وهل تتماشي طبيعتها مع الجزاء الدولي؟ واإلجابة عن ذلك أن هذه 

ل والنقاش. قبل أن يستقر الرأي على مبدأ إخضاع الهيئة المعنوية للمساءلة المسألة كانت محال  للجد
نزال العقوبات المالئمة بها وبأشخاصها الطبيعية  الجنائية المزدوجة)الهيئة واألشخاص الطبيعية( وا 
ية وبناء علي اعتماد مبدأ المسؤولية المزدوجة . في األنظمة الوطنية وعليه أن المساءلة الدولية الجنائ

للهيئة المعنوية ممكنة عند ما ترتكب بتصرفاتها أفعاال  غير مشروعة دوليا  مهددة للسلم واألمن 
الدوليين , وبخالف ما هو جاٍر في القانون الدولي ونظام الجزاء الدولي المطبق فعليا  علي العديد من 

ن الماضي إلي إنزال الهيئات المعنوية في دول مختلفة , حيث عمد مجلس األمن منذ تسعينات القر 
الجزاءات الدولية بالهيئات المعنوية ضمن الدولة وأشخاصها وهي تالءم طبيعة الشخص 
المعنوي.مثل عدم السماح بالتعامل معها دوليا  وحظر المبيعات وفرض حظر مالي علي أصولها في 

اقع التطبيقي علي الدول إضافة إلي تقييد حركة األشخاص الذين يقومون بإدارتها أو ممثليها , والو 
 تحميل الشخصية المعنوية المسؤولية الدولية 

م حيث صدر 1737/2006الجنائية عن عملها المهدد للسلم واألمن الدوليين هو مضمون القرار رقم 
م الصادر بموجب الفصل السابع عن مجلس األمن بفرض جزاءات علي 23/12/2006بتاريخ 

( حول معاهدة عدم انتشار األسلحة 1540خالفة القرار)هيئات معنوية إيرانيه لمسؤوليتها عن م
النووية ومنها علي سبيل المثال شركة بارس تراش ومؤسسة الصناعات الدفاعية وتضمن القرار 

  (14)جزاءات علي األشخاص الطبيعيين الذين يديرون تلك الهيئات

لة وهيئاتها, محل لتوقيع يتبين من خالل ما ورد أن األشخاص المعنوية والتي تتمثل في الدو      
العقوبات وأن الشواهد العملية أكدت أن القانون الدولي قد طبق الجزاء الجنائي علي الشخص 
المعنوي فهو أعتمد أراء المذهب الذي نادي بمساءلة الدولة وهيئاتها جنائيا  وهو مبدأ المسؤولية 

ك أن الجهات التي تقوم بتطبيق الجزاء الجنائية المزدوجة علي )الدولة واألفراد(. ولكن يؤخذ علي ذل
 الجنائي هي ليست سلطات قضائية.
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 المبحث الثاني: مسؤولية الدولة عن انتهاك قواتها المسلحة الموارد المائية ومنشأتها

 المطلب األول: تعريف القوات المسلحة

رف النزاع من جاء تعريف القوات المسلحة في البروتوكول األول:) تتكون القوات المسلحة لط    
كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسئولة عن سلوك 

مرؤوسيها قبل ذلك الطرف حتى و لو كان ذلك الطرف ممثال  بحكومة أو سلطة ال يعترف الخصم 
عد القانون بها ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل إتباع قوا

 (15)الدولي التي تطبق في النزاع المسلح

 وعرف المشرع الوطني القوات المسلحة باألتي: 

)قوات نظامية قومية التكوين احترافية وغير حزبية , تتشكل من السودانيين الذين تنطبق عليهم 
عاملة و قوات شروط االلتحاق بها دون تميز بسبب الجنس أو الدين أو العرق ., وتتكون من قوات 

 احتياطية حسبما يقرره رئيس الجمهورية بناء  علي توصية الوزير.

 وبين أن القوات العاملة تتكون من:

)القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية , أي قوات أخرى حسبما تحدده القوانين و اللوائح 
 ( 16)،والقوات التي يتم دمجها في القوات المسلحة بموجب أي القانون

وعلي ذلك تكون القوات المسلحة ألي دولة مسئولة ومساءلة أمام حكوماتها وتخضع لنظام     
انضباطي صارم يجعلها تلتزم بقانون النزاعات المسلحة أما في حالة النزاعات الداخلية فإن قوات 

 الطرف غير الحكومي يجب أن تستوفي الشروط التالية لينطبق عليها صفة قوة مسلحة وهي:

  أن تسيطر علي جزء من أراضي الدولة 
 ( 17)أن يكون باستطاعتها إدارة عمليات عسكرية و مستمرة ومنظمة 
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 تعريف المقاتل:

