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امللخص:
تناولت هذه الدراسة فعالية إدارة النقل بوالية الخرطوم في معالجة مشكلة املواصالت والتي تفاقمت حدتها إليجاد حلول وبدائل لتطوير
أنظمة املواصالت القائمة واالرتقاء بها للمستوى الذى يليق ويتماش ى مع التطور واملتغيرات التي طرأت على الوالية بما يف بتلبية الطلب عليها .وقد تمثلت
مشكلة الدراسة في عدم فاعلية إدارة النقل في معالجة مشكلة املواصالت في والية الخرطوم.
لقد عملت الدراسة على اختبار الفرضيات التالية:
الفرضية األولى :السياسات الحكومية املرتبطة بقطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
الفرضية الثانية:األطر املؤسسية املنظمة لعمل قطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
الفرضية الثالثة:فاعلية ادارة النقل تؤدي الى حل مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
استخدم الباحثون املنهج التاريخي واملنهج الوصف التحليلي وتوصل البحث الى عدد من النتائج أبرزها أن وسائل املواصالت بوالية الخرطوم
تعان الكثير من املشاكل لعدم تطورها ومواكبتها للتطور العمران بالوالية وازدياد عدد السكان ،وأن السياسات الحكومية و األطر املؤسسية املنظمة
لعمل قطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم  ،إن فاعلية ادارة النقل واملتمثلة في تأهيل الكوادر البشرية وتفعيل قانون
النقل و االهتمام بالتخطيط الحضري و بالبنية التحتية من زيادة الطرق والكباري والجسور وتشجيع االستثمار في ذلك تؤدي الى حل مشاكل
املواصالت بوالية الخرطوم.
ومن التوصيات املهمةالتي تم التوصل اليها ضرورة تطوير وسائل النقل واستبدالها بوسائل حديثة وأكثر اتساعا مع تهيئة البنيات التحتية،
ً
مع ضرورة نشر ثقافة استخدام املواصالت العامة بدال من السيارات الخاصة.
الكلمات املفتاحية :فعالية ادارة النقل ،مشكلة املواصالت ،والية الخرطوم.

املقدمة:
ً
أوال :اإلطاراملنهجي
تمهيد:
املواصالت أو النقل العام الداخلي،أيا كانت التسمية ،هي الخدمة املقدمة لتسهيل حركة انتقال املواطنين داخل املساحة الجغرافية املحددة
التي تشمل املدينة واملحلية والوالية .إن مقاييس كفاية النقل وجودته اذا ماطبقت على انظمة النقل بوالية الخرطوم،نجد أن التجربة كواقع معاش
وصلت ملرحلة الخطورة بعد إن أصابتها الكثير من التشوهات ،وأضحت هنالك مشكلة لها تداعياتها التي ألقت بظاللها على األنشطة االقتصادية
ً
واالجتماعية .إن كبر حجم املشكلة وأهميتها دفعت الباحثون لتناولها بكل أبعادها وتشخيصها ،وصوال لتوصيات من شأنها أن تفض ي ملعالجات أكثر
علمية وفعالية ،مستفيدا من تجارب الدول التي تقدمت أكثر في املجال ،سيما وأن مشاكل املواصالت أصبحت مالزمة ملعظم املدن والعواصم التي لم
ًتولي القطاع االهتمام الالزم.

مشكلة الدراسة:
على الرغم من وجود إدارة مختصة معنية بإدارة شؤون النقل واملواصالت بوالية الخرطوم لها من املهام واالختصاصات ما يمكنها من القيام
بعملها على الوجه املطلوب ،إالأن معاناة املواطنين بالوالية مازالت قائمة وبشكل كبير ومستمر ،األمر الذي يثير تساؤال حول مدى فعالية تلك اإلدارة في
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حل مشكلة املواصالت املتكررة واملتفاقمة بالوالية ،وما هي األسباب وراء حدوث تلك املشكلة؟ وماهي العوامل التي تحد من فعالية إدارة النقل
واملواصالت بالوالية؟

اسئلة البحث:
 .1الى أي مدى تتسبب السياسات الحكومية املرتبطة بقطاع النقل في تفاقم مشكلة املواصالت ؟
 .2ما هو مدى اسهام األطر التنظيمية في تكرار مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم ؟
 .3ما مدى فعالية اإلدارة املعنية بالنقل في معالجة مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم ؟

أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة اهميتها من كون أنها :
ً
 تتناول قطاعا مهما وحيويا يظل يلعب دوره في املجتمع والحياة العامة ،إذ انه يمثل احد شرايين الحياة ،فكلما حدث تطور في املجتمع كلما كان
تأثيرهذا القطاع اكثر عمقا واوضح صورة.
 من الناحية العلمية فإنه على الرغم من وجود عدد من الدراسات السابقة التي تناولت هذا املوضوع  ،إالأن بعض جوانبه مازالت في حاجة الى
دراسة وبحث ،األمر الذي يتيح فرصة أن يكون هذا البحث اضافة في مجاله.
 ومن الناحية العملية يتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة ذات فائدة ملتخذي القرار الخاص بإدارة النقل بوالية الخرطوم .

أهداف الدراسة:
.1
.2
.3
.4
.5

الوقوف على الوضع الحالي ألنظمة إدارة املواصالت العامة بوالية الخرطوم.
دراسة مدى فعالية إدارة النقل واملواصالت في معالجة مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم .
إيجاد حلول وبدائل لتطوير خدمة املواصالت واستدامتها.
إيجاد دور تكاملي للجهات ذات الصلة بالتخطيط والتمويل للتنفيذ والتشغيل في ظل إدارة متخصصة وفاعلة.
املساهمة في نشر الوعى لدى الكافة بأهمية النقل العام واستخدامه.

منهج الدراسة:
استخدم الباحثون املنهج التاريخي واملنهج الوصف والتحليلي.

فرضيات الدراسة:
عملت الدراسة على اختبار الفرضيات التالية:
الفرضية األولى :السياسات الحكومية املرتبطة بقطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
الفرضية الثانية :األطر املؤسسية املنظمة لعمل قطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
الفرضية الثالثة :فاعلية إدارة النقل تؤدي إلى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.

حدود الدراسة:
الحدود املكانية :والية الخرطوم(جمهورية السودان).
الحدود الزمانية2018 -2014 :م

أدوات الدراسة:
يعتمد البحث في جمع مادته على األت :
 .1املصادر االولية :وتتمثل في املالحظة واالستبانة.
 .2املصادر الثانوية :وتتمثل في الكتب والدراسات العلمية والدوريات والتقارير الرسمية.
تبويب الدراسة :
تم تبويب الدراسة الى مقدمة و ثالثة مباحث وخاتمة:
408
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املقدمة  :وتحتوي على
ً
ًأوال :اإلطار املنهجي
ثانيا :الدراسات السابقة
املبحث األول :نشأة وتطور إدارة النقل العام بالخرطوم.
املبحث الثاني :العوامل التي تحد من فعالية إدارة النقل بوالية الخرطوم.
املبحث الثالث :الدراسة امليدانية
الخاتمة :النتائج والتوصيات

ً
ثانيا :الدراسات السابقة
1

 دراسة درية عبدهللا ميرغني()2012
الدراسة بعنوان خصائص التخطيط وحركة االنتقال اليوم في مدينة الخرطوم ،الواقع وآفاق املستقبل ،و هدفت الدراسة الى ابراز العالقة
َ
بين ازدياد السكان ووسائل النقل ،وعملت على تحليل انماط الرحالت اليومية لألفراد حسب اغراض االنتقال وتحديد العوامل املؤثرة فيه ،وايضا
تناولت الجوانب التخطيطية بالتشريح ،وتناولت الدراسة اآلثار الناتجة عن تمركز الخدمات على انسياب حركة املرور وما يرتبط بذلك من إعاقة حركة
املرور واالزدحام وتلوث البيئة  ،ومن اهم توصياتها ضرورة تأهيل الطرق وانشاء جسور ومعابر وإعادة تخطيط مدينة الخرطوم.
يتفق الباحثون مع هذه الدراسة في ما توصلت اليه من نتائج فيما يخص الدراسة اآلثار الناتجة عن تمركز الخدمات على انسياب حركة
املرور و إعاقة حركة املرور واالزدحام وتلوث البيئة  ،ولكن هذه الدراسة لم تتناول دور فعالية إدارة النقل في حل مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم
والذي تناولته الدراسة الحالية.
2

