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دور جامعة البطانة يف التنمية احلضرية مبدينة رفاعة ،السودان خالل الفرتة ( 0202-0202م)
أمل مكي عبد الرمحن اببكر 1علي عبد الرحيم دمحم الطريفي

2

1جامعة البطانة -كلية الًتبية  -قسم اجلغرافيا
2ابحث أكادميي

ادلستخلص
ىدفت الدراسة إىل تقومي دور جامعة البطانة يف التنمية احلضرية دبدينة رفاعة واثر ذلك علي ادلدينة وزلاولة
التعرف علي الدور الذي تلعبو جامعة البطانة يف سري وصلاح العملية التنموية .أتبعت الدراسة ادلنهج التارخيي وادلنهج
الوصفي إضافةً إيل ادلنهج اإلحصائي ،وقد استخدمت الدراسة أداة اإلستبانة جلمع البياانت وبلغ حجم العينة ()444
موزعة علي سلتلف الطالب وادلواطنني حبيث اعتمدت الدراسة علي العينة العشوائية الطبقية ومت ربليل البياانت بواسطة
برانمج اجلداول اإللكًتونية (اإلكسل)  ،توصلت الدراسة إيل أن ىنالك تنمية يف مدينة رفاعة وأن السبب ادلباشر وراء
ذلك ىو جامعة البطانة بنسبة ( )%95إضافة إيل اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة إيل ادلدينة بنسبة ( )%75وأيضاً
الدور ألذي تلعبو اجلامعة يف زايدة الدخل بنسبة ( )%8775ومن مث انتعاش احلركة التجارية واالقتصادية دبدينة رفاعة
بنسبة ( ،)%94وقد أوصت الدراسة بضرورة النهوض ابجلامعة والوقوف وراءىا حىت تستكمل مسريهتا التعليمية
والتنموية ابإلضافة إيل زايدة دور الندوات الثقافية واالجتماعية داخل اجلامعة ابإلضافة إيل ربسني آداء اجلامعة حىت
تعترب رائدة للتعليم.
Abstract
The study aimed to evaluate the role of University of Albutana in urban development
in Ruffaa town and recognition of its effect on town and its role that University can
play in the Continuation and success of developmental process. The investigator has
followed historical approach and descriptive analytical approach in addition to
statistical approach. In the study a questionnaire was used as a tool of data collection,
the size of the sample is about (400) distributed randomly different students and
people where the study depended on a random sample division. The Data has been
analyzed by using electronically schedules (excels). The obtained results showed that
there is development in Ruffaa town and the University of Albutana. In addition, to
the increasing income. The study recommended that the necessity of arousal of
University and its standing to complete it is own educational and developmental
processes, in addition to increasing role of cultural and social aspects to improve the
University performance till it become a pioneer for education.

