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 مقدمػػة: 

مجمة جامعة دنقبل لمبحث العممي مجمة تصدر عف كمية الدراسات العميا بجامعة دنقبل، كىي  
مجمة نصؼ سنكية عممية محكمة، تسيـ في تكسيع دائرة العمـ كالمعرفة، كذلؾ مف خبلؿ نشر 

ىذه الرؤية  البحكث كاألكراؽ العممية، التي تتكافر فييا األصالة كالمنيجية كالفائدة العممية  ككفؽ
ترحب المجمة بإسيامات األساتذة الباحثيف مف داخؿ كخارج الجامعة كالتي تتكفر فييا كؿ أساسيات 
البحث العممي، شريطة أف ال تككف اإلسيامات قد نشرت مف قبؿ أك تحت إجراء النشر في أم مجمة 

 .رلأخ

 قواعد النشر:

 كرؽ  ىد عمترحب المجمة بالبحكث في ثبلث نسخ مطبكعة عمي كجو كاحA4  بفراغات
أف ال يزيد حجـ البحث عف أربعيف صفحة شاممة  ىسـ، عم 5.2مزدكجة كىكامش 

( كترقـ الصفحات 41الممخصيف كالمكضكع كالمراجع كالمبلحؽ. كيككف حجـ الحرؼ )
 في األسفؿ عمى الجانب األيسر بشكؿ متسمسؿ.

 ( أسطر بالمغة األ41يجب أف يحتكم البحث عمى ممخص بحدكد ) صمية لمبحث
نجميزية إذا كاف البحث مكتكبان (. باإلضافة إلى ممخصو كاؼو بالمغة اإلاإلنجميزية)عربي، 

 نجميزية.بالمغة العربية، كممخصو كاؼو بالمغة العربية إذا كاف البحث مكتكبان بالمغة اإل
 ةيكتب في بداية البحث: عنكاف البحث، كاسـ الباحث، القسـ، الكمية، الجامعة، المدين، 

 بالمغتيف العربية كاإلنجميزية.  Keywordsالبمد، كالكممات المفتاحية 

 لعرض البحث أك الكرقة مف حيث الخبلصة  ىيجب أف تتبع الطريقة العممية المثم
كمناىج ككسائؿ البحث، كعرض المكضكع  كتحميمو، كالنتائج التي تـ التكصؿ إلييا، 

 نيج المتبع.كالتكصيات المقدمة، كقائمة المراجع كفؽ الم

 ترقيـ الجداكؿ كاألشكاؿ كالرسكمات كالصكر المرسكمة بالحبر األسكد،  ىيجب أف يراع
، عم  أف تككف كاضحة عند إعادة إنتاجيا.  ىمع اإليضاح المقابؿ لكؿو

 .تخضع البحكث المقٌدمة لمنشر، لمتقكيـ مف قبؿ مختصيف في مكضكع البحث 

 كضيح الدرجة التي منحت لمرسالة  كزمانيا، في حالة البحكث كاألكراؽ المستمة، يجب ت
  كالجامعة التي قدمت ليا، كالمجنة التي قكمتيا.
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 ( بعد التحكيـ يطمب مف الباحث تسميـ البحث في قرص مدمجCD.) 

  يحؽ لييئة التحرير إجراء التغيرات التي تراىا ضركرية ألغراض الصياغة أك تصكيب
 األخطاء النحكية، أك الترقيـ.

  .يرجي مف الباحثيف إرفاؽ سيرتيـ الذاتية 

  .يحؽ لمف ينشر لو بحث في المجمة نسختيف مف العدد المعني 

  المجمة غير ممزمة برد األكراؽ التي لـ يتـ اعتمادىا لمنشر، كترسؿ إفادة بعدـ النشر
 لمكاتب. 
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 كممة العدد

أرسميا لكؿ  كاألفكار النٌيرة، أىديكـ  أجمؿ التحٌيات كأطيبيا، الذكيةالعقكؿ ب احأصإلى 
تقديران  ،رسالة أبعثيا مميئة بالحٌب كالتٌقدير كاالحتراـميتـ بالبحث العممي كالنشر في شتى ضركبو 

 كالمجتمع. لمجيكداتكـ المقدرة لخدمة اإلنسانية

ارة رابحة كعبادة مفضمة مقبكلة، كىذا ىك دكر في مجاؿ تزكية العقكؿ تج االستثمار أصبح
كذلؾ مشيكد مف خبلؿ محكمة مستقبمية كاستراتيجية كرسالة ثكرة التعميـ العالي كالبحث العممي برؤية 

عضاء ىيئة التدريس بالجامعات كالمعاىد ألمبحث العممي سنكيان كحث  ةتزايد الميزانية المخصص
، مف خبلؿ الحاضنات التي ترعاىا الكزارة أكة مدعكمة بالكامؿ السكدانية لتبني مشاريع بحثية جماعي

ندعك كافة الباحثيف لبلستفادة مف ىذه الفرصة الطبية كنحف بدكرنا كمنسقيف لمعمؿ  المنطمؽ اذكمف ى
 ؾلاإلجراءات كاالستمارات المخصصة لذكتبسيط  البحثي ال نتكانى مف تقديـ أم خدمة لتسييؿ

لباحثيف بالمشاركة كاالستكتاب في قضايا الساعة كذلؾ في نشر كتعزيز نحث األخكة اكما  ،الغرض
  .ثقافة السبلـ كالنشأة اإليجابية كجيكد إصحاح البيئة فيي اىتماـ الباحثيف كىـ المعنييف باألمر

فيي في أيدو أمينة  يـشكر كافة الباحثيف الذيف أكلكنا ثقتيـ بنشر أبحاثأحب أف أفي الختاـ 
 .ـكرٌب العرش يحميك ـفجزيؿ الٌشكر نييديكالنشر بإذف اهلل تعالى ثابتة نحك كتسير كميا عمى خطى 

 

.  
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 اإلسالمي الفقو في الصغار تأديب
 اهلل عبد يس بابكر د. عمى

 األستاذ المشارؾ بكمية الشريعة والقانوف
 مستخمصال

ىذا البحث أىمية التأديب كالرسالة التي ينبغي أف يضطمع بيا اآلباء كالمربيف تجاه  تناكؿ 
كما أثير حكؿ عقكبة الجمد باعتبارىا مف أىـ كسائؿ التأديب لمصغار، بيف مؤيد يرل ، تأديب الصغار

أىميتيا لردع الخاطئ كرده إلى الصكاب، كزجر غيره، كبيف مستنكر ليا باعتبار أنيا ال تتفؽ 
األخبلقيات اإلنسانية ليذا العصر، كما أنيا تؤدل إلى تنمية الشعكر بالنقص كالمرارة في نفس مف ك 

الجمد في التأديب لطبلب عقكبة ، كأنيا تقمؿ مف معنكيات المحككـ عمييـ، كمقدار عمييايتعرض 
لشعائر العمـ باعتباره نكع مف أنكاع التعزير سكاء كاف ذلؾ لتأديب الصغار لحضيـ عمى إقامة ا

ايير كالشركط كالخطكات التي ىـ المعكما تطرؽ البحث ألالدينية، أك لغرض التأديب أك التعميـ، 
تباعيا عند استخداـ العقاب البدني، إضافة إلى آراء الفقياء فيما يتعمؽ بحكـ التجاكز في ايجب 

 .التأديب الذم يفضي إلى القتؿ
التأديب ىك إصبلح الصغير كرياضتو عمى  إف المقصد مفبيا البحث  التي خرج أىـ النتائج

خراجو إنسان يصمح كيفيد المجتمع بعد ما كاد أف ينزلؽ كينحرؼ كيتيو في  ان سكي ان محاسف األخبلؽ كا 
ظممة الضبللة كالخطيئة، كأف البطش كالشدة عمى الصغار سكاء كانت لمتأديب أك التعميـ مضرة بيـ 

اضطرابو كزعزعتو، مما يؤثر سمبان عمى مستقبؿ حياتو كتؤدم إلى عدـ االستقرار النفسي لمصغير ك 
  كتعميمو.

انتياج أسمكب التأديب كالتربية بالثكاب، كاالجتياد في ربيف دالم عمىالتكصيات ىـ أ أما
معاممة الصغار بالعطؼ كالرحمة كالميف، كتجنب القسكة كالشدة بيـ، كأف يتجنبكا الجمد لمصغار الذيف 

أعمارىـ، ألف ضرره أكبر مف نفعو في ىذه المرحمة. كغيرىا مف النتائج لـ يبمغكا العاشرة مف 
 كالتكصيات.

Abstract 

This paper discusses the importance of discipline and the message that 

parents and educators should make towards disciplining young people, What 

was raised about the punishment of flagellation as one of the most important 

means of discipline for young people, Between supporters see its importance 

to deter the wrong and his return to the right, and the denial by others, as it 

doesn’t agree with the human ethics of this era, it also leads to the 

development of the sense of shortness and bitterness in the same exposed, 
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and that it reduces the morale of the sentenced, and talked about the amount 

of flagellation in the discipline of students of science as a kind of pretext, 

whether for young discipline to encourage them to establish religious rites, 

or for the purpose of discipline or education. The study also dealt with the 

most important criteria, conditions and steps to be followed in the use of 

corporal punishment, as well as the opinions of jurists regarding the rule of 

overtaking discipline leading to murder.  

The main findings  of the research are that the purpose of discipline is 

to reform the small and its sport on the virtues of morality and to bring it out 

to a man who is fit and useful to the society after almost slipping and 

slipping away in the darkness of misguidance and sin. The oppression and 

distress on the young, whether for discipline or education, The psychological 

stability of the young and disturbed and destabilized, which negatively 

affects the future of his life and education.  

The most important recommendations on the trainers to follow the 

method of discipline and education, and diligence in the treatment of young 

people with compassion and compassion and soft, and avoid cruelty and 

severity, and avoid skin for young children under the age of 10, because the 

damage is greater than the benefit at this stage. And other conclusions and 

recommendations 

 المقدمة
األرض، فيـ أعز كأغمى ثركة كبعد. إف أبناءنا الصغار ىـ فمذات أكبادنا تمشي عمى 

نممكيا، فيـ ركح حياتنا، ككؿ مستقبمنا، كزادنا لآلخرة، كريحانتنا في الجنة إف شاء اهلل، لذا فإف 
العناية بيـ كالحفاظ عمييـ مف أكجب كاجباتنا، كليـ عمينا حقكؽ ينبغي أف نرعاىا، كمف أىـ ىذه 

أقكياء، صالحيف، نافعيف لمجتمعاتيـ، كىذا ال يتأتى  أسكياء، الحقكؽ أف ييرٌبكا كيؤدبكا لينشئكا أناسان 
فالتأديب لو أىميتو القصكل في حماية  –إال ببذؿ الجيد في تربيتيـ كالتربية تحتاج إلى التأديب 

الصغار مف االنحراؼ عف الطريؽ السكم، كتقع المسئكلية الكبرل في إصبلح الصغار كتأديبيـ عمى 
الة غيابيـ، مف جد كأخ ككصي كغيرىـ، كمف ثـ تسند المسئكلية الكالديف كمف يقكـ مقاميـ في ح

كذلؾ لممعمـ، سكاء كاف معمـ كتاب أك معمـ الحرفة أك الصنعة، كمف ثـ كؿ المجتمع أفراد 
كمؤسسات مجتمع مدني كرسمي. كنقدـ بدكرنا ىذا البحث كمحاكلة منا لئلسياـ في معالجة ىذا 

الحديث عنو في  الفقو اإلسبلمي فقط، كتناكلت جكانب  المكضكع، أم تأديب الصغار، كقد حصرت
أخرل ميمة مف ىذا المكضكع في بحث آخر بعنكاف: حؽ تأديب الصغار أحكامو كحدكده في 
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القانكف، كقد تناكلت في ىذا المكضكع عدة مكضكعات ميمة تستحؽ المناقشة، مثؿ: استخداـ 
كبعض آراء المحدثيف فييا مف بيف مؤيد كمستنكر العقكبات القاسية كالجمد، ككسيمة تأديبية تربكية، 

ليا، كحدكد الجمد كمقداره مف حيث عدد الجمدات، كاختبلفات فقياء المسمميف في ذلؾ، كما أكردت 
ب حديث النبي صمى اهلل الرأم الفقيي في تأديب الصغار كجمدىـ إلقامة الشعائر الدينية، كىؿ ينسح

ية العبادات. كتحدثت كذلؾ عف عقاب الصغير لمتأديب : ) كاضربكىـ لعشر( عمى بقعميو كسمـ
سراؼ كتجاكز كلـ  كالتعميـ، كأثره السيئ في نفس الصغير كمستقبمو، إف تـ ىذا العقاب بتفريط كا 
يراعى فيو الضكابط كالشركط التي كضعيا الفقياء كالتربكيكف عند ممارسة الجمد، كقد خصصت 

معايير لجمد الصغار، كناقشت في ىذا البحث مسألة التجاكز مطمبان خاصان بيذه الشركط كالضكابط كال
في التأديب الذم يفضي إلى القتؿ، كأكردت آراء  الفقياء فييا مف حيث الضماف كتحمؿ المسئكلية 
كعدمو. كمف ثـ زيمت ىذا البحث بخاتمة تحكم أىـ النتائج كالتكصيات، مع ذكر فيرس لممصادر 

 كالسداد كالقبكؿ. كالمراجع . كاهلل نسألو التكفيؽ
 المبحث األوؿ: تعريؼ التأديب وأىميتو ومقداره وحدود الضرب فيو.

 تعريؼ التأديب والصغار لغة واصطالحاً : المطمب األوؿ
 أواًل: تعريؼ التأديب لغة :

: كىك األدبي الذم يتأدب بو األديب مف الناس، سيمِّي أدبان ألنو يأًدبي الناس مف  :التأديب لغة أدىبى
 . 1المحامد، كينياىـ عف المقابح إلي 

تأٌدب بو: تعمـ عميو األدب، كتأدب معو أك  : دٌربو كعٌكده، ككأدَّب: دٌرب كعٌكد ، كيقاؿ: أٌدب فبلنان 
 .لكلده ، كاستأدبو لكلده: اتخذه مؤدبان كاستأدبو: اتخذه مؤدبان ،  بو: أظير الخمؽ الحسف كاحترامو

 .2.كاألدب: العقاب كاألدب: تقكيـ المسيء كاألدب: التدريب،
ٍسفى الخمؽ : تيذَّب، تعمَّـ األدبى كحي  .3كأدَّبى

محاسف األخبلؽ ، كأدَّبو : لٌقنو فنكف األدب ، كجازاه عمي إساءتو . كتأدَّب تعمـ  ىكأٌدبو : راضو عم
 . 1األدب

                                                           

ـ ، تحقيؽ : عامر أحمد حيدر. مختار 2009، 2، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت _ لبناف، ط4/562لساف العرب، البف منظكر   1
 ، الناشر: دار الحديث بجكار إدارة األزىر، تحقيؽ: محمكد خاطر،  بدكف.429الصحاح، لئلماـ محمد  الرازم، ص

 - 1979، مف 1. الناشر: كزارة الثقافة كاإلعبلـ ، الجميكرية العراقية ، ط1/95، بيتر آف ديكًزم رينيارت ،  تكممة المعاجـ العربية 2
ميـ النعىيمي ، جماؿ الخياط . 2000  ـ ، نقمو إلى العربية كعمؽ عميو ، محمَّد سى

 -ىػ  1429، 1شر: عالـ الكتب ط، النا1/74 د أحمد مختار عبد الحميد عمر ، بمساعدة فريؽ عمؿمعجـ المغة العربية المعاصرة ،  3
 ـ 2008
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: ىٌذبو كرٌباه عمى محاسف األخبلؽ، مف أدَّب كلده ص غيرنا سيرَّ بو كبيرن ، كأدَّبى المسيءى: كأدَّبى الغبلـى
ـ عكجو  .2عاقبو كجازاه عمى إساءتو كقكَّ

 ثانيًا: التأديب اصطالحًا:
كرد تعريؼ التأديب في االصطبلح بمعنييف، األدب، كالتأديب .حيث جاء في كتاب 

 : )أف التأديب: عبارة عف معرفة ما يحترز بو عف جميع أنكاع الخطأ (.3التعريفات 
  4اأٍلىدىب ، اٍسـ يىقع عمى كؿ رياضة محمكدة يتخرَّج بيا اإلنسىاف في فضيمىة مف الفضائؿ(. كقيؿ

 . 5كالتَّأديب: نكع مخفَّؼ مف المَّكـ أك العقكبة ييراد بو اإلصبلح
ًمٍنو    .6ٍلكىاًلد كتأديب اٍلمعمـتىٍأًديب اكىاأٍلىدب ًبمىٍعنى التٍَّأًديب كىىيكى أىعـ مف التٍَّعًزير، كى

كالتأديب كالزجر: إما مقدَّر كالحدكد، أك غير مقدَّر كالتعزير، كىك مع اإلثـ في المكمفيف، أك بدكنو 
، كيمحؽ بالتأديب تأديب اآلباء كاألميات لمبنيف كالبنات، كالسادات 7في الصبياف كالمجانيف كالدكاب

ير إفراط ، ككذلؾ تأديب القكانيف الشرعية مف غ ىاء، بحسب جناياتيـ كاستصبلحيـ عملمعبيد كاإلم
األزكاج لمزكجات عمي نحك ذلؾ ، ككذلؾ تأديب الدكاب بالرياضات ، كميما حصؿ ذلؾ باألخؼ مف 
القكؿ ، لـ يجز العدكؿ إلي ما ىك أشد منو ، لحصكؿ المقصكد بذلؾ ، فالزيادة مفسدة بغير مصمحة 

المفسدة ، فبل في استصبلحو عف تمؾ  فتحـر  ،... فإذا كانت العقكبة المناسبة لتمؾ الجناية ال تؤثر
، أما بالمرتبة المناسبة فمعدـ الفائدة، كأما ما ىك أعمي منيا فمعدـ المبيح لو، يحؿ أف يزجر أصبلن 

تَّب عمي تمؾ الجناية  .8فيحـر الجميع حتي يتأتَّى استصبلحو بما يجكز أف ييرى

                                                                                                                                                                             

 2، ط1/30المعجـ الكسيط ، لمدكتكر إبراىيـ أنيس ، كالدكتكر عبد الحميـ منتصر ، كعطية الصكالحي ، كمحمد خمؼ اهلل األحمر ،  1
 ـ ، القاىرة . 1972

 .1/74معجـ المغة العربية المعاصرة،   2
 ـ ، تحقيؽ: نصر الديف تكنسي. 2007، 1ناشر: شركة القدس لمتصدير، القاىرة، ط، ال34لمعبلمة عمي بف الحسيني الجرجاني، ص   3
 . بيركت  –دار إحياء التراث العربي  ، الناشر:23/23العينى، ألبي محمد بدر الديف  ،عمدة القارم شرح صحيح البخارم  4
 .1/74معجـ المغة العربية المعاصرة  5 
 .23/23عمدة القارم شرح صحيح البخارم، 6
جزء مف شرح تنقيح الفصكؿ في عمـ األصكؿ ، ألبي العباس شياب الديف القرافي، إعداد الطالب : ناصر بف عمي بف ناصر الغامدم   7

جامعة أـ القرل، ط،  –، الناشر: رسالة عممية، كمية الشريعة 2/582)رسالة ماجستير ( إشراؼ: فضيمة الدكتكر /حمزة بف حسيف الفعر، 
 ـ.2000 -ق 1421

 .582/ 2جزء مف شرح تنقيح الفصكؿ في عمـ األصكؿ ،   8
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غىر، كتصٌغر: صار  ثالثًا: الصغير لغة: صغيران كفيو تصٌغر بو: أصغره كحقره صغر: مصدره صي
كأذلو. تصاغر: يقاؿ عف عديد مف األشخاص: تصاغركا. أم كانكا مف حداثة السف، تصاغر لو: 

 .1استصغر: طمب الصغير، كعده صغيران. نىٍحكيه صغٌيرات، صغارٌم. صبياني، طفمي تكاضع كذٌؿ لو.
غير، مفرد:  ًصغار، مؤنث صغيرة، جمع مؤنث صغيرات ك   غائري فصى  قاؿ الشاعر: -صى

كا سادات أقكاـً  ال تزدرٌف صغارنا في مبلعبيـ ... فجائزه  قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ: )لىٍيسى ًمنَّا  -أف ييرى
نىا( قٍِّر كىًبيرى نىا كييكى ًغيرى ـٍ صى ـٍ يىٍرحى ٍف لى ًغيرنا{-2مى بَّيىاًني صى ٍمييمىا كىمىا رى قيٍؿ رىبِّ اٍرحى  .3قاؿ تعالى: }كى

 .4الصغير ىك مف لـ يبمغ الحمـ صغير اصطالحًا:رابعًا: ال
الطٍِّفؿ: ىك الصغير مف أكالد الناس كالبقر كالظباء كنحكىا مف الحيكاف، قاؿ اهلل تعالى:) أىًك الطٍِّفًؿ و 

مى عىٍكراًت النِّساًء( كا عى ـٍ يىٍظيىري   .6أم األطفاؿ 5الًَّذيفى لى
ا،... فىمىٍك ًقيؿى " الطٍِّفؿي " بىدىالن ًمٍف "  ًغيرىًة أىٍيضن ؽِّ الصَّ ًغيًر ىيكى ًفي حى ؽِّ الصَّ ـى الًَّذم ًفي حى ٍك  إفَّ اٍلحي

ًغيرىةى  ًغيرى كىالصَّ يىٍشمىؿي الصَّ ُـّ كى ًغيًر " لىكىافى يىعي  .7الصَّ
التي تطمؽ عمى يتضح مما سبؽ أف كممة صغير ىي أعـ كأشمؿ مف غيرىا مف العبارات 

الصغير في الفترة مف كالدتو حتى البمكغ، أف كممة صغير تطمؽ عمى الصغير كالصغيرة، كعمى 
 الصبياف كاألطفاؿ، كالصغير يأتي بمعنى الطفؿ، كالصغير بمعنى مف لـ يبمغ الحمـ.

                        
 

                                                           

 .6/446تكممة المعاجـ العربية،  1
ىػ(الناشر: 241(  مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ،  ألحمد بف حنبؿ  الشيباني )المتكفى: 6733، برقـ)11/345أخرجو أحمد في مسنده، 2

 عادؿ مرشد، كآخركف. - ـ المحقؽ: شعيب األرنؤكط 2001 -ىػ  1421، 1مؤسسة الرسالة ط
 .24سكرة اإلسراء اآلية  3
 ، بدكف.4/181شرح زاد المستقنع، ألحمد بف محمد بف حسف بف إبراىيـ الخميؿ،   4
 (.31سكرة النكر اآلية ) 5
، المؤلؼ: نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني )المتكفى:  6 دار الفكر  ، الناشر:7/4126ىػ( 573شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك

مطير بف  -ـ، المحقؽ: د حسيف بف عبد اهلل العمرم 1999 -ىػ  1420، 1سكرية( ط -لبناف(، دار الفكر )دمشؽ  -المعاصر )بيركت 
 د يكسؼ محمد عبد اهلل. -عمي اإلرياني 

 -ىػ 1411، 1، الناشر: دار الجيؿ، ط2/418ىػ(،1353أميف أفندم )المتكفى:  درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ، لعمي حيدر خكاجو 7
 ـ، تعريب: فيمي الحسيني.1991 -
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 أىمية التأديب المطمب الثاني:
الجنيف حيف يميؿ إلى اعتبار الجنيف المخمؽ مخمكقان سكيان تامان لو يبمغ اإلسبلـ الذركة بتكريـ 

حؽ التممؾ كالكراثة، كال يجكز ألحد أف يمس حقان مف حقكقو بعد أف صانتيا إرادة اهلل العميـ الخبير. 
 كمتى كلد المكلكد فإنو يصبح إنسانان مكرمان كاإلنساف الكبير، ال مسئكؿ عنو بعد اهلل إال أبكاه ، فيما
يجداف فيو صفحة بيضاء نقية ينقشاف فييا ما يرغباف، أك عجينة طيعة مرنة يطبعانيا عمى ما 
يحباف، مصداقان لقكؿ النبي الكريـ صمكات اهلل عميو: ) كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة فأبكاه ييكدانو أك 

تككنكا أنتـ حتى  1ينصرانو أك يمجسانو: كما تنتج البييمة بييمة جمعاء ىؿ تحسكف بيا مف جدعاء
 (اؿ: )اهلل أعمـ بما كانكا فاعميفرسكؿ اهلل مف يمكت كىك صغير؟ ق تجدعكنيا ؟ قالكا: أرأيت يا

(. كاآلباء كاألميات ىـ المسئكلكف بعد اهلل عف كؿ ما يتعمؽ بأشخاص أكالدىـ كطباعيـ 3()2)
اهلل عميو كسمـ جعؿ كعاداتيـ الخيرة كالسيئة. يقكؿ دكتكر صبحي الصالح: ككأني برسكؿ اهلل صمى 

الفكرة نصب عينيو حيف ألٌح في أحاديثو عمى ما أسماه تأديب األكالد بصكرة عامة كما في قكلو : 
كتأديب البنات بصكرة خاصة كما في قكلو: ) مف كانت لو ثبلث بنات  4)أٌدبكا أكالدكـ كأحسنكا أدبيـ(

 (.6()5هلل فييف فمو الجنة البتة ()بنات أك ثبلث أخكات، أك بنتاف أك أختاف، فعمميف كأدبيف كاتقى ا
كنحف نتحدث عف تأديب الصغار كالذم يندرج تحت باب التعزير ك تعتبر عقكبة الجمد   

مف أىـ كسائمو، فقد تعرضت ىذه الكسيمة قديمان كحديثان  إلى نقاش كاسع بيف مؤيد ليا، كرافض، كمف 
 ىك في منزلة بيف المنزلتيف.

                                                           

مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم ىامش صحيح مسمـ، ل الجدع قطع األنؼ كاألذف كالشفة كالذم قطع منو ذلؾ أجدع كاألنثى جدعاء.) 1
 بيركت، المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي. –شر: دار إحياء التراث العربي ، النا2/944ىػ(261النيسابكرم )المتكفى: 

، 1، الناشر: دار طكؽ النجاة، ط2/94( صحيح البخارم، لمحمد بف إسماعيؿ البخارم، 1358أخرجو البخارم في صحيحو برقـ )  2
 ىػ، تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر.1422

 ـ.1975لبناف، ط،  -، الناشر: دار العمـ لممبلييف، بيركت 234-233صبحي الصالح، صمعالـ الشريعة اإلسبلمية، لمدكتكر: 3 
( ، بمفظ )أكرمكا أكالدكـ ...( الناشر: 3671، برقـ )8/171صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجة، ذكره محمد ناصر الديف األلباني في كتابو   4

نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية، كقاؿ األلباني: مف إنتاج مركز  -المجاني  -الناشر: برنامج منظكمة التحقيقات الحديثة 
 ضعيؼ.

(، دار النشر: دار 407، برقـ )1/585سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة، أخرجو األلباني في كتابو 5 
 .ضعيؼكقاؿ: ، ـ 1992ىػ /  1412 ،1ط، المممكة العربية السعكدية  -المعارؼ، الرياض 

 .240معالـ الشريعة، ص 6
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:  يثير الحديث عف الجمد مشكمة العقكبات البدنية 1العٌكا حيث قاؿ الدكتكر. محمد سميـ
بصفة عامة كمدل مبلءمتيا في ظؿ األفكار الحديثة في عممي اإلجراـ كالعقاب،... فأما المؤيدكف 
لمعقكبات البدنية يذىبكف إلى أنيا تخيؼ الجناة لما فييا مف إيبلـ البدف، فبل يفكركف في العكدة إلى 

تقي مف الشركر التي تترتب عمى تطبيؽ عقكبة الحبس مف اختبلط المجرميف  الجريمة، ... كأنيا
 كغيرىا مف الحجج. بعضيـ ببعض، كتعكدىـ حياة البطالة، كتفشي األخبلؽ السيئة بينيـ.

أما المستنكركف لمعقكبات البدنية فإنيـ يقكلكف: أف العقكبة البدنية عقكبة بربرية تنتمي إلى 
إلى تنمية  ممع األخبلقيات اإلنسانية ليذا العصر، كأنيا تؤد تتفؽ، كأنيا ال العصكر البعيدة الماضية

الشعكر بالنقص كالمرارة في نفس مف يتعرض ليا، كأنيا تقمؿ مف معنكيات المحككـ عمييـ، ... كتزيد 
 مف قسكة اآلمريف بيا كالقائميف عمى تنفيذىا. 

كثيران مف الباحثيف في الشرؽ كالغرب  كبرغـ ىذه الحجج التي تساؽ ضد العقكبة البدنية فإف
ال يزالكف يطالبكف بيا، بؿ إف إحصاءن أجرم في بريطانيا مؤخران أظير أف الغالبية مف الذيف سئمكا  
مف البالغيف قد أيدكا عكدة العقكبات البدنية لبعض الجرائـ. كذلؾ فإف التزايد المستمر في ارتكاب 

تابات التي ينادم أصحابيا بعكدة العقكبات البدنية، كبخاصة الجرائـ، أدل إلى ظيكر الكثير مف الك
في جرائـ العنؼ الكاقع عمى األشخاص.)كىي مطبقة في كثير مف البمداف العربية، كالمممكة العربية 

 السعكدية، كالسكداف، كمصر، كغيرىا(.
ذا كانت ىذه ىي خبلصة اآلراء التي تساؽ لمتدليؿ  عمى كيمضي دكتكر العٌكا قائبلن: كا 

صبلحية العقكبات البدنية أك عدـ صبلحيتيا، فإننا نرل أنو يجب أف نفرؽ بيف أمريف: بيف تطبيؽ 
العقكبة البدنية بصفة عامة، كبيف تطبيقيا في الجرائـ التي يعاقب عمييا تعزيران. أما التطبيؽ العاـ 

كال يجكز المساس  لمعقكبات البدنية فيك مقرر في جرائـ القذؼ كالٌزنى كىي مف جرائـ الحدكد،
 باألحكاـ المقررة ليا تعديبلن أك تغييران في مجتمع يتخذ اإلسبلـ شريعتو كيطبؽ أحكاميا.

كأما في نطاؽ التعزير فإف في األمر سعة، إذ المرجع فيو إلى السمطة التقديرية ألكلي 
عف الجريمة مف تأثيره في الكؼ  –أك غمب عمى الظف  –األمر، قضاة كانكا أك حكامان، فكؿ ما ثبت 

                                                           

 ـ.1983، 2مصر، ط  -كما بعدىا، )بتصرؼ(، دار المعارؼ، القاىرة 280في كتابو أصكؿ النظاـ الجزائي، ص 1
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العقكبات، جاز تكقيعو، بغير قيد، سكل قيد المبلمة بيف العقكبة كالجريمة التي تقرر ليا. كبناءن عميو 
 يجكز تطبيؽ عقكبة الجمد في الجرائـ التعزيرية. 

رأينا في ىذه المسألة أنو في حالة ممارسة التأديب مف قبؿ الكالديف، أك مف ينكب عنيما     
كدىما، مف كلي أك كصي أك قريب، فاألفضؿ االبتعاد عف العقكبة البدنية، في حالة عدـ كج

كممارستيا فقط في حالة التقصير في أداء الشعائر الدينية، لحض النبي صمى اهلل عميو كسمـ اآلباء 
 عمى ذلؾ.

كأرجح الرأم القائؿ بجكاز تكقيع العقكبة البدنية، أم عقكبة الجمد عمى الصغير الجانح،  في 
 أك معمـ الكتاب، كذلؾ لعدة أسباب: ة ممارسة التأديب مف قبؿ األستاذ،حال

ميقي كاحد، فيـ  ٍمقي كخي أكالن: أف اهلل سبحانو كتعالى لـ يخمؽ البشر جميعيـ في مستكل خى
مختمفيف في طبائعيـ كغرائزىـ كأخبلقيـ كسمككيـ كتصرفاتيـ، كبعض الصغار أشٌد قكة كبأسان 
 كشراسة مف غيرىـ، كغريزة حب الذات كالتعالي كالتكٌبر كالعناد مكجكدة في بني البشر كغيرىـ مف
المخمكقات ، فبل يمكف كسر جماح ىذه النفكس الشريرة الجانحة، عف الثكراف كاالعتداء عمى غيرىا 
كردىا إلى رشدىا إال بإيجاد عقكبة رادعة تكقؼ جمكحيا كردىا لمصكاب ، كال عقكبة أنجع كأنجح مف 

الجمد التي أكردناىا  .لكف مع مراعاة ضكابط1بالقرآف( ال يزع عقكبة )الجمد( )فإف اهلل يزع بالسمطاف ما
 في ىذا البحث.

ثانيان: أف عقكبة الجمد قد أباحيا الفقياء كالتربكيكف، عمى أف يككف الجمد معتدالن كببل إسراؼ 
 كال تجاكز كسنكرد الشركط كالضكابط المحددة لذلؾ إف شاء اهلل .

لتي تكقع عمى ثالثان: إف العرؼ كالعادة جريا كاطردا عمى قبكؿ المجتمع لمعقكبة البدنية ا
المؤدَّب سكاء كاف المقصد مف ذلؾ التأديب كما يقع ذلؾ مف الكالديف كغيرىما، أك التأديب لمتعميـ 

 سكاء كاف ذلؾ مف قبؿ األستاذ المدرس، أك معمـ الصنعة.

                                                           

ىذا األثر مركم عف عثماف رضي اهلل عنو كليس بحديث، فمـ أقؼ عميو في كتب الحديث قط )صفكة التفاسير، لمحمد عمي  1
 ـ(. 1997 -ىػ  1417، 1القاىرة،  ط –ار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الناشر: د2/368الصابكني،
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رابعان: إف قرار منع الجمد في المدارس الصادر مف كزارة التعميـ العاـ، المبني عمى النص 
كف الطفؿ بمنع العقكبات القاسية عمى األطفاؿ، في رأم  قد ينعكس سمبان عمى الذم كرد في قان

عممية التعميـ كالتعمـ، كالجيكد التي يبذليا التربكيكف في تربية كتأديب الصغار، ألنو يساعد أبناءنا 
عمى التحرر السالب كالذم يفضي بالكثير منيـ إلى التياكف كقمة االنضباط كالعناد المضر كىذا 

دم بدكره إلى قمة طاعة كاحتراـ الطالب لؤلستاذ ، خاصة إذا عمـ أنو ال يجمد أبدان، إال بحضكر يؤ 
كلي أمره كمكافقتو عمى العقكبة ألنو لـ تنجح معو كؿ الكسائؿ التربكية األخرل، فإف مسألة إحضار 

ف بعض كلي األمر ىذه قد تككف شاقة كلف تتكفر في كؿ األكقات كعدة مرات، كنعمـ جميعان أ
الطبلب سكاء كانكا في مرحمة األساس أك الثانكم قد يكازكا بعض األساتذة في أحجاميـ كفتكتيـ 
كقكتيـ ، كىذا بدكره يساعد في تمردىـ عمى التكجييات كاألكامر كعدـ احتراميـ لؤلساتذة كبصكرة 

ديف كدكرىـ في التربية مستمرة مما يؤثر سمبان عمى بقية الطبلب كىذا يؤثر كذلؾ بدكره سمبان عمى الكال
 كالتأديب ألبنائيـ.

قد يقكؿ البعض أف البديؿ لمنع التربية كالتأديب بالعقاب ىك التربية كالتأديب بالثكاب، نعـ 
بؿ ىي مقدمة عمى التأديب بالعقاب، كلكف التأديب بالثكاب إف كجد ال يكفي كحده، ألنو يحتاج إلى 

ذ أكالن، ألنو ىك العمكد الفقرم ليذه العممية، ألنو ىك الذم طكيمة يؤىؿ مف خبلليا األستا استراتيجية
يزرع القيـ كاألخبلؽ السمحاء كالسمكؾ اإلسبلمي في نفكس الطبلب، كىذا بدكره يحتاج إلى كقت 

 كجيد كاستعداد مادم كمعنكم مف قبؿ الطالب كاألستاذ معان. كاهلل أعمـ.
             

 أدٌة ومقدارهالمطلة الثالث: حدود الضرب فً الت

لمكالديف كالمعمميف استخدامو، ضبط ىذا  كسمحعندما أجاز الشرع الجمد لمتأديب أك لمتعميـ 
الحؽ كحصره في حدكد معينة، كجعؿ لو مقدار معيف بحيث ال يتجاكزه الشخص المخكؿ لو 

: كمف -رضي اهللي عنو  -قىاؿى عيمىري  ممارستو، كأف ال يستبد بو كال يسرؼ كال يتجاكز في ممارستو.
ا عمى أف يككف الكاًزع لكؿِّ أحدو مف نفسو، كقاؿ محٌمد بف أبي زيد  ٌدبو الشَّرع ال أدَّبو اهللي، حرصن لـ يؤى
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بياف في  في كتابو عف أحكاـ المعٌمميف كالمتعٌمميف: إٌنو ال ينبغي لممؤدِّب أف يضًرب أحدنا مف الصِّ
.التَّعميـ فكؽ ثبلثىة   1أسكاطو

كىاٍختمؼ اٍلعممىاء ًفي مبمغ التٍَّعًزير عمى أىٍقكىاؿ. أىحدىىا: الى ييزىاد عمى عشر جمدات إاٌل ًفي حد،  
ًكم عف المٍَّيث أنو قاؿ: يحتمؿ أىف ال يتجاكز بالتعزير عشرة  اؽ. كىالثَّاًني ري ٍسحى كىيكى قىكؿ أىٍحمد كىاً 

يٍحتىمؿ مىا سكل ذىًلؾ. كىالثَّالً  ث: أىف الى يبمغ فىكؽ عٍشريف سىٍكطنا. كىالرَّاًبع: أىف الى يبمغ أىكثر مف أسكاط، كى
ثبلًثيف جمدة، كىما مركياف عف عمر، رىًضي اهلل تعالى عنو. كالخاًمس قاؿ الشَّافعي في قىٍكلو اآلخر: 

ًمٍنوي  ال يبمغ عشريف سكطنا. كالسَّادس قاؿ أبك حنيفة كمحٌمد: الى يبمغ ًبًو أربًعيف سكطنا بؿ ينقص
سىٍكطنا، كًبو قاؿ الشَّافعي في قكؿ، كالسَّاًبع قىاؿى اٍبف أبي ليمى كىأىبيك ييكسيؼ: أىٍكثىره خمسة كسبعكف 
ًكمى  سكطنا. كالثَّاًمف قاؿ مالؾ: التَّعًزير ريبما كاف أىكثر مف اٍلحد ًإذا أٌدل اإًلماـ اجًتياده إلى ذًلؾ، كىري

اسع قاؿ المٍَّيث: ال يتجاكز تسعة كأىقؿ، كًبو قاؿ أىؿ الظَّاىر، نقمو مثمو عف أبي ييكسيؼ كأبي ثىٍكر كالتَّ 
، كالعاشر قاؿ الطَّحاًكٌم: كىال يجكز اعتبار التٍَّعًزير بالحدكد ألىنيـ لـ يىٍختىًمفيكا ًفي أىف التٍَّعًزير  اٍبف حـز

التعزير أدنى الحدكد ، فإف كاف عمى فبل يبمغ ب  2.مكككؿ ًإلىى اٍجًتيىاد اإًلمىاـ فيخفؼ تىارىة كيشدد أيٍخرىل
ف كاف عمى عبد لـ يبمغ بو عشريف ، لما ركم أف  النبي صمى اهلل عميو  حر لـ يبمغ بو أربعيف ، كا 

كركم عف عمر رضي اهلل عنو أنو كتب  3كسمـ قاؿ : )مف بمغ بما ليس بحد حدان فيك مف المعتديف (
سكطان ( كركم عنو ثبلثيف سكطان ، كركم عنو ما  إلى أبي مكسى : ) ال تبمغ بنكاؿ أكثر مف عشريف

كألف ىذه المعاصي دكف ما يجب فيو الحد فبل تمحؽ بما يجب فيو الحد 4 بيف الثبلثيف إلى األربعيف (

                                                           

 ـ.1990،الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط 5/229ىػ(، 1354تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(، لمحمد رشيد رضا )تكفي:  1
 -، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيركت 23/23ىػ(،855متكفى: عمدة القارم شرح صحيح البخارم،  أبك محمد بدر الديف العينى )ال 2

 لبناف.
( بصيغة )مف بمغ حدان في غير حد ...(، السنف الكبرل، ألبي بكر البييقي )المتكفى: 17584، برقـ )8/567أخرجو البييقي في سننو،  3

ـ، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا. كقاؿ الزيمعي في  2003 -ىػ  1424، 3لبنات، ط –ىػ( ،الناشر:  دار الكتب العممية، بيركت 458
ىػ(  762نصب الراية: مرسؿ )نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي، لجماؿ الديف الزيمعي )المتكفى: 

ـ تحقيؽ: 1997ىػ/1418، 1السعكدية، ط –جدة  -لبناف/ دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية -بيركت  -الناشر: مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر 
 محمد عكامة.

)عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، كمعو حاشية ابف القيـ: تيذيب سنف أبي داكد  ،12/129أكرده العظيـ آبادم في كتابو عكف المعبكد،  4
يضاح عممو كمشكبلتو، ألبي عبد الرحمف، العظيـ آبادم )المتكفى:   1415، 2دار الكتب العممية، بيركت _ لبناف، طىػ(، الناشر: 1329كا 

 ىػ 
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.كقد ذىب إلى أنو ال يجمد فكؽ العشرة أسكاط إال في حد ، الميث كأحمد في المشيكر 1مف العقكبة
سحاؽ، كذىب أبك افعي كزيد بف عمي كالمؤيد باهلل كاإلماـ يحيى إلى جكاز الزيادة حنيفة كالش عنو كا 

عمى عشرة أسكاط ، كلكف ال يبمغ إلى أدنى الحدكد ، كذىب آخركف إلى أنو يككف في كؿ مكجب 
لى مثؿ ذلؾ ذىب األكزاعي كىك مركم عف محمد بف حسف الشيباني ،  لمتعزير دكف حد جنسو ، كا 

اكـ بالغان ما بمغ ، كقاؿ البييقي: عف الصحابة آثار مختمفة عف كقاؿ أبك يكسؼ أنو ما يراه الح
 .التعزير

.فينبغي 2كقاؿ أشيب: مؤٌدب الصبياف ال يضرب أكثر مف ثبلثة أسكاط، فإف زاد اقتص منو
عمر في قصة كلده  . كركم عف3لممعمـ في ميتعمِّمًو كالكالد في كلده أف ال يستبٌدا عمييما في التأديب

رضي اهلل -عبد الرَّحمف أبي شحمة لما شرب بمصر فحٌده عمرك بف العاص في البيت أف عمر 
أنكر عميو، كأحضر كلده أبا شحمة كضربو الحد جيرنا، كالجميكر عمى االكتفاء كحممكا صنيع  -عنو

في كتاب اآلداب كجاء 4كلده ال أف إقامة الحد ال تصح إال جيرنا تأديبعمر عمى المبالغة في 
: ) قاؿ إسماعيؿ بف سعيد: سألت أحمد)أم ابف حنبؿ( عٌما يجكز فيو ضرب الكلد، قاؿ: 5الشرعية

 ، كييضربي ضربان خفيفان. يؤدبي الكلد ييضرب عمى األدب،... كقاؿ أحمد: اليتيـ 
ى القتؿ. إال أنو ال يمـز اإلماـ في التعزير االقتصار عمى ما دكف الحد، كال لو االنتياء بو إل

كقد أمر اإلماـ مالؾ بضرب شخص أربعمائة سكط كجد مع صبي مجردان فانتفخ كمات كلـ يستعظـ 
لىدىهي أىٍك عبده ضرب تأديب فميجتنب الكجو6ذلؾ مالؾ رحمو اهلل تىوي أىٍك كى ٍكجى رىبى زى  . 7ك ًإذىا ضى

                                                           

 لبناف، بدكف. -، الناشر: دار الفكر ، بيركت 20/121المجمكع شرح الميذب ، لمنككم، 1
 .9/357شرح منح الجميؿ  2
 .1/597مقدمة بف خمدكف،  3
،  الناشر: المطبعة الكبرل 9/449ىػ(، 923)المتكفى:   إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم، ألحمد بف محمد بف عبد الممؾ القسطبلني 4

 ىػ،  بترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي.1323، 7مصر، ط  -األميرية 
ـ، تحقيؽ:  شعيب األرنؤكط ك 1996ق، 1416، 1لبناف، ط  -، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت 1/477اآلداب الشرعية، البف مفمح،  5

 عمر القياـ.
 .9/358 شرح منح الجميؿ، 6
الناشر: دار  1/165ىػ( 676المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج المؤلؼ: أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى:  7

 . 1392بيركت الطبعة: الثانية،  –إحياء التراث العربي 
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متأثِّركف بالغرب  فالذيف يينكركف الٌضرب، كيمنعكف منو، كيقكلكف: إٌنو كسيمة فاشمة ىؤالء 
أٌما ما جاء عف اهلل  كبتربية الغٍرب، كىـ ينقمكف إلينا ما تحٌممكه عف ىؤالء، ألنيـ تعٌممكا عمى أيدييـ.

كسيمة ناجحة، لكف يككف بحدكد، ال يككف ضربان  الضربكعف رسكلو كعف سمفنا الصالح فيك أٌف 
ٌنما يككف بقدر ال  .1حاجةمبرحان يشٌؽ الجٍمد أك يكسري العظـ، كا 

ذا أخطأ  كيحسف بالمربي أف يتدرج في تربية الطفؿ، فيبدأ معاممة الطفؿ بالميف كالرحمة، كا 
ذا لـ تجد معو ىذه الطريقة انتقؿ المربي إلى تكبيخو عمى التصرؼ  أرشده إلى خطئو بالمبلحظة كا 

ذا لـ تجد ىذه الطريقة نفعان مع الطفؿ ىجره، كىي كسيمة اتبعيا ال رسكؿ صمى اهلل الذم قاـ بو، كا 
عميو كسمـ في معاتبتو الذيف خمِّفكا يكـ تبكؾ، فكاف ىٍجرىىـ كمقاطعتيـ سببان في صبلحيـ كتكبتيـ 

ذا لـ تجد ىذه الطريقة نفعان لجأ إلى الضرب، كالعقكبة البدنية . كاليجر كعقكبة 2كتقكيـ اعكجاجيـ، كا 
طيبان كلكف إذا كانت بحكمة كفطنة، كىذا عبد  فإف بيئة األسرة كالتقارب فييا يجعؿ ليذه الكسيمة تأثيران 

اهلل بف مغفؿ صاحب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، يقكؿ لرجؿ نياه فمـ يستجيب: حدثؾ عف 
 (.   4()3رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أنو نيى عف الخذؼ كأنت تحذؼ ال أكممؾ كذا ك ككذا)

أف عقكبة الضرب جائزة شرعان، بأمر النبي  كقد ثبت بما ال يدع مجاالن لمشؾ مما ذكر آنفان 
جماع المسمميف، كيدلؿ عمى ذلؾ اختبلفيـ الكاسع في مقدار  صمى اهلل عميو كسمـ، كصحابتو، كا 
الجمد الذم أبناه، إال أنو ينبغي إتباع أسمكب التدرج في التأديب، بأف يبدأ المربي بالنصح كاإلرشاد 

ال  لمصغير بالميف، كتنبييو لمخطأ كتكجييو إلى الجمد  فميمجألمصكاب، فإف لـ ينجح ذلؾ، فالتكبيخ ، كا 
، ك أرل أف يترؾ مقدر الجمد لممربي يمارسو كفقان لحالة الصغير  كتجاكزغير المبرح كببل إسراؼ 

المؤىٌدب، عمره ، كصحتو البدنية، كحالتو االجتماعية، كصفة الخطأ الذم كقع فيو، كسكابقو، ...، 
 عمى أال تقؿ الجمدات عف ثبلث كال تزيد عف عشر. 

                                                           

 .2/282 ،إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد 1
 .139إلى أصكؿ التربية اإلسبلمية، ص مدخؿ 2
( كالخذؼ: ) أم رمي الحصى بالسبابة 1954(، كمسمـ، كتاب الصيد كالذبائح)2479ركاه البخارم في كتاب الذبائح كالصيد، برقـ ) 3

 كاإلبياـ(.
، 1سبلمية، الدكحة، قطر، ط، الناشر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإل165األسرة المسممة في العالـ المعاصر، د. أكـر رضا مرسي، ص 4

 ـ.2001 –ق 1421
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 ألدب والتعلٍمالمبحث الثانً: تأدٌة الصغار على ترك الشعائر الدٌنٍة ول     

 المطلة األول: تأدٌة الصغار على ترك الشعائر الدٌنٍة

، عاقب عمى الفاحشة تعزيران بميغان ال نزاع بيف العمماء أف غير المكمؼ كالصبي المميز ي
كيجب في كؿ معصية ال حد فييا كال كفارة كىي مف حقكؽ اهلل تعالى ال يحتاج في إقامتو إلى 

 1كالده فبل يزر إال بمطالبة كالده، كال يزر الكالد بحقكؽ كلده. مطالبة، إال إذا شتـ الكلد
الصبلة كيضرب ابنو (  : )...ال يضرب امرأتو عمى ترؾ2ككرد في كتاب شرح فتح القدير

قاؿ إبراىيـ النخعي: أنيـ كانكا يضربكنيـ ضرب تأديبو لئبل يقع تساىؿه في الشيادة كالعيد يعني: 
ة، كىذه مسألة كقع فييا نزاع بيف أىؿ العمـ ، ىؿ ييضرب الصغير يضربكف كما يضربكف عمى الصبل

عمى شيءو غير الصبلة؟ بعضيـ قاس عمى الصبلة ألف النص جاء في الضرب، قاؿ صمى اهلل 
حينئذو ىؿ يضرب عمى ترؾ الصياـ، عمى ترؾ الزكاة لك كاف في « فاضربكىـ لعشرو »عميو كسمـ: 

ؿ: بالقياس ألف العمة مدركة، كىك التأديب، حينئذو كؿ ما فيو مالو زكاة، ىؿ يضرب أك ال يضرب؟ قي
تأديب فالحكـ ينسحب عميو، كلذلؾ يضربكف عمى الشيادة كالعيد، كالصكاب أف الضرب إنما ىك 

عف اإلسبلـ بإجماع 3مخصصه بالصبلة لمفارؽ بيف الصبلة كغيرىا، الصبلة تاركيا كافره مرتده 
الصحابة عمى ذلؾ، كأما ما عداه فبل، فمما ظير الفرؽ حينئذو ال يمكف القياس البتة، فشأف الصبلة 
عظيـ فبل مانع أف يضرب الصغير مف أجؿ أف يىعتادىا حينئذو نقكؿ: لككنو لك اعتاد تركيا سيتركيا 

ذا؟ عمى أف الضرب ىنا المراد بو ماإذنا سييربى عمى ماذا؟ عمى أف ينشأ كافرنا، كىذا يدؿ عمى 
ال لك كاف كذلؾ ألمر النبي  صمى اهلل  -التأديب لخصكص الصبلة كليس لككنيا عبادة فحسب، كا 

                                                           

 لبناف، بدكف .  -، دار الفكر، بيركت 20/124المجمكع شرح الميذب، لمنككم،   1
 ـ.2003، 1لبناف، ط -، دار الكتب العممية، بيركت 5/337ق(، 861لمكماؿ بف اليماـ) تكفي سنة  2 
نما  3 ال قتؿ ، ككذلؾ جاحد سائر الفرائض، كا  مذىب الجماعة أف مف ترؾ الصبلة عامدان جاحدا ليا فحكمو حكـ المرتد يستتاب، فإف تاب كا 

ال قتؿ، كقاؿ الشافعي:  اختمفكا فيمف تركيا لغير عزر، غير جاحد ليا ، كقاؿ : لست أفعميا، فمذىب مالؾ : أف يؤمر بالصبلة فأف صمى كا 
، كقاؿ ابكحنيفة: ال يقتؿ بكجو كيخمى بينو كبيف اهلل تعالى، كمذىب الككفييف أف اإلماـ يعزره حتى يصمي، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: ليس بكافر

، 2السعكدية، ط  -، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض 8/578ىػ( 449تارؾ الصبلة مرتد كافر.) شرح صحيح البخارل البف بطاؿ )المتكفى: 
 يؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ.ـ تحق2003 -ىػ 1423
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بضربيـ عمى ترؾ الصياـ، كعمى الحج، ]كعمى الصدؽ[ كعمى ترؾ الصدؽ كىك فعؿ  -عميو كسمـ 
نما خص النبي   .1صبلة لما ذيكر. كاهلل أعمـال -صمى اهلل عميو كسمـ  -الكذب .. إلى آخره، كا 

كاتفقكا عمى تأديب الصبي عمى ترؾ الصبلة إذا كاف ابف عشر، كما صح الحديث فيو، كال 
؛ ألف المراد الكجكب كالتحريـ، فضرب الصبي بما ىك 2يعارض ذلؾ قكلو: )رفع القمـ عف ثبلثة(

ف أخذ قكلو صمى اهلل عم يو كسمـ )رفع القمـ ... ( تأديب كاستصبلح كاستصبلح البييمة بضربيا، كا 
 .3لو ، فيككف الحديث الداؿ عمى الضرب مخصصان عامان 

قاؿ: إبراىيـ النخعي، التٌابعي الجميؿ، "كانكا يضربكننا" يعني: السمؼ الذيف أدركيـ، كانكا 
يضربكف األطفاؿ إذا سمعكىـ يشيدكف أك يحمفكف، تأديبان ليـ ليربُّكىـ عمى تعظيـ الشيادة كتعظيـ 

د االلتزاـ كالٌطاعة فإٌنو  ينشؤكاف، حتى اليمي د عميو، فإذا عيكِّ عمى ذلؾ، ألف الطفؿ ينشأ عمى ما عيكِّ
 ينشأي عمى ذلؾ كيشبُّ عميو "كمف شىبَّ عمى شيءو شاب عميو"، كما قاؿ الشاعر:

      كينشأ ناشئ الفتياف منا ... عمى ما كاف عٌكده أبكه.
: أٌف الضرب كسيمةه مف كسائؿ -أيضان  -كفيو يـ كتأديًبيـ.فيذا فيو: العناية بالٌناشئة كتربيت

مَّـى أىمر بالٌضرب فقاؿ: "ميركا يستعممكنىوالتربية، كأٌف السمؼ كانكا  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، بؿ إٌف الٌرسكؿ صى
أكالدكـ بالصبلة لسبع، كاضًربكىـ عمييا لعشر"، بؿ اهلل جؿ كعبل أمر بالضرب أيضان لمتأديب في 
 } اًجًع كىاٍضًربيكىيفَّ كىيفَّ ًفي اٍلمىضى ري افيكفى نيشيكزىىيفَّ فىًعظيكىيفَّ كىاٍىجي ًتي تىخى حٌؽ الزكجات، قاؿ تعالى: }كىالبلَّ

مَّـى: "ال ييضرب فكؽ عشرة أسكاط إاٌل في حٌد مف حدكد اهلل" سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  .4، كقاؿ صى
كمما يضطر األطفاؿ إلى تأديبيـ بأدب القرآف كالسنة الشريفة أف اإلسبلـ أكجب عمى الكالد 
أف يرعى أكالده األطفاؿ منذ سبع سنيف عمى سبيؿ الكجكب كاإللزاـ بتعميميـ الصبلة، كأف ييعينيـ 

                                                           

شرح كتاب التكحيد، أبك عبد اهلل، أحمد بف عمر بف مساعد الحازمي ، دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشيخ الحازمي،  1
http://alhazme.net  17ص —97، رقـ الدرس. 

الناشر:  ،ىػ(275ألبي داكد سميماف بف األشعث السًِّجٍستاني )المتكفى:  ،( سنف أبي داكد4402، برقـ)6/454أخرجو أبك داكد في سننو،   2
مَّد كاًمؿ قره بممي -شعىيب األرنؤكط  ، تحقيؽ:ـ 2009 -ىػ  1،1430ط دار الرسالة العالمية  .محى

ىػ( ، الناشر: دار البشائر 756: ألبي الحسف تقي الديف عمي بف عبد الكافي السبكي )المتكفى: إبراز الحكـ مف حديث ريًفعى القىمـ المؤلؼ 3
 لبناف، حققو كخرج أحاديثو: كيبلني محمد خميفة. –اإلسبلمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 

، 11/221ىػ(676لنككم )المتكفى: (، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، ألبي زكريا  ا1708أخرجو مسمـ في صحيحو، برقـ) 4
 ـ.1392، 2الناشر: دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، لبناف، ط

http://alhazme.net/
http://alhazme.net/
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أىٍىمىؾى ميٍر عمى أدائيا، كأف يضربيـ عمييا إذا ما بمغكا عشر سنيف كانصرفكا عنيا، قاؿ تعالى: }كىأٍ 
مىٍييىا الى نىٍسأىليؾى ًرٍزقنا نىٍحفي نىٍرزيقيؾى كىاٍلعىاًقبىةي ًلمتٍَّقكىل{ ًة كىاٍصطىًبٍر عى ، كعف عمرك بف شعيب عف 1ًبالصَّبلى

صمى اهلل عميو كسمـ: "مركا أكالدكـ بالصبلة -قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-أبيو عف جده 
، كفي ركاية عف 2ـ عمييا كىـ أبناء عشر، كفرقكا بينيـ في المضاجع"كىـ أبناء سبع سنيف، كاضربكى

صمى اهلل عميو كسمـ: "عٌممكا الصبي -قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-سبرة بف معبد الجيني 
 -صمى اهلل عميو كسمـ-، كفي حديث الرسكؿ 3الصبلة لسبع سنيف، كاضربكه عمييا ابف عشر سنيف" 

 عنو: "يا أبا ىريرة، مر أىمؾ بالصبلة فإف اهلل يأتيؾ بالرزؽ مف حيث ال رضي اهلل-ألبي ىريرة 
، ألف اعتياد الصبلة كتكرارىا في اليكـ خمس مرات تؤٌدبيـ بما تيدؼ إليو عف طريؽ حفظ 4تحتسب "

فاتحة الكتاب كترديدىا، كحفظ كثير مف السكر القرآنية كبعض اآليات التي تعقب الفاتحة في 
طريؽ سماع القرآف الكريـ مف اإلماـ في الصبلة الجيرية، كعف طريؽ سماع الخطبة الصبلة، كعف 

 5في صبلة الجمعة.
 .6كلـ يجز الكي مف أجؿ تأديب الصبي ليصمي أك لئبل يمعب في السكؽ

 
 المطمب الثاني: عقاب الصغار لمتأديب والتعميـ

نجد أف الكثير مف الفقياء قد أجازكا التأديب عف طريؽ العقاب ) أم الجمد(  بعد الفشؿ في 
، لكف يجب تجنب الشدة كالقسكة في العقاب ككسيمة التأديباستخداـ الثكاب ككسيمة مف كسائؿ 

 لتأديب الصغار ألثرىا السيئ في نفسيات الصغير المؤدَّب.

                                                           

 .132سكرة طو اآلية  1
صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد ، لمحمد ناصر (، كقاؿ األلباني: حسف صحيح، )495، حديث رقـ)1/133أخرجو أبك داكد في سننو،  2

مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة  -المجاني  -رنامج منظكمة التحقيقات الحديثية ىػ( ب1420الديف األلباني )المتكفى: 
 .1/2باإلسكندرية، بدكف، 

 (.495، برقـ)1/133أخرجو أبكداكد في سننو،  3
أخرجو زيف الديف العراقي في كتابو: المغني عف حمؿ األسفار في األسفار، في تخريج ما في اإلحياء مف األخبار)مطبكع بيامش إحياء 4

، بيركت 806عمـك الديف( لزيف الديف العراقي )المتكفى:   ـ . 2005 -ىػ  1426، 1لبناف ط –ىػ( الناشر: دار ابف حـز
 ، الناشر: المكتبة األزىرية لمتراث ، بدكف .1/129ة كالتشريعية، المؤلؼ: عمي صبح، التصكير القرآني لمقيـ الخمقي 5
 .14/474، المباب في عمـك الكتاب 6
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ف ظبلؿ السكينة التي تظؿ األسرة المسممة فإف األصؿ في  األسرة ىك المكدة كال رحمة، كا 
أساس الميف كالرحمة، كقد كاف النبيُّ صمى اهلل عميو كسمـ  عمىتييئ لمكالديف مجاالن طيبان لمتربية 

كالصحابة يعاممكف األكالد بكؿ ليف حتى أنو صمى اهلل عميو كسمـ الـ أحد الناس حيف تعٌجب مف 
 .2(1بنو)تقبيمو صمى اهلل عميو كسمـ ال

كعف عائشة رضي اهلل عنيا قالت: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )ما يككف الرفؽ في 
 . 3شيء إال زانو كال ينزع مف شيء إال شانو(

ككذلؾ تعامؿ اإلخكة مع بعضيـ ينبغي أف يختص بمزيد مف الرفؽ كالرحمة، فإف األخ إما 
ما  أف يككف كبيران  فحقو الرحمة كالحناف، كقد قاؿ رسكؿ اهلل  أف يككف صغيران فحقو التكقير كاالحتراـ، كا 

. ألف 4صمى اهلل عميو كسمـ: )ليس منا مف لـ يجؿ كبيرنا كيرحـ صغيرنا، كيعرؼ لعالمنا حقو(
ضرب الصغير ىك مف قبيؿ التأديب، كتأديب الصغير ال يككف إال لمكلي مف أب، أك جد، أك 

 5اضي ليـ ككذا األـ.كصي، سكاء مف تمقاء أنفسيـ أك بأمر الق
كما استخدـ العقاب إال باعتباره كسيمة تربكية ، لمضبط االجتماعي، فقد أخذ حيزان كبيران مف 
فكر المربيف المسمميف، كالمبلحظ أف عمماء المسمميف التربكييف قد قدمكا مبدأ الثكاب عمى العقاب، 

الطفؿ، كأعرضكا عف استخداـ العقاب، إال في حاالت  سمكؾلما لو مف تأثير إيجابي في تعديؿ 
،  فقد ذكر بف خمدكف في 6ضركرية، كذلؾ بعد أف يستنفد المربي كسائؿ التأديب األخرل جميعيا

مقدمتو ، أف الشدة كالقسكة مع الصغير تعٌكده الخكؼ كالجبف ، كاليركب مف تكاليؼ الحياة، حيث 

                                                           

(،  صحيح البخارم، لمحمد بف إسماعيؿ البخارم الجعفي،  الناشر: دار طكؽ النجاة ط، 5998، برقـ )8/7ركاه البخارم في صحيحو،   1
 بف ناصر الناصر. ىػ، المحقؽ: محمد زىير1422

  -ق 1421، الناشر: مركز البحكث كالدراسات، الدكحة، قطر،164األسرة المسممة في العالـ المعاصر، د. أكـر رضا مرسي، ص  2
 ـ، بتصرؼ. 2001

 -رق الناشر: دار الكطف لمنش 1426، 1، ط2/407ىػ(،1421شرح رياض الصالحيف،  لمحمد بف صالح بف محمد العثيميف )المتكفى:  3
 الرياض . لـ أقؼ ليذا الحديث عمى تخريج، إال مف ىذا المرجع.

بيركت،  –، الناشر: دار الكتب العممية 1/211ىػ(،405المستدرؾ عمى الصحيحيف، المؤلؼ: أبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم )المتكفى:  4
 ، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا.1990ـ  -ق 1،1411ط
نكفمبر،   18، ىػ = 1430ذك الحجة  1فتاكل الشبكة اإلسبلمية، المؤلؼ: لجنة الفتكل بالشبكة اإلسبلمية تـ نسخو مف اإلنترنت: في  5

 .http://www.islamweb.netـ، 2009
 ، بدكف.3زيع، ط،، الناشر: دار الخريج لمنشر كالتك 139مدخؿ إلي أصكؿ التربية اإلسبلمية، د. محمد عبد الرحمف فيد الدخيؿ، ص  6
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بيـ، كذلؾ أف إرىاؽ الحد بالتعميـ مضرُّ بالمتعمـ سٌيما في  : ) أف الشدة عمى المتعمميف مضرة1قاؿ
مىكةى، كمف كاف مرٌباه بالعىسؼ كالقير مف المتعمميف، ... سطا بو القير  أصاغر الكلد ألنو مف سكء المى
بًث كىك  كضٌيؽ مف النفس في انبساطيا كذىب بنشاطيا كدعاه إلى الكسؿ كحمؿ عمى الكذب كالخي

ضميره خكفان مف انبساط األيدم بالقير عميو، كعممو المكر كالخديعة لذلؾ  التظاىر بغير ما في
 كصارت لو ىذه عادة كخمقان (.

فالتربية ليا شأف كبير كليا أثر بميغ، السٌيما في صغير السٌف، فإٌنؾ إذا نييتىو عف        
ذا صًحب ىذا ًتو كال ينساه أبدان، كا   .2تأديبه فإٌنو يككف أبمغ. شيء أك أمرتىو بشيء ينغرسي ىذا في ذاكرى

كما أنو كمما كانت المبالغة في تأديب الكلد أكثر )كاف اإلحساف إليو أكثر، لما أف ذلؾ يؤدم 
  3في المستقبؿ إلى المنافع العظيمة.

: ) ... سئؿ أبك عبد اهلل ) أم أحمد بف حنبؿ( عف ضرب 4كجاء في كتاب اآلداب الشرعية
ف كاف صغيران ال يعقؿ، ضرب المعمـ الصبياف، فقاؿ: عمى  ، كا  قدر ذنكبيـ، كيتكقى بجيده الضربى

فبل يضربو ) أم: أف الضرب لما جاز لضركرة األدب ال شفاء لغيظ الكالديف، اشترط أف يعقؿ المراد 
بَّاًريفى  فىاتَّقيكا المَّوى كىأىًطيعيكًف(5منو( ذا بىطىٍشتيـٍ بىطىٍشتيـٍ جى يىٍعًني: قىتَّاليف  6، كجاء في تفسير قكلو تعالى: ) كىاً 

 قىتَّاليف تعدكفى عميًيـ، أىم: أىسرفتـي في العقكبىًة.
 ، } بَّاًريفى : }بىطىٍشتيـٍ جى : إذا عاقبتيـٍ أسرفتيـٍ في العقيكبة جعمتـي يعًنيكقاؿى السُّدِّمُّ : قىتٌاًليف، يقكؿي

 .7مكاف الضَّرب قتبل، يقكؿ: إذا أخذتـي أخذتـ، فقتمتـي في غير حؽ  

                                                           

 ، بدكف. 597/ 1لمعبلمة عبد الرحمف بف محمد بف خمدكف،  1
 . ـ2002ىػ 1423، 3ط  ،، مؤسسة الرسالة2/282، صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزافل إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد،  2
بيركت _  -، دار الكتب العممية 14/474 ،ىػ(775ألبي حفص سراج الديف  الحنبمي الدمشقي )المتكفى:  ،المباب في عمكـ الكتاب  3

 ـ، تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض .1998-ىػ  1419، 1لبناف، ط
 .1/477البف مفمح   4
 .1/477اآلداب الشرعية،  5
 .131ك130سكرة الشعراء اآليات  6
لبناف  –ىػ( الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 200فسير يحيى بف سبلـ،  ليحيى بف سبلـ بف أبي ثعمبة اإلفريقي القيركاني )المتكفى: ت 7
 ـ، تقديـ كتحقيؽ: الدكتكرة ىند شمبي. 2004 -ىػ  1425، 1ط
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ؿ تأًدي ب ابنتوي كلك كانت ميزكَّجة كبيرة خارجة عٍف بٍيتو، كيمحؽ ًبذىًلؾى تأديب مف لو كلمرَّجي
 1تأديبو كلك لـ يأذف لو اإلماـ

فالٌضرب كسيمة مف كسائؿ التربية، فمممعمِّـ أف يضرب، كلممؤدِّب أف يضرب، كلكٌلي األمر 
 .2عمى النشكز زكجتو يضربأف يضرب تأديبان كتعزيران، كلمزكج أف 

فاألب لو تأديب كلده الصغير كتعزيره لمتعمـ كالتخمؽ باألخبلؽ الفاضمة كزجره عف سيئيا، 
. لذا 3. كاألـ مثؿ األب في أثناء الحضانة كالكفالةاالقتضاءكلؤلمر بالصبلة كالضرب عمييا عند 

 يجب االعتداؿ في ممارسة حؽ التأديب كعدـ اإلسراؼ كالتجاكز فيو.
 

 لعقاب البدني والتجاوز في التأديبالمبحث الثالث: أحكاـ ا
 المطمب األوؿ: معايير استخداـ العقاب البدني

كىذه الضكابط كالشركط كالمعايير تعتبر عصارة فكر، كخبلصة خبرة كممارسة لبعض 
نا إف شاء اهلل، إذا اتبعيا مف ئ، فإنيا كافية إلصبلح أبناالمعاصريفالمربيف مف السمؼ كالمحدثيف 

 غار، كىي:يتكلى تأديب الص
 أف يقع الضرب عمى ذنب كاضح. (1
 أف تككف العقكبة عمى قدر الذنب. (2
 أف ال يككف الضرب مبٌرحان، كأف يتفرؽ كال يككف في مكاف كاحد. (3
. فما يستخدـ في الضرب يجب أف يككف معتدؿ 4أف يستخدـ أداة ال تكسر كال تترؾ أثران  (4

فبل يككف رطبان فيشؽ الجمد الحجـ بيف القضيب كالعصا، كأف يككف معتدؿ الرطكبة، 
كانتا مف عدة المعمـ التي  1. كالدرة كالفمقة5لثقمو، كال شديد اليبكسة فبل يؤلـ لخفتو

                                                           

ق تحقيؽ: محمد 1379بيركت،  -المعرفة  ، بتصرؼ، الناشر: دار1/433فتح البارم شرح صحيح البخارم، البف حجر  العسقبلني ، 1
 . فؤاد عبد الباقي،  ك محب الديف الخطيب، كعبد العزيز بف عبد اهلل بف باز

 .2/282 ،إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد 2
 ـ.2007، 10، دار الفكر، دمشؽ، سكرية، ط7/5606الفقو اإلسبلمي كأدلتو، د. كىبة الزحيمي،  3
 .166 – 165نفسو، ص المرجع 4
 .140مدخؿ إلى أصكؿ التربية اإلسبلمية، مرجع سابؽ، ص 5
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يستخدميا في عقاب المقصريف مف تبلميذه . كلكف الضرب بالدرة كالفمقة كاف ال يستخدـ 
ضرب عادة عادة إال إذا فشؿ النصح، كالتقريع بالكبلـ غير البذئ أك الجارح، ككاف ال

بعيدان عف العنؼ كالقسكة كفي أماكف مف الجسـ ال يترتب عمييا إلحاؽ ضرر بالطفؿ. 
 .2كعادة ما يككف الضرب عمى الرجميف في حدكد ضربة كاحدة إلى ثبلث

 أاٌل يضرب كىك في حالة غضب شديدة مخافة إلحاؽ الضرر بالكلد.  (5
كالصدر كالبطف، لقكلو عميو الصبلة أف يتجنب في الضرب األماكف المؤذية كالرأس، كالكجو،  (6

ألف الكجو أك الرأس مكضع الحكاس، كفي الضرب عميو  3كالسبلـ: ) كال تضرب الكجو . (
تبلفان.  إذىاب لبعض الحكاس، كىك يعتبر إيذاءن كا 

أف يككف الضرب في المرات األكلى مف العقكبة غير شديد كغير مؤلـ، كأف يككف عمى اليديف  (7
ير غميظة .. كأف تككف الضربات مف كاحدة إلى ثبلثة إذا كاف الكلد دكف أك الرجميف بعصا غ

ذا شارؼ الكلد عمى البمكغ كرأل ال ميـ. كا  . فمو أف يزيد مربي أف الضربات الثبلثة ال تردعالحي
حتى العشرة لقكلو عميو الصبلة كالسمـ: ) ال يجمد أحد فكؽ عشرة أسكاط إال في حد مف حدكد 

 . 4اهلل تعالى(
 يضرب الطفؿ قبؿ أف يبمغ العاشرة مف السف أخذان بالحديث: ) مركا أكالدكـ بالصبلة كىـ أالٌ  (8

 (.5) (شر سنيف كفرقكا بينيـ في المضاجعأبناء سبع سنيف كاضربكىـ عمييا كىـ أبناء ع
إذا كانت اليفكة مف الكلد ألكؿ مرة فيعطى لو الفرصة أف يتكب عما اقترؼ، كيعتذر عما فعؿ،  (9

دكف العقكبة مع أخذ العيد عميو .. حتى  –ظاىران  –المجاؿ لتكسط الشفعاء ليحكلكا كيتاح لو 
 .1ال يعكد لمخطأ مرة ثانية، كىذا أكلى مف االلتجاء إلى الضرب كالتشيير بو أماـ الناس

                                                                                                                                                                             

آلة مف خشب أك عكد ربط في طرفيو حبؿ بصكرة تجعؿ منو قكسا. كلمعممي الكتاب كرؤساء المصانع فمقة يستخدمكنيا لمعاقبة الفمقة:  1
ؿ نفسو عدة مرات ليمسؾ الرجميف فبل تستطيعاف الحركة ثـ يضرب الصبياف، فيـ يجعمكف رجمي الصبي بيف العكد كالحبؿ ثـ يمفكف العكد حك 

 (.8/116تكممة المعاجـ العربية،  )بالعصا عمى أخمص القدميف: 
 .320التربية اإلسبلمية أصكليا كتطكرىا في الببلد العربية،  2
سنف أبي داكد تأليؼ: محمد ناصر  (. كقاؿ األلباني: حسف صحيح، صحيح كضعيؼ2142، برقـ )2/244أخرجو أبك داكد في سننو،  3

مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة  -المجاني  -ىػ( برنامج منظكمة التحقيقات الحديثية 1420الديف األلباني )المتكفى: 
 باإلسكندرية قاـ بإعادة فيرستو كتنسيقو: أحمد عبد اهلل عضك في ممتقى أىؿ الحديث.

 (.6850الحدكد )ركاه البخارم ، كتاب  4
( كقاؿ: 495، برقـ )1/2(، كأخرجو األلباني في كتابو، صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد 495، برقـ)1/133أخرجو أبك داكد في سننو، 5

 حسف صحيح.
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أف يقكـ المربي بضرب الكلد بنفسو، كال يترؾ ىذا األمر ألحد مف األخكة، أك مف الرفقاء ..  (10
 بينيـ نيراف األحقاد كالمنازعات. حتى ال تتأجج

إذا ناىز الكلد سف البمكغ كاالحتبلـ، كرأل المربي أف العشر ضربات غير كافية في الردع  (11
فمو أف يزيد، كلو أف يكجع كلو أف يكرر .. حتى يرل الكلد قد استقاـ عمى الجادة، كمشى في 

 .2الحياة عمى ىدلن كصراط مستقيـ
بف سبع سنيف كيضربو عمييا إذا كاف ايجب عمى المعمـ أف يأمر الصبي بالصبلة إذا كاف  (12

ابف عشر كعميو أف يعمميـ الكضكء ك الصبلة ألنيا مف تماـ دينيـ، كيعمميـ أيضان سنف 
 الصبلة كاالبتياؿ إلى اهلل.

 .3كعمى المعمـ أف يؤدب الصبياف إذا آذل بعضيـ بعضان  (13
كؽ الفردية بيف األبناء، فمف الناس مف تكفيو اإلشارة البعيدة فيرتجؼ كال بد مف مبلحظة الفر  (14

قمبو كييتز كجدانو كيعدؿ عما ىك مقدـ عميو مف انحراؼ، كمنيـ مف ال يردعو إال الغضب 
مف  –مف بعد ذلؾ  -الجاىر الصريح، كمنيـ مف يكفيو التيديد بعذاب مؤجؿ التنفيذ، كمنيـ  

 4ى جسمو لكي يستقيـ.ال بد أف يحس لذع العقكبة عم
 

 المطمب الثاني: حكـ التجاوز في التأديب الذي يؤدي إلي القتؿ:
اختمؼ الفقياء في التجاكز في التأديب الذم يؤدم إلى القتؿ فيما إذا ضرب األب كلده تأديبان أك 

 ، الصبي، أك الزكج زكجتو لمتأديب فمات المؤدب.(5)ضرب الكصي
 في ىذه الحاالت يضمف الضارب.:  (6)قاؿ أبك حنيفة كالشافعي

                                                                                                                                                                             

ـ، كأنظر، 1985، 8، الناشر: دار السبلـ لمباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ط2/728تربية األكالد في اإلسبلـ، لعبد اهلل ناصح عمكاف،  1
، التربية اإلسبلمية أصكليا كتطكرىا في الببلد 166، األسرة المسممة في العالـ المعاصر، ص140مدخؿ ألصكؿ التربية اإلسبلمية، ص

 كما بعدىا.340العربية، ص
 .2/728تربية األكالد في اإلسبلـ،  2
 .341التربية اإلسبلمية أصكليا كتطكرىا في الببلد العربية، ص 3
 .166األسرة المسممة في العالـ المعاصر، ص 4
 ( لـ أقؼ عمى أقكاؿ في تأديب الكصي لمصبي إال عند األحناؼ.5)
،الناشر: دار الفكر لمطباعة كالنشر، 7/450ائع، ألبي بكر بف مسعكد الكاساني، ، بدائع الصنائع في ترتيب الشر 16/13( المبسكط، 6)

، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بدكف. الميذب، 5/337ـ. شرح فتح القدير، لمكماؿ بف اليماـ،1996-ىػ1417، 1لبناف، ط -بيركت
 ، دار الفكر ، بيركت، لبناف.2/288لئلماـ الشيرازم، 
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: ال ضماف عميو في ىذه الحاالت. كقد خالؼ اإلماـ مالؾ (1)كقاؿ: مالؾ كأحمد كالصاحباف
رحمو اهلل سائر الفقياء في مسألة االقتصاص لمكلد مف الكالد، حيث قاؿ يقتص منو إذا أضجعو 

 كذبحو، أما إذا رماه بالسبلح أدبان كحنقان لـ يقتؿ بو. 
 األدلة:

استدؿ أبك حنيفة كالشافعي  لقكليما مف المعقكؿ: قاال: إف التأديب اسـ لفعؿ يبقى المؤدب 
حيان بعده، فإذا سرل تبيف أنو قتؿ، كليس بتأديب كىـ: )أم األب كالكصي كالزكج ( غير مأذكف ليـ 

 .(2)في القتؿ
كناف في تأديب كاستدؿ الفريؽ الثاني لقكليـ مف المعقكؿ كذلؾ قالكا: إف األب كالكصي مأذ

الصبي كتيذيبو، كالمتكلد مف الفعؿ المأذكف فيو ال يككف مضمكنان كما لك عزر اإلماـ إنسانان 
 .(3)فمات

ف أسرؼ في التأديب بأف زاد فكؽ المعتاد أك زاد عمى ما يحصؿ بو المقصكد أك ضرب  كا 
في ذلؾ مف ال عقؿ لو مف صبي غير مميز كغيره كمجنكف كمعتكه ضمف، ألنو غير مأذكف 

 .(4)شرعان 
كقد تعرض األستاذ عبد القادر عكدة ليذه اآلراء بالمناقشة كالترجيح ، حيث ذكر أف رأم    

أبي حنيفة غير معمكؿ بو في المذىب ، بؿ إف بعض الفقياء يرل أف أبا حنيفة قد عدؿ عنو، كأف 
 .5الرأم المعمكؿ بو في المذىب ىك رأم أبي يكسؼ كمحمد

بيف ضرب التأديب كضرب التعميـ، كيركف أف ضرب التأديب حؽ كأف كيفرؽ بعض الحنفية 
ضرب التعميـ كاجب كاألكؿ مقيد بشرط السبلمة  كالثاني غير مقيد، كالتفرقة مقصكرة عمى الضرب 

                                                           

، شرح فتح القدير، 7/450، بدائع الصنائع، 16/13كسؼ كمحمد بف الحسف الشيباني، تمميذا أبي حنيفة(، المبسكط، ( )ىما أبك ي1)
، الكافي في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ،البف قدامة 9/358، شرح منح الجميؿ 10/344، المغني، 6/16، كشاؼ القناع، 5/337

ـ، أحكاـ القرآف،  ألبي بكر بف عربي، 1988 -ق 1408 5كدمشؽ، سكريا، ط ، المكتب اإلسبلمي، بيركت، لبناف،4/243المقدسي،
 ،  دار الفكر، بيركت، لبناف، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، بدكف.1/94ق( 543)المتكفى: 

 .2/289، الميذب، 16/13، المبسكط، 7/450( بدائع الصنائع، 2)
 .16/13،المبسكط، 7/450( بدائع الصنائع، 3)
 .10/344، المغني، 6/16، كشاؼ القناع، 9/361ح الجميؿ، ( شرح من4)
 .1/519( التشريع الجنائي  5



جم1027جج-جينميرججالثمويجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنول اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 21th edition January 2017 
 

 

2
2

 

المعتاد في الكـ كالكيؼ كالمحؿ، أما غير المعتاد فمكجب لمضماف في الكؿ أم : في ضرب التأديب 
 . 1كضرب التعميـ

ألستاذ عبد القادر عكدة قائبلن : كنستطيع أف نميز عمى ضكء ىذه التفرقة بيف كيمضي ا
ضرب الزكج كغيره، فضرب الزكج لمتأديب دائمان، أما ضرب األب كالجد كالكلي كالكصي كالمعمـ فقد 
يقصد بو التعميـ كقد يقصد بو التأديب، كلكف معنى التأديب يختمط بمعنى التعميـ في حالة الصغير، 

 .2كؿ تأديب لو يقصد منو تعميمو، أكثر مما يقصد منو زجرهألف 
 كمف نظائر ىذه المسألة: لك ضربو المعمـ أك األستاذ فمات فقد اختمؼ فييا أبك حنيفة مع صاحبيو:

ف ضربو بإذف األب، قاؿ أبو حنيفة : إف ضربو بغير إذف األب فبل إشكاؿ في أنو يككف ضامنان، كا 
و غير متعدم في ضربو بإذف األب، كلك كاف األب ىك الذم ضربو فبل ضماف عميو في ذلؾ، ألن

 بنفسو فمات كاف ضامنان.
 .(3)كقاؿ أبك يكسؼ كمحمد: ال ضماف عميو

دليؿ أبي حنيفة عقبلن قاؿ: ألف المعمـ إذا عمـ أنو يمزمو الضماف بالسراية  كليس في كسعو  األدلة:
التحرز عنيا يمتنع عف التعميـ فكاف في التضميف سد باب التعمـ كبالناس حاجة إلى ذلؾ فسقط 

منعو اعتبار السراية في حقو ليذه الضركرة، كىذه الضركرة لـ تكجد في األب ألف لزكـ الضماف ال ي
 عف التأديب لفرط شفقتو عمى كلده فبل يسقط اعتبار السراية مف غير ضركرة.

نما الضرب عند سكء  دليؿ أبي يكسؼ كمحمد عقبلن قاال: الضرب عند التعميـ غير متعارؼ، كا 
األدب، كيككف ذلؾ ليس مف التعميـ في شيء، فالعقد المعقكد عمى التعميـ ال يثبت اإلذف في 

 .(4)ف ضامنان إال أف يأذف لو األب فيو نصان الضرب، فميذا يكك 
قاؿ السرخسي: فأبك يكسؼ كمحمد رحميما اهلل يٌدعياف المناقضة عمى أبي حنيفة رحمو اهلل 
في ىذه المسألة، فيقكالف: إذا كاف األستاذ ال يضمف باعتبار إذف األب فكيؼ يككف األب ضامنان إذا 

                                                           

 .4/275، عف حاشية الطيطاكم، 1/519التشريع الجنائي،  1
 .1/520التشريع الجنائي، 2
 . 16/13، المبسكط، 7/450( بدائع الصنائع، 3)
 . 16/13، المبسكط، 7/450( بدائع الصنائع، 4)
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ؿ: ضرب األستاذ لمنفعة الصبي ال لمنفعة نفسو فبل ضربو بنفسو، كلكف أبا حنيفة رحمو اهلل يقك 
 يكجب الضماف عميو إذا كاف بإذف كليو، فأما ضرب األب إياه لمنفعة نفسو يقيد بشرط السبلمة.

كفي مسألة ضماف المعمـ قاؿ اإلماـ مالؾ رضي اهلل عنو: معمـ الكتاب كالصنعة إف ضرب صبيان 
ف جاكز بو األدب ضمف ما أصابو. فالتعزير جائز بشرط يعمـ األمف منو، ألدبو فمات فبل يضمف، ك  ا 

سبلمة العاقبة، أم جائز كال ضماف بشرط سبلمة العاقبة، فإف سرل فعمى العاقمة، كىذا نص في 
 .(1)اشتراط عمـ السبلمة في جكاز القدكـ عمى التأديب

ث تعممو ، كال يزيد في ذلؾ عمى األدب كىك مف حيالشافعيةكلممعمـ تأديب المتعمـ عند 
. كقاؿ (2)كاحتياجو لممعمـ أشبو المحجكر عميو بالسفو كلكليو تأديبو كلكف بإذف كلي المحجكر

كذلؾ: إف سمـ صبيان إلى سابح ليعممو السباحة فغرؽ، ضمنو السابح ألنو سممو إليو ليحتاط  3الشافعية
ي فمات. كقالكا أيضان في حفظو، فإذا ىمؾ بالتعميـ نسب إلى التفريط فضمنو كالمعمـ إذا ضرب الصب

ف سمـ كلده الصغير أك سمـ بالغ عاقؿ نفسو إلى سابح حاذؽ ليعممو السباحة  في رأم آخر ليـ: كا 
فغرؽ لـ يضمنو السابح إذا لـ يفرِّط، ألنو فعؿ ما جرت العادة بو لمصمحتو كضرب المعمـ الصبي 

 .(4)الضرب المعتاد
معمـ صبيو كلـ يسرؼ لـ يضمف ما تمؼ بو، أم  : إف أٌدب سمطاف رعيتو أك أٌدبوقاؿ الحنابمة

لو فعمو شرعان كلـ يتعد فيو، كمف أسرؼ أك زاد عمى ما يحصؿ بو المقصكد،  بتأديبو ألنو فعؿ ما
ف (5)ضمف لتعديو، كلك كاف التأديب لحامؿ فأسقطت جنينان ضمنو المؤدب بالغرة لسقكطو بتعديو ، كا 

فضربو المأذكف لو، ضمنو إف تمؼ ألف المحرمات ال تستباح إذف الكالد في ضربو كلده ضربان محرمان 
   باإلذف.

                                                           

 . 361-9/358الجميؿ،  ( شرح منح1)
 .8/22( نياية المحتاج، 2)
 .2/271الميذب ،  3
 . 17-6/16( كشاؼ القناع، 4)
 -ق(ػ ، الرياض الحديثة، الرياض1051ىػ، تكفي سنة 1000( الركض المربع، لمنصكر بف يكسؼ بف إدريس البيكتي، )كلد سنة 5)

 .3/281ىػ، 1390المممكة العربية السعكدية، ط 
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ـي في غير  كعف أيكب قاؿ: سألت أبا ىاشـ عف الغبلـ ييسممو أبكه إلي الكتاب، فيبعثو المعم
 الكتابة، فمات في ذلؾ العمؿ، قاؿ: ىك ضامف.

يؤدم إلى ىبلكو، كلمعمـ الصبي أف يؤدبو إذا مست الحاجة إلى تأديبو، كعميو التحفظ عما 
التي بو  1أك تعييب عضك مف أعضائو، فإف تأديبو في الشرع، مشركط بالسبلمة. كلك كانت العرامة

ف كاف زكاؿ  ال تزكؿ بالضرب الخفيؼ ، ككاف يظير أف إمكاف زكاليا يقتضي ضربان عنيفان، كا 
ؾ، فاتفؽ التمؼ منو، العرامة مكقكفان عميو، فإف فرض تأديبه ال يقصد في ظاىر الظف بمثمو اإلىبل

، كاقتصرتي عمى حد األدب، فقد جكزتـ لي ىذا  تعمؽ الضماف بو. فإف قاؿ المؤدب: قد اقتصدتي
ـى تثبتكف الضماف فيما جكزتمكه؟ قمنا: ال يتصكر التمؼ إال بمجاكزة الحد في كيفية الضرب،  القدر، فًم

ف سببو مجاكزة الحد، ككاف التأديب أك مقداره، أك محمو، أك زمانو،... ثـ إذا حصؿ التمؼ، كباف أ
مشركطان بتكقي التمؼ، كجب الضماف. ثـ ما جرل شبو عمد، كالدية عمى العاقمة، كىي مغمظة، 

كالكفارة عمى الضارب. كلك كاف أذف الكلي لممؤدب في الضرب العنيؼ، فبل حكـ  إلذنو مع نيي 
 2 الشرع عنو، كال يتعمؽ بالكلي الضماف إلذنو.

ألة تأديب اآلباء لؤلبناء رأم القائميف بعدـ تضميف اآلباء فيما إذا حصؿ تمؼ كأرجح في مس
ألبنائيـ عند التأديب، كذلؾ ألف األب ىك سبب إيجاد االبف في الحياة الدنيا، كىك الذم يسير الميالي 

كأعز ليناـ ابنو كيعمؿ جاىدان طكاؿ حياتو لتكفير العيش الينيء لو كىك حصاده كثمرة حياتو، كاالبف 
، فبناء عمى ما ذكر يتقاصر معنى (3): )أنت كمالؾ ألبيؾ(ما يممؾ مف ماؿ ألبيو، كما قاؿ النبي

العمدية لدل الكالد عند ضربو البنو لمتأديب، كذلؾ لغمبة الرأفة كالرحمة كالشفقة عمى ابنو، ىذا ما لـ 
االبف  كيضجعو كيذبحو،  يظير مف الطريقة التي استخدميا في التأديب أنو تعمد القتؿ، كأف يمسؾ

 كما قاؿ اإلماـ مالؾ رحمو اهلل، أنو في ىذه الحالة ييقتص منو.