 دراسة :العقيد محمد الصو افلة)2016
الدراسة بعنوان مشاكل وحلول قطاع النقل في االردن  ،وتناول الدراسة أهم املشاكل التي تواجه قطاع النقل باألردن ومنها ضعف التمويل
واالستثمار بهذا القطاع وتناول كذلك أسباب الحوادث املرورية في االردن وهي ازدياد عدد السكان واملركبات بشكل كبير مع عدم تقيد السائقين بأنظمة
وقواعد املرور ومن أهم التوصيات تحسين مستوى النقل والتحول نحو الوسائط ذات السعة املقعدية األكبر وبخاصة الحافالت والقطارات ،والتدريب
الكافي للسائقين والفحص الهندس ي للمركبات والطرق.
يرى الباحثون ان هذه الدراسة تناولت أهم املشاكل التي تواجه قطاع النقل في االردن ولكنها تختلف عن الدراسة الحالية من ناحية املوضوع
وهو دور فعالية إدارة النقل في حل مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم  ،وكذلك تختلف عنها من حيث البيئة وتختلف االردن عن الخرطوم مع ان مشكلة
املواصالت هي مشكلة عاملية.
3

 دراسة أميرة عبدالفتاح واخرين()2018
الدراسة بعنوان وسائل املواصالت في مصر القديمة –دراسة حضارية تناول الدراسة وسائل النقل البرية واملائية في مصر القديمة ومشاكلها
واستخدمت الدراسة املنهج الوصف والتاريخي ومن اهم نتائج الدراسة ان الحضارة املصرية استخدمت وسائل مختلفة للنقل تعتمد في اغلبها على
الدواب ،واوصت الدراسة بمزيد من الدراسات الحضارية في هذا املجال.
ويرى الباحثون ان هذه الدراسة تناولت وسائل النقل وانواعها في مصر القديمة وانها كانت دراسة حضارية وأثرية ولم تتناول مشكلة
املواصالت وحلولها وتختلف عن الدراسة الحالية حيث انها تناولت دور فعالية إدارة النقل في حل مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم ،وتختلف معها من
ناحية املوضوع والبيئة.

املبحث األول :نشأة وتطور إدارة النقل العام بالخرطوم
تاريخيا نشأت إدارة النقل العام في العام 1975م املركبات العامة في العام ،1986وكان املعني به تشغيل وسائل املواصالت وممارسة الرقابة
عليها وضبط حركتها من خالل اإلحكام على صرف الوقود.
في مستهل العام 1990م ظهر مسمى إدارة النقل العام وهو االسم الذي استمر حتى فترة الدراسة وقد ظلت اإلدارة تعمل وفق توجيهات
وقرارات تصدر من السلطات العليا باملديرية إلى أن صدر قانون تنظيم خدمات النقل رقم ( )17لسنة 2001م وحدد تبعيتها لوزارة املالية الوالئية،
1

درية عبدهللا ميرغني  ،خصائص التخطيط وحركة االنتقال اليوم في مدينة الخرطوم ،الواقع وآفاق املستقبل(جامعة الخرطوم ،رسالة دكتوراه غير منشورة.)2012،
2
العقيد محمد الصوافلة ،مشاكل وحلول قطاع النقل في االردن(،اململكة االردنية الهاشمية ،مديرية األمن العام ،إدارة السير املركزية ،أيار.)2016
3
أميرة عبدالفتاح ،ايناس عمر ،توفيق اشرف ،وسائل املواصالت في مصر القديمة –دراسة حضارية(جامعة جنوب الوادي ،كلية األثار بقنا ،قسم األثار املصرية.)2018،
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وظلت على ذلك الحال حتى العام 2010م حيث ألحقت بوزارة البنى التحتية بفهم أن املواصالت لها ارتباط وثيق بالطرق والجسور واألنفاق وكل ما
تحتاج اليه املواصالت من معينات ،فضال عن ان البنى التحتية هي الركيزة األساسيةالتي تبنى عليها أنظمة نقل مقتدرة ،ومنذ ذلك الحين ظلت االدارة
تعمل في إطار الصالحيات املمنوحة لها بموجب القانون في سعي لتطوير العمل وترقية األداء وفقا ملا حدده لها القانون من سلطات واختصاصات والتي
تتلخص في اآلت :
 .1تحديد مواقف لكل املركبات التي تعمل في النقل الداخلي والخارجي ،وذلك بالتنسيق مع الجهات املختصة.
 .2تنظيم وإدارة مواقف النقل الداخلي واالشراف عليها.
 .3وضع مقترحات التعريفة ورفعها للوزير إلجازتها.
 .4معالجة اختناقات الترحيل الداخلي وقيمة تذكرة السفر في أوقات الذروة واملناسبات.
 .5تحديد خطوط السير العامة للمركبات العامة مع تحديد اللون الخاص لكل خط.
 .6اتخاذ كافة االجراءات التي تكفل استقرار املواقف.
 .7تحديد ساعات العمل وعدد الرحالت لكل وسيلة نقل عام مع تحديدنقاط البداية والنهاية ومحطات التوقف.
 .8اقتراح السياسات العامة للتطوير في مجال خدمات النقل.
 .9التصديق لوسائل النقل بالعمل.
 .10اعداد استمارة يومية لتنظيم وضبط التزام وسيلة النقل بخط السير املحدد لها وعدد ساعات العمل وعدد الرحالت.
كما منح القانون مراقب النقل الذى تعينه اإلدارة السلطات التالية:
 فض االختناقات بتحويل املركبات العامة من الخطوط املختلفة وتفريغ املواقف في اوقات الذروة .


سحب تصديق املركبة في حالة املخالفات.



تنظيم الحركة داخل املواقف.

 فتح خطوط مواصالت جديدة.
وبجانب هذه االختصاصات الواسعة فقد منح القانون إدارة النقل املزيد ،منها وضع السياسات والخطط والبرامج التي من شانها تطوير
وسائل النقل وربط الوالية بشبكة نقل فاعلة ،واعداد الدراسات واقتراح األولويات في مجال النقل وفقا الحتياجات الوالية ،والتنسيق مع الجهات ذات
الصلة لتطوير النقل واملواصالت .إن مجمل السلطات والصالحيات التي منحها القانون باإلضافة الى ما ذكر جديرة بان تجعل املواصالت بالوالية تتسم
بالتنظيم واالنضباط واالحكام اذا ما طبقت على ارض الواقع ،ولكن واقع األمر بخالف ذلك كما سيتبن في املبحث التالي.
ولقد سعت وزارة النقل والطرق والجسور بجمهورية السودان لتطوير هذا القطاع من خالل عقد املؤتمرات واملشاركة في امللتقيات ومن تلك
امللتقيات ملتقى السودان لالستثمار.4ويرى الباحثون ان تنفيذ مخرجات هذه املؤتمرات وامللتقيات يساعد في حل مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
املبحث الثاني :العوامل التي تحدمن فعالية إدارة النقل بوالية الخرطوم
في ممارسة إدارة النقل بوالية الخرطوم للسلطات والصالحيات الواردة بالقانون الزمتها الكثير من العقبات والعوامل التي اثرت من فعاليتها في
املمارسة ،وتلخصت هذه العوامل في اآلت :
 .1ضعف القيادة اإلدارية لإلدارة املعنية وافتقادها للكوادر املؤهلة املناط بها وضع الخطط واالستراتيجيات للنهوض بقطاع النقل.
 .2غياب التنسيق بين ادارة النقل والجهات ذات الصلة بأنظمة النقل واملواصالت كإدارة املرور والتخطيط العمران والطرق.
 .3نظرة السلطات الوالئية العليا إلدارة النقل نظرة هامشية وال توليها أي اهتمام.
َ
 .4مما حد من فعالية ادارة النقل ضعف العقوبات الواردة في قانون النقل وتقاطعه مع قانون الحكم املحلي  ،األمر الذي خلق تداخال بين ادارة
النقل واملحليات مما ادى الى عجز االدارة عن التنظيم واالشراف والرقابة امليدانية.
بشكل عام فان االدارات او املؤسسات في أوسع معانيها ،تشمل وتعنى منظومة قوانين ونظم معلومات ولوائح ومراسيم وترتيبات تنظيمية،
وأدوات مالية واقتصادية واطر تنسيقية ،تحدد فيها املعالم والصالحيات والعالقات التنظيمية املرتبطة باإلدارة املعنية ،كإطار مؤسس ي يقوم على
التطوير ،وتهيئة بيئة مناسبة تحت قيادة كفؤة ،قادرة على تفعيل األعمال .وهذاما تفتقده إدارة النقل بوالية الخرطوم بسبب العوامل املذكورة ،والتي
اثرت سلبا عليها وحدت من فعاليتها .واملعني بالفعالية" :تحقيق األهداف أو هي مقياس مدى فالية القسم في تحقيق أهدافه أو كيفية أداء املنشأة
5
ألعمالها أي الى املدى الذي تنتج فيه النتائج املتوقعة أو املرتقبة"
4