مقدمة
تقع مدينة رفاعة شرق والية اجلزيرة وىي عاصمة زللية شرق اجلزيرة ،وتستشهد بدورىا البارز يف التعليم وخاصةً
تعليم ادلرأة يف السودان ،حيث أتسست فيها أول مدرسو لتعليم البنات يف السودان يف العام 1943م وىي مدرسة
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اببكر بدري للبنات "الرائدات" ،أيضاً نذكر الشيخ لطفي مؤسس أول مدرسة تعليم أىلي يف رفاعة ،كما أن أول
مدرسة اثنوية لطالب جنوب السودان ابلشمال ربمل امسو ،وسبتاز ادلدينة ابلًتابط االجتماعي فهي مدينة بطابع قرية
رغم أهنا حاضرة التعليم يف السودان .ويذكر اتريخ السودان احلديث العديد من أعالم مدينة رفاعة والذين وضعوا أساس
التعليم األىلي يف أُمدرمان ،وإضافة إيل اببكر بدري مؤسس جامعة األحفاد ىنالك اببكر ادلليك مؤسس مدارس
ادلليك أبم درمان .أيخذ سوق رفاعة طابعاً معمارايً قدمياً ويكتسب قيمتو التجارية من القرى احمليطة ابدلدينة ،وتتميز
رفاعة ابلبساطة يف ادلباين ،وسبتاز مدينة رفاعة أبهنا ذبمع بني مجال وىدوء الريف وحضارة وخدمات ادلدينة  ،وذلا عالقة
التوأم مع مدينة احلصاحيصا اليت تقامسها شاطيء النيل األزرق علي الضفة الغربية وكان "البنطون" وىو عبارة وسيلة شبو
تقليدية يساىم يف الًتابط االجتماعي والوجداين بني ادلدينتني .يعتمد السكان يف نشاطهم االقتصادي ومصادر الدخل
علي الزراعة والرعي والتجارة ،ويعترب مشروع سكر اجلنيد الذي يغطي  44ألف فدان رمزاً ابرزاً يف انتعاش العملية
التنموية يف ادلنطقة ،وأيضاً ميثل الرعي وتربية ادلواشي واألغنام العمود الفقري دلصادر الدخل ابإلضافة إيل الزراعة ادلطرية.
إن أبرز مثال نشهده لتدىور التنمية يف مدينة رفاعة ىو قيام كوبري احلصاحيصا رفاعة ،حيث أن الكوبري قام ابلنفع
إيل مدينة احلصاحيصا وادي بدوره إيل تدين العملية التنموية وإضلسارىا دبدينة رفاعة ،ومن ادلعلوم أن منطقة البطانة
دبدهنا وقرآىا ادلختلفة كانت ومازالت تعتمد يف عالقتها دبدن ومناطق غرب النيل األزرق "احلصاحيصا – مدين" وأصبح
النيل األزرق واحد من العوامل الرئيسية اليت سامهت يف شبو عزلة البطانة وشرق النيل لًتكز التنمية والعمران علي الضفة
األخرى من الني ل وصاحب ذلك تدين عام يف ادلستوى التجاري والدخل العام وذلك وفق ما دلسناه من احملالت
التجارية داخل مدينة رفاعة ( مقابلة :أحد ذبار مدينة رفاعة .)2416 ،انبثقت بعد ىذه األزمة رؤى مضيئة ساعدت
بدورىا يف انتعاش العملية التنموية وإعادة ادلضمار التنموي من جديد ،وىي جامعة البطانة ذلك ادلشروع الضخم الذي
ساىم يف النهوض دبدينة رفاعة ،وقامت جامعة البطانة دبعاجلة الضرر الذي أحلقو كوبري احلصاحيصا رفاعة دبواطين
مدينة رفاعة .تناولت الدراسة ابلبحث تقومي دور جامعة البطانة يف التنمية احلضرية دبدينة رفاعة حاضرة البطانة.
للدراسة أمهية سبثلت يف أمهية مدينة رفاعة ودورىا التارخيي يف تعليم البنات إضافة إىل أمهية جامعة البطانة وتقدمها
ادلستمر .ىدفت الدراسة إيل عرض جامعة البطانة والتعرف علي الدور الذي تلعبو يف سري وصلاح العملية التنموية دبدينة
رفاعة وتقدمي بعض احللول وادلقًتحات وعكس ذلك علي ادلضمار التنموي وزلاولة التعرف علي دور اجلامعة يف جذب
السكان إيل مدينة رفاعة ،سبثلت مشكلة الدراسة يف التعرف علي دور جامعة البطانة يف التنمية احلضرية دبدينة رفاعة،
فرضيات ىذه الدراسة سبثلت يف إن جلامعة البطانة دور كبري يف تنمية منطقة شرق اجلزيرة وخاصة مدينة رفاعة وانتعاش
احلركة االقتصادية دبدينة رفاعة سببو ادلباشر قيام جامعة البطانة ،ولتحقيق ىذه األىداف اتبع الباحث ادلنهج التارخيي
وادلنهج التحليلي وادلنهج الوصفي إضافةً إيل ادلنهج اإلحصائي ،ومجعت ادلعلومات من مصادرىا األولية والثانوية ادلتمثلة
يف العمل ادليداين حيث استخدم فيو الباحث ادلقابالت وادلالحظات ابإلضافة إيل اإلستبانة ،وقد توصلت الدراسة إيل
عدد من النتائج أمهها أن جامعة البطانة تلعب دور يف زايدة الدخل ،وأن اجلامعة تقدم خدمات دلدينة رفاعة متمثلة يف
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خدمات اقتصادية وخدمات اجتماعية ،وخلصت الدراسة إيل عدد من التوصيات أمهها إقامة الندوات من قبل جامعة
البطانة ،وإقامة الورش والدورات التدريبية حىت تعني الطالب علي ادلسرية التعليمية ،والوقوف وراء اجلامعة ومساندهتا
حىت تستكمل مسريهتا التعليمية والتنموية .سبثلت مشكلة الدراسة يف إيل أي مدى سامهت جامعة البطانة يف التنمية
احلضرية دبدينة رفاعة؟ ىل جلامعة البطانة دور يف العملية التنموية دبدينة رفاعة؟ ىل أدي قيام جامعة البطانة إيل انتعاش
احلركة التجارية واالقتصادية ابدلنطقة؟ ىل ىنالك آاثر سالبة من قيام جامعة البطانة علي التنمية يف منطقة الدراسة؟
تنبع أمهية الدراسة من اآليت :مدينة رفاعة مهد للعلم والنور من قدمي الزمان .يعترب ىذا البحث إضافة حقيقية للمكتبة
اجلغرافية .تقدم جامعة البطانة عاماً بعد عام وما يتبلور وراء ذلك من فتح عدد جديد من الكليات .تنبع أمهية الدراسة
يف كوهنا من ادلوضوعات احلديثة اليت مل يتم تناوذلا ابلبحث والدراسة .ىدفت الدراسة اىل تقومي دور جامعة البطانة يف
التنمية احلضرية دبدينة رفاعة .بنيت الدراسة على الفرضيات التالية :جلامعة البطانة دور كبري يف تنمية منطقة شرق اجلزيرة
وخاصة مدينة رفاعة .انتعاش احلركة االقتصادية دبدينة رفاعة سببو ادلباشر قيام جامعة البطانة .توجد آاثر سلبية للجامعة
على منطقة الدراسة تتمثل يف عدم توفر السكن واألمان الالزم للطالب ومدى استمرار العملية التنموية .وللجامعة دور
ملموس يف مدينة رفاعة .اتبعت الدراسة ادلنهج التارخيي ،ادلنهج الوصفي التحليلي.
مصطلحات الدراسة
مفهوم التعليم :ىو عملية منظمة يتم من خالذلا اكتساب ادلتعلم األسس البنائية العامة ابدلعرفة بطريقة منظمة وزلددة
األىداف وبظهور ادلدنية وتطورىا أُنشئت ادلدارس للقيام دبهمة التعليم ،وىو عملية تعليمية يتم عربىا اكتساب ادلتعلم
للمعرفة بنفسو أو عن طريق معلم (رشاد1997،م).