                                                           

 .1/40عراـ الصبي: شدتو كشراستو، نظاـ األسرة في اإلسبلـ  1
، تحقيؽ: أ. د: عبد العظيـ محمكد الديب ، 8/173ق(،478نياية المطمب في دراية المذىب، إلماـ الحرميف الجكيني، ) المتكفى:  2 

  .338ق، التربية اإلسبلمية، أصكليا كتطكرىا، مرجع سابؽ، ص1428 1الناشر: دار المنياج، ط
 .2/769( أخرجو ابف ماجة في سننو، )كتاب التجارات( باب )ما لمرجؿ مف ماؿ كلده(، 3)
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كأرجح رأم أبي حنيفة القائؿ بتضميف األكصياء كذلؾ لضعؼ إيماف الناس في زماننا ىذا كقمة الرأفة 
 كالرحمة كالشفقة في قمكبيـ فربما ال يستكصكا باليتامى خيران.

 –أك األستاذ لمصغير التي اختمؼ فييا أبك حنيفة مع صاحبيو  أما في مسألة ضرب المعمـ
فإنيا تكحي بأف الضرب لمصغار أصبلن كاف جائزان كمتعارؼ عميو ، فيرل أبك حنيفة رحمو اهلل ، أف 
الضرب ينبغي أف يككف بإذف األب، كىذا قد يككف متعارؼ عميو ضمنان في عصرنا ىذا كفي 

، ألف األب عندما يحضر أبنو إلى المدرسة بغرض التعميـ يعمـ مجتمعاتنا في السكداف بصكرة أخص
لمتأديب كلمتربية كالتعميـ، كاف كاف الجمد قد تـ منعو في المدارس كما ذكرت  1أف أبنو سيجمد تمامان 

آنفان إال بحضكر كلي األمر، ككاضح أف مسألة إحضار كلي األمر ىذه مأخكذة مف رأم أبي حنيفة 
مصغير إال بإذف األب. بينما يرل أبك يكسؼ كمحمد أف الضرب المتعارؼ عميو القائؿ بمنع الجمد ل

 ىك لمتأديب كليس لمتعميـ، كالمبلحظ أف الجمد في مدارسنا كاف لبلثنيف معان التأديب كالتعميـ. 
أما تأديب الصغار لتعمـ الصنعة، فيرل بعض الفقياء كالشافعية أنو إف سمـ شخص صبي 

باحة فيمؾ بالتعميـ، ضمنو باعتباره مفرط، كفي رأم آخر ليـ لـ يضمنو إف كاف إلى سٌباح ليعممو الس
صغيران أك عاقبلن، ما لـ يفٌرط، ألنو فعؿ ما جرت بو العادة، كيرل اإلماـ  مالؾ كذلؾ أف معمـ 
الصنعة إف ضرب صبيان يعمـ األمف منو ألدبو فمات فبل يضمف ما لـ يجاكز، كعمى ىذا يمكف 

ض الصنائع في عصرنا ىذا، كالحدادة، كالنجارة، كالمكنكة،... كغيرىا، فمف القياس عمى بع
المتعارؼ عميو أف بعضيا قد يقع فيو التأديب لمصغار مف بعض المعمميف، ككما ذكرت فإف مف 
معاني األدب في المغة، التدريب، كأٌدب بمعنى دٌرب كعٌكد، فبل بأس باألدب لمتعميـ كالتدريب عمى 

سراؼ كتجاكز لحد األدب.الصنعة ماداـ   برضا كلي األمر ، ما لـ يكف فيو تفريط كا 
          

 المطمب الثالث: بعض الممارسات الخاطئة في تأديب األبناء
تشيع في مجتمعنا كثيران مف الصكر غير السكية في معاممة األبناء كتربيتيـ، مما يككف لو األثر غير 
 المحمكد عمى شخصياتيـ، كعمى عبلقاتيـ بأسرىـ كمجتمعيـ، كأبرز ىذه المظاىر السمبية ما يأتي: 

                                                           

 لقد تناكلت مسألة الجمد باعتبارىا مف العقكبات البدنية في بدايات ىذا البحث كفي بحث آخر خصصتو لتأديب الصغار في القانكف. 1
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 القسكة في معاممة األكالد: كتتخذ ىذه القسكة صكران متعددة منيا:       
ـ تقبؿ تصرفات الطفؿ الخاطئة، كمعاقبتو عمييا بغمظة كعنؼ، فبل يكاد الكلد يقع فيما ال عد -1

يرضاه األب أك األـ مف السمكؾ، حتى يقسك عميو في القكؿ، كيسمعو ضركب اإلىانة كالتكبيخ، بؿ 
يبلمان.  ربما أشبعو ضربان كا 

تي ىي مصدر لعدـ كاإلسبلـ ال يقر ىذا النكع مف التصرؼ، كيعتبر تصرفات الطفؿ ال
مظيران لمحيكية كالنشاط، كعنكانان  –يعتبرىا  –األدب، كمبعث لبلستياء كاالشمئزاز في نظر كالديو 

عمى الذكاء، كأف الكاجب عمى الكالديف تقبميا كالتعامؿ معيا بما يخفؼ مف غمكائيا عف طريؽ 
الصبي  1 عميو كسمـ: ) عراـالتكجيو كاإلقناع كالرفؽ كليس مف خبلؿ الطمس كالقير، يقكؿ صمى اهلل

  2(.في صغره، زيادة في عقمو في كبره نجابة( كيقكؿ صمى اهلل عميو كسمـ: ) عرامة الصبي
كفي المقابؿ ىناؾ ظاىرة اإلسراؼ في تدليؿ األكالد بمنحيـ كؿ ما يطمبكف كزيادة، دكف سؤاؿ  -2

عف سبب الطمب، أك كجية إنفاؽ الماؿ، كتأتي ىذه الظاىرة صارخة في األكساط المترفة، أك في 
د عالج الحاالت التي يرزؽ فييا الكالديف بالكلد بعد طكؿ انتظار، أك أف يككف كحيدا دكف إناث.كق

لى عدـ التعمؽ بو، كأف يؤدب  اإلسبلـ ىذه الظاىرة بدعكة األبكيف إلى االعتداؿ في محبة الكلد ، كا 
بالكممة أك العقكبة إذا أتى ما يستكجب ذلؾ، كأف يعٌكد الخشكنة كاالعتماد عمى النفس كبذا يصبح 

 .  3فردان صالحان لمحياة
 الخاتمة
 ىذا البحث ىي:خبلؿ إلييا مف  أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿف

 أواًل: النتائج:
خراجو إنساف  -1 أف المقصد مف التأديب ىك إصبلح الصغير كرياضتو عمى محاسف األخبلؽ كا 

 سكم يصمح كيفيد المجتمع بعد ما كاد أف ينزلؽ كينحرؼ كيتيو في ظممة الضبللة كالخطيئة.

                                                           

 .1/40عراـ الصبي: شدتو كشراستو، نظاـ األسرة في اإلسبلـ  1
مصر،  –(، الناشر: المكتبة التجارية الكبرل 8136، برقـ )4/310،أخرجو زيف الديف المناكم في كتابو فيض القدير شرح الجامع الصغير 2
، رقـ 1/541ىػ( 1420ق. كقاؿ األلباني: ضعيؼ. )ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو، لناصر الديف األلباني )المتكفى:  1356، 1ط

 الناشر: المكتب اإلسبلمي ، الطبعة: المجددة كالمزيدة كالمنقحة ، أشرؼ عمى طبعو: زىير الشاكيش  بدكف.(، 3697الحديث )
 ـ .1983، 1، الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة، عماف، ط1/44نظاـ األسرة في اإلسبلـ، لمدكتكر محمد عقمة،  3
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أديب األبناء سكاء كاف ذلؾ مف أجؿ األدب أك ألىمية التأديب أمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ بت -2
 إلقامة الشعائر الدينية كألح عميو كذكر في ذلؾ عدة أحاديث. 

يرل بعض الفقياء أف الجمد ألجؿ إقامة الشعائر الدينية ليس قاصران عمى الصبلة فقط، بؿ يمكف  -3
الصبلة، ككذلؾ كانكا يضربكف أف يتعدل إلى بقية العبادات كالزكاة كالصياـ كغيرىا كىذا قياسان عمى 

الصغار عمى الشيادة كالعيد، كقيؿ الراجح ىك الضر ب عمى الصبلة فقط لمفارؽ بيف الصبلة 
 كغيرىا.

، حكؿ مدل جدكل عقكبة الجمد في تأديب ك اختمؼ فقياء السمؼ، كما اختمؼ المحدث -4 ف اليـك
ر، بينما يرل المستنكركف لمعقكبات يـ إال ما ندمالصغير كردعو، أما السمؼ فمـ ينكركىا جممة، ال

البدنية مف بعض المحدثيف، مسمميف كغيرىـ، إنيا ال تتفؽ كاألخبلقيات اإلنسانية ليذا العصر، 
 كغيرىا مف الحجج.

تباع طريقة كأسمكب الثكاب في التأديب، اتأديب الصغير، فينبغي في البدء  إذا دعت الحاجة إلى -5
التحفيز كالتشجيع كمنحو الثقة في نفسو، كتكميفو ببعض المياـ، فإف بأف يستخدـ معو الميف كالنصح ك 

لـ تنجح ىذه الكسيمة كأظير عرامة كشراسة كجنكح، فيمكف حينيا المجكء إلى العقاب عف طريؽ الجمد 
 ببل إسراؼ كتجاكز.

إف البطش كالشدة عمى الصغار سكاء كانت لمتأديب أك التعميـ مضرة بيـ كتؤدم إلى عدـ  -6
 ستقرار النفسي لمصغير كاضطرابو كزعزعتو، مما يؤثر سمبان عمى مستقبؿ حياتو كتعميمو.اال
التأديب نكع مخفَّؼ مف المَّكـ أك العقكبة ييراد بو اإلصبلح، كما أنو معرفة ما يحترز بو عف  -7

قتؿ  جميع أنكاع الخطأ، فإف أفرط فيو المؤدِّب كتجاكز حدكده كضكابطو المكضكعة لو، مما أدل إلى
لى تحمؿ المسئكلية كالضماف.  المؤدَّب، فإنو يؤدل إلى الحرمة، كا 

 ثانيًا: التوصيات:
بالثكاب، كاالجتياد في معاممة الصغار  يةبكالتر نكصي المربيف أكالن بانتياج أسمكب التأديب  -1

 بالعطؼ كالرحمة كالميف، كتجنب القسكة كالشدة بيـ.
تأديب كتربية الصغار عمى مكاـر األخبلؽ كحسنيا كاحتراـ عمى المربيف جميعان االجتياد في  -2

قامتيئالكبار كحسف التعامؿ مع زمبل ، كالمعاقبة ايـ، كحضيـ عمى المحافظة عمى الشعائر الدينية كا 
عمى ذلؾ إف حصؿ إىماؿ كتقصير، ألف الضرب لمصبلة في حالة التقصير في إقامتيا مف قبؿ 

 كألنو أمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ.الصغير يكاد اإلجماع ينعقد عميو، 
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نكصي اآلباء كالمربيف جميعان بتجنب الجمد لمصغار الذيف لـ يبمغكا العاشرة مف أعمارىـ، ألف  -3
 ضرره أكبر مف نفعو في ىذه المرحمة.

كما نكصي المربيف عند ممارسة الجمد أف يراعكا ضكابط كشركط الجمد الكاردة في ىذا البحث،  -4
الجمد ىك الخيار األخير، كأف يختاركا كسيمة الجمد المناسبة، كأف يقع الجمد ببل تفريط كأف يككف 

سراؼ كتجاكز.  كا 

 المصادر والمراجع

 أواًل: القرآف الكريـ.
 ثانيًا: كتب التفسير:

لبناف، تحقيؽ:  -ق(،  دار الفكر، بيركت  543أحكاـ القرآف،  ألبي بكر بف عربي، )المتكفى:  -1
 القادر عطا، بدكف.محمد عبد 

 –صفكة التفاسير، لمحمد عمي الصابكني، الناشر: دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -2
 ـ(. 1997 -ىػ  1417، 1القاىرة،  ط

ىػ(، الناشر: الييئة 1354تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(، لمحمد رشيد رضا )تكفي:  -3
 ـ.1990المصرية العامة لمكتاب، ط 

ىػ( الناشر: دار الكتب 200تفسير يحيى بف سبلـ،  ليحيى بف سبلـ القيركاني )المتكفى:  -4
 ـ، تقديـ كتحقيؽ: الدكتكرة ىند شمبي. 2004 -ىػ  1425، 1لبناف ط –العممية، بيركت 

 ثالثًا: كتب الحديث:
الناشر: ىػ(، 923إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم، ألحمد بف محمد القسطبلني  )المتكفى:  -1

 ىػ، بترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي.1323، 7مصر، ط -المطبعة الكبرل األميرية 
ىػ(، الناشر: دار 405المستدرؾ عمى الصحيحيف،  ألبي عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم )المتكفى:  -2

 ، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا.1990-ق1،1411بيركت، ط –الكتب العممية 
ىػ(، الناشر: دار 676مسمـ بف الحجاج، ألبي زكريا النككم )المتكفى: المنياج شرح صحيح  -3

 ـ.1392، 2إحياء التراث العربي، بيركت _  لبناف، ط
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نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي، لجماؿ الديف الزيمعي  -4
لبناف/ دار القبمة لمثقافة  -بيركت  - ىػ(  الناشر: مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر762)المتكفى: 
 ـ تحقيؽ: محمد عكامة.1997ىػ/1418، 1السعكدية، ط –جدة  -اإلسبلمية

سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة، دار النشر: دار المعارؼ،  -5
 .ـ1992ىػ /  1412 ،1ط، المممكة العربية السعكدية  -الرياض 

الناشر: دار  ،ىػ(275ألبي داكد سميماف بف األشعث السًِّجٍستاني )المتكفى:  ،سنف أبي داكد -6
مَّد كاًمؿ قره بممي -شعىيب األرنؤكط  ، تحقيؽ:ـ2009 -ىػ 1،1430ط الرسالة العالمية  .محى

 –ىػ( ،الناشر:  دار الكتب العممية، بيركت 458السنف الكبرل، ألبي بكر البييقي )المتكفى:  -7
 ـ، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا.  2003 -ىػ  1424، 3لبنات، ط

ىػ(، الناشر: المكتب 1420ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو، لناصر الديف األلباني )المتكفى:  -8
 اإلسبلمي ، الطبعة: المجددة كالمزيدة كالمنقحة ، أشرؼ عمى طبعو: زىير الشاكيش،  بدكف.

يضاح عممو عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، كمعو حاش -9 ية ابف القيـ: تيذيب سنف أبي داكد كا 
ىػ(، الناشر: دار الكتب العممية، 1329كمشكبلتو، ألبي عبد الرحمف، العظيـ آبادم )المتكفى: 

 ىػ . 1415، 2بيركت _ لبناف، ط
دار إحياء التراث  العينى، الناشر:ألبي محمد بدر الديف  ،عمدة القارم شرح صحيح البخارم -10

 ، بدكف.بيركت  –العربي 
 –فيض القدير شرح الجامع الصغير، لزيف الديف المناكم، الناشر: المكتبة التجارية الكبرل  -11

 ق. 1356، 1مصر، ط
، بتصرؼ، الناشر: 1/433فتح البارم شرح صحيح البخارم المؤلؼ: بف حجر  العسقبلني ، -12

ـ ك محب الديف الخطيب ك عبد تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي قا 1379بيركت،  -دار المعرفة 
 . العزيز بف عبد اهلل بف باز

ىػ، 1422، 1صحيح البخارم، لمحمد بف إسماعيؿ البخارم، الناشر: دار طكؽ النجاة، ط -13
 .تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر

ىػ(، الناشر: 261مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى: صحيح مسمـ، ل  -13
 بيركت، المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي. –دار إحياء التراث العربي 
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ىػ( الناشر برنامج منظكمة 1420صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد، لؤللباني )المتكفى:  -14
مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية، قاـ  -المجاني  -التحقيقات الحديثة 

 أحمد عبد اهلل عضك في ممتقى أىؿ الحديث، بدكف. بإعادة فيرستو كتنسيقو:
، الناشر: برنامج منظكمة لمحمد ناصر الديف األلبانيصحيح كضعيؼ سنف ابف ماجة،  -15

 مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية -المجاني  -التحقيقات الحديثة 
ىػ(،الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، 449شرح صحيح البخارل، البف بطاؿ )المتكفى:  -16

 ـ تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ.2003 -ىػ 1423، 2السعكدية، ط
 رابعًا: كتب الفقو:

ىػ(، دار 775الديف  الحنبمي الدمشقي )المتكفى: أبك حفص سراج  ،المباب في عمكـ الكتاب -1
ؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد ـ، تحقي1998-ىػ  1419، 1بيركت _ لبناف، ط -الكتب العممية 

 المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض.
 .لبناف، بدكف -المجمكع شرح الميذب، لمنككم، الناشر: دار الفكر، بيركت  -2
 ق  .1414لبناف .ط  -الميذب، ألبي اسحؽ الشيرازم، الناشر: دار الفكر، بيركت  -3
ق(، الناشر: دار 478نياية المطمب في دراية المذىب، إلماـ الحرميف الجكيني، ) المتكفى:  -4

 ق، تحقيؽ: أ. د: عبد العظيـ محمكد الديب. 1428 1المنياج، ط
ىػ، تكفي سنة 1000الركض المربع، لمنصكر بف يكسؼ بف إدريس البيكتي، )كلد سنة  -5

 ىػ .1390المممكة العربية السعكدية، ط  -ياضق(ػ ، الناشر: الرياض الحديثة، الر 1051
ىػ(، عمى 861شرح فتح القدير، لئلماـ كماؿ الديف، المعركؼ بالكماؿ بف اليماـ الحنفي، )ت  -6

لبناف،  -ىػ(، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 593اليداية شرح بداية المبتدم لممرغيناني، )ت 
 لرازؽ غالب الميدم.ىػ، تحقيؽ: الشيخ عبد ا1424-ـ2003، 1ط

 خامسًا: كتب المغة العربية:
: ـ، تحقيؽ2009، 2يركت _ لبناف، طلساف العرب، البف منظكر، الناشر: دار الكتب العممية، ب -1

 عامر أحمد حيدر.
مختار الصحاح لئلماـ محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم، الناشر: دار الحديث بجكار  -2

 محمكد خاطر،  بدكف.إدارة األزىر، تحقيؽ: 



جم1027جج-جينميرججالثمويجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنول اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 21th edition January 2017 
 

 

3
1

 

معجـ المغة العربية المعاصرة ، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريؽ عمؿ، الناشر:  -3
 .ـ2008 -ىػ  1429، 1عالـ الكتب ط

، المؤلؼ: نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني )المتكفى:  -4 شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك
 1420، 1سكرية( ط -لبناف(، دار الفكر )دمشؽ  -لمعاصر )بيركت ىػ(، الناشر: دار الفكر ا573
د يكسؼ محمد  -مطير بف عمي اإلرياني  -ـ، المحقؽ: د حسيف بف عبد اهلل العمرم 1999 -ىػ 

 عبد اهلل.
ىػ(، نقمو إلى العربية 1300تكممة المعاجـ العربية، تأليؼ: رينيارت بيتر آف ديكًزم )المتكفى:  -5

ميـ النعىيمي جػ 8 - 1 كعمؽ عميو: جػ : جماؿ الخياط، الناشر: كزارة الثقافة 10، 9: محمَّد سى
 ـ. 2000 - 1979، مف 1كاإلعبلـ، الجميكرية العراقية،ط

 سابعًا: كتب متنوعة في الثقافة اإلسالمية:
إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد، صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف، الناشر: مؤسسة  -1
 ـ .2002ىػ 1423، 3سالة،  طالر 
إبراز الحكـ مف حديث ريًفعى القىمـ، ألبي الحسف تقي الديف عمي بف عبد الكافي السبكي )المتكفى:  -2

لبناف، تحقيؽ: كيبلني  –ىػ(، الناشر: دار البشائر اإلسبلمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 756
 محمد خميفة .

، 2مصر، ط  -ميـ العٌكا، الناشر: دار المعارؼ، القاىرة أصكؿ النظاـ الجزائي، لمحمد س -3
 ـ.1983

األسرة المسممة في العالـ المعاصر، د. أكـر رضا مرسي، الناشر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف  -4
 ـ.2001 –ق 1421، 1اإلسبلمية، الدكحة، قطر، ط

ق، 1416، 1لبناف، ط  -اآلداب الشرعية، البف مفمح، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت  -5
 ـ، تحقيؽ:  شعيب األرنؤكط ك عمر القياـ.1996

جزء مف شرح تنقيح الفصكؿ في عمـ األصكؿ ، ألبك العباس شياب الديف القرافي، إعداد  -6
فضيمة الدكتكر /حمزة بف حسيف  الطالب: ناصر بف ناصر الغامدم )رسالة ماجستير ( إشراؼ:

 ـ.2000 -ق 1421جامعة أـ القرل، ط،  –الفعر، الناشر: رسالة عممية، كمية الشريعة 
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ىػ(، 1353درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ، لعمي حيدر خكاجو أميف أفندم )المتكفى:  -7
 ـ، تعريب: فيمي الحسيني.1991 -ىػ 1411، 1الناشر: دار الجيؿ، ط

 -الشريعة اإلسبلمية، الدكتكر. صبحي الصالح، الناشر: دار العمـ لممبلييف، بيركت معالـ  -8
 ـ.1975لبناف، ط، 

مدخؿ إلي أصكؿ التربية اإلسبلمية، لمدكتكر محمد عبد الرحمف فيد الدخيؿ، الناشر: دار  -9
 ، بدكف.3الخريج لمنشر كالتكزيع، الطبعة

 بف محمد بف خمدكف، بدكف..مقدمة ابف خمدكف، لمعبلمة عبد الرحمف  -10
، 2ىػ(، مكتبة ابف تيمية، القاىرة، ط360المعجـ الكبير، ألبي القاسـ الطبراني )المتكفى:  -11

 بدكف، تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي.
المعجـ الكسيط ، لمدكتكر إبراىيـ أنيس ، كالدكتكر عبد الحميـ منتصر ، كعطية الصكالحي ،  -12

 ـ ، القاىرة .1972 2األحمر، طكمحمد خمؼ اهلل 
، 1عماف، ط -نظاـ األسرة في اإلسبلـ، لمدكتكر محمد عقمة، الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة  -13

 ـ . 1983
، 10، دار الفكر، دمشؽ، سكرية، ط7/5606الفقو اإلسبلمي كأدلتو، د. كىبة الزحيمي،  -14

 ـ.2007
بف عمر بف مساعد الحازمي، دركس صكتية قاـ شرح كتاب التكحيد، ألبي عبد اهلل أحمد  -15

 .17ص —97، رقـ الدرس  http://alhazme.netبتفريغيا مكقع الشيخ الحازمي ، 
 شرح زاد المستقنع، المؤلؼ: أحمد بف محمد بف حسف بف إبراىيـ الخميؿ، بدكف. -16
هلل ناصح عمكاف، الناشر: دار السبلـ لمباعة كالنشر كالتكزيع، تربية األكالد في اإلسبلـ، لعبد ا -17

 ـ.1985، 8مصر، ط –القاىرة 
التعريفات، لمعبلمة عمي بف الحسيني الجرجاني، الناشر: شركة القدس لمتصدير، القاىرة،   -18
 ـ ، تحقيؽ: نصر الديف تكنسي. 2007، 1ط
 .: المكتبة األزىرية لمتراث، بدكفمي صبح، الناشرالتصكير القرآني لمقيـ الخمقية كالتشريعية، لع -19
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 متعدد الوسائط الدوليلمنقؿ  القانونيالنظاـ 

 محمد عيسي الطاىر عيسي. د

 مساعد بكمية الشريعة والقانوف جامعة دنقالال األستاذ

 مستخمصال

حيث  متعدد الكسائط، الدكليلمنقؿ  القانكنيىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى النظاـ 
أف  النقؿ الدكلي متعدد الكسائط، يعتمد عمى أكثر مف كاسطة مف كسائط  فيتمثمت مشكمة الدراسة 

 يأتيالنقؿ، كيتكلى تنفيذ تمؾ الكسائط كمسؤكلية متابعتيا شخص كاحد ىك متعيد النقؿ، فالسؤاؿ 
 -:كاآلتي

مف عقد  النقؿ  شئةالنامف عدـ الكفاء بااللتزامات العقدية  الناشئةىؿ تتعدد المسؤكليات  
مكاجية متعيد النقؿ، كترتب مسؤكليات عقدية مختمفة، أـ أف الصحيح ىك  فيمتعدد الكسائط  الدكلي

متعدد الكسائط، يرتب مسؤكلية عقدية   الدكليمف عقد النقؿ  الناشئةأف اإلخبلؿ بااللتزامات العقدية 
 . الكسائط المختمفةتمؾ مف  الناشئة  بااللتزاماتعدـ الكفاء  فيكاحدة تتمثؿ 

أف  -، تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج فييا :التحميمي الكصفيالباحث المنيج  استخدـ
 ةمتعدد الكسائط تجربة تطبيقية حديثة لنظاـ النقؿ عمكمان ينفرد بخصائص معين الدكلينظاـ النقؿ 
، ةؿ المختمفة )بحريؿ النقعقكد النقؿ التقميدية األخرل . كىك نظاـ تتعدد فيو كسائ ةمف دكف بقي
 ( تعمؿ عمى نظاـ كحدة نقؿ متكاممة أثناء تنفيذ عقد النقؿ. جكية، برية

متعدد الكسائط  الدكليإدخاؿ دراسة نظاـ النقؿ  فيعدد مف التكصيات ، تتمثؿ  اقتراحتـ 
، ؾ المادةتقكـ بتدريس تم التيبالكميات الجامعية  الجكمكالقانكف  البحرمضمف مفردات منيج القانكف 

متعدد الكسائط مف جانب الباحثيف  الدكليمع التكصية بإجراء المزيد مف البحث كالدراسة لنظاـ النقؿ 
 ىذا المجاؿ.  في

Abstract 

This study aims to identify the multiple international transportation, 

the problem of the study depends on the various means of transport 

execution and follow up by the transportation contractor and the question is : 

Are there many responsibilities can be emerged forth in the case of default 



جم1027جج-جينميرججالثمويجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنول اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 21th edition January 2017 
 

 

3
4

 

from the multiple international transport contract or the breach of contract 

that come out from it will cause legal effect for the contractor in different 

types of means of transport . 

The research used the descriptive and analytical methodology. The 

research reached that the program of the multiple International transport  is a 

modem applied experiment and unique in characteristics for in transportation 

means . Also it  is various means of transport , navigation , flight and public 

the research  recommends that the syllabus designers determine to teach this 

type of  transport as a contents in curium belonging to the navigation + flight 

low . Also the research recommends to get  more procedures for this study in 

further researches in this field. 

 

 مقدمِة 

 الدكليمجاؿ النقؿ، جاءت ظاىرة النقؿ  فيعمى إثر ثكرة الحاكيات ، كالتطكر الحاصؿ 
النقؿ مف الباب إلى الباب عبر كسائؿ نقؿ مختمفة )بريو، بحرية، جكية ( كلعؿ  أممتعدد الكسائط. 

مف المناسب أف نشير إلى أف تمؾ الظاىرة، جاءت تطبيقان لنظاـ النقؿ الحديث الذل يعتمد عمى أكثر 
متعدد الكسائط يقكـ بدالن  الدكليأف متعيد النقؿ  وسائط النقؿ. فيذا النظاـ نجد فيمف كاسطة مف ك 

أكثر مف كاسطة  باستخداـمف نقطة القياـ إلى نقطة الكصكؿ ،   ةمف الناقؿ بتكصيؿ البضائع المحكا
متعدد  الدكليمف كسائط النقؿ بمكجب كثيقة كاحدة ، كتحت مسئكلية كاحدة نظير أجر. إف النقؿ 

ختمفة )بحرية، كسائؿ النقؿ الم وتتعدد في الكسائط يعتبر كتجريو تطبيقية حديثة لنظاـ النقؿ الحديث،
كيستند نظاـ   1أنو يمثؿ سمسمة نقؿ متكاممة تعمؿ عمى سرعة كصكؿ البضائع باعتبارجكية، برية( 

، كسيكلة العالية كالتقنيةالنقؿ متعدد الكسائط بصكرة رئيسية عمى الحاكيات، كأداة تضمف الحجـ 
تنمية الصادرات كالكاردات مما  فيمتعدد الكسائط يمعب دكران رئيسيان  الدكليإف النقؿ  2التداكؿ كالنقؿ

 المكانيكالنطاؽ  القانكنية، كخصائصولو،  القانكنيبالدراسة كالبحث لمتعريؼ  التصدميستتبع 
تثبت نكعية ىذا العقد  التيكنكعية الكثيقة  لتطبيؽ القكاعد القانكنية عمى نكعية ذلؾ العقد، كالزماني

 .العقد طرفيحالة المنازعة بيف  فيمعرض األثبات  في

  
                                                           

 79كف تاريخ منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ، ص، بد1د. فاركؽ كامؿ ممش ، النقؿ الدكلي متعدد الكسائط ، ط   1
 . 83د. كامؿ ممش المرجع السابؽ ص  2
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  -أىمية الدراسة:

عالـ اليكـ بمثابة  فيمتعدد الكسائط صار  الدكليأف نظاـ النقؿ  فيتبدك أىمية الدراسة 
كسائط النقؿ  فياإلجراءات المتعارؼ عمييا  كاختزاؿتطكير التجارة الدكلية،  فيالنقؿ األكثر فعالية 

رة مف ميناء القياـ إلى ميناء الكصكؿ إجراءات  البضائع المصد ءاألخرل مما يعمؿ عمى سرعة إنيا
 .قياسيزمف  في

 -موضوع البحث: اختيارأسباب  

متعدد  الدكليالباحث ليذا المكضكع بالدراسة كالبحث، ىك أف فكرة النقؿ  اختيارسبب 
تعمؿ  أنيا باعتبارؼ حكليا ك الكق يتستدع الدكليعالـ النقؿ  فيالكسائط تعتبر بمثابة ظاىرة حديثة 
 عمى تنمية خدمات النقؿ المختمفة.

  -مشكمة الدراسة: 

تنفيذه عمى  فيمتعدد الكسائط ، يعتمد  الدكليأف عقد النقؿ  فيتتمثؿ مشكمة الدراسة 
تتعاكف  التيكسائؿ النقؿ البحرية كالجكية كالبرية  فيمجمكعة مف كسائؿ النقؿ المختمفة كىى تتمثؿ 

 -اإلجابة عمى األسئمة اآلتية : فيتتمثؿ المشكمة  وقؿ. عميمع بعضيا البعض لتنفيذ عقد الن

متعدد الكسائط إصدار مجمكعة مف العقكد  الدكليىؿ تتطمب الطبيعة القانكنية لعقد النقؿ  -1
بيف الشخص الذل يتكلى تنفيذ ذلؾ العقد بكصفو متعيد لمنقؿ كالشاحف مف الجانب اآلخر 

 أـ الصحيح أف يصدر عقد نقؿ كاحد يغطى مرحمة النقؿ بكافة جكانبيا المختمفة 
 زماف كمكاف نشكء العبلقة بيف الناقؿ بكصفة متعيد نقؿ كالشاحف. -2
 -راسة:الدىدؼ 

متعدد الكسائط مف  الدكليتيدؼ ىذه الدراسة لمعرفة األحكاـ القانكنية الخاصة بعقد النقؿ  
ينفرد بيا مف دكف بقيو عقكد النقؿ األخرل كنكعية المستند  التيحيث التعريؼ كالخصائص القانكنية 

 .األحكاـ القانكنية الخاصة بوبيؽ لتط كالزماني المكانيالمطمكب قانكنان إلثباتو. كأخيران معرفة النطاؽ 
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 -منيج الدراسة : 

تجميع كعرض المعمكمات المتعمقة  في الكصفيىذه الدراسة يستخدـ الباحث المنيج  في
تفسير المعمكمات المتعمقة بمشكمة  في التحميميالباحث المنيج  استخدـبمشكمة الدراسة ، كما 

 بالدراسة.

 -أدوات وأساليب جمع البيانات:

الكتب كالمراجع  فيالمعمكمات مف المصادر الرئيسية المتمثمة  استقاءتعتمد الدراسة عمى 
 . االتفاقياتالدكريات كاألبحاث كقكاعد  فيكمصادر ثانكية تتمثؿ 

 المبحث األكؿ 

متعدد الكسائط لغة  الدكليلعقد النقؿ  القانكنيىذا المبحث تناكؿ بالدراسة التعريؼ  في
متعدد  الدكلييتصدل بالدراسة لخصائص عقد النقؿ  الثانيبالمطمب األكؿ. أما المطمب  كاصطبلحان 
 الكسائط . 

 المطمب األوؿ

  -متعدد الكسائط لغة : الدكليتعريؼ عقد النقؿ  -أكالن :

مف مكضع إلى مكضع آخر . فيقاؿ نقمو ينقمو  الشيءبأنو ىك تحكيؿ  -ػرؼ النقؿ لغة :عى 
 . 1نقبلن فأنتقؿ

قمة بالضـ احكلو ف الشيءيقاؿ نقؿ  ُي ينقؿ قرية مف  كالنكاقؿ مف الخراج ما االنتقاؿنتقؿ. كالنػى
إلى أخرل ، كقبائؿ تنتقؿ مف قكـ إلى قكـ . كيقاؿ فرس نقاؿ كمنقاؿ سريع نقؿ القكائـ . كالمنقؿ 

ة ينتقمكف مف المرعى إذا  ُي كاحدة نكاقؿ الدىر إلى مرعى آخر. كالناقمة ضد القاطنيف ، ك  احتفكهالنجعػى
 2تنتقؿ مف حاؿ إلى حاؿ. التي

                                                           

 83، ص  11ـ ، ـ 2009، 2لساف العرب ، أبك الفضؿ محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط  1
 60-59ص  4ـ القامكس المحيط ، مجد الديف الفيركز أبادل ، القاىرة ، د. ط، د. ت ،  2
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قميمان إبير مف األفراد تقطف بصفة دائمة كعرفت الدكلة لغة كمجمكعيا دكؿ "بأنيا مجمكع ك
كاسطة جمعيا كسائط .  1".السياسي كباالستقبلؿ حككميمعينان كتتمتع بالشخصية المعنكية كبنظاـ 

كسطيا كىك أجكدىا كما يتكصؿ بو  فية الجكىر الذل كيقاؿ كاسطة الككر : كاسطة ككاسطة القبلد
. ككسائط مفردىا كسيط كىك المتكسط بيف المتخاصميف كالشخص المتكسط بيف  الشيءإلى 

 -( كيقاؿ كسط:4) 2أكسطيـ نسبنا كأرفعيـ مجدان  -المتبايعيف أك المتعامميف . كيقاؿ ىك كسيط فييـ :
كىك أكسط أكالده ككسطى بناتو. كيقاؿ تكسطت  لدار . كيقاؿ ضرب كسطة كأكساطيـاجمس كسط 

  3الشمس المساء . ككسطتو كىى كاسطة القبلدة ككسائط القبلئد.

 الثانيالمطمب 

 متعدد الكسائط الدكليخصائص عقد النقؿ 

متعدد الكسائط يعتبر نظامان متطكران كحديثان قياسان بنظاـ النقؿ  الدكليإف نظاـ النقؿ  
. التقميدمنظاـ النقؿ  فينممسيا  ال نكادى ذلؾ تطكرت خصائصو بصكرة منفردة ، كترتيبان عمالتقميدم

ـ حيث 1980متعدد الكسائط نظاـ  الدكليالنقؿ  اتفاقيةمف  4المادةثنايا نص  فيكيظير ذلؾ جميان 
متعدد الكسائط بأنو )ىك عبارة عف نقؿ البضائع  الدكلي( مف االتفاقية عقد النقؿ 1/1) عرفت المادة

 فيبكاسطتيف مختمفتيف عمى األقؿ مف كسائط النقؿ. كذلؾ عمى أساس أف عقد النقؿ متعدد الكسائط 
مكاف ما كفى بمد ما يأخذ فيو متعيد النقؿ متعدد الكسائط البضائع فى حراستو إلى المكاف المحدد 

 فيتمثؿ  هية ىذا العقد حسب ما كرد بمضمكف المادة أعبلبمد آخر( كالخصائص لنكع فيلمتسميـ 
  -:اآلتي

عمى أنو يعنى  االتفاقيةنص الفقرة األكلى مف  فيكيظير ذلؾ جميان  -: دكليأنو عقد نقؿ  -1
بمد آخر . كعمى ذلؾ فإف متعيد  فيبمد ما إلى مكاف التسميـ  فينقؿ بضائع مف مكاف ما 

كفقان لعنصر الدكلية، يتعيف عميو أف يتسمـ البضائع بغرض نقميا مف بمد ما  الدكليالنقؿ 
تحديد صفة  في  الجغرافي قد أخذت بالمعيار االتفاقيةإلى بمد ما آخر مما يعنى أف 

                                                           

 .774، القاىر، د.ت، ص2المعجـ الكسيط ، د/ إبراىيـ أنيس كآخركف ، جػ  1
 .288-287المعجـ الكسيط ، المصدر السابؽ ، ص   2
 .505ـ ص2003، 1،القاىرة ، الييئة العامة لمتقانة ط 2ساس الببلغة ، أبك القاسـ محمكد بف عمر الزمحشرل ، جػ 3
 ـ 1980فاقية النقؿ متعدد الكسائط لعاـ ( مف ات1/1أنظر لممادة )  4
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 ييكف مف ناحية أخرل ال 1.، بمعنى نقؿ البضائع بيف دكلتيف مختمفتيف عمى األقؿالدكلية
نما يشترط كفقان لنص المادة أف يتـ الن المعاىدة أف يتـ  النطباؽقؿ بيف دكلتيف مختمفتيف. كا 

مكقفاي كسطان  اتخذتقد  االتفاقية، كالمبلحظ أف كلتيف إحداىما عمى األقؿ متعاقدةالنقؿ بيف د
مف   2.القياـ أك الكصكؿ متعاقدة دكلتيأف تككف إحدل  باكتفائيابيف اإلسراؼ كالتطبيؽ 

مف  القانكنيةمتعدد الكسائط يرل الباحث أف الفائدة  الدكليقؿ شرح الخاصية األكلى لعقد الن
متعدد الكسائط  الدكليالنقؿ  اتفاقيةنكعيو ىذا العقد كفقان ألغراض  فيتكافر عنصر الدكلية 

مف اإلخبلؿ  الناشئةأف يتـ تكحيد القكاعد القانكنية أثناء تطبيقيا عمى المنازعات العقدية 
 الدكليقكاعد تنازع القكانيف بالقانكف  الرأممتعدد الكسائط . كيسند ذلؾ  الدكليبعقد النقؿ 

بيعة القانكنية حسب المتعارؼ حيث أف الط شأف العقكد الدكلية، فيالخاص يثار تطبيقيا 
القكاعد القانكنية  فيالجنسية مما يثار معو تبايف  مختمفي ةأف أطراؼ العبلقة العقدي وعمي

 ضكئيا. كاألحكاـ الصادرة عمى 
نصت  يتميز عقد النقؿ متعدد الكسائط بأنو عقد لنقؿ البضائع دكف األشخاص ، كىذا ما -2

حاكية أك  أمعمى أف البضائع تشمؿ " االتفاقيةعميو الفقرة السابقة مف المادة األكلى مف 
كيتساءؿ الباحث عف الدافع  3تغميؼ مشابية أذا قدميا المرسؿ"منصة نقالو أك أداة نقؿ أك 

متعدد الكسائط  الدكليالنقؿ  اتفاقيةالذل حدا بالمشرع أف يحضر تطبيؽ أحكاـ  الحقيقي
 عمى البضائع دكف األشخاص ؟

بالمقدمة التمييدية ليذا  ما جاءصدر  فييرل الباحث أف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تكمف  -3
حاكيات متعدد الكسائط جاء عمى إثر ثكرة ال الدكليالبحث كىى حقيقة أف ظيكر النقؿ 

 مجاؿ النقؿ .  فيكالتطكر 
متعدد الكسائط بأنو عقد تتنكع فيو كسائؿ  الدكليأف عقد النقؿ  فيالخاصية الثالثة تتمثؿ  -4

أف يككف النقؿ  في االتفاقيةالنقؿ المختمفة أثناء تنفيذ العقد ، كيتضح ذلؾ مف شركط تطبيؽ 
نقؿ فى نقؿ البضائع ، حيث متعدد الكسائط ، باستخداـ كسيمتيف عمى األقؿ مف كسائط ال

أف مصطمح الكسائط يقصد بو كسائؿ نقؿ مف مكاف آلخر . حيث أنو تكجد خمسة كسائط 

                                                           

 .49، ص الثانية، الطبقة  دكتكراهمتعدد الكسائط رسالة  الدكليد/ نادية محمد معكض ، مسئكلية متعيد النقؿ   1
 50د/ نادية محمد معكض ، المرجع السابؽ ، ص  2
 . ـ 1980متعدد الكسائط لعاـ  الدكليالنقؿ  اتفاقية( مف 1/7أنظر لممادة )  3
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، النقؿ بالسكؾ الجكمنيريان، النقؿ  سكاء أكاف بحريان أك المائي)النقؿ  ىي رئيسيةنقؿ 
  1.الحديدية  كالنقؿ مف خبلؿ األنابيب (

 2(1/1) المادةأف  يمتعدد الكسائط بأنو عقد نقؿ كاحد . كىذا يعن الدكلييمتاز عقد النقؿ  -5
العبلقة العقدية عقد  فيأف يبـر متعيد النقؿ كالشاحف كطرؼ آخر  اشترطتقد  االتفاقيةمف 

 التييتـ إلغاء جميع مستندات النقؿ  بالتالينقؿ كاحد يحكـ مراحؿ النقؿ المختمفة بأكمميا 
يذ عقد النقؿ متعدد الكسائط، مثاؿ إصدار سند شحف بحرل تحكـ المراحؿ المختمفة لتنف

 فييقتصر األمر  كبالتالي. م، كتذكرة نقؿ جك م، كمستند نقؿ بر البحرملتغطيو النقؿ 
مراحؿ النقؿ المختمفة مف جانب متعيد النقؿ إلى  يحقيقتو عمى إصدار مستند كاحد يغط

 3.المنقكلةالبضائع  فيصاحب الحؽ 
يرل الباحث أف عقد النقؿ متعدد الكسائط تختمؼ عف عقكد النقؿ األخرل بأنو مف ناحية قانكنيو 

تنفيذ نكعية ذلؾ  ويتـ في التييعتبر عقد كاحد مكتمؿ العناصر القانكنية فيما يتعمؽ بالمراحؿ المختمفة 
ف نكعية ىذم، بر م، جك مالعقد حيث تتبايف كسائؿ تنفيذه مف كسائؿ نقؿ بحر  حالو  فيا العقد .  كا 

أك  ةمنفرد ةنقؿ ما كاحد ةمرحم فيالقانكنية المضمنة فيو  بااللتزاماتالكفاء  فيالفشؿ  أك األخبلؿ
نما يرتب مسؤكلية عقدي ال يرتبأكثر مف مرحمة نقؿ  ميما  ةكاحد ةمسؤكليات عقدية متنكعة. كا 

. كتمؾ تعتبر ميزة قانكنيو العقدية زاماتااللتأك  بااللتزاـتـ فييا اإلخبلؿ  التيالمراحؿ  كاختمفتتباينت 
كانت عقكد نقؿ ينفرد بيا عقد النقؿ متعدد الكسائط مف دكف بقيو عقكد النقؿ التقميدية األخرل سكاء أ

 م.أك بحر  مأك بر م جك 

 الثانيالمبحث 

 .االتفاقيةلتطبيؽ نصكص  كالزماني المكانيالنطاؽ 

يظؿ متعيد النقؿ  التيىك بياف بداية المدة الزمنية  كالمكاني الزمانييقصد بمفيـك النطاؽ 
ىؿ تبدأ  -: اآلتيعيدتو كيتضح ذلؾ أكثر مف صياغة السؤاؿ  في التيقانكناي عف البضائع  مسئكالن 

 مسؤكليتولمبضائع مف الشاحف بميناء القياـ ؟ أـ أف  استبلمومسؤكلية متعيد النقؿ مف لحظة 

                                                           

 ـ.2004 1د/ أسامة عبدالعزيز ، التنظيـ القانكني لمنقؿ بطريؽ الحاكيات ، منشأة المعارؼ اإلسكندرية ، ط 1
 .114.ـ ص1980( مف اتفاقية النقؿ متعدد الكسائط لعاـ 1/1أنظر لممادة )  2
 .7ص (،15(، العدد)8د/ أحمد عبد المنصؼ، اتفاقية النقؿ الدكلي متعدد الكسائط، مجمة األكاديمية العربية لمنقؿ البحرم، مجمة رقـ )  3
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مخازنو خارج حدكد  فييا البضائع مف مصانع الشاحف المرسؿ أك استمـ التيالقانكنية تبدأ مف الفترة 
 كالبحث. المناقشةنجيب عميو الحقاي مف كاقع  الميناء كىذا ما

تعاقد فييا متعيد النقؿ مع الشاحف  التييقصد بو الدكلة  المكانيالمقصكد بمفيكـ النطاؽ  أما 
لتكضيح كالبياف تـ تقسيـ ذا كذاؾ كألغراض االبضاعة لميناء الكصكؿ بدكلة أخرل . ألجؿ ى ألرساؿ
  -لمطمبيف :المبحث 

 المطمب األوؿ

 ـ 1980النقؿ  متعدد الكسائط لعاـ  اتفاقيةلتطبيؽ نصكص  الزمانيالنطاؽ 

"تمتد مسؤكلية متعيد النقؿ متعدد الكسائط عف  اآلتيعمى  االتفاقية( مف 14/1نصت المادة )
 1عيدتو إلى كقت تسميميا " فيئع كقت أخذه البضامف  االتفاقيةالبضائع بمكجب ىذه 

عيدة  فيتعتبر معو البضائع  يعمبلن بمضمكف نص المادة ، نجد أف المشرع قد حدد نطاؽ زمن
  -حالة تكافر حالتيف : فيان يالقانكنية كيظير ذلؾ جم مسؤكليتوالنقؿ كتنشأ فييا 

شخص آخر يتصرؼ بالنيابة  أملمبضائع مف المرسؿ أك الشاحف أك  استبلمومف كقت  .أ 
عنو. أكقد يػتسمـ متعيد النقؿ البضائع مف ىيئة أك طرؼ ثالث آخر يتكجب تسميـ البضائع 

 2.عيدتو فيمكاف أخذه البضاعة  فيإليو لنقميا ، بمكجب القكانيف أك األنظمة المنطبقة 
يتسمـ المرسؿ  ال التيالحاالت  فيليو. أك إإلى كقت قيامو بتسميـ البضاعة إلى المرسؿ  .ب 

إليو فييا البضائع مف متعيد النقؿ ، يعتبر المرسؿ إليو مستمـ قانكنان حيف يقكـ متعيد 
النقؿ بكضع البضائع تحت تصرؼ المرسؿ إليو كفقان لعقد النقؿ متعدد الكسائط أك 

 3التجارة المعينة. فيالسائدة  األعراؼ

                                                           

 ـ1980( مف اتفاقية النقؿ متعدد الكسائط لعاـ 14/1أنظر لممادة )  1
 
 73ـ ، ص2005، 1اإلسكندرية ، ط د/ عدلى أمير خالد ، أحكاـ مسئكلية الناقؿ البحرم ، منشأة المعارؼ  2
 .76د/ عدلى أمير خالد ، المرجع السابؽ ، ص   3
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لمبضاعة،  كىى  استبلمو ةلمسؤكلية متعيد النقؿ يبدأ بمحظ يكعمى ذلؾ فإف النطاؽ الزمن  .ج 
يتمكف فييا مف ممارسة سيطرتو عمى البضاعة كالقياـ مف جانبو بفحصيا  التيالمحظة 

 1ميناء الكصكؿ. فيكتداكليا كنقميا حتى يتـ خركجيا مف حراستو بالتسميـ 

المرسؿ بالقاىرة ، لتكصيميا إلى تطبيقان لذلؾ إذا تسمـ متعيد النقؿ البضائع مف مخازف  
بالسكة حديد ، ثـ نقميا مف  اإلسكندرية لىإباريس، كقاـ بنقميا مف القاىرة مخازف المرسؿ إليو ب

العربة، لتسميميا لممرسؿ  حديد أك بالسكةإلى مرسيميا بالبحر، ثـ مف مرسيميا إلى باريس  اإلسكندرية
تبدأ منذ أخذ متعيد النقؿ  التيتبدأ خبلؿ فترة النقؿ  قيةاالتفاإليو أكمف ينكب عنو  فإف فترة إعماؿ 

بتسميـ البضاعة لممرسؿ إليو أك مف ينكب عنو  تنتيى إال لمبضاعة مف مخازف المرسؿ بالقاىرة، كال
يتبع مف القياـ بكافة العمميات الضركرية  كالبلزمة لتنفيذ عممية  ، مع ماوالمكاف المتفؽ عمي في

  2النقؿ.

المكاف الذل قاـ  فيمكاجية متعيد النقؿ  فيعميو يرل الباحث أف المسؤكلية القانكنية تنشأ 
أف يككف بالميناء بؿ  ال يستمـز االتفاقية ألغراض، كىذا المكاف كفقان البضائع فيو مف المرسؿ باستبلـ

 ف ميناء القياـ.قد تبعد أك تقترب م التيقد يستمـ متعيد النقؿ البضائع بمخازف أك مصانع المرسؿ 

)ب(، أف المرسؿ إليو يعتبر مستمـ قانكنان حيف يقـك  بالحالة أكرد اكما يبلحظ الباحث كفقان لم  
متعيد النقؿ بكضع البضائع تحت تصرفو فالسؤاؿ ىؿ يعتبر ىذا التسميـ فعميان لمبضاعة ؟ يجيب 

تمكيف المرسؿ  ييعن الباحث عمى ذلؾ " بنعـ " حيث أف كضع البضاعة تحت تصرؼ المرسؿ إليو
بقية  كاستبلـكمطابقتيا بما ىك مدكف بكثيقة النقؿ متعدد الكسائط  المرسمةإليو مف فحص البضاعة 

 مستنداتيا األخرل. 

حينما يعايف  القانكني االستبلـكفى تقدير الباحث أيضان أف متعيد النقؿ يتكافر فى حقو 
البضاعة المرسمة مف جانب المرسؿ كيطابقيا مف كاقع المستندات المقدمة إليو ، كتتاح لو الفرصة 

  .تحفظات يقرىا القانكف أمإبداء أك عدـ إبداء  في

 

                                                           

 .67ـ، ص2005،  1المعارؼ ، اإلسكندرية ،ط د/ سكزاف عمى حسف ، التنظيـ القانكني لمسؤكليو متعيد النقؿ متعدد الكسائط منشأة  1
 .72د/ سكزاف عمى حسف ، المرجع السابؽ ص   2
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  الثانيالمطمب 

 ـ1980النقؿ متعدد الكسائط لعاـ  اتفاقيةلتطبيؽ نصكص  المكانيالنطاؽ 

، حيث نصت عمى االتفاقيةلتطبيؽ  المكانيلمنطاؽ  االتفاقيةمف  1ب( )أ،( الفقرة 2تعرضت المادة )
، عمى جميع عقكد النقؿ متعدد الكسائط بيف أماكف تقع فى دكلتيف االتفاقية: تطبؽ أحكاـ ىذه اآلتي

  -مختمفتيف إذا :

عيدتو ، كفقان ألحكاـ عقد النقؿ  كاف مكاف أخذ متعيد النقؿ متعدد الكسائط لمبضائع فى .أ 
 دكلة متعاقدة .  فيمتعدد الكسائط كاقعان 

أك كاف مكاف تسميـ  البضاعة مف قبؿ متعيد النقؿ متعدد الكسائط ، كفقان ألحكاـ عقد  .ب 
دكلة متعاقدة . يتضح مف النصيف السابقيف أف  فيالنقؿ متعدد الكسائط ، كاقعان 

  -اميا ثبلثة شركط:أحك النطباؽ اشترطتقد  االتفاقية
عقد نقؿ يتـ عبر كسيمتيف أك  أممتعدد الكسائط  دكليأف نككف بصدد عقد نقؿ  -الشرط األكؿ :

 أكثر مف كسائؿ النقؿ المختمفة كالبحر كالبر ، الجك مثبلن . 

ال يخضع  الداخميأف يتـ النقؿ بيف دكلتيف مختمفتيف . كعمى ذلؾ فإف النقؿ  -:الثانيالشرط 
 فحسب الدكليبصدد تنظيـ النقؿ  فاالتفاقية. تفاقيةاالألحكاـ 

منضمة  أمأك دكلة التسميـ( متعاقدة  االستبلـأف تككف إحدل الدكلتيف )دكلة  -الشرط الثالث :
 .النقؿ متعدد الكسائط التفاقية

تعاقد فييا متعيد النقؿ  التيقصد بو المشرع الدكلة  المكانيعميو يرل الباحث أف مدلكؿ النطاؽ 2
يتـ  التي الدكلة المكانيمتعدد الكسائط مع المرسؿ لنقؿ البضاعة كما يشمؿ أيضان مدلكؿ النطاؽ 

  .لمبضاعة المنقكلة الفعميفييا التسميـ 

 

 

                                                           

 ـ1980ب( مف اتفاقية النقؿ متعدد الكسائط لعاـ  /أ /2أنظر لممادة ) 1
 .75ؽ، صبد/ سكزاف عمى حسف ، مرجع سا 2
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 المبحث الثالث

 متعدد الكسائط الدكليكثيقة النقؿ 

ىذا المبحث نتناكؿ بالدراسة كالبحث تعريؼ كثيقة النقؿ متعدد الكسائط مف حيث المغة  في 
متعدد  الدكليعقد النقؿ  طرفيمراعاة تضمينيا مف جانب  ينبغي التي. كالبيانات كاالصطبلح

 الكسائط . كأخير الحجية القانكنية لنكعية تمؾ الكثيقة بيف طرفييا كفى مكاجية الغير كفقان لممطالب
  -أدناه :

 .كاالصطبلح المغة فيمتعدد الكسائط  الدكليتعريؼ كثيقة النقؿ  -المطمب األكؿ :

أمره  فيمؤنث الكثيؽ ، كما يحكىػـ بو األمر ، يقاؿ أخذ بالكثيقة  ىي -كثيقة لغة : تعريؼ -أكالن :
 1.يا . كالجمع كثائؽبالثقة . كأرض كثيقة كثيرة العشب مكثكؽ ب

بالكسر فييما، كثاقة كثقو :  يثؽبمعنى : كثقة: الثقة: مصدر قكلؾ كثؽ بو  كعرفت الكثيقة أيضان 
األمر إحكامو.  فيكىـ مكثكؽ بيـ. كالكثيقة  بيامكثكؽ  ي، كأنا أثؽ بو كىك مكثكؽ بو، كىائتمنو

 فيبالثقة، كالكثيقة. األحكاـ  أمأمره  فيالمحكـ كالجمع كثاؽ كيقاؿ : أخذ بالكثيقة  الشيءكالكثيؽ 
  2األمر.

  -: اصطبلحان ثانيان : تعريؼ الكثيقة 

متعدد الكسائط بيف عقد النقؿ متعدد الكسائط  الدكليمف عقد النقؿ  3(3/ 1فرقت المادة )
عمى تعريؼ كثيقة النقؿ متعدد الكسائط  4(4/ 1كمستند النقؿ متعدد الكسائط حيث نصت المادة ) 

لكسائط ، كأخذ متعيد النقؿ متعدد الكسائط البضائع فى بأنو" عبارة عف كثيقة تثبت عقد نقؿ متعدد ا
 عيدتو ، كتعيدان منو بتسميميا كفقان لشركط العقد المذككر" . 

يحرره متعيد النقؿ مف جانبو لمصمحة  قانكنييتضح مما سبؽ أف كثيقة النقؿ عبارة عف مستند 
متعدد  الدكليالمرسؿ إليو البضاعة يتضمف شركط ما تعيد بو متعيد النقؿ بصدد تنفيذ عممية النقؿ 

                                                           

 .545المعجـ الكسيط ، مصدر سابؽ ، ص   1
. دار الكتب العممية بيركت، ط ،   2  .447ـ ، ـ، ص2009لساف العرب ، أبك الفضؿ محمد بف مكـر
 ـ.1980ئط لعاـ ( مف اتفاقية النقؿ متعدد الكسا1/3أنظر لممادة )  3
 ـ.1980( مف اتفاقية النقؿ متعدد الكسائط لعاـ 4/ 1أنظر لممادة )  4
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لمبضاعة  استبلمو( إلى كجكب أف يتضمف المستند كاقعة 1/4معو المادة ) استمزمتالكسائط مما 
سميميا لممرسؿ إلية أك مف ينكب عنو بميناء حيازتو، كتعيدان مف جانبو أف يقكـ بت فيكدخكليا 
 الكصكؿ. 

متعدد الكسائط مف جانب  الدكليالبيانات المطمكب تضمينيا قانكنان بكثيقو النقؿ  -:الثانيالمطمب 
 عقد النقؿ طرفي

( عبر فقراتيا )أ(، )ب(، )ج(، )د (، )ىػ( عمى نكعية البيانات المطمكب تضمينيا 8نصت المادة )
  -بيانو : اآلتيعمى الكجو  ثيقةبالك قانكنان 

ىذه البيانات يتكلى تقديميا المرسؿ أك الشاحف إلى  -بيانات تتعمؽ بالبضاعة المنقكلة: -1
عمى  االتفاقيةمف  1/أ(8/1فطبقان لممادة ) متعيد النقؿ عند بداية نشكء العبلقة بينيا. 

مات البلزمة لمتعرؼ الشاحف أف يقدـ لمتعيد النقؿ ما يفيد بعدد الطركد أك القطع كالعبل
شارة صريحة عند عمى البضائع إلى ككف  االقتضاء، كالكزف القائـ لمبضائع أك كميتيا كا 

 البضائع خطرة. 
ؾ صراحة إلى ذل 2./ب(8/1المادة ) إشارة -بيانات تتعمؽ بالحالة الظاىرية لمبضائع: -2

البياف ، كيتكلى متعيد النقؿ تدكيف ذلؾ البياف بالكثيقة تحت مسؤكليتو ، بعد معاينتو 
 عمى حالتيا كشكميا الظاىر.  كاطبلعولمبضائع 

 3/ ج(8/1تناكلت ذلؾ المادة ) -بيانات تتعمؽ بضركرة كتابة أسماء أطراؼ عقد النقؿ : -3
قؿ متعدد الكسائط كمكاف عممو نمتعيد ال اسـ قؿنالحيث نصت عمى ضركرة تضميف كثيقة 

 المرسؿ إليو.  كأسـ، الرئيسي
عمى  االتفاقيةمف  4/د(8/1نصت المادة ) -بيانات تتعمؽ بخط سير رحمة النقؿ : -4

ضركرة النص عمى خط سير الرحمة المقصكد ، ككسائط النقؿ ، كنقاط تغييرىا إذا كانت 
 معركفة كقت إصدار مستند النقؿ متعدد الكسائط. 

                                                           

 ـ.1980/ أ ( مف اتفاقية النقؿ متعدد الكسائط لعمـ 1/ 8أنظر لممادة )  1
 ـ.1980/ ب (مف اتفاقية متعدد الكسائط لعاـ 8/1أنظر لممادة )  2
 ـ.  1980دد الكسائط / ج ( مف اتفاقية النقؿ متع1/ 8أنظر لممادة )  3
 ـ.1980/ د ( مف اتفاقية النقؿ متعدد الكسائط  1/ 8أنظر لممادة )   4
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النقؿ متعدد الكسائط عمى إدراج ما يسمى بشرط  متعيدكعمى أف الغالب عمبلن أف يحرص 
تنفيذ مراحؿ النقؿ  فيكىك شرط يحتفظ بمكجبو متعيد النقؿ بالحؽ   -liberty clause. الحرية

  1.يختارىا التيحسب المسارات 

، حيف 2/ىػ (8/1لذلؾ المادة ) إشارة -عدـ قابميتيا: بيانات تتعمؽ بقابمية الكثيقة لمتداكؿ أك
نصت عمى ضركرة اإلشارة كتابو مف جانب متعيد النقؿ بأف كثيقة النقؿ متعدد الكسائط قابمة 

 لمتداكؿ أك غير قابمة لمتداكؿ.

شكؿ قابؿ لمتداكؿ  في( أف كثيقة النقؿ متعدد الكسائط قد تصدر 2/ك()8/1كأبانت المادة )
ينتقؿ  كبالتاليقابمة لمتداكؿ بالتظيير  الكثيقةكاف لؤلمر فتككف لحاممو. فإذا  أكبأف يصدر لؤلمر 

المستند مف المظير إلى المظير إليو بما يخكلو مطالبة متعيد النقؿ بتسميـ  فيالحؽ الثابت 
  3البضائع إليو.

ى بياض كدكف ذكر أسـ المظير كقد جرل العمؿ عمى أف يتـ تظيير كثيقة النقؿ لؤلمر عم  
بتكقيع الحامؿ األكؿ بالتكقيع عمى ظير البضاعة بمجرد تقديمو لمتعيد النقؿ الذل  ي، كيكتفإليو

 الحالة يتـ تداكلو دكف تظيير.  ىذه، كقد تصدر كثيقو النقؿ لحاممو ، كفى  4ابتداءأصدره 

تـ  تناكلو بالدراسة كالبحث أف كثيقة النقؿ متعدد الكسائط تعتبر  يرل الباحث مف خبلؿ ما
عمى البيانات  اشتممتمعرض اإلثبات متى ما  فيمؤثرة  ةمستندية ذات داللة قانكنيبمثابة بينة 
تجاريان بيف  انتقاليا. كما يرل الباحث أف كثيقة النقؿ متعدد الكسائط يمكف المطمكبةالقانكنية 

تـ اإلشارة كتابو مف جانب متعيد النقؿ بأف كثيقو النقؿ متعدد الكسائط قابمة  األطراؼ متى ما
 داكؿ. لمت

 

 

                                                           

 ـ 1980/ د ( مف اتفاقية النقؿ متعدد الكسائط  1/ 8أنظر لممادة )   1
 ـ 1980/ىػ( مف اتفاقية النقؿ متعدد الكسائط لعاـ 8/1أنظر المادة ) 2
 204د/ نادية  معكض ، مرجع سابؽ ، ص  3
 . 28د/ فاركؽ كامؿ ممش ، مرجع سابؽ ص  4
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 -المطمب الثالث :

إذا صدرت  ـ1980متعدد الكسائط لعاـ  الدكليالنقؿ  الحجية القانكنية لكثيقة إثبات عقد
ف الكثيقة تناؿ الحجية إكمكقع عمييا. ف المطمكبةكثيقة النقؿ متعدد الكسائط مشتممة عمى البيانات 

  1-مكاجية الغير عمى نسؽ مف التفصيؿ أدناه : يمكاجية أطرافيا، كف فيالقانكنية 

 اتفاقيةمف  2(10/1أشارت لذلؾ المادة ) -حجية كثيقة النقؿ متعدد الكسائط بيف أطرافيا : -أكالن  :
أف كثيقة النقؿ متعدد الكسائط ، يعتبر قرينة ظاىرية عمى ككف  اعتبرتالنقؿ متعدد الكسائط حيث 

متعيد النقؿ متعدد الكسائط قد أخذ فى عيدتو البضائع كما ىى مكصكفة بالكثيقة المذككرة . بيد أف 
كرد بيا مف بيانات  ىذه القرينة ، قرينة بسيطة ، حيث جكزى القانكف لمتعيد النقؿ إثبات عكس ما

  3ـك مقاميا كاإلقرار أك اليميف.يق بالكتابة أك ما

 4(10/2نصت عمى ذلؾ المادة ) -مكاجية الغير : فيحجية كثيقة النقؿ متعدد الكسائط  -ثانيان :
كمع ذلؾ فبل يقبؿ مف متعيد النقؿ متعدد الكسائط إثبات العكس إذا كانت . "اآلتيمبينة  االتفاقيةمف 

ذلؾ  فيلمتداكؿ، كتـ تحكيمو إلى شخص ثالث، بما  شكؿ قابؿ فيكثيقة النقؿ متعدد الكسائط صادرة 
 عتمادان عمى كصؼ البضائع الكارد بالكثيقة "االمرسؿ إليو، كتصرؼ ىذا الشخص الثالث بحسف نية 

حرر مكاجية م فييبلحظ الباحث أف حجية الكثيقة قد تككف حجية مطمقة لمصمحة الغير 
 . كثيقة عقد النقؿ طرفيحيف أف تمؾ الحجيو  تككف نسبية فيما بيف  في، كثيقة النقؿ كىك متعيد النقؿ

  الخاتمة

  -: اآلتيةىذه الدراسة يمكف تقديـ النتائج كالتكصيات  في استعراضتـ مف  ضكء ما في

  -أواًل النتائج :

. كىك نظاـ طبيقية حديثة لنظاـ النقؿ عمكمان ، تجربة تالكسائط متعدد الدكليإف نظاـ النقؿ  -1
 . نقؿ متكاممة لتنفيذ عممية النقؿ تتعدد فيو كسائؿ النقؿ المختمفة حيث تعمؿ عمى شكؿ كحدة

                                                           

 ـ.1980النقؿ متعدد الكسائط لعاـ  اتفاقية( مف 10/1أنظر لممادة ) 1
 232د/ سمية القمبكبى، مرجع سابؽ، ص   2
 .234د/ سمية القمبكبى، مرجع سابؽ، ص   3
 ـ .1980النقؿ متعدد الكسائط لعاـ  اتفاقية( مف 2/ 10أنظر لممادة )  4
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متعدد الكسائط ، عف بقية عقكد النقؿ التقميدية األخرل ، بخصائص  الدكليينفرد عقد النقؿ  -2
 إجراءات النقؿ مما يعمؿ عمى سرعة تنفيذ عقد النقؿ  اختزاؿمعينة تعمؿ بدكرىا عمى 

متعدد  الدكليالذل تطبؽ فيو النصكص القانكنية عمى عقد النقؿ  كالمكاني لزمانياالنطاؽ  -3
الذل تطبؽ فيو النصكص القانكنية عمى بقية  كالمكاني الزمانيالكسائط  ػ يختمؼ عف النطاؽ 

 .  التقميدمعقكد النقؿ 
 الدكليلنقؿ إلثبات عقد ا القانكنيالدليؿ  ىيمتعدد الكسائط ، تعتبر  الدكليإف كثيقة النقؿ  -4

 متعدد الكسائط . 
  -التكصيات : -ثانيان : -5
كالقانكف  البحرممتعدد الكسائط ضمف مفردات منيج القانكف  الدكليإدخاؿ دراسة نظاـ النقؿ  -6

 تقـك بتدريس تمؾ المادة  التيبالكميات الجامعية  الجكم
متعدد  الدكليؿ بالدراسة كالبحث لنظاـ النق التصدم البحرممجاؿ النقؿ  فيعمى الباحثيف  -7

 عالـ النقؿ تستحؽ البحث كالتنقيب حكليا .   فيأنو ظاىرة حديثة  باعتبارالكسائط ، 
 -قائمة المصادر والمراجع : 

 المصادر -أواًل :

، تحقيؽ عبد اهلل محمد احمد ىشاـ محمد الشاذلى ، القاىرة ، 5أبف منظكر ، لساف العرب ،ج -1
 دار المعارؼ .د. ت 

 ، القاىرة ، دار المعارؼ  1،ط 5، أساس الببلغة ، ج الزمخشرل -2
 ، القاىرة د .ط  4أبادل ، القامكس المحيط ، ـ -3
 ـ 1972ىػ /  1392، القاىرة ، دار المعارؼ  2إبراىيـ آنيس كآخركف ، المعجـ الكسيط ، ج -4

  -المراجع : -ثانيان :

ـ ، منشأة 2004 1د/ أسامو عبد العزيز ، التنظيـ القانكني لمنقؿ بطريقة الحاكيات ، ط  -1
 . اإلسكندريةالمعارؼ ، 

ـ ، الدار المصرية لمنشر 1986 1د/ أحمد محمكد حسني ، النقؿ الدكلي لمبضائع ، ط -2
 كالطباعة ، القاىرة . 
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ـ ، الدار 1983، 1، ط حرمالبكالقانكف  التجارمد/ مصطفى كماؿ طو ، أساسيات القانكف  -3
 . القاىرةالمصرية لمنشر كالطباعة ، 

ـ ، الدار 2003ط اإلثبات فيد/ عزيز المكيمي ، دكر كثيقة النقؿ الدكلي المتعدد الكسائط  -4
 لمبنانية لمنشر كالطباعة ، لبناف . 

 ة .، القاىر ، الدار المصرية لمنشر الطباعةـ1975، طم، مبادل القانكف البحر عمى الباركدم -5
 ـ ، دار المصرية لمنشر كالطباعة ، القاىرة . 1993د/ عمى حسف يكنس، عقد النقؿ ، ط -6
ـ، دار المعرفة 1993د/ فكزم محمد سامي، مسؤكلية متعيد النقؿ المتعيد الكسائط ، ط -7

 لمنشر، األردف. 
 . ـ / منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية2004د/ فاركؽ كامؿ ممش ، النقؿ المتعدد الكسائط، ط  -8
 ، الدار المصرية لمنشر، القاىرة. ـ2005ط الدكليمحمد دكيدر، النقؿ التجارم  ىانيد/  -9
  -:واألبحاثالرسائؿ  -ثالثًا :

، جامعة دكتكراهالمتعدد الكسائط رسالة  الدكليد/ نادية محمد معكض، مسؤكلية متعيد النقؿ 
 ـ. 2001، اإلسكندرية

  -:اإلنجميزيةالمراجع بالمغة  -رابعان:

1-Yehudaha yuth, intermediate concept and practice 1987,londan,lioyd,s 

of London press ltd. 

2- Samir Mankabady , international , shipping law 1991 , America . 

  -الدكريات كالمجبلت : -خامسان :

د/ احمد عبد المنصؼ ، اتفاقية النقؿ الدكلي المتعدد الكسائط ، مجمة األكاديمية العربية  -1
 . اإلسكندرية، 15، المجمد الثامف، العدد البحرملمنقؿ 

  -االتفاقيات: -سادسان:

ـ، تعريب د/ أسامو عبد العزيز، القاىرة 1980المتعدد الكسائط لسنة  الدكلياتفاقية النقؿ 
 ـ. 2002
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 الجياز العصبي والسموؾ اإلنساني 

ج)نراس جحتةليةلي جتفسريي (

 محجوب الصديؽ محمد أحمد  د.                                  مجذوب أحمد محمد أحمد د.

 كمية التربية مروياألستاذ المساعد ب              التربية مروي األستاذ المساعد بكمية 

 مستخمصال

ىدفت ىذه الكرقة العممية  التي تعتبر مف  أنكاع البحكث الكصفية النظرية في عمـ النفس 
عميو استخدـ  تباع خطكات البحكث الميدانية.اإلى  تكفير المعرفة العممية كالكصكؿ إلييا دكف 

تفيـ  لؾ فإفلذ الباحثاف المنيج الكصفي في كصؼ تأثير الجياز العصبي عمى السمكؾ اإلنساني.
جياز العصبي كطريقة عممو جزء ميـ لمتعرؼ عمى سيككلكجية اإلنساف حتى نتمكف مف فيـ دكافعو ال

 كانفعاالتو.

ىك الجياز الذم يسيطر عمى أجيزة   Nervous systemالجياز العصبي  الكممات المفتاحية،
 الجسـ كالسمكؾ اإلنساني.

Abstract 

This scientific paper which is considered as one of the theoretical 

descriptive researches in Psychology aimed to providing the scientific 

cognition and reached it without following the empirical field researches. 

Thus, the two researchers used the descriptive method to describe the effect 

of the nervous system upon human behavior, if he knew the nervous system 

and how it works, as one of the ways to recognize human psychology in 

order to know his motivations and emotions.  

 أىمية الدراسة

تتمثػػػؿ أىميػػػة ىػػػذه الكرقػػػة فػػػي أنيػػػا محاكلػػػة متكاضػػػعة كىادفػػػة كجػػػادة لػػػربط حقػػػائؽ تػػػأثير الجيػػػاز 
العصبي عمى السمكؾ النفسي كىػي تػأتي مػف منطمػؽ اإليمػاف الجػاـز بػأف الثقافػة الفسػيكلكجية النفسػية 
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حصػر  ضركرة ممحة لممكاطف العػادم كىػي تفيػد فائػدة كبيػرة فػي النيػكض بػاألفراد كاألمػـ كعميػو يمكػف
 أىمية ىذه الكرقة في اآلتي:

تبػػػػيف مػػػػا مػػػػدل تػػػػأثير الجيػػػػاز العصػػػػبي عمػػػػى السػػػػمكؾ اإلنسػػػػاني مػػػػف مضػػػػمكف النظريػػػػات  -
 الفسيكلكجية.

مػػدل تػػأثير الجيػػاز العصػػبي عمػػى العمميػػات النفسػػية الداخميػػة كمػػف ثػػـ عمػػى السػػمكؾ مػػا تبػػيف  -
 الخارجي.

 يكلكجية.تكفير إطار نظرم يساعد عمى تكفير المعرفة العممية الفس -
إكساب المادة كزنان أكبر في نفكس القراء بمجػرد تجميػع ىػذه المػادة فػي حيػز كاحػد يسػيؿ فيػـ  -

 السمكؾ اإلنساني مف الناحية الفسيكلكجية. 
 ىدفت ىذه الورقة إلى:

 بياف أىمية الجياز العصبي كتأثيره عمى السمكؾ اإلنساني ك نشاطو. -

 نشره ك اإللماـ بقكاعد السمكؾ الفسيكلكجي.تساعد في اإلسياـ في التأصيؿ العممي ك  -

 مقدمة:

العقؿ كالحكمة مما جعمػو يتحمػؿ أمانػة  يسيظؿ أعظـ آيات خمؽ اهلل حيث أكتاإلنساف ظؿ ك 
ىذا الككف الذم ىك أرقى مخمكؽ فيو ترل لماذا احتؿ اإلنساف أفضؿ مكانة بػيف المخمكقػات جميعيػا؟ 

؟ كلمػػاذا يحتػػاج الطفػػؿ اإلنسػػاني إلػػى  الطبيعيػػةلمػػاذا تمكػػف اإلنسػػاف مػػف فػػرض إرادتػػو كسػػيطرتو عمػػى 
درؾ نفسػػػو فػػػي عبلقتػػػو بالعػػػالـ؟ لمػػػاذا يخػػػتص تصػػػؿ إلػػػى سػػػنكات حتػػػى يمكػػف أف يػػػ ةأطػػكؿ فتػػػرة تربيػػػ

منيػػا؟ لمػػاذا يغيػػر اإلنسػػاف العػػالـ مػػف حكلػػو  ان بسػػيط ان اإلنسػػاف بقػػدرات ىائمػػة جبػػارة لػػـ يسػػتغؿ إال جػػزء
يػا فػي عبػارة ميكاقعػة ؟ إف تمػؾ األسػئمة المتبلحقػة كغيرىػا نجيػب ع ييرمجرل تغ يكيتغير ىك كذلؾ ف
نائو كتركيبػو ككظائفػو حػدكد الخيػاؿ كالمعجػزات. مػا المػخ ؟ ( يفكؽ في ب  Brainبسيطة )ألف لو مخ 

إلى  منوكما ىي أجزائو؟ كما ىي كظائفو ككيؼ يعمؿ ؟ ككيؼ ننميو كنحافظ عميو ؟ ثـ كيؼ نستفيد 
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ىػػك  كػػؿ مػػا  إجابػػات شػػافية كاممػػة عػػف تمػػؾ األسػػئمة كال يمكػػف تقػػديـ  ممكنػػة ؟ بالتأكيػػد أقصػػى درجػػة
 .إلجابات غير مكتممة لتمؾ األسئمةالتكصؿ عمى  مكمات التي تساعدىك تقديـ بعض المعمأمكؿ فيو 

نػو يمتمػؾ ألـ يعرؼ اإلنساف منذ أربعيف ألؼ سنة مضت أسرار تككينو كبنائو عمى الرغـ مف 
سػػبلح كىػػك العقػػؿ، لػػـ يعػػرؼ مػػاذا تحممػػو تمػػؾ الجمجمػػة مػػف مصػػادر الفػػف كاالنفعػػاالت إف ذلػػؾ المػػخ 

الزراعة ، اختػرع العجمػة ،كحػارب األمػراض كىػك الػذم أرسػؿ اإلنسػاف مدىش كرائع فيك الذم اكتشؼ 
 ألكثر مف مميكف كائف حي يشارككنا في ىذا العالـ. و سيد إلى الفضاء كجعم

قد اعتقد "أرسطك" الفيمسكؼ اليكناني أف القمب ىك العضك األساسي في التفكير كاإلحساس كل
سػنة مضػت قػد تضػمف بجػكار جسػمو  3300منػذ  كيحكى تاريخ الفراعنة أف تحنيط الممؾ تكت آمػكف

قدر مف المرمر بو أربعة أعضاء ىامة في تقدير الفراعنة ىي: الكبػد، الػرئتيف، المعػدة، كاألمعػاء. أمػا 
القمب فقد ظمكا محتفظيف بو فػي مكانػو، أمػا المػخ فقػد تمػت إزالتػو لعػدـ أىميتػو. كبػدأ االىتمػاـ بأىميػة 

 (.10حتى العصر الحالي)عبد القكم،ب.ت. المخ منذ بداية القرف التاسع عشر

 انتقاؿ المعمومات في اإلنساف:

 في الكائف اإلنساني تنتقؿ المعمكمات مف جزء إلى آخر بطريقتيف:

كىي عبارة عف تمؾ المكاد الكيميائية عاليػة التنظػيـ مػف الناحيػة الكظيفيػة، كيسػتخدـ  أواًل: اليرمونات:
عنػػدما  فمػػثبلن  ات النػػكع الكاحػػد لؤلجػػزاء المختمفػػة مػػف الجسػػـ.الجسػػـ اليرمكنػػات لتكصػػيؿ المعمكمػػات ذ

ف إحػػدل الغػػدد تقػػكـ بػػإفراز ىرمػػكف األدرينػػاليف كالػػذم يقػػـك بإعػػداد الجسػػـ إيقابػػؿ اإلنسػػاف خطػػران مػػا فػػ
ليقػػـك بالكظػػائؼ الخاصػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى التكيػػؼ كالبقػػاء. فتحػػت تػػأثير األدرينػػاليف تنقػػبض األكعيػػة 

ي تنقػػػؿ الػػػدـ ألجػػػزاء الجسػػػـ المختمفػػػة كبيػػػذا يقػػػؿ تيػػػار الػػػدـ الػػػذم يصػػػؿ إلػػػى ىػػػذه الدمكيػػة الدقيقػػػة التػػػ
تنحصػر فػي  ةبدكره إلى تػكفير كميػة أكثػر مػف الػدـ ألداء ميمػة أساسػي ماألجزاء. كىذا االنقباض يؤد

إمػػداد العضػػبلت بالسػػكر كاألكسػػجيف الػػبلـز ألعضػػاء الجسػػـ فػػي حالػػة التػػكتر الزائػػد كفػػى نفػػس الكقػػت 
كبػػػر مػػػف السػػػكر فػػػي الػػػدـ كالػػػذم يشػػػكؿ أد باالسػػػتجابة إلػػػى تػػػأثير األدرينػػػاليف بػػػإخراج كميػػػة يقػػػـك الكبػػػ
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 مصػػػػػػػدر لمطاقػػػػػػػة البلزمػػػػػػػة ألم نشػػػػػػػاط نفسػػػػػػػي أك جسػػػػػػػمي .إال أف النشػػػػػػػاط اليرمػػػػػػػكف يعتبػػػػػػػر نػػػػػػػاقبلن 
transmitter  .  لممعمكمات في حاالت نكعية خاصة كال يمكف أف يعمـ ذلؾ المفيـك

 (. 37-43ـ:1994ثانيان عف طريؽ نشاط الجياز العصبي)كامؿ،

تبػػػػيف لمباحػػػػث مػػػػف السػػػػرد  السػػػػابؽ أف المعمكمػػػػات تنتقػػػػؿ إلػػػػى اإلنسػػػػاف عػػػػف طريػػػػؽ الجيػػػػاز 
اليرمكني الذم يختص بنقؿ نكع كأحد مف المعمكمات  )حالة الطكارئ( كعف طريؽ الجيػاز العصػبي، 

بالجيػػػػازيف مثػػػػؿ التفكيػػػػر  ان مػػػػرتبط ارتباطػػػػان كثيقػػػػ عميػػػػو يػػػػرل الباحػػػػث أف السػػػػمكؾ النفسػػػػي فػػػػي معظمػػػػو
 كاالنفعاالت.

 الجياز العصبي:

بجسـ ساخف فإف عضبلتيا ستنقبض بسرعة كبيرة جدان كتنجذب بعيدان  اليددـ طحينما تص
عف الحرارة، ىذه العممية تتـ في كقت قصير كيقكـ بيا الكائف بدكف تفكير أم أنيا آلية، لكف مف 

ممية كيشرؼ عمييا؟ أنو الجياز العصبي، فكؿ جسـ يشتمؿ عمى ألياؼ عصبية الذم ينظـ ىذه الع
مكزعة بيف أعضاء الحكاس الخمسة كسائر سطح الجمد لمكائف الحي مف جية كتتصؿ مف الجية 
األخرل بعضبلتو الجسمية كليا مراكز في المخ كالعمكد الفقرم، فحيف يتأثر العضك الخارجي بحالةن 

مثبلن يخرج منو تيار عصبي إلى المخ كىذا بدكره يصدر األكامر إلى العضبلت  السابقةسخكنة الما ك
بلحظ فييا تبكاسطة تيار آخر كي تنقبض كىكذا تتـ العممية لكف في صكرة سريعة جدان ال يمكف أف 

 1996)عكيضة، ىك أبسط أنكاع األفعاؿ العصبية لممخ التقسيمات السابقة كىذا الفعؿ السابؽ
 (.   153-152ـ:

التي تربط  شبكة االتصػاالت العامةمف خبلؿ اطبلع الباحثاف تبيف أف الجياز العصبي ىك 
بيف جميع أجزاء الجسـ عف طريؽ مجمكعة مف األعصػاب الممتدة بيف أطراؼ الجسـ المختمفة 
كأعضائو الداخمية كالخارجية مف جية، كبيف المخ كمحتكيات الجمجمة مف جية أخرل. كمف خبلؿ 

ميع أعبله فيمكف اعتباره الجياز الذم يسيطر عمى أجيزة الجسـ المختمفة، كالذم يشرؼ عمى ج

http://www.bafree.net/arabneuropsych/Spinalnerv.htm
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كثيقة بيف الالكظائؼ العضكية كيؤلؼ بينيا بما يحقؽ كحدة كتكامؿ الكائف الحي، أما عف العبلقة 
األجيزة التي تسيطر عمى   كبيف السمكؾ اإلنساني .فالجياز العصبي ىك أىـ الجياز العصبي 

فأم تمؼ في أنسجة الجياز العصبي أك  حركة ككظائؼ الجسـ كسمككياتو كعممياتو العقمية.
ك بالتالي  وأك مكتسب يمكف أف ينعكس عمى كظائف  في كظائفو الحيكية نتيجة عامؿ كراثي  قصكر

 .اإلنساف كعممياتو العقمية العمياعمى سمككيات 

كما يعتبر الجياز العصبي ىك مكاف األحبلـ كالتصكر كمكاف التفكير  كىك يساعد اإلنساف 
لممعمكمات كالذاكرة،  غير المنطقي كما يعتبر مخزنان عمى التمييز بيف الصكاب كالخطأ كبيف المنطقي ك 

ىك المنشط لمنشاطات التي تسمى بالسمكؾ اإلنساني، التي تشمؿ االبتساـ كالمشي كالشعكر بالغضب 
 (.19ـ:1989كالتطمع لممستقبؿ كاألفكار كالذاكرة)العيسكم،

 Nervous Tissuesاألنسجة العصبية  

الجياز العصبي يتككف مف العديد مف الخبليا العصبية التي تقكـ بتكصيؿ التيار العصبي 
بيف الحكاس كالمخ كالعضبلت ككؿ خمية عصبية تتصؿ باألخرل عف طريؽ تداخؿ فركع الزكائد 

 (.55ـ،1996المحكرية فييا مع الزكائد الشجيرية لمخمية األخرل)عكيضة،

ف نجد أف األنسجة العصبية بشكؿ عاـ، تمثؿ األساس التركيبي يمف خبلؿ اطبلع الباحث 
مجياز العصبي كىي التي تككف شبكتو كتتمخص كظيفة األنسجة العصبية مف خبلؿ السرد السابؽ ل

مف أجزاء الجسـ المختمفة مف خبلؿ عبلقتيا  -داخمية أك خارجية–في استقباؿ التنبييات العصبية 
 بأجزاء الجياز العصبي.

 األنسجة العصبية بوجود نوعيف مف الخاليا ىما  تتميز 

رساؿ التنبييات العصبية. Nerve cellsالخبليا العصبية   -1  كىي التي تقكـ بنقؿ كاستقباؿ كا 

http://www.bafree.net/arabneuropsych/nervecell.htm
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كىي الخبليا التي تربط الخبليا  Neurogliaكتعرؼ باسـ النيكركجبليا الخبليا الغراء  -1
العصبية بعضيا ببعض، كتعمؿ عمى حمايتيا كتدعيميا كتزكيدىا بالغذاء البلـز ليا حتى 

 تقكـ بكظائفيا عمى النحك السميـ. كىي كتقع بيف الخبليا كاألكعية الدمكية.

  Cell Nervesالخمية العصبية

ىي الكحدة البنائية األساسية لجياز العصبي حيػث أف الخميػة األساسػية فػي الجيػاز العصػبي   
( كيكجد في اإلنساف حكالي عشرة آالؼ مميكف خمية عصبية، كتتميز كؿ Neuronتعرؼ )بالنيكركف 

ى ىػذه الزائػدة قػدميف أك ثبلثػة أقػداـ تسػملخمية عصبية بأنيا ترسؿ زائػدة طكيمػة كاحػدة قػد يمتػد طكليػا 
()عبػػػػػػػػػػػػػد  Dendritesكأخػػػػػػػػػػػػػرل قصػػػػػػػػػػػػػيرة تسػػػػػػػػػػػػػمى الشػػػػػػػػػػػػػجيرات)  Axonاألكسػػػػػػػػػػػػػكف بالطكليػػػػػػػػػػػػػة أك 

 (.10ـ:1986الخالؽ،

جػػدير بالػػذكر أف الخميػػة العصػػبية ال تنقسػػـ كال تتجػػدد ، كمػػا يتمػػؼ منيػػا ال يػػتـ تعكيضػػو كمػػا 
 يفقدىا اإلنساف كمما تقدـ بو العمر.

 مكونات الخمية العصبية مف:

. جسػػػـ دائػػػرم الشػػػكؿ أك متعػػػدد األضػػػبلع يحتػػػكم عمػػػى نػػػكاة مركزيػػػة Cell body.جسػػػـ الخميػػػة 1
 .  مستديرة ييحاط بيا السيتكببلـز

تمتد مف جسـ الخمية إلى الخارج كىػي تقػـك باسػتقباؿ اإلشػارات كالتنبييػات  Dendrites.الشجيرات 2
رساليا إلى جسـ الخمية.  كا 

طكيمػػة ممتػػدة مػػف مػػؤخرة جسػػـ الخميػػة كتنتيػػي بمجمكعػػة مػػف  : عبػػارة عػػف زائػػدةAxon. المحػػكر 3 
التي تمثؿ منطقة التشابؾ مع شػجيرات  Nerve endings التفرعات التي تسمى بالنيايات العصبية 

كييعػػػد محػػػكر الخميػػػة الجػػػزء الناقػػػؿ أك  Synapseخميػػػة أخػػػرل مككنػػػة مػػػا يسػػػمى بالمشػػػتبؾ العصػػػبي 
العصػبية مػف جسػـ الخميػة إلػى خارجيػا، حيػث يحمػؿ ىػذه  المكصؿ في الخميػة، كالػذم ينقػؿ اإلشػارات

 اإلشارات إلى الجزء المستقبؿ )الشجيرات( في خمية أخرل..  

http://www.bafree.net/arabneuropsych/nervecell.htm
http://www.bafree.net/arabneuropsych/nervecell.htm
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ىػذه الصػفائح )الطبقػات العازلػة( تعػزؿ الشػحنات الكيربائيػة   myelin sheathيميف ا.صػفائح بالمػ4
ثر شػحنة عمػى شػحنة األعصاب عف بعضػيا الػبعض حتػى ال تػؤ  مف)اإلشارات العصبية( التي تنتقؿ 

أخرل ك بالتػالي عمػى معناىػا بالنسػبة لممػخ الػذم يتػرجـ ىػذه الشػحنات إلػى أفعػاؿ ك ردكد أفعػاؿ. كمػا 
يقػػكـ ىػػذه الغػػبلؼ أيضػػان بالمحافظػػة عمػػى سػػبلمة كحيكيػػة المحػػكر العصبي.كتشػػير األبحػػاث إلػػى أف 

سػرع مػف الخبليػا عديمػػة ليػا قػدرة عمػى التكصػيؿ أ myelin sheathالخبليػا العصػبية ذات الميػاليف 
 ذلؾ الجدار المياليني. 

  nodes of Ranvier. بعقد راينفير     5

 ( يوضح الخمية العصبية1شكؿ)

 أنواع الخمية العصبية:

سيتكببلزمي كاحد كىذا النكع يكثر كىي خمية عصبية ذات امتداد  Unipolarخبليا كحيدة القطب .1
 في المرحمة الجنينية. 

