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 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٩

 هـ١٤٣٧ شوالن واألربعالحادي و العدد

 قواعد النشر
دوريـة  )  اإلنـسانية واالجتماعيـة  العلـوم (مجلة جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية           

وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفـق  . علمية محكمة، تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة       
 : الضوابط اآلتية 

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أوالً
 .بتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسالمة االتجاه أن يتسم باألصالة واال -١
 .أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣
 .أن يتسم بالسالمة اللغوية  -٤
 .أال يكون قد سبق نشره  -٥
ان ذلـك للباحـث نفـسه،     كتاب، سـواء أكـ     أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو        -٦

 . أو لغيره 
 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .A  4(صفحة مقاس ) ٥٠( تزيد صفحات البحث عن  أال -٢
وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣

 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين األسطر 
يقــدم الباحــث ثــالث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤

 .مة أو صفحة واحدة واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كل

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١
 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤



 

 
١٠ 

عنــد ورود أســماء األعــالم فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينيـة، مـع االكتفـاء بـذكر االسـم كـامالً              

 .عند وروده ألول مرة 
 . تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل : سادساً
ي  أو ترسل علـى البريـد اإللكترونـ   CD على أسطوانة مدمجة ،تُعاد البحوث معدلة : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .ال تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من المجلة، وعشر مستالت من بحثه نسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 :جميع المراسالت باسم
 رئيس تحرير مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  
 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (  ناسوخ  - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف 

  www. imamu.edu.sa 
E.mail: humanitiesjournal@imamu.edu.sa 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ١١

 هـ١٤٣٧ل  الحادي واألربعون شواالعدد
 

 
 

 المحتويات
 

 فـــي ضـــوء بعـــض المتغيـــرات غيـــر العقالنيـــةقلـــق المـــستقبل وعالقتـــه باألفكـــار 
جامعـة اإلمـام محمـد بـن     ب  قسم علـم الـنفس  الديموجرافية لدى طالب وطالبات   

 سعود اإلسالمية
 محمد بن مترك آل شري القحطاني. د

١٣ 

ات اســتخدامات الــصحفيين اليمنيــين لــشبكات التواصــل االجتمــاعي واإلشــباع    
 "دراسة مسحية "المتحققة

 وديع العزعزي. د

٧٥ 

 المراكز والمستوطنات التجارية الفينيقية في
 غرب البحر المتوسط قبل تأسيس قرطاجة

  الهذّاليحصة ترك. د 

١٣٣ 

 متنزهات بالد فارس في القرن الخامس الهجري 
 هند بنت مطلق الودعاني. د 

١٦٩ 

حتـى نهايـة    أثر نشأة بغـداد علـى نمـو النـشاط التجـاري فـي مـوانئ الخلـيج العربـي                     
  )  م ٨٤٧ ـ ٧٦٢/هـ ٢٣٢ـ ١٤٥  (العصر العباسي األول

  الصالح عثمان لمياء بنت عبدالرحمن .د

٢٠٣ 



 



 

 
 
 
 

 في ضوء غير العقالنيةقلق المستقبل وعالقته باألفكار 
 قسم بعض المتغيرات الديموجرافية لدى طالب وطالبات

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةب علم النفس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد بن مترك آل شري القحطاني. د
 االجتماعية العلوم كلية – علم النفس سمق

 د بن سعود اإلسالميةجامعة اإلمام محم

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية لدى غير العقالنيةقلق المستقبل وعالقته باألفكار  

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةب  قسم علم النفسطالب وطالبات
 
 محمد بن مترك آل شري القحطاني. د
 االجتماعية العلوم كلية – علم النفس سمق

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 

 :ملخص الدراسة
واألفكـار  ) األبعاد والدرجـة الكليـة    (هدف البحث إلى التعرف على طبيعة العالقة بين قلق المستقبل                

عــة غيــر العقالنيــة فــي ضــوء بعــض المتغيــرات الديموجرافيــة لــدى طــالب وطالبــات قــسم علــم الــنفس بجام   
اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية، اعتمـد الباحـث علـى الطريقـة العـشوائية الطبقيـة فـي اختيـار أفـراد عينـة                

 وطالبــة مــن قــسم علــم الــنفس والمنتظمــين بمرحلــة البكــالوريوس  اطالبــ) ٢٢٤(البحــث وبلــغ حجــم العينــة 
 المـستوى الدراسـي األول       مـن  طالب وطالبـات    ) ١٠٤: (بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية مقسمة إلى       

ــ) ٥٤(بواقــع  ــ) ١٢٠(طالبــة، و) ٥٠( واطالب ــ) ٦٠( وطالبــة مــن المــستوى الدراســي الثــامن بواقــع     اطالب ) ٦٠( واطالب
، )٢٠٠٥شــقير، (طالبــة، وقــام الباحــث باســتخدام أداتــي البحــث وهمــا مقيــاس قلــق المــستقبل مــن إعــداد           

 ترجمــة وتقنــين علــى البيئــة Hooper & Layneومقيــاس األفكــار غيــر العقالنيــة مــن إعــداد هــوبر واليــن 
، أشـارت النتـائج إلـى    )هــ ١٤٣٤المطيري، (وتطبيقه على البيئة السعودية ) ٢٠٠٢عبداهللا وعبدالرحمن، (العربية  

بـين درجـات أفـراد العينـة     ) ٠٫٠١(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  ) طردية(وجود عالقة ارتباطية موجبة    
القلـق  : الدرجـة الكليـة واألبعـاد     (على مقياس األفكار غير العقالنية ودرجاتهم على مقياس قلق المستقبل           

قلــق التفكيـر فــي  " القلـق الـذهني   - قلـق الــصحة وقلـق المــوت   - المتعلـق بالمـشكالت الحياتيــة المـستقبلية   
، وال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد العينة على مقياس األفكار غيـر               ")المستقبل

 مــن) المــستقبل فــي الفــشل مــن والقلــق الخــوف  –اليــأس مــن المــستقبل(العقالنيــة ودرجــاتهم علــى بعــدي 
 المتغيـران  بـين  إحـصائية  داللـة  ذات أخـرى  فروق وجود إلى النتائج أشارت كما المستقبل، قلق مقياس أبعاد
المقيــاس، تــم حــصرها جميعــا مــع ذكــر عــدد مــن التوصــيات للبحــث   والمــستوى الدراســي وأبعــادللنــوع تبعــا

 . المستقبلي
 . قلق المستقبل، األفكار غير العقالنية:كلمات مفتاحية

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧

 هـ١٤٣٧ شوالن واألربعالحادي و العدد
 

 :المقدمة
أغلـب األحيــان قـد يــشعر بعــض الطـالب بخــوف أو قلـق مــن المــستقبل الـذي لــم يــأتي      

بعـد، والمتمثـل بإمكانيـة الحـصول فـي المـستقبل علـى وظيفـة مرموقـة، وعلـى راتـب جيـد             

يُعتبر قلـق  يستطيع من خالله الفرد بتأمين الراحة والحياة الكريمة وتوفير لقمة العيش، ف           

 خوفـاً مـن مجهـول يـنجم         ؛ وتمثـل  الطالـب قلـق التـي تـؤثر فـي حيـاة           المستقبل أحد أنواع ال   

 تجعلـه يـشعر بعـدم األمـن وتوقـع الخطـر          الطالبيعيشها  قد  عن خبرات ماضية وحاضرة     

وعدم االستقرار، وتُسبب لديه هذه الحالة شيئاً من التشاؤم واليـأس وتـؤثر علـى سـلوكه                 

شعر فيها الفرد بخوف غـامض نحـو        وقلق المستقبل هو خبرة انفعالية غير سارة ي       ،  سلباً

مــا يحملــه الغــد األكثــر بُعــداً مــن صــعوبات، والتنبــؤ الــسلبي لألحــداث المتوقعــة والــشعور       

بالتوتر والضيق واالنقباض عند االستغراق في التفكيـر فيهـا، وضـعف القـدرة علـى تحقيـق                 

سفة، المحاميـد والـسفا   . (األهداف والطموحات واإلحساس بفقـدان القـدرة علـى التركيـز          

 )٢٠١٣؛ الوليدي، ٢٠١١الجهني،  ؛٢٠٠٧

ويــشعر بعــض األفــراد بالــضيق أو االنزعــاج عنــدما يَــسعون إلــى تحقيــق أهــداف معينــة 

وتواجههم عوائق أو أحداث تُعرقل وتعيق تحقيق هذه األهداف، فاألحداث بحد ذاتهـا ال              

تُــسهم فــي تخلــق المــشاعر، وإنمــا أفكــار الفــرد ومعتقداتــه حــول هــذه األحــداث هــي التــي   

ــى           ــؤدي إل ــة ت ــى نحــو مُحــدد، فاألفكــار قــد تكــون عقالني تــشكيل المــشاعر وإظهارهــا عل

انفعــاالت معتدلــة الــشدة وصــحية، وقــد تكــون األفكــار غيــر عقالنيــة تــؤدي إلــى انفعــاالت      

. شديدة تقود إلى االضطراب وتُعيق وصـول الفـرد إلـى األهـداف وتقلـل مـن الـشعور بالرضـى                    

 )٢٠٠٧لغفار، ؛ عبدا٢٠٠٥الشربيني، (

جـد أنهـا تتـصف بعـدد مـن الخـصائص ومنهـا        ت غير العقالنيـة عند دراسة هذه األفكار  و

علــى ســبيل المثــال أنهــا مطلقــة، جامــدة، ال منطقيــة، منفــصلة عــن الواقــع وتــتهجم علــى       

 أن يُحــاول الفــرد  غيــر العقالنيــة اآلخــرين أو علــى الــذات، ومــن األمثلــة علــى هــذه األفكــار        

اس، أو أن يَعتقد الفرد بـأن تعاسـته ناتجـة دائمـاً عـن ظـروف خارجـة               كسب رضا جميع الن   



 

 
١٨ 

 في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية لدى عقالنيةغير القلق المستقبل وعالقته باألفكار 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةب  قسم علم النفسطالب وطالبات

 محمد بن مترك آل شري القحطاني. د

عن سيطرته، أو أن يُحاول الفرد تجنب المسؤوليات والمشاكل دائماً بـدالً مـن مواجهتهـا            

 ).٢٠١٠؛ القيسي، ٢٠٠٩الحموري، . (والتعامل معها

لفئة الشابة ويُعد طلبة الجامعات من الشرائح االجتماعية الهامة بالمجتمع، فهم ا        

القوية التي ستحمل على عاتقها بناء المجتمع في المستقبل، حيـث يُالحـظ تنـاول العديـد         

 هذه الفئة من المجتمع الستغالل طاقـاتهم وبنـاء مـستقبلهم بـشكل جيـد،                األبحاثمن  

فموضــوع الــشاب الجــامعي مــن الموضــوعات التــي يَهــتم بهــا علمــاء الــنفس واالجتمــاع           

لعنصر البشري الذي يعتمد عليه المجتمع في تقدمـه وتطـوره، ويتمثـل             والتربية باعتبارهم ا  

القلــق لــدى الطالــب الجــامعي فــي الخــوف مــن الفــشل فــي الدراســة أو الخــوف أو القلــق مــن  

المستقبل المجهول وغير المحدد مما قد يؤدي إلى إعاقة التحصيل الدراسـي لديـه وضـعف     

؛ المحاميـد والـسفاسفة،     ٢٠١٢لقرشـي،   شـقير وعماشـة وا    . (تركيزه علـى المـواد الدراسـية      

٢٠٠٧( 

 :البحثمشكلة 
يؤدي قلق المستقبل إلى حدوث العديد من التأثيرات السلبية على الطالب والتـي منهـا     

التشاؤم وقلة الثقـة بـالنفس واالنطـواء والتفكيـر غيـر العقالنـي، باإلضـافة إلـى الخـوف مـن                      

 & Hunter(كدته الدراسات التالية المشكالت وعدم االطمئنان على مستقبله، وهذا ما أ

Conner, ويـنعكس ذلـك سـلباً علـى أداء الطالـب      ) ٢٠١٢الغامدي،  ؛٢٠١٠؛ عبدالحليم، ٢٠٠٣

 .وتحصيله الدراسي

وأصبح من الضروري إعطـاء أهميـة لبنـاء شخـصية متكاملـة للطالـب الجـامعي، بحيـث            

ــة مــن األفكــار العقالنيــة حتــى        ــام   يكــون هنــاك مــستويات مالئمــة ومعتدل ــه القي يتــسنى ل

بأدواره المجتمعية بثقة واقتدار ومواكبة مستجدات العصر وتحدياتـه، وهـذا بـدوره يُـشير               

 لـدى الطالـب الجـامعي لمـا تمثلـه      غير العقالنيةإلى أهمية إلقاء الضوء على مشكلة األفكار       

اً علـى  هذه األفكار من عرقلة لمسار التفكير المنطقي السليم للطالب وبالتالي التأثير سـلب           
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؛ جعفـر،   ٢٠١٠؛ طـه والـصايغ،      ٢٠٠٩نوري،  . (تعامالته وسلوكياته تجاه نفسه وتجاه اآلخرين     

٢٠١١(. 

وقد الحظ الباحث من خـالل تدريـسه وتعاملـه مـع طلبـة قـسم علـم الـنفس بجامعـة           

وذلـك واضـح مـن      ،اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بأن البعض لديـه قلـق مـن المـستقبل                

م بإمكانيــــة العمــــل وتــــوفر الفــــرص الوظيفيــــة فــــي المــــستقبل  خــــالل كثــــرة تــــساؤالته

وحصولهم على وظيفة ومكانية اجتماعيـة، وكثـرة األفكـار غيـر العقالنيـة لـدى بعـضهم،         

 هــذا الموضــوع لــم ينــل حقــه مــن البحــث خاصــة فــي قــسم علــم   حــدود علــم الباحــثوفــي 

حثـت العالقـة    بأبحـاث وجـد   ي ال   النفس بجامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية ؛حيـث             

 .ها لدى طالبغير العقالنيةبين قلق المستقبل واألفكار 

 : الرئيس التاليالسؤال في البحثومما سبق يمكن تحديد مشكلة 

ــا طبيعـــة العالقـــة بـــين قلـــق المـــستقبل    ــة (مـ ــاد والدرجـــة الكليـ ــار ) األبعـ ــر واألفكـ غيـ

 ســـعود جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــنب  قـــسم علـــم الـــنفس لـــدى طـــالب وطالبـــاتالعقالنيـــة 

 اإلسالمية؟

 : كما يلياألسئلة الرئيس السابق عدد من السؤالويتفرع من 

طـــالب بـــين ) األبعـــاد والدرجـــة الكليـــة( فـــي قلـــق المـــستقبل درجـــة الفـــروقمـــا  −

ــنفس    ــم الـ ــات قـــسم علـ ــامن  (وطالبـ ــي الثـ ــي األول والمـــستوى الدراسـ ) المـــستوى الدراسـ

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟ب

طــالب وطالبــات قــسم علــم    بــين غيــر العقالنيــة  فــي األفكــار  روقدرجــة الفــ مــا  −

جامعــة اإلمــام محمــد بــن ب )المــستوى الدراســي األول والمــستوى الدراســي الثــامن( الــنفس

 سعود اإلسالمية؟

 –الــذكور (بــين ) األبعــاد والدرجــة الكليــة( فــي قلــق المــستقبل درجــة الفــروقمــا  −

 مام محمد بن سعود اإلسالمية؟جامعة اإلب  قسم علم النفسمن طلبة) اإلناث
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طلبــة  مــن) اإلنــاث –الــذكور ( بــين غيــر العقالنيــة  فــي األفكــار درجــة الفــروقمــا  −

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟ب قسم علم النفس

األبعــاد والدرجــة  ( بــين مرتفعــي ومنخفــضي قلــق المــستقبل     درجــة الفــروق مــا  −

 قـسم علـم    مـن طـالب وطالبـات      العقالنيـة غير  في درجاتهم على مقياس األفكار      ) الكلية

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟ب النفس

 :البحثأهداف 
األبعـاد والدرجـة   ( إلى التعرف علـى طبيعـة العالقـة بـين قلـق المـستقبل               البحثهدف  ي

 فــي ضــوء بعــض المتغيــرات الديموجرافيــة لــدى طــالب       غيــر العقالنيــة  واألفكــار  ) الكليــة

هـدف إلـى    يجامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية، كمـا              ب لنفس قسم علم ا   وطالبات

فـي  ) األبعاد والدرجة الكلية( بين مرتفعي ومنخفضي قلق المستقبل    الفروق درجةمعرفة  

  قــسم علــم الــنفس  مــن طــالب وطالبــات غيــر العقالنيــةدرجــاتهم علــى مقيــاس األفكــار  

 في قلق المستقبل الفروق ةدرججامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، والتحقق من       ب

جامعة اإلمـام محمـد بـن    ب  قسم علم النفس   بين طالب وطالبات  ) األبعاد والدرجة الكلية  (

 والنــوع )األول والثــامن(المــستوى الدراســي  رجــع إلــى متغيــر  ت قــد والتــيســعود اإلســالمية  

 لبـات  بـين طـالب وطا     غير العقالنيـة   في األفكار    الفروق درجة من والتحقق ،)إناث –ذكور  (

رجـع إلـى متغيـر      ت قـد    والتـي جامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية          ب قسم علم النفس  

 ).إناث –ذكور (والنوع ) األول والثامن(المستوى الدراسي 

 :البحثأهمية 
 : فيما يليلبحثيُمكن تحديد أهمية ا

 :األهمية النظرية  - أ

 كــذلك ، المـستقبل  العربيـة واألجنبيــة تناولـت متغيـر قلــق   البحـوث وجـد عـدد مــن   ي     

 ولكـن   ،غيـر العقالنيـة    على المستوى العربي واألجنبي تناولت متغيـر األفكـار           بحوثوجد  ي

غيـر   عالقـة قلـق المـستقبل باألفكـار          بحثت سابقة   بحوثوجد  يفي حدود علم الباحث ال      
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  قسم علـم الـنفس   في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية لدى طالب وطالبات        العقالنية

 كـذلك إثـراء المكتبـة العربيـة بالمزيـد عـن قلـق        ،جامعية فـي البيئـة الـسعودية   بالمرحلة ال 

  قـــسم علـــم الـــنفس لـــدى طـــالب وطالبـــاتغيـــر العقالنيـــةالمـــستقبل وعالقتـــه باألفكـــار 

المرحلــة الجامعيــة األمــر الــذي قــد يــساعد علــى وضــع اإلرشــادات والتوصــيات التــي تُنمــي        ب

 .لق المستقبل لديهممعرفة الطالب بإمكاناتهم وقدراتهم وخفض ق

 تنــاول شــريحة مهمــة مــن شــرائح المجتمــع وهــم الطــالب والطالبــات  البحــثن أكمــا 

 الذين هم شباب المستقبل وركيزة أساسية من ركائز المجتمع الـذي يعتمـد               الجامعيون

 كمـا تُعتبـر المرحلـة الجامعيـة مـن المراحـل المهمـة فـي حيـاة          ،عليهم في نموه و تطـوره    

 وأيضاً تبرز فيها قـدرات الطـالب        ،هي تتميز باختالف التخصصات والمواد    الطالب والطالبة ف  

 كمـا يمكـن أن      ،والطالبات وإمكاناتهم وطريقة استجابتهم للمواقف في الحيـاة اليوميـة         

 نــواة لبحــوث ودراســات أخــرى فــي مجــال قلــق المــستقبل أو فــي   البحــث اتكــون نتــائج هــذ

ــار  ــةمجـــال األفكـ ــر العقالنيـ ــا غيـ ــة  قـــسم علـــم الـــنفس ت لـــدى طـــالب وطالبـ  فـــي المرحلـ

 .الجامعية

 :األهمية التطبيقية  - ب

 المربين والقائمين على العملية التعليمية في معرفة قلق المستقبل      البحثساعد       يُ

 فــي المرحلــة  بقــسم علــم الـنفس  لــدى الطــالب والطالبـات غيــر العقالنيـة ومعرفـة األفكــار  

ين علـــى العمليـــة التربويـــة والتعليميـــة  الجامعيـــة، األمـــر الـــذي قـــد يجعـــل المـــربين والقـــائم  

يتعاملون مع الطالب بطريقة تُـساعدهم علـى خفـض قلـق المـستقبل لـديهم وعلـى رفـع                     

مستوى طموحهم والتفكير بشكل عقالني والصحيح في المسائل والمعلومـات الـصعبة      

أو الغامضة والسعي إلى حلها وفهمها، كما قد تجعـل المعلمـين والمعلمـات يَـسعون إلـى             

ادة التفكيــــر العقالنــــي للطــــالب والطالبــــات عــــن طريــــق التغذيــــة الراجعــــة والتحفيــــز   زيــــ

ــساهم نتــائج      فــي إعــداد بــرامج  البحــثوالتــشجيع والترغيــب بالدراســة، كمــا يمكــن أن تُ

إرشادية لخفض قلق المستقبل وتنمية التفكير العقالني الـسليم لـدى الطـالب والطالبـات               
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بروح بناءة وإعطائهم الدفعة العلمية لتلقي العلـم       حتى يتمكنوا من المذاكرة والتحصيل      

 فـي تزويـد اإلدارات التربويـة والتعليميـة باألشـياء      البحـث  اساعد هـذ يُبشكل جيد، كما قد     

الــضرورية التــي قــد تــساهم فــي تنميــة التفكيــر العقالنــي الــسليم للطــالب وللطالبــات والتــي   

هم، ممـا يجعـل المعلمـين       ستساعدهم على اتخاذ قراراتهم وخفض قلق المستقبل لـدي        

غيـر  يَعرفون بعض أنماط السلوك التي قد يُمارسها الطالب أو الطالبات وتدل على أفكـار              

 ومن ثم محاولة توجيه ذلك في ضوء نتائج          المستقبل عقالنية أو على ارتفاع مستوى قلق     

 . البحثوتوصيات 

 :البحثحدود 
ن قلـــق المـــستقبل  علـــى فحـــص العالقـــة بـــيالبحـــثقتـــصر ي: الحـــدود الموضـــوعية )١

 فـــي ضـــوء بعـــض المتغيـــرات  غيـــر العقالنيـــة ،وكـــذلك معرفـــة الفـــروق واألفكـــار 

جامعـة اإلمـام محمـد بـن        ب  قـسم علـم الـنفس      الديموجرافية لدى طالب وطالبـات    

 . سعود اإلسالمية

 على الطالب والطالبات المنتظمين في مرحلة     البحثتم تطبيق   : الحدود المكانية  )٢

بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية   لــنفس بقــسم علــم االبكــالوريوس 

 .بالرياض

 .هـ١٤٣٦ خالل الفصل الدراسي األول البحثتم تطبيق : الحدود الزمانية )٣

 :البحثتعريف مصطلحات 
 مـن المـستقبل والمخـاطر    بالقلقهو شعور الفرد : Future Anxietyقلق المستقبل 

ت ماضـية غيـر سـارة مـع تـضخيم      التي يمكن أن تواجهه فيـه، وينـشأ هـذا القلـق عـن خبـرا        

السلبيات ودحض اإليجابيات الخاصة بالذات والواقع، فتجعل صاحبها في حالة مـن التـوتر              

وعدم األمان، مما يدفعه لتدمير الذات والعجز الواضـح، وتعمـيم الفـشل، وتوقـع الكـوارث،           

ة والتــشاؤم مــن المــستقبل، وخــوف مــن المــشكالت االجتماعيــة واالقتــصادية المــستقبلي

 ). ٢٠١٢؛ العجمي، ٢٠٠٥شقير، . (المتوقعة واألفكار الوسواسية
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 شــعور الطــالب بــالقلق مــن المــستقبل ويُعــرف الباحــث قلــق المــستقبل إجرائيــاً بأنــه  

 عليها في مقيـاس  ون من خالل مجموع الدرجات التي يَحصلالطالبالذي يظهر على أداء     و

والـذي تـم   ) ٢٠١٢العجمـي،  (لـسعودية  وتقنـين علـى البيئـة ا   ) ٢٠٠٥للـشقير،   (قلق المستقبل   

 .البحث اتطبيقه في هذ

هي األفكار الخاطئة، وغير المنطقية التي : Irrational Beliefs غير العقالنيةاألفكار 

تتميز بعدم موضوعيتها، والمبنية على توقعات وتعميمات خاطئة، وعلى مـزيج مـن الظـن،                

المطيـــري، . (اإلمكانيـــات الفعليـــة للفـــردوالتنبـــؤ والمبالغـــة والتهويـــل، بدرجـــة ال تتفـــق مـــع 

 ).هـ١٤٣٤

غير العقالنية أي الخاطئـة      إجرائياً بأنها األفكار     غير العقالنية ويُعرف الباحث األفكار    

 ونحــصل مــن خــالل مجمــوع الــدرجات التــي يَ الطلبــة التــي تظهــر علــى أداء  وغيــر المنطقيــة

ترجمـة وتقنـين علـى البيئـة     اليـن  هـوبر و   من إعـداد غير العقالنيةعليها في مقياس األفكار 

) هــ ١٤٣٤المطيـري،   (وتطبيـق علـى البيئـة الـسعودية         ) ٢٠٠٢عبـداهللا وعبـدالرحمن،     (العربية  

 .البحث اوالذي تم تطبيقه في هذ
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 : والدراسات السابقةاإلطار النظري
 :اإلطار النظري/ أوالً

وهمـا  ا البحث الجوانب النظرية لمتغيري هذ  بعض أبرز    للبحثيتناول اإلطار النظري         

 : وذلك على النحو التاليغير العقالنيةقلق المستقبل واألفكار 

 :قلق المستقبل :أوالً

حيث أصــبح القلــق واضــح فــي ؛يُعتبــر القلــق مــن أكثــر المــشكالت النفــسية انتــشاراً     

وكيات األفـراد،  والتي تنعكس علـى سـل  ،مجتمع مليء بالمتغيرات والتحديات المستقبلية     

والقلق الذي يُعاني منه الطالب الجامعي له تأثير سلبي على شخصيته ومـستقبله، فأشـارت    

أنه إذا زادت درجة قلق المستقبل أو عـدم القـدرة علـى تحديـد مـا يريـده الفـرد                     ) ٢٠٠٣بدر،  (

 حيـث يُمثـل   ؛فإن ذلك قد يُسهم في إحداث العديد من االضطرابات لـدى الـشاب الجـامعي      

خوفاً من شيء يجهله الفرد ويكون ناتج عـن خبـرات مـر بهـا فـي الماضـي           ؛ المستقبل   قلق

أبـو  . (أو الحاضر، فيشعر بعدم االطمئنـان لمـستقبله والتـشاؤم وعـدم التفـاؤل للمـستقبل               

 ).٢٠٠٥؛ شقير، ٢٠١٢الهدى، 

 :تعريف قلق المستقبل

قبل بأنــه ذلــك قلــق المــست) ٢٠٠٥ ,Raffaelli & Kooler ( رافــايلي وكــولرعــرف     

 .النوع من القلق الذي يرتبط بالتوقع السلبي تجاه المستقبل وما يحمله من أحداث

قلــق المــستقبل بأنــه حالــة مــن عــدم الــسواء يتعــرض لهــا     ) ٢٠١٢معــشي، (وعــرف      