مفهوم التنمية :عبارة عن عمليات تبذل وفق إسًتاتيجيات وخطط وسياسات عامة وبرامج مدروسة إلحداث تطور أو
هنضة اجتماعية واقتصادية وبيئية للناس سواءً كانوا يف رلتمعات زللية أو إقليمية أو قومية) (داين2446،م) .التنمية يف
اجملتمع البشري عملية ذات جوانب متعددة فعن مستوي الفرد تعين التنمية يف مضموهنا ارتفاع يف مستوي ادلهارة
وادلقدرة ،التمتع ابحلرية الكافية ،االنضباط ،ادلسئولية والرفاىية ادلادية (أمحد1981،م).
التنمية مفهوم معنوي يعرب عن عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من ادلتغريات الوظيفية واذليكلية يف اجملتمع ربدث
نتيجة التداخل اإلداري ادلقصود لتوجيو التفاعل بني الطاقات البشرية يف اجملتمع وعوامل البيئة هبدف زايدة قدرة اجملتمع
علي اإلنتاج والنمو (عبد البارئ1982،م).
مفهوم التنمية االجتماعية :عملية استثمار إنساين تتم يف اجملاالت أو القطاعات اليت سبس حياة البشر مثل التعليم،
الصحة ،اإلسكان ،والرعاية االجتماعية ،حبيث يوجو عائد تلك العملية إيل النشاط االقتصادي الذي يبذل يف
اجملتمع(عبد هللا1924،م)
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مفهوم التنمية االقتصادية  :مرتبط ابلرفاه االجتماعي وبرفع مستوى ادلعيشة وذلك من خالل رفع مستوى ونوعية
حاجات اإلنسان األساسية والثانوية يف ادلدى البعيد (الكردي1977،م).
مفهوم التنمية احلضرية :ىي عملية تغيري الًتكيب االجتماعي اليت تتم عن طريق انتقال أىل الريف والبادية إىل ادلدينة
أو للمادية.شلا يشمل النواحي الفيزيقية كالنسيج العمراين وادلباين و الكتل واجلوانب االجتماعية .أو ىي عملية تطوير
اجملتمعات الريفية أيل رلتمعات حضرية كما تشري كذلك إيل نشأة اجملتمعات احلضرية ومنوىا(احلسيين1961 ،م).
الدراسات السابقة
تناول عبد الباقي إبراهيم (0222م) :إسًتاتيجية التنمية احلضرية يف ادلدن ادلصرية حيث ذكر أن إسًتاتيجية التنمية
احلضرية يف ادلدن ادلصرية بدأت بوضع سلططات عامة للمدن الرئيسية عام 1958م وضعت خرائطها على لوحات
كبرية استعملت بعد ذلك كحواجز يف اإلدارات اذلندسية يف ىذه ادلدن .تناولت ىذه الدراسة أمهية التخطيط العمراين
وذلك من خالل استعماالت األراضي وشبكات الطرق ونظم البناء وركزت علي ذلك يف التنمية احلضرية ،غري أهنا
أمهلت اجلوانب األُخرى واليت تساعد بدورىا يف التنمية مثل تطوير اخلدمات من صحة وتعليم ووعي إيل غري ذلك ،أما
وجو الشبو فيتمثل يف الًتكيز علي التخطيط كأحد عوامل التنمية احلضرية بني الدراستني.
أمحد جار وفايز سعد (0202م) :تناوال موضوع عالقات وزلددات االستدامة احلضرية الدويل حيث ذكرا أن التنمية
ادلستدامة قد أصبحت زلل اىتمام العديد من الباحثني يف سلتلف العلوم ،ىدف ىذا البحث إيل زلاولة ربديد عالقات
وزلددات التنمية احلضرية ادلستدامة الدولية بتوظيف بياانت اثنوية استقيت من تقارير األمم ادلتحدة عن مؤشرات
االستدامة احلضرية على عينة طبقية من الدول وقد خلصت الدراسة إىل أن ىناك عالقات موجبة قوية بني معظم
مؤشرات االستدامة الدولية ،بعضها عالقات موجبة واألُخرى سالبة .كما أوضح ربليل االضلدار ادلتدرج أبن أىم
زلددات التنمية احلضرية الدولية ادلستدامة ىي على الًتتيب عدد ادلركبات لكل ألف نسمة وادلياه احملسنة والصرف
الصحي واستهالك الكهرابء وكميات اثين وأُكسيد الكربون ،وأن عدد ادلركبات لكل ألف نسمة ىو ادلحدد الرئيس
ُ
لنصيب الفرد من استهالك الطاقة الكهرابئية حيث أن زايدة مركبة واحدة لكل ألف شخص ستصاحب بزايدة لنصيب
الفرد من االستهالك الكهرابء بعدل  4.89كيلو واط .ركزت الدراسة علي ادلركبات وحسن استخدامها من حيث كمية
ادلياه والوقود واستهالك الطاقة حىت تتم استدامة التنمية احلضرية غري أنو أمهل عدة جوانب تساعد بدورىا علي التنمية
مثل توفري ادلركبات وحفر آابر جديدة للوقود وادلياه وربسني نوعية التيار الكهرابئي ،ويتمثل وجو الشبو يف أن الدراستني
تبني الًتكيز علي طرق ادلواصالت وادلركبات لتسهيل ربط ادلناطق ببعضها حىت تتم التنمية احلضرية.
قاسم الربداوي (0202م) :تناول النمو السكاين والتنمية احلضرية يف سلطنة عمان وذكر أن للتنمية احلضرية والشاملة
يف سلطنة عمان عدة مظاىر ،ويتمثل ذلك يف منو ادلدن وتطورىا وزايدة حجمها الناجم عن النمو الطبيعي للسكان
واذلجرة الوافدة .ركزت الدراسة علي عامل النمو الطبيعي يف التنمية غري أهنا أمهلت اجلانب غري الطبيعي "اذلجرة" وأثرىا
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علي التنمية وىي بدورىا تساعد يف التنمية وذلك من خالل عدة عوامل أمهها زايدة الدخل وتوفر اخلدمات وجلب
األيدي العاملة وخباصة ادلاىرة منها ،أما وجو الشبو فيتمثل يف تبيني دور عامل النمو الطبيعي يف التنمية.
عثمان دمحم غنيم (0202م) :تناول دور العامل الطبوغرايف يف تشكيل وتوجيو أمناط التنمية احلضرية يف مدينة
السلط-األردن وىدفت ىذه الدراسة إيل بيان أتثري ودور العامل الطبوغرايف يف تشكيل وتوجيو أمناط التنمية احلضرية يف
مدنية السلط ،ادلركز اإلداري حملافظة البلقاء ،واليت تقع علي بعد 34كم مشال غرب العاصمة عمان .تبني الدراسة أن
العامل الطبوغرايف قد حدد اذباىات النمو احلضري للمدنية ،وابلتايل عمل علي تشكيل مورفولوجيتها ،كذلك كان لو
دور كبري يف توجيو منط بناء ادلساكن يف ادلدينة ،من حيث احلجم وأسلوب البناء وادلادة ادلستخدمة البناء والتوزيع
اجلغرايف للمباين ،وأثر بشكل فعال يف اذباه وامتداد طرق ادلواصالت ،وأسهم يف تداخل واختالط أمناط استخدام
األرض يف ادلدينة وعمل بشكل مباشر علي زايدة كلفة تقدمي اخلدمات ادلختلفة للسكان .وتري ىذه الدراسة أن القيام
إبجراءات أفضل تنظيم األرض داخل حدود ادلدينة اإلدارية ،وتوجيو العمران فيها إيل األرض شبو ادلستوية الواقعة مشال
شرق ادلدينة حول طريق عمان-السلط ،وكذلك إصدار القوانني والتشريعات اليت تضمن توحيد ادلشهد احلضري للمدينة
يتم من خالل تطبيق معايري ىندسية معينة ،قد تكون كفيلة ابحلد من دور العامل الطبوغرايف ،وأتثريه يف تشكيل وتوجيو
أمناط التنمية احلضرية يف ادلدينة ،والتغلب علي مجيع السلبيات النامجة عن ذلك .ركزت الدراسة علي العامل الطبيعي يف
التنمية وأمهلت اجلانب البشري الذي يعترب أىم عامل من عوامل التنمية ،أما وجو الشبو فيتمثل يف الًتكيز علي نوعية
األرض لالستخدام يف شىت رلاالت التنمية من حيث اإلنشاءات وطرق ادلواصالت وبناء ادلرافق العامة حىت تتم النهضة
اليت تقود بدورىا إيل التنمية.
مسلم فايز أبو حلو(0202م) :تناول متطلبات التنمية احلضرية ادلستدامة يف ظل غياب ادلخططات اإلقليمية يف
األرض الفلسطينية احملتلة حيث ذكر أن ىذه الدراسة تستعرض متطلبات صلاح عمليات التنمية احلضرية ادلستدامة يف
ظل غياب سياسات التخطيط ادلكاين اإلقليمي والوطين يف األرض الفلسطينية ،وهتدف إيل مراجعة السياسات و
اإلجراءات التخطيطية القائمة علي ادلستوايت احمللية واإلقليمية ،وربديد مواقع استيعاب عمليات التحضر ادلستقبلية يف
ظل ادلعطيات احلالية ،وكذلك إيل تقدمي مقًتحات وتوصيات ابخلطوات ادلطلوبة لتحقيق التكامل بني اخلطط
ومستوايت التنمية ادلطلوبة ،لتحقيق ذلك وظفت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي الستعراض ورصد التطور يف
استخدام األرض ،من خالل البياانت وادلعلومات اليت مت احلصول عليها من مصادر سلتلفة ،بنيت الدراسة أن سيطرة
االحتالل اإلسرائيلي علي أكثر من  %64من مساحة األراضي الفلسطينية احملتلة ،والواقع اجليوسياسي دلخيمات
الالجئني الفلسطينيني ،واإلرث التارخيي التنظيمي للمكان ،مجيعها عوامل ذات أتثري فعال علي واقع ،ومستقبل،
واستدامة التنمية يف األراضي الفلسطينية ،ولتاليف استمرار التأثري السليب ذلذه العوامل ،توصي الدراسة بضرورة إجياد
تنظيم عقالين ومتوازن الستخدامات األرض ،تتواله مؤسسات زبطيطية كفؤ .تستعرض الدراسة أن ىنالك متطلبات
البد من توفرىا حىت تقود بدورىا إيل التنمية وذلك من خالل استيعاب بعض ادلواقع وربضرىا مستقبالً وبني أنو البد
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من ىزم الكيان اإلسرائيلي حىت تتم التنمية داخل األراضي الفلسطينية ،تتفق الدراستان يف ربديد بعض ادلواقع
اإلسًتاتيجية والنهوض هبا حىت تقود إيل التنمية.
امحد دمحم عبد العال (0202م) :تناول اذليمنة احلضرية دلدينة اخلرطوم وىدف البحث إيل دراسة اذليمنة احلضرية
دلدينة اخلرطوم الكربى عاصمة دولة السودان وذلك إبلقاء الضوء علي أسباب ىذه اذليمنة أو العوامل اليت أدت إليها،
وكذلك النتائج اليت ترتبت عليها .ركزت الدراسة علي احتكار مدينة اخلرطوم علي التنمية مع إمهال مدن السودان
األُخرى غري أهنا أمهلت أن للتنمية عوامل إذا توفرت يف أي مدينة تقود بدورىا إيل التنمية ،وتشاهبت الدراستان يف
اذليمنة كإحدى عوامل التنمية مثل ىيمنت جامعة البطانة علي التنمية يف مدينة رفاعة.
إنصاف علي عمر اببكر (0202م) :تناولت النمو احلضري يف السودان حيث أن الدراسة توصلت إيل أن السودان
كغريه من بلدان العامل الثالث يتسارع فيو النمو احلضري وأن أىم خصائصو أنو غري متوازن وىنالك تفاوت كبري يف
حجم ورتب احملور النيلي وزلور السكة حديد "االوسط" وأن ازدحام ادلدن يف العقدين اآلخريين أصبح ىاجس
للمسؤلني ولسكان تلك ادلدن وابلتايل إيل عدم ادلقدرة علي توفري اخلدمات بل أنو عكس أن يتضاعف سكان ادلدن يف
فًتة تًتاوح بني 24-14سنة فقط ،وخلصت الدراسة إيل عدد من التوصيات امهها أن ترتكز إسًتاتيجية الدولة علي
توزيع اخلدمات وربسينها خاصة الصحية والتعليمية يف كل أضلاء البالد وليس يف ادلدن فقط بل يف األرايف أوالً.
ركزت الدراسة علي توزيع اخلدمات علي األرايف وعدم احتكارىا علي ادلدن فقط حىت تقود بدورىا إيل التكامل فيما
بينها حىت تؤدي إيل التنمية ،تتشابو الدراستان يف الًتكيز علي إكمال بعض الرؤى وتوفري اخلدمات وادلعينات حىت تقد
إيل التنمية احلضرية.
تتفق ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف أن مجيعها تناولت موضوع التنمية احلضرية والنمو احلضري ولكنها زبتلف
عن الدراسات السابقة يف إن ىذه الدراسة تناولت أثر عامل التعليم وادلتمثل يف جامعة البطانة علي التنمية احلضرية
بينما ركزت الدراسات السابقة على آاثر عوامل التخطيط العمراين والنمو السكاين واذليمنة احلضرية والعوامل الطبوغرافية
والطبيعية على التنمية احلضرية ،حيث تفردت ىذه الدراسة ابلعامل االجتماعي ادلتمثل يف التعليم.
نبذة تعريفية عن جامعة البطـ ــانة
أجاز اجمللس الوطين يف  7سبتمرب  2448م قانون جامعة البطانة لسنة  2448م ومقرىا يف مدينة رفاعة ومت قبول
الدفعة األويل يف العام  2414م  .تنبع الفلسفة التعليمية جلامعة البطانة من سياسات وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ادلستندة على ادلنهج التكاملي للعلوم والذي يعين وحدة العلوم وتكاملها ووحدة اإلنسان ،ىذا ادلنهج التكاملي
اُختري من خالل منظار نظري وتدبري وتفكري واعتباري لتصبح جامعة ربمل الرؤى اآلتية :
 /1جامعة رائدة زللياً وإقليمياً وعادلياً من خالل التميز العلمي والبحثي وتطبق معايري اجلودة.
 /2جامعة ذلا قدرة على التنافس يف رلال االبتكار واستدامة التميز العلمي والبحثي.
 /3جامعة جاذبة علمياً وحبثياً.
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 /4جامعة رلتمعية تسعي لتحقيق دوراً ابرزاً يف اجملتمع احمللي واإلقليمي والدويل ( أمانة الشؤون العلمية جامعة البطانة،
2416م).
أما رسالة اجلامعة فتتمثل يف ادلسامهة الفاعلة يف ربقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة يف اجملتمع السوداين على
العموم واجملتمع الريفي على وجو اخلصوص وذلك من خالل دراسة البيئة يف إطارىا العريض لربطها ابلتعليم والبحوث
والتدريب لتتكامل النظرة إيل برامج التنمية الشاملة .تسعي جامعة البطانة جاىدة يف ربقيق األىداف اآلتية  :توفري
خدمات متميزة يف سلتلف اجملاالت .االبتكار يف نقل وإنتاج ونشر ادلعرفة .توفري فرص تعلم مستمرة ومتنوعة  .ربفيز
احلر .تشجيع البحث العلمي ادلتميز .غرس روح ادلسؤولية واإلبداع يف الطالب منتجاً وقائداً مستقبلياً.
التفكري النقدي ّ

ادلسامهة يف رفاىية اجملتمع السوداين .القدرة على تلبية احتياجات اجملتمع التعليمية واالقتصادية والصحية والبحثية

واالجتماعية .ادلسامهة الفاعلة والبناءة يف خدمة اجملتمع وتنميتو .و استشعار ادلتطلبات ادلرحلية ورسم الروي ادلستقبلية
ابلتعليم والبحث العلمي ادلتميز ( أمانة الشؤون العلمية جامعة البطانة2416 ،م).
خدمات جامعة البطانة ابلنسبة للمواطنني :جلامعة البطانة دور واضح يف زايدة الدخل وقد أقر بذلك نسبة 87.5
 %من عينة ادلواطنني الذين مشلهم ادلسح ادليداين .
جدول ( )1دور جامعة البطانة يف زايدة الدخل من وجهة نظر ادلواطنني ادلبحوثني:
الدور

العدد

النسبة

الوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

ذلا دور يف زايدة الدخل

175

87.5

4.87

4.33

ليس ذلا دور

25

12.5

ادلصدر :اعداد الباحثان من خمرجات برانمج 0202 ، spssم

من جدول ( )1يتبني أن العبارة :ىل تلعب جامعة البطانة دور يف زايدة الدخل ابلنسبة للمبحوث تصدرت اخلدمات
بوسط حسايب بلغ ( )4787واضلراف معياري بلغ ( )4733وقد سبثلت ىذه الزايدة من خالل السكن بنسبة ()%54
والًتحيل بنسبة ( )%24والغذاء بنسبة ( .)%1775من ادلسح ادليداين اتضح أن جامعة البطانة تقدم خدماهتا
للمواطنني حيث أكد ذلك  %75من ادلواطنني الذين مشلهم ادلسح .
جدول ( ) 0تقدمي جامعة البطانة للخدمات من وجهة نظر ادلواطنني ادلبحوثني:
تقدمي اخلدمات للمدينة

العدد

النسبة %

الوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

تقدم

154

75

4.75

4.43

ال تقدم

54

25
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من جدول ( )2يالحظ من اجلدول أن نسبة  %75من ادلبحوثني أكدوا ابن اجلامعة تقدم خدماهتا دلدينة رفاعة شلا
يؤكد الدور الواضح للجامعة على سكان ادلدينة ،وقد سبثلت ىذه اخلدمات يف اخلدمات االقتصادية بنسبة ()%54
واخلدمات االجتماعية بنسبة ( .)%25عند سؤال ادلبحوثني عن ما إذا كانت اجلامعة تقدم ندوات ثقافية واجتماعية
جاءت إجاابهتم بنسبة  %34أبهنا تقدم ىذه الندوات .
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جدول ( ) 3دور جامعة البطانة يف إقامة الندوات الثقافية ابلنسبة للمواطنني ادلبحوثني
تقدمي الندوات الثقافية واالجتماعية

العدد

النسبة %

الوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

تقدم

64

34

4.3

4.46

ال تقدم

144

74
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من جدول ( )3يتضح أن العبارة :ىل تقدم جامعة البطانة الندوات الثقافية واالجتماعية بوسط حسايب بلغ ()473
واضلراف معياري بلغ ( )4746يؤكد ادلبحوثني بنسبة  %74أبن اجلامعة ال تقدم ندوات ثقافية شلا يدل على أنو ليس
اجلامعة دور واضح يف إقامة الندوات وادلسامهة يف رفع الوعي ابلنسبة للمواطنني .عند سؤال ادلواطنني ادلبحوثني عن ما
إذا كانت جامعة البطانة سبثل مصدراً إلزعاج للسكان كان رأيهم بنسبة  %94أبهنا ال سبثل مصدراً لإلزعاج .
جدول ( )4جامعة البطانة سبثل مصدر إزعاج للمدينة من وجهة نظر ادلواطنني ادلبحوثني
اجلامعة سبثل مصدر إزعاج

العدد

النسبة %

الوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

نعم

24

14

4.1

4.44

ال

184

94

ادلصدر :اعداد الباحثان من خمرجات برانمج 0202 ، spssم

من جدول ( )4يتضح أن العبارة :ىل سبثل جامعة البطانة مصدر إزعاج للمدينة بوسط حسايب بلغ ()471
وإضلراف معياري بلغ ( )4744وقد سبثل يف عدم إزعاج اجلامعة للمواطنني بنسبة ( )%94ذلك يؤكد أن اجلامعة ال سبثل
مصدراً لسكان مدينة رفاعة.
دور اجلامعة يف التنمية ابلنسبة للمواطنني ادلبحوثني :أدى قيام اجلامعة إيل انتعاش احلركة التجارية واالقتصادية دبدينة رفاعة
وذلك ما أقر بو  %94من مجلة ادلواطنني ادلبحوثني .
جدول ( ) 2دور اجلامعة يف انتعاش احلركة التجارية واالقتصادية ابدلدينة
دور اجلامعة يف انتعاش احلركة التجارية واالقتصادية

العدد

النسبة %

الوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

ذلا دور

184

94

4.94

4.34

ليس ذلا دور

24

14
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من جدول ( )5يتضح أن العبارة :ىل أدى قيام جامعة البطانة إيل انتعاش احلركة التجارية واالقتصادية دبدينة
رفاعة ،أقر  %94من ادلبحوثني أبن لقيام اجلامعة أثر واضح يف انتعاش احلركة التجارية واالقتصادية دبدينة رفاعة وذلك
بوسط حسايب بلغ ( )4794واضلراف معياري بلغ ( )4734وسبثل ىذا االنتعاش يف زايدة الدخل بنسبة ( )%45وحجم
ادلبيعات بنسبة ( )%34وحجم االستهالك بنسبة ( .)%15ويف سؤال مباشر عن الدور ادللموس جلامعة البطانة
ابلنسبة دلدينة رفاعة أجاب ادلبحوثني بنسبة  %82.5أبن للجامعة دور ملموس على مدينة رفاعة .
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جدول ( )2دور اجلامعة ادللموس ابلنسبة للمدينة
جامعة البطانة ودورىا ملموس يف ادلدينة

العدد

النسبة %

الوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

ذلا دور

165

82.5

4782

4738

ليس ذلا دور

35

17.5
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من جدول ( )6يتضح أن العبارة :ىل جلامعة البطانة دور ملموس يف ادلدينة أقر ادلبحوثني بنسبة  % 82.5أبن
للجامعة دور ملموس يف ادلدينة وذلك بوسط حسايب بلغ ( )4782وإضلراف معياري بلغ ( )4738وسبثل ىذا الدور يف
النهضة بنسبة ( )%6275والتحضر بنسبة ( )%14والرقي بنسبة ( .)%14أما عن دور اجلامعة يف تنمية مدينة رفاعة
فقد أقر هبذا الدور نسبة  %75من ادلواطنني ادلبحوثني .
جدول ( )7دور جامعة البطانة يف تنمية مدينة رفاعة
دور جامعة البطانة يف تنمية ادلدينة

العدد

النسبة %

الوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

ذلا دور

154

75

4775

4743

ليس ذلا دور

54

25
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من جدول ( )7يتضح أن جلامعة البطانة دور يف تنمية مدينة رفاعة وذلك ما أكده  %75من ادلواطنني ادلبحوثني
بوسط حسايب بلغ ( )4775وإضلراف معياري بلغ ( )4743وسبثل ىذا الدور يف ادلعمار بنسبة ( )%25والنهضة بنسبة
( )%25والتعليم بنسبة ( )%1275واالستثمار بنسبة ( .)%1275قد كان للجامعة دور واضح يف سري وصلاح العملية
التنموية دبدينة رفاعة.
جدول ( ) 8دور جامعة البطانة يف سري وجناح العملية التنموية ابدلدينة
دور جامعة البطانة يف سري وصلاح العملية التنموية

العدد

النسبة %

الوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

ذلا دور

125

62.5

4762

4748

ليس ذلا دور

75

37.5
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من جدول ( )8يتضح أن جلامعة البطانة دور يف سري وصلاح العملية التنموية دبدينة رفاعة فقد أكد ذلك نسبة 62.5
 %من مجلة ادلواطنني ادلبحوثني بوسط حسايب بلغ ( )4762واضلراف معياري بلغ ( )4748وسبثل الدور يف القوى
الشرائية بنسبة ( )%25وزايدة الدخل بنسبة ( )%25واحلركة االقتصادية بنسبة ( .)%1275عند سؤال ادلبحوثني
عن رأيهم حول ما إذا كانت جامعة البطانة تعترب رائدة التعليم يف الوقت احلاضر أمن  % 74من ادلبحوثني أبهنا ال
تعترب رائدة التعليم يف الوقت احلاضر .
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جدول ( ) 9رأي ادلواطنني ادلبحوثني يف رايدة جامعة البطانة يف الوقت احلاضر
رايدة جامعة البطانة للتعليم

العدد

النسبة %

الوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

غري رائدة

144

74

4.3

44.45

رائدة

34

64
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من جدول ( )9يتضح أن العبارة :يف رأيك ىل تعترب جامعة البطانة رائدة للتعليم يف الوقت احلاضر امن ادلواطنني
ادلبحوثني بنسبة  % 74أبن جامعة البطانة ال تعترب رائدة التعليم يف الوقت احلاضر وذلك بوسط حسايب بلغ ()473
وإضلراف معياري بلغ ( )4745ذلك يؤكد أهنا ال تعترب رائدة يف رلال التعليم ولعل السبب يرجع إىل حداثة عمر اجلامعة
واليت مت أول قبول ذلا يف العام  2414م وىناك عدد من الكليات مل يتخرج منها طالب حىت اآلن.
خدمات جامعة البطانة من وجهة نظر الطالب ادلبحوثني :تقيم جامعة البطانة عدد من ادلناشط الرايضية وادلتمثلة يف كرة
القدم وكرة السلة وقد أقر الطالب ادلبحوثني بذلك .
جدول ( )02دور اجلامعة يف إقامة ادلناشط الرايضية
دور جامعة البطانة يف إقامة ادلناشط الرايضية

العدد

النسبة %

الوسط احلسايب

االحنراف ادلعياري

تقيم مناشط

175

87.5

4.87

4.33

ال تقيم مناشط

25

12.5
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من جدول( )14يتضح أن العبارة :ىل تُقيم جامعة البطانة مناشط رايضية أكد  87.5من الطالب ادلبحوثني
أبن اجلامعة تقوم دبناشط رايضية وذلك بوسط حسايب بلغ ( )4787وإضلراف معياري بلغ ( )4733وسبثلت ىذه
ادلناشط يف كرة القدم بنسبة ( )%75وكرة السلة بنسبة ( )%1275شلا يؤكد إىتمام اجلامعة بتلك ادلناشط .عند سؤال
الطالب ادلبحوثني عن دور اجلامعة يف أقامة الندوات الثقافية واالجتماعية الدورية أكد  %75من الطالب ادلبحوثني
أبن اجلامعة ال هتتم إبقامة الندوات الدورية .
جدول ( )00دور اجلامعة يف إقامة الندوات الثقافية واالجتماعية الدورية
دور جامعة البطانة يف إقامة الندوات الثقافية واالجتماعية الدورية

العدد

النسبة %

الوسط احلسايب

االحنراف ادلعياري

تقيم الندوات الدورية

54

25

4.25

4.43

ال تقيم الندوات الدورية

154

75
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من جدول ( )11يتضح أن جامعة البطانة ال هتتم إبقامة الندوات الثقافية واالجتماعية الدورية وقد أقر بذلك
 %75من الطالب ادلبحوثني وذلك بوسط حسايب بلغ ( )4725واضلراف معياري بلغ ( )4743شلا يدل على ندرة
إقامة الندوات داخل اجلامعة.
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جدول ( )00دور اجلامعة يف توفري البيئة ادلناسبة للتحصيل األكادميي
دور جامعة البطانة يف توفري البيئة ادلناسبة للتحصيل األكادميي

العدد

النسبة %

الوسط احلسايب

االحنراف ادلعياري

توفر البيئة ادلناسبة للتحصيل األكادميي

164

84

4.2

4.44

ال توفر البيئة ادلناسبة

44

24
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من جدول ( ) 12يتضح أن جامعة البطانة توفر بيئة مالئمة للتحصيل األكادميي وذلك ما أكده نسبة % 84
من الطالب ادلبحوثني وذلك بوسط حسايب بلغ ( )472واضلراف معياري بلغ ( )4744وقد سبثلت البيئة ادلالئمة يف
ادلكتبات الثقافية بنسبة ( )%54وقاعات للمذاكرة بنسبة (.)%34
جدول ( )03معاانة اجلامعة من مشاكل توفري الغذاء اجليد
هل تعاين اجلامعة من مشاكل توفري الغذاء اجليد

العدد

النسبة %

الوسط احلسايب

االحنراف ادلعياري

تعاين

184

94

4.1

4.34

ال تعاين

24

14
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من جدول ( )13يتضح أن العبارة :ىل تعاين جامعة البطانة من مشاكل توفري الغذاء اجليد أكد نسبة % 94
من الطالب ادلبحوثني أبن اجلامعة ال توفر الغذاء اجليد لطالهبا وذلك بوسط حسايب بلغ ( )471وإضلراف معياري بلغ
( )4734ذلك يدل على أن طالب اجلامعة غري راضني عن نوعية الغذاء ادلتوفر داخل اجلامعة.
دور اجلامعة يف التنمية من وجهة نظر الطالب ادلبحوثني :جلامعة البطانة دور واضح وملموس يف التنمية من وجهة نظر
الطالب وذلك دلا ذلا من دور يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
جدول ( )02دور اجلامعة يف التنمية من وجهة نظر الطالب ادلبحوثني
دور جامعة البطانة يف التنمية

العدد

النسبة %

الوسط احلسايب

االحنراف ادلعياري

ذلا دور يف التنمية

194

95

4.95

4.21

ليس ذلا دور يف التنمية

14

5
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من جدول ( )14يتضح أن جلامعة البطانة دور يف التنمية وذلك ما أقر بو نسبة  %95من الطالب ادلبحوثني
وذلك بوسط حسايب بلغ ( )4795واضلراف معياري بلغ ( )4721وسبثلت ىذه التنمية يف التنمية االقتصادية بنسبة
( )%54والتنمية الثقافية بنسبة ( )%34والتنمية االجتماعية بنسبة (.)%15
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جدول ( )02توفري اخلدمات ودوره يف جناح اجلامعة
توفري اخلدمات ودوره يف صلاح اجلامعة

العدد

النسبة %

توفري اخلدمات يعمل على صلاح اجلامعة

154

75

توفري اخلدمات ال يعمل على صلاح اجلامعة

54

25

الوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

4.75

4.43
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من جدول ( ) 15يتضح أن توفري اخلدمات يعمل علي صلاح اجلامعة وذلك ما أقرت بو نسبة  % 75من
الطالب ادلبحوثني بوسط حسايب بلغ ( )4775واضلراف معياري بلغ ( )4743وقد سبثلت ىذه اخلدمات يف اخلدمات
االجتماعية بنسبة ( )%25واخلدمات الصحية بنسبة ( )%25واخلدمات البيئية وإصحاح البيئة بنسبة (.)%25
عند سؤال الطالب ادلبحوثني عن اآلاثر السالبة لقيام جامعة البطانة على مدينة رفاعة أجاب الطالب بنسبة
 %85أبنو ال توجد آاثر سالبة لقيام اجلامعة على ادلدينة.
جدول ( )16اآلاثر السالبة من قيام جامعة البطانة علي مدينة رفاعة
اآلاثر السالبة لقيام اجلامعة على مدينة رفاعة

العدد

النسبة %

توجد آاثر سالبة

174

85

ال توجد آاثر سالبة

34

15

الوسط احلسايب

االحنراف ادلعياري

4.15

4.35
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من جدول ( )16يتضح أنو ال توجد آاثر سالبة من قيام جامعة البطانة علي مدينة رفاعة وذلك ما أقر بو نسبة
 % 85من الطالب ادلبحوثني وذلك بوسط حسايب بلغ ( )4715واضلراف معياري بلغ ( )4735وقد أكد ذلك عدم
وجود آاثر سالبة من قيام اجلامعة علي مدينة رفاعة.
مناقشة الفرضيات

الفرضية األويل :إن جلامعة البطانة دور يف تنمية منطقة شرق اجلزيرة وخاصة مدينة رفاعة .ربققت الفرضية بنسبة

 %75وذلك من خالل إجاابت ادلفحوصني يف العمل ادليداين.

الفرضية الثانية :انتعاش احلركة االقتصادية دبدينة رفاعة سببو ادلباشر قيام جامعة البطانة .ربققت الفرضية الثانية بنسبة
 %94وذلك من خالل إجاابت ادلفحوصني يف الدراسة ادليدانية وسبثلت احلركة االقتصادية يف زايدة الدخل بنسبة
 %45وحجم ادلبيعات بنسبة  %34وحجم االستهالك بنسبة .%15

الفرضية الثالثة :توجد آاثر سلبية للجامعة على منطقة الدراسة تتمثل يف عدم توفر السكن واألمان الالزم للطالب
ومدى استمرار العملية التنموية .مل ربقق الفرضية الثالثة وذلك من خالل إجاابت ادلفحوصني واليت سبثل نسبة  %85يف
نفي وجود آاثر سالبة دبنطقة الدراسة.
الفرضية الرابعة :عملت اجلامعة على زايدة الدخل ابلنسبة لسكان ادلدينة .ربققت الفرضية الرابعة بنسبة  %8775من
خالل إجاابت ادلفحوصني وتتمثل زايدة الدخل يف السكن بنسبة  %54والًتحيل  %24والغذاء بنسبة .%1775

الفرضية اخلامسة :إن للجامعة دور ملموس يف مدينة رفاعة .ربققت الفرضية اخلامسة وذلك من خالل إجاابت
ادلفحوصني بنسبة  %8275وسبثل الدور يف النهضة بنسبة  %6275والتحضر بنسبة  %14والرقي بنسبة .%14
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نتائج البحث
 /1أن جامعة البطانة تلعب دور يف زايدة الدخل للمواطنني وىو بذلك أثر اقتصادي للمنطقة يف زايدة حجم الدخل.
 /2أن جامعة البطانة تقدم خدمات دلدينة رفاعة متمثلة يف خدمات اقتصادية وخدمات اجتماعية.
 /3أن جلامعة البطانة دور ملموس يف مدينة رفاعة يتمثل يف النهضة والتحضر والرقي.
 /4أن قيام جامعة البطانة أدي إيل انتعاش احلركة التجارية واالقتصادية دبدينة رفاعة وذلك من خالل زايدة الدخل
وحجم ادلبيعات واالستهالك.
 /5جلامعة البطانة دور يف سري وصلاح العملية التنموية دبدينة رفاعة وذلك من خالل القوى الشرائية واحلركة االقتصادية.
 /6أن جلامعة البطانة دور يف تنمية مدينة رفاعة وذلك من خالل التعليم وادلعمار والنهضة واالستثمار.
 /7جامعة البطانة توفر بيئة مالئمة للطالب تعينهم علي التحصيل األكادميي.
التوصيات:
 /1إقامة الندوات الثقافية واالجتماعية من قبل جامعة البطانة .
 /2ادلشاركة الشعبية وإقامة ادلؤسبرات والدراسات اليت تفيد الطالب.
 /3إقامة الورش والدورات التدريبية اليت تعني الطالب علي النجاح والتقدم.
 /4توفري األدوات وادلعينات حىت تُعترب جامعة البطانة رائدة للتعليم.
 /5الوقوف وراء جامعة البطانة ومساندهتا حىت تواصل مسريهتا التعليمية والتنموية.
 /6إضافة مدارس تتبع لكلية الًتبية لزايدة العملية التعليمية.
 /7االستفادة من كلية الطب يف اجلانب الصحي للمدينة وضم مستشفى رفاعة التعليمي جلامعة البطانة حىت تعترب
اتبعة جلامعة البطانة أو إنشاء مستشفى جامعي يتبع جلامعة البطانة.
 /8فتح عدد جديد من الكليات حىت تعترب جامعة متكاملة.
 /9فتح كثري من الفرص وادلعينات الستيعاب عدد كبري من الطالب.
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قائمة ادلراجع
 /1امحد دمحم عبد الغفار (1981م) دراسات يف قضااي التنمية يف السودان ،اخلرطوم.
 /2امحد جار وفايز سعد (2415م) عالقات وزلددات االستدامة احلضرية الدويل ،رسالة ماجستري غري منشورة ،عمان
 /3امحد دمحم عبد العال (2415م) اذليمنة احلضرية دلدينة اخلرطوم ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اخلرطوم
 /4السيد احلسيين(1961م) ادلدينة :دراسة يف علم االجتماع احلضري ،دار ادلعارف ،القاىرة.
 /5الكردي امحد السيد (1977م) التخطيط للتنمية االجتماعية ،دار ادلعارف ،القاىرة.
 /6إنصاف علي عمر اببكر (2414م) النمو احلضري يف السودان ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة اخلرطوم
 /7داين دمحم امحد (2446م) احلكم احمللي ،الرؤى والتحدايت ،اخلرطوم.
 /8رشاد عبد الناصر (1997م) التعليم والتنمية الشاملة ،دار الفكر العريب للطباعة والنشر ،القاىرة.
 /9عبد الباري إمساعيل حسن (1982م) أبعاد التنمية ،دار ادلعارف ،القاىرة.
 /14عبد هللا الصاحل انصر (1924م) أمهية الطرق الكمية يف ربديد االختالفات ادلكانية دلؤشرات التنمية يف السعودية ،الكويت.
 /11عبد الباقي إبراىيم (2444م) إسًتاتيجية التنمية احلضرية يف ادلدن ادلصرية ،رسالة ماجستري غري منشورة.
 /12عثمان دمحم غنيم ( 2414م) دور العامل الطبوغرايف يف تشكيل وتوجيو أمناط التنمية احلضرية يف مدينة السلط – األردن ،رسالة
ماجستري غري منشورة .
 /13مسلم فايز أبو حلو ( 2414م) متطلبات التنمية احلضرية ادلستدامة يف ظل غياب ادلخططات اإلقليمية يف األراضي الفلسطينية احملتلة،
رسالة ماجستري غري منشورة ،فلسطني.
 /14قاسم الربداوي (2414م) النمو السكاين والتنمية احلضرية يف سلطنة عمان ،ورقة غري منشورة  ،سلطنة عمان.
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