كىي خمية عصبية ليا امتداد سيتكببلزمي كاحد مف شجيرات  Bipolarخبليا ثنائية القطبية .2
 ة العيف. يخر كىي تكجد في شبكعصبية رئيسية يظير مف طرؼ كمحكر اسطكاني كاحد مف طرؼ آ

كىي خبليا يكجد فييا العديد مف االمتدادات السيتكببلزمية  Multipolarخبليا متعددة األقطاب .2
 (.59-58ـ:2002لشجيرات عصبية، كىي أكثر أنكاع الخبليا انتشاران)يكنس،
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 (يوضح أنواع الخمية العصبية2قـ )شكؿ ر 

 

  Glial Cellsخاليا الغراء العصبي  •
ىػػي خبليػػا ميسػػاندة لمخبليػػا العصػػبية ك ال تيشػػارؾ فػػي نقػػؿ اإلشػػارات العصػػبية )الكيربائيػػة(. 
كيبمػغ عػددىا تقريبػػان عشػرة أضػػعاؼ عػدد الخبليػػا العصػبية ، تسػمية خبليػػا الغػراء العصػػبي ميشػتقة مػػف 

( ك التي تعني الغراء ك ذلؾ ألف عمميا األساسي ىػك الػربط بػيف الخبليػا Glia"غميا" )الكممة البلتينية 
 العصبية )كاإلسمنت في البناء(.

ة أحػد أنػكاع خبليػا الغػراء العصػبي تكجػد تحػت الصػفائح العصػبي  Schwann’s Cells خبليا شػكاف
 كىي المسؤكلة عف إفراز الغبلؼ الميميني.

 ( يوضح الخلية العصبية متصلة بخلية غراء 3شكل)
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  Synapsesالمشتبؾ العصبي

ال تسرم االستثارة العصبية مف خبلؿ خمية عصبية ألخرل، بػؿ تتكقػؼ عنػد نيايػة العصػب،    
كاتصػػػالو بعصػػػب آخػػػر فيمػػػا بعػػػد يسػػػمى منطقػػػة تبلقػػػي الخبليػػػا العصػػػبية بالمشػػػابؾ العصػػػبية كتنتقػػػؿ 
االسػػتثارة العصػػبية مػػف خميػػة عصػػبية ألخػػرل، عػػف طريػػؽ مػػكاد كيميائيػػة تسػػمى المكصػػبلت العصػػبية 

كتنتقػػؿ الرسػػائؿ العصػػبية خػػبلؿ الفػػراغ،عف طريػػؽ المكصػػبلت  Synapsesيسػػمى  مػػف خػػبلؿ فػػراغ
العصبية ، حيث يتـ استثارة الغشاء المقابؿ لمخمية العصػبية األكلػى لمثانيػة مؤديػة إلػى إحػداث اسػتثارة 
عصبية جديدة كتفرز المكصبلت العصبية مف الحكيصبلت صغيرة في نياية الخميػة العصػبية، ىنػاؾ 

شػػػػاكؿ النفسػػػػية الناتجػػػػة عػػػػف مشػػػػاكؿ المكصػػػػبلت العصػػػػبية. كمثػػػػاؿ عمػػػػى العبلقػػػػة بػػػػيف عػػػػدد مػػػػف الم
المكصبلت العصبية كاألمراض النفسية، كىنالؾ زيادة إحدل المكصبلت العصبية، مكدية إلى حػدكث 

، كيػػػػػػتـ عبلجيػػػػػػا عػػػػػػف طريػػػػػػؽ مضػػػػػػاد لممكصػػػػػػبلت العصػػػػػػبية يسػػػػػػمى schizophreniaالشػػػػػػيزكفرنيا
بسػػػبب نقػػػص فػػػي المكصػػػبلت  Depression راب االكتئػػػاباضػػػطبينمػػػا    Thorezineزيػػػفك ر ز 

 (. 7ـ:2002)باىي ك حشمت، Elavilفؿ كيتـ عبلجو بكاسطة أدكية مثؿ اإل العصبية

يػػرل الباحثػػاف أف الزيػػادة أك نقصػػاف المكصػػبلت العصػػبية يػػؤدم  إلػػى اضػػطرابات الكظػػائؼ 
دة ( مػػف خػػبلؿ العقػػاقير التػػي النفسػػية ك الجسػػمية كالعقميػػة كيػػتـ معالجػػة االضػػطرابات )نقػػص أك زيػػا

 تعمؿ عمى تعديؿ كمية المكصبلت في المشتبكات العصبية. 

 خصائص الموصالت العصبية 

 نقؿ االستثارة العصبية في اتجاه كاحد. -
 تتعرض المشابؾ العصبية لنقص المكصبلت العصبية أك استنزافيا. -
 يمكف لبعض المكاد زيادة سرعة االستثارة مثؿ الكافييف . -
 (.7ـ:2002المشابؾ العصبية لتثبيط نتيجة مكاد مثؿ المخدرات)باىي ك حشمت، تتعرض -

   Nervesاألعصاب

  -ثبلثة أنكاع: كتنقسـ األعصاب مف حيث الكظيفة إلى  

http://www.bafree.net/arabneuropsych/nervecell.htm
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اكر عصبية تنقؿ اإلحساسات ( كىي التي تحتكم عمى محSensory Nervesأعصاب حسية)  -1
القادمة مف األعضاء  اإلحساساتالخارجية مف سطح الجمد كأعضاء الحس المختمفة، ككذلؾ 

 الداخمية، لتصؿ بيا إلى مراكز االستقباؿ الخاصة بيا في الحبؿ الشككي أك المخ. 

( كىي التي تحتكم عمى محاكر عصبية تحمؿ اإلشارات Motor Nerves) أعصاب حركية  -2
كالتنبييات العصبية مف المناطؽ المسئكلة عف الحركة إلى عضبلت الجسـ المختمفة )إرادية أك 

 غير إرادية( لكي تقكـ ىذه العضبلت باالنقباض كاالرتخاء لتؤدم كظائفيا المختمفة. 

عمى محاكر عصبية مف النكعيف  ( كىي التي تحتكمMixed Nerves) أعصاب مختمطة  -3
 كىي األعصاب األكثر انتشاران داخؿ الجسـ.  -حسية كحركية-السابقيف 

 وظائؼ الجياز العصبي:

المسئكؿ عف كىك  عمى أجيزة الجسـ األخرل الجياز الذم يسيطرىك يعتبر الجاىز العصبي 
رساؿ المعمكمات التي تأتى مف البيئة الداخ مية أك الخارجية لمكائف الحي ثـ استقباؿ كتحميؿ كتشفير كا 

تتـ باإلضافة إلى ذلؾ  ربط الجسـ بالبيئة الخارجية. ك بعد ذلؾ يقكـ بفؾ الشفرة كتشغيؿ المعمكمات
 (.52-49ـ:1994،كامؿ) يقكـ بالكظيفة الحسية كالحركيةك  فيو العمميات العقمية العميا

 أقساـ الجياز العصبي:

جزاء أما عمى أساس التككيف الكظيفي أك مف الناحية يمكف أف نقسـ الجياز العصبي إلى أ
التشريحية، أما مف الناحية التشريحية فيقسـ إلى قسميف ىما الجياز العصبي المركزم كالجياز 

 ـ(.1989العصبي الطرفي)العيسكم،
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 ( يوضح أقساـ الجياز العصبي مف الناحية التشريحية4شكؿ)

 
 الناحية التكوينية الوظيفية كما موضح بالشكؿيمكف تقسيـ الجياز العصبي مف 

 

 ( يوضح تقسيـ الجياز العصبي مف الناحية الوظيفية5شكؿ رقـ)

 

 

 

أقسام الجهاز العصبي 
 من الناحية التشريحية

 العصبي الطرفي          

 الجهاز النطاقي

"المستقل"لجهاز ا لجهاز الجسديا   

الجهاز العصبي 
 المركزي

لحبل الشوكيا  المخ 

 تقسيم الجهاز العصبي من الناحية الوظيفية

 الجهاز العصبي المستقل  الجهاز العصبي الجسمي
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 Central Nervous System( CNSأواًل: الجياز العصبي المركزي)

يضـ الجياز العصبي المركزم المخ كالحبؿ الشككي، ككؿ منيما محاط بتركيب عظمي  
كيقكـ ىذا الجياز باستقباؿ  بالجمجمة، كالحبؿ الشككي محاط بالعمكد الفقرم،يحميو، فالمخ محاط 

كشبكة العيف مثبلن، ثـ يعالجيا كيتفاعؿ معيا،  Receptorsالمعمكمات الحسية عبر أجيزة االستقباؿ
كمف ثـ ينتج المعمكمات مف تمقاء نفسو، كيصدر إشارات إلى جميع أجزاء الجسـ، عبر األعصاب 

ياز اإلرساؿ، كالمخ كالحبؿ الشككي مرتبطاف بصكرة مستمرة، مما يجعؿ عممية سرياف التي تككف ج
اإلشارات كالمعمكمات مف المخ إلى الجسـ كمف الجسـ إلى المخ تستمر دكف انقطاع، كمع ذلؾ 

فالحبؿ الشككي يستطيع نقؿ الكثير مف المعمكمات، كما يصدر االستجابات  فيناؾ فركؽ بينيما،
كىي عبارة عف استجابات سريعة جدان لمكاجية أم   Reflexesسيطة كاألفعاؿ المنعكسةلممنبيات الب

لمست جسمان ساخنان، أك انقباض حدقة العيف أف سمط عمييا ضكء  إف طارئ خطير، كسحب اليد
شديد، أما المخ فيتمقى الرسائؿ مف أجيزة االستقباؿ كشبكة العيف، كيجيز المعمكمات، كيتخذ 
القرارات، كيخطط لؤلفعاؿ، كيتكلى تكجيو الكظائؼ الحيكية كالدكرة الدمكية كالتنفس، كيعمؿ، عمى 

، كما يدبر أمداد الجسـ بالكقكد أك الطاقة)عبد سد حاجات الجسـ كالحاجة  إلى الطعاـ كالنـك
 (.   121-120ـ:2000الخالؽ،

الدماغBrain المخ البشرم أعظـ معجزة خمقيا اهلل سبحانو كتعالى، يمكف تعريؼ المخ عمى انو
أضخـ نظاـ عمبلؽ لتشغيؿ المعمكمات في الككف ىك الجزء األكبر كاألىـ في الجياز العصبي 

جراـ( كيصؿ البالغ 1350( كيبمغ حجمو عند الكالدة )Skullلمركزم كيكجد داخؿ الجمجمة)ا
% عنو عند الرجاؿ، 6(. كيقؿ كزنو عند النساء حكالي 65ـ:1994جراـ()كامؿ، 1400حكالي)

كيحيط بالمخ ثبلثة أغشية "سحايا" كىي تعمؿ عمى حمايتو كتغذيتو كىي مف الداخؿ إلى الخارج 
 (.119ـ:2000عبد الخالؽ،)

 ( يكضح الدماغ كمككناتو6شكؿ رقـ )
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 كىي سميكة متينة تبطف عظاـ الجمجمة مباشرةن. Hard Mother .األـ الجافية:1

 كىي تبطف األـ الجافية. arachnoidاألـ العنكبكتية -2

 كىي رقيقة كمتصمة بالسطح الخارجي لممخ كالمخيخ Tender Mother األـ الحنكف:-3

 

 (65ـ:1994الدماغ إلى ثالثة أقساـ ىي: )كامؿ،يقسـ 

 

 

 

 اقسام المخ

الؤخر الدماغ  الدماغ المقدم الدماغ المتوسط 
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 : Forebrainأواًل:الدماغ المقدـ :

 كالمياد كتحت المياد. النصفاف الكركيافيمثؿ الجزء األكبر مف الدماغ كىك يشمؿ  

 

 (يكضح أجزاء الدماغ المقدـ8شكؿ رقـ)

 

( كىك الجزء األكبر مف المخ كيشغؿ Cerebral Hemispheres) النصفاف الكركياف . 1
 كيتككف كؿ نصؼ مما يمي:(، Cranial Cavity) معظـ التجكيؼ الجمجمي

( تمثؿ أجساـ Gray Mater)مادة رمادية( كتتككف مف Cerebral Cortex) القشرة المخية-أ
 الخبليا العصبية، كتعتبر سطح المخ. 

( تمثؿ White Mater) مادة بيضاء( كتتككف مف Sub cortex)ما تحت القشرة -ب
بية اآلتية إلى القشرة المخية أك الخارجة منيا كىي تشمؿ عدد مف الفصكص ىي المسارات العص

 الفص الجبيي كالجدارم كالقفكم كالصدقي.  

( كىي مجمكعة مف الخبليا العصبية المختصة بتنظيـ الحركات Basal Gangliaالعقد القاعدية)-ج
 اإلرادية، كترتبط ارتباطان كثيقان بالمخيخ. 

 

 اجزاء المخ المقدم

 النصفان الكرويان المهاد ما تحت المهاد

http://www.bafree.net/arabneuropsych/lobes.htm
http://www.bafree.net/arabneuropsych/صور_الجهاز_العصبي.htm
http://www.bafree.net/arabneuropsych/صور_الجهاز_العصبي.htm
http://www.bafree.net/arabneuropsych/صور_الجهاز_العصبي.htm
http://www.bafree.net/arabneuropsych/C.N.S.htm
http://www.bafree.net/arabneuropsych/C.N.S.htm
http://www.bafree.net/arabneuropsych/lobes.htm
http://www.bafree.net/arabneuropsych/C.N.S.htm
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 النصفاف الكرويافوظائؼ 

ىك الجزء األكثر نمكان في اإلنساف منو في سائر  Frontal الفص األمامي أك الجبيي . أ
الحيكانات األخرل ألنو مركز الكظائؼ العقمية العميا أما الجزء الخمفي مف الفص الجبيي 

 (.49-39ـ:1977ات اإلرادية)عكاشة،تكجد فيو مراكز الحرك
ىك يتحكـ في عدد كبير مف الكظائؼ الحسية مثؿ  Parietal lobeالفص الجدرارم  . ب

 اإلحساس بالحرارة أك الضغط أك الممس.
 ىك يتحكـ في مراكز السمعية. Temporalالفص الصدغي  . ت
لكركم ىك يقع في جزء الخمفي مف النصؼ ا Occipital lobe الفص المؤخرم أك القفكم . ث

كيحيطو الفص الجدارم مف أعمى كالفص الصدغي مف األماـ كىك يختص باستقباؿ 
 (.72-67ـ:1999السياالت العصبية  البصرية)معكض، 

 
 
 
 
 
 

  الفص الجبيي  الفص الجداري  الفص الصدغي.الفص القفوي 

 ( يوضح فصوص القشرة المخية10شكؿ رقـ )
 

 

 

 

 يوضح نصفا الكرة المخ( 11شكؿ رقـ )

1 
2 

4 3 

http://www.bafree.net/arabneuropsych/lobes.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Lobes_of_the_brain_NL.svg
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 :Thalamus .المياد2

 مركز ميـ لتنسيؽ السياالت الحسية ما عدا الشـ. .1
 يشترؾ في تنظيـ المظاىر الخارجية لبلنفعاالت. .2
 أنو مسئكؿ عف االنتباه االنتقائي   .3
 يساعد في الحفاظ عمى االتزاف الداخمي  .4
 يتحكـ إفرازات الجسـ اليرمكنية  .5
 أنو محطة كصؿ بيف التنظيمات اليرمكنية كالجياز العصبي المركزم.  .6

 Hypothalamus.المياد التحتاني 3

 يتحكـ في األفعاؿ االنعكاسية  .1
 يكجد فيو مركز الجكع كالشبع كالعطش كتنظيـ درجة الحرارة   .2
 يكجد فيو مركز النـك كاليقظة   .3
 يكجد فيو مركز التحكـ في السمكؾ العدكاني  .4
 الجنسي ك ذاكرة األحداث القريبة النشاط  .5
 عض خصائص التعمـ.بيختص ب .6
  : Midbrainالدماغ المتوسط: ثانيًا:

 أصغر أجزاء الدماغ  .1
 عبارة عف حمقة الكصؿ ما بيف الدماغ المقدـ كالدماغ المؤخر   .2
 يقكـ بعممية األفعاؿ االنعكاسية مثؿ األفعاؿ االنعكاسية السمعية   .3
 يقكـ بحركة الرأس الفجائية كاستجابة لمثير معيف.  .4
كثير مف صعكبات التعمـ كالعسر القرائي كمشكبلت الفيـ قد ترجع الضطراب المخ المتكسط  .5

 .)الدماغية(في عبلقتو بالقشرة المخية
ىك جزء مف الدماغ مما يمي النخاع الشككي كيشمؿ النخاع  :Hindbrainالدماغ المؤخر:  ثالثًا:

 يؿ، القنطرة، المخيخ.المستط
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ىك جزء مف المخ مكغؿ في التقدـ إذا تحدثنا بمغة Medulla Oblongata النخاع المستطيؿ:-1
عمماء التطكر، كفيو يستقر أىـ مركزيف مف مراكز الجياز العصبي الذاتي، كىما مركز التنفس 

)عبد القمب  المختص بالحركات التنفسية كالمركز الكعائي القمبي المختص بضربات
 (.21ـ:1986الخالؽ،

:كىي عبارة عف جسر يحتكم عمى عدد كبير مف المسارات العصبية التي تتصؿ ponsالقنطرة -2
بالحبؿ الشككي كالنخاع المستطيؿ كظيفتيا ىي تمر مف خبلليا السياالت العصبية القادمة مف الحبؿ 

 الشككي.

: يتككف المخيخ في اإلنساف مف نصؼ كرة مخيخية يمنى كيسرل Cerebellumالمخيخ:-3
( كيربطيما كيضميما إلى البعض كىك المنظـ لمحركات Vermisكيفصميما قسـ متكسط كىك الدكدة)

( الجسـ بالتعاكف مع األذف الداخمية كعضبلت الجسـ  Coordinationاإلرادية ككظيفتو ىي اتزاف)
مى حسب أىميتيا كيساعد عمى اكتساب الميارات ككذلؾ يعمؿ عمى تصنيؼ األكامر ع

 (.70ـ:1989الجديدة)العيسكل،

 ( أجزاء المخ األساسية11شكؿ رقـ )
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 )النصؼ الكرة المخية( ( أجزاء المخ األساسية 12شكؿ رقـ )

 

 

 

 

 

 وظائؼ الدماغ:

عمى الكظائؼ العضكية  ان كخطير  ان كبير  ان كظائؼ المخ متعددة كمعقدة، كىك يؤثر تأثير 
ذا حدث أم تمؼ لممخ نتيجة حادث سيارة أك جرح ناتج عف إصابة بطمؽ نارم في الرأس  كالنفسية، كا 
فإف قدرات المصاب كسمككو كشخصيتو األساسية يمكف أف تتغير تغيران كبيران، كمع ذلؾ فيناؾ كثير 

ـ األعصاب كعمـ كظائؼ مف كظائؼ المخ مازاؿ غامضان، كقد أجرل المتخصصكف في كؿ مف عم
األعضاء كعمـ النفس الفسيكلكجي دراسات مستفيضة لتحديد كظائؼ ىذا العضك)عبد 

 (.  119ـ:2000الخالؽ،

:الحبؿ الشككيSpinal cord  

مفمطحة شيء ما في سمؾ خنصر اليد عمى كجو التقريب، يمتد مف  أسطكانةيتخذ شكؿ  
ذا قطعنا مستعرضان في الحبؿ الشككي، كاف  أماـ قاعدة الجمجمة إلى نياية الظير السفمى تقريبان، كا 

"( 13)أنظر الشكؿ رقـ"  بشكؿ الفراشة ةر أف نرل في كسطو منطقة رمادية المكف شبيييمف اليس
الخبليا العصبية عمى  بيةكتحتكم المنطقة الرمادية أك السنجا يحيط بيا ما يسمى بالمادة البيضاء،
)عبد  مف حـز المحاكر المغمفة بالميميف تسمى بالمساراتبينما تتككف المنطقة البيضاء 

 (.17-16ـ:1986الخالؽ،
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سـ ، حيث نجد أف  45ؼ الباحثاف مف خبلؿ اطبلعيما أف طكؿ الحبؿ الشككي يبمغ  ييض
األجزاء األمامية مف المنطقة الرمادية تحتكم عمى الخبليا العصبية الحركية، أما األجزاء الخمفية مف 

 ادية فتحتكم عمى الخبليا العصبية الحسية. المنطقة الرم

 ( يوضح المادة الرمادية والبيضاء في الحبؿ الشوكي14شكؿ رقـ )

 

 وظائؼ الحبؿ الشوكي:

لمحبؿ الشككي كظيفتاف رئيسيتاف :أكالىا أنو الجزع الرئيسي لتكصيؿ السياالت العصبية 
ليو. كىك في الكاقع "المحطة " بالغة  األىمية  في الطريؽ بيف األطراؼ كتتابعيا مف المخ كا 

كاألعضاء مف ناحية كبيف المخ مف ناحية أخرل،  حيث تعمؿ المادة الرمادية بالحبؿ الشككي عمى 
أما الكظيفة الثانية فتقكـ بيا المادة البيضاء حيث تقكـ بدكر األفعاؿ  تكصيؿ السياالت العصبية،

 (.18-17ـ:1986المنعكسة)عبد الخالؽ،

 

 



جم1027جج-جينميرججالثمويجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنول اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 21th edition January 2017 
 

 

6
8

 

 Peripheral Nervous system بي الطرفيالجياز العص

 .ييتككف ىذا الجياز مف الجياز البدني كالمستقؿ كالنطاق

 ( يوضح أجزاء الجياز العصبي الطرفي14شكؿ رقـ)

 

  Somatic nervous systemأواًل: الجياز العصبي البدني

يتككف أساسان مف األعصاب التي تربط الجياز العصبي المركزم بالمستقببلت كالعضبلت 
الييكمية التي تمكننا مف أداء الحركات اإلرادية لذا ىك يضطمع بكظائؼ اإلحساس كالحركة يتككف 

 (. 122ـ:2000مف:)عبد الخالؽ

 cranial nervous.األعصاب المخية 1

تمؾ األعصاب تخرج مباشرةن مف المخ لتشترؾ بصكرة أك بأخرل في تنظيـ العبلقات النكعية  
( 12بيف المدخبلت الحسية كالمخرجات سكاء أف كانت إرادية أك ال إرادية ، كعدد تمؾ األعصاب )

زكجان تخرج مف أماكف كأجزاء متفرعة مف المخ كيحمؿ كؿ زكج رقـ دكلي يعرؼ بو مف المحتمؿ أف 
أما أف تككف حسية أك حركية أك كف )جاليف(الطبيب اليكناني ىك الذم كضع ىذا الترقيـ كىي يك
 ط.طمخ

" الختصاصو بحاسة الشـ olfactory Nerveالعصب الدماغي األكؿ يسمى" العصب الشمي .1
كىك يتككف مف مجمكعة كاممة مف األعصاب الدقيقة التي تصؿ الغشاء الحسي في األنؼ 
بامتداد مف السطح السفمي لممخ يسمى البصيمة الشمية، كالجياز الشمي يبمغ حدان عظيمان مف 

 الجهاز العصبي الطرفي

 الجهاز العصبي البدني الجهاز العصبي المستقل الجهاز العصبي النطاقي
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صب يؤدم إلى النمك في الحيكانات كلكنو يكاد أف يككف معدكمان في اإلنساف أم تمؼ في ىذا الع
 انعداـ حاسة الشـ.

: ىك مختص بحاسة األبصار كفي تسميتو  optic nerveالعصب البصريالعصب الثاني:  .2
بعض الخطأ إذ أنو في الكاقع جزءان أصيبلن مف المخ كذلؾ ألف المحاكر العصبية التي تككف ىذا 

صابة ىذا العصب تمضي في طريقيا مباشرةن مف شبكة العيف إلى الفص المؤخرم في الم خ كا 
 العصب تسبب فقداف اإلبصار.

العصب الدماغي الثالث أك المحرؾ لمعيف كالرابع أك البكرم كالعصب السادس أك المعبد  .3
ع مقدار العيف فإنو يقع تحت بالعضبلت الصغيرة الست التي تحرؾ مقمة العيف كجفنيا، أما اتسا

ؿ المنعكسة ك تمؼ ىذه األعصاب العصب الدماغي الثالث أيضان،  كالكثير مف األفعا ةسيطر 
 يؤدم إلى شمؿ في حركات العيف.

فيك عصب مختمط إم أنو يتككف مف عناصر  Trigeminalالعصب الخامس أك التكأـ الثبلثي  .4
محركة كأخرل حسية كتتصؿ العناصر الحركية بالعضبلت التي نستخدميا في المضغ بينما تقكـ 

مف الكجو كمو، لذا فإصابة ىذا  العصب يؤدم إلى  العناصر الحسية بجمب اإلحساسات المختمفة
 فقداف اإلحساس مف الكجو كعدـ القدرة عمى المضغ.

فيك عصب مختمط أيضان، تقكـ عناصره الحسية بنقؿ  Facial الوجيي العصب السابع أك .5
إحساسات الذكؽ مف ثمثي المساف األمامييف، بينما تتصؿ عناصر محركة بالعضبلت التي تمكننا 

بتسامة كرفع حكاجبنا أك تحريؾ آذاننا أك فتح أفكاىنا، كشمؿ ىذا العصب يؤدم إلى عدـ مف اال
 القدرة عمى رفع الحاجب أك قفؿ العينيف كاعكجاج الفـ.

فإنو يتككف في الكاقع مف عصبيف متميزيف أحدىما  Acousticالسمعي العصب الثامف أك  .6
 يك العصب الدىميز المختص باالتزاف.، أما ثانييما فالسمع العصب القكقعي المختص بحاسة

الذم يحمؿ سياالت الذكؽ مف الثمث الخمفي كاإلحساس  ي:المساف البمعومالعصب التاسع كىك  .7
 مف الفـ كما أنو يساعد عمى عممية البمع كفي إفراز المعاب.

إذ أنو ىك السبيؿ العظيـ لتنظيـ الجياز  فمو كظائؼ كثيرة،Vagus الحائر العصب العاشر أك .8
العصبي الذاتي كالجياز الكعائي القمبي ك الجياز التنفسي  كالجياز المعدم. ىذا باإلضافة إلى 
أنو يغذم أعصاب األحباؿ الصكتية، كما أنو يختص في ببعض مراحؿ عممية االبتبلع، كلذا 
فاختبلؿ العصب الحائر يؤدم إلى اضطرابات في ضربات القمب، كفي التنفس كفي عممية 

 اليضـ.
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عصب حركي خالص ك تنتيي  فيك Accessoryاإلضافي الحادم عشر أك الشككي  العصب .9
 فركعو في العضبلت التي تمكننا مف إدارة رؤكسنا كىز أكتافنا.

فيك الذم يزكد بفركعو عضبلت المساف)عبد  تحت المسانيالعصب الثاني عشر أك  .10
 (.34-28ـ:1986الخالؽ،

كيب التشريحي لممخ كاألعصاب لفيـ أعمؽ مف العرض السابؽ يتضح لنا أىمية معرفة التر 
لمسمكؾ اإلنساني فمف المستحيؿ أف نتحدث عف البناء النفسي لمفرد دكف التعرض إلى مسار 

ف أم إالمعمكمات الحسية التي تصؿ إلينا مف العمـ الخارجي عف طريؽ الحكاس كمف ناحية أخرل ف
حركي لعضك مف أعضاء الجسـ حتى  ف ينتيي بتكجيوأالبد ك  ان أك صريح ان نشاط ميما كاف ضمني

 المخ ذاتو فالتفكير كالتخيؿ البد أف يؤدل إلى تنشيط حركي لمعضبلت الناعمة الدقيقة .

ذا كاف المخ ىك أساسان  الذم يتحكـ في نشاط األنسجة كالعضبلت كاألجزاء المختمفة فاف  كا 
كاإلرادة كطاقات نفسية ال كزف الدراسات النفسية قد أكدت حقيقة ىامة أساسيا أف األفكار كالمشاعر 

 نشاط المخ كاألعصاب . فيتتحكـ  التيليا ىي 

 spinal nerves األعصاب النخاعية الشوكية:-2

عصبان شككيان مف كؿ جية حسب فقرات الظير فتعرؼ كىي  31يتصؿ بالنخاع الشككي 
 تنتظـ كما يمي:

 cervical ككية العنقيةالثمانية أزكاج مف األعصاب تتصؿ بالعنؽ كتعرؼ باألعصاب الش .1
nerves  

 Thoracic( مف األعصاب تتصؿ بالصدر فتعرؼ باألعصاب الشككية الظيرية 12)  .2
nerves  

مف  األعصاب شككية تتصؿ بالفقرات قطنية فتعرؼ باألعصاب الشككية  أزكاجثـ خمسة  .3
  Lumber nervesالقطنية 

 مف األعصاب شككية تتصؿ بالفقرات العجزية كتعرؼ باألعصاب عجزية  أزكاجخمسة   .4
Sacral nerves  
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 كزكج مف األعصاب يتصؿ بالعصعص كتعرؼ بالعصاب العصعصي. .5
 لكؿ عصب مف ىذه األعصاب جذراف:

جذر ظيرم: يعمؿ عمى نقؿ الرسائؿ الحسية مف أعضاء االستقباؿ إلى الحبؿ الشككي  .1
 كالدماغ.

نفؿ الرسائؿ الحركية أك األكامر التنبييية الحركية مف الدماغ كالحبؿ جذر بطني:كىك ي .2
 الشككي إلى أعضاء االستجابة)العضبلت كالغدد(. 

 

 ( يوضح األعصاب الشوكية15شكؿ رقـ )

  Autonomic Nervous Systemالجياز العصبي الذاتي "المستقؿ": ثانيًا:

ىػك عبػارة عػف إحػدل المجمكعػات الػثبلث الفرعيػة لمجيػاز العصػبي التػي تسػيطر عمػى تغذيػػة 
العضبلت البلإرادية كالقمب كجدراف األكعية كاألغشية المخاطية لمغدد  ينقسـ الجياز العصبي الػذاتي 



جم1027جج-جينميرججالثمويجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنول اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 21th edition January 2017 
 

 

7
2

 

العصػػبي الباراسػػيمبتاكم  سػػمبتاكم كالجيػػازالجيػػاز العصػػبي ال:مػػف حيػػث عممػػو إلػػى مجمػػكعتيف  ىمػػا
 ؤلخر .لمؿ كؿ منيما عمبلن مضادان يع

 Sympathetic nervous systemالمجموعة السمبثاوي 

تنشأ أليافيا مف المنطقة الصدرية كالقطنية مف الحبؿ الشككي كيعمؿ الجياز العصبي 
السمبثاكم عمؿ جياز الطكارئ حيث تسيطر السياالت العصبية التي يحمميا ىذا الجياز عمى العديد 

 سـ الداخمية كتحدث فييا تغيرات تساعد الجسـ عمى مجابية الظركؼ الطارئة.مف أعضاء الج
 كيشمؿ اآلتي:

 ألياؼ عصبية.كعدة عقد يربطيا مع بعضيا البعض -1

 يربطيا باألعصاب الشككية كالنخاع الشككي جممة خيكط تعرؼ باألعصاب المكصمة.-2

 الجسـ المختمفة كيتخمميا الكثير مف العقد الثانكية. أجزاءيخرج مف ىذه العقد ألياؼ تتكزع إلى -3

 وظائؼ المجموعة السمبثاوية

 تزيد مف سرعة ضربات القمب كقكتو. -1
ي عضبلت التناسمية مما يؤدم إلى الضعؼ الجنسالانقباض عضبلت األكعية الدمكية ك  -2

 (.46-1966،34)عكاشة، 
 ز العيف إلى األماـ.جفف العمكم تتسبب في برك ممكسعة لحدقات العيكف كرافعة ل -3
 تقمؿ مف سرعة التنفس. -4
 ارتخاء عضبلت المثانة كانقباض عضبلتيا العاصرة. -5
 تسبب ارتخاء عضبلت المعدة كاألمعاء الدقيقة. -6
 انقباض عضبلت الحكيصمة الصفراء. -7
 تنبيو عضبلت الرحـ مما يؤدم إلى طرد الجنيف. -8
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 Parasympathetic :الجياز الباراسمبثاوي

 منطقتيف ضيقتيف ىما:تنشأ مف 

 عمكية المخ المتكسط كالنخاع المستطيؿ.-1

 األعصاب الدماغية األمامية )األكؿ كالثاني كالثالث كربما الرابع أحيانان.-2

كىي غنية جدان بفركعيا التي تزكد بيا أطراؼ الجسـ المختمفة كبالتالي نجد أليافيا بصحبة 
 كالعاشر كالحادم عشر.العصب الدماغي الثالث كالسابع كالتاسع 

 وظائؼ ىذه المجموعة:

تعمؿ أعصاب ىذه المجمكعة عكس ما تعممو أعصاب المجمكعة السبمتاكية كعمؿ ىذه  
 المجمكعة ىك:

كعية الدمكية كاألعضاء التناسمية كتكسيعيا كخاصةن أكعية القضيب كالبظر األتسبب ارتخاء  .1
 كبذلؾ تسبب االنتصاب 

 تقمؿ مف سرعة ضربات القمب. .2
 عمكم.الجفف مقابضة لحدقة العيف كخافضة ل .3
 تزيد مف سرعة التنفس. .4
 تقبض عضبلت المثانة مع ارتخاء عضبلتيا العاصرة كتؤدم إلى كثرة التبكؿ. .5
 تقبض عضبلت المعدة كاألمعاء الدقيقة. .6

 الجياز العصبي الذاتي واالنفعاالت:

لعصبي اث يقكـ الجياز ىناؾ عبلقة مباشرة بيف االنفعاالت كالجياز العصبي الذاتي حي
الذاتي بترجمة ىذه االنفعاالت كتحكيميا إلى تغيرات فسيكلكجية في كظائؼ األعضاء ، كلتكضيح أثر 
االنفعاؿ عمى العمميات الفسيكلكجية نجد أف انفعاؿ الحزف يؤدم إلى انسكاب الدمكع كانفعاؿ الغضب 

 ى الشحكب. يؤدم إلى سرعة ضربات القمب كالخجؿ يؤدم إلى احمرار الكجو كالخكؼ يؤدم إل
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 Limbic systemاقي طالجياز الن

ييعد الجياز النطاقي أك الحافي أحد األجزاء األساسية في المخ، كيتككف مف مجمكعة مف التبلفيؼ   
المخية التي تقع في السطح الداخمي لمفص الصدغي. كأكؿ مف كصؼ ىذا الجياز ىك جيمس بابيز 

J. Papez  بشكؿ عاـ.  بالكظائؼ االنفعاليةما يتعمؽ ، كيعتبر ذا أىمية خاصة في1937عاـ 

  -كيتككف ىذا الجياز مف األجزاء التالية:  

  Hippocampus.حصاف البحر: 1

زيف، يمعب ىذا الجزء دكران أساسيان في الذاكرة الدائمة، كخاصة عممية االحتفاظ أك التخ       
باإلضافة إلى دكره في ذاكرة األحداث القريبة كذلؾ يمعب حصاف البحر دكران في الكظائؼ التنفيذية 

Executive functions  .لمحركات اإلرادية. كما يمعب دكران في تحميؿ كاستخداـ المعمكمات المكانية
نتباه الفرد كيقظتو. كما كمف خبلؿ عبلقتو بالتككيف الشبكي يمعب حصاف البحر دكران ىامان في درجة ا

أف لو دكران أساسيان في انفعاؿ القمؽ، باإلضافة إلى أنو يعطي إشارات استرخائية لمييبكثبلمكس الذم 
يكجو األكامر إلى الجياز العصبي الذاتي ليعطي االستجابة االنفعالية التي تتناسب كحاجة الجسـ 

  عند تعرض الفرد لمخطر أك لممكاقؼ التي تيدد تكاممو.

  Septumالحاجز:  -2 

العصبية عمى السطح الداخمي لمفص الصدغي، كىك  كيتككف ىذا الجزء مف مجمكعة مف األنكية  
أصغر مف حصاف البحر، كيتحكـ في كظائؼ النكـ، كفي تنظيـ العمميات المكانية، كفي الذاكرة 

 كخاصة الذاكرة العاممة، كفي الكظائؼ االنفعالية كخاصة السمكؾ العدكاني. 

 : Amygdalaالمكزة  -3

التي تتككف مف مجمكعة مف الخبليا  Amygdaloid nucleusكىك اسـ يطمؽ عمى النكاة المكزية   
العصبية المكجكدة في السطح الداخمي لمفص الصدغي، كليا عبلقة كطيدة باالنفعاؿ كنكعو 

http://www.bafree.net/arabneuropsych/C.N.S.htm
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أـ ال  Edibleتعامؿ مع األشياء عمى أنيا قابمة لؤلكؿ يس لشخصاكاف كتحدد المكزة ما إذا   كشدتو
Non edible ، ة إذا كقع بيا االنفعاؿ فإف استجابتيا تككف عدكانية بعكس كاألىـ مف ذلؾ فإف المكز

فيي تجمع نكاة حصاف البحر الذم تككف استجابتو لبلنفعاؿ عف طريقيا استجابة عقبلنية ىادئة 
الخبرات السابقة كتستخدميا في الحكـ عمى األشياء المرئية ىؿ ىي طعاـ أـ ال. كقد أدت إصابة 

ى التعامؿ مع حبة البندؽ كالطمؽ النارم )يشبو حبة البندؽ مف حيث المكزة تجريبيان لدل القردة إل
الشكؿ( عمى أنيما قاببلف لؤلكؿ. كتؤدم إصابة المكزة إلى استجابات فمية قيرية تتمثؿ في كضع كؿ 
األشياء في الفـ بشكؿ قيرم، كظيكر حاالت الخكؼ ببل مبرر، كتزايد السمكؾ الجنسي، كىي 

ت صرع الفص الصدغي، باإلضافة إلى اإلفراط الحركي أعراض نراىا في بعض حاال
Hyperactivity  . 

بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف الجياز الطرفي يعمؿ ككحدة متكاممة كمترابطة كظيفيان بحيث ال          
نستطيع أف نفصؿ بيف أم جزء منيا الرتباطيا كاتصاليا معان. كىذه األجزاء تعمؿ فيما بينيا عمى 

ؾ المناسب الذم يقـك بو الفرد عند تعرضو لمعديد مف المثيرات التي تتطمب استجابة ما. اختيار السمك 
فالقشرة المخية تختص بالعمميات العقمية المركبة كالمعقدة، كالجياز الطرفي يعمؿ عمى تكامؿ كترابط 

 ىذه العمميات. 

  Sensory Systemالجياز الحسي:

منبيات )المثيرات( الداخمية كالخارجية كذلؾ بكاسطة اإلحساس ىك قدرة اإلنساف عمى الشعكر بال
 أعضاء خاصة ىي أعضاء الحس التي تستقبؿ ىذه المنبيات أك المثيرات.

 أنكاع المستقببلت الحسية:

 يكجد عدة طرؽ لتقسيـ ىذه المستقببلت:

 طبقان لمكقعيا في الجسـ يمكف تقسيميا إلى نكعيف: أكالن:
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مستقببلت خارجية: كىي تكجد عمى سطح الجسـ كىي تتأثر بالمؤثرات الخارجية كالضكء  .1
كالصكت كالحرارة كالبركدة كعادةن ما تسمى أعضاء الحس كتشمؿ العيف،األذف ،المساف، 

 األنؼ كالجمد.
مستقببلت داخمية: كىي تكجد داخؿ الجسـ كتتأثر بالمؤثرات الداخمية التي تكجد في  .2

 ضبلت كالمفاصؿ كتعرؼ بالمستقببلت الذاتية.األحشاء كالع
 طبقان لنكع المؤثر أك الطاقة التي تتأثر بيا تقسـ إلى: ثانيان:

 مستقببلت الحرارة: كتتأثر بالتغير في درجة الحرارة. .1
تتأثر بالمكاد الكيميائية مثؿ التذكؽ عمى المساف كالشـ المكجكد في  مستقببلت كيميائية: .2

 الغشاء المبطف لؤلنؼ.
مستقببلت الضكء يتأثر ىذا النكع بالضكء لذا يكجد في شبكة العيف كىما نكعاف العصي  .3

 كالتي تتأثر بالضكء الخافت كالمخاريط كالتي تتأثر بضكء النيار ككذلؾ تميز األلكاف.
 مستقببلت ميكانيكية: مثؿ مستقببلت الممس كالسمع كالضغط عمى الجمد.   .4

 إصابات الجياز العصبي 

كىي مجمكعة مف العيكب التي تصيب خبليا المخ  Congenital Defectsالعيكب الخمقية  .1
كيكلد بيا الفرد نتيجة اضطراب في عممية التخميؽ في المرحمة الجنينيػة، كترجػع ىػذه العيػكب 
ألسباب كثيرة ال مجاؿ لذكرىا في ىذا السياؽ، كمف أكثرىا شيكعان استسقاء المخ الذم يحدث 

 . السائؿ النخاعيفي مسار  نتيجة انسداد
أك  Encephalitisكتشػػمؿ التيابػػات المػػخ أك الحمػػى الشػػككية  Inflammationsااللتيابػػات  .2

، كعػػادة مػػا ترجػػع لئلصػػابة بػػبعض الفيركسػػات، كتكػػكف آثارىػػا Meningitisالحمػػى السػػحائية 
 مى الجياز العصبي بعامة. خطيرة ع

كييقصػػد بيػػا تمػػؾ اإلصػػابات التػػي تصػػيب  Vascular Disordersاالضػػطرابات الكعائيػػة   .3
أك  Haemorrhageأك النزيػؼ  Thrombosisالجمطػات   األكعيػة الدمكيػة المخيػة كتشػمؿ
 . Cerebro-Vascular Insufficiencyقصكر الدكرة الدمكية المخية 

 Primary كنعني بيػا األكراـ التػي تصػيب المػخ سػكاء كانػت أكليػة المنشػأ  Tumorsاألكراـ  .4
)أم تبػػػدأ فػػي مكػػػاف آخػػػر  Secondary)أم أنيػػا تبػػػدأ كتظيػػر فػػػي المػػػخ( أك ثانكيػػة المنشػػػأ 

http://www.bafree.net/arabneuropsych/nervecell.htm
http://www.bafree.net/arabneuropsych/صور_الجهاز_العصبي.htm
http://www.bafree.net/arabneuropsych/صور_الجهاز_العصبي.htm
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ؿ إلى المخ عف طريػؽ السػائؿ الميمفػاكم أك كأكراـ الرئة أك الثدم أك البركستاتا كغيرىا، كتص
 الدـ(. 

كىي مجمكعة األمراض التػي تتسػبب فػي  Degenerativeاالضطرابات التحممية أك التآكمية  .5
 تآكؿ محاكر األعصاب، أك الخبليا العصبية. 

حيػػػث يتسػػػبب مػػػرض السػػػكر عمػػػى  Metabolic disordersاضػػػطرابات التمثيػػػؿ الغػػػذائي:  .6
سػػبيؿ المثػػاؿ فػػي التيابػػات األعصػػاب، كمػػا يتسػػبب الفشػػؿ الكبػػدم كالكمػػكم فػػي اضػػػطرابات 
الجياز العصبي، باإلضافة إلى بعض العيكب الخاصة بالتمثيؿ الغذائي لػبعض المػكاد كالتػي 

 تتسبب في التخمؼ العقمي، كصعكبات الحركة كالتشنجات. 
ىنػػػػػاؾ نكعػػػػػاف مػػػػػف اإلصػػػػػابات التػػػػػي تصػػػػػيب المػػػػػخ  Direct Tromaمباشػػػػػرة اإلصػػػػػابات ال .7

كعػػػػادة مػػػػا يػػػػتـ فييػػػػا  Open-Head injuriesكنسػػػػيجو: األكؿ إصػػػػابات الػػػػرأس المفتكحػػػػة 
اختػػراؽ الجمجمػػة كالكصػػكؿ مباشػػرة إلػػى المػػخ، مثممػػا يحػػدث فػػي الطمقػػات الناريػػة، أك الجػػرح 

صػػغيرة الناتجػػة مػػف الكسػػر فػػي اتجػػاه النافػػذ، أك كسػػكر الجمجمػػة حيػػث تتحػػرؾ العظيمػػات ال
أك التيتكػػػػػات  Contusionsنسػػػػػيج المػػػػػخ كتتسػػػػػبب فػػػػػي إصػػػػػابتو مباشػػػػػرة بػػػػػبعض الكػػػػػدمات 

Lacerations أمػػػا النػػػكع اآلخػػػر فييطمػػػؽ عميػػػو إصػػػابات الػػػرأس المغمقػػػة .Closed-Head 
injuries  كتأتي نتيجة ضربة )خبطة( مباشرة عمى الرأس، كىذه الضربة عادة ما تتسبب فػي

تعرض المخ لمعديد مػف الضػغكط الكاقعػة عميػو. كنجػد إصػابة مباشػرة فػي المػخ تحػت مكضػع 
صابة بعيدة في الجية المقابمة. كما قد يػدفع الضػغط المتزايػد داخػؿ الجمجمػة  ىذه الضربة، كا 
بتحريؾ المخ في االتجاه المعاكس مما يتسبب في إصابتو بالكدمات، بػؿ كتػؤدم حركتػو ىػذه 

اؼ بعػػض األليػػاؼ العصػػبية تتسػػبب فػػي إصػػابة المسػػارات العصػػبية الكبيػػػرة إلػػى التػػكاء كالتفػػ
كخاصة تمؾ التي تصؿ بيف نصفي المخ كالجسـ الجاسيء، مما قد يؤدم إلى قطع االتصاؿ 

داخػػؿ المػػخ نتيجػػة  Haematomaبػػيف النصػػفيف. كمػػا قػػد تحػػدث بعػػض التجمعػػات الدمكيػػة 
عمى نسيج المخ. كما قد تؤدم الضربة  النزؼ مف األكعية الدمكية، مما يضيؼ ضغطان آخر

عمػػى ىيئػػة تجمػػع سػػكائؿ المػػخ حػػكؿ النسػػيج المصػػاب، كىػػذا  Oedemaإلػػى ارتشػػاح مػػائي 
التجمػػع يعػػد أيضػػان مصػػدران آخػػر مػػف مصػػادر الضػػغط عمػػى نسػػيج المػػخ. ككػػؿ ىػػذه التغيػػرات 

يككف  تتسبب في إصابة المخ بالعديد مف اإلصابات عمى الرغـ مف أف عظاـ الجمجمة قد ال
فييػػػا أم كسػػػكر عمػػػى اإلطػػػبلؽ. كتعػػػد حػػػكادث السػػػيارات سػػػببان أساسػػػيان فػػػي إصػػػابات الػػػرأس 

 (. 57-53المغمقة. )عبد القكم،ب.ت.
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 نتائج الورقة:

جانػػب االنفعػػالي فػػي العمػػى السػػمكؾ اإلنسػػاني كخاصػػةن  ان كبيػػر  ان جيػػاز العصػػبي أثػػر مأف لتبػػيف  
 عميو تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: الشاذةالكثير مف االضطرابات السمككية كذلؾ في ك 

كػػف أف يػػؤدم إلػػى اضػػطراب أك يمأم تمػػؼ بػػالمراكز العصػػبية الكاقعػػة عمػػى لحػػاء المػػخ أف  .1
فشػػؿ فػػي أداء الكظػػائؼ التػػي تسػػيطر عمييػػا تمػػؾ المراكػػز بعػػد أف كانػػت تؤدييػػا بكفػػاءة قبػػؿ 

التعبيػػر المغػػكم أك اإلصػػابة  أك  حػدكث التمػػؼ ك مػػف أمثمػػة ذلػػؾ التكقػػؼ عػف الفيػػـ ك الكػػبلـ
 بإعاقات مثؿ التخمؼ العقمي أك التكحد أك الشمؿ الدماغي، أك األمراض العقمية.

كػؼ البصػر كمػف ثػـ اإلعاقػة المكف أف يػؤدم إلػى يتمؼ خبليا الشبكية أك العصب البصرم  .2
 البصرية.

مػػي أك جزئػػي تمػؼ المسػػتقببلت العصػػبية فػػي قكقعػػة األذف الداخميػػة يمكػف أف يػػؤدم إلػػى فقػػد ك .1
 .في السمع

ممكػػػف أف يػػػؤدم إلػػػى شػػػمؿ عضػػػبلت األرجػػػؿ ك الجػػػزء   تمػػػؼ أك كسػػػر فػػػي النخػػػاع الشػػػككي .2
 .السفمي مف الجسـ

قػػػػد يتمػػػػؼ شػػػػعيرات خبليػػػػا   لمػػػػدة طكيمػػػػةك االرتفػػػػاع  شػػػػديدة ف تعػػػػرض اإلنسػػػػاف ألصػػػػكات إ .3
 .السمعيةاالستقباؿ السمعي في األذف الداخمية مما يؤدم إلى نكع آخر مف اإلعاقات 

أك   أم تمؼ أك إصابة أك قصكر في كظائؼ الجياز العصبي تػؤثر عمػى سػمكؾ اإلنسػافإف  .4
يػؤدم إلػى قصػكر أك  أفمكف يسبب لو إعاقة فإف العكس صحيح حيث أف السمكؾ اإلنساف ت

 عمى ذلؾ أمثمة كثيرة منيا تناكلو لممخدرات.مثبلن تكقؼ لكظائؼ الجياز العصبي، 
 عصبية تؤدم إلى حدكث مرض الفصاـ باإلضافة إلى مرض التكحد.زيادة المكصبلت الإف  .5
 نقص المكصبلت العصبية يؤدم إلى المزاج اليابط كالحزف غير المعركؼ المصدر.إف  .6

 مقترحات الورقة:

ىناؾ نػدرة كاضػحة فػي مجػاؿ الدراسػات الفسػيكلكجية المتمثمػة فػي المجػاؿ العممػي لػذا تكصػي 
 الكرقة باآلتي

فسػػيكلكجية تتنػػاكؿ مػػدل تػػأثير اليرمكنػػات عمػػى النشػػاط السػػمككي النفسػػي  قيػػاـ دراسػػة نفسػػية .1
 كاالجتماعي.
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 قياـ دراسة تشريحية تبيف مدل تأثير الجياز العصبي عمى السمكؾ بشيء أكثر تفصيبلن. .2
طػػػػرؽ -التشػػػػخيص – لمعرفػػػػة" –دراسػػػػة األمػػػػراض النفسػػػػية كالعقميػػػػة مػػػػف ناحيػػػػة فسػػػػيكلكجية  .3

 العبلج".
 تشريحية عف مدل تأثير الجياز الطرفي عمى سمكؾ اإلنساف كنشاطو.  دراسة تفصيمة .4

 المراجع:

– المرجع في عمـ النفس الفسيكلكجيـ(:2002باىي، مصطفي حسيف كحشمت، حسيف أحمد) .1
 .1مكتبة األنجمك المصرية،ط القاىرة، نظريات تحميبلت تطبيقات،

دار المعرفة  القاىرة: ،سيكلكجيمحاضرات في عمـ النفس الفـ(:1986عبد الخالؽ، احمد محمد) .2
 .1الجامعية،ط

 .3:دار المعرفة الجامعية،ط القاىرة ،أسس عمـ النفسـ(: 2000) ______________ .3
 -أستاذ عمـ النفس العصبي جامعتي عيف شمس، كاإلمارات العربية  -عبد القكم، سامي  .4

 النفسي أستشارم أمراض المخ كاألعصاب كالطب
 2دار المعارؼ،ط القاىرة: ،عمـ النفس الفسيكلكجيـ(: 1977أحمد ) عكاشة،  .5
 .1، دار المعرفة الجامعية، طالقاىرة ـ(:عمـ النفس الفسيكلكجي،1966عكاشة، أحمد ) .6
اإلسكندرية: دار المعرفة  ،عمـ النفس الفسيكلكجيـ(:1989العيسكم، عبد الرحمف محمد  ) .7

 الجامعية.
 .1لبناف: دار الكتب العالمية، ط، عمـ النفسـ(:1996عكيضة، كامؿ محمد محمد) .8
 الييئة العامة. :اإلسكندرية ،عمـ النفس الفسيكلكجيـ(:1994كامؿ، عبد الكىاب محمد ) .9

 اإلسكندرية دار، محاضرات في عمـ النفس الفسيكلكجيـ(: 1999معكض، عباس محمكد ) .10
 المعرفة الجامعية.

 كائؿ لمنشر كالتكزيع. األردف: ،عمـ النفس الفسيكلكجيـ(:2002يكنس، محمد محمكد) .11
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جراءات األمف والسالمة في توفير بيئة آمنة في المستشفيات السودانية  أثر سياسات وا 

جم(2015مجإىلجينميرج2014لةلفرتةجعهجأكتوبرجج)نراس جعلمرو جلةلمستشفيمتجاحلكوعي جواخلمص جمبدين جاخلرطوم

 مختار عثمان عبدهللا عثمان. د

 المستخمص

إبراز أىمية األمف كالسبلمة في المستشفيات؛ كذلؾ لتفرُّدىا بتجمُّع أكبر قدر ييدؼ البحث إلى 
في منشأة كاحدة؛ كالمخاطر البيكلكجية، كالكيميائية، كاإلشعاعية،  - كنكعان  عددان  -مف المخاطر 

كاإلصابات، كالحرائؽ، كالعنؼ، مقارنة بغيرىا مف المنشآت. كما ييدؼ البحث إلى إيضاح أثر 
لى الكشؼ عف أكجو سياسات ك  جراءات األمف كالسبلمة في تكفير بيئة آمنة في المستشفيات، كا  ا 

 .مكضع البحث، كالتعرؼ عمى أسبابو الخمؿ في كاقع المنشآت الصحية

منيج  كىما كمف حيث المنيجية، فقد اعتمد الباحث عمى نكعيف مف أنكاع البحث الكصفي،
 يميالبحث الكصفي المسحي، كالمنيج الكصفي التحم

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المستشفيات الحككمية  تثبتقد أنتائج الككانت   
كمستشفيات القطاع الخاص السكدانية مف حيث كجكد الخطط المكتكبة المتكاممة المتعمقة باألمف 

كما ثبت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المستشفيات الحككمية كمستشفيات  ،كالسبلمة فييا
فركؽ ذات داللة  ىناؾالقطاع الخاص السكدانية مف حيث تكفُّر كسائؿ األمف كالسبلمة فييا كأيضا 

إحصائية بيف المستشفيات الحككمية كمستشفيات القطاع الخاص السكدانية مف حيث تطبيؽ 
 ت كاإلرشادات المتعمقة باألمف كالسبلمة.السياسات كاإلجراءا

كقد أكصت الدراسة بتدارؾ الثغرات التي أسفرت عنيا الدراسة فيما يخص برنامج أك   
مكتكبة إلخبلء المرضى في حالة الحرائؽ، كتزكيد السياسات السبلمة مف الحرائؽ، كالخطط 

تدريب الدكرم عمى حرائؽ، كالالمستشفيات بنظاـ إنذار لمحرائؽ ككشؼ الدخاف، كأبكاب عازلة لم
 .مكافحة الحرائؽ

اإلخبلء  –النفايات الطبية  –الحرائؽ  –العدكل  –المخاطر  –السبلمة  –األمف  الكممات المفتاحية:
 .اعتماد المنشآت الصحية -األزمات  –العنؼ المفظي أك النفسي  –العنؼ الجسدم  –
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Abstract 

The Effect  of Safety and Security Policies and Procedures 

on Providing a Safe Environment in the Sudanese Hospitals 
(A Comparative Study of Public and Private Hospitals in Khartoum City 

during the Period from October 2014 to January 2015) 

 

This research aims to demonstrate the importance of safety and 

security in hospitals, because the hospitals hosting the widest variety of 

risks, namely, biological, chemical, radiological, injuries, fire and violence 

risks, compared to other organizations. It also aims to show the effect of 

safety and security policies and procedures in providing a safe environment 

in hospitals, reveal the shortcomings in the surveyed hospitals and their 

underlying reasons, and propose the necessary corrective measures of risk 

prevention, crises management when they occur, and preventing--or at least 

reducing--the chances of their recurrence. 
 

The methodology depended in the research, namely the descriptive 
and statistical analysis procedure.  

The results are as follows: there are statistically significant differences 
between the Sudanese public and private hospitals in terms of the 
availability of safety and security policies, procedures and instructions is 
supported. There are statistically significant differences between the 
Sudanese public and private hospitals in terms of the availability of 
comprehensive, written safety and security plans is supported. The 
hypothesis that there are statistically significant differences between the 
Sudanese public and private hospitals in terms of the availability of means of 
safety and security is supported. There are statistically significant 
differences between the Sudanese public and private hospitals in terms of 
implementing safety and security policies, procedures and instructions is 
supported. 

 The research recommends bridging the gaps revealed by the study in 

safety and security programs, written plans for patient evacuation in cases of fire, 

equipping hospitals with adequate fire alarm and smoke detection systems as well as 

fire proof doors, periodic firefighting training and fire drills,  
Keywords: Security – Safety – Risks – Infection – Fire – Medical Waste – 
Evacuation – Physical Violence – Verbal or Psychological Violence - 
Crises – Accreditation of Healthcare Facilities 
 



جم1027جج-جينميرججالثمويجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنول اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 21th edition January 2017 
 

 

8
2

 

 المقدمة:

تشير أدبيات عمـ اإلدارة إلى أف مف المياـ األساس لئلدارة الفاعمة كضع خطط اختيار 
العامميف كتدريبيـ عمى األسمكب المأمكف لؤلداء كتكفير الظركؼ اآلمنة لمعمؿ، بما في ذلؾ الكقاية 

لمعبلقة بيف ظركؼ العمؿ كالكفاية اإلنتاجية لمفرد. كمف ذلؾ االىتماـ  مف الحكادث. كذلؾ نظران 
لخفض نسبة اإلصابات. إذ ثبت أنو يمكف تفادم أغمب الحكادث  بتكفير اإلرشادات البلزمة كصكالن 

عبر كقاية سميمة تدعميا ممارسات مبلئمة لمتفتيش كالتقارير، كترشدىا إرشادات كاتفاقيات منظمة 
حسب إحصائيات  -كغيرىا مف الجيات ذات العبلقة. كمما يؤكد الحاجة لذلؾ أنو  العمؿ الدكلية

ما زالت األمراض كالحكادث المينية أىـ أسباب اإلصابات  -ـ( 2007مكتب العمؿ الدكلي )
( شخص كؿ 200000000كالكفيات بيف العماؿ كؿ عاـ؛ حيث بمغ عدد الكفيات حكالي مميكني )

( إلى ألفي 500العالـ. كييقدر أنو لكؿ حالة كفاة، تحصؿ خمسمائة )عاـ مف بيف كؿ العماؿ في 
( إصابة مرتبطة بالعمؿ. كمف أجؿ منع تعٌرض العماؿ لمثؿ ىذه المخاطر، عممت منظمة 20000)

العمؿ الدكلية عمى زيادة التكعية في العالـ حكؿ ىذه المسالة، مشيرة إلى كجكد مخاطر كثغرات كثيرة 
 في بيئة العمؿ. 

تبرز أىمية األمف كالسبلمة في بيئة العمؿ ككسيمة لمحفاظ عمى العنصر البشرم كزيادة ك  
إنتاجيتو مف ناحية، كككسيمة لمحفاظ عمى منشآت كممتمكات المنشأة مف ناحية أخرل، ككذلؾ 

ذا كاف ذلؾ ميمان  بالنسبة لممنشآت بصكرة عامة، فإنو  لضماف استمرارىا في أداء الدكر المنكط بيا. كا 
مف حيث تجمُّع  فريدان  كثر أىمية بالنسبة لممستشفيات، كذلؾ باعتبار أف المستشفيات تشكؿ كضعان أ

 ، مما ال يكجد في غيرىا مف المنشآت. كنكعان  أكبر قدر مف المخاطر كمسبباتيا عددان 

 مشكمة البحث: 

كادث رغـ أىمية األمف كالسبلمة في المستشفيات، كذلؾ ًلما تقدَّـ ذكره مف مخاطر الح 
كالحرائؽ ككذلؾ مخاطر األخطاء التي تتسبب في أضرار صحية لممرضى كمقدمي الخدمة مف 
أطباء كممرضيف كفنييف، كلكجكد أشخاص يعتمدكف عمى غيرىـ في الحركة، كلكجكد زكار كمرافقيف 
ال يمكف التنبؤ بتصرفاتيـ، كرغـ أف حدكث حريؽ أك أم حادث كبير بالمستشفى يعني خركج 

مف الخدمة، كلفترة قد تطكؿ أك تقصر، مما يعني تعريض حياة  – أك جزئيان  كميان  – المستشفى
الكثيريف لمخطر؛ ممف يقصدكف المستشفى لمعبلج في حاالت الطكارئ كالحكادث كحتى الخدمات 
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العبلجية المعتادة، كتعريض المستشفيات الخاصة لخسائر مالية تتمثؿ في فرص اإليرادات الضائعة 
لؾ، ىناؾ ما ييشير إلى عدـ إيبلء األمف كالسبلمة في المستشفيات العناية البلئقة بيما، رغـ كؿ ذ –

ف كاف ىناؾ تفاكت بيف مستشفيات القطاع العاـ كالخاص في ذلؾ؛ باعتبار أف األمف كالسبلمة مف  كا 
ف العناصر الميمة لتسكيؽ الخدمات التي تقدميا المستشفيات الخاصة. كمف معالـ عدـ حصكؿ األم

كالسبلمة عمى العناية البلئقة بيما في المستشفيات، غياب أك ندرة سياسات ككسائؿ كخطط الكقاية 
مف الحكادث كالمخاطر كالتدريب عمى استخداميا أك تطبيقيا، ككذلؾ غياب أك ندرة كسائؿ التعامؿ 

 كالكفاءة المطمكبة عند كقكعيما. مع الحكادث كالمخاطر بالفاعمية

 مثؿ أىداؼ البحث فيما يمي:تتأىداؼ البحث:  
تحديد مدل كجكد السياسات كاإلجراءات كاإلرشادات كالخطط المكتكبة كالكسائؿ المتعمقة  (1)

 باألمف كالسبلمة في المستشفيات الحككمية كمستشفيات القطاع الخاص السكدانية. 

كالسبلمة في تحديد مدل تطبيؽ السياسات كاإلجراءات كاإلرشادات الخاصة باألمف  ( 2)
 المستشفيات الحككمية كمستشفيات القطاع الخاص السكدانية، إف كانت مكجكدة.

التعرؼ عمى مدل اختبلؼ المستشفيات الحككمية كمستشفيات القطاع الخاص السكدانية مف  ( 3)
 حيث كجكد السياسات كاإلجراءات كاإلرشادات كالخطط كالكسائؿ الخاصة باألمف كالسبلمة.

عمى مدل اختبلؼ المستشفيات الحككمية كمستشفيات القطاع الخاص السكدانية مف  التعرؼ ( 4)
 حيث تطبيؽ السياسات كاإلجراءات كاإلرشادات المتعمقة باألمف كالسبلمة، إف كانت مكجكدة.

تقديـ بعض التكصيات في ضكء ما يمكف التكصؿ إليو مف نتائج الدراسة الميدانية، بما يتيح  ( 5)
ة كاألجيزة الحككمية ذات العبلقة فرصة الكقكؼ عمى جكانب النقص في لممنشآت الصحي

رشادات كخطط ككسائؿ األمف كالسبلمة في المنشآت الصحية، كالعمؿ  جراءات كا  سياسات كا 
عمى إزالتيا، كبالتالي تكفير البيئة اآلمنة المبلئمة لتطكير األداء في تمؾ المنشآت كالمحافظة 

كالعامميف بتمؾ المنشآت، كالمنشآت نفسيا كما تحكيو مف عمى سبلمة المرضى كذكييـ، 
، باإلضافة إلى حسف التعامؿ مع المخاطر كالككارث عند كقكعيا.  معدات كتجييزات كلكاـز
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 تنبع أىمية البحث مما يمي:أىمية البحث:  
إف دراسة مدل تكفُّر سياسات كخطط ككسائؿ األمف كالسبلمة في المستشفيات كمدل   .1

 –تطبيقيا ستتيح لمػجيات المختصة فرصة اكتشاؼ الثغرات كنقاط الضعؼ فاعميتيا ك 
، كالكقكؼ عمى التكصيات التي سكؼ -التي قد تككف مكمفة جدا عند كقكع طارئ 

 –ما أمكف  –تتكصؿ إلييا الدراسة فيما يتعمؽ بالتعامؿ معيا، كمف ثـ االستفادة منيا 
 ف سياسات كخطط ككسائؿ. في عبلج نكاحي القصكر، كتطكير ما ىك مكجكد م

إف المتتبع لمدراسات المتعمقة باألمف كالسبلمة في المستشفيات سكؼ يجد أف ىناؾ   .2
في إجراء مثؿ ىذا البحث عمى المستشفيات السكدانية. لذا فإف ىذا  ممحكظان  نقصان 

البحث يحاكؿ سد جزءو مف ىذه الثغرة كتقديـ التكصيات لتدارؾ نكاحي القصكر في ىذا 
  ؿ الميـ، كالذم يكتسب أىميتو مف تعمُّقو بسبلمة اإلنسافالمجا

اعتمد الباحث عمى نكعيف مف أنكاع البحث الكصفي، كذلؾ لمناسبتيما طبيعة  :البحث منيج
 الدراسة؛ كىما: منيج البحث الكصفي المسحي، كالمنيج الكصفي التحميمي.

يتككف مجتمع ىذه الدراسة مف شاغمي الكظائؼ الطبية كالتمريضية كالتقنية الصحية مجتمع البحث: 
كغير الصحية، كالكظائؼ اإلدارية كاألمنية بالمستشفيات التابعة لكزارة الصحة )االتحادية كالكالئيَّة( 

فقد  كالمستشفيات الخاصة في مدينة الخرطكـ بجميكرية السكداف. أما إجراءات تحديد عينة الدراسة
 كردت في إجراءات الدراسة الميدانية مف تحميؿ البيانات الميدانية، كالتي ستأتي الحقان. 

اعتمد الباحث عمى االستبانة باعتبارىا أداة مبلئمة لمحصكؿ عمى معمكمات كبيانات أداة البحث: 
كعيت القكاعد األ ساسية كحقائؽ مرتبطة بكاقع معيف إذا تكفرت فييا شركط الصياغة الجيدة، كري

 إلعدادىا. 
كأعدَّ الباحث استبانة خاصة ليذه الدراسة، كذلؾ في ضكء مراجعتو لؤلدبيات ذات العبلقة 

يف: يتضمف األكؿ منيما البيانات الشخصية يبمكضكع البحث. كتتككف االستبانة مف جزأيف رئيس
ألفراد العينة؛ كىي الكظيفة الحالية، كالمرتبة الكظيفية، كالمستكل التعميمي، كجية العمؿ )قطاع عاـ/ 
قطاع خاص(، كمدل الحصكؿ عمى تدريب عممي أك دكرة تدريبية في مجاؿ األمف كالسبلمة. أما 

( عبارة غطت األسئمة 56يث تضمف ستا كخمسيف )الجزء الثاني فتـ تخصيصو ألسئمة البحث؛ ح
رشادات متعمقة باألمف كالسبلمة في  جراءات كا  المذككرة، كىي: ما مدل كجكد سياسات كا 
المستشفيات الحككمية كمستشفيات القطاع الخاص السكدانية؟ ك ما مدل كجكد خطط مكتكبة 
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القطاع الخاص السكدانية؟ كما كمتكاممة لؤلمف كالسبلمة في المستشفيات الحككمية كمستشفيات 
مدل تكفُّر كسائؿ األمف كالسبلمة في المستشفيات الحككمية كمستشفيات القطاع الخاص السكدانية؟ 

، ما مدل تطبيؽ السياسات كاإلجراءات كاإلرشادات الخاصة باألمف كالسبلمة في المستشفيات كأخيران 
 ت مكجكدة؟ السكدانية، إف كان الحككمية كمستشفيات القطاع الخاص

كقد طيمب مف كؿ مستجيب أف يعٌبر عف رأيو في كؿ عبارة مف عبارات االستبانة، كذلؾ   
( إجابات تتراكح ما بيف "مكافؽ بشدة" ك "غير مكافؽ عمى 5باختيار إجابة كاحدة مف بيف خمس )

عمى ( درجات، في حيف أعطيت إجابة "غير مكافؽ 5اإلطبلؽ"؛ حيث أعطيت إجابة "مكافؽ بشدة" )
الخماسي. كتـ حساب الكسط  (Likert)(، كذلؾ كفؽ مقياس )ليكرت( 1اإلطبلؽ" درجػة كاحدة )

الحسابي لعبارات كؿ سؤاؿ مف األسئمة األربعة المذككرة، كذلؾ مف أجؿ استخراج درجة كاحدة لكؿ 
مة ( فما فكؽ بالنسبة لمتكسط درجات أم سؤاؿ مف األسئ3مف تمؾ األسئمة. كاعتيًبرت الدرجة )

المذككرة أنيا تعني كجكد أك تكفُّر العناصر كالظركؼ الميستفسىر عنيا باألسئمة، في حيف تـ اعتبار 
 إلى عدـ كجكد تمؾ العناصر كالظركؼ.  ( درجات مؤشران 3الدرجة التي تقؿ عف )

جراء االختبارات اإلحصائية حسب التفاصيؿ الكاردة في    كما تـ استخراج النسب المئكية كا 
 المعالجة اإلحصائية مف الجزء األكؿ مف البحث.   أساليب

كلتحديد المعايير كعناصر القياس، كصياغة األسئمة، فقد استخدـ الباحث المعايير المنشكرة   
في األدبيات ذات الصمة، أك المضمَّنة في اإلرشادات الصادرة مف بعض الجيات الجانب العممي 

الصحية مف ىذا البحث، كعمى كجو الخصكص معايير  لتطبيؽ مفيكـ األمف كالسبلمة في المنشآت
، كىي لجنة معنية ("Joint Commission International "JCI)المجنة المشتركة الدكلية 

 International Essentials of Health"باالعتماد الدكلي لممستشفيات، كتمؾ المعايير بعنكاف 
Care Quality and Patient Safety"  ذه المعايير لـ تصدرىا المجنة المذككرة بأف ى . عممان

نما لبلسترشاد فقط؛ كذلؾ باعتبار تشكيميا الحد األدنى المعقكؿ لمتطمبات  بغرض التقييـ كاالعتماد، كا 
 . جكدة الرعاية الصحية كسبلمة المرضى كمقدمي الخدمة في المنشآت الصحية كما سيرد الحقان 

تبانة، قاـ الباحث بتكزيعيا في صكرتيا األكلية مع لمعرفة صدؽ االسصدؽ وثبات أداة الدراسة: 
لممشكمة، كأىداؼ كأسئمة الدراسة، عمى مجمكعة مف المحٌكميف. كقد أجمع  ممحؽ يتضمف تحديدان 

المحكِّمكف عمى إجازتيا. كما تـ التحقُّؽ مف الصدؽ التجريبي لبلستبانة مف خبلؿ إجراء اختبػار 
بانة عمى عينة عشكائية مصغرة مف مجتمع الدراسة بمغ ؛ حيث تـ عرض االست (Pre-Test)قبمي

كمكظفة مف مختمؼ التخصصات المستيدفة، كذلؾ لمتأكد مف  ( مكظفان 37عددىا سبعة كثبلثيف )
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كلمتأكد مف  مدل كضكح العبارات كسيكلة تعبئة االستبانة. كلـ تظير أية مصاعب فيما يخص ذلؾ.
كاردة باالستبانة، تـ استخداـ اختبار )ألفا كركنباخ( ثبات األداة، أم مدل مكثكقية البيانات ال

(Cronbach's Alpha) )كقد كاف معامؿ الثبات لممتغيرات التي تقيسيا الدراسة )معامؿ ألفا .
(Alpha) ( كىذا يعني أف التناسؽ بيف االستجابات مرتفع لجميع المفردات.0ر985يساكم .) 

بيانػات التي تػـ تجميعيػا باسػتخداـ برنامج الحزمة جرل تحميػؿ الأساليب المعالجة اإلحصائية: 
. كتـ (SPSS) (Statistical Package for Social Sciences)اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 

استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتحديد مدل كجكد أك عدـ كجكد سياسات 
، كمدل فاعميتيا كتطبيقيا في المنشآت المعنية. كخطط ككسائؿ األمف كالسبلمة في المستشفيات

كفيما يتعمؽ بتحديد ما إذا كاف ىناؾ تفاكت بيف مستشفيات القطاع العاـ كالخاص مف حيث مدل 
؛ كىك أحد (T-Test)كجكد كتطبيؽ تمؾ السياسات كالخطط كالكسائؿ، فقد تـ استخداـ اختبار )ت( 

 ىذا باإلضافة إلى استخداـ الجداكؿ كالنسب المئكية. ، (Parametric Tests)االختبارات المعممية 

 حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة عمى جكانب األمف كالسبلمة في المستشفيات باستثناء األخطاء الطبية  (1)

المتعمقة بممارسة مينة الطب رغـ أىميتيا، كذلؾ باعتبارىا خارج تخصص الباحث، كلحاجتيا 
 تككف مكضكع بحث آخر مف قبؿ المختصيف.لخمفية طبية لبحثيا. كلعميا 

إف النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ىذه الدراسة محدكدة بما تـ جمعو مف بيانات مف خبلؿ  (2)
استبانة الدراسة، لذا فإنو مف الصعب تعميـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا خارج نطاؽ 

 المعمكمات التي تـ جمعيا، كخارج نطاؽ مجتمع الدراسة.

 اقتصار مكاف الدراسة عمى مدينة الخرطكـ، جميكرية السكداف. (3)

ـ إلى 2014الحد الزماني: كيتمثؿ في الفترة التي تـ فييا جمع البيانات، كىي مف أكتكبر  (4)
 ـ.2015يناير 

 أواًل: اإلطار النظري

 ذم ييتـ بالحفاظالسبلمةي كالصحة المينية بأنيا العمـ ال تيعىرَّؼ مفيـو السالمة والصحة المينية:
عمى سبلمة كصحة اإلنساف، كذلؾ بتكفير بيئات عمؿ آمنة خالية مف مسببات الحكادث أك 
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اإلصابات أك األمراض المينية، أك بعبارة أخرل، ىي مجمكعة مف اإلجراءات كالقكاعد كالنظـ في 
ات مف الممتمك إطار تشريعي تيدؼ إلى الحفاظ عمى اإلنساف مف خطر اإلصابة، كالحفاظ عمى

أنو داخؿ  المينية في كؿ مجاالت الحياة، كبدييي خطر التمؼ كالضياع. كتدخؿ السبلمة كالصحة
فإننا نحتاج إلى قكاعد السبلمة. )انظر  كفي المنشآت التعميمية  المختمفة المصانع كأماكف العمؿ

 (.2010مكقع السبلمة كالصحة المينية، 
المعمـك أف الحكادث كاإلصابات تكمؼ المنظمة أك المنشأة مف النتائج المترتبة عمى إصابات العمؿ: 

. فيناؾ أقساط التأميف ضد الحكادث، كىناؾ تكاليؼ األضرار التي تمحؽ بالمكاد أك بالعدد أك كثيران 
باآلالت كاألجيزة أك غيرىا مف أصكؿ المنشأة، كىناؾ األجكر المدفكعة لمعامؿ المصاب رغـ عدـ 

ؾ تكاليؼ إحبلؿ عامؿ )أك مكظؼ آخر( محؿ العامؿ )أك المكظؼ( مساىمتو في اإلنتاج، ككذل
د بذلؾ تكاليؼ دكراف العمؿ )القكل العاممة( كتكاليؼ  المصاب إذا كانت اإلصابة خطرة، كييقصى
تدريب العامؿ الجديد كغيرىا، كالحاجة لتشغيؿ البعض ساعات إضافية. كالكاقع أنو إذا أمكف تبلفي 

ت ىذه الخسائر إلى أرباح تسيـ في تحقيؽ ظركؼ أفضؿ لممنشأة )انظر جميع ىذه الخسائر، لتحكل
 (.568 – 567: 1996ىاشـ، 

إف المكارد البشرية أصؿ مف األصكؿ الميمة بالمنظمة أىمية البيئة اآلمنة لمرضا الوظيفي واألداء: 
فؿ في حاجة إلى صيانة بما يك –شأنو شأف باقي أصكؿ المنشأة  –أك المنشأة. كىذا األصؿ 

المحافظة عمى القدرات كالميارات كالخبرات الضركرية لضماف فعالية المنشأة، كبما يكفؿ تكافر قكل 
عاممة لدييا المقدرة كلدييا الرغبة في أداء األعماؿ البلزمة لتحقيؽ أىداؼ المنشأة. كبدييي أف يدخؿ 

الكظيفي كغيرىا مف  في ذلؾ جميع أكجو النشاط الخاصة بتقييـ األداء كالتدريب كتخطيط التطكر
كظائؼ إدارة المكارد البشرية. كلكف باإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ نشاطات خاصة تبذؿ لممحافظة عمى 

؛ كتتمثؿ ىذه النشاطات في خدمات (Morales)كمعنكياتيـ  (Attitudes)قدرات األفراد كاتجاىاتيـ 
عديدة تقدـ لمعامميف؛ مثؿ تحسيف بيئة العمؿ ... كالرعاية الصحية، ككذا تكفير برامج األمف 
كالسبلمة كغيرىا مف البرامج التي تكفؿ المحافظة عمى الحالة المادية أك الجسمانية كالحالة المعنكية 

فَّر لحفز  نحك عمميـ (Attitude)لمعامميف، كتحسف اتجاىيـ  كنحك المنشأة. كىذه المزايا إنما تيكى
بقائيـ في خدمة المنشأة.  العامميف كاستقطابيـ كا 

كبخصكص الرعاية الصحية، كاألمف كالسبلمة، فإف العناية بصحة كسبلمة العامميف   
أصبحت تفرضيا في العصر الحديث نصكص كقكاعد تشريعية. كمرض المكظؼ أك عجزه عبء 

أة أكثر مما ىك عبء عمى المكظؼ ذاتو. لذا يسعى المسؤكلكف بالمنشأة عادة إلى ثقيؿ عمى المنش
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بذؿ مجيكدات خاصة لممحافظة عمى كفاءة العمؿ كالحفاظ عمى صحة العامميف. كمف ذلؾ إيجاد 
برنامج لؤلمف كالسبلمة؛ ييدؼ إلى منع أك تقميؿ الحكادث كاإلصابات في مكاف العمؿ سكاء أكانت 

(. كما يجب أف 599-562، 549: 1996أمراض مرتبطة بالمينة )انظر ىاشـ،  إصابات عمؿ أك
؛ إذ ال بد مف الكصكؿ إلى درجة أف يبذؿ المكظؼ (Built-in)ييدؼ إلى تكفير السبلمة الذاتية 

. كال درجة معقكلة مف الحرص في أثناء أداء العمؿ لتجنُّب الحكادث، ليس فقط لو بؿ لآلخريف أيضان 
في الكفاء بالمتطمبات القانكنية المتعمقة  –عف رغبة  –عمى تعاكف جميع المكظفيف بد مف الحصكؿ 
. كبالمثؿ، عمى السمطات بالمستشفيات العمؿ لضماف سبلمة المكظفيف خبلؿ كركحان  بالسبلمة نصان 

أداء أعماليـ، كذلؾ عف طريؽ تكفير نظـ العمؿ اآلمنة، كظركؼ العمؿ الجيدة، كالمنشآت اآلمنة، 
عف طريؽ تكفير التدريب الكافي، كاإلرشادات كالرقابة البلزمة. كفيما يخص منع الحكادث،  ككذلؾ

فكما ىك الحاؿ بالنسبة لمجكانب األخرل مف جكانب إدارة المكارد البشرية، فإف التعاكف النشط لكؿ 
 (. Goyal, 2008: 242)انظر  ضركريان  ييعىدُّ أمران  –دكف استثناء  –مكظؼ 

يحتؿ نظاـ سبلمة كأماف المرضى في عالـ أماف المرضى بالمنشآت الصحية: عناصر سالمة و 
 ميمان  مكانة جد مرمكقة كميمة في الكقت الحاضر، كذلؾ باعتباره مؤشران  الخدمات الطبية العالمية
 كالتطكير التراكمي النكعي المستمر لمخدمة الصحية المبنية عمى البراىيف لجكدة الرعاية الصحية

دارم قادر عمى التعامؿ بشكؿ فعاؿ كمرف مع أم ظرؼالطبية نحك  كارثي  خمؽ نظاـ صحي كا 
طارئ. كغني عف الذكر أف سبلمة المرضى تعتمد عمى سبلمة بيئة المنشأة الصحية كما يتبع ذلؾ 
جراءات درء األخطاء الطبية، كاالستخداـ اآلمف  مف سبلمة الغذاء، كمنع العدكل، كالصحة الكقائية، كا 

األمف كالسبلمة في المختبرات كبنؾ الدـ، كاألمف كالسبلمة مف األشعة، كالسبلمة النفسية لؤلدكية، ك 
 .لممريض، كبرنامج مؤشرات جكدة الرعاية الصحية، كبرنامج االعتراؼ بجكدة الرعاية الصحية

كتشمؿ سبلمة بيئة المنشأة الصحية الشركط كالمكاصفات الكاجب تكافرىا في المباني مف   
ع كالمساحة، كتكزيع األماكف الداخمية، كمقاييس كمكاصفات مكاد البناء المستخدمة، حيث المكق

مبنى لدرء  تكييؼ اليكاء، كاإلضاءة المناسبة، باإلضافة إلى الشركط الكاجب تكافرىا في أم كأنظمة
خطر الحرائؽ كلمكاجية خطر الحرائؽ كالطكارئ عند كقكعيا، كعمى كجو الخصكص إخبلء المرضى 

مدار الساعة، كمراعاة  ظفيف كغيرىـ، ككذلؾ المكاصفات الخاصة بتكفير الماء كالكيرباء عمىكالمك 
ذكم االحتياجات الخاصة عند كضع تصميـ بناء المنشأة الصحية، مع تكافر متطمبات السبلمة 
لحماية المرضى كالعامميف كالزكار مف الحكادث كاإلصابات خبلؿ كجكدىـ بداخميا في الظركؼ 

دية ككذلؾ خبلؿ الفترات التي تخضع فييا المنشآت الصحية ألعماؿ إعادة التصميـ أك االعتيا
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التكسعة؛ كىي أعماؿ تؤدم إلى إيجاد أنكاع كمستكيات متنكعة مف ميددات السبلمة كمخاطر 
أما آلية تنفيذ ذلؾ فيي ضمف فقرة قكانيف كسياسات  (.2010الحريؽ.)انظر كزارة الصحة  الككيتية، 

جراءات  األمف كالسبلمة في المستشفيات التالية. كا 
جراءات األمف والسالمة في المستشفيات:  إليجاد مستكل معقكؿ مف الحماية قوانيف وسياسات وا 

كالسبلمة لممنشآت الصحية، ظمت الجيات المعنية بالخدمات الصحية في القطاعيف العاـ كالخاص 
تحمي المنشآت نفسيا كالعامميف فييا،  تسعى لتحقيؽ درجة مف األمف كالسبلمة لتمؾ المنشآت؛

كمرتادييا مف مرضى كمرافقيف كزكار كمقاكليف كمتعيديف. كذلؾ مف خبلؿ السياسات كالخطط 
كاإلجراءات كالكسائؿ المتعارىؼ عمييا، كالتي تزخر بيا أدبيات اإلدارة بصفة عامة، كأدبيات إدارة 

ف كاإلرشادات كاألًدلَّة كالقكاعد الصادرة عف المستشفيات بصفة خاصة، أك التي تنص عمييا القكاني
المنظمات الدكلية؛ مثؿ منظمة األمـ المتحدة، كمنظمة الصحة العالمية، كمنظمة العمؿ الدكلية، أك 
تمؾ التي تتبع لكؿ دكلة؛ مثؿ كزارات الصحة، كمنشآت الدفاع المدني، كالجيات األمنية، كجيات 

عمى المستكل الدكلي أك الكطني، كمنظمات السبلمة  – (Accreditation)اعتماد المستشفيات 
 المينية، كالجمعيات المينية، كغيرىا. 

ف كاف مختصان  –كيكد الباحث التنبيو إلى أف ىذا البحث   فإنو يتطرؽ  –باألمف كالسبلمة  كا 
إلى الجكدة، كذلؾ باعتبار أف مف أىـ مقتضيات الجكدة تكفير السبلمة لممريض كالمكظؼ  أحيانان 

بسبلمة المريض، كجكدة أجيزة  مرتبطة حتمان  – مثبلن  –. فجكدة قسـ التعقيـ كالمنشأة في آف معان 
)إدارة  (Supply chain)األشعة بنكعييا التشخيصي كالعبلجي، كجكدة إدارة سمسمة التكريدات 

المكاد( مف مكاد صيدالنية كخبلفيا، كميا تصب في النياية في سبلمة المريض، كما أف جكدة 
إجراءات الكقاية مف اإلصابات كالكخزات باألدكات الحادة مف إبر كأدكات جراحية كسيمة إلى سبلمة 

سياسات ككقاية الممارسيف الصحييف أك القكل العاممة األخرل بالمنشآت الصحية. أما جكدة 
جراءات كخطط األمف كالسبلمة فكسيمة إلى سبلمة ككقاية المريض كالمكظؼ إضافة إلى المنشأة  كا 

 الصحية نفسيا. 
 الدراسات السابقة:

ومف أمثمة الدراسات التي أجريت، في مجاؿ األمف والسالمة المينية بصورة عامة، وفي المنشآت 
 الصحية، في العالـ العربي وفي الغرب ما يمي:
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 الدراسات العربية  -1
كىي بعنكاف )لمحة عف كضع السبلمة كالصحة  ـ(:2007دراسة مكتب العمؿ الدكلي ) (1)

المينية في المنطقة العربية(، كقد أجراىا مكتب العمؿ الدكلي؛ كتـ إعدادىا بغرض المناقشة خبلؿ 
نكفمبر  20-18، الندكة الثبلثية اإلقميمية حكؿ السبلمة كالصحة المينية في المنطقة العربية )دمشؽ

(. كقد ىدفت الدراسة إلى تحميؿ كضع الصحة كالسبلمة المينية في الدكؿ العربية بغرض 2007
تحديد الخطكات التالية لكضع استراتيجية إقميمية متكافقة بدالن مف تدخبلت غير منظمة في ىذا 

يف كمصر كالعراؽ ( دكلة عربية ىي: الجزائر كالبحر 18المجاؿ. كشممت تمؾ الدراسة ثماني عشرة )
كاألردف كالسعكدية كالككيت كلبناف كليبيا كالمغرب كسمطنة عماف كفمسطيف كقطر كالسكداف كسكريا 

 كتكنس كاإلمارات العربية المتحدة كاليمف. 
كتكصمت الدراسة إلى أف شركط الصحة كالسبلمة في البمداف العربية تختمؼ مف بمد آلخر،   

 كأف بعض البمداف تعاني ثغرات خطيرة في آليات الصحة كالسبلمة المينية كأدائيا. 

ـ(: كىي بعنكاف )التحديات التي تكاجييا المنشآت الصحية الخاصة 2007دراسة العيباف ) (2)
يب مكاجيتيا(. كمما كرد في الدراسة أف بمكغ التميُّز في إدارة الخدمات في منطقة الرياض كأسال

الصحية كالطبية في ظؿ التحديات المعاصرة، يحتـ عمى المؤسسة الصحية العمؿ عمى تطبيؽ 
التكجيات التي أكصى بيا المؤتمر العربي السنكم الرابع لبلتجاىات الحديثة في إدارة المستشفيات، 

بعض العناصر؛ كمنيا ضركرة تطبيؽ معايير االعتماد التي تركز عمى سبلمة  كالتي تخص أساسان 
 المريض كالكادر الطبي كالزائريف. 

ـ(: كىي دراسة بعنكاف )مدل فاعمية إجراءات السبلمة المينية في 2010دراسة األحمدم ) (3)
قساـ المستشفيات الحككمية "مف كجية نظر العامميف في إدارات األمف كالسبلمة كمديرم األ

بمستشفيات كزارة الصحة بمدينة الرياض"(. كقد تكصمت الدراسة إلى أف أفراد الدراسة يميمكف إلى 
المكافقة بدرجة كبيرة عمى أف مستكل تكثيؽ كتحديث إجراءات السبلمة المينية بكجو عاـ في 

ة ككضكح المستشفيات التابعة لكزارة الصحة بمدينة الرياض جيد، كأف مستكل معرفة القكل العامم
إجراءات السبلمة المينية في المستشفيات التابعة لكزارة الصحة بمدينة الرياض ىك مستكل جيد 

 . أيضان 
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 الدراسات األجنبية  -2
: ىذه الدراسة بعنكاف )التخطيط لمطكارئ الصحية  (2008)(Sternberg)دراسة )ستيرنبيرج( (1)

، كقد شممت تعريؼ (Planning for Community Health Emergencies)المجتمعية( 
التخطيط لمطكارئ الصحية المجتمعية، ثـ خمصت إلى اقتراح تبنِّي اتجاىات بحثية مف شأنيا 

، كذلؾ عف طريؽ (Healthcare Systems)المساىمة في سبلمة منظكمات الرعاية الصحية 
كشممت  تخفيؼ آثار حاالت الطكارئ الناجمة عف الككارث، كاالستعداد لمكاجية مثؿ ىذه الحاالت.

 مكاضيع البحكث المقترحة في ىذا الشأف ما يمي:
: ىذه الدراسة بعنكاف )الحاجة (2010)(Mikow & Smith)دراسة )ميكك ك سميث(  (2)

 Needed: Reliable)لمعمكمات ييعىكَّؿي عمييا عف حكادث العنؼ كالجرائـ في المرافؽ الصحية( 
Information on Violent Incidents and Crime in Healthcare Facilities) تؤكد .

الدراسة أف المستشفيات كمرضاىا كمكظفييا كزكارىا يكاجيكف زيادة كبيرة في الجرائـ كاالعتداء. 
المؤسسات القانكنية كالككاالت الحككمية  كتستعرض مجمكعة مف الدراسات التي أجرتيا مؤخران 

سة إلى أف ىناؾ حاجة ماسة إلى بالكاليات المتحدة عف العنؼ في المنشآت الصحية. كخمصت الدرا
ؿي عمييا عف حكادث العنؼ كالجرائـ في المرافؽ الصحية. كذلؾ ألىمية التكثيؽ  معمكمات ييعىكَّ
الستخبلص الدركس كالًعبىر، كالعمؿ عمى تبلفي مسببات الحكادث مستقببل، كتحسيف التعامؿ معيا 

 حيف كقكعيا.
كىي بعنكاف )جكدة الرعاية في  :(2010) (Forbes et al)دراسة فكربس كآخريف  (3)

 Quality of Care in Australian Public and)المستشفيات األسترالية الحككمية كالخاصة( 
Private Hospitals) كقد تضمنت الدراسة مقارنة بيف المستشفيات األسترالية الحككمية كالخاصة .

المستشفى المعيارية لمكفيات  مف حيث الجكدة. ككاف المعيار المستخدـ في المقارنة ىك ًنسىب
(Hospital-standardized Mortality Ratios "HSMRs") كذلؾ الرتباط ىذا المعيار ،

بالمقاييس األخرل لمجكدة، كمنيا العدكل المنقكلة لممريض داخؿ المستشفيات. كقد تكصمت الدراسة 
%( عف متكسط 1107سبة )إلى أف متكسط النسب المعيارية لمكفيات تقؿ في المستشفيات الخاصة بن

 النسب المعيارية لمكفيات في المستشفيات الحككمية. 
تركز الدراسة الحالية عمى تطكير المعرفة الحالية المتعمقة باألمف  التعميؽ عمى الدراسات السابقة:

كالسبلمة في المنشآت الصحية، كتعزيز األعماؿ التي أجريت في مجاليا خارج السكداف. كتتميز 
عف سابقاتيا في شمكليتيا؛ كذلؾ بتغطيتيا ألمف كسبلمة المنشآت الصحية منذ مرحمة الدراسة 
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تصميـ تمؾ المرافؽ كأنظمة ككسائؿ األمف كالسبلمة فييا، كخبلؿ تشغيميا، كفي ظركؼ الطكارئ 
داخؿ كخارج تمؾ المنشآت؛ بما في ذلؾ جكانب الكقاية مف الحكادث كالمخاطر كاالستعداد ليا، 

عيا حيف كقكعيا، ككيفية استرداد الكضع الطبيعي بعد تجاكز تمؾ الظركؼ. ىذا كالتعامؿ م
 باإلضافة إلى تناكؿ الدراسة لكاقع أمف كسبلمة المنشآت الصحية السكدانية عمى كجو الخصكص.

 ثانيان: الجانب العممي لتطبيػػػؽ مفيكـ األمف كالسبلمة في المنشآت الصحية

يبدأ التخطيط لمكقاية مف المخاطر منذ التخطيط لموقاية مف المخاطر والتعامؿ معيا حيف وقوعيا: 
مرحمة تصميـ المنشآت الصحية. كفي جانب تصميـ المرافؽ الصحية كأنظمة ككسائؿ األمف 

عمى  –كالسبلمة فييا، ىناؾ مجمكعة مف األدلة كاإلرشادات الصادرة عف جيات متخصصة؛ منيا 
 IAHSS))إرشادات التصميـ األمني لمرافؽ الرعاية الصحية(  –لمثاؿ، ال الحصر سبيؿ ا

Security Design Guidelines for Healthcare Facilities) المنظمة الدكلية   الصادرة عف
 & International Association for Healthcare Security)ألمف كسبلمة الرعاية الصحية 

Safety “IAHSS”)فيرىص إغفاؿ إدراج عناصر األمف  تقميؿتشمؿ إرشادات مف شأنيا  ، كالتي
؛ مما  يعني كالسبلمة في تصميـ المنشآت الجديدة أك المجدَّدة، كبالتالي االضطرار إلضافتيا الحقان 

زيادة التكمفة كالتأثير السمبي عمى الناحية الجمالية لممباني، مع عدـ تحقيؽ نفس درجة الكفاءة التي 
فر في حالة أخذ ذلؾ في الحسباف منذ البداية. كما تشمؿ إرشادات كتكصيات محددة كانت ستتك 

بخصكص ضركرة شمكؿ مرحمة تصميـ المنشآت الصحية الجديدة، أك تصميـ تكسعة كتجديد 
المنشآت القائمة، عناصر األمف كالسبلمة؛ بما في ذلؾ مبادئ تقدير كتقييـ المخاطر، كمفيـك 

ية مف خبلؿ "دكائر" ك"نطاقات" التحكـ حسب مكقع المناطؽ كاألقساـ "طبقات" ك"درجات" الحما
المختمفة داخؿ المنشأة كطبيعتيا، ككذلؾ منع كقكع الجرائـ، ككؿ ذلؾ مف خبلؿ التصميـ البيئي 

. كيشمؿ ذلؾ مكاقؼ السيارات كالبيئة الخارجية لممنشأة، (Environmental Design)لممنشأة 
، كقسـ الطكارئ (Inpatient Facilities)ة، بما في ذلؾ أقساـ التنكيـ كالمباني كالبيئة الداخمي

كالحكادث، كأقساـ األمراض النفسية كالعقمية، كالصيدلية، كمناطؽ الخزينة كتحصيؿ النقكد، كمرافؽ 
ديد كاألطفاؿ، كمناطؽ حفظ المعمكمات الصحية السرية، كمرافؽ الخدمات كالبنى التحتية  المكاليد الجي

نيكية، كمناطؽ كجكد المخاطر الحيكية كالكيميائية كاإلشعاعية. ىذا باإلضافة إلى إرشادات كالميكا
كتكصيات تتعمؽ بإدارة الطكارئ إباف الككارث كالطكارئ العامة، كذلؾ فيما يخص مراعاة التصميـ 

كبة لمتعامؿ لمممارسات التي تتيح لممنشأة إمكانية المركنة كالقدرة عمى استرداد الكضع الطبيعي؛ المطم
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مع حاالت كحكادث الطكارئ العامة. كيتضمَّف ذلؾ مراعاة التصميـ مساعدة المنشأة عمى االستعداد 
لؤلحداث كالطكارئ الطبيعية أك التي مف صنع البشر؛ كاألحداث اإلرىابية أك اإلجرامية، كاالستجابة 

ت بخصكص التصاميـ الصحيحة ليا، كاسترداد الكضع الطبيعي بعد كقكعيا. كيشمؿ ذلؾ تكصيا
التي تدعـ اإليكاء داخؿ المنشأة نفسيا، كتعديؿ استخدامات المساحات كالمناطؽ داخؿ المنشأة لكي 
تبلئـ عمميات الطكارئ الستقباؿ المرضى كالمصابيف مف ضحايا تمؾ األحداث كتقديـ الرعاية البلزمة 

عادة تخصيص المساح ات كالمناطؽ، كمناطؽ كصكؿ ليـ. بما في ذلؾ إيجاد المداخؿ البديمة، كا 
غبلؽ كتحديد مناطؽ معينة لتقديـ الخدمات لؤلعداد الكبيرة مف األفراد  بديمة لمبنية التحتية التقنية، كا 

دارة الطكارئ )انظر   (. Smith, 2012في مناطؽ مستقمة عف مناطؽ رعاية المرضى االعتيادييف كا 

الكتاب الصادر عف المجنة الدكلية المشتركة  كمف اإلصدارات الميمة في ىذا المجاؿ أيضان  
(Joint Commission International “JCI”) نشاء مرافؽ ، كىك بعنكاف )تخطيط كتصميـ كا 

. (Planning, Design & Construction of Health Care Facilities)الرعاية الصحية( 
عى إلنشاء مرافؽ صحية جديدة أك لممنشآت الصحية في كؿ العالـ؛ التي تس شامبلن  كىك يمثؿ مرشدان 

 Joint)لتحديث كتجديد المنشآت القائمة بما يتكافؽ مع معايير المجنة الدكلية المشتركة 
Commission International “JCI”)  العتماد المنشآت الصحية، كالمعايير األخرل المعترىؼ

 بيا في مجاؿ التَّمىيُّز في تصميـ منشآت الرعاية الصحية. 

الباحث أف ما كرد في البحث بيذا الخصكص لو فائدة عممية. كمما يؤيد ذلؾ تعرُّض كيرل  
كمف أفضؿ المرافؽ الصحية بالخرطكـ( لحادث حريؽ،  مستشفى حككمي كبير )ييعىدُّ مستشفى حديثان 

كعند كصكؿ معدات اإلطفاء تعذَّر دخكؿ الناقبلت الكبيرة إلى المنطقة المستيدفة بسبب ضيؽ 
لممرات! مما أعاؽ إمكانية دخكؿ تمؾ المعدات، كبالتالي حتَـّ االعتماد عمى كسائؿ أصغر المداخؿ كا

حجما كأقؿ كفاءة إلطفاء الحريؽ، بكؿ ما يعنيو ذلؾ مف استمرار الحريؽ لمدة أطكؿ، كزيادة 
كنتيجة طبيعية  –بؿ كزيادة مخاطر امتداد الحريؽ لمناطؽ كمرافؽ مجاكرة  –الخسائر كاألضرار 

 أمد الحريؽ.  لطكؿ

أما بخصكص التخطيط كاالستعداد لحاالت التخطيط واالستعداد لحاالت الكوارث والطوارئ العامة: 
( لممديرة العامة 2009الككارث كالطكارئ العامة، فكما كرد في )بياف بمناسبة يكـ الصحة العالمي 
صمكد المستشفيات في لمنظمة الصحة العالمية، مف الضركرم مراعاة كؿ الظركؼ التي تؤدم إلى 
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ظركؼ الككارث كاألزمات، باعتبار أنيا ىي الجيات التي ييفترض أف تخدـ المصابيف في تمؾ 
 الظركؼ، كأم خمؿ في ذلؾ لو نتائج غنية عف اإليضاح. كتضمَّف البياف المذككر دعكة مف منظمة

أم مكاف ميما كانت  يالصحة العالمية إلى تبنِّي سمسمة مف أفضؿ الممارسات التي يمكف تنفيذىا ف
فبغض النظر عف  مكارده، لمحفاظ عمى سبلمة المستشفيات في أثناء الطكارئ. كحسب ذات البياف، 

اختيار المكاف المأمكف كالييكؿ المرف، فإف التخطيط الجيد، كاتِّخاذ تدابير الطكارئ مسبقان، قد يساعد 
 ير المجرَّبة بيف نيظيـ اإلنذار المبكر كالتقييـالماٌسة. كتتراكح التداب في الحفاظ عمى الكظائؼ الحيكية

لمعالجة اإلصابات  البسيط لسبلمة المستشفيات؛ كبيف حماية المعدات كاإلمدادات، كتأىيؿ العامميف
 .الجماعية كاتباع تدابير مكافحة العدكل

كيشير نفس البياف إلى أف أنكاع الطكارئ المختمفة تيحًدث نماذج نمطية لئلصابات مثؿ  
تكفير  السحؽ في أثناء الزالزؿ، كانخفاض الحرارة في أثناء الفيضانات، كىي تحتاج إلى صاباتإ

مدادات، مما يشير إلى إمكانية التنبؤ بيذه االحتياجات مسبقان،  االحتياجات المرتبطة بيا مف تدريب كا 
نو مف الفطنة أف كغني عف البياف أ .التعامؿ مع ىذه الحاالت كتصميـ سيبيؿ تيسير القدرة عمى سرعة

العالـ برمتو يشيد زيادة مطردة في عدد حاالت الطكارئ كالككارث.  نفكر كنخطط لممستقبؿ. إذ إف
تكديس الناس في أماكف  المؤكَّد أف ىذا االتجاه آخذ في االستمرار نظران لما يفرضو التحضُّر مف كمف

مناخية كخيمة أكثر شدة كتكراران. كمف ثػىَـّ ظكاىر  غير مأمكنة، كلما يحممو تغيُّر المناخ في طياتو مف
عدد المناطؽ التي ستصبح عرضةن لمككارث )انظر منظمة الصحة العالمية،  فعمينا أف نتكقَّع زيادة

2009).  

كمما يؤيد ذلؾ ما كرد في إصدارة منظمة األمـ المتحدة التي بعنكاف )التأىُّب لمككارث  
: بناء قدرات األمـ عمى مكاجية 2015-2005كغك إطار عمؿ ىي –لتحقيؽ استجابة فعالة 

(. كالتي تشير في مقدمتيا إلى تضاعؼ عدد الككارث المسجمة عمى مدل العقديف 2008الككارث()
( مف بيف 9( كارثة في السنة، كأنو كاف )400( كارثة إلى ما يربك عمى )200الماضييف مف زىاء )

لحالية المتعمقة بتغيُّر المناخ تشير إلى أف ىذا االتجاه ( منيا يتعمؽ بالمناخ. كأف التكقعات ا10كؿ )
، كأف التحدم كأشد تقمبان  آخذ في االستمرار، كأف الظكاىر الخطيرة المتعمقة بالطقس ستغدك أكثر تكاتران 

في السياسات كالبرامج  أساسيان  المتمثؿ في الحد مف أثر الككارث، كجعؿ الحد مف المخاطر عنصران 
 كضركرة. اآلف أكثر إلحاحان  اإلنمائية، أصبح
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كما أصدر المكتب اإلقميمي لمنظمة الصحة العالمية في أكركبا دليبل إرشاديا بعنكاف )قائمة  
تحقُّؽ استجابة المستشفيات لمطكارئ: أداة مكاجية الطكارئ كالمخاطر العامة إلداريي المستشفيات 

-Hospital Emergency Response Checklist: An All)( 2011 -كمديرم الطكارئ 
hazards Tool for Hospital Administrators and Emergency Managers ) ؛ يشمؿ

تسعة أقساـ رئيسة؛ يحكم كؿ منيا قائمة بأكلكيات اإلجراءات المطمكب اتخاذىا في حاالت الطكارئ، 
دمات كذلؾ مف أجؿ دعـ مديرم المستشفيات كمخططي الطكارئ لتمكينيـ مف تحقيؽ استمرار الخ

األساسية، كالتطبيؽ الجيد التنسيؽ لعمميات المستشفى في كؿ المستكيات، كاالتصاالت الكاضحة 
كالدقيقة داخؿ المنشأة كخارجيا، كالتكيُّؼ السريع مع المتطمبات المتزايدة، كاالستخداـ الكؼء لممكارد 

دليؿ قائمة بالكسائؿ الشحيحة، ثـ إيجاد بيئة آمنة لمكظفي تقديـ الرعاية الصحية. كما يشمؿ ال
كاألدلة كاإلرشادات التكميمية ككذلؾ المصادر األخرل ذات العبلقة. ككما ىك مذككر في مقدمة 
الدليؿ، فإف المبادئ كالتكصيات الكاردة فيو يمكف استخداميا مف ًقبىؿ المستشفى في أم مستكل مف 

قد قيًصد منيا أف تككف مكممة مستكيات الجاىزية لمكاجية الطكارئ، كأف قائمة التحقؽ المذككرة 
ز اإلجراءات المعيارية الخاصة بظركؼ التشغيؿ االعتيادية أيضان     .  لخطط المستشفى، كأف تعزِّ

كتشمؿ تكصيات منظمة الصحة العالمية الكاردة في مكقعيا بمناسبة يكـ الصحة العالمي 
المعنييف بإدارة المنشآت  ـ جكانب ميمة يرل الباحث ضركرة االطبلع عمييا مف ًقبىؿ2009لعاـ 

الصحية كاإلشراؼ عمييا، كالعمؿ عمى تنفيذىا؛ كمنيا: إدراج عناصر سبلمة المرافؽ الصحية 
جراء تقييمات لمسبلمة  كاالستعداد لمطكارئ ضمف إجراءات التػرخيص لممرافؽ الصحية كاعتمادىا. كا 

كضاع الحرجة كاألكثر عرضة لتجييز المرافؽ ذات األ في المرافؽ الصحية القائمة مع كضع جدكؿ
دراجيا  .المناسبة لممخاطر بكسائؿ الحماية عداد خطة لمكاجية الطكارئ خاصة بالمرفؽ الصحي كا  كا 

كاختبار خطط مكاجية الطكارئ عمى المستكل  .ضمف خطط الطكارئ الصحية كطكارئ المجتمع
يع قطاعات القكل ككذلؾ إشراؾ جم .الكطني كالمحمي كعمى مستكل المرفؽ الصحي، كتحديثيا

 .العاممة الصحية )اإلدارة، كالممرضات، كاألطباء، كاتحاد العامميف، كغيرىـ( في مرحمة التخطيط
 .كجعؿ الخطة معمنة لمجميع مع تحديثيا بصفة دكرية

في كتابو الشيير الذم  (Jim Blair)كيرل الباحث مبلءمة إيراد ما ذكره الدكتكر )جيـ بمير(  
 Unready – To Err is Human: The Other Neglected Side of Hospital)بعنكاف 

Safety and Security) كالذم أطمؽ جذكة الكثير مف البحكث حكؿ األمف كالسبلمة كمدل ،



جم1027جج-جينميرججالثمويجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنول اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 21th edition January 2017 
 

 

9
6

 

الجاىزية لمكاجية المخاطر في المنشآت الصحية؛ حيث يقكؿ: إف عمى المسؤكليف عف المنشآت 
ضى يعتمدكف عمييـ في إيجاد بيئة رعاية صحية آمنة تذكُّر أف المر  –في كؿ المستكيات  –الصحية 

ليـ، كأف المكظفيف يعتمدكف عمييـ في حمايتيـ مف مخاطر مكاف العمؿ ... كأف المجتمعات تعتمد 
عمييـ في إيجاد الفرؽ بيف الحياة كالمكت في أكقات األزمات ... كأف مف الدكافع ألخذ األمر بجدية 

يبلئو االىتماـ البلئؽ بو ىك  البدء بعقد مؤتمر بعنكاف )ما ىي تبعات الفشؿ في االستعداد كا 
كاالستجابة لمميددات المعركفة لجماىير المرضى؟(. كيشير الكاتب ىنا إلى مخاطر الزالزؿ، 
كالفيضانات، كالحرائؽ الكاسعة كحرائؽ الغابات، كالعكاصؼ الترابية، كاليجمات اإلرىابية كالتخريبية، 

شعاع، كالمكاد الكيميائية. كييذىكِّر بمدل فداحة الخسائر في األركاح، ككذلؾ باإلضافة إلى مخاطر اإل
الخسائر المادية كالمعنكية، في حالة اإلخفاؽ في مكاجية تمؾ المخاطر بالكفاءة كالفاعمية المطمكبة 

 (. Blair, 2011: 71, 76 & 79بسبب عدـ االستعداد ليا بصكرة سميمة. )انظر 

يتطمب نجاح أداء أية ميمة كجكد خطة ليا. كيتأكد لطوارئ بالمستشفيات: ضرورة ومتطمبات خطط ا
جراءات محكمة  ذلؾ في حالة مياـ األمف كالسبلمة، كالتي تستمـز كجكد خطط كسياسات كضكابط كا 
كاضحة كمكتكبة، كيتـ تحديثيا حسب المستجدات، كتككف معمكمة لجميع المكظفيف حسب مكاقعيـ، 

كؿ اإلدارات، كتيحفظ في أماكف معركفة بحيث يسيؿ الكصكؿ إلييا عند  كتيكزَّع نسخ منيا عمى
ع نسخة منيا عمى المكقع اإللكتركني لممنشأة. كذلؾ كجكد خطط تدريب جيدة  الحاجة، كما تيكضى
تشمؿ كؿ العامميف بالمستشفى باختبلؼ مكاقع عمميـ، كحسب الحاجة كطبيعة العمؿ. ككؿ ذلؾ نظرا 

د حدكث المخاطر كالككارث. كتيبنىى ىذه الخطط عمى منع كقكع الحكادث ألىمية عنصر الكقت عن
داخؿ المنشأة، كتقميؿ حجميا كأثرىا )احتكائيا( إذا حدثت، كالتعامؿ معيا بعد حدكثيا، كاإلطفاء 
كاإلنقاذ كاإلخبلء، كمكاصمة تقديـ الخدمات في تمؾ الظركؼ، كاسترداد الكضع الطبيعي بعد تجاكز 

كؼ، إضافة إلى التعامؿ مع الحكادث كالككارث العامة التي تقع خارج المنشأة حسبما آثار تمؾ الظر 
: التخطيط كاالستعداد لحاالت الككارث كالطكارئ العامة(، مع ىك مفصؿ في الفقرة السابقة )ثانيان 

تحديد األدكار كالمسؤكليات حسب االختصاص، كالتكثيؽ الستفادة المنشأة أك غيرىا مف التجربة 
فإف أم درس ييستفاد  –كما ىك معمكـ  –، أك إلعادة التخطيط كالتصميـ بناءن عمى ذلؾ، إذ مستقببلن 

 منو فيك مكسب ميما عظمت تكمفتو. كأف تبدأ ىذه الخطط منذ مرحمة تصميـ المنشآت، مركران 
 بمرحمة التنفيذ كالتجييز، كانتياءن بالتشغيؿ.
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دارة األمف والسالمة بالمستشفيا لما تقدـ مف أسباب تتعمؽ بتنكع المخاطر في ت: برنامج وا 
المستشفيات كآثارىا، يكتسب كجكد برنامج لؤلمف كالسبلمة في المستشفيات، ككذلؾ كجكد إدارة لؤلمف 
كالسبلمة بيا، أىمية كبيرة. كفيما يمي عرض لمعناصر األساسية لتخطيط برنامج األمف كالسبلمة، ثـ 

يجب أف يتضمف تخطيط أم برنامج إذ  مة كاختيار القكل العاممة بيا.أىمية كمياـ إدارة األمف كالسبل
 لؤلمف كالسبلمة العناصر األساسية التالية:

مساندة اإلدارة العميا لبرنامج األمف كالسبلمة: فاإلدارة العميا لممنظمة يجب أف تكلي برنامج    -1
نامج. كبدييي أف اىتماـ األمف كالسبلمة عنايتيا كاىتماميا حتى تضمف فعالية تنفيذ البر 

اإلدارة العميا بالبرنامج سكؼ يككف لو أثره في اىتماـ المديريف في المستكيات األدنى 
 بالبرنامج.

تعييف مدير لمبرنامج: بمعنى أف يككف ىناؾ شخص مسؤكؿ مسؤكلية كاممة عف إنشاء  -2
 البرنامج كتنفيذه.

: كىك مطمب أساسي في (Engineering a Safe Plant)التدبير اليندسي لمكاف العمؿ  -3
جيكد األمف كالسبلمة، كمف أمثمتو تكفير حجـ فراغ مناسب لمعامؿ الكاحد، كتكفير إضاءة 
كافية في مكاف العمؿ، كتيكية صحية كدرجة حرارة أك رطكبة مناسبة ... كمراعاة كجكد عدد 

مامات، كالنظارات، مف أجيزة إطفاء الحريؽ كتدريب العامميف عمى استعماليا، كتكفير الك
كاأللبسة كاألحذية الكاقية حسب الحاجة، كتركيب أحكاض لغسؿ األيدم، كتزكيد العامميف 

(. كبما أف الجريمة تيبنىى 570 -568: 1996بمناشؼ خاصة لتجفيؼ األيدم. )ىاشـ، 
ة عمى انتياز الفرص، فبل بيدَّ مف استخداـ كاميرات المراقبة )كاميرات الدائرة التميفزيكني

في األماكف الميمة  ("Closed Circuit Television Cameras "CCTV)المغمقة( 
كالحساسة كالمداخؿ كالمخارج كالمخازف ... إلخ، كذلؾ لضبط عممية الدخكؿ كالخركج 
كحماية ممتمكات المستشفى مف السرقة، ككذلؾ تكفير اإلنارة الكافية في الممرات كالزكايا 

اني، كالمباني الميجكرة أك التي تحت اإلنشاء أك الصيانة، أك كمكاقؼ السيارات كبيف المب
عزؿ تمؾ المناطؽ بما يمنع استغبلليا لمتسمؿ إلى مناطؽ غير مسمكح بدخكليا، أك الخركج 
مف خبلليا لتجنُّب نقاط الرقابة كالبكابات أك المخارج الرسمية المعتادة. ككذلؾ االىتماـ بمنع 

في  ية باستخداـ أجيزة كشؼ المعادف كغيرىا، خصكصان دخكؿ األسمحة البيضاء كالنار 
مداخؿ أقساـ الطكارئ كالحكادث، كمراعاة ذلؾ في التصميـ كالتجييز. كتتأكد أىمية ذلؾ 
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بتزايد حاالت العنؼ عمى األطباء كطاقـ التمريض كغيرىـ مف مكظفي المستشفيات كما ىك 
 . كعالميان  مشاىد محميان 

جراءات أمف كسبلمة حسبما ىك مفصؿ في الفقرة السابقة كجكد خطط كسياسات  -4 كضكابط كا 
: ضركرة كمتطمبات خطط الطكارئ بالمستشفيات(. كاالىتماـ بتحديث كاختبار تمؾ )ثالثان 

الخطط عف طريؽ التدريب العممي لتنفيذىا بغرض ترسيخ القدرة عمى التطبيؽ، كضماف 
مة تؤدم إلى الفشؿ، ككشؼ الثغرات تكامؿ الخطط بحيث ال يعمؿ كؿ منيا بصكرة منفص

 في محتكل الخطط كطريقة التطبيؽ، كمعالجتيا.
كتتطمب طبيعة المنشآت الصحية بما تنطكم عميو مف مخاطر سبقت اإلشارة إلييا كجكد  

إدارة لؤلمف كالسبلمة تتمتع بالكفاءة البلزمة، كتتكفر ليا اإلمكانات البشرية كالمادية لجعميا مؤىمة 
بمسؤكلية أمف كسبلمة المنشأة كمىف بيا ًمف مرضى كمكظفيف كزكار، كما فييا مف أجيزة لبلضطبلع 

كمكاد كممتمكات. كتككف مف مياـ ىذه اإلدارة تكلِّي مسؤكلية تطكير كتكجيو كتنفيذ كمتابعة برامج 
عداد  السبلمة كمنع الخسائر، كبرامج منع كتصحيح حاالت الظركؼ غير اآلمنة في بيئة العمؿ، كا 
السياسات كالخطط كاإلجراءات اإلدارية المتعمقة بالصحة كالسبلمة كالحرائؽ كالطكارئ الطبية كغيرىا 
بالتنسيؽ مع اإلدارات كاألقساـ المختصة. كييراعىى في ذلؾ األخذ بالمعايير المحمية كالدكلية لتحقيؽ 

فى عمى إطفاء الحرائؽ أكبر قدر مف النجاح. ىذا باإلضافة إلى القياـ بتدريب جميع مكظفي المستش
جراءات السبلمة كمنع كقكع الخسائر، كذلؾ بصكرة دكرية، كأيضان  القياـ بالتدريب العممي الفعاؿ  كا 

 -كؿ في مجالو  -لحاالت طكارئ كىمية لمتأكد مف جاىزية المكظفيف  عمى فترات متباعدة نسبيان 
لسبلمة مف خبلؿ المطبكعات أك لمتعامؿ مع تمؾ الحاالت. كما تشمؿ مياميا نشر ثقافة األمف كا

الممصقات في الممرات كمناطؽ االنتظار، كخبلؿ البث التميفزيكني الداخمي لممستشفى )إف كجد(، 
 كتكفير ما يمـز مف معدات كأدكات كمكاد لتحقيؽ اليدؼ مف إنشاء تمؾ اإلدارة. 

كمسؤكليف،  كمف حيث الككادر العاممة في إدارات أك أقساـ األمف كالسبلمة مف مكظفيف 
ألف منع كقكع المخاطر كالتعامؿ معيا حيف كقكعيا كفي أثناء كبعد كقكعيا، بؿ ككضع  كنظران 

الخطط كاإلرشادات المتعمقة بذلؾ كتطبيقيا، يقع عمى عاتؽ تمؾ اإلدارة بصكرة مباشرة أـ غير مباشرة 
كرم االىتماـ باختيار مف حيث المتابعة كاإلرشاد كتدريب بقية المكظفيف بالمنشأة، فكاف مف الضر 

كتأىيؿ أفراد كمسؤكلي تمؾ اإلدارة، كعدـ االكتفاء بالتدريب العسكرم أك الشرطي كمعيار كحيد 
لمتكظيؼ في إدارة أك قسـ األمف لدييا، ألف اإلدارة الفاعمة لممخاطر التي تنطكم عمييا المستشفيات 
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التامة بمككناتيا، كأىدافيا، كتاريخيا،  تتطمب أف تككف لدل مكظفي األمف كالسبلمة المعرفة كالدراية
 كتصنيفيا، كالظركؼ السائدة فييا دكف غيرىا.  

 ثالثان: تحميؿ البيانات الميدانية

عينة البحث عينة عشكائية طبقية. كلتحديد عينة الدراسة، قاـ الباحث  إجراءات الدراسة الميدانية:
، كتصنيؼ مجتمع الدراسة إلى طبقتيف  بحصر المستشفيات الحككمية كالخاصة بمدينة الخرطـك
حسب نكع المستشفى؛ بحيث شكَّمت المستشفيات الحككمية إحدل الطبقتيف، بينما شكَّمت المستشفيات 

%( مف أكبر 50كتـ سحب عينة عشكائية مف ىاتيف الطبقتيف بنسبة ) الخاصة الطبقة األخرل.
مف كؿ طبقة. كلتحديد مفردات الدراسة تـ  -مف حيث السعة السريرية  -( مستشفى 20عشريف )

لطبيعة عمؿ المناكبات  ، كذلؾ نظران "Convenience Sample"استخداـ العينة "المتيسرة" 
صعكبة تكزيع االستبانة كالمتابعة كاستبلميا في ظؿ اختبلؼ كالكرديات في المستشفيات، كبالتالي 

تكقيت ساعات العمؿ كأياـ الراحة لؤلشخاص المبحكثيف. ىذا مع مراعاة شمكؿ االختيار مختمؼ 
د لكؿ فئة كاألطباء كالتمريض كاألمف كالسبلمة كغيرىـ، كعف  الكظائؼ باالسترشاد بالزَّمِّ المكحَّ

 تككف العينة ممثمة لمجتمع البحث بأقصى درجة ممكنة. طريؽ االستفسار؛ كذلؾ بحيث
 ( التفاصيؿ المتعمقة بتكزيع االستبيانات كالعائد كالصالح منيا. 1كيكضح الجدكؿ رقـ )

 (: حصر االستبيانات الموزعة عمى عينة الدراسة والمستممة منيا1الجدوؿ رقـ )

ات الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
تبان
الس
ا

 
زعة

مو
ال

 

 االستبانات الصالحة االستبانات التالفة ستبانات العائدةاال

مف ( % العدد
مف ( % العدد )الموزعة

مف ( % العدد )العائدة
 )العائدة

 %89.3 159 %10.7 19 %100.0 178 178 المستشفيات الحككمية

 %93.2 68 %6.8 5 %98.6 73 74 المستشفيات الخاصػػػة

 %90.4 227 %9.6 24 %99.6 251 252 المجمكع الكمي

 نسبة االستبانات الصالحة
 إلى االستبانات المكزعػػػػػة

252 
    

227 90.1% 

 ـ(.2015المصدر: إعداد الباحث )فبراير 
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%( 90.1( أف االستبانات العائدة الصالحة لمتحميؿ تمثؿ )1حيث يتضح مف الجدكؿ رقـ )
لمدراسة. كقد تـ إدخاؿ بيانات ىذه االستبانات مف مجمكع االستبانات المكزعة، كىذه تمثؿ نسبة جيدة 

 لئلجابة عف أسئمة الدراسػة. جميعيا، كما تمت معالجتيا إحصائيان 
كقد كاجو الباحث بعض المشكبلت في أثناء عممية تكزيع االستبانة، مف أىميا: صعكبة 
الحصكؿ عمى أعداد دقيقة ألعداد المكظفيف المستيدفيف بالدراسة، كعدـ تعاكف غالبية مكظفي 

 المستشفيات الخاصة بحجة عدـ مكافقة المسؤكليف عمى تقديـ معمكمات تخص المستشفى. 
منت االستبانة بعض األسئمة التي قيصد منيا معرفة تركيبة عينة البحث مف تضوصؼ عينة البحث: 

حيث الكظيفة، كالمستكل التعميمي، كنكع جية العمؿ، كمدل حصكؿ المكظؼ عمى دكرة تدريبية في 
 ( النتائج التي حصؿ عمييا الباحث بيذا الخصكص.2مجاؿ األمف كالسبلمة. كيبيف الجدكؿ رقـ )

 ائص عينة البحث(: خص2الجدوؿ رقـ )

 ـ(.2015المصدر: إعداد الباحث )فبراير 

 النسبة المئوية التكرار البيػػػػػػػػاف (227المتغيرات )ف = 
 %16.7 38 طبيب الكظيفة -1

 %29.5 67 ممرِّض
 %15.9 36 فني طبي

 %4.8 11 إدارم قيادم
 %10.6 24 مكظؼ إدارم
 %11.9 27 مكظؼ أمف
 %10.6 24 غير ذلؾ
 %100 227 المجمػػػوع

 %18.1 41 ثانػػػػكم التعميميالمستكل  -2
 %63.0 143 جامعػػػي

 %18.9 43 فكؽ الجامعػي
 %100 227 المجمػػػوع

 %70.0 159 مستشفى حككمي نكع جية العمؿ -3
 %30.0 68 مستشفى خاص

 %100 227 المجموع
 %35.2 80 نعـ الحصكؿ عمى دكرة تدريبية في األمف كالسبلمة -4

 %64.8 147 ال
 %100 227 المجموع
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%( مف عينة البحث، 16.7( أف شاغمي كظائؼ )طبيب( يمثمكف )2يتضح مف الجدكؿ )
%(، 15.9%(، كشاغمي كظيفة )فني طبي( يمثمكف )29.5كأف شاغمي كظيفة )ممرِّض( يمثمكف )

كظيفة )مكظؼ إدارم( يمثمكف %(، كشاغمي 4.8كشاغمي كظيفة )إدارم قيادم( يمثمكف )
%(، بينما يمثػؿ شاغمك الكظائؼ 11.9%(، كأف شاغمي كظيفة )مكظؼ أمف( يمثمكف )10.6)

 %( مف العينة.10.6األخرل )
%( مف عينة البحث، 18.1كمف حيث المستكل التعميمي فقد شكَّؿ حممة المؤىؿ الثانكم )

%( 18.9ؿ حممة المؤىؿ فكؽ الجامعي )%( مف العينة، بينما شك63.0كحممة المؤىؿ الجامعي )
 منيا.

%( مف 70.0كمف ناحية نكع جية العمؿ فقد كانت نسبة العامميف في المستشفيات الحككمية )
%( مف العينة. كسبب تدني 30.0عينة البحث، بينما كانت نسبة العامميف في المستشفيات الخاصة )

مستشفيات الخاصة مقارنة بالمستشفيات نسبة العامميف في المستشفيات الخاصة ىك صغر حجـ ال
الحككمية، كبالتالي صغر عدد القكل العاممة فييا، ثـ عدـ تعاكف غالبية مكظفي المستشفيات 

 : إجراءات الدراسة الميدانية(.الخاصة كما كرد في )أكالن 
%( مف 35.2كفيما يخص الحصكؿ عمى دكرة تدريبية في مجاؿ األمف كالسبلمة، فقد أجاب )

 %( بأنيـ لـ يحصمكا عمى تمؾ الدكرة. 64.8ة باإليجاب، بينما أجاب )العين
يعرض الباحث فيما يمي النتائج التي تـ التكصؿ إلييا بناءن عمى المعالجة  تحميؿ البيانات:

اإلحصائية التي جرت لمبيانات التي تـ جمعيا عف طريؽ االستبانة الميعىدَّة ليذا البحث، كما يناقش 
 ألسئمة البحث، كحسب التالي:  ىذه النتائج كفقان 

 ؿ؛ كىك:) أ (: النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األك 

رشادات متعمقة باألمف كالسبلمة في المستشفيات   جراءات كا  ما مدل كجكد سياسات كا 
 الحككمية كمستشفيات القطاع الخاص السكدانية؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات عينة  
ة بكؿ مف عناصر األمف كالسبلمة المدرجة في الدراسة عف كؿ عبارة مف عبارات االستبانة الخاص

السؤاؿ )السياسات كاإلجراءات كاإلرشادات(، ثـ إلجابات كؿ العبارات الخاصة بيذه العناصر 
مكانية شمكؿ أم منيا لبقية ىذه العناصر. كيكضح  مجتمعة؛ كذلؾ نظرا لترابط ىذه العناصر، كا 

لمقياس  تكسطات الحسابية لردكد أفراد العينة كفقان ( ىذه النتائج؛ كذلؾ كما تكضحو الم3الجدكؿ رقـ )
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االستبانة الذم تراكحت درجاتو ما بيف "مكافؽ بشدة" ك "غير مكافؽ عمى اإلطبلؽ"، حيث أعطيت 
( درجات، في حيف أعطيت إجابة "غير مكافؽ عمى اإلطبلؽ" درجػة كاحدة 5إجابػة "مكافؽ بشدة" )

الخماسي. كتـ حساب الكسط الحسابي لعبارات كؿ سؤاؿ  (Likert)(، كذلؾ كفؽ مقياس )ليكرت( 1)
( فما فكؽ ألم سؤاؿ مف األسئمة المذككرة أنو 3مف أسئمة البحث. كاعتػيبر الكسط الحسابي مف )

يعني كجكد العناصر )عناصر األمف كالسبلمة( المستفسىر عنيا، في حيف اعتػيبر الكسط الحسابي 
ؾ العناصر. كقد تـ اتباع ذات المبدأ مع السؤاؿ الثاني ( مؤشرا لعدـ كجكد تم3الذم يقؿ عف )

 كالثالث كالرابع لمبحث.

 (3الجدكؿ رقـ ) 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات العامميف في المستشفيات الحككمية كالخاصة في 

رشادات متعمقة باألمف كالسبلمة  جراءات كا  في تمؾ مدينة الخرطكـ لمدل كجكد سياسات كا 
 المستشفيات

بارة
 الع

رقـ
انة 
ستب

 اال
في

 

رشادات متعمقة  جراءات وا  عبارات االستبانة الدالة عمى وجود سياسات وا 
 باألمف والسالمة

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 1.2 3.6 ىناؾ نظاـ رقابة جيد لحفظ كنقؿ كاستخداـ المكاد الخطرة. 2
الحرائؽ يشمؿ منع الحرائؽ، كاالكتشاؼ سياسات لمسبلمة مف  ىناؾ برنامج/ 13

 المبكر ليا، كمكافحتيا، كتكفير الخركج اآلمف لممكظفيف كالمرضى عند حدكثيا.
2.9 1.3 

ىناؾ دليؿ/إرشادات سبلمة متكفر في كؿ إدارة كقسـ حسب االختصاص؛  23
يشمؿ كسائؿ منع المخاطر، كالتعامؿ مع المخاطر عند كقكعيا، عمى سبيؿ 

حرائؽ )لكؿ المكظفيف(، كالتعرض لكخزات اإلبر المستعممة )بالنسبة المثاؿ: ال
 )مناطؽ األشعة بمختمؼ أنكاعيا(. لمتمريض كالمختبرات(، كاإلشعاع

3.2 1.3 

لى المرضى، كلضماف  ىناؾ برنامج محدد مسبقان  35 لمنع كمكافحة العدكل مف كا 
 نظافة بيئة المستشفى كسبلمتيا مف مسببات األمراض. 

3.6 1.1 

رشادات كاضحة بخصكص التعامؿ مع األدكات الحادة  40 تكجد تعميمات كا 
المستعممة كتجنُّب اإلصابة بيا؛ مثؿ اإلبر كالمشارط، كالزجاج الممكث المكسكر 

 الناتج عف تحطُّـ أدكات كأكاني المختبرات الزجاجية الممكثة.

3.8 1.0 

دة لجمع النفايات الطبية الممكثة كالتخمص منيا بطريقة  42  1.1 3.7ىناؾ إجراءات مكحَّ
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 سميمة.

لممحافظة عمى صحة كسبلمة  سياسات محددة مسبقان  /يكجد برنامج محدد مسبقان  48
قبلؿ مصادر خطر اإلصابات كالعدكل.  المكظفيف مف خبلؿ تحديد كا 

3.4 1.1 

السبلمة كاألماف مف انتقاؿ العدكل إلىيَّ خبلؿ إنني أشعر بدرجة معقكلة مف  49
عممي بيذا المستشفى، كذلؾ نتيجة إلجراءات كخطط األمف كالسبلمة كمكافحة 

 كمنع العدكل المكجكدة بنفس المستشفى.

3.3 1.2 

يكجد نظاـ لمتبميغ عف األخطاء أك الحكادث الصغيرة كالكبيرة التي تحدث  50
 بالمستشفى.

3.5 1.1 

تحميؿ بيانات األخطاء كالحكادث بغرض اإلجراء التصحيحي كاستخبلص يتـ  51
 ي االعتبار في الخطط المستقبمية.الدركس المستفادة منيا ألخذىا ف

3.1 1.2 

رشادات كاضحة بخصكص العنؼ الجسدم كالمفظي في مكاف  53 تكجد سياسات كا 
يضاح كيفية التعامؿ معو حيف كقكعو، كاإلجراءات  العمؿ؛ تيدؼ لمنع حدكثو، كا 

 التصحيحية كالعقابية بعد كقكعو.

3.2 1.3 

رشادات كاضحة عف قكاعد السمكؾ كالمبس كالمظير  54 ىناؾ سياسات كتعميمات كا 
العاـ في ىذا المستشفى، ككذلؾ اإلجراءات التصحيحية كالعقابية لممخالفيف لتمؾ 
القكاعد، كذلؾ بغرض ضبط المظير العاـ لممكظفيف كالمكظفات، كاإلقبلؿ مف 

رُّش الجنسي   در اإلمكاف.بق (Sexual Harassment)فيرىص التَّحى

3.4 1.2 

 0.9 3.4 مجمكع العناصر )السياسات كاإلجراءات كاإلرشادات( 

 ـ(.2015المصدر: إعداد الباحث )فبراير 
جراءات   رغـ أف ىذا الجدكؿ يتضمَّف كجكد مؤشر إيجابي بصكرة عامة إلى كجكد سياسات كا 

رشادات متعمقة باألمف كالسبلمة في المستشفيات محؿ الدراسة )الكسط الحسابي  ، االنحراؼ 3.4كا 
( )ىناؾ برنامج/سياسات لمسبلمة 13(، إال أف إجابات أفراد العينة عف العبارة رقـ )0.9المعيارم 

مف الحرائؽ يشمؿ منع الحرائؽ، كاالكتشاؼ المبكر ليا، كمكافحتيا، كتكفير الخركج اآلمف لممكظفيف 
، 2.9كالمرضى عند حدكثيا( مؤشر لعدـ كجكد ىذا العنصر رغـ أىميتو البالغة )الكسط الحسابي

 (. 1.3االنحراؼ المعيارم 
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 )ب(: النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني؛ وىو:

ا مدى وجود خطط مكتوبة ومتكاممة لؤلمف والسالمة في المستشفيات الحكومية م 
 ومستشفيات القطاع الخاص السودانية؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات عينة  
بلمة(، ثـ الدراسة عف كؿ عبارة مف عبارات االستبانة الخاصة بعنصر )خطط األمف كالس

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ العبارات الخاصة بالعنصر المعني مجتمعة. 
 ( ىذه النتائج.4كيكضح الجدكؿ رقـ )

 (4الجدوؿ رقـ )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات العامميف في المستشفيات الحكومية والخاصة في مدينة 

 جود خطط مكتوبة ومتكاممة لؤلمف والسالمة في تمؾ المستشفياتالخرطـو لمدى و 

رة 
عبا
 ال

رقـ
انة
ستب

 اال
في

 

الوسط  عبارات االستبانة الدالة عمى توفُّر خطط مكتوبة ومتكاممة لؤلمف والسالمة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

رشادات محددة مسبقان  12 لكيفية إخبلء المرضى  تكجد خطة مكتكبة كتعميمات كا 
في حالة الحرائؽ؛ سكاءن مف العيادات أك الغرؼ أك األجنحة/العنابر، أك غرؼ 

 العمميات.

2.8 1.4 

لمكاجية الطكارئ، كمتكفرة في كؿ إدارات  ىناؾ خطة مكتكبة كميعىدَّة مسبقان  25
كأقساـ المستشفى الذم أعمؿ بو؛ تحدد دكر كؿ إدارة ككؿ فرد في حالة 

 .الطكارئ

3.0 1.3 

ىناؾ خطة كتعميمات كاضحة بخصكص التعامؿ مع المكاد الخطرة، كالمكاد  39
الناقمة لؤلمراض كالدـ كسكائؿ الجسـ األخرل، بما في ذلؾ التخمص مف 
النفايات الطبية الممكثة، كالمكاد الكيميائية المستخدمة بالمختبرات الطبية، 

 كالعينات الطبية التي تـ التخمص منا.

3.8 1.0 

 1.0 3.2 مجمكع عنصر )الخطط المكتكبة كالمتكاممة لؤلمف كالسبلمة(

 ـ(.2015المصدر: إعداد الباحث )فبراير 
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رغـ أنو حسب ىذا الجدكؿ يكجد مؤشر إيجابي بصكرة عامة إلى كجكد خطط مكتكبة كمتكاممة 
(، إال 1.0المعيارم ، االنحراؼ 3.2لؤلمف كالسبلمة في المستشفيات محؿ الدراسة )الكسط الحسابي

رشادات محددة مسبقا ( )12أف إجابات أفراد العينة عف العبارة رقـ ) توجد خطة مكتوبة وتعميمات وا 
لكيفية إخالء المرضى في حالة الحرائؽ؛ سواًء مف العيادات أو الغرؼ أو األجنحة/العنابر، أو 

، االنحراؼ المعيارم 2.8مؤشر لعدـ كجكد ىذا العنصر الميـ )الكسط الحسابيغرؼ العمميات( 
1.4 .) 

 )ج(: النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثالث؛ وىو:

ما مدى توفُّر وسائؿ األمف والسالمة في المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع  
 الخاص السودانية؟

متكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات عينة لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب ال 
الدراسة عف كؿ عبارة مف عبارات االستبانة الخاصة بعنصر )كسائؿ األمف كالسبلمة(، ثـ 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ العبارات الخاصة بالعنصر المعني مجتمعة. 

 ( ىذه النتائج.5كيكضح الجدكؿ رقـ )

 (5رقـ ) الجدوؿ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات العامميف في المستشفيات الحكومية والخاصة 

 في مدينة الخرطـو لمدى توفُّر وسائؿ األمف والسالمة في تمؾ المستشفيات
 

بارة
 الع

رقـ
 

 
انة
ستب

 اال
في

 

الوسط  عبارات االستبانة الدالة عمى توفُّر وسائؿ األمف والسالمة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 1.2 3.7 تكجد طفايات حريؽ مكزعة عمى جميع أقساـ المستشفى. 4

كشبكة  (Fire Hoses)يكجد نظاـ إطفاء حرائؽ ثابت في شكؿ خراطيـ مياه  5
 .(Fire Sprinkler System)رشاشات مياه عمكية 

3.1 1.4 

ككشؼ الدخاف  (Fire Alarm System)يكجد نظاـ إنذار لمحرائؽ  6
(Smoke Detectors)  كأبكاب عازلة لمحرائؽ(Fire Doors). 

2.9 1.4 
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ىناؾ لكحات إرشادات كاضحة بجانب كؿ مصعد )في حالة كجكده( بعدـ  9
 استخداـ المصاعد عند حدكث حريؽ.

3.0 1.4 

لبلسػػتخداـ في  (Evacuation Ramps)تكجد سبللـ طكارئ/منحدرات إخبلء  10
 .حػاالت الطكارئ كالحػػرائؽ مثػبلن 

3.0 1.4 

لمتجمع في حاالت الحريؽ، كمكضحة بمكحات  ىناؾ مكاقع محددة مسبقان  11
 إرشادية فييا كفي الممرات المؤدية إلييا.

2.7 1.3 

( مكزَّع عمى جميع أقساـ المستشفى يكجد نظاـ إعبلف كنداء )مايكركفكف 17
لبلستخداـ في حاالت الطكارئ الستدعاء مف ييطمب حضكرىـ كاألطباء 
كغيرىـ، أك لئلعبلف عف حاالت الطكارئ، أك  إصدار التكجييات عند 

 الحاجة. 

2.7 1.4 

 Closed Circuit)تكجد كاميرات مراقبة )كاميرات دائرة تميفزيكنية مغمقة(  18
Television Cameras "CCTV")  في األماكف الميمة كالحساسة كالمداخؿ

كالمخارج كالمخازف ... إلخ، كذلؾ لضبط عممية الدخكؿ كالخركج ككذلؾ 
 حماية ممتمكات المستشفى مف السرقة.

3.1 1.3 

يكجد نظاـ اتصاالت كؼء يعمؿ بالتيار الكيربائي االعتيادم إضافة إلى تيار  19
ليظؿ يعمؿ في حالة انقطاع التيار الكيربائي كيربائي مف مصدر احتياطي 

 االعتيادم، كيتـ التأكد مف صبلحيتو بشكؿ دكرم.

3.3 1.3 

يكجد نظاـ إنارة يعمؿ بالتيار الكيربائي االعتيادم إضافة إلى تيار كيربائي  20
مف مصدر احتياطي ليظؿ يعمؿ في حالة انقطاع التيار الكيربائي االعتيادم، 

 بلحيتو بشكؿ دكرم.كيتـ التأكد مف ص

3.6 1.2 

متَّفىؽ عمى استخداميا في حاالت الطكارئ  (Codes)تكجد رمكز/مصطمحات  21
إلخ.( لتنبيو المختصيف لحدكث  "Code Green", "Code Red")مثبل 

 طارئ كما يجب القياـ بو.

2.9 1.3 

إنذار تكجد لكحات إرشادية بحالة جيدة كفي أماكنيا المحددة كمكاقع أجراس  22
الحريؽ، كطفايات كخراطيـ الحريؽ، كمخارج الطكارئ، كالممرات المؤدية إلييا. 
كما تكجد لكحات تحذيرية بمناطؽ اإلشعاع، كمناطؽ مخاطر العدكل 

 كالمختبرات.

3.0 1.3 
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يتـ تزكيد جميع مف يتطمب عمميـ الكجكد في مناطؽ إشعاع بأجيزة قراءة  29
 .(Dosimeter)جرعات اإلشعاع 

3.0 1.4 

ىناؾ قسـ مختص باألمف كالسبلمة يضطمع بمسؤكلية أمف كسبلمة المستشفى  31
ٍف فيو مف مرضى كمكظفيف كزكار، كما فيو مف أجيزة كمكاد كممتمكات  كمى

 أخرل.

3.4 1.2 

لِّد احتياطي جاىز لمعمؿ بمجرد انقطاع التيار  32 يتكفر في ىذا المستشفى ميكى
 الكيربائي العاـ.

4.1 0.9 

 Uninterrupted)يكجد نظاـ إمداد كيربائي مستمر )غير قابؿ لبلنقطاع(  33
Power Supply "UPS")  لؤلجيزة الحساسة كالميمة مثؿ أجيزة ضخ الدـ

 كأجيزة التنفس الصناعي ... إلخ.

3.6 1.2 

يتكفر في ىذا المستشفى إمداد مستقر لمماء، كذلؾ عف طريؽ تدابير بديمة في  34
الشبكة االعتيادية )مثؿ كجكد بئر داخؿ المستشفى، أك  حالة انقطاع مياه
 التزكيد بالناقبلت(.

3.6 1.2 

ىناؾ أشخاص مؤىمكف كلدييـ مسؤكليات كاضحة إلدارة كاإلشراؼ عمى  36
 برنامج منع كمكافحة انتقاؿ العدكل.

3.6 1.1 

يكجد اىتماـ بنظافة كتطيير األيدم كحث المكظفيف كالمرضى كالمرافقيف  37
كالٌزكَّار عمى ذلؾ. كيتمثؿ ىذا االىتماـ في تكفُّر أحكاض غسؿ األيدم، 
كأجيزة تطيير األيدم في أماكف كجكد المرضى كالمرافقيف كالزكار، كىي 

. كما تكجد إرشادات نظافة كتطيير األيدم كالحث متاحة الستخداميـ جميعان 
 عمى ذلؾ بجانب تمؾ األحكاض كاألجيزة.

3.6 1.2 

الكقاية كالقفازات كاألقنعة  التي تتطمب استخداـ كسائؿ الحماية/الظركؼ  38
كمكضحة لممكظفيف،  )الكمامات( كالسُّترات )المراًيؿ/ األلبسة( محددة مسبقان 

كيتـ استخداـ ىذه الكسائؿ في تمؾ الحاالت، كما يتـ تكفير الكسائؿ المذككرة 
 كيسيؿ الكصكؿ إلييا.

3.8 1.0 

 0.9 3.3 ئؿ األمف كالسبلمة(مجمكع عنصر )تكفُّر كسا

 ـ(.2015المصدر: إعداد الباحث )فبراير 
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بصكرة عامة إلى تكفُّر كسائؿ األمف  إيجابيان  رغـ أف ىذا الجدكؿ يكضح أف ىناؾ مؤشران  

(، إال أف 0.9، االنحراؼ المعيارم 3.3كالسبلمة في المستشفيات محؿ الدراسة )الكسط الحسابي
 (Fire Alarm System)( )يكجد نظاـ إنذار لمحرائؽ 6إجابات أفراد العينة عف العبارة رقـ )

)الكسط  (Fire Doors)كأبكاب عازلة لمحرائؽ  (Smoke Detectors)ككشؼ الدخاف 
لمتجمع في  ( )ىناؾ مكاقع محددة مسبقان 11(، كالعبارة رقـ )1.4، االنحراؼ المعيارم 2.9الحسابي

، 2.7حاالت الحريؽ، كمكضحة بمكحات إرشادية فييا كفي الممرات المؤدية إلييا( )الكسط الحسابي
داء )مايكركفكف( مكزَّع عمى ( )يكجد نظاـ إعبلف كن17(، كالعبارة رقـ )1.3االنحراؼ المعيارم 

جميع أقساـ المستشفى لبلستخداـ في حاالت الطكارئ الستدعاء مف ييطمب حضكرىـ كاألطباء 
، 2.7كغيرىـ، أك لئلعبلف عف حاالت الطكارئ، أك إصدار التكجييات عند الحاجة( )الكسط الحسابي

متَّفىؽ عمى  (Codes)( )تكجد رمكز/مصطمحات 21(، كالعبارة رقـ )1.4االنحراؼ المعيارم 
إلخ.( لتنبيو المختصيف  "Code Green", "Code Red"استخداميا في حاالت الطكارئ )مثبل 

إال أف ىذه  –( 1.3، االنحراؼ المعيارم 2.9لحدكث طارئ كما يجب القياـ بو( )الكسط الحسابي
 . اإلجابات مؤشر إلى كجكد ثغرات ميمة يجب تداركيا

 اإلجابة عف السؤاؿ الرابع؛ وىو:)د(: النتائج المتعمقة ب

ما مدى تطبيؽ السياسات واإلجراءات واإلرشادات الخاصة باألمف والسالمة في  
 المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص السودانية، إف كانت موجودة؟

الدراسة لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات عينة 
عف كؿ عبارة مف عبارات االستبانة الخاصة بعنصر )تطبيؽ السياسات كاإلجراءات كاإلرشادات 
الخاصة باألمف كالسبلمة(، ثـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ العبارات الخاصة 

 ( ىذه النتائج.6بالعنصر المعني مجتمعة. كيكضح الجدكؿ رقـ )
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 (6الجدوؿ رقـ )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات العامميف في المستشفيات الحكومية والخاصة في مدينة 

 الخرطـو لمدى تطبيؽ السياسات واإلجراءات واإلرشادات الخاصة باألمف والسالمة في تمؾ المستشفيات

رة 
عبا
 ال

رقـ
انة
ستب

 اال
في

 

رشادات األمف عبارات االستبانة الدالة عمى تطبيؽ سياسات  جراءات وا  وا 
 والسالمة

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

تخضع المباني لفحص منتظـ لتحديد المخاطر المكجكدة أك المحتمىؿ  1
ظيكرىا أك حدكثيا، كذلؾ بغرض التخطيط إلقبلؿ المخاطر، كالتحسيف 

 المستمر لسبلمة البيئة بالمستشفى.

3.4 1.3 

كتمييزىا ىي كمكاقعيا كأماكنيا بالديباجات كالمكحات يتـ فرز المكاد الخطرة  3
 الخاصة بيا.

3.5 1.2 

يتـ فحص كصيانة نظاـ إنذار الحرائؽ ككشؼ الدخاف )إف كيًجدا( بصكرة  7
 دكرية لمتأكد مف صبلحيتيما كجاىزيتيما لبلستخداـ عند الطكارئ.

2.9 1.4 

الثابت )الخراطيـ يتـ فحص كصيانة طفايات الحريؽ/نظاـ إطفاء الحرائؽ  8
بصكرة دكرية لمتأكد مف صبلحيتيما  -إف كيًجد  –كشبكة الرشاشات( 

 كجاىزيتيما لبلستخداـ عند الطكارئ.

3.1 1.3 

جراءات السبلمة كمنع كقكع  14 يتـ تدريب المكظفيف عمى مكافحة الحرائؽ كا 
 الخسائر، كذلؾ بصكرة دكرية.

2.9 1.4 

حرائؽ افتراضية/كىمية لضماف جاىزية يتـ إجراء تدريب عمى حاالت  15
 المكظفيف لمكاجية الحرائؽ عند حدكثيا.

2.7 1.3 

يتـ التأكد مف خمك ممرات كمخارج الطكارئ كمناطؽ اإلخبلء مف العكائؽ  16
 كعدـ استخداميا كمستكدعات.

3.0 1.3 

جراءات األمف كالسبلمة الكقائية كتمؾ المتعمقة 24  يتـ اتباع سياسات كضكابط كا 
 بالتعامؿ مع الحكادث عند كقكعيا.

3.3 1.2 

، كذلؾ لتنسيؽ أعماؿ تكجد لجنة طكارئ محددة العضكية كالمياـ مسبقان  26
.  مكاجية الطكارئ كاإلشراؼ عمييا كتقديـ اإلرشاد كالتكجيو البلـز

3.0 1.3 

ٍف يتـ االتصاؿ بيـ داخؿ كخارج  27  1.3 3.2ىناؾ قائمة محٌدثة بأسماء أك كظائؼ مى
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 العمؿ في حاالت الطكارئ.ساعات 

يتـ نشر ثقافة األمف كالسبلمة مف خبلؿ المطبكعات أك الممصقات في  28
 الممرات كمناطؽ االنتظار.

3.1 1.3 

يتـ الفحص كاالختبار كالصيانة لؤلجيزة الطبية كالكيربائية بصكرة دكرية مف  30
 تكصيبلتيا.ًقبىؿ أفراد مؤىميف؛ كذلؾ لضماف صبلحيتيا كصبلحية 

3.6 1.2 

يتـ التخمص مف األدكات الحادة المستعممة )إبر كمشارط كغيرىا( بصكرة  41
سػػػميمة، كباسػػػػتخداـ حاكيات صمبة مقاكمة لمثٍَّقب كمميزة بألكاف كعبلمات 
 حسػػػب األصكؿ لحفظيا كتجميعيا، ثـ التخمػػػص منيا عػػػف طريػػػؽ الحػػرؽ.

3.8 1.1 

 (Incinerator)يستخدـ المستشفى الذم أعمؿ بو جياز المحرقة أك المرمدة  43
لمتخمص مف األدكات الحادة المستعممة كالنفايات الطبية الممكثة. أك كبديؿ 
لقياـ المستشفى بتمؾ الميمة بصكرة مباشرة، يستخدـ المستشفى 

 متعيديف/شركات لمقياـ بيا. 

2.5 1.4 

لمكاد الغذائية قبؿ كبعػد الطيي كاإلعداد لمتأكد ىناؾ اىتماـ كاضح بفحص ا 44
مف صبلحيتيا، كذلػػؾ بغػػػرض حمػػػاية المرضى كالمرافقيف كالمكظفيف مف 

 التسػػمُّـ الغذائي.

3.4 1.1 

ىناؾ اىتماـ كاضح بفحص  أماكف كأدكات إعػػداد الطعػاـ لمتأكد مف  45
 فيف مف التسمُّـ الغذائي.نظافتيا، كذلػػؾ لحماية المرضى كالمرافقيف كالمكظ

3.6 1.1 

 1.0 3.7 يتـ فحص األغذية المقدمة لممرضى لمتأكد مف مبلءمتيا لحالتيـ الصحية. 46

يتـ تعميـ كتدريب المكظفيف بكؿ فئاتيـ عمى منع كمكافحة انتقاؿ العدكل؛  47
كيشمؿ ذلؾ نظافة األيدم، كاستخداـ كسائؿ الكقاية، كالتخمص السميـ مف 

 الحادة المستعممة كالنفايات الطبية. األدكات

3.5 1.1 

يتـ إيصاؿ المعمكمات المتعمقة بالجكدة كالسبلمة لجميع المكظفيف بصكرة  52
 منتظمة عف طريؽ التقارير كالنشرات كالممصقات كغيرىا مف الكسائؿ.

3.2 1.3 

 (Accreditation)تـ اعتماد ىذا المستشفى مف ًقبىؿ جيات االعتماد  55
 المختصة داخؿ السكداف )االعتماد الكطني(.

1.0 0.0 
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 0.0 1.0 تـ اعتماد ىذا المستشفى مف ًقبىؿ جيات االعتماد الدكلية. 56

رشادات األمف كالسبلمة( جراءات كا   0.8 3.0 مجمكع عنصر )تطبيؽ سياسات كا 

 ـ(.2015المصدر: إعداد الباحث )فبراير 
رغـ أف ىذا الجدكؿ يكضح أف ىناؾ مؤشرا إيجابيا بصكرة عامة إلى تطبيؽ سياسات  

رشادات األمف كالسبلمة في المستشفيات محؿ الدراسة )الكسط الحسابي جراءات كا  ، االنحراؼ 3.0كا 
يتـ فحص كصيانة نظاـ إنذار  (( 7(، إال أف إجابات أفراد العينة عف العبارة رقـ )0.8المعيارم 

الحرائؽ ككشؼ الدخاف )إف كيًجدا( بصكرة دكرية لمتأكد مف صبلحيتيما كجاىزيتيما لبلستخداـ عند 
( )يتـ تدريب المكظفيف 14(، كالعبارة رقـ )1.4، االنحراؼ المعيارم 2.9الطكارئ( )الكسط الحسابي

جراءات السبلمة كمنع كقكع الخس ائر، كذلؾ بصكرة دكرية )الكسط عمى مكافحة الحرائؽ كا 
( )يتـ إجراء تدريب عمى حاالت حرائؽ 15(، كالعبارة رقـ )1.4، االنحراؼ المعيارم 2.9الحسابي

، 2.7افتراضية/كىمية لضماف جاىزية المكظفيف لمكاجية الحرائؽ عند حدكثيا( )الكسط الحسابي
فى الذم أعمؿ بو جياز المحرقة أك ( )يستخدـ المستش43(، كالعبارة رقـ )1.3االنحراؼ المعيارم 

لمتخمص مف األدكات الحادة المستعممة كالنفايات الطبية الممكثة. أك كبديؿ  (Incinerator)المرمدة 
لقياـ المستشفى بتمؾ الميمة بصكرة مباشرة، يستخدـ المستشفى متعيديف/شركات لمقياـ بيا( )الكسط 

( )تـ اعتماد ىذا المستشفى مف ًقبىؿ جيات 55رة )(، كالعبا1.4، االنحراؼ المعيارم 2.5الحسابي
( )تـ اعتماد 56المختصة داخؿ السكداف )االعتماد الكطني(، كالعبارة ) (Accreditation)االعتماد 

، 0.0، االنحراؼ المعيارم 1.0ىذا المستشفى مف ًقبىؿ جيات االعتماد الدكلية( )الكسط الحسابي
مؤشر إلى كجكد ثغرات ميمة يجب تداركيا، خاصة الرتباطيا إال أف ىذه اإلجابات  –لكؿ منيما( 

جراءات  رشادات األمف كالسبلمة؛ إذ ال فائدة حقيقية لكجكد سياسات كا  جراءات كا  بتطبيؽ سياسات كا 
رشادات إذا لـ يتـ تطبيقيا.   كا 
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 اختبار الفروض:

مية ومستشفيات الفرضية األولى: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المستشفيات الحكو  
القطاع الخاص السودانية مف حيث وجود السياسات واإلجراءات واإلرشادات المتعمقة باألمف 

 والسالمة فييا.

(؛ الذم 7كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ ) (T-Test)لمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ اختبار )ت( 
ت الحككمية كالخاصة يعرض اإلحصاء الكصفي كنتائج االختبار لمدل كجكد فركؽ بيف المستشفيا

مف حيث كجكد السياسات كاإلجراءات كاإلرشادات المتعمقة باألمف كالسبلمة، كذلؾ مف كجية نظر 
أفراد العينة العامميف في كؿ منيما، ككفقا لمتكسط آرائيـ. كالختبار معنكية الفرؽ بيف متكسط آراء 

الخاصة( حكؿ مدل كجكد فئتي الدراسة )مكظفي المستشفيات الحككمية كمكظفي المستشفيات 
السياسات كاإلجراءات كاإلرشادات المتعمقة باألمف كالسبلمة في المستشفيات التي يعممكف فييا، فقد 

كأحد االختبارات المعممية التي تيستخدـ الختبار الفرؽ بيف  (T-Test)استخدـ الباحث اختبار )ت( 
 بأنو قد تـ استخداـ ختبار. عممان ىذا اال( نتائج 7متكسطيف لعينتيف مستقمتيف. كيعرض الجدكؿ رقـ )

 ذات االختبار، كاتباع ذات األسمكب الختبار بقية الفرضيات )الثانية إلى الرابعة(.

لوجود السياسات واإلجراءات واإلرشادات  (T-Test)اإلحصاء الوصفي ونتائج اختبار )ت( (7الجدوؿ رقـ )
 المتعمقة باألمف والسالمة  حسب طبيعة المستشفيات

 عناصر األمف كالسبلمة

 نتائج االختبار مستشفى خاص مستشفى حككمي

كسط 
 حسابي

 انحراؼ
 معيارم

كسط 
 حسابي

 انحراؼ
 معيارم

ت(
ة )
قيم

 
 

(T
-v

alu
e)

 

ية 
عنك

 الم
كل
مست

(P
-v

alu
e)

 

لة 
دال
 ال

كل
مست

(A
lph

a)
 

كجكد السياسات كاإلجراءات 
كاإلرشادات المتعمقة باألمف 

 كالسبلمة  
3.2 0.9 3.7 0.9 - 

3.91 
0.0001 0.05 

 ـ(.2015المصدر: إعداد الباحث )فبراير 
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أقؿ مف قيمة  (P-Value)( أف قيمة مستكل المعنكية 7كيتضح مف نتائج الجدكؿ رقـ ) 
%(، كىذا يدؿ عمى كجكد فرؽ معنكم بيف متكسط 5( أك )0.05؛ كىي )(Alpha)مستكل الداللة 

المستشفيات الحككمية مف ناحية، كالعامميف في المستشفيات الخاصة آراء فئتي الدراسة )العامميف في 
مف ناحية أخرل( حكؿ مدل كجكد السياسات كاإلجراءات كاإلرشادات المتعمقة باألمف كالسبلمة في 

 المستشفيات التي يعممكف فييا.

ؽ مف حيث تفك  (2010) (Forbes et al)كىذا يتفؽ مع ما تكصمت إليو دراسة فكربس كآخريف  
 المستشفيات الخاصة عمى المستشفيات الحككمية فيما يخص الجكدة، بما في ذلؾ السبلمة.

    مما سبؽ يتضح أنو تـ التحقؽ مف صحة الفرضية األكلى.

الفرضية الثانية: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع 
 المكتوبة المتكاممة المتعمقة باألمف والسالمة فييا.الخاص السودانية مف حيث وجود الخطط 

 ؛ المستخدـ لئلجابة عف ىذا السؤاؿ.(T-Test)( نتائج اختبار )ت( 8يكضح الجدكؿ رقـ ) 

 (8الجدوؿ رقـ )

 (T-Test)اإلحصاء الوصفي ونتائج اختبار )ت(

 تشفياتلوجود الخطط المكتوبة المتكاممة المتعمقة باألمف والسالمة حسب طبيعة المس

 عناصر األمف كالسبلمة

 نتائج االختبار مستشفى خاص مستشفى حككمي

كسط 
 حسابي

 انحراؼ
 معيارم

كسط 
 حسابي

 انحراؼ
 معيارم

ت(
ة )
قيم

 
 

(T
-v

alu
e)

 

ية 
عنك

 الم
كل
مست

(P
-v

alu
e)

 

لة 
دال
 ال

كل
مست

(A
lph

a)
 

كجكد الخطط المكتكبة المتكاممة 
 المتعمقة باألمف كالسبلمة

3.0 1.0 3.7 1.0 - 
4.93 

0.0001 0.05 

 ـ(.2015المصدر: إعداد الباحث )فبراير 
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أقؿ مف قيمة  (P-Value)( أف قيمة مستكل المعنكية 8كيتضح مف نتائج الجدكؿ رقـ ) 
%(، كىذا يدؿ عمى كجكد فرؽ معنكم بيف متكسط 5( أك )0.05؛ كىي )(Alpha)مستكل الداللة 

الحككمية، كالعامميف في المستشفيات الخاصة( حكؿ  آراء فئتي الدراسة )العامميف في المستشفيات
 مدل كجكد الخطط المكتكبة المتكاممة المتعمقة باألمف كالسبلمة في المستشفيات التي يعممكف فييا.

مف حيث  (2010) (Forbes et al)مع ما تكصمت إليو دراسة فكربس كآخريف  كىذا يتفؽ أيضان 
 ات الحككمية فيما يخص الجكدة، بما في ذلؾ السبلمة.تفكُّؽ المستشفيات الخاصة عمى المستشفي

      مما سبؽ يتضح أنو تـ التحقؽ مف صحة الفرضية الثانية. 

الفرضية الثالثة: ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المستشفيات الحكومية ومستشفيات  
 القطاع الخاص السودانية مف حيث توفُّر وسائؿ األمف والسالمة فييا.

 ؛ المستخدـ لئلجابة عف ىذا السؤاؿ.(T-Test)( نتائج اختبار )ت( 9يكضح الجدكؿ رقـ )

لتوفُّر وسائؿ األمف والسالمة حسب طبيعة  (T-Test)اإلحصاء الوصفي ونتائج اختبار )ت( (9الجدوؿ رقـ )
 المستشفيات

 عناصر األمف والسالمة

 نتائج االختبار مستشفى خاص مستشفى حكومي

وسط 
 حسابي

 انحراؼ
 معياري

وسط 
 حسابي

 انحراؼ
 معياري

ت(
ة )
قيم

 
 

(T
-v

alu
e)

 

ية 
عنو
الم
ى 

ستو
م

(P
-v

alu
e)

 

لة 
دال
 ال

وى
ست
م

(A
lph

a)
 

 - 0.8 3.8 0.9 3.1 تكفُّر كسائؿ األمف كالسبلمة
5.66 

0.0001 0.05 

 ـ(.2015المصدر: إعداد الباحث )فبراير 
أقؿ مف قيمة  (P-Value)( أف قيمة مستكل المعنكية 9كيتضح مف نتائج الجدكؿ رقـ ) 

%(، كىذا يدؿ عمى كجكد فرؽ معنكم بيف متكسط 5( أك )0.05؛ كىي )(Alpha)مستكل الداللة 
آراء فئتي الدراسة )العامميف في المستشفيات الحككمية، كالعامميف في المستشفيات الخاصة( حكؿ 

 سائؿ األمف كالسبلمة في المستشفيات التي يعممكف فييا.مدل تكفُّر ك 
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في دراستيـ مف حيث تفكُّؽ  (2010) (Forbes et al)كيؤيد ذلؾ ما تكصؿ إليو فكربس كآخركف 
 المستشفيات الخاصة عمى المستشفيات الحككمية فيما يتعمؽ بالجكدة، بما في ذلؾ السبلمة.

    ية الثالثة.مما سبؽ يتضح أنو تـ التحقؽ مف صحة الفرض

الفرضية الرابعة: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع 
الخاص السودانية مف حيث تطبيؽ السياسات واإلجراءات واإلرشادات المتعمقة باألمف 

 والسالمة.

 ذا السؤاؿ.؛ المستخدـ لئلجابة عف ى(T-Test)( نتائج اختبار )ت( 10يكضح الجدكؿ رقـ )

 (10الجدوؿ رقـ )

لتطبيؽ السياسات واإلجراءات واإلرشادات  (T-Test)اإلحصاء الوصفي ونتائج اختبار )ت(
 المتعمقة باألمف والسالمة حسب طبيعة المستشفيات

 عناصر األمف والسالمة

 نتائج االختبار مستشفى خاص مستشفى حكومي

وسط 
 حسابي

 انحراؼ
 معياري

وسط 
 حسابي

 انحراؼ
 معياري

ت(
ة )
قيم

 
 

(T
-v

alu
e)

 

ية 
عنو
الم
ى 

ستو
م

(P
-v

alu
e)

 

لة 
دال
 ال

وى
ست
م

(A
lph

a)
 

تطبيؽ السياسات كاإلجراءات 
كاإلرشادات المتعمقة باألمف 

 كالسبلمة
2.9 0.8 3.4 0.8 - 

4.32 0.0001 0.05 

 ـ(.2015المصدر: إعداد الباحث )فبراير 
أقؿ مف قيمة  (P-Value)( أف قيمة مستكل المعنكية 10كيتضح مف نتائج الجدكؿ رقـ ) 

%(، كىذا يدؿ عمى كجكد فرؽ معنكم بيف متكسط 5( أك )0.05؛ كىي )(Alpha)مستكل الداللة 
آراء فئتي الدراسة )العامميف في المستشفيات الحككمية، كالعامميف في المستشفيات الخاصة( حكؿ 

لسياسات كاإلجراءات كاإلرشادات المتعمقة باألمف كالسبلمة في المستشفيات التي مدل تطبيؽ ا
 يعممكف فييا.
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مف حيث  (2010) (Forbes et al)، يتفؽ ذلؾ مع ما تكصمت إليو دراسة فكربس كآخريف كأيضان 
 تفكُّؽ المستشفيات الخاصة عمى المستشفيات الحككمية فيما يخص الجكدة، بما في ذلؾ السبلمة.

    مما سبؽ يتضح أنو تـ التحقؽ مف صحة الفرضية الرابعة. 

كعميو، يثبت كجكد تفاكت لصالح المستشفيات الخاصة، مف حيث كجكد كتطبيؽ سياسات،  
رشادات، كخطط، ككسائؿ األمف كالسبلمة.  جراءات كا   كا 

 رابعان: ممخَّص النتائج كالتكصيات:

 ممخَّص النتائج:
كلية كالثانكية كالتحميؿ اإلحصائي لمبيانات األكلية، تكصمت بناءن عمى دراسة البيانات األ

 الدراسة إلى النتائج التالية:

رشادات، كخطط، ككسائؿ األمف    -1 جراءات، كا  تكجد بالمستشفيات الحككمية كالخاصة سياسات، كا 
 كالسبلمة. مع كجكد بعض الثغرات الميمة التي أسفرت عنيا إجابات أفراد العينة؛ كالمتمثمة

 فيما يمي:

رشادات متعمقة باألمف كالسبلمة، ال يكجد   1-1 جراءات كا  في مجاؿ كجكد سياسات كا 
برنامج/سياسات لمسبلمة مف الحرائؽ يشمؿ منع الحرائؽ، كاالكتشاؼ المبكر ليا، 

 كمكافحتيا، كتكفير الخركج اآلمف لممكظفيف كالمرضى عند حدكثيا.

ة لؤلمف كالسبلمة، ال تكجد خطة مكتكبة في مجاؿ الخطط المكتكبة كالمتكامم  1-2
رشادات محددة مسبقان  لكيفية إخبلء المرضى في حالة الحرائؽ؛ سكاءن مف  كتعميمات كا 

 العيادات أك الغرؼ أك األجنحة/العنابر، أك غرؼ العمميات.

 
أما في مجاؿ تكفُّر كسائؿ األمف كالسبلمة، فبل يكجد نظاـ إنذار لمحرائؽ ككشؼ   1-3

لمتجمع في حاالت  كأبكاب عازلة لمحرائؽ، كما ال تكجد مكاقع محددة مسبقان الدخاف 
 الحريؽ، كمكضحة بمكحات إرشادية فييا كفي الممرات المؤدية إلييا.
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كفي مجاؿ تطبيؽ السياسات كاإلجراءات كاإلرشادات الخاصة باألمف كالسبلمة، ال يتـ   1-4
صكرة دكرية )في حالة كجكدىما( فحص كصيانة نظاـ إنذار الحرائؽ ككشؼ الدخاف ب

لمتأكد مف صبلحيتيما كجاىزيتيما لبلستخداـ عند الطكارئ، كما ال يجرم تدريب 
جراءات السبلمة كمنع كقكع الخسائر،  المكظفيف بصكرة دكرية عمى مكافحة الحرائؽ كا 
كال يتـ إجراء تدريب عمى حاالت حرائؽ افتراضية/كىمية لضماف جاىزية المكظفيف 

حدل الثغرات الميمة ىي عدـ استخداـ جياز لمكاجي ة الحرائؽ عند حدكثيا. كا 
لمتخمص اآلمف مف األدكات الحادة المستعممة  (Incinerator)المحرقة أك المرمدة 

 يات الطبية الممٌكثة. كالنفا

ظ أف غالبية ىذه الثغرات تتركز في مجاؿ الكقاية مف الحرائؽ كالتعامؿ معيا حيف    ييبلحى
كقكعيا كبعد كقكعيا، كالتدريب عمى ذلؾ كعمى جكانب األمف كالسبلمة بصكرة عامة. كىذا رغـ 
ة خطكرة الحرائؽ كالخسائر المترتبة عمييا، كرغـ تكافر الظركؼ المؤدية إلييا في المستشفيات بدرج

كبيرة كما كرد في المقدمة، كفي المعايير كالمتطمبات األساسية الصادرة عف المجنة الدكلية لبلعتماد، 
كرغـ تزاييد حاالت العنؼ في المستشفيات. كما أف ىناؾ ثغرات أخرل في مجاؿ االتصاالت 

اعمية. ىذا كالتنسيؽ خبلؿ حاالت الطكارئ، مما يعني تقميص القدرة عمى مكاجية الطكارئ بكفاءة كف
باإلضافة إلى عدـ التخمص اآلمف مف النفايات الطبية الممكثة بشقييا )األدكات الحادة كالمكاد( عف 

، بكؿ ما يحممو ذلؾ مف مخاطر بيئية كبيرة، ككذلؾ عدـ (Incinerator)طريؽ المحرقة أك المرمدة 
األخذ بمبدأ االعتماد الكطني كالدكلي، مما يعيؽ االستفادة مف الجكانب اإليجابية التي يكفرىا باعتباره 
كسيمة لتحسيف الجكدة كضمانيا، كباعتباره كسيمة لتحسيف ظركؼ سبلمة المريض كالكادر الطبي 

(. كبذلؾ تكتسب ىذه 156: 2007معايير االعتماد عمى ذلؾ )العيباف،  كالزائريف مف خبلؿ تركيز
 الثغرات أىمية كبيرة تحتِـّ السعي لتبلفييا. 

ككجكد ىذه الثغرات كغيرىا في مجاؿ األمف كالسبلمة في المنشآت الصحية كبيئة العمؿ 
يف مف الدراسة (؛ إذ تب2007بصكرة عامة ينسجـ مع ما تكصمت إليو دراسة مكتب العمؿ الدكلي )

أنو ال تكلىى أىمية كافية لمصحة كالسبلمة المينية في المنطقة العربية؛ إذ ما زالت البمداف العربية 
تفتقر إلى االلتزاـ بتعزيز الصحة كالسبلمة المينية كفؽ معايير منظمة العمؿ الدكلية بسبب كجكد 

األمراض كالحكادث المينية. كما يتفؽ التحديات كالثغرات المؤسسية التي تمنع الكقاية المناسبة مف 
بما في ذلػػؾ منػػػع العنػػػؼ كالتعامػػػػؿ معػػػو حػػػيف  –عدـ االىتماـ بالتدريب في مجاؿ األمف كالسبلمة 
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. أما (2010)(Mikow & Smith)مػػػػع ما أسػػػفرت عنػػػػػو دراسػػػػػة )ميػػػػكك كسميث(  –كبعػػػػػد كقكعػػػػػو
لمتخمص مف األدكات الحادة المستعممة كالنفايات  (Incinerator)لمحرقة أك المرمدة عدـ استخداـ ا

 World Health)الطبية الممٌكثة، فيتفؽ مع ما تكصمت إليو دراسة منظمة الصحة العالمية 
Organization) (2011) كما أف عدـ االىتماـ الكافي بتطبيؽ إجراءات األمف كالسبلمة كااللتزاـ .

 (.2010مع ما تكصمت إليو دراسة األحمدم )بيا يتفؽ 

أثبتت الدراسة كجكد تفاكت لصالح المستشفيات الخاصة مف حيث كجكد كتطبيؽ سياسات    -2
رشادات، كخطط، ككسائؿ األمف كالسبلمة. كىذا متكقَّع باعتبار أف ىذه عناصر ميمة  جراءات كا  كا 

كمؤسسات ربحية يتكقؼ نجاحيا  نشاؤىا أصبلن لتسكيؽ الخدمات التي تقدميا تمؾ المنشآت؛ كالتي تـ إ
( عند 2007كقدرتيا عمى البقاء عمى ما تحققو مف أرباح. كىذا يتفؽ مع ما تكصؿ إليو العيباف )

عرضو أىـ السمات األساسية لممنشأة المتميزة التي اعتمدتيا المؤسسات الصحية الخاصة، التي 
ديد؛ المتسـ بالتحديات التي تشمؿ شدة المنافسة، كما أجرل عمييا الدراسة، في تعامميا مع كاقعيا الج

في دراستيـ مف حيث تفكُّؽ المستشفيات  (2010) (Forbes et al)تكصؿ إليو فكربس كآخركف 
 األسترالية الخاصة عمى نظيراتيا الحككمية فيما يخص الجكدة، بما في ذلؾ السبلمة.

حسيف ما ىك مكجكد مف عناصر األمف ( بعاليو، كت1كككسيمة لتدارؾ الثغرات الكاردة في )
كالسبلمة في المنشآت الصحية، يكرد الباحث بعض المقترحات ضمف التكصيات التي تكصؿ إلييا 
مف خبلؿ االطبلع عمى العديد مف المراجع كالدراسات السابقة حكؿ المكضكع، كمف كاقع النتائج 

 التي تكصؿ إلييا ىذا البحث. 

 التوصيات:
 في نكاحي القصكر التي أسفرت عنيا الدراسة، كذلؾ كفؽ التالي:العمؿ عمى تبل ( 1)

العمؿ عمى إيجاد برنامج كسياسات لمسبلمة مف الحرائؽ يشمؿ منع الحرائؽ، كاالكتشاؼ  .أ 
المبكر ليا، كمكافحتيا، كتكفير الخركج اآلمف لممكظفيف كالمرضى عند حدكثيا. كنظرا لكبر 

ا في بيئات المستشفيات بدرجة كبيرة، يجب أف أثر حكادث الحريؽ، كلتكفر دكاعي حدكثي
تكلي إدارات المستشفيات أىمية خاصة إلرشادات كقاية المستشفى مف مخاطر الحريؽ، كأف 
تتأكد مف معرفة المكظفيف ليا، كمف كجكدىا في أماكف معركفة لممكظفيف. كتتمثؿ ىذه 

ساـ المستشفى، كتشمؿ اإلرشادات في حدىا األدنى في اإلرشادات التفصيمية الخاصة بأق
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غرؼ  كاجبات العامميف ببعض األقساـ في حالة حدكث حريؽ في أقساميـ، خصكصان 
العمميات، كالمختبرات، كمناطؽ األشعة التشخيصية كالعبلجية، كالصيدلية، ككحدة التعقيـ 
المركزية، كغيرىا، ككذلؾ في حاالت كقكع طارئ أك حادث داخمي، أك الدكر المنكط بيا في 

  ة استقباؿ ضحايا الككارث كالحكادث العامة.حال
رشادات محددة مسبقان  .ب  لكيفية إخبلء المرضى في حالة  إيجاد خطة مكتكبة كتعميمات كا 

 الحرائؽ؛ سكاءن مف العيادات أك الغرؼ أك األجنحة/العنابر، أك غرؼ العمميات.
رائؽ، ككذلؾ العمؿ تزكيد المستشفيات بنظاـ إنذار لمحرائؽ ككشؼ الدخاف كأبكاب عازلة لمح .ج 

عمى إيجاد مكاقع محددة مسبقا لمتجمُّع في حاالت الحريؽ، كمكضحة بمكحات إرشادية فييا 
االىتماـ  كفي الممرات المؤدية إلييا؛ لتسييؿ عممية الكقاية مف الحريؽ كاإلخبلء. ككذلؾ

متأكد بفحص كصيانة نظاـ إنذار الحرائؽ ككشؼ الدخاف بصكرة دكرية )في حالة كجكدىما( ل
 مف صبلحيتيما كجاىزيتيما لبلستخداـ عند الطكارئ.

 
جراءات السبلمة كمنع كقكع الخسائر، كذلؾ بصكرة  .د  تدريب المكظفيف عمى مكافحة الحرائؽ كا 

دكرية، ككذلؾ إجراء تدريب عمى حاالت حرائؽ افتراضية/كىمية لضماف جاىزية المكظفيف 
 لمكاجية الحرائؽ عند حدكثيا.

االتصاالت كالمعمكمات، كألىمية ذلؾ في إيجاد التنسيؽ المطمكب خبلؿ في جانب  5-1 .ق 
حاالت الطكارئ، كذلؾ باعتبار أف غياب التنسيؽ في ىذه الحالة يعني تقميص القدرة عمى 
مكاجية الطكارئ بكفاءة كفاعمية، يرل الباحث ضركرة إيجاد نظاـ اتصاالت كؼء، كنظاـ 

لى نظاـ إعبلف كنداء مكزَّع عمى جميع أقساـ ، باإلضافة إاتصاالت بديؿ كؼء أيضان 
المستشفى لبلستخداـ في حاالت الطكارئ الستدعاء مف ييطمب حضكرىـ كاألطباء كغيرىـ، 
 أك لئلعبلف عف حاالت الطكارئ، أك  إصدار التكجييات عند الحاجة، ككذلؾ إيجاد رمكز/

 ,"Code Green"ثبل متَّفىؽ عمى استخداميا في حاالت الطكارئ )م (Codes)مصطمحات 
"Code Red"  إلخ.( لتنبيو المختصيف لحدكث طارئ كما يجب القياـ بو. كتتمثؿ أىمية

استخداـ الرمكز في أف عدـ اإلعبلف عف الطكارئ بصكرة سميمة يؤدم إلى اليمع كما ينجـ 
 عنو مف تدافع قد تفكؽ خطكرتو خطكرة الظرؼ الطارئ المعمىف عنو.
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ة عمى تجميع كفرز كالتخمص مف النفايات الطبية، كعمى كجو تطبيؽ المعايير العالمي .ك 
رشادات منظمة  (Incinerator)الخصكص استخداـ المحرقة )المرمدة(  كفؽ مكاصفات كا 

الصحة العالمية المتعمقة بكفاءة تمؾ األجيزة، كدرجة الحرارة المطمكبة، مما يمنع مف تصاعد 
عمى  التي تشكؿ خطران  (Dioxins, furans and co-planar PCBs)المكاد السامة مثؿ 

البيئة كاإلنساف. مع مبلحظة أف يتـ استخداـ جياز المحرقة كمرحمة انتقالية إلى حيف 
كأجيزة اإلتبلؼ  (Autoclave)استخداـ كسائؿ أكثر فاعمية كأجيزة األكتككميؼ 

(Shredders)  كالميكرككيؼ(Microwave) . 
 (Accreditation Standards)فاء بمعايير االعتماد األخذ بمبدأ االعتماد المبني عمى الك  .ز 

، كالبدء الفكرم في استحداث معايير االعتماد المحمي كخطكة أكلى نحك كدكليان  محميان 
الحصكؿ عمى االعتماد الدكلي مف جيات متخصصة؛ ألف ذلؾ  سيكفر بيئات أفضؿ، 

ة مف المنشآت الصحية كيكفر ثقة المريض كشركات التأميف في جكدة كسبلمة الخدمة المقدم
كيسيؿ اختيار األصمح منيا، كيكفر بيئة عمؿ آمنة لمطاقـ الصحي كاإلدارم فييا مما 
ينعكس إيجابا عمى األداء ثـ الخدمات المقدمة لممرضى، كما سيكفر الظركؼ المبلئمة التي 

الناجمة تؤدم إلى المحافظة عمى المنشآت مف حيث المباني كالتجييزات بما يجنِّبيا الخسائر 
عادة التجييز كالتشغيؿ،  عف تكقفيا؛ كالمتمثمة في خسارة في الخدمة، كتكمفة في اإلصبلح كا 

 كتكمفة عبلج الطاقـ كالبعد عف العمؿ لساعات أك أياـ. 