األفــراد بــدرجات متفاوتــة مــصحوبة بخــوف وتــوتر وعــدم ارتيــاح نحــو موضــوعات حاليــة أو   

 المزاجية للفرد وفي حال استمراريتها قد تـؤدي إلـى اضـطرابات    مستقبلية تؤثر على الحالة   

 .سلوكية أكثر عمقاً وخطورة

قلق المستقبل بأنه حالة انفعاليـة مـضطربة غيـر سـارة           ) ٢٠٠٨السبعاوي،  (وتعرف       

تحــدث لــدى الفــرد مــن وقــت آلخــر تتميــز هــذه الحالــة بعــدة خــصائص منهــا شــعوره بــالتوتر  

دم االرتيـــاح والكـــدر والغـــم وفقـــدان األمـــن النفـــسي تجـــاه  والـــضيق والخـــوف الـــدائم وعـــ
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الموضوعات التي تهدد قيمـه أو كيانـه يقتـرن بتوقـع وترقـب خطـر مجهـول يمكـن حدوثـه              

 .في المستقبل، وقد تكون هذه الحالة مؤقتة أو مستمرة

 :بعض أعراض قلق المستقبل

ة وهــي تــشمل التغيــرات التــي تحــدث للجــسم مثــل بــرود     : األعــراض الجــسمية  -١

األطــراف، ســرعة نبــضات القلــق، ارتفــاع ضــغط الــدم، جفــاف الحلــق والــشفتين، ســرعة       

 .التنفس، كثرة الغازات، انتفاخ البطن، التوتر والخمول

ــة  -٢ ــسية واالجتماعيـ ــراض النفـ ــاذ    : األعـ ــي اتخـ ــردد فـ ــاب، التـ ــشاعر االكتئـ ــل مـ مثـ

 مهمــا كانــت القــرارات، نقــد الــذات، العزلــة واالنطــواء عــن النــاس، ســرعة اتخــاذ القــرارات  

 .)٢٠١١؛ الجهني، ٢٠١٢معشي، . (النتائج، صعوبة التكيف مع اآلخرين

 :بعض النظريات المفسرة للقلق

 :     يوجد عدد من النظريات المفسرة للقلق وسيتم عرض بعضها على النحو التالي

 :Psychoanalysisنظرية التحليل النفسي  -١

 مــن القلــق وهمــا القلــق الموضــوعي   أن فرويــد ميــز بــين نــوعين  ) ٢٠٠٥حمــزة، (يــرى      

Objective Anxiety النــاتج عــن موقــف خــارجي يــستدعي ظهــور القلــق وأســماه فرويــد 

 وهـو  Neurotic Anxiety، أما النوع الثاني فهو القلق العصابي )القلق الحقيقي أو الواقعي(

عبارة عن خـوف غـامض وغيـر معـروف المـصدر ينـشأ نتيجـة صـراعات ال شـعورية داخـل                       

 .رد بين الهو من ناحية واألنا واألنا األعلى من ناحية أخرىالف

 مــن هــورني وآدلــر ويــونج فــسروا     أن كــال) ٢٠٠٨؛ الــسبعاوي،  ٢٠١٣الوليــدي، (ويــرى      

 القلـق مـن منظـور بيئـي ثقـافي،      Horney حيث فـسرت هـورني      ؛القلق من وجهات مختلفة   

ل، وأن البيئة والثقافة من شـأنها أن        فهي ترى أن الطبيعة اإلنسانية قابلة للتغير نحو األفض        

تخلـــق قـــدراً كبيـــراً مـــن التـــوتر والقلـــق وذلـــك إذا مـــا احتـــوت علـــى تعقيـــدات وإحباطـــات    

وتناقضات فيشعر الفرد بالتهديد والعجـز وقلـة الحيلـة فـي عـالم يحفـل بالعـداء، كمـا تـرى                

وجــود عــدة مــصادر للقلــق تكمــن فــي أشــكال المعاملــة داخــل محــيط األســرة مــن حيــث     
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ــروابط العاطفيــة، أمــا أدلــر      فيــرى أن مــشاعر الــنقص والعمــل مــن أجــل تحقيــق      Adlerال

التفــوق والتميــز والكمــال مــن المــسببات الرئيــسية لظهــور مــشاعر القلــق لــدى اإلنــسان،      

وعندما يتمكن الفرد من تحقيق التوافق واالنتماء لمجتمعه بشكل صحيح فسوف يؤدي            

 يـرى أن  Carl Yungبـالقلق، بينمـا كـارل يـونج     ذلك إلى تخفيف مشاعر الـنقص والـشعور   

القلق هو عبارة عن ردة فعل يقوم بها الفرد حينما تغزو عقله قوى وخياالت غير معقولـة             

صادرة عن الالشعور الجمعي، والذي تختزن فيـه خبـرات الماضـي المتراكمـة عبـر األجيـال،              

 وأن ظهـور المـادة      وأن اإلنسان عـادة يهـتم بتنظـيم حياتـه علـى أسـس معقولـة ومنظمـة،                 

 .غير المعقولة من الالشعور الجمعي يعتبر تهديداً لوجوده

 :Cognitive Theoryالنظرية المعرفية  -٢

تنظــر النظريــة المعرفيــة للقلــق النــاتج لــدى األفــراد علــى أنــه نــاتج مــن أفكــارهم عــن       

أنفــسهم وعــن العــالم المحــيط بهــم، والــذي يجعلهــم يميلــون إلــى تفــسير الكثيــر مــن           

لمواقف التي تواجههم على أنها تمثل مصدراً للتهديد وللخطر في حين أنها في حقيقتها     ا

شــند  . (مواقــف طبيعيــة ومــن الممكــن أن يتجاوزهــا الفــرد بــدون حــدوث أيــة مــشكالت         

 ).٢٠١٣؛ الوليدي، ٢٠١٢واألنور، 

أن بيــــك وكيلــــي لهمــــا ) ٢٠١٣؛ الوليــــدي، ٢٠١٢؛ شــــند واألنــــور، ٢٠٠٥حمــــزة، (ويــــرى      

ــا  Backحيـــث يـــرى بيـــك  ؛هـــات نظـــر فـــي القلـــق  وج  أن جميـــع االضـــطرابات النفـــسية لهـ

مكونات معرفية، والمعارف المستنبطة من القلق هي تلك المتعلقـة بـالخطر المرتقـب أو               

المتوقع، واألفراد القلقون لديهم إحساس مفرط بحـدوث الخطـر والتهديـد، فيبـالغون فـي        

ال يبالغون في فكرة أنهم يـستطيعون التوافـق         تقييم احتمالية الحدث المخيف وشدته، و     

 أحد رواد علم النفس المعرفـي والمعرفـة         Kellyمع الحدث بشكل مستقل، ويرى كيلي       

اإلنــسانية فــي تفــسيره للشخــصية فــي حــالتي الــسواء والمــرض، أن أي حــدث قابــل لعــدة     

حالـة  تفسيرات، وهذا يعني أن تعرض اإلنسان للقلق يمكـن تفـسيره بـأكثر مـن طريقـة لل                
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الواحدة، وأن العمليات التي يقوم بها الفرد توجهه نفسياً بالطرق التي يتوقع بها األحداث              

 .وعلى اعتبار أن عملية القلق ليست إال عملية توقع وخوف من المستقبل

 :أسباب حدوث قلق المستقبل

أن ) ٢٠١١؛ ســـليمان، ٢٠١١؛ بخيـــت، ٢٠١٢شـــقير وعماشـــة والقرشـــي، (يـــرى كـــل مـــن      

 :  العديد من األسباب التي قد يكون لها دور في حدوث قلق المستقبل ومنهاهناك

عــدم قــدرة الفــرد علــى التوافــق مــع المــشكالت، ووجــود تفــاوت بــين مــستوى         

 .طموحات الفرد وإمكاناته الواقعية

 .التفكك األسري ونقص االنتماء األسري أو المجتمعي والشعور بالتمزق 

 .ضالة المعرفة وتشوه األفكارقصور الرؤية نحو المستقبل أو  

الشك في قدرة المحيطين بـالفرد والقـائمين علـى رعايتـه فـي عـدم قـدرتهم علـى                     

 .حل مشاكله

وجــود بعــض الظــواهر المتباينــة المعلقــة الموجــودة فــي الواقــع والتــي تبعــث فــي           

البعض الشعور بـالخوف والرهبـة والتـي تنـذر بـالقلق مـن تكـرار تلـك المواقـف فـي                       

 .المستقبل

جــود بعــض الظــواهر االجتماعيــة المتباينـــة التــي تتعلــق بــأمن الفــرد ومـــستقبله         و 

 .المهني أو الزواجي أو الصحي، وطغيان الجانب المادي بمعظم مجاالت الحياة

 .تقلص دور المعلم تجاه الطالب 

 .غياب الوازع الديني والقيم الروحية واألخالقية لدى الفرد 

 .الخوف من اآلخرين وعدم الثقة بهم 

 :غير العقالنيةاألفكار  :ثانياً

 من المؤثرات الهامة علـى سـلوك ومـشاعر وانفعـاالت       غير العقالنية تعتبر األفكار        

حيث يشعر الفـرد بالـضيق أحيانـاً تجـاه أحـداث معينـة لـيس بـسبب هـذه األحـداث                      ؛الفرد،  

بت لــه  تجــاه هــذه األحــداث هــي التــي ســب  غيــر العقالنيــةبحــد ذاتهــا، وإنمــا بــسبب األفكــار   
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الــشعور الــسلبي، وعلــى عكــس ذلــك عنــدما يُفكــر الفــرد بواقعيــة وبطريقــة جيــدة تجــاه     

الـشربيني،  . (أحداث الحياة فإنه سيـشعر بالراحـة وسيـساعده ذلـك علـى تحقيـق أهدافـه                

 ).٢٠٠٤ ,Ellis؛ ٢٠٠٧؛ عبدالغفار، ٢٠٠٥

 :غير العقالنيةتعريف األفكار 

غيــر الواقعيــة وغيــر المنطقيــة والخاطئــة والتــي   هــي األفكــار غيــر العقالنيــةاألفكــار      

تُعيق تحقيق الشخص ألهدافه، ويُـصاحب هـذه األفكـار نتـائج سـلوكية وانفعاليـة سـلبية                  

 )٢٠١٢البرغش، . (وغير سوية

 غير العقالنيـة  هو استخدام الفرد لمجموعة من المعتقدات غير العقالنيوالتفكير       

ممـا يـؤدي إلـى شـعوره بـالحزن أو القلـق أو التـوتر             ؛قاهـا   لتفسير المثيرات والخبرات التـي يتل     

 )٢٠١١الدوسري، . (والكآبة

 :غير العقالنية المفسرة لألفكار Albert Ellisنظرية ألبرت إليس 

ــاتهم أمثــال مــاركوس، اريليــوس، ســقراط،             ــأثر إلــيس بالفالســفة القــدامى وكتاب ت

الـــنفس والمعـــالجين النفـــسيين وشكـــسبير، وتـــأثر أيـــضاً بإســـهامات العديـــد مـــن علمـــاء 

والسيما التحليليين، ومن أبرز من تأثر بهم كيلي، كارين هوناي، وآدلـر، ويَفتـرض إلـيس أن           

نه يُفكر وله قدرة على رصد األفكار وتقييمها، فهو يُفكـر  إاإلنسان مخلوق فريد من حيث     

نـي االنفعـالي   عقالنيـة فـي نفـس الوقـت، وبـالطبع فـإن العـالج العقال              غيـر   بطريقة عقالنيـة و   

غيــر يعتمــد علــى مــساعدة الفــرد علــى التفكيــر بطريقــة عقالنيــة ودحــض مقاومــة األفكــار 

 والتي ال طاقـة  ، التي يطلبها اإلنسانغير العقالنية، فاالضطراب ينشأ من الطلبات   العقالنية

 ).٢٠٠٧؛ عبدالغفار، ٢٠١١الدوسري، . (له بها وال تتفق مع المنطق وواقع الحياة

عقالنيـة يـرى أنهـا شـائعة االنتـشار فـي            غيـر   د حـدد إلـيس إحـدى عـشرة فكـرة            ولق     

الثقافــة الغربيــة وتــؤدي إلــى االضــطراب النفــسي، ولقــد تناولهــا العديــد مــن البــاحثين بــصيغ     

ــد         ــول طلــــب التأييــ ــى حــ ــرة األولــ ــدور الفكــ ــى، وتــ ــل نفــــس المعنــ ــا تحمــ ــة ولكنهــ مختلفــ

ــ     ــون الـــشخص محبوبـ ــضروري أن يكـ ــن الـ ــسان أي مـ ــع   واالستحـ ــل جميـ ــن قبـ ــداً مـ اً ومؤيـ
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المحيطين به، والفكرة الثانية تـدور حـول ابتغـاء الكمـال الشخـصي وهـي يجـب أن يكـون                     

الفرد على درجة عالية من الكفاءة واإلنجاز في كل الجوانب الممكنـة حتـى يعتبـر نفـسه      

اس وهـي أن النـ    ،مستحقاً للتقدير، أمـا الفكـرة الثالثـة فكانـت اللـوم الزائـد لـذات ولآلخـرين                   

أشــرار وخبثــاء لــذلك يجــب أن يُعــاقبوا ويُالمــوا بــشدة علــى تــصرفهم الــشرير أو الخبيــث،    

وهــي إنهــا لكارثــة حقــاً أو مأســاة عنــدما ال      ،والفكــرة الرابعــة توقــع الكارثــة أو المــصيبة     

ــدما تحــدث علــى نحــو ال نتوقعــه، والفكــرة         تتحقــق األشــياء كمــا نرغبهــا أن تكــون أو عن

نفعاليــة أي أن التعاســة وعــدم اإلحــساس بالــسعادة تــسببها      الخامــسة الالمــسؤولية اال 

ــه       ــتحكم فـــي أحزانـ ــدرة علـــى الـ ــة، فاإلنـــسان ال يمتلـــك القـ ــداث الخارجيـ الظـــروف واألحـ

وهمومه، وتدور الفكـرة الـسادسة حـول القلـق نتيجـة االهتمـام الزائـد أي أن هنـاك أشـياء                 

د أن يتوقعهــا دائمـــاً،  خطيــرة ومخيفــة تبعــث علــى الهــم والــضيق واالنزعــاج، وعلــى الفــر         

ويكون مستعداً للتعامـل معهـا ومواجهتهـا حـين وقوعهـا، أمـا الفكـرة الـسابعة فكانـت                    

تجنب المشكالت أي من األفضل بل واأليسر أن يتجنب الفرد المـشكالت والمـسئوليات،          

ألن ذلك أحسن من مواجهتها، والفكرة الثامنة أتت عن االعتمادية وهـي يجـب أن يعتمـد          

 اآلخرين، وينبغي أن يكون هناك شخص أقوى منه يعتمد عليه دوماً، وتمحورت    الفرد على 

الفكرة التاسعة حول الشعور بـالعجز أي أن األحـداث والخبـرات الماضـية تحـدد الـسلوك           

الحالي، وتأثير الماضي قدر ال يمكن تجنبه، فـإذا كـان هنـاك أمـر أثـر بقـوة علـى حيـاة الفـرد،                    

نفـس التـأثير، أمـا الفكـرة العاشـرة فهـي االنزعـاج لمتاعـب            فإن هذا األمر سوف يستمر له       

اآلخرين وهي أن يشعر الفرد بالحزن الشديد والتعاسة لما يعانيـه اآلخـرون مـن مـشكالت            

ومــصاعب، وكانــت آخــر األفكــار هــي كمــال الحلــول وتمامهــا وهــي أن هنــاك حــل واحــد        

ارثة إذا لم يوجـد هـذا      صحيح وكامل لجميع مشكالت الفرد، ويجب الوصول إليه، وإنها لك         

 .)٢٠١٢؛ البرغش، ٢٠٠٥؛ الشربيني، ١٩٧٧ ,Ellis. (الحل
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 :غير العقالنيةأعراض األفكار 

ــد مــن أعــراض األفكــار         ، ويمكــن تقــسيمها علــى النحــو   غيــر العقالنيــة يوجــد العدي

 :التالي

حاريـة،  وتتمثل بصعوبة التركيز، األفكـار الـسلبية، األفكـار االنت         :  أعراض معرفية  :أوالً

 .الهالوس، األوهام، ونظرة سلبية للنفس

وتتمثــل فــي تــأخر ردود األفعــال الــسيكوحركية أو زيادتهــا، :  أعــراض ســلوكية:نيــاًثــا

 .البكاء، االنسحاب من المواقف االجتماعية، االعتماد على الغير، واالنتحار

يلـة، اإلرهـاق،    وتتمثـل باضـطرابات النـوم، األرق أو النـوم لمـدة طو            :  أعـراض بدنيـة    :ثالثاً

، )شـــكاوى واضـــطرابات جـــسمية(زيـــادة أو نقـــص الـــشهية، زيـــادة أو نقـــص الـــوزن، األلـــم 

 .االضطرابات المعوية، ونقص الرغبة الجنسية

وتتمثل بالحزن، االكتئاب، تذبذب المـزاج، سـهولة االسـتثارة،          :  أعراض مزاجية  :رابعاً

 ).٢٠١٠ايغ، ؛ طه والص٢٠١٢البرغش، . (فقد البهجة والرضا عن الحياة

 :دراسات سابقةال /ثانياً

    فــي حــدود علــم الباحــث ال يوجــد دراســات تناولــت متغيــري البحــث معــاً فــي دراســة    

ــة       ــات المرحلـ ــدى طـــالب وطالبـ ــة لـ ــر العقالنيـ ــار غيـ ــا قلـــق المـــستقبل واألفكـ ــدة وهمـ واحـ

ات سيتم عرض بعض الدراسات العربيـة واألجنبيـة التـي تناولـت متغيـر          الجامعية، وبالتالي   

 : وذلك على النحو التاليالدراسات، ثم التعقيب العام على هذه كل على حده البحث

 :دراسات تناولت قلق المستقبل: أوالً

 هــدف إلــى بحــثبــإجراء ) ٢٠٠٧ ,Imamoglu & Gluer(قــام امــاموجلو وجيــولر      

ة  األتـراك إلـى المـستقبل وعالقـ        الجـامعيون الكشف عن الطريقـة التـي ينظـر بهـا الطـالب             

 طالـب وطالبـة جـامعيين بواقـع         ٢٩٥ البحـث هذه النظرة المستقبلية بالذات، وبلغـت عينـة         

ن، ين مقيـاس قلـق المـستقبل مـن إعـداد البـاحث           ي طالبـة، واسـتخدام البـاحث      ١٢٥ و ا طالب ١٧٠

 إلــى البحــث، وتوصــل ينومقيــاس التوقعــات المــستقبلية والتقيــيم الــذاتي مــن إعــداد البــاحث 
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الة موجبة بين التوجه اإليجابي للمستقبل والتوقعات المـستقبلية،   وجود عالقة ارتباطية د   

 . وقلق المستقبل بالنفسووجود عالقة ارتباطية سلبية بين الثقة

ــام        ــا قـ ــليمان، (كمـ ــإجراء ) ٢٠١١سـ ــثبـ ــين قلـــق    بحـ ــة بـ ــة العالقـ ــى معرفـ ــدفت إلـ  هـ

كونـت عينـة   المستقبل والسلوك العنيـف لـدى عينـة مـن طـالب التعلـيم الثـانوي العـام، وت                

طالبـاً مـن طـالب التعلـيم الثـانوي العـام، واسـتخدم الباحـث مقيـاس قلـق                 ) ٦١٠( من   البحث

 إلـى وجـود     البحـث المستقبل ومقياس سلوك العنف وكالهما من إعداد الباحـث، وتوصـل            

عالقة ارتباطية موجبة بين العنـف وقلـق المـستقبل لـدى عينـة مـن طـالب التعلـيم الثـانوي                      

 .العام

 هدف إلى معرفة مستوى درجة قلـق المـستقبل          بحثبإجراء  ) ٢٠١٢معشي،  (وقام       

لــدى الطالــب المعلــم، ومــدى اخــتالف درجــة قلــق المــستقبل بــاختالف العمــر والتخــصص       

المـشيخي،  (األكاديمي والمعدل التراكمي، وتم تطبيق مقياس قلق المستقبل مـن إعـداد             

ليــة المعلمــين بجامعــة جــازان  تحــت التخــرج مــن كطــالب ) ١٠٩(علــى عينــة عــددها ) ٢٠٠٩

 إلـى وجـود مـستوى عـالٍ مـن قلـق المـستقبل        البحـث بالمملكة العربية السعودية، وتوصل  

لدى الطالب المعلمين، وعدم وجود فروق دالة في درجة قلق المستقبل تعود إلى اخـتالف           

 . لدى الطالب المعلمين) لتراكميا المعدل – األكاديمي التخصص –العمر الزمني (

 هـدف إلـى التعـرف علـى     بحـث بـإجراء  ) ٢٠١٢شقير وعماشة والقرشـي،  (كما قامت      

وقلـق المـستقبل، وتـأثير المـستوى        ) ومعاييرها الثالثة (العالقة االرتباطية بين جودة الحياة      

وقلـق  )  الثالثـة  ومعاييرهـا  (الحيـاة  جـودة  علـى ) التربـوي  الـدبلوم  –التربية الخاصـة    (الدراسي  

) ١٥٠(لتنبؤ بقلـق المـستقبل مـن جـودة الحيـاة، وتكونـت العينـة مـن                  المستقبل وإمكانية ا  

طالبة بالـدبلوم التربـوي بجامعـة الطـائف، وطُبـق علـى العينـة        ) ١٥٠(طالبة بالتربية الخاصة، و   

، وتوصــل )إعــداد الباحثــات (وقلــق المــستقبل  ) إعــداد الباحثــات (جــودة الحيــاة  : مقياســي

جبــة بــين جــودة الحيــاة وبــين معاييرهــا الثالثــة،    إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة مو البحــث

وبـــين قلـــق ) ومعاييرهـــا الثالثـــة(ووجـــود عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة ســـالبة بـــين جـــودة الحيـــاة   
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 قلـق  علـى ) تربوي دبلوم –التربية الخاصة   (المستقبل، ووجود تأثير دال للمستوى الدراسي       

كـن التنبـؤ بقلـق المـستقبل       وعة طالبات الـدبلوم التربـوي، وال يم       مجم اتجاه في المستقبل

 .البحثمن جودة الحياة لدى عينة 

 هدف إلـى الكـشف عـن العالقـة المحتملـة بـين قلـق          بحث) ٢٠١٢أبو الهدى،   (وأجرى       

المـــستقبل ومعنـــى الحيـــاة لـــدى مجمـــوعتين مـــن الطـــالب المـــصريين المقيمـــين بمملكـــة  

 مـن  اطالبـ ) ٢٥٨( من  البحثة  البحرين والطالب البحرينيين بالمرحلة الثانوية، وتكونت عين      

، واستخدم الباحـث مقيـاس قلـق المـستقبل          ا مصري اطالب) ٩١(، و ا بحريني اطالب) ١٦٥(بينهم  

 عـن وجـود فـروق دالـة إحـصائية      البحـث ومقياس معنى الحيـاة مـن إعـداد الباحـث، وأسـفر        

بــين الطــالب المــصريين والبحــرينيين فــي قلــق المــستقبل لــصالح الطــالب المــصريين، كمــا     

انت هناك فروق دالة إحصائية بين المجموعتين في معنى الحياة وكانت الفروق لـصالح              ك

الطالب المصريين، و وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً بين قلق المستقبل ومعنـى         

 .الحياة لدى كل من المجموعتين

 :غير العقالنيةدراسات تناولت األفكار : ثانياً

ــدالغفار، (قامــت        غيــر العقالنيــة  هــدف إلــى تحديــد األفكــار   بحــثبــإجراء ) ٢٠٠٧عب

غيـر  مقياس األفكار تم تطبيق المنبئة باضطراب االكتئاب لدى عينة من طالب الجامعة، و   

لالكتئــاب، ) ١٩٩٣(، ومقيــاس بيــك  )١٩٨٣ ,Hooper & Layne( مــن إعــداد  العقالنيــة

ــ) ٦٦٠( مــن البحــثوتكونــت عينــة   عامــاً، ) ٢٢-١٧(م مــن  وطالبــة، وتراوحــت أعمــاره اطالب

 إلـى وجـود   البحـث يمثلون عدداً من الكليات النظرية والعملية بجامعة بني سويف، وتوصل        

 ومؤشـرات االكتئـاب، ووجـود فـروق دالـة بـين             غير العقالنية عالقة دالة تنبؤية بين األفكار      

 بحـث ال وذلـك لـصالح اإلنـاث، وأوضـح          غيـر العقالنيـة   الذكور واإلناث في كـم ونـوع األفكـار          

 علــى طلبــة الجامعــة، وهــي فئــة لــم       غيــر العقالنيــة  الكفــاءة القياســية لمقيــاس األفكــار     

 .يستخدم المقياس معها من قبل
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 غيـر العقالنيـة   هـدف إلـى التعـرف علـى األفكـار         بحـث بإجراء  ) ٢٠٠٩نوري،  (كما قام      

 – ٢٠٠٥(لــدى طلبــة الجامعــة، وعالقتهــا بتكــيفهم النفــسي واالجتمــاعي للعــام الدراســي     

ــر العقالنيــة  األفكــار مقيــاس تطبيــق وتــم ،)٢٠٠٦ ، ومقيــاس )١٩٩٢محمــد، ( مــن إعــداد  غي

طالــب ) ٤٠٠ (البحــث، وبلغــت عينــة )١٩٩٥(التكيــف النفــسي واالجتمــاعي مــن إعــداد مــاير   

 إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي األفكـار               البحـث وطالبة بجامعة الموصل، وتوصل     

لطالبــات وفقــاً لمتغيــر الجــنس والمرحلــة الدراســية، ووجــود   بــين الطــالب واغيــر العقالنيــة

 بـين الطلبـة تعـزي إلـى تفاعـل متغيـري       غيـر العقالنيـة   فروق ذات داللة إحصائية في األفكار       

غيــر الجــنس والمرحلــة الدراســية، وعــدم وجــود عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين األفكــار     

 .حثالب والتكيف النفسي واالجتماعي لدى عينة العقالنية

غيــر  هــدف إلــى معرفــة العالقــة بــين األفكــار   بحــثبــإجراء ) ٢٠١٠القيــسي، (وقامــت     

 والمستوى الدراسـي والجـنس وتقـدير الـذات لـدى طلبـة جامعـة الطفيلـة التقنيـة،                    العقالنية

غيـر  ، ومقياس األفكـار  )٢٠٠٦ذويب، ( مقياس تقدير الذات من إعداد    في البحث واستخدم  

ــ) ٢٨٠( مـــن البحـــث، وتكونـــت عينـــة )٢٠٠٦ادات، جـــر( مـــن إعـــداد العقالنيـــة  وطالبـــة اطالبـ

 إلـى   البحـث موزعين علـى كافـة المـستويات الدراسـية مـن مرحلـة البكـالوريوس، وتوصـل                  

 لـــدى طـــالب وطالبـــات غيـــر العقالنيـــةوجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائياً فـــي مـــستويات األفكـــار 

العــزو الــداخلي للفــشل،   علــى أبعــاد  غيــر العقالنيــة ن مــستويات األفكــار  إالجامعــة، حيــث  