يعني لفظ مقاتل كل فرد في القوات المسلحة عدا أفراد الخدمات الطبية و الدينية , و يلتزم       
المقاتلون أثناء اشتراكهم في القتال أو في عملية عسكرية أن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين 

لزى العسكري ,أما أفراد ويميز أفراد القوات المسلحة النظامية أو القوات المماثلة لها أنفسهم بارتداء ا
القوات المسلحة األخرى فيرتدون شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها كما يحملون أسلحتهم علنا  , و 
إذا تعزر علي المقاتل المسلح أن يميز نفسه نتيجة لطبيعة األعمال القتالية , فإنه ال يفقد وضعة 

 ية:كمقاتل شريطة أن يحمل سالحه علنا  في الحاالت اآلت

 ( 18)أثناء أي اشتباك عسكري -
رؤيته من قبل قوات العدو أثناء مشاركته في انتشار عسكري أي أثناء التحرك نحو مكان  -

ينطلق منه القتال, أي في العمليات التي تجري خلف خطوط العدو أو في مناطق 
  (19)االحتالل,أوفي المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية أثناء نزاعات التحري

 الهبة الجماعية:

إذا هب المواطنون بشكل جماعي لمقاومة  عدو غازي ولم يتوفر لهم الزمن لتنظيم أنفسهم في      
  -شكل مجموعات مقاتلة ولم يتخذوا الشكل المميز للقوات النظامية يعتبرون في حكم المقاتلين بشرط:

, و يقصد بذلك حسب اتفاقية جنيف أن يحملوا أسلحتهم علنا  وأن يمتثلوا للقوانين وأعراف الحرب 
 الثالثة:)سكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو 

لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية , شريطة أن يحملوا 
  (20)السالح جهرا  و أن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها

يتبين من ذلك أن القوات المسلحة في تكوينها وتشكيلها تنشأ وفقا  لضرورات األمن والدفاع    
الوطني وكل دولة تحدد فئات األفراد المنضوين تحت إمرة قواتها المسلحة ,أما بالنسبة للمقاتل الذي 

ن حامال  سالحه لم يتخذ شكال  يميزه عن المدنيين, فإن وصف المقاتل لن يسقط عنه بما إنه كا
بصورة علنية وقد شارك في العمليات القتالية , كما يدخل في وصف المقاتلين سكان األراضي غير 
المحتلة الذين ينهضون بصورة تلقائية حاملين سالحهم  للتصدي للقوات المعتدية  وهنا تظهر مسألة 

الشعبية.حيث أن أفراد هامة وهي عدم الربط بين مفهوم الهبة الجماعية وبين مفهوم المقاومة 
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المقاومة الشعبية التي يعترف بإفرادها كمقاتلين فطبيعة األعمال القتالية تقوم علي عدم المواجهة 
 0بينما األخرى علي المواجهة العلنية

 المطلب الثاني: مسؤولية الدولة عن تصرفات القوات المسلحة

عند الحديث عن شروط إسناد المسؤولية الدولية للشخص المعنوي ورد مسؤولية الدولة عن     
تصرفات السلطة التنفيذية وانطالقا  من هذا تعد القوات المسلحة احد أركان السلطة التنفيذية وبالتالي 

تسأل دوليا   فهي تمثل الدولة وكل توجهاتها وأفعالها وتتصرف لصالح الدولة . فمن هذا هل الدولة
 عن المخالفات أو االنتهاكات للقواعد العرفية والمدونة التي تقوم بها القوات المسلحة؟.

ولإلجابة علي هذا التساؤل أن االتفاقيات الدولية قد تضمنت مسؤولية الدولة عن أفعال القوات 
ي المسؤولية م الخاصة بقوانين وعادات الحرب البرية إل1907المسلحة حيث نصت اتفاقية الهاي 

الدولية للدولة الطرف فيها عن األفعال التي ترتكبها قواته المسلحة والتي تعد انتهاكا  ألحكام االتفاقية 
إذا نصت )يكون الطرف المحارب الذي يخل بأحكام الالئحة المذكورة ملزما  بالتعويض إذا دعت 

 (21)ينتمون إلي قواته المسلحة( أشخاص الحاجة , كما يكون مسئوال عن جميع األعمال التي يرتكبها

تظهر أهمية النص هنا فيما يتعلق بإسناد تحمل مسؤولية انتهاك الموارد المائية ومنشأتها عند    
حدوث النزاعات المسلحة في أنه قرر مسؤولية الشخص المعنوي عن انتهاك أحكام االتفاقية التي 

ها القاعدة التي تنص علي أن)ليس تتضمن نصوصا  تعنى بحماية موارد المياه ومنشأتها من
  (22)للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو(

وبهذا يعد تدمير الموارد والمنشآت المائية وسيلة من وسائل إلحاق الضرر بالمدنيين, وقد نصت 
ن)طرف النزاع اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين إثناء النزاعات المسلحة في هذا الشأن علي أ

الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسؤول عن المعاملة التي يلقونها من وكالئه, دون 
المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها( وأضافت نصا  أخر تضمن المخالفات الجسمية 
و إذ نص علي: )....,وتعمد أحداث أالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أ

الصحة,....وتدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو ال تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير 
 بطريقة غير مشروعة وتعسفية(.

كما أضافت أيضا  علي إنه)ال يجوز ألي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا  متعاقدا  أخرمن   
لمخالفات المشار إليها في المادة المسؤوليات التي تقع عليه أو علي طرف متعاقد أخر فيها يتعلق با

 ( 23)السابقة(
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أن النصوص أعاله في مجملها تقود إلي قيام المسؤولية علي الطرف المعني ألنها أفعال ترتكب     
ضد األشخاص والممتلكات ومن بينها موارد المياه ومنشأتها مع األخذ في االعتبار أن النص اكتفى 

. وجاء البروتوكول األول التفاقيات جنيف  (24)راف المعاهدةبوصف االنتهاكات التي ترتكب من أط
م . بنص تتحمل بموجبه الدولة المسؤولية عن أفعال القوات المسلحة:) يسأل طرف 1977لعام 

النزاع الذي ينتهك أحكام االتفاقيات أو هذا أللحق ) البروتوكول ( عن دفع تعويض إذا اقتضت 
ترفها األشخاص الذين يشكلون جزءا  من قواته الحال ذلك. ويكون مسئوال  عن كافة األعمال التي يق

 المسلحة(. 

وبناءا  علي ذلك فان المسؤولية الدولية تعتبر من مقتضيات المبادئ العامة للقانون المعترف بها     
في األمم المتمدينة الن من المنطق أن يساءل أشخاص القانون الدولي عما يقترفونه من أفعال تشكل 

القانون ولقد استقر العرف الدولي منذ أمٍد بعيد علي مسؤولية الدولة عن أي  إنتهاكا  ألحكام ذلك
انتهاك لقواعد القانون الدولي العام.كما تعتبر االتفاقيات بالمعني الواسع المصدر األول للقانون 
الدولي وااللتزامات الدولية وتلتزم الدول التي تدخل في اتفاقات فيما بينها باحترام أحكام تلك 

تفاقيات في تنفيذ االلتزامات الواردة بها تطبيقا لقاعدة أن)المتعاقد عبد تعاقده( وتعتبر تلك القاعدة اال
من القواعد األساسية في القانون الدولي بل وفي كافة األنظمة القانونية ويبنى عليها إن احترام 

 االتفاقيات أمر يعلو علي إرادة الدول المتعاقدة. 

ء النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية متضمنا  للمسؤولية حيث نص وفي ذات المنحي جا   
علي ذلك بقولة:)ال يؤثر أي حكم في هذا النظام األساسي يتعلق بالمسؤولية  الجنائية الفردية في 

 ( 25)مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي(

عن أفعال القوات المسلحة إلي  وتشير تقارير منظمة العفو الدولية في مجال المسؤولية الدولية
مسؤولية الدول عن القوات الحليفة التي تمارس السيطرة الفعلية عليها إذا ما ارتكبت هذه القوات عمال  
غير مشروع ومن بينها تدمير الموارد والمنشات المائية بالقول:) في ظروف معينة تتحمل الدول 

لي اإلنساني ، لم ترتكب من قبل قواتها المسلحة المسؤولية عن وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدو 
بشكل مباشر ويمكن أن تنشأ هذه المسؤولية عندما ترتكب انتهاكات علي أيدي أفراد القوات 
المتعاونين أو الميليشيات التي تعمل تحت إمرة احد أطراف النزاع، كما يمن أن تنشأ المسؤولية عند 

وبذلك تكون  (26)تهاك خطير للقانون الدولي اإلنساني(ما تقوم دول بمساعدة دولة في ارتكاب ان
مسؤولية الدولة عن أفعال القوات المسلحة أخذت مكانها في النظرية و التطبيق و حسبنا أن نشير 
هنا إلي قرارات مجلس األمن في مواجهة دولة العراق بخصوص األزمة العراقية الكويتية عام 
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بان العراق مسئول بمقتضى القانون الدولي عن أي خسارة .فقد ذهب مجلس األمن إلي القول:)1990
مباشرة أو ضرر مباشر , بما في ذلك الضرر الالحق بالبيئة واستنفاد الموارد الطبيعية, أو ضرر 
وقع علي الحكومات األجنبية أو رعاياها أو شركاتها نتيجة لغزوه واحتالله غير المشروعين 

 .(27)للكويت

أعاله تكون الدولة مسئولة عن تصرفات أفعال القوات المسلحة ويستدل  وبناء  علي ما ذكر     
بإسناد هذه التصرفات أن هذه القوات ترجع تبعيتها وتتلقي أوامرها من رأس الدولة, تأسيسا  علي مبدأ 
الطاعة للقائد األعلى والذي يمثله رئيس الدولة، إضافة إلي أن هذه القوات تتصرف لصالح الدولة. 

لى الصفة التمثيلية لهذه القوات يسند أي انتهاك لموارد المياه ومنشأتها أثناء النزاع المسلح وبناء  ع
 للدولة فضال  عن المسؤولية الفردية. 

 المبحث الثالث: المسؤولية الدولية الجنائية للشخص الطبيعي

 المطلب األول: واقع المسؤولية الدولية الجنائية للشخص الطبيعي

ن فكرة الجزاء عموما  متأصلة في تاريخ العالقات الدولية وأيضا  في أفكار المفكرين ال جدل في أ    
و الفالسفة التي كانت تعكس خصوصيات المراحل التاريخية , و لما كان المفهوم العام للجزاء يولد 
 من رحم الحروب المتوارثة منذ فجر التاريخ حاول الفقه في البداية التصدي لألصيل)الحروب( عبر
أفكار ومشاريع لتقييده أو الحد منه استنادا  إلي القواعد الطبيعية واألخالقية ,وتمحورت الجهود الفقهية 
, ولردح طويل من الزمن استمر حتى القرن السابع عشر حول مفهوم الحرب ومشروعيتها أو عدالتها 

ا  للحروب المتنقلة بين دون التطرق إلي األفراد ومسؤوليتهم . وشهد ذلك القرن منذ بداياته انتشار 
الكيانات األوربية التي خلفت اثأرا  سلبية في اإلنسان واالقتصاد آنذاك و في بيئة الحروب تلك بدأت 
اإلرهاصات الفكرية للفقهاء تظهر في مؤلفات العديد من المفكرين تنادي بعدم اقتصار الجزاء عل 

واألمراء واألشخاص المنتهكين)لقانون الدولة بل ال بد من أن يطال األفراد وتحديدا  الحكام 
، وأهم تلك اإلرهاصات ظهرت جليا  في مؤلف)قانون الحرب والسلم( للفقهية هوجو (28)الشعوب(

جروسيوس,الذي نادي بإنزال الجزاء المزدوج بالدولة واألفراد في حالة عدم )مشروعية الحرب( محددا  
ول: يعتبر مجتمع الدول حقيقة واقعية ولما كان طبيعة العقاب علي األفراد وصفاتهم الرسمية بالق

الشخص الطبيعي هو الذي يقوم بانتهاك قوانين المجتمع مهددا  سالمة أفراده وان الدولة المعتدية التي 
تنتهك قانون الطبيعة والشعوب وتهدم السور الذي يحافظ علي سالمة الدول المعتدي عليها وألن 
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د لذلك يجب تطبيق الجزاء علي الدولة المعتدية ورئيسها أو حاكمها االنتهاك يهدد مبدأ ألوفاء بالعه
 (29)وتكون عقوبة اإلعدام هي الجزاء المناسب لمن يخالف أحكام قانون الشعوب(

وأخرج الفقه الجدل حول الحرب ومشروعيتها واستبدلوه بمفهومه القانوني )الحرب الدفاعية والحرب 
لثانية عمال  غير مشروع وجريمة دولية البد من العقاب عليها وأخيرا  العدوانية( واعتبر األولي مبررة وا

سقط الفقه مفهوم المسؤولية الحصرية للدولة عن الحرب مضيفين مسؤولية األشخاص الطبيعيين ألن 
الحرب يقررها وينفذها أفراد باسم الدولة أو يعملون لحسابها إذا  البد من معاقبتهم أمام القضاء 

 ضاء الدولي إن وجد الوطني أو الق

وُيرجع العديد من فقهاء القانون الدولي الجنائي تاريخ االعتراف بالمسؤولية الدولية الجنائية     
تاريخ نفي نابليون بونابرت إلي جزيرة  2/8/1815لألفراد في القانون الدولي العرفي واإلتفاقي إلي 

والنمسا وروسيا وبروسيا( استنادا  إلي  هيالنه . بقرار صادر عن القوى المتحالفة وهي: )انجلترا
تصريحهم الذي جاء فيه:) أن نابليون بونابرت محروم من حماية القانون علي أساس انه رفض 

العيش في سالم وطمأنينة وبالتالي فهو خارج عن العالقات المدنية واالجتماعية بل أنه عدو للعالم 
لحاقه الضرر البالغ بأوربا  وسيعهد به للقصاص العام لمعاقبته علي جريمته ضد المجتمع الدولي وا 

 (30)كلها( وقد تم االتفاق بينهم علي نفيه بدال  من إعدامه رميا  بالرصاص

وقد تكون سابقة نفي نابليون من أهم السوابق الدولية للمساءلة الجنائية الفردية ألنه )أجرم في حق    
المعني الجزائي الدقيق لعدم إجراء محاكمته وصدور دول أوربا( إال إنها تشكل سابقة قانونية ناقصة ب

حكم قضائي بنفيه ,فالقرار كان قرارا  سياسيا  معبرا  عن إرادة المنتصر, وعلي ذلك أصبحت المساءلة 
الدولية للشخص الطبيعي جنائيا  عن أفعاله غير المشروعة لم تكن موضع تباين فقهي أو حتى 

م التي أقرتها والتي طبقت 1919ها دوليا  منذ معاهدة فرساي اعتراض دولي من المسلمات المعترف ب
م , ومساءلة الفرد دوليا  وجنائيا  التي تم 1945فعليا  بعدئذ أمام محكمتي نورمبرغ  وطوكيو عام 

االعتراف بها وتطبيقها  آنذاك كانت تتكئ علي المفاهيم العامة الجنائية الموروثة والسائدة في القانون 
ائي من ناحية , ومن ناحية أخرى كانت تستند إلي اإلرادة الحصرية للدول المنتصرة في الداخلي الجز 

الحربين األولي والثانية واقتصارها علي أفراد الدول المهزومة انتقائيا  فقد قررت الدول المنتصرة 
يطاليا المهزومة مساءلة األفراد جنائيا  من الدولتين المهزومتين ألمانيا واليابان دون األفراد من دولة إ

 . والشريك الرئيسي معهم بالحرب العالمية الثانية



 

189 
 

وعلي ذلك ذهبت االتفاقيات إلي اعتبار الفرد الطبيعي هو وحدة المسئول جنائيا  عن ارتكاب  
المخالفات الجسمية التي تعد من جرائم الحرب وهو يتفق مع ما سارت عليه السوابق التاريخية وما 

 ية. قررته الوثائق الدول

قدت محاكمات األفراد وتوقيع الجزاء عليهم بمقتضي محاكمات) نورمبرغ وطوكيو( من األسباب      
التي دفعت المجتمع الدولي يتجه نحو النص علي الجرائم ضد اإلنسانية وعقد معاهدة تحريم إبادة 

م وقد 1949ع لعام الجنس البشري , واعد نظاما  لتحريم االنتهاكات الخطيرة في اتفاقيات جنيف األرب
سارت هذه االتفاقيات علي ذات االتجاه حيث تضمنت التزامات محددة تقع علي عاتق األفراد 
ومعاقبتهم عن أي مخالفة لهذه االلتزامات, من خالل النظام األساسي لمحكمتي)نورمبرغ وطوكيو( 

 ( 31)ل الحربتبلور نظام المسؤولية الجنائية الفردية من األعمال المحرمة التي ترتكب خال

وقد اكتملت حلقة تأكيد مسؤولية الفرد الطبيعي الجنائية بالنص عليها في النظام األساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية إذ جاء في ميثاقها)يكون للمحكمة اختصاص علي األشخاص الطبيعيين عمال  بهذا 

ؤوال  عنها بصفته النظام , الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ويكون مس
 الفردية وعرضه للعقاب وفقا  لهذا النظام األساسي(. 

 المطلب الثاني:المسؤولية الجنائية الدولية للفرد نتيجة تدمير الموارد المائية ومنشأتها

يعد تدمير الموارد المائية ومنشأتها وقت النزاع المسلح جريمة دولية يتحتم عليها نشوء      
الجنائية للشخص الطبيعي طالما إنه أدى إلي انتهاك حق محمي بموجب اتفاقيات المسؤولية الدولية 

م والبرتوكولين الملحقين بهما فضال  عن إن الفعل صدر عن إرادة آثمة تستند إلي 1949جنيف لعام 
القصد الجنائي أو اإلهمال لتبرير تحميل الجاني تبعة انتهاك القانون . فالفرد الطبيعي يكون مسئوال  

نائيا  متى ما ارتكب عمدا  أو خطأ الفعل, وعلي ذلك يكون )ال مسؤولية إال عن فعل غير مشروع ج
يرتكب بقصد أو يرتكب بإهمال( وهذا أصبح مبدأ  يرتكز عليه في تحديد المسؤولية الجنائية في 

سأل وقد جاء في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه:)ال ي (32)التشريع الوطني
الشخص جنائيا  بموجب هذا النظام األساسي ما لم يشكل السلوك المعني, وقت وقوعه جريمة تدخل 

 في اختصاص المحكمة(. 

وبقراءة النص أعاله يتبين أن المسؤولية الجنائية الدولية تقوم طالما أن السلوك يشكل جريمة      
شوء المساءلة الجنائية الدولية تقع في دائرة اختصاص المحكمة وهذا يوضح أن المرتكز في ن

 للشخص الطبيعي هو وجود جريمة دولية في النظام األساسي للمحكمة.
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كما أن المادة الخامسة من النظام األساسي للمحكمة قد حددت الجرائم التي تدخل في اختصاصها 
أعتمد  حكم  جريمة اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وجريمة العدوان متى ما

 (33)بهذا الشأن

وعلي ذلك فأن النظام األساسي للمحكمة قد بين األسس التي تقوم عليها المسؤولية الجنائية      
للفرد اثر تدميره للموارد المائية ومنشأتها عند نشوء النزاع المسلح حيث عّد ذلك الفعل جريمة حرب 

النص بقوله:)  وجريمة ضد اإلنسانية ومن جرائم اإلبادة الجماعية  وبشأن اإلبادة الجماعية جاء
  إخضاع الجماعة عمدا  ألحوال معيشية يقصد بها إهالكها الفعلي كليا  أو جزئيا (.

لذلك فتدمير الموارد المائية ومنشأتها يعتبر من ضمن العناصر المكونة لجريمة اإلبادة 
الجماعية،المشرع الوطني سلك ذات االتجاه فيما يتعلق بالنص حيث أورد: )يخضع تلك الجماعة 

        . (34)عمدا  ألحوال معيشية بقصد إهالكها كليا  أو جزئيا (

بينما الجرائم ضد اإلنسانية فقد تناولها بالنص علي ذلك حيث نص علي إن اإلبادة تعد جريمة     
ضد اإلنسانية وتشمل اإلبادة حسب نص النظام األساسي للمحكمة: )تعمد فرض أحوال معيشية من 

صول علي الطعام والدواء بقصد إهالك جزء من السكان(. ونص أيضا  بأنه بينها الحرمان من الح
يدخل في الجرائم ضد اإلنسانية النص القائل:)األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع المماثل التي 

  (35)تتسبب عمدا  في معاناة شديدة أوفي أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية(

دمير الموارد المائية ومنشأتها يؤدى إلى فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من أن ت     
الحصول علي الماء الذي يعد جزءا  من الطعام مما يسبب إهالك جزء من السكان إضافة إلى أنه 
يعد من األفعال الال إنسانية والذي يسبب معاناة شديدة وأذى خطير يلحق بالجسم والصحة البدنية 

  لحرمان من الماء، لذلك يعد تدمير موارد المياه ومنشأتها جريمة ضد اإلنسانية.جراء ا

أما جرائم الحرب وفقا  للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يختص بتدمير الموارد      
المائية ومنشاتها ومساءلة الشخص الطبيعي نتيجة االنتهاك فقد جاءت علي ثالث طوائف: أي منها 

كل جريمة حرب , فقد تعلقت الطائفة األولي من األحكام باالنتهاكات الجسمية التفاقيات جنيف تش
. حيث شملت عدد من األفعال التي إذا ما وقعت ضد أشخاص أو الممتلكات التي 1949لعام 

تحميهم , وبما يتعلق بتدمير الموارد المائية ومنشأتها حيث نصت)تعمد أحداث معاناة شديدة أو 
  ق أذى خطير بالجسم أو الصحة(إلحا
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وكذلك نص علي:)إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هناك 
 . (36)ضرورة عسكرية تبرر ذلك(

بينما جاءت الطائفة الثانية من األحكام التي نص عليها النظام األساسي للمحكمة بما يختص     
( والتي تناولت العديد من 8شأتها فقد نصت الفقرة )الثانية/ب( من المادة)بتدمير الموارد المائية ومن

الفقرات التي تعلقت بانتهاك قانون النزاعات المسلحة والتي نصت علي:)تعمد توجيه هجمات ضد 
 مواقع مدنية , أي المواقع التي ال تشكل أهدافا  عسكرية (.

علم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر ( علي:) تعمد شن هجوم مع ال4 -/ ب2ونصت الفقرة )
تبعية في األرواح أو عن إصابات بين المدنين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو عن إحداث ضرر 
واسع النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا  بالقياس إلى مجمل المكاسب 

 العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة(.

النص أعاله أن األضرار والخسائر التي تسفر عن مهاجمة تلك األعيان تكون أكثر يظهر من     
 أثرا  أذا وقعت على موارد المياه و منشآتها وهذا ما يجعلها تقع تحت طائلة جرائم الحرب.

كما تضمنت هذه الطائفة أيضا  النص علي أن:)مهاجمة أو قصف المدن والقرى أو المساكن أو 
فالنص هنا جاء متضمنا  الموارد  (38)لتي ال تكون أهدافا  عسكرية بأي وسيلة  كانت(المباني العزالء ا

المائية ومنشأتها وعدها من )المباني العزالء( والتي بطبيعتها ال تشكل أهدافا  عسكرية ال يجب أن 
 تكون محال  للهجوم.

ة الدولية علي أن ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائي8( من المادة )13/ب_2ونصت الفقرة)
)تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو االستيالء مما تحتمه ضرورات 

 الحرب(. 

وعلي ذلك توجب المساءلة الجنائية للشخص نتيجة ذلك الفعل الذي يعد جريمة حرب باعتبار أن 
 منشأتها. تدمير الممتلكات العامة لطرف النزاع تشمل موارد المياه و 

 بنص أخر  كما جاء النص أيضا  علي أن:) استخدام السموم أو األسلحة المسمومة( وألحق ذلك

وهو:)استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو 
 المواد أو األجهزة(.
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ن لم يسفر عنها وطبقا  للنص األول فأن تسميم موارد المياه يعد جر       يمة من جرائم الحرب حتى وا 
معاناة أو أذى وهو ما يؤكد بأن تسميم المياه يعُد جريمة حرب بغض النظر عن األضرار التي 
يتسبب فيها , كما أضاف في النص الثاني رمي السوائل أو المواد السامة إلي موارد المياه ومنشآتها 

 لي شخص من اقترافها. وعدها جريمة حرب تؤسس المساءلة الجنائية ع

بينما حوت الطائفة الثالثة من النظام األساسي للمحكمة علي األحكام الخاصة بالمساءلة الجنائية 
للشخص تبعا  لتدميره الموارد المائية ومنشأتها والتي ترتكب, في المنازعات المسلحة غير ذات الطابع 

التوترات الداخلية مثل أعمال الشعب أو الدولي وبالتالي فهي ال تنطبق علي حاالت االضطرابات و 
أعمال العنف المنفردة وغيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة,وكذلك انتهاكات القوانين واألعراف 

        السارية علي المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي.

مواد والوحدات الطبية وفي هذا الجانب قد جاء النص بالقول:)تعمد توجيه هجمات ضد المباني وال
ووسائل النقل واألفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقات جنيف طبقا  للقانون 

    (39)الدولي(

( علي أن تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين 8( من المادة )3/ه_2وكذلك نصت الفقرة) 
لمساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهام ا

عمال  بميثاق األمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدينين أو للمواقع المدنية بموجب 
القانون الدولي للمنازعات المسلحة( , ونصت أيضا  علي أنه يعد جريمة حرب:)تدمير ممتلكات العدو 

   ير أو االستيالء مما تحتمه ضرورة الحرب(.أو االستيالء عليها ما لم يكن هذا التدم

وحسب النص سابق اإلشارة إليه فأن تدمير موارد المياه ووسائل نقلها سواء  أكان عبر األنابيب 
األرضية أو نقلها عن طريق ناقالت المياه المستخدمة لألغراض اإلنسانية فأن ذلك التدمير أو 

( وأحكام الجرائم التي أسست 8ائية , وبقراءة المادة )اإلتالف يعد جريمة حرب يوجب المساءلة الجن
عليها جرائم الحرب التي تستوجب المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي لم تتناول االنتهاك الذي ورد 

( من البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف والذي يطبق أحكامه علي 14,15في المادة )
الدولية مثال لذلك المنازعات التي تقع في إقليم الدولة بين  النزاعات المسلحة غير ذات الصفة

السلطة المركزية وجماعات مسلحة منظمة أو الجماعات المسلحة فيما بينها , حيث حظرت هاتين 
المادتين:)تجويع المدنين كأسلوب من أساليب القتال وحظر مهاجمة أو تدمير مرافق مياه الشرب 

مت مهاجمة اإلشغال الهندسية والمنشات التي تحوى قوى خطره وشبكاتها وأشغال الري. كما حر 
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م إسناد المسؤولية 1991كالسدود ...( .وقد تناول المشرع السوداني في القانون الجنائي لسنة 
الجنائية للشخص الطبيعي في الباب الثامن عشر والذي جاء بعنوان:)الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم 

الخاصة بالحرب( . وبخصوص تدمير الموارد المائية ومنشاتها فقد ضمن اإلبادة الجماعية والجرائم 
(,حيث أفرد للجرائم ضد اإلنسانية في الجانب الخاص بالموارد المائية 192حتى186ذلك في المواد )

الفقرة ج(. 187الفقرة ب,ج(.وجرائم اإلبادة الجماعية في ذات الشأن المادة)186ومنشاتها المادة) 
 -حرب جاء تقسيمها كاألتي:بينما جرائم ال

 / ب(189جرائم الحرب ضد المملكات والحقوق األخرى في المادة ) -
 190جرائم الحرب ضد العمليات اإلنسانية في المادة  -
 /ب,ج ,د,و191جرائم الحرب الخاصة بأساليب القتال المحظورة في المادة -

 192مادة جرائم الحرب الخاصة باستخدام وسائل وأسلحة محظورة في ال -     

 الفقرة)أ،ب(       
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 خاتمة البحث:

الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على سيد األولين واآلخرين محمد بن عبد اهلل، وبعد توصلت      
 الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها مايلي:

 النتائج:

الموارد والمنشآت المائية بوصفها شخص * عدم مسؤولية الدولة جنائيا  عن الجرائم التي ترتكب ضد 
 .معنوي

* أن الجرائم التي يرتكبها رؤساء الدول والقادة ضد الموارد المائية ومنشآتها أوقات النزاعات المسلحة 
أصبحت المساءلة فيها من المبادئ المقررة على المستوى الدولي وال يجوز الدفع بالحصانة، كما ال 

 لمسؤولية والعقاب استنادا على طاعة األوامر وتنفيذ التعليمات.يعفى من هم تحت إمرتهم من ا

* تأتي الجرائم ضد الموارد المائية ومنشآتها في أطار جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم 
اإلبادة الجماعية وبذلك تقع تحت دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مما يعنى عناية خاصة 

 موارد المائية ومنشآتها وقت النزاعات المسلحة.بجريمة تدمير ال

 التوصيات:

* ضرورة مالحقة مرتكبي الجرائم ضد الموارد المائية ومنشآتها ومحاكمتهم أمام محاكم مختصة 
 إقليميا  ودوليا  

* تفعيل النصوص الخاصة بفرض عقوبات على من يرتكب الجرائم ضد الموارد المائية ومنشآتها أو 
 ا.يأمر بارتكابه

* إلزام الدول التي تقوم بتدمير الموارد المائية ومنشآتها بالتعويض عن نتائج أضرار التدمير استنادا 
 على قاعدة المسؤولية الدولية.
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 فهرس المراجع والمصادر:

،دار العلوم للطباعة 1،2008( الوجيز في قانون النزاعات المسلحة ,حمد ناصر البدر,ط1)
 م2008والنشر،الدوحة 

م، دار الثقافة للنشر 2010ط،1( القانون الدولي العام في السلم ,سهيل حسين الفتالوي ,2)
 م2010والتوزيع،عمان 

 م ،منشأة المعارف،اإلسكندرية12،1995( القانون الدولي العام , علي صادق أبو هيف،ط3)

 م2005اإلسكندرية،( القانون الدولي اإلنساني , محمد فهاد الشال لده,منشأة المعارف 4)

 )السوداني( 1991( القانون الجنائي لسنة 5)

، المركز القومي لإلصدارات 2010؛1( القانون الجنائي الدولي ومصادرة ,يوسف حسن يوسف, ط6)
 م2010القانونية, القاهرة 

 م1998( دراسات في القانون الدولي الجنائي, محمد محي الدين عوض, الدار الجامعية ،بيروت, 7)

( الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة, إسماعيل عبد الرحمن محمد 8)
 م2000م دار الفكر،القاهرة،1،2000،ط

( الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها, عبد الواحد محمد الفار,دار النهضة العربية,القاهرة 9)
 م1996,

قانون اإلنساني الدولي والتشريع السوداني, إبراهيم ( اإلطار القانوني  لقواعد  النزاع المسلح في ال10)
 2012مصطفى عبود, شهاب سليمان عبد اهلل ،دار القومية العربية للنشر والثقافة ،القاهرة

( أصول القانون الدولي العام,)الجماعة الدولية(,محمد سامي عبد الحميد،مؤسسة الثقافة 11)
 1،ج1990الجامعية، اإلسكندرية،

، 1جزاء الدولي ,)العقوبات الدولية ضد الدولة واألفراد( علي جميل حرب,ط( نظام ال12)
 م2010ممنشورات الحلبي الحقوقية، بيروت2010

 1989( األجرام الدولي ,عبد الوهاب حومد, مطبوعات جامعة الكويت, 13)
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 م1949( اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام14)

 1977البروتوكول اإلضافي األول ( 15)

 م1998( النظام األساس للمحكمة الجنائية الدولية 16)

( الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية ,إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي ,مركز اإلسكندرية 17)
 2005للكتاب, 

 1995( المسؤولية الجنائية , مصطفي العوجى , مؤسسة , نوفل , بيروت ,18)

لحاجة للنصر في الحرب ,محمد فضل اهلل المكي , دار ( القائدين بين الضمير اإلنساني وا19)
 م2010الشروق ،الدوحة،

 م )السوداني(2013م تعديل 2007( قانون القوات المسلحة لسنة 20)
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