إدراج برنامج ككسائؿ األمف كالسبلمة، بما في ذلؾ التدبير اليندسي لمكاف العمؿ منذ مرحمة  ( 2)
الصحي كالتخطيط لمشركع التكسعة أك التجديد لممنشآت القائمة، التخطيط إلنشاء المرفؽ 

كاالستفادة في ذلؾ مف األدلة كاإلرشادات الصادرة عف جيات متخصصة كما كرد في 
دارة األمف كالسبلمة بالمستشفيات( مف الجزء الثالث )الجانب العممي )رابعان  : برنامج كا 

 لصحية(. لتطبيػػػؽ مفيـك األمف كالسبلمة في المنشآت ا

جراءات أمف كسبلمة محكمة كاضحة كمكتكبة، كيتـ  ( 3 إيجاد خطط كسياسات كضكابط كا 
تحديثيا حسب المستجدات، كتككف معمكمة لجميع المكظفيف حسب مكاقعيـ، ككذلؾ تكفير 
خطط تدريب جيدة تشمؿ كؿ العامميف بالمستشفى باختبلؼ مكاقع عمميـ، كحسب الحاجة 

كفؽ التفاصيؿ الكاردة في )ثالثا( مف الجزء الثالث )الجانب العممي كطبيعة العمؿ. كذلؾ 
 لتطبيػػػؽ مفيـك األمف كالسبلمة في المنشآت الصحية( مف ىذا البحث.
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لضركرة أف تككف المستشفيات آمنة لمعمؿ في الظركؼ العادية، كنظرا لزيادة أىمية ذلؾ  نظران  ( 4)
قَّع مف المستشفيات تقديـ الخدمات في فترات إباف األزمات كالككارث؛ باعتبار أنو ييتى  كى

ال سيما لتكافر  -األزمات كالككارث بسبب ازدياد اإلصابات كحاجتيا العاجمة كالماسة لمعبلج 
مؤشرات تزايد حدكث الككارث الطبيعية، كذلؾ في ظؿ المتغيرات المناخية التي يشيدىا 

قَّع معيا زيادة تمؾ الكتيرة  ، يكصي الباحث باألخذ بما -بصكرة متصاعدة العالـ، كالتي ييتىكى
: التخطيط كاالستعداد لحاالت الككارث كالطكارئ العامة( مف الجزء الثالث كرد في )ثانيان 

 )الجانب العممي لتطبيػػػؽ مفيـك األمف كالسبلمة في المنشآت الصحية( مف ىذا البحث.

ة ضد المرضى، كضد مقدمي االىتماـ بالتعامؿ مع حاالت العنؼ في المنشآت الصحي ( 5)
قبلؿ المخاطر الكاقعة عمييـ مف ذلؾ. بما في ذلؾ تدريب  الرعاية الصحية، كذلؾ لحمايتيـ كا 
دارة السمكؾ العدائي أك اليجكمي المتصاعد. كتتأكد أىمية ذلؾ بتزايد  المكظفيف عمى إدراؾ كا 

ت كما كرد في حاالت العنؼ عمى األطباء كطاقـ التمريض كغيرىـ مف مكظفي المستشفيا
دارة األمف كالسبلمة بالمستشفيات( مف الجزء الثالػث )الجانب العممي  )رابعا: برنامج كا 
لتطبيؽ مفيكـ األمف كالسبلمة في المنشآت الصحية( مف ىذا البحث. كاالستفادة في ذلؾ 
 -مف األدلة كاإلرشادات الكاردة في ىذه الدراسة كغيرىا؛ الصادرة عف جيات متخصصة 

إرشادات التعامؿ مع العنؼ في مكاف العمؿ الكاردة في  -بيؿ المثاؿ، ال الحصر عمى س
الدليؿ الصادر عف منظمة العمؿ الدكلية، كالمجمس العالمي لمتمريض، كمنظمة الصحة 

 ,International Labour Organization)العالمية، كالخدمات العامة الدكلية 
International Council of Nurses, World Health Organization and 

Public Services International)  بعنكاف(Framework Guidelines for 
Addressing Workplace Violence in the Health Sector: The Training 

Manual) . 

تكثيؽ حكادث العنؼ كالجرائـ في المرافؽ الصحية. كذلؾ ألىمية التكثيؽ الستخبلص  ( 6)
بىر كالعمؿ عمى تبلفي مسببات الحكادث مستقببل كتحسيف التعامؿ معيا حيف الدركس كالعً 

 كقكعيا.
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تقانو لما  –كؿ في مجالو  –مرىكف بمعرفة المكظفيف  بعاليةألف نجاح كؿ ما كرد  نظران  ( 7) كا 
يجب عميو مف عمؿ لمنع كقكع الحكادث كاألخطاء ابتداءن، كحسف التعامؿ معيا عند كقكعيا، 

دة الكضع إلى طبيعتو بعد كقكعيا، كبما أف ذلؾ ال يتأتَّى إال بالتدريب الجيد ككيفية إعا
كقياس مدل الجاىزية كاكتشاؼ نقاط الضعؼ لتبلفييا، كتكرار ذلؾ عمى فترات معقكلة، 

لكؿ المكظفيف كالمكظفات بالمنشأة  يكصي الباحث باالىتماـ بذلؾ، كجعؿ التدريب إلزاميان 
قـ التمريض كالطاقـ الفني. ىذا باإلضافة إلى تكفير اإلرشادات ليـ بمىف في ذلؾ األطباء كطا

كلممرضى كالزكار كالمراجعيف لكيفية التصرؼ خبلؿ الطكارئ كالككارث، كذلؾ في شكؿ 
 لكحات إرشادية ككتيبات كمطكيات.

عيا لمتنبيو ألىمية االستعداد لمككارث كالعمؿ عمى تجنبيا ما أمكف، كحسف مكاجيتيا عند كقك  ( 8)
كتقميؿ آثارىا السالبة، يكصي الباحث بعقد مؤتمر بعنكاف )ما ىي تبعات الفشؿ في االستعداد 
كاالستجابة لمميددات المعركفة لجماىير المرضى؟( يناقش المكضكع مف جكانبو كافة، كأف 
ييدعى لممشاركة فيو المسؤكلكف عف المنشآت الصحية في القطاع العاـ كالخاص، كأف يشارؾ 

تجارب الدكؿ األخرل، مف خصصكف مف داخؿ كحارج السكداف، كذلؾ لبلستفادة فيو مت
 كلبلطبلع عمى المستجدات في ىذا المجاؿ.

الدراسات المستقبمية: إجراء دراسات إضافية عف األمف كالسبلمة في المنشآت الصحية،  ( 9)
 ما يمي: –عمى سبيؿ المثاؿ  –ككذلؾ دراسات تتعمؽ بالجاىزية لمطكارئ 

 تحريؾ كنقؿ المرضى إباف الطكارئ كالككارث،  -

 Mass decontamination and)التطيير كالعبلج الكقائي الجماعي   -
prophylaxis)، 

 الرعاية الجماعية لمحشكد.  -
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ومقررات عمـو الحاسوب بالكميات  بيف دراسة مادة الحاسوب بالتعميـ الثانوي االرتباطية العالقة
 المتخصصة بالتعميـ العالي

ج(نراس جحمل جكةلي جالةةلومجوالتلمو ججبمعة جوانيجالنيل)

 محمد الفاتح عوض فرج هللا 

 عطبرة –جامعة وادي النيل  –محاضر بكلية العلوم والتقانة ال

 :املستخلص

الكشؼ عف العبلقة االرتباطية بيف دراسة مادة الحاسكب التي تدرس  إلىىدفت الدراسة 
بالصؼ الثالث الثانكم كمقررات الحاسكب المرتبطة بالمادة ك تدرس بالكميات المتخصصة بالتعميـ 

 العالي.

( طالبان كطالبة مف طبلب القسـ العممي بالتعميـ 279سة القصدية  مف )كتككنت عينة الدرا
( تخصص عمـك 2009-2006) لؤلعكاـالثانكم الذيف قبمكا بكمية العمـك كالتقانة بجامعة كادم النيؿ 

الحاسكب .كما اتبع في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لمبلءمتو لمدراسة. كعكلجت البيانات 
( لحساب المتكسطات الحسابيػػػػػػػة كاالنحرافات المعياريػػػػػػػػػػػػػة SPSSباستخداـ برنامج )حصائيان إ

 .Pearsonلدراسػػػػػػػة الفركؽ ، معامؿ ارتباط بيرسكف  (T-Test)كالمعػػػػػدؿ التراكمي كاختبار "ت" 

ثانكم كمقررات أظيرت نتائج الدراسة : ال تكجد عبلقة ارتباطية بيف دراسة مادة الحاسكب بال
يكجد فرؽ داؿ  ال أم(، 1لمقرر كاحد برمجة ىيكمية) إالعمكـ الحاسكب المرتبطة بيا بالكمية 

بيف المعدؿ التراكمي لمطبلب الذيف درسكا مادة الحاسكب بالثانكم كالذيف لـ يدرسكىا ، بينما  إحصائيان 
الداللة  لي عند مستك المعدؿ التراكم أنثي( في/لمجنس )ذكر ليعز  إحصائيان يكجد فرؽ داؿ 

(α=0.05لصالح الطالبات )كبناء عمي نتائج الدراسة تـ تقديـ التكصيات المبلئمة ،. 

Abstract  

The Correlative Relationship between Studying Computer Subject in 

Secondary Education & Computer Syllabuses in the Specialized Faculties (A 

Case Study of Faculty of Science &Technology, Nile Valley University). 
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This study aimed to investigate the correlation between studying the 

subject of computer at secondary stage and the subjects of computer at the 

specialized faculties of Higher Education .The sample consisted of (279) 

boys and girls chosen deliberately from the secondary stage students of 

scientific section enrolled at the Faculty of Science & Technology Nile 

Valley University for the academic years (2006-2009), computer science 

specialization. 

The statistical analysis was carried out using (SPSS) to calculate 

arithmetic means, standard deviations, T-Tests and Pearson coefficients. 

The results of the study revealed that :There is no statistical 

significant difference in the accumulated score between the two groups those 

who studied the computer subject at the secondary stage and those who don't 

study the subject , while there's a statistical significant difference at (α=0.05) 

due to gender (male, female) in favor of female in the accumulated score 

.Based on the result of the study some appropriate recommendations were 

suggested. 

 المقدمة  -1

السمة الرئيسية لعصر المعمكمات الذم نعيش فيو اليكـ ىذا التطكر  أف إلىالكاقع يشير  أف
ىذه الثكرة  أصبحت. كقد كرة المعمكمات كتكنمكجيا االتصاؿ، كالذم لـ يسبؽ لو مثيؿث أحدثتوالذم 

في نطاؽ المعمكمات كطرؽ تنظيميا كتبكيبيا كتكظيفيا باستخداـ التقنيات  التكنمكجية تفرض تحديان 
 ثكرة التكنمكجيا. أحدثتياالتي 

 األليكمف بيف ىذه التقنيات التي اجتاحت شتي المجاالت كالمياديف الحاسب 
(Computer كشبكة )األنترنت (Internet ، )انع كالبنكؾ كالمصالح كالمؤسسات المص فأصبحت

كتعامبلتيا كتخزيف  أعمالياكمنيا التعميمية كالجامعات كمدارس التعميـ العاـ تتعامؿ في تسيير 
 تعميميا عبر كسائؿ االتصاؿ المختمفة. كأساليببياناتيا 

 أفراديصبح المجتمع بما فيو مف  أف كاألساسيةالضركرة الممحة  أىميةكمنيا ىنا تبرز 
عمي مكاكبة العصر كمستجداتو التي تتسـ بطابع التقدـ التقني كاالنفجار المعرفي  سات قادران كمؤس

باستخداـ التقنيات الحؿ الكحيد الذم يجعؿ  اإللماـبعد يكـ ليصبح  ككثرة المخترعات التي تظير يكمان 
ات استخداـ في مقدمتيا ميار  ايرة متطمبات ىذا العصر كالذم يجئالفرد كالمجتمع قادريف عمي مس
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( كالخبرة Flowchartingالحاسب االلي في عدة جكانب كالمقدرة عمي البرمجة كمخططاتيا )
 كالبيئة. باإلنسافالمستمدة في تشغيؿ كاستخداـ الحاسب االلي كمعرفة مدل عبلقتو 

 مشكمة الدراسة  -2

 أفالدكر الذل يجب  فيالنظر  إلعادةحاجة ممحة كبيئة مؤثرة  في أصبحتمدرسة اليكـ  إف
ما  بأحدثاالستعانة  إفحكلو  ال خبلؼكالذل  أساسيةعصر يعد التغير فيو سمة  فيتقكـ بو 
 أىميةيؤكد عمى  كمككنان  ليو التكنمكجيا مف تقنيات لحكسبة المناىج التعميمية يعد متطمبان إتكصمت 

 تأخذكرة كنامية االتجاىات بيئة مدرسية متط فيتجاكز المألكؼ لكى يتـ التعميـ  فيدكر المدرسة 
 المستقبؿ . الىتماـ بمتغيرات العصر كتنظر إلىبعيف االعتبار ا

الحاسبات  أفكمف ثـ نجد  يلاآلىـ الميارات المعاصرة ميارة استخداـ الحاسب كلعؿ مف أ
نتعايش  التياالتصاالت  أنكاعمختمؼ  فيجميع مجاالت الحياة ككثرت تطبيقاتيا  فيانتشرت  األلية

بمدارس  المدرسيبالمنيج  لياآلصبح ارتباط الحاسب أكنتعامؿ معيا كمنيا مجاؿ التعميـ، كلذا 
مراحمو المختمفة ضركرة تأكد لزكمية استخداـ ىذه التقنية كأمر ال مفر منو لمكاجية  فيالتعميـ العاـ 

تأخذ  التيمية التعميمية تفرض ضركرة تطكير  العم التيتحديات ثكرة المعمكمات كتكنمكجيا االتصاؿ 
مف طبيعة ىذه التحديات باالستفادة مف المستحدثات العممية كالتكنمكجية السيما  األساسيةمبلمحيا 

خمس  إلىر العمماء تتضاعؼ كؿ ثبلث يالمعارؼ كما يش إف (1)1(2004،59كما يذكر)صالح جادك
 .ال غنى عنو أمران المعارؼ  كبة لكؿالذل يجعؿ تكفير بيئة محفزة لمتفكير كمكا األمرسنكات، 

 الدراسة  أىمية -3

 الدراسة فيما يمى: أىميةتظير 

جيد لما يتمتع بو  تعميميالحاسكب ككسيط  ألىميةلمبحث  ىامان  يشكؿ مكضكع الدراسة مجاالن  3-1
مكاناتمف مزايا مؤثرة  لما يكفره  باإلضافةتقنية ىائمة متضمنة المثيرات البصرية كالسمعية   كا 

 تؤثر في التحصيؿ. إيجابيةالحاسكب كتقنية مف تطبيؽ عممي كجميعيا عكامؿ 

                                                           

 الصفحة . إلىسنة النشر كالرقـ الثاني  إلىيشير  األكؿ الرقـ  (1)
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الكشؼ عف العبلقة االرتباطية بيف دراسة مادة الحاسكب التي تدرس بالتعميـ الثانكم  إمكانية 3-2
 كمقررات الحاسكب التي تدرس بالكميات المتخصصة بالتعميـ العالي.

عف التعميـ  كالمسؤكليفة المناىج باىتماـ الباحثيف بى مكضكع حكسحظف يأكالتشجيع ب اإلثارة 3-3
 .العالي

 ىداؼ الدراسة :أ -4

 :ىلإ الدراسةتيدؼ ىذه 

 . تدرس بالمرحمة الثانكية التيالتعرؼ عمى كاقع مضمكف محتكل مادة الحاسكب  4-1

مادة الحاسكب التي تدرس بالتعميـ الثانكم كمقررات عمـك  محتكلل لمعبلقة االرتباطية دراسة 4-2
بعمـك  ةالمعرف تأثيرمدل  حجـ  ىالتعرؼ عمبيدؼ  الحاسكب بالكميات المتخصصة بالتعميـ العالي

 .العاليبالتعميـ  ةالبلحق ةالدراس في عمى قدرات الطالب لبلستفادة مف ىذه المعرفة الحاسكب

ات ذسيؽ كالتكامؿ بيف المكاد نالت ؽات بكيفية تحقييمقترحات كتكص إلىالكصكؿ  ةمحاكل 4-3
 .كالعالي االرتباط بمناىج مؤسسات التعميـ العاـ

 فرضيات الدراسة: -5

ىؿ ىناؾ  ىك:ة ك الذل تبرزه مشكمة الدراس الرئيسيضكء السؤاؿ  فيتتحدد فرضيات الدراسة 
الحاسكب بالكميات  عمكـ  لمقررات عند دراستو  تحصيؿ الطالب ىثر عمأ أكارتباطية عبلقو 

 الثانكية ؟ ةمف ماده لمحاسكب بالمرحم ودرس كما العاليبالتعميـ  المتخصصة

 .(05.0)عند مستكل داللة   تيفالتالي تيفار الفرضيبكسيتـ تحديد اخت

في مادة  الثانكية ةالشياد في بيف متكسط معدؿ الدرجات إحصائيةداللة  ذم يكجد فرؽ 5-1
 . لمقررات عمـك الحاسكب  التراكميكالمعدؿ الحاسكب 

 أنثى(. زل لمجنس )ذكر /ػات يعػبيف متكسط الدرج إحصائية ػةدالل ذمرؽ ػيكجد ف ال 5-2
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 حدود الدراسة: -6

ـ 2005تتمثؿ حدكد الدراسة المكانية بالتطبيؽ عمي كمية العمـك كالتقانة التي افتتحت في عاـ   
الدراسة  اقتصرتـ بكالية نير النيؿ )السكداف( كقد 1994بجامعة كادم النيؿ التي تأسست في عاـ 

(  2009-2006) لؤلعكاـفي حدكدىا البشرية كالزمانية عمي الطبلب الذيف تخرجكا في الكمية 
 .كأكممكا متطمبات تخرجيـ

 : ةمجتمع وعينة الدراس -7

( 2009_2006) لؤلعكاـ الطبلب المقبكليف بكمية العمـك كالتقانة مف كف مجتمع الدراسةتكي
مكتب القبكؿ  إجراءاتطالبان كطالبة كتـ قبكليـ حسب  301كالبالغ عددىـ  تخصص عمكـ حاسكب

متجانسان لحد كبير كقد  مجتمعان بالتعميـ العالي مف طبلب القسـ العممي بالمدارس الثانكية ، كيمثمكف 
طالبان كطالبة مع  279 أفرادىاالمجتمع كعينة قصدية بمغ عدد  أفرادف جميع تـ اختيار العينة م

العينة  أصبحتطالبان كطالبة كلذا  22استبعاد الطبلب الذيف لـ تكف بياناتيـ مكتممة كبمغ عددىـ 
 ,Y ( تكزيع بيانات العينة كفؽ متغيرييا1)رقـ كيكضح الجدكؿ  األصمي% مف المجتمع  92.7تمثؿ 

X  عمي التكالي مف الذيف درسكا مادة الحاسكب بالمرحمة الثانكية كجمسكا المتحانيا في الشيادة
لـ يدرسكا المادة  كالذيف computerالسكدانية حسب الحدكد الزمانية لمدراسة كيشار الييـ بالرمز 

 تخصصيف المقبكلفي الدراسة كالجميع مف  non computerبالمرحمة الثانكية كيشار الييـ بالرمز 
 عمـك الحاسكب بالكمية.

 (1الجدوؿ رقـ)

 يكضح تكزيع عينة الدراسة كفؽ متغيرييا كالنكع )ذكر / أنثي(

 

 الجنس المتغير

 المجموع أنثي ذكر

X 
computer 

63 144 207 

Y 31 41 72 
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non computer 

 279 185 94 المجمكع

 بكمية العمكـ كالتقانة.المصدر :السجبلت بمكتبي المسجؿ كالسكرتير االكاديمي 

 مصطمحات الدراسة: -8

يقصد بمادة الحاسكب بالمرحمة الثانكية المادة التي تدرس بالصؼ الثالث الثانكم كتؤىؿ  .1
 لنيؿ الشيادة الثانكية. األخرلالطالب ضمف المكاد 

الكميات المتخصصة يقصد بيا الكميات بالتعميـ العالي التي تؤىؿ الطبلب لنيؿ الدرجة  .2
 .الجامعية في تخصص عمـك الحاسكب أك تقانة المعمكمات

 منيج الدراسة : -9

اتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لمبلءمتو ليذه الدراسة التي تستيدؼ التحقؽ مف 
معرفة العبلقة االرتباطية بيف دراسة مادة الحاسكب التي تدرس بالتعميـ العاـ بالمرحمة الثانكية 
 كمقررات عمكـ الحاسكب بالتعميـ العالي بالكميات المتخصصة ، كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ البيانات
كالمعمكمات التي تـ جمعيا مف مصدرييا مكتب المسجؿ كالمكتب االكاديمي بكمية العمكـ كالتقانة 
بجامعة كادم النيؿ .كما شممت منيجية  الدراسة زيارات ميدانية لبعض المدارس الثانكية خاصة التي 

رؼ عمي كاقع كالمعمميف بغية التع إداراتيالقاءات مع  إجراءمضت عمي تأسيسيا فترة طكيمة بيدؼ 
مف كجكد التجييزات البلزمة كالمعمؿ كمعمـ المادة كغيرىا  كالتأكدتدريس مادة الحاسكب بالمدرسة 

 التي تساعد عمي تدريس المادة بفعالية.

 :اإلحصائيةالمعالجة  -10

التي يعتمد عمييا  األساسية األدكات لحدأدراسة عممية  أمتعد في  اإلحصائيةالمعالجة  إف
لبيانات الدراسة باستخداـ برنامج  اإلحصائيةفي تصميـ الدراسة كتحميؿ نتائجيا كقد تمت المعالجة 

SPSS باستخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار  اإلحصائيةالتحميبلت  ألجراء
بيف  Pearsonعادلة بيرسكف ( لمتحقؽ مف داللة الفركؽ كمعامبلت االرتباطات بمT-Test"ت")

الدرجات في مادة الحاسكب بالتعميـ كالثانكم كبعض مقررات عمكـ الحاسكب بالكمية ك تكضح 
 التي يمكف باستقرائيا عرض نتائج الدراسة كتفسيرىا. اإلحصائيةالجداكؿ  التالية البيانات 
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الثانكم ك متكسط المعدؿ يكضح معامؿ االرتباط بيف متكسط مادة الحاسكب بالتعميـ  (2جدوؿ رقـ)
 التراكمي لمقررات عمـك الحاسكب المرتبطة بمادة الحاسكب بالثانكم

متوسط مادة 
 الحاسوب بالثانوي

متوسط المعدؿ التراكمي 
 لمقررات الحاسوب بالجامعة

مستوي  الداللة معامؿ االرتباط
 الداللة

 غير داؿ 0.068 0.127 65.77 72.35

 

يكضح معامبلت االرتباط بيف درجات مادة الحاسكب بالتعميـ الثانكم  كدرجات  (3الجدوؿ رقـ)
مقررات عمـك الحاسكب بالكمية المرتبطة بكتاب الصؼ الثالث الثانكم لممجمكعة التي درست مادة 

 computerالحاسكب 

 الداللة معامؿ االرتباط المقرر ـ

 داؿ *0.150 (1برمجة ىيكمية ) 1

 غير داؿ 0.124 كىياكؿ البياناتالخكارزميات  2

 غير داؿ 0.096 رياضيات متقطعة 3

 غير داؿ 0.070 نظـ التشغيؿ 4

 غير داؿ 0.038- ذكاء اصطناعي 5

 α≤0.05داؿ عند * 
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في المعدؿ التراكمي لمقررات عمكـ  (T-test)باختبار ت  يكضح داللة الفركؽ (4جدوؿ رقـ)
 الحاسكب بالكمية لممجمكعتيف

 X المتغير
Computer 

n1(207) 

Y 
non-computer 

n2(77) 

 

t 

رية
 ح
رجة

د
 

 

اللة
 الد

كم
مست

 

  انحراؼ معيارم كسط حسابي انحراؼ معيارم كسط حسابي البيانات

1.438 

277  

0.152 

65.76 5.95 64.61 6.12 

 

ف  في المعدؿ التراكمي بيف الطبلب  (T-test)يكضح داللة الفركؽ باختبار ت  (5جدوؿ رقـ )
 أنثي/ كفقان لمجنس ذكر  computer)كالطالبات الذيف درسكا مادة الحاسكب بالثانكم) 

  إناث ذكور الجنس

 

t ٌة
حر

ة 
ج

در
لة 

ال
 د

ي
و
ست

م
 

 N1=63 N2=144 ددعػػػػػػػػػػػػػػػال 

المتكسطات كاالنحرافات 
 المعيارية

كسط  انحراؼ معيارم كسط حسابي
 حسابي

انحراؼ 
 معيارم

2.316 205 0.022 

معدؿ تراكمي لمقررات 
 الحاسكب بالكمية

64.337 66.394 6.797 5.440 

 

 نتائج الدراسة وتفسيرىا: -11

مادة الحاسكب  لالدراسة فيما سبؽ أىتمت  بالكشؼ عف العبلقة االرتباطية بيف محتك  إف
مقررات عمـك  الحاسكب بالكمية المرتبطة بمادة الحاسكب  لالتي تدرس بالصؼ الثالث الثانكم كمحتك 
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( ، الخكارزميات كىياكؿ البيانات ، رياضيات متقطعة ، نظـ التشغيؿ 1بالثانكم كىي :برمجة ىيكمية)
 إليمما يشير  0.127قيمة معامؿ االرتباط بمغت  إف( 2ك ذكاء اصطناعي. كيكضح الجدكؿ رقـ )

كىي أكبر مف مستكم  0.068حيث بمغ مستكم الداللة  إحصائية ليس ىنالؾ عبلقة ذات داللة أف
الفرؽ بيف متكسط درجات الطبلب في مادة الحاسكب بالشيادة  أفكىي تبيف  α=0.05الداللة 

المعدؿ التراكمي لمقررات الحاسكب بالكمية المرتبطة بمحتكم مادة الحاسكب في متكسط السكدانية ك 
لـ  الحاسكب. كلذادراستيـ بالكمية لمقررات  ىعم تأثيرليس لو  أمالصؼ الثالث الثانكم غير داؿ 

 .ىاألكلتتحقؽ فرضية الدراسة 

الذيف درسكا مادة  لممجمكعتيفبيف متكسطي المعدؿ التراكمي  اإلحصائيكلبياف داللة الفرؽ 
كالذيف لـ يدرسكا الحاسكب بالصؼ الثالث الثانكم  computerالحاسكب بالصؼ الثالث الثانكم 

non-computer تـ استخداـ اختبار ت  مستقبميتيف كمجمكعتيف(T-test)  كبمغت قيمةt=1.438 
مما  α=0.05كىي قيمة غير دالة عند  0.152( كبمغ مستكم الداللة 3كما يكضحيا الجدكؿ رقـ )

لدراسة مادة الحاسكب بالثانكم  تأثيرليس ىنالؾ  أم المجمكعتيفيؤكد انو ليس ىنالؾ فرؽ داؿ بيف 
 عمي دراسة مقررات عمـك الحاسكب المرتبطة بالكمية.

في تحصيؿ الطبلب  إحصائيةنو ال تكجد فركؽ ذات داللة أكبصفة عامة تبيف البيانات السابقة      
دراستيا. عدـ  أكفي مقررات عمكـ الحاسكب بالكمية لدراستيـ لمادة الحاسكب بالصؼ الثالث الثانكم 

اسكب بالمرحمة الثانكية قد صمـ مف قبؿ خبراء في مجاؿ دراسات مادة الح لمحتك  أفمف  كبالرغـ
تحصيؿ المجمكعة  ىالمادة عم لمحتك  تأثيرضعؼ  إرجاعالجامعات كيمكف  أساتذةالحاسكب مف 

انو يقكـ بتدريسيا بالمرحمة الثانكية معممكف غير  ىعم   computerمف الذيف درسكىا بالثانكم 
نالكا دكرات قصيرة مع االعتماد عمي الكتاب الكرقي  أكمتخصصيف في تدريس ميارات الحاسكب 

دكف التطبيؽ العممي مع عدـ تكفر التجييزات البلزمة لمتدريس كالحكاسيب كغيرىا كما كضح مف 
االمتحاف في الشيادة السكدانية لمادة الحاسكب  أسئمة أفذلؾ  ىإلزيارات ميدانية لممدارس كيضاؼ 
نو يضعؼ اكتساب الطبلب لمميارات أالذم ال خبلؼ  األمرتركز عمي الحفظ كاالستظيار، 

تجعؿ ارتباطيا بالمعرفة  ىكالمفاىيـ المرتبطة بعمكـ الحاسكب كتطبيقيا بطريقة ذات معن األساسية
 .إيجابيان البلحقة 
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ريس بالكمية حيث يقكـ بعممية التدريس متخصصكف في عمكـ كذلؾ بخبلؼ كاقع التد
مع التركيز عمي التحصيؿ النكعي  األقؿ ىالحاسكب كتقانة المعمكمات مف حممة الماجستير عم

باالىتماـ بالعمميات العقمية المعرفية العميا بما يناسب التعميـ العالي كالتدريب العممي بالمعامؿ الذم 
 اعدك التدريس.يشرؼ كيقكـ بمتابعتو مس

بيف متكسط تحصيؿ الطبلب في مادة  إحصائيةكلمعرفة ما اذا كانت الفركؽ ذات داللة 
الحاسكب بالتعميـ الثانكم كمتكسطات المعدؿ التراكمي بالكمية لكؿ مقرر مف مقررات الحاسكب التي 

( كىي تبيف ليس ىنالؾ 3شممتيا الدراسة تـ حساب معامبلت االرتباط التي يكضحيا جدكؿ رقـ)
بيف متكسط التحصيؿ في مادة الحاسكب بالثانكم كالمعدؿ التراكمي بالكمية  إحصائيان عبلقة دالة 

لممقررات خكارزميات كىياكؿ البيانات ، رياضيات متقطعة ، نظـ التشغيؿ كذكاء اصطناعي حيث 
مما يؤكد ما  (α=0.05ر مف )االحتمالية لكؿ مقرر أكب Pكانت قيمة المعامؿ غير دالة ككذلؾ قيمة 
بعدـ كجكد عبلقة ذات داللة  أشارتالتي T-test)ت )سبؽ ذكره عند دراسة الفركؽ باستخداـ 

بيف متكسط تحصيؿ درجة الحاسكب بالثانكم كمتكسط المعدؿ التراكمي لمقررات عمـك  إحصائية
 بالثانكم.الحاسكب المرتبطة بمادة الحاسكب 

يف متكسط التحصيؿ في مادة الحاسكب بالثانكم كمقرر برمجة أما قيمة معامؿ االرتباط ب
كىي  0.031االحتمالية  Pحيث بمغت قيمة  إحصائيان كىي دالة  0.150( فقد بمغت 1ىيكمية )

 أفكيمكف تفسير ىذه العبلقة الدالة   إحصائيان العبلقة دالة  أف( مما يشير (α=0.05أصغر مف قيمة 
الفصؿ الثاني كىي المادة الكحيدة مف عمكـ الحاسكب التي  – األكؿىذا المقرر يدرس في المستكم 

كىي التي تدرس بكتاب الصؼ الثالث الثانكم  Pascalتدرس في ىذا الفصؿ باستخداـ لغة برمجة 
لفة الطبلب كتعكدىـ عمييا كىي لغة سيمة الفيـ مع كجكد معمؿ لمتدريب بخبلؼ إ ىإلمما يشير 
عميو محتكم كتاب  لبتفصيؿ أكثر مما يحتك  األكؿ لبعد المستك التي تدرس  األخرلالمقررات 

 الحاسكب  الصؼ الثالث الثانكم.

 إحصائيةنو ال يكجد فرؽ ذم داللة أجؿ اختبار فرضية الدراسة الثانية التي تنص أأما مف 
لمجنس فقد تـ استخداـ  لبيف متكسط درجة مادة الحاسكب بالثانكم كمتكسط المعدؿ التراكمي يعز 

بيف المتكسطيف لعينة الطبلب كالطالبات الذيف درسكا مادة الحاسكب بالثانكم  T-test ) تبار ت)اخ
computer (بيف متكسط المعدؿ التراكمي  إحصائيةانو يكجد فرؽ ذم داللة 5) كيكضح جدكؿ رقـ
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كىي دالة  2.316فرضية الدراسة حيث بمغت قيمة ت  تتحقؽكبذلؾ ال   اإلناثيعزم لمجنس لصالح 
 205عند درجة حرية  α=0.05كىي اصغر مف  0.022االحتمالية  Pبمغت قيمة  إذ إحصائيان 

قؿ مف أ اإلناثكيمكف تفسير ذلؾ لمظركؼ االجتماعية في المجتمع السكداني التي تجعؿ خركج 
 باإلضافة اإلناثتنمية عادات استذكار صحيحة كسميمة لدم  إلىخركج الذككر كىي ظركؼ داعمة 

لما لمبنات مف قدرة أكبر عمي تنظيـ الكقت كلحساسيتيف في ىذه المرحمة العمرية في التكيؼ مع 
مف حكليف  األخريفالسركر ككسب الرضا كاىتماـ  إدخاؿمتغيرات المرحمة الجامعية كالحرص عمي 

يف في لممياـ كالكاجبات المطمكبة منيف مما يجعؿ الفرؽ لصالح ىفز بإنجاكذلؾ  األسرة أفرادخاصة 
 المعدؿ التراكمي مقبكالن.

 أىـ نتائج الدراسة: -12

 :أىميانتائج  ىإلتكصمت الدراسة 

 تكجد عبلقة ارتباطية بيف متكسط الدرجات في الشيادة الثانكية في مادة الحاسكب  ال
بالصؼ الثالث كمتكسط المعدؿ التراكمي لمقررات عمـك الحاسكب المرتبطة بمادة الحاسكب 

 بالكمية. األكؿ ل( الذم يدرس بالمستك 1الثانكم ما عدا مقرر برمجة ىيكمية)بالصؼ الثالث 

  (.ىأنث /في المعدؿ التراكمي لمقررات الحاسكب يعزم لمجنس )ذكر  إحصائيان يكجد فرؽ داؿ 

  تبيف الدراسة مف استطبلع لعينة مف مدارس البنيف كالبنات التعميـ الثانكم عدـ تكفر
( كيقـك Softwareرية )المعدات المادية الحكاسيب ،البرامج التجييزات كالمعينات الضرك 

معممات مف غير المتخصصيف بؿ مف تمقكا تدريبات قصيرة في  أكبالتدريس غالبان معممكف 
 الجانب النظرم كالحفظ كالتمقيف. ىف طبيعة الدراسة تركز عمأعمـك الحاسكب ك 

 الخاتمة والتوصيات: -13

تشخيص الكاقع الفعمي لما يتقنو  إليصة لككنيا ترمي خا أىميةىذه الدراسة تحمؿ  إف
مؤسسات التعميـ العالي،  ىلإالطبلب في ميارات مادة الحاسكب عند انتقاليـ مف المرحمة الثانكية 

تحديد أىـ الميارات التي يتقنيا الطبلب كتمؾ التي لـ  ىإلكبقدر معقكؿ مف التفصيؿ  ىتسع أنيا أم
نقاط  ىالتعرؼ عم ىإلالذم سيرشد  األمرالتي حددتيا المناىج  األىداؼيتقنكىا بعد في ضكء 

 أساليبالطبلب كمدخؿ لمعالجتيا كاف ذلؾ بتعديؿ المناىج أك تغيير  لالضعؼ كالثغرات الميارية لد
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لعممية  كاإلتقافالجكدة  إلىتطكير نظاـ التقكيـ بيدؼ الكصكؿ  أكالتدريس أك تبديؿ مكاقؼ التعمـ 
 التعميـ.

 :تيةاآلنتائج الدراسة كالخاتمة يمكف التقدـ بالتكصيات كفي ضكء 

  تعييف المعمميف كالمعممات مف الذيف تخرجكا في كميات عمكـ الحاسكب المتخصصة مع
 التدريب التربكم أك الذيف تخرجكا في كميات التربية قسـ الحاسكب.

  بالمدارس الثانكية مع االىتماـ تييئة البيئة التعميمية المدرسية بتكفير المعامؿ ذات الكفاءة
 كالتركيز عمي التطبيؽ العممي.

  فاعمة في التدريس الصفي بما يثير الدافعية كحب  كأداة اإللكتركنيةتكظيؼ التقنيات
 .اإللكتركنيكالتعمـ  كاألنترنتاالستطبلع لدم الطبلب الستخداميا 

  المناىج بيف كزارة التربية كالتعميـ كمؤسسات التعميـ العالي. أعدادالتنسيؽ عند 

 

 : المراجع

جميكرية السكداف، كزارة التربية كالتعميـ ، المركز القكمي لممناىج كالبحث التربكم  .1
د  ، أعداد أ.(ـ2003بخت الرضا، كتاب عمكـ الحاسكب الصؼ الثالث الثانكم )

 الخرطـك :ركعة لمطباعة. مد،عكض حاج عمي ، د. السماني عبدالمطمب أح

 أكراؽ_________________، كزارة التربية كالتعميـ ، مجمس امتحانات السكداف،  .2
 .2009- 2006امتحانات الشيادة السكدانية لمادة عمـك الحاسكب مف 

( . تطبيقات عممية في تنمية التفكير االبتكارم باستخداـ 2004جادك ) أبكصالح  .3
 ، عماف : دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع. األردفممشكبلت ، نظرية الحؿ االبتكارم ل

(. اتجاىات طمبة الرياضيات كالحاسكب في جامعة 2011ماىر نظمي قركاني ) .4
في تعمـ  اإللكتركنينحك استخداـ التعمـ -منطقة سمفيت التعميمية  –القدس المفتكحة 

 .1/2/2015بتاريخ   http:\\www.google.comالرياضيات ،

، عماف  األردف،  SPSS اإلحصائي( النظاـ 2000الزعبي كعباس الطبلفحة )محمد  .5
 :دار كائؿ لمنشر كالطباعة .
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 تأصيؿ االختصاص القضائي

 إبراىيـد. محمد مصطفى محمد 

 األستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون

 صمخستمال

لذا اعتبارىا مصدر مف مصادر التشريع غير الرئيسة. ب تياأىمي ستمدأحكاـ المحاكـ ت أف  
البحث تناكؿ بعض المكاد القانكنية ذات النصكص العامة في قانكف اإلجراءات المدنية السكداني 

 ـ التي ال يكجد ليا تفسير في مذكرة تفسيرية إاٌل مف خبلؿ المبادئ التي استقرت قضاءن،1983لسنة 
فسيرية بؿ عدلت في النص بطريؽ غير مباشر. مثاؿ المكاد التي أصبحت تحؿ محؿ المذكرة الت

الخاصة بمف لو حؽ الطعف أك مد المكاعيد أك التي ليا عبلقة بتفسير القانكف أك تأكيمو . كتكصؿ 
 البحث إلي نتائج كتكصيات ميمة بالنسبة لممشرع .  

Abstract 

The importance of the provisions of the courts stems from the source 

of the mind is the main source of legislation. Which are arranged in the 

coming legislative origin such as parliament or the Constituent Assembly. 

Has entrusted the legislator of the Supreme Court the text of legislation the 

right to interpret the laws and the general provisions and other means 

entrusted to the lower courts also explanation right to remove any ambiguity 

or confusion or conflict between the texts, especially public ones, which 

helped to stabilize the provisions and non-conflicting, and I found a lot of 

acceptance of some litigants .The discussion dealt with the general 

interpretation of the texts in a way legislative and practical application on 

some general texts received by Sudanese Civil Procedure Law for the year 

1983 

 مقدمة

بأنكاعيا أك مف حيث ارتباطيا بالمكاف  لتأصيؿ االختصاص القضائي سكاءن كاف لمدعك إف 
 لأك النكع أك الخصكمات أك بالقيمة أك بالزماف ليا عبلقة تبلـز مع القاضي الذم ينظر ىذه الدعك 
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المتعمقة بالعقار تككف مف اختصاص القاضي الذم يكجد  لمف حيث االختصاص مثاؿ: الدعك 
. كمثاؿ: الذم ينظر في نكعية خصكمات معينة كقضايا األنكحة )الزكاج كالطبلؽ بمكاف العقار

كالنفقة ...( تككف مف اختصاص قاضي معيف أك محدد. كىك نفس التقسيـ الذم أخذ بو الفقو 
مكافقة القانكف الكضعي لمفقو اإلسبلمي  لمد يتقصىاإلسبلمي كالقانكف الكضعي. ىذا البحث 

 كالعكس.

 الدعوي ومشروعيتيا وأركانياتعريؼ تأصيؿ 

 تعريؼ التأصيؿ والدعوي

ؿ التأصيؿ لغة  قتمو  الشيء: أصؿ كاألصؿ كاحد األصكؿ . رجؿ أصيؿ الرأم أم محكـ الرأم كأىصى
 (.1عممان فعرؼ أصمو )

غيره . كقيؿ ىك ما يثبت حكمو  ىىك عم ى: ىك عبارة عما يبني عميو غيره كال يبنالتأصيؿ اصطالحاً 
 (.2غيره ) ىبنفسو كيبني عم

خيصكصان كخيصكصية، كاختصو بكذا خصو بو. كالخاصة  بالشيءخصص خصو  التخصيص لغة:
 (.3ضد العامة ، كاختصو أفرده بو دكف غيره  )

. كلمدعكل معاف متعددة منيا ما ىك (4): ىي قكؿ يطمب بو اإلنساف إثبات حؽ عمى غيرهلغة ىالدعو 
حقيقي ، كمنيا ما ىك مجازم كمعظميا يعكد إلى معنى كاحد أصمي كىك الطمب ، كمف ىذه المعاني 

 : 

، كما في قكلو تعالى : (5)الطمب كالتمني: أحيانان ترد الدعكل كاصطبلح بمعنى الطمب كالتمني -1
ٍسنىى( )قيًؿ اٍدعيكا المَّوى أىًك اٍدعيكا الرٍَّحمىفى  أىيِّا مىا تىٍدعيكا فىمىوي األىٍسمىاءي اٍلحي

ـٍ ًفييىا فىاًكيىةه (1) . كقكلو تعالى : )لىيي
) ـٍ مىا يىدَّعيكفى لىيي كى
(2). 

                                                           

 1/11( مختار الصحاح ، إلسماعيؿ بف حماد الجكىرم ، دار العمـ لممبلييف ، بيركت  1)
  ـ ص .2005نحك نظاـ تخصص القضاة ، د. محمد عبد الستار ، دار النيضة العربية ط ( 2)
 9/27لجماؿ الديف أبي الفضؿ محمد بف مكـر بف منظكر ، مج/ ( لساف العرب ،3)
 . 1/286ـ ، 1985، القاىرة   3( المعجـ الكسيط ، إبراىيـ مصطفى كآخركف ، الناشر : مجمع المغة العربية مطابع األكفست ، ط4) 
 . 4/329( القامكس المحيط لمفيركز أبادم ، دار الجيؿ ، بيركت 5)
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الدعاء : كىك الرجاء مف اهلل تعالى لتحقيؽ الطمكح كالرغبة كاالبتياؿ إليو بالطاعة كالعبادة  –2
ـٍ أىًف كما في قكلو تعالى : )دىٍعكىاىي  (3)كالسؤاؿ ـه كىآًخري دىٍعكىاىي تىًحيَّتيييـٍ ًفييىا سىبلى انىؾى المَّييَـّ كى ـٍ ًفييىا سيٍبحى

) ٍمدي ًلمًَّو رىبِّ اٍلعىالىًميفى اٍلحى
، كيجكز القكؿ : "الميـ أشركنا في صالح دعاء المسمميف أك دعكل ( 4)

 .(5)المسمميف"

حؽ عمى غيره، كلكف العرب ال تطمقيا الزعـ : أم أف الدعكل قكؿ يقصد بو اإلنساف إيجاب  –3
 .(6)عمى القكؿ المدعكـ بالحجة كالبرىاف الذم يصبح عندئذو حقان كصاحبو يسمى محقان ال مدعيان 

 الدعوي اصطالحًا:  

اختمؼ الفقياء حكؿ تعريؼ الدعكل عمى الرغـ مف كضكحيا مف ناحية طبيعة الدعكل كآثارىا  
 كشركط قبكليا عمى النحك التالي : 

الحنفية : تعرؼ الدعكل عندىـ بأنيا قكؿ مقبكؿ عند القاضي ييقصد بو طمب حؽ قبؿ غيره أك  –1
أم  –دفعو عف حؽ نفسو ، أم الخصـ كقيؿ الدعكل ىي مطالبة حؽ في مجمس مف لو الخبلص 

 .(7)عند ثبكتو ، كقيؿ ىي قكؿ يطمب بو اإلنساف إثبات حؽ عمى الغير لنفيو –القاضي 

تعرؼ الدعكل عندىـ بأنيا طمب معيف أك ما في ذمة معيف أك ما يترتب عميو أحدىما المالكية :  –2
 .(8)معتبرة شرعان ال تكذبيا العادة

الشافعية : تعرؼ الدعكل عندىـ بأنيا إخبار عف كجكب حؽ لممخبر عمى غيره عند الحاكـ  –3
لو حقان بذمة مف أخبر  ليمزمو بو ، أم أف الخبر الذم بيد المخبر، لمقاضي يحتمؿ الصدؽ مف أف

 .(9)ضده عند القاضي
                                                                                                                                                                             

 ( .110) ( سكرة اإلسراء اآلية1)
 ( .  57( سكرة يس اآلية )2)
 . 10/127( تاج العركس ، لمزبيدم ، منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت  3)
 ( .  10( سكرة يكنس اآلية )4)
 . 4/257( تاج العركس ، مرجع سابؽ  5)
 . 1/286( المعجـ الكسيط إبراىيـ مصطفى كآخركف 6)
 .5/573لمحمد أميف بف عمر المعركؼ بابف عابديف ، دار المعرفة ، بيركت ،  ( رد المحتار ،7)
 .   11/5( الذخيرة لشياب الديف أبي العباس أحمد بف إدريس المشيكر بالقرافي ، عالـ الكتب ، بيركت  8)
 .8/314عممية بيركت   ( نياية المحتاج لمرممي ، شمس الديف محمد بف أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي ، دار الكتب ال9)
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الحنابمة : تعرؼ الدعكل عندىـ بأنيا إضافة اإلنساف إلى نفسو استحقاؽ شيء في يد غيره أك  –4
 .(1)في ذمتو

نمحظ  مف ىذه التعريفات أف الدعكل في الفقو اإلسبلمي ألفاظيا تدكر بيف أنيا قكؿ أك 
إلى نفسو ، فالقكؿ ىك كؿ لفظ قاؿ بو المساف ، تامان كاف أك أخبار أك طمب أك إضافة اإلنساف شيئان 

ناقصان ، كالطمب محاكلة كجداف الشيء كأخذه ، أما المطالبة فيي أف تطالب إنسانان بحؽ لؾ عنده كال 
 تزاؿ تتقاضاه كتطالبو بذلؾ . 

مطة ككؿ ىذه المعاني يجب أف تككف أماـ القضاء ، كيظير ذلؾ كاضحان في المكازنة بيف س 
القاضي كسمطة المحتسب فمف المقرر أنو ال يجكز لممحتسب أف يتعرض لتصفح ما يأمر بو مف 
ف لـ يحضره خصـ مستعد ، كليس لمقاضي أف يتعرض لذلؾ إال  المعركؼ كينيى عنو مف المنكر كا 
بحضكر خصـ يجكز لو سماع الدعكل، كنمحظ أف المحتسب يزيد عمى القاضي بككنو يتعرض 

ف لـ ترفع إليو الدعكل ، أما القاضي فبل يحكـ إال فيما ريفع إليولمفحص عف الم  .(2)نكرات كا 

 الدعوي قانونًا: 

تييئ ىذه الحماية بكاسطة  عندما حٌرمت الدكلة عمى الفرد اقتضاء حقو بنفسو كاف البد أف
الدكؿ  ، كأف تخكؿ لمفرد سمطة الحصكؿ عمى ىذه الحماية ، كلكف أغمب قكانيف المرافعات فيالقضاء

نما تترؾ ذلؾ لمفقو . ففي نطاؽ  العربية كبعض دكؿ العالـ ال تعطي تعريفان محددان لمدعكل ، كا 
 القانكف تـ تعريفيا عمى النحك التالي: 

عٌرفيا القانكف اإلنجمكسككني بأنيا النزاع في محكمة السترداد حؽ خاص يعكد لفرد أك طمب  –1
 .(3)التعكيض عف حؽ شخصي

قو البلتيني بأنيا سمطة أك حؽ االلتجاء لمقضاء أم ىي سمطة قانكنية في االتجاه إلى كعٌرفيا الف –2
 (. 1القضاء ، كىذه السمطة ال تتضمف أم ادعاء بؿ تتضمف سمطة إرادة أمر ما )

                                                           

 . 9/134( المغني البف قدامة ، عبداهلل بف محمد بف قدامة ، دار الفكر ، بيركت ، 1)
. تبصػػرة 209ـ ، ص 1966 1( األحكػػاـ السػػمطانية ، ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػف حبيػػب المػػاكردم ، مطبعػػة مصػػطفى البػػابي ، القػػاىرة ، ط 2)

 . 1/13ىػ ، 1406،  1ف ، مكتبة الكميات األزىرية ، القاىرة ، ط الحكاـ لبرىاف الديف إبراىيـ بف عمي بف فرحك 
 . 126ـ، ص 1972( الكسيط في شرح قانكف المرافعات، د. رمزم سيؼ، دار النيضة العربية، القاىرة، ط 3)



جم1027جج-جينميرججالثمويجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنول اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 21th edition January 2017 
 

 

1
4
2

 

فالدعكل بيذا التعريؼ تصبح حقان مف الحقكؽ التي تثبت لؤلفراد في مكاجية الدكلة. كعٌرفيا أيضان   
بأنيا الحؽ في الحصكؿ عمى حكـ في مكضكع االدعاء ، أم الدعكل ىي حؽ أك سمطة الحصكؿ 
 عمى حكـ في مكضكع االدعاء المقدـ أماـ المحكمة، كعٌرفيا أيضان بأنيا الحؽ في الحصكؿ عمى
الحماية القضائية ، أم ينظر إلى الدعكل بكصفيا حقان محددان لشخص في مكاجية شخص آخر 

 .(2)مضمكنو الحصكؿ عمى تطبيؽ القانكف في الحالة المحددة كمنح المدعي الحماية القضائية

كعرٌفيا الفقياء الفرنسييف كاإليطالييف بأنيا عبارة عف سمطة أك رخصة كىي البدء في تنفيذ  –3
أم ىي سمطة يخكليا القانكف لؤلفراد في  –القانكف المكضكعي بعيدان عف فكرة الحؽ الشخصي 

االلتجاء إلى المحاكـ لحماية حقكقيـ كمصالحيـ، فكؿ متقاضي بحاجة إلى ىذه الحماية القضائية 
كطنيان كاف أك أجنبيان ، أم أف الدعكل حؽ مكضكعي ، كيرل آخركف منيـ أف الدعكل حؽ شخصي 

يقابمو التزاـ ألف الدعكل طمبان إراديان بكضع التشريع مكضع التنفيذ لتطبيؽ القانكف، ألف التشريع ال 
يتضمف قكاعد ال يمكف أف تطبؽ إال بناء عمى طمب مف أحد األفراد فيي سمطة بالبدء في تطبيؽ 
التشريع كىذه السمطة في جكىرىا حؽ شخصي، كنظرية الدعكل كحؽ شخصي مضمكنو أم أف 

خص لو حقان في حماية مصالحو التي نظـ القانكف حمايتيا كأف ىذا الحؽ قد أيعتدم عميو مف الش
جانب شخص آخر كحتى يتمكف القاضي مف حسـ ىذا النزاع فبلبد أف تقدـ إليو دعكل ، فالدعكل 
إذف حؽ الشخص في الطمب مف القاضي حؿ ىذا النزاع ، ألف القانكف يفترض عمى القاضي التزامان 

نو مباشرة كظيفتو في تطبيؽ القانكف عمى المنازعة ، لتصبح الدعكل حقان ضد القاضي كليست مضمك 
ضد الخصـ األخر، ألف لمخصميف مصمحة في تطبيؽ القانكف عمى المنازعة أم أف الدعكل ىي 

. كجكىر رخصة (3)سمطة الحصكؿ عمى حكـ مف قبؿ القاضي في مكضكع النزاع المعركض أمامو
رار القضائي تكيؼ بأنيا حؽ شخصي إجرائي يختمؼ عف الحؽ المكضكعي كعميو الحصكؿ عمى الق

فالدفاع ىك مباشرة الدعكل بكصفيا  –فإف الدعكل تثبت لممدعي عميو أيضان كما تثبت لممدعى 
 .(4)حقان 

                                                                                                                                                                             

 .   154ـ ، ص 1981 ( الكسيط في شرح المرافعات المدنية كالتجارية ، د. أحمد السيد صاكم ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، ط3)
 
 . 154ـ ، ص 1981( الكسيط في شرح المرافعات المدنية كالتجارية ، د. أحمد السيد صاكم ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، ط 2)
 . 37 – 27( ضكابط صحة كعدالة الحكـ القضائي في الدعكل المدنية د. جماؿ مكلكد،دار الكرمؿ لمنشر األردف ص 3)
 . 164ات المدنية كالتنظيـ القضائي في األردف د. مفمح عكاد دار الكرمؿ ، األردف ، ص ( أصكؿ المحاكم4)
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كعٌرفيا الفقياء المحدثيف أنيا الطمب الذم يرفع إلى القضاء لمحصكؿ عمى حكـ باقتضاء حؽ أك  –4
. كعٌرفيا أيضان بأنيا كسيمة تحريؾ القضاء كبدكنيا يقؼ القضاء ساكنان ساكتان ميما (1)أك تقريرهحمايتو 

 . (2)شاىد القضاة مف اختبلؿ في المراكز القانكنية لؤلفراد أك في المجتمع عامة

فالدعكل ىي جزء ال يتجزأ مف الحؽ ، فالحؽ ال يكتمؿ كجكده إال إذا كاف لصاحبو سمطة االلتجاء  
لى القضاء لمذكد عنو كبناء عمى ذلؾ ال يتصكر لمدعكل كجكد إف لـ تستند إلى حؽ ، كما ال يكجد إ

حؽ دكف أف تحميو دعكل كعمى ذلؾ الدعكل ىي سمطة االلتجاء إلى القضاء بقصد الكصكؿ إلى 
احتراـ القانكف ، أم أف الدعكل ىي حؽ الشخص في المطالبة أماـ القضاء بما يممكو أك يككف 

 .(3)ب األداء لوكاج

كلذا تعريؼ الدعكل في القانكف ال يختمؼ عف تعريؼ الفقو اإلسبلمي، فمفظ الطمب الذم عرفو   
الفقو اإلسبلمي ىك نفسو الذم عرفو فقياء قانكف اإلجراءات، فيقاؿ: رفع الدائف الدعكل عمى المديف 

لحكـ لو عمى مدينو بالديف أك في الممكية، أم طمب مف القضاء ا وأك رفع المالؾ الدعكل عمى منازع
في الممكية بالكؼ عف منازعتو كبيذا يتضح المفيكـ العاـ لمدعكل في الجانب المفظي  وعمى منازع
 .(4)كالعممي

يرم الباحث أف الدعكم ىي:) أم نزاع بيف طرفيف يحتكـ فيو لمحكمة مختصة(. كبمعني آخر   
 )مطالبة شخص بحؽ يدعيو أماـ القضاء(.

 الدعوىمشروعية 

عرفت البشرية منذ أقدـ العصكر الدعكل باعتبارىا أحد الكسائؿ التي تؤدم إلى حؿ النزاع ، 
ف اختمفت طريقة إجراءاتيا ، كلقد جاء القرآف مؤيدان لذلؾ في كثير مف اآليات ، كما جاء في قكلو  كا 

ٍرًث ًإٍذ نىفى  مىٍيمىافى ًإٍذ يىٍحكيمىاًف ًفي اٍلحى سي دى كى دىاكي (تعالى : )كى ـٍ شىاًىًديفى ٍكًمًي كينَّا ًلحي ـي اٍلقىٍكـً كى نى شىٍت ًفيًو غى
(5)  ،

جاء في كتاب جامع البياف: "أف رجميف اختصما كدخبل عمى داككد عميو السبلـ أحدىما صاحب 

                                                           

 .154( الكسيط في شرح قانكف المرافعات المدنية كالتجارية د. أحمد السيد صاكم، دار النيضة العربية القاىرة ، ص 1)
 . 303اىرة ، ص ـ ، الق1961( أصكؿ المرافعات د. أحمد مسمـ ، دار الكتاب العربي ، ط 2)
 . 37ـ ، ص 1981،  1( الدفع بعدـ القبكؿ نظامو القانكني د. نبيؿ إسماعيؿ عمر ، الناشر منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ،  ط 3)
 . 303ـ ، ص 1961( أصكؿ المرافعات د. أحمد مسمـ ، مطابع دار الكتاب العربي مصر ط 4)
 ( .  78( سكرة األنبياء اآلية )5)
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حرث كاآلخر صاحب غنـ فقاؿ صاحب الحرث : إف ىذا أرسؿ غنمو في حرثي فمـ يبقى مف حرثي 
فإف الغنـ كميا لؾ. كمر صاحب الغنـ بسيدنا سميماف عميو السبلـ فأخبره شيئان . فقاؿ داككد : اذىب 

بالذم قضى بو داككد . فدخؿ سيدنا سميماف عمى داككد فقاؿ : يا نبي اهلل إف القضاء سكل الذم 
عمى صاحبو ما يخرج منو في كؿ قضيت فقاؿ داككد : كيؼ؟ قاؿ سميماف: إف الحرث ال يخفى 

أف يبيع مف أكالدىا كأصكافيا كأشعارىا حتى يستكفي مف الحرث فإف  ، فمو مف صاحب الغنـعاـ
. ككذلؾ كما جاء في (1)الغنـ ليا نسؿ في كؿ عاـ فقاؿ سيدنا داككد : قد أصبت القضاء كما قضيت

دى  مىى دىاكي ميكا عى كا اٍلًمٍحرىابى * ًإٍذ دىخى ٍصـً ًإٍذ تىسىكَّري فىفىًزعى ًمٍنييـٍ قىاليكا ال قكلو تعالى : )كىىىٍؿ أىتىاؾى نىبىأي اٍلخى
رىاطً  ـٍ بىٍينىنىا ًباٍلحىؽِّ كىال تيٍشًطٍط كىاٍىًدنىا ًإلىى سىكىاًء الصِّ مىى بىٍعضو فىاٍحكي نىا عى ٍصمىاًف بىغىى بىٍعضي ٍؼ خى  . (2)(تىخى

ـٍ  كىناؾ كثير مف اآليات تدؿ عمى مشركعية الدعكل مثؿ قكلو تعالى : )كىال تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي
(بى  كَّاـً تيٍدليكا ًبيىا ًإلىى اٍلحي ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ كى ٍينىكي

ـٍ أىٍف تيؤىدُّكا األىمىانىاًت ًإلىى أىٍىًميىا  (3) كقكلو تعالى : )ًإفَّ المَّوى يىٍأميريكي
كىٍمتيـٍ بىٍيفى النَّاًس أىٍف تىٍحكيميكا ًباٍلعىٍدًؿ( ذىا حى كىاً 
ٍلنىا  (4) ًإلىٍيؾى اٍلًكتىابى ًباٍلحىؽِّ ، كأيضان قكلو تعالى : )ًإنَّا أىٍنزى

ا أىرىاؾى المَّوي( ـى بىٍيفى النَّاًس ًبمى ًلتىٍحكي
(5). 

كؿ ىذه اآليات تدؿ عمى مشركعية الدعكل فيما بيف البشر عند حصكؿ النزاع كرفع األمر  
ئي لمحاكـ لمنظر في ىذا النزاع كالحكـ فيو كىك اإلدالء، كالحكـ بيف الناس بالعدؿ كلكف الحكـ النيا

بَّؾى يىٍقًضي بىٍينىييـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامىًة ًفيمىا  عند حصكؿ النزاع كالخصاـ هلل كما جاء في قكلو تعالى : )ًإفَّ رى
) ـي( (6)كىانيكا ًفيًو يىٍختىًمفيكفى ٍكًمًو كىىيكى اٍلعىًزيزي اٍلعىًمي بَّؾى يىٍقًضي بىٍينىييـٍ ًبحي كقكلو تعالى: )ًإفَّ رى

، كقكلو تعالى  (7)
ٍيره فىًإٍف تىنىازىٍعتيـٍ ًفي شىٍيءو فىريدُّكهي ًإلىى المًَّو كىالرَّسيكًؿ ًإٍف كيٍنتيـٍ تيٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخرً تعالى : )  ذىًلؾى خى

 . (8)(كىأىٍحسىفي تىٍأًكيبلن 

                                                           

 . 9/123البياف في تفسير القرآف لمطبرم ، دار التراث اإلسبلمي ، مصر ( جامع 1)
 ( .  22 – 21( سكرة ص اآلية )2)
 ( .  188( سكرة البقرة آية )3)
 ( .  58( سكرة النساء اآلية )4)
 ( .  105( سكرة النساء اآلية )5)
 ( .  93( سكرة يكنس اآلية )6)
 ( .  78( سكرة النمؿ اآلية )7)
 ( .  59( سكرة النساء اآلية )8)
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ككذلؾ جاءت السنة النبكية الشريفة مؤيدة مشركعية الدعكل ، كما جاء في كتاب نصب 
فقاؿ  الراية : )عف كائؿ بف حجر قاؿ: جاء رجؿ مف حضرمكت كرجؿ مف كندة إلى النبي 

الحضرمي : يا رسكؿ اهلل إف ىذا غمبني عمى أرض كانت ألبي، فقاؿ الكندم : ىي أرضي في يدم 
حؽ. فقاؿ عميو السبلـ لمحضرمي: ألؾ بينة؟ فقاؿ : ال . قاؿ: فمؾ يمينة. قاؿ:  أزرعيا ليس لي فييا

: "ليس لؾ منو إال  يا رسكؿ اهلل الرجؿ فاجر ال يبالي ما حمؼ عميو كليس يتكرع عف شيء فقاؿ 
ك ذلؾ، فانطمؽ ليحمؼ فقاؿ عميو السبلـ لما أدبر : أما لئف حمؼ عمى مالو ليأكمو ظممان ليمقيف اهلل كى

 .(1)عنو معرض"

في أرض، غرس أحدىما  كجاء أيضان بنفس الكتاب: "أف رجميف اختصما إلى رسكؿ اهلل  
باألرض لصاحبيا، كأمر صاحب النخؿ أف يخرج  فييا نخبلن كاألرض لآلخر فقضى رسكؿ اهلل 

 .(2)نخمو كقاؿ : ليس لعرؽ ظالـ حؽ"

كما أقر أحكاميا كما جاء في كتاب الدعكل التي ترفع في غير مجمسو  كلقد أقر الرسكؿ 
: اشترل رجؿ مف رجؿ عقاران لو فكجد الرجؿ  صحيح مسمـ: )عف أبي ىريرة قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل 

الذم اشترل العقار في عقاره جرة فييا ذىب فقاؿ الذم اشترل العقار : خذ ذىبؾ مني إنما اشتريت 
رض إنما بعتؾ األرض كما فييا قاؿ : منؾ األرض كلـ ابتع منؾ الذىب فقاؿ الذم اشترل األ

فتحاكما إلى رجؿ فقاؿ الذم تحاكما إليو ألكما كلد ؟ فقاؿ أحدىما لي غبلـ كقاؿ اآلخر لي جارية 
 .(3) قاؿ : انكحكا الغبلـ بالجارية ، كأنفقكا عمى أنفسكما منو كتصدقا(

 أركاف الدعوى

 أوال: أركاف الدعوى في الفقو  اإلسالمي

لمدعكل عناصر كأركاف ال تنيض بدكنيا سكاء في الفقو اإلسبلمي أك القانكف، كلكف اختمؼ   
 الفقياء في تحديد ىذه العناصر كاألركاف إلى فريقيف: 

                                                           

 . 1/170( نصب الراية لمزيمعي ، مرجع سابؽ 1)
 . 14/170( نصب الراية  ، مرجع سابؽ 2)
 . 12/20( صحيح مسمـ ، مرجع سابؽ ،  3)
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ذىب الحنفية إلى أف الركف في الدعكل ىك ما يككف قكاـ الشيء كلذلؾ يقكؿ صاحب كتاب  –1
فبلف  ى"ركف الدعكل ىك لفظيا الذم يعبر بو عنيا مثؿ قكؿ الرجؿ لمقاضي لي عم الصنائع: بدائع

 .( 1)كذا كنحك ذلؾ مما يفيـ ادعاؤه منو"

كلكف رد عمييـ بأف ىذا مف لكاـز المدعي كليس ركنان لمدعكل ألنو ال يسمى مدعيان إال إذا طمب  
 شيئان قبؿ خصمو . 

الدعكل أربعة كذلؾ ألنيـ يعتبركف الركف بأنو ما البد  الفقياء إلى أف عناصر(  2)ذىب جميكر –2
عميو كمحؿ  ىمنو لتصكر الشيء ككجكده سكاء أكاف جزء منو أك مختصان بو كىي : المدعي كالمدع

الدعكل كالمدعي بو كالصيغة، كىي العبارة الصادرة مف المدعي متضمنة الطمب كبعضيـ أضاؼ 
 .(  3)القاضي أم أنو يككف ذلؾ في مجمس القضاء

 أكالن : المدعي : عرؼ الفقياء أركاف الدعكل تفصيبلن عمى النحك التالي: 

مف ال  إلى أف المدعي ىك مف ال يجبر عمى الخصكمة إذا تركيا كقيؿ المدعي:( 4)ذىب الحنفية –1
يستحؽ إال بحجة يعني بالبينة أك اإلقرار الخارج كقيؿ ىك مف يتمسؾ بغير الظاىر أما المدعي عميو 
ذا ترؾ الخصكمة ال يترؾ  ىك مف يجبر عمى الخصكمة كقيؿ ىك مف يستدعي عميو بقكؿ الغير كا 

 كقيؿ ىك مف يككف مستحقان بقكلو مف غير حجة كذم اليد . 

أف المدعي ىك الطالب كقيؿ ىك الذم دعا صاحبو لمحكـ كقيؿ ىك مف  إلى(  5)كذىب المالكية –2
كاف قكلو أضعؼ لخركجو عف معيكد أك لمخالفة أصؿ. فاألصؿ أف لو ماالن عمى رجؿ فضعؼ قكؿ 

                                                           

بيػركت ، ط ، المبسكط لمحمد بف أحمد بف أبي سيؿ السرخسػي ، دار المعرفػة لمطباعػة كالنشػر ،  6/222( بدائع الصنائع مرجع سابؽ  ، 1)
2 ،17/29. 

، الميػػذب ألبػي إسػػحاؽ إبػػراىيـ بػف عمػػي بػف يكسػػؼ الفيركزأبػادم الشػػيرازم ، مطبعػػة   974( الشػرح الصػػغير لمػدرديرم ، مرجػػع سػابؽ ص 2)
، الطػػرؽ الحكميػػة شػػمس الػػديف أبػػي عبػػداهلل بػػف أبػػي بكػػر المعػػركؼ بػػابف القػػيـ ،  2/301اإلمػػاـ ، مصػػر ، الناشػػر زكريػػا عمػػى يكسػػؼ ، 

 .116ـ، ص 1966عة المدني مصر ، ط مطب

 . 11/5( الذخيرة لئلماـ شياب الديف أبكالعباس أحمد بف إدريس بف عبدالرحمف المشيكر بالقرافي 3)

 .4/432( الدر المختار البف عابديف مرجع سابؽ  4)

 .4/146،   1 مصر ، ط المطبعة األزىرية، ( الشرح الكبير ألبي البركات أحمد بف محمد بف أحمد الدرديرم،5)
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عميو ، ألف األصؿ براءة الذمة فمك كاف  ىالطالب كىك المدعي كترجح قكؿ المطمكب كىك المدع
مدعيان ألف األصؿ براءة الذمة مف الدفع كألف األصؿ بقاءه عنده ألف  الحؽ ثابتان كقاؿ قد دفعتو صار

األصؿ بقاء ما كاف عمى ما كاف إال إذا كاف ىنالؾ عرؼ يقتضي خبلؼ أك قرينة ، كمف حاز شيئان 
كعمى ىذا  ىثـ ادعاه غيره فترجح قكؿ مف حازه كىك المدعي عميو كضعؼ قكؿ اآلخر كىك المدع

لو كاليميف عمى مف قكل قكلو ، كالمدعي عميو ىك المطمكب كقيؿ ىك مف البٌينة عمى مف ضعؼ قك 
 .( 1)ترجح قكلو بعادة أك مكافقة أصؿ أك قرينة كقيؿ مف اقترنت دعكاه بمرجح

عميو ىك مف ال يخمي  ىذىب الشافعية إلى أف المدعي ىك مف لك سكت خمى كلـ يطالب كالمدع –3
 .(  2)كال يكفيو السككت

ذا سكت عف ذىب الحنابم –4 ة إلى أف المدعي ىك مف يطالب غيره بحؽ يذكر استحقاقو عميو كا 
ذا سكت ى الطمب ترؾ، كالمدع عميو ىك المطالب أم الذم يطالبو غيره بحؽ يذكر استحقاقو عميو كا 
 .(  3)عنو الجكاب لـ يترؾ

ى : )البٌينة عمى مف ادع بعد عرض أقكاؿ الفقياء يتضح أف أصؿ ىذه التعريفات قكلو 
: )لك يعطى الناس بدعكاىـ الدعى أناس دماء رجاؿ كأمكاليـ  كقكلو  (  4) كاليميف عمى مف أنكر(
عميو ألف  ى. كىذاف الحديثاف يدالف عمى أف المدعي غير المدع( 5) عميو( ىكلكف اليميف عمى المدع

مٌيز بينيما كذلؾ بتنصيصو عمى المغايرة كثبت أف الدعكل ال تتحقؽ إاٌل بكجكد مدعي  ألف النبي 
 عميو كحؽ مدعى بو كصيغة دعكل .  ىكمدع

                                                           

 .2/239( الفكاكو الدكاني ألحمد بف غنيـ بف سالـ التفراكم المالكي ، دار الفكر بيركت ،  1)

ىػػ ، 1414( نياية المحتاج ، شمس الػديف محمػد بػف أبػي العبػاس أحمػد بػف حمػزة شػياب الػديف الرممػي ، دار الكتػب العمميػة ، بيػركت ، ط 2)
8/339 . 

 . 6/384ىػ ، 1403طبعة عالـ الكتب ، بيركت ، ط  ( كشاؼ القناع لمنصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي،3)

 . 12/2( صحيح مسمـ مرجع سابؽ 4)

 .12/2( المرجع السابؽ ، 5)
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يككف معمكمان فبل تصح الدعكل  أفثانيان : المدعي بو : كىك ما يعرؼ بمحؿ الدعكل كيشترط فيو 
كالحيازة يجب عمى المدعي أف ييبٌيف  بمجيكؿ كيشترط أف يككف جائزان شرعان ، مثؿ دعكل الممكية
 .(  1)مكضكع الدعكم بيانان نافيان لمجيالة مف حدكد كمساحة كمكقع

ثالثان : الصيغة : كىي العبارة التي تصدر مف المدعي أماـ القاضي متضمنة طمباتو كليس ىناؾ 
كالقطع ، عبارات مخصكصة يشترط ذكرىا في الدعكل بؿ يجب أف تككف الصيغة دالة عمى الجـز 

فبلف أك  ى.كقكؿ الرجؿ لي عم(  2)أم أف عبارات الدعكل مشتممة عمى ما يفيد بتيقف المدعي كجزمو
 قيؿ فبلف كذا أك قضيت حؽ فبلف أك أبرأني عف حقو كنحك ذلؾ فإذا قاؿ ذلؾ فقد تـ الركف. 

 ثانيًا: أركاف الدعوى في القانوف:

قانكنان فإف الحؽ يديف في كجكده كتنظيمو لمقانكف إذا كانت الدعكل ىي كسيمة حماية الحؽ 
باعتباره القائـ عمى تقريره كتنظيـ أسباب اكتسابو ، كنطاقو كمضمكنو كحمايتو لذا الحؽ أىـ عناصر 
قراره فإذا انتفى الحؽ انتفت  الدعكل كبغيره ال يتصكر كجكدىا أك مباشرتيا ألنيا كسيمة لحمايتو كا 

عميو  ى يكفي أف يكجد حؽ بؿ يجب أف يكجد معو شخص مدعي كمدعالدعكل لعدـ قياـ سببيا كال
 وجود حؽ :  -1كسبب كمحؿ لمدعكل. 

إذا كاف الحؽ ىك االستئثار بشيء أك بقيمتو استئثاران يحميو القانكف ، ألف لمحؽ أف يككف 
جؿ ، مكجكدان أك ثابتان كقت المطالبة بو ، فبل تباشر الدعكل عمى حؽ معمؽ أك مؤجؿ حتى يحؿ األ

كأف يككف الحؽ مشركعان ألف عدـ مشركعيتو تجعؿ الحؽ معدكمان كال تقكـ عمى أساسو دعكل ، كأف 
يككف الحؽ مما يقره القانكف ألف الحؽ الذم ال يقره القانكف ال يترتب عميو التزامات مقابمة كال يصمح 

سانية أك المركءة يبقى حقان ركنان لمدعكل لكي ترفع لمقضاء ، فكؿ حؽ نشأ عف القياـ بعمؿ أممتو اإلن
 .( 3)أدبيان يقابمو كاجب أدبي كال تصح المطالبة بتعكيض عنو 

 

                                                           

 . 6/384( كشاؼ القناع لمبيكتي ، مرجع سابؽ 1)

 . 8/3917( بدائع الصنائع لمكاساني ، مرجع سابؽ ، 2)

 . 2/92د. عبد الرازؽ السنيكرم ، دار التراث العربي ، القاىرة  ( الكسيط  ،3)
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 : أشخاص الدعوى -2

عميو ،  ىىـ مف تككف ليـ الدعكل كمف ترفع الدعكل في مكاجيتيـ كىما المدعي كالمدع
كالمدعي ىك مف يرفع الدعكل عمى الغير يطالبو بحؽ معيف، فيك مدع في دعكاه كعميو عبء إثبات 

عميو بيذا  ىما يدعيو ، فمك أف شخصان طالب آخر بمبمغ معيف فعميو أف يثبت أف مديكنيتو لممدع
مشركع، كلكف إذا المبمغ بأف يثبت مصدر الديف تصرفان قانكنيان )عقد( أك كاقعة قانكنية لعمؿ غير 

كقع المدعي عميو الدعكل بدفع يككف مدعيان في ىذا الدفع كعميو ىك يقع عبء إثباتو مع أنو لـ يرفع 
الدعكل. كقد يقع أف المدعي حتى في الدعكل التي كقعيا ال يكؼ باإلثبات بؿ يكؼ بو خصمو كفقان 

يكفي بإثبات أف جاره فتح لطبيعة كضع كؿ منيما، فمف رفع دعكل عمى جاره يطالب بسد مطؿ ال 
عميو  ىك الذم عميو أف يثبت أف لو حؽ  ىالمطؿ دكف أف يككف لو حؽ ارتفاؽ بؿ الجار ىك المدع

عميو ال المدعي ألف طبيعة  ىارتفاؽ يجيز فتح المطؿ ففي ىذا المثاؿ يقع عبء اإلثبات عمى المدع
 (. 1)حة عكس ذلؾالكضع تقتضي خمك العقار مف حقكؽ االرتفاؽ حتى يثبت ذك المصم

 محؿ الدعوى:  – 3 

كىك ما ترمي إليو الدعكل كيتمثؿ في القرار الذم يطمب مف القاضي إصداره فقد يككف  
تقريران أك إنشاء أك إلزامان أك قراران كقتيان ، كيختمؼ المحؿ باختبلؼ ىذا القرار كفي الحؽ أك المركز 

ار ، فالدعكل التي ترمي إلى تقرير حؽ الممكية القانكني الذم تيدؼ الدعكل إلى حمايتو بيذا القر 
غير الدعكل التي ترمي إلى تقرير حؽ االرتفاؽ ، كدعكل ممكية عقار معيف غير دعكل تقرير ممكية 

 .( 2)عقار آخر

 سبب الدعوى:  –4

لقد تعددت اآلراء حكؿ تحديد مفيـك سبب الدعكل كترجع كميا إلى فكرتيف: األكلى : أف 
لقاعدة القانكنية التي تستند إلييا الدعكل ، كالثانية: يحدد سبب الدعكل بالنظر إلى سبب الدعكل ىك ا

مجمكعة الكقائع القانكنية التي تؤدم إلى منح الحماية القضائية، كعمى ىذا فإف الفكرة األكلى تحدد 
                                                           

،  1تكزيػػػع مكتبػػػة األلفػػػي ، ط. شػػػركط قبػػػكؿ الػػػدعكل فػػػي المػػػكاد المدنيػػػة كالتجاريػػػة د. رمضػػػاف جمػػػاؿ كامػػػؿ،  2/92(  المرجػػػع السػػػابؽ 1)
 . ـ1998

 . 155( الكسيط ، د. أحمد السيد الصاكم ، مرجع سابؽ ص 2)
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ب سبب الدعكل بالنص القانكني المجرد بغض النظر عف الكقائع، أما الفكرة الثانية: فتحدد سب
(  1)الدعكل بالعناصر كالظركؼ الكاقعية التي تؤدم إلى تطبيؽ النص القانكني بكاسطة القاضي

.يرجح الباحث أف سبب الدعكم ييحدد بمجمكعة الكقائع القانكنية، ألف ىنالؾ بعض الكقائع ال 
تحكميا قكاعد قانكنية، مثاؿ: حالة عدـ كجكد النص لمكاقعة ففي ىذه الحالة القاضي يجتيد في 

 تحديد سبب الدعكم. 
 تأصيؿ تخصيص الدعوى والقضاء بالمكاف في الفقو اإلسالمي والقانوف

 ص الدعوي والقضاء بالمكاف في الفقو اإلسالميتخصي

الفقو اإلسبلمي يعرؼ المسميات التي أخذ بيا مشرعك قكانيف اإلجراءات منيا تخصيص 
 لالدعكل بالمكاف أك الزماف أك النكع مع اختبلؼ في التسمية مثؿ الدعكم  المدنية كالجنائية كدعاك 

: )... (2)بلؿ تناكليـ لكالية القضاء. قاؿ الماكردماألحكاؿ الشخصية كقد تناكلكىا بنفس المعنى مف خ
كلك قمد القاضي جميع البمد ليحكـ في أحد جانبيو أك في محؿ منو أك في دار مف دكره جاز لو 

. كجاء في (3) الحكـ في كؿ مكضع ألنو ال يمكف الحجر عميو في مكاضع جمكسو مع عمكـ كاليتو(
 .أم في مكاف كاحد (4) ى قاضييف أك ثبلثة في بمد كاحد(.كتاب المغنى: )... كيجكز لئلماـ أف يكلٌ 

 (5) كعند الشافعية )... لك نصب قاضييف في بمد كخصص كبلن بمكاف أك زماف جاز(.

كليذا التخصيص أثره عمى أطراؼ الدعكل كسير اإلجراءات كالحقكؽ ألنو إذا لـ تراع ىذه   
االختصاصات مف حيث الزماف كالمكاف كالنكع كالمكضكع قد يؤدل إلى بطبلف اإلجراء أك سقكط 
الحؽ مف غير عذر شرعي. جاء في كتاب تبصره الحكاـ )الرجؿ مف أىؿ المدينة يككف لو دار بمكة 

رجؿ مف أىؿ مكة إنما تككف خصكمتيما حيث الدار كالشيء المدعى فيو فيسمع مف بينة  فيدعييا

                                                           

 .  85فتحي كالي ، مرجع سابؽ ، ص ( الكسيط ، د. 1)

الحسف عمى بف حبيب الماكردم مف فقياء الشافعية صنؼ كثيػران مػف المؤلفػات منيػا: أدب القاضػي، األحكػاـ السػمطانية  الماكردم: ىك أبك (2)
دار -السػػبكي الكػػافي ىػػػ( )طبقػػات الشػػافعية/ لتػػاج الػػديف أبػػي نصػػر عبػػدالكىاب بػػف عمػػى بػػف عبػػد450ىػػػ( كتػػكفى سػػنة )364كلػػد سػػنة )

 (.1/230بيركت، –الفكر 
 .66األحكاـ السمطانية، مرجع سابؽ ،ص  (3)
 .9/105بيركت،  -المغنى، عبداهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة، دار الفكر (4)
 .125مصر، ص  -منياج الطالبيف، ألبي زكريا يحيي بف أشرؼ النككم مطبعة الميمنة (5)
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المدعى كحجتو كيضرب لصاحب الدار أمدان حتى يأتي فيدفع عف نفسو أك يككؿ لو ككيبلن يقكـ عنو 
 (1) في الخصكمة(.

أك المدعى كبناء عمى ذلؾ فإف الدعاكل المنصبة عمى العقارات ال عبلقة ليا بمكاف المدعى   
عميو بؿ تككف مف اختصاص القاضي الذم يقع العقار في دائرتو أم أف العبرة بمكقع العقار. كيرل 
آخركف أف االختصاص لقاضى محؿ إقامة المدعى عميو كال عبرة بمكقع العقار، جاء في كتاب 

ى كال الحكاـ )إنما تككف الخصكمة حيث يككف المدعى عميو كال يمتفت إلى مكضع المدع ةتبصر 
مكقع العقار أك  يبالخيار فمو أف يرفع الدعكل إلى قاض ي. كيرل آخركف أف المدع(2) المدعى فيو(

 (3) محؿ إقامتو. يإلى قاض

كيجكز أف يككف القاضي عاـ النظر خاص العمؿ ، أك ما يعرؼ باالختصاص المكاني أك 
 المحمي كالنكعي كالقيمي ، كلقد عرؼ الفقو اإلسبلمي ىذا النكع مف االختصاص كما يمي : 

تخصيص القضاء بالمكاف أمر جائز ، فيجكز تخصيص قاضي أك أكثر بكؿ منطقة 
نطقة تشمؿ الدكلة كميا أك إقميمان منيا أك بمدان معينان مف ىذا جغرافية محددة سكاء أكانت ىذه الم

اإلقميـ ، بؿ أنو مف الممكف أف تككف ىذه المنطقة ىي المقر الذم يحكـ فيو القاضي كفي ذلؾ يقكؿ 
الماكردم: "كلك قمد جميع البمد ليحكـ في أحد جانبيو أك في محمة منو أك في دار مف دكره جاز لو 

ع منو ألنو ال يمكف الحجر عميو في مكاضع جمكسو مع عمـك كاليتو . فإف أخرج الحكـ في كؿ مكض
ذلؾ مخرج الشرط في عقد الكالية أبطميا ككاف مردكد الحكـ في ذلؾ المكضع كغيره، كلك ٌقمد الحاكـ 
فيمف كرد إليو في داره أك في مسجده صح كلـ يجز أف يحكـ في غير داره كال غير مسجده كىـ ال 

 .(4)أم في الدار كالمسجد"–إال بالكركد إلييا فمذلؾ صار حكمو فييما شرطان يتعينكف 

                                                           

 .1/17تبصرة الحكاـ، مرجع سابؽ  (1)
 .1/67المرجع السابؽ  (2)
 .8/3917( بدائع الصنائع لمكاساني ، مرجع سابؽ ، 3)
 . 66األحكاـ السمطانية، مرجع سابؽ ،ص (4)
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كلقد جعؿ بعض الفقياء تخصيص القاضي بالمكاف أحد شركط صحة تكليتو القضاء يقكؿ 
صاحب كتاب تبصرة الحكاـ: "...كال تتـ الكالية... كالية القضاء .. إال بثبلثة شركط... الثالث ذكر 

 .(1)عميو الكالية ليتميز عف غيره"البمد الذم عقدت 

ما يكليو الحكـ فيو مف  –أم كالية القضاء  –: "... كمف شركط صحتيا ( 2)كيقكؿ البيكتي
األعماؿ كمصر كنكاحييا كالبمداف كالمحمة كنحكىا ليعمـ محؿ كاليتو فيحكـ فيو كال يحكـ في غيره 

كركل عف عمي بف أبي  ( 3)رفة المعقكد عميو"ألنو عقد كالية يشترط فيو اإليجاب كالقبكؿ فبلبد مف مع
قاضيان عمى اليمف فقمت : يا رسكؿ اهلل ترسمني كأنا حديث  طالب أنو قاؿ : "بعثني رسكؿ اهلل 

: )إف اهلل سييدم قمبؾ كيثبت لسانؾ فإذا جمس السف؟ كال عمـ لي في القضاء؟ فقاؿ رسكؿ اهلل 
خر فإنو أحرل أف يثبت لؾ القضاء . قاؿ : فما بيف يديؾ الخصماف فبل تقضي حتى تسمع مف اآل

 .( 4) زلت قاضيان كما شككت في قضاء بعد(

كأثر ىذا التخصيص المكاني ىك أف تقتصر كالية القاضي عمى سكاف المنطقة الجغرافية 
التي حددت لو المقيميف فييا كالطارئيف عمييا أك المقيميف فييا دكف الطارئيف عمييا كذلؾ حسب قرار 

األمر أك نائبو عند تقميده القاضي أك بعد ذلؾ كلػذا يقكؿ الماكردم:)... كيجػكز أف يككف  كلي
القاضي عػاـ النظر خاص العمؿ فيقمد النظر في جميع األحكاـ في أحد جانبي البمد أك في محمة 

كبيف ذ جميع أحكامو في الجانب الذم قمده كالمحمة التي عيينت لو كينظر فيو بيف ساكنيو فمنو فتن
الطارئيف إليو ألف الطارئ إليو كالساكف فيو إال أف يقتصر بو عمى النظر بيف ساكنيو دكف النظر 

 . ( 5)لمقريبيف كالطارئيف إليو فبل يتعداىـ"

                                                           

 . 16( تبصرة الحكاـ لبرىاف الديف إبراىيـ بف عمي بف فرحكف ، المطبعة البيية ، مصر ص 1)

د بػف عمػي بػف إكيػس البيػكتي الحنبمػي مػف مصػنفاتو الػركض المربػع ( البيكتي : ىك منصكر بف يػكنس بػف صػبلح الػديف بػف حسػف بػف أحمػ2)
فػػي شػػرح زاد المسػػتنقع فػػي اختصػػار المقنػػع بػػف قدامػػة ، كشػػؼ القنػػاع عػػف اإلقنػػاع ، شػػرح منتيػػى اإلرب عمػػدة الطالػػب لنيػػؿ المػػآرب ، 

 . 920 ىػ ، معجـ المؤلفيف عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة ،1051ىػ ، تكفي 1000المفردات كلد سنة 

 . 6/219( كشاؼ القناع لمبيكتي ، مرجع سابؽ 3)

، سػػػنف أبػػػكداكد ، سػػػميماف بػػػف  4/561ـ ، 1983،  2( سػػػنف الترمػػػذم لمحمػػػد بػػػف عيسػػػى بػػػف سػػػكرة بػػػف مكسػػػى ، دار الفكػػػر بيػػػركت ، ط 4)
 . 2/270ـ ، بيركت 1998،  1األشعث اإلزدم السجستاني ، مؤسسة الرياف ط

 . 67لمماكردم ، مرجع سابؽ، ص  ( األحكاـ السمطانية 5)
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:"القضاء يجكز تخصيصو كتقييده بالزماف كالمكاف كاستثناء بعض ( 1)كيقكؿ ابف نجيـ 
ليا إال القاضي فبل  يكل لك كانت امرأة بإسكندرية ال:"(3). كيقكؿ الشيخ أحمد الصاكم( 2)الخصكمات

نما يزكجيا كالعامة المسمميف" :"كيجكز ( 5).كيقكؿ ابف قدامة( 4)يزكجيا قاضي رشيد )مكاف بمصر( كا 
أف يكلي قاضيان عمكـ النظر في خصكص العمؿ فيقمده النظر في جميع األحكاـ في بمد بعينو فينفذ 

. كيقكؿ صاحب كتاب اإلقناع : "كال يقبؿ قكؿ ( 6)مف غير سكانو" حكمو فيمف سكنو كمف أتى إليو
متكلي في غير محؿ كاليتو .... إذ أف القاضي في غير محؿ كاليتو ال يعتبر قاضيان بؿ ىك كعامة 

 .( 7)الناس"

كنتيجة لذلؾ ال تككف لمقاضي كالية القضاء في أم جية أخرل غير الجية محؿ اختصاصو 
ذا كلى اإلماـ أكثر مف  فإذا حكـ في غير محؿ كاليتو أك سمع بينة فبل تفيد بذلؾ النعداـ كاليتو، كا 

قاضي كاحد في مكاف كاحد يككف كؿ منيـ عاـ النظر يجكز ألف القاضييف نائبيف عف كلي األمر 
كىنا النيابة كالككالة كما دامت الككالة تجكز أف تككف الثنيف فكذلؾ النيابة كألنو يجكز لمقاضي أف 

مؼ خميفتيف في مكضع كاحد فاإلماـ أكلى ألف تكليتو أقكل ألف الغرض فصؿ الخصكمات يستخ
يصاؿ الحؽ إلى مستحقو كىذا يحصؿ بذلؾ  .( 8)كا 

                                                           

( ىػك زيػػف الػديف إبػػراىيـ بػػف محمػد الحنفػػي ، فقيػػو أصػكلي ، مػػف مؤلفاتػػو شػرح منػػار األنػكار فػػي أصػػكؿ الفقػو ، البحػػر الرائػػؽ فػي شػػرح كنػػز 1)
 . 4/192ىػ ، معجـ المؤلفيف ، عمر رضا كحالة 898الدقائؽ ، األشباه كالنظائر ، كلد سنة 

 . 230البف نجيـ ، مرجع سابؽ  ( األشباه كالنظائر2)

( الصاكم ىك أحمد بف محمد الصاكم الخمكتي المالكي عالـ مشارؾ ، مف تصػانيفو بمغػة السػائؿ ألقػرب المسػالؾ فػي فػركع الفقػو المػالكي ، 3)
الربانيػة كالفيكضػات حاشية عمى جكىرة التكحيد لمقاني، حاشية عمى شػرح الػدركيرم عمػى رسػالتو البيػاف المسػماة تحفػة األحػداث، اإلسػرار 

 .269الرحمانية كحاشية عمى تفسير الجبلليف، معجـ المؤلفيف عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة 

 .2471ىػ ، ص 1372( بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ لمصاكم ، مطبعة البابمي مصر ، الطبعة األخيرة 4)

بمػػي ، فقيػػو مػػف أكػػابر الحنابمػػة لػػو تصػػاينؼ كثيػػرة منيػػا المغنػػي، المقنػػع، ( ىػػك عبػػداهلل بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف قدامػػة المقدسػػي الدمشػػقي الحن5)
 . 5/88ىػ، شذرات الذىب البف عماد الحنبمي 620الكافي ، ركضة الناظر في األصكؿ، العمدة، تكفي بدمشؽ سنة 

  9/105ـ ،  1996،  7( المغني لعبداهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة دار الحديث القاىرة ، ط6)

 . 6/291كشاؼ القناع لمبيكتي، مرجع سابؽ ( 7)

 . 67، األحكاـ السمطانية الماكردم مرجع سابؽ9/105، المغني البف قدامة مرجع سابؽ  2/308( الميذب لمشيرازم، مرجع سابؽ  8)
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ذا خصص اإلماـ قاضيان معينان لبمدة معينة كلـ يذكر نكاحي تمؾ البمدة ذىب الفقياء إلى ثبلثة   كا 
 أقكاؿ: 

ف  إذا جرل العرؼ عمى اعتبار نكاحي  ىذه –1 البمدة جزءان منيا دخمت ىذه النكاحي في كاليتو كا 
 -أم اإلماـ –: "كلك قمده ( 1)جرل العرؼ عمى عدـ اعتبارىا كذلؾ لـ تدخؿ في كاليتو قاؿ الرممي

ف جرل العرؼ  بمدان كسكت عف نكاحييا فإف جرل العرؼ بإفرادىا عنيا لـ تدخؿ في كاليتو كا 
 .( 2)بإضافتيا دخمت"

عبرة في ذلؾ بمنشكر السمطاف فإذا ذكر السمطاف البمدة كنكاحييا دخمت ىذه قاؿ آخركف ال –2
ف لـ يذكر ىذه النكاحي في منشكر السمطاف ال تدخؿ في كالية ىذا  النكاحي في كالية القاضي كا 
القاضي ، جاء في كتاب الفتاكل اليندية : "إذا قمد السمطاف رجبلن قضاء بمدة ال يدخؿ فييا السكاد 

 ( 3)لـ يكتب في منشكرة البمدة كالسكاد" كالقرل ما

أف يككف ىناؾ قاضي لتمؾ القرل كالسكاد ففي ىذه الحالة تدخؿ في اختصاص قاضي البمدة كلـ  –3
 .( 4)ينص عمى ذلؾ في منشكره ذلؾ ألنيا تتبع البمدة فالبمدة أصؿ كالسكاد فرع ليا

زماف أثره عمى أطراؼ الدعكل كنتج عف ىذا التخصيص سكاء كاف بالمكاف أك القيمة أك بال 
عميو في مكطف كاحد فبل  ىكمحؿ الدعكل  فإذا كاف المدعي كالمدع –المدعي كالمدعى عميو  –

صعكبة في تحديد االختصاص إذ أف قاضي مكطنيما ىك المختص بنظر الدعكل كلكف إذا كاف 
ص اإلماـ لمكطف عميو مكطنان آخر ككاف النزاع غير متعمؽ بعقد كخص ىلممدعي مكطنان كلممدع

 عميو قاضيان آخر فممف مف القاضييف يككف االختصاص؟  ىالمدعي قاضيان كلمكطف المدع

 

                                                           

ير مػف مؤلفاتػو شػػرح ( ىػك : الرممػي : ىػك محمػد بػػف أحمػد حمػزة الممقػب بشػياب الػػديف الرممػي المصػرم األنصػارم الشػيير بالشػػافعي الصػغ1)
المنياج ، شرح البيجة الكردية ، شرح اإليضاح مسنؾ النككم ، شرح األجركمية ، شرح منظكمة ابف العمػاد فػي العػدد كغيرىػا ، خبلصػة 

 .3/342األثر في أعياف القرف الحادم عشر، لممجني 

 . 4/380( مغني المحتاج لمرممي ، مرجع سابؽ  2)

 .2/263ىػ ، 1310،  2نظاـ كجماعة مف عمماء اليند ، المطبعة األميرية ببكالؽ ، مصر ، ط  ( الفتاكل اليندية ، لمشيخ3)

 .   67( األحكاـ السمطانية لمماكردم ، مرجع سابؽ ، ص 4)
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 والقضاء بالمكاف في القانوف ىتخصيص الدعو 

كيقصد بذلؾ االختصاص كجكد حدكد مكانية أك محمية تستطيع المحكمة مباشرة سمطاتيا 
المكاني ىك تقسيـ إقميـ الدكلة إلى كحدات مكانية داخميا كال تتعداىا إلى غيرىا . كأصؿ االختصاص 

تستطيع كؿ محكمة أف تباشر مف خبلليا سمطاتيا القانكنية مما يؤدم إلى تنظيـ العمؿ داخؿ الدكلة 
ٌدد االختصاص المكاني لكؿ محكمة ثـ أيلـز  –أم تقسيـ إدارم  – كبناء عمى ىذا التقسيـ اإلدارم حي

فع الدعكل أماـ المحكمة المختصة سكاء كاف اختصاص نكعي أك كؿ مف المدعي كالمدعي عميو بر 
قيمي أك مكاني بالنظر لمكضكع الدعكل أكالن ثـ المدعي عميو ثـ المدعي ثـ ألم مف محاكـ كالية 

 الخرطـك إذا لـ يتحدد مكاف أك عمؿ أم منيما .

 االختصاص المكاني لمدعوي المدنية : 

( حيث تناكلت 26،  23ـ ذلؾ في المكاد )1983 تناكؿ قانكف اإلجراءات المدنية لسنة
( الدعاكل العقارية كنصت عمى : "يككف االختصاص في الدعاكل المتعمقة بالعقار 23المادة )

. فكؿ العقارات المكجكدة بدائرة اختصاص (1)لممحكمة التي يقع في دائرتيا العقار كميان أك جزئيان"
مؾ الدائرة سكاء كاف العقار كمو أك جزء منو بدائرة محمية تختص بنظرىا المحاكـ المكجكدة في ت

االختصاص.  سكاء كانت الدعكل تتعمؽ بممكية العقار أك قسمة إفراز العقار أك بحقكؽ متفرعة عف 
العقار كقد ىدؼ المشرع مف ذلؾ أف الدائرة التي يكجد فييا العقار تككف ميمتيا سيمة لقربيا مف 

ات كما يسيؿ تنفيذ األحكاـ التي تصدر مف المحكمة كىذا يؤدم العقار الشيء الذم يسيؿ المخاطب
إلى كحدة األحكاـ في العقار . حيث جاء في سابقة عبدالممؾ محمد أحمد البرير ضد ىشاـ محمد 

كسابقة عبداهلل الفاضؿ الميدم ضد البنؾ العربي بالخرطـك حيث تقرر في السابقتيف أف  أحمد البرير
 .(2)التي يكجد في دائرة اختصاصيا العقار محكمة العقار ىي المحكمة

( مف القانكف دعاكل التعكيض عف الضرر الكاقع عمى األشخاص 24ثـ تناكلت المادة )
حيث نصت عمى "يككف االختصاص في دعاكل التعكيض عف الضرر الكاقع عمى األشخاص أك 
عمى األمكاؿ المنقكلة لممحكمة التي كقع الفعؿ المسبب لمضرر في دائرتيا أك لممحكمة التي يقع في 

                                                           

 . 123ـ ، ص 1983( قانكف اإلجراءات المدنية لسنة 1)
 . 175ـ ، ص 1993مجمة األحكاـ القضائية لسنة  ( نفس المرجع السابؽ المادة ،2)
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. كالحكمة في ذلؾ أف المحكمة التي يقع الفعؿ (1)امة المدعي عميو أك مكاف عممو"دائرتيا مكاف إق
المسبب لمضرب كميان أك جزئيان ىي األقدر عمى التعامؿ مع النزاع كالفصؿ فيو، كأما الحكمة مف 
رفعيا في مكاف المدعي عميو ألف األصؿ براءة ذمة المدعي عميو حتى تثبت إدانتو كلذلؾ المدعي 

 ممدعي عميو في دائرة مكاف إقامتو أك مكاف عممو. يسعى ل

( الدعاكل األخرل غير الدعاكل العقارية كدعاكل التعكيض 25ثـ تناكؿ القانكف في المادة )
( 16عف الضرر الكاقع عمى األشخاص حيث تنص "مع مراعاة ما نص عميو في المادة )

المحاكـ اآلتية: لممحكمة التي نشأ )اختصاصات المحكمة العميا( يككف االختصاص ألم محكمة مف 
في دائرة اختصاصيا سبب الدعكل كميان أك جزئيان  كلممحاكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا محؿ 
إقامة المدعي عميو أك مكاف عممو كقت رفع الدعكل، كلممحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا محؿ 

ا أذنت المحكمة بذلؾ ، كتعتبر محؿ إقامة إقامة المدعي عمييـ أك مكاف عممو عند رفع الدعكل إذ
الشركات أك الجمعيات أك المؤسسات ىك المكاف الذم تمارس فيو أعماليا أك مقرىا الرئيسي أك أحد 
فركعيا . كفي حالة العقكد في المكاف الذم أبـر فيو العقد أك المكاف المتفؽ عمى تنفيذ العقد فيو كميان 

 .(2)صراحة أك ضمنان أف تدفع فيو أية نقكد بمقتضى العقد" أك جزئيان أك المكاف الذم اشترط

( عمى حالة تعدد تعييف المحكمة المختصة بناءن عمى القكاعد السابقة عمى 26كتنص المادة )
اآلتي : "إذا لـ يكف لممدعي عميو مكاف إقامة أك مكاف عمؿ في السكداف كلـ يتيسر تعييف المحكمة 
ا المختصة بمكجب األحكاـ الكاردة في ىذا الفصؿ يككف االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتي

ذا لـ يكف لممدعي مكاف عمؿ أك إقامة يككف االختصاص ألم مف  محؿ إقامة أك مكاف المدعي كا 
" نمحظ أف المدعي بالخيار في أف يرفع دعكاه ألم مف محاكـ الخرطكـ ككالية  محاكـ كالية الخرطـك

تاحة الفرصة لممدعي لتقديـ دعكاه، ألف  كليس كمدينة سدان لمذرائع كقطعان لمحجة أماـ المدعي عميو كا 
أخذ الحؽ كاجب عمى الدكلة يجب تكفير المكاف لممدعي لكي يرفع دعكاه حتى ال يأخذه بيده ألف 

 الدكلة حرمتو مف ذلؾ. 

 

 

                                                           

 . 267ـ ، المادة 1983( قانكف اإلجراءات المدنية لسنة 1)
 .  267( نفس المرجع المادة 2)
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 االختصاص المكاني لدعوى األحواؿ الشخصية: 

كىي الدعكل التي تتعمؽ بشؤكف األسرة مف ىبة ككصية ككقؼ كزكاج كطبلؽ إلخ ...ليذه 
ات فكانت تسمى المحكمة الشرعية ثـ سميت بمحكمة األحكاؿ الشخصية ثـ المحكمة عدة تسمي

ـ ما زاؿ يحتفظ بيذه التسمية في 1983محكمة شؤكف األسرة ، كلكف قانكف اإلجراءات المدنية لسنة 
الجدكؿ الثالث الخاص بقضايا األحكاؿ الشخصية ، كما أكرد قانكف المعامبلت المدنية في بعض 

بة كىي مف مسائؿ األحكاؿ الشخصية لممسمميف ألف مسائؿ األحكاؿ الشخصية نصكصو متناكالن الي
، ككما لممحكمة المدنية اختصاصات (1)لغير المسمميف ليس مف اختصاص محاكـ شؤكف األسرة

كذلؾ لمحكمة شئكف األسرة اختصاص مكاني  كردت في الجدكؿ الثالث الممحؽ بقانكف اإلجراءات 
 ي : ـ كما يم1983المدنية لسنة 

دائرة االختصاص المكاني تعني المناطؽ التابعة ليا قضائيان حسب ما تحدده المحكمة العميا 
كىي تشبو إلى حد ما اختصاصات المحكمة المدنية فترفع الدعكل أماـ المحكمة التي يككف في 

 .(2)دائرتيا محؿ إقامة المدعي عميو أك المدعي أك مكاف العقار داخؿ السكداف أك خارجو 

 الجنائية :  ىختصاص المكاني لمدعو اال

ـ عمي سمطة اإلشراؼ عمي 1991( مف قانكف اإلجراءات الجنائية لسنة 8نصت المادة )
)لرئيس محكمة االستئناؼ كذلؾ عمي القضاة  :ىرم فنصت الفقرة )أ( مف المادة عمالقضاة في التح

المحكمة الجنائية العامة كالقاضي بالمحاكـ التي تقع في دائرة اختصاصو(. ككذلؾ بالنسبة لقاضي 
مف الدرجة األكلي . أٌما بالنسبة لممحاكـ الجنائية الخاصة يككف اختصاصيا المكاني أك المحمي كفؽ 

 ما يقرره رئيس القضاء أك القانكف.

 والقضاء بالنوع أو الخصومات ىتأصيؿ تخصيص الدعو 

 ميتخصيص الدعوي والقضاء بالنوع والخصومات في الفقو اإلسال

أجاز الفقياء تخصيص القضاء بخصكمات معينة أم لئلماـ أف يخصص القاضي بالنظر 
في نكع معيف مف الخصكمات ، كقد يككف ىذا التخصيص كقت تكلية اإلماـ لمقاضي أك بعد التكلية 

                                                           

 ـ. 1983( مف الجدكؿ الثاني المحمؽ بقانكف اإلجراءات المدنية لسنة 13 – 1(  المكاد مف )1)
 .83ـ ، ص 2005، دار النيضة العربية ط  ( نحك نظاـ تخصص القضاة ، د. محمد عبدالستار2)
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: "لئلماـ أف يقصر كالية القاضي عمى خصكمات جماعة معينة مف الناس كأف (1)، يقكؿ ابف عابديف
خصكمات التي تثكر بيف الجند أك التي بيف الناس فيقصر نظره عمى ما تخص بو كال يخصصو لم

: "أنو يجكز لئلماـ األعظـ أف يعيف قاضييف (3). كيقكؿ الخرشي(2)يجكز لو القضاء بغير ما تحدد لو"
أك أكثر .. كؿ منيما أك منيـ يحكـ بنكع مف أنكاع الفقو كقاضي األنكحة كما يتعمؽ بيا كقاضي 

. كيقؿ ( 4)رطة كقاضي المياه كما أشبو ذلؾ كىذا بناء عمى أف كالية القضاء تنعقد عامة كخاصة"الش
ابف قدامة : "كيجكز لئلماـ أف يكلي قاضييف أك ثبلثة في بمد كاحد كيجعؿ لكؿ كاحد عمبلن فيكلي 

 . (5)أحدىـ عقكد األنكحة كاآلخر الحكـ في المداينات كآخر النظر في العقار"

: "كيجكز لئلماـ أف يجعؿ قضاء بمد إلى اثنيف أك أكثر عمى أف يحكـ  ( 6)الشيرازمكيقكؿ 
لى اآلخر في حؽ  كؿ كاحد منيما في مكضع كيجكز أف يجعؿ إلى أحدىما القضاء في حؽ كا 

"يجكز أف تككف كالية القاضي مقتصرة عمى حككمة معينة بيف خصميف  . كيقكؿ الماكردم:(7)آخر"
. كتككف كاليتو عمى النظر بينيما باقية ما فبل يجكز أف ينفذ ا لنظر بينيما عمى غيرىما مف الخصـك

ف تجددت بينيما مشاجرة أخرل لـ  كاف التشاجر بينيما باقيان فإذا بعث الحكـ بينيما زالت كاليتو، كا 
كف : "كالية القضاء يجكز تبعيضيا كال يجب أف يك ( 8)ينظر بينيما إال بإذف مستجد" كيقكؿ ابف تيمية

                                                           

ىػػػ ، لػػو مؤلفػػات عديػػدة منيػػا : حاشػػية عمػػى الػػدر المختػػار الشػػيير بحاشػػية ابػػف 1189( ىػػك محمػػد بػػف أمػػيف بػػف عمػػر بػػف العزيػػز كلػػد سػػنة 1)
 . 3/245ىػ ، األعبلـ لمزركمي ، 1452عابديف، تكفي سنة 

 . 5/355( رد المحتار ، مرجع سابؽ 2)
كتػػكفي  1010ىػػك محمػػد بػػف عبػػداهلل بػػف عمػػي الخرشػػي المعػػركؼ بالخرشػػي المػػالكي "منسػػكب لقريػػة خػػراش بمصػػر  كلػػد سػػنة ( الخرشػػي : 3)

الشػػيخ خميػػؿ فػػي الفػػركع أجػػزاء ، الفكائػػد السػػنية شػػرح  مػػف مصػػنفاتو : الػػدرة السػػنية عمػػى حػػؿ ألفػػاظ األجركميػػة  ، شػػرح مختصػػر 1101
 لفيف كالمصنفيف ، إسماعيؿ البغدادم ، منشكرات مكتبة المثنى بغداد . مقدمة السنكسية ، ىدية العارفيف أسماء المؤ 

 . 8/144ىػ  2/1317( شرح الخرشي ، المطبعة األميرية ببكالؽ مصر ، طبعة 4)
 . 9/105( المغني ، مرجع سابؽ 5)
ىػػػ ، طبقػػات 476و ، تػػكفي سػػنة ( ىػػك إبػػراىيـ بػػف عمػػي بػػف يكسػػؼ جمػػاؿ الػػديف الشػػافعي مػػف أشػػير مصػػنفاتو الميػػذب ، التنبيػػو فػػي الفقػػ6)

 . 4/415الشافعية لمسبكي 
 . 2/308( شرح الميذب ، الناشر : ، مرجع سابؽ 7)
رؼ ( ىك أحمد بف عبدالحميـ بف عبدالسبلـ بف تيمية الجرانمي الحنبمي ، شيخ اإلسػبلـ كبحػر العمػـك ،كػاف كاسػع العمػـ محيطػان بػالفنكف كالمعػا8)

ىػػػ ، 728يػػرة منيػػا الفتػػاكل ، اإليمػػاف ، المكافقػػة بػػيف المعقػػكؿ كالمنقػػكؿ ، كغيرىػػا ، تػػكفي سػػنة كالمعػػارؼ النقميػػة كالعقديػػة لػػو تصػػانيؼ كث
 .15/74كفيات األعياف البف خمكاف 
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كف عالمان بما في كاليتو فإف منصب االجتياد ينقسـ حتى لك كاله في المكاريث لـ يجب أف يعرؼ يك
 .( 1)إال الفرائض كالكصايا كما يتعمؽ بيا إف كالة عقد األنكحة كفسخيا لـ يجب أف يعرؼ إال ذلؾ"

 ترتب عمي االختصاص المكاني لمدعكم أف أنقسـ الفقياء إلي رأييف : 

مف المالكية االختصاص ( 3)صاحب أبك حنيفة كابف القاسـ( 2)يرم محمد الرأي األوؿ: 
لقاضي المدعي عميو ألف األصؿ براءة ذمة المدعي عميو فالعدالة تأبى تكميفو مشقة االنتقاؿ قبؿ 
ثبكت شغؿ ذمتو أك عداكتو كما أف المدعي ىك المياجـ فبل يعقؿ أف يستدعي المدعي عميو إلى 

 مكطنو ىك لكي يقاضيو . 

لقاضي المدعي ، جاء في كتاب الشرح الصغير :  : ذىب آخركف إلى أف االختصاصالرأي الثاني
ذا تنازع الخصماف فأراد أحدىما الرفع لقاضي كأراد اآلخر الرفع لقاضي آخر كاف القكؿ  "... كا 

. كدليميـ في ذلؾ أف الدعكل إف ىي إال حؽ لممدعي ( 4)لمطالب كىك صاحب الحؽ دكف المطمكب"
 الخصكمة فيعتبر قاضية . فيك يقدميا لمف يشاء كما أف المدعي ىك منشئ 

كذكر الفقياء أيضان أف الدعاكل المنصبة عمى عقار فإف االختصاص بيذه الدعاكل ينعقد 
لمقاضي الذم يقع العقار بدائرتو يقكؿ ابف فرحكف : "الرجؿ مف أىؿ المدينة يككف لو دار بمكة 

يو فيـ يسمع مف بينة فيدعييا رجؿ مف أىؿ مكة إنما تككف خصكمتيا حيث الدار كالشيء المدعي ف
المدعي كحجتو كيضرب لصاحب الدار أمدان حتى يأتي فيدفع عف نفسو أك يككؿ لو ككيبلن يقكـ عنو 

 .( 5)في الخصكمة

                                                           

 .  5/699ىػ ، عمى نفقة الممؾ فيد ، السعكدية  ، 1398،  1( فتاكل ابف تيمية ، تصدير ط 1)

كنشأ بالككفة ، ثـ سكف بغداد كطمب العمـ في صػباه ، فػركل الحػديث كأخػذ عػف  ىػ ،132( ىك محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني كلد سنة 2)
حنيفػة كأتػـ الطريقػة عمػى أبػي يكسػؼ كبمػغ كصػار ىػك المرجػع ألىػؿ الػرأم فػي حيػاة أبػي  عف أبي حنيفة طريقة أىؿ العراؽ ثػـ تػكفي أبػك

 . 6/309، األعبلـ لمزركمي  114ىػ ، طبقات الفقياء لمشيرازم 189يكسؼ ، تكفي سنة 

ؾ ( ىك أبكعبداهلل عبدالرحمف بف القاسـ العبقي المعركؼ بف القاسػـ فقيػو جمػع بػيف الزىػد كالعمػـ ، رحػؿ إلػى اإلمػاـ مالػؾ كلػـ يخمػط عمػـ مالػ3)
 .   146، الديباج ص  4/97ىػ ، األعبلـ لمزركمي 191بغيره حتى صار أثبت الناس فيو تكفي بمصر 

 .  4/124د بف محمد بف أحمد الدرديرم ، مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه ، مصر ،  ( الشرح الصغير ، ألبي البركات أحم4)

 . 67( تبصرة الحكاـ ، ، مرجع سابؽ ص 5)
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كبناءن عمى ذلؾ فإف الدعاكل المنصبة عمى العقارات ال يختص بيا قاضي المدعي أك المدعي   
ئرتو أم العبرة بمكقع العقار . كيرل عميو بؿ تككف مف اختصاص القاضي الذم يقع العقار بدا

آخركف أف االختصاص لقاضي محؿ إقامة المدعي عميو كال عبرة بمكقع العقار يقكؿ ابف فرحكف : 
"إنما تككف الخصكمة حيث يككف المدعي عميو كال يمتفت إلى مكضع المدعي كال مكضع المدعي 

عي فمو أف يرفع الدعكل إلى قاضي كىناؾ رأم آخر يعطي الخيار في ىذه المسألة لممد  (1)فيو"
 .( 2)مكقع العقار أك إلى قاضي محؿ إقامتو"

 تخصيص الدعوي والقضاء بالنوع والخصومات في القانوف

 تخصيص الدعوى المدنية بالنوع: 

جارة كىبة كككالة أك ما يعرؼ  كيقصد بيا الدعاكل التي تنظرىا المحكمة المدنية مف بيع كا 
د باالختصاص النكعي تعمؽ المحكمة بنكع أك صفة تقـك بالنزاع كتجعؿ باالختصاص النكعي ك يقص

تمؾ المحكمة ىي التي تختص بنظر ذلؾ النزاع كالفصؿ فيو كينقسـ االختصاص إلى نكعي كمحمي 
ـ تشكيؿ درجات المحاكـ كاختصاصاتيا حيث 1983كقيمي كلقد حدد قانكف اإلجراءات المدنية لسنة 

محكمة العميا بالفصؿ في الطعف بالنقض في األحكاـ كاألكامر الصادرة ( تختص ال16جاء بالمادة )
في محاكـ االستئناؼ كما يصدر مف محاكـ االستئناؼ في الطعكف اإلدارية أك التعكيض عنيا،  
كالتشريعات الفرعية المخالفة لمقانكف كتممؾ كؿ السمطات النكعية كالقيمية لمحكمة االستئناؼ 

اكـ الجزئية )درجة أكلى كثانية كثالثة كمحاكـ المدف( كما تختص بنظر كؿ كالمحكمة العامة كالمح
 .(  3)الدعاكل دكف النظر لقيمتيا

كتختص محكمة االستئناؼ بالفصؿ في االستئنافات التي ترفع إلييا مف األحكاـ الصادرة مف 
نافية ، كما تختص المحكمة العامة في قضايا محكمتي القاضي مف الدرجة الثانية كالثالثة بصفة استئ

بالفصؿ في االستئنافات التي ترفع إلييا مف األحكاـ كاألكامر الصادرة بصفة ابتدائية مف محكمتي 

                                                           

 . 67( المرجع السابؽ ، ص 1)

 . 67( المرجع السابؽ ، ص 2)

كىيػػػب النػػػداكم ، مكتبػػػة دار الثقافػػػة لمنشػػػر  ـ قػػػانكف البينػػػات كاإلجػػػراءات د. آدـ1983( مػػػف قػػػانكف اإلجػػػراءات المدنيػػػة لسػػػنة 16( المػػػادة )3)
 .   267ـ ، ص 1998كالتكزيع ، عماف ط 
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المديرية )العامة( كالقاضي مف الدرجة األكلى المتيف تقعاف في دائرة اختصاصيما ، كتممؾ السمطات 
محاكـ المدف كما أنيا تنظر كؿ النكعية كالقيمية الخاصة بالمحكمة العامة كالمحاكـ الجزئية ك 

 .(  1)الدعاكل دكف تحديد لقيمتيا

كتختص المحكمة العامة بالحكـ ابتدائيان في جميع الدعاكل المدنية دكف تحديد لقيمتيا أك 
نكعيا إال ما استثنى بنص خاص كما تختص بالحكـ ابتدائيان في المسائؿ المتعمقة بالشركات 

عماؿ كدعاكل اإلفبلس كالصمح الكاقي كبالفصؿ في دعاكل األحكاؿ كالعبلمات التجارية كأسماء األ
الشخصية لغير المسمميف ، كبالفصؿ في االستئنافات التي ترفع إلييا مف األحكاـ كاألكامر الصادرة 
مف محكمتي القاضييف الجزئييف مف الدرجة الثانية كالثالثة المتيف تقعاف في دائرة اختصاصيا كما 

ألحكاـ كاألكامر الصادرة مف محكمة القاضي الجزئي مف الدرجة األكلى بصفة تنظر بالفصؿ في ا
كتممؾ سمطات المحاكـ الجزئية كمحاكـ ( 3).كما تنظر جميع الدعاكل دكف النظر لقيمتيا(2)استئنافية
 المدف .

كتختص محكمة القاضي مف الدرجة األكلى بنظر جميع الدعاكل دكف تحديد لنكعيا أك 
ختص بنظر االستئنافات التي ترفع إلييا ضد محاكـ المدف كاألرياؼ كأم استئنافات قيمتيا ، كما ت

أخرل ينص عمى اختصاصيا بيا صراحة أم قانكف آخر، كتممؾ السمطات النكعية لمحكمة الدرجة 
 الثانية كالثالثة. 

كتختص محكمة القاضي الجزئي مف الدرجة الثانية بالفصؿ في الدعاكل االبتدائية التي 
يحدد قيمتيا رئيس القضاء بمنشكر منو ككذلؾ النزاعات النكعية ... كتممؾ سمطات محكمة الدرجة 
الثالثة. كتختص محكمة القاضي الجزئي مف الدرجة الثالثة بالفصؿ في الدعاكل االبتدائية غير 

زعة التي يحدد قيمتيا كنكعيا رئيس القضاء بمنشكر منو عمى أنو ال يجكز ليا نظر الدعاكل في المنا
مكاجية الحككمة أك المتعمقة بالعقارات . كتختص محكمة المدف كاألرياؼ بنظر الدعاكل ذات 
الطبيعة البسيطة كيحدد اختصاصيا القيمي في أمر تأسيس كؿ منيا، كال يجكز ليا أف تنظر 

                                                           

 ـ . 1983( مف قانكف اإلجراءات المدنية لسنة 17( المادة )1)

 ـ . 1983( مف قانكف اإلجراءات المدنية لسنة 18( المادة )2)

 ـ . 1983( مف قانكف اإلجراءات المدنية لسنة 18( المادة )3)
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ل التي تككف أم مصمحة أك كحدة حككمية  أك مؤسسة أك ىيئة أخرل ذات شخصية اعتبارية الدعاك 
طرفان فييا ، أك تككف متعمقة بممكية أم أرض مسجمة أك بممكية العقارات أك أم دعكل يقكـ بسبب 
الدعكل فييا عمى أكراؽ تجارية أك أم دعكل يصدر بشأنيا أمر مف رئيس القضاء مف كقت 

 .(1)آلخر

 يص دعوى األحواؿ الشخصية بالنوع: تخص

تختص المحكمة الجزئية لمحكمة شئكف األسرة بنظر المنازعات المتعمقة بالنفقات كالحضانة 
كالمسائؿ المتعمقة بالزكجية مف طبلؽ كخمع كفرقة كنسب كصمح ، كالمسائؿ المتعمقة بالكالية 

ثباتكالكصاية كالقكامة كالحجر  لتركات كضبط حجج الكصايا كاليبات الغيبة كالكفاة كالرشد كا كا 
كالكقؼ كاإلقرارات بالنسب كغيرىا كتكثيؽ المستندات . فكؿ قاض يستطيع أف ينظر أم نكع مف 
أنكاع ىذه الدعاكل في دائرة اختصاصو باستثناء أمريف : األكؿ منيما قضايا الكقؼ تنظر أماـ 

لثاني : الفصؿ في كؿ ما ال يدخؿ في قاضي الدرجة األكلى كيحجب عنيا قاضي الدرجة الثانية ، كا
اختصاصيا المبيف في القانكف إذا طمب أطراؼ النزاع تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية عمي 
المكضكع . بينما تختص المحكمة العامة بالفصؿ ابتدائيا ن في كؿ ما يدخؿ في اختصاص دكائر 

ادرة مف محكمة القاضي الجزئي مف األحكاؿ الشخصية ، كاستئنافيان في كؿ األحكاـ كاألكامر الص
الدرجة الثانية .بينما تختص محكمة االستئناؼ بالفصؿ استئنافيان في األحكاـ االبتدائية الصادرة مف 
المحكمة العامة كمحكمة القاضي الجزئي مف الدرجة األكلي . بينما المحكمة العميا تختص باألحكاـ 

 المخالفة لمقانكف أك األصكؿ الشرعية .  

 صيص الدعوى الجنائية بالنوع: تخ

الجناية لغة : تعني الذنب كالجـر كما يفعمو اإلنساف مما يكجب عميو العقاب أك القصاص 
، كالجناية اصطبلحان : ارتكاب ما يحـر مف الفعؿ بصكرة عامة سكاء كاف عمى  (2)في الدنيا كاآلخرة

ي تعني محظكرات بالشرع زجر اهلل عنيا . كمرادؼ ليا لفظ الجريمة الت(3)النفس أـ الماؿ أـ غيرىما

                                                           

 ـ . 1983( مف قانكف اإلجراءات المدنية لسنة 19) ( المادة1)

 . 3/360( لساف العرب ، مرجع سابؽ  ، 2)
ىػػػػ ،  1317( شػػرح فػػتح القػػػدير ، لكمػػاؿ الػػػديف محمػػد بػػػف عبدالكاحػػد بػػف اليمػػػاـ ، دار الكتػػب العمميػػػة ، بيػػركت ، دار صػػػادر بيػػركت ، ط 3)

9/137 . 
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. كالدعكل الجنائية ىي اإلجراء الذم بمقتضاه تقكـ النيابة العامة بعرض الكاقعة (1)بحد أك تعزيز
ذا لـ  المككنة لمجريمة عمى القضاء كنعني بالدعكل الجنائية الدعكل التي ترفع أماـ القضاء الجنائي كا 

الجنائية ال يكجد خيار أماـ المضركر سكل الطريؽ المدني كىي ترفع الدعكل الجنائية أماـ المحكمة 
 : فؽ االختصاصات كاإلجراءات اآلتيةـ ك 1991يحكميا قانكف اإلجراءات الجنائية لسنة 

ـ 1991( مف قانكف اإلجراءات الجنائية لسنة 7أكالن : اختصاصات المحكمة الجنائية : تنص المادة )
ىا ىي المختصة بنظر القضايا الجنائية ما لـ ينص القانكف عمى "المحاكـ الجنائية كحدىا دكف غير 

غير ذلؾ كالمحاكـ الخاصة" كما ليا تكقيع كافة العقكبات المنصكص عمييا قانكنان إال إذا قيده 
القانكف باختصاص مكاني أك نكعي أك شخصي فالذم لو اختصاص عاـ قاضي المحكمة العميا 

ذلؾ نكع القضايا كعقكبتيا كىي المحاكـ الجزئية فمثبلن قاضي  كاالستئناؼ كالمديرية كال يحده في
درجة أكلى ينظر جميع الدعاكل الجنائية ما عدا الجرائـ التي عقكبتيا اإلعداـ فيتفؽ اختصاصو مع 
المديرية بجانب ذلؾ لو اختصاص آخر إذا نظر الدعكل إيجازيان كالحكـ بالسجف فيما ال يتجاكز 

يتجاكز المبمغ الذم يحدده رئيس القضاء كالجمد بما ال يتجاكز الثمانيف جمدة السنة كالغرامة بما ال 
 كاإلبادة كالتعكيض كتدابير الرعاية كاإلصبلح . 

ككذلؾ االختصاصات لقاضي الدرجة الثانية حيث يحؽ لو في المحاكمة غير اإليجازية 
الحكـ بالسجف بما ال يتجاكز سبعة سنكات كبالغرامة فيما ال يتجاكز المبمغ الذم يحدده لو رئيس 
القضاء كالجمد كالمصادرة كاإلبادة إغبلؽ المحؿ، كالتعكيض كتدابير الرعاية كاإلصبلح ، أما 

و في المحاكمة اإليجازية الحكـ بالسجف فيما ال يتجاكز ستة أشير كالغرامة بما ال يجاكز اختصاص
المبمغ الذم يحدده لو رئيس القضاء كالجمد بما ال يتجاكز أربعيف جمدة كاإلبادة كالتعكيض كتدابير 

 الرعاية كاإلصبلح.       

الجنائية إيجازيان فقط كيجكز لو أف كما يختص القاضي مف الدرجة الثالثة النظر في الدعاكل 
يحكـ بالسجف فيما ال يتجاكز أربعة أشير كالحكـ بالغرامة بما ال يتجاكز المبمغ الذم يحدده لو رئيس 
القضاء كاإلبادة كالتعكيض كتدابير الرعاية ، كاإلصبلح، أما بالنسبة لممحكمة الجنائية الشعبية 

، كالدعاكل (2)مر تأسيسيا أك كفؽ ما يحدده القانكفكالمحاكـ الخاصة فيككف اختصاصيا كفقان أل

                                                           

 .60جع سابؽ ص ( األحكاـ السمطانية أبك يعمى الفراء ،  مر 1)
 بدكف ناشر. 15شرح قانكف اإلجراءات الجنائية د. عبداهلل الفاضؿ، ص  105ـ ، المكاد 1991( قانكف اإلجراءات الجنائية لسنة 2)
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العقارية التي ليا عبلقة بالدعكل الجنائية كدعاكل التعدم عمى ممؾ الغير كالنصب كاالحتياؿ 
 كالتزكير المتعمقة بالعقكد . 

 والقضاء بالقيمة ىتأصيؿ تخصيص الدعو 

 والقضاء بالقيمة في الفقو اإلسالمي ىتخصيص الدعو 

ـ أف يخصص القاضي بنظر الخصكمات التي ال تتجاكز مبمغان معينان كتخصيص يجكز لئلما
قاضيان آخر لمنظر في الخصكمات التي تزيد قيمتيا عف ىذا المبمغ كبذلؾ تككف قيمة المتنازع عميو 
ىي الفيصؿ في تحديد اختصاص القاضي كالغالب أف يككف ذلؾ في النكع الكاحد مف الخصكمات، 

ألحد قضاتو رد الناس في الدرىـ كالدرىميف كاكفني صغار   عمر بف الخطاب  كدليؿ ذلؾ ما قالو
:"أف األمراء بالبصرة كانكا يستقضكف القاضي في مكاف معيف (2).كركل أبك عبد اهلل الزبيرم( 1)األمكر"

 يحكـ فيو في مائتي درىـ فما دكنيا كعشريف ديناران فما دكنيا كيفرض النفقات كال يتعدل مكضعو إال
في قدر مف الماؿ  –أم القاضي  –. كيقكؿ ابف قدامة: "كيجكز لئلماـ أف يجعؿ حكمو ( 3)ما قدر لو"

: "أف قضاة . كيقكؿ ابف تيمية(4)نحك أف يقكؿ: أحكـ في المائة فما دكنيا فبل ينفذ في أكثر منيا"
 .(5)األطراؼ يجكز أال يحكمكا في األمكر الكبار كال في الدماء كالقضايا المشكمة"

 والقضاء بالقيمة في القانوف ىتخصيص الدعو 

ـ 1991ـ كقانكف اإلجراءات الجنائية لسنة 1983كرد بقانكني اإلجراء ت المدنية لسنة 
 كالمنشكرات القضائية االختصاص القيمي أك المالي لكؿ محكمة كما يمي:

 

                                                           

 . 65( األحكاـ السمطانية لمماكردم مرجع سابؽ ، ص 1)

الشػػافعية مػػف أصػػؿ البصػػرة، حافظػػان لػػؤلدب ، خبيػػران باألنسػػاب ، ( ىػػك أبكعبػػداهلل أحمػػد بػػف سػػميماف البصػػرم المعػػركؼ بػػالزبيرم ، مػػف فقيػػاء 2)
 . 1/128، األعبلـ لمزركمي 15 – 14ىػ ، طبقات الشافعية البف ىداية ص 317مات سنة 

 . 66( األحكاـ السمطانية لمماكردم مرجع سابؽ ، ص  3)

 . 11/281( المغني البف قدامة ، مرجع سابؽ  4)

 . 5/199سابؽ  ( فتاكل ابف تيمية ، مرجع 5)
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 اختصاص المحكمة المدنية القيمي: 

يتضح مف اختصاصات المحاكـ المدنية أف جميعيا تختص بنظر الدعاكل دكف تحديد لقيمتيا إال  
ما استثنى بنص خاص كمحكمة القاضي الجزئي مف الدرجة الثانية كالثالثة كمحكمة المدف كاألرياؼ 
ر البلتي يتحدد اختصاصيف القيمي في أمر تأسيس كؿ منيا أك بمنشكر مف رئيس القضاء . فالمنشك 

ـ حدد االختصاص القيمي لممحاكـ الجزئية مع نصاب الطعف 2014( لسنة 2القضائي رقـ )
 : ىبالنقض أماـ المحكمة العميا حيث نص عم

)أ( تختص محكمة القاضي الجزئي مف الدرجة الثانية بالفصؿ في الدعاكم االبتدائية التي ال يتجاكز 
 ج( .400000قيمتيا أربعمائة ألؼ جنية )

محكمة القاضي الجزئي مف الدرجة الثانية بالفصؿ في الدعاكم االبتدائية التي ال )ب( تختص 
 ج( . 200000يتجاكز قيمتيا مائتي جنية )

)ج( يجكز الطعف بالنقض في األحكاـ الصادرة مف محاكـ االستئناؼ في الدعاكم التي ال تقؿ 
 ج( . 200000قيمتيا عف مائتي ألؼ جنية )

 لشخصية القيمي: اختصاص محكمة األحواؿ ا

ـ االختصاص القيمي 1983حدد الجدكؿ الثالث الممحؽ بقانكف اإلجراء ت المدنية لسنة 
( عمي : )يختص القاضي الجزئي مف الدرجة األكلي بالفصؿ 10ليذه المحكمة حيث نص في البند )

جة ( عمي: )يختص القاضي الجزئي مف الدر 11في أم دعكم دكف تحديد قيمتيا( كنص في البند )
 الثانية  بالفصؿ في الدعاكم االبتدائية التي ال تجاكز قيمتيا خمسمائة دينار( . في مسائؿ محددة .

 اختصاص المحكمة الجنائية القيمي:  

االختصاص القيمي لممحاكـ الجنائية مف  ىعم ـ1991نص قانكف اإلجراءات الجنائية لسنة   
كأنكاعيا فيما يتعمؽ بالغرامة كالتعكيض ، حيث  خبلؿ الجزاءات التي تكقعيا المحاكـ كفؽ درجاتيا

بة أك جزاء مما ينص عميو ( عمي : )يجكز لممحكمة الجنائية العامة أف تكقع أم عقك 9نصت المادة)
( لممحكمة 11 -10(. ككذلؾ بالنسبة لممحكمة العميا كمحكمة االستئناؼ . كنصت المكاد مف)القانكف

غرامة بما ال يجاكز المبمغ الذم يحدده رئيس القضاء .ككذلؾ بالنسبة  الجنائية األكلي كالثانية الحكـ بال
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لمتعكيض . أٌما بالنسبة لممحكمة الجنائية الشعبية يتحدد اختصاصيا القيمي كفؽ أمر تأسيسيا . أٌما 
 بالنسبة لممحاكـ الجنائية الخاصة يتحدد كفؽ ما حدده القانكف أك أمر تأسيسيا .

 والقضاء بالزماف في الفقو اإلسالمي والقانوف ىتخصيص الدعو 

 والقضاء بالزماف في الفقو اإلسالمي ىتخصيص الدعو 

يجكز تخصيص القضاء بزمف معيف أم تحدد مدة معينة مف الزماف لكالية القاضي  فتككف 
ص لو كالية القضاء خبلليا أما قبؿ ىذه المدة أك بعدىا فبل تككف لو كالية القضاء كيككف غير مخت

بالقضاء نتيجة النعداـ كاليتو ، كلـ يحدد الفقياء حدان أدنى أك أقصى كلكف أجمعكا عمى جكاز 
 تخصيص القضاء بالزماف. 

 ( 1)"القضاء مظير ال مثبت كيتخصص بزماف ..." جاء في كتاب الدر المختار: 

 كجاء في كتاب منياج الطالبيف : "كلك نصب قاضييف في بمد كخص كبل بمكاف أك زماف
قيت ك ء في كتاب معيف الحكاـ : "يجكز ت. كمف الفقياء مف ذكر أمثمة لممدة الزمنية جا( 2)... جاز"

. كجاء في ( 3)القضاء بزماف بأف قاؿ : أنت قاضي ىذه البمدة ىذا الشير أك ىذا اليكـ كيعيف بقدرة"
 ( 4)قؼ بالمكاف كالزماف"فتاكل قاضخاف أنو : "إذا قمد اإلماـ رجبلن القضاء يكمان أك مجمسان جاز كيتك 
 .( 5)كجاء في الفتاكل اليندية : "إذا قمد السمطاف رجبلن قضاء يكـ يجكز كيتأقت"

كليذا التخصيص أىمية كبيرة ألف ىناؾ ضركرات عممية كثيرة تدعك إلى مثؿ ىذا   
التخصيص ، كىناؾ فرؽ بيف تخصيص القاضي بزماف كبيف تنظيـ عمؿ القاضي بأزمنة معينة ال 
تؤثر عمى كالية القاضي كمف أمثمة ذلؾ أف يقيد اإلماـ القاضي بنظر خصكمات معينة في أياـ 

مف الخصكمات يكمان محددان أك عدة أياـ كأف يجعؿ أيامان محددة يفصؿ فييا محددة فيجعؿ لكؿ نكع 
                                                           

 . 2/327( الجامع ألحكاـ القرآف ألبي عبداهلل محمد بف أحمد األنصارم القرطبي ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت  1)

 . 125ىػ،ص 1308المطبعة الميمنية مصر،  ( منياج الطالبيف أبي زكريا يحيى بف شرؼ لمنككم الدمشقي،2)

 . 14ىػ،ص1310المطبعة الميمنية بمصر  عمي بف حبيب الطرابمسي، عبلء الديف أبي الحسف ( معيف الحكاـ،3)

 . 2/363( فتاكل قاضيخاف بيامش الفتاكل اليندسية ، 4)

 .3/315( الفتاكل اليندية مرجع سابؽ  ،  5)
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قضايا أىؿ الذمة كأيامان لنظر قضايا غيرىـ أك أف يخصص أيامان محددة كيـك االثنيف كالثبلثاء 
لمنساء كباقي أياـ األسبكع لمرجاؿ. إذ أف كالية القاضي ال تزكؿ بانتياء ىذا اليـك الذم سماه لو 

بؿ تبقى بحيث يككف لمقاضي القضاء في مثؿ ىذا اليكـ الذم سماه لو اإلماـ في كؿ أسبكع ، اإلماـ 
يقكؿ الماكردم : "لك قاؿ اإلماـ لمقاضي عند تكليتو قمدتؾ النظر في كؿ يـك سبت جاز أيضان ككاف 

ف ك اف ممنكعان مقصكر النظر فيو فإذا خرج يكـ السبت لـ تزؿ كاليتو لبقائيا عمى أمثالو في األياـ كا 
 .(1)مف النظر فيما عداه"

 والقضاء بالزماف في القانوف ىتخصيص الدعو 

 : المدنية بالزماف ىتخصيص الدعو 

بزمف كالقضاء بزمف لحكمة كضعيا المشرع  لنصت قكانيف اإلجراءات عمي تخصيص الدعك 
( مف 27إٌما لتكفير زمف المحكمة كاألطراؼ أك إلتاحة الفرصة لمصمح أك غير ذلؾ كما في المادة )

ـ عمي:)يقدـ طمب اإلحالة في المراحؿ األكلى لمدعكل، كال 1983قانكف اإلجراءات المدنية لسنة 
( ال يجكز رفع دعكل ، ضد أم جياز مف 4()33) يقبؿ بعد صياغة نقاط النزاع ( . كنصت المادة
( أك ضد مكظؼ عاـ عف فعؿ نسب إليو بصفتو أك 5أجيزة الدكلة حسبما ىك معركؼ في البند )

أثناء قيامو بكاجبات كظيفتو أك بسببيا، إال بعد أف يقكـ المدعى بإببلغ النائب العاـ أك مف ينكب 
الدعكل بعريضة كاضحة كمختصرة كتتضمف كافة  عنو في مكاتب النيابة العامة بالنية في رفع

البيانات المطمكب تكافرىا في عريضة الدعكل كبعدد كاؼ مف الصكر كيمضي شيراف مف تاريخ ذلؾ 
التبميغ، ما لـ يأذف النائب العاـ أك مف ينكب عنو  في رفع الدعكل أك المضي في إجراءات رفعيا 

بر الدعكل مرفكعة مف تاريخ دفع الرسكـ ، أك مف ( تعت35قبؿ انتياء تمؾ المدة. كنصت المادة)
تاريخ تقديـ العريضة، إذا كاف المدعي قد أعفى مف دفع الرسـك بمكجب أحكاـ قانكف أك بقرار مف 

، أك إذا 36( متى استكفت العريضة مشتمبلتيا المقررة في المادة 1( )39) المحكمة. كنصت المادة
، أمرت المحكمة بتصريح الدعكل  38مكجب المادة ، أك لـ تشطب ب 37صححت بمكجب المادة 

كأداء الرسـ كتكميؼ المدعى عميو بالحضكر بكرقة تحرر طبقان لؤلنمكذج المقرر لذلؾ، تشتمؿ عمى 

                                                           

 . 36، تبصرة الحكاـ البف فرحكف ، مرجع سابؽ، ص  67( األحكاـ السمطانية لمماكردم ،مرجع سابؽ ص 1)
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بياف مكجز بطمبات المدعي كيطمب فييا مف المدعى عميو الحضكر في الزماف كالمكاف المعينيف 
 كيكقعيا القاضي. 

 الجمسة المعينة لنظر الدعكل مركر كقت كاؼ بيف اإلعبلف كتاريخ الجمسة.( يراعى عند تحديد 2)

 ( يجب أف يؤدم الرسـ خبلؿ يـك مف تاريخ أمر المحكمة باستيفائو ك إال شطبت العريضة.4) 

( ال يجكز إجراء تنفيذ التكميؼ بالحضكر في الفترة ما بيف غركب الشمس 41) كنصت المادة
 كرة كبإذف المحكمة.كشركقيا إال في حاالت الضر 

 ( إذا لـ يحضر المدعي كال المدعى عميو في الجمسة األكلى تشطب الدعكل.1( )60كنصت المادة )

( يجكز لممدعي أف يرفع دعكل جديدة . كيجكز لممدعي أف 1( إذا شطبت الدعكل بمكجب البند )2)
ذا اقتنعت يطمب مف المحكمة، في خبلؿ سبعة أياـ ، مف تاريخ شطبيا استئناؼ السير  فييا، كا 

المحكمة بكجكد سبب كاؼ لتخمؼ المدعي عف الحضكر، أمرت باستبعاد قرار الشطب كتحديد ميعاد 
 لمسير في إجراءات الدعكل.

 حضكر المدعي كغياب المدعى عميو.

( )أ( إذا حضر المدعي كلـ يحضر المدعى عميو في الجمسة األكلى 1()61) كنصت المادة
 ي غيبتو بعد التحقؽ مف إعبلنو،سمعت المحكمة الدعكل ف

)ب( إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عميو عدـ إعبلنو كجب عمييا تأجيؿ الدعكل لجمسة  
 أخرل ، يعمف ليا المدعى عميو،

)ج( إذا تبينت المحكمة مع إعبلف المدعى عميو أنو لـ يمض مف تاريخ اإلعبلف كميعاد الجمسة  
 ب عمييا تأجيؿ الدعكل لجمسة مقبمة يعمف ليا المدعى عميو.كقت كاؼ يمكنو مف الحضكر، كج

( إذا حضر المدعى عميو في أم ميعاد الحؽ أجمت لو الدعكل كأبدل سببان كاؼ لتخمفو عف 2)
الجمسة األكلى ، يجكز لممحكمة ، كبالشركط التي تقررىا ، فيما يتعمؽ بالمصاريؼ أك غير ذلؾ، أف 

 جمسة األكلى.تستمع إلى دفاعو كما لك حضر ال
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( )أ( يجب إعبلنو 1( إذا صدر حكـ ضد المدعى عميو الذم تخمؼ عف الحضكر طبقان لمبند )3)
بذلؾ الحكـ ، كيجكز لو في أم كقت خبلؿ سبعة أياـ مف تاريخ إعبلنو بالحكـ الصادر ضده ، أف 

ذا اقتنعت ا لمحكمة بأف يطمب مف المحكمة التي أصدرت الحكـ أف تصدر أمر بإلغاء ذلؾ الحكـ كا 
المدعى عميو لـ يعمف إعبلنان صحيحان أك بكجكد أم سبب كاؼ حاؿ دكف حضكره في اليكـ المحدد 
لمسماع كجب عمى المحكمة أف تصدر أمر بإلغاء الحكـ الصادر ضده كذلؾ بالشركط التي تراىا 

ـ تحدد ميعادان مناسبة بالنسبة لممصركفات أك بإيداع المبمغ المحككـ بو في المحكمة أك غير ذلؾ، ث
 لسماع الدعكل. 

( إذا تخمؼ المدعي عف حضكر الجمسة األكلى كحضر المدعى 1()62) كنصت المادة
عميو، عمى المحكمة أف تصدر أمران بشطب الدعكل ، إال إذا أقر المدعى عميو بطمبات المدعي كميا 

يو بناءن عمى إقراره . أك بجزء منيا ، كفي ىذه الحالة يجب عمى المحكمة أف تحكـ عمى المدعى عم
(إذا 2فإذا كاف اإلقرار بجزء مف الطمبات كجب شطب الدعكل بالنسبة لباقي الطمبات. كفي الفقرة )
( إذا 3شطبت الدعكل كميا أك بعضيا ال يجكز لممدعي رفع دعكل جديدة بنفس السبب. كفي الفقرة )

مف تاريخ شطبيا أف يطمب شطبت الدعكل حسبما تقدـ فإنو يجكز لممدعي في خبلؿ سبعة أياـ 
إصدار أمر بإلغاء قرار الشطب. فإذا تمكف مف إقناع المحكمة بكجكد سبب كاؼ لتخمفو عف 
الحضكر في اليـك المحدد لمسماع، كجب عمى المحكمة أف تصدر أمران بإلغاء أمر الشطب بالشركط 

لمسير في الدعكل. كنصت  التي تراىا مناسبة بالنسبة لممصركفات كغير ذلؾ، كعمييا أف تحدد ميعادان 
(إذا طمب مف المدعى عميو تقديـ مذكرة دفاع كلـ يقدميا في الميعاد الذم حددتو المحكمة، 78المادة)

فيجكز لممحكمة بعد سماع بينة المدعي، أف تحكـ ضد المدعى عميو أك تصدر أم أمر تراه مناسبان 
أك إلى حيف تقديـ طمب بشأنيا أك ( إذا تأجمت الدعكل ألجؿ غير مسمى 1( )100كنصت المادة )

إذا صدر أمر بكقفيا، فيجب عمى المحكمة شطبيا، إذا لـ يقدـ أحد الخصكـ طمبان بشأنيا خبلؿ سنة 
 مف التاريخ الذم صدر فيو قرار التأجيؿ أك الكقؼ.

( يجكز رفع دعكل جديدة بناءن عمى نفس سبب 1( إذا تقرر شطب الدعكل كفقان لنص البند )2)
 في مدة ال تجاكز المدة التي يسقط فييا الحؽ المدعى بو بالتقادـ.الدعكل 

( إذا تأخر الراىف في سداد المبمغ المضمكف بالرىف أك أم قسط 1( )124) كنصت المادة
مستحؽ لمدة شير ،جاز لممرتيف بعد إخطار الراىف كتابةن ، أف يقدـ دعكل بيع العقار المرىكف أك 
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 يجكز إقامة دعكل البيع أك غمؽ الرىف إال بعد مضي شير مف تاريخ ( ال2غمؽ الرىف. كفي الفقرة )
 (.1اإلنذار المنصكص عميو في البند )

( يحسب ميعاد الطعف في الحكـ أك األمر مف اليكـ التالي لتاريخ إعبلف 1( )177كنصت المادة  )
كمع ذلؾ يحسب ( 2الطاعف بالحكـ المطعكف فيو ما لـ ينص القانكف عمى غير ذلؾ. كفي الفقرة )

ميعاد الطعف مف اليكـ التالي لتاريخ النطؽ بالحكـ إذا حضر الطاعف جمسة النطؽ بو أك أعمف بيا 
( ميعاد االستئناؼ خمسة عشر يكمان تسرم كفؽ حساب الميعاد 192كلـ يحضر. كنصت المادة )

مف المستأنؼ ( في اليكـ المحدد لمسماع ، تسمع المحكمة 197(. كنصت المادة )177مف المادة )
ما يؤيد استئنافو  ثـ تسمع مف المستأنؼ ضده ما يدفع بو االستئناؼ كلممستأنؼ الحؽ في الرد عمى 

( إذا تخمؼ المستأنؼ عف الحضكر في اليـك 1()198ما يثيره المستأنؼ ضده. كنصت المادة )
( 3()215المحدد لسماع االستئناؼ  جاز لممحكمة أف تأمر بشطب االستئناؼ. كنصت المادة )

كنصت  (.177ميعاد المراجعة ستكف يكمان تسرم كفؽ حساب الميعاد المنصكص عمييا في المادة )
( ميعاد طمب المراجعة خمسة عشر يكمان تسرم كفؽ حساب الميعاد المنصكص عميو 218المادة )

 217ة أف يبدأ الميعاد في الحالة المنصكص عمييا في الفقرة )أ( مف الماد ىعم (177في المادة )
( يجرم التنفيذ دكف حاجة إلى 1()226مف اليكـ التالي لميكـ الذم ظير فيو الغش. كنصت المادة )
 إعبلف المنفذ ضده بطمب التنفيذ فيما عدا الحاالت اآلتية: 

)أ( إذا قدمت العريضة بعد مضي ستة أشير مف تاريخ الحكـ أك مف تاريخ آخر إجراء اتخذ في 
( إذا صدر حكـ ضد الحككمة )أك ضد مكظؼ عاـ عف فعؿ مف 1()231التنفيذ. كنصت المادة )

(( فيجب أف يبيف في الحكـ الميعاد الذم يجب فيو الكفاء بو. 4) 33األفعاؿ المشار إلييا في المادة 
فإذا لـ يتـ الكفاء بالحكـ في الميعاد المحدد ، فيجب عمى المحكمة إببلغ ذلؾ إلى رئيس المحكمة 

( ال يجكز تنفيذ مثؿ ىذا الحكـ إال إذا بقي بغير كفاء لمدة 2ئب العاـ. كفي الفقرة )العميا بصكرة لمنا
( إذا كقع الحجز عمى نقكد 254ثبلثة أشير مف تاريخ اإلببلغ السابؽ اإلشارة إليو. كنصت المادة )

ف يكدعيا خزانة أأك عممة كرقية، كجب عمى المحضر، أف يبيف أكصافيا كمقدارىا في المحضر ك 
( ال يجكز إجراء البيع قبؿ 2()265حكمة خبلؿ أربع كعشريف ساعة عمى األكثر. كنصت المادة )الم

مضي خمسة عشر يكمان عمى األقؿ مف التاريخ الذم تـ فيو نشر اإلعبلف، كمع ذلؾ فمممحكمة أف 
عرضو  تأمر بالبيع دكف التقيد بذلؾ الميعاد إذا قبؿ المحجكز عميو ذلؾ ، أك كانت األشياء المحجكزة

( إذا تقرر تأجيؿ البيع لمدة تزيد عمى الشير 2( )266لمتمؼ أك تقمب األسعار. كنصت المادة )
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( ال يجكز بغير مكافقة مكتكبة مف المحجكز 275كجب اإلعبلف عف البيع مف جديد. كنصت المادة )
ت المادة عميو أف يجرم البيع قبؿ انقضاء ثبلثيف يكمان عمى األقؿ مف تاريخ نشر اإلعبلف. كنص

( يعتبر التنفيذ خالصان كيقفؿ المحضر إذا مضت ستة أشير مف تاريخ آخر إجراء في التنفيذ 293)
دكف تقديـ طمب لمسير فيو عمى أنو يجكز لممحككـ لو أف يطمب بعد دفع الرسـ المقرر السير في 

 التنفيذ.

أخذ بما أخذ بو الفقو  كؿ ما ذكر مف مكاد مختمفة ليا عبلقة بالزمف ، كىذا يعني أف القانكف 
 كالقاضي بأىمية الزمف لقطع النزاع بيف المتخاصميف.  لاإلسبلمي مف تخصيص لمدعك 

 األحواؿ الشخصية بالزماف: ىتخصيص دعو  

)يطبؽ ىذا القانكف عمي  :ـ عمي1983( مف قانكف اإلجراءات المدنية لسنة 2نصت المادة )  
اإلجراءات المتعمقة بالمسائؿ المدنية كمسائؿ األحكاؿ الشخصية ...(. كىذا يعني أم نص متعمؽ 
بالزمف ينطبؽ عمي مسائؿ األحكاؿ الشخصية، ما عدا الحاالت الخاصة الكاردة بالجدكؿ الثالث مف 

يو أك لعدـ حضكر الطرفيف كقدـ عم ىنفس القانكف مثاؿ: )إذا شيطبت القضية بناء عمي طمب المدع
الخمسة عشر يكمان مف تاريخ الشطب كجب عمي  ىكالن عف تخمفو في مدة ال تزيد عمالمدعي عذران مقب

عبلف المدع . مع في نفس القضية المشطكبة( لع الدعك عميو بالحضكر لسما ىالمحكمة قبكؿ عذره كا 
ي كشطبت الدعكم يجكز لممدعي ( مف نفس القانكف في حالة عدـ حضكر المدع60أف المادة )

 خبلؿ سبعة أياـ السير في الدعكم إذا اقتنعت المحكمة بكجكد سبب كافي. 

 الجنائية بالزماف:   ىتخصيص الدعو 

كرد تخصيص الدعكم الجنائية بالزمف مف خبلؿ اختصاص المحكمة الذم خكلو أك فكضو 
/أ( أعطي الحؽ لقاضي 10/2في المادة ) ـ1991ليا القانكف، مثبلن  قانكف اإلجراءات الجنائية لسنة 

/أ( لقاضي 11/1أف يكقع عقكبة السجف لمدة ال تتجاكز عشر سنكات. كفي المادة ) ىالدرجة األكل
أٌما في  المحكمة الثانية الحكـ بالسجف لمدة ال تجاكز سبع سنكات في المحاكمة غير اإليجازية.

/أ( لقاضي الدرجة 12المحاكمة  اإليجازية الحكـ بالسجف مدة ال تجاكز ستة أشير. كفي المادة)
الثالثة الحؽ الحكـ بالسجف مدة ال تتجاكز أربعة أشير. أما بالنسبة لقاضي المحكمة الجنائية الشعبية 

 كالمحكمة الخاصة كفؽ أمر تأسيسيا أك القانكف. 



جم1027جج-جينميرججالثمويجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنول اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 21th edition January 2017 
 

 

1
7
2

 

 خاتمة

بأنكاعيا مع  لتبلـز الدعك  لكاالختصاص اتضح مد لريؼ التأصيؿ كالدعك بعد أف تناكلت تع
التي أككمت إليو أف ينظرىا مف حيث المكاف أك الزماف أك  لاختصاص القاضي الذم ينظر الدعك 

كأركانيا  لالنكع أك الخصكمات أك القيمة . ثـ تعرفنا عمي طريقة الفقو اإلسبلمي كيؼ عٌرؼ الدعك 
اختصاصو مف خبلؿ القصص التي دكنيا القرآف الكريـ كاألقضية التي قضي بيا كأنكاعيا كالقاضي ك 

الرسؿ مف داككد كسميماف عمييما السبلـ إلي زمف الرسكؿ صمي اهلل عميو كسمـ كالصحابة رضكاف 
التي ال  لكاختصاصات القضاة الذيف ينظركف ىذه الدعاك  لاهلل عمييـ ، كمدم عدالة تقسيميـ لمدعاك 

 قعنا اليكـ.     تختمؼ عف كا

 النتائج:

ما ىك عميو  ىأك تخصيص القاضي عم لليس ىنالؾ تناقض أك تعارض مف حيث تقسيـ الدعك  -1
 نحف اليكـ مف التقسيـ الذم عيرؼ بالقانكف الكضعي كما ىك بالفقو اإلسبلمي. 

رفت في كسطنا ربط كاقعنا بتراثنا اإلسبلمي الذم يزخر بالقضايا الشبيية بكاقعنا اآلف كالتي عي  -2
بالسكابؽ القضائية أك ما استقر قضاءن لكي نستفيد منيا. ألف قضاتيا إٌما كانكا رسؿ أك أصحاب 

 رسؿ فيـ جميعان كالنجكـ نيتدم بيـ بأييـ اىتدينا اقتدينا ، ألف اختبلفيـ رحمة ليذه األمة . 

 توصيات:

كؿو في مجاؿ تخصصو .ألف  أكصي أف تككف الدراسة لطبلب العمـ مقارنة بالفقو اإلسبلمي -1
 التراث اإلسبلمي يزخر بكثير مف العمكـ .

االعتماد عمي األقضية التي كردت بالفقو اإلسبلمي كتطبيقيا عمي كاقعنا اليـك ألف التاريخ يعيد  -3
نفسو بدالن مف االعتماد عمي بعض السكابؽ التي أرساىا القانكف الكضعي التي ال تتكافؽ مع 

د عمييا كفؽ قيمنا كمعتقداتنا، كىذا ال يمنع أف نأخذ تجاربيـ التي ال مرجعياتنا التي نعتم
 تتعارض مع مرجعياتنا.
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 السياحية عمى تنمية السياحة بالوالية الشمالية اإليراداتدور 

 د. تاج الختـ محمد عمي نوري

 األستاذ المشارؾ بكمية االقتصاد والعمـو اإلدارية جامعة دنقال

 المستخمص
إف الدكؿ النامية عامة، كالسكداف عمى كجو الخصكص، أحكج ما يككف إلجراء مراجعة 

صبلحات  دكر الكرقة إلي التعرؼ عمي . لذلؾ ىدفت بالكالية الشماليةكخاصة عمى تنمية السياحة كا 
، مف خبلؿ تناكؿ القطاع السياحي، كمف ثـ اإليرادات السياحية عمى تنمية السياحة بالكالية الشمالية

عمى  محاكلة استشراؼ المستقبؿ لقطاع السياحة. إذ تتمثؿ المشكمة التي تعالجيا الكرقة في الخمؿ
ف السعي لزيادة اإليرادات السياحية المقدمة مف إالخدمات السياحية التي تقدميا الكالية الشمالية، 

الكالية ينبغي أف يكجو نحك دراسة الطمب أكالن، ثـ عرض الخدمات بناء عمى تمؾ الدراسة. حيث 
دكر اإليرادات تتطرؽ الكرقة إلي المفاىيـ النظرية المرتبطة باإليراد كالتنمية السياحية، كمف ثـ تتناكؿ 

 .بالكالية الشمالية السياحية عمى تنمية السياحة
، اإليرادات السياحية بالكالية الشماليةضعؼ  العديد مف النتائج، كالتي تتمثؿ فيىناؾ 

إال أف السبب  اإليرادات السياحية مرتبطة بالسائح األجنبي فقط،كما أف  إيرادات مكسمية. باعتبارىا
 . األساسي لعمو ىك عدـ تكفر الثقافة كالرغبة لمسائح المحمي

تبني الكالية الشمالية أسمكب سياحي ضركرة  كردت الكرقة عدة تكصيات تدكر حكؿكقد أ
مميز مف أجؿ تعزيز السياحة الداخمية بيف المحميات المختمفة كتنكيع المنتج. كمف المفيد تككيف 

 .لجنة لتعزيز السياحة في كؿ محمية كالتي بدكرىا تصب في خطة سياحية شاممة لمدكلة
أنو يتكجب عمى الكالية كضع خطة مبنية عمى المعايير القياسية إضافة إلى  كرقةكترل ال

المضي قدما في التركيز عمى المجاالت السياحية التالية: السياحة البيئية، تسييؿ السياحة لذكم 
  .االحتياجات الخاصة، الثقافة، الصحراء، البحر، الرياضة كالتسمية، الخ

 
The role of tourism revenues on development tourism in Northern state 

 

Abstract 

The developing countries in general, and Sudan in particular, need to 

undertake a review and reform of tourism development, particularly in the 

Northern State, therefore, the paper aimed to identify the role of tourism 
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revenues in the development of tourism in the Northern State, in case of 

tourism sector, to foresight the tourism sector in the future. The paper tries 

to treat the defects in tourism services provided by the Northern State, The 

increased tourism revenues from the State should be directed towards 

studying the demand first and then offering services based on that study. 

The paper deals with theoretical concepts related to tourism revenue and 

development, and then deals with the role of tourism revenues in the 

development of tourism in the Northern State. 

There are many findings, which are, the weakness of tourism revenues 

in the Northern State, as its seasonal income. The tourism revenues are 

linked only to foreign tourists, but the main reason may be the lack of 

culture and desire for the local tourist. 

The paper has made several recommendations on the need to adopt 

the Northern State a distinctive tourist style to promote domestic tourism 

between different localities and diversification of the product. It is useful to 

set up a committee to promote tourism in each locality, which in turn will 

contribute to a comprehensive tourism plan for the State. The paper argues 

that the State should develop a standard-based plan as well as further focus 

on the following tourism areas: eco-tourism, facilitation of tourism for 

people with special needs, culture, desert, sea, sports and entertainment etc. 

 

  مقدمة:

أيعدت ىذه الكرقة لتكضيح دكر اإليرادات السياحية عمى تنمية السياحة بالكالية الشمالية . 
كتتضح عكامؿ الطمب مف خبلؿ عدد القادميف مف السياح كاإليرادات مف القطاع. كما تنفذه 

ات القطاع الخاص الحككمات المحمية مف تطكير متكاصؿ لمبنية التحتية لمسياحة إلى جانب استثمار 
في تطكير معالـ ككجيات سياحية كمساىمة شركات الطيراف المحمية كالطرؽ البرية في ربط الكالية 

مرسكمة لتعزيز مكقع كمكانة الدكلة ككجية سياحية  استراتيجيةبمختمؼ مدف العالـ يأتي في إطار 
 .رائدة عمى مستكل المنطقة كالعالـ

تتككف أبعاد التنمية السياحية في الكالية الشمالية في حاؿ النظر إلي المستقبؿ عمى عدة  
أبعاد متنكعة تيدؼ السياحة لتحقيقيا فالبعد االقتصادم سيحقؽ زيادة في اإليرادات السياحية مف 

الية النقد األجنبي. كىي تيدؼ إلى تقديـ المقترحات الممكنة حكؿ تنمية السياحة بالكالية الشم
الكرقة تتبع األسمكب الكصفي كالتحميمي لمبيانات كبالتالي فإف الكرقة  بالتركيز عمى البعد االقتصادم.
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تستعرض كستقرئ بإيجاز )إذ أنيا تشكؿ جزءان مف أكراؽ أخرل( ما أمكف الحصكؿ عميو مف 
فرت ليذه الكرقة المعمكمات المتصمة بكؿ ىذه المسائؿ كمف ثـ تقدـ رؤيتيا. كألف المعمكمات التي تك 

)كبقدر جيد( قد تـ جمعيا في كقت كجيز ،فإف في ذلؾ ما يعكس مستكل مشجعان )تجدر المحافظة 
ـ ػػػػ 2009عميو كتطكيره( مف الجاىزية المعمكماتية بالقطاع السياحي بالكالية)البعد المكاني كالزماني 

الكرقة خاضعة لكؿ ما  ترد مف ـ لمكرقة( يستحؽ عميو العاممكف بيا الشكر كالثناء. كتبقى 2012
 آراء بشأف ما تعبر عنو أك ما تدعك إليو مف خيارات.

تتمثؿ المشكمة التي تعالجيا الكرقة في الخمؿ عمى الخدمات السياحية  المشكمة التي تعالجيا الورقة:
ة كىؿ يكجو التي تقدميا الكالية الشمالية، كىؿ ىناؾ سعي لزيادة اإليرادات السياحية المقدمة مف الكالي

 نحك دراسة الطمب أكالن، ثـ عرض الخدمات بناء عمى تمؾ الدراسة. 

متزايدان في جيكد الدكلة اإلنمائية كىناؾ مقترحات  صناعة السياحة اكتسبت اىتمامان  الورقة: أىمية
كالقكمي كتشكؿ السياحة في عديد مف البمداف التي  يكرؤل لتنمية قطاع السياحة عمى المستكل الكالئ

تشابو ظركفيا السكداف مصدران ميمان لئليرادات العامة كتسيـ بقدر كبير في تحسيف أكضاع ميزاف 
 المدفكعات.  

 تسعي الكرقة الختبار الفرضيات التالية: فرضيات الورقة:

 في تنمية السياحة بالكالية. الخدمات السياحية التي تقدميا الكالية الشمالية تساعد -4
 تنمية السياحة بالكالية الشمالية. إلىالسياحية تؤدم  اإليرادات  -5

 المنيج الكصفي كالتحميمي لمبيانات . مناىج الورقة:

  اإليراد :

( أنو يمكف تعريؼ اإليراد حسب تعريؼ مجمس معايير 95ـ،ص2002يذكر )اليادم اىدـ، 
( بأنو )التدفقات الداخمة إلى الكحدة المحاسبية ،أك أم زيادة FASBالمحاسبة المالية األمريكي )

ألصكليا أك تسديد لخصكميا أك االثنيف معان كتنشأ عف إنتاج كبيع السمع أك تأدية الخدمات لمغير أك 
 أية أنشطة أخرل مما يشكؿ األعماؿ الرئيسة المعتادة كالمستمرة( .

د ىك ما يدفعو العمبلء لممنشاة مقابؿ شرائيـ ( أف اإليرا14ص ـ،2001يضيؼ )عبد الماجد،    
 لسمع منيا أك حصكليـ عمى خدماتيا.
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( أف اإليرادات عبارة عف القيمة المجممة لبيع 40ـ ،ص2006كما يكضح ) عبد الرحمف البكرم،    
 السمع أك تقديـ الخدمات. 

، فكمما كانت  ال شؾ أف السياحة تنطكم عمي إبراز المعالـ الجمالية ألم بيئة في العالـ
لدكرىا  نظيفة كصحية كمما ازدىرت السياحة كانتعشت. تكتسب التنمية السياحية أىمية متزايدة نظران 

الياـ كالبارز الذم تمعبو في نمك اقتصاديات معظـ دكؿ العالـ، ككنيا تؤمف مكارد مالية إضافية 
اليامة غير المنظكرة  لمسكاف كتعمؿ عمى تحسيف ميزاف المدفكعات، فيي تمثؿ إحدل الصادرات

، كتعمؿ عمى حؿ كبيران  مف عناصر النشاط االقتصادم، كترتبط بالتنمية ارتباطان  أساسيان  كعنصران 
بعض المشكبلت االقتصادية التي تكاجييا تمؾ الدكؿ كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ مشكمة البطالة التي 

يا عمى خمؽ فرص عمؿ جديدة، تعمؿ التنمية السياحية عمى تخفيؼ حدة نسب تفاقميا كذلؾ بقدرت
عبلكة عمى دكرىا في تطكير المناطؽ كالمدف التي تتمتع بإمكانات سياحية مف خبلؿ تكفير مرافؽ 

 ح كالمكاطنيف عمى السكاء.كاية كالتسييبلت البلزمة لخدمة السالبني األساس
  التنمية السياحية والتنمية االقتصادية: 

في التنمية  أساسيان  أف التنمية السياحية تمعب دكران  ـ(2011يكضح )بف عكدة طارؽ،       
االقتصادية حيث يؤثر ركاج صناعة السياحة بشكؿ مباشر عمى اقتصاد كركاج الصناعات كاألنشطة 
المرتبطة بصناعة السياحة، فاإلنفاؽ عمى الخدمات كالسمع المرتبطة بصناعة السياحة يؤدم إلى 

يكب أصحاب ىذه الخدمات كالسمع المشتغميف بيا فيتفرع عف انتقاؿ أمكاؿ مف جيكب السائحيف إلى ج
فعند إقامتو بالفندؽ، يتفرع عف ىذا اإلنفاؽ سمسمة  ،نفاؽاإلؿ لؤلمكاؿ سمسمة أخرل مف ىذا االنتقا

أخرل مف اإلنفاؽ كمنيا اإلنفاؽ عمى الخدمات الفندقية. كالذم يشمؿ اإلنفاؽ عمى المبيت كالطعاـ 
ائر الخدمات التي يتطمبيا السائح ك يصرؼ جزء منو عمى تجديد األثاث كالغسيؿ كاالتصاالت كس

كالمطابخ كالمغاسؿ كتكييؼ اليكاء ككسائؿ ميمات تشغيؿ الفنادؽ كصيانتيا كترميميا كيصرؼ جزء 
منو عمي مكردم المحـك كالخضار كالفكاكو كسائر مستمزمات الحياة الفندقية اليكمية. كيصرؼ جزء 

العامميف في ىذه الفنادؽ. كما يقاؿ عف الخدمات الفندقية ينطبؽ عمى سائر  كأجكرمنو كمرتبات 
عمى منظمي الرحبلت السياحية داخؿ الدكؿ  اإلنفاؽ الخدمات المتصمة بصناعة السياحة مثؿ: أنكاع

عمى خدمات  اإلنفاؽ عمى خدمات المطاعـ السياحية. نفاؽاإلالسياحية مف ككبلء السياحة كالسفر، 
عمى  نفاؽاإل عمى دخكؿ المتاحؼ. اإلنفاؽ ؿ السياحي المختمفة )الجكم كالبحرم كالبرم(.كسائؿ النق

عمى  نفاؽكاإل عمى المرشديف السياحييف. اإلنفاؽ المشتريات مف المصنكعات التقميدية اليدكية.
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الذم يتصؿ بشكؿ عاـ  اإلنفاؽكغير ذلؾ مف  خدمات أعماؿ الصرافة كالتأميف كاالتصاالت.
نو كمما زاد تدفؽ حجـ الحركة السياحية زاد ألسياحة. كيزيد)نفس المرجع السابؽ( ال شؾ بصناعة ا
العاـ عمى السمع االستيبلكية كبالتالي إلى ارتفاع معدالت االدخار مما ينشط ىذه الصناعات  اإلنفاؽ

كلد عف غير المباشر، األمر الذم يت أككالخدمات المتصمة بصناعة السياحة سكاء بالطريؽ المباشر 
اتساع نطاؽ العمؿ في ىذه الصناعات كالخدمات المرتبطة بيا كالمتصمة بصناعة  اإلنفاؽذلؾ 

 فينشئالسياحة. كمف المسمـ بو في نظرية االقتصاد أف كؿ استثمار جديد يكلد عنو انفاؽ جديد 
نما مف قبؿ المس اإلنفاؽجديدة. كما يكجد نكع آخر مف  دخكالن  تثمريف ليس مف جانب السائحيف كا 

عمى إنشاء المشركعات السياحية مثؿ الفنادؽ كقرل اإلجازات كالمنتجعات الشاطئية  كاإلنفاؽكالدكلة 
عمى مشركعات البنى األساسية كمرافؽ الخدمات العامة، كىذا  كاإلنفاؽكمدف األلعاب الترفييية، 

تنشيط الحركة االقتصادية إذ يمثؿ انتقاؿ أمكاؿ مف الدكلة كأصحاب المشركعات  إلىيؤدم  نفاؽاإل
 السياحية )المستثمريف( كدخكؿ لؤلفراد كالمقاكليف كغيرىـ.

 التنمية السياحية مصدر لمعمالت الصعبة:

أف ناتج النشاط السياحي ىك قيمة بيع المنتج السياحي المباع إلى أعداد السائحيف المنتميف 
، كالذيف يدفعكف بالعمبلت الصعبة، نظير إشباع رغباتيـ السياحية سكاء كانت أخرللدكؿ عادة 
مف مصادر الدخؿ  بيئية.. الخ، لذا فاف السياحة تعتبر مصدران  أكعممية  أكترفييية  أكثقافية 

االقتصادية بحجـ تأثيرىا عمى ميزاف مدفكعات الدكؿ، كىذا الميزاف يمثؿ  أىميتيااألجنبي فتقاس 
لكافة المعامبلت بيف الدكلة المعنية كسائر دكؿ العالـ، كالنشاط السياحي يمثؿ  منظمان  مزدكجان  قيدان 
 مف المعامبلت غير المنظكرة . جزءان 

كيتحدد ىذا التأثير بالقيمة الصافية لمميزاف السياحي كنسبتيا إلى النتيجة الصافية لمميزاف 
كانت النتيجة الصافية لمميزاف التجارم سمبية ككاف  ، فإذاإيجابية أكالتجارم سكاء كانت سمبية 

نو قد يغير العجز في الميزاف التجارم إلى فائض اك إف إيجابياي التأثير الصافي لمميزاف السياحي 
ككاف التأثير الصافي  إيجابيةيخفؼ منو عمى األقؿ، أما اذا كانت النتيجة الصافية لمميزاف التجارم 

في الميزاف التجارم، كبالتالي  اإليجابيةسيساعد ىذا التأثير في زيادة تمؾ  إيجابيان لمميزاف السياحي 
عمى ميزاف مدفكعات الدكلة كيقصد بالقيمة الصافية لمميزاف السياحي  سكؼ ينعكس التأثير إيجابيان 

عمى السياحة الخارجية )إنفاؽ  اإلنفاؽصافي العممية الحسابية لممصركفات السياحية بما فييا 
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مف المكاطنيف كاألجانب المسافريف إلى الخارج( كما تحقؽ مف إيرادات سياحية بما فييا  المقيميف
 عائدات السياحة الكافدة إلى دكلة المقصد السياحي. 

 : التنمية السياحية وقدرتيا عمى زيادة موارد الخزينة العامة لمدولة

 فيد مف المكارد التالية:يضيؼ )نفس المرجع السابؽ(أف الخزينة العامة لمدكلة السياحية تست
كضرائب األرباح التجارية  زيادة حصيمتيا مف الضرائب المختمفة مثؿ الضرائب عمى المكاد الغذائية.

كضرائب الدخكؿ التي تتزايد حصيمتيا بتزايد دخكؿ كأرباح  .كالصناعية كالمشركعات السياحية عمكمان 
سكـ التراخيص بمزاكلة الميف كاألعماؿ كر  المشتغميف بكافة األعماؿ المتصمة بصناعة السياحة.

 كرسكـ تقديـ خدمات الكيرباء كالمياه كاالتصاالت كالبريد . المتصمة بصناعة السياحة.
 رسك السفف السياحية( في المكانئ. »كرسـك المبلحة البحرية 

كخدمات بيكت الخبرة كاالستشارية ك كميا أنشطة تتصؿ بركابط أمامية كخمفية بالتنمية 
حية. كتبمكر مفيكـ تحرير الخدمات السياحية في إزالة القيكد المفركضة عمى تدفقات رؤكس السيا

األمكاؿ لبلستثمار في مجاالت الخدمات السياحية ككضع الضكابط المكضكعية عمى تدفؽ 
االستثمار األجنبي المباشر فاف ذلؾ سكؼ يساىـ في دفع التنمية السياحية لزيادة مساىمتيا في 

حمي اإلجمالي، كىك ما يحقؽ ىدفا آخر مف أىداؼ الخطة العامة لمتنمية االقتصادية الناتج الم
  كاالجتماعية في أم دكلة. 

( أف السياحة عبارة عف بيع منتج غير مممكس فعندما يتكجو 20ـ،ص2000يذكر )ماىر، 
شخص إلي منطقة فإنو يعتمد عمى اإلعبلف كالتركيج لتمؾ المنطقة كالمقكمات السياحية المكجكدة 

كمكاقع الجذب  دفع مبمغ اإليكاء كغيرىا. إليبيا كعمى ذلؾ يقكـ بدفع مبالغ مقابؿ ذلؾ إضافة 
 تنقسـ إلي:  السياحي

طبيعية كتضـ كافة القيـ الجمالية كالطبيعية مف طبيعة األرض كامتداد البحار كالبحيرات  -1
 كاألنيار كالسيكؿ كالصحراء كعيكف الماء.

عناصر جذب مف صنع اإلنساف كاآلثار التاريخية كطريقة معيشة الشعكب كعاداتيا كتقاليدىا  -2
 ارية.كالكنكز األثرية كالمادية كالمناسبات الحض

( إف السياحة كلما تمعبو مف دكر ىاـ في اقتصاديات الدكؿ 13يقكؿ)الساعكرم،د.ت،ص
فإنيا تعد مف الصناعات الكبرل في العالـ كخصكصان في مجاؿ تشغيؿ كتكظيؼ العمالة كتعتبر 
السياحة العامؿ الرئيسي في البنية األساسية لبلقتصاد العالمي مف حيث أىميتيا في مجاؿ التسكيؽ 
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لمبيعات كاإلدارة كالتخطيط كتقكية الركابط االقتصادية بيف دكؿ العالـ ، كمف المؤكد أف أم كا
صناعة مف الصناعات يمزميا العديد مف العناصر كالتي تمثميا في ىذا الجانب المكارد السياحية أك 
ة عناصر الجذب السياحي كىذه المكارد تحتاج إلي تحكيؿ كىك األساس الثاني في عممية صناع

السياحة )البنيات التحتية( المتمثمة في التسييبلت السياحية كىي مقكمات السياحة كجميع ىذه 
إيجاد تنمية سياحية مستدامة رفيقة بالبيئة مع تعظيـ االستفادة  إلىالعناصر مجتمعة تؤدم 

 االقتصادية مف األنشطة السياحية.  
 ة سياحية ىائمة كتتمثؿ في األنكاع اآلتية:( أف بالكالية الشمالية ثرك 2ـ ،ص2006)الكباشي،  يكضح

سياحة اآلثار السياحية : يعتبر ىذا النكع مف أىـ كأرقى أنكاع السياحة التي تستقطب العديد مف  -1
كتمتد المكاقع األثرية عمى  السكاح كال يتميز بيذا النكع إال المناطؽ التي سكنتيا حضارات قديمة.

 طكؿ الكالية الشمالية.
 بالكالية الشمالية : يعتبر ىذا النكع مف أىـ أنكاع السياحة في الكالية الشمالية. سياحة التراث -2
السياحة التركيحية: فالكالية الشمالية غنية بالمكارد الطبيعية كتعد السياحة التركيحية مف أىـ  -3

 المقكمات السياحية كتتمثؿ في المكاقع اآلتية:
 أ/ مكاقع السياحة العبلجية.

 اكية.ب/ السياحة الصحر 

 ج/ سياحة الصيد البرم.

 د/ السياحة النيمية الطبيعية.

يكجد بالكالية الشمالية العديد مف أنكاع الحيكانات البرية كالطيكر في أنحاء  الحياة البرية:-4
 متفرقة مف الكالية. 

( أف الخدمات السياحية تمثؿ المككف الثاني لمعادلة 6ص )الكباشي، المرجع سابؽ، كيضيؼ
السياحي فبدكف الخدمات ال تككف ىناؾ أية قيمة لمثركة السياحية. حيث ال يككف ىناؾ االقتصاد 

نشاط سياحي بالصكرة الفعالة ما لـ تكف الخدمات المقدمة لمسكاح ذات جكدة عالية. مف المبلحظ 
أف السكاح ينفقكف بسخاء عمى البمد الذم يزكركنو في جانبي الخدمات السياحية كالصناعات 

تكممة المقصر  إلىمثؿ ىذه الخدمات بعض منيا متكفرة بالكالية الشمالية إال أنيا تحتاج  .التقميدية
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كباألخص في مجاؿ خدمات اإليكاء كالتي يمكف أف يسد النقص بيا بإنشاء القرل السياحية. الكالية 
ياحة كمف جة إلي الكثير مف الجيد كالماؿ لتطكير خدمات البنيات التحتية األساسية لمساالشمالية بح

فالثركة السياحية التي تتمتع بيا الكالية يمكف أف تسيـ بصكرة  ثـ تطكير كتييئة الثركة السياحية.
 فاعمة في تنمية الكالية اذا تـ التكازف بيف الخدمات السياحية كبيف شراء الثركة السياحية.

  إيرادات المواقع السياحية بالوالية الشمالية:

احة بالكالية الشمالية مف إيرادات الربط الميمي )الفنادؽ( كالتجديد تتككف إيرادات إدارة السي
الجدكؿ التالي يكضح إيرادات إدارة السياحة لمعاـ  في كالمكاقع األثرية.الفكتكغراكالترخيص كالتصكير 

 ـ بالكالية الشمالية. 2010
 ـ بالوالية الشمالية.2010( إيرادات إدارة السياحة لمعاـ 1جدوؿ)

 المتوسط النسبة)%( اإليرادات الشير

 - 9.1 8025 يناير

 - 16.7 14692 فبراير

 - 1.2 1015 مارس

 - 1.4 1235 إبريؿ

 - 8.9 7800 مايك

 - 1.3 1170 يكنيك

 - 3.1 2680 يكليك

 - 3.3 2880 أغسطس

 - 5.8 5100 سبتمبر

 - 4.7 4166 أكتكبر

 - 11.1 9745 نكفمبر

 7321 33.4 29349 ديسمبر

 ـ.2010المصدر : إعداد الباحث مف بيانات إدارة السياحة لمعاـ بالوالية الشمالية ، 
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بالكالية. كما يبلحظ أف  نسبة  متذبذبة( أف نسبة إيرادات السياحة 1يبلحظ مف الجدكؿ )   
الزيادة في اإليرادات في ارتفاع  مف شير يكليك حتى فبراير كلمعرفة األسباب، تـ استفسار العامميف 

كالذيف قالكا أف السبب في ذلؾ ألف السياحة مكسمية كمرتبطة بحالة الطقس كما  بإدارة السياحة،
مبيا مرتبط بالسائح األجنبي، بينما إيرادات غت أف ىذه اإليراداأالعكامؿ السياسية. ك  تؤثر أيضان 

السائح الداخمي ضعيفة جدان)تكجد إيرادات مكسمية ضعيفة جدان( كما يبلحظ أيضان أف متكسط 
كما يبلحظ ارتفاع نسبة اإليرادات في شيرم فبراير كديسمبر كيعزم ذلؾ  إيرادات السياحة ضعيفة.

ىناؾ مشاكؿ كثيرة تكاجو السياحة بالكالية الشمالية  إلي تحصيؿ إيرادات التراخيص السنكية.  أف
 كمنيا الخدمات السياحية كعدـ كجكد تسكيؽ لمصناعات التقميدية.

تتككف اإليرادات المباشرة لمسياحة بالكالية الشمالية مف إيرادات الربط الميمي )الفنادؽ( 
 كالتجديد كالترخيص كما مكضح بالجدكؿ التالي:

 السياحية بالوالية لممنشآتلمباشرة ( اإليرادات ا2جدوؿ)

 النسبة% اإليرادات السياحية المنشآت ـالرق

 الربط الميمي -الفنادؽ:   1

 التجديد كالترخيص -

190000 

18000 

88.37% 

8.37% 

 %3.26 7000 الككاالت 2

 %100 215000 اإلجمالي 

 ـ.2013الشمالية ، المصدر : إعداد الباحث مف بيانات إدارة السياحة  بالوالية 

السياحية بالكالية أنيا ترتكز  لممنشآت( حكؿ اإليرادات المباشرة 2أظيرت بيانات الجدكؿ )
% التي تسيـ في تعزيز المنتج السياحي 88.37عمى إيرادات الفنادؽ كخاصة الربط الميمي بنسبة 

 الحالي. 
 2620لبيانات إدارة السياحة بالكالية الشمالية، استقبمت المنشآت السياحية في الكالية  كفقان 
ـ 2011زائر عاـ  3746ـ بينما بمغت 2010زائر لعاـ  3552ـ،كاستقبمت2009زائر في 
. كارتفعت اإليرادات السياحية غير 2011% عف 1ـ بزيادة 2012زائر لعاـ 3785كاستقبمت 

%. الجدكؿ التالي يكضح اإليرادات السياحية غير المباشرة  خبلؿ  68ة بنسبة المباشرة  لنفس الفتر 
 ـ:2012ـ كحتى 2009الفترة مف 
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 ( اإليرادات السياحية غير المباشرة3جدوؿ)

 نسبة الزيادة% اإليرادات العاـ
 - 65500 ـ2009
 %63 106560 ـ2010
 %6 112380 ـ2011
 %68 189250 ـ2012
 ـ.2013الباحث مف بيانات إدارة السياحة لمعاـ بالوالية الشمالية ، المصدر : إعداد 

جنيو كما 65500 ـ حكالي 2009بمغت إيرادات قطاع السياحة في الكالية الشمالية عاـ 
% مقارنة 63ـ بنسبة 2010 (. يبلحظ أف ىناؾ زيادة في نسبة اإليرادات لعاـ3مكضح بالجدكؿ )

ـ  ، ثـ 2010% مقارنة بعاـ 6 إلىـ 2011زيادة في عاـ ـ .بينما انخفض نسبة ال2009بعاـ 
كالشيء الممفت لمنظر أف إيرادات  %(.68ـ أعمى النسب )2012عاـ  ارتفعت النسبة حيث سجمت

 بالكالية. متذبذبةالسياحة 

ـ( دراسة ىدفت إلي التعرؼ عمي أثر 2009عمي صعيد متصؿ أجرت )ابتياؿ منصكر ،         
التدفقات النقدية في تنمية المشركعات السياحية بالكالية الشمالية، دراسة حالة القطاع السياحي 

الغ ة كالببالكالية الشمالية، حيث تمثؿ مجتمع الدراسة في العامميف بالقطاع السياحي بالكالية الشمالي
ف باإلدارة العامة لمسياحة بالكالية كالتي خرجت بالعديد مف ك ( مفردة كىـ العامم50عددىـ )

التكصيات التي تمثمت في ضركرة تكفير الخدمات العامة في المكاقع السياحية ، كقياـ سكؽ لبيع 
ألجنبي في تنمية المصنكعات كالمشغكالت اليدكية المحمية بالكالية الشمالية، كتشجيع االستثمار ا

 المشركعات السياحية.

 االستنتاجات بشأف إيرادات السياحة بالوالية:

 باستقراء البيانات كالمعمكمات المتكفرة يمكف استنتاج التالي:
 / ىناؾ ضعؼ في اإليرادات السياحية بالكالية الشمالية.1
 / إيرادات السياحة بالكالية الشمالية مكسمية.2
السياحية مرتبطة بالسائح األجنبي فقط ،إال أف السبب األساسي لعمو ىك عدـ / اإليرادات 3

 تكفر الثقافة كالرغبة لمسائح المحمي.
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/ إف تردم الكضع بالنسبة لمخدمات السياحية قد يمقي ىذا األمر بظبلؿ سالبة عمي التنمية 4
 السياحية بالكالية.

ياحية بالكالية، تتمثؿ في بطء كتكمفة / يبلحظ أف ىنالؾ مشاكؿ كثيرة تعترض التنمية الس5
كعدـ كجكد استثمارات  إجراءات دخكؿ السكاح كعدـ كجكد أسكاؽ لمصناعات كالمشغكالت اليدكية،

 عكس سمبان في دفع التنمية السياحية. نكؿ ىذه المشاكؿ كغيرىا ت في مجاالت السياحة.
  التوصيات:

 االستنتاجات التي تـ التكصؿ إلييا ،تـ كضع التكصيات التالية: ىبناء عم

 تكفير الخدمات السياحية في المكاقع السياحية. ىالعمؿ عم .1
 إنشاء القرل السياحية كاالىتماـ بالسياحة التركيحية بالكالية الشمالية. ىالعمؿ عم .2
 االىتماـ بالتسكيؽ السياحي كتبسيط إجراءات دخكؿ السكاح لمكالية.  .3
 العمؿ عمي قياـ أسكاؽ لبيع المصنكعات كالمشغكالت اليدكية بالكالية. .4
 االىتماـ بالتثقيؼ السياحي بالكالية بكسائؿ اإلعبلـ المختمفة. .5
يجب عمى الكالية الشمالية تبني أسمكب سياحي مميز مف أجؿ تعزيز السياحة الداخمية بيف  .6

لجنة لتعزيز السياحة في كؿ محمية كالتي المحميات المختمفة كتنكيع المنتج. كمف المفيد تككيف 
 .بدكرىا تصب في خطة سياحية شاممة لمدكلة

ترل الكرقة أنو يتكجب عمى الكالية كضع خطة مبنية عمى المعايير القياسية إضافة إلى 
في التركيز عمى المجاالت السياحية التالية: السياحة البيئية، تسييؿ السياحة لذكم  المضي قدمان 

خريطة الكالية  أفالمبلحظ .االحتياجات الخاصة، الثقافة، الصحراء، البحر، الرياضة كالتسمية، الخ
مة مف تراثيـ الثقافي األصيؿ لتقديـ حز  ىعبر مختمؼ المحميات عمى غن الفتان  الشمالية تشيد تنكعان 

المنتجات السياحية الفريدة مف نكعيا تضاؼ إلى ما تتكفر بالكالية مف منتجات سياحية طبيعية 
 تعزز مف مكانة الكالية المرمكقة ككجية سياحية رائدة في المنطقة.

لقد تكخت ىذه الكرقة االىتماـ بالجكانب كالثغرات األكثر إلحاحان في مجاؿ اإليرادات   
السياحية في القطاع السياحي بالكالية الشمالية كذلؾ بالتركيز عمى متطمبات الكضع الماثؿ في 

در المقاـ األكؿ. كلقد اعتمدت الكرقة في ذلؾ عمى استقراء المعمكمات التي تكفرت لمعدييا مف مصا
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القطاع السياحي خاصة كمف مصادر كمراجع أخرل بقدر الحاجة. عسى أف تككف قد كفقت في 
 تقديـ إضافة مفيدة.

 قائمة المصادر والمراجع

 ـ، مقدمة في أصكؿ المحاسبة المالية، جامعة النيميف،2006 البكرم، عبدا لرحمف، .1
 الخرطكـ.

 العربية، القاىرة.مجمكعة النيؿ  ـ، مبادئ السياحة،2000السيسي، ماىر،  .2
 ـ، نظرية المحاسبة، كمية التجارة ، جامعة النيميف ، الخرطكـ.2002أدـ، اليادم. .3
 ،دراسات حكض النيؿ ،جامعة النيميفالساعكرم، حسف، اقتصاديات حكض النيؿ مجمة  .4

 .4عدد
 alex4ـ ،التنمية السياحية كارتباطيا بالتنمية االقتصادية،2011بف عكدة، طارؽ،  .5

all.com ـ7/3/2011اريخ التصفح ت 
ـ ، مبادئ المحاسبة المالية، دار جامعة أمدرماف اإلسبلمية 2001عبدا هلل ،عبد الماجد،  .6

 لمطباعة كالنشر، أمدرماف.
ـ، كرقة عمؿ بعنكاف اآلثار كالتنمية بالكالية الشمالية السمنار األكؿ 2006قسيمة، الكباشي،  .7

 لتنمية كتطكير السياحة بالكالية الشمالية.
 ـ، أثر التدفقات النقدية السياحية في تنمية المشركعات السياحية.2009منصكر،ابتياؿ، .8

 كمية الدراسات العميا ،جامعة دنقبل. بحث تكميمي لنيؿ درجة الماجستير في المحاسبة.
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 األبويف في الشريعة اإلسالمية مجيوليرعاية األطفاؿ 

 البوالديحاج حمد  تاج  السر حاج  حمد د. 

 كسال جامعة كمية الدراسات اإلسالميةباألستاذ المشارؾ 

 المستخمص

كحثت عمى حفظيـ كرعايتيـ السيما اليتامى كمجيكلي  اىتمت الشريعة اإلسبلمية باألطفاؿ،
كمجيكلي األبكيف كمف الذم تجب  كقد بيف اليدم النبكم كيفية معاممة األطفاؿ المقطاء، األبكيف،

مف  كدكر المجتمع كمو في محاربة ظاىرة األطفاؿ مجيكلي األبكيف، كاإلنفاؽ عمييـ،عميو رعايتيـ 
 كفؽ الشريعة اإلسبلمية. كغيرىا مف طرؽ معالجة ىذه الظاىرة، خبلؿ الكفالة كاألسر البديمة،

Abstract 

The Islamic legislation cared for children and urged keeping and 

caring for them, especially orphans and those of unknown parents. The 

prophetic doctrine depicted the way homeless children and those of 

unknown parents to be treated. And who are obliged to care and spend for 

them, beside the role of the whole community in the fight against the 

phenomenon of children of unknown parents through sponsorship, 

alternative families and other ways of dealing with this phenomenon in 

accordance with Islamic legislation. 

 

 المقدمػػػػػػػة

كخمقو في أحسف تقكيـ كجمع فأكعى ،كـر ابف آدـ  الحمد هلل الذم خمؽ فسكل ،كقدر فيدل، 
جؿ في عبله كتقدست أسماه. كصمى اهلل عمى حبيبو  ،فمو الشكر كالمنة كالثناء الحسف بما ىك أىمو،

كمصطفاه، نبي الرحمة المجتباه، سيدنا كحبيبنا كقرة أعيننا محمد بف عبداهلل ، المبعكث رحمة 
 كسمـ عميو كعمى آلو الطيبيف، لمعالميف ، الداعي إلى الحؽ كالعدؿ كالطريؽ المستقيـ ، صمى اهلل

كعمى الصحابة كالتابعيف كمف تبع نيجيـ كاىتدل بيداىـ إلى يـك الديف  كأزكاجو أميات المؤمنيف،
 كسمـ تسميمان كثيران.
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 أما بعد

تحدث كاألب صاحب الديف، ك  فبٌيف كيفية اختيار األـ الصالحة، فقد اىتـ اإلسبلـ بالطفؿ قبؿ كالدتو،
كحدد كيفية رعاية الطفؿ منذ كالدتو ،كبيف كاجبات  كمسؤكلية كؿ فرد فييا، ،ةعف تككيف األسر 

كلكف قد يتخمى أب عف  ’اإلنفاؽ كالحضانة كالرعاية، حتى يبمغ المكلكد أشده، كيصؿ سف التمييز
حضانة طفميا ،فتمنعو مف حقو في العيش بيف  فيمسئكليتو ،كتتنازؿ أـ طكعان أك جبران عف حقيا 

ببلده أك لفقر أك مرض أك أم سبب، فبلبد ليذا الطفؿ  فيكجكده، أك لقياـ حرب  فيكالديو، لخطأ 
مف رعاية كحفظ كصيانة كتربية حسنة ،كغيره مف األطفاؿ الذيف كجدكا مع أسرىـ، لذلؾ حث اإلسبلـ 

دكر خاصة مع حفظ كامؿ  فيداخؿ أسر بديمة، أك  عمى رعاية ىؤالء األطفاؿ داخؿ األسر، أك
 حقكقيـ كغيرىـ مف األطفاؿ.

  -: أسباب ىذا البحث كأىدافو

 لفت نظر المجتمع ليذه الشريحة ػ لزيادة أعدادىا ككثرة انتشارىا في ىذا الزماف. - أ
 التكعية بالدكر المنكط بو المجتمع نحك ىذه الشريحة كحث الدكلة لمعب دكرىا بالرعاية -ب

 كالحماية كالحفظ.

تغير نظرة المجتمع نحك األطفاؿ مجيكلي األبكيف ، كىذه النظرة يشكبيا االزدراء كاالحتقار  - ج
 كالشؾ.

 تسف القكانيفالمجتمع قبؿ أف  فيالناشئة  معالجة الظكاىر فيبياف دكر العمماء المسمميف  - د
 الكضعية التي تيتـ بذلؾ.

كمعالجة     المستقبؿ بسػػػػف القكانيف  فييحة لتبلفييا التعريؼ بأسباب كجػػػكد ىػػػػذه الشر  -ىػ
 الدكؿ اإلسبلمية. فيالقصكر 

براز نيجو  - ك معاممة األطفاؿ كالحفاظ عمى  فيإظيار سماحة اإلسبلـ كبياف العبلج النبكم كا 
يجاب رعايتيـ  .حريتيـ كديانتيـ كا 

إيجاد تعميـ مناسب ، التشجيع عمى إنشاء دكر الرعاية كالحماية ليؤالء األطفاؿ ، مع  - ز
 كضماف صحي مع تكفير العمؿ لمقادريف منيـ.

المجتمع المسمـ مع  في التبني كانتشارظاىرة بيع األطفاؿ كتيريبيـ لمدكؿ الغربية،  انتشار - ؾ
  .بياف حرمة ذلؾ
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 مجيوؿ األبويف وأسماءه بالطفؿالتعريؼ 

 المطمب األوؿ

 تعريؼ مجيوؿ األبويف

أم أخذه مف األرض فيك ممقكط  .كىك مف لقط ، يىمقيط ، لقطان (: كىك المقيط 1أ/ مجيكؿ األبكيف لغةن )
 .نجده ممقى فنأخذه ككذلؾ المنبكذ مف الصبياف لقطو  الشيء اسـ -بتسكيف القاؼ –كالميقطة   كلقيط

كقاؿ  ،كتسمى العرب الطفؿ الذل يجده إنساف لقيط، كقاؿ ابف الحاجب :ىك طفؿ ضائع ال كافؿ لو.
 أم (2.)( يمتقطو بعض السيٌارةعمى غير طمب .قاؿ تعالى )  الشيءابف عرفة :) االلتقاط كجكد 

 (3. ) يجدكه مف دكف أف يحتسبو كالذم يأخذ الصبي يقاؿ لو ممتقط

فالمقيط ىك كؿ طفؿ مجيكؿ األبكيف يكجد مرميان عمى الطريؽ ، ال يعرؼ أبكاه أك احدىما ،كلـ يكجد 
  راع يرعاه. في كنؼ حارس أك

. بني آدـ خكفان مف العيمة أك فراران مف التيمة قيؿ ىك اسـ لما يطرح مف صغار -ب/ تعريفو شرعان:

(4) 

الشارع أك باب مسجد أك نحكه  فيطفؿ ال مميز كال يعرؼ نسبو كال يعرؼ رقو، نبذ أم طرح  كقيؿ:
 .(5)سف التمييز إلىأك ضؿ الطريؽ ما بيف كالدتو 

كحسب ىذا التعريؼ فإف المقيط ال يشترط أف يككف صغيران أم كليدان بؿ كؿ طفؿ دكف التمييز كال 
اسـ المقيط  اإلسبلميكثير مف كتب الفقو  فيكنجد  ،مجيكؿ األبكيف أميعرؼ أبكاه فيك لقيط ، 

 .(6) عرؼ أبكاه(مقترنان بالكليد الحديث الكالدة فيعرؼ بأنو:)الكليد الذل يكجد ممقيان عمى الطريؽ ال يي 

                                                           

 7/392لساف العرب ، اف منظكر  – 1/989ركس مف جكاىر القامكس، المرتضى الزبيدل ( تاج الع 1)
  10( سكرة يكسؼ ، آية رقـ  2)
 9/134القرطبى  اإلماـ ( الجامع ألحكاـ القرآف، 3)
 10/62(التعريفات ،الجرجاني  4)

مصطفى سعيد  أكلي النيى في شرح غاية المنتيى،مطالب  – 1/312الخطيب الشربيني ( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج، (5
  12/166الحنبمي  

 1/332(القامكس الفقيي ،سعدم أبك حبيب  6)



جم1027جج-جينميرججالثمويجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنول اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 21th edition January 2017 
 

 

1
9
2

 

كاألكفؽ أف يطمؽ المقيط عمى كؿ طفؿ ممقى فى الشارع ، كىذا تعريؼ كثير مف أىؿ العمـ فقالكا : 
طرح مف أطفاؿ عمى كجو االستسرار بو فيمتقطو مف يخاؼ عميو الضيعة( (1) )مستعمؿ فيمف ي

كعميو .  
حان أك منبكذان فى الطريؽ أك عمى فمجيكؿ األبكيف ىك الطفؿ غير البالغ كال المميز ،الذم كيجد مطرك 

باب  مسجد أك كنيسة، أك عمى أل مكاف آخر، ما بيف كالدتو حتى سف البمكغ كالتمييز، طرح فراران 
أك لكجكد حرب في بمده، ال  يعرؼ لو  مف تيمة الزنا، أك ضؿ الطريؽ أك خكفان مف العيمة كالفقر،

التي تدؿ عمى مف  األسماءاقد سند كغيرىا مف نسب أك أبكيف، كيسمى لقيطان أك مجيكؿ النسب أك ف
 يجيؿ نسبو أك فقد السند.

 الطفؿ تعريفو كرعايتو في اليدم النبكم 

كالطفؿ  الطفؿي في المغة الرخص الناعـ الرقيؽ ، كىي طفمة، كيقاؿ امرأة طفمة األنامؿ ناعمتيا،
كالطفكلة المرحمة  كالكلد حتى البمكغ .كىك لممفرد المذكر كجمعيا أطفاؿ. رخصان  المكلكد ما داـ ناعمان 

مف الميبلد إلى البمكغ، كقيؿ الٌطٍفؿ الصبٌي حيف يسقيط مف البطًف إلى اف يحتمـً ، كييقاؿ جاريةه ًطٍفؿه 
 (2كًطفمةه ،أم صغيرة السف.)

كعدـ مقدرتو عمى  عكمتو،، كسمي بذلؾ لرخصو كنكؿ مكلكد صغير ذكرا كاف أـ أنثى فالطفؿ ىك
 .نفسو ، فإذا بمغ الحمـ رفع عنو االسـ كسمي صبيان  بأمكرالقياـ 

كقد حثت الشريعة اإلسبلمية عمى رعاية الطفؿ، قبؿ كالدتو باختيار األـ الصالحة صاحبة الديف، 
لجديدة عمى تحمؿ مسئكليات الزكاج، كاإلنفاؽ عمى األسرة ا كاألب الخمكؽ المتمسؾ بالشريعة القادر

المنفؽ كالكالي الحافظ  األبكىك كؿ طفؿ فقد  ،كقد سمت الشريعة الطفؿ الفاقد األبكيف باليتيـ،
كقد ذكر القرآف لفظ اليتيـ، كتحدث الفقياء عف المقيط  كالكافؿ الحاضف مف أـ كأب. المكجو الراعي،

بكيف في زمنيـ بيذه الصكرة ، كال يكجد مجيكؿ األ،كالعمماء عف كلد الزنا، ألنو ىك الذم كاف مكجكدان 
كعندما نقرأ القرآف الكريـ نراه يأمرنا  المكجكدة في عصرنا، لذلؾ رتبكا لمجيكؿ األبكيف أحكاـ اليتيـ.

ذاللو، كبالعطؼ عميو، برعاية اليتيـ، ـى فىبل  كذلؾ بقكلو تعالى: كبإكرامو كعدـ قيره كا  )فىأىمَّا اٍليىًتي
                                                           

 2/309ابف رشد ’ بداية المجتيد كنياية المقصد  -4/28( المنتقى مف شرح المكطأ ،أبك الكليد الباجي  1)
يدبف عمي بف المطرز، الناشر مكتبة أسامة بف زيد ،حمب ،الطبعة ( المغرب في ترتيب المعرب. أبك الفتح ناصر الديف بف عبد الس 2)

 ( جزء 2تحقيؽ محمكد فاخكرم ك عبدالحميد مختار، عدد األجزاء) 1979األكلى، 
المعجـ الكسيط .إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار الدعكة ، تحقيؽ مجمع المغة العربية، عدد األجزاء) -
2،)2/560 
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تىٍقيىٍر()
كبره كاإلحساف  بالظمـ قاؿ القرطبي)كدلت اآلية عمى المطؼ باليتيـ،( أم ال تتسمط عميو  1
 ( 2كف لميتيـ كاألب الرحيـ(.) حتى قاؿ قتادة: إليو؛

كالقير ىنا الغمبة كاإلذالؿ كىك المناسب ىنا فالقير المنيي عنو ىك القير الذم ال يعامىؿ بو غير 
 (3تأديب كنحكه فيك مف حقكؽ التربية(.)اليتيـ في مثؿ ذلؾ فأما القير ألجؿ االستصبلح كضرب ال

بؿ قرف المكلى جؿ كعبل مف يكذب كيكفر بمف يترؾ اليتيـ كىك مف ال عائؿ لو دكف رعاية ،قاؿ 
مىى طىعىاـً اٍلًمٍسًكيًف(.) تعالى:)أىرىأىٍيتى الًَّذم ييكىذِّبي ًبالدِّيًف*فىذىًلؾى الًَّذم يىديعُّ اٍليىًتيـى*كىال يىحيضُّ عى

كرا 4 ـ ( كا 
متو، كقد كانت األمكاؿ في الجاىمية  ألنو مظنة الحاجة لفقًد عاًئًمو، كحسف معاممتو، اليتيـ سىد خى

كاليتيـ ) الصبي الذم مات أبكه ( كأطمقو العرب عمى مف فيقد أبكه في حاؿ  يتداكليا رؤساء العائبلت،
 (   5صغره كأٌنو بقي منفردان ال يجد مف يدفع عنو. )

جزء مف  األبكمجيكؿ  اهلل عميو كسمـ مف يرعى اليتيـ ،كجعمو معو في الجنة، كقد بشر النبي صمى
 (6قاؿ:)كافؿ اليتيـ لو أك لغيره أنا كىك كياتيف في الجنة(.) ذا كفمو بالجنة فقدإاليتيـ  بشره 

كفاقدم السند  األبكيفكلـ يكف عدد مجيكلي  في ذلؾ العصر لـ تكف تكجد مؤسسات لمرعاية، كألنو
، األيتاـفقط ،كلكف ىناؾ مف ىـ أحكج لمكفالة مف  األيتاـكقد كانت تكجد رعاية ككفالة  بيذه الكثافة،

كىـ المقطاء أك مف كاف مجيكؿ األب أك األـ أك كمييما، فقد يفقد الطفؿ أبكيو ألم سبب مف 
أك في حادثة  في زحاـ الحج، كاألسباب كثيرة فقد يتكفى الكالداف كىك صغير، كقد يفقداه األسباب،
، كما أكثر ىذه الجكائح  في أيامنا ىذه ،أك فقد في فيضاف أك أك حادث مركرم، أك زلزاؿ، حريؽ،

الحركب المنتشرة في عالمنا المعاصر. كالشؾ أف العناية بيذه الفئة قد تككف أفضؿ، فاليتيـ قد يجد 
مف  أيان  ايف ألم سبب مف األسباب ال يجدك أما مجيكلي األبك  العـ أك الخاؿ أك الجد أك القريب،

 ال حد،أفيو معاكف أك مساند فيقعكف فريسة لكؿ  اال يجدك لمكاف  يفركاكقد ييربكا أك  ،األىؿ أكلئؾ
 ذمة. كال إالن يرعى فيو 

                                                           

 5( سكرة الضحى ،آية رقـ  1)
 100\20( الجامع ألحكاـ القرآف، األماـ القرطبي  2)
 1997 -تكنس  -الطبعة التكنسية .دار سحنكف لمنشر كالتكزيع  30/204( التحرير كالتنكير ،الشيخ محمد الطاىر بف عاشكر، 3)
 3-1( سكرة الماعكف، اآليات  4)
 30/232عاشكر ،مصدر سابؽ،( التحرير كالتنكير . ابف  5)
 2983رقـ  4/2287( أحرجو مسمـ في صحيحو  6)
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اتفاقية حقكؽ الطفؿ بأنو: ىك  فيكقد عرفت األمـ المتحدة بو  (1ج/ تعريؼ األمـ المتحدة  لمطفؿ)
  .كؿ إنساف ذكر أك أنثى أقؿ مف ثمانية عشر سنة كلـ يبمغ سف الرشد

 أسماء تطمؽ عمى  مجيوؿ األبويف

تطمؽ عمى مجيكؿ األبكيف عدد مف األسماء ، كأشيرىا اسـ المقيط الذل تداكلتو كتب الفقو         
كقد كرد اسـ المقيط في كتب الحديث ككذا اليتيـ   كاشتير بيف الناس ، كىك مصطمح السـ كاحد،

 (   2) -: ىيكأىـ ىذه األسماء 

المقيط كىك الذل يكجد ممقيان في الطريؽ ،فيمتقطو أحد الناس لرعايتو كالعناية بو كاإلنفاؽ  - أ
 . عميو 

، كال يسمي ـ كىك السائد في األكساط المثقفةمجيكؿ األبكيف كىك ما ال يعرؼ لو أب كال أ  - ب
  .اذا كاف ال يعرؼ لو أب أصبلن  إال يتيمان 

الشارع ليس لدييـ مأكل  فيكىـ عبارة عف األطفاؿ الذيف يقضكف كؿ كقتيـ  الشكارعأطفاؿ  - ج
انحرفكا ك  يختمفكف عف اليتامى ألنيـ قد يككف ليـ أب كأـ كلكنيـ خرجكا لمعمؿ، أيضان كىؤالء 

. )كيقاؿ ليـ كذلؾ المشردكف، أىميـكىربكا مف 
3

     ) 
 .فاقدك السند كىذا المصطمح الحديث لفاقد األبكيف الذل يحتاج لدعـ كرعاية المجتمع - د
مجيكؿ النسب كىك الذل ال يعرؼ أبكاه، كال يقصد أنو ابف زنا كلكف قد يكجػػد لو أبكاف  -ىػ  

.)كيجيميما الناس
4
  ) 

 ة لجريمة. نبذان لعار كمدارا الطريؽ فيالمنبكذ كىك الصبي الذل تمقيو أمو  -ك

حديث يدؿ عمى عدـ كجكد راعي كقيـ يصمح  مصطمح آخر أمكقد يطمؽ عميو فاقد الرعاية أك  -ز
 أمره كينفؽ عميو كيتكلى رعايتو.

                                                           

 ـ.1989نكفمبر  –تشريف الثاني  20( أنظر اتفاقية حقكؽ الطفؿ . المجازة مف الجمعة العامة   1)
 اتفاقية األمـ المتحدة ) حقكؽ الطفؿ(.     – 255/ 450المكسكعة الفقيية ،سعدم حبيب   – 7/392(لساف العرب . ابف منظكر 2)
 35/310،سعدم حبيب   ( المكسكعة الفقيية 3)
 6/612( الفقو اإلسبلمي كأدلتو ، كىبة الزحيمى  4)
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كقيؿ ىك الذل فقد أىمو كخصو ، الضائع كىك مف ضاع مف كالديو أك أسرتو لسبب مف األسباب  -ؾ
 أىؿ المغة بغير الحيكاف.

 ضانتو فى الشرع الطفؿ المجيوؿ وجوده وح

  أسباب وجود مجيوؿ األبويف

 مجيكليينتشر في كثير مف المجتمعات بما فييا المجتمع المسمـ أف أسباب كجكد األطفاؿ        
زدراء كعتاب األبكيف ىك الزنا فقط ، لذلؾ نجد أف نظرة المجتمع  لمطفؿ فاقد األبكيف نظرة ا

، مع العمـ  أف الشريعة اإلسبلمية لـ تحاسب أحد بجريرة غيره ، عممان أف ىناؾ أسباب كثيرة كمحاسبة
  -لبركز األطفاؿ مجيكلي األبكيف، أىميا :

جريمة، كتظير آثارىا عمى المرأة فتسارع إلى إجياض نفسيا  فيالزنا : فعندما يقع شخصاف  - أ
الطريؽ أك  فيخمص منو بأف تمقيو ، فإذا كبر الطفؿ في أحشائيا انتظرت حتى كضعو  كتت

 مكاف ليمتقطو مف يربيو. أمكنيسة أك ممجأ لؤليتاـ ، أك  أماـ باب مسجد أك
قمة الفقر ،فيتخمصكف مف بعض أطفاليـ لرعاية  فيكذلؾ بأف يككف الكالد أك الكالدة  الفقر: - ب

فبل تستطيع تكفير المتطمبات، فتضع  العائمة، ىيأك فقد األب ككانت األـ  إخكتيـ الباقيف،
الشارع ظنان منيا  أنو سيجد رعاية أحسف  فيحد دكر الرعاية أك المساجد أك باما إأطفاليا 
 .المنزؿ فيمما ىك 

الحركب المنتشرة فى أنحاء العالـ : فييقتؿ األب كاألـ  ، أك أحدىما أك يتشرد  بعضيـ يفقد   - ج
د بداية الحرب فبل يعرؼ األطفاؿ أيف يذىبكف ، االتصاؿ بعضيـ  ببعض ، أك ييربكف عن

 .فيييمكف فى الشارع
، كالمجنكنة أك مف بو ضغط أك المرض المزمف لمكالد أك الكالدة: كالمصركع أك المصركعة   - د

الطريؽ بقصد أك دكف قصد عند النكبة  في، فيخاؼ عمى طفمو إف ىك مات فيمقيو مسكر 
 المرضية المعينة.

لخمقية عند الطفؿ : كالطفؿ المشكه أك المعتكه أك المتخمؼ عقميان أك جسديان ، كتكثر العيكب ا - ق
متطمبات ىذا الطفؿ فيضعو كالداه عند  مركز مف مراكز الرعاية أك المساجد أك غيرىا حتى 

 .يجد الرعاية البلزمة
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تيما ، أك ضربو أك لفقدىما أك لعدـ معرف الطفؿ الضاؿ كاآلبؽ مف أىمو : بسبب إىانتو أك  - ك
 لفقده الطريؽ أك عدـ معرفة  إقامة األىؿ أك غيرىا.

جتماعيان أك الذل يرفضو األىؿ إما لعدـ شرعيتو أك لعدـ اشتياره بيف االزكاج غير المقبكؿ  - ز
الناس أك يخالؼ أعراؼ المجتمع فينتج عنو أطفاؿ مرفكضيف مف المجتمع ، فييمقكف إلى 

 قارعة الطريؽ.
ليو يرجع كؿ فعؿ  كالبعد عف الديف كلعؿ ىذا ىك رائد األسباب السابقة كميا، السيءالخمؽ -ؾ كا 

 النبكم الشريؼ. ملميدمخالؼ 
 التقاط المقيط وحضانتو 

  -حكـ التقاط الطفؿ المجيكؿ:

التقاط الصبى الممقي عمى الطريؽ عند الفقياء المسمميف مختمؼ فيو عمى حكميف ، أذا لـ          
 يخؼ عميو اليمكة ،فيك عند الفقياء فرض كفاية أك مندكب إليو.

ف تركو ىمؾ أصبح حممو كرعايتو فرض  أما إذا خيؼ عميو اليبلؾ كلـ يكجد غير الممتقط ليأخذه ، كا 
 (       1ر العمماء.)عيف ، كىذا رأل جميك 

 -: التاليأما إذا لـ يخؼ ضياعو كىبلكو قاؿ العمماء فالتقاطو عمى النحك 

: ) فبل إثـ   -فرض كفاية : - أ كذلؾ إذا غمب الظف  عمى ىبلكو لك لـ يؤخذ ، قاؿ ابف حـز
.)ال ذنب ليا حتى تمكت جكعان كبردان( اإلسبلـأعظـ  مف أضاع نسمة مكلكدة عمى 

2       )
الطفؿ ال عمـ لو، فيك يحتاج الرعاية فيذا أعظـ أعماؿ البر قاؿ تعالى : ) كألف 

 كمف أحياىا. كقاؿ تعالى فى حفظ النفس اإلنسانية :)(3)(كتعاكنكا عمى البر كالتقكل
حفظ كصيانػػة،  التقاطوتركو ىمكػػػة كضياع، كفى  ففي. ( 4)(فكأنما أحيا الناس جميعان 

ف لـ يستطع سممو لمدكلة  دكر الرعاية أك  فيفاذا أنفؽ عميو كحفظو لو الثكاب العظيـ، كا 

                                                           

   4/124الشرح الصغير، الدردير،  – 1/436ابف قدامة  –ى المغن – 3/52( تحفة الفقياء، أبك العبلء السمرقندم   1)
 6/374ابف قدامة  –المغنى  – 8/273( المحمى : ابف جـز  2)
   2آية رقـ  –( سكرة المائدة  3)
 32( سكرة المائدة ، آية رقـ  4)
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 بأسرةأك يمحؽ  أك دار رعاية الفتياف التي تبنييا المنظمات كالجمعيات الخيرية، الشرطة،
 ترعاه دكف تبني رجاء األجر كالثكاب مف عند اهلل

  .( 1)تركو ضياعان  فياؿ الحنفية ألف قيؿ التقاطو مندكب إليو:  كما ق - ب

ف لـ قطو مف يصمح  حالو كاف ذلؾ خيران ال بد منو فإذا الت اإلسبلميالشرع  فيفالتقاط الطفؿ  ، كا 
ذا تخمؼ الجميع عف ذلؾ إثـ المجتمع كمو ، كلذلؾ  يمتقطو أحد أصبح كاجبان عمى الجميع، كا 

نفاؽ فيالمقيط يساكل الطفؿ  كىذا ىك عيف ما ذكرتو  ،كؿ أحكامو  العامة مف حفظ كرعاية كا 
)الحياة ك النمك في اتفاقية حقكؽ الطفؿ بأف لو حقان أصيبلن  فيالمادة السادسة 

2
 ) . 

 األصؿ الذل يحكـ بو مف حيث الكفر أك اإلسبلـ، فيالطفؿ الممتقط اختمؼ  -ديانة الطفؿ المقيط :
فإذا كجدت عنده عبلمة مف عبلمات ديانة معينة حكـ  الذل يكجد فيو،مع اعتبار العبلمة كالزل 
ذا كجد  ف كجد  فيبانتمائو إلييا ،كا  )دار الكفر فيك مف أىؿ الكفر فيببلد المسمميف فيك منيـ ،كا 

3
) . 

  -: (4)التاليعند الحنابمة كالشافعية عمى النحك  اإلسبلـكدار 

 اإلسبلـفالطفؿ مسمـ ألف  ة فاذا كجد فييا طفؿ،دار يسكنيا المسممكف كلك كاف فييا أىؿ ذم - أ
 يعمكا كال يعمى عميو، كىذه دارىـ فاألكلى أف ينسب ليـ كلدينيـ.

  .دار فتحيا المسممكف كأقركىا بيد الكفار  - ب
 .أىميا عمييا بجزية كآككادار فتحيا المسممكف كممككىا عنكة   - ت
 .دار كاف المسممكف يسكنكنيا ثـ أجبلىـ الكفار عنيا  - ث

كفى ىذه الحاالت يعتبر الطفؿ مسممان بشرط كجكد مسمـ يحتمؿ أف يككف المقيط منو ، فإف كاف 
كىذه قمة العدالة اإلسبلمية  بينيـ مسمـ، ال يكجد ألنويحكـ بو ألىؿ الكفر  الجميع كافػران فيك كافر،

ران أك أسرل ،أك قبؿ أف تكجد قكانيف حقكؽ الطفؿ، فإف كانت الدار دار كفر ككاف فييا مسممكف، تجا
يحتمؿ أف يككف مسممان أك كافران عند الشافعية. كعمى ىذا فإذا كجد مسممان  أمغير ذلؾ صح الكجياف 

                                                           

    10/33ني مغنى المحتاج، الخطيب الشربي – 8/408( نصب الراية في تخريج أحاديث اليداية، الزيمعي   1)
 الطفؿ(.        ( انظر  اتفاقية األمـ المتحدة )حقكؽ 2)
   16/377الشرح الكبير ، ابف قدامو  – 2/310بداية المجتيد ،ابف رشد  – 10/330( مغنى المحتاج ،الخطيب الشربيني  3)
     2/2965 -( المكسكعة الفقيية ،سعدم حبيب   4)
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ديار  فيمقابرىـ أك مساجدىـ أك  فيمصر مف أمصار المسمميف كقراىـ فيك مسمـ، أك  فيطفبلن 
 مصر مف أمصارىـ فدينو حسب دينيـ. فييغمب عمييا المسممكف أك 

 المقيط الحرية  فياألصؿ 

المقيط أك مف كيجد ممقيان   أمأجمع جميكر العمماء المسمميف ، كأىؿ الفقو عمى أف المنبكذ       
. )عمى الطريؽ أنو حر

كتاب الفرائض أف عمر رضى اهلل عنو  فيكقد أكرد البخارم رحمو اهلل  ( 1
المقيط بأنو حر كقرأ :) كشركه  في( كقد قضى سيدنا عمى كـر اهلل كجيو  2قاؿ :) المقيط حر(. )

) بثمف بخس (
3
اإلنساف الحرية ،  فيأف األصؿ  اإلسبلميكتب الفقو  فيمعركؼ  ( ككما ىك4.)  (
كقد اىتـ الفقياء كالعمماء المسمميف بالطفؿ  قارعة الطريؽ حكـ بحريتو. فيممقى  فإذا كجد طفؿ

كأصمو  فتحدثكا عف دينو عندما يمتقط، ىـ،عصر  كبألفاظمجيكؿ األبكيف ،فبينكا أحكامو كميا بمغتيـ 
مع أف الشريعة اإلسبلمية ال تكجد فييا  ذاؾ، إذ كىذا الذم كاف سائدان  مف حيث العبكدية كالحرية،

لمعرفتيا بالكاقع المعيش في العالـ  كتحرير العبيد، بؿ فييا أحكاـ كاضحة لفؾ الرؽ، عبكدية كال رؽ،
 بتجارة األطفاؿ. كىك ما يعرؼ حديثان  المتبلطـ ىذا،

 حقكؽ الطفؿ الممتقط

 الحضانة كاإلنفاؽ

ىي حفظ الطفؿ الصغير أك العاجز مما يضره بقدر المستطاع ، كالقياـ بتربيتو   -تعريؼ الحضانة :
(5)كمصالحو مف تنظيؼ ، كطعاـ كما يمـز لراحتو

فعمى مف كجد طفبلن ميمبلن أف يرعاه، كيقكـ . 
في ذلؾ رفع يده كسممو لؤلميف مف الناس، فإف عجز سممو  بمصالحو فإف لـ يستطع أك قٌصر

  .لمحاكـ

                                                           

     6/274الشرح الكبير ،الدردير – 1/75اإلجماع ، ابف المنذر  – 39/92( المكسكعة الفقيية ،سعدم حبيب 1)
 –قاؿ األلباني صحيح  2/274كالشافعي في مسنده  7/450كعبد الرزاؽ في المصنؼ  -6/202( أخرجو البييقى في السنف الكبرل  2)

    6/36انظر إركاء الغميؿ 
      20آية رقـ  –( سكرة يكسؼ  3)
 1/128انظر أخبار القضاة ،ككيع  – 4/204خرجو الطحاكل في مشكؿ اآلثار  – 9/14زاؽ في المصنؼ  ( أخرجو عبد الر  4)
مغنى المحتاج ، الخطيب الشربيني مصدر  – 2/156الدر دير  –الشرح الصغير  – 7/718( الفقو اإلسبلمي كأدلتو ، كىبة الزحيمى  5)

    4/594الفقو عمى المذاىب األربعة ، الجزيرل  – 3/452سابؽ 
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كالممتقط متبرع في الحضانة كالرعاية ، فإذا أمره القاضي باإلنفاؽ كجعؿ لو الكالية عميو أنفؽ عميو 
فقد أخذ سنيف أبك جميمة لقيطان كذكره لعمر رضي اهلل عنو فقاؿ لو : ) ىك حر ككالؤه لؾ  .بيت الماؿ

.)مينا(كرضاعو ع
) كفى ركاية عبد الرٌزاؽ ) فكالءه لؾ كنفقتو عمينا مف بيت الماؿ((1

2
).                                       
كجميكر العمماء عمى أف الذم ينفؽ عمى الطفؿ المقيط متطكع، فإف لـ يكتب لو ماؿ كجبت نفقتو 

فرض عمى رضي اهلل عنو لمنبكذ  عمى بيت الماؿ .قاؿ اإلماـ  القرطبي رحمو اهلل في الجامع: )
)فقير مائة(

3
). 

فإذا لـ يكجد ميقرض ، أك متبرع يأخذ مف بيت الماؿ فإف تعذر اإلنفاؽ مف بيت الماؿ ألـز األغنياء 
 .(4) (لمفقراء كالمساكيف إنما الصدقاتباإلنفاؽ عميو  ،كأعطى مف الصدقات  قاؿ تعالى : ) 

تجب النفقة عميو مف بيت ماؿ المسمميػف، فإف لـ يكجػػػػد ماؿ كقد نص العمماء عمى أف المقيط فقير 
 . (5)في بيت المسمميف أقترض الحاكـ ماالن لئلنفاؽ

ف أىمؿ  كما أجمؿ ما ذكره الشيخ عطية صقر ) إف المقيط إف أحسف تربيتو ربما نشأ مستقيمان ، كا 
ككجب عمى المسمميف  - إلغراؽ، شأف كؿ مف لـ ييتـ بوأنكاع مف اإلىماؿ تعرض لممكت كا بأم

الذيف تمثميـ الدكلة أف يرعكا ىؤالء كيحـر تركيـ، فقد تككف منيـ شخصيات بارزة تستفيد منيـ 
 .(6)اإلنسانية(

 حقوؽ أساسية لمقيط 

  -: (7)ىناؾ حقكؽ أكجبتيا الشريعة اإلسبلمية لممقيط أىميا         

فإف لـ قاؿ تعالى )  ،س لمف يمتقطو أف يسترقو:  كقد أجمع العمماء عمى ذلؾ كأنو حر كلي الحريةأ/ 
 .(1)(تعممكا آباءىـ فإخكانكـ في الديف

                                                           

 14األصؿ في المقيط الحرية ص –( أنظر تخريجو ،المطمب الثالث  1)
 14( سبؽ تخريجو ،أنظر المطمب الثالث األصؿ في المقيط الحرية.ص 2)
     18/171( الجامع ألحكاـ القرآف ، القرطبى  3)
 60( سكرة التكبة ، آية رقـ  4)
 2/319بداية المجتيد ، ابف رشد  – 7/588مجمة الفقو اإلسبلمي  ( 5)
 الشيخ عطية الصقر –ـ 1997مارس  27 – 1399ربيع اآلخر  20/231( انظر فتاكل األزىر  6)
     1/75اإلجماع، ابف المنذر  – 6/374الشرح الكبير ،ابف قدامو  – 39/92( المكسكعة الفقيية ،سعدم حبيب  7)
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ف كاف ابف زنا حتى ال يقذؼ، كال يجكز لمف   حفظ نسبوب/  يجاد اسـ لو، كا  إف عرؼ لو نسب، كا 
عينو . كىذا (2)جعؿ أدعياءكـ أبناءكـ ذلكـ قكلكـ بأفكاىكـ( قاؿ تعالى: ) كما ،كجده أف يضيفو إليو 

ما ذكرتو اتفاقية حقكؽ الطفؿ ) يسجؿ الطفؿ بعد كالدتو كيككف لو الحؽ منذ كالدتو في اسـ كالحؽ 
 .(3)(رعايتيما يفي اكتساب جنسية كيككف لو قدر اإلمكاف الحؽ في معرفة كالديو كتمق

، فإف كاف مسممان دفع لمف يرعاه مف المسمميف أك غير حفظ ديانتو مسممان أك غير مسمـج/  
 المسمميف أف كاف غير مسمـ. 

األساسية  االحتياجات، كاإلىماؿ في تكفير كاإلىانةمف اإلساءة كاالستغبلؿ  رعايتو كحفظود/ 
 (4كالتعميـ، قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ ) خير بيكت المسمميف بيت فيو يتيـ يحسف إليو(.)

 كياتيف في الجنة(كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ ) كافؿ اليتيـ لو أك لغيره أنا كىك 
(5)

فرعاية الطفؿ  .
بتعميمو كصيانتو باآلداب الفاضمة ، كتعميمو حرفة يستفيد منو في مستقبؿ أيامو فإذا عجز مف أخذه 

 .عف اإلنفاؽ كقصر في الرعاية تـ اإلنفاؽ عميو مف بيت ماؿ المسمميف اتفاقان 

أك يمحقو بنسبو أك يقكـ ببيعو ، كقد  ىػ / اإلشياد عميو عند التقاطو كذلؾ خكفان مف أف يسترقو أحد 
 . (6)اعتبر كثير مف العمماء عدـ اإلشياد مف الكبائر

ك/ يحفظ لو مف التقطو أك الدكلة حقكقو مف حياة آمنة، كمعاممة متساكية كأقرانو مف األطفاؿ 
 العادييف، فإذا لـ يكجد مف يحفظو قامت الدكلة بذلؾ بإيجاد مف يحفظ لو ىذه الحقكؽ في دكر

  .خاصة أك أسر بديمة تديرىا الدكلة أك الجمعيات كالمنظمات الخيرية، أك غيرىا

لو كمساكاة لو بغيره مف المسمميف  كقد أجمع  إكرامان  ز/ الدفف في مقابر المسمميف إف كاف مسممان،
)عمى ذلؾ ـأىؿ العم

1
). 

                                                                                                                                                                             

 5آية رقـ  –( سكرة األحزاب  1)
      4آية رقـ  –( سكرة األحزاب  2)
 85الطفؿ(.ص    ( انظر  اتفاقية األمـ المتحدة )حقكؽ 3)
 2/367أخرجو اف ماجة في كتاب األدب   - 137رقـ  36( أخرجو األماـ البخارم في األدب المفر د ص  4)
 2/207ك ابف حباف في صحيحو - 3/156في مسنده  أحمد - 526رقـ  4/247( أخرجو  مسمـ  في صحيحو  5)
مغنى  -15/171الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي  – 2/319بداية المجتيد كنياية المقتصد، ابف رشد  – 7/588( مجمة الفقو اإلسبلمي  6)

 10/312المحتاج، الخطيب الشربيني 
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أف يـؤ الناس لمصبلة كتجزئ  ؾ/  حقو في أداء العبادة كالتفكؽ في العمؿ كأفتى العمماء بأنو لو الحؽ
 إف أكرمكـ عند اهللقاؿ تعالى )  ،مـ كالديف كما ىك مكفكؿ لكؿ مسمـبالع اتصؼالصبلة خمفو إف 

2) (أتقاكـ
). 

  التبنياألسر البديمة وليست 

إف التبني في بمد آخر يمكف أف يعتبر كسيمة  -كاحد كعشركف –كرد فى اتفاقية حقكؽ الطفؿ المادة 
 .لرعاية الطفؿ إذا تعذر إقامة الطفؿ لدل أسرة حاضنةبديمة 

جعؿ أدعياءكـ أبناءكـ  كماكالتبني حراـ شرعان كما ىك معركؼ لقكلو تعالى) -شرعان : التبنيحكـ 
3.)(ذلكـ قكلكـ بأفكاىكـ

) 

كقد اجمع أىؿ العمـ أنو ال يجكز شرعان إضافة المقيط لمف تبناه أضافة نسب يسمى بو الكلد المقيط 
بيو لما في ذلؾ  مف الكذب كالزكر كاختبلط األنساب، تبناه، كينسب إليو نسبة الكلد أل مف باسـ

حبلؿ الحراـ بأف  عطاء غيره، كا  كالخطكرة عمى األعراض كتغيير مجرل المكاريث بحرماف مستحؽ كا 
)حكـ المحـر عميو في ىي، كتحميؿ الخمكة لو بمف بالتبنييمنع مف الزكاج ممف تعتبر أختو 

4
). 

  -نظاـ األسر البديمة :

الفقياء كالعمماء كاألئمة كالحكاـ المسمميف خطكرة عزؿ الطفؿ عف  استشعركمنذ فجر اإلسبلـ   
مجتمعو ، كما يترتب عميو مف آثار سالبو مف ىذا العزؿ ، لذلؾ دعي المجتمع أفرادان كجماعات 

كليخش الذيف لك ترككا األبكيف داخؿ األسر المسممة ، فقاؿ تعالى )  مجيكليلمتبرع بضـ األطفاؿ 
(5) ان(سديد كليقكلكا قكالن  مف خمفيـ ذرية ضعافان خافكا عمييـ فميتقكا اهلل

.  

ف تخالطكىـ فإخكانكـ، فقاؿ تعالى: ) امليمجيك كحث عمى مخالطة فاقد األبكيف أك  (6)(في الديف كا 
. 
فأم مخالطة لمصبي تشعره بقيمتو كتصمح مف شأنو في المستقبؿ، كحث صمى اهلل عميو كسمـ عمى 
                                                                                                                                                                             

 12/438( المغنى ، ابف قدامو  1)
 13( سكرة الحجرات، آية رقـ  2)
   40آية رقـ  –( سكرة األحزاب  3)
  4/326مجمة البحكث اإلسبلمية  – 11/647 اإلسبلمي( انظر مجمة الفقو  4)
   9آية رقـ  –( سكرة النساء  5)
 4آية رقـ  -( سكرة التحريـ   6)
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أف يكجد الطفؿ داخؿ األسرة المسممة، كيحسف معاممتو ، فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :) خير بيكت 
.)المسمميف بيت فيو يتيـ يحسف إليو(

. (2)اس(( كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ: ) خير الناس أنفعيـ لمن1
) أنا ك كافؿ اليتيـ كياتيف في  كحث صراحة عمى كفالة فاقد األبكيف فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:

 . (3)الجنة(. كفى ركاية )كافؿ اليتيـ لو أك لغيره(

صبلح  كذلؾ حتى يستشعر المجتمع بمشكمة ىؤالء األطفاؿ كيساعد في حميا ابتغاء األجر مف اهلل، كا 
نظاـ األسر البديمة أك الرعاية البديمة حديثان ، كىك منتشر في دكؿ العالـ اآلف  انتشرحاليـ، كقد 

 كمنيا العالـ اإلسبلمي.

  -إنشاء دكر الرعاية :

ف دكران لرعاية المقيط كالممقكطات، كما فعؿ سيدنا عمى بف ك كمنذ فجر اإلسبلـ أنشأ الحكاـ المسمم
اؿ كمربدان ليا ليحفظيا كيعمفيا مف بيت ماؿ أبى طالب رضي اهلل عنو عندما أنشأ داران لمضك 

 .المسمميف

فإف كاف ىذا لئلبؿ كالغنـ فاألكلى بو األطفاؿ، كليذا أكجب العمماء نفقة المقيط كاليتيـ عمى الدكلة، 
 .(4)) السمطاف كلى مف ال كلى لو( -كليا حؽ الكالية عميو، قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:

األبكيف كحفظيـ كرعايتيـ ، ذلؾ مف  مجيكليفالدكلة المسممة ليا حؽ إقامة  دكر لرعاية األطفاؿ 
بيت الماؿ أك مف الصدقات أك مف تبرعات المحسنيف، بالتعاكف مع المنظمات في المجتمع المسمـ 

 .(5)ذكره النبي صمى اهلل عميو كسمـ ) مف ترؾ كبلن فمنا( كغيره ،كىذا عينو ما

 .، إف لـ يكف ليـ كافؿأكالدان فألي ممجؤىـ كأنا كافميـلعياؿ، كالمعنى ترؾ كالكؿ ا

. 

                                                           

    14( الحديث سبؽ تخريجو ص 1)
 14( سبؽ تخريجو      ص 2)
     5/133 – 141أخرجو ابف أبى شيبة  -( سبؽ تخريجو 3)
   2228كالضعيؼ رقـ  – 7556( انظر صحيح األلباني رقـ  4)
الطبرانى في المعجـ  - 6/214ك البييقى في السنف  - 7/654ك  احمد في مسنده - 2512رقـ  3/106( أخرجو أبك داكد في سننو  5)
3/170   
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 لمطفؿ والراعيصفات الممتقط 

يجب أف تتكفر في مف يمتقط الطفؿ ، كيسمح لو بأف  التيعدد  الفقياء عدد مف الشركط          
، مما يتطمب صبران كصيانتو في مأكمو كمشربو كممبسو، كغسمو كنظافتو يرعاه ، كيككف أىبلن لحفظو

 .كاحتسابان باألجر كمقدرة عمى تحمؿ األذل

كالطفؿ يحتاج لمعناية كالتدريب عمى شئكف الحياة كالتعميـ ألمكر دينو كدنياه، كالبد مف          
 (1) -:ياآلتشركط معينة لمف يترؾ لو ليرعاه أىميا كما أكردت كتب الفقو 

كماؿ األىمية  بأف يككف عاقبلن غير مجنكف كال معتكه ، بالغان فبل يصح ترؾ صغير لصغير، كأف  -أ
 . يككف رشيدان راجح العقؿ

 .اإلسبلـيترؾ صغير مسمـ لكافر، كأف ال يككف فاسقان كال مرتد عف  أف يككف مسممان حتى ال -ب

 ييممو.أف ال يترؾ دكف رقابة أك مراجعة خشية أف  -ج

أف يككف حران غير رقيؽ ، فبل يترؾ حر لرقيؽ كىذا الشرط ال يكجد اآلف، لكجكد معاىدات تبيف   -د
 .كيفية معاممة األسرل 

 .لفعؿ الخير كالسعياألمانة: أف يككف متصفان باألمانة في الديف، كمف الخمؽ  -ىػ 

دة كاألعمى أك مف بو إعاقة مانعة، ىك نفسو لغيره ، محتاجان لممساع أال يككف عاكزان أم محتاجان  -ك
أك مرض مزمف يمنعو مف الرعاية ، فيشترط لمراعي أف تككف لو القدرة عمى الرعاية كالحفظ كالصيانة 

 .كالقياـ بمصالح الطفؿ

 .أف يكجد لديو مكاف يحفظ فيو الطفؿ، في حدكد ما ىك ممكف كمحتاج إليو لحفظ الطفؿ -ز

 

 

 

                                                           

     4/294ة ، الجزيرل ( الفقو عمى المذاىب األربع 1)
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 الخاتمػػػػػػػػػػة 

  -)أ( النتائػػػػج:

أف المقيط كمجيكؿ األبكيف كفاقد السند كميا مصطمحات لمسمى كاحد كىك الطفؿ دكف سف  -1 
 .التمييز الذم فقد كالديو 

 .ىنالؾ عدة أسباب لكجكد مجيكؿ األبكيف أىميا المقاء غير الشرعي أك الحركب كالفقر كغيرىا  -2

صبلح حالو أك أنو إذا كجد طفؿ ضاؿ أك آبؽ أك مجيكؿ   -3 األبكيف كجب عمى مف رآه التقاطو كا 
 .تسميمو لمف يرعاه

 .يحكـ لمصبي بالديانة حسب مكاف االلتقاط ، كىك حر محفكظ الديف  -4

 .يجب عمى مف يمتقط الطفؿ أف ينفؽ عميو حسب حالو ، أك أف يسممو لمدكلة لتنفؽ عميو   -5

 . في أسر بديمة أك داخؿ دكر الرعاية يكضع الطفؿ في أسرة لتحفظو كترعاه، أك يكضع  -6

يجب أف تتكفر في مف يكضع عنده الطفؿ ليرعاه أف يككف أىبلن لذلؾ ، قادران عمى نفقتو ، مما  -7
 . اإلسبلـ باإلنساف عامة ، كالطفؿ فاقد السند بصفة خاصة اىتماـيكضح 

  -)ب( التكصيات :

 .األبكيف كمشاكميـ مع بياف حقكقيـ تجاه المجتمعيجب تكعية المجتمع بأكضاع األطفاؿ فاقدم  -1

ذنب ليا في الكجكد عمى ىذه الصكرة ، مع بياف  ال التيتغيير نظرة المجتمع نحك ىذه الشريحة  -2
 .األحكاـ الشرعية المتعمقة بيـ

 .تسميط الضكء عمى فضؿ كفالة ىؤالء األيتاـ كالمساعدة في إنشاء أسر بديمة -3

نشاء دكر الرعاية كاألسر البديمة لحفظيـ كصيانتيـالمساعدة المادي -4  .ة كالمعنكية ليؤالء األطفاؿ كا 

 فيرس المصادر كالمراجع

 ـ.1989نكفمبر  20مف قرار الجمعية العامة  تصدر –األمـ المتحدة  –/ اتفاقية حقكؽ الطفؿ 1
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ىػ  1425،  1كالتكزيػػع ط ػػػػػػرمحمد بف إبراىيـ المنذر النيسابػػػػكرل ،دار المسمـ لمنش ،/ اإلجمػػػػاع 2
 تحقيؽ فؤاد عبد المنعـ أحمد. –ـ 2004 -

لبناف ،  –بيركت  –ـ 1985 – اإلسبلميالمكتب  –محمد ناصر الديف األلباني  –/ إركاء الغميؿ 3
 . 2ط

 ـ.1981دار المعرفة  ،ابف رشد/ بداية المجتيد كنياية المقتصد 4

الشبكة العنكبكتية  ، / تاج العركس مف جكاىر القامكس، محمد بف عبد الرزاؽ المرتضى الزبيدل 5
 http:www.alwrrag.comمكقع الكراؽ 

 -ىػ 1413، 2لبناف / ط –دار الكتب العممية ، بيركت –السمرقندم/ تحفة الفقياء ،عبلء الديف 6
 .ـ1994

 ق.1405،  1لبناف ، ط –بيركت  ، العربيلكتاب / التعريفات ،عمى بف محمد الجرجانى، دار ا7

المممكة  –الرياض  –دار الكتب  ،األنصارم/ الجامع ألحكاـ القرآف، محمد بف أحمد فرح القرطبي 8
 ـ.2003 -ىػ 1423، 1ط  -العربية السعكدية

،  بيركت، لبناف –دار الكتب العممية ، الطحاكمأحمد بف محمد أبك جعفر  ،/ شرح مشكمة اآلثار 9
 .ىػ1399 – 1ط

مطبعة عيسى البابى الحمبى  –دار إحياء الكتاب العربي  –/  الشرح الصغير ،أحمد الدرديرل 10
  .كشركاه

 -ىػ 1408،  2سكريا ، ط –دمشؽ  –كأدلتو، د. كىبة الزحيمى، دار الفكر اإلسبلمي/  الفقو 11
 ـ.1988

بيركت  –لبناف  -ار إحياء التراث العربيد عبد الرحمف الجزيرل، /  الفقو عمى المذاىب األربعة،12
 ـ. 1969

 -ىػ 1408،  2سكريا ، ط –دمشؽ  –دار الفكر ،سعدم أبك حبيب  /  القامكس الفقيي،13
 .ـ1988
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 المجمد األكؿ. –جدة  – اإلسبلمي،صدر عف منظمة المؤتمر  اإلسبلمي/  مجمة الفقو 14

 المممكة العربية السعكدية. ،كاإلفتاءلمبحكث  تصدر عف الييئة العامة / مجمة البحكث اإلسبلمية،15

دار الفكر  –تحقيؽ الشيخ أحمد محمد شاكر  –أبك محمد عمى بف أحمد بف حـز  ،/  المحمى16
 لبناف. –بيركت  –العربي 

-،دارالمكتب اإلسبلمي ،الطبعة الثانيةمصطفى بف سعد السيكطي  / مطالب أكلى النيى شرح غاية المنتيى،17

 . ـ(1994 –ق  1415)

عبد  –طبعة المؤسسة السعيدية مع دار إحياء الكتاب  –بف قدامو المقدسي  / المغنى ،أبك محمد18
 العرب لمشرح كالتكزيع. –الرحمف بف محمد أحمد 

مطبعة  الباجي األندلسي، القرطبيالكليد سميماف بف خمؼ  أبك / المنتقى مف شرح المكطأ،19
 .ق (.1332،)مصر الطبعة األكلى –السعادة 
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 السوداف في المتاحؼ إضاءة تصميـ إشكاالت
ج(ادلسيثي  الفرتة  صمل اللوعي السونان عتثفنراس جحمل ج)

 خميؿ عثماف محمد مدحت . أ
 لمعمـو والتكنولوجيا فسوداالمحاضر بكمية الفنوف جامعة ال

 المستخمص
حقيقة كقيمة المحتكل  كعكس إبراز في كدكرىا المتاحؼ في اإلضاءة اثر الكرقة تناكلت

لفترة، ا تمؾ صالة الفترة المسيحية كمعركضات عمي بالتركيز السكداني القكمي كالمعركض، لممتحؼ
 تكفر مدل كأيضان  القكمي في المتحؼ الجيد العرض كنظـ اإلضاءة تحقيؽ مدل عمى كالتعرؼ
 االستفادة كمدل فنية نظـ فبالمتحؼ م الممحقة الخدمات المتحؼ تكفر إلضاءة المطمكبة المقكمات

 كصالة القكمي بالمتحؼ ترقى عممية أساليب الكصكؿ إلى في الحديثة معطيات التكنكلكجيا مف
 .المسيحية بالفترة الخاصة العرض

 اقةر ع تعكس التي الجيدة لئلضاءة تفتقر الصالة أف كىي نتائج عدة إلي الدراسة خمصت
كأساليب  اإلضاءة في بمتخصصيف ليسكا ىـ اإلضاءة مرأ عمي العامميف فأك  كقيمة المعركض

 تـ تحكيؿ بؿ المتاحؼ إلنشاء العممية األسس عمى تنشأ لـ السكداف متاحؼ اغمب كاف العرض
 .متاحؼ إلى أصبلن  ةقائم مباني مف معظميا

Abstract 

The paper tackles the effect of lighting in museums and the role it 

plays in highlighting, exposition and reflection of the truth and value of the 

content and the objects on display or exhibits. The study is on the National 

Museum of Sudan, with special focusing on the Display Room of the 

Christianity Epoch and the exhibits pertaining to such epoch.The study aims 

to shed light on the quality of lighting and the systems of good exhibition at 

the National Museum, and to reveal whether the elements required for the 

standard lighting are actually available or not and whether the services 

required for the museum such as the artistic systems are provided or not. As 

well, the study endeavors to recognize the utilization and the application of 

the means of the modern technology to get the best scientific methods and 

systems that might upgrade the National Museum in general and the 

Exhibition Room of the Christianity Epoch in particular.  

The study could conclude many findings, the most important of which 

are:  The Exhibition Room lacks the good lighting required for reflecting the 
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originality and exposing the value of the objects on display. The workers 

who are responsible for the lighting are not professionals or experts in 

lighting and/or in exhibition methods.  Most of the Sudan museums have not 

been established on the scientific bases and foundations required for the 

museums, as most of them had been originally existing buildings, and have 

been transformed into museums. 

 
 :المقدمة

 األكلى مراحمو في المتحؼ ككاف لمماضي، الحاضر كنافذة األمـ مرآة المتاحؼ تعتبر
 االىتماـ بيا أصبح كقد .  "ليا الجامعيف حماس أظيرىا لمكجكد مجمكعات القتناء لمحاجة استجابة

 تصؿ فيي لدييـ، الفني الكعي كتنمية المجتمع ذلؾ ثقافة مف تمثمو قائـ لما مجتمع أم أساسيات مف
 مجتمع ألم الحديثة النيضة أساسيات مف تعد كىي السابقة، باألجياؿ الحاضرة كالبلحقة األجياؿ

 في متحؼ ككممة امرأة جبمية ، أك الجبؿ سيد كتعني يكناني أصؿ مف متحؼ كممة ناىض، تأتي
 المجمس عرؼ كلقدMuseum" كاأللمانية  Museum كالفرنسية Museum تعني اإلنجميزية المغة
بغرض  دائـ بشكؿ تقاـ مؤسسة":بأنو لذلؾ أشار كماMuseum مصطمح  (Icom)لممتاحؼ الدكلي
 أك كتاريخية فنية مجمكعات بعرض األخص كعمى الكسائؿ، بمختمؼ كالتسامي كالدراسة الحفظ
 في المتحؼ تعريؼ اخر كفي ، كالسركر المتعة تحقيؽ أجؿ مف الجميكر عمى تكنكلكجية أك عممية
 أك الثقافية القيمة ذات الفنية كالمكاد التحؼ لعرض المخصصة تمؾ األماكف":بأنو الحاضر العصر

 . "1الصناعية العممية أك أك الحضارية
 بما يستمتع كتجعمو إلييا الزائر تجذب التي كىي المتحؼ ركح تعتبر التي العرض كطريقة

 كأمكف منيا المنشكد اليدؼ بمكغ عف أثمرت كمما كمدركسة جيدة العرض طريقة كانت ككمما شاىد،
 :ىما رئيسيف ىدفيف المتحفي العرض كلطريقة .2سميـ فني ذكؽ عف أيضان  كأثمرت تحقيقو

 .كمدركسة جيدة بطريقة المعركضات عرض /ُ
 .لمزائر كالثقافة المعرفة نقؿ في المعركضات تمؾ مف االستفادة /ِ
 :يمي فيما إجماليا يمكف بمكمبلت إال اليدفيف ىذيف تحقيؽ يمكف كال

 العرض. كسائؿ اإلضاءة، كطريقتو، العرض نكع المبنى،
                                                           

ـ ص  ََِِ .القاىرة المبنانية، المصرية الدار العربية، مصر األكلى، جميكرية الطبعة المتاحؼ، فف إلى مدخؿ : مكسى  رفعت محمد، 1
3. 
 .ََِْالعربية  مصر جميكرية األكلى، الطبعة األكؿ، المتاحؼ الجزء المعمارية المكسكعة ، ماجد محمد كآخركف، خمكصي 2
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 :الدراسة مشكمة -1
 :اآلتي في الدراسة مشكمة تكمف
المتاحؼ في السكداف كباألخص المتحؼ القكمي السكداني كصالة  عرض كأساليب طرؽ معرفة .ُ

 . الفترة المسيحية 
المتحفي  العرض نظـ تحقؽ سميمة عممية أسس عمى بعض المتاحؼ في السكداف قياـ عدـ .ِ

 كأسمكب ) كعكس المعركضات بشكميا الحقيقي كالجيد اإلضاءةخاصة فيما يتعمؽ بنظـ كتصميـ 
 الشارحة كالبطاقات اإلضاءة، ككسائؿ التحؼ، لعرض

 .لممعركضات(  كالمصاحبة
 فروض الدراسة : -2

كتصميـ  إضاءةفي المتحؼ القكمي لـ يككنكا مختصيف في  اإلضاءةمر أف عمي ك القائم . أ
 المتاحؼ.

لعكس المعركض بطريقة تتكافؽ مع قيمة  كاإلضاءةتفتقر المتاحؼ السكدانية لمتصميـ الجيد  . ب
 المعركض.

 كاإلضاءة.صالة العرض لمفترة المسيحية تحتاج لمختصيف في التصميـ  . ت
 :الدراسة أىمية -3

 :التالية النقاط في الدراسة أىمية تكمف
 .المتحفي العرض نظـ تطكير .１
 الفترة المسيحية كماضي الحضارة المسيحية في السكداف. بماضي الزائريف تعريؼ .２
 .األجداد بماضي الحديثة األجياؿ تعرؼ .３
 .المجاؿ بيذا الميتميف العمـ طبلب تثقيؼ .４

 :الدراسة أىداؼ -4
 طريؽ عف كذلؾ بالمتحؼ القكمي كاإلضاءةالعرض  نظـ كاقع عمى الكقكؼ إلى الدراسة ىذه تيدؼ

 :يمي ما
 . الجيد كاإلضاءة في المتحؼ القكمي  العرض نظـ تحقيؽ مدل عمى التعرؼ .１
 الممحقة الخدمات تكفر كمدل المتحؼ، إلضاءة  المطمكبة المقكمات تكفر مدل معرفة .２

 .كفنية إدارية نظـ مف بالمتحؼ
  .الحديثة اإلضاءة في الحديثة التكنكلكجيا معطيات مف االستفادة مدل عمى التعرؼ .３
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القكمي كصالة العرض الخاصة بالفترة  بالمتحؼ ترقى عممية أساليب إلى الكصكؿ .４
 المسيحية.

 :الدراسة تساؤالت -5
  :في اآلتي إجماليا يمكف التي التساؤالت مف العديد عمى اإلجابة إلى الدراسة ىذه ىدفت

 المتحؼ القكمي ؟ في اإلضاءة نظـ تحقؽ مدل ما . أ
المتحفية بالمتحؼ  النظـ في الحديثة التكنكلكجيا معطيات مف االستفادة تحقيؽ مدل ما . ب

 القكمي 
 المطمكبة لمرقي بالمتحؼ القكمي ؟. العممية األساليب . ت
 كفنية؟ إدارية نظـ مف بالمتحؼ كالممحقة المطمكبة المقكمات تتكفر ىؿ . ث

 :الدراسة حدود-6
صالة الفترة ثار كخاصة القكمي لآل في المتحؼ اإلضاءة نظاـ عمى الدراسة ىذه نطاؽ سيقتصر

 المسيحية .
 :الدراسة منيج -7 

 التحميمي كالذم الكصفي المنيج عمى كتحميميا المعمكمات جمع منيجية في البحث يعتمد
 كاجتماعية دينية، مف اإلنسانية في العمـك كالتحميؿ، كالتفسير، الكصؼ، نو )مكضكعوأيعرؼ ب
 كالتأثيرات، كتعميميا، ككصفيا، لمبلحظتيا،كقعت  التي األحداث مف كائف ىك كلما كثقافية،

 بالمقارنة أيضان  كييتـ الحاضر، عمى كتأثيرىا األحداث الماضية، يصؼ كما المتكقعة، كالتطكرات
   1نظريات( أك كاحدة، ذات كظيفة متجانسة، أك مختمفة، أشياء بيف
 

 المسيحية بالسكداف .صالة العرض لمفترة  الدراسة عينة أما المتحؼ القكمي، الدراسة مجتمع
 :الدراسة أدوات

 مكة مدينة في لممتاحؼ المختمفة العرض لنظـ مشاىدتو أثناء الباحث يستخدميا :المالحظة .1
 .العرض ككسائؿ الشارحة كالبطاقات كالممرات كاإلضاءة المبنى ذلؾ كمف المكرمة

 عف المتاحؼ تمؾ أصحاب أك المتاحؼ عف المسئكليف سؤاؿ أثناء الباحث كيستخدميا :المقابمة .2
 .المتحؼ ذلؾ في المكجكدة العرض لنظـ اختيارىـ أسباب

                                                           

السعكدية  العربية المممكة الرياض، العبيكاف، مكتبة السابعة، الطبعة صياغة جديدة،:العممي البحث كتابة : ب إبراىيـعبد الكىا سمماف، أبك 1
 33ص  2003
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 الخاصة العناصر مف بعضان  تكفر مدل لمعرفة الباحث كيستخدميا :التقييـ بطاقة .3
 . المكرمة مكة متاحؼ في لممتاحؼ الجيد بالعرض    

 تنظيـ البحث :-8
 الفصؿ األكؿ :اإلطار العاـ لمبحث كالدراسات السابقة 

ضاءةطار النظرم :التصميـ الداخمي الفصؿ الثاني  اإل  المتاحؼ  كا 
 الفصؿ الثالث : دراسة الحالة : المتحؼ القكمي السكداني لؤلثار )صالة عرض الفترة المسيحية ( .

 :الدراسة مصطمحات 
        :المتاحؼ 
 التراث كتشمؿ المحافظة عمييا، بغية عديدة مقتنيات لتجميع نتيجة نشأت ثقافية عممية ةمنشأ        
 الفعؿ مف أصبلن "بأنو المتحؼ تعريؼ الصكر كباإلشارة إلى أك الطبيعي التاريخ كمجمكعات اإلنساني
 كالدنك، القرب كمعناىا كحفو أصميا كقيؿ كاليدية كالمطؼ البر إياىا، التحفة أعطاه أتحفو  تحؼ

 لو مما نحكىا أك المكحات أك كالكتب األثاث مف الثمينة الفاخرة القطعة كىي جمعيا تحؼ كالتحفة
 .  1نادرة  أثرية أك فنية قيمة

 :األثرية المتاحؼ
 عرضيا ثـ كمف كصيانتيا اآلثار كدراستيا عف بالتنقيب" يعني المتاحؼ مف النكع ىذا بأف

 مف النكع ليذا السابقة كالزائر األمـ السابقة كحضارات العصكر قصص يحكي تاريخي بأسمكب
 2الحضارات عف قيمة كمعمكمات ثقافية بحصيمة يخرج المتاحؼ
 المخمفات مقارنة خبلؿ مف أخرل كحضارة حضارة بيف ما الربط يستطيع بحيث السابقة،

 .3ٓ ص"األمـ لتمؾ األثرية  
 :العرض( العرض)فاترينات خزنات

 األرفؼ الباحث كيقصد بيا العرض( )خزنة كمفردىا العرض خزانات أك العرض فاترينات
 .المختمفة الجكية كالعكامؿ السرقة مف عمييا لمحفاظ كاألثرية الفنية القطع عمييا تكضع التي الزجاجية

 
 

                                                           

 جامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة الثانكية، المرحمة لدل طالبات التذكؽ مستكل عمى كأثره بجدة المفتكح المتحؼ غنيـ، زكي صافيناز  1 
 27المكرمة ص  مكة الفنية، التربية قسـ كمية التربية، القرل، أـ
 53:مرجع سابؽ ص مكسى  رفعت محمد، 2
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 :الديوراما
 أسمكب بأنيا تعرؼ منيا، جمبت التي البيئة يشبو كضع في المتحفي العرض أسمكب ىك

 في كانت أيان  المتحفية القطع عرض بمعنى آخر الشامؿ العرض عمى يعتمد المتحؼ داخؿ لمعرض
 أكبر كىي كالصخكر النباتات مف عينات طريؽ جمب عف منو جمبت التي المكاف طبيعة تشبو بيئة
 في كتستخدـ الرؤية في عمقان  يعطي بأسمكب عمييا كمصممة المتعارؼ العرض صناديؽ مف بكثير

 1.المجتمع لذلؾ اليكمي النشاط تكضح اجتماعية لبيئة نماذج كعند عرض الطبيعي التاريخ متاحؼ
 اإلطار النظري : إضاءة المتاحؼ

 المتحؼ: تعريؼ :أوالً 
 الفحص بقصد المعركضات مف مجمكعات لحفظ مبنى بأنو صكرة في أبسط المتحؼ تعريؼ       
 .2منظمة سيمة بطريقة المعركضات تمؾ لرؤية الجميكر عمى التيسير ثـ كالتمتع كمف كالدراسة

 The International Council of Museumsلممتاحؼ المجمس الدكلي دستكر تعريؼ إلى (  
(Icom)  كالتسامي  كالدراسة الحفظ بغرض دائـ بشكؿ تقاـ مؤسسة أم بأنو )المتحؼ( مصطمح
 أك تكنكلكجية عممية أك تاريخية أك فنية مجمكعات عرض بغرض األخص كعمى الكسائؿ، بمختمؼ

 .كالسركر المتعة تحقيؽ أجؿ مف الجميكر عمى
 في التعريؼ العالمية ىذا المتاحؼ منظمة بأف ق ُُِْ الشاعر،) كيضيؼ ( Icom ) طكرت
 المتحؼ" : أف عمى أصبح ينص بحيث ـ ٧ُْٕ عاـ ككبنياجف في المنعقدة عشرة الحادية الندكة
أبكاب لعامة الناس بغرض الدراسة كالتعمـ  يفتح مادم ربح إلى ييدؼ كال المجتمع لخدمة دائـ معيد

 3كالمتعة 

                                                           

 الممؾ جامعة مطابع السعكدية، العربية المممكة األكلى، الطبعة المتاحؼ التعميمية، تقنية في مقدمة : يـ،ھإبرا بف لرحمف عبدا الشاعر، 1
 ق 1412سعكد، الرياض

، المممكة الرياض، الطبعة السابعة، مكتبة العبيكاف، ديدةجاغة يص ـ(، كتابة البحث العممي: ََِّ،) يـىإبرااب ىأبك سميماف، عبدالك  2
 .السعكدية العربية

، مطابع السعكدية العربية، الطبعة األكلى، المممكة التعميميةالمتاحؼ  تقنية(، مقدمة في ھ ُُِْ، ) يـىإبراالشاعر، عبدا لرحمف بف  3
 5ص الرياضجامعة الممؾ سعكد، 
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 تحفظ الذم المبنى أك المكاف بأنو متاحؼ كجمعيا العربية المغة في متحؼ كممة تعني
 القيمة سكاء القيمة ذات الثمينة المقتنيات أك القديمة اآلثار أك الفنية كاألعماؿ فيو التحؼ كتعرض

 1برؤيتيا. كالتمتع عمييا الحفاظ أجؿ مف المعنكية المادية أك
 المتاحؼ نشأة :ثانياً 

 الثمينة كاإلرث القطع كصيانة كعرض حفظ إلى عممية تيدؼ منشأة بأنيا المتاحؼ عرفت
 اإلنساف أراد األزؿ حيث قديـ مف قد أنشئت أنيا نجد المتاحؼ نشأة كلدراسة كاآلثار، كالعممي الفني
 تمؾ ككانت خاصة، في أماكف يجمعيا فأخذ الخاصة، كمقتنياتو الثمينة بأغراضو االحتفاظ البدائي
 حكؿ أعمؽ مفيـك إلى الكصكؿ تأمميا بغية في أخذ ثـ بيا، كيفتخر يعتز معيف كاقع لو تمثؿ القطع
 .فيو يعيش الذم المحيط

 الغرض بجانب المصرية أف المعابد"  بالمتاحؼ اىتـ مف أكؿ ىـ القدماء فك المصري يعتبر
 لدييـ يكف لـ  القدماء المصرييف  مف أنيـ كبالرغـ كاالقتناء، العرض فييا تكفر بيا،  المنكط الديني
  2 "بالمتاحؼ أشبو المصرية .المعابد بأف القكؿ يمكف أنو إال المتحؼ، مفيـك

 يسعى إلى كالركمانية اليكنانية العصكر كفي القديمة المصرية العصكر في اإلنساف يكف لـ
 الناس لعرضيا عمى كاحد مكاف في كالمخطكطات كالرسكمات كالتماثيؿ المختمفة المقتنيات جمع
 كاألسكاؽ كالمعابد في المياديف معركضة الفنكف تمؾ كؿ كانت فقد كجماليان، فنيان  بتذكقيا يتمتعكا حتى

 الحديث ككانت كالمفيـك متحؼ بالمعنى لبناء ضركرة ىناؾ تكف لـ كبالتالي كالقصكر كالحدائؽ
 كالنقكش تضـ التماثيؿ فيي اآلف المتحؼ بدكر كبير حد إلى تقـك الخصكص كجو عمى المعابد
 .اليامة المعارؾ كاألحداث كتسجيؿ كاليكمية الدينية الممكؾ مياـ تصكر التي كالرسـك
 :3المتاحؼ أىمية :ثالثاً 

 :التالية النقاط تكمف في المتاحؼ أىمية أف كمتنكعة ك عظيمة أىمية لممتاحؼ
   .متنكع معرفي كمصدر كثقافية عممية كمراكز معاىد أنيا .1

                                                           

 .اإلسكندرية، الجامعية، دار المعارؼ العربيةمصر  كريةهجــ(، عمـ الحفائر كفف المتاحؼ،  ََِٓقادكس، عزت زكي حامد، )  1

 ص .رةهالقا، المبنانية يةالمصر ، الدار العربيةمصر  كريةيجمـ(، مدخؿ إلى فف المتاحؼ، الطبعة األكلى،  ََِِمحمد، رفعت مكسى، )  2
2. 

الفنكف  كميةمنشكرة،  غير ماجستير(، رسالة الطبيةالمتاحؼ  ،ميدانية)دراسة  العمميةالداخمي لممتاحؼ  التصميـالحؽ،  يكسؼرضكاف  ھبة 3
 .اإلسكندرية، جامعة الديككر، قسـ الجميمة
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 بسيط كبأسمكب  كقت أقؿ في صغاران  أـ كباران  كانكا سكاءن  الزائريف إلى الحقائؽ نقؿ في تساعد .2
 .كمؤثر

 الدراسة. عممية في الفعاؿ لمتعاكف مفيدة فرص تكفر .3
 السميـ كالمسئكلية المنطقي كالتفكير الدقيقة المبلحظة مثؿ خاصة اتجاىات النشء في تنمي .4

 العاـ. التذكؽ مستكل كرفع الجماؿ، كحب الممزمة،
الفني  كمدل عظمة التطكرتساعد في رفع قدرة الزائر عمى تفيـ مركزه في بيئتو المحمية،  .5

 كالتاريخي كالحضارم لبمده بيف العالـ.
 ·لمشعكب عبارة عف كسيمة فعالو لتكصيؿ األفكار الخاصة باإلنجازات الثقافية  .6
 األخرل، كلمعمـ الحديث، كلمتقاليد الخاصة بكؿ شعب . .7
أماكف مريحة ليس بيا أم ضغكط مما يسمح لممرء أف يتعرؼ عمى العمـك المتنكعة بالسرعة التي  .8

 تناسبو.
 ·تمعب دكران ىامان في نشر التعميـ في كقت أقؿ كبأسمكب بسيط كمؤثر.  .9

قائؽ في كقت كاحد في كعة مف الحإف أسمكب الرؤية في المتحؼ صالح لعرض مجم .10
 .مكضكع متشعب

 : 1رابعًا: أىداؼ المتاحؼ
 :ىدفت المتاحؼ إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ التي يمكف إجماليا فيما يمي

 ؿ تي أدت إلى إنجازات رائعة في مجاالتعريؼ المباشر بالتجارب الحاسمة في التاريخ كال
 .الثقافة كالفف

  المكاطف الثقافية كالتاريخيةتكريس تأميف حاجات. 
 المساكاة بيف األفراد في جميع أقطار العالـ. 
  حفظ اآلثار. 
 صالحة  تعديؿ القصكر القديمة التي استخدمت كمتاحؼ أك عمؿ التغيرات البلزمة لتصبح

 .لمعرض مع تكزيع اإلضاءة بما يساعد عمى إبراز أىمية المعركضات

                                                           

 ، دمشؽسكربا، دار الشرؽ لمنشر، ُـ(، عمـ المتاحؼ كالمعارض، ط  ََِْ، ) عفيؼ نسي،يالب   1
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  كالمتحؼ كانتياز فرص اإلجازات لتشجيع الناس عمىخمؽ الصمة المستمرة بيف الشعب 
 .اإلقباؿ عمى زيارة المتاحؼ أك بمعنى آخر السعي الدائب إلى جذب الجميكر

 االىتماـ بالكسائؿ التعميمية كاإلرشادية التي تتمـ المعرفة بأىمية األثر، كالتي تستقرئ 
 المعمكمات التاريخية كالفنية المفيدة لزكار المتحؼ.

 :التصميـ الداخمي لممتاحؼعناصر 
يعد العرض قمب المتحؼ النابض العتماده األسس الفنية الصحيحة في الفف التشكيمي 
كالتطبيقي مما يؤثر بشكؿ كاضح عمى الذكؽ السميـ كالرؤية الفنية العالية فيترؾ في نفس المشاىد أك 

لدل النشء، كيقصد بعناصر  الزائر مشاىدة جيدة كأثران طيبان كيرتقي بذكقو الفني السميـ كخاصة
 .التصميـ الداخمي عناصر الفراغ المتحفي

 1:رئيسييف ىما أف ىدؼ العرض الجيد يكمف في ىدفيف  
 .أ. إظيار المعركضات بطريقة مباشرة تسر العيف كتبيج المشاىد كالزائر

 .ب. االستفادة القصكل مف تمؾ المعركضات باعتبارىا كسيمة لنقؿ المعرفة كالثقافة
 ذيف اليدفيف البد مف نجاح عناصر التصميـ الداخمي المختارة داخؿكلتحقيؽ ى

 :المتحؼ كالمتمثمة في اآلتي
 .التصميـ المعمارم لممتحؼ .１
 .الحكائط كاألسقؼ كاألرضيات داخؿ المتحؼ .２
 .المكف كدكره عمى المعركضات .３
 .المعركضات داخؿ المتحؼ ىالضكء كأثره عم .４
 صناعية(.التيكية داخؿ المتحؼ )طبيعية_  .５
 .كحدات كفاترينات العرض .６

 كىنالؾ عناصر مكممة كىي:
 أساليب العرض. 
 .البطاقات الشارحة كالمصاحبة لممعركضات 

 :التصميـ المعمارم لممتحؼ

                                                           

 اإلسكندرية، الجامعية، دار المعارؼ العربيةمصر  كريةهجــ(، عمـ الحفائر كفف المتاحؼ،  ََِٓقادكس، عزت زكي حامد، )  . ُْ 1
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البد مف االستعداد لتصميـ أم مبنى ليككف ذا طابع مغاير كمميز، أما في حالة تصميـ مبنى 
تخطيط المتاحؼ المكجكدة حاليان، لمتعرؼ عمى سمبياتيا المتحؼ فمف األىمية بمكاف االستفادة مف 

 .تيا كمف ثـ اختيار أفضؿ التخطيطات أك النظـ اإلنشائية لممتحؼ الجديدايجابيا  ك 
لغرض باكمف الضركرم أف يككف الميندس المختص لتصميـ كتنفيذ مبنى المتحؼ مممان 

المدينة أك المنطقة التي تحكم المتحؼ الكظيفي مف إنشاء المتحؼ باإلضافة إلى معرفتو بتاريخ 
ليككف المبنى مكاكبان ليذا التاريخ كغير منفر في تخطيطو مما لو بالغ األثر في راحة الزائر لممتحؼ 

ف مشاركة المسئكؿ عف مبنى المتحؼ مع المصمـ المعمارم في مناقشة لممككاستمتاعو بو، كمف ا
ختيار المسقط المناسب طبقان لطبيعة كمكقع المستكل الفني لممتحؼ كاختيار ما ىك أفضؿ كا

المتحؼ، بحيث أف يتكفر فيو أف نقطة البداية تنتيي عندىا نقطة النياية في الزيارة، كيستطيع 
المشاىد أك الزائر رؤية ما بداخؿ المتحؼ دكف أم عناء أك جيد، كيخرج كىك راضيان عف ذلؾ 

 .1العرض
يقة متحفيو إلراحة الزائر، كبث السركر احتكاء المتحؼ عمى حد كمف الضركرم أيضان 

كالسعادة فيو، كباإلمكاف كضع بعض التحؼ التي ال تتأثر بالضكء أك الغبار كالتمكث البيئي في تمؾ 
التي ال تتأثر بالعكامؿ الجكية، كيمكف أف  كلجرانيتيوالحديقة مثؿ التماثيؿ الكبيرة كاألعمدة الرخامية 

حة الزائر كتقديـ بعض العصائر كالكجبات الخفيفة لو، كبيت لميدايا تكضع بتمؾ الحديقة كافتيريا لرا
 لبيع نسخ مف معركضات المتحؼ أك كتيبات خاصة بالمتحؼ كآثار المدينة.

 الضوء وأثره عمى المعروضات داخؿ المتحؼ:
تعد اإلضاءة عنصران ىامان مف العناصر الميمة كالحيكية ألم متحؼ، نظران لما تمثمو مف 

براز المعركضات المتحفية، كالناظر إلى مصدر اإلضاءة يرل أنيا تنقسـ إلى  أىمية في عرض كا 
قسميف رئيسييف ىما: مصدر طبيعي كىك الشمس كمصدر صناعي كىك الكيرباء أك المصابيح 

 .الكيربائية
أف يككف مصدر الضكء كافيان  يجب“ىما: ف يؤثراف في اختيار مصدر الضكء ىنالؾ عامبل

 . 2إلظيار التفاصيؿ بدقة، كيجب أال يشكؿ سببان جكىريان في التمؼ"
  

                                                           

ة الفنكف يمنشكرة، كم غيري، رسالة دكتكراه المتحفالمستخدمة لمعرض  األساليبـ(،  ََُِالحفناكم، عمرك عبدا لكارث قطب، )  1
 ، مصراإلسكندرية، جامعة الديككر، قسـ الجميمة

 6ىبو رضكاف، مصدر سابؽ ص   2
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 :طرؽ اإلضاءة الطبيعية
 :اإلضاءة عف طريؽ السقؼ .ُ
 :ىنالؾ مجمكعة مف مميزات اإلضاءة مف السقؼ في النقاط التالية 
 في الحجرات المتعددة أنيا مصدران سيبلن لمضكء الثابت أقؿ تعريضان بمبلمح مختمفة · 

في المبنى، كبالمعكقات الجانبية كالعمائر كاألشجار كالتي قد تقمؿ كتغير مف كمية الضكء عف طريؽ 
 .تكسيره أك عمؿ ظؿ

 إمكانية تنظيـ كمية الضكء الذم يقع عمى معركضات المتحؼ كضماف ضكء · 
 كامؿ كمكحد يعطي إضاءة جيدة بأقؿ انعكاسات أك تشتيت.

  األقصى في تقييـ المكاف داخؿ المبنى الذم يمكف تقسيمو دكف الحاجة إلىاالتساع · 
 .فناء أك منكر

 .تسييؿ عممية اإلجراءات األمنية نظران لقمة الفتحات في الجدراف الخارجية 
 1تكفير مساحات الجدراف التي يمكف استخداميا في العرض. 

 

 
 2ر والتراث( اإلضاءة مف السقؼ في متحؼ مكة لآلثا1صورة رقـ ) 

                                                           

، العربيةمصر  كريةيجمالمتاحؼ، الطبعة األكلى،  تنظيـ دليؿـ(،  ٧٧ُّفميب كآخركف، أدامز، ترجمة محمد حسف عبدا لرحمف، )  1
 .رةىالقا العامة لمكتاب، الييئة

جامعة أـ  الفنية التربيةفي  الماجستيردرجة :  لنبؿاألطركحة مقدمة  الفنية التربيةالقسـ :  التربية:  الكميةعكض عمر عكض قندكس  2
 2008القرل المممكة العربية السعكدية 
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 :اإلضاءة الجانبية 
كيقصد بيا النكافذ المختمفة األشكاؿ كاألحجاـ أك بكاسطة فتحات متصمة يمكف كضعيا          

 :1النقاط التاليةفي  إيجازىاعمى مستكل الرؤية كلتمؾ اإلضاءة مميزات عديدة يمكف 
      عمى زاكية  مبلئمان لممعركضات المكضكعة عمى الجدراف أك في كسط الحجرة ءان تعطي ضك

 .مناسبة لمصدر الضكء
 مع األخذ  إبراز البريؽ الزيتي في المكحات الزيتية كالتماثيؿ التي أنتجت في القركف الماضية

كأحجاميا كعمقيا  في االعتبار االستعماؿ الصحيح لمساحات األرضية كشكؿ القاعات
 لمجدار الخارجي.بالنسبة 

  تكفير البساطة كاالقتصاد بأقصى ما يمكف في نظاـ تصميـ المبنى بحيث يسمح باستعماؿ
الجانبية طريقة مريحة  تسقيؼ عادم كغير شفاؼ، كالذم يمكف أف يكفر بفضؿ النكافذ

تجييز نفسيا بأجيزة التكييؼ  كسيمة لتنظيـ التيكية كالحرارة في المتاحؼ التي ال تستطيع
 .لية الثمفالغا

 لمبيئة الخارجية  يمكف تجييز بعضان مف تمؾ النكافذ بزجاج شفاؼ يسمح بظيكر مناظر جميمة
 عيف الزائر كتجدد نشاطو. كالحدائؽ ذات التصميـ اليندسي البديع كىذه مفيدة ألنيا تريح

 أجيزة  اإلنارة
أنظمة  ةميكانيكيجياز اإلنارة ىك عبارة عف جياز كيربائي يحكم بداخمة عناصر كيربائية ك 

 . ضكئية كمصباح أك أكثر إلصدار ضكء صناعي
  2: العناصر الكيربائية

المصباح بالتيار الكيربائي البلـز باإلضافة إلى  لتغذيةقد تككف عبارة عف كابح أك محكؿ 
 .المصباحأداة لحمؿ 

  : العناصر الميكانيكية
تككف عبارة عف جسـ الجياز الذم يحكم بداخمة جميع العناصر األخرل كيحدد جسـ الجياز 

 لتصنيعو كقد تككف ىنالؾ عناصر أخر درجة الحماية لمجياز مف الغيار كالماء كذلؾ حسب طريقة 
 .لتحمؿ الجياز عمى سطح معيف مثؿ الجدار أك فكؽ السقؼ المستعار

                                                           

، الطبعة السعكدية العربيةالمتاحؼ في المممكة  دليؿ(، ھ ُُِْ(كزارة المعارؼ  ككالة اآلثار كالمتاحؼ،  السعكدية العربيةالمممكة  1
 .الرياض، شركة ألكاف لمطباعة كالصناعة المحدكدة، السعكدية العربيةالمممكة  األكلى، 

 .رةهالقا، المبنانية المصرية، الدار العربيةمصر  كريةهجــ(، مدخؿ إلى فف المتاحؼ، الطبعة األكلى،  ََِِمحمد، رفعت مكسى، )  2
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  : األنظمة الضكئية
كىي ىج ك صر تتحكـ بالضكء الصادر مف المصباح كطريقة انتشاره كتمنع العبارة عف عنا 

 . عبارة عف عاكس أك ناشر أك كبلىما فعناصر أساسية رئيسية فقد تكك 
فمنيا ما يككف ضيؽ أك عريض التكزيع  اإلنارةكيحدد شكؿ العاكس أك الناشر طريقة تكزيع 

 .التكزيعكمنيا ما يككف غير متماثؿ 
  : المصابيح

  .تعتبر المصابيح كالمحرؾ لمسيارة بدكنيا ال تعمؿ ىذه األجيزة
  : ممحقات أخرم

قد يككف ىنالؾ ممحقات أخرل مثؿ فمتر ليحد مف األشعة تحت الحمراء أك األشعة فكؽ  
 . البنفسجية أك فمتر يغير لكف الضكء أك ممحقات لمنع الكىج

  : بعض الخصائص اليامة ألجيزة اإلنارة
 .زكفاءة الجيا .１
  زكايا حجب الضكء .２
  نصكص أجيزة اإلنارة .３
  حساب الكىج .４

  L .O .R  (Light Output Ratio) كفاءة الجياز
ف المصابيح المستخدمة في المكف الخارج كنسبة مئكية مف لك  كفاءة الجياز ىي مقدار 

ككاف  لكمف 3300الجياز فمثبلن لك كاف لدينا جياز إنارة يحتكم بداخمة عمى مصباح ميتؿ ىااليد ك
% كيمكف معرفة ذلؾ عف طريؽ 50لكمف فتككف كفاءة الجياز  1650الجياز يصدر ضكء بمقدر 

 .1برامج اإلنارة )ديالكس(
  زكايا حجب الضكء في أجيزة اإلنارة :ػ

حيث يتـ حجب الضكء الذم يسبب  األجيزةىي زكايا حجب الكىج كالتي تككف عادة لبعض  
 (0.90كالزاكية  0.45كىج في الزكايا التي تقع بيف الزاكيتيف )

 
 

                                                           

 عت مكسى المصدر السابؽحمد، رف 1
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 المتحؼ القومي السوداني :
، السكداف. يعتبر مف أكبر المتاحؼ السكدانية يقع عمي  متحؼ السكداف القكمي في الخرطـك

تجاه النيؿ األزرؽ كقبؿ التقاء  شارع النيؿ جكار مبني قاعة الصداقة حيث يتجو المدخؿ الرئيسي لو
 .النيميف مباشرة

ـ كيحتكل 1971جرم التجييز الفتتاح ىذا المبني منذ الستينات كتـ افتتاح المتحؼ عاـ 
عمى جميع فترات الحضارة السكدانية مف العصكر الحجرية كحتى الفترة اإلسبلمية مركرا باآلثار 

 .1النكبية كالمسيحية
 التصميـ المعماري لممتحؼ

فناء المتحؼ كحديقتو عبارة عف متحؼ مفتكح يشتمؿ عمى العديد مف المعابد كالمدافف 
كالنصب التذكارية كالتماثيؿ بأحجاـ مختمفة، كالتي كاف قد جرل إنقاذىا قبؿ أف تغمر مياه السد 

يمثؿ نير النيؿ حتى تبدك كأنيا في  مائيالعالي مناطؽ تكاجدىا كتمت إعادة تركيبيا حكؿ حكض 
عمى مقبرة  عيا األصمي، كأىميا معابد )سمنو شرؽ( ك)سمنو غرب( كبكىيف كما اشتممت أيضان مكق

 األمير )حجك تك حتب( كأعمدة كاتدرائية فرس كيفتح المتحؼ أبكابو طكاؿ أياـ األسبكع عدا االثنيف.
 نشأة وتأسيس المتحؼ

ـ كافتتح بمقره 1904مف أكبر المتاحؼ بالسكداف أسس أكؿ مرة في كمية اآلداب في العاـ 
العالـ  أنحاءـ زاره عدد كبير مف كبار الشخصيات مف مختمؼ 1971بشارع النيؿ عاـ  الحالي

مف مختمؼ أنحاء السكداف يمتد تاريخيا إلى عصكر ما قبؿ التاريخ  أثريةكيحتكم عمى مقتنيات 
ف المقتنيات عمى العديد مكحتى فترة الممالؾ اإلسبلمية، كتشتمؿ الصاالت الداخمية لممتحؼ 

، كالجمدية ، كالبركنزية ،كالحديدية ، كالخشبية كغيرىا في شكؿ منحكتات كآنية، كأدكات زينة الحجرية
كصكر حائطية كأسمحة ك غيرىا . أما فناء المتحؼ كحديقتو فعبارة عف متحؼ مفتكح يشتمؿ عمى 

ل إنقاذىا العديد مف المعابد كالمدافف كالنصب التذكارية كالتماثيؿ بأحجاـ مختمفة ، كالتي كاف قد جر 
يمثؿ نير  مائيتركيبيا حكؿ حكض  إعادةقبؿ أف تغمر مياه السد العالي مناطؽ كادم حمفا كتمت 

 2النيؿ حتى تبدك ككأنيا في مكقعيا األصمي.
 
 

                                                           

 8/7/2015: تاريخ الزيارة كالتصفح  األنترنتمكقع متحؼ السكداف القكمي عمي  1 
 8/7/2015: تاريخ الزيارة كالتصفح  األنترنتمكقع متحؼ السكداف القكمي عمي  2
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 في متحؼ السوداف القومي )صالة فترة المسيحية( اإلضاءة
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 النتائج والتوصيات :
 النتائج: أكالن 

 الصالة تفتقر لئلضاءة الجيدة التي تعكس عراقة كقيمة المعركض. .１
معظـ  لـ تنشأ متاحؼ السكداف عمى األسس العممية في إنشاء المتاحؼ بؿ تـ تحكيؿ  .２

 .مبانييا إلى متاحؼ
 عدـ تكفر فترينات العرض "الديكرامات" كالتي تعرض القطع المتحفية في بيئتيا الطبيعية، .３

 لجاىزة لكضع معدات التحكـ في الرطكبة أك أم أجيزة أخرل.كعدـ تكفر الفترينات ا
 افتقار المتاحؼ لمكتبة متخصصة، كقاعات لمباحثيف، كمترجميف.  .４
عدـ كجكد معامؿ خاصة بالصيانة كالترميـ ممحقة بالمتحؼ، نظران ألىميتيا في المتابعة   .５

 الدكرية عمى القطع المتحفية كبقائيا بشكؿ جيد.
 ثانيا التوصيات :

 كاإلسبلميةاالىتماـ إعبلميان بالمتحؼ القكمي كالصالة الخاصة بالفترات المسيحية  .１
 السكداف.كبالمتاحؼ المكجكدة في 
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 االىتماـ الجاد بصالة عرض الفترة المسيحية مف قبؿ الييئة العميا لمسياحة كاآلثار . .２
ألىميتيا  لؾالتأكيد عمى أىمية كجكد معامؿ خاصة بالصيانة كالترميـ ممحقة بالمتحؼ كذ .３

حتى ال  في عممية المتابعة الدكرية عمى القطع المعركضة لصيانتيا كالحفاظ عمييا
 .تتعرض إلى حالة مف التمؼ يمـز معيا إجراء الترميـ

 .اإلضاءة كالتصميـ الداخمي لمتاحؼنية متخصصة في فجمب ككادر   .４
 

 المراجع والمصادر :
كتابة البحث العممي: صياغة جديدة، الطبعة  ـ(، ََِّ،) إبراىيـأبك سميماف، عبدالكىاب   .１

 .السابعة، مكتبة العبيكاف، الرياض، المممكة العربية السعكدية
، دار الشرؽ لمنشر، سكريا، ُـ(، عمـ المتاحؼ كالمعارض، ط  ََِْ، عفيؼ، ) اليندسي .２

 .دمشؽ
لمممكة (، كممات غريبة، مكتبة العبيكاف، الرياض، اھ ُُْٕالخميس، منصكر إبراىيـ ، )  .３

 .العربية السعكدية
(، مقدمة في تقنية المتاحؼ التعميمية، الطبعة ھ ُُِْ)  إبراىيـ،الشاعر، عبدا لرحمف بف  .４

 .األكلى، المممكة العربية السعكدية، مطابع جامعة الممؾ سعكد، الرياض
ـ(، المدخؿ إلى البحث في العمكـ السمككية، الطبعة الثالثة،  ََِّالعساؼ، صالح حمد، )  .５

 .المممكة العربية السعكدية، مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع، الرياض
دارة، جميكرية مصر العربية، ىبة  ََِْ، ) إبراىيـالعطار، حسيف  .６ ـ(، المتاحؼ عمارة كفف كا 

 .النيؿ العربية لمنشر كالتكزيع، القاىرة
بة األنجمك ـ(، تربكيات رياضة، جميكرية مصر العربية، مكت َََِالمفتي، محمد كآخركف، )  .７

 .المصرية، القاىرة
المتاحؼ في  دليؿ(، ھ ُُِْاآلثار كالمتاحؼ،  المعارؼ ككالة السعكدية كزارة العربيةالمممكة  .８

المممكة العربية السعكدية، شركة ألكاف لمطباعة  (المممكة العربية السعكدية، الطبعة األكلى، 
 .كالصناعة المحدكدة، الرياض

المتاحؼ في  دليؿ(، ھ ُِْٕاآلثار كالمتاحؼ،  المعارؼ ككالة كزارةالسعكدية المممكة العربية  .９
المممكة العربية السعكدية، شركة ألكاف لمطباعة  (، الطبعة األكلى، السعكدية العربيةالمممكة 

 .كالصناعة المحدكدة، الرياض
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ـ(، المكسكعة المعمارية المتاحؼ، الجزء األكؿ،  ََِْخمكصي كآخركف، محمد ماجد، )  .１０
 .طبعة األكلى، جميكرية مصر العربيةال
(، البحث العممي مفيكـ/أدكات/أساليب، المممكة ھ ُِْٔعبيدات كآخركف، دكقاف، )   .１１

 .السعكدية، دار أسامو لمنشر كالتكزيع، الرياض العربية
ـ(، دليؿ تنظيـ المتاحؼ،  ٧٧ُّفميب كآخركف، أدامز، ترجمة محمد حسف عبدا لرحمف، )  .１２

 .القاىرة يكرية مصر العربية، الييئة العامة لمكتاب،الطبعة األكلى، جم
مصر  ـ(، عمـ الحفائر كفف المتاحؼ، جميكرية ََِٓقادكس، عزت زكي حامد، )  .１３

 .العربية، دار المعارؼ الجامعية، اإلسكندرية
 ـ(، مدخؿ إلى فف المتاحؼ، الطبعة األكلى، ََِِمحمد، رفعت مكسى، )  .１４
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Abstract 

          An experiment was carried out for three years (1994-1996),to study 

the genetic of height to the first pod in four crosses of three guar lines 

(Cyamopsis tetragonoloba(L.)Taub) belonging to semi-determinate (GM) 

type and one line (L14) belonging to the indeterminate type. 

       Three semi-determinate (GM) parents were crossed with an 

indeterminate (L14) parent and GM1 was also crossed with GM2. Then P1, P2 

and F2 generations were evaluated in a randomized complete block design 

with three replications. A wide range of variability was reported  for height 

to first pod in all crosses except GM1 x GM2 and for yield and some of its 

components in some crosses. The gene action analysis for height to first pod, 

indicated the prevalence of two major genes with epistatic interaction, partial 

dominance and additive effects, thus giving a ratio of  1AABB: 8AaBb, 

Aabb, aaBb: 6AABb, aaBB, AaBB, AAbb: 1aabb.  

 المستخمص

، كذلؾ لدراسػة كراثػة صػفة 1996-1994تجربة حقمية لمدة ثبلثة سنكات في الفترة  إجراءتـ 
 Cyamops istetragonoloba)لثبلثػة سػبلالت مػف القػكار  تيجينػات أربعػةارتفػاع اكؿ قػرف فػي 

(L.)Taub)  .شبو محدكدة النمك غير المحدكد 

كمػا تػـ أيضػان  ، (L14)غيػر محػدكد النمػك األبىجنػت مػع  (GM)شػبو محػدكدة النمػك  ثبلثػة
باسػػتخداـ تصػػميـ  F2 كالجيػػؿ الثػػاني  P1, P2 اإلبػػاءكتػػـ تقيػػيـ جيػػؿ  GM2  مػػع  GM1 تيجػػيف

النتػػػائج مػػػدل كاسػػػع مػػػف كجػػػكد االختبلفػػػات  أكضػػػحتالقطاعػػػات العشػػػكائية الكاممػػػة بثبلثػػػة مكػػػررات. 
لئلنتاجية كبعض مككنات  GM1 x GM2تيجيف قرف لكؿ التيجينات عدا  أكؿالمعنكية لصفة ارتفاع 

اإلنتاجية. كقد أكضػح تحميػؿ الفعػؿ الجينػي لصػفة لصػفة ارتفػاع أكؿ قػرف كجػكد جينػيف رئيسػييف ذكم 
  تفاعؿ تفكقي، كسيادة جزئية كأثر إضافي كبالتالي أدل ذلؾ إلى النسبة المطيرية 
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1AABB: 8AaBb, Aabb, aaBb: 6AABb, aaBB, AaBB, AAbb: 1aabb. 

INTRODUCTION 

Guar (Cyamopsis tetragonoloba(L.)Taub) is a diploid species (2n=2x=14) 

(Purseglove, 1981) which belongs to the family Fabaceae.It is a coarse 

upright bushy, drought tolerant nitrogen fixing annual legume. It has 

acquired an economic and industrial importance after the discovery of the 

gummy substance (galactomannan) in its seed endosperm, which is used in 

many food and industrial products (Whistler and Hymowitz, 1979; Thomas, 

et al.,1980 and Guar et al., 1983). 

                             Guar seed consists of 14.0- 17.5% hull, 35- 42% 

endosperm and 43- 47% germ (Sabah Elkhier, 1999). It is a multipurpose 

crop, with wide range of uses. The young pods are eaten as vegetable and 

seeds are used as cattle feed in India and Pakistan. It is also used as a green 

manure. Galactomannan gum contained in the endosperm is a water soluble 

gum that produces smooth, light-colored, coherent and elastic film. It has 

many food, medicinal and industrial uses( Veitmeyer, 1986; Ahrens et 

al.,1991; Londin et al.,1992; Tabahashi et al., 1993; Bhardwaj et al., 1994 

and Sabah Elkhier, 1999).Moreover, the by-product of gum industry, which 

is composed of seed coat and germ, is very rich in protein (42%) and is used 

for feeding livestock including poultry.  

             Demand for guar has gradually increased now adays. The demand 

for guar specially in the food industry, is expected to double in the next 

decade (GUARCO, 1998 and GUARCO, 2000) 

                               Guar is presently grown in many parts of the Sudan as a 

rain- fed and irrigated crop. The average seed yield in the Sudan is 714-1190 

kg/ha under rain and 1190-2023 kg/ha under irrigation which is higher than 

the yield of some producing countries, this indicating the relatively good 

prospects of guar in the Sudan.  

                In spite of its importance, guar has received little attention in the 

Sudan. Knowledge about assessment of seed yield and its components as 

well as quality characters under Sudan conditions is scanty (Ibrahim, 2001). 

In addition, lack of cultivars that are suitable for mechanical harvesting 

represents a major factor that limits the expansion of commercial production 

in the Sudan.  
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The objective of this study was to study the inheritance of height to the first 

pod (semi-determinate), which is important for mechanical harvesting. 

REVIEW OF LITERATURE 

Inheritance of height to the first pod:  

           The phenotype of the plant is the sum total of the environment and 

the genotype effects as well as the genotype x environment interaction. The 

full genetic potential of a given genotype may be impaired by environmental 

stresses. Fisher attempted in 1918 to partition the genotypic variance into 

three hereditary components (Allard, 1960), these components, namely: 

1) an additive portion which describes the difference between homozygote at 

any single locus. 

2) a dominant part arising from interactions of allelic genes (intra-allelic) 

and 

3) an epistatic part associated with interactions of non-allelic genes 

(interallelic) 

             Gill (1991) stated that knowledge of various types of gene actions 

and their relative magnitude in controlling various traits is basic to 

maximum efficiency of a breeding programme. The nature of gene action for 

yield-contributing characters would aid in the choice of an efficient breeding 

method and thereby accelerates the pace of improvement (Singh and Joshi, 

1982). Additive genetic effect provides information pertinent to early 

generation selection in the development of pure lines, whereas knowledge of 

magnitude of dominance gene effect is important in development of hybrids. 

Information on non-allelic interactions would be of value in planning an 

efficient breeding programme (Singh and Sindhu, 1979). 

            Nath and Nath (1979), studying combining ability in 8 guar parents 

and 28 F1 and 28 F2 guar hybrids, reported predominance of additive gene 

effect for seed yield, pod yield, cluster / plant and pods / cluster. Similar 

results were reported somewhat by Hooda et.al. (1990) and Arrora et.al. 

(1991). Wexin Liu et.al. (2006) indicated dominance 3: 1 ratio for basal 

branching in guar. On the other hand, non-additive gene effect was detected 

in seed yield and pods / plant (Arrora et.al. 1999). 
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          Edward et.al. (1975), analyzing mean parents, F1 and first generation 

backcross in winter wheat indicated only additive gene effect were 

significant for plant height, tillers / unit area and kernel weight, that suggests 

possible improvement, of these characters through early-generation 

selection. However, heading date was controlled by genes with additive and 

dominance effects which indicate that selection for this trait would be more 

effective if delayed until later generations. Similarly, Singh et.al. (1989), 

working in wheat and using triple test cross analysis, recorded that the 

interactions between environment and additive, dominance and epistatic 

gene effects were detected for days to heading, plant height, number of 

grains / ear, 1000-grain weight and grain yield / plant. Also, epistasis was 

important for the mentioned characters except 1000-grain weight.  The 

additive components were relatively more important than the dominance 

components for all characters. Additive and dominance gene effects were 

equally sensitive to the change in environment. Fadalla (2002), studying the 

parents (P1 and P2) and their F1, F2, BC1 and BC2 generations in pearl millet, 

detected the absence of epistatic gene action in most crosses for grain yield, 

its components and morphological characters. Heterosis was detected for 

grain yield / plant, 1000-seed weight and number of seeds / head in one 

cross, whereas both additive and dominance gene action were important in 

all crosses for all characters under study, however, additive gene effect was 

more important for grain yield in those crosses.  On the other hand, in most 

crosses the dominance gene effect was more important for plant height and 

leaf area index. 

MATERIALS AND METHODS 

Inheritance of height to the first pod: 

       Inheritance analysis of height to the first pod was carried out in this 

experiment. 

Materials: 

       Three semi-determinate lines (GM1, GM2 and GM3), that are 

characterized by increased height to first pod were selected as female parents 

to be crossed with the indeterminate line L14 , that sets pods at the soil 

surface, as a male parent. Also GM1 as a female parent was crossed to GM2 

as a male parent. 

Methods:  
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        The four parents were sown in November 2004. Each parent was sown 

in a single row with spacing 30 cm between plants and 70 cm between rows. 

One day before anthesis, female flowers were emasculated manually using 

forceps and a hand lens. The flowers were then covered with cotton. On the 

next day morning, immediately at anthesis, male parent flowers were taken 

and rupped over the stigma of the female flowers .The harvested F1 seeds of 

each cross were planted during 17 July 2005 and were allowed to produce F2 

seeds. The parental lines (P1, P1 ) and the F2 generation of each cross were 

evaluated in the rainy season (July – November) of 2006. A randomized 

complete block design with three replications was used. Sowing was carried 

on 17 July 2006.. Intra and inter row spacing was 30 and 70 cm, 

respectively. three seeds were sown per hole. The irrigation was applied at 

an interval of two weeks (12-14 days) and the crop received 8 irrigations. 

Hand weeding was carried out twice, 2 and 4 weeks after sowing. The crop 

was treated against white ants (termites) using Dorospan every three to four 

weeks. Data were collected on height to the first pod and in addition on grain 

yield/plant and three of its components.       

 Statistical analysis: 

         The data collected from each cross were subjected to statistical 

analysis, based on a completely randomized block design, to determine the 

variability among generations of each cross. Then, mean separation was 

performed for each cross according to DMRT   procedure, which was 

described by Gomez and Gomez (1984). 

Gene action analysis: 

       The inheritance analysis for height to first pod was done following the 

steps: 

Step one: from the ANOVA table the standard deviation for each population 

of P1, P1 and F2 generations in each cross was computed.  

Step two: for each population in each cross, the means of each of P1, P1 and 

F2 generations was computed. 

Step three: for each population in each cross, the range of F2 was computed 

and then be divided into classes according to the value of standard deviation 

as a class term. 
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Step four: according to the means of each of P1, P1 and F2 generations, the 

phenotypic classes were determined. 

Step five: the deviation of the actual phenotypic classes in step four was 

determined from the expected value using the chi square (χ
2
) test as follows: 

        χ
2 
= ∑ (Ob. – Exp.)

2
 / Ob. 

Where: Ob. = observed value. , Exp. = expected value.  

RESULTS AND DISCUSSION 

The genetic analysis: 

               Different patterns of variations in different characters were 

expressed. 

Phenotypic variability: 

           In this study, phenotypic variability of height to first pod in addition 

to yield and three of its components, namely pods / plant, clusters / plant and 

pods / cluster were measured. In height to first pod, significant differences 

were obtained among populations in all crosses of GM lines with line L14. 

These differences could be attributed to genetic as well as environmental 

factors. Same result for significant differences in height to first pod was 

obtained by Ibrahim (2001), El Amin (2006) and Musaad (2009). For grain 

yield and its components, significant differences were obtained among 

populations, in some crosses. Similar fluctuations in relative role of the 

genotype, environment and their interactions in contributing to the 

phenotype were reached by many workers (Dabas et al.,1982; Solanki and 

Choudhary, 1996; Sabah Elkhier, 1999 and Musaad, 2009). 

Gene action analysis of height to first pod: 

           Fisher attempted 1918 to partition genotypic variance into three 

components; namely additive, dominance and epistatic (Allard, 1960). 

Results of the present study presented in tables 1 -5, indicated prevalence of 

two major genes controlling height to first pod from all crosses of GM1, 

GM2 and GM3 with L14. Furthermore, it indicated a genetic ratio of 1AABB: 

8AaBb, Aabb, aaBb: 6AABb, aaBB, AaBB, AAbb: 1aabb which reflects the 

presence of partial dominance, epistatic and additive gene action of these 

two genes where the heterozygote at any locus is phenotypically different 

from its respective homozygote. These results indicated that the genes that 
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control height to first pod in GM1, GM2 and GM3 were the same genes. 

Results of non-significance differences in population derived from GM1X 

GM2 cross confirmed this reaching. Similar result in heading date in wheat 

was obtained for dominance and additive gene effect (Edward et.al., 1975), 

which indicated that selection for this trait would be more effective if 

delayed until later generations. Furthermore, Singh et.al. (1989), working in 

wheat recorded that the interaction between environment and additive, 

dominance and epistatic gene effect were detected for days to heading, plant 

height, number of grains / ear, 1000-seed weight and grain yield / plant. 

However, Fadalla (2002), studying P1 and P2 and their F1, F2, BC1 and BC2 

generations in pearl millet detected the absence of epistatic gene action in 

most crosses for grain yield, its components and morphological characters. 

           Gill (1991) stated that knowledge of various types of gene action and 

their relative magnitude in controlling various traits is basic to maximum 

efficiency of breeding programme. Additive gene action provide information 

pertinent to early generation selection in the development of pure lines, 

whereas knowledge of magnitude of dominance gene effect is Important in 

development of hybrids. While information on non-allelic interactions would 

be of value in planning an efficient breeding programme.  

 

Table (1  ). Means square from the analysis of variance for five characters in crosses 

between some  guar (Cyamopsis tetragonoloba L.Taub) lines evaluated at Shambat in 

season 2006. 

Cross Families Height to fist pod (cm ) 

Generations     Block    Error 

Df=2                df=2       df=4      

Numbers of clusters/ plant 

Generations     Block    Error 

Df=2                df=2       df=4 

GM3 X 

L14 

1 165.05**     3.74ns       8.03 261.90**    45.55ns     10.45 

 2 194.26**     1.85ns      7.00 260.38**    14.46ns      13.79 

 3 203.32**     0.26ns         6.65 273.74*      9.43ns       16.75 

GM2 X 

L14 

1 78.40**       6.15ns         5.60 60.02ns       2.50ns       26.55 

GMI X 1 186.04**     15.72ns     2.78 185.23         32.77ns      33.85 
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L14 

 2 180.79**       8.18ns        

3.92 

190.02*     55.64ns        24.67 

 3 181.92**     5.26 ns      7.40 173.03       36.6 0ns        32.03 

 4 203.88**       7.42 ns      6.06 197.15*     44.74ns         27.11 

 5 186.89**       5.02ns         

5.96 

184.94*       60.03ns       24.29 

 6 201.42**     7.94ns         5.86 185.67ns       36.82ns     35.42 

    

GMI X 

GM2 

1 3.488ns            1.724ns       

3.58 

127.95**   1.44ns            6.96 

    

 

Table (1) continue 

Cross Families Number of pods/ plant 

Generations     Block    Error 

Df=2                df=2       df=4      

Seed yield/ plant 

Generations     Block    Error 

Df=2                df=2       df=4 

 

GM3 

X 

L14 

1 2397.04**     186.06ns   62.71 115.31**    18.839ns     5.44  

 2 2405.12**     71.84ns     136.69 115.38*      10.45ns        9.42  

 3 2410.56**     135.79ns    82.165 115.92*      12.11ns        8.67  

GM2 

X 

L14 

1 509.70ns        63.24ns     304.08 10.79ns        3.86ns        17.54  

GMI 

X 

L14 

1 1277.21ns      102.03ns    267.24 69.78ns          9.86ns       

15.85 

 

 2 1252.29ns      243.03ns   196.35 67.79ns          17.02ns     

12.61 
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 3 1248.51ns      151.76ns    228.36 70.43ns          11.05ns     

15.02 

 

 4 1382.12*        338.17ns   179.07 76.05ns           22.43ns    

11.94 

 

 5 1374.98*        428.17ns   194.22 79.39*            26.22ns    

11.08 

 

 6 1467.28ns       227.36ns   223.74 72.86ns          16.87ns     

14.04 

 

GMI 

X 

GM2 

1 2341.48**      108.98ns   40.15 148.63**    4.23ns        5.80  

 

Table (1) continued  

Cross Families Number of pods/ cluster 

Generations     Block    Error 

Df=2                df=2       df=4      

GM3 X L14 1 0.11ns             0.10ns       0.02 

 2 0.16ns             0.03ns       0.04 

 3 0.17ns             0.11ns       0.08 

GM2 X L14 1 0.35ns             0.004ns     0.12 

GMI X L14 1 0.27*              0.04ns        0.03 

 2 0.40*              0.05ns        0.03 

 3 0.33ns             0.02ns       0.06 

 4 0.14ns             0.03ns       0.09 

 5 0.05ns             0.03ns       0.08 

 6 0.11ns             0.01ns       0.04 

GMI X GM2 1 0.12ns             0.02ns       0.04 

Ns = non-significant , *, ** = significant at 0.05 and 0.01 level, respectively. 

l/t= Lines within type. 



جم1027جج-جينميرججالثمويجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنول اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 21th edition January 2017 
 

 

2
3
6

 

Table (2  ). Means of five characters in crosses between some  guar (Cyamopsis 

tetragonoloba L.Taub) lines evaluated at Shambat in season 2006. 

Cross Families Height to fist pod (cm ) Number of clusters / plant  

  Overall   C.V 

   I          II          III    mean % 

    Overall   C.V 

    I          II          III     mean % 

 

GM3 X 

L14 

1 26.59a   25.43a   13.2b   21.74   

13.03             

26.53b   38.83a   20.50b  28.62    

11.3 

 

 2 28.37a   25.43a   13.2b   22.33   

11.85 

26.79b   38.83a   20.50b  28.71    

12.94 

 

 3 28.86a  25.43a    13.2b   22.50   

11.46 

25.01b   38.83a   20.50b  28.11    

14.56 

 

     

GM2 X 

L14 

1 21.38a  23.33a  13.67b  19.46   

12.16 

32.23     39.7      31.7      34.54    

14.92 

 

GMI X 

L14 

1 22.45a  25.9a    10.87b  19.74   

8.45 

29.6      40.17     26.87    32.21    

18.71 

 

 2 21.74a  25.9a    10.87b  19.50   

10.15 

25.94b   40.17a   26.87b  30.99    

16.03         

 

 3 21.91a  25.9a    10.87b  19.56   

13.91 

27.16      40.17     26.87   31.4     

18.02 

 

 4 24.25a  25.9a    10.87b  20.34   

12.11 

25.49b   40.17a   26.87b   

30.84  16.88      

 

 5 22.55a  25.9a    10.87b  19.77   

12.35 

26.29b   40.17a   26.87b   

31.11  15.84      

 

 6 12.73b  25.9a    10.87b  16.5    

14.67 

26.24      40.17     26.87    

31.09  19.14 

 

GMIX 

GM2 

1 21.9      23.77     23.8      23.16   

8.18 

33.17b  41.03a   46.13a   40.11   

6.58 
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Table (2) Continued 

Cross Families Number of pods / plant Seed yield / plant (g) 

     Overall   C.V 

    I             II          III    mean        % 

  Overall   C.V 

 I          II         III     mean % 

GM3 

X L14 

1 88.61b  116.7a   60.17c   88.49    8.95 20.13b   25.99a   13.6c    

19.91    11.72  

 2 91.28a  116.7a   60.17b   89.38   13.08 20.22ab   25.99a   13.6b  

19.94    15.39     

 3 84.75b  116.7a   60.17c   87.21   10.39    18.94b   25.99a   13.6b    

19.51    15.10     

GM2 

X L14 

1 104.51  106.17   82.8     97.83     17.83 23.39     23.85     20.36    

22.53   18.58 

    

GMI 

X L14 

1 88.11   116.07   75.8      93.33    17.52   19.78     27.27     18.27   

21.77    18.29 

 2 89.91   116.07   75.8      93.93     14.92  20.13     27.27     18.27   

21.89    16.22 

 3 90.24   116.07   75.8      94.04     16.07  19.67     27.27     18.27   

21.74    17.83 

 4 83.05b 116.07b 75.8b    91.79     14.60            18.87     27.27     18.27   

21.47    16.09 

 5 83.33b 116.07a 75.8b    91.73     15.19     18.46b   27.27a    18.27b 

21.33    15.59    

 6 80.08   116.07   75.8      90.65    16.50  19.24     27.27     18.27    

21.49    17.33 

GMI 

X 

GM2 

1 95.49b 140.47a 146.67a 127.54  4.97 19.94b  29.96a   33.52a   

27.81     8.66 
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Table (2) Continued 

Cross Families Number of pods / cluster 

     Overall     C.V 

I         II         III         mean        % 

GM3 X L14 1 3.32     3.11     2.94      3.12         4.48 

 2 3.39     3.11     2.94      3.15        5.95 

 3 3.41    3.11     2.94      3.15         8.83 

   

GM2 X L14 1 3.24      2.69    2.61     2.85          11.92 

   

GMI X L14 1 3. 4a     2.9b    2.86b     3.05          5.33 

 2 3.51a    2.9b    2.86b     3.09         5.79 

 3 3.46     2.9      2.86        3.07          7.93 

 4 3.26     2.9       2.86      3.01         9.89 

 5 3.1      2.9       2.86        2.95         9.6 

 6 3.21    2.9       2.86        2.99        7.03 

   

GMI X GM2 1 3.06   3.45       3.22         3.24       6.38 

For the same characters, figures having the same letters are not significantly 

different at 5% level, according to DMRT.  
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Table (3 ). Gene action  of height to first pod (cm) in populations of  cross GM1 x  

L14 evaluated at Shambat in season 2006 

population        

1 Range of 

F2 

1.7 – 

13.6 

- 23 - 30.6 > 30.6 Chi 

square  

Generation 

means 

 Observed 18 179 113 18  F2 = 22.5 

 Expected 20.9 167 125.3 20.9 3.02 GM1 = 25.9 

 Expected 

ratio 

1 8 6 1  L14 = 10.87 

 Gene 

formula  

1aabb 2Aabb/2

aaBb 

4AaBb 

2AABb/2A

aBB 

1AAbb/1aa

BB 

1AAB

B 

 Sd = 1.7 

2 Range of 

F2 

2 - 12 - 23 - 29 > 29 Chi 

square  

Generation 

means 

 Observed 22 161 100 22  F2 = 22.45 

 Expected 19.1 152.5 114.4 19.1 3.16 GM1 = 25.9 

 Expected 

ratio 

1 8 6 1  L14 = 10.87 

 Gene 

formula  

1aabb 2Aabb/2

aaBb 

4AaBb 

2AABb/2A

aBB 

1AAbb/1aa

BB 

1AAB

B 

 Sd = 2 

3 Range of 

F2 

2.7 –

13.5 

- 21.6 - 29.7 > 29.7 Chi 

square  

Generation 

means 

 Observed 17 167 112 22  F2 = 21.91 

 Expected 20 160 120 20 1.49 GM1 = 25.9 

 Expected 

ratio 

1 8 6 1  L14 = 10.87 

 Gene 1aabb 2Aabb/2 2AABb/2A 1AAB  Sd = 2.7 
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formula  aaBb 

4AaBb 

aBB 

1AAbb/1aa

BB 

B 

 

 

Table (3). Continued 

population        

4 Range of 

F2 

2 – 

14.5 

- 24 - 37 > 37 Chi 

square  

Generation 

means 

 Observed 14 137 104 15  F2 = 24.25 

 Expected 16.9 135 101.3 16.9 0.81 GM1 = 

25.9 

 Expected 

ratio 

1 8 6 1  L14 = 

10.87 

 Gene 

formula  

1aabb 2Aabb/2aaBb 

4AaBb 

2AABb/2AaBB 

1AAbb/1aaBB 

1AABB  Sd = 2.5 

5 Range of 

F2 

2 - 14 - 23.6 - 37 > 37 Chi 

square  

Generation 

means 

 Observed 21 135 90 15  F2 = 22.55 

 Expected 16.3 130.5 97.9 16.3 2.26 GM1 = 

25.9 

 Expected 

ratio 

1 8 6 1  L14 = 

10.87 

 Gene 

formula  

1aabb 2Aabb/2aaBb 

4AaBb 

2AABb/2AaBB 

1AAbb/1aaBB 

1AABB  Sd = 2.4 
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Table (4). Gene action  of height to first pod (cm)  in populations of  cross GM2 x  

L14 evaluated at Shambat in season 2006 

population        

1 Range of 

F2 

4.4 - 

14 

- 21.2 - 28.4 > 28.4 Chi 

square  

Generation 

means 

 Observed 21 133 120 24  F2 = 21.38 

 Expected 18.6 149 111.8 18.6 4.2 GM2= 

23.33 

 Expected 

ratio 

1 8 6 1  L14 = 

13.37 

 Gene 

formula  

1aabb 2Aabb/2aaBb 

4AaBb 

2AABb/2AaBB 

1AAbb/1aaBB 

1AABB  Sd = 2..4 

 

Table (5 ). Gene action  of height to first pod  (cm) in populations of  

cross GM3 x  L14 evaluated at Shambat in season 2006 

population        

1 Range of 

F2 

3 - 17 - 27 - 36.6 > 36.6 Chi 

square  

Generation 

means 

 Observed 22 151 119 19  F2 = 26.59 

 Expected 20 160 120 20 0.77 GM3 = 

25.43 

 Expected 

ratio 

1 8 6 1  L14 = 13.2 

 Gene 

formula  

1aabb 2Aabb/2aaBb 

4AaBb 

2AABb/2AaBB 

1AAbb/1aaBB 

1AABB  Sd = 2.8 

2 Range of 

F2 

8 - 19 - 29 - 38 > 38 Chi 

square  

Generation 

means 

 Observed 16 165 111 18  F2 = 28.37 

 Expected 19.4 155 116.3 19.4 1.59 GM3= 

25.43 
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 Expected 

ratio 

1 8 6 1  L14 = 13.2 

 Gene 

formula  

 1aabb 2Aabb/2aaBb 

4AaBb 

2AABb/2AaBB 

1AAbb/1aaBB 

1AABB Sd = 2.6 

3 Range of 

F2 

1 - 20 - 30 - 37.4 > 37.4 Chi 

square  

Generation 

means 

 Observed 19 164 102 21  F2 = 28.86 

 Expected 19.1 153 114.8 19.1 2.41 GM3 = 

25.43 

 Expected 

ratio 

1 8 6 1  L14 = 13.2 

 Gene 

formula  

 1aabb 2Aabb/2aaBb 

4AaBb 

2AABb/2AaBB 

1AAbb/1aaBB 

1AABB Sd = 2.6 
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Abstrac 

   A split plot arrangement  in Randomized Complete Block Design 

(RCBD)  with four replications  was used to compare the vegetative growth  

of  three maize cultivars planted in two sowing methods .The two types of 

sowing methods (on ridges and in flats) were assigned to the main plot, 

whereas the three maize cultivars(Balady.Hudeiba1 and Hudeiba2) in the 

sub plot. The experiment was conducted  at the Demonstration farm of the 

Faculty of Agricultural Sciences –University of Dongola-El selem during the 

seasons of 2013 and 2014. The analysis of variance showed  significant 

differences among the two types of sowing methods in some morphological 

characters , namely  stem diameter and leaf area index in both seasons and  

days to 50% flowering in the second season. Moreover , the analysis of 

variance indicated significant differences among maize cultivars in all 

morphological character that were studied .The interaction of sowing 

methods and maize cultivars showed significant differences in all vegetative 

growth parameters in both seasons except plant height show significant 

difference only  in the first season. 

Key words: Cultivars ,Flats ,Growth ,Maize ,Ridges. 

 المستخمص

لثالثة أصناؼ مف الذرة الشامية  تحت ظروؼ الوالية  الخضريتأثير طريقة  الزراعة عمي النمو 
 الشمالية

تـ استخداـ تكزيع  القطع المنشقة لتصميـ القطاعات العشكائية الكاممة  بأربعة مكررات 
طريقتيف مف  شممت القطع الرئيسيةلمقارنة النمك الخضرم لثبلثة أصناؼ مف الذرة الشامية. 

 1حديبة )البمدم، الزراعة)في سرابات كعمي ارض مسطحة( بينما كزعت أصناؼ الذرة الشامية
جامعة –أجريت التجربة  بالمزرعة التجريبية لكمية العمكـ الزراعية  ي القطع المنشقة.( عم2كحديبة
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أكضح تحميؿ التبايف كجكد فركؽ معنكية بيف طريقتي  .2014ك  2013السميـ في مكسمي –دنقبل 
لكبل  ساؽ كدليؿ مساحة الكرقةلالنباتية  كالتي تتمثؿ في سمؾ ا الزراعة في عدد مف الصفات

اظير تحميؿ التبايف كجكد %  في المكسـ الثاني . بينما  50كعدد األياـ لئلزىار بنسبة  المكسميف 
تحميؿ  كذلؾ فاف فركؽ معنكية بيف أصناؼ الذرة الشامية  في كؿ الصفات النباتية تحت الدراسة  .

كؿ  التبايف قد أكضح كجكد فركؽ معنكية نتيجة لتداخؿ طريقة الزراعة مع أصناؼ الذرة الشامية في
صفات النمك الخضرم لكبل المكسميف  ماعدا صفة ارتفاع النبات كالتي كانت معنكية في المكسـ 

 األكؿ فقط .

 كممات مفتاحيو: األصناؼ، ارض مسطحو، النمو، الذرة الشامية، سرابات.

 

INTRODUCTION  

           Maize (Zea mays L.) ranks as one of the world’s three most important 

cereal crops after wheat and rice. It is cultivated in a wide range of 

environments more than wheat and rice because of its greater adaptability 

(Koutsika-Sotiriou,1999).The crop is grown at latitudes varying from the 

equator to slightly north and south of latitude 50, at meter elevation from sea 

level to over 3000 meters above sea level under heavy rain-fed and semi-arid 

conditions, cold and very hot climates.  

         Maize is  a multipurpose crop, provides food for human, feed for 

animals and poultry, and fodder for livestock. It is a source of rich raw 

materials for the industry. Also maize is an important source of calories and 

protein in human lives in many countries of the world and is the main staple 

food in Africa particularly in eastern Africa . The top ten maize producers in 

2013  include United states of America , China , Brazil , Argentina , Ukraine 

, India , Mexico , Indonesia , France  and South Africa   (FAOSTAT, 2014). 

      In Sudan, maize is considered a minor crop and it is normally grown in 

Kordofan, Darfur and Southern States and in small irrigated areas in the 

Northern states, with average production of about 0.697 ton/ha (FAO, 2005). 

In the traditional farm of Sudan, the low productivity of maize was attributed 

to the low yielding ability of the local open – pollinated cultivars that are 

normally grown and the greater sensitivity of the crop to water stress 

(Mukhtar,2006). Recently, there has been an increasing interest in 

developing maize production in Sudan. However, work in maize 
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improvement in Sudan is limited and only few cultivars have been released 

,the work in maize cultural practices is scanty . Therefore, this study was 

conducted to investigate the effects of using two sowing methods on growth 

of three maize cultivars under Northern state condition 

MATERIALS AND METHODS 

           Three open-pollinated maize cultivars (Hudeiba1,Hudeiba2 and the 

local cultivar)  were Compared to two types of sowing methods (on ridges 

S1and in flats S2) at Dongola (16° 22’N; 20° 32’ E) during two consecutive 

seasons of (2013 and 2014) under irrigation conditions. A Split plot 

arrangement  in Randomized Complete Block Design(RCBD)  with four 

replications was used to execute the experiment  . Each cultivar was grown 

in four flat and four ridges, three meters long  each  and at  seed rate of 

37.5kg/ha. Seeds were sown manually in holes both along the ridges and flat 

at a rate of three seeds/holes  and then thinned to one plant /hole three weeks 

after sowing. Spacing was 20 cm between holes and 70 cm between ridges 

and flat. Sowing dates were the second week of February for the first and the 

second seasons respectively.  Weeding was carried out by hand  twice for 

each seasons. Data were recorded on vegetative growth parameters which 

include   plant height, stem diameter , days to 50% flowering,  number of 

leaves per plant and  leaf area index. Analysis of variance  was carried out 

according to the procedure described by Gomez and Gomez (1984) for each 

season separately. 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

           Sowing methods: In the  present study , three cultivars of maize (Zea 

mays.L) were compared to two types of sowing methods (0n ridges and in 

flat). The analysis of variance shows  significant difference in some 

vegetative growth parameters table(2)  namely,  stem diameter and leaf area 

index in both seasons  , and days to 50% flowering and plant height in the 

second season  . Similar results have been found on this crop by  Sheikh et al 

.,(1994) , Gupta et al .,(1979) , Majid et al.,(1986), Sandu and Hundal 

(1991). In contrast, non-significant differences was obtained in plant height 

and number of leaves per plant between ridges and flats. This result is 

similar to that obtained by Sharifi et al (2012)  they revealed that sowing 

maize on ridges and flats resulted  the same yield and vegetative growth. 

Sowing method in flats attained greater vegetative growth  compare to that 

on ridges. This  greater growth  in flats may be attributed to efficient 
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utilization of resources by crop plants  on the other hand decrease of growth  

on ridges method may be attributed to greater competition among crop 

plants.   

Maize Cultivars: 

           Table (3) shows significant differences between the three cultivars of 

maize in all  vegetative growth parameters  in both seasons. cultivars 

differences with respect to growth characteristics have been reported by 

many researchers ( Ayub et al.,(1998),  Ayub et al .,(2001),  Bertoia et 

al,.(2006) and Lambe et al.,(1998) , Sharifi et al.,(2012) and Nemati and 

Sharifi (2012) . Probably this reflected genetic variations indicating that the 

three cultivars were genetically apart . Moreover  the interaction between 

sowing methods and maize cultivars revealed significant difference in both 

seasons in all vegetative growth characters with the exception of plant height 

which showed significant differences only in the second season (Table 4). 

The variety Hudeiba1 is more efficient in using the resources .   

CONCLUSION:  

           Results presented in this study indicated that sowing method in flats 

and maize cultivar Hudeiba1 performed  better than other treatments. 

Table (1) F–Values for vegetative growth parameters of maize in seasons(2012 & 

2013) 

sowing methods and cultivars 

interaction 
Cultivars  Maize Sowing methods 

  

 Treatments 

               Characters          2
nd

 season 1
st
 season 

2
nd

 

season 

1
st
 

season 

2
nd

 

season 

1
st
 

season 

16.51* 1.13ns 263.21* 18.15* 55.66* 1.17ns Plant height/cm 

41.11* 23.11* 12.10* 5.57* 7.34* 14.62* Stem diameter/cm 

6.51* 11.11* 29.62* 191.98* 11.52* 1.18ns 
Days to 50% 

flowering(%) 

11.81* 66.11* 4.17* 32.16* 1.12ns 1.12ns No of leaves/plant 

5.71* 6.15* 11.43* 111.46* 3.45* 99.52* Leaf area index 

*means significant at 0.05 probability 

Ns means non- significant at 0.05 probability 
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Table (2) Differences between Sowing methods in vegetative growth parameters of 

Maize (Zea mays.L)  in seasons (2012 &  2013)  

Stem diameter/cm Plant height /cm Treatments 

2
nd

 season 1
st
 season 2

nd
 season 1

st
 season 

6.77 7.21 160.08 137.73    S1 

7.22 8.32 158.55 137.56    S2    

0.12 0.14 1.84 3.34   SE± 

0.43 0.76 6.81 16.03  LSD     

11.74 8.99 8.42 8.35  C.V % 

Table (2) continue… 

Leaf area index No of leaves Days to 50% flowering 

2
nd

 season 1
st
 season 2

nd
 season 1

st
 season 2

nd
 season 1

st
 season 

5.67 3.91 12.36 11.46 67.38 60.79 

6.10 4.74 12.32 11.54 69.50 61.19 

0.16 0.11 0.23 0.24 0.45 0.40 

0.59 0.06 0.85 0.63 1.65 2.43 

14.15 12.77 10.29 10.44 4.41 3.24 

S1=on ridges   S2=in flats 

Table (3)Differences between Cultivars in vegetative growth parameters of Maize( 

Zea mays.L)  in seasons (2012 &  2013) 

Stem diameter Plant height Treatments 

2
nd

 season 1
st
 season 2

nd
 season 1

st
 season 

7.13 8.29 162.52 152.22    V1 

6.85 7.43 158.44 137.59    V2    

7.09 7.56 156.98 123.13   V3 

0.25 0.20 4.75 3.41   SE± 

0.09 0.68 5.99 11.82  LSD     

11.74 8.99 8.42 8.35  C.V % 
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Table (3) continue…. 

Leaf area index No of leaves Days to 50% flowering 

2
nd

 season 1
st
 season 2

nd
 season 1

st
 season 2

nd
 season 1

st
 season 

6.70 4.97 12.36 12.47 
69.06 

 
63.28b 

5.00 3.55 11.73 11.41 
65.69 

 
54.38c 

6.58 4.45 12.93 11.63 70.56 65.31a 

0.25 1.17 0.29 1.18 0.46 0.42 

0.99 0.25 1.17 0.63 1.83 1.46 

14.15 12.17 10.29 11.44 4.41 3.24 

V1=Hudeiba1, V2=Balady and  V3=Hudeiba2 

Table (4): Interaction between sowing methods and cultivars on growth parameters 

of Maize in seasons  (2012 & 2013) 

Leaf area index 
No of 

leaves/plant 

Days to 

50%flowering 

Stem 

diameter/cm 
Plant height/cm 

Treatments 
2nd 

season 

1st 

season 

2nd 

season 

1st 

season 

2nd 

season 

1st 

season 

2nd 

seaso

n 

1st 

season 

2nd 

season 

1st 

season 

5.46 4.42 12.13 12.44 68.50 63.38 6.78 7.88 162.23 153.38 V1×S1 

6.68 5.52 12.60 12.51 69.63 63.19 7.48 8.71 162.80 151.06 V1×S2 

5.32 3.34 11.69 11.19 64.25 53.94 6.58 8.92 156.97 137.25 V2×S1 

4.70 3.76 11.77 11.63 67.13 54.81 6.97 8.04 159.92 137.94 V2×S2 

6.24 3.98 13.27 11.75 69.38 65.06 6.96 6.92 161.03 122.56 V3×S1 

6.91 4.93 12.58 11.51 71.75 65.56 7.22 8.20 152.94 123.69 V3×S2 

0.28 1.11 0.40 0.30 0.77 1.41 0.20 0.36 3.20 7.52 SE± 

0.89 0.32 1.28 0.95 2.47 3.64 0.65 1.14 10.22 24.05 LSD 

14.15 12.17 10.29 10.44 4.41 3.24 11.74 8.99 8.42 8.35 C.V % 
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Abstrac 

The main objective of this study was to assess the effectiveness of 

small income generating projects on availability of some basic needs for the 

owners . Field survey was utilized as a research tool for data collection. 

Random sampling techniques were used to select the samples. 

Accordingly,150 projects' owners through (2005-2009) were selected. 

Consequently, another 150 were selected as a comparative group from the 

same localities(those represent the non-owners). Chi-square test was used to 

determine the relationship between some variables under study.  

Results showed that there was high significant effect of the projects 

on the average of  income of the projects' owners. There was significant 

effects of the projects on some the aspects (daily meals , ability to buy 

clothes and type of medical services) provided to the owners. But there was 

no significant effect of the projects on the availability of clean water service 

and the type of houses of projects' owners. 

Weak loans was the most important problem beside another problems: 

quality of the projects, low returns of the projects compare with inputs, low 

competition of the products , lack of management knowledge, lack of 

follow-up by the financed institutions and the projects not suitable for the 

owners. The mentioned problems were the reasons why these owners failed 

to benefit from the projects. 

 بالوالية( 2009-2005عمي توفر االحتياجات األساسية ) الصغيرةاثر المشاريع 
 تقييميو في اطار الفقر دراسة:القكلد( -البرقيؽ-ت دنقبلمحمياالشمالية/السوداف )

 
 المستخمص

 األساسيةىدؼ ىذا البحث لدرسو أثر المشاريع الصغيرة المدرة لمدخؿ في تكفر االحتياجات 
تـ اختيار عينة تتككف مف  القكلد( بالكالية الشمالية.-البرقيؽ-لقطاع الفقراء في ثبلث محميات )دنقبل

( مف محميات دنقبل 2009-2005ممف تـ تمميكيـ ىذه المشاريع خبلؿ األعكاـ ) ان فرد (150)
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 ىيكالبرقيؽ كالقكلد. كاف أسمكب الدراسة المستخدـ ىك المسح الميداني كأداة البحث المستخدمة 
  .االستبياف لجمع المعمكمات

لمعمكـ االجتماعية .تـ  اإلحصائية( الحـز SPSS) اإلحصائيتـ استخداـ برنامج التحميؿ 
اختيار عينات البحث بكاسطة  حيث استخداـ اإلحصاء الكصفي كالتحميمي لمحصكؿ عمى النتائج.

أسمكب العينات العشكائية صمـ استبياف لكؿ فئو مف ىذه الفئات لجمع المعمكمات حيث تـ اعتماد 
 أسمكب المقابمة الشخصية لممبحكثيف.

عمي تكفر  إيجابيىذه المشاريع تأثير  النتائج أىميا ما يمي:تكصمت الدراسة لمجمكعة مف 
كنكعيو  األسرةبعض االحتياجات مثؿ عدد الكجبات اليكمية كالمقدرة عمي شراء المبلبس ألفراد 

عمي تكفر خدمات  إيجابان الخدمات الصحية المقدمة لمبلؾ ىذه المشاريع في حيف أنيا ال تؤثر 
ئج الدراسة أف ىذه المشاريع كرغـ أنيا مجيكدات مقدرة إلخراج ىذه أكضحت نتا الكيرباء  كالمياه.

الفئة مف دائرة الفقر إال أنيا فشمت في تحقيؽ ىذا اليدؼ كىك تحسيف المستكل المعيشي كذلؾ ألف 
ىذه المشاريع تكاجو العديد مف المشاكؿ كالتي أثرت سمبا عمييا كمف أىميا ضعؼ العائدات كعدـ 

المنافسة باإلضافة لسكء نكعيتيا، صغر حجـ القركض كعدـ خبرة المستفيديف  مقدرة المنتجات عمى
لممشاريع كعدـ تكافؽ المشاريع مع ظركؼ  ةلك بكيفية إدارتيا إضافة لعدـ المتابعة مف الجيات المم

المستفيديف جميعيا أسباب أدت لعدـ تمكف المبلؾ مف االستفادة مف ىذه المشاريع. اعتمادا عمى 
ليذه المشاريع خاصة  ةلك النتائج تكصمت الدراسة لعده تكصيات مف أىميا انو عمى الجيات المم

المخصصة ليذا النكع مف المشاريع بيدؼ تحسيف  الحككمية)ديكاف الزكاة( تكفير كزيادة الميزانيات
نكعيتيا كزيادة أعدادىا كتدريب المستفيديف عمى كيفيو إدارتيا كمتابعو أداء ىذه المشاريع كتطكير 
آلياتيا كأيضا عمي الجيات الحككمية بذؿ الجيكد لتحديد أعداد الفقراء كأماكف تكاجدىـ كمشاكميـ 

  الحقيقية.

INTRODUCTION 

According to IFAD (1995), "poverty is a condition that causes more 

sickness, suffering and death than diseases on earth. It is a root cause of 

huger". The definition indicates that poverty is the main cause of hunger, 

sickness and death. 

Sudan is characterized by widespread mass poverty affecting both 

urban and rural populations .Nur (1996) argues that the presence of poverty 
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in Sudan does not require much effort to prove because poverty can be seen 

in the eyes of the people, yet poverty studies for the Sudan produced 

empirical evidence in support of Nur's (1996) argument. According to Ali 

(1992), poverty in Sudan has increased rather substantially between 1978 

and 1986.Mahran (2005) argues that poverty has become the major concern 

of the general public, the government, as well as national, regional and 

international organizations. More than 90% of the population in Sudan are 

classified as poor, both in rural and in urban areas. Furthermore, the life 

expectancy and child mortality are still far below the levels in many middle-

income countries. Under the present circumstances, the prospect for the 

Sudan millennium development goals (MDG) of halving the number of the 

poor between 1990 and 2015is seem to be bleak. Imaginative approaches 

should therefore be sought to score some success in this regard (Mahran, 

2005). 

Ali (2004) reported that the available knowledge from different case 

studies on poverty in Sudan showed that the economic crisis affects the 

different segments of the society. The poor parts of the Sudan have suffered 

more from this crisis. In the rural areas where agriculture is the main source 

of livelihood, effect of economic crisis is even more severe. 

In addition to that due to the effect of conflicts and natural disasters , the 

rates of poverty and poor increased rapidly. 

Micro-credit or micro-finance (MF) became as a known term among the 

development practitioners as a tool for poverty reduction. Gulli (1998) has 

defined micro-finance as “a term which is used when referring to small-scale 

financial services in general, such as credit and\or saving”. The term micro-

credit is used when reference is made only to credit. Micro-finance 

institutions (MFIs) is a term which is being used to refer to all the formal 

institutions that provide financial services to low income people , including 

credit unions, villages banks, NGOs, commercial and development banks . 

Providing the poor with access to financial services or the so-called(micro –

credit) is one of many ways to help to increase their income and 

productivity. In many countries, however, traditional financial institution 

have failed to provide these services .Their purposes is to help the poor to 

become self-employed and thus escape poverty. Many of these programs 

provide credit through the existing social mechanism, such as group-based 

lending, to the poor and other clients who lack access to formal financial 

institutions . 
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Micro-credit which is used to mean agricultural credit, or rural credit, 

or cooperative credit, or consumer credit, or credit from the saving and loans 

association, or from credit unions, have been developed to fill this gap 

Reducing poverty is considered to be one of the major objectives of 

economic development. While economic growth is generally considered to 

be a necessary condition for alleviating poverty, yet the last two decades 

have witnessed an increasing realization of the fact that economic growth 

alone may not be sufficient to bring about substantial  reduction in poverty 

levels (Stewart,1985). 

A number of local, regional and international institutions ,organization 

and agencies have been involved in poverty alleviation activities in Sudan. 

Each of these has its own approach ,delivery mechanisms, objectives and 

target groups (Sayed,2006) . 

In addition to the main objective of this study, this study intend to 

evaluate the efforts of Zakat Chamber, Saving and Social Development 

Bank and the Ministry of Social Welfare as the major institutions dealing 

with poverty alleviation and reduction. 

 

METHODOLOGY 

Random sampling techniques was used to select two different 

categories of samples. Primary data for this study were collected through 

questionnaire as a tool for field survey by personal interviews. Secondary 

data were collected from  reports and  documents . Two types of 

questionnaire were designed to collect data .One for the owners group and 

the second for the non-owners. The survey was carried out during May-July 

of 2010.The analysis Program used was (SPSS)  Statistical Package for 

Social Sciences. Chi-square test was used to determine the relationship 

between some variables under study. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Personal characteristics of the owners of the projects compared with 

non-owners in the Northern State 

Table )1) show that the chances are equal to females and males to 

have the credit for the projects also the data presented in the same table  

show that the ages of 92.67% of the owners and 94.67% of  non-owners  

range between 31 and above 61 years . The results in table (1) show that 

high percent of the owners  (73.33%)  were literate compared to (60.00%) of 
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the non-owners who were illiterate .The same table  revealed that less than 

15 members of family's size represent  most percent . owners were  

(84.66%) while the non-owners were (73.33%).The results revealed that the 

large family size is one of the observed social characteristic of  the state . 

 

Table (1) Distribution of respondents by  personal characteristics .  
Personal characteristic owners Non-owners 

Sex No % No % 

-Male 75 50 65 43.3 

-female 75 50 85 56.7 

Total 150 100 150 100 

Age No % No % 

-Less than 30 11 7.33 8 5.33 

-30-60 78 78 123 82 

-Above 60 22 14.67 19 12.67 

Total 150 100 150 100 

Education No % No % 

-illiterate 40 26.67 60 40 

-literate 110 73.33 90 60 

Total 150 100 150 100 

Family size No % No % 

-Less than 5 18 12.00 39 26.00 

-5-15 127 84.66 110 73.33 

-Above15 5 3.34 1 00.67 

Total 150 100 150 150 

 

The role of the projects on the standard of living of the poor : 

The results presented in table (2)show that more than half (62.67%)of 

the owners reported that these projects couldn’t change the standard of living 

of their families but 37.33% of them agreed with that .On the other hand  

(66%) of non-owners  reported that these projects could change the standard 

of living This result reflected the limited success of those projects as 

perceived by those who had experience with them and the relatively high 

expectation of those who have no experience with those projects 

 
Table (2) Distribution of respondents to ability of the projects to change the 

standard of living: 

Standard of living Owners Non-owners  

No % No % 

-was Changed 56 37.33 99 (expected to change) 66 

-was not changed 94 62.67 11(not expected to change) 7.33 
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-know nothing about the projects 00.00 00.00 40 26.67 

Total 150 100 150 100 

 The availability of projects : 

The results presented in table (3)show that 78.33% of the  owners  

said that these projects were not available for all who needed or all the poor 

around them and 56.67% of non-owners agreed with them.  It was  also 

found 26.67% of non-owners knew nothing and didn’t hear about these 

projects .This may be due to lack of effective communication with the 

society and the limited promotion and publicity for those projects among the 

communities. 

 

  Table (3) Distribution of respondents by availability of projects : 
Availability of projects Owners Non-owners 

No % No % 

-available 31 20.67 25 16.67 

-not available 119 78.33 85 56.67 

-know nothing about the projects 00.00 00.00 40 26.67 

Total 150 100 150 100 

 

The effectiveness of the projects on the average of income of the                                                                                                                                                          

respondents of the projects: 

From the results in table (4) we noticed that (87.99%,87.33%) of the 

owners and non-owners respectively their average monthly income less than 

450 SDG. 

Also the results in table (4) shows that there was high significant effect of 

the projects on the average of  income of the owners of the projects. 
Table(4) The effectiveness of the projects on average of income of the respondents: 

Income average owners Non-owners     Total Significance 

No    % No   % 

1 – 150 35  23.33 63 42.00 98 .000 

151 – 300 89 59.33 60 40.00 149 

301 – 450 8 5.33 8 5.33 27 

451 – 600 13 8.67 13 8.67 21 

601 – 750 3 2.00 3 2.00 3 

751 – 900 2 1.33 3 2.00 2 

Total 150 100 150 100 300 
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The effectiveness of the projects on the ability to buy clothes for the 

family members of the respondents:  

The results in table ( 5) shows that there was  significant effect of the 

projects on the ability to buy clothes for the families members of the owners 

of the project 

Table (5) The effectiveness of the projects on the ability to buy clothes for the family 

members of the respondents: 

 
Buy Clothes Owner Non-owners   

Total 

 

Significance No    % No % 

One time annually 44 29.3 69 46 113 .006 

Two time 

annually 

41 27.3 41 27.3 82 

More than one 

time annually 

15 10 6 4 21 

Never buy clothes 50 33.3 34 22.67 84 

Total 150 100 150 100 300 

The effectiveness of the projects on the number of meals per day for the 

respondents of the project:  

    The results in table(6) shows that there was significant effect of the 

projects on the number of meals per day for the owners of the projects 

families’ .                                                                   
 

Table (6) The effectiveness of the projects  on the number of meals per day for the 

respondents of the projects:  

                                                                                                                                                                         
No of Meals        per 

day 

Owner  Non-owners Total Significance 

No  %  No % 

Three meals 124 82.67 103 68.67 227 .01 

Less than three meals 23 15.33 45 30 68 

More than three meals 3 2 2 1.33 5 

Total 150 100 150 100 300 

 

The effectiveness of the projects on the availability of clean water and 

electricity  services for the respondents of the projects : 

The results in table(7) illustrates that there was no significant 

effectiveness of the projects on the availability of clean water service for the 
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owners of the projects. The results in same table shows that there was no 

significant effect of the projects on the availability of electricity services for 

the owners of the projects.                           

Table (7) The effectiveness of the projects on the availability of clean water and 

electricity  services for the respondents of the projects : 

Electricity services Owners Non-owners Total Significance 

Available 130 86.67 128 85.33 258 .434 

Not available 20 13.33 22 14.67 42 

Total 150 100 150 100 300 

Water services  Owner  Non-owners  Total  .360 

No  % No % 

Available 134 89.33 131 87.33 265 

Not available 16 10.67 19 12.67 35 

Total 150 100 150 100 300 

 

The effectiveness of the projects on the type of material of  house 

building of the respondents : 

The results appear in table (8) indicates that there was no significant effect 

of the projects on the type of  houses of owners of the projects  .                                                               

 

Table (8) The effectiveness of the projects on the type of material of  house building 

of the respondents of the projects : 

 

Materials Owner Non-owners Total Significance 

No d  %  No % 

Bricks 7 4.67 14 9.33 21 .293 

Mud 134 89.33 128 85.33 262 

Agric. 

Residue 

9 6 7 4.67 16 

Others 0 0 1 0.67 1 

Total 150 100 150 100 300 
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The effectiveness of the projects on the type of medical services 

provided for the respondents of the projects: 

The results in table (9) shows that there was  significant effect of the projects 

on the type of medical services provided for the owners of the projects .                                                                                                              

 Table (9) The effectiveness of the projects on the Type of  medical  services 

provided for the respondents of the projects                                                                 

Medical Services Ownership Non-owners Total Significance 

No  %   No % 

Formal medical 

services  

130 86.67 144 96 274 .003 

Informal medical 

services 

20 13.33 6 4 26 

Total 150 100 150 100 300 

Conclusion : 

            These poverty alleviation projects in Northern State succeeded in 

increasing the level of income of the owners and they made positive effects 

on some items related to their life like the daily meals and ability to buy 

clothes to the family' members. In spite of that the owners claimed that these 

projects couldn’t change standard of living because they were not perfectly 

studied to suit the beneficiaries, not closely followed-up and nearly half of 

them failed and discontinued, the use of money for other purposes, the low 

quality of the product, the high cost of product compared to return  and lack 

of appropriate knowledge of management and operation of project. 

Based on the findings and conclusion of the study the following 

recommendations are reached :- 

The financial institutions especially the governmental ones(Zakat chamber): 

- Increase the budgets oriented to the projects so as to improve the quality 

and quantity of these projects.                                                              

-The owners must be trained to how to manage the projects successfully 

- Follow-up the projects and improve  the mechanism of it.                    

 Governmental efforts must be made to determinate the number of the poor ,  

their places and their real problems. 
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Abstract: 

An experiment was conducted during three consecutive years (2010, 

2011 and 2012) at the nursery of the Faculty of Agricultural science, 

University of Dongola, Northern State, Sudan, to study the effects of season 

of the year, selected pre-graft cultural treatments on scion graft take and 

subsequent scion shoot growth and development of mango (Mangifera 

indica L.) Three pre-cultural practices were used; namely, defoliation, 

decapitation and a combination of defoliation and decapitation of the source 

branches of scion shoots. All scion shoots were collected from a single “Abu 

Samaka” (Mangifera indica L.) tree during the winter and summer seasons 

of each year from defoliated, decapitated, and defoliated and decapitated 

branches two weeks prior to grafting. Ten-to twelve- months old “Kitchiner” 

cultivar seedlings were used as rootstock. Grafted seedlings were kept under 

lath house conditions. Scions grafted during winter gave significantly higher 

percentage of successful graft than their summer grafted ones irrespective of 

the cultural treatment. Also all cultural treatments gave significantly high 

scion graft success relative to the control in both seasons with no significant 

difference between them. However, the highest percent graft success, the 

greatest number of scion shoots, the longest shoots, and the largest number 

of leaves were obtained with defoliation compared with the control or the 

cultural treatments tested. Both season and cultural practices tested had little 

or no effect on scion number, elongation and leaf number responses. 

Key words: Cleft grafting, mango, propagation, Scion, rootstock. 

 المسػتخمص

( لدراسػة تأثير المكسػـ 2012ك 2011ك 2010تجربة لثبلث سػنكات متتالية ) أجريت  
 كبعض المعامبلت الزراعية المختارة قبؿ التطعيـ عمى نجاح الطعـ كنمكه كتكشػفو في المانجك

(Mangifera indica L.). التطكيش، األكراؽثبلث معامبلت زراعية مختارة ىي إزالة  استخدمت ،
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. جمعت كؿ الطعكـ مف شػجرة مانجك  ألفرعكالجمع بيف االثنيف  الشػجرة المصدر قبؿ فصؿ الطعـك
، مطكشػة اك مزالة األكراؽ"ابك سػمكة" كاحدة أثناء فصمي الشػتاء كالصيؼ لكؿ سػنة مف أفرع مزالة 

 12إلى  10ر" بعمر شػتبلت صنؼ "كتشػني استخدمت  األكراؽ كمطكشػة قبؿ أسبكعيف مف التطعيـ.
الطعـك المطعكمة في فصؿ الشػتاء نسػبة عالية لنجاح الطعكـ مقارنةن  أعطتشػيران كأصؿ لمتطعيـ. 

بمثيبلتيا الصيفية بصرؼ النظر عف المعاممة الزراعية، ككذلؾ أعطت كؿ المعامبلت الزراعية قيمان 
لـ تكف ىناؾ فركؽ معنكية بينيا. كتـ عالية معنكيان لنسػبة نجاح الطعكـ مقارنةن بمعاممة الشػاىد ك 

بمعاممة إزالة  األكراؽكاكثر  كأطكلياالحصكؿ عمى اعمى نسػبة نجاح لمطعـ، اكبر عدد لسػيقانو 
خبلؿ فصمي الشػتاء كالصيؼ مقارنةن بالمعامبلت األخرل المختبرة. كاف لمكسػـ التطعيـ  األكراؽ

 .األكراؽى عدد كطكؿ السػيقاف كعدد كالمعامبلت الزراعية تأثير قميؿ اك ال تأثير عم

INTRODUCTION 

Mango (Mangifera indica L.) a popular fruit throughout the tropics 

and subtropics, is one of the more important species in the genus Mangifera. 

Mango is a major tropical fruit in international trade and is one of the most 

cherished fruits, not only in flavor and taste, but also for its nutritional value. 

It is a good source of vitamin A and C and rich in carbohydrates, potassium, 

and phosphorus (Nakasone and Paull 1998). Though fruits are known for 

their suitability at all stages of fruit development for processing, a greater 

proportion of the crop is marketed fresh.  

  Mango cultivation in Sudan is currently receiving more recognition as 

an important fruit plant at both public and private sectors. It is grown almost 

in every state in Sudan where suitable soils and sufficient good quality water 

sustain optimum growth. The areas under mango increased tremendously 

during the last years. Mango fruits ranks first in Sudan horticultural exports 

(AOAD 2006) and there is high potential of export to Gulf States and 

European markets. Despite its popularity, only very scanty information on 

the husbandry of the crop in Sudan is available.  

The perennial evergreen mango grows in flushes that are synchronous 

under Sudan conditions. The main flushes arise in February and September. 

Although a large number of known cultivars of mango were introduced from 

various countries, most of mango trees in Sudan were of seedling origin. 

Various techniques for the propagation of mango exist including rooting of 

cuttings (Basu et al. 1972); layering (Nunez-Elisea et al. 1992); budding 
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(Chaudhri 1985); tissue culture (Shahin et al. 2003) and grafting (Nayak and 

Sen 2000), however, none is suitable for rapid multiplication of large 

numbers of mango nursery trees in a short time.  

In Sudan, it is standard practice to propagate superior scion cultivars 

on open pollinated seedlings with approach grafting method (Sidahmed 

1992) but not always with satisfactory results. Routine production of large 

numbers has not yet been described. The major factors limiting the 

efficiency and cost-effectiveness of this method for mango propagation has 

been the few grafts that could be performed per mother tree because of the 

limited number of shoots available at convenient height and the low 

percentage of successful graft “take”. The time of the year most suitable for 

grafting, the physiological age of the source of scion and of the rootstock, 

the length, type and size of scion are governed more by practical experience 

and tradition rather than by scientific studies. In view of these difficulties it 

has been suggested (Yousif et al. 2005) that it might be possible and 

desirable to apply other grafting methods for the successful clonal 

propagation of selected mango cultivars.  

Apart from brief references (Sidahmed 1992; Yousif et al. 2005) 

development of techniques for propagation of commercially known mango 

cultivars are still rare and routine production of large numbers has not yet 

been described. Uniform and vigorous and normally appearing growth and 

development of grafted scion shoots in mango propagation is essential for 

sufficient production of high quality mango nursery trees. Cost of grafted 

nursery trees of desired mango cultivars is the largest single factor 

contributing to total production costs of mango.  

A continuing challenge for mango growers interested in replanting or 

in establishing new mango groves has been the inaccessibility of planting 

material of desired cultivars. There is a need for the rapid buildup of 

techniques so that grafted nursery trees may be available in sufficient 

quantities for commercial production. Reliable and rapid scion graft take and 

scion shoot elongation are desirable for the production of mango nursery 

trees.  

Experience has shown that success of scion shoots graft and 

subsequent growth can be obtained only during spring (February-March) and 

often fail to take or are slow to start growth at any other time. This would 

appear to be a reflection of the natural growth cycle where maximum growth 
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occurs during spring. Physical or chemical induction of growth of scion 

shoots before excision and grafting may enhance scion shoot take and 

subsequent scion shoot growth and development. 

The objective of this study was to develop a simple, repeatable and 

cost-effective procedure that would allow the production of nursery mango 

trees ready for field planting on year-round basis. 

MATERIALS AND METHODS 

Experiments were conducted during winter (December-March) and 

summer (April-July) seasons of the years 2010, 2011 and 2012 using scion 

shoots obtained from an un-pruned 10-years- old “Abu Samaka” cultivar 

tree growing in the open fields of the Nursery of the Department of 

Horticulture, Faculty of Agricultural Science, Dongola University, Alseliem 

(Latitude 16° 20 N; Longitude 25° 32 E) Sudan. The tree was selected on 

the basis of its vigorous growth habit and uniformity of fruiting. Stock 

seedlings 9-months-old and 60 cm in height germinated in a lath house from 

open pollinated “Kitchener” cultivar seeds, were used as rootstock. The 

seedlings were grown in silt soil in 15 cm diameter black plastic bags (one 

seedling per bag), watered with tap water as required and no fertilizer was 

applied. The grafting process and incubation of grafted seedlings were 

carried out under lath house conditions. Grafted seedlings were watered on 

an alternate day basis, using tap water, and rootstock suckers were removed 

as soon as they appeared. Shoots with uniform thickens  that were used as 

source of scion graft were selected for experimentation. The treatments 

consisted of three pre- graft cultural practices; viz, shoots were left intact 

(control), shoots were defoliated (physical removal of leaves), shoots were 

decapitated (physical removal of the terminal portion) and shoots were 

defoliated and decapitated; a total of four treatments. Thirty shoots were 

used for each treatment, two weeks prior to scion excision and grafting. 

Ten-to12-month-old “Kitchener” stock seedlings grown in a lath 

house were selected on the basis of uniformity in size and growth habit, 

were used as rootstock. The cleft grafting technique was used throughout 

this study. Scion shoots, 10 to 15 cm long, 10 to 15 mm thick with three 

axillary buds, were obtained from the appropriate treated shoots on the same 

day of grafting and kept in wetted newspaper with moist saw dust.  

The top of the rootstock was cut horizontally 30 cm above soil level. 

A smooth V-cleft in the side, 3- to 6-cm long, was made at the cut top with a 
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sharp, heavy, short-bladed grafting knife. Two cuts were made, coming 

together at the bottom and as far apart at the top as the width of the scion. 

The resulting wood chip was then removed leaving a V-opening. The base of 

the scion wood was cut in such a way so that it fits exactly on the cleft 

shaped top of the stock and was directly inserted upright into the top of the 

severed rootstock stem. 

The graft was wrapped by a stretchable plastic budding tape; each 

grafted scion being slanted outward slightly at the top so as to obtain 

maximum contact of its vascular cambium with that of the rootstock. Each 

grafted scion was covered by sliding a narrow ice cream plastic bag to 

maintain high moisture around the graft union, being removed soon after 

scion take and the beginning of leaves growth and development. 

A completely randomized block design was used with each treatment 

replicated 3 times in each season, 10 grafts per replication. In each treatment 

30 grafts were employed (10 cuttings x three replications). Experiments 

were terminated after 6 weeks from planting. Parameters measured and 

recorded were scion-take percentage, number and length of scions and 

number of leaves per successful graft.  

Data were taken at weekly intervals. The mean values were recorded 

only after the termination of the experiment. All observations were based on 

30 scion graft per treatment. The percentages refer to the proportion of the 

graft that took. Data were recorded at the end of each experiment and were 

analyzed by analysis of variance procedure on Excel computer programme. 

Duncan’s multiple range test was used to separate treatments means. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Scion graft success was the principal morphogenic pattern in this 

study. All pre-cultural treatments increased scion shoot take. The effects of 

time of propagation and selected pre-graft cultural practices on success of 

grafting of mango scions are shown in Table 1. Data of the two seasons 

indicated significant differences between the three cultural practices tested 

and the control on scion take. Scion graft percentage, number and length of 

scion shoot and leaf number were substantially affected by the cultural 

practices tested. The superiority of defoliation compared to the other two 

cultural practices tested was noted in all parameters measured. The non-

treated scion had significantly less percentages of successful graft than 

treated scions during both seasons. The highest percentage of successful 
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graft during winter was obtained with defoliation (90%) followed by 

defoliation plus decapitation (85%), decapitation (75%) and non- treated 

(65%). The data of the summer season followed the same trend where 

significantly less percentage of successful grafts was obtained with non-

treated scions, (55%) relative to treated scions. Not only percentage scion 

graft take was greatest with winter grafts in comparison with summer graft, 

but number and length of scion shoots and number of leaves were likewise 

better and greater. There were no differences among cultural practices tested 

on season of grafting on shoot number and length or leaf number. All 

cultural treatments significantly increased scion shoot take over the control, 

but no significant difference between treatments was perceived. Regardless 

of propagation date higher scion graft success, greater number of shoots, 

longest shoots and larger number of leaves were obtained with defoliation 

compared with the other treatments tested (Fig. 1). The beneficial effects of 

defoliation were also reflected in the high values obtained in the other 

growth parameters measured. 

The time of the year at which scion shoots were collected from 

source-plants and grafted onto the rootstock could be the first step in 

obtaining maximum number of successful graft. With many plant species 

there is an optimal period of the year for successful vegetative propagation. 

The influence of time of the year on success of vegetative propagation by 

budding (Nauer et al. 1979), grafting (Nayak and Sen 2000) and rooting of 

stem cuttings (Swelih and Said 2009) has been realized. The current results 

show that best successful graft percentage of mango scions was obtained 

during winter. Percent graft success, however, declined during the summer 

season in general agreement with previous reports on rooting of stem 

cuttings of kiwifruit (Caldwell et al. 1988) and lime (Swelih and Said 2009) 

where high rooting percentage was obtained during autumn and winter with 

a sharp decline during summer. The less graft success percentage recorded 

in the summer is attributed to the hot dry desiccating winds that predominate 

at the time of graft performance. The positive scion shoot growth responses 

during winter are related primarily to the gradual increase in relative 

humidity and decrease in temperature in winter. As evident from these 

results and earlier studies (Kulwal and Tayde 1989; Nayak and Sen 2000; 

Yousif et al. 2005), both temperature and relative humidity appear to be the 

most important factors that influence scion-take through their effects on 

water loss from the scion shoot and/or the planting media. Consistent with 

these findings were those reported by Upadhyay and Prasad (1988) who 
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obtained significantly higher graft success during periods of increased 

atmospheric humidity than the dry months of the year.   

It is worth mentioning that mango nurserymen in the Northern State 

claimed that sliding down a plastic ice cream bag over the graft area 

increases graft-take, most probably through maintenance of high relative 

humidity around the graft union. On the other hand, Rijan and Sinha (1987), 

obtained high values of graft success by surrounding the graft area with 

aluminum foil probably through protection from excessive heat. More or 

less, similar findings were reported by Salih and Said (2012) and Swelih and 

Said (2009) where high values of percent bud take in grapefruit and high 

percentage of rooted lime stem cuttings were obtained respectively under 

greenhouse conditions. 

The significantly high value of graft success obtained in winter 

compared with summer is attributable to the presence of optimal levels of 

growth promoters in the scion and rootstock tissues. On the other hand the 

lesser graft success recorded during summer than winter may be attributed to 

the presence of sub-optimal or supra-optimal levels growth promoters during 

summer time in accordance with the report of Swelih and Said (2009) on 

rooting of stem cuttings of lime. Variation in cambial activity of the scion 

shoot and the stem of the rootstock could possibly be implicated in scion 

graft take. Rapid development of the graft union is necessary so that the 

scion shoot wood may be supplied with water and nutrient from the 

rootstock by the time scion shoot started to sprout. Conditions during winter 

may have been favorable for enhancing the rate of active cell division. 

Actively dividing cambial cells in both rootstock and scion shoot are needed 

for considerable vascular cambium contact and connection, quick healing 

and subsequent formation of a strong graft union. Similar results were 

obtained and similar conclusions were reached by Ahmed (1964) and Reddy 

and Melanta (1988) where significantly higher percentages of successful 

grafts in spring were recorded than summer attributing that to high cambial 

activity of the scions and rootstocks in spring.  

In response to the cultural practices growth variables were more 

vigorous with defoliation than the other two cultural practices tested and the 

graft unions of the scion with the rootstock were usually normal and thus 

indicated good congeniality. Significant differences between treatments and 

the control on scion shoot take were noted. The beneficial effects of 

defoliation reported herein corroborate preceding reports on mango grafting 
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(Maiti, and Biswas 1980; Nunez-Elisea et al. 1996) who obtained maximum 

number of successful grafts with defoliated scions. Defoliation has been 

used as a cultural practice to induce bud-break of insufficiently chilled 

deciduous fruit trees (Walser et al.1981; Erez and Lav 1985; Edwards 1987; 

Diaz et al.1987), promote rooting of stem cuttings (Eltayeb and Ibrahim 

2003) enhance branching (Wertheim 1978; Popenoe and Barritt 1988; 

Quellette et al. 1996) and to improve fruit quality (Albregts et al. 1992). The 

results clearly revealed that defoliation resulted in the highest values in all 

parameters measured. This would appear to be the result of alterations in the 

levels of endogenous hormones and growth factors to levels that are optimal 

for bud-break. This contention agrees with the findings of Edwards (1985) 

and Jarvis (1986) that leave removal limits the formation and/or 

accumulation of bud-break inhibitors.  

Decapitation (Topping) is a common cultural practice used by 

nurserymen in subtropical regions for rejuvenation and propagation purposes 

(Edwards 1987). In citrus nurseries, forcing of newly budded scion buds and 

subsequent shoot elongation is commonly hastened by the physical removal 

of the terminal portion of the rootstock (Rouse 1988; Krajewski and Rabe 

1995). The substantial increase in growth responses with scion shoots 

obtained from decapitated branches would appear to be the result of a loss in 

apical dominance in agreement with Rubinstein and Nagao’s (1976) 

contention that apical buds in plants repress growth and development of 

lateral buds. Removal of apical buds result in bud break and growth and 

development of lateral buds. It is to be noted that all pre-cultural practices 

tested had little or no effect on scion shoot number, length or number of 

leaves. This is likely due to competition between these responses and the 

newly established scion shoot for assimilates (source-sink relationship). 

Most food reserves and growth substances in the rootstock tissues might 

have been diverted for scion shoot forcing and take. Initiated scion shoots 

cannot compete with the newly forced scion shoot and the subsequent scion 

take. 

It could, therefore, be concluded, that successful commercial 

application of this procedure for “Abu Samaka” mango cultivar clonal 

propagation rest on the ability to obtain high rates of scion shoot take on a 

year round basis as well as the need to reproduce the results at will. 

Application of defoliation of source branches of scion shoots prior to 

collection and grafting may be a useful method for increasing scion shoot 

take in the grafting process of mango. The procedure developed shows high 
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potential for use in the production of grafted mango trees and may provide a 

foundation for development of a general vegetative propagation means for 

other mango cultivars. It proved to be simple, repeatable, cost-effective, fast 

and easier to learn and apply and would remove the constraint of seasonality 

for commercial mango propagation. This work mainly focused on scion graft 

take. Further experiments will be needed to optimize percent scion shoot 

take and to evaluate the ability of such grafted materials to survive under 

field conditions. 

Table (1) 

Effect of two shoot Harding methods on take and scion development parameter on cleft 

grafted seedling mango. 

Season Treatment Graft take 

(%) 

Shoot no. Shoot 

length(cm) 

Leaf no. Treatment 

means 

 

 

Winter 

 

Defoliation 90 
a
 2.00 

a
 4.70 

a
 7.80 

a
 26.13 

Topping 75 
a
 1.50 

a
 4.60 

a
 6.30 

a
 21.90 

Defoliation 

& Topping 

85 
a
 1.48 

a
 4.58 

a
 6.60 

a
 24.42 

Control 65 
b
 1.40 

a
 3.30 

a
 5.40 

a
 18.78 

Mean 78.75 1.60 4.21 6.53   

 

 

Summer 

Defoliation 75 
a
 1.36 

a
 4.60 

a
 7.60 

a
 22.14 

Topping 68 
a
 1.33 

a
 3.56 

a
 6.10 

a
 19.75 

Defoliation 

& Topping 

70 
b
 1.33 

a
 4.20 

a
 6 45 

a
 20.50 

Control 55 
b
 1.20 

a
 2.60 

a
 5.20 

a
 16.00 

Mean 67.00 1.30 3.74 6.33 
 

Means followed by same letter(s) within each column are not significantly different, according to 

Duncan's Multiple Range test.  
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