ملتق السودان لالستثمار ،عرض الخطة االستثمارية وزارة النقل و الطرق و الجسور(فندق السالم روتانا – الخرطوم  18-17فبراير 2016م ).
5
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد(،جمهورية مصر العربية مارس2012م)ص .23
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ويعرف الباحثون الفعالية بأنها هي مجموعة األنشطة والحراك اإلداري املكثف الذي يسعى الى تجميع الطاقات البشرية واالدارية املتاحة
داخل املؤسسة ،وتوظيفها أو استثمارها بشكل أمثل من أجل تحقيق األهداف املرجوة .وبمعنى آخر هي تجسيد ملبادئ اإلدارة من تخطيط وتنظيم
وتوجيه ورقابة.
يرى الباحثون أن جهود حكومة والية الخرطوم تجاه فعالية ادارة النقل واملواصالت ال تتوافق مع التسارع التنموي واالزدياد السكان وحركة
التطور" .خاصة نقل البشر دون الخوض في بيئة حركة املرور باملدينة خاصة مركز املدينة حيث ان نسبة كبيرة من حركة النقل البشرى واملواصالت
6
تقصد عادة أواسط املدن".
لذلك برغم ما طرأ على والية الخرطوم من تحوالت هيكلة املدينة" .فشبكة الطرق في املراكز الحضرية تمثل إحدى أهم العناصر املخططة
في التصميم األساس ي للمدينة وتعلق عليها املراكز الحضرية أهمية كبيرة ألنها تضمن لها تحرك سكانها بيسر بين موقع سكنهم وأعمالهم وال يتم
7
النقل بصورة فاعلة اال اذا توفرت شبكة طرق متطورة وواسعة تستطيع أن توفر الخدمات والحركة لإلنسان بشكل فاعل".
ويعتبر الباحثون ان ضعف القيادة اإلدارية وافتقادها للكوادر املؤهلة التي وضع الخطط واالستراتيجيات  ،و غياب التنسيق بين ادارة النقل
والجهات التي لديها صلة بها ،والنظرة الهامشية من السلطات الوالئية إلدارة النقل  ،وضعف العقوبات الوارد بالقانون للمخالفين عن نظام قانون
النقل واملواصالت  ،هذه جميعا تعتبر أهم العوامل التي تحدمن فعالية إدارة النقل بوالية الخرطوم ،وسوف تناول في املبحث التالي الدراسة امليدانية
وبيان دور فعالية ادارة النقل في حل مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم  ،وتحليل الفرضيات.

املبحث الثالث :الدراسة امليدانية
مجتمع الدراسة-:
تكون مجتمع الدراسة من مجموعة من املختصين واألكاديميين الذين لديهم عالقة بقطاع النقل واملواصالت بوالية الخرطوم وقد تم اختيار
عينة قصدية منهم بلغت ( )60مفردة وذلك لتحقيق اهداف الدراسة.
اداة الدراسة:
هنالك عدة وسائل تستخدم في جمع املعلومات الالزمة عن الظاهرة موضوع الدراسة ،وقد اعتمد الباحثون في هذا البحث على االستبانة
كأداة رئيسية لجمع املعلومات من عينة الدراسة واشتملت االستبانة على اسئلة عن البيانات الشخصية لعينة الدراسة كاملؤهل العلمي ،العمر،
التخصص العلمي ،املسمى الوظيف  ،وعدد سنوات الخبرة  .كما اشتملت على ثالثة محاور رئيسية تمثل فرضيات الدراسة ،وفي هذه املحاور () 30
سؤال ،وقد طلب من افراد العينة ان يحددوا استجاباتهم عن ما تصفه كل عبارة وفقا ملقياس ليكارت الخماس ي املتدرج والذى يتكون من خمسة
مستويات (اوافق بشدة ،اوافق  ،محايد  ،ال اوافق  ،ال اوافق بشدة).
االساليب االحصائية املستخدمة -:
لتحقيق اهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها  ،استخدم الباحثون االساليب االحصائية التالية-:
 .1االشكال البيانية
 .2الجداول التكرارية والنسب املئوية
 .3الوسط الحساب
 .4اختبار مربع كاي
 .5اختبار ألفا كرونباخ
هذا وقد استخدم الباحثون البرنامج االحصائ (.)Statistical Package For Social Sciences( SPSSالحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية)
تطبيق اداة الدراسة:
يستخدم معامل الثبات (ألفا كرونباخ) للحكم على دقة قياس مفاهيم الدراسة ،أي بمعنى أنه عند قيام باحث آخر بالدراسة نفسها سوف
يتوصل إلى النتائج نفسها ،وكذلك من أجل قياس مدى توافق اإلجابات مع بعضها البعض بالنسبة للمتغيرات املدروسة و موثوقية النتائج.
وعند حساب معامل ألفا كرونباخ من أجل مجموعة من املتغيرات فيجب أن تكون قيمته أكبر من  0.6حتى نستطيع القول بأنه يمكن الوثوق
بالنتائج ،فإذا لم يكن هنالك ثبات في البيانات تأخذ قيمة املعامل الصفر  ،ويزيد ثبات البيانات كلما اتجهت قيمة املعامل نحو الواحد الصحيح  ،وفيما
يلى اختبار ثبات البيانات

6

عمر عبدالنبي  ،النقل الحضري والزحام املروري  ،مركز دراسات الشرق االوسط وافريقيا ،قضايا النقل في السودان(،مطبعة جامعة الخرطوم ، )2004،ص .385
7
زين العابدين علي  ،مبادئ تخطيط النقل الحضري  ،ط(2عمان:دار الصفاء للنشر والتوزيع2000،م) ،ص.41
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جدول ( :)1يوضح قيمة معامل ألفا كرونباخ الختبارثبات االستبيان
معامل ألفا كرونباخ
0.83

عدد العناصر
30

املصدر :اعداد الباحثون (من بيانات االستبيان – )2019

من خالل الجدول رقم (  )1نجد ان معامل ألفا كرونباخ قد بلغ  0.83وهو مرتفع جدا ،مما يدل على ثبات االستبيان وصالحيته للقياس.
مقياس ليكارت الخماس ي:
استخدم الباحثون مقياس ليكارت الخماس ي للخمسة خيارات ( اوافق بشدة  ،اوافق  ،محايد  ،ال اوافق  ،ال اوافق بشدة) حسب االوزان
التالية
جدول ( :)2يوضح اوزان مقياس ليكارت الخماس ي
الرأي
ال اوافق بشدة
ال اوافق
محايد
اوافق
اوافق بشدة

الوزن
1
2
3
4
5

املصدر :اعداد الباحثون (من بيانات االستبيان – )2019

قام الباحثون بعد ذلك بحساب املتوسط املرجح على النحو التالي:
جدول( :)3يوضح املتوسط املرجح
الرأي
ال اوافق بشدة
ال اوافق
محايد
اوافق
اوافق بشدة

املتوسط املرجح
من  1الى 1.79
من  1.80الى 2.59
من  2.60الى 3.39
من  3.40الى 4.19
من  4.20الى 5

املصدر :اعداد الباحثون (من بيانات االستبيان – )2019

ومن خالل الجدول رقم ()3يالحظ ان طول الفترة املستخدمة ، 5/4أي حوالى  ، 0.80وقد حسبت الفترة على اساس ان االرقام  1،2،3،4،5بينها 4
مسافات.
استخدام مربع كاي لجودة التطابق:
الختبار هل توجد فروقات ذات داللة احصائية بين استجابات املبحوثين استخدم الباحثون اختبار مربع كاي والذى يمكن ايجاده باملعادلة املوضحة
ادناه:
(E ij  O ij ) 2
E ij

r

c

  
2

j 1 i 1

حيث ان :
 Eijالتكرار املتوقع.
 Oijالتكرار املشاهد .

كما يتم الحصول على درجة الحرية وهى ( عدد االجابات في السؤال  ، )1-وملعرفة هل هنالك فروق ذات داللة احصائية بين االجابات املتوقعة
واملشاهدة لكل عبارة على حدة تتم مقارنة قيمة اختبار مربع كاي املحسوبة بالجدولية فإذا كانت قيمة االختبار املحسوبة اكبر من الجدولية دل ذلك
على وجود فروق بين املتوقع واملشاهد  ،كما ان القيمة االحتمالية (  ) P valueبصورة مباشرة تحدد ما اذا كانت الفروق ذات داللة احصائية وذلك
بمقارنة القيمة االحتمالية بمستوى معنوية  0 0.05حيث أن القيمة االحتمالية تمثل قيمة الخطأ املسموح به في نتائج االختبار بمعنى اننا نثق في صحة
اجابتنا بنسبة  ، )%95فإذا كانت القيمة االحتمالية اقل من  0.05فهذا يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية بين التكرارات املشاهدة واملتوقعة ،
وفي هذه الحالة نستخدم املتوسط املرجح ليحدد اتجاه العبارة.
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تحليل وتفسير النتائج:

ً
أوال :البيانات الشخصية:
 .1السؤال عن املؤهل العلمي:
جدول ( :)4يوضح املؤهل العلمي
التكرار
4
23
2
11
19
1
60

املؤهل العلمي
دبلوم وسيط
بكالوريوس
دبلوم عالي
ماجستير
دكتوراه
اخرى
حجم العينة الكلي

النسبة املئوية %
6.7
38.3
3.3
18.3
31.7
1.7
100

املصدر :اعداد الباحثون (من بيانات االستبيان – )2019

من الجدول اعاله يالحظ بأن اكثر املبحوثين من افراد العينة من حملة البكالوريوس حيث بلغ عددهم  23بنسبة مئوية  ،%38.3فيما بلغ عدد الذين
لديهم ماجستير  11بنسبة مئوية ،%18.3والذين لديهم دكتوراه  19بنسبة مئوية  ،%31.7ولعل ذلك يدل على التأهيل العالي للمبحوثين ومن ثم
مقدرتهم على تقديم اجابات تفيد الدراسة.

املصدر :اعداد الباحثون (من بيانات االستبيان – )2019

شكل بياني (  :)1يوضح املؤهل العلمي

 .2السؤال عن العمر:
جدول(  :)5يوضح العمر
العمر
اقل من  30سنة
من  30واقل من  40سنة
من  40واقل من  50سنة
من  50واقل من  60سنة
من  60سنة فأكثر
حجم العينة الكلي

التكرار
2
21
31
5
1
60

النسبة املئوية %
3.3
35
51.7
8.3
1.7
100

املصدر :اعداد الباحثون (من بيانات االستبيان – )2019

من الجدول اعاله يالحظ بأن اكثر املبحوثين من افراد العينة ممن ينتمون للفئة العمرية من  40واقل من  50سنة حيث بلغ عددهم  31بنسبة مئوية
.%51.7

413

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 3, 2019

بدوي ابراهيم وآخرون

دور فاعلية إدارة النقل يف معاجلة مشكلة املواصالت بوالية اخلرطوم

املصدر :اعداد الباحثون (من بيانات االستبيان – )2019

شكل بياني(  :)2يوضح العمر

 .3السؤال عن التخصص العلمي:
جدول(  :)6يوضح التخصص العلمي
التخصص العلمي
علوم ادارية
اقتصاد
هندسة
محاسبة
قانون
اخرى
حجم العينة الكلي

التكرار
15
8
9
17
5
6
60

النسبة املئوية %
25
13.3
15
28.3
8.3
10
100

املصدر :اعداد الباحثون (من بيانات االستبيان – )2019

من الجدول اعاله يالحظ بأن اكثر املبحوثين من افراد العينة كان تخصصهم العلمي هو املحاسبة حيث بلغ عددهم  17بنسبة مئوية  ،%28.3وبلغ عدد
الذين تخصصهم العلمي العلوم االدارية  15بنسبة مئوية .%25

املصدر :اعداد الباحثون (من بيانات االستبيان – )2019

شكل بياني (  :)3يوضح التخصص العلمي
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 .4السؤال عن املسمى الوظيفي:
جدول (  :)7يوضح املسمى الوظيفي
املسمى الوظيفي
مدير عام
اقتصادي
مهندس
محاسب
اكاديم ي
اخرى
حجم العينة الكلي

التكرار
4
4
1
13
20
18
60

النسبة املئوية %
6.7
6.7
1.7
21.7
33.3
30
100

املصدر :اعداد الباحثون (من بيانات االستبيان – )2019

من الجدول اعاله يالحظ بأن اكثر املبحوثين من افراد العينة كانوا من فئة االكاديميين حيث بلغ عددهم  20بنسبة مئوية .%33.3

املصدر :اعداد الباحثون (من بيانات االستبيان – )2019

شكل بياني ( :) 4يوضح املسمى الوظيفي

 .5السؤال عن عدد سنوات الخبرة:
جدول( :) 8يوضح عدد سنوات الخبرة
عدد سنوات الخبرة
اقل من  5سنوات
من  5واقل من  10سنوات
من  10واقل من  15سنة
من  15واقل من  20سنة
من  20سنة فأكثر
حجم العينة الكلي

التكرار
6
19
11
13
11
60

النسبة املئوية %
10
31.7
18.3
21.7
18.3
100

املصدر :اعداد الباحثون (من بيانات االستبيان – )2019

من الجدول اعاله يالحظ بأن اكثر املبحوثين من افراد العينة كانت سنوات خبراتهم من  5واقل من  10سنوات حيث بلغ عددهم  19بنسبة مئوية
.%31.7
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املصدر :اعداد الباحثون (من بيانات االستبيان – )2019

شكل بياني(  :)5يوضح عدد سنوات الخبرة

ثانيا :بيانات الدراسة و(اختبارات الفروض):
التوزيع التكراري والنسب املئوية لعبارات املحور االول (السياسات الحكومية املرتبطة بقطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية
الخرطوم) :
جدول ( :)9يوضح التوزيع التكراري والنسب املئوية لعبارات املحور االول
الرأي

العبارة

النسبة املئوية %
ال او افق محايد

التكرار
ال او افق بشدة

ال او افق

محايد

او افق

او افق بشدة

ال او افق بشدة

السياسات الضريبية سبب في تفاقم
مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

2

2

4

20

32

3.3

3.3

السياسات الجمركية سبب في تفاقم
مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

1

4

2

16

37

1.7

6.7

3.3

الرسوم الوالئية سبب في تفاقم مشكلة
املواصالت بوالية الخرطوم.

1

3

4

16

36

1.7

5

6.7

26.7

سياسات استيراد وسائل النقل سبب في
تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

1

5

4

16

34

1.7

8.3

6.7

26.7

56.7

رفع الدعم عن الوقود سبب في تفاقم
مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

3

1

6

10

40

5

1.7

10

16.7

66.7

التضخم االقتصادي سبب في تفاقم
مشكلة املواصالت بوالية.

3

1

3

15

38

5

1.7

5

25

63.3

زيادة سعر صرف العملة سبب في تفاقم
مشكلة املواصالت بوالية.

3

4

5

11

37

5

6.7

8.3

18.3

61.7

يعتبر قانون االستثمار غير مشجع بالدرجة
الكافية للمستثمرين في قطاع املواصالت
سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية.
غياب التنمية املتوازنة يزيد من الهجرة
لوالية الخرطوم سبب في تفاقم مشكلة
املواصالت بوالية.
سلطات والية الخرطوم ال تولي إدارة النقل
االهمية املطلوبة مما تسبب في تفاقم
مشكلة املواصالت بوالية.

3

0

4

20

33

5

0

6.7

33.3

55

3

1

0

9

47

5

1.7

0

15

78.3

1

0

9

14

36

1.7

0

15

23.3

60

او افق

6.7

33.3

او افق
بشدة
53.3

26.7

61.7
60
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من الجدول اعاله يمكن مالحظة اآلت :
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بدوي ابراهيم وآخرون

اجاب كل افراد العينة على اسئلة هذا املحور حيث يبلغ حجم العينة ( )60وذلك بنسبة مئوية . %100
حصلت جميع عبارات املحور على اعلى تكرار في االستجابة للرأي (اوافق بشدة) حيث يالحظ في العبارة (غياب التنمية املتوازنة يزيد من الهجرة
لوالية الخرطوم سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية) انحاز لهذا الرأي  47بنسبة مئوية  ، %78.3وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات املحور.

 حصلت معظم عبارات املحور على اقل تكرار في االستجابة للرأي (ال اوافق بشدة) ،حيث يالحظ في العبارة (سلطات والية الخرطوم ال تولي إدارة
النقل االهمية املطلوبة مما تسبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية) لم ينحاز لهذا الرأي سوى فرد واحد فقط من افراد العينة بنسبة مئوية
 ، %1.7وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات املحور.
 لعل املالحظ من تحليل بيانات هذا املحور ان معظم استجابات املبحوثين من افراد العينة تركزت حول املوافقة واملوافقة بشدة وفي ذلك مؤشر
عن قبول املبحوثين ملا جاء في هذا املحور من عبارات وبالتالي يمكن القول بأن السياسات الحكومية املرتبطة بقطاع املواصالت سبب في تفاقم
مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
عرض ومناقشة نتائج املحور االول (السياسات الحكومية املرتبطة بقطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم)
جدول(  )10يوضح الوسط الحسابي واالنحراف املعياري والقيمة االحتمالية ملربع كاي واالتجاه لفقرات املحور االول
العبارة
السياسات الضريبية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

الوسط الحسابي
4.30

االنحراف املعياري
0.98

قيمة مربع كاي
60.667

درجات الحرية
4

القيمة االحتمالية
0.000

السياسات الجمركية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

4.40

0.96

77.167

4

0.000

الرسوم الوالئية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

4.38

0.94

71.500

4

0.000

سياسات استيراد وسائل النقل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية
الخرطوم.
رفع الدعم عن الوقود سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

4.28

1.03

61.167

4

0.000

4.38

1.08

85.500

4

0.000

التضخم االقتصادي سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية.

4.40

1.03

80.667

4

0.000

زيادة سعر صرف العملة سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية.

4.25

1.17

68.333

4

0.000

يعتبر قانون االستثمار غير مشجع بالدرجة الكافية للمستثمرين في قطاع
املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية.
غياب التنمية املتوازنة يزيد من الهجرة لوالية الخرطوم سبب في تفاقم مشكلة
املواصالت بوالية.
سلطات والية الخرطوم ال تولي إدارة النقل االهمية املطلوبة مما تسبب في تفاقم
مشكلة املواصالت بوالية.

4.33

0.99

40.933

3

0.000

4.60

0.98

93.333

3

0.000

4.40

0.87

44.933

3

0.000

االتجاه
اوافق
بشدة
اوافق
بشدة
اوافق
بشدة
اوافق
بشدة
اوافق
بشدة
اوافق
بشدة
اوافق
بشدة
اوافق
بشدة
اوافق
بشدة
اوافق
بشدة

املصدر :اعداد الباحثون (من بيانات االستبيان – )2019

من الجدول اعاله نالحظ بأن كل القيم االحتمالية اقل من مستوى املعنوية ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية في توزيع استجابات
افراد العينة على خيارات االجابة املختلفة ( اوافق بشدة  ،اوافق  ،محايد  ،ال اوافق  ،ال اوافق بشدة )  ،أي ان اجابات العينة تتحيز لعبارة دون غيرها،
وبالرجوع لألوساط الحسابية فنجدها كما هو مبين في الجدول اعاله ويمكننا مالحظة االت :
 جميع عبارات املحور بال استثناء كانت اوساطها الحسابية تقع في املدى ما بين ( 4.20الى  )5وهو املحدد سلفا باملوافقة بشدة  ،أي ان االتجاه
العام آلراء املبحوثين عن هذه العبارات كان املوافقة بشدة.
 يمكن مالحظة ان االنحراف املعياري لعبارات هذا املحور تراوح ما بين ( 0.87الى  )1.17مما يدل على تجانس اجابات املبحوثين.
مما سبق من تحليل لبيانات هذا املحور يمكن القول ان آراء افراد العينة فيه كانت املوافقة بشدة وباإلجماع.
وإليجاد االتجاه العام ملتوسط املحور االول ككل  ،فيمكن مالحظة ذلك من الجدول ادناه.
جدول ( :)11يوضح االتجاه العام ملتوسط محور الدراسة االول
الوسط الحسابي
4.37

االنحراف املعياري
0.50

قيمة مربع كاي
37.467

درجات الحرية
16

القيمة االحتمالية
0.002

االتجاه
اوافق بشدة
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من الجدول اعاله يمكن مالحظة ان الوسط الحساب لعبارات املحور مجتمعة قد بلغ ( )4.37وهو املحدد سلفا باملوافقة ،وعليه يمكن تأكيد الفرض
القائل بأن السياسات الحكومية املرتبطة بقطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
التوزيع التكراري والنسب املئوية لعبارات املحور الثاني (األطر املؤسسية املنظمة لعمل قطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية
الخرطوم)
جدول (  :)12يوضح التوزيع التكراري والنسب املئوية لعبارات املحور الثاني
العبارة

افتقار الهيكل التنظيمي للفعالية سبب في
تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
ضعف الهيكل الوظيف بإدارة النقل سبب
في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
ضعف العمل املؤسس ي بإدارة النقل سبب
في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
نقص العناصر املادية سبب في تفاقم
مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
نقص الكادر البشري املؤهل سبب في تفاقم
مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
غياب الخطط واالهداف والبرامج بإدارة
النقل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت
بوالية الخرطوم.
ضعف قوانين النقل وتعارضها مع قانون
الحكم املحلي سبب في تفاقم مشكلة
املواصالت بوالية الخرطوم.
غياب التنسيق بين ادارة النقل والجهات
ذات الصلة سبب في تفاقم مشكلة
املواصالت بوالية الخرطوم.
عدم مواكبة التخطيط الحضري للتطور
سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية
الخرطوم.
الكباري
والجسور
سبب
ضيق الشوارع وقلة
في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

الرأي
ال او افق بشدة
1

التكرار
ال او افق محايد
7
3

النسبة املئوية %
محايد
ال او افق
11.7
5

او افق
26.7

او افق بشدة
55

او افق
16

او افق بشدة
33

ال او افق بشدة
1.7

11.7

26.7

55

2

2

7

16

33

3.3

3.3

25

63.3

0

3

4

15

38

0

5

6.7

58.3

2

1

6

16

35

3.3

1.7

10

26.7

13

12

12

4

19

21.7

20

20

6.7

31.7

1

0

4

13

42

1.7

0

6.7

21.7

70

1

3

12

17

27

1.7

5

20

28.3

45

0

1

8

22

29

0

1.7

13.3

36.7

48.3

0

1

3

8

48

0

1.7

5

13.3

80

1

1

2

7

49

1.7

1.7

3.3

11.7

81.7
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من الجدول اعاله يمكن مالحظة اآلت :
 اجاب كل افراد العينة على اسئلة هذا املحور حيث يبلغ حجم العينة ( )60وذلك بنسبة مئوية . %100
 حصلت كل عبارات املحور على اعلى تكرار في االستجابة للرأي (اوافق بشدة) حيث يالحظ في العبارة (ضيق الشوارع وقلة الكباري والجسور سبب
في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم) انحاز لهذا الرأي  49بنسبة مئوية  ، %81.7وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات املحور.
 حصلت معظم عبارات املحور على اقل تكرار في االستجابة للرأي (ال اوافق بشدة) ،حيث يالحظ في العبارة (ضعف العمل املؤسس ي بإدارة النقل
سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم) لم ينحاز لهذا الرأي أي فرد من افراد العينة  ،وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات املحور.
 لعل املالحظ من تحليل بيانات هذا املحور ان معظم استجابات املبحوثين من افراد العينة تركزت حول املوافقة واملوافقة بشدة  ،وفي ذلك مؤشر
عن قبول املبحوثين ملا جاء في هذا املحور من عبارات وبالتالي يمكن القول بأن األطر املؤسسية املنظمة لعمل قطاع املواصالت سبب في تفاقم
مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
عرض ومناقشة نتائج املحور الثاني (األطر املؤسسية املنظمة لعمل قطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم):
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جدول(  :)13يوضح الوسط الحسابي واالنحراف املعياري والقيمة االحتمالية ملربع كاي واالتجاه لفقرات املحور الثاني
العبارة
افتقار الهيكل التنظيمي للفعالية سبب في تفاقم مشكلة
املواصالت بوالية الخرطوم.
ضعف الهيكل الوظيف بإدارة النقل سبب في تفاقم مشكلة
املواصالت بوالية الخرطوم.
ضعف العمل املؤسس ي بإدارة النقل سبب في تفاقم مشكلة
املواصالت بوالية الخرطوم.
نقص العناصر املادية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية
الخرطوم.
نقص الكادر البشري املؤهل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت
بوالية الخرطوم.
غياب الخطط واالهداف والبرامج بإدارة النقل سبب في تفاقم
مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
ضعف قوانين النقل وتعارضها مع قانون الحكم املحلي سبب في
تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
غياب التنسيق بين ادارة النقل والجهات ذات الصلة سبب في
تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
عدم مواكبة التخطيط الحضري للتطور سبب في تفاقم مشكلة
املواصالت بوالية الخرطوم.
ضيق الشوارع وقلة الكباري والجسور سبب في تفاقم مشكلة
املواصالت بوالية الخرطوم.

الوسط الحسابي
4.28

االنحراف املعياري
0.98

قيمة مربع كاي
57.000

درجات الحرية
4

القيمة االحتمالية
0.000

االتجاه
اوافق بشدة

4.27

1.02

56.833

4

0.000

اوافق بشدة

4.47

0.83

52.933

3

0.000

اوافق بشدة

4.35

0.97

66.833

4

0.000

اوافق بشدة

3.07

1.56

9.500

4

0.040

محايد

4.58

0.77

70.000

3

0.000

اوافق بشدة

4.10

1.00

37.667

4

0.000

اوافق

4.32

0.77

32.667

3

0.000

اوافق بشدة

4.72

0.64

98.533

3

0.000

اوافق بشدة

4.70

0.77

144.667

4

0.000

اوافق بشدة
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من الجدول اعاله نالحظ بأن كل القيم االحتمالية اقل من مستوى املعنوية ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية في توزيع استجابات
افراد العينة على خيارات االجابة املختلفة ( اوافق بشدة  ،اوافق  ،محايد  ،ال اوافق  ،ال اوافق بشدة )  ،أي ان اجابات العينة تتحيز لعبارة دون غيرها،
وبالرجوع لألوساط الحسابية فنجدها كما هو مبين في الجدول اعاله ويمكننا مالحظة االت -:






العبارات (افتقار الهيكل التنظيمي للفعالية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم ،ضعف الهيكل الوظيف بإدارة النقل سبب في
تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم ،ضعف العمل املؤسس ي بإدارة النقل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم ،نقص العناصر
املادية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم ،غياب الخطط واالهداف والبرامج بإدارة النقل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية
الخرطوم ،غياب التنسيق بين ادارة النقل والجهات ذات الصلة سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم ،عدم مواكبة التخطيط
الحضري للتطور سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم ،ضيق الشوارع وقلة الكباري والجسور سبب في تفاقم مشكلة املواصالت
بوالية الخرطوم) كانت اوساطها الحسابية تقع في املدى ما بين ( 4.20الى  )5وهو املحدد سلفا باملوافقة بشدة ،أي ان االتجاه العام آلراء املبحوثين
عن هذه العبارات كان املوافقة بشدة.
العبارة (ضعف قوانين النقل وتعارضها مع قانون الحكم املحلي سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم) كان وسطها الحساب يقع في
املدى ما بين ( 3.40الى  )4.19وهو املحدد سلفا باملوافقة  ،أي ان االتجاه العام آلراء املبحوثين عن هذه العبارة كان املوافقة.
العبارة (نقص الكادر البشري املؤهل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم) كان وسطها الحساب يقع في املدى ما بين ( 2.60الى )3.39
وهو املحدد سلفا بالحياد  ،أي ان االتجاه العام آلراء املبحوثين عن هذه العبارة كان الحياد.
يمكن مالحظة ان االنحراف املعياري لعبارات هذا املحور تراوح ما بين ( 0.64الى  )1.56مما يدل على تجانس اجابات املبحوثين.
مما سبق من تحليل لبيانات هذا املحور يمكن القول ان آراء افراد العينة فيه تراوحت ما بين املوافقة  ،واملوافقة بشدة ،والحياد.
وإليجاد االتجاه العام ملتوسط املحور الثان ككل  ،فيمكن مالحظة ذلك من الجدول ادناه.
جدول(  :)14يوضح االتجاه العام ملتوسط محور الدراسة الثاني

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة مربع كاي

درجات الحرية

القيمة االحتمالية

االتجاه

4.29

0.52

19.800

17

0.030

اوافق بشدة

املصدر :اعداد الباحثون (من بيانات االستبيان – )2019
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من الجدول اعاله يمكن مالحظة ان الوسط الحساب لعبارات املحور مجتمعة قد بلغ ( )4.29وهو املحدد سلفا باملوافقة بشدة ،وعليه يمكن تأكيد
الفرض القائل بأن األطر املؤسسية املنظمة لعمل قطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
التوزيع التكراري والنسب املئوية لعبارات املحور الثالث (فاعلية ادارة النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم):
جدول رقم(  )15يوضح التوزيع التكراري والنسب املئوية لعبارات املحور الثالث
العبارة

مراجعة وتقوية وتفعيل القوانين بإدارة
النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية
الخرطوم.
تأهيل وتفعيل الكادر البشري والقيام بدوره
االداري والرقاب بإدارة النقل يؤدي الى حل
مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.
مراجعة سياسات استيراد وسائل النقل بما
يحقق امليزات الضريبية والجمركية تؤدي الى
حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.
منح ميزات تشجيعية للمستثمرين في قطاع
النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية
الخرطوم.
استبدال وسائل النقل بوسائل كبيرة يؤدي
الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.
االهتمام بالبنية التحتية وزيادة الطرق
الدائرية السريعة والجسور والكباري يؤدي
الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.
االهتمام بالتخطيط الحضري يؤدي الى حل
مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.
انشاء قطارات االنفاق(امليترو) يؤدي الى حل
مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.
تمكين ادارة النقل بميزانية مرصودة تساهم
في تطويرها يؤدي الى حل مشاكل املواصالت
بوالية الخرطوم.
نشر ثقافة استخدام املواصالت العامة
يخفف من ازدحام الشوارع بالسيارات
الخاصة يؤدي الى حل مشاكل املواصالت
بوالية الخرطوم.

الرأي
التكرار
محايد
6

النسبة املئوية %
محايد
ال او افق
10
5

او افق
25

او افق بشدة
56.7

او افق
15

او افق بشدة
34

ال او افق بشدة
3.3

ال او افق بشدة
2

ال او افق
3

5

21.7

70

13

42

1.7

1.7

1

1

3

23.3

66.7

40

0

0

10

0

0

6

14

61.7

1.7

3.3

11.7

21.7

1

2

7

13

37

0

15

33.3

45

4

0

9

20

27

6.7

3.3

11.7

83.3

0

1

2

7

50

0

1.7

20

76.7

0

1

1

12

46

0

1.7

1.7

73.3

0

1

3

12

44

0

1.7

5

20

1

1

6

16

36

1.7

1.7

10

26.7

60

1

2

4

13

40

1.7

3.3

6.7

21.7

66.7
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من الجدول اعاله يمكن مالحظة اآلت :
 اجاب كل افراد العينة على اسئلة هذا املحور حيث يبلغ حجم العينة ( )60وذلك بنسبة مئوية . %100
 انحازت جميع استجابات املبحوثين عن عبارات هذا املحور للموافقة بشدة حيث يالحظ في العبارة (االهتمام بالبنية التحتية وزيادة الطرق
الدائرية السريعة والجسور والكباري يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم) قد حصلت على اعلى تكرار في الرأي (اوافق بشدة) حيث
بلغ تكرار هذا الرأي  ،50وذلك بنسبة مئوية  %83.3من العينة الكلية  ،وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات الجدول.
 حصلت معظم عبارات املحور على اقل تكرار في االستجابة للرأي (ال اوافق بشدة) ،حيث يالحظ في العبارة (انشاء قطارات االنفاق(امليترو) يؤدي
الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم) لم ينحاز لهذا الرأي أي فرد من افراد العينة ،وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات املحور.
 لعل املالحظ من تحليل بيانات هذا املحور ان معظم استجابات املبحوثين من افراد العينة تركزت حول املوافقة واملوافقة بشدة ،وفي ذلك مؤشر
عن قبول املبحوثين ملا جاء في هذا املحور من عبارات وبالتالي يمكن القول بأن فاعلية ادارة النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية
الخرطوم.
عرض ومناقشة نتائج املحور الثالث (فاعلية ادارة النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم)
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جدول(  :)16يوضح الوسط الحسابي واالنحراف املعياري والقيمة االحتمالية ملربع كاي واالتجاه لفقرات املحور الثالث
العبارة
مراجعة وتقوية وتفعيل القوانين بإدارة النقل تؤدي الى حل مشاكل
املواصالت بوالية الخرطوم.
تأهيل وتفعيل الكادر البشري والقيام بدوره االداري والرقاب بإدارة النقل
يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.
مراجعة سياسات استيراد وس ائل النقل بما يحقق امليزات الضريبية
والجمركية تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.
منح ميزات تشجيعية للمستثمرين في قطاع النقل تؤدي الى حل مشاكل
املواصالت بوالية الخرطوم.
استبدال وسائل النقل بوسائل كبيرة يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية
الخرطوم.
االهتمام بالبنية التحتية وزيادة الطرق الدائرية السريعة والجسور والكباري
يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.
االهتمام بالتخطيط الحضري يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية
الخرطوم.
انشاء قطارات االنفاق(امليترو) يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية
الخرطوم.
تمكين ادارة النقل بميزانية مرصودة تساهم في تطويرها يؤدي الى حل مشاكل
املواصالت بوالية الخرطوم.
نشر ثقافة استخدام املواصالت العامة يخفف من ازدحام الشوارع
بالسيارات الخاصة يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.

الوسط الحسابي
4.27

االنحراف املعياري
1.06

قيمة مربع كاي
59.167

درجات الحرية
4

القيمة االحتمالية
0.000

االتجاه
اوافق بشدة

4.57

0.81
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4

0.000

اوافق بشدة

4.57

0.67

31.600

2

0.000

اوافق بشدة

4.38

0.94

72.667

4

0.000

اوافق بشدة

4.10

1.10

21.733

3

0.000

اوافق

4.77

0.59

110.267

3

0.000

اوافق بشدة

4.72

0.59

90.800

3

0.000

اوافق بشدة

4.65

0.66

79.333

3

0.000

اوافق بشدة

4.42

0.87

72.500

4

0.000

اوافق بشدة

4.48

0.89

89.167

4

0.000

اوافق بشدة
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من الجدول اعاله نالحظ بأن كل القيم االحتمالية اقل من مستوى املعنوية ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية في توزيع استجابات
افراد العينة على خيارات االجابة املختلفة ( اوافق بشدة  ،اوافق  ،محايد  ،ال اوافق  ،ال اوافق بشدة )  ،أي ان اجابات العينة تتحيز لعبارة دون غيرها ،
وبالرجوع لألوساط الحسابية فنجدها كما هو مبين في الجدول اعاله ويمكننا مالحظة اآلت -:
 العبارات (مراجعة وتقوية وتفعيل القوانين بإدارة النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.
 تأهيل وتفعيل الكادر البشري والقيام بدوره االداري والرقاب بإدارة النقل يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم ،مراجعة سياسات
استيراد وسائل النقل بما يحقق امليزات الضريبية والجمركية تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم ،منح ميزات تشجيعية
للمستثمرين في قطاع النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم ،االهتمام بالبنية التحتية وزيادة الطرق الدائرية السريعة
والجسور والكباري يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم ،االهتمام بالتخطيط الحضري يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية
الخرطوم ،انشاء قطارات االنفاق(امليترو) يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم ،تمكين ادارة النقل بميزانية مرصودة تساهم في
تطويرها يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم ،نشر ثقافة استخدام املواصالت العامة يخفف من ازدحام الشوارع بالسيارات
الخاصة يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم) كانت اوساطها الحسابية تقع في املدى ما بين ( 4.20الى  )5وهو املحدد سلفا باملوافقة
بشدة ،أي ان االتجاه العام آلراء املبحوثين عن هذه العبارات كان املوافقة بشدة.
 العبارة (استبدال وسائل النقل بوسائل كبيرة يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم) كان وسطها الحساب يقع في املدى ما بين (3.40
الى  )4.19وهو املحدد سلفا باملوافقة  ،أي ان االتجاه العام آلراء املبحوثين عن هذه العبارة كان املوافقة.
 يمكن مالحظة ان االنحراف املعياري لعبارات هذا املحور تراوح ما بين ( 0.59الى  )1.10مما يدل على تجانس اجابات املبحوثين.
مما سبق من تحليل لبيانات هذا املحور يمكن القول ان آراء افراد العينة فيه تراوحت ما بين املوافقة واملوافقة بشدة.
وإليجاد االتجاه العام ملتوسط املحور الثالث ككل  ،فيمكننا مالحظة ذلك من الجدول ادناه.
جدول(  :)17يوضح االتجاه العام ملتوسط محور الدراسة الثالث
الوسط الحسابى
4.49

االنحراف املعيارى
0.45

قيمة مربع كاي
37.067

درجات الحرية
15

القيمة االحتمالية
0.001

االتجاه
او افق بشدة

املصدر :اعداد الباحثون (من بيانات االستبيان – )2019

من الجدول اعاله يمكن مالحظة ان الوسط الحسابى لعبارات املحور مجتمعة قد بلغ ( )4.49وهو املحدد سلفا باملوافقة بشدة ،وعليه يمكن تأكيد
الفرض القائل بأن فاعلية ادارة النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.
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النتائج والتوصيات:

ً
أوال :النتائج:
 .1أن وسائل املواصالت خالل فترة الدراسة تعان الكثير من املشاكل التي تحول دون تأديتها لدورها املنوط في تلبية الطلب على النقل النتهاء
عمرها االفتراض ي ولضيق سعتها وعدم مطابقتها للمواصفات التي تليق باإلنسان وهى ال تواكب التطور العمران الذى حدث بوالية الخرطوم.
 .2تدفق الهجرة الداخلية لوالية الخرطوم جعلها ذات كثافة سكانية عاليةمما زاد الطلب على املواصالت وجعلتها عاجزة عن تلبية الطلب مما
سبب مشكلة في املواصالت كواقع معاش بالوالية.
 .3ان سلطات الوالية ال تولي مشكلة املواصالت االهمية املطلوبة ،برغم استراتيجيتها واسهامها في منظومة االقتصاد والوضع االجتماعي للسكان.
 .4غياب التنسيق بين إدارة النقل واالدارات ذات الصلة بالنقل ادى لتخبط في الحلول وتضارب في السياسات واجهاض للقرارات.
 .5التشريعات والقوانين املتوافر كقانون النقل العام وقانون شرطة املرور  ،ال يفيان بمتطلبات تحقيق رؤية املواصالت وضبط حركتها ومخالفاتها
والرقابة امليدانية عليها ،كما تتصف بضعف العقوبات .
 .6السياسات الضريبية والجمركية والرسوم الوالئية وسياسات استيراد السيارات من مسببات الخلل في قطاع املواصالت النعكاساتها السالبة
على تكلفة التشغيل.
 .7إدارة النقل العام إدارة تنقصها العناصر املادية والبشرية املؤهلة والخطط واألهداف ،فأصبحت إدارة غير فاعلة وال ترقى للمستوى املطلوب
ملعالجة قضايا املواصالت في مستواها األدنى.
 .8السياسات الحكومية و األطر املؤسسية املنظمة لعمل قطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
 .9إن فاعلية ادارة النقل واملتمثلة في تأهيل الكوادر البشرية وتفعيل قانون النقل و االهتمام بالتخطيط الحضري و بالبنية التحتية من زيادة
لطرق والكباري والجسور وتشجيع االستثمار في ذلك تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.
ً
ثانيا :التوصيات:
 .1نوص ي بمراجعة القوانين املنظمة للمواصالت وحركة املرور والعمل على تقوية نقاط الضعف فيها بما يتناسب واملتغيرات ،و احياء الدور الرقاب
لرفع كفاية التشغيل  ،مع وضع خطة إلعادة تأهيل املواقف الرئيسية مع اضافة الجديد منها لتتماش ى والرؤى املستقبلية.
 .2ضرورة مراجعة الضوابط التي تحكم استيراد السيارات لتحديث وسائل املواصالت مع تشجيع االستثمار في املجال ،بمنح املستثمرين حوافز
وميزات استثمارية إلدخال وسائل نقل كبيرة مطابقة للمواصفات.
 .3االهتمام بالبنيات التحتية من طرق وجسور مع زيادة سعاتها وحاراتها الستيعاب حجم املرور العام ضمانا لحركة انسيابية منتظمة.
 .4ضرورة انسجام انظمة النقل مع التخطيط الحضري بتشجيع التخطيط السليم للمدن ،الذي يأخذ في االعتبار وسائل املواصالت كأحد
االعتبارات الرئيسية في عملية التخطيط بما يتالءم ومتطلبات التنمية.
 .5نوص ي باالستفادة من تجارب بعض الدول مثل دولة االمارات العربية املتحدة وسوريا ومصر التي تطبق نظام نقل حديث مثل امليترو وللمسار
الدائري ،واملواقف خارج العاصمة ،وتحجيم دخول العربات الخاصة ملراكز املدن.
 .6ضرورة نشر ثقافة استخدام املواصالت العامة بدال من السيارات الخاصة.
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Abstract:
This research is aims to investigate the efficiency of the transport administration of Khartoum
State in tackling intensified problems of public transport to find solutions and alternatives for the improvement of
existing systems to the level that is matches recent development and meets the demand created thereby.
The research problem is thus manifested in the despite the presence of specialized administration, the
public transport users, suffering in still as serious as to raise the fundamental question of whether this
administration is efficient enough assume the role vested in it.
To that end, the researcher managed to draw a number of hypotheses of which the most important are: the
contribution of the official policies governing the transport sector in reproducing the crisis of the ineffective role of
the administration in resolving the problem and the fail coordination between the administration and the parties
concerned.
The research was carried out along the lines of historical and descriptive analytical approaches to finally
come out with many findings of which the most significant are: The means of transport in the state of Khartoum
suffers from many problems because it is not developed especially with the increase in population. Government
policies and institutional frameworks governing the work of the transport sector have increased the transportation
problem in the state of Khartoum. Transport and attention to urban planning and infrastructure of increasing roads
and bridges and encourage investment in this leads to the solution of transport problems in the state of Khartoum.
Hence, the following recommendations are given as most important like means of transport should be
improved and replaced by more model and larger vehicles, and infrastructure should be developed, with the need
to spread the culture of using public transport instead of private cars.
Keywords: Effectiveness of Transport Administration, Transport Problem, Khartoum State.
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القسم األول :البيانات الشخصية
يرجى التكرم بوضع عالمة ) ) أمام اإلجابة التي تناسبك .
 .1املؤهل العلمي :
أ .دبلوم وسيط

ب .بكالوريوس

ج .دبلوم عالي

د .ماجستير

هــ .دكتوراه

و .أخــرى

 .2العمر:
أ .أقل من 30سنة

ب 30 .وأقل من 40سنة

د 50 .وأقل من  60سنة

ه 60 .سنة فأكث ـ ــر

ج 40 .وأقل من  50سنة

 .3التخصص العلمي:
أ .علوم ادارية

ب .اقتصاد

ج .هندسة

د .محاسبة

ه .قانون

و .أخرى

 .4املسمى الوظيفي:
أ .مدير عام

ب .اقتصادي

ج .مهندس

د .محاسب

ه .أكاديمـ ـ ـ ـ

و .أخرى
424

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 3, 2019

بدوي ابراهيم وآخرون

دور فاعلية إدارة النقل يف معاجلة مشكلة املواصالت بوالية اخلرطوم

 .5سنوات الخبرة:
أ .أقل من  5سنة

ب 5.سنة وأقل من  10سنة

د 15 .سنة وأقل من 20سنة

ه 20 .سنة فأكث ـ ــر

ج 10 .سنة وأقل من 15سنة

القسم الثاني :عبارات االستبانة
يرجى التكرم بوضع عالمة ) ) في الخانة التي تعتقد أنها تمثل مستوى املو افقة املناسب:
املحور األول :السياسات الحكومية املرتبطة بقطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
مستوى املو افقة

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
الرقم

أو افق بشدة

1

السيا سات الضريبية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

2

السياسات الجمركية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

3

الرسوم الوالئية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

4

سياسات استيراد وسائل النقل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

5

رفع الدعم عن الوقود سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

6

التضخم االقتصادي سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية.

7

زيادة سعر صرف العملة سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية.

8

يعتبر قانون االستثمار غير مشجع بالدرجة الكافية للمستثمرين في قطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت
بوالية.
غياب التنمية املتوازنة يزيد من الهجرة لوالية الخرطوم سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية.

10

سلطات والية الخرطوم ال تولي إدارة النقل االهمية املطلوبة مما تسبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية.

9

أو افق

محايد

ال أو افق

ال أو افق بشدة

املحور الثاني :األطر املؤسسية املنظمة لعمل قطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.
الرقم

مستوى املو افقة

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
أو افق بشدة

1

افتقار الهيكل التنظيمي للفعالية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

2

ضعف الهيكل الوظيف بإدارة النقل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

3

ضعف العمل املؤسس ي بإدارة النقل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

4

نقص العناصر املادية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

5

نقص الكادر البشري املؤهل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

6

غياب الخطط واالهداف والبرامج بإدارة النقل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

7

ضعف قوانين النقل وتعارضها مع قانون الحكم املحلي سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

8

غياب التنسيق بين ادارة النقل والجهات ذات الصلة سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

9

عدم مواكبة التخطيط الحضري للتطور سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

10

ضيق الشوارع وقلة الكباري والجسور سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

أو افق

محايد

ال أو افق

ال أو افق بشدة
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املحور الثالث  :فاعلية ادارة النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.
الرقم

مستوى املو افقة

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
أو افق بشدة

1

مراجعة وتقوية وتفعيل القوانين بإدارة النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.

2

تأهيل وتفعيل الكادر البشري والقيام بدوره االداري والرقاب بإدارة النقل يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية
الخرطوم.

3

أو افق

محايد

ال أو افق

ال أو افق بشدة

مراجعة سياسات استيراد وسائل النقل بما يحقق امليزات الضريبية والجمركية تؤدي الى حل مشاكل املواصالت
بوالية الخرطوم.
منح ميزات تشجيعية للمستثمرين في قطاع النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.

4
استبدال وسائل النقل بمواعين كبيرة يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.
5
6

االهتمام بالبنية التحتية وزيادة الطرق الدائرية السريعة والجسور والكباري يؤدي الى حل مشاكل املواصالت
بوالية الخرطوم.

7

االهتمام بالتخطيط الحضري يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.

8

انشاء قطارات االنفاق(امليترو) يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.

9

تمكين ادارة النقل بميزانية مرصودة تساهم في تطويرها يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.

10

نشر ثقافة استخدام املواصالت العامة يخفف من ازدحام الشوارع بالسيارات الخاصة يؤدي الى حل مشاكل
املواصالت بوالية الخرطوم.
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