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مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

جملة التنمية البشرية والتعليم لألحباث التخصصية ،هي جملة أكادميية حمكمة تصدر عن
املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات .هتدف هذه اجمللة إل نشر الدراسات اجلادة املبنية
على األحباث النظرية وامليدانية ،كما هتدف إل تعزيز الدراسات متعددة التخصصات ف جمال
التنمية البشرية واإلدارة والتعليم للبحوث املتخصصة وتصبح جملة رائدة ف التنمية البشرية والتعليم
ف العامل .هتدف اجمللة كذلك إل نشر البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية ف جماالت التنمية
البشرية والتعليم لألحباث التخصصية مثل إدارة املواد البشرية ،إدارة األعمال ،علوم اإلتصال،
دراسات التنمية ،العلوم اإلقتصادية ،علوم الرتبية ،التاريخ ،العالقات الصناعية ،علوم اإلعالم،
علم النفس ،علم اإلجتماع ،اإلدارة العامة ،الدراسات الدينية وغريها.
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Abstract

The impact of job satisfaction on creative behavior of employees in the Sudanese
banks.

Attention to innovation and creative behavior increased in recent years because of
its active role in supporting the activities of the organization. Similarly, job
satisfaction also drow the attention of many researchers. This study aims at
examining the impact of job satisfaction on creative behavior of employees in the
field

of

Commercial

Sudanese

banks

in

Khartoum

state.

The descriptive and analytical approach was used, where a questionnaire designed
to collect data from the society of the study of worker of commercial banks.

a number of four hundred thirty seven questionnaire have been distributed and out
of that, three hundred and eighty nine have been collected which consists the
percentage of 89.01% which was valid for the analysis.

The statistical methods are used such as Cronbach's alpha, percentages, repetitions
and chi square test.
The study found that there are significant relationship between job satisfaction and
flexibility and the ability of solving problems and the study also found the lack of
statistically significant relationship between job satisfaction and the originality and
2
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fluency.
The study recommended for the possibility of testing the effect of other factors
such as organizational justice and internal work environment on the behavior of
creative workers and apply to study in other sectors.

املستخةلص
تزايد االهتمام ابإلبداع والسةلوك االبداعي يف السنوات االخرية ملا له من دور فعال يف أداء املنظم ودعم أنشطتها
وهدفت الدراس ايل اختبار أثر الرضا الوظيفي عةلي السةلوك االبداعي لةلعامةلني يف قطاع املصارف التجاري العامةل
بوالي اخلرطوم ,مت استخدام املنهج الوصفي التحةليةلي حيث مت تصميم استبان جلمع بياانت الدراس من جمتمعها
املتمثل يف العامةلني ابملصارف التجاري ومت توزيع ( )737استبان مت اسرتجاع ( )383استبان بنسب  %83.02منها
صاحل لةلتحةليل ومت استخدام عدد من االساليب االحصائي املتمثةل يف معامل الفاكرونباخ والنسب املئوي والتكرارات
واختبار مربع كاي ,وتوصةلت الدراس ايل وجود عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي وكل من القدرة عةلي
حل املشك الت واملرون وعدم وجود عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي وكل من الطالق واألصال وقد
أوصت الدراس ابمكاني اختبار أثر عوامل اخري مثل العدال التنظيمي وبيئ العمل عةلي السةلوك االبداعي وتطبيق
الدراس يف قطاعات اخري.
الكةلمات املفتاحي :الرضا الوظيفي ,السةلوك االبداعي ,الطالق  ,األصال .

3

Journal of Human Development and Education for Specialized Research

Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 2, 2017

املقدم  -:يعترب الرضا الوظيفي إحدى املوضوعات اليت حظيت ابهتمام الكثري من عةلماء النفس والباحثني وذلك
ألن معظم األفراد يقضون جزءا كبريا من حياهتم يف العمل  ،كما أن الرضا الوظيفي قد يؤدي إيل زايدة اإلنتاجي
ويرتتب عةلي الفائدة ابلنسب لةلمؤسسات والعامةلني مما زاد من أمهي دراس هذا املوضوع  .وابلتايل كثرت البحوث
والدراسات يف جمال عةلم النفس اإلداري حول موضوع الرضا الوظيفي وكشفت بعض نتائج البحوث النقاب عن أن
األفراد الراضني وظيفيا يعيشون حياة أطول من األفراد غري الراضني وأنهم أقل عرضه لةلقةلق النفسي وأكثر تقديرا
لةلذات وأكرب قدره عةلى التكيف االجتماعي .والرضا الوظيفي هو الةلبنه االساسي اليت تبين عةليها املنشآت عةلي
اختالفها حيث يعد العنصر البشري من العناصر املهم يف املنشأة ومصدر من مصادرها املهم لتفاعةله مع املتغريات
الداخةلي واخلارجي لةلمنظم  ,وقدرة املنظم عةلي حتقيق أهدافها يتوقف ايل حد كبري عةلي جناح االدارة يف توفري القدر
الكايف من املثريات االجيابي اليت تعترب كقوه عةليها حتريك واستثارة الطاقات الكامنه لدي العامةلني .
أمهي الدراس  -:األمهي العةلمي  :تنبع أمهي الدراس من كوهنا تدرس العالق بني متغريين مها الرضا الوظيفي والذي
هو هدف كل منشاة لضمان استمراري العامةلني هبا ملا له من أثر اجيايب ينعكس عةلي أداء املنشأة ,ومتغري السةلوك
االبداعي الذي تسعي كاف املنشآت ايل هتيئ املناخ املناسب الجياده وتنميته لدي العامةلني ملا له من أثر يف تطور
املنشآت .
االمهي التطبيقي :تستمد الدراس أمهيتها من أمهي الرضا الوظيفي ودوره يف حتقيق االستقرار لةلعامةلني وختفيض تكاليف
دوران العمال  ,كما ميكن أن تساعد هذه الدراس متخذي القرار عةلي معرف دور الرضا الوظيفي يف حتقيق مستوي
عايل من السةلوك االبداعي وسط العامةلني ,كما تعترب هذه الدراس خطوه لةلقيام مبزيد من الدراسات اليت تبني أمهي
كل من الرضا الوظيفي والسةلوك االبداعي يف مواكب التغريات املتسارع اليت فرضتهاطبيع احلياة .
مشكةل الدراس  -:يتطةلب جناح املنظمات يف حتقيق أهدافها توافر عدد من النتغريات التنظيمي بشكل سةليم أمهها
الرضا الوظيفي الذي يؤثر يف أداء العامةلني وسةلوكياهتم يف مكان العمل وابلرغم من أن هنالك عوامل كثريه تؤثر عةلي
السةلوك االبداعي اال أن الرضا الوظيفي يؤدي دور هام يف حفز وتنمي هذا السةلوك وذلك الن زايدة مستوي الرضا
الوظيفي خيةلق نوع من التحدي لدي العامةلني وحيفزهم لالبداع  ,عدم ادراك املنظمات ألمهي الرضا الوظيفي والصةل
الوثيق بينه وبني حفز السةلوك االبداعي لةلعامةلني واتثريه يف دوافع العامةلني ورفع الروح املعنوي لديهم يشكل مشكةله
تستحق العناي والبحث .
أهداف الدراس  -:تسعي الدراس ايل معرف أثر الرضا الوظيفي عةلي السةلوك االبداعي لةلعامةلني وتقدمي
توصيات تفيد يف هذا اجلانب .
فرضيات الدراس  -:تقوم الدراس عةلي الفرضي اآلتي :
التوجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي والسةلوك االبداعي عند مستوي معنويه .%5
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وتنبثق منها الفرضيات الفرعي اآلتي :

 التوجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي والطالق عند مستوي معنوي .%5
 التوجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي واملرون عند مستوي معنوي .%5
 التوجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي واألصال عند مستوي معنوي .%5

 التوجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي والقدرة عةلي حل املشكالت عند مستوي معنوي
.% 5
منهجي الدراس  -:تتبع الدراس املنهج الوصفي التحةليةلي الذي يعمل عةلي تفسري وحتةليل الظاهرة والوصول ايل
استنتاجات تسهم يف حل املشكةل  ,وقد اعتمد الباحث عةلي مصدرين جلمع البياانت مها املصادر األولي ومتثةلت يف
األفراد ذوي الصةل مبوضوع الدراس وهم ميثةلون جمتمع الدراس  ,واملصادر الثانوي واليت متثةلت يف الكتب والدورايت
العةلمي والدراسات السابق اليت هلا صةل مبوضوع الدراس ابالضاف ايل شبك املعةلومات الدولي  ,كما اعتمد الباحث
عةلي أداة االستبان يف مجع البيانت واليت مت تصميمها ألغراض هذه الدراس كما مت استخدام حتةليل الفاكرونباخ
والنسب والتكرارات وحتةليل مربع كاي لتحةليل بياانت الدراس .
متغريات الدراس -:
املتغري املستقل ويتمثل يف الرضا الوظيفي (الرضا عن العمل ,الرضا عن العالق مع الزمالء  ،الرضا عن العالق مع
الرؤساء و الرضا عن مناخ العمل والظروف احمليط به).
املتغري التابع ويتمثل يف السةلوك االبداعي ( األصال  ,الطالق  ,املرون ,القدرة عةلي حل املشكالت).
جمتمع وعين الدراس  -:يتكون جمتمع الدراس من مجيع العامةلني يف البنوك التجاري بفروعها املختةلف العامةل بوالي
اخلرطوم والبالغ عددهم ( )23780مفرد ة ونظرا لكرب حجم اجملتمع وصعوب الوصول ايل مجيع مفرداته مت اختيار
عين ممثةله جملتمع الدراسه بطريقه عشوائي قوامها ( )387مفرده
أداة الدراس  -:اعتمدت الدراس يف مجع البياانت عةلي أداة االستبان وتكونت من جزئني اجلزء األول يتضمن
املعةلومات الشخصي واليموغرافي ألفراد عين الدراس وهي (النوع ,العمر  ,املؤهل العةلمي  ,سنوات اخلربة والوظيف )
 ,أما اجلزء الثاين يتضمن مقياس الرضا الوظيفي ومقياس السةلوك االبداعي وحيتوي عةلي ( )20فقرات  ,كما استخدم
الباحث مقياس ليكرت ذو التدريج اخلماسي لقياس درج االستجاب لكل بند يف االستبان ومت اعطاء أوزان من (-2
 )5لدرجات املقياس حيث اعطي الرقم ( )2ايل موافق بشدة والرقم ( )2ايل موافق والرقم ( )3ايل احايد والرقم ()7
ايل غري موافق والرقم ( )5ايل غري موافق بشدة عةلي النحو التايل :
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التصنيف موافق بشدة
الوزن

2

موافق

احايد

غريموافق

غريموافق بشدة

2

3

7

5

صدق وثبات أداة الدراس  -:لةلتحقق من صدق أداة الدراس مت عرض االستبان بصورهتا االولي عةلي جمموع من
ذوي اخلربة واالختصاص يف عدد من اجلامعات البداء آرائهم حول مدي مالءم العبارات لقياس ما وضعت له
ومناسبتها لةلمحور الذي تنتمي اليه ومدي وضوح صياغ العبارات ,وبناء عةلي املالحظات والتوجيهات اليت ابداها
احملكمون مت تعديل وحذف بعض الفقرات ووضعت االستبان يف صورهتا النهائي ,أما جانب ثبات االستبان فقد
استخدم حتةليل الفاكرونباخ لقياس الثبات وقد بةلغت قيم معامل الفاكرونباخ الكةلي جلميع فقرات االستبان .307
مما يدل عةلي درج ثبات عالي ألداة الدراس .
الدراسات السابق -:
دراس (الرواشده )2023,بعنوان أثر ممارس االدارة ابلتجوال عةلي السةلوك االبداعي  .هدفت الدراس ايل معرفأثر ممارس االدارة ابلتجوال عةلي حتسني مستوي االبداع و معرف تصورات العامةلني حول االدارة ابلتجوال والسةلوك
االبداعي وتوصةلت الدراس ايل ان االدارة ابلتجوال متارس بدرجات مرتفع وان االدارة ابلتجوال هلا أتثري عةلي السةلوك
االبداعي وأوصى الباحث بزايدة وعي العامةلني واملديرين ابمهيت االدارة ابلتجوال.
دراس (احمد ) 2022,بعنوان الرضا الوظيفي بني أعضاء هيئ التدريس يف اجلامعا السوداني  .هدفت الدراس ايلحتديد مستوي الرضا الوظيفي العضاء هيئ التدرس يف اجلامعات احلكومي والكشف عن العالق بني مستوي الرضا
الوظيفي وبعض املتغريات االداري كالتدريب واحلوافز وتوصةلت الدراس ايل وقد أوصى الباحث بتهيئ املناخ املناسب
لةلعمل وتنمي املواهب والقدرات االداري لةلعامةلني من خالل التدريب .
 قام (العيد  )2022,بدراس بعنوان الشفا في االداري وعالقتها ابلرضا الوظيفي ,هدفت الدراس ايل معرف العالقبني الشفافي االداري والرضا الوظيفي وتوصةلت ايل ان مجيع معامالت االرتباط بني الشفافي االداري والرضا الوظيفي
موجب ودال احصائيا وأوصت الدراس بتحسني ظروف العمل وتكوين جلان لقياس تطبيق املديرين لشفافي االداري .
أجري (أمحد ) 2008,دراس بعنوان الصراعات التنظيمي وانعكاساهتا عةلي الرضا الوظيفي .هدفت الدراس ايلالتعرف عةلي مستوايت الصرا ع التنظيمي وأنواعه ومصادره يف اجلامعات الفةلسطيني ودراس االسرتاتيجيات املتبع يف
التعامل مع هذه الصراعات من قبل العامةلني والتعرف عةلي أثر الصراعات التنظيمي عةلي الرضا الوظيفي لةلعامةلني
وتوصةلت الدراس ايل ان مستوي الصراعات منخفض وأسباب الصراع ضعيف وهنالك رضا وظيفي يف اجلامعات
املبحوث وأوصت الدراس بزايدة وعي العامةلني مبفهوم الصراع وابراز جوانبه السةلبي واالجيابي واحملافظ عةلي مستوي
معني من الصراع التنظيمي النه ظاهره انساني طبيعي احلدوث.
6
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 دراس (األمحد ) 2008,بعنوان أثر الثقاف التنظيمي يف تنمي السةلوك االبداعي لةلعامةلني  .هدفت الدراس ايلحتةليل أثر الثقاف التنظيمي يف تنمي السةلوك االبداعي لةلعامةلني يف شركات الغزل والنسيج يف مدين حةلب واشارت
نتائج الدراس ايل توافر السةلوك االبداعي مبستوي جيد ومجيع القيم التنظيمي ترتبط ارتباطا اجيابيا ومعنواي مع أبعاد
السةلوك االبداعي كما توصةلت ايل وجود أثر لةلثقاف التنظيمي يف تنمي السةلوك االبداعي لةلعامةلني.
أما دراس (الزايدين  )2005,بعنوان أثر املناخ التنظيمي عةلي السةلوك االبداعي لةلعامةلني فقد هدفت ايل التعرفعةلي أثر املناخ التنظيمي عةلي السةلوك االبداعي لةلعامةلني والتعرف عةلي الفروقات يف كل من املناخ التنظيمي والسةلوك
االبداعي ابختالف املتغريات الشخصي والوظيفي وأشارت النتائج ايل وجود مستوي جيد لةلسةلوك االبداعي ووجود
أثر ذو دالل احصائي البعاد املناخ التنظيمي يف السةلوك االبداعي لةلعامةلني وأوصى الباحث ابلعمل عةلي تعزيز مناخ
العمل وتشجيع العامةلني عةلي جتريب اساليب عمل جديدة .
تناولت الدراسات السابقه متغريات مثل االدارة ابلتجوال والثقاف التنظيمي واملناخ التنظيمي مع متغري السةلوك
االبداعي مثل دراس (األمحد,الزايدين  ,الرواشدة) ودراسات اخري تناولت متغريات مثل الصراعات التنظيمي
والشفافي االداري مثل دراس كل من (أمحد,العيد) مع متغري الرضا الوظيفي والدراس احلالي تناولت متغري الرضا
الوظيفي مع السةلوك االبداعي.
األطار النظري لةلدراس -:
الرضا الوظيفي -:يساهم الرضا الوظيفي يف رفع معنوايت العامةلني ويؤثر بشكل مباشر عةلي سةلوكياهتم املتعةلق
ابالنتاجي والعالقات بني االفراد كما يةلعب دور هام يف حتسني الوضع املايل لةلمنظمات ,ويري ’’ الندي وترامبو’’ أن
مصطةلح الرضا الوظيفي يستخدم لةلدالل عةلي مشاعر العامةلني جتاه العمل بنفس الطريق اليت يستخدم هبا عبارة نوعي
احلياة لوصف ردود فعل أو انطباعات الفرد عن احلياة بصف عامه (الصرييف )2007,كما أورد
(أبوالكشك ) 2002,أن الرضا يف مصطةلح عةلم النفس هو أحد احاور التوافق النفسي لةلفرد وظاهرة الرضا أكثر
استقرارا ملعرف مدي توافق االنسان يف جوانب حياته املختةلف وبه الفرد يكون أكثر انتاجي وأكثر اجيابي .وتالحظ
الباحث ان االهتمام ابلرضا الوظيفي كان مع بداي القرن العشرين وعةلي الرغم من تعدد الدراسات اليت تناولته اال انه
م ا زال هناك اختالف حول حتديد تعريف او مفهوم واضح هلذا املصطةلح والسبب يرجع ايل ارتباطه مبشاعر الفرد اليت
غالبا مايصعب تفسريها الهنا متغريه بتغري مواقف االفراد املختةلف حيث ان النفس البشري متيل لةلعمل فما دام هناك
شخص يعمل فهو اما ان يكون راضيا عن عمةله او غري راضي عنه ,كما ان الرضا الوظيفي عبارة عن مشاعر العامةلني
جتاه أعماهلم وانه ينتج عن ادراكهم ملا تقدمه الوظيف هلم وملا ينبغي ان حيصةلوا عةليه من وظائفهم كما انه احصةل
لالجتاهات اخلاصه حنو خمتةلف العناصر املتعةلق ابلعمل  ,ان مفهوم الرضا الوظيفي عن العمل مفهوم مركب وله عدة
أوجه حيث يرى بعض املختصني أن إشباع حاجات العامةلني هو أحد احملددات اخلاص ابلرضا  ،وآخرون يعطون
7
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األمهي لبعض اجلوانب االجتماعي مثل روابط وأواصر الصداق اليت تربط العامةلني مع بعضهم البعض  ،ومنهم من
يرجع مستوى الرضا إىل موقف املرؤوسني من رؤسائهم ومنط األشراف الذي خيضعون له  ،وهناك من يعطي
االعتبارات اخلاص ابلشخصي ومدى تكامةلها يف احيط العمل فضل حتقيق هذا الرضا .ويعرفه ابنه ميثل حصيةله
جملموعه من العوامل ذات الصةله واليت تقاس اساسا بقبول الفرد ذلك العمل ابرتياح ورضا نفس وفاعةليه يف االنتاج
نتيجه لةلشعور الوجداين الذي ميكن الفرد من القيام بعمةله دون مةلل او ضيق.
واعتمادا عةلي التعاريف السابق تري الباحثه ان الرضا الوظيفي عباره عن جمموعه من املشاعر واألحاسيس والعوامل
اليت حيس هبا الفرد وتدل عةلي اشباع حاجاته وطموحاته من خالل وظيفته  .وعةليه
ميكن القول أن الرضا الوظيفي مفهوم متعدد األبعاد يتمثل يف الرضا الكةلي الذي يستمده الفرد من وظيفته ومن مجاع
العمل اليت يعمل معها ومن رؤساءه الةلذين خيضع إلشرافهم وكذلك من املنظم والبيئ اليت يعمل فيها و الرضا
الوظيفي هو داله لسعادة اإلنسان واستقراره يف عمةله وما حيققه له هذا العمل من وفاء وإشباع حلاجاته .وميكن القول
أن الرضا الوظيفي يتكون من الرضا عن الوظيف والرضا عن عالقات العمل والرضا عن زمالء العمل والرضا عن
الرؤساء والرضا عن أساليب التوجيه واألشراف والقيادة والرضا عن بيئ العمل .
عوامل الرضا الوظيفي :اورد الباحثون والكتاب عوامل متعدده لةلرضا الوظيفي منها
 الرضا عن الوظيف :اورد (العميان ) 2002,ان االعمال الروتيني املتكرره تفضي ايل السأم واملةلل وعدم االبداعبينما االعمال احليوي تثري التحدي وتدفع ايل االبتكار والتفكري اخلالق.
 الرضا عن االجر :اشار (فرج )2002,ايل ان االجور واملكافآت هلا اتثري مةلموس عةلي انتاجي الفرد وذلك رغمالفروقات يف األمهي النسبي اليت اعطيت لةلحوافز املادي حيث اعطت املدارس االداري اهتماما كبريا لةلحوافز
املادي حيت املدرس السةلوكي واليت ركزت عةلي احلوافز غري املادي مل تنقص من دور وامهي احلوافز املادي يف حفز
الفرد وتوجيهه وترجع أمهي االجور واملكافآت املادي اليت حيصل عةليها الفرد يف اهنا وسيةل تشبع أكثر من حاج
لدي الفرد فهي تشبع حاجاته الفسيولوجي وحتقق له مكان اجتماعي كما ينظر اليها كمركز لتقدير املنظم
ألمهي الفرد.
 الرضا عن اسةلوب القيادة واالشراف :يري (محود )2002,ان اسةلوب االدارة يف التعامل مع العامةلني وخةلقاألجواء الوظيفي اهلادف من خالل املشارك يف اختاذ القرار ورسم السياسات تشجع عةلي تنمي روح الوالء
التنظيمي و االخالص والصدق.
السةلوك االبداعي -:االبداع يف الةلغ العربي من (بدع) وبدع الشيء أي انشأه عةلي غري مثال سابق ,وهو احداث او
اجياد شيء جديد .اما يف االصطالح فيعرف ابنه قدره الفرد عةلي االنتاج انتاجا يتميز أبكرب قدر من الطالق الفكري
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واملرون واألصال وذلك كاستجاب ملشكةله او موقف مثري (جواد .)2020,و تظهر امهيه االبداع واحلاجه اليه عندما
يدرك متخذو القرار يف املنظم ان هناك تفاوات بني اداء املنظم الفعةلي واالداء املرغوب مما حيثها عةلي تبين طرق
واساليب جديده أي ان عةلي املنظم تبين االفكار اإلبداعي واستخدامها كاداه لةلتطوير وحل املشاكل اليت يعاين منها
التنظيم لتحسني اداء املنظم وحتقيق اهدافها بفعالي (العميان.)2002,ومن وجه نظر الباحث يعد السةلوك االبداعي
من ابرز املتغريات السةلوكي اليت تؤثر عةلي املنظم ويري ان السةلوك االبداعي هو انتاج افكار جديده ومفيدة بواسطه
العامةلني واليت ميكن ان تكون نقطه انطالق حنو االبتكار  .أن السةلوك االبداعي هو السةلوك او التصرف املميز الذي
ميارسه الفرد او اجملموع يف موقع العمل وليس ابلضرورة أن ينتج عنه نتائج او خدمات او سةلع جديدة اذ انه سةلوك
يسبق االبداع يف صيغته النهائي وقد يكون هذا السةلوك ابداعا يف حد ذاته عندما ميارسه العامل الول مره يف املنظم
فالسةلوك االبداعي يعمل عةلي متهيد الطريق لةلعمةلي االبداعي كما أن السةلوك االبداعي قد يقتصر عةلي التصرفات
االجيابي يف موقع العمل مثل التفاعل مع الزمالء والعمالء بشكل أفضل ,قبول التغيري ورفض الروتني والراتب ,سهول
االتصاالت وعدم الرتدد يف اختاذ القرارات .
 -2القدرة عةلي حل املشكالت :
تشري ايل قدره الفرد عةلي حل املشكالت أبساليب جديده ابلرغم من ندره املعةلومات .
خصائص عين الدراس  -:فيما يةلي وصف لةلبياانت االساسي ألفراد عين الدراس ويبني اجلدول رقم ( )2توزيع
أفراد عين الدراس حسب املقاييس االمسي املتمثةل يف (النوع ,العمر ,املؤهل العةلمي ,سنوات اخلربة ,الوظيف )
جدول رقم ( : )2توزيع أفراد العين حسب املتغريات الشخصي والوظيفي
املتغري

التكرار

النسبه%

توزيع أفراد العين حسب متغري النوع
ذكر

228

52

انثي

272

77

اجملموع

383

200

توزيع افراد العين حسب العمر
 25سن فاقل

53

23.2

 72-22سن

273

32.8

 57-72سن

275

37.3
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 58فاكثر

78

22.3

اجملموع

383

200

توزيع أفراد العين حسب متغري املؤهل العةلمي
20

5.2

اثنوي
دبةلوم وسيط

25

2.7

بكالريوس

278

75.8

فوق اجلامعي

222

72.7

اجملموع

383

200

توزيع أفراد العين حسب متغري سنوات اخلربة
5سنوات فاقل

203

22.5

 20-2سنوات

73

20.3

 25-22سن

35

27.5

 22سن فاكثر

278

38.2

اجملموع

383

200

توزيع أفراد العين حسب متغري الوظيف
مدير

32

8

رئيس قسم

203

28

موظف

233

22.7

عامل

20

2.2

اجملموع

383

200

املصدر :اعداد الباحثه من بياانت الدراس امليداني
اختبار الفرضيات  -:ال توجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي لةلعامةلني وأبعاد السةلوك االبداعي
لةلعامةلني عند مستوي معنوي .%5
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وانبثقت منها الفرضيات اآلتي -:
الفرضي الفرعي االويل :ال توجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي واألصال عند مستوي معنوي , %5
ميكن صياغ هذه الفرضي كاآليت:
فرض العدم :التوجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي واألصال .
الفرض البديل :توجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي واألصال .
والختبار الدالل االحصائي هلذه الفرضي مت اختبار العالق بني العبارات املرتبط ابلفرضي ابستخدام مربع كاي
كاآليت:
 -2رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم واألصال
جدول رقم (: )2قيم مربع كاي لةلعالق بني رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم واألصال
الرقم

العالقات

قيم مربع كاي

درج احلري

مستوي املعنوي

-2

العالق بني رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم
و طرح املرؤوس ألفكار جديده مل يفكر هبا

27.73

22

.57

أحد من قبل
-2

العالق بني رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم
و ابتعاد املرؤوس عن تقةليد أساليب اآلخرين

27.77

22

.07

يف حل املشكالت واجناز االعمال
املصدر :اعداد الباحثه من بياانت الدراس امليداني .
نالحظ من اجلدول أعاله أن قيم مربع كاي ليست ذات دالل احصائي مبستوي معنوي أكرب من  %5وابلتايل
التوجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا عن العمل يف املنظم واألصال .
 -2رضا املرؤوس عن عالقته مع زمالء العمل واألصال
جدول رقم ( :)3قيم مربع كاي لةلعالق بني رضا املرؤوس عن عالقته مع زمالء العمل واألصال
الرقم

العالقات

قيم مربع
كاي

درج احلري

مستوي املعنوي

-2

العالق بني رضا املرؤوس عن عالقته مع زمالء

23.22

22

.038

العمل و طرح املرؤوس ألفكار جديده مل يفكر
هبا أحد من قبل
00
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-2

العالق بني رضا املرؤوس عن عالقته مع زمالء
العمل و ابتعاد املرؤوس عن تقةليد أساليب

22.27

22

.227

اآلخرين يف حل املشكالت واجناز االعمال
املصدر :اعداد الباحثه من بياانت الدراس امليداني .
يتضح من اجلدول أن قيم مربع كاي ليست ذات دالل احصائي مبستوي معنوي أكرب من  %5وابلتايل ال توجد
عالق ذات دالل احصائي بني العالق مع زمالء العمل واألصال .
 -3رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه واألصال .
جدول رقم ( : )7قيم مربع كاي لةلعالق بني رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه واألصال
الرقم

العالقات

قيم مربع
كاي

درج احلري

مستوي املعنوي

-2

العالق رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه وطرح
املرؤوس ألفكار جديده مل يفكر هبا أحد من قبل

23.22

22

.022

-2

رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه و ابتعاد املرؤوس 53.53
عن تقةليد أساليب اآلخرين يف حل املشكالت
واجناز االعمال

22

.000

املصدر :اعداد الباحثه من بياانت الدراس امليداني
يشري اجلدول أعاله ايل أن قيم مربع كاي ذات دالل احصائي مبستوي معنوي أقل من  %5وابلتايل توجد عالق ذات
دالل احصائي بني العالق مع الرؤساء واألصال .
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 -7رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف احمليط واألصال
جدول رقم ( : )5قيم مربع كاي لةلعالق بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف احمليط واألصال
الرقم

العالقات

قيم مربع كاي

درج احلري

مستوي املعنوي

-2

العالق بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل
والظروف احمليط و طرح املرؤوس ألفكار

20.33

22

.820

جديده مل يفكر هبا أحد من قبل
-2

العالق بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل
والظروف احمليط و ابتعاد املرؤوس عن تقةليد

27.35

22

.072

أساليب اآلخرين يف حل املشكالت واجناز
االعمال
املصدر :اعداد الباحثه من بياانت الدراس امليداني .
نالحظ من اجلدول أعاله أن قيم مربع كاي ليست ذات دالل احصائي مبستوي معنوي أكرب من  %5وابلتايل ال
توجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا عن مناخ العمل والظروف احمليط واألصال .
من بياانت اجلداول رقم ( )2و( )3و( ) 7و ( )5جند أن معظم قيم مربع كاي مبستوي معنوي أكرب من %5
وابلتايل نقبل فرض العدم القائل بعدم وجود عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي لةلعامةلني وبعد األصال .
الفرضي الفرعي الثاني  :ال توجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي لةلعامةلني واملرون .
ميكن صياغ الفرضي عةلي النحو التايل-:
فرض العدم  :ال توجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي واملرون .
الفرض البديل  :توجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي واملرون .
والختبار الدالل االحصائي هلذه الفرضي مت اختبار العالق بني العبارات املرتبط ابلفرضي ابستخدام مربع كاي
كاآليت -:رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم واملرون .
جدول رقم ( :)2قيم مربع كاي لةلعالق بني رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم واملرون
الرقم

العالقات

قيم مربع كاي

درج احلري

مستوي املعنوي

-2

العالق بني رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم

77.77

22

.000

واهتمام املرؤوس ابآلراء املخالف و االنتقادات
لالستفادة منها
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-2

العالق بني رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم
و عدم تردد املرؤوس بتغيري موقفه عند االقتناع

22.22

22

.072

بعدم صحته
املصدر :اعداد الباحثه من بياانت الدراس امليداني .
نالحظ من اجلدول أعاله أن قيم مربع كاي ذات دالل معنوي مبستوي معنوي أقل من  %5وابلتايل توجد عالق
ذات دالل احصائي بني الرضا عن العمل يف املنظم و املرون .
 -2أنت راضي عن عالقتك مع زمالء العمل واملرون .
جدول رقم( :)7قيم مربع كاي لةلعالق بني رضا املرؤوس عن عالقته مع زمالء العمل و املرون
قيم مربع كاي

الرقم

العالقات

-2

العالق بني رضا املرؤوس عن عالقته مع زمالء 53.32

درج احلري

مستوي املعنوي

22

.000

العمل و اهتمام املرؤوس ابآلراء املخالف و
االنتقادات لالستفادة منها
-2

العالق بني رضا املرؤوس عن عالقته مع زمالء 27.73

22

.037

العمل و عدم تردد املرؤوس بتغيري موقفه عند
االقتناع بعدم صحته
املصدر :اعداد الباحثه من بياانت الدراس امليداني .
من اجلدول أعاله جند أن قيم مربع كاي ذات دالل احصائي مبستوي معنوي أقل من  %5وبذلك توجد عالق ذات
دالل احصائي بني الرضا عن العالق مع الزمالء واملرون .
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 -3رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه واملرون
جدول رقم (: )8قيم مربع كاي لةلعالق بني رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه واملرون
الرقم

العالقات

قيم مربع كاي

درج احلري

مستوي املعنوي

-2

العالق بني رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه
واهتمام املرؤوس ابآلراء املخالف و االنتقادات

78.20

22

.000

لالستفادة منها
-2

العالق بني رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه
وعدم تردد املرؤوس بتغيري موقفه عند االقتناع

22.27

22

.255

بعدم صحته
املصدر :اعداد الباحثه من بياانت الدراس امليداني .
 -3رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف احمليط واملرون .
جدول رقم ( :)3قيم مربع كاي لةلعالق بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف احمليط واملرون
الرقم

العالقات

قيم مربع كاي

درج احلري

مستوي املعنوي

-2

العالق بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل
والظروف احمليط واهتمام املرؤوس ابآلراء

37.78

22

.007

املخالف و االنتقادات لالستفادة منها
-2

العالق بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل
والظروف احمليط و عدم تردد املرؤوسبتغيري

23,22

22

.208

موقفي عند االقتناع بعدم صحته
املصدر :اعداد الباحث من بياانت الدراس امليداني
من بياانت اجلداول رقم ( )2و ( )7و ( )8و ( )3نالحظ أن معظم قيم مربع كاي مبستوي معنوي أقل من %5
ولذلك نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل القائل بوجود عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي لةلعامةلني
واملرون .
الفرضي الفرعي الثالث  :ال توجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي لةلعامةلني والطالق عند مستوي معنوي
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.% 5
ميكن صياغ الفرضي كاآليت :
فرض العدم :ال توجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي والطالق .
الفرض البديل :توجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي والطالق .
والختبار الدالل االحصائي هلذه الفرضي مت اختبار العالق بني العبارات املرتبط ابلفرضي ابستخدام مربع كاي
كاآليت:
 -2رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم والطالق .
جدول رقم ( :)20قيم مربع كاي لةلعالق بني رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم والطالق
الرقم

العالقات

قيم مربع
كاي

درج احلري

مستوي
املعنوي

-2

العالق بني رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم و

77.38

22

.000

قدرة املرؤوس عةلي طرح األفكار واحلةلول السريع
ملواجه املشاكل
-2

العالق بني رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم و قدرة 35.55

22

.003

املرؤوس عةلي طرح أكثر من خالل فرتة زمني قصرية
-3

العالق بني رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم و
امتالك املرؤوس مهارات النقاش واحلوار و القدرة عةلي

28.52

22

.237

اعطاء كةلمات تتفق مع املعين املراد التعبري عنه
املصدر :اعداد الباحثه من بياانت الدراس امليداني .
نالحظ من اجلدول أعاله أن أكثر قيم مربع كاي ذات دالل احصائي مبستوي معنوي أقل من  %5وبذلك توجد
عالق ذات دالل احصائي بني الرضا عن العمل يف املنظم والطالق .
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 -2رضا املرؤوس عن عالقته مع زمالء العمل والطالق
جدول رقم ( )22قيم مربع كاي لةلعالق بني رضا املرؤوس عن عالقته مع زمالء العمل والطالق
الرقم

العالقات

قيم مربع
كاي

درج
احلري

مستوي املعنوي

-2

العالق بني رضا املرؤوس عن عالقته مع زمالء العمل و

23.22

22

.222

قدرة املرؤوس عةلي طرح األفكار واحلةلول السريع ملواجه
املشاكل
-2

العالق بني رضا املرؤوس عن عالقته مع زمالء العمل و

22.22

22

.723

قدرة املرؤوس عةلي طرح أكثر من خالل فرتة زمني قصرية
-3

العالق بني رضا املرؤوس عن عالقته مع زمالء العمل و

27.32

22

.328

امتالك املرؤوس مهارات النقاش واحلوار و القدرة عةلي
اعطاء كةلمات تتفق مع املعين املراد التعبري عنه
املصدر :اعداد الباحثه من بياانت الدراس امليداني .
من اجلدول أعاله جند أن قيم مربع كاي ليست ذات دالل احصائي مبستوي معنوي أكرب من  %5وابلتايل ال توجد
عالق ذات دالل احصائي بني الرضا عن العالق بني زمالء العمل والطالق .
 -3رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه والطالق .
جدول رقم ( )22قيم مربع كاي لةلعالق بني رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه و الطالق
قيم مربع
كاي

درج احلري

مستوي املعنوي

الرقم

العالقات

.000

-2

العالق بني رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه و 55.20
قدرة املرؤوس عةلي طرح األفكار واحلةلول
السريع ملواجه املشاكل

22

.000

-2

العالق بني رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه و 77.23
قدرة املرؤوس عةلي طرح أكثر من خالل فرتة
زمني قصرية

22
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-3

العالق بني رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه و 32.77
امتالك املرؤوس مهارات النقاش واحلوار و

.008

22

القدرة عةلي اعطاء كةلمات تتفق مع املعين املراد
التعبري عنه
املصدر ::عداد الباحثه من بياانت الدراس امليداني .
يشري اجلدول أعاله ايل أن قيم مربع كاي ذات دالل احصائي مبستوي معنوي أقل من  %5وبذلك توجد عالق بني
الرضا عن العالق مع الرؤساء والطالق .
 -7رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف احمليط و الطالق .
جدول رقم ( )23قيم مربع كاي لةلعالق بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف احمليط والطالق .
قيم مربع
كاي

درج احلري

مستوي املعنوي

الرقم

العالقات

.78

-2

العالق بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف 22.35
احمليط و قدرة املرؤوس عةلي طرح األفكار واحلةلول
السريع ملواجه املشاكل

22

-2

العالق بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف 25.80
احمليط و قدرة املرؤوس عةلي طرح أكثر من خالل
فرتة زمني قصرية

22

.727

-3

العالق بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف 22.50
احمليط و امتالك املرؤوس مهارات النقاش واحلوار و

22

.077

القدرة عةلي اعطاء كةلمات تتفق مع املعين املراد
التعبري عنه
املصدر :اعداد الباحثه من بياانت الدراس امليداني .
نالحظ من اجلدول أعاله أن معظم قيم مربع كاي ليست ذات دالل احصائي مبستوي معنوي أكرب من  %5وابلتايل
ال توجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا عن مناخ العمل والظروف احمليط والطالق .
من بياانت اجلداول رقم ( )20و ( )22و ( )22و ( )23جند أن معظم قيم مربع كاي مبستوي معنوي أكرب من
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 %5وبذلك نقبل فرض العدم القائل بعدم وجود عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي لةلعامةلني وبعد
الطالق
الفرضي الفرعي الرابع  :ال توجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي لةلعامةلني القدرة عةلي حل
املشكالت مبستوي معنوي .%5
ميكن صياغ هذه الفرضي كاآليت:
فرض العدم  :التوجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي لةلعامةلني و القدرة عةلي حل املشكالت.
الفرض البديل :توجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي لةلعامةلني والقدرة عةلي حل املشكالت.
والختبار الدالل االحصائي هلذه الفرضي مت اختبار العالق بني العبارات املرتبط ابلفرضي ابستخدام مربع كاي
كاآليت:
 -2رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم والقدرة عةلي حل املشكالت.
جدول رقم ( )27قيم مربع كاي لةلعالق بني رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم والقدرة عةلي حل املشكالت
الرقم

العالق

قيم مربع
كاي

درج
احلري

مستوي
املعنوي

-2

العالق بني رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم و احاول املرؤوس
اكتشاف املشاكل ومجع وحتةليل املعةلومات املتعةلق هبا قبل اختاذ
القرار

23.32

22

.023

املصدر :اعداد الباحثه من بياانت الدراس امليداني .
من اجلدول أعاله نالحظ أن قيم مربع كاي ذات دالل احصائي مبستوي معنوي أقل من  %5وبذلك توجد عالق
ذات دالل احصائي بني الرضا عن العمل يف املنظم والقدرة عةلي حل املشكالت.
 -2رضا املرؤوس عن عالقته بزمالء العمل والقدرة عةلي حل املشكالت
جدول رقم ( )25قيم مربع كاي لةلعالق بني رضا املرؤوس عن عالقته مع زمالء العمل و القدرة عةلي حل املشكالت
الرقم

العالق

-2

العالق بني رضا املرؤوس عن عالقته مع زمالء العمل و احاول
املرؤوس اكتشاف املشاكل ومجع وحتةليل املعةلومات املتعةلق هبا قبل

قيم مربع

درج

مستوي

كاي

احلري

املعنوي

30.23

22

.027

اختاذ القرار
املصدر :اعداد الباحثه من بياانت الدراس امليداني .
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يشري اجلدول أعاله اليا أن قيم مربع كاي ذات دالل احصائي مبستوي معنوي أقل من  %5وابلتايل توجد عالق
ذات دالل احصائي بني الرضا عن العالق مع زمالء العمل و القدرة عةلي حل املشكالت.
 -3رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه والقدرة عةلي حل املشكالت
جدول رقم ( )22قيم مربع كاي لةلعالق بني رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه والقدرة عةلي حل املشكالت
الرقم

العالق

قيم مربع
كاي

درج
احلري

مستوي
املعنوي

-2

العالق بني رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه و احاول املرؤوس
اكتشاف املشاكل ومجع وحتةليل املعةلومات املتعةلق هبا قبل اختاذ
القرار

28.20

22

.027

املصدر :اعداد الباحثه من بياانت الدراس امليداني .
نالحظ من اجلدول أعاله أن قيم مربع كاي ذات دالل احصائي مبستوي معنوي أقل من  %5وبذلك هنالك عالق
ذات دالل احصائي بني الرضا عن العالق مع الرؤساء والقدرة عةلي حل املشكالت.
 -5رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف احمليط و القدرة عةلي حل املشكالت.
جدول رقم ( :)27قيم مربع كاي لةلعالق بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف احمليط و القدرة عةلي حل
املشكالت
الرقم

العالق

قيم مربع
كاي

درج
احلري

مستوي
املعنوي

-2

العالق بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف احمليط و احاول
اكتشاف املشاكل ومجع وحتةليل املعةلومات املتعةلق هبا قبل اختاذ
القرار

23.53

22

.272

املصدر :اعداد الباحثه من بياانت الدراس امليداني .
يتضح من اجلدول أعاله أن قيم مربع كاي ليست ذات دالل احصائي مبستوي معنوي أكرب من  %5وبذلك ال
توجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا عن مناخ العمل والظروف احمليط والقدرة عةلي حل املشكالت .
من اجلداول رقم ( )27و ( )25و ( ) 22و ( )27جند ان معظم قيم مربع كاي ذات دالل احصائي مبستوي معنوي
اقل من  %5وابلتايل ميكن القول ان هنالد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي والقدرة عةلي حل
املشكالت .
21
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من اجلدول رقم ( )2وحيت اجلدول رقم ( )27جند أن اغةلب قيم مربع كاي ذات دالل احصائي وابلتايل توجد عالق
ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي و السةلوك االبداعي .
النتائج-:
 ال توجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي و بعد األصال . توجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي وبعد املرون . ال توجد عالق ذات دالل احصائي بني بني الرضا الوظيفي وبعد الطالق . توجد عالق ذات دالل احصائي بني الرضا الوظيفي وبعد القدرة عةلي حل املشكالت زمالء العمل هلم أتثري كبري عةلي أفكار الفرد ووجهات نظره ومواقفه. مناخ العمل والطروف احمليط تؤثر عةلي قدرة الفرد عةلي حل املشكالت . رضا الفرد عن عمةله جيعل الفرد له القدرة عةلي التفكري يف اكثر من حل لةلمشاكل اليت تواجهه.التوصيات -:
 االهتمام ابلعامةلني املبدعني يف جمال العمل وتنمي قدراهتم االبداعي وتشجيعهم إلبراز أفضل ما لديهم ومكافأهتمماداي ومعنواي.
 العمل عةلي رفع مستوي الرضا الوظيفي ملا له من أثر عةلي مستوي السةلوك االبداعي . توفري بيئ عمل مرحي وجاذب تسهم يف تعزيز شعور العامةلني االجيايب حنو منظماهتم . تشجيع التجديد واالبتكار وجتريب اساليب العمل اجلديدة وسط العامةلني . تشجيع العامةلني عةلي ابداء وجهات نظرهم يف أساليب العمل وتقدمي أفكارهم ومقرتحاهتم من أجل وضع حةلولجديده لةلمشاكل املتعةلق هبا .
 حفز العامةلني املبدعني ماداي ومعنواي واالعالن عنهم حيت يكونوا قدوه حيتذي هبا وسط العامةلني . تشجيع املبادرات الفردي لةلعامةلني ومساعدهتم عةلي تطوير نقاط القوة لديهم . االهتمام برضا الفرد عن عمةله ملا له من أثر عةلي الفرد واملنظم و بتوفري مناخ العمل املعايف وبيئ عمل مرحيه لةلعاململا يةلعبه من دور كبري يف حتقيق الرضا الوظيفي لدي العامةلني .
 اختبار أثر عوامل اخري مثل العدال التنظيمي وبيئ العمل الداخةلي عةلي السةلوك االبداعي و تطبيق الدراس يفقطاعات اخري
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Abstract
The study aims to identify the role of lifelong education units at
Sudanese universities for sustainable development.
The qualitative method, content analysis and personal interview are used as
tools for data collection.
The study sample is six out of the thirty –six Sudanese universities. The
researcher selects seven major fields of sustainable development: social
development, economical development, environment and natural resources
protection, training of the teaching staff , promoting awareness and knowledge,
acquisition of skills and values and education for development of family, work and
community. These fields are presented to the sample to see their sharing programs
for sustainable development.
The study results are :
-Sudanese universities lifelong educational units have adopted an important role
for sustainable development according to six fields ,with some variations.
-Sample of the study have got various plans and programs to improve lifelong
education.
 The study proposed some recommendations for improving life long education.
 Keywords: lifelong education- sustainable development – Sudanese universities
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املبحث األول :اإلطار العام لةلدراس
 1-1مقدم :
التنم اا اسساتداما  Sustainable Developmentعمل اا مساتمر تل مهام اإلنسامد ماب لاالم الادع
ياسساامند الالزم ا لنم ااو مكمماتاال ي اايق متواا ااق عااب طر ااح عمل اام الااتعل اس ااا ا ااتميب مااب الن اام ل
اسااتاممم ماوامده يصااوم تنمسا المااريو الامن ااا ياسيمن ااا الاائ عا م ة كاام .دعاام التنم ااا اسسااتداما هااي الااتعل للمعرةااا
الكتسااما اليفاامت ينت اامد مكاامما العمااق يالااتعل للتعاام م م ا املاار ب عااب طر ااح ةك ا ال ا ا  .ياكتس ا مفكااوم
معىن جد داً يهو :صوم الب ر على ةرص التنم ا ديد التغمضي عب األج مم اس بلا .ي دد اجملتما الادي
االستداما ً
ميوان التنم ا اسستداما مهنم :منو اقتصمدش  +تنم ا اجتممع ا  +محم ا الب ئا يمصمدم الاري ال ب ع ا ،يمد التعل هاو
مساامل التنم ااا اسسااتداما لتغ ااري ال ا ياسواقااي ياسكاامما يالساالوك م يممناامل اا اام مااب مجااق ااح مهااداو التنم ااا
اسستداما ل ميعمدهم الاالثا اجملتم ياالقتصمد يالب ئا.
يالتعل ا اسسااتمر كماام مشاامم (آدم )1()20 ،2022 :هااو كلاان النااول مااب التعل ا ال ا ش كاادو ن مساامعد
الفرد ل مواجكا استغاريا ااضامم ا ياالجتممع اا يالت ن اا امً للتيمماق يالاياين يا اإلنسامد يالب ئاا الائ عا م ة كام
ياااوالً للنكااو ناام عااب طر ااح ااد ال مقاام الب اار ا ينمنم كاام ،ي ااد طمقاام الب ئااا ياالسااتفمد منكاام ية امً خل اان
ينجراءا تنم م ا ت وم يديم الوس ن ي ه ه ال مقم كمدلال يي اس رجم اسستكدةا كنتم ج متوقعا.
يتعتااخ لدمااا اجملتم ا مااب األديام الوظ ف ااا اسكمااا لل ممعااا (ااراشااا2991 :م ،)2()97 ،ل ا ا مااابت التعل ا اسسااتمر
ضمب مسملا اجلممعا تن ئ لل اليل م ياسراكا ياإلداما  .يل الساوداد مسساأ ميم جممعاا ل الابالد جممعاا اخلرطاوم

(معكااد الدماساام اإلضاامة ا) عاامم 2993م لارين اجلممعااا عجملتما يت ااومه اقتصاامدتً ياجتممع امً .يت ااوم ها ا اسعكااد ن
عد ااد مااب اليل اام ياسراكااا للتعلا اسسااتمر ،يتبعااأ جممعااا اخلرطااوم ل كلاان ي ااا اجلممعاام السااودان ا الاائ سسااأ
تبمعمً.

( )1آدم ،عصامم الاد ب ير اار 2022 ،م( ،اقتصامدت التعلا ماادا اا ام ل ال اارد ااامدش يالع ار ب) ،ل جملااا العلاوم الييو اا ،العاادد  ،23جممعاا مم دمماامد
اإلسالم ا( ،ص.ص.)73-37 :
( )2ااراشا ،حممد عبود موسى 2991 ،م ،الديم الوظ في لعضو ه ئا التدم س ل اجلممعم األمدن ا ،مسملا دكتوماه غري من وم  ،جممعا اخلرطوم ،السوداد.
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 2-1مشكةل الدراس :

شا ااكد السا ااوداد ل الع ا ااد ب السا اامي توسا ااعمً ل التعل ا ا العا اام يالعا اامم يتضا اامعفأ رجمتا اال ن مكاا اار ما ااب
 200.000مب التعل العمم يت ر بمً  203.000ماب التعلا العام للعامم الدماساي 2022-2023م .يقاد انعياس
مم عمن ل السوداد مب مزما اقتصمد ا على نوع ا ه ه اس رجم ممم مدا ن تاا د مام عارو يمامهر (الت اغ ق اسن اوص
 )Inadequate Occupationمش عاادم تواةااح اسمهااق ما م لااوا سااوع العمااق مي ضااعفل .ها ا ااري ن مد
منن التعل ال ش ت دمل اسمسسم التعل م ا النممم ا ي يء ل تي فل يجممماتل للمتغريا ل عصر سر التغري ممام اي

ها ا األثاار الساامل علااى رجمتاال .يمغ ا حمااميال اسمسساام التعل م ااا النممم ااا ت ااو ر منمه كاام يندلاامم اسوضااوعم
ااد اااا ل جماامال االتصاامال ياسعلوماام ياإللييين اام  ،نال مد الف ااو ممزالااأ موجااود ي ا ه ااق رجمتاال يياق ا
العمق ياال ت مجم اجملتمع اا ،ييارز مة اا التعلا اسساتمر لساد ها ه الف او يضاريم تبن ال كفلسافا تريو اا العتبامما
موضاوع ا يم نناا .يمشامم ( )3()Delors & Colleagues: 1995, 1-8مد التعلا اسساتمر مادا اا ام هاو
للتحاادش ال ا ش ر اال عاامن ساار التغااري ،يمناال منس ا ا ا غا تريو ااا
م ااد مفاامت ت ال اارد اااامدش يالع اار ب ي ساات
للتعمماق ما األيضامل االقتصاامد ا اامل اا ياسساات بل ا اس يناا عا اام يالعماق .ند طب عااا مفكاوم التعلا اسساتمر تاادعو ن
التيممااق يالتعااميد ي ا منممتاال يالتعل ا النمااممي ل األهااداو يا تااوا ياسضاامود مااب مجااق التنم ااا ال اامملا للم تم ا
يال ا اإلنس اامن ا األسمس ا ا ياالهتم اامم علت ن اام الاماع ااا يالص اانمع ا يالص ااح ا ياسكن ااا ألج ااق التنم ااا اسس ااتداما ،ل ا ا
تسااممعأ اجلممعاام ل الااديم النمم ااا يمنكاام السااوداد ل نن اامء مراكااا يكل اام لتنم ااا اساوامد الب اار ا يتنم ااا اجملتما مماام
ااح مه ااداو التنم ااا اسس ااتداما .عل اال ه ا ه الدماسااا ااميم اإلجمي ااا عل ااى الس امام ال اار س امي (م اام ديم
اامدش ن
ي دا التعل اسستمر ل اجلممعم السودان ا ل التعل ألجق التنم ا اسستداما؟).
يلإلجميا على السمام الر س جت الدماسا على األسئلا الفرع ا التمل ا:
 -2مم مة ا التعل اسستمر ل ح التنم ا اسستداما؟
 -2م اام الا اخامج األكمدل ااا يالتا ف ااا يالتدم ب ااا ياألن ا ا ا اخلدم ااا ال اائ ت اادمكم ي ااد التعلا ا اسس ااتمر عجلممع اام
السودان ا؟
 -3هق لل ممعم السوداد ل ن لت و ر التعل اسستمر لتح ح التنم ا اسستداما؟
Delors & Colleagues, 1995. Report of the Information on Education for Twenty One Century.

)(3

UNESCO, 1-18.
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 3-1أمهي الدراس  :يتمكر مة ا الدماسا ل امي:

 االست ميا لالهتممم الدي يديم التعل اسستمر ألجق التنم ا اسستداما. -جتميز الدعو سبدم (التعل لل م ) ن مبدم التعل ألجق التنم ا اسستداما.

 ليا ااب مد تف ا ااد ه ا ا ه الدماسا ااا اجلممعا اام ل تعا ا ااا ديمها اام ل التعل ا ا اسسا ااتمر يجتا ااميز ظا اامهر (الت ا ااغ ق اسن ا ااوص.)Inadequate Occupation
 قد تف د ه ه الدماسا ل تدع العالقا يا مااحما العماق ياالساتاممم ياجلممعام ل ت او ر يارامج اليي اا اسساتمرل اجلممعم .
 4-1أهداف الدراس  :هتدو الدماسا ن التعرو على:

 -2مفكوم التنم ا اسستداما ل جممم التعل .

 -2مة ا اليي ا اسستمر مدا اا م ألجق التنم ا اسستداما.
 -3ديم مراكا يكل م ينداما التعل اسستمر ل اجلممعم السودان ا ل التعل ألجق التنم ا اسستداما.
 5-1مننج وأدوات الدراسن  :تتبا الدماساا ال ر اا النوع اا  Qualitative Methodيتسات دم مداي ل اق
اسضمود ياس ميال م مسئو التعل اسستمر ل اجلممعم .

 6-1جمتمع الدراس وعينته :اجملتم اجلممعم السودان ا يعددهم سأ يثالثاود ،يع نتال ساأ جممعام

يوم اا ل

اخلرطوم عماما البالد.
 7-1التعريفات اإلجرائي ملصطةلحات الدراس :
 :1-7-1التنمين املسننتدام  :هااي العمل ااا اسسااتمر الاائ تل مهاام اإلنساامد مااب لااالم الاادع ياسساامند الالزما لنمااو

مكمماتل ي يق متوااق عب طر ح عمل ام الاتعل يالتادم
م المريو الاممن ا ياسيمن ا الئ ع م ة كم.

اس ان ا اتميب ماب اساتاممم ماوامده يصاوم تتنمسا

 :2-7-1التعةلنيم املسنتمر مندحل اةينا :Lifelong Education, Continuing Learning

جممااول ال اخامج اسنممااا الاائ ت اادمكم اجلممعاام السااودان ا سساامعد الدامس ا ياستاادمي ل كااق اسسااتوت ل مواجكااا
استغريا ااضمم ا ياالجتممع ا ياسعرة ا يالت ن ا ندو مة مستواه ي ح التيممق ي اإلنسمد يي ئتل.
 :3-7-1مراكننا التعةلننيم املسننتمر :تلاان اإلداما التعل م ااا الاائ تن اائكم اجلممعاام السااودان ا لت اادب ي ارامج التعل ا
يالتدم

اسستمر لألةراد مب دالق اجلممعا مي لممجكم ندو تنم ا اسوامد الب ر ا ياس ممكا ل التنم ا اسستداما.

 :4-7-1كةلينات ننمين اعتمننع :تلان اسمسساام التعل م اا التدم ب ااا الاائ تن ائكم اجلممعاام الساودان ا خلدمااا اجملتما
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عمم ا ااً ياجملتمع اام ال معد ااا يص اافا لما ااا ينع ااداد ك ا اوادم يس ا ا ا لت ااسم مت لب اام التنم ااا يهت اات يتحس ا ا الوض ا ا
االقتصمدش لألسر .
 :5-7-1اجلامعننات السننوداني  :تلاان اسمسساام العلم ااا السااودان ا اسنممااا الاائ ت ا علااى قمااا التعلا ل السااوداد
يت وم إبعداد ال مل مكن مً يث مة مً ن جمن لدما اجملتم يال مم عألحبمث العلم ا خلدما ل ن التنم ا.
املبحث الثاين :اإلطار النظري لةلدراس :
 :1-2مفجوم التنمي املستدام وأهدافجا:
التنم ااا عمل ااا ش اامملا ل ك ااق األيع اامد االجتممع ااا ياالقتص اامد ا ،ياإلنس اامد ه اادو م ا س للتنم ااا االجتممع ااا
يمق ااوا م اامثر ل التنم ااا االقتص اامد ا مم اام مدا ن شا ا ول مصا ا لت (التنم ااا ال اامملا) ،لي ااب اإلنس اامد ل ها ا ا اسفك ااوم
الت ل دش ن جيد مل مب اإلثراء يسب تدهوم النممم الب ئي يتلاوث اس امه ياواواء ياليياا يظكاوم ث ا األيزيد ياتسامعل
يهبول األم مم اامض ا يظمهر اال تبمل اارامش يالتصحر ،كق كلن مدا ن تبين اجملتما الادي سفكاوم جد اد هاو
(التنم ا ااا اسسا ااتداما  )Sustainable Developmentلت ا ااميز ه ا ا ه السا االب م يااللا ااتالال االقتصا اامد ا
ياالجتممع ااا يالب ئ ااا .ت ااوم ها ا ا اسفك ااوم ل قم ااا األم ل م ااو دش ج اامنريي ل الخاز ااق ع اامم 2992م ،يما اابحأ
رجاام ها ا اساممتر مرجع ااا ليااق اساممترا الاائ نممتكاام األما استحااد ييكمالهتاام ل ها ا ال ااسد .التنم ااا اسسااتداما هااي
العمل ااا اسسااتمر الاائ تل مهاام اإلنساامد مااب لااالم الاادع ياسساامند الالزم ا لنمااو مكمماتاال ي اايق متوااااق مااب لااالم
عمل اام الااتعل اس ااا يتيااود ض ااريم ا مااب مجااق م اال ل اسااتاممم م اوامده يصااوم تتنمس ا م ا المااريو الامن ااا
ياسيمن ااا الاائ عا م ة كاام (حممااد ،عبااد الغااين )4(.)29 ،2002 :ياعتمااد اجملتما الاادي مصا لت (التنم ااا اسسااتداما)
مبعىن :تلب ا ا ت مجم اجل ق اام ديد نهدام وع األج مم ال مدما ل اا م ل مستوا ال ق عب مساتوا اجل اق
اا اام  .ي اادد مي ااوان التنم ااا اسس ااتداما مهن اام :من ااو اقتص اامدش  +تنم ااا اجتممع ااا  +محم ااا الب ئ ااا يمص اامدم الا ااري

( )4حممد ،عبد الغين سب  ، 2002التدم

األسس ياسبمدئ ،سلسلا مكمما ت و ر األداء التادم  ،،اليتاما األيم ،ال امهر  ،مركاا ت او ر األداء يالتنم اا،

ص.29 :
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ال ب ع ا (قما األم  ،الخاز ق.)2992 ،

()5

 :2-2عقد التعةليم ألجل التنمي املستدام (:)2014-2005

يعااد نعااالد األم ا استحااد لألهااداو اإلمنم ااا لأللف ااا الاملاااا مكااد ال ونساايو مغبتكاام ل تر ااا معماامم ال اارد
()6

ااامدش يالع اار ب ن ياقا ملماول لتح ااح التنم ااا التعل م اا ألجااق التنم ااا اسساتداما (ماممتر جوهمنسااخج)2002 ،
ل ا اعتمد األم استحد ال ونسيو يك الً لع د األم استحد للتعل ألجق التنم ا اسستداما (.)2022-2002
ي ميم ال ونسيو ندممج مبمدئ التنم اا اسساتداما يق مكام يممممسامهتم ل ا جوانا التعلا يالاتعل سعمجلاا اس ايال
()7

االجتممع ا ياالقتصمد ا يالا مة ا يالب ئ ا لالم ه ا الع د (مج  ،مص فى.)2022 ،
 :3-2التعةليم املستمر مدحل اةيا :

الاوم العلم ا الت ن اا اسعماار مكاخ ثاوم عرةتكام الب ار ا علاى مادا العصاوم ماب اآ طب عتكام يآثمهام يمام م دثتال ماب

تغ اريا متسااممعا ل جماامال اا اام اس تلفااا يمااابحأ متاااق يعااداً م س امً ل ا مسااتوت يدمجاام الت اادم .نال مد
التعل النمممي ن تميب مب مداء مكممل الوظ ف ا العمجلا ستميعا ها ه التغاري السار لإلنتامج يالتادم الفعامم ،كمام مد
يسم ق االتصمم اسعوسا ن تصر مثرهم على عمن اسمم ياالقتصمد يق تعدا كلن ن ث مةاا ال اعوا اخلمااا .عل ال كامد
ال يااد ماب اا غا جد ااد للتعلا تت ااميز التحاادت الدالل ااا ياخلممج ااا الاائ واجككاام التعلا النمااممي يتااوةر ما ااداً مااب
التعل ا يالتاادم يالت ااو ر ل الت صصاام استنوعااا يل اسعلوممت ااا .يتسااتوع التغ اريا للم ااممكا الفمعلااا ة كاام مااب
لااالم االسااتاممم اإلجياامه واام ،عناادهم ظكاار مباادم التعل ا اسسااتمر ماادا اا اام Lifelong Education,
 Continuing Learningألداء ه ا الديم .ي عارو التعلا اسساتمر مادا اا ام انال (اساتمرام ياساتداما تعلا
ااا متياانك مااب متميعااا ماام ساابح مد تعلمااوه ل مرا ااق ساامي ا
األةاراد طاوام اامهت مااب لااالم نل ااا ةاارص تعل م ااا
امً ست لباام اا اام الا مة ااا ياسكن ااا يالعلم ااا است اادد ) (زتد  )8(.)2002 ،ي اادد اامجااا و ا ا النااول مااب التعل ا
ختتصرهم البم اا ل الن مل امت ا:
( )5قما األم  ،الخاز ق www.ccaa.gov.e.g/.../sustain_def.asp
( )6مممتر جوهمنسبريج 2002م ،األم استحد ال رام .254/57
( )7مج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ،مص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا فى 2022م ،التعل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب مجا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااق التنم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اسسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتداما،
http:/www.al.sharq.com/news/details/181836#.VGSW7HBmg6Y
( )8زتد  ،مص فى عبد ال مدم يآلريد ،ةصوم ل اجتممع م اليي ا ،اليي ا اسستدلا ،الرت  ،ميتبا الرشد2002 ،م ،ص.219
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 سرعا الت دد ل نس ج اسعرةا يضريم متميعتكم عستمرام. ال دم العلم ا يالتينولوج ا ي دش نةرازا العوسا. -اتسمل اس ممكا الدل راط ا يم ميما ال عوا ألنمما ااي االستبدادش.

 ثوم اسمم يالتحوال االقتصمد ا ياالمتبمل العضوش ي العوسا ياالقتصمد يه منا ال ركم متعدد اجلنس م . النمو السيمين يمم ام بل مب ع ا ممسسم التعل عب تلب ا طلبل. اعتممد العمق على املا يالت ن م ااد اا استوج نعمد تعل يتدم العممل للتواةح ما ها ا الانمن اااد آلإلنتمج.
 عضااو ا الفاارد ل األساار العمس ااا سااتلام ع ل ااا ال تن ا عااب التعل ا للت ااميا م ا األ ااداث ين ااق ال اياث علااىالن مع ا لي ياإلنسمين.
 تعدد األديام االجتممع ا ل م الفرد ين تعد قمار على األسر يالرةمع ياجلرياد ياق امتاد ن معام العماقاسكن ا يالنمدش ياااا ياجلممعا الد ن ا ياالجتممع ا.
 اإلسااكمم ل ااق اس اايال االجتممع ااا ماااق ك ااد ال ا ا الوطن ااا ،يم اايال الت لااي يتاادمممهلا مب اسعلم .

معااداد كبااري

 التعل الب ئي امم ا الب ئا ينجيمد مطر تعل تنمس الب ئم اس تلفا. :4-2التعةليم املستمر يف اجلامعات السوداني :

ل السوداد تاا د االهتممم علتعل اسستمر ل اجلممعم من سا س ميم جممعاا ل الابالد (جممعاا اخلرطاوم) ت تبعتكام
اجلممعم األلرا :جممعا الساوداد للعلاوم يالتينولوج ام ،جممعاا مم دممامد اإلساالم ا ...ت توالاأ اجلممعام يعاد ثاوم

التعل العم ل تسع نم ال رد اسمضي يوم ا يلماا ن مد يلا عاددهم  39جممعاا ل عمااما الابالد يالاوالت .
ن جمن ا مراك ااا التعلا ا اسس ااتمر اسركا ااا من ااس اليل اام ل كا ااري م ااب اجلممع اام نداما تدم ب ااا لما ااا ن اام تع ااىن
علت اادم ل الت ص اامل اسع ااين .يتعم ااق مراك ااا التعل ا اسس ااتمر يكل مت اال عل ااى مال ااا اخل اخا اجلد ااد استغ ااري  ،يق ااد
مشاامم اسنمماام الديل ااا ألة ااا التعل ا اسسااتمر ل اجلممعاام ل ااح مهااداو التنم ااا اسسااتداما ساام تااوةره مااب ةاارص
()9
تعل م ااا تارين ق اامل اإلنتاامج مكااار عجلممعااا يندامهتاام لتعا ااا التغاريا ل اسواقااي ياإلجاراءا (ال ونساايو.)2002 ،
البم اا تعر علتصمم شد د جتريا جممعا اخلرطوم ل جممم التعل اسستمر ،يه ااي ميم جممع ااا س ااودان ا ت ا ااوم
( )9ال ونسيو :التعل يالتوع ا العمما مب مجق التنم ا اسستداما ،ت ر ر جلنا التنم ا اسستداما 2002م.
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مب كل ا جممع ا ل عكد االستعممم ن جممعا ميتملاا يعاد االسات الم عامم 2929م .يادم سا س ميم معكاد للتعلا
اسستمر ل جممعا اخلرطوم عمم 2993م عسا (معكاد الدماسام اإلضامة ا) لل امم مبكامم ميرزهام تنما دماسام متفرقاا
يغاري متفرقاا ه ل اا يتدم ب اا ،يندام يمعم اا اساممترا يالساامنمما يا مضارا العمماا ،يت ادب اساواد التعل م اا ل م ااداد
تعلا اليباامم يتنما الااديما التدم ب ااا ياسكن ااا ل جماامال تنم ااا اجملتما  .يتوسا معكااد الدماساام اإلضاامة ا ل مكمماال
ل منت الديلومم استوس ا يالعل م ،يالتدم اسكين خلرجيي التعل الامنوش ال ب فاوهت االلتحامع علتعلا العام  .يمكاا
اسعكد ل يدا ا سبع نم ال رد اسمضي على اجملمال اسكن ا يالتدم ب اا الائ صاع علاى كل ام اجلممعاا األلارا ال امم
ناام يالاائ تيااود كا ااالا يث ااا إبعااداد ال ااوا العمملااا الاائ تلاا ،ا ت مجاام الاابالد ل الت ااوم لماااً ل جماامم الرعم ااا
االجتممع ااا ياإلعااالم يالعالقاام العممااا .يعزدتد يت ااوم الدماساام الاائ اادمكم معكااد الدماساام اإلضاامة ا ت ااوم ن
كل ا عس (كل ا الدماسم الت ن ا يالتنمو ا) متنت دمجا البيملوم ول ن جمن ت ادب ديما التعلا اسساتمر استنوعاا
ل كااق اجملاامال الوس ا ا اسكن ااا يالتدم ب ااا .يل عاامم 2992م مسسااأ جممعااا اخلرطااوم (مركااا ترق ااا مداء معضاامء ه ئااا
التاادم س) يغاار التسه ااق الييااوش ألعضاامء ه ئااا التاادم س يتاادم بك علااى مكاامما التعلا اجلااممعي تدم سامً يحباامً يندامً
يلدماً لل الا ياجملتما ماب لاالم التعلا اسساتمر .يمبام مد التسه اق مثنامء اخلدماا ايق ل ها ا العصار ضاريم ملحاا
ل ا الوظ اام ي ة ااد ت ااوم اسرك ااا عس ا (مرك ااا جممع ااا اخلرط ااوم للت اادم است اادم) ل اادم اخل اادمم التدم ب ااا عل ااى
اسستوا األعلى ليق الت صصام يالوظام ي السا مم التسه اق اليياوش للمعلما مثنامء اخلدماا .كمام مد جممعاا اخلرطاوم
من س مراكا ختصص ا للتعل اسستمر ل معم كل م اجلممعا.
املبحث الثالث :الدراسات السابق :
 1-3دراس (آدم ،)10()2012 ،بعنوان :اقتصنادتت التعةلنيم مندحل اةينا يف القنرن اةنادي والعشنرية ابإل نار
لةلسودان .هدةأ ه ه الدماسا ن التعرو على مهداو التعل اسستمر مدا اا ام ل ال ارد ااامدش يالع ار ب يديمه
ل التنم ااا يدياعااي األل ا ياال ،يالتيممااق ي ناال يي ا التعل ا النمااممي يالعم ااد االقتصاامدش ياالجتم امعي للتعل ا اسسااتمر
يمعرةا آل م ت و ر اسيات م التعل اسستمر سواجكا دت األلف ا الاملاا.

اس اات دم البم ااآ اس اانكج الوا اافي إلجا اراء الدماس ااا ياالس ااتبمنا ك ااسدا و اام ،كم اام اس اات دم البم ااآ مديا ن ص اام ا
لالسااتدالم .يتيونااأ ع نااا الدماسااا مااب ل اخاء التعل ا ياالقتصاامد .توااالأ الدماسااا لنتاام ج مةكاام :مد التعل ا اسسااتمر
ماادا اا اام ليااب مد عاااز م وماام اإلنتاامج ي فعااق االقتصاامد يليااب مد سسااب نوع ااا اا اام ي سااك ل البناامء اجملتمعااي
ياإلعااداد للعمااق ي فعااق آل اام ت ااو ر اس ايات م التعل ا اسسااتمر .يقاادم البم ااآ توا ا م مةكاام ضااريم االهتماامم
( )10مرج سميح.
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علتعل اسستمر مدا اا م  ،يتبين معم ري يطن ا للتعل اسستمر يةح مؤا معمار يمواكبا.
 2-3دراس (حممد اةسة2011 ،م)( )11بعنوان :نقومي نظم اإلسناد التعةليمن يف التعةلنيم عنة بعند يف اجلامعنات
السننوداني  .هاادةأ الدماسااا ن الوقااوو علااى جتريااا اجلممعاام السااودان ا ل التعل ا عااب يعااد يت ااوب نم ا ندام مراكااا
اإلسانمد التعل مااي مااب لااالم معرةااا مجام طااالا التعلا عااب يعااد يت ادب اخلاادمم لتلب ااا تلاان اامجاام  ،يالتعاارو
علااى اس اايال الاائ تواجاال ه ا ا النااول مااب التعل ا  .اساات دمأ البم اااا اساانكج الوااافي ياسساات اس ااداين للممسساام
اسسااتكدةا ،يك ا لن ماانكج دماسااا ااملااا .مديا الدماسااا االسااتبمنا ياس ااميال يالاااتما اس دان ااا .ع نااا الدماسااا مااب
ال ااالا الدامس ا ( )272طملب امً ،يالع ن ااا الامن ااا م ااب اإلدام ا ياألس اامت مجر ااأ معك ا س ااأ م ااميال  .توا االأ
البم ا ااا ن نت اام ج مةك اام مد ال اانم اإلدام ااا استبع ااا ل التعل ا ع ااب يع ااد ل اجلممع اام الس ااودان ا ال هت اات ي اانم اإلس اانمد
التعل مااي ،يمد ال مل ا ستاامج ن مس اامعدا متعاادد  ،يمناال ال توجااد مراك ااا لإلس اانمد التعل مااي عجلممع اام الس ااودان ا
الت ل د اا ،ي نماام ال سات مركااا اإلسانمد التعل مااي عجلممعااا اسفتو اا ت اادب ا لاادمم التعلا اإلضاامل ياإلمشاامدش
الئ ستمجكم الدامسود ،يمد است دام التينولوج م ل التعل عب يعد ل جممعا السوداد اسفتو ا سمعد ل ت و ر نما
اإلس اانمد التعل م ااي ة ك اام .يق اادمأ البم ا ااا تواا ا م مةك اام ض ااريم االهتم اامم عإلس اانمد التعل م ااي للتعلا ا ع ااب يع ااد ل
اجلممعم الئ تعمق ن ا النممم .قدمأ البم اا منوكجمً م ي مً لت و ر نم اإلسنمد التعل مي ل اجلممعم السودان ا.

 3-3دراسن (سننا 2010 ،م) ( )12بعنننوان :بنرام التنندريو التحننويةل يف مراكننا دمن اعتمننع والتعةلننيم املسننتمر
ابجلامعننات وكةليننات التقني ن السننعودي وقنندراا عةلننخم جقيننؤ املواءم ن ب ن
الدماسااا ن التعاارو علااى قاادم التاادم

رجننات امل سسننات التعةليمي ن  .هاادةأ

التحااو لي الاائ تنفا هم مراكااا لدمااا اجملتما يالتعل ا اسسااتمر ،ياألساابما الاائ

دةعااأ اجلممع اام ياليل اام ن طر ك اام يالي ااي ع ااب العوامااق ال اائ تسااك ل ااح اسواءمااا ي ا مسااتوا لرجي ك اام
يم لااوع سااوع العمااق السااعودش ،يالي ااي عااب اسعوقاام ال ائ تواجاال ه ا ه ال اخامج التدم ب ااا ي د ااد آل اام تا ااد
ةمعل تكاام .اساات دم البم ااآ اساانكج الوااافي اسسااحي يتواااق ن نتاام ج مةكاام :مااب مه ا مساابما طاار ي ارامج التاادم

) (11حممااد ااسااب ،نشاراقا ممحاد 2022 ،م (ت ااوب نما اإلساانمد التعل مااي مااب لااالم معرةااا مجاام طااالا التعلا عااب يعااد يت اادب اخلاادمم لتلب ااا تلاان
اامجم ) مسملا دكتوماه كل ا اليي ا جممعا اخلرطوم.
( )12سمن ،مسمما يب سل ممد2020 ،م (يرامج التدم التحو لي ل مراكا لدما اجملتم يالتعل اسستمر عجلممعم يكل م الت ن اا الساعود ا يقادمهتم علاى
ح اسواءما ي

رجم اسمسسم التعل م ا) مسملا دكتوماه ،جممعا مم دمممد اإلسالم ا – كل ا اليي ا ،السوداد.
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التحو لي ل اجلممعم ياليل ام الت ن اا الرغباا ل جتساري الف او يا جكام التعلا اإلعادادش يالتسه اق ييا جكام
التوظ ااي ،يمها العوامااق الاائ تسااك ل اسواءمااا هااو نشارا ال اامل اخلاامص ل نعااداد الاخامج التحو ل ااا ،ي ااح التواةااح
ي ا جكاام خت ا ن ال اخامج ياإلعااداد لل ااوا العمملااا ،ياسعوقاام الاائ تواجاال ه ا ه ال اخامج تنم م ااا يممد ااا .يتوااالأ
الدماسا ن عدد مب امل م لاتد ةمعل ا يرامج التدم

التحو لي.

 4-3دراس ن ( )13()Svanstrom et al, 2008بعنوان :رجننات الننتعةلم ألجننل التنمي ن املسننتدام يف
التعةليم العايل .هدةأ ه ه الدماسا ن اس ممنا ي

رجم التعل استضمنا ل نعالين (تبل س ييرشالونا) ما

رجام

الاتعل ل يعاا اسعمهاد األمر ي اا ل ياشان ب ( )Washington DCي( )ITESMل اسيسا ن سعرةاا مادا
ت ب ااح ه ا ه اسعمه ااد ياجلممع اام س اام يمد ل اإلعالن ا  .ياعتم ااد الدماس ااا مع اام ري ت اامق :التفي ااري اس اانم  ،مي ااوان
اإلدما  ،مكمما ماق التفيري النمقد ،عمم تغري ال دما  ،التوااق ،ياالجتمهام يال ا  .تواالأ الدماساا ن منال وجاد
تواةا ااح كبا ااري ل رجا اام الا ااتعل ألجا ااق التنم ا ااا اسسا ااتداما الس ا ا مم ل جما اام اسعرةا ااا ياإلدما م ا ا
اإلعالن .

رجا اام الا ااتعل ل

 5-3دراسن ( )14()Dawe et al, 2005بعننوان :التنمين املسنتدام يف التعةلنيم العنايل املمارسنات اةالين
والتطوير املستقبةل  .هدةأ ه ه الدماسا ن ت دب نطامم عامم للتعلا ألجاق التنم اا اسساتداما ل التعلا العام يكلان
للتحف ااا سا ااد مااب الن اامو ااوم ه ا ا اسوضااول .للصااأ الدماسااا ن يجااود تعر فاام متعاادد لالسااتداما يمفكومكاام،
لينكم فا على اس ممكا الار لل الا وم اسوضاول .يمنال مغا يجاود مال مام نجيمي اا عاب ةوا اد االساتداما نال منال
هنملن ن مل ل اسعلومم عب ت ب ح االستداما ل التصاوم الاوظ في .يمد الت ب اح اجل اد لنماوكج التعلا ألجاق التنم اا
اسستداما نبغي مد نباح مب ةمعل ا ال الا يل س جمرد م ممكتك ل قضمت الب ئا ا ل ا.
 6-3دراسن (حممنند أمحنند2004 ،م) ( )15بعننوان :دور الرتبين املسننتمر يف جقيننؤ رسنال وأهننداف جامعن القننرآن
الكرمي والعةلوم اإلسالمي  .مب لالم التعر ي ااملا التعل اسستمر ل اليي ا اإلسالم ا ،يتعر فال ل اليي اا اسعماار ،
Svanstrom et al, 2008. Learning Outcomes for Sustainability Development in Higher

)(13

Education, In International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol – 9, No. – 3, 2008.
Dawe et al, 2005. Sustainable Development in Higher Education: Current Practice and Future

))22

Development. A Report for the Higher Education Academy, Nov. 2005
( )15حممااد ممحااد ،زهاراء ممحااد 2002 ،م (ديم اليي ااا اسسااتمر ل

ااح مسااملا يمهااداو جممعااا ال اارآد الياارب يالعلااوم اإلسااالم ا) جملااا جممعااا ال اارآد الياارب

يالعلوم اإلسالم ا ،العدد ( 9ص.ص.)209-329 :
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ينيراز الديم استنممي لل ممعم عمس مً ينقل م مً يحمل مً ل التعل اسستمر ،ت شار يتوضا ت نساكممم ممسسام التعلا
اسسااتمر ل جممعااا ال اارآد الياارب ي اال ألهااداةكم .اساات دمأ الدماسااا اساانكج الوااافي ياالساات را ي ،يراااد النتاام ج
اسرتب ا علتعل اسستمر ييافكم است را مً ي ل لكم لا الً ك ف امً يااوالً للنتام ج ي امً لألهاداو .تواالأ البم ااا ن

نتاام ج مةك ام :ممسساام التعل ا اسسااتمر الاائ من ااسهتم جممع ااا ال اارآد الي اارب شااممكأ م ااممكا ةمعلااا ل ااح مس ااملا
اجلممعااا يمهااداةكم ،يمد ه ا ه اسمسساام مهلااأ ةئاام متعاادد ل اجملتم ا ل الدماساام ال اارع ا يتعل ا ال اارآد الياارب
يعلااوم الساانا ،ه ا ه اسمسساام غرسااأ ال ا اإلسااالم ا ييظفتكاام خلدم اا اجملتم ا  .مياااأ الدماسااا إبن اامء ما ااد مااب
ممسسم التعل اسستمر ينن مء كل ا لماا عل ملبم عس كل ا تنم ا اسرم ياجملتم .
 7-3دراس ن (عطننا 1991 ،م) ( ،)16بعنننوان :دراس ن أسنناليو ننفيننل ب نرام التعةلننيم ن النظننام يف مراكننا
ننندريو الشننباس السننوداني يف جتننوء ا اهننات الرتبوي ن اةديث ن  .هاادةأ الدماسااا ن التعاارو علااى مساامل

تنف ا

يارامج التعلا غااري النمااممي ل مراكااا تاادم ال اابما السااودان ا ،يالوقااوو علااى ماادا ةمعل ااا تلاان اسراكااا ل نكسااما
الفمقد الييوش مب ال بما اسكمما الئ متيانك ماب نجيامد ةارص العماق .اسات دم البم اآ اسانكج الواافي يمدا ل اق
اسضمود ل ةحمل األطري م يالوث ح الرمس ا يميماع العمق الائ قادمأ ل الل امءا ياساممترا اخلمااا نا ه اسراكاا،
ك لن است وا الدامس  .يكمنأ مه النتم ج :مد ه ه اسراكاا ت اوم ياديم ترياوش كباري ل تادم ال ابما ماب الفمقاد
الييوش مب اجلنس يتايده مبكمما تع نك على العمق ممم عمجل م يلا الب ملا ل ق مل ال بما يمابحوا منت

.

 1-3دراس (حممد عبد 1996 ،م)( )17بعنوان :التعةليم املستمر مناهجه وبراجمه ،ربن اجلامعنات السنوداني .
هدةأ الدماسا ن مااد ياقا التعلا اسساتمر عجلممعام يمعرةاا اسعوقام الائ تواجال ت ب اح ها ا الناول ماب التعلا ل

اجلممعم السودان ا .اتبعاأ البم ااا اسانكج الواافي ياالساتبمنا ياس ميلاا ال صا ا كاسديا  .تياود جمتما البحاآ ماب
طااالا يطملباام مراكااا الدماساام اإلضاامة ا عجلممعاام دالااق يال ااا اخلرط ااوم .مااب مه ا النت اام ج ال اائ توا االأ نل ك اام
الدماس ااا :قل ااا اليا اوادم اسمهل ااا العممل ااا ش جم اامم التعلا ا اسس ااتمر ،يالا اخامج ال خت اان ية ااح منك ااا تنمسا ا الفئ اام
اسستكدةا يعدم ماد م اان ا منمسبا لاخامج التعلا اسساتمر .قادمأ البم ااا م ي ام مةكام :االهتمامم يت او ر ه ئام
التدم س ل جممم التعل اسستمر يخت ن يراجمل على مسس ندام ا يعلم ا د اا.
( )16ع اام حم ،حممااد ااام حممااد2991 ،م (مساامل

تنف ا ي ارامج التعل ا غااري النمااممي ل مراكااا تاادم

ال اابما السااودان ا ل ضااوء االجتمهاام الييو ااا

ااد اا ،مسملا ممجستري جممعا اخلرطوم.
( )17اغرييد ،ممحد الا ب( ،2919 ،ديم اجلممعم ل السوداد ل التعل اسستمر) ،ل :التعل اسستمر ل جممم تعل اليبمم ،اسنمما العري ا لليي ا يالا مةا
يالعلوم ،يغداد.
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 9-3نعةليؤ الباحث عةلخم الدراسات السابق :

تلت ي ها ه الدماسام ما الدماساا اامل اا ل اهتمامم معممكام علتعلا اسساتمر نمام ل اجلممعام (دماساا حمماد ااساب،
( ،)2022س ا ا اامن( ،)2020 ،حمم ا ا ااد ممح ا ا ااد( ،)2002 ،حمم ا ا ااد عب ا ا ااد حم )2999 ،مي ل م ا ا اامد ب مل ا ا اارا (آدم،
( ،)2022ع ام حم .)2991 ،مماام دماساا ( )Svanstrom et al, 2008ي()Dawe et al, 2005
ةلكمم عالقا مبمشر م الدماسا اامل ا ل اهتمممكمم علتعل ألجق التنم ا اسستداما ل اجلممعام  .يل اسنك اا ا
ه ا ه الدماساام تساات دم اساانكج الوااافي ة ماام تنفاارد الدماسااا اامل ااا عساات دام ال ر ااا النوع ااا .كماام تتم ااا الدماسااا
اامل ا مبحميلا مين التعل اسستمر ل اجلممعم مب مال التنم اا اسساتداما جتاميعً ما دعاو ال ونسايو ل كلان ،يها ا
موضول ن بحآ مب قبق س عل البم اا.
املبحث الرابع :إجراءات الدراس امليداني :
 :1-4عينن ن الدراسن ن  :تي ااود جمتم ا الدماسااا مااب اجلممع اام الس ااودان ا اايوم ااا يع ااددهم  39جممعااا ل اخلرط ااوم

يالوالت  ،التمم البم اا منكم سأ جممعم م رهم الر س ل اخلرطوم .مت الت ممهم لسب كم ل التسسا س يل التعلا
اسس ا ااتمر ياألك ا ااخ ع ا اادداً يط ا ااالعً ياكتم ا اامالً ل ين مهت ا اام األسمسا ا ا ا يه ا ااي :جممع ا ااا اخلرط ا ااوم ،جممع ا ااا الس ا ااوداد للعل ا ااوم
يالتينولوج اام ،جممع ااا مم دمم اامد اإلس ااالم ا ،جممع ااا الن لا ا  ،جممع ااا ال اااع األزه اارش يجممع ااا ال اارآد الي اارب يالعل ااوم
اإلسالم ا.
 :2-4منج الدراس  :اتبعأ الدماسا ال ر ا النوع ا الئ هتات يفكا المامهر يالي اي عاب ميعمدهام يااوالً ن مكاخ
قاادم مميااب مااب اسعلوماام الصااح حا لفكا ها ه الماامهر  .يتنمسا ها ه ال ر ااا النوع ااا موضااول البحااآ الا ش عتمااد
على ل ق الوث ح يالس ال الرمس ا لفك الممهر اسعن ا.
 :3-4أدوات الدراس  :است دمأ الدماساا مداي ل اق اسضامود ياس اميال  .علنسابا ألدا ل اق اسضامود اطلعاأ
البم اااا علااى مدي اام التنم ااا اسسااتداما الاائ مااادمهتم اسنمماام الديل ااا ي ااسد التعل ا ألجااق التنم ااا اسسااتداما لتفع ااق

ع اده ( .)2022 – 2002ميلاأ الدماسااا صار اجملامال اسسااتكدةا علتعلا يالتادم ل ساابعا جمامال  :التنم ااا
االجتممع ااا ،التنم ااا االقتص اامد ا ،الب ئ ااا ياسا اوامد ال ب ع ااا ،ت اادم معض اامء الت اادم س ياسعلما ا يالت صص اام اسكن ااا
األلارا ،تنم ااا األسار يالعمااق ياجلممعاا ،التوج اال يالتا ااي لعامم ألجااق اسسائول ا ياسواطنااا ،نكساما مكاامما يت ن اام
يمعممو م صود  ،يمش جممال ملرا ألجق التنم ا اسستداما يالت و ر.
عرضأ البم اا ه ه اجملمال على مخسا حميم مب اخلخاء ياس تصا ل العلاوم الييو اا إلياداء الارمش اوم
ا مغتكم يمدا منمسبا مضموهنم للغر ينع امء نسابا مئو اا ت د ر اا لياق منكام .ةيامد متوسان النسا الائ صالأ
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عل كم اجملمال تياي ي  %19-12يه ا ل ت د ر البم اا يس اجملمال قدماً منمسبمً مب الصدع.
مم اام علنس اابا ل ااألدا الامن ااا (اس ميل ااا) ة ااد طر ااأ ها ا ه اجمل اامال عل ااى مس اائو التعلا ا اسس ااتمر عجلممع اام
اسستكدةا ل م ميال ين مو معك ووم سعرةا مدا م اممكتك يارامج تعل م اا يتدم ب اا تنضاوش ووام .اس اميال ل
كق جممعا متأ على مستو  ،األعلى خيمل تدم
يالعممل يممبم ال الا ياسرم ياألسر .

معضمء التدم س يال مدا اإلدام ا ياسكن ا ،ياستوسان للماوظف

املبحث اخلامس :نتائ الدراس :
مج ااما اإلط اامم النم اارش عل ااى س امام الدماس ااا األيم ااآ ميض اات مفك ااوم التنم ااا اسس ااتداما ،يمة ااا التعلا ا
اسساتمر ماادا اا اام ل ااح مهااداو التنم اا اسسااتداما .مماام ل الدماسااا اس دان ااا ة اد قممااأ البم اااا يتحل ااق مضاامود
الوث ااح الاائ قاادمتكم ي اادا التعل ا اسسااتمر عجلممعاام يةااح جماامال التنم ااا اسسااتداما الساابعا الاائ عرضااأ عل ا ك
لتحد د مديامه ل نطممهم ،ياجلدايم استتمل ا تب نت ا ه ا التحل ق ل كق جممعا مب اجلممعم على د .
جدول ( )1يوضح التدريب في المستوى األعلى في جامعة الخرطوم
اسم المركز أو الكلية :مركز جامعة الخرطوم للتدريب المتقدم
اسم الجامعة :جامعة الخرطوم
المدة الزمنية
المستهدفون
البرامج والدورات
المجـــاالت
رقم
الم خييتن ف
 24-42سا ة
البحث العلم للعلوت الببيوة واليوحيةل البحوث العلمو
يووووو
النموووووت اعي موووووا
1
مس تى أ ضاء هيئة
للعلت اإلنسانيةل البحث العلم للعلت ا ساسية والعلت
ال نمية المس دامة
ال دريس
الهندسية ونظم الجتدة الشاملة
(دورة مس مرة)

4
2
2

3
6

إدارة المشوووووووواري ل دراسووووووووة الجوووووووودوى اعي يووووووووادية
النموووووت اعي يووووواد يووووو
للمشرو اتل المشواري الحديةوةل منظتموة المشو رياتل
ال نمية المس دامة
العقتد وال فاوضل فن ال ستيق ومهاراته واس راتيجياته
حماية البيئة وميادر الةروة
الببيعية
توودريا ا سوواتاة والمدرسووين طرائووووق ال وووودريس الجووووامع ل تكنتلتييووووا ال علوووويم فوووو
وال خييوووووووووات المهنيوووووووووة ال وودريس الجووامع ل القيووا وال قووتيمل أساسوويات البحووث
العلموووو ل اللإلووووة اإلنجليزيووووة كوووو المسوووو تياتل اإلدارة
ا خرى
الجامعيةل ك ابة الترية البحةية العلميةل نظوم المعلتموات
الجإلرافية

إداريتن واي ياديتن

الدورة التاحدة
 23-11سا ة

-

-

 أ ضوووووووووواء هيئووووووووووة  -ي ووووووووووووووراوال وودريس بالجامعوواتل الكووووتر مووووا
داخ وخارج الجامعة بوووووووين 31-11
سا ة
 مخ يين  21سا ة 31سا ة
ال علوويم لل نميووة لووى مس و تى اللإلوووة اإلنجليزيوووة العاموووة لوووى مسووو تيات أربعوووة مووون ك ا فراد والهيئات
لك مس تى
المب دئينل أساس ل يب الم تسطل الملكية الفكرية
ا سرة والعم والجما ة
مدة الدورة
ك ا فراد
تببيقووات الحاسووت ف و مجوواعت امووة م عووددة اب دائيووة
ال ت ية وال ةقيف العا يو
التاحدة
المتاطنووووووووة والمسووووووووئتليات لك ا فراد
 21-41سا ة
والحقتق والتايبات

39
Journal of Human Development and Education for Specialized Research

Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 2, 2017

7

8

إكسووووا مهووووارات وتقنيووووات دورة تدريبيوووة لمعلمووو ال علووويم العوووا ل إن ووواج البووورام
ال عليمية المحتسوبةل معلمو اللإلوة اإلنجليزيوة والكيميواء
وييم ومعارف
والرياضووووويات فووووو المرحلوووووة الةانتيوووووةل اإلنجليوووووز
والرياضيات والقيا النفس واإلدارة ال ربتية لمرحلوة
ا سا
وووصج صوووعتبات الووو علمل ال ربيوووة الخاصوووةل اإل ايوووةل
أخوووووووورى يوووووووو ال نميووووووووة
ال علوووويم يبوووو المدرسوووو ل دورات م خييووووة لمعلموووو
المس دامة
المرحلوووووة الةانتيوووووة وا سوووووا ل ال خبووووويط ال ربوووووت ل
المتازنووةل تنميووة مهووارات موودير الموودار ل مهووارات
إدارة وتيووميم اعم حانوواتل القيووا ل اللإلووة اإلنجليزيووة
لألغراض الخاصة

دورات خاصة
لمعلم مرحلة ال عليم
العا

الدورة
التاحدة
 42-41سا ة

معلم ومدير
ال عليم العا ل
واإلنجليزية
لألغراض الخاصة
حسا ال خيص

مدة الدورة
التاحدة
 31-41سا ة

جدول ( )2يوضح التعليم والتدريب على مستوى المرأة واألسرة وتنمية المجتمع
اسم المركز أو الكلية :مركز الدراسات التقنية والتنموية – التعليم المستمر
اسم الجامعة :جامعة الخرطوم
المستهدفون المدة الزمنية
البرامج والدورات
المجـــاالت
رقم
يووو ال نميوووة ال أمينووات اعي ما يووةل إدارة الكووتاريل ر ايووة المعووتيينل متظفت خدمة ف رات م فاوتة
النموووت اعي موووا
1
اي ما ية
محوووت ا ميوووةل ال عامووو مووو الظوووتاهر السوووالبة فووو العمووو
المس دامة
الميدان
النموووت اعي يووواد يووو ال نميوووة السوووياحةل محاسوووبة البنوووتال السوووكرتارية ال نفيايوووةل نظوووم مهن وسيبة ف رات م فاوتة
4
المرايعةل ك ابة ال قارير
المس دامة
مهن وسيبة ف رات م فاوتة
الكيمياء ال شخيييةل كيمياء حيتيةل السصمة واليحة
حمايوووة البيئوووة وميوووادر الةوووروة
2
المهنةل مسح أمراض حيتانات اليادر
الببيعية
تووووودريا ا سووووواتاة والمدرسوووووين
2
وال خييات المهنية ا خرى
ف رات م فاوتة
ك ا فراد
اليحة اإلنجابيةل ر اية البفتلة والشبا
ال علوووويم لل نميووووة لووووى مسووووو تى
3
ا سرة والعم والجما ة
ف رات م فاوتة
ك ا فراد
حقتق اإلنسانل ال ريمة
ال ت يوووة وال ةقيوووف العوووا يوووو
6
المتاطنووة والمسووئتليات والحقووتق
والتايبات
ف رات م فاوتة
ك ا فراد
إكسوووا مهوووارات وتقنيوووات ويووويم تببيقووات الحاسووت ل صوويانة الحاسووت ل تشووكي الزيوواجل
7
ال تثيق والمك بات
ومعارف
أخووورى يووو ال نميوووة المسووو دامة اللإلووة العربيووة للنوواطقين بإليرهووال تريمووة م خييووةل كترسووات
ف رات م فاوتة
ك ا فراد
8
اللإلووووة اإلنجليزيووووةل منوووواه البحووووث العلموووو ل إدارة الم سسووووات مهن وسيبة
تبتيرية
العصييووةل إدارة التبائيوواتل إدارة معسووكرات الصيئووينل ال أهي و
وال يحيح اللإلت
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جدول ( )3يوضح المستوى األعلى للتدريب
اسم المركز أو الكلية :مركز التدريب وبناء القدرات
اسم الجامعة :جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
المدة الزمنية
المستهدفون
البرامج والدورات
المجـــاالت
رقم
يووووو
النموووووت اعي موووووا
1
ال نمية المس دامة
21 – 41
ييووادة مجمت ووات العم و ل تخفيووف وتنظوويم اإليووراءاتل م خييتن وييادات
النموووووت اعي يووووواد يووووو
4
سا ة
ال خبووويط اعسووو راتيج ل تبوووتير المهوووارات القياديوووةل إدارية داخ وخارج
ال نمية المس دامة
الجامعة
اإلدارة اإللك رونيةل تبوتير الموتارد البشوريةل الجودوى
اعي ياديةل تدريا المدربين
حماية البيئة وميادر الةروة
2
الببيعية
21 – 41
تودريا ا سوواتاة والمدرسووين دورات م قدمة ف  :القيا ل ال حليو ل ال قوتيمل المنواه ل أ ضاء هيئة
2
سا ة
وال خييووووووووات المهنيوووووووووة اع مووادل الجووتدةل ال خبوويطل معووايير ال ميووزل تبووتير ال دريس
ا داء المهنووو ل ال علووويم اإللك رونووو ل إ وووداد وتيوووميم
ا خرى
الك ا الجامع ...
ال علوويم لل نميووة لووى مس و تى
3
ا سرة والعم والجما ة
ال ت ية وال ةقيف العا ي
6
المتاطنووووووووة والمسووووووووئتليات
والحقتق والتايبات
21 – 41
المتظفين
إكسووووا مهووووارات وتقنيووووات مهوووارات ييوووادات ليوووا وم تسوووبةل الووونظم الم بوووترةل
7
سا ة
ال حسووين المس و مر لووألداءل إدارة ا زموواتل رف و كفوواءة
وييم ومعارف
المتظفينل التعء ال نظيم ل تكنتلتييا ال دريا
أخوووووووورى يوووووووو ال نميووووووووة دورة م قدموووة للم ووودربينل الووونظم الم قدموووة لل تصووويف أ ضاء هيئة ال دريس ك متضتع
8
لى حده ما
التظيف ل معوايير ال ميوز الم سسو والجوتائز التطنيوةل
المس دامة تبتيرية
بين 11-8
القيووادة اإلاوورافيةل ال خبوويط والريابووة الماليووةل هندسووة
سا ات
العمليات اإلداريةل نظم المش ريات وال فاوض ..
جدول ( )4يوضح التعليم والتدريب على مستوى المرأة واألسرة وتنمية المجتمع
اسم المركز أو الكلية :معهد تنمية األسرة والمجتمع
اسم الجامعة :جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
المدة الزمنية
المستهدفون
البرامج والدورات
المجـــاالت
رقم
أثناء العا
النساء
يو ال نميوة ال ت يووة المج معيووةل نوودوات ف و الجامعووة ومراكووز
النمت اعي موا
1
ف رات م قبعة
ا ياليمل حماية البف ل يانتن المعايينل دورات فو
المس دامة
مجال رياض ا طفال
الدورة 11
النمت اعي ياد يو ال نميوة دورات فووووووووو  :تركيوووووووووا العبوووووووووترل تيوووووووووميم نساء وطص وطالبات
4
أيا
ومشرفين ومشرفات
اإلكسستاراتل تيوني من جوات ا لبوانل ال إلليوفل
المس دامة
اك الةيا بالخرز واإلبرة الهندية
مس مرة
سكان القرى
مشروع المياه بقرى البان يديد ( 12يرية)
حمايووة البيئووة وميووادر الةووروة
2
فترانة وهكيرية وأبت يرون
الببيعية
 11أيا
معلمات رياض ا طفال
تدريا معلمات رياض ا طفال (تأهي معلمة
تووودريا ا سووواتاة والمدرسوووين
2
للدورة
ومعلمات مرحلة ا سا
الروضة)ل إدارة الروضةل تيميم ا لعا ل
وال خييات المهنية ا خرى
معالجة مشكصت النبق وال خاطا لاو اإل اية
اهر للدورة
الخدمة التطنية
اإلرااد ا سر ل برام م نت ة
ال علووويم لل نميوووة لوووى مسووو تى
3
(منستبين)
ا سرة والعم والجما ة
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6
7
8

حماية البف ل يتانين حقتق ذو اإل اية
(ندوات – معارض)

ال ت يووة وال ةقيووف العووا ي و
المتاطنوووووووووووة والمسوووووووووووئتليات
والحقتق والتايبات
إكسوا مهوارات وتقنيوات ويويم الدورات اإلن ايية سالفة الاكر
ومعارف
أخرى يو ال نميوة المسو دامة مشووروع توودريا الخووريجين ود ووم الحاضوونات بالجامعووة
بال عاون م بنك يدة اإلسصم ل تحتل المعهود إلوى كليوة
لل بتير
وبال ال إن اج برام بكالتريت

ودبلت ودراسات ليا

نساء القرى

ف رات م قبعة

النساء

 11أيا لك
دورة
 2سنتات
ك دورة اهر

الخريجين من الجامعات
المخ لفةل مس قبصً ك
المتاطنين والمتاطنات
بالقرى

جدول ( )5يوضح التدريب في الجامعة في المستوى األعلى
اسم المركز أو الكلية :إدارة تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس
اسم الجامعة :جامعة أم درمان اإلسالمية
المدة الزمنية
المستهدفون
البرامج والدورات
المجـــاالت
رقم
يووووو
النموووووت اعي موووووا
1
ال نمية المس دامة
 11-3أيا
ك الفئات
تنميوووة الموووتارد البشوووريةل القيوووادة اإلداريوووةل ال خبووويط
النموووووت اعي يووووواد يووووو
4
اعسوووو راتيج ل الجووووتدة الشوووواملةل توووودريا الموووودربينل
ال نمية المس دامة
المناح وإن اج النح
حماية البيئة وميادر الةروة
2
الببيعية
41 – 11
أ ضاء هيئة ال دريس
توودريا ا سوواتاة والمدرسووين مهووووارات ال وووودريس ونظووووم ال علوووويم والبحووووث العلموووو
2
سا ة
وال خييوووووووووات المهنيوووووووووة والقوووودرات القياديووووة واإلداريووووة وال عاموووو واعتيووووالل
تكنتلتييوووا ال علووويمل ال قوووتيم والقيوووا ل اإلاوووراف لوووى
ا خرى
طص الدراسات العليال اع ماد وضمان الجتدة
ال علوويم لل نميووة لووى مس و تى -
3
ا سرة والعم والجما ة
لك دورة مدة
متظفين وتقنيين
المسئتلية اعي ما يةل البروتتكتعت واإلتيكيو،ل إدارة
ال ت ية وال ةقيف العا يو
6
خاصة لى
المتاطنووووووووة والمسووووووووئتليات الكهرباءل ا رافة اإللك رونية
حده
والحقتق والتايبات
لك دورة مدة
متظفين وإداريين
إكسووووا مهووووارات وتقنيووووات أساسيات الحاست ل ال تييه واإلراادل مهوارات لإلتيوة
7
خاصة لى
ويووودرات مهنيوووةل ال ووودريس الفعوووالل تيوووميم البووورام ل
وييم ومعارف
حده
البرمجة اللإلتية العيبيةل مبادئ الييانة
لك دورة مدة
متظفين وأساتاة
أخوووووووورى يوووووووو ال نميووووووووة مهووارات لإلتيووة :فرنسوويةل روسووية وصووينيةل ال يووميم
8
خاصة لى
الهندسوووو ل القوووودرات المهنيووووةل الهندسووووة الماليووووةل دورة
المس دامة تبتيرية
حده
م قدمة ف الحاست ...

جدول ( )6يوضح الدورات التدريبية التي أقامتها الكلية
اسم المركز أو الكلية :كلية تنمية المجتمع
اسم الجامعة :جامعة أم درمان اإلسالمية
المدة الزمنية
المستهدفون
البرامج والدورات
المجـــاالت
رقم
مدد مخ لفة
المتظفين والعاملين
اإلرااد النفس واعي ما ل البحث اعي ما
يووووو
النموووووت اعي موووووا
1
ف المحليات
والعلت اعي ما يةل إدارة الم سسات اعي ما يةل
ال نمية المس دامة
السلتا اعي ما ل منه اإلسص ف البناء اعي ما
مدد مخ لفة
متظفينل طالبات
إدارة التي،ل الجدوى اعي ياديةل تنمية المهارات
النموووووت اعي يووووواد يووووو
4
كافة ا فراد
لصس ةمارل البيتع والمعامصت
ال نمية المس دامة
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2
3
6
7
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حماية البيئة وميادر الةروة
الببيعية
تدريا ا سواتاة والمدرسوين
وال خييووووووووات المهنيووووووووة
ا خرى
ال علوويم لل نميووة لووى مسو تى
ا سرة والعم والجما ة

مفاهيم أساسية ف البيئةل صحة البيئةل يضايا المتارد
الببيعيةل الشجرة وأهمي ها ف البيئة اعي يادية
ال خبيط وك ابة ال قاريرل ال تاص الفعال م اآلخرينل
ثقافة فكريةل اللإلة اإلنجليزية

المظهر العا من منظتر اي ما ل دور المرأة ف
ال نميةل ال إلاية والإلااءل محاضرات مراكز تنمية
المرأةل ال ربية الجمالية وتزيين المنزلل اليحة العامة
اإلسعافات ا وليةل الد تة والةقافةل دور الدين ف
ال ت ية وال ةقيف العا ي
المتاطنووووووووة والمسووووووووئتليات اإلصص ل المتاسم الةقافية والبرام اإل صميةل الةقافة
اإلسصمية وتحفيظ القرآن
والحقتق والتايبات
إكسووووا مهووووارات وتقنيووووات تدريا يادة البص ل الدرو المسجدية
وييم ومعارف
أخووووووورى يوووووووو ال نميووووووووة دورات فووووو مجوووووال اليوووووحة العاموووووةل ال ربيوووووة الرياضووووويةل
الدراسوووات البيئيوووةل ال ربيوووة الجماليوووةل ا نشوووبة اإللك رونيوووةل
المس دامة تبتيرية

-

-

متظفينل طالبات

مدد مخ لفة

متظفاتل طالباتل
المرأة امةل مراكز
تنمية المرأة
كافة ا فراد
مراكز تنمية المرأة

مدد مخ لفة

البص ل
كافة ا فراد
-

مدد مخ لفة
مدد مخ لفة
-

المشوووووورو ات ال نمتيووووووة اعي يوووووواديةل الدراسووووووات ل حديوووووود
اعح يايات

جدول ( )7يوضح الدورات التي يقوم بها مركز التنمية المهنية
اسم المركز أو الكلية :مركز التنمية المهنية
اسم الجامعة :جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية
المدة الزمنية
المستهدفون
البرامج والدورات
المجـــاالت
رقم
يمي العاملين بالجامعة
مس مرة
دورة اللإلة اإلنجليزية المس مرة
يووووو
النموووووت اعي موووووا
1
ال نمية المس دامة
النمووووووت اعي يوووووواد يوووووو ال نميووووووة
4
2
2
3
6
7
8

المس دامة
حماية البيئة وميادر الةروة الببيعية

-

تودريا ا سواتاة والمدرسوين
وال خييووووووووات المهنيووووووووة  /2تيميم وتأليف الك ا الجامع
 /2اللإلة الفرنسية  /ال حلي اإلحيائ
ا خرى
ال علوويم لل نميووة لووى مسو تى  -دورة رف القدرات اإلدارية
 الدورة الح مية لقيم الجامعة ورسال هاا سرة والعم والجما ة
 اللإلة اإلنجليزيةال ت ية وال ةقيف العوا يو المتاطنوة
-

 /1دورة تبتير أداء ا س اذ الجامع  /4دورة القيا

وال قتيم

والمسئتليات والحقتق والتايبات

إكسووووا مهووووارات وتقنيووووات دورة ال ميز الم سس
دورة ال حلي المال باس خدا الحاسا اآلل
وييم ومعارف
أخوووووووورى يوووووووو ال نميووووووووة  -ال حلي المال باس خدا الحاست
 ال حلي اإلحيائالمس دامة تبتيرية
 رف القدرات اإلدارية ورش م حتل تجار تبتير القدرات -ورش م حتل مناه البحث العلم

أ ضاء هيئة ال دريس
متظفين
متظفين

 2أسابي
أسبت ين
أسبتع
أسبتع
أسبتع

-

-

اإلدارات العليا
طص
المحاسبتن
والميرفيتن
طص الدراسات العليا
المتظفتن واإلداريتن
-

أسبتع
أسبت ين
 41سا ة
 41سا ة
 41سا ة
-

20
Journal of Human Development and Education for Specialized Research

Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 2, 2017

جدول ( )8يبين دورات كلية المجتمع
اسم الجامعة :جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية
البرامج والدورات
المجـــاالت
رقم
يو
النمت اعي ما
1
ال نمية المس دامة
النمت اعي ياد ي
4
ال نمية المس دامة
حمايووة البيئووة وميووادر
2
الةروة الببيعية
تووووووووودريا ا سووووووووواتاة  -1برنووام لوودورات لميووة فو ال ربيووة وطوورق معلمت مرحلة أسا وثانت
2
هيئة تدريس يدد
والمدرسووووووووووووووووووووووووووووين تدريس القرآن وتجتيده
وال خييووات المهنيووة  -4برنووام محاضوورات نت يووة تعنووى بووال عريف متظفتن
بفئووووات المج موووو وا نشووووبة ال وووو تقوووود إليهووووا منسووووووووتبت اوووووووورطة الجموووووووووارا
ا خرى
والجووووتازات والداخليووووة والسووووج
والتسائ ل حقيق ذلك
 -2دورات للعووووواملين بالم سسوووووات الحكتميوووووة المدن
والنظامية
يمهتر التعيات من ا يان
القتاف الد تية للتعيات المخ لفة
ال علوووويم لل نميووووة لووووى
3
والمرأة والشبا وييادات المج م
مس تى ا سرة والعم
والجما ة
ربات البيتت
ال ت ية وال ةقيف العوا  -1برنام لمراكز تحفيظ القرآن للنساء
6
يمهتر الميلين با حياء
يوووووووووو المتاطنووووووووووة  -4ال عليم ا صل
والمسئتليات والحقوتق  -2محاضرات
والتايبات
ا ئمة والد اة
إكسوووووووووا مهوووووووووارات  -1برنام الخبابة واإل داد الد ت
7
طص وطالبات الجامعة
وتقنيات وييم ومعارف  -4برنام إكسا ال قتى
إداريتن – فنيتن – مال

اسم المركز أو الكلية :كلية المجتمع
المدة الزمنية
المستهدفون
-

8

أخووورى يووو ال نميوووة
المس دامة تبتيرية

-

-
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من ( )2إلى
( )6أسابي

خصل ك

ا

مس مر
مس مر
دورات يييرة
من أسبتع إلى
أربعة

مستمرة
-
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جدول ( )9يوضح الدورات التدريبية التي يقوم بها مركز التطوير
اسم الجامعة :جامعة النيلين
المجـــاالت
رقم
يووووو
النموووووت اعي موووووا
1
ال نمية المس دامة
النمووووووت اعي يوووووواد يوووووو ال نميووووووة
4

البرامج والدورات

المس دامة

2

حماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية

2

األس دداتاة والمدرس ددي

ت دددر

والتخصصد د د د د د ددا

األخرى

اسم المركز أو الكلية :مركز التطوير األكاديمي والمهني
المدة الزمنية
المستهدفون

-

-

-

-

-

-

-

-

-

التعلد دديل والد ددتعللج ت ولوليد ددا المعلومد ددا ج اللد ددودةج أعضاء هيئة التدر س

الم يد د د د د د ددة اللغددة اج للية ددةج الوحددش وال لددر العلمد ج التدددر

 21ساعة

والتطو رج اجدارة العليا

3

ال علوويم لل نميووة لووى مسو تى
ا سرة والعم والجما ة

-

-

-

6

التوعيددة والتثفيددع العددال أللددن المواط ددة

-

-

-

اجدا ار العليا والمتوسطة

 43ساعة

-

-

والمسئوليا

والحفوق والوالوا

م د د ددا ار

7

إ سد د ددا

8

أخووووووورى يوووووووو ال نميووووووووة
المس دامة تبتيرية

وقيل ومعارف

وتف ي د د ددا

تحديد االحتيالا

التدر بية

وال ليا

-

واجدا ار

جدول ( )11يوضح الدورات التدريبية التي تقدمها كلية تنمية المجتمع
اسم الجامعة :جامعة النيلين

اسم المركز أو الكلية :كلية تنمية المجتمع
المستهدفون
المدة الزمنية

رقم

المجـــاالت

البرامج والدورات

1

ال مو االلتماع أللدن الت ميدة

ت مية الملتمع (دبلول)

حملة ل ادة سودا ية ثا وية

4

ال مو االقتصادي أللن الت ميدة

الطواع د د د ددة علد د د د د الفم د د د ددا ج الخياط د د د ددة

ساء حملة ل ادة ثا وية سودا ية

 2أل ر

ساء حملة ل ادة ثا وية سودا ية

 6أل ر

المستدامة
المستدامة

والتفصينج التطر ةج الة ة والتلمين

ف دقة وف الط

(دبلول)

 6أل ر

2

حماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية

الثفافة البيئيةج الصحة العامة

ساء حملة ل ادة ثا وية سودا ية

 2أل ر

2

تووودريا ا سووواتاة والمدرسوووين
وال خييات المهنية ا خرى

-

-

-

3

التعلد دديل للت مي د ددة عل د د مس د ددتوى

كن األفراد

ل ر ل ن دورة

األسرة والعمن واللماعة

دراسا

ج سا

قد ار ف  :الحلويا ج

الخط العرب ج الحاسو ج ر اض األطفالج
أعمال يدويةج رسل عل الةلاجج علل ال فس
التربويج االقتصاد الم ةل
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6

التوعية والتثفيع العال أللدن المواط دة
والمسئوليا

والحفوق والوالوا

الحاسو ج الغااء والتغاية

7

إ سددا

8

أخووووورى يوووووو ال نميووووووة المسوووووو دامة
تبتيرية

ومعارف

م ددا ار

وتف يددا

اللغد د ددة اج للية د د ددةج الثفافد د ددة اجس د د د ميةج

وقدديل التربيدة اللماليددةج فد الددديكورج الد ارسددا
اجس ميةج الف التلكيل ج السياحة
-

كن األفراد

 6 – 2أل ر

كن األفراد

 6 – 2أل ر

-

-

جدول ( )11يبين الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لمنتسبي الجامعة
اسم المركز أو الكلية :إدارة تنمية الموارد البشرية
اسم الجامعة :جامعة الزعيم األزهري
المدة الزمنية
المستهدفون
البرامج والدورات
المجـــاالت
رقم
 41سا ة
ييادات ليا
يووووو البرمجة اللإلتية والعيبية وتبتير الاات
النموووووت اعي موووووا
1
 41سا ة
هيئة تدريس وكليات طبية
السصمة اليحية والمهنية
ال نمية المس دامة
 14سا ة
مخ يتن
التض البيئ وم بلبات ال نمية
 8سا ات
النموووووت اعي يووووواد يووووو إ داد مشاري البحتي وفن متاصفات الجتدة ا ساتاة وال قيين
4
 8سا ات
العمال
الرضا التظيف وأثره لى أداء العاملين
ال نمية المس دامة
 41سا ة
المحاسبتن
المحاسبة اإللك رونية
حمايووووووة البيئووووووة وميووووووادر
2
الةروة الببيعية
 41سا ة
إداريت ومتظف اإل صم
تدريا ا سواتاة والمدرسوين اإل ص والعصيات العامة والمراسيم
2
 8سا ات
أ ضاء هيئة تدريس
وال خييووووووووات المهنيووووووووة ال تاص الداخل حتل اعس راتيجية
 14سا ة
ومتظفين
ال حلي اإلحيائ دورة م قدمة  +الجتدة
ا خرى
 21سا ة
أ ضاء هيئة تدريس
الدورة ا ساسية ل ريية ا داء ا كاديم
ومتظفين
أ ضاء هيئة ال دريس الجدد
 41سا ة
متظفين ومتظفات
ال عليم لل نميوة لوى مسو تى تإليير الةقافة الإلاائية
3
 14سا ة
متظفين وغيرهم
إدارة التي،
ا سرة والعم والجما ة
 14سا ة
سكرتارية
اإلتيكي ،ف العم المك ب
 14سا ة
متظفين
ال ت ية وال ةقيف العا ي تنمية اعتجاهات اإليجابية ل بتير العم
6
 8سا ات
مشرفت البص ومتظفين
المتاطنوووووووة والمسوووووووئتليات اإلدار
 2سا ات
متظفين
إدارة ا زمات وتبسيط اإليراءات
والحقتق والتايبات
يتانين الخدمة المدنية
 21سا ة
متظفتن من وحدات مخ لفة
إكسوووا مهوووارات وتقنيووووات اللإلة اإلنجليزية
7
 14سا ة
الحر الجامع
مهارات مس خدم المكاتا ا مامية
وييم ومعارف
 41سا ة
أ ضاء هيئة تدريس
اعس شعار ن بعد
 14سا ة
متظفين
أخووووووورى يووووووو ال نميوووووووة مهارات اعب كار وال فكير اإلبدا
8
 14سا ة
مخ يت الجتدة
إ داد وصياغة تقارير ا داء اعس راتيج
المس دامة تبتيرية
 21سا ة
واعس راتيجية
دورة تدريا المدربين
 14سا ة
بعض أ ضاء هيئة ال دريس
ال نب اعس راتيج
كلية لت الحاست
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اسم الجامعة :جامعة الزعيم األزهري
المجـــاالت

رقم

جدول ( )12يوضح التدريب في المستوى القاعدي
اسم المركز أو الكلية :العلوم الحضرية بالتعاون مع تنمية المجتمع في السودان المفتوحة
المستهدفون
المدة الزمنية
البرامج والدورات
دو ار تدر بية ف ملال حماية المرأة

1

ال مو االلتماع أللن الت مية المستدامة

4

ال مو االقتصادي أللن الت مية المستدامة

2

حماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية

2

تووودريا ا سووواتاة والمدرسوووين
وال خييات المهنية ا خرى

3

التعل د دديل للت مي د ددة علد د د مس د ددتوى

6

التوعية والتثفيع العال أللدن المواط دة محاض د ار

األسرة والعمن واللماعة

والمسئوليا

والحفوق والوالوا

دو ار

مدربي ف ملال التعليل التف

تدر

تعليل الفراءة وال تاوة محو أمية

الملتمع

7

إ سددا

8

أخوووووورى يوووووو ال نميووووووة المسوووووو دامة
تبتيرية

ومعارف

م ددا ار

وتف يددا

ف ملال ة ادة الدخن

ف د ملددال التوعيددة واجرلدداد

وق دديل دو ار تدر بية ف ملال الحاسو
تعليل المرأة المعاقة (كن اجعاقا )

الم ار’
المرأة والرلن

 6ساعا
 9ساعا

-

-

كافة أفراد الملتمع

أسبوع

كافة أفراد الملتمع

 2ل ر إل

كافة أفراد الملتمع

 2ساعا

كن األفراد

ل ر إل

المرأة المعاقة

مستمر

 6ل ور

لر

أهم نتائ الدراس :

أ الدماسا ل نجميتكم على األسئلا النتم ج امت ا:
 .2التنم ا اسستداما عمل ا مستمر تل مهم اإلنسمد لتنم ا مكمماتل مب لالم التعل اس ن الستاممم ماوامده ل نطامم
تنمس م ظريةل الاممن ا ياسيمن ا.
 .2التعل دعمما مسمس ا ل ح مهداو التنم ا اسستداما.
 .3للتعل اسستمر مدا اا م مة ا كبري ل ح التنم ا اسستداما.
 .2مراك ااا يكل اام التنم ااا اسس ااتمر ل اجلممع اام الس ااودان ا اسس ااتكدةا تن ااا ديماً مكم ا امً ل التعل ا ا ألج ااق التنم ااا
اسستداما كقٌّ س ظريو التسس س يالت صمل يالرسملا ياألهداو.
 .2مراكااا يكل اام ينداما التعل ا اسسااتمر ل اجلممعاام السااودان ا اسسااتكدةا تض ا ل امً ييارامج مساات بل ا متنوعااا
لت و ر مدا كم ل التدم يالتعل اسستمر ألجق التنم ا اسستداما.
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التوصيات:

تواي البم اا عمي:
 .2ما د مب االهتممم يت و ر التعل اسستمر ل اجلممعم السودان ا ألجق

ح مهداو التنم ا اسستداما.

 .2مد تا ااد اجلممع اام م ااب اس ااتعداداهتم لت ااو ر مراك ااا يكل اام ينداما التعل ا اسسااتمر ل اجلممع اام ألج ااق التنم ااا
اجملمال ياسستوت .
اسستداما ل
 .3مد تسااعى اجلممعاام لتوث ااح العالقاام م ا اسنمماام األمم ااا للمساامةا ل متو ااق تنف ا ل اان يي ارامج الت ااو ر ل
التعل اسستمر ألجق التنم ا اسستداما.
 .2مد تركا اجلممعم مكار على ت و ر كل م اجملتم للنكو

علتعل اسستمر .

املراجع:
 -2آدم ،عصاامم الااد ب ير اار 2022 ،م( ،اقتصاامدت التعل ا ماادا اا اام ل ال اارد اااامدش يالع اار ب) ،ل جملااا العلااوم
الييو ا ،العدد  ،23جممعا مم دمممد اإلسالم ا( ،ص.ص.)73-37 :
 -2ااراشا ،حممد عبود موسى2991 ،م ،الديم الوظ في لعضو ه ئا التادم س ل اجلممعام األمدن اا ،مساملا دكتاوماه غاري
من وم  ،جممعا اخلرطوم ،السوداد.
-3

-2
-2
-9
-7

-1
-9
-20
-22

Delors & Colleagues, 1995. Report of the Information on Education for Twenty One Century.
UNESCO, 1-18.

حممد ،عباد الغاين ساب  ،2002التادم األساس ياسبامدئ ،سلسالا مكامما ت او ر األداء التادم  ،،اليتاما األيم،
ال مهر  ،مركا ت و ر األداء يالتنم ا ،ص.29 :
قما األم  ،الخاز ق www.ccaa.gov.e.g/.../sustain_def.asp
مممتر جوهمنسبريج 2002م ،األم استحد ال رام .254/57
مجا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ،مصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا فى  2022م ،التعل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب مج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااق التنم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اسس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتداما،
http:/www.al.sharq.com/news/details/181836#.VGSW7HBmg6Y

زتد  ،مص ا ا فى عبا ااد ال ا اامدم يآلا ااريد ،ةصا ااوم ل اجتممع ا اام اليي ا ااا ،اليي ا ااا اسسا ااتدلا ،الا اارت  ،ميتبا ااا الرشا ااد،
2002م ،ص.219
ال ونسيو :التعل يالتوع ا العمما مب مجق التنم ا اسستداما ،ت ر ر جلنا التنم ا اسستداما 2002م.
مرج سميح.
حممد ااسب ،نشراقا ممحد2022 ،م (ت وب نم اإلسنمد التعل مي ماب لاالم معرةاا مجام طاالا التعلا عاب يعاد
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يت دب اخلدمم لتلب ا تلن اامجم ) مسملا دكتوماه كل ا اليي ا جممعا اخلرطوم.
 -22ساامن ،مساامما يااب ساال ممد2020 ،م (ي ارامج التاادم التحااو لي ل مراكااا لدمااا اجملتم ا يالتعل ا اسسااتمر عجلممعاام
يكل اام الت ن ااا السااعود ا يقاادمهتم علااى ااح اسواءمااا ي ا رجاام اسمسساام التعل م ااا) مسااملا دكتااوماه ،جممعااا مم
دمممد اإلسالم ا – كل ا اليي ا ،السوداد.
-23
-22

Svanstrom et al, 2008. Learning Outcomes for Sustainability Development in Higher Education, In
International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol – 9, No. – 3, 2008.
Dawe et al, 2005. Sustainable Development in Higher Education: Current Practice and Future
Development. A Report for the Higher Education Academy, Nov. 2005

 -22حمم ااد ممح ااد ،زها اراء ممح ااد2002 ،م (ديم اليي ااا اسس ااتمر ل ااح مس ااملا يمه ااداو جممع ااا ال اارآد الي اارب يالعل ااوم
اإلسالم ا) جملا جممعا ال رآد اليرب يالعلوم اإلسالم ا ،العدد ( 9ص.ص.)209-329 :
 -29ع م حم ،حممد ام حممد2991 ،م (مسمل تنف يارامج التعلا غاري النماممي ل مراكاا تادم ال ابما الساودان ا
ل ضوء االجتمهم الييو ا ااد اا ،مسملا ممجستري جممعا اخلرطوم.
 -27 -27اااغرييد ،ممحااد الااا ب( ،2919 ،ديم اجلممعاام ل السااوداد ل التعلا اسسااتمر) ،ل :التعلا اسسااتمر ل جماامم
تعل اليبمم ،اسنمما العري ا لليي ا يالا مةا يالعلوم ،يغداد.
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Abstract

The study aims to identify relation between quality of internal control system in
Libyan banks and financial corruption in letter of credits.
The study has adopted analytic descriptive method depending on report of audit
bureau issued in 2015 with reference to some interview with some managers.
Researcher intend to measure variables, depending on multiple regression
analysis to test study hypothesis through SPSS.
The study shows weakening of internal control system in Libyan banks which
lead to increase number of letter of credits due to counterfeiting and
mismanagement that could only happen through collusion of bank employees
due to lack of legal government control because of current political and security
state of the country.
Key words: letter of credits, internal control system in banks, Financial
corruption.
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املةلخص :
هدفت الدراس إىل معرف العالق بني جودة نظام الرقاب الداخةلي يف املصارف الةليبي والفساد املايل يف االعتمادات
املستندي  .حيث استخدمت الدراس املنهج الوصفي التحةليةلي واعتمدت عةلى تقرير ديوان احملاسب الصادر عن
 2022وإجراء مقابالت شخصي مع بعض املسؤولني يف ديوان احملاسب  ،لقياس املتغريات .واستخدمت حتةليل
االحندار املتعدد الختبار الفرضيات الدراس من خالل برانمج  .SPSSأظهرت النتائج أبن هناك ضعف يف نظام
الرقاب الداخةلي  ،هذا ما أدى إىل زايدة نسب التزوير يف مستندات االعتمادات املستندي  .قد يرجع ذلك إىل تواطؤ
من قبل بعض العامةليني يف املصارف وكذلك ضعف املساءل القانوني نظراً لظروف الدول وهذا ما أثر عةلى قيم
العمةل وعةلى الوضع االقتصادي ككل.
الكةلمات املفتاحي  :االعتمادات املستندي  ،نظام الرقاب الداخةلي يف املصارف ،الفساد املايل.
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املقدم :
إن أي مؤسس يوجد هبا نظام رقاب داخةلي سواءً كانت هذه املؤسسات هادف لربح أو غري هادف لربح ،وذلك
العتباره نظاماً لضبط األداء وضماان لتحقيق األهداف املسطرة ومحاي أصول املؤسس من السرق والضياع والتةلف.
حيث مع تطور حجم املشاريع االقتصادي زاد االهتمام اإلداري بنظام الرقاب الداخةلي  .لكي يتمتع نظام املعةلومات
خباصييت السالم واملصداقي البد من فرض أدوات رقابي  .وهذا ما تفرضه البنوك واملؤسسات املالي  ،حيث ميثل
نظام الرقاب الداخةلي يف املصارف خط الدفاع األول يف منع وصد وحتجيم املخاطر واألخطاء اليت ميكن أن تتعرض
هلا املصارف يف أعماهلا اليومي .
كما إن قد تتعرض بعض اخلدمات اليت تقدمها املصارف إىل عمةليات التزوير والغش مثل االعتمادات املستندي .
ونسب التزوير والغش تعتمد عةلى جودة نظام الرقاب الداخةلي يف املصارف ،حيث كةلما كان نظام الرقاب الداخةلي
ذو جودة عالي كةلما قةلت نسب الغش والتزوير ،وكةلما قةلت جودة النظام كةلما زاد نسب التزوير و الغش .وهذا
يؤثر عةلى مؤشرات النمو والتطور االقتصادي وكذلك عةلى نسب الفساد يف املصارف خاص والدول عام مثل ما
حدث يف العراق وليبيا.
حيث قد حيدث هذا التزوير يف العديد من الدول إال إن نسب التزوير تتفاوت من دول ألُخرى وذلك وفقاً
لدرج مكافح الفساد لديها ودرج وعي أفراد اجملتمع ،فالفساد يعد خطري يف مجيع امليادين األمن واالقتصاد
والتنمي  ،حيث يؤدي إىل اهنيارها مما يسبب إعاق تقدم البةلد وهنب ثروهتا.
مشكةل الدراس :
إن عند وضع نظام رقاب داخةلي جيد ،ال بد أن يكون هناك موظفني ذو كفاءة وتطبيق جيد لنظام ،وذلك ملنع من
عمةليات الغش والتزوير.
كما يعد العنصر اجلوهري يف االعتمادات املستندي هو املستندات وعن طريق هذه املستندات يثق املصدر
ُ
(املستفيد) من تسةلم مثن البضاع إذ تقيد مبتطةلبات االعتماد وتزداد طمأنينته ،ألن الطرف املدين املةلتزم هو البنك
وهو مةلئ ال خيشى إفالسه ،كما أن املشرتي بدوره لن يدفع قيم البضائع إال إذ تسةلم املستندات اليت توضح
موصفات البضاع املنصوص عنها يف خطاب االعتماد.
إال إن هذه املستندات قد تتعرض إىل عمةليات تزوير وغش واحتيال ،وذلك عن طريق تغيري جودة البضاع أو
تسجيل يف الفاتورة قيم أكرب من قيمتها احلقيقي أو استرياد بضاع ال تتماشى مع نوع نشاط الشرك  ،وذلك
سواءً ابالتفاق مع أحد موظفني املصرف أو جبهل منهم وضعف يف نظام الرقاب الداخةلي  ،ألن إذا كان نظام الرقاب
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الداخةلي ذو جودة عالي  ،فإن عمةليات التزوير والغش تكاد أن تنعدم وذلك ألن هناك عناي مهني مبذول لغرض
ضبط األداء وحماول منع عمةليات التزوير ومحاي أصول املصرف من السرق والضياع ،ولكن إذا كان نظام الرقاب
الداخةلي ضعيف ،فإن نسب التزوير تزداد.
حيث لوحظ يف السنوات األخرية يف ليبيا أن نسب الفساد زادت بدرجات كبرية وخصوصاً زادت يف املصارف أو
ما يسمى ابلفساد املايل يف االعتمادات املستندي  ،لذلك تقوم الباحث بدراس عالق نظام الرقاب الداخةلي يف
املصارف الةليبي ابلفساد املايل يف االعتمادات املستندي  ،وكذلك حتاول إجياد حةلول مرضي وقابةل لةلتطبيق.
أمهي الدراس :
يعد نظام الرق اب الداخةلي ضرورة حيوي لةلتأكد من حسن سري اخلطط املرسوم لةلمصرف ،كما يقوم بتجنب
املصارف من املخاطر اليت من املمكن أن تتعرض هلا ،مثل منع التزوير يف مستندات االعتمادات املستندي
ابستخدام العديد من الوسائل.
حيث إن هذا النظام يقوم بتجنب املخاطر حسب جودته "أي كةلما كان نظام الرقاب الداخةلي قوي ،كةلما قةلت
نسب اخلطر والتزوير ،وكةلما قةلت جودة النظام زادت نسب اخلطر والتزوير" مثل ما حدث يف املصارف الةليبي
حيث زادت نسب التزوير يف مستندات االعتمادات املستندي بشكل كبري خصوصاً سن ( 2022سن الدراس )
وذلك قد يكون الغرض م نه هو هتريب العمةل الصعب إىل سوق السوداء ،مما زاد من نسب الفساد يف ليبيا ،لذلك
تتجةلى أمهي البحث بدراس نظام الرقاب الداخةلي يف املصارف الةليبي وعالقتها ابلفساد يف االعتمادات املستندي .
أهداف الدراس :
 2التعرف عةلى دور النظام الرقاب الداخةلي يف منع عمةليات التزوير يف االعتمادات املستندي .
 2التعرف عةلى الثغرات يف نظام الرقاب الداخةلي يف املصارف الةليبي اليت كانت سبب املشجع عةلى التزوير يف
االعتمادات املستندي .
 3بةلورة احلةلول واملقرتحات اليت من شأهنا أن تساهم يف تعزيز جهود النظم الرقاب الداخةلي ابملصارف الةليبي
ملواجه عمةليات التزوير و منع حدوثها.
منهجي الدراس :
لتحقيق أهداف الدراس استخدمت الدراس املنهج الوصفي التحةليةلي ،واعتمدت عةلى تقرير ديوان احملاسب
الصادر عن  2022وإجراء مقابالت شخصي مع بعض املسؤولني يف ديوان احملاسب  ،لقياس املتغريات.
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واستخدمت حتةليل االحندار املتعدد الختبار الفرضيات الدراس من خالل برانمج .SPSS
االطار النظري و الدراسات السابق
تعريف الرقاب الداخةلي :
عرفت جلن طرق املراجع املنبثق عن املعهد األمريكي لةلمحاسبني القانونيني :إن نظام الرقاب الداخةلي هو اخلط
التنظيمي ووسائل التنسيق واملقاييس املتبع يف املؤسس هبدف محاي أصوهلا وضبط ومراجع البياانت احملاسبي
والتأكد من دقتها ومدى االعتماد عةليها وزايدة الكفاءة اإلنتاجي  ،وتشجيع العامةلني لةلتمسك ابلسياسات اإلداري
املوضوع .
نظام الرقاب الداخةلي عةلى أنه نظام داخةلي يعمل عةلى وضع خطط تنظيمي  ،واستخدام كل الطرق واإلجراءات
اليت هتدف إىل التحكم يف املؤسس من خالل محاي أصول املؤسس  ،وضماان صح ودق البياانت احملاسبي  ،من
أجل زايدة درج االعتماد عةليها ،ابإلضاف إىل زايدة الكفاءة اإلنتاجي وضماان االلتزام ابلسياسات اإلداري
املوضوع  ،وميثل جزء متكامل من الوظائف اإلجرائي داخل املنشأة ،وتعترب إجراءاته أكثر فعالي إذا ما تكامةلت مع
1
بني وثقاف املؤسس يف حتقيق أهدافها مما جيعل املؤسس أكثر مرون وتنافسي .
ترى الباحث أبن نظام الرقاب الداخةلي ال يقوم فقط بوضع نظام داخةلي يضبط املعامالت داخل املؤسس  ،إمنا خيةلق
الثق ابلنسب لةلمتعامةلني مع املؤسسات ،فبالتايل إن نظام الرقاب الداخةلي مهم ابلنسب جلميع املؤسسات سواء
كانت هادف لةلربح أم ال ،كذلك يعترب نظام الرقاب الداخةلي مهماً لةلمصارف ،وذلك ألنه عواقبه تؤثر عةلى اقتصاد
الدول ابلكامل وليس املصرف فقط.
مقومات نظام الرقاب الداخةلي :
أوالً مقومات اإلداري  :يتضمن الشق اإلداري ملقومات نظام الرقاب الداخةلي عةلى جمموع من الطرق والوسائل
اليت تزيد من كفاءته فهي:

 2هيكل تنظيمي كفء  :اهليكل التنظيمي الكفء هو اهليكل الذي يتم فيه حتديد املسؤوليات والسةلطات
املختةلف لكاف اإلدارات واألشخاص بدق وبصورة واضح  ،وتتوقف طبيع اهليكل التنظيمي عةلى طبيع املنشأة
وحجمها ومدى االنتشار اجلغرايف هلا وعدد القطاعات أو الفروع ،كذلك جيب أن يعمل اهليكل التنظيمي الكفء
عةلى إعطاء كل فرد واجبات ومسؤوليات حمددة ،تتناسب مع قدراته ،تطبيقاً ملبدأ الفصل بني املهام املختةلف .
 1بورطورة فضيل ،دراس و تقييم فعالي نظام الرقاب الداخةلي يف البنوك  -دراس حال  " -حبث مقدم ألغراض نيل شهادة ماجستري يف العةلوم التسيري فرع اسرتاتيجي السوق يف ظل اقتصاد
تنافسي ،جامع حممد بوضياف ابملسيةل  ،2007 ،ص.82
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حيث أن اهليكل التنظيمي الكفء جيب أن يتصف ابلعناصر اآلتي :
 أن يتم تفويض السةلطات من أعةلى إىل أسفل ،وأن السةلط واضح ومفهوم . تطبيق مبدأ الفصل بني املهام خاص السجالت عن الشخص القائم ابلوظيف . مرون اخلط التنظيمي إلمكاني استيعاب أي تغيريات مستقبةل . اإلستقالل الوظيفي بني اإلدارات واألقسام مبا ال مينع التعاون والتنسيق بينهما. ربط اإلختصاصات واملسؤوليات ابألهداف والسياسات اهلام لةلمؤسس . حتديد املسؤولني عن أي أخطاء أو خمالفات قد حتدث. ختطيط أنشط املؤسس وتوصيةلها إىل املستوايت التنفيذي يف صورة تعةليمات أو قواعد واجب التنفيذ.2

 وضع إجراءات واضح ودقيق لنشاط الرقاب وعمةلها يف شكل خط حمددة. -2توافر املوظفني األكفاء :تعتمد فعالي نظام الرقاب الداخةلي عةلى درج كفاءة املوظفني ابملؤسس  ،والذين تقع
عةليهم مسؤولي تنفيذهم لعمةلهم ،إذ جيب عةلى املؤسس أن تتبع سياسات سةليم يف تعيني موظفني جدد ،أو ترقي
موظفيها احلاليني من خالل إعد اد برامج تدريبي هلم بصف مستمرة لتطوير كفاءاهتم ومهاراهتم ،إىل جانب ضرورة
توفر املؤهالت الكافي لدي موظفي املؤسس  ،جيب التأمني عةلى املسؤولني ،عن االحتفاظ ابألصول وحيازهتا ضد
3
خيان األمان .
 – 3معايري أداء سةليم  :إن وجود هيكل كفء وعمال مدرب وذات قدرات وكفاءات عالي  ،ال يعين التخةلي عن
توافر معايري لقياس أداء هؤالء العامةلني ،وذلك يف حماول ملقارن األداء املخطط مع األداء الفعةلي وحتديد االحنرافات
4
واإلجراءات الواجب اختاذها لتصحيح هذه االحنرافات.
 – 8جمموع من السياسات واإلجراءات حلماي األصول  :من الدعامات الرئيسي لنظام الرقاب الداخةلي  ،وجود
جمموع من السياسات واإلجراءات بقصد احلماي الكامةل لألصول ومنع تسرهبا أو اختالسها ،وتزداد أمهي هذه
السياسات واإلجراءات كةلما كان التنظيم الذي تعتمده املنظم الالمركزي ،حيث أن السياسات املوضوع هي
5
ترمج لألهداف املخطط  ،بينما اإلجراءات متثل الطريق اليت تنفذ هبا تةلك السياسات.
 – 2قسم املراجع الداخةلي  :من متطةلبات نظام الرقاب الداخةلي اجليد وجود قسم تنظيمي إداري داخل الوحدة
 2عبد الوهاب نصر عةلي وشحاته السيد شحاته ،دراسات متقدم يف :مراجع احلساابت وتكنولوجيا املعةلومات ،الدار اجلامعي  ،اإلسكندري  ،2003 ،ص.42
 3بوطورة ،مصدر سابق  ،ص.82
 4حممد التهامي طواهر ومسعود صديقي ،املراجع وتدقيق احلساابت :اإلطار النظري واملمارسات التطبيقي  ،ديوان املطبوعات اجلامعي اجلزائر ،الطبع الثاني  ،2002،ص.202
 5فتحي رزق السوافريي وآخرون ،االجتاهات احلديث يف الرقاب واملراجع الداخةلي  ،دار اجلامع اجلديدة لةلنشر ،اإلسكندري  ،2002،ص.27
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يطةلق عةليه قسم املراجع الداخةلي  ،يهدف هذا القسم إىل الفحص املستمر لةلسياسات واإلجراءات املوضوع من
طرف اإلدارة ،وكذلك التأكد وبشكل مستمر من مدى دق وسالم البياانت احملاسبي اليت يوفرها النظام ،أيضاً
التحقق من عدم وجود أوجه تالعب أو خمالفات ،وبصورة خمتصرة فإن املهم الرئيسي لقسم املراجع الداخةلي هي
6
التأكد من تطبيق مهمات الرقاب الداخةلي .
املقومات احملاسبي و املالي لنظام الرقاب الداخةلي :
 2الدليل احملاسيب :يعين وجود أساس سةليم لتقدمي بياانت إمجالي هلا أمهي يف جمال التحةليل واملقارانت الالزم
ألغراض الرقاب  ،حيث يتم تقسيم هذه البياانت إىل حساابت رئيسي وأخرى فرعي  ،كما يتم شرح كيفي تشغيل
هذا احلساب وبيان طبيع العمةليات اليت تسجل فيه ،ويعتمد تبويب احلساابت املستخدم عةلى درج معين من
التفصيل ،تكون ضروري جلمع البياانت لتشغيةلها فيما بعد يدوايً أو إلكرتونياً ،وأيضاً لتحويةلها إىل معةلومات تكون
7
مفيدة لعمةلي إختاذ القرارات بواسط إدارة املنشأة.
 2الدورة املستندي  :يتطةلب حتقيق نظام جيد لةلرقاب الداخةلي وجود دورة مستندي عةلى درج عالي من الكفاءة
طاملا أهنا متثل املصدر األساسي لةلقيد وأدل اإلثبات ،ولذلك جيب عند تصميم املستندات مراعاة النواحي القانوني
والشكةلي  ،ابإلضاف إىل أن حيقق املستند املعني اهلدف من تصميمه وتداوله وأيضاً ترقيم هذه املستندات لتسهيل
عمةلي الرقاب  ،وضماان عدم أزدواجي املستندات حتقيقاً لةلرقاب من انحي ومنع املسؤولي املزدوج عنها ،كذلك
ينبغي متييز املستندات ابلوضوح والبساط يف التصميم واإلستخدام .إن إنشاء الدورة املستندي متثل أساساً و جيب

احملافظ عةليها ،فال تتم عمةلي الرقاب إال بوجودها خاص يف نطاق التحصيل والصرف والشراء والبيع والتخزين ،مع
8
مراعاة خطوط السةلط واملسؤولي عند إنشاءها.

 3اجملموع الدفرتي  :وفقاً لطبيع املنظم وأنشطتها تعد وجتهز جمموع دفرتي متكامةل تراعي النواحي القانوني ،
كذلك جيب مراعاة بعض املتطةلبات الرئيسي عند جتهيز اجملموع الدفرتي  ،مثل :ترقيم الصفحات قبل استعماهلا
ألغراض الرقاب  ،والرتكيز عةلى إثبات العمةليات وقت حدوثها كةلما أمكن ذلك ،كذلك ينبغي أن تتميز اجملموع
9
الدفرتي ابلبساط يف التصميم قصد سهول اإلستخدام واالطالع والفهم وقدرهتا عةلى توفري البياانت املطةلوب .
 6أمحد نور وآخرون ،الرقاب ومراجع احلساابت ،مؤسس شباب اجلامع  ،اإلسكندري  ،2444 ،ص.38
 7فتحي رزق ،مصدر سابق  ،ص.27
 8وليام توماس و أمرسون هنكي ،املراجع بني النظري والتطبيق ،ترمج  :أمحد حامد حجاج وكمال الدين سعيد ،دار املريخ ،املمةلك العربي السعودي  ، 2444،ص.242
 9فتحي رزق  ،مصدر سابق ،ص.27
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 8الوسائل اآللي واإللكرتوني املستخدم  :أصبحت الوسائل اآللي املستخدم ضمن عناصر النظام احملاسيب داخل
املنشأة من العناصر اهلام يف ضبط وإجناز األعمال ،كما هو احلال يف اآلالت عد النقدي احملصةل وتسجيةلها.
حيث تزايدت أمهي استخدام احلاسوب اإللكرتوين يف إجناز بعض خطوات الدورة احملاسبي وحتةليل البياانت
واملعةلومات سواء بغرض إعدادها أو اإلفصاح عنها ،وإن التوسع يف استخدام هذه األدوات من شأنه تدعيم الدور
الرقايب لةلنظام احملاسيب املستخدم.
 2اجلرد الفعةلي لألصول :تتميز بعض عناصر األصول املمةلوك لةلوحدة االقتصادي  ،إبمكاني جردها الفعةلي
كالنقدي ابخلزين  ،واملخزون أبنواعه الثالث  ،واألوراق املالي والتجاري ،ومعظم عناصر األصول الثابت كاألراضي
املباين ،السيارات ،اآلالت واألاثث .كما إن نتائج اجلرد الفعةلي ومقارنتها ابألرصدة احلسابي اليت تشمةلها
10

السجالت احملاسبي  ،توضح نتائج عمةليات الرقاب عةلى تةلك األصول.
االعتمادات املستندي :
إن هناك العديد من األقسام يف املصارف التجاري منها قسم االعتمادات املستندي  .حيث يقدم هذا القسم خدم
تساعد التجار يف عمةلي اإلسترياد و التصدير البضائع ذلك مقابل عمول يتحصل عةليها املصرف.
تعريف االعتمادات املستندي  :هو تعهد ابلدفع ،أما سبب تسمي االعتماد املستندي ألنه يشرتط وجوب تقدمي
11
مستندات تثبت شحن ( انتقال مةلكي ) السةلع املتفق عةليها بني املستورد و املصدر
حيث إن هذه االعتماد ات قد تتعرض إىل العديد من املخاطر منها خماطر التالعب والتزوير ،ودور نظام الرقاب
الداخةلي مينع هذه املخاطر ،وذلك من خالل العديد من اإلجراءات تبدأ من فتح االعتماد إىل قفل االعتماد منها
مطابق شروط فتح االعتماد مع فواتري البيع والتخةليص اجلمركي من خالل قسم املراجع الداخةلي و غريها من
اإلجراءات.
أهداف الرقاب عةلى الصرف :
إن سعي كل دول إىل فرض رقاب صارم وحمكم عةلى عمةليات الصرف الغرض منها هو حتقيق العديد من
األهداف أمهها:12
 2حتقيق التوازن مليزان املدفوعات :إن ميزان املدفوعات يةلعب دوراً ابرزاً و مهماً يف إقتصاد أي دول  ،ونظراً
 10عبد الفتاح حممد الصحن وحممد السيد سرااي ،الرقاب واملراجع الداخةلي  ،الدار اجلامعي  ،اإلسكندري  ، 2008،ص.243
 11الطائي  ،سةليم عةلي يوسف " إجراءات االعتمادات املستندي يف مصرف الرافدين و الشمال لةلتمويل و االستثمار  -دراس حال " -حبث مقدم ألغراض نيل شهادة الدبةلوم العايل
املعادل لةلماجستري يف املصارف  .بغداد  ،املعهد العايل لةلدراسات احملاسبي و املالي – جامع بغداد  2020 ،م ،ص.22
 12شيح عبداحلق  " ،الرقاب عةلى البنوك التجاري " مذكرة مقدم لنيل درج ماجستري يف القانون_ فرع القانون االعمال  ،اجلزائر  ،جامع أمحد بوقره  ،2020-2004 ،ص.74-77
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لعمةليات الصرف والرقاب هلا أتثري مباشرة عةلى ميزان املدفوعات سواءً إجيابياً أو سةلباً ،فإن لةلرقاب عةلى الصرف دور

يف حتقيق التوازن هلذا امليزان.
حيث تةلجأ السةلطات املختص ملواجه االختالالت املختةلف اليت يتعرض هلا ميزان املدفوعات إىل اختاذ قرارات
واتباع سياسات كفيةل لةلتصدي لتةلك االختالالت ،وذلك من خالل فرض الرقاب عةلى الصرف عن طريق حتديد
كمي أو حجم العمةل األجنبي اليت ميكن إنفاقها عةلى الواردات ،كما إن نظام الرقاب عةلى الصرف يقوم بتحقيق

التوازن يف ميزان املدفوعات وذلك بفرض قوانني صارم جترب املصدرين وكل من يتحصل عةلى إيرادات ابلعمةل
الصعب عةلى بيعها لةلبنك املركزي وابلسعر الرمسي ويطةلب من جانباً أخر من املستوردين أبن حيصةلوا عةلى ترخيص
خاص السترياد سةلع معين .
ابلتايل ميكن القول أبن الرقاب عةلى الصرف تؤثر بشكل إجيايب عةلى ميزان املدفوعات.
 2ضمان استقرار سعر الصرف :نظراً لسعر الصرف دور هاماً يف إدارة االقتصاد الوطين وتطوره واحلد من
االختالالت يف توازنه وابعتباره الوسيةل األساسي اليت تؤثر عةلى العالق بني األسعار الداخةلي ونظريهتا اخلارجي ،
فإن الرقاب عةلى الصرف تعد من أحسن الطرق لضمان استقرار سعر الصرف ،ألن عدم استقراره سيؤدي إىل نتائج
تؤثر بصف سةلبي عةلى السياس النقدي واملالي يف الدول  ،لذلك تةلجأ هذه األخرية إىل أحكام نظام الرقاب عةلى
الصرف ،كونه الوسيةل الوحيدة والفعال اليت تضمن استقراره ،وذلك ابلنص صراح عةلى أن يكون سعر الصرف
الرمسي اثبتاً يف الدول فهي اليت تتوىل حتديد سعر عمةلتها مبا يتماشى ويتالءم مع ظروفها االقتصادي .

 3محاي القيم اخلارجي لةلعمةل الوطني  :حىت تكون لةلعمةل الوطني قيم معتربة يف اخلارج ،جيب عةلى الدول أن
حتكم رقابتها عةلى التصرف ومحاي العمةل الوطني  .وهذا يعين اإلحتفاظ بسعر صرفها وعدم القيام بتخفيضه ،ألن
ذلك يؤدي إىل حدوث التضخم وما ينجر عنه من تدهور يف االقتصاد الوطين.
و دور الرقاب عةلى الصرف يف محاي القيم اخلارجي لةلعمةل يظهر ملا تكون قيم العمةل الوطني مهددة ابلتدهور يف
األسواق اخلارجي  ،فتةلجأ السةلطات املختص إىل تثبيت سعر الصرف األجنيب ،وابلتايل احليةلول دون املضارب يف
العمةل الوطني .
 8مكافح هتريب االموال :لةلرقاب عةلى الصرف دور مهم يف مكافح هتريب رؤوس األموال ،حبيث مينع تصدير
واسترياد أي سند دين أو ورق مالي أو وسيةل دفع تكون حمررة ابلعمةل الوطني دون ترخيص صريح.
فمكافح هتريب األموال إىل اخلارج ،يتم وفقا لنظام الرقاب عةلى الصرف من خالل وضع إجراءات قانوني صارم
ومنظم  ،تفيد ومتنع هتريبها ،مع توجيه استثمارات النقد األجنيب يف املشروعات ذات األولوي واملوضوع ضمن
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خطط التنمي االقتصادي  ،كما مينع شراء العمةل الوطني من البنوك األجنبي ألن بعض املتعامةلني قد يقومون
بتسريب العمةل احملةلي لبنوك أجنبي مقابل عمالت أخرى ،مث يقومون ابستخدامها لالسترياد خارج نظام الرقاب  ،و
ملنع مثل هذه التصرفات البد أن متنع البنوك احملةلي عن شراء أو حتويل العمةل الوطني من البنوك األجنبي .
دور نظام الرقاب الداخةلي يف االعتمادات املستندي :
إن خدم االعتمادات املستندي اليت تقدمها املصارف لةلتجار لغرض استرياد أو تصدير البضائع توفر لةلتجار الوقت
وكذلك حتل مشكةل اختالف موصفات البضاع  ،كذلك حتقق العديد من األهداف منها حتقيق النمو االقتصادي
لةلدول  .إال إن قد تتعرض مستندات بعض االعتمادات إىل تزوير.
حيث إن االستغالل اجلرمي لالعتمادات املستندي أييت عن طريق تزوير الواثئق القائم عةليها كتحريف املعةلومات
املتعةلق ابلكمي أو ابلسعر أو ابلنوعي الواردات أو الصادرات 13.وذلك لغرض هتريب العمةل الصعب إىل سوق
السوداء أو لغرض غسل األموال الغري مشروع وهذا له أتثري سةليب عةلى العمةل الوطني  ،ابلتايل عةلى الوضع
االقتصادي لذلك تضع املصارف رقاب عةلى االعتمادات املستندي وكذلك الرقاب عةلى الصرف.
فدور نظام الرقاب الداخةلي هو وضع العديد من اإلجراءات لتأكد من سالم املستندات املقدم لالعتماد
املستندي.
الدراسات السابق :
دراس العمري و عبد املغين ( ) 2005بعنوان مدى تطبيق معايري التدقيق الداخةلي املتعارف عةليها يف البنوك
التجاري اليمني  :هدفت هذه الدراس إىل التعرف عةلى مدى تطبيق معايري التدقيق الداخةلي املتعارف عةليها يف
البنوك التجاري اليمني  ،وقياس العالق بني ذلك املدى من التطبيق وكل من حجم البنك واملتغريات الشخصي
لةلمدقق الداخةلي .وكذلك إستكشاف املعوقات اليت حتول دون تطبيق معايري التدقيق الداخةلي يف البنوك التجاري
اليمني ولتحقيق أهداف الدراس مت إعداد استبان موجه إىل املدققني الداخةليني يف البنوك التجاري اليمني  .تتكون
من أربع أقسام وقد مت توزيع االستبان عةلى مجيع املدققني العامةلني يف البنوك التجاري اليمني وعددها  44مدققا
داخةلياً ،وبةلغ عدد االستباانت املسرتدة  45استبان أي ما نسبته  %4564من جمموع االستباانت.
وقد أظهرت الدراس أن درج تطبيق معايري التدقيق الداخةلي يف البنوك التجاري اليمني ضعيف  .حيث كانت بنسب
 %24.24وكذلك أظهرت عدم وجود عالق ذات دالل إحصائي بني مدى تطبيق معايري التدقيق الداخةلي يف
البنوك التجاري اليمني وكل من حجم البنك واملتغريات الشخصي ملدقق الداخةلي .كما بينت وجود عدد من
 13تقرير التطبيقات الدوري مبجموع العمل املايل ملنطق الشرق االوسط و مشال افريقيا  ،2028ص.2
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املعوقات اليت حتول دون تطبيق معايري التدقيق الداخةلي يف البنوك التجاري اليمني  .ومن أمهها عدم وجود إلزام
قانوين بتطبيق معايري التدقيق الداخةلي يف تةلك البنوك .وقد خرجت الدراس بتوصيات واقرتاحات لتطوير وظيف
التدقيق الداخةلي يف البنوك التجاري اليمني ومن أمهها ضرورة قيام اإلدارات العةليا يف تةلك البنوك بدعم استقاللي
دوائر التدقيق الداخةلي.
م .م آمال نوري حممد بعنوان " إجراءات االعتمادات املستندي يف العراق بني احلقيق و الرؤى" :هدف هذا
البحث إىل تسةليط الضوء عةلى أمهي االعتماد ات املستندي كوهنا حتتل مكانه متميزة يف ميدان العمل املصريف إذ
أسهمت يف دخول املصارف كالعب أساسي يف عمةليات التجارة اخلارجي  .إن إجراءات االعتمادات املستندي يف
العامل بشكل عام ويف العراق بشكل خاص متر بسةلسةل من املراحل الزمني واإلجراءات التنفيذي املرتابط  ،وإن الذي
حيكم تنفيذها جمموع من القواعد واألعراف واألصول الدولي املوحدة ،وهذا ما يثري من إشكاالت حول مدى
إلتزام أطراف االعتماد املستندي بتةلك القواعد واألعراف املتعامل هبا ،ومدى إمكاني تطبيق تةلك اإلجراءات
بشكةلها الصحيح ،وعةليه من أجل السيطرة عةلى سالم تنفيذ إجراءات االعتمادات املستندي يف العراق ،فقد مت
حتديد تعةليمات تنفيذ العقود احلكومي خاص ابالعتمادات املستندي واليت تراعي مجيع إجراءات مراحل حياة
االعتماد املستندي بدءاً من فتح االعتماد وانتهاء بغةلقه ،وبذلك سوف نضمن تنفيذ إجراءات االعتمادات
بشكةلها السةليم.
أما دراس (الظاهر ،أمحد وآخرون )2004 ،هدفت إىل دراس مشكالت االعتمادات التصديري لدى املصارف
األردني ابستخدام استبان وزعت عةلى املصارف األردني  ،خلصت أن هناك عالق ذات دالل إحصائي بني
مشكالت االعتمادات التصديري وحجم البنوك.
أوضحت دراس (سعود عويد عبد) بعنوان احلماي القانوني لالعتمادات املستندي من الغش التجاري يف العراق:
أبن نوع االعتمادات املستندي له دور يف التزوير والغش ،فإن االعتماد القابل لةلتحويل يعد عامل مساعد لظهور
الغش ،وذلك من خالل حتويل االعتماد إىل شخص اثين ،فإذا كان املستفيد غري حمدد يف االعتماد ومعروف سةلفاً
(دون تعيني) ينطوي عةلى هذا األمر اخلطورة ،ذلك ألن املشرتي قد جيهل الشخص احملول له الذي قد يرتكب
غشاً أو تزويراً ويستويل عةلى اجلزء األكرب من االعتماد.

كذلك نوع االعتماد القابل لةلتداول بدون حق الرجوع .حيث قد يكون هذا التداول مطةلق فيجوز تقدمي
املستندات ألي بنك حلصول قيمته ،أو تداول مقيد ببنك معني ال جيوز تداول املستندات إال عن طريق هذا
البنك .فإذا كان هناك أجاره مطةلق ابلتداول فإن هذا يؤدي ابإلضرار لةلمستورد ،ذلك ألن بعض البنوك ال هتتم
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إال ابلربح ،فقد تقوم بشراء املستندات مع عدم اإلهتمام بفحصها وقد تقبةلها بتواطؤ مع املستفيد عندما تكون
خمالف أو متناقض أو مقدم بعد املواعيد.
كما إعتماد املؤجل الدفع يساعد يف عمةلي التزوير والغش .أحياانً يقوم البنك الفاتح لإلعتماد ابخلصم املايل
وبذلك خيرج املستفيد عن ساح االعتماد  ،فاملشرتي الذي استفاد من األجل املمنوح لتنفيذ الدفع قد يكتشف أن
البائع أرسل بضاع معيب أو غري مطابق لةلعقد وخالل ذلك ميكن الةلجوء إىل القضاء لتنفيذ احلجز لدى البنك
املكةلف ابلدفع لعدم إجراء هذا الدفع إال إن اخلصم يؤدي احلصول املستفيد عةلى مبةلغ االعتماد مث اإلختفاء
ويكون ذلك أما نتيج الغش صادر من البائع أو نتيج الغش صادر من قبل جمهز البضاع أو الناقل الذي يقوم
أحياانً إبغراق الباخرة عمداً إلخفاء استيالء عةلى البضاع  ،ففي حال الغش الناقل قد خيتفي البائع عةلى الرغم من

أنه برئ ،ألن املشرتي سوف ينفذ احلجز قبل موعد االستحقاق.
أوضحت دراس أزاد شكور صاحل بعنوان الغش يف االعتمادات املستندي واثره عةلى التزام البنك "دراس مقارن ":
أبن املشاكل والقضااي اليت حتد دور االعتمادات املستندي وابألخص موضوع املستندات املزورة أو اليت تنطوي عةلى
اإلحتيال مل تعاجلها القواعد واألصول واألعراف املوحدة.
أوضحت دراس مروان االبراهيم و هاشم اجلزائري بعنوان دور البنوك التجاري يف احلد من عمةليات االحتيال يف
االعتماد ات املستندي  :أبن األعراف واألصول والقواعد املوحدة حددت حدود إلتزام البنك بفحص املستندات
يشمل مجيع املستندات املنصوص عةليها يف االعتماد املستندي وتقتصر مهم البنك يف فحصه لةلمستندات عةلى
الشكل الظاهري هلذه املستندات حبيث تبدو يف ظاهرها مطابق لشروط.
أوضح تقرير التطبيقات الدوري مبجموع العمل املايل ملنطق الشرق االوسط و مشال افريقيا :عدد من املؤشرات
اإلشتباه وأدل اإلثبات جلرائم التزوير والتزييف لإلعتمادات املستندي ومن أبرزها البالغات والتقارير عن املعامالت
املالي الواردة لوحدة مكافح غسل األموال وفتح احلساب ومن مث طةلب خدم فتح إعتماد مستندي مباشرة وعدم
تناسب نشاط العميل مع نوع السةلع املستوردة واختالفات كبرية بني قيم السةلع عةلى الفاتورة والقيم الفعةلي
والعادل يف السوق هلذه السةلع وغريها ،وذلك لغرض غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
دراسات اجنبي :
دراس ( )Edward & Lxner 62002بعنوان التدقيق الداخةلي يف الصناع املصرفي  :هدفت هذه الدراس
إىل التعرف عةلى اخلصائص الشخصي لةلمدققني الداخةليني وطبيع التدقيق الداخةلي يف البنوك التجاري األمريكي .
تكونت عين الدراس من  227ومتثةلت نتائج الدراس يف أن  %20من املدققني الداخةليني قد ختةلوا عن أعماهلم
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خالل أقل من عامني من إستالمهم هلا لةلبحث عن مراكز إداري أعةلى .كما بينت الدراس أن رواتب املدققني
الداخةليني تعتمد عةلى طول مدة اخلدم يف البنك ومدى اخلربة يف جمال احلاسوب حيث ترتبط معها بعالق طردي .
وفيما يتعةلق بطبيع التدقيق الداخةلي بينت الدراس أن  %32من املستجيبني يرون أن املدققني الداخةليني يقومون
مبهام الت دقيق التشغيةلي لةلبنك  .كما خةلصت الدراس إىل التطةلع أبن يزداد تركيز املدققني الداخةليني يف البنوك
التجاري عةلى مهام التدقيق التشغيةلي من خالل فهم طبيع املهام التشغيةلي يف البنك و املخاطر املتعةلق هبا .ومن
مث املسامه يف عمةليات املؤسسات املالي الناجح .
دارس ( ) Bayyoud & Sayyad, 2015بعنوان:
The Impact of Internal Control and Risk Management on Banks in
 : Palestineهدفت هذه الدارس إىل بيان أثر الرقاب الداخةلي وإدارة املخاطر عةلى البنوك العامةل يف فةلسطني
والتعرف عةلى آاثر اإلصالحات املصرفي والقواعد اجلديدة يف حتديد وتقييم املخاطر اليت تواجه تةلك البنوك،
والتخفيف من آاثرها .مت إجراء هذه الدارس يف فةلسطني واستخدمت األسةلوب الوصفي التحةليةلي من خالل
وتكون جمتمع الدارس من مجيع
االعتماد عةلى االستبان كأداة لةلدارس هبدف مجع البياانت اليت ختص الدارس
ّ

مدراء البنوك العامةل يف فةلسطني ،حيث متثةلت عين الدارس ب  42مدراء لتةلك البنوك.
حيث أظهرت النتائج أن أنظم الرقاب الداخةلي وإدارة املخاطر يف فةلسطني عموماً كان هلا أتثري بشكل إجيايب عةلى
البنوك من حيث الكمي وكذلك األداء النوعي هلا ،وتبني أيضاً من خالل عمةليات التقييم أبن حاالت الفساد
واإلحتيال واألخطاء قد اخنفضت ،وأن املخاطر مسيطر عةليها والواجبات والصالحيات منفصةل يف تةلك البنوك،
إضاف لذلك فإن املمارسات املتبع يف هذه البنوك هلا ارتباط وثيق ومتفق مع املعايري الدولي من حيث درج
اإللتزام ،نتيج اإلصالحات اليت طرأت عةلى إجراءات الرقاب الداخةلي املطبق يف تةلك املصارف.
ما مييز هذه الدراس عن الدراسات السابق :

إن الدراسات السابق تناولت املوضوع من انحي مدى تطبيق معايري التدقيق الداخةلي يف املصارف ،وبيان أثر
تطبيق الرقاب الداخةلي وإدارة املخاطر ،كما إهنا تناولتها من انحي قانوني ومن انحي القواعد واألعراف الدولي .
حيث إن أغةلب الدراسات كانت حول العراق ،وذلك ألن الوضع العراقي األقرب من الوضع الةلييب يف نسب
الفساد اليت نشرهتا منظم الشفافي الدولي  .حيث أوضحت دراس العمري وعبدالغين أبن ال يوجد عالق بني
مدى تطبيق معايري التدقيق الداخةلي املتعارف عةليها وحجم البنوك اليمني واملتغريات الشخصي لةلمدقق الداخةلي،
وإن هناك عدم إلزام قانوين بتطبيق املعايري .أوضحت دراس الظاهر وأمحد واخرون أبن حجم البنك له أتثري عةلى
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كشف عمةليات التزوير .كما أوضحت دراس سعود عويد أبن نوع االعتماد املستندي قد يكون عامل مساعد
لعمةليات التزوير ،وحدد األنواع اليت هلا أتثر عةلى عمةليات التزوير .كذلك أوضح أزاد شكور صاحل أبن القواعد
واألعراف الدولي مل تتطرق إىل عمةليات التزوير واإلحتيال .وأوضحت دراس مروان االبراهيم أبن القواعد واألعراف
الدولي تنص أبن تقتصر مهم البنك بفحص املستندات بشكل ظاهري فقط .كذلك أوضح التقرير حول الشرق
األوسط ومشال افريقيا أبن يتم تزوير مستندات االعتمادات املستندي لغرض غسل االموال وكذلك متويل االرهاب.
يف حني بينت دراس  Bayyoud and Sayyadأبن نظام الرقاب الداخةلي وكذلك إدارة املخاطر تقةلل من
نسب الفساد يف املصارف الفةلسطيني  .كذلك بينت دراس Edward and lxnerأبن املدققني الداخةليني يف
البنوك التجاري األمريكي يزداد تركيزهم عةلى مهام التدقيق التشغيةلي و فهم طبيعتها و املخاطر املتعةلق هبا ومن مث
املسامه يف عمةليات املؤسسات املالي الناجح  .يف حني هذه الدراس حتاول معرف وحتديد نقاط الضعف يف نظام
الرقاب الداخةلي اليت سهةلت عةلى عمةليات التزوير واإلحتيال يف مستندات االعتمادات املستندي يف املصارف الةليبي
وحتاول إجياد طريق لةلحد منها.
منهجي الدراس :
جمتمع وعين الدراس  :يتمثل جمتمع الدراس يف مجيع املصارف التجاري يف ليبيا اليت تقوم إبصدار اعتمادات
مستندي وعددها ( ،)7وذلك طبقا لتقرير ديوان احملاسب املنشور عن السن املنتهي  ،2022أما عين الدراس فقد
اختارت الباحث االعتماد ات الصادرة من مصرف مشال افريقيا وسحب منها عين عشوائي عدد املفردات 30
مفرد ومت مج ع البياانت و املعةلومات عن طريق املقابالت الشخصي ملسؤولني يف املصرف و ديوان احملاسب الةلييب
وكذلك تقرير ديوان احملاسب الةلييب الصادر عن السن املنتهي .2022
متغريات الدراس :
املتغري التابع :الفساد املايل يف االعتمادات املستندي يتمثل يف عدد االعتمادات املزورة .
املتغري املستقل :ضعف نظام الرقاب الداخةلي حيث يتم تفرع هذا املتغري اىل املتغريات التالي اليت تؤثر عةلى الفساد
املايل يف االعتمادات املستندي وهي:
املتغري املستقل االول :مراسةل غرف التجارة الدولي الذي يتم قياسه من خالل وصول البضائع من عدمها.
املتغ ري املستقل الثاين :جودة عمل قسم املراجع الداخةلي ويتم قياسها من خالل مدى مطابق األوراق اجلمركي مع
فاتورة املبدئي من حيث التاريخ و نوع البضاع وجودهتا وايضاً قيمتها.
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 .2فرضيات الدراس :
 1Hوجود عالق بني ضعف نظام الرقاب الداخةلي والفساد املايل يف االعتمادات املستندي  .يتفرع عنها الفرضيات
الفرعي التالي :
 : 2 2Hوجود عالق ذو دالله احصائيا بني ضعف جودة عمل قسم املراجع الداخةلي يف املصارف الةليبي
والفساد املايل يف االعتمادات املستندي .
 : 2 1Hوجود عالق ذو دالل احصائيا بني عدم مراسةل الغرف التجارة الدولي من قبل املصارف الةليبي والفساد
املايل يف االعتمادات املستندي .
النموذج الذي يقيس العالق :
ICDC = a +B1 IA+B2 ICR +εi
حيث إن:
 : ICDCميثل املتغري التابع :الفساد املايل يف االعتمادات املستندي
 :aألفا :قيم اثبت يف النموذج
 :B1,B2امليل لةلمتغريات املستقةل
: IAميثل املتغري املستقل االول :جودة عمل قسم املراجع الداخةلي
 :ICRميثل املتغري املستقل الثاين :مراسةل غرف التجارة الدولي
: Εiاخلطأ العشوائي
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 .2التحةليل الوصفي ملتغريات الدراس :
اجلدول : 2
Descriptive Statistics
N
30
30
30

Std. Deviation
.407
.430
.346

Mean
1.80
5.77
3.87

ICDC
IA
ICR

يعرض اجلدول رقم ( ) 2اإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراس  ،حيث إن املتغريات املستقةل يف الدراس هي ضعف
جودة عمل املراجع الداخةلي  ،عدم إجراء مراسالت مع الغرف التجارة الدولي  ،متغري اتبع هو الفساد املايل يف
االعتمادات املستندي .
وقد بينا اجلدول رقم ( )2أبن متوسط الفساد املايل يف االعتمادات املستندي هو  2.40واإلحنراف املعياري
 ،0.807كذلك أظهر متوسط املتغري املستقل ضعف جودة عمل املراجع الداخةلي  2.77واإلحنراف املعياري
 ،0.830املتغري املستقل عدم مراسةل الغرف التجاري من قبل املصرف الفاتح لإلعتماد مبتوسط  3.47وإحنراف
معياري .0.385
 . 2اختبار الفرضيات :
أظهرت النتائج أبن معامل االرتباط بني ضعف نظام الرقاب الداخةلي ونسب الفساد املايل يف االعتمادات املستندي
يف املصارف الةليبي ارتباط قوي ،حيث نسب معامل االرتباط  06424وهذا يشري إىل عالق طردي قوي  ،أما معامل
التفسري (  )R2والذي بةلغت قيمته 06452فإنه يشري أبن النموذج يفسر  %45.2من التباين أو بعبارة أخرى
يشري أبن الفساد املايل احلاصل يف االعتمادات املستندي يعز بنسب  %45.2إىل ضعف نظام الرقاب الداخةلي ،
بينما  %23.4من الفساد املايل يف االعتمادات املستندي تعزه إىل متغريات أخرى .كذلك يتضح من حتةليل التباين
إن قيم اختبار( )Fو مستوى الدالل  sigيشريان إىل إن النموذج دال إحصائيا ،وابلتايل ميكن االعتماد عةليه يف
تفسري أثر ضعف نظام الرقاب الداخةلي يف نسب الفساد املايل يف االعتمادات املستندي املفتوح يف املصارف
التجاري الةليبي  ،حيث كانت نسب (  ) F 0.452و مبستوى معنوي ()0.00أقل من(  )0.02وتشري هذه
النتيج إىل إن زايدة الفساد املايل يف االعتمادات املستندي أدى إىل هتريب العمةل الصعب وهذا أثر بشكل سةليب
عةلى قيم العمةل الوطني وذلك لعديد من األسباب منها وجود ضعف يف نظام الرقاب الداخةلي لةلبنوك الةليبي
كذلك ضعف يف املساءل القانوني  ،حيث تتفق هذه الدراس مع دراس فيحاء ومنهل أبن عند تفعيل نظام الرقاب
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لداخةلي بشكل جيد يؤدي إىل احلد من ظاهرة الفساد املايل و اإلداري وكذلك تتفق مع دراس & Bayyoud
 sayyadأبن نظام الرقاب الداخةلي وكذلك إدارة املخاطر تقةلل من نسب الفساد يف املصارف.
يالحظ من اجلدول الثاين عند أحد املتغريات املستقةل بشكل منفرد إن املتغري عدم مراسةل غرف التجارة الدولي ذو
دالل إحصائي موجب عةلى الفساد املايل يف االعتمادات املستندي حيث بةلغت ( )sig 0.020وهذا يعطي مؤشر
إن عدم مراسةل غرف التجارة الدولي قد يؤدي إىل إن البضائع املستوردة غري مطابق لةلموصفات (غري صاحل ) أو
قد يكون حاوايت النقل فارغ .
حيث إن الغرض من مراسةل غرف التجارة الدولي التأكد من إن البضائع قد مت إرساهلا من بةلد املنشأ إىل بةلد
املستورد.
كما ملتغري ضعف جودة عمل قسم املراجع الداخةلي أثر ذو دالل إحصائي موجب عةلى الفساد املايل يف
االعتماد ات املستندي أي كةلما زاد ضعف جودة عمل قسم املراجع الداخةلي زادت نسب الفساد املايل يف
االعتمادات املستندي  ،فقد بةلغت ) )sig 0.00وهذا يعطي مؤشر إن ضعف جودة عمل قسم املراجع الداخةلي
يؤدي إىل زايدة نسب الفساد املايل يف االعتماد ات املستندي وذلك ألنه يؤدي إىل عدم اإلهتمام و التدقيق من
مدى مطابق اإلقرار اجلمركي مع اتريخ فتح االعتماد وغريها من املستندات كذلك يؤدي إىل عدم االهتمام مبدى
صالحي شهادة غرف التجارة وغريها من الثغرات اليت ميكن أن يستخدمها ذو النفوس الضعيف لغرض هتريب
العمةل عن طريق تزوير مستندات االعتماد.
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النتائج :
إن هناك ضعف يف النظام الرقاب الداخةلي يف املصارف الةليبي وهذا ما أدى إىل الفساد املايل يف االعتمادات
املستندي
إن عدم مراسةل الغرف التجارة الدولي مسح لذوي النفوس الضعيف لتالعب وذلك إبسترياد حاوايت فارغ
إن نقص الكفاءة لدى املوظفني يف املصارف (قسم املراجع الداخةلي ) وكذلك إخنفاض والءهم لةلمؤسس اليت
يعمةلون هبا

يعد عامل مساعد لذوي النفوس الضعيف لةلتالعب يف االعتمادات املستندي  ،وذلك مثل وجود

اختالف بني اتريخ اإلقرار اجلمركي واتريخ فتح االعتماد.
إن الغرض من التزوير يف االعتماد ات املستندي هو هتريب العمةل الصعب إىل سوق السوداء وهذا أثر عةلى االقتصاد
الةلييب ،حيث أصبح سعر الصرف يف سوق السوداء أعةلى بكثري من سعر الصرف الرمسي مما أدى إىل ارتفاع
املستوى العام لألسعار.
.2
التوصيات:
 .2تنظيم دورات وبرامج تدريبي متخصص يف جمال التقييم و الرقاب املصرفي من أجل تنمي القدرات الفني
لةلنهوض مبتطةلبات العمل املصريف والرقايب والتعامل معه بكفاءة.
 .2ضرورة القيام بتقييم وتطوير إجراءات نظام الرقاب الداخةلي وبشكل مستمر حىت يصبح نظاماً فاعالً يوفر
لةلعامةلني فيه صالحيات كافي لةلوصول إىل كاف املهام املوكةل إليهم .
 .3توثيق املشاكل اليت تتعرض هلا املصرف واسباهبا وطرق معاجلتها هبدف تراكم اخلربة وزايدة كفاءة اإلدارة يف
احلد من املشاكل املماثةل يف املستقبل.
 .8العمل مببادئ جلن ابزل لةلرقاب املصرفي من خالل معايري كفاءة رأس املال.
 .2ضرورة وجود وحده داخل املصرف اتبع لديوان احملاسب ( وحدة مكافح الفساد) وذلك لغرض التدقيق
يف املستندات املشكوك فيها وكذلك أتكد من إرسال البضائع وذلك عن طريق مراسةل الغرف التجارة
الدولي  ،كما تقوم هذه الةلجن إبخبار الديوان ابألحداث أوالً أبول ،وذلك حىت يتمكن الديوان من
مكافح الفساد وليس حبصر الفساد.
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 .5جيب وضع حدود عةليا لةلعدد االعتمادات اليت ميكن فتحها من مصرف ما ابلنسب لكل عميل أو
جمموع مرتابط من العمالء أو صناع أو قطاع اقتصادي أو منطق جغرافي .
 .7العمل عةلى تشجيع كةليات التجارة بعقد ندوات متخصص يف مكافح الفساد املايل يف املصارف ،وذلك
ألن معظم خمرجات كةليات التجارة يعمةلون يف املصارف فةلذلك جيب توعيتهم مبدى خطورهتا وكيفي
مكافحتها.
 .4االهتمام بتوعي أفراد اجملتمع مدى أمهي الرقاب الذاتي لةلفرد وما تعود هبا لةلمجتمع أبكمةله فمن خالهلا
ميكن ختفيض نسب الفساد بدرجات كبرية وحتقيق التنمي االقتصادي واالجتماعي املنشودة.
 .4كذلك توصي الباحث إبجراء حبوث حول:
أ  .دور وزارة االقتصاد يف احلد من الفساد املايل يف االعتمادات املستندي .
ب  .دور مصةلح اجلمارك يف احلد من الفساد املايل يف االعتمادات املستندي .
ج  .عالق الفساد املايل يف االعتمادات املستندي ابلشركات التفتيش.
املراجع
الكتب
 .2أمحد نور وآخرون ،الرقاب ومراجع احلساابت ،مؤسس شباب اجلامع  ،اإلسكندري .2444 ،
 .2عبد الوهاب نصر عةلي وشحاته السيد شحاته ،دراسات متقدم يف :مراجع احلساابت وتكنولوجيا
املعةلومات ،الدار اجلامعي  ،اإلسكندري .2003 ،
 .3عبد الفتاح حممد الصحن وحممد السيد سرااي ،الرقاب واملراجع الداخةلي  ،الدار اجلامعي  ،اإلسكندري 2008،
.
 .8حممد التهامي طواهر ومسعود صديقي ،املراجع وتدقيق احلساابت :اإلطار النظري واملمارسات التطبيقي ،
ديوان املطبوعات اجلامعي اجلزائر ،الطبع الثاني .2002،
 .2فتحي رزق السوافريي وآخرون ،االجتاهات احلديث يف الرقاب واملراجع الداخةلي  ،دار اجلامع اجلديدة لةلنشر،
اإلسكندري .2002،
 .5وليام توماس و أمرسون هنكي ،املراجع بني النظري والتطبيق ،ترمج  :أمحد حامد حجاج وكمال الدين سعيد،
دار املريخ ،املمةلك العربي السعودي . 2444،
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بورطورة فضيل ،دراس و تقييم فعالي نظام الرقاب الداخةلي يف البنوك  -دراس حال  " -حبث مقدم ألغراض نيل
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دليل النشر
بسم هللا الرحمن الرحيم
تعتمد مجموعة مجالت المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات (معتمد) أعلى المعايير الدولية التي من شأنها
رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية ،وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها ترقية حقيقة لمستوى بحثه،
وكذلك تعزز من خبرته في مجال النشر العلمي؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي
على أبحاثنا شكالً علميا ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر
العلمي ومعارفه ،مما يحقق مواكبة فاعلة لمستجدات النشر المعرفي.

تعليمات للباحثين:
 -1ترسل نسختين من البحث لقسم النشر على اإليميل )publisher@siats.co.uk( :تحت
برنامج  Microsoft Wordواحدة بصيغة ( ، )Wordوأخرى بصيغة (.)PDF
 -2يُكتب البحث بواسطة الحاسوب (الكمبيوتر) بمسافات (واحد ونصف) بين األسطر شريطة أال يقل عدد
الكلمات عن  4000و اليزيد عن 5000كلمة ،حجم الخط , 16للغة العربية ( Traditional
 )Arabicو  12للغة اإلنجليزية ( ،) Time New Romanبما في ذلك الجداول والصور والرسومات
 ,ويستنى من هذا العدد المالحق واالستبانات.
 -3واجهة البحث :يُكتب عنوان البحث باللغتين العربية واإلنجليزية ،وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة
باللغتين العربية واإلنجليزية ،كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية ،وسنة النشر بالهجري والميالدي.
 -4العناوين الرئيسية والفرعية :تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها ،وبتسلسل منطقي،
وتشمل العناوين الرئيسية :ملخص البحث وتحته الكلمات
المفتاحية ABSTRAC( ،وتحته  ،)KEYWORDSالمقدمة ،البحث وإجراءاته ،النتائج ،المصادر
والمراجع.
 -5يرفق مع البحث ملخص باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية ،على أال تزيد كلمات الملخص
على ) (150كلمة ،وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية  KEYWORDSعلى أال تزيد على ( )5كلمات،
مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة :المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.
 -6يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط الصفحة بخط سميك.
 -7تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث ،ويكون لكل منها عنوان خاص ،ويشار
إلى كل منها بالتسلسل ،وتستخدم األرقام العربية ) (…3,2 ,1في كل أجزاء البحث.
 -8كل بحث يجب أن يشمل على مانسبته  % 20من المراجع األجنبية ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة
العربية.
 -9مدة تعديل البحوث :يعطى الباحث مدة أقصاها  3أشهر إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت ،وللمجلة
الحق بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل.

 -10يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في
عدم متابعة إجراءات النشر.
 -11ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب.

•
•

( -12التوثيق( قائمة المراجع:
تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة ،وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب
تسلسلها في المتن؛ على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع.
وكيفية هذا اإلجراء :أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود،
ثم بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق
اتباع طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي (تعلم وورد :نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة
دفعة واحدة)
t=87s&v=al_g_hAweCU?https://www.youtube.com/watch
https://youtu.be/al_g_hAweCU

•

لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول ،هكذا:
ابـن عطيــة ،عبــد الحــق بــن غالــب .)2007( .المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز .تحقيـق :عبــد
السالم محمد .بيروت :دار الكتب العلمية .ط .2 :ج ،2 :ص.145 :
وفي المواضع األخرى له يشار إليه ،هكذا:
ابن عطية ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .مرجع سابق ،ج ،3 :ص.150 :
توثق المصادر والمراجع في قائمة واحدة في نهاية البحث ،وترتب هجائيا ً حسب االسم األخير للمؤلف،
وذلك باتباع الطريقة التالية:
الكتاب لمؤلف واحد:
ابـن عطيــة ،عبــد الحــق بــن غالــب .)2007( .المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز .تحقيـق :عبــد
السالم محمد .بيروت :دار الكتب العلمية .ط.2 :
للمؤلف أكثر من كتاب
ابن خالويه ،الحسين بن أحمد الهمذاني .)1979( .الحجة في القراءات السبع .بيروت :دار الشروق.
ــــــــــــــ .)1992( .إعراب القراءات السبع وعللها .تحقيق :عبد الرحمن بن سليمان العثيمين .القاهرة :مكتبة
الخانجي.
الكتاب لمؤلفَين اثنين:
البغا ،مصطفى ديب .مستوى ،محي الدين .)1996( .الواضح في علوم القرآن .دمشق :دار العلوم اإلنسانية.
الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر:
محمد كامل حسن وآخرون .)2005( .التجديد .كوااللمبور :الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية.
المقالة في مجلة علمية:
راضي ،فوقية محمد" .)2002( .أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء" .المجلة المصرية للدراسات
النفسية .المجلد .12 :العدد .36 :ص .36-27

المقالة في مؤتمر:
عبد الجليل ،محمد فتحي محمد" .)2018( .أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم" .المؤتمر
الدولي للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر .ماليزيا :جامعة السلطان زين العابدين.
الرسالة العلمية:
عبد الجليل ،محمد فتحي محمد" .)2016( .منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات".
رسالة دكتوراه ،جامعة السلطان زين العابدين.
المؤلفات المترجمة:
القاضي ،عبد الفتاح( .د .ت) .تاريخ المصحف( .تر :إسماعيل محمد حسن) .ترنجانو :المؤسسة الدينية.

 -13عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد
 -14لهيئة التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة ،وبناء الجملة لغويا ً بما
يتناسب مع نموذج المجلة المعتمد لدينا.
 -15قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب.
 -16يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا ً
مالحظة :عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة ،وهي تعزز من مستوى بحثك من
حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون ،وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيرا ً إضافيا ً يمكن تجنبه في حال
االلتزام بها.

آليات النشر واإلحالة:
بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث ،تقوم بإحالتها إلى المحكمين ،وتلتزم بمدة ال تزيد عن  30يوما ً
لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات ،بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن  90يوما ً ( 3
أشهر) لألخذ بالمالحظات .
ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر ،حسب أولوية الدور وزخم
األبحاث ال ُمحالة للنشر.
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