وتقييم الذات السلبي، وسرعة االنفعال كانت لدى اإلناث أعلى منها لـدى الـذكور، ووجـود                

، كما أشـارت النتـائج إلـى    البحث لدى عينة   غير العقالنية أثر للمستوى الدراسي في األفكار      

 نيــةغيــر العقالارتبــاط تقــدير الــذات بــشكل دال إحــصائياً عنــد اإلنــاث بمقيــاس األفكــار         

 .تقييم الذات السلبي، العزو الداخلي للفشل، وسرعة االنفعال: وبثالثة أبعاد هي

 هـدف إلـى   بحـث بـإجراء  ) ٢٠١٠ ,Dryden & Saskia(كمـا قـام درايـدن وساسـكيا         

 المرتبطـة بـسلوك التـسويف األكـاديمي ودور اإلرشـاد       غير العقالنيـة  التعرف على األفكار    

غيــر  يــف مــن هــذا الــسلوك، وتــم تطبيــق مقيــاس األفكــار        العقالنــي االنفعــالي فــي التخف  
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طالبـاً جامعيـاً مـن الجنـسين،     ) ٩٦( مـن  البحث من إعداد الباحثين، وتكونت عينة   العقالنية

 إلى وجود أفكار غير عقالنية تتمثل في الخوف الشديد من الفشل، والتردد     البحثوتوصل  

دالـــة إحـــصائياً بـــين الطـــالب فـــي اتخـــاذ القـــرارات، وتجنـــب اآلخـــرين، وعـــدم وجـــود فـــروق 

الــدور الفعــال لإلرشــاد أهميــة  بالبحــث، وأوضــح غيــر العقالنيــةوالطالبــات فــي تلــك األفكــار  

 . البحثالعقالني االنفعالي في تعديل تلك األفكار لدى عينة 

 هــدف إلــى التعــرف علــى العالقــة بــين التفكيــر    بحــثبــإجراء ) ٢٠١١جعفــر، (وقامــت     

ــر العقالنــ العقالنــي  ــر       يوغي ــاث فــي التفكي ــذكور واإلن ــين ال ــاب، ومعرفــة الفــروق ب  واالكتئ

جامعـة عـدن،    ) صـبر ( وكذلك فـي االكتئـاب لـدى طلبـة كليـة التربيـة               غير العقالني العقالني  

) ٢٠٠٠حــسيب، ( مــن إعــداد وغيــر العقالنيــة مقيــاس األفكــار العقالنيــة البحــثواســتخدم 

، واشـتملت   )١٩٩٠عبـدالفتاح،   (مـصرية   لالكتئـاب تعريـب علـى البيئـة ال        ) ١٩٦١(ومقياس بـك    

 البحثبجامعة عدن، وتوصل    ) صبر(طالب وطالبة من كلية التربية      ) ٢٩٢( على   البحثعينة  

 واالكتئـاب، ووجـود   غيـر العقالنيـة  إلى وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين األفكار     

 لـصالح   وغيـر العقالنيـة    فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في األفكـار العقالنيـة           

 .الذكور

 :تعقيب على الدراسات السابقة

     من خالل العرض السابق للدراسات السابقة التي تناولت قلق المستقبل، وبعـضها        

 أو ربـط  بحـث ، يَتـضح أنـه ال يوجـد دراسـات حاولــت      غير العقالنيـة اآلخر الذي تناول األفكار  

 وهما قلـق المـستقبل واألفكـار      البحثمتغيرات   بين   بحث العالقة هذه المتغيرات معاً، أي     

 فــي البيئــة  بالمرحلــة الجامعيــة   قــسم علــم الــنفس  طــالب وطالبــات لــدى   غيــر العقالنيــة 

 عـن غيـره مـن الدراسـات     البحـث تميـز  يالسعودية وذلك فـي حـدود علـم الباحـث، وبالتـالي            

العقالنية في ضوء   غير  السابقة باختالفه عنها في تناوله لقلق المستقبل وعالقته باألفكار          

جامعــة اإلمــام ب  قــسم علــم الــنفس لــدى طــالب وطالبـات بعـض المتغيــرات الديموجرافيــة 

 قـسم علـم     تـم تطبيقـه علـى طـالب وطالبـات         بحـث    ال إنمحمد بن سعود اإلسالمية، كمـا       
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، حيـث يتبـين مـن خـالل األهـداف التـي             بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية            النفس

ــساب   ــات     حاولــت الدراســات ال ــم تُغــطِ أهــداف ومتطلب ــذلك  قة تحقيقهــا أنهــا ل البحــث، وب

، وذلــك مــن حيــث معرفــة  أســهم البحــث كإضــافة علــى مــا جــاءت بــه الدراســات الــسابقة  

غيــر العقالنيــة فــي ضــوء بعــض المتغيــرات   طبيعــة العالقــة بــين قلــق المــستقبل واألفكــار   

حمــد بــن ســعود جامعــة اإلمــام مب  قــسم علــم الــنفس لــدى طــالب وطالبــاتالديموجرافيــة

 حيـث يُعتبـر   البحثاإلسالمية، واستفاد الباحث من الدراسات السابقة في اختيار موضوع         

من الموضوعات الهامة في المجال النفسي والتربوي، كما اسـتفاد الباحـث مـن الدراسـات                

، حيــث إن عــدد مــن الدراســات الــسابقة تنــاول بعــض       البحــثاختيــار عينــة  فــي الــسابقة 

 باعتبارهم الـشريحة المهمـة التـي يَقـوم عليهـا             الجامعة ب وطالبات  لطال البحثمتغيرات  

نــوري،  ؛٢٠٠٧عبـدالغفار،   ؛٢٠٠٧ ,Imamoglu & Gluer( مثـل دراسـة   المجتمـع ويتطـور  

شــقير  ؛٢٠١٢معــشي،  ؛٢٠١١جعفــر،  ؛٢٠١٠ ,Dryden & Saskia ؛٢٠١٠القيــسي،  ؛٢٠٠٩

ــسابقة واســتفاد الباحــث مــن الدراســات    ، )٢٠١٢وعماشــة والقرشــي،   ــار مقــاييس  بال اختي

، وفــي اســتخدام المــنهج الوصــفي ألنــه أكثــر قُربــاً مــن الميــدان الحقيقــي للــسلوك      البحــث

، كمــا اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الــسابقة فــي البحــثاإلنــساني فــي دراســة متغيــرات 

 .غير العقالنيةالتعرف أكثر على قلق المستقبل واألفكار 

 :البحث فرضيات
 قـسم  درجـات طـالب وطالبـات    بـين  إحـصائية  داللـة  ارتباطيـه ذات  عالقـة   ال توجد-١

اإلسـالمية علـى مقيـاس قلـق المـستقبل       سـعود  بـن  محمـد  جامعـة اإلمـام  ب علـم الـنفس  

 .غير العقالنيةودرجاتهم على مقياس األفكار ) األبعاد و الدرجة الكلية(

) رجـة الكليـة  األبعـاد والد (فـي قلـق المـستقبل     إحصائية داللة ذات فروق توجد  ال-٢

 قــسم علــم طــالب وطالبــات  لــدى)األول والثــامن(المــستوى الدراسـي   متغيــر إلــى تعـزى 

 .اإلسالمية سعود بن محمد جامعة اإلمامب النفس
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  متغيـر إلـى   تعـزى غيـر العقالنيـة  فـي األفكـار    إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  توجـد   ال-٣

 جامعة اإلمامب علم النفس قسم طالب وطالبات   لدى)األول والثامن(المستوى الدراسي 

 .اإلسالمية سعود بن محمد

) األبعـاد والدرجـة الكليـة   (في قلق المـستقبل   إحصائية داللة ذات فروق توجد  ال- ٤

جامعـة  ب  قـسم علـم الـنفس   طـالب وطالبـات   لـدى ) أنثـى  – ذكـر (النـوع   متغيـر  إلـى  تعـزى 

 .اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام

 متغيـر  إلـى   تعـزى غيـر العقالنيـة  فـي األفكـار    ائيةإحـص  داللـة  ذات فـروق  توجد  ال-٥

 بـن  محمـد  جامعـة اإلمـام  ب  قـسم علـم الـنفس   طـالب وطالبـات   لـدى ) أنثـى  – ذكـر (النـوع  

 .اإلسالمية سعود

بـين متوسـطات درجـات مرتفعـي ومنخفـضي       إحـصائية  داللة ذات فروق توجد  ال-٦

جامعـة  ب م علـم الـنفس     قـس  من طـالب وطالبـات    ) األبعاد والدرجة الكلية  (قلق المستقبل   

 .غير العقالنيةاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية على مقياس األفكار 

 :البحثمنهج 
ــع الباحــث المــنهج الوصــفي بواســطة أســلوب البحــث االرتبــاطي، للتعــرف علــى              اتب

 فـي  غيـر العقالنيـة  واألفكـار   )األبعـاد و الدرجـة الكليـة   (طبيعة العالقة بين قلـق المـستقبل       

جامعــة ب  قــسم علــم الــنفس المتغيــرات الديموجرافيــة لــدى طــالب وطالبــات  ضــوء بعــض 

 بـين مرتفعـي ومنخفـضي    درجـة الفـروق  اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية، وللتعـرف علـى         

 غير العقالنية في درجاتهم على مقياس األفكار      ) األبعاد و الدرجة الكلية   ( قلق المستقبل 

مــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية،     جامعــة اإلب  قــسم علــم الــنفس  مــن طــالب وطالبــات  

بــين طــالب  ) األبعــاد و الدرجــة الكليــة (  فــي قلــق المــستقبل درجــة الفــروق وللتعــرف علــى  

رجـع  ت قـد   ،والتـي جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية             ب  قسم علم النفس   وطالبات

 فـروق درجـة ال ، ولمعرفة   )ذكور، إناث ( والنوع   )األول والثامن (المستوى الدراسي   إلى متغير   

جامعة اإلمام محمد بـن  ب  قسم علم النفس  بين طالب وطالبات   غير العقالنية في األفكار   
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، والنــوع )األول والثــامن(المــستوى الدراســي رجــع إلــى متغيــر  ت قــد والتــيســعود اإلســالمية 

 ).ذكور، إناث(

 :البحثمجتمع 
وريوس  من الطـالب والطالبـات المنتظمـين فـي مرحلـة البكـال             البحثتكون مجتمع        

جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية بمدينــة الريــاض، والبــالغ قــسم علــم الــنفس بب

جامعــة اإلمــام محمــد بــن (. هـــ١٤٣٦ -١٤٣٥الدراســي  للعــام ا وطالبــةطالبــ) ٣٤٤٩(عــددهم 

 )هـ١٤٣٦سعود اإلسالمية، 

 :البحثعينة 
ــار أفــراد       البحــث عينــة      اعتمــد الباحــث علــى الطريقــة العــشوائية الطبقيــة فــي اختي

قــسم علــم الــنفس وذلــك مــن الطــالب والطالبــات المنتظمــين فــي مرحلــة البكــالوريوس ب 

 حيث تـم حـصر أعـداد طـالب وطالبـات مرحلـة             جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،     ب

طالبــا وطالبــة للعــام الدراســي ) ٣٤٤٩(البكــالوريوس بقــسم علــم الــنفس والبــالغ عــددهم 

المـــستويات الدراســـية وهـــي ثمـــان مـــستويات دراســـية تـــم  هــــ، وتـــم تحديـــد ١٤٣٦ -١٤٣٥

ــا المـــستوى     وضـــعها فـــي جـــدول ووقـــع االختيـــار العمـــدي علـــى مـــستويين دراســـيين وهمـ

الدراســي األول والمــستوى الدراســي الثــامن، حيــث يــشتمل المــستوى الدراســي األول علــى 

امن علــى الطــالب والطالبــات حــديثي عهــد بالجامعــة بينمــا يــشتمل المــستوى الدراســي الثــ  

الطــالب والطالبــات المتوقــع تخــرجهم حيــث يُعتبــر مــن المــستويات المتقدمــة بمرحلــة          

البكالوريوس، وبذلك يقوم البحث بمعرفـة درجـة الفـروق بـين طـالب وطالبـات المـستوى                 

ــامن المتوقــع تخــرجهم        الدراســي األول حــديثي العهــد بالجامعــة والمــستوى الدراســي الث

 لتحقيق المقارنة الجيدة ويكـون للمعلومـات أكثـر معنـى        ،والذين لديهم خبرة أكثر وذلك    

وفائدة، وبعد ذلـك تـم توزيـع جميـع طـالب وطالبـات المـستوى الدراسـي األول والمـستوى                     

الدراســي الثـــامن فــي جـــداول وهــي عبـــارة عــن قائمـــة مــن األرقـــام تــم ترتيبهـــا بواســـطة       

طالبــا ) ٢٣٠(ت الكمبيــوتر وذلــك لــضمان عــدم تسلــسلها وأخــذ عينــة عــشوائية منهــا بلغــ 
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اســتبانة لقلــق المــستقبل واألفكــار غيــر العقالنيــة علــى عينــة      ) ٢٣٠(وطالبــة، وتــم توزيــع  

اسـتبانات  ) ٦(وهـي المناسـب مـن االسـتبانات، حيـث كـان الفاقـد               ) ٢٢٤(البحث، وتم جمع    

) ٢٢٤(وذلــك لعــدم اكتمــال بياناتهــا وعــدم اإلجابــة عليهــا، وبالتــالي أصــبحت عينــة البحــث   

بة من قسم علم النفس بالمستوى الدراسـي األول والمـستوى الدراسـي الثـامن       طالبا وطال 

) ١(والجـدول التـالي رقـم       بمرحلة البكالوريوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،         

 :يوضح ذلك

  البحثيوضح وصف أفراد عينة ) ١(جدول رقم 

المستوى الدراسي  )األول(المستوى الدراسي 
 اإلجمالي )الثامن(

 
النسبة  العدد

النسبة  العدد المئوية
النسبة  العدد المئوية

 المئوية

 %٥٠٫٩ ١١٤ %٢٦٫٨ ٦٠ %٢٤٫١ ٥٤ طالب

 %٤٩٫١ ١١٠ %٢٦٫٨ ٦٠ %٢٢٫٣ ٥٠ طالبات
 %١٠٠٫٠ ٢٢٤ %٥٣٫٦ ١٢٠ %٤٦٫٤ ١٠٤ اإلجمالي

طالباً وطالبة من   ) ٢٢٤( هو   البحثأن حجم عينة    ) ١(     يتضح من الجدول السابق رقم      

مرحلــة البكــالوريوس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية    قــسم علــم الــنفس ب 

) ٥٠(وا طالبــ) ٥٤( بواقــع المــستوى الدراســي األول مــن طــالب وطالبــات) ١٠٤: (مقــسمة إلــى

 .طالبة) ٦٠(وا طالب) ٦٠( بواقع المستوى الدراسي الثامنطالباً وطالبةً من ) ١٢٠(طالبة، و

 :البحثأدوات 
 لجمــــع البيانــــات البحــــثارة عــــن المقــــاييس التــــي تــــم اســــتخدامها فــــي       هــــي عبــــ

 :والمعلومات وهي على النحو التالي

 :مقياس قلق المستقبل: أوالً

، )٢٠٠٥شــقير، ( مقيــاس قلــق المــستقبل مــن إعــداد  البحــثاســتخدم الباحــث فــي       

ا يـضمن  ووقع االختيـار علـى هـذا المقيـاس لعـدة مبـررات وهـي أنـه يتمتـع بـصدق وثبـات ممـ                  
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 يتميـز بوضـوح المفـردات مـن حيـث المعنـى والـصياغة اللغويـة،                 صالحيته لالسـتخدام، كمـا    

، وقامـت   البحـث تناسب مع خـصائص وطبيعـة عينـة         تله  وقام الباحث بتعديل بعض عبارات    

 العربيــة واألجنبيــة التــي اهتمــت بقلــق  األبحــاثمُعــدة المقيــاس بمراجعــة مــا توصــلت إليــه   

 :ن مفتوح تم فيه توجيه أسئلة على النحو التاليالمستقبل، وأعدت استبيا

 ؟)بصفة عامة(ماذا تعني كلمة المستقبل من وجهة نظرك  -أ 

هل صورة المستقبل في ذهنك مشرقة أم ال؟ عبر برأيك عن صورة المـستقبل،               -ب 

إذا كانت اإلجابة بـ ال لماذا صورة المستقبل فـي ذهنـك غيـر مـشرقة؟ ومـا هـي المؤشـرات          

 الدالة على ذلك؟

 ا الذي يخيفك ويسبب لك القلق على مستقبلك؟م -ج 

طالــب وطالبــة بالفرقــة الرابعــة  ) ١٠٠(بعــد ذلــك تــم عــرض االســتبيان المفتــوح علــى       

طالـب وطالبـة بالـدبلوم العـام بـنفس الكليـة، بعـد        ) ١٠٠(بكلية التربية جامعة طنطا، وأيضاً  

ينها وبين مجموعة من    ذلك راجعت مُعدة المقياس إجابات الطالب والطالبات وطابقت ب        

البنـود التــي ســبق لهــا إعــدادها مــن التــراث األدبــي والنفــسي لقلــق المــستقبل، وتوصــلت إلــى  

أســاتذة متخصــصين فــي علــم الــنفس     ) ١٠(عبــارة، تــم عــرض قائمــة العبــارات علــى      ) ٤٢(

والصحة النفـسية واإلرشـاد النفـسي وكـان مـن بيـنهم أسـاتذة مـن الـسعودية واإلمـارات،                     

عبارة لم تحظ باالتفاق بين المحكمين لتكرارهـا فـي الـصياغة،            ) ١٤(استبعاد  بعد ذلك تم    

ولتقارب بعضها اآلخر في المضمون، وكان الرفض األكيد في األغلبيـة للعبـارات التـي تُعبـر          

بــشكل صــريح عــن النظــرة التــشاؤمية للمــستقبل، فأصــبح المقيــاس فــي صــورته النهائيــة     

مراجعـة القائمـة لغويـاً، وصـياغتها بأسـلوب واضـح       عبارة، بعـد ذلـك تمـت       ) ٢٨(يتكون من   

إلـــى مجموعـــة مـــن المحـــاور ) ٢٨(ومفهـــوم ومبـــسط، وتـــم تحليـــل عبـــارات المقيـــاس الــــ  

الرئيــسية التــي تركــز علــى جوانــب قلــق المــستقبل وتوصــلت مُعــدة المقيــاس إلــى وجــود       

 :التالي) ٢(خمسة محاور رئيسية يوضحها الجدول رقم 
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 يع محاور مقياس قلق المستقبل وعبارات كل محوريبين توز) ٢(جدول رقم 
 أرقام العبارات المحــور

 ٢٤-٢٢-٢١-٢٠-١٧ .القلق المتعلق بالمشكالت الحياتية المستقبلية -١
 ٢٦-٢٥-١٩-١٨-١٠ .قلق الصحة وقلق الموت -٢
 ٢٨-٢٣-١٤-١٣-١١-٦-٣ ).قلق التفكير في المستقبل(القلق الذهني  -٣
 ١٦-١٢-٩-٨-٧-٤ .اليأس من المستقبل -٤
 ٢٧-١٥-٥-٢-١ .الخوف والقلق من الفشل في المستقبل -٥

عبارة أمام كل عبارة خمس خيارات ) ٢٨(ويشتمل  مقياس قلق المستقبل على         

، وهـذه  )يحدث دائماً، يحدث كثيراً، يحدث بدرجة متوسطة، نادراً ما يحدث، ال يحـدث أبـداً   (

لك تتـراوح الدرجـة الكليـة مـا بـين      الخيارات تقـدر مـستوى قلـق المـستقبل لـدى الفـرد، وبـذ          

 :التالي) ٣ (رقم للجدول طبقاً المستويات تحديد ويتم ،)درجة ١١٢ –صفر (

 مفتاح التصحيح ومستويات قلق المستقبل) ٣(جدول رقم 
 مستويات قلق المستقبل اتجاه التصحيح أرقام العبارات

قلــــق مــــستقبل مرتفــــع جــــداً     
 صفر-١-٢-٣-٤ ١٠ -١من   درجة١١٢-٩١من  )شديد(

  درجة٩٠-٦٨من  قلق مستقبل مرتفع
ــدل   قلــــــــــق مــــــــــستقبل معتــــــــ

  درجة٦٧-٤٥من  )متوسط(

  درجة٤٤-٢٢من  قلق مستقبل بسيط
  درجة٢١-من صفر  قلق مستقبل منخفض

 ٤-٣-٢-١-صفر ٢٨-١١من 

الدرجـــــــــــة الكليـــــــــــة لقلـــــــــــق   
 درجة ١١٢–من صفر المستقبل

مقياس من خالل صدق المحكمين، حيث بحساب صدق ال ) م٢٠٠٥(     وقامت شقير   

تم عرض المقياس خالل فترة إعـداده علـى مجموعـة مـن المتخصـصين فـي علـم الـنفس                     

والصحة النفسية واإلرشاد  النفسي، كما تم حـساب الـصدق المـرتبط بمحـك وذلـك مـن                   

خــالل تطبيــق المقيــاس الحــالي علــى نفــس العينــة التــي طبــق عليهــا مقيــاس القلــق إعــداد    

وهـو ارتبـاط دال   ) ٠٫٨٤(وبلغ معامل االرتباط بـين درجـات المقياسـين        ) م٢٠٠٠ (عبدالفتاح

صدق (ومرتفع مما يضمن صالحية المقياس لالستخدام، كما تم حساب صدق المفردات            

 دالـة  االرتبـاط  معـامالت  وجميـع ) ٠٫٩٣ – ٠٫٦٧(وتراوحت معامالت االرتبـاط بـين       ) التكوين
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دالـة عنـد مـستوى      ) ت( التمييـز واتـضح أن قيمـة         ، كما تم حساب صـدق     )٠٫٠١ (مستوى عند

بالتحقق من صدق المقيـاس عـن طريـق تطبيقـه علـى           ) م٢٠١٢العجمي،  (، كما قامت    )٠٫٠١(

مـن الجامعيـات وقامـت بحـساب الـصدق الـداخلي للمقيـاس              ) ٥٠(عينة اسـتطالعية بلغـت      

 المقياس  وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للمقياس مع محاور           

 :يوضح ذلك) ٤(والذي تناول خمسة أبعاد رئيسية والجدول التالي رقم 

 يُبين ارتباط الدرجة الكلية لمقياس) ٤(جدول رقم 

 ) م٢٠١٢العجمي، ( قلق المستقبل مع أبعاد المقياس في دراسة 
 االرتباط البعـد

 @@٠٫٧٨١ القلق المتعلق بالمشكالت الحياتية المستقبلية
 @@٠٫٧٧٤ وقلق الموت قلق الصحة 

 @@٠٫٨٢٩ )قلق التفكير في المستقبل(القلق الذهني 
 @@٠٫٨٦٦ اليأس من المستقبل

 @@٠٫٨٧٥ الخوف والقلق من الفشل في المستقبل

 )٠٫٠١(دالة عن مستوى داللة إحصائية @@ 

قـــيم معامـــل االرتبـــاط بـــين الدرجـــة الكليـــة ) ٤(يتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق رقـــم      

وهـي  ) ٠٫٨٧٥ إلـى    ٠٫٧٧٤( مع أبعاد المقياس، وتراوحت قيم معامل االرتباط من          للمقياس

بحـــساب صـــدق ) م٢٠١٢العجمـــي، (، كمـــا قامـــت )٠٫٠١(دالـــة إحـــصائياً عنـــد مـــستوى داللـــة  

االتساق الداخلي للمقياس مـن خـالل حـساب معـامالت ارتبـاط العبـارات بالدرجـة الكليـة                   

 : ذلكيوضح) ٥(للمقياس، والجدول التالي رقم 

 يُبين ارتباط كل عبارة بالدرجة) ٥(جدول رقم 

 )م٢٠١٢العجمي، ( الكلية لمقياس قلق المستقبل في دراسة 
 االرتباط رقم العبارة االرتباط رقم العبارة

٠٫٧٤٧ ١٥ @@٠٫٥٤٨ ١@@ 
٠٫٧٠٣ ١٦ @@٠٫٤٥٨ ٢@@ 
٠٫٦٩٢ ١٧ @@٠٫٥٢٨ ٣@@ 
٠٫٤٥٩ ١٨ @@٠٫٤٦٢ ٤@@ 
٠٫٥٣٧ ١٩ @@٠٫٠٢٥ ٥@@ 
٠٫٥٨٦ ٢٠ @@٠٫٠٣٠ ٦@@ 
٠٫٥١٣ ٢١ @@٠٫٦٥٤ ٧@@ 
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 االرتباط رقم العبارة االرتباط رقم العبارة
٠٫٦٦٥ ٢٢ @@٠٫٥٦٥ ٨@@ 
٠٫٧٨٧ ٢٣ @@٠٫٧٠٩ ٩@@ 
٠٫٦٦٨ ٢٤ @@٠٫٦٦٥ ١٠@@ 
٠٫٣٣٧ ٢٥ @@٠٫٤٨٧ ١١@@ 
٠٫٣١٩ ٢٦ @@٠٫٥٧٢ ١٢@@ 
٠٫٧٢٧ ٢٧ @@٠٫٤١٧ ١٣@@ 
٠٫٣٢٧ ٢٨ @@٠٫٣٩٤ ١٤@@ 

 )٠٫٠١(دالة إحصائية عند مستوى @@ 

أن جميـع معــامالت ارتبـاط العبــارات بالدرجــة   ) ٥(لــسابق رقــم يتـضح مــن الجـدول ا       

ــة      ــة إحــصائياً عنــد مــستوى دالل ــة علــى ارتفــاع    ) ٠٫٠١(الكليــة للمقيــاس دال وهــذا يعطــي دالل

معــامالت االتــساق الــداخلي لمقيــاس قلــق المــستقبل ممــا يــشير إلــى أن المقيــاس يتمتــع      

 .بصدق مرتفع

لصدق التمييزي للمقياس وذلك عـن طريـق        بحساب ا ) م٢٠١٢العجمي،  (كما قامت        

ترتيــب أفــراد عينــة البحــث تــصاعدياً وبعــد ذلــك تــم أخــذ مجمــوعتين، مجموعــة المــستوى  

 من العينة وبـذلك يكـون عـدد         %٢٧العالي ومجموعة المستوى المنخفض، والتي تشكل       

 مــن المجموعــة الالتــي %٢٧، وتــم إجــراء المقارنــة الطرفيــة بــين )١٤(أفــراد كــل مجموعــة 

حـــصلن علـــى درجـــات مرتفعـــة فـــي المقيـــاس والمجموعـــة الالتـــي حـــصلن علـــى درجـــات     

يوضح االختالف بين المجمـوعتين الطـرفيتين للمقيـاس    ) ٦(منخفضة، والجدول التالي رقم     

 .١٤= ن 
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 لمعرفة الفروق بين منخفضات) ت(اختبار ) ٦(جدول رقم 

 ده درجة قلق المستقبل ومرتفعات درجة قلق المستقبل على أبعا

 )م٢٠١٢العجمي، ( والدرجة الكلية لمقياس قلق المستقبل في دراسة 

مستوى  البعد
مستوى  ت االنحراف المتوسط العدد القلق

 المالحظة الداللة

منخفضات 
مستوى 
 القلق

قلق  ١٫٣ ٨ ١٤
مشكالت 
مرتفعات  الحياة

مستوى 
 القلق

٣٫٢ ٢١ ١٤ 

 دالة @@٠٫٠٠٠ ١٤٫١٥

منخفضات 
 مستوى
 القلق

٢٫٧ ١٠ ١٤ 

 قلق الصحة
مرتفعات 
مستوى 
 القلق

٣٫٣ ٢٣ ١٤ 

 دالة @@٠٫٠٠٠ ١١٫١٣

منخفضات 
مستوى 
 القلق

٢٫٠ ٧ ١٤ 
القلق 
مرتفعات  الذهني

مستوى 
 القلق

٢٫٧ ١٩ ١٤ 

 دالة @@٠٫٠٠٠ ١٢٫١٧

منخفضات 
مستوى 
 القلق

١٫٥ ٩ ١٤ 
اليأس من 
مرتفعات  المستقبل

مستوى 
 القلق

٣٫٢ ١٩ ١٤ 

 دالة @@٠٫٠٠٠ ١٣٫٨٠

منخفضات 
مستوى 
 القلق

٢٫١ ١٠ ١٤ 
الخوف 
مرتفعات  والقلق

مستوى 
 القلق

١٫٣ ٢٠ ١٤ 

 دالة @@٠٫٠٠٠ ١٤٫٥٩

 )٠٫٠١(دالة عن مستوى داللة @@ 



 

 
٤٤ 

 في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية لدى عقالنيةغير القلق المستقبل وعالقته باألفكار 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةب  قسم علم النفسطالب وطالبات

 محمد بن مترك آل شري القحطاني. د

ــالي فــإن    ) ٦(يتــضح مــن الجــدول الــسابق رقــم          وجــود فــروق بــين المتوســطين وبالت

راد، وجميـع القـيم دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى       عبارات المقياس قادرة على التمييز بين األف   

وهذه داللة على وجود فروق بين منخفضات درجة قلق المـستقبل ومرتفعـات             ) ٠٫٠١(داللة  

 .درجات قلق المستقبل، وهذا يشير إلى أن المقياس يتمتع بصدق مرتفع

ــذ       و ــي هـ ــالي فـ ــام الباحـــث الحـ ــق     البحـــث اقـ ــاس قلـ ــات مقيـ ــدق وثبـ ــن صـ ــد مـ  بالتأكـ

قـسم   مـن     وطالبـة  طالبـا ) ٥٠( عن طريق تطبيقه علـى عينـة اسـتطالعية بلغـت             المستقبل

تــم التأكــد مــن صــدق مــن ثــم جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، و ب علــم الــنفس

 الحــالي عــن طريــق اســتخدام طريقــة     البحــثمقيــاس قلــق المــستقبل المــستخدم فــي     

مجمـوع درجـات البعـد الـذي     معامالت االرتباط بين كل عبارة و االتساق الداخلي بحساب

ــي الجــدول رقــم       ــارة، وفيمــا يل ــه هــذه العب ــائج التــي أســفرت عنهــا    ) ٧(تنتمــي إلي يوضــح النت

 :المعالجة اإلحصائية للصدق

يبين ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ) ٧(جدول رقم 

  الحاليالبحثلمقياس قلق المستقبل في 

م رق معامل االرتباط
رقم  معامل االرتباط المفردة

رقم  معامل االرتباط المفردة
 المفردة

.١ (**)٦٠٩. ١١ (**)٤٧٤. ٢١ (*)٢٩٠ 
.٢ (**)٥٩٤. ١٢ (**)٥٠٠. ٢٢ (**)٥٧٩ 
.٣ (**)٤٧٢. ١٣ (**)٦٢٨. ٢٣ (**)٦٧٠ 
.٤ (**)٤٦٠. ١٤ (**)٥٨٤. ٢٤ (**)٥٣٤ 
.٥ (**)٥٨٧. ١٥ (**)٥١٢. ٢٥ (**)٤٦٧ 
.٦ (**)٦٧٩. ١٦ (*)٣٤٠. ٢٦ (**)٥٠٩ 
.٧ (**)٥٤٤. ١٧ (*)٢٩٤. ٢٧ (*)٢٨٦ 

.٨ (**)٤٦٠. ١٨ (**)٥٤٥. ٢٨ (**)٤٧٤ 
  .٩ (*)٢٨١. ١٩ (**)٦١٣ 
  .١٠ (*)٣٠٣. ٢٠ (**)٥٠٤ 

 ٠٫٠٥دالة عند مستوى    @          ٠٫٠١دال عند مستوى                             @@ 
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، )٠٫٠١( أن جميــع العبــارات دالـــة عنــد مـــستوى    )٧(يتــضح مــن الجـــدول الــسابق رقـــم    

وهذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي كما يـشير إلـى مؤشـرات               ) ٠٫٠٥(و

  .هذا البحثصدق جيدة مما يؤكد صدق المقياس وإمكانية االعتماد عليه في 

كما قـام الباحـث الحـالي بالتأكـد مـن صـدق مقيـاس قلـق المـستقبل المـستخدم فـي                   

معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل بعــد مــن أبعــاد المقيــاس     عــن طريــق حــسابالبحــث

يوضـح النتـائج    ) ٨(، والجدول التالي رقم     )الدرجة الكلية (ومجموع درجات المقياس ككل     

  :التي أسفرت عنها المعالجة اإلحصائية

 يبين ارتباط درجة كل بعد من) ٨(جدول رقم 

  الحاليالبحثة الكلية للمقياس في  أبعاد مقياس قلق المستقبل بالدرج
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس البعد

 (**)٧٥٠. القلق المتعلق بالمشكالت الحياتية المستقبلية
 (**)٧٨٠. قلق الصحة وقلق الموت

 (**)٧٥٢. )قلق التفكير في المستقبل(القلق الذهني 
 (**)٧٤٨. اليأس من المستقبل

 (**)٧٤٣. الفشل في المستقبلالخوف والقلق من 

             ٠٫٠١دال عند مستوى                             @@ 

أن جميع معـامالت ارتبـاط درجـة كـل بعـد مـن              ) ٨(يتضح من الجدول السابق رقم           

) ٠٫٠١(أبعاد مقياس قلق المستقبل بالدرجـة الكليـة للمقيـاس موجبـة ودالـة عنـد مـستوى                   

 .البحث  هذاقياس وإمكانية االعتماد عليه فيمما يؤكد صدق الم

بحـــساب ثبـــات المقيـــاس ) م٢٠٠٥شـــقير، (وللتحقـــق مـــن ثبـــات المقيـــاس قامـــت       

 ثبـــات يـــدل علـــىو) ٠٫٨١(بطريقـــة إعـــادة التطبيـــق وبلـــغ معامـــل االرتبـــاط بـــين التطبيقـــين  

) ٠٫٩٢٣(بحــساب معامــل ثبــات ألفاكرونبــاخ وبلــغ ) م٢٠٠٥شــقير، (المقيــاس، كمــا قامــت 

بتطبيـق  ) م٢٠١٢العجمـي،   (وهي قيمة تدل على درجـة ثبـات مقبولـة للمقيـاس، كمـا قامـت                 

طالبــة وقــام بحــساب الثبــات باســتخدام ) ٥٠(المقيــاس علــى عينــة مــن الجامعيــات بلغــت 

 :يوضح ذلك) ٩(معامالت ألفاكرونباخ وطريقة التجزئة النصفية، والجدول التالي رقم 



 

 
٤٦ 

 في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية لدى عقالنيةغير القلق المستقبل وعالقته باألفكار 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةب  قسم علم النفسطالب وطالبات

 محمد بن مترك آل شري القحطاني. د

معامل (ثبات مقياس قلق المستقبل وهي يُبين طرق حساب ) ٩(جدول رقم 

 ).م٢٠١٢ العجمي، (دراسة في) جتمان - براون سبيرمان –ألفاكرونباخ 
 معامل ألفاكرونباخ عدد العبارات البعد التجزئة النصفية

 جتمان سبيرمان براون
 ٠٫٧٨ ٠٫٨٢ ٠٫٨٦ ٥ البعد األول
 ٠٫٦٠ ٠٫٧٧ ٠٫٨٦ ٥ البعد الثاني
 ٠٫٦٠ ٠٫٦١ ٠٫٨٥ ٧ البعد الثالث
 ٠٫٨٠ ٠٫٨١ ٠٫٨٣ ٦ البعد الرابع
 ٠٫٦١ ٠٫٦٥ ٠٫٨٣ ٥ البعد الخامس

 ٠٫٨٢ ٠٫٨٥ ٠٫٨٧ ٢٨ درجة ثبات المقياس

بأن جميع قيم معامالت الثبات تـشير إلـى ثبـات           ) ٩(     يتضح من الجدول السابق رقم      

 .المقياس

اب معامــل  بــالتحقق مــن ثبــات المقيــاس بحــس البحــث  هــذاوقــام الباحــث الحــالي فــي 

 كما قام الباحث بحساب الثبات باستخدام طريقتي التجزئة النصفية          ،ثبات ألفا كرونباخ  

 : يوضح ذلك) ١٠(، والجدول التالي رقم ) براون-جتمان، وسبيرمان (

 يوضح طرق حساب ثبات مقياس قلق) ١٠(جدول رقم 

 ) ٥٠=ن() جتمان – سبيرمان براون -خألفا كرونبا( الحالي البحثالمستقبل في 
 ألفا كرونباك األبعاد التجزئة النصفية

 جتمان براون-سبيرمان
ــشكالت الحياتيــــة     ــق بالمــ ــق المتعلــ القلــ

 ٧٨٨. ٧٩١. ٨٦٠. المستقبلية

 ٧٥٧. ٧٧٩. ٨٥٤. قلق الصحة وقلق الموت
ــر فـــــــي  (القلـــــــق الـــــــذهني  قلـــــــق التفكيـــــ

 ٨٢٣. ٨٢١. ٨٩٧. )المستقبل

 ٧٣٩. ٧٤٤. ٧٩٨. اليأس من المستقبل
 ٨١٥. ٨١١. ٨٢٢. لخوف والقلق من الفشل في المستقبلا

 ٨٨٩. ٨٩١. ٩٠١. الدرجة الكلية لقلق المستقبل

) ٠٫٧٠(أن جميـع قـيم معـامالت الثبـات تزيـد عـن            ) ١٠(يتضح من الجدول الـسابق رقـم        

 .البحثبما يدل على ثبات المقياس وإمكانية االعتماد عليه واستخدامه في 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٧
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 :قالنيةغير العمقياس األفكار 
 مــن إعــداد هــوبر غيــر العقالنيــة مقيــاس األفكــار البحــث  هــذااســتخدم الباحــث فــي     

ــة    ) ١٩٨٣ ,Hooper & Layne(واليـــن  ــة العربيـ ــى البيئـ ــين علـ ــة وتقنـ ــداهللا (ترجمـ عبـ

ووقــع االختيــار ، )هـــ١٤٣٤المطيــري، (وتطبيقــه علــى البيئــة الــسعودية  ) ٢٠٠٢وعبــدالرحمن، 

ات ،وهـــي أنــه يتمتـــع بــصدق وثبــات ممـــا يــضمن صـــالحيته     علــى هــذا المقيـــاس لعــدة مبــرر    

وقــام   يتميــز بوضــوح المفــردات مــن حيــث المعنــى والــصياغة اللغويــة،       لالســتخدام، كمــا 

الباحــث بتعــديل بــسيط لــبعض عبــارات المقيــاس ليتناســب مــع خــصائص وطبيعــة عينــة    

غيـر  ار  عبـارة موزعـة علـى األفكـ       ) ٤٤(، ويشتمل المقيـاس فـي صـورته الحاليـة علـى             البحث

وهي طلب االستحسان، ابتغاء الكمـال الشخـصي،        ) Ellis( اإلحدى عشر إلليس     العقالنية

اللوم القاسي للذات ولآلخرين، توقع الحوادث الغير سـارة، التهـور االنفعـالي، القلـق الزائـد،                 

تجنب المـشكالت، االعتمـاد المطلـق علـى اآلخـرين، الـشعور بـالعجز، االنزعـاج لمـشاكل                 

 :يوضح ذلك) ١١(غاء الحلول الكاملة، والجدول التالي رقم اآلخرين وابت

 يوضح توزيع عبارات المقياس ) ١١(  جدول رقم 

 )Ellis( اإلحدى عشر إلليس غير العقالنية على األفكار 
 البعد رقم العبارة البعد رقم العبارة البعد رقم العبارة البعد رقم العبارة

٤ ٣٤ ١٠ ٢٣ ١٠ ١٢ ١ ١ 
٦ ٣٥ ١١ ٢٤ ٢ ١٣ ٩ ٢ 
٦ ٣٦ ٩ ٢٥ ٤ ١٤ ٧ ٣ 
٨ ٣٧ ١١ ٢٦ ٢ ١٥ ٩ ٤ 
٧ ٣٨ ٢ ٢٧ ٢ ١٦ ٧ ٥ 
٨ ٣٩ ٣ ٢٨ ١ ١٧ ٧ ٦ 
٨ ٤٠ ١ ٢٩ ٤ ١٨ ١ ٧ 
٨ ٤١ ٣ ٣٠ ٥ ١٩ ٦ ٨ 
١٠ ٤٢ ٣ ٣١ ٥ ٢٠ ٥ ٩ 
١١ ٤٣ ٣ ٣٢ ٥ ٢١ ٦ ١٠ 
٩ ٤٤ ٤ ٣٣ ١٠ ٢٢ ١١ ١١ 

ئي علـى األفكـار     توزيع العبارات بـشكل عـشوا     ) ١١(     يتضح من الجدول السابق رقم      

 بواقع أربعـة عبـارات لكـل فكـرة مـن األفكـار وأصـبح العـدد الكلـي لعبـارات            غير العقالنية 



 

 
٤٨ 

 في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية لدى عقالنيةغير القلق المستقبل وعالقته باألفكار 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةب  قسم علم النفسطالب وطالبات

 محمد بن مترك آل شري القحطاني. د

المقياس إلى اللغـة العربيـة      ) ٢٠٠٢عبداهللا وعبدالرحمن،   (عبارة، وقد ترجم    ) ٤٤(المقياس  

، والمقيـاس مـصمم     البحثالبسيطة التي تتناسب مع المستويات العمرية المختلفة لعينة         

، بحيــث يختــار المبحــوث إجابــة واحــدة مــن    )Likert(ســاً علــى غــرار مقيــاس ليكــرت   أسا

 :خمسة بدائل لإلجابة كما يلي

صـفر مـن   (وهـي أن الفكـرة ال تـرد إلـى ذهنـك وال تُفكـر فيهـا أبـداً                    : ال ترد لذهني أبـداً     -١

 ).الوقت

 . من الوقت%٢٥وتعني أن الفكرة ترد إلى ذهنك بنسبة : ترد أحياناً -٢

 . من الوقت%٥٠وتعني أن الفكرة ترد إلى ذهنك بنسبة : وقتترد نصف ال -٣

 . من الوقت%٧٥وتعني أن الفكرة ترد إلى ذهنك بنسبة : ترد أغلب الوقت -٤

ــاً  -٥ ــرد دائم ــى ذهنــك طــول الوقــت وال تتركــه       : ت ــرد إل  مــن %١٠٠وتعنــي أن الفكــرة ت

 .الوقت

أن كلمــا حــصل  وقــد أُعــدت كــل عبــارات المقيــاس فــي االتجــاه غيــر العقالنــي، أي          

المبحوث على درجـة مرتفعـة علـى عبـارات المقيـاس كـان فـي اتجـاه المزيـد مـن التفكيـر                        

. درجــة) ٢٢٠(درجــة إلــى  ) ٤٤(تــراوح مــدى الــدرجات علــى المقيــاس بــين      تغيــر العقالنــي و 

 ).هـ١٤٣٤؛ المطيري، ٢٠٠٢عبداهللا وعبدالرحمن، (

بتطبيـق المقيـاس    ) ٢٠٠٢ن،  عبـداهللا وعبـدالرحم   (وللتحقق من صدق المقياس قـام            

طالبــاً وطالبــة وحــساب االتــساق الــداخلي للمقيــاس وذلــك مــن خــالل حــساب     ) ٨٧(علــى 

إلـى  ) ٠٫٤١(معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية، وتراوحت قيم معامالت االرتباط مـن            

ساق وهذا يعطي داللة على ارتفـاع معـامالت االتـ         ) ٠٫٠١(وهي دالة عند مستوى داللة      ) ٠٫٧٨(

عبـداهللا وعبـدالرحمن،    (الداخلي ممـا يـشير إلـى أن المقيـاس يتمتـع بـصدق جيـد، كمـا قـام                     

بــإجراء التحليــل العــاملي بطريقــة المكونــات الرئيــسية لمــصفوفات االرتبــاط بــين         ) ٢٠٠٢

 البحـــث لـــدى عينـــة غيـــر العقالنيـــةدرجــات المكونـــات اإلحـــدى عـــشرة لمقيـــاس األفكــار   
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 اإلحدى عشرة تشبعاً داالً، مما يؤكد    غير العقالنية فكار  وأظهرت النتائج تشبع لجميع األ    

 .صدق المقياس

طالبـة  ) ٥٠(بتطبيق المقياس على عينـة مكونـة مـن          ) هـ١٤٣٤المطيري،  (كما قامت        

في البيئة السعودية وحساب صدق االتساق الـداخلي مـن خـالل حـساب معـامالت ارتبـاط           

 – ٠٫٣٨٧(ت قــيم معــامالت االرتبــاط مــا بــين  العبــارات بالدرجــة الكليــة للمقيــاس، وتراوحــ 

 االتــساق معامــل ارتفــاع علــى داللــة يعطــي وهــذا ،)٠٫٠١ (مــستوى عنــد دالــة وهــي) ٠٫٧٥٣

 فــي هــذا للتطبيــق بــه الوثــوق ويمكــن جيــد بــصدق يتمتــع المقيــاس أن إلــى ويــشير الــداخلي،

غيــر كــار بحــساب الــصدق التمييــزي لمقيــاس األف) هـــ١٤٣٤المطيــري، (، كمــا قامــت البحــث

ــة ــع، و   ) %٢٧( حيــث أخــذ  العقالني ــى التوزي ــات أعل مــن درجــات  ) %٢٧(مــن درجــات الطالب

الطالبات أدنى التوزيع، ثـم حـساب الداللـة اإلحـصائية للفـرق بـين متوسـطي المجمـوعتين،                   

طالبــة، والســتخراج عــدد أفــراد الثلــث األعلــى أو   ) ٥٠(وبمــا أن العــدد الكلــي للعينــة يــساوي   

وعنـد تقريـب    ) ١٣٫٥(، فوجـد أنـه يـساوي        )٠٫٢٧(ضرب هذا العدد في القيمـة       األدنى للتوزيع، ف  

طالبـة مـن المجموعـة ذات الـدرجات العليـا      ) ١٤(هذا الرقم إلى رقم صحيح اختارت الباحثة    

ــط        ) ١٤(و ــساب المتوسـ ــك حـ ــد ذلـ ــم بعـ ــدنيا، وتـ ــدرجات الـ ــة ذات الـ ــن المجموعـ ــة مـ طالبـ

الختبـار داللـة الفـرق      " ت"حـساب قيمـة     الحسابي واالنحراف المعياري لكل مجموعة، ثـم        

 :يوضح ذلك) ١٢(بينهما، والجدول التالي رقم 

يوضح الفرق بين المجموعات العليا والمجموعات الدنيا في درجات ) ١٢(جدول رقم 

 )هـ١٤٣٤المطيري، ( في دراسة غير العقالنيةالطالبات على مقياس األفكار 

المتوسط  العدد المجموعات
 الحسابي

ف االنحرا
الداللة  "ت"قيمة  المعياري

 اإلحصائية
 ٩٫٦١ ١٥٦٫٩٣ ١٤ أعلى التوزيع) %٢٧(
 ١٠٫٦٣ ١٠٢٫٢١ ١٤ أدنى التوزيع) %٢٧(

٠٫٠٠ ١٤٫٢٨٧ 

 ذات داللـة إحـصائية بـين        ايتـضح أن هنـاك فروقـ      ) ١٢(     من خالل الجدول السابق رقم      

نيا، وذلــك لــصالح الطالبــات درجــات الطالبــات بالمجموعــة العليــا والطالبــات بالمجموعــة الــد

للطالبات بالمجموعـة الـدنيا،     ) ١٠٢٫٢١(، مقابل   )١٥٦٫٩٣(بالمجموعة العليا بمتوسط درجات     
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 يُميــز بــين المجموعــات ذات الــدرجات العليــا والمجموعــات ذات      ممــا يــدل بــأن المقيــاس   

 .الدرجات الدنيا وبذلك فهو مقياس صادق ويمكن االعتماد عليه واستخدامه

غيــر  بالتأكــد مــن صــدق وثبــات مقيــاس األفكــار  البحــث ااحــث الحــالي فــي هــذوقــام الب

قــسم  مــن  وطالبــةطالبــا) ٥٠( عــن طريــق تطبيقــه علــى عينــة اســتطالعية بلغــت العقالنيــة

تــم التأكــد مــن صــدق مــن ثــم جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، و ب علــم الــنفس

 قـة االتـساق الـداخلي بحـساب     عـن طريـق اسـتخدام طري   غيـر العقالنيـة  مقياس األفكـار  

معامالت االرتباط بين كل عبارة ومجموع درجات المقياس ككـل، والجـدول التـالي رقـم       

 :يوضح ذلك) ١٣(

غير يبين ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكلية لمقياس األفكار ) ١٣(جدول رقم 

  الحاليالبحث المطبق في العقالنية
معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 الرتباطا

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

.١ (*)٢٩٧. ١٢ (*)٣٠٥. ٢٣ (**)٥٦٥. ٣٤ (**)٥٣٧ 
.٢ (**)٥٦٢. ١٣ (**)٤٩٨. ٢٤ (**)٤٦١. ٣٥ (**)٥٢٤ 
.٣ (**)٦٤١. ١٤ (**)٣٩٨. ٢٥ (**)٥٦٩. ٣٦ (*)٣٣٢ 
.٤ (**)٦٧٧. ١٥ (**)٣٩٤. ٢٦ (**)٤٠٦. ٣٧ (*)٣٤٧ 
.٥ (**)٤٦٢. ١٦ (**)٤٥٩. ٢٧ (**)٦٢٣. ٣٨ (*)٣٤٠ 

.٦ (**)٤٥٩. ١٧ (**)٤٣٢. ٢٨ (*)٢٩٩. ٣٩ (**)٣٨٦ 

.٧ (*)٣١٤. ١٨ (**)٧٠٧. ٢٩ (**)٥٨٧. ٤٠ (**)٤٤٤ 

.٨ (**)٥٧١. ١٩ (**)٣٦٥. ٣٠ (**)٥٦٩. ٤١ (**)٤٣٦ 
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 ٠٫٠٥دالة عند مستوى    @          ٠٫٠١دال عند مستوى                             @@ 

ــسابق رقــم      ــارات دالــة عنــد مــستوى     ) ١٣(يتــضح مــن الجــدول ال ، )٠٫٠١(أن جميــع العب

لة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي كما يـشير إلـى مؤشـرات             وهذا يعطي دال  ) ٠٫٠٥(و

  .البحث  هذاصدق جيدة مما يؤكد صدق المقياس وإمكانية االعتماد عليه واستخدامه في
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بتطبيـق المقيـاس   ) ٢٠٠٢عبـداهللا وعبـدالرحمن،   (وللتحقق من ثبـات المقيـاس قـام          

إعـــادة التطبيـــق، وتراوحـــت قـــيم  طالبـــاً وطالبـــة وحـــساب الثبـــات عـــن طريـــق  ) ٨٧(علـــى 

) ٠٫٨٤ إلـى   ٠٫٦٥(معامالت االرتباط لألبعاد بين درجات التطبيـق األول وإعـادة التطبيـق مـن               

عبـداهللا وعبـدالرحمن،    ( وإلـى ثبـات المقيـاس، كمـا قـام            جيدوهذا يشير إلى معامل ارتباط      

ت قـيم  بالتأكد مـن ثبـات المقيـاس مـن خـالل حـساب معامـل ألفاكرونبـاخ وتراوحـ           ) ٢٠٠٢

 .وهي قيم تدل على ثبات المقياس) ٠٫٧٣ إلى ٠٫٦٥(األبعاد لمعامالت ألفاكرونباخ من 

 غيـــر العقالنيـــةبحـــساب ثبـــات مقيـــاس األفكـــار ) هــــ١٤٣٤المطيـــري، (كمـــا قامـــت      

باستخدام معامل ثبات ألفاكرونباخ والتجزئة النصفية، وبلغت قيمـة معامـل ألفاكرونبـاخ             

 .وهي درجات ثبات جيدة تدل على ثبات المقياس) ٠٫٧٧٩(ية والتجزئة النصف) ٠٫٨٦٦(

 غيـر العقالنيـة    بالتحقق من ثبات مقيـاس األفكـار         البحث اوقام الباحث الحالي في هذ    

 وحساب الثبات باستخدام طريقتي التجزئة النـصفية        ،بحساب معامل ثبات ألفا كرونباخ    

 : يوضح ذلك) ١٤(، والجدول التالي رقم ) براون-جتمان، وسبيرمان (

  هذا المطبق فيغير العقالنيةيوضح طرق حساب ثبات مقياس األفكار ) ١٤(جدول رقم 

 )٥٠=ن) (جتمان – سبيرمان براون -خألفا كرونبا (البحث
 ألفا كرونباخ الطريقة التجزئة النصفية

 جتمان براون-سبيرمان
 ٧٥٨. ٧٦١. ٧٨١. غير العقالنيةاألفكار 

بمـا يـدل    ) ٠٫٧٠(أن قيم معامالت الثبات تزيـد عـن         ) ١٤(ق رقم   يتضح من الجدول الساب   

 .البحث  هذاعلى ثبات المقياس وإمكانية االعتماد عليه والوثوق بنتائجه في

 :البحثإجراءات تطبيق 
 : قام الباحث بإتباع اإلجراءات التاليةالبحث فرضياتمن أجل التحقق من      

 وهـي مقيـاس قلـق       البحـث بيقهـا فـي     قام الباحث بتحديـد المقـاييس التـي تـم تط           )١

هـوبر واليـن    من إعداد  غير العقالنية ، ومقياس األفكار    )٢٠٠٥شقير،  (المستقبل من إعداد    
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وتطبيقــه علــى البيئــة   ) ٢٠٠٢عبــداهللا وعبــدالرحمن،  (ترجمــة وتقنــين علــى البيئــة العربيــة     

 ).هـ١٤٣٤المطيري، (السعودية 

عينـة االسـتطالعية والبـالغ عـددها         بـصورة أوليــة علـى ال       البحـث تم تطبيق أدوات     )٢

قـسم علـم   مـن  المستوى الدراسي األول والمستوى الدراسي الثامن  وطالبة من   اطالب) ٥٠(

 بمرحلة البكالوريوس في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية وذلـك للتأكـد              النفس

 عــن طريــق حــساب الــصدق  البحــث امــن كفــاءة المقــاييس التــي تــم اســتخدامها فــي هــذ  

 .ثباتوال

التطبيق للمقاييس السابقة الذكر، والتي تم مـن خاللهـا جمـع البيانـات للتحقـق                  )٣

طالبـاً وطالبـة مـن      ) ٢٢٤ ( والبـالغ عـددها     على العينـة األساسـية     البحث وأهداف   فرضياتمن  

مرحلــة البكــالوريوس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية    قــسم علــم الــنفس ب 

) ٥٠(وا طالبــ) ٥٤( بواقــع المــستوى الدراســي األول مــن طــالب وطالبــات) ١٠٤: (مقــسمة إلــى

، طالبــة) ٦٠(وا طالبــ) ٦٠( بواقــع المــستوى الدراســي الثــامن طالبــاً وطالبــةً مــن  ) ١٢٠(طالبــة، و

وقام الباحث بعد ذلك بإدخـال البيانـات التـي تـم جمعهـا، ومعالجتهـا إحـصائياً عـن طريـق                     

 ).SPSS(استخدام البرنامج اإلحصائي 

ــائج       تــم اســتخالص  )٤ ــات، ثــم قــام الباحــث بعــرض النت ــائج بعــد معالجــة البيان  النت

 .وتفسيرها

 

@     @      @ 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٥٣

 هـ١٤٣٧ شوالن واألربعالحادي و العدد
 

 :بالبحثاألساليب اإلحصائية المستخدمة 
 قـام الباحـث باسـتخدام عـدد         فرضـياته  والتحقـق مـن      البحـث لإلجابة عن تساؤالت         

 Statisticalاعيـة  من األسـاليب اإلحـصائية باسـتخدام الحزمـة اإلحـصائية للعلـوم االجتم      

Package for Social Sciences والتــي يرمــز لهــا اختــصاراً بــالرمز  )SPSS .( واألســاليب

 :اإلحصائية هي

 .معامل ارتباط بيرسون .١

 .T-Test) ت(اختبار  .٢

 : وتفسيرهالبحثنتائج 
ــائج التــي توصــل إليهــ            البحــث بعــد تطبيــق أدوات  البحــث اوهــو عــرض وتفــسير النت

بواســـــطة هـــــذه األدوات ومعالجتهـــــا إحـــــصائياً عـــــن طريـــــق البرنـــــامج وجمـــــع البيانـــــات 

 :، وهي كالتاليالبحث ا هذفرضيات، وفقا لتسلسل )SPSS(اإلحصائي

 :      نتائج الفرض األول
 بـين  إحـصائية  داللـة  ارتباطيـه ذات  عالقـة  ال توجـد : "يـنص الفـرض األول علـى أنـه    

اإلسـالمية   سـعود  بـن  محمـد  اإلمـام  جامعـة ب  قسم علم الـنفس درجات طالب وطالبات

ودرجـاتهم علـى مقيـاس األفكــار    ) األبعـاد والدرجـة الكليـة   (علـى مقيـاس قلـق المـستقبل     

 ". غير العقالنية

وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض قــام الباحــث بحــساب معامــل االرتبــاط لحــساب           

) األبعــاد والدرجــة الكليــة(العالقــة بــين درجــات أفــراد العينــة علــى مقيــاس قلــق المــستقبل 

 باسـتخدام معامـل     البحـث  المستخدم فـي     غير العقالنية ودرجاتهم على مقياس األفكار     

، وقــد جــاءت النتــائج كمــا فــي   )Pearson Correlation Coefficient(ارتبــاط بيرســون 

 :التالي) ١٥(الجدول رقم 



 

 
٥٤ 

 في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية لدى عقالنيةغير القلق المستقبل وعالقته باألفكار 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةب  قسم علم النفسطالب وطالبات

 محمد بن مترك آل شري القحطاني. د

يبين درجة معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة على مقياس قلق ) ١٥(جدول رقم 

 غير العقالنيةودرجاتهم على مقياس األفكار ) األبعاد والدرجة الكلية(بل المستق

معامل االرتباط  العدد غير العقالنيةاألفكار 
 مستوى الداللة بطريقة بيرسون

القلــــــــق المتعلــــــــق بالمــــــــشكالت الحياتيــــــــة 
 ٠٫٠١ (**)٣٦٢. ٢٢٤ المستقبلية

 ٠٫٠١ (**)٤١٢. ٢٢٤ قلق الصحة وقلق الموت
 ٠٫٠١ (**)٢٤٥. ٢٢٤ )قلق التفكير في المستقبل (القلق الذهني

 غير دالة ٠٠٧. ٢٢٤ اليأس من المستقبل
 غير دالة ٠٣٥.- ٢٢٤ الخوف والقلق من الفشل في المستقبل

 ٠٫٠١ (**)٢٧٠. ٢٢٤ الدرجة الكلية للقلق

 ٠٫٠١ دال عند مستوى داللة **                      

) طرديــة(بأنــه توجــد عالقــة ارتباطيــة موجبــة ) ١٥(م       يتــضح مــن الجــدول الــسابق رقــ

بين درجات أفراد العينة علـى مقيـاس األفكـار      ) ٠٫٠١(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       

القلــق : الدرجــة الكليــة واألبعــاد( ودرجــاتهم علــى مقيــاس قلــق المــستقبل  غيــر العقالنيــة

 القلــق الــذهني -قلــق المــوت  قلــق الــصحة و-المتعلــق بالمــشكالت الحياتيــة المــستقبلية 

، وال توجـد عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة إحـصائية بـين درجـات        ")قلق التفكير في المـستقبل  "

اليـــأس مـــن ( ودرجـــاتهم علـــى بعـــدي غيـــر العقالنيـــةأفـــراد العينـــة علـــى مقيـــاس األفكـــار  

بل، المـستق  قلق مقياس أبعاد من) المستقبل في الفشل من والقلق الخوف  –المستقبل

ــا حيــث ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين       وممــ ا ســبق نقبــل الفــرض الــصفري جزئي

اليـأس مـن   ( ودرجاتهم على بعـدي   غير العقالنية درجات أفراد العينة على مقياس األفكار       

 المـستقبل،  قلق مقياس أبعاد من) المستقبل في الفشل من والقلق الخوف  –المستقبل

 والدرجــة غيــر العقالنيــةلــق بالعالقــة بــين األفكــار  يمــا يتعف الــصفري الفــرض نــرفض بينمــا

الكلية لمقياس قلق المستقبل وبقية األبعاد عدا البعدين السابقين، ويمكن تفـسير هـذه    

النتيجة إلى أن كثرة المشكالت والصدمات واألزمات التي قد يتعرض لهـا الفـرد فـي حياتـه                  

المــستقبلية وقلــق الــصحة   تجعلــه أحيانــا يعــاني مــن قلــق متعلــق بالمــشكالت الحياتيــة        

والموت وكثرة التفكيـر المتمثـل بـالقلق الـذهني للمـستقبل وهـذه األمـور جميعهـا تكـون                    
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 التي قد تكون سبباً أو معاوناً لها لحدوث القلق، وفي حدود            غير العقالنية مرتبطة باألفكار   

التــالي علــم الباحــث ال توجــد دراســات اتفقــت أو اختلفــت نتيجتهــا مــع النتيجــة الحاليــة، وب   

 السابقة باختالفـه عنهـا فـي الكـشف عـن طبيعـة              األبحاث عن غيره من     هذا البحث نفرد  ي

 محمـد  اإلمام جامعة قسم علم النفس ب درجات طالب وطالبات االرتباطيه بين العالقة

ودرجـاتهم  ) األبعـاد والدرجـة الكليـة   (اإلسـالمية علـى مقيـاس قلـق المـستقبل       سـعود  بن

 .لعقالنيةغير اعلى مقياس األفكار 

 :نتائج الفرض الثاني

في قلق المستقبل  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال" ينص الفرض الثاني على أنه     

طـالب    لـدى )األول والثـامن (المـستوى الدراسـي    متغيـر  إلـى  تعـزى ) األبعاد والدرجة الكليـة (

 ".اإلسالمية سعود بن محمد جامعة اإلمامب  قسم علم النفسوطالبات

للتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض قــام الباحــث بالمقارنــة بــين متوســطات درجــات      و     

 قسم علـم  من طالبالمستوى الدراسي األول والمستوى الدراسي الثامن       طالب وطالبات   

األبعـاد  (جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية علـى مقيـاس قلـق المـستقبل                   ب النفس

 Independent(جموعتين مستقلتين عن طريق استخدام اختبار ت لم) والدرجة الكلية

Sample T-Test ( وجاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم ،)التالي) ١٦: 

 يبين نتائج اختبار ت للفروق بين متوسطات درجات طالب وطالبات) ١٦(جدول رقم 

 بجامعة اإلمام محمد بن سعود )األول والثامن(بالمستوى الدراسي  قسم علم النفس

 )األبعاد والدرجة الكلية( على مقياس قلق المستقبل اإلسالمية

المستوى  المتغير
االنحراف  المتوسط العدد الدراسي

مستوى  قيمة ت المعياري
 الداللة

المستوى 
القلق المتعلق  ٤٫٥٢ ٨٫٧٤ ١٠٤ الدراسي األول

بالمشكالت 
الحياتية 
 المستقبلية

المستوى 
 ٥٫٢٣ ٧٫٦٨ ١٢٠ الدراسي الثامن

 غير دالة ١٫٦١

قلق الصحة 
 وقلق الموت

المستوى 
 ٠٫٠٥ ٢٫٣٩ ٣٫٨٤ ٨٫٢٧ ١٠٤ الدراسي األول



 

 
٥٦ 

 في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية لدى عقالنيةغير القلق المستقبل وعالقته باألفكار 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةب  قسم علم النفسطالب وطالبات

 محمد بن مترك آل شري القحطاني. د

المستوى  المتغير
االنحراف  المتوسط العدد الدراسي

مستوى  قيمة ت المعياري
 الداللة

المستوى 
 ٣٫٦٣ ٧٫٠٨ ١٢٠ الدراسي الثامن

المستوى 
القلق الذهني  ٤٫٢١ ٩٫٦٤ ١٠٤ الدراسي األول

قلق التفكير (
المستوى  )في المستقبل

 ٤٫٤٣ ٨٫٣٠ ١٢٠ الدراسي الثامن
٠٫٠٥ ٢٫٣٢ 

المستوى 
اليأس من  ٤٫١٦ ٨٫٠٩ ١٠٤ الدراسي األول

المستوى  ستقبلالم
 ٤٫٧٢ ٥٫٩٨ ١٢٠ الدراسي الثامن

٠٫٠١ ٣٫٥١ 

المستوى 
الخوف والقلق  ٣٫٧٠ ٥٫٣٦ ١٠٤ الدراسي األول

من الفشل في 
المستوى  المستقبل

 ٣٫٣٠ ٤٫٤٣ ١٢٠ الدراسي الثامن
٠٫٠٥ ١٫٩٧ 

المستوى 
الدرجة الكلية  ١٤٫٧٤ ٤٠٫١٠ ١٠٤ لالدراسي األو

المستوى  للقلق
 ١٦٫٤٧ ٣٣٫٤٨ ١٢٠ الدراسي الثامن

٠٫٠١ ٣٫١٥ 

بوجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى       ) ١٦(     يتضح من الجدول السابق رقم      

المــستوى الدراســي األول والمــستوى بــين متوســطات درجــات طــالب وطالبــات ) ٠٫٠١(داللــة 

عــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية علــى     جامقــسم علــم الــنفس ب  بالدراســي الثــامن 

وذلـك لـصالح طـالب     ) الدرجة الكليـة وبعـد اليـأس مـن المـستقبل          (مقياس قلق المستقبل    

، وتوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى داللــة   المــستوى الدراســي األولوطالبــات 

ــات    ) ٠٫٠٥( ــالب وطالبـ ــات طـ ــطات درجـ ــين متوسـ ــستوى   بـ ــي األول والمـ ــستوى الدراسـ المـ

جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية           ب  قسم علم النفس    من طالب  الدراسي الثامن 

ــذهني  -قلــق الــصحة وقلــق المــوت   (علــى أبعــاد   ــر فــي المــستقبل   ( القلــق ال  -)قلــق التفكي

من أبعاد مقياس قلـق المـستقبل وذلـك لـصالح           ) الخوف والقلق من الفشل في المستقبل     

ــات   ــالب وطالبـ ــي األول طـ ــستوى الدراسـ ــع   ،المـ ــسابقة مـ ــائج الـ ــق النتـ ــقير  (بحـــث وتتفـ شـ

، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين             )٢٠١٢وعماشة والقرشي،   
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المـستوى الدراسـي األول والمـستوى الدراسـي الثـامن           متوسطات درجات طـالب وطالبـات       

قلـق  ال(جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية علـى بعـد           ب  قسم علم النفس   من طالب 

من أبعاد مقياس قلـق المـستقبل، وفـي حـدود           ) المتعلق بالمشكالت الحياتية المستقبلية   

يفـــسر علـــم الباحـــث ال توجـــد دراســـات اتفقـــت أو اختلفـــت نتيجتهـــا مـــع هـــذه النتيجـــة، و

ــى     ــى مقيــاس قلــق المــستقبل     الباحــث هــذه النتيجــة إل ــدرجات المرتفعــة عل األبعــاد (أن ال

المـــستوى درجـــة القلـــق فهـــذا يعنـــي أن طـــالب وطالبـــات  تعنـــى ارتفـــاع ) والدرجـــة الكليـــة

 أكثـر قلـق مـن طـالب          في التخصص والدراسـة الجامعيـة      المستجدينوهم   الدراسي األول 

القلق وهم الطالب والطالبات المتوقع تخرجهم حيث  المستوى الدراسي الثامنوطالبات 

 أكثر قلقا  األولالمستوى الدراسيلديهم أقل من أقرانهم المستجدين، فطالب وطالبات    

 فـي الدرجـة الكليـة لمقيـاس     المـستوى الدراسـي الثـامن    طالب وطالبات   المستقبل من  من

) القلق المتعلق بالمشكالت الحياتية المستقبلية    ( وجميع األبعاد عدا بُعد       المستقبل قلق

، ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى أن الطالــب    الــذي ال يوجــد فــروق بــين المجمــوعتين فيــه   

لبة في المستوى الدراسي األول تكـون خبرتـه قليلـة فـي الدراسـة الجامعيـة باإلضـافة                   والطا

ــه وتفكيــره وقلقــه         إلــى الحيــرة التــي قــد تنتابــه فــي اختيــار التخــصص الدراســي المناســب ل

المستمر بالمطلوب إنجازه من المقررات الذي سيدرسها مـستقبالً، ومحاولتـه المـستمرة             

فـاظ عليــه فـي الفــصول القادمـة وقلقــه مـن إمكانيــة تــوفر     علـى رفــع معدلـه األكــاديمي والح  

الفــرص الوظيفيــة التــي ســتكون متاحــة لــه مــستقبالً بعــد إكمــال دراســته، األمــر الــذي قــد       

، وبذلك نرفض الفرض الصفري فيما يتعلق       يكون له دور في ارتفاع قلق المستقبل لديهم       

ــد      ــاد عــــدا بُعــ ــة وجميــــع األبعــ ــة الكليــ ــق المتعلــــق ب (بالدرجــ ــشكالت الحياتيــــة  القلــ المــ

، وفــي حــدود علــم الباحــث ال توجــد دراســات اختلفــت نتيجتهــا مــع النتيجــة       )المــستقبلية

 .الحالية
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 :نتائج الفرض الثالث
غيـر  فـي األفكـار    إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  توجـد  ال"ينص الفرض الثالث على أنـه       

 قـسم  طـالب وطالبـات   لدى) الثامن – األول( المستوى الدراسي متغير إلى  تُعزىالعقالنية

 ".اإلسالمية سعود محمد بن جامعة اإلمامب علم النفس

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بالمقارنة بين متوسطي درجات طـالب             

جامعـة  ب بالمستوى الدراسي األول والمستوى الدراسي الثامن   قسم علم النفس   وطالبات

ــار اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية علـــى م    عـــن طريـــق غيـــر العقالنيـــةقيـــاس األفكـ

، ) Independent Sample T-Test(اســـتخدام اختبـــار ت لمجمـــوعتين مـــستقلتين  

 :التالي) ١٧(وجاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم 

 يوضح نتائج اختبار ت للفروق بين متوسطات درجات طالب وطالبات) ١٧(جدول رقم 

بجامعة اإلمام محمد بن سعود ) األول والثامن(ي بالمستوى الدراس قسم علم النفس

 غير العقالنيةاإلسالمية على مقياس األفكار 

المستوى  المتغير
االنحراف  المتوسط العدد الدراسي

مستوى  قيمة ت المعياري
 الداللة

المستوى 
غير األفكار  ٢٢٫٨٢ ١٢٠٫٧٩ ١٠٤ الدراسي األول

المستوى  العقالنية
 ٢٦٫٩٤ ١١٨٫٩٢ ١٢٠ سي الثامنالدرا

 غير دالة ٠٫٥٦

وهي قيمة غير دالة إحصائياً     ) ٠٫٥٦( بأن قيمة ت     )١٧(    يتضح من الجدول السابق رقم      

 متغيـر  إلـى   تعـزى غيـر العقالنيـة  في األفكـار   إحصائية داللة ذات فروق توجد  بأنه الوتدل

 امعة اإلمـام جب  قسم علم النفسطالب وطالبات  لدى)األول والثامن(المستوى الدراسي 

هــذه   تحقــق، ويُمكــن تفــسيرالبحــثاإلســالمية، وبالتــالي فــإن فــرض   ســعود محمــد بــن

المستوى الدراسـي األول   لدى طالب وطالبات  والبيئة الجامعية النتيجة إلى أن تقارب العُمر  

 أدى إلى عدم وجـود فـروق جوهريـة بينهمـا فـي              المستوى الدراسي الثامن  وطالب وطالبات   

 قـد  المـستوى الدراسـي األول    وطالبـات  ، كمـا أن طـالب     البحـث  لعينـة    لعقالنيةغير ا األفكار  
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الظــروف التعليميــة والبيئيــة التــي يَتعــرض لهــا طــالب        المتغيــرات مثــل   يَتعرضــون لــنفس 

 ممــا أدى إلــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائياً بــين        المــستوى الدراســي الثــامن  وطالبــات 

) ٢٠٠٩نــوري،  (دراســةختلــف هــذه النتيجــة مــع ، وتغيــر العقالنيــةالمجمـوعتين فــي األفكــار  

 اتفقـت نتيجتهـا مــع   دراسـات ، وفـي حـدود علـم الباحـث ال توجـد      )٢٠١٠القيـسي،   (ودراسـة 

 .النتيجة الحالية

 :نتائج الفرض الرابع
فــي قلــق  إحــصائية داللــة ذات فــروق توجــد ال" يــنص الفــرض الرابــع علــى أنــه      

طـالب   لـدى ) أنثـى  – ذكـر (النـوع   متغيـر  إلـى  زىتعـ ) األبعـاد والدرجـة الكليـة   (المـستقبل  

 ".اإلسالمية سعود بن محمد جامعة اإلمامب  قسم علم النفسوطالبات

ــة بــين متوســطي درجــات                وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض قــام الباحــث بالمقارن

جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية علـى            قـسم علـم الـنفس ب      الطالب والطالبـات ب   

ــاد والدرجـــة الكليـــة (ستقبل مقيـــاس قلـــق المـــ  ــار  ) األبعـ ) ت(عـــن طريـــق اســـتخدام اختبـ

، وجــاءت النتــائج كمــا هــي ) Independent Sample T-Test(لمجمــوعتين مــستقلتين 

 :التالي) ١٨(موضحة في الجدول رقم 

 متوسطات الطالب والطالبات يبين نتائج اختبار ت للفروق بين) ١٨(جدول رقم 

 مام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة اإلقسم علم النفس بب

 )األبعاد والدرجة الكلية(على مقياس قلق المستقبل 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
مستوى  قيمة ت المعياري

 الداللة

 ٥٫١٨ ٨٫٧٧ ١١٤ طالب
القلق المتعلق 
بالمشكالت 

الحياتية 
 ٤٫٦٠ ٧٫٥٥ ١١٠ طالبات المستقبلية

 غير دالة ١٫٨٦

صحة قلق ال ٣٫٥٨ ٧٫٧٥ ١١٤ طالب
 ٣٫٩٧ ٧٫٥٠ ١١٠ طالبات وقلق الموت

 غير دالة ٠٫٥٠

القلق الذهني  ٤٫٤٦ ٩٫٥٠ ١١٤ طالب
قلق التفكير (

 ٤٫٢١ ٨٫٣٣ ١١٠ طالبات )في المستقبل
٠٫٠٥ ٢٫٠٢ 
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االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
مستوى  قيمة ت المعياري

 الداللة
اليأس من  ٤٫٣٩ ٨٫١٥ ١١٤ طالب

 ٤٫٤٧ ٥٫٧٣ ١١٠ طالبات المستقبل
٠٫٠١ ٤٫٠٩ 

الخوف والقلق  ٣٫٧٦ ٥٫٣٩ ١١٤ طالب
 الفشل في من

 ٣٫١٦ ٤٫٣١ ١١٠ طالبات المستقبل
٠٫٠٥ ٢٫٣٣ 

الدرجة الكلية  ١٥٫٦٦ ٣٩٫٥٧ ١١٤ طالب
 ١٥٫٨٢ ٣٣٫٤٢ ١١٠ طالبات للقلق

٠٫٠١ ٢٫٩٣ 

ــسابق رقــم     ــد     ) ١٨(     يتــضح مــن الجــدول ال ــة إحــصائية عن ــه توجــد فــروق ذات دالل بأن

قـــسم علـــم الـــنفس  درجـــات الطـــالب والطالبـــات ببـــين متوســـطات) ٠٫٠١(مـــستوى داللـــة 

الدرجـة الكليـة   (جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية علـى مقيـاس قلـق المـستقبل         ب

وذلـك لـصالح الطـالب، وتوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد                 ) وبعد اليأس من المـستقبل    

فس قـــسم علـــم الـــنبـــين متوســـطات درجـــات الطـــالب والطالبـــات ب) ٠٫٠٥(مـــستوى داللـــة 

قلــق التفكيــر فــي (القلــق الــذهني (جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية علــى أبعــاد  ب

من أبعاد مقياس قلق المستقبل     )  الخوف والقلق من الفشل في المستقبل      -)المستقبل  

األبعــاد (وذلــك لــصالح الطــالب، وبمــا أن الــدرجات المرتفعــة علــى مقيــاس قلــق المــستقبل    

قــسم علــم اع درجــة قلــق المــستقبل فهــذا يعنــي أن طــالب   تعنــى ارتفــ) والدرجــة الكليــة

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أكثر قلقـاً مـن المـستقبل مـن الطالبـات          النفس ب 

بشكل عام، ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن المسؤولية التي تكون على عـاتق الـذكر                

م حـصوله علـى وظيفـة    في المستقبل كبيرة مثل نجاحه في الدراسة بمعدل عـالي ومـن ثـ          

ــزواج       ــأمين  ودفــع المهــر راقيــة ومــصدر رزق جيــد ليــتمكن مــن جمــع المــال وتحقيــق ال  وت

 المنزل وغيرها مـن األمـور المـستقبلية التـي علـى الـذكر التفكيـر فيهـا وتحقيقهـا، فطـالب                     

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أكثر قلقـا مـن الطالبـات فـي           ب قسم علم النفس  

القلــق المتعلــق بالمــشكالت  (يــة لمقيــاس القلــق وجميــع األبعــاد عــدا بُعــدي    الدرجــة الكل

حيـــث ال يوجـــد فـــروق بـــين الطـــالب  )  قلـــق الـــصحة وقلـــق المـــوت-الحياتيـــة المـــستقبلية 

فيمـا يتعلـق    " البحـث فـرض   "والطالبات في هذين البعـدين، وبـذلك نـرفض الفـرض الـصفري              
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 المتعلــــق بالمــــشكالت الحياتيــــة القلــــق(بالدرجــــة الكليــــة وجميــــع األبعــــاد عــــدا بُعــــدي  

، وفــي حــدود علــم الباحــث ال توجــد دراســات    )قلــق الــصحة وقلــق المــوت  (، و)المــستقبلية

 عـن غيـره مــن   هـذا البحــث نفـرد  ياتفقـت أو اختلفـت نتيجتهـا مــع النتيجـة الحاليـة، وبالتــالي      

فــي قلــق المــستقبل    الفــروقدرجــة الــسابقة باختالفــه عنهــا فــي الكــشف عــن   األبحــاث

 طالب وطالبات لدى) أنثى – ذكر(النوع  متغير إلى تعزىقد   والتي)عاد والدرجة الكليةاألب(

 .اإلسالمية سعود بن محمد جامعة اإلمامب قسم علم النفس

 :نتائج الفرض الخامس
غير في األفكار  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"ينص الفرض الخامس على أنه      

قـسم علـم الـنفس    طـالب وطالبـات    لـدى )  أنثـى -ذكـر (نـوع  ال متغيـر  إلـى   تعـزى العقالنيـة 

 ".اإلسالمية سعود محمد بن جامعة اإلمامب

ــة بــين متوســطي درجــات                وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض قــام الباحــث بالمقارن

جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية علـى            قـسم علـم الـنفس ب      الطالب والطالبـات ب   

 Independent Sample(ن طريـق اسـتخدام اختبـار ت     عـ غير العقالنيـة مقياس األفكار 

T-Test ( وجاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم ،)التالي) ١٩: 

 يبين نتائج اختبار ت للفروق بين متوسطات درجات ) ١٩(جدول رقم 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية قسم علم النفس بالطالب والطالبات ب

 غير العقالنيةعلى مقياس األفكار 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
مستوى  قيمة ت المعياري

 الداللة

األفكار  ٢٥٫٠٢ ١١٦٫٨٧ ١١٤ الطالب
غير 

 ٢٤٫٨٩ ١٢٢٫٨١ ١١٠ الطالبات العقالنية

 غير دالة ١٫٧٨ -

ــة   ) ١٫٧٨ -( بــأن قيمــة ت  )١٩(    يتــضح مــن الجــدول الــسابق رقــم     وهــي قيمــة غيــر دال

 إلـى   تعزىغير العقالنيةفي األفكار  إحصائية داللة ذات فروق توجد  بأنه الئياً وتدلإحصا

محمـد   جامعـة اإلمـام  قـسم علـم الـنفس ب   طـالب وطالبـات    لـدى )  أنثى-ذكر(متغير النوع 
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 تحقـق، ويُمكـن تفـسير هـذه النتيجـة إلـى       البحـث اإلسالمية، وبالتالي فإن فرض  سعود بن

طالبات أدى إلى عدم وجود فروق جوهريـة بينهمـا   الطالب و الدى  أن تقارب العُمر والخبرة ل    

، كمــا أن الطــالب قــد يَتعرضــون لــنفس الظــروف   البحــث لعينــة غيــر العقالنيــةفــي األفكــار 

 ممــا أدى إلــى عــدم وجــود  البحــثالتعليميــة والبيئيــة التــي يَتعــرض لهــا الطالبــات لــدى عينــة   

، وتتفـق هـذه النتيجـة مـع         غيـر العقالنيـة    فروق دالة إحصائياً بـين المجمـوعتين فـي األفكـار          

، )٢٠٠٧عبـدالغفار،  (، وتختلف هذه النتيجة مع دراسـة  )٢٠١٠ ,Dryden & Saskia(دراسة 

 ).٢٠١١جعفر، (و) ٢٠١٠القيسي، (، )٢٠٠٩نوري، (

 :نتائج الفرض السادس
بـين متوسـطات    إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  توجـد  ال: "ينص الفرض السادس على     

مـن طـالب وطالبـات      ) األبعاد والدرجـة الكليـة    (مرتفعي ومنخفضي قلق المستقبل     درجات  

غيـر  جامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية علـى مقيـاس األفكـار                قسم علم النفس ب   

 ".العقالنية

ــروق بـــين مرتفعـــي            ــام الباحـــث بحـــساب الفـ ــذا الفـــرض قـ وللتحقـــق مـــن صـــحة هـ

 غيـر العقالنيـة  علـى مقيـاس األفكـار    )  الكليـة األبعـاد والدرجـة   (ومنخفضي قلق المـستقبل     

ــاعين األعلــى واألدنــى فــي درجــات مقيــاس قلــق المــستقبل ثــم          عــن طريــق حــساب اإلرب

المقارنـــــة بـــــين درجـــــات اإلربـــــاعي األعلـــــى واإلربـــــاعي األدنـــــى باســـــتخدام اختبـــــار ت         

)Independent Sample T-Test ( والجدول التالي رقم ،)يوضح ذلك) ٢٠: 

 يوضح الفروق بين مرتفعي ومنخفضي قلق المستقبل ) ٢٠(جدول رقم 

 غير العقالنيةعلى مقياس األفكار ) األبعاد والدرجة الكلية(

قلق "المتغير  المتغير
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة "المستقبل

 المعياري
قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 ٢٤٫٥٨ ١٣٢٫٤٧١٧ ٥٣ المرتفعون

كار 
فـــ
األ

ير 
غ نية
قال
الع

 

القلق 
المتعلق 

بالمشكالت 
 الحياتية
 المستقبلية

 ٢٠٫٧٢٢٣٨ ١٠٣٫٠٣٥٧ ٥٦ المنخفضون

٠٫٠١ ٦٫٧٧ 
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قلق "المتغير  المتغير
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة "المستقبل

 المعياري
قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

قلق الصحة  ٢٢٫٨٨ ١٢٩٫٧٠ ٧٠ المرتفعون
 ٢١٫٨٦ ١٠٧٫٤١ ٧٤ المنخفضون وقلق الموت

٠٫٠١ ٥٫٩٨ 

القلق الذهني  ٢٣٫٠٣ ١٢٥٫٨٠ ٦٤ المرتفعون
قلق (

التفكير في 
 )المستقبل

 ١٩٫٨٠ ١١١٫٣٤ ٥٩ المنخفضون
٠٫٠٥ ٣٫٧٢ 

اليأس من  ٢٣٫٥٤ ١١٦٫٤٨ ٥٧ المرتفعون
 ٢١٫٩٩ ١١١٫٨٥ ٥٩ المنخفضون المستقبل

 غير دالة ١٫١٤

الخوف  ٢٣٫٢٦ ١١٦٫٤٤ ٦١ المرتفعون
والقلق من 
الفشل في 
 المستقبل

 ٢٦٫١٣ ١١٥٫٠٢ ٦١ المنخفضون
 غير دالة ٣١٨.

الدرجة  ٢٣٫٢٧ ١٢٦٫٧١ ٥٨ نالمرتفعو
 ٢١٫٦٥ ١٠٧٫٨٩ ٥٧ المنخفضون الكلية للقلق

٠٫٠١ ٤٬٤٩ 

ــسباق رقــم     ــد     ) ٢٠(     يتــضح مــن الجــدول ال ــة إحــصائية عن ــه توجــد فــروق ذات دالل بأن

 بــين مرتفعــي غيــر العقالنيــةفــي متوســطات درجــات مقيــاس األفكــار ) ٠٫٠١(مــستوى داللــة 

 المتعلـق بالمـشكالت الحياتيـة       الدرجـة الكليـة وبُعـدي القلـق       (ومنخفضي قلق المـستقبل     

جامعـة  ب  قـسم علـم الـنفس      من طـالب وطالبـات    )  قلق الصحة وقلق الموت    -المستقبلية  

اإلمــام محمــد بــن ســـعود اإلســالمية وذلــك لــصالح المـــرتفعين، وتوجــد فــروق ذات داللـــة         

 غيـر العقالنيـة  فـي متوسـطات درجـات مقيـاس األفكـار           ) ٠٫٠٥(إحصائية عند مستوى داللة     

") قلـق التفكيـر فـي المـستقبل    "بُعد القلق الذهني (فعي ومنخفضي قلق المستقبل  بين مرت 

جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية وذلـك             ب  قسم علم النفس   من طالب وطالبات  

فـي متوسـطات درجـات مقيـاس      إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  توجـد  لـصالح المـرتفعين، وال  

ــة األفكــار  ــر العقالني ــين مرتفعــي ومنخفــضي   غي فــي بُعــدي اليــأس مــن    (قلــق المــستقبل   ب

 قـسم علـم   مـن طـالب وطالبـات   )  الخوف والقلق مـن الفـشل فـي المـستقبل          -المستقبل  

جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية، وبـذلك نـرفض الفـرض الـصفري فيمـا              ب النفس

ــالفروق فــي درجــات مقيــاس األفكــار      ــر العقالنيــة يتعلــق ب ــين مجمــوعتي المــرتفعين   غي  ب

اليـأس  (ين في الدرجة الكلية وجميع أبعاد مقيـاس قلـق المـستقبل عـدا بُعـدي              والمنخفض
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، ويمكـن تفـسير هـذه النتيجـة     ) الخوف والقلق من الفشل في المستقبل-من المستقبل   

إلى أن كثرة مشكالت العصر المتمثلة بقلق المـشكالت الحياتيـة المـستقبلية مثـل غـالء                 

وى الصحة العامـة للفـرد وقلـق الـصحة والمـوت           المعيشة وتحديات العصر وأيضاً تدني مست     

الدرجــة الكليــة (وكثــرة التفكيــر الــذهني بالمــستقبل جعــل المرتفعــون بقلــق المــستقبل   

 قلـق الـصحة وقلـق    -وأبعاد القلق وهي القلـق المتعلـق بالمـشكالت الحياتيـة المـستقبلية       

 منخفـضي قلـق    عقالنية أكثـر مـن  غيرلديهم أفكار   )  قلق التفكير في المستقبل    -الموت  

ــات    ــنفس  المــستقبل لــدى طــالب وطالب جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود     ب  قــسم علــم ال

ــم الباحــث ال توجــد دراســات اتفقــت أو اختلفــت نتيجتهــا مــع          اإلســالمية، وفــي حــدود عل

 الـــسابقة باختالفـــه فـــي األبحـــاث عـــن غيـــره مـــن البحـــثنفـــرد يالنتيجـــة الحاليـــة، وبالتـــالي 

األبعـاد  ( درجات مرتفعي ومنخفضي قلـق المـستقبل   الكشف عن الفروق بين متوسطات  

جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود       ب  قسم علم الـنفس    من طالب وطالبات  ) والدرجة الكلية 

 .غير العقالنيةاإلسالمية على مقياس األفكار 

@      @      @ 
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 :البحثتوصيات 
والنتــائج التــي      تنبثــق هــذه التوصــيات مــن خــالل اإلطــار النظــري والدراســات الــسابقة   

 : وذلك كما يليالبحثأسفر عنها 

يوصــي الباحــث بــضرورة االهتمــام بقلــق المــستقبل واألفكــار غيــر العقالنيــة لــدى               

الطلبة الجامعيين بشكل عام ولـدى طـالب وطالبـات قـسم علـم الـنفس بجامعـة اإلمـام                    

محمــد بــن ســعود اإلســالمية بــشكل خــاص ،وذلــك مــن خــالل دراســة هــذه المتغيــرات           

لمعرفة األسباب المؤدية لها ومن ثم التقليل والحد منها، حيـث أشـارت نتـائج هـذا البحـث              

أن  طالب وطالبات المستوى الدراسي األول أكثر قلقاً من المـستقبل مـن طـالب وطالبـات                  

المــستوى الدراســي الثــامن فبالتــالي يوصــي الباحــث بــالتركيز علــى إرشــاد جميــع الطلبــة           

اسـي األول وتهيئـتهم للجـو الجـامعي الـذي يُعـد بمثابـة مرحلـة           وخاصة طلبة المـستوى الدر    

انتقالية من حياة المدرسة إلى الحياة الجامعية التـي تختلـف كثيـراً عـن سـابقتها وخفـض                

قلق المستقبل لديهم، ووضع برامج للتخفيف من قلق المستقبل واألفكار غيـر العقالنيـة          

 وتوجيـه البـاحثين والمراكـز البحثيـة         لدى الطلبة من قبل متخصصين في اإلرشـاد النفـسي،         

إلى االهتمام بدارسة ظاهرة قلق المستقبل واألفكار غير العقالنيـة لـدى طلبـة الجامعـات،        

وعلى القائمين بالعملية التعليمية حث الطالب والطالبات على أهمية الدراسة والتفوق من     

فادة مـن مقيـاس   أجل تحديد مستقبلهم المهني وعدم الشعور بقلق المستقبل، واالسـت        

قلـــق المـــستقبل واألفكـــار غيـــر العقالنيـــة المـــستخدمان فـــي البحـــث مـــن قبـــل البـــاحثين    

والمرشدين والتربويين في تحديد مدى انتشار قلق المستقبل واألفكار غير العقالنيـة لـدى       

 .طلبة الجامعة والكشف عن الذي يحتاجون إلى مساعدة

 :البحوث المقترحة
مرجوة للبحث وبنـاء علـى المـشكالت التـي واجههـا الباحـث أثنـاء                     إكماالً للفائدة ال  

 :بحثه ومن خالل نتائج البحث  يقترح الباحث ما يلي
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 ومقارنـة  ا     إجراء أبحاث مماثلة للبحث على عينات أخرى مثل طلبة الدراسـات العليـ    

ألفكـار  نتائجها مع نتائج البحث الحالي، وإجراء المزيد مـن األبحـاث فـي قلـق المـستقبل وا             

غيــر العقالنيــة فــي تخصــصات دراســية مختلفــة وبــأدوات متنوعــة تبعــاً لنــوع األفكــار غيــر      

العقالنيــة المــراد دراســتها، وإجــراء أبحــاث حــول قلــق المــستقبل واألفكــار غيــر العقالنيــة 

لدى طلبـة الجامعـات وربـط ذلـك بـبعض المتغيـرات األخـرى كالحالـة االجتماعيـة للطالـب                     

 .العمر والتحصيل الدراسيوعدد أفراد األسرة و

@      @      @ 
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 :المراجع
قلــق المــستقبل وعالقتــه بمعنــى الحيــاة لــدى عينــة مــن الطــالب ). ٢٠١٢. (أبوالهــدى، إبــراهيم محمــود -١

مجلة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، . المصريين المقيمين بالخارج وأقرانهم البحرينيين   

 .١٨٠-١٤٢، العدد الثالث والثالثون

الــسعادة وعالقتهــا بالتفــاؤل وقلــق المــستقبل لــدى معلمــات ريــاض  ). ٢٠١١. (بخيــت، ماجــدة هاشــم -٢

 .٨٥-١٧،  العدد السادس الجزء الثاني،مجلة الطفولة والتربية، السنة الثالثة،. األطفال

مــستوى التوجــه نحــو المــستقبل وعالقتــه بــبعض االضــطرابات لــدى   ). ٢٠٠٣. (بــدر، إبــراهيم محمــود -٣

ــشباب  ــامعيالـ ــامن       . الجـ ــدد الثـ ــشر، العـ ــد الثالـــث عـ ــسية، المجلـ ــات النفـ ــصرية للدراسـ ــة المـ المجلـ

 .٥٢-١٥، والثالثون

األفكــار الالعقالنيــة وعالقتهــا باضــطرابات األكــل لــدى طالبــات   ). ٢٠١٢. (البــرغش، غــادة عبــدالعزيز -٤

رة، قـسم  رسالة ماجستير غيـر منـشو  . جامعة اإلمام    محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض         

 .علم النفس، كلية العلوم  االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

إحــصائية بعــدد ). هـــ١٤٣٦. (جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، عمــادة القبــول والتــسجيل  -٥

ــة       ــة العلــــوم االجتماعيــ ــدين فــــي قــــسم علــــم الــــنفس بكليــ ــة (الطــــالب والطالبــــات المقيــ مرحلــ

 .ات غير منشورة، الرياض، بيان)البكالوريوس

 –األفكار العقالنية والالعقالنية وعالقتها باالكتئاب لدى طلبة كلية التربيـة          ). ٢٠١١. (جعفر، فاكهه  -٦

 .١٤٢-١١٧، مجلة كليات التربية، العدد الثاني عشر. عدن جامعة – صبر

ية وقلـــق الـــذكاء االنفعـــالي وعالقتـــه باالضـــطرابات الـــسلوك    ). ٢٠١١. (الجهنـــى، عبـــدالرحمن عيـــد   -٧

مجلـة بحـوث التربيـة النوعيـة،        . المستقبل لدى عينة من طالب جامعتي الملك عبدالعزيز والطـائف         

 .٣٦٩-٣٤١، ٢٢عدد 

مجلـة العلـوم التربويـة،    . قلـق المـستقبل لـدى أبنـاء العـاملين بالخـارج         ). ٢٠٠٥. (حمزة، جمال مختـار    -٨

 .١١٠-٨٩، العدد األول
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بــين أســاليب التفكيــر واألفكــار الالعقالنيــة لــدى طلبــة       العالقــة ). ٢٠٠٩. (الحمــوري، فــراس أحمــد   -٩

 .٥٩-٣٥، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد العاشر، العدد الثالث. جامعة اليرموك

فاعلية الذاتية المدركة وعالقتها بكل مـن األفكـار غيـر العقالنيـة             ). ٢٠١١. (الدوسري، هيفاء شبنان   -١٠

رســالة ماجــستير . رس االبتدائيــة الحكوميــة بمدينــة الريــاضوالدافعيــة لإلنجــاز لــدى معلمــات المــدا

غيــر منــشورة، قــسم علــم الــنفس، كليــة العلــوم االجتماعيــة، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود        

 .اإلسالمية

ــسبعاوي، فــضيلة عرفــات   -١١ ــة وعالقتــه بــالجنس       ). ٢٠٠٨. (ال ــدى طلبــة كليــة التربي قلــق المــستقبل ل

 .٢٧٧-٢٥٠، م، المجلد الخامس عشر، العدد الثانيمجلة التربية والعل. والتخصص الدراسي

دراسة العالقة بين قلق المستقبل والـسلوك العنيـف لـدى عينـة       ). ٢٠١١. (سليمان، حاتم عبدالعزيز   -١٢

 .٦٨٠-٦٥٨، مجلة البحث العلمي في التربية، العدد الثاني عشر. من طالب التعليم الثانوي العام

دراسـة علـى عينـة      : ر الالعقالنيـة وبعـض مـصادر اكتـسابها        األفكا). ٢٠٠٥. (الشربيني، زكريا أحمد   -١٣

 .٥٦٧-٥٣١، مجلة دراسات نفسية، المجلد الخامس عشر، العدد الرابع. من طالبات الجامعة

جودة الحياة كمنبئ لقلق المستقبل لدى      ). ٢٠١٢. (شقير، زينب وعماشة، سناء والقرشي، خديجة      -١٤

مجلة  دراسـات عربيـة فـي    . التربوي بجامعة الطائفطالبات قسم التربية الخاصة وطالبات الدبلوم      

 .١٣٢-٩٣، ، العدد الثاني والثالثونالجزء الثانيالتربية وعلم النفس، 

 . مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. مقياس قلق المستقبل). ٢٠٠٥. (شقير، زينب -١٥

ى شـرائح مـن   قلـق المـستقبل وعالقتـه بالـضغوط النفـسية لـد           ). ٢٠١٢. (شند، سميرة واألنور، محمد    -١٦

 .٣٠٠-٢٠٣، مجلة كلية التربية بالزقازيق، العدد السادس والسبعون.  العاملين بمهن مختلفة

أثر المعلومات المدخلة تحت العتبـة اإلدراكيـة فـي تعـديل األفكـار           ). ٢٠١٠. (طه، منال والصايغ، آمال    -١٧

، اسـع، العـدد الثالـث     دراسـات عربيـة فـي علـم الـنفس، المجلـد الت            . الالعقالنية لـدى طالبـات الجامعـة      

٦٤٢-٦٠٧. 
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قلق المستقبل وعالقته بمعنـى الحيـاة والـضغوط النفـسية لـدى      ). ٢٠١٠. (عبدالحليم، أشرف محمد  -١٨

المؤتمر السنوي الخامس عشر، مركز اإلرشاد النفـسي، جامعـة عـين شـمس،              . عينة من الشباب  

 .٣٦٨-٣٣٥القاهرة، 

يــة المنبئــة باضــطراب االكتئــاب لــدى عينــة مــن    األفكــار الالعقالن). ٢٠٠٧. (عبــدالغفار، غــادة محمــد  -١٩

 .٦٨٨-٦٤٣، دراسات نفسية، المجلد السابع عشر، العدد الثالث. طالب الجامعة

مقيــاس األفكــار الالعقالنيــة لألطفــال    ). ٢٠٠٢. (عبــداهللا، معتــز ســيد وعبــدالرحمن، محمــد الــسيد      -٢٠

 .مركز البحوث والدراسات النفسية، جامعة القاهرة. والمراهقين

قلق المستقبل وعالقتـه بالعزلـة االجتماعيـة لـدى الجامعيـات العـاطالت              ). ٢٠١٢. (مي، مشاعل العج -٢١

رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، قــسم علــم الــنفس، كليــة العلــوم     . عــن العمــل بمدينــة الريــاض  

 .االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ة وعالقتــه بقلــق المــستقبل فــي ضــوء بعــض    اختبــار القــدرات العامــ ). ٢٠١٢. (الغامــدي، صــالح يحيــى  -٢٢

مجلـة كليـة التربيـة      . المتغيرات لدى عينة من طالب المرحلة الثانويـة بالمملكـة العربيـة الـسعودية             

 .١٥٢-١٢١، ببنها، المجلد الثاني، العدد التسعين

ير العالقـة بـين األفكـار الالعقالنيـة والمـستوى الدراسـي والجـنس وتقـد        ). ٢٠١٠. (القيسي، لمـا ماجـد    -٢٣

مجلـة العلـوم التربويـة والنفـسية، المجلـد الحـادي عـشر،             . الذات لدى طلبـة جامعـة الطفيلـة التقنيـة         

 .٢٢٧-٢٠٥، العدد األول

قلـــق المـــستقبل المهنـــي لـــدى طلبـــة الجامعـــات  ). ٢٠٠٧. (المحاميـــد، شـــاكر والـــسفاسفه، محمـــد  -٢٤

، لمجلـد الثـامن، العـدد الثالـث     مجلة العلـوم التربويـة والنفـسية، ا       . األردنية وعالقته ببعض المتغيرات   

١٤٢-١٢٧. 

عالقة وجهة الضبط الداخلي والخارجي باألفكار الالعقالنيـة لـدى         ). هـ١٤٣٤. (المطيري، فوزية سعد   -٢٥

رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علم الـنفس، كليـة          . طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض    

 .اإلسالميةالعلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود 
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 في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية لدى عقالنيةغير القلق المستقبل وعالقته باألفكار 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةب  قسم علم النفسطالب وطالبات

 محمد بن مترك آل شري القحطاني. د

مجلـة  . قلق المستقبل لدى الطالب المعلم وعالقته بـبعض المتغيـرات         ). ٢٠١٢. (معشي، محمد علي   -٢٦

 .٣٠٦-٢٧٩والسبعين، كلية التربية بالزقازيق، العدد  الخامس 

األفكــار الالعقالنيـــة وعالقتهــا بــالتكيف النفــسي واالجتمــاعي لـــدى      ). ٢٠٠٩. ( محمــد نــوري، أحمــد   -٢٧

 .١٩٥-١٧٢، مجلة التربية والعلم، المجلد السادس عشر، العدد الثاني. صلالطلبة في جامعة المو

فاعلية برنامج إرشـادي عقالنـي انفعـالي سـلوكي فـي خفـض مـستوى                ). ٢٠١٣. (الوليدي، علي محمد   -٢٨

مجلــة كليــة التربيــة ببنهــا، . قلــق المــستقبل لــدى عينــة مــن طلبــة المرحلــة الثانويــة بمنطقــة عــسير 

 .٢٨٤-٢٤٥، لثالث والتسعينالمجلد الثاني، العدد ا

٢٩- Dryden, W. & Saskia, S. (٢٠١٠). Effectiveness of rational-emotive 

counseling on reducing academic procrastination. Journal of Rational-

Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, ٢٩٣-٢٧٦ ,١٤. 
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[The relationship between irrational beliefs, academic level, gender and self-esteem among 
Tofila Technical University students]. Majallat Al-`Uloom Al-Tarbawiyyah wa Al-
Nafsiyyah [Journal of Educational and Psychological Sciences], 11(1), 205-227. 

14- Al-Sab`aawi, F. (2008). Qalaq al-mustaqbal lada Talbat kulleyyat al-tarbiyah wa 
alaaqatuhu bi al-jinss wa al-takhaSSuS al-diraasi [Futrue anxiety of the College of 
Education students and its relationship to gender and major ofsStudy]. Majallat 
Al-Tarbiyah wa Al-`Ilm [Journal of Education and Science], 15(2), 250-277. 

15- Al-Sherbini, Z. (2005). Al-Afkaar al-la aqlaniyyah wa ba`DH maSaadir iktisaabiha: 
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Naw`eyyah [Journal of Qualitative Educational Research], (22), 341-369. 
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Demographic VariablesofMale and Female Students of the Department of 
PsychologyAtAl-Imam MuhammadIbn Saud Islamic University 
Dr. Muhammad bin Mitrik Aal Shari Al-QaHTaani 
Associate Professor of Psychology College of Social Sciences 

 
Abstract: 

The study aimed to identifying the nature of the relationship between future 
anxiety (overall score and sub-scale scores) and irrational beliefs in view of some 
demographic variables of male and female at the Department of Psychology, Al-
Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University (IMSIU) students. Purposely, the 
study explored the degree of difference between IMSIU male and female 
students of Psychology with high and low level of future anxiety (overall score 
and sub-scales scores) as measured by their scores on the Scale of Irrational 
Beliefs. To that end, the researcher adopted the random stratified method in 
selecting the participants of the study (n 224) on campus BA students: 104 first 
level students (54 males and 50 females) and 120 eighth level students (60 males 
and 60 females). The researcher used 2 instruments after checking their validity 
and reliability: Shuqair's (2005) Scale of Future Anxiety and a translated and 
modified version of Hooper and Layne's Scale of Irrational Beliefs adapted to the 
Arabian Context (Abdullah & Abdulrahman, 2002) and applied to the Saudi 
Context (Almutairi, 1434). Results showed that there is a statistically significant 
positive correlation at the level of 0.01 between the students' scores on the 
Irrational Beliefs Scale and their scores on the Future Anxiety Scale (overall 
score and 3 sub-scales: Anxiety related to future life problems, Anxiety Related 
to Health and Anxiety Related to Death, and Mental Anxiety, Anxiety Related to 
thinking of the future). Results revealed that there is no statistically significant 
correlation between the students' scores on the Irrational Beliefs Scale and their 
scores on two sub-scales of the Future Anxiety Scale (Despair of the Future; and 
Fear and Worry about Failure in the Future). Other statistically significant 
differences between the two variables that can be attributed to the level of study, 
gender and dimension of the scale were found, reported and discussed along with 
some recommendations for future research.  

Key Words: Scale of Future Anxiety, Scale of Irrational Beliefs. 
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 جامعة صنعاء وجامعة أم القرى

 
 

 :ملخص الدراسة
هــدف البحــث التعــرف علــى اســتخدامات الـــصحفيين اليمنيــين لــشبكات التواصــل اإلجتمــاعي ومـــدى          

 عينــة البحــث اختيــار وتــم البحــث بــشكل رئيــسي علــى مــنهج المــسح اإلعالمــي،  واعتمــد.اســتفادتهم منهــا
مـن الـصحفيين اليمنيين،وطبـق ميـدانيا فـي شـهر            )١٥٠( حجمهـا    ،وكان المنتظمـة  شوائية العينـة العـ    بطريقة

 : عدة نتائج من أهمها مايلي إلى توصلم،وقد ٢٠١٣مايو 

 اسـتخدام الـصحفيين   دوافـع  بـين  داللـة إحـصائية   ي ذعالقـة  وجـد ت"  الفرضية األولى التـي تـنص    ثبتتأ ♦
 ." تحقيق اشباعاتهم الصحفيةولشبكات التواصل االجتماعي 

توجــد فــروق ذو داللــة احــصائية لــدوافع اســتخدام الــصحفيين       " الفرضــية الثانيــة التــي تــنص    أثبتــت ♦
 ".لشبكات التواصل االجتماعي تعزى للمتغيرات الشخصية 

 بعـة ولمتا، التواصل االجتماعي كان لغرض التعبير عـن الـرأي اوالً        ات استخدام الصحفيين لشبك   أن ♦
 . والمستجدات ثانياًخباراأل

 ).ثالث ساعات على األقل( الصحفيين يقضون الوقت األطول في إستخدام فيسبوكأن ♦

ــة      يـــستخدم ♦ ــبكة الفـــيس بـــوك فـــي عملهـــم الـــصحفي ،وبدرجـ ــة شـ ــة مرتفعـ  الـــصحفيون وبدرجـ
 .  متوسطة تويتر واليوتيوب
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אW 
مجـال وسـائل االتـصال       يفـ  بمثابة ثورة غيـر مـسبوقة        اإلنترنتشبكة  إذا كان ظهور    

 عــدة، خــدمات فــضالً عــن تقــديمهاالمتابعــة ، فــي بمــا أتاحتــه مــن حريــة وســرعة وســهولة  
 لكترونــيإد  مواقــع ومنتــديات وتــصفح وغــرف دردشــة ومجموعــات إخباريــة وبريــ       :هــامن

 يعــد ثــورة فــي مجــال نفــس الوســيلة  االجتمــاعيالتواصــل شــبكات ومــدونات، فــإن ظهــور 
 زيــادة دور الــشبكة باعتبارهــا وســيلة حــرة للتعبيــر والتفاعــل والتواصــل بــل   إلــىحيــث أدى 

 شــبكاتوفــي الوقــت الحــالي تــشهد    .وحــشد الــرأي العــام وتكــوين مجموعــات الــضغط  
  المركـز  Facebook، إذ احتـل   بكثيـر سارعاً يفـوق المـدونات   نمواً متـ   االجتماعيالتواصل  

 المرتبة الثانيـة  في  فقد جاء Twitterالعالم، ثم  األول في ترتيب المواقع األكثر زيارة في     
  )١( .األخيرة على الشبكة في السنوات من حيث نسبة النمو

ستهدف  فــي عــالم اليــوم فــإن البحــث يــ االجتمــاعي ونظــراً ألهميــة شــبكات التواصــل
 .استفادتهم منها ومدى   التواصل لشبكات الصحفيين اليمنييناتاستخدامالتعرف على 

 اإلطار المنهجي :  األول مبحثال
 :مشكلة البحث) ١(

 وســائل اإلعــالم الجديــد بـــالتفاعل االجتمــاعي، وذلــك باســتخدام تقنيــات        تتــسما
الوسائط المتعـددة وشـبكة اإلنترنـت، كمـا تـسهم فـي دعـم الحريـات وتبـادل اآلراء وفـي                      

لـــتحكم فيهـــا تـــداول المعلومـــات، إذ أصـــبح الفـــرد عنـــصراً مهمـــاً فـــي صـــناعة المـــضامين وا
ــر شــبكات           ــي ســاعدت علــى ذلــك بــشكل كبي ونــشرها، وكــان فــي مقدمــة العوامــل الت

 فئــات، التــي أصــبحت تنتمــي إلــى منظومــة وســائل التواصــل بــين كافــة   التواصــل االجتمــاعي
 الـصحفيين كـونهم يمثلـون دور القـائم باالتصال،فـضال عـن كـونهم              فئـة المجتمع،السيما  

 .  العام في تشكيل الرأيا مهمايؤدون دور
تتحــدد مــشكلة البحــث حــول اســتخدامات الــصحفيين اليمنيــين لــشبكات   مــن هنــا 

التواصل االجتماعي،وتحديد مدى قدرة هذه الشبكات فـي تحقيـق إشـباعات الـصحفيين            
 .اليمنيين 

 :تساؤالت البحث) ٢(
 ما مدى تعرض الصحفيين اليمنيين لشبكات التواصل االجتماعي؟   .١

                                     
)١  http://socialmedia٤arab.com/ ٢٠١٠/٠٨ /facebook-search-strategy. 
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ن علـــى ونيان اليمـــوجتمـــاعي التـــي يحـــرص الـــصحفيمـــا أهـــم شـــبكات التواصـــل اال .٢
 المشاركة فيها ؟

 ما هى طبيعة استخدامات الصحفيين اليمنيين  لشبكات التواصل االجتماعي؟ .٣
حولهــا فــي شــبكات التواصــل  ن ونيان اليمــوالــصحفيمــا الموضــوعات التــي يــشارك   .٤

 االجتماعي ؟
 عمل الصحفي ؟ما مدى استخدام الصحفيين لشبكات التواصل االجتماعي في ال .٥
ــبكات         .٦ ــتخدام شـ ــن اسـ ــين  مـ ــصحفيين اليمنيـ ــة للـ ــباعات المتحققـ ــم اإلشـ ــا أهـ مـ

 التواصل؟
  البحثضياتفر

دوافـع اسـتخدام الـصحفيين       بـين     داللـة إحـصائية      ات ذ عالقـة وجد  ت: الفرضية األولى @
 لتحديـــد وهـــدفت هـــذه الفرضـــية  تحقيـــق إشـــباعاتهم ،و التواصـــل االجتمـــاعي اتلـــشبك

ــين  ــة بـ ــصحفيين لـــش    دوالعالقـ ــتخدام الـ ــل بافـــع اسـ ــق إشـــباعاتهم  وكات التواصـ  تحقيـ
 .الصحفية

 داللــة إحــصائية لــدوافع اســتخدام الــصحفيين     ات توجــد فــروق ذ :الفرضــية الثانيــة  @
، وهدف هـذه الفرضـية معرفـة        ) لشبكات التواصل االجتماعي تعزى للمتغيرات الشخصية       

ــاختالف   مــا إذا كــان  دوافــع اســتخدام الــصحفيين لــشبكات التوا     ــا ب صــل  تختلــف جوهري
 .فئاتهم الشخصية 

 :أهمية البحث) ٣(
، فحداثـة الوسـيلة ومـا ينـتج عنهـا         البحـث أهميتـه مـن الموضـوع نفـسه          يكتسب .١

من ممارسات وتأثيرات محتملة تجعل من الضروري إجراء بحوث ودراسات علمية حول            
 .ذلك
ت قليلة من الناحية ن الدراسات التي تناولت شبكات التواصل االجتماعي ما زال     إ .٢

 .الكمية في الجامعات العربية عامة واليمنية خاصة
 دراســة ؛ألن إلــى المكتبــة اليمنيــة والعربيــة     معرفيــة تــضاف  البحــث إضــافة عــدي .٣

 .استخدامات فئة الصحفيين لشبكات التواصل ، مهمة في مجال اإلعالم واالتصال
 :أهداف البحث) ٤(

مثـل فـي معرفـة اسـتخدامات الـصحفيين          يسعى البحث إلـى تحقيـق هـدف رئيـسي، يت          
 :اليمنيين لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة، فضالً عن األهداف اآلتية

 .التعرف على حجم استخدامات الصحفيين اليمنيين لشبكات  التواصل .١
 .نومعرفة أهم شبكات التواصل االجتماعي التي يفضلها الصحفي .٢
 .لصحفيين اليمنيين لشبكات التواصل التعرف على نوعية استخدامات ا .٣
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ن فـي شـبكات     والتعرف على ماهية الموضـوعات التـي يتـشارك حولهـا الـصحفي             .٤

 .التواصل االجتماعي

معرفةمــدى اســتخدام الــصحفيين لــشبكات التواصــل االجتمــاعي فــي عملهــم      .٥

 .الصحفي

 . التعرف على إشباعات الصحفيين اليمنيين من شبكات التواصل االجتماعي .٦

 : البحثنوع)  ٥(
يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التي تسعى إلى وصف الظـاهرة موضـوع الدراسـة                

 .صول إلي نتائج  تحقق أهداف البحث  الوغية ب؛وتحليلها،والتعمق في دراستها ،

 :منهج البحث ) ٦(
  مـنظمٌ  علمـيٌ  مـنهجٌ  ألنـه  ؛يعتمد البحث بشكل رئيس علـى مـنهج المـسح اإلعالمـي             

ة االســتخدامات لوســائل اإلعــالم االجتمــاعي، ورصــد معــالم التعــرض   يــسمح برصــد طبيعــ

لشبكات التواصل االجتماعي، واسـتخداماتها إلـى جانـب اإلشـباعات التـي تحققهـا، وغيـر             

 .)١(.ذلك من جوانب موضوع البحث

 :أداة جمع البيانات ) ٧(
هــي وجـد الباحــث أن األداة األنــسب لجمــع بيانــات البحـث وبمــا يحقــق أهــداف البحــث   

 قام الباحث بإعداد أسئلة االستمارة بـشكل تتـوافر فيـه الـشروط       إذ،   استمارة االستبيان 

 ىالعلمية بحيث تم مراجعة االسـتمارة وإجـراء االختبـار القبلـي لهـا ، وكـذلك عرضـها علـ                    

 ) ∗.(مجموعة من الخبراء والمحكمين للتأكد من صالحيتها لتحقيق أهداف الدراسة

 :دة أقسام هيقسم االستبيان إلى ع  و

                                     
 .٩١م ، ص ٢٠٠٠عبد الحميد،محمد ،البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية ،القاهرة  ،عالم الكتب ، )١(

 .  عميد كلية اإلعالم ، جامعة صنعاء-عبدالرحمن الشامي /   األستاذ الدكتور-١ ) (∗
 .  قسم اإلعالم ، جامعة الملك سعود- محمد بكير / األستاذ الدكتور-٢      
 .  قسم اإلعالم ، جامعة الملك سعود-حسن منصور/   األستاذ الدكتور-٣     
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 والقـــسم , يحتـــوي علـــى معلومـــات ديموغرافيـــة خاصـــة بـــالمبحوث      :القـــسم األول

يتنــاول دوافــع :يتنــاول الــشبكات االجتماعيــة ومــدى التعــرض لهــا ، والقــسم الثالــث  :الثــاني

وتـويتر  ) Face book(اسـتخدامات شـبكات التواصـل االجتمـاعي، والسـيما الفـيس بـوك        

ن وتنـاول طبيعـة الموضـوعات التـي يتـشارك حولهـا الـصحفي              ي :واليوتيوب، والقسم الرابـع   

ــصحفي   ،ومــدى  ــروالقــسم األ، اســتخدام الــشبكات فــي العمــل ال ــاول اإلشــباعات  :خي  يتن

 .المتحققة للصحفيين جراء استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي 

 : اختبار ثبات األداء وصدق محتوى االستبيان

س المـــستخدم فـــي االســـتبانة بطريقـــة قـــام الباحـــث بحـــساب معامـــل ثبـــات المقيـــا

التجزئة النصفية حيث تقوم هذه الطريقة على أساس فصل إجابات أفـراد عينـة الدراسـة                

علــى العبــارات ذات األرقــام الفرديــة عــن إجابــاتهم علــى العبــارات ذات األرقــام الزوجيــة ،    

زوجيـة  ومن ثم يحسب معامل ارتبـاط بيرسـون بـين إجابـاتهم علـى العبـارات الفرديـة وال                  

  براون -وأخيراً يحسب معامل الثبات وفق معادلة سبيرمان

 نتائج اختبار أداة الثبات وصدق المحتوي) ١(جدول رقم 

 ثبات األداء صدق المحتوى

مستوى 
 الداللة

Spearma
n-Brown 

Cronbach's 
Alpha 

عدد 
 الفقرات

 المحـــــــــور

ــور األول  ٢٤ ٩٨١. ٨١٨. ٠٠. ــرات المتع: المحــــــ ــة  الفقــــــ لقــــــ
 بالدوافع

الفقـرات المتعلقـة بمـدى      : المحور الثـاني     ٩ ٩٧٨. ٩٢٤. ٠٠.
 المشاركة بالموضوعات

.٢٨ ٩٣٦. ٧٧٨. ٠٠ 
الفقــــــرات المتعلقــــــة : المحــــــور الثالــــــث

باإلشباعات المتحققة جـراء اسـتخدام      
 شبكة التواصل االجتماعي

 لجميع المتغيرات ٦١ ٩٧٧. ٨٣٤. ٠٠.

 ): ٠١.(عند مستوى ثقة 

أن جميــع معــامالت الثبــات والــصدق إلجابــات أفــراد  ) ١( مــن نتــائج الجــدول رقــم  يتــضح

العينــة االســتطالعية علــى العبــارات المتعلقــة بكــل محــور مــن محــاور الدراســة ، وعلــى           

مما يدل على ،) %١٠٠(والبعض منها قريبة جداً إلى      ) %٦٠(االستبانة كامالً كانت أكبر من      
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صدق الكبيـرين جـداً بمـا يحقـق أغـراض البحـث، ويجعـل             أن أداة البحث تتصف بالثبات والـ      

 . التحليل اإلحصائي سليماً ومقبوالً

ــار فــي قيــاس الثبــات، حيــث قــام بتوزيــع         واعتمــد الباحــث علــى أســلوب إعــادة االختب

عــشرين اســتبانه علــى العينــة نفــسها بعــد أســبوعين ،ثــم مقارنــة النتيجتــين باســتخدام      

ــ ون وقـد أكـدت النتـائج علـى ثب         ـــــــــــــالعمليات االرتباطية لمعامل بيرس     كـان   ؛إذات األداة   ــــــــ

 .وهي معامل نسبة تدل على مستوى ثبات مرتفع،) ٠٫٩٠(نسبة الثبات 

 :مجتمع البحث وعينته ) ٨ (
ولجأ الباحـث فـي اختيـار عينـة البحـث           يتحدد مجتمع البحث في الصحفيين اليمنيين  ،         

 ومثل سجل العضوية في نقابة الـصحفيين اليمنيـين إطـار             ، إلى العينة العشوائية المنتظمة   

ين المــسجلين فــي ســجل   ـــــــــــالعينــة ، حيــث كــان عــدد األعــضاء العــاملين مــن الــصحفي       

قـام    مفـردة ، ١٥٠ن حدد الباحـث حجـم العينـة    أوبعد . وصحفية   اًصحفي) ١٤٩٥( ة  ـــــــــــالنقاب

ــى فــي أو     ــة األســماء العــشرة األول ــة   الباحــث بكتاب ــى هيئ رقــام ، ثــم قــام   أراق صــغيرة  عل

 وبالتـالي بــدأنا باختيـار أفـراد العينـة مــن     ٥بـشكل عـشوائي باختيـار رقـم، وقــد كـان الـرقم       

رقام ،وكانت المفـردة الثانيـة مـن العينـة رقـم عـشر ثـم                أالرقم خمسة ثم نترك خمسة      

ــى      ) ١١٠(وقــد تــم اســتعادة   . ن وصــل العــدد المحــدد للعينــة   أرقــم خمــسة عــشر وهكــذا إل

 ،عدا استبانتين،من العدد الموزع جميعها صالحة وقابلة للتحليل ) %٧٣( وبنسبة ةاستبان

 .استبعدت من التحليل لوجود عيوب بها قد تؤثر على نتائج البحث

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة ) ٩( 
ألغراض تحقيـق أهـداف البحـث واإلجابـة علـى تـساؤالته، فقـد تـم اسـتخدام الحزمـة               

 : المتعارف عليها نظراً لمالئمتها لهذا البحث، وهي (SPSS)ائية اإلحص

 .التوزيع التكراري لإلجابات -١

 .النسب المئوية -٢

 .معامل ارتباط سبيرمان براون لقياس صدق األداء -٣
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 .ةمعامل االتساق الداخلي كورنباخ الفا لقياس ثبات االدا -٤

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -٥

لتكــوين مجموعــة مــن الفقــرات المتداخلــة     ؛  factor analisملي التحليــل العــا  -٦

 .المؤثرة الخاصة باإلشباعات المتحققة جراء استخدام شبكة التواصل االجتماعي

 .فرضية البحث الثانيةلعينتين مستقلتين الختبار  T-TEST اختبار  -٧

حـــد االختبـــارات اإلحـــصائية أوهـــو one way ANOVAاالختبـــار اإلحـــصائي  -٨

 .الختبار الفرضية الثانية  المعملية

 .أسلوب االنحدار البسيط والمتعدد الختبار الفرضية األولى -٩

 :حدود البحث ) ١٠ (
تنحــصر فــي دراســة اســتخدام الــصحفيين اليمنيــين لــشبكات  : الحــدود الموضــوعية. أ

 .التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة 

ن أعــضاء نقابــة الــصحفيين   تــم تطبيــق البحــث علــى الــصحفيي   : الحــدود البــشرية  . ب

 . اليمنيين

  . م٢٠١٣تم تطبيق  البحث في شهر مايو عام  : الحدود الزمنية .ج

 : الدراسات السابقة ) ١١(
 :الدراسات العربية : أوالً 
 :)١( )م٥٢٠١، مجدي الداغر(دراسة  -١

استهدفت الدراسة التعرف علـى اسـتخدامات اإلعالميـين فـي مـصر لمواقـع التواصـل                 

عي ومــدى اســتفادتهم منهــا وموقــع تلــك الوســائل ضــمن المــصادر المعلوماتيــة         االجتمــا

المختلفة التي يستفيد منها اإلعالمي في إعداد رسالته التي يقدمها لجمهوره المنوع وغير             

وذلـــك بـــالتطبيق علـــى القـــائمين بعمليـــة االتـــصال بالمؤســـسات اإلعالميـــة         ،المتجـــانس

لــداغر إلــى عــدد مــن النتــائج أهمهــا أن موقــع     وتوصــلت دراســة الــدكتور مجــدي ا  . المــصرية

                                     
   ١-http://www.middle-east-online.com/?id=٢٠١٠١٠       
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اليوتيوب يأتي في الترتيب األول من ناحية درجـة اسـتخدام شـبكات التواصـل االجتمـاعي             

لدى اإلعالميين في مصر، ثم الفيسبوك، والمنتـديات، وتـويتر، والمجموعـات البريديـة، كمـا           

 في حياة اإلعالميين على أكدت النتائج أن مواقع التواصل االجتماعي أحدثت تطوراً كبيراً    

المستوى الشخصي والمهني بصورة كبيرة، وجاءت لتشكل عالماً افتراضياً يفتح المجال         

على مصراعيه لألفراد والتجمعات والتنظيمات بمختلف أنواعها إلبداء آرائهم ومـواقفهم           

فــي القــضايا والموضــوعات التــي تهمهــم بحريــة غيــر مــسبوقة، وأن أكثــر المتغيــرات التــي     

دفع اإلعالميــين نحــو الــشبكات االجتماعيــة هــي متابعــة األخبــار، ثــم مواكبــة التطــورات   تــ

ــة والمعلوماتيــة، فالبحــث عــن أخبــار، وجاذبيتهــا التــي تفــوق اإلعــالم التقليــدي، ثــم           التقني

التواصــل مــع األصــدقاء، كمــا حقــق مــستخدمو الــشبكات االجتماعيــة إشــباع المتغيــرات  

 متغيـــرات متابعـــة األخبـــار، ومواكبـــة تطـــورات التقنيـــة،  جـــاءتإذالمطلوبـــة فـــي الـــدوافع، 

والتواصل مع األصدقاء، والبحث عن أخبار وإتاحة مساحة لطرح الرأي الشخـصي بـشكل              

واضـح أكثـر اإلشـباعات المتحققـة مــن اسـتخدام الـشبكات االجتماعيـة لـدى اإلعالميــين         

ــائج أن  إذ .المــصريين ــين المــصريين يــ   ٧٥٫٤ أظهــرت النت ستخدمون اســمهم  مــن اإلعالمي

 من أفراد ١٤٫١الحقيقي عند الدخول على مواقع الشبكات االجتماعية، في حين يستخدم           

 .العينة اسما مستعاراً

 )م ٢٠١٤سماعيل ، إسهى  محمد ( دراسة -٢

 كللفـيس بـو   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على استخدامات الصحفيين األردنيـين           

ــة مــن الــصحفيين األردنيــين     واإلشــباعات المتحققــة ، وطبقــت الدراســ   ة علــى عينــة عمدي

 مـــن الـــصحفيين عينـــة %٦٣: مفـــردة ، وتوصـــلت إلـــى عـــدة نتـــائج مـــن أهمهـــا )٩٤( قوامهـــا

سـنوات فـأكثر، ومعظـم الـصحفيين يـستخدمون           )٥( الدراسة يستخدمون فيسبوك منذ     

ن جميــع الــصحفيين عينــة الدراســة يــستخدمون   أو. ســاعات فــأكثر يوميــاً  ) ٣(فيــسبوك 

م الحقيقــي علــى فيــسبوك ،وحــاز دافــع متابعــة صــفحات الــصحف والمؤســسات      اســمه

وجــاء فــي . عبــر عــن آرائــي بحريــة  أاإلعالميــة ووكــاالت األنبــاء فــي المقدمــة تالهــا  دافــع أن 
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إشـباع مكننـي    كلفـيس بـو  مقدمة اإلشباعات التي تحققت للصحفيين من اسـتخدامهم      

 اسـتقراء المـزاج العـام حـول قـضية           من التواصل مع األصدقاء،ثم يساعدني فيسبوك فـي       

 .ما 

 : )١ ()م٢٠١٢حاتم العالونة ،(دراسة -٣

 فــي حفــز  ،هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور مواقــع التواصــل االجتمــاعي        

 باســـتخدام مـــنهج ،المـــواطنين األردنيـــين للمـــشاركة فـــي فعاليـــات الحـــراك الجمـــاهيري 

 مـن النقـابيين   ،مفـردة ) ٢٩٦(عينـة بلغـت     على   ،المسح اإلعالمي بشقيه الوصفي والتحليلي    

 .في مدينة إربد

مــن ) %٧٤٬٧(أن مــا نــسبته : وكــان مــن أبــرز النتــائج التــي توصّـــلت إليهــا هــذه الدراســة 

 ألنهـا   ؛مـنهم يـستخدمونها   ) %٢٤٬٣( و   ،النقابيين يستخدمون مواقع التواصـل االجتمـاعي      

لنقابيين يـستخدمون الفيـسبوك     من ا ) %٥٠٬٦(أن  ،وتتيح الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية     

 وأن دوافع استخداماتهم لهذه المواقع تتمثل بأنها تسمح         ،يستخدمون تويتر ) %٢٧٬١(و  

 وتتـيح الفرصـة للتعبيـر  عـن  اآلراء بحريـة مطلقـة               ،)%٢٨٬٥(بالتواصل مع األصدقاء بنسبة     

 ).%٢١٬٨(بنسبة 

 : )٢()م٢٠١١جارح العتيبي، (دراسة  -٤

عرف على اسـتخدامات طـالب وطالبـات الجامعـات الـسعودية            استهدفت الدراسة الت  

لشبكة الفيس بوك، واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، وتوصـلت الدراسـة إلـى أن                

                                     
تحققـة،  ، استخدامات الـصحفيين األردنيـين لفيـسبوك واإلشـباعات الم         )م  ٢٠١٤(سماعيل،سهى محمد   إ) ١(

 .،كلية اإلعالم،جامعة اليرموك ،اربد ،األردن )غير منشورة (رسالة ماجستير 
ــة، حــاتم ســليم  ا) ٢( ــين علــى       )م٢٠١٢(لعالون ــز المــواطنين األردني ، دور مواقــع التواصــل االجتمــاعي فــي تحفي

مـؤتمر  ،بحـث مقـدم لل    " دراسة ميدانية على النقابيين في مدينـة أربـد        "المشاركة في الحراك الجماهيري     
 .العلمي السابع عشر لكلية اآلداب بجامعة فيالدلفيا، عمان ، األردن

بحــث ، اســتخدام طـالب وطالبــات الجامعــات الـسعودية شــبكة الفـيس بــوك   ) م٢٠١١(العتيبــي، جـارح،    -٢ 
 .مقدم لنيل درجة الماجستير في اإلعالم قسم اإلعالم بكلية اآلداب جامعة الملك سعود
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، %٧٧نــسبة انتــشار اســتخدام الفــيس بــوك بــين طــالب وطالبــات الجامعــات الــسعودية  

ية وتمضية الوقت األول وظهر تأثير األهل واألصدقاء في التعرف عليه وكان دافع الطقوس       

ــذا العامـــل فـــي المرتبـــة األولـــى فـــي        ــاء هـ ــا جـ ــتخدام الفـــيس بـــوك، كمـ فـــي دفعهـــم السـ

اإلشــباعات المتحققــة مــن اســتخدامه، وأكــدت العينــة تحقيــق الفــيس بــوك مــا ال تحققــه  

الوســـائل اإلعالميـــة األخـــرى وكـــذلك تـــأثير اســـتخدام الفـــيس بـــوك علـــى اســـتخدامهم  

 .ىللوسائل اإلعالمية األخر

 : )١() م٢٠١١غالب شطناوي ،-محمود السماسيري(دراسة -٥

هـــدفت الدراســـةإلى التعـــرف علـــى كيفيـــة اســـتخدام الـــشباب الجـــامعي للـــشبكات  

االجتماعيــة بــالتطبيق علــى شــبكة الفــيس بوك،وطبيعــة اإلشــباعات التــي يحققهــا هــذا      

طبقيــة واعتمــدت الدراســة علــى مــنهج المــسح،وتم اختيــار عينــة عــشوائية   .االســتخدام 

ــا  ــاألردن ،وتوصـــلت    )٢٠٠(قوامهـ ــا بـ ــامعتي اليرمـــوك والعلـــوم والتكنولوجيـ ــردة مـــن جـ مفـ

  :أهمهاالدراسة إلى عدة نتائج من 

 .يقضي أكثر من نصف أفراد العينة أكثر من ساعة ونصف يوميا على الفيس بوك-١

حــصلت التــسلية علــى أعلــى نــسبة بــين اإلشــباعات التعوديــة التــي يحققهــا الفــي       -٢

 ).%٧٣(،تالها قضاء وقت الفراغ ) %٧٧ (سبوك

 بين اتجاهـات أفـراد العينـة نحـو       إحصائيةوجود فروق ذات داللة     "ثبت خطأ فرضية    -٣

ال فيمــا يتعلــق إ، "اســتخدامات الفــيس بــوك وبــين متغيــراتهم الديموغرافيــة بــشكل عــام

 .بمتغير الكلية 

                                     
،إستخدامات الشباب الجامعي األردني للمواقع     )٢٠١١(غالب علي شطناوي  – يوسف    السماسيري،محمود -١ 

الفــيس بــوك أنموذجا،المجلــة المــصرية لبحــوث االعالم،كليــة      ..االجتماعيــة علــى االنترنــت وتأثيراتهــا   
 . ديسمبر–االعالم ،القاهرة،العدد الثامن والثالثون يوليو 
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 :)١()م٢٠١١عبدالصادق حسن ،(دراسة-٦

عرف على تعرض الـشباب الجـامعي البحرينـي لمواقـع التواصـل             هدفت الدراسة إلى الت   

مفـردة  ) ٣٥٢(االجتماعي وعالقته بوسائل االتصال التقليدية ، بـالتطبيق علـى عينـة قوامهـا          

 : برزها أمن الشباب الجامعي ، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من 

 طبقـــاً) نـــة الدراســـةعي(وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين الـــشباب الجـــامعي  -١

للمتغيرات الديموغرافية المختلفـة فـي دوافـع تعرضـهم لمواقـع التواصـل االجتمـاعي عبـر            

 .اإلنترنت

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين معدالت تعـرض الـشباب الجـامعي لمواقـع               -٢

 .التواصل االجتماعي ودوافع تعرضهم لهذه المواقع 

 .)٢()٢٠٠٩محمود حمدي عبد القوي ،( دراسة-٧

هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى دوافــــع اســــتخدام الــــشباب للــــشبكات    

ــوعي الــسياسي لــدى الــشباب،        االجتماعيــة االفتراضــية، ودور هــذه الــشبكات فــي تنميــة ال

وتشكيل اتجاهاتهم نحو المـشاركة الـسياسية، باسـتخدام منهجـي المـسح والمقـارن،              

ــشباب قوامهــا     ــة مــن ال ــ  مفــردة، ) ٣٨٠(علــى عين ــى موقـــع الـ وأوضــحت . Face bookوعل

الدراســـة أن نـــسبة الـــذين يـــستخدمون شـــبكة الفيـــسبوك ألغـــراض سياســـية بلغـــت         

 وأظهـرت أن    ،، ولم تكن هناك أية فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث           )%٥٠٫٧(

تعدديـــة اآلراء ومناقـــشة القـــضايا الـــسياسية كانـــت بدرجـــة كبيـــرة مـــن الحريـــة علـــى  الــــ  

okFacebo        وأن إتاحة الفرصة للتعليـق وإبداء الرأي فـي القـضايا المثـارة، سـاعد فـي جـذب ،

                                     
عي لمواقــع التواصــل االجتمــاعي عبــر االنترنــت وعالقتــه  ، تعــرض الــشباب الجــام)٢٠١١(حسن،عبدالــصادق  -١

 .بوسائل االتصال التقليدية ، كلية االداب والعلوم والتربية ،الجامعة االهلية ، البحرين
دور اإلعـالم البـديل فـي تفعيـل المـشاركة الـسياسية لـدى الـشباب،             ) ٢٠٠٩(عبد القوي، محمـود حمـدي،        -٢

ث، كلية اإلعالم، الواقع والتحديات، الجزء الثال  : إلعالم واإلصالح المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر، ا     
 .جامعة القاهرة
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دون تمييــز بــين  ) الفــيس بــوك (انتبــاه الــشباب، نحــو المــضامين الــسياسية المثــارة علــى       

 .الذكور واإلناث

 :الدراسات األجنبية: ثانياً 
 :)١( )Mckinney,BruceC ,٢٠١٢(دراسة -١

اسـتخدام الـشباب الجـامعي لمـوقعي الفـيس بـوك            سعت الدراسة إلى الكشف عن      

 Northeastem مـــن طـــالب جـــامعتي ٢٣٣وتـــويتر ،وذلـــك بـــالتطبيق علـــى عينـــة قوامهـــا 

University  و Southem University    بالواليات المتحدة األمريكية ، وتوصـلت الدراسـة 

فتـاح مـع تبـادل    يتعلـق اتجـاه الـشباب الجـامعي إيجابيـا نحـو االن      : إلى عدة نتـائج مـن أهمهـا      

المعلومــات مــع اآلخــرين علــى عــدد مــرات اســتخدام مــوقعي الفــيس بــوك وتــويتر ، يتعلــق  

اتجاه الشباب الجامعي إيجابيا نحـو التكلـف مـع تبـادل المعلومـات مـع اآلخـرين علـى عـدد                  

 .  أصدقائهم في موقعي الفيس بوك وتويتر 

  )٢(Nazan Doruer - ٢٠١١ ) : (دراسة-٢

تعــرف علــى أهميــة شــبكة التواصــل االجتمــاعي مــن خــالل التعــرف  الهــدفت الدراســة 

على الدوافع التي دفعت بالـشباب فـي االهتمـام بهـذه الـشبكة االجتماعيـة الفـيس بـوك،                     

 وقد طبقت هذه الدراسة  على عينة من الشباب الجامعي في الواليات المتحـدة األمريكيـة               

ماعيـة ولمـا لهـا مـن أهميـة لـدى            وقد خلصت هذه الدراسة إلى أهميـة تلـك الـشبكات االجت           

ــبكة التواصـــل      ــائج الدراســـة أن المـــشاركين فـــي شـ ــد أظهـــرت نتـ ــامعتين، وقـ طـــالب الجـ

االجتمـــاعي الفـــيس بـــوك لـــم يـــستخدموه فـــي اإلعالنـــات عـــن أنفـــسهم وحـــسب وإنمـــا 

                                     
١- McKinney, Bruce C.; Kelly, Lynne; Duran, Robert L., Narcissism or 

Openness?: College Students’ Use of Facebook and Twitter, Communication 
Research Reports, Apr٢٠١٢,Vol. ٢٩ Issue ٢. 

٢- What is the motivation for using Face book Procedia Social : Nazan Doruer
 SciencesBehavioraland  ،٢٠٠١ ،PP, ١٥voL  ٢٦٤٦- ٢٦٤٢. . 
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استخدموه في إعادة تكوين العالقات االجتماعية فيما بينهم كما أنهـم اسـتخدموه فـي              

 عمليــة التواصــل بــين األشــخاص الــذين ال يعرفــونهم وذلــك بهــدف     عمليــة التواصــل وفــي 

 .الترفيه والتسلية وقضاء أوقات لطيفة

 )١(  (Gabriela Grossecka, Ramona Branb- ٢٠١١): دراسة -٣

هـــدفت الدراســـة التعـــرف علـــى الفـــيس بـــوك ، وطبقـــت هـــذه الدراســـة علـــى طـــالب    

مـــاعي الفـــيس بـــوك للعـــام  وطالبـــات الجامعـــات مـــن مـــستخدمي شـــبكة التواصـــل االجت 

، وتوصــلت الدراســة إلــى أن مجموعــة كبيـرة مــن عينــة الدراســة يقــضون  ) م٢٠١١(الجـامعي  

 على شبكة التواصل االجتماعيـة الفـيس بـوك، والـذي يعتبـر األكثـر اسـتخداماً                  ا كبير اوقت

من بين تلك الوسائل االتـصالية الحديثـة ولكـن اسـتخدامهم لألغـراض األكاديميـة وبهـذا               

ن جداً، ويرجع السبب في ذلـك إلـى أن عينـة الدراسـة          يتبين أن مستخدميه كانوا قليل    فقد  

 .تمارس عليهم قيود نحو أبحاثهم الذين يدرسونها

 Craig Ross,Emily s. Orr ,Mia Sisic and athe - ٢٠٠٩:   )٢( دراسة

هــدفت الدراســة التعــرف علــى الفــيس بــوك ، و أظهــرت نتــائج الدراســة إلــى أن دوافــع  

ستخدمي شبكة التواصل االجتماعية الفيس بوك لم تكن ذات أهميـة ممـا يـؤثر بـدوره              م

ــدما         ــائج أن دوافــع مــستخدميه يجــب أن تكــون مختلفــة عن علــى مــستخدميه وتظهــر النت

تكون وظائف فردية أو شخـصية، وقـد اتفقـت هـذه الدراسـة مـع مجموعـه مـن الدراسـات                      

مـل  وبالتالي فهم أكثر تعرض في التعاالتي اهتمت وارتبطت ببعض المتغيرات الشخصية       

 .مع األنشطة االتصالية االجتماعية

                                     
 ١- Gabriela Grossecka,Ramona Branb, Laurenthu: Acase study on academic uses 

of Face book, ٢٠١١,Vol ١٥, pp ١٤٣٠-١٤٢٥.  
٢- Craig Ross,Emily s. Orr ,Mia Sisic, Jaime. Arseneault, Mary G.Simmering, 

R.Robt Orr:Personality and motivations associated with Facebook 
use,٢٠٠٩,vol ٢٥,pp٥٨٦-٥٧٨.  
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 :)١ ()م٢٠٠٩ ، Park, N.a , Kee, K.F.b(دراسة -٥

 ،اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى رضــاء مجموعــات مــن مــستخدمي الفــيس بــوك    

وعالقة ذلك بمشاركتهم السياسية والمدنية، واعتمـدت الدراسـة علـى المـنهج الوصـفي               

لــي ، كمــا قــام الباحــث بــإجراء الدراســة الميدانيــة علــى عينــة عــشوائية مــن طــالب      التحلي

 أن هنـاك  :وتوصـلت الدراسـة إلـى   . مـن طـالب الجامعـات   ٧١٥كان عدد  العينة  إذ  الجامعات  

التنــــشئة : احتياجــــات مبدئيــــة للمــــشاركة فــــي مجموعــــات داخــــل الفــــيس بــــوك وهــــي  

 تختلــف مــصادر اإلشــباع هــذه  إذ. ومــاتاالجتماعيــة، والترفيــه، والبحــث عــن الــذات، والمعل  

 نــوع الجــنس، مــسقط رأســه، وعمــره    :بــاختالف التركيبــة الــسكانية المــستخدمة، مثــل   

 وأوضــحت الدراســة أن اســتخدامات المعلومــات كانــت أكثــر ارتباطــاً بالعمــل      ،المدرســي

 .المدني والسياسي يفوق االستخدامات الترفيهية

 :التعليق على الدراسات السابقة
 :أهمهاح الباحث للدراسات السابقة خلص إلى عدد من المالحظات من بعد مس

ــد تناولهــا ألنمــاط اســتخدام        .١ ــسابقة عن اهتمــت  معظــم الدراســات والبحــوث ال

وســـائل اإلعـــالم الجديـــد باســـتخدام الـــشباب الجـــامعي دون االهتمـــام بالقـــائم باالتـــصال   

ات الـصحفيين اليمنيـين   بصورة كافية ، وهذا ما تسعى إليه دراسة الباحث حول اسـتخدام      

 . لشبكات التواصل االجتماعي  

تنوعـــت الدراســـات العربيـــة واألجنبيـــة عنـــد تناولهـــا للمنـــاهج واألدوات البحثيـــة    .٢

ــة     ــدة مــــن خــــالل الــــشبكات االجتماعيــ ــاهرة الجديــ ــى الظــ  إذ ،المــــستخدمة للتعــــرف علــ

 .استخدمت هذه الدراسات المسح ودراسات الحالة و تحليل المضمون 

                                     
١- Park, N.a , Kee, K.F.b , Valenzuela, S.c(٢٠٠٩). Being immersed in social 

networking environment: Facebook groups, uses and gratifications, and social 
outcomes Cyberpsychology and Behavior, (٦) ١٢, pp. ٧٣٣-٧٢٩. 
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 : اإلطار النظري للدراسة : الثاني  مبحثال
 Uses and:المــــدخل النظــــري لنمــــوذج االســــتخدامات واإلشــــباعات    ) ١(

Gratifications 
تأتي هذه النظرية كبـديل لنظريـات التـأثير المحـدود لوسـائل اإلعـالم، وتنـادي بفاعليـة             

وقـت  الذي يمكنه من اختيار الوسـيلة والمـضمون وال    active audienceونشاط الجمهور 

الــذي يريــده ويتناســب مــع رغباتــه ودوافعــه، وهــي تــستند كمــا قــال كــل مــن بلملــر وكــاتز      

 )١(:على

ــد     : األســس االجتماعيــة والنفــسية للمتلقــي  -  وهــي مبنيــة علــى االحتياجــات التــي تول

توقعــات مــن وســائل اإلعــالم أو غيرهــا مــن المــصادر والتــي تقــود إلــى أنمــاط مختلفــة مــن         

دي إلـى  إشـباع لتلـك الحاجـات وإلـى نتـائج أخـرى ربمـا ال تكـون                    التعرض لهذه الوسائل، تـؤ    

ــال شـــك علـــى      . مرغوبـــة ــؤثر بـ ــدة يـ ــة أو اتـــصالية جديـ ــيلة إعالميـ ــول وسـ ــإن دخـ ــإلى فـ وبالتـ

اســتخدامات الوســائل التــي ســبقتها، وعــادة مــا تــستدعي هــذه الوســائل الجديــدة اهتمــام   

 .  و شرائح معينة من المجتمع الباحثين لمعرفة تأثر الوسيلة الجديدة على الناس عامة أ

الحاجــات المرتبطــة بوســائل اإلعــالم إلــى خمــس   جيــرفتش و كــاتزصــنف كــل مــن و

 :)٢(رئيسيةفئات 

  cognitive needs: الحاجات المعرفية  -أ 

 .وهي الحاجات المرتبطة بالمعلومات والمعارف ومراقبة البيئة

   effective needs: الحاجات الوجدانية  -ب 

 .بطة بالنواحي العاطفية والمشاعروهي الحاجات المرت

                                     
(١) Blumler, jay& Eliahu Katz (١٩٧٤) The Uses of Mass Communication. Beverly 

Hills, Cal., Sage Publications 
ــى ال ) (٢ ــاد وليلــــــ ــرة،ط مكاوي،حــــــــسن عمــــــ ــه المعاصــــــ ــصال ونظرياتــــــ ــة ١سيد،االتــــــ  القاهرة،الداراللبنانيــــــ

  .٢٤٧-٢٤٦صم،١٩٩٨المصرية،
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   personal integrative needs: حاجات التكامل النفسي  -ج 

وهـــي الحاجـــات المرتبطـــة بتـــدعيم المـــصداقية والتقـــدير الـــذاتي وتحقيـــق االســـتقرار 

 .الشخصي

  social integrative needs: حاجات التكامل االجتماعي  -د 

ألصدقاء والعالم وتقوم على رغبة فـي       وهي الحاجات المرتبطة بالتواصل مع العائلة وا      

 .التقارب مع اآلخرين

   Escapism needs: حاجات الهروب  -ه 

وتعكــس كـــل مـــا هـــو مـــرتبط بالترفيـــه والتـــسلية هـــذا وتختلـــف الحاجـــات بـــاختالف  

 أن الحاجـات المرتبطـة    gurevitch وجـريفتش  Katzخصائص الجمهور، فقد وجـد كـاتز  

عمــر، فــالجمهور ذو التعلــيم األفــضل ذكــر حاجــات   بوســائل اإلعــالم مرتبطــة بــالتعليم وال 

ــة عــن الجمهــور األقــل تعليمــا، كمــا أن الجمهــور األصــغر ســنا ذكــر حاجــات           ــر أهمي أكث

 .مرتبطة بالخبرات العاطفية والجمالية أكثر من البالغين

وبوجــه عــام فــإن معظــم دراســات االتــصال تقــسم دوافــع التعــرض واالســتخدامات     

 :فئتين هما

 وتـــستهدف التعـــرف علـــى الـــذات   instrumental motivesدوافـــع نفـــسية  -أ 

 .واكتساب المعرفة والمعلومات والخبرات 

وتستهدف تمضية الوقـت واالسـترخاء   :  ritualized motivesدوافع طقوسية  -ب 

والصداقة واأللفة مع الوسيلة والهروب من المـشكالت وتـنعكس هـذه الفئـة فـي البـرامج                  

 .برامج الترفيه المختلفةالمسلسالت واألفالم و:الخيالية مثل

ويرى كاتز وزمالؤه أن منظور االستخدامات واإلشباعات يعتمد على خمسة فروض 

 )١(لتحقيق ثالثة أهداف رئيسية، وتتضمن الفروض ما يلي

                                     
  .٢٤١-٢٣٩مكاوي ،حسن عماد وليلى السيد،مصدر سابق،ص  ١



 

 
٩٤ 

اســتخدامات الــصحفيين اليمنيــين لــشبكات التواصــل االجتمـــاعي      
 "دراسة مسحية" واإلشباعات المتحققة

وديع العزعزي. د

الجمهــــور أعـــــضاء مـــــشاركون وفـــــاعلون فـــــي عمليـــــة االتـــــصال الجمـــــاهيري،   .١

 .اتهمويستخدمون وسائل االتصال لتحقيق أهداف مقصودة تلبي توقع

 .يُعبر استخدام وسائل االتصال، عن الحاجات التي يدركها أعضاء الجمهور .٢

 .الجمهور هو الذي يختار الرسائل والمضمون الذي يشبع حاجاتهم .٣

يحدد أفراد الجمهور دائماً حاجاتهم ودوافعهم لما يـودون متابعتـه ومـشاهدته،              .٤

 .وبالتالي يختارون الوسائل التي تشبع تلك الحاجات

المعـــايير الثقافيـــة الــسائدة مـــن خـــالل اســتخدامات الجمهـــور لوســـائل   معرفــة   .٥

 .االتصال، وليس من خالل محتوى الرسائل فقط 

 )١:( ويحقق منظور االستخدامات واإلشباعات ثالثة أهداف رئيسية هي

 .السعي إلى اكتشاف كيف يستخدم األفراد وسائل االتصال .١

تـصال، والتفاعـل الـذي يحـدث     شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة من وسـائل اال     .٢

 .نتيجة هذا التعرض

التأكيـــد علـــى نتـــائج اســـتخدام وســـائل االتـــصال بهـــدف فهـــم عمليـــة االتـــصال    .٣

 . الجماهيري

وعلــى ضــوء هــذه األهــداف يمكــن معرفــة كيفيــة اســتفادة الــصحفيين اليمنيــين مــن      

ــالي فهــي أنــسب للوقــوف علــى طبيعــة اســتخدامات      .شــبكات التواصــل االجتمــاعي    وبالت

ــباعات  ا ــذا   لـــــصحفيين اليمنيـــــين لـــــشبكات التواصل،واإلشـــ ــراء هـــ ــة لهـــــم جـــ المتحققـــ

  .االستخدام

 : الشبكات االجتماعية) ٢( 
ـــهــي مجموع ة مــن التطبيقــات القائمــة علــى اإلنترنــت والتــي تــسمح بإنــشاء وتبــادل     ــــ

 أجل المشاركة   نـــــــــــــــــــــالمزج بين التكنولوجيا والتفاعل االجتماعي م     "المحتوى وتقدم   

ـــو يعرفه. )فـــي إنـــشاء القـــيم  ــا ) Kaplan and Haenlein(ا ــــــــ ـــمجموع"بأنهـ ة مـــن ـــــــــ

                                     
 .٢٠٢م،ص٢٠٠٢ القاهرة،دارالفكرالعربي ،١العبد، عدلي العبد ،نظريات االتصال والرأي العام،ط) ١( 
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ــ ة على اإلنترنت والتـي تـسمح بإنـشاء وتبـادل المحتـوى وتق             ـــــــقات القائم ــــــــــالتطبي دم  ـــــــــــــ

 ولوجيا والتفاعل االجتماعي ــــــــــــــــالمزج بين التكن"

 وقد أطلق مصطلح الشبكات االجتماعية اركة في إنشاء القيمـــــــن أجل المشـــــــــــم

علـى مجموعــة مواقــع إلكترونيــة ظهـرت مــع الجيــل الثــاني للويـب أو مــايعرف باســم ويــب    

،وهـذه  ) صـفر اثنـين   (،وتصنف مواقع الشبكات االجتماعية ضمن مواقع الويب        )صفر اثنين (

ين مــستخدميها فــي صــورة مجتمــع افتراضــي يجمعهــم حــسب    المواقــع تتــيح التواصــل بــ 

اهتماماتهم أو انتماءاتهم، وذلك عـن طريـق خـدمات التواصـل المباشـر فيمـا بيـنهم مثـل              

المحادثة الفورية ،والرسائل الخاصة ،والبريـد اإللكترونـي ،ورفـع مقـاطع الفيديو،والتـدوين،              :

لملفــات الشخــصية لآلخــرين  ومــشاركة الملفــات ،وإنــشاء المجموعــات، واالطــالع علــى ا   

 . )١(ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض 

  :)٢(ومن أهم شبكات التواصل االجتماعي هي

 فيسبوك  -أ

 يمكــن الــدخول إليــه  م،٢٠٠٤ تــم إطالقــه فــي فبرايــر  موقــع ويــب للتواصــل االجتمــاعي 

ــاً وتـــــديره شـــــركة   ــا، محـــــدودة المـــــسئولية كملكيـــــة خاصـــــة ل " فـــــيس بـــــوك"مجانـــ هـــ

فالمستخدمون بإمكانهم االنضمام إلى الشبكات التي تنظمها المدينة أو جهـة العمـل أو        

المدرســة أو األقلــيم، وذلــك مــن أجــل االتــصال بــاآلخرين والتفاعــل معهــم كــذلك، يمكــن  

للمستخدمين إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم وإرسال الرسائل إليهم، وأيـضًا تحـديث             

 .  األصدقاء بأنفسهمملفاتهم الشخصية وتعريف

  تويتر-ب

يقـدم خدمـة تـدوين مـصغر     م ، و٢٠٠٧تأسـس فـي أبريـل        اجتماعيـة    ةهو موقع شـبك   

 حـرف   ١٤٠ عـن حـالتهم بحـد أقـصى          Tweetsوالتي تسمح لمستخدميه بإرسال تحـديثات       

                                     
 .٥٥م، ص٢٠١٥مفاهيم ونظريات، عمان ،دار المناهج للنشر والتوزيع،..جديدالعزعزي، وديع ، االعالم ال )  ١(
  . ٦١-٥٩ العزعزي،وديع، المصدر السابق، ص)٢ (
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وذلك مباشرة عن طريق موقع تويتر أو عن طريق إرسـال رسـالة نـصية               . للرسالة الواحدة 

 : بـــرامج المحادثـــة الفوريـــة أو التطبيقـــات التـــي يقـــدمها المطـــورون مثـــل    أوSMSقـــصيرة 

، وتظهــــــــر تلــــــــك twitterfox و Twhirl و Twitterrific و TwitBirdالفــــــــيس بــــــــوك و 

التحــديثات فــي صــفحة المــستخدم ويمكــن لألصــدقاء قراءتهــا مباشــرة مــن صــفحتهم          

 .  الرئيسية أو زيارة ملف المستخدم الشخصي

 يوتيوب -ج

ع ويــب معــروف متخــصص بمــشاركة الفيــديو، يــسمح للمــستخدمين برفــع     هــو موقــ 

وقـــد بــدأ بـــالظهور علــى شـــبكة   . ومــشاهدة ومــشاركة مقـــاطع الفيــديو بـــشكل مجــاني    

  .م٢٠٠٥ فبراير ١٥اإلنترنت في 

 :االستخدامات المهنية للصحفيين لشبكات التواصل االجتماعي) ٣(

نـة األخيـرة، حتـى دعـا الـبعض إلـى            تزايدت أهمية شبكات التواصل االجتماعي في األو      

اعتبارهــا وســيلة اتــصالية جديــدة بحــد ذاتهــا،و شــكلت تحــديا جديــدا  لوســائل اإلعـــالم           

ال تتمثــل فقــط فـــي القــدرة علــى تطـــوير     :و هـــذه التحــديات  .التقليديــة ، والســيما الــصحافة   

ن مــع الممارسـة واالنتـشار وقــوة التـأثير، وإنمـا فــي كيفيـة تعامـل القــائم باتـصال الـصحفيي        

وير قــــــدراتهم علــــــى اســــــتخدام شــــــبكات التواصــــــل االجتمــــــاعي ، ومــــــا يتــــــصل بتطــــــ 

 .،واالستفادة القصوى منها في عملهم ،وممارستهم المهنيةالشبكات

كونهــا : ومــن أبــرز مجــاالت اســتفادة الــصحفيين مــن شــبكات التواصــل االجتمــاعي     

تـصال ،كوسـيلة    مصدرا للمعلومات واستقصاء األخبار وجمـع المـادة الـصحفية،كوسيلة ا          

 ).١(اتصال تفاعلي ،كوسيط للنشر ،وكأداة لتسويق الخدمات الصحفية

ويمكن القول أن مواقع التواصـل االجتمـاعي قـد بـدلت غـرف األخبـار، مـسرعة جمـع                 

األخبار ومتيحـة لهـا االطـالع علـى مجموعـة أوسـع مـن المـصادر والمـواد ، وسـاهم انتـشار                        

ى نحو جذري ، فال ينام هـذا الموقـع شـأنه فـي ذلـك       تويتر الواسع في تغيير دور الصحفي عل      

                                     
 .٤٥ ،ص١٩٩٧،دار الشروق،القاهرة،١علم الدين،محمود ،الحاسبات االلكترونية وتكنولوجيا االتصال،ط  )١(
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شأن الصحفي العصري الذي يبحث عن آخر المستجدات طوال األربـع والعـشرين ، ناشـراً             

ــاً .األخبــــــــار والتغريــــــــدات  ــاً  لنحــــــــو ويعــــــــد تــــــــويتر مــــــــصدراً إخباريــــــ  مــــــــن %٤٠ مهمــــــ

  )١( .،للحصول على آخر التطورات في المجاالت التي يهوونها المستخدمين

ا تمكـن الـشبكات االجتماعيـة الـصحفيين مـن التواصـل والتفاعـل علـى كافــة         وهكـذ 

ــصالية منفردة،وذلـــك بمـــساحات ال      ــيلة اتـ ــدمها أي وسـ ــدة لـــم تقـ ــا فريـ المـــستويات بمزايـ

كمـا أن الـشبكات    .متناهية تقريبا، وبكلفة قليلة ،وبشكل فوري ، وبحدود دنيا من الرقابـة           

بادل اآلراء مع المهتمين والخبراء ومـع القـراء         وفرت للصحفيين إمكانية القيام بعمليات ت     

 .أو الجمهور نحو مختلف القضايا المجتمعية ،وبأساليب تقنية متنوعة

ــة      ــتخدامات العامـ ــابين االسـ ــتخدامات الـــصحفيين لـــشبكات التواصـــل مـ ــدد اسـ وتتعـ

البحــــــث عــــــن : ن تتمثــــــل فــــــي والمتخصــــــصة ،فأمــــــا االســــــتخدامات العامــــــة فــــــيمكن أ

لرســـائل والـــصور ،والفيـــديوهات والمقـــاطع الـــصوتية، ونـــشر اآلراء      ،وإرســـال االمعلومات

الشخـــصية ، واالطـــالع علـــى األخبـــار الجديـــدة ، وتبـــادل الملفـــات والحـــصول علـــى الوثـــائق    

والمستندات واإلحصائيات، واالتصال المباشر والسريع بمصادر المعلومات، وتلقي األخبـار     

: ات المتخصــصة فــيمكن أن تتمثــل فــي والموضــوعات وفقــا الهتماماتهم،وأمــا االســتخدام 

االســتفادة مــن تقنيــات وأدوات التخــزين واالســترجاع علــى الــشبكات، وجلــب المقــاالت       

والدراســات واألبحــاث الحديثــة، وزيــارة المواقــع المتخصــصة ،وتبــادل األفكــار واآلراء حــول 

عمل صحفي خاص أو  مشترك مع آخرين، وعمل استطالعات  للجمهور حـول أي قـضية     

 )٢(وتلقي رسائل القراء. موضوعأو 

                                     
،نـــشر فـــي تـــاريخ  ٩٣٨١د ،صـــحيفة العـــرب ،العـــدد  يـــل ،جون،تـــويتر غيـــر دور الـــصحافة التقليديـــة الـــى األبـــ   )١ (

 ..١٨م،ص ١٦/١١/٢٠١٣
بخيت،الـــسيد،االستخدامات المتخصـــصة لالنترنـــت  لـــدى أســـاتذة االتـــصال الجماهيري،المجلـــة المـــصرية  ) ٢ (

 .١٢٢م،ص٢٠٠٠لبحوث االعالم،كلية االعالم ،جامعة القاهرة، القاهرة ،العددالتاسع،
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 :نتائج البحث الميدانية ومناقشتها:  الثالث مبحثال

 :)عينة البحث(عرض وتحليل الخصائص الشخصية للصحفيين: أوالً
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق المتغيرات الشخصية) ١(جدول رقم 

 النسبة العدد الخصائص الشخصية 

 ٨٨٫٩ ٩٦ ذكور

 ١١٫١ ١٢ اناث
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 ١٠٠٫٠ ١٠٨ المجموع
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 ١٠٠٫٠ ١٠٨ المجموع

ــاعي    ــالنوع االجتمـ ــا يتعلـــق بـ ــي نلحـــظ: فيمـ ــذكور   فـ ــراد مـــن الـ ــدد األفـ ــدول أن عـ  الجـ

دد مـــن إجمــالي العينـــة  بينمــا بلـــغ عـــ  ) %٨٨٫٩(فــردا وبنـــسبة  ) ٩٦(المــشاركين بالدراســـة 

 الصحفيين  معظم أن   تبينمن إجمالي العينة ، و    ) %١١٫١(فردا وبنسبة   ) ١٢(األفراد من اإلناث    



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٩٩

 هـ١٤٣٧ن شوال و الحادي واألربعالعدد
 

 ممارسة مهنة الصحافة تحتاج إلـى جهـد وتفـرغ ،فـضال عـن عوائـق                 بسبب أن من الذكور،   

اجتماعيــة تواجــه عمــل اإلنــاث فــي مهنــة الــصحافة فــي الــيمن ،ومــع ذلــك هنــاك تزايــد فــي    

 فـي   اإلعـالم وقـسم   اإلعـالم فـي جامعـة صـنعاء ،        ا مع وجود كلية     عداد الصحفيات السيم  إ

 .عدن ة جامع

 يتبـين مـن الجـدول أن المـشاركين بالبحـث يتوزعـون              :وفيما يتعلـق بالفئـات العمريـة      

ــا نـــــسبته   ــة العمريـــــة بمـــ ــة العمريـــــة  ) %٢١٫٣(حـــــسب الفئـــ ــد الفئـــ ــنة فأقـــــل ،  ٣٠عنـــ  ســـ

سـنة  ٤١عند الفئة مـن     ) %٨٫٣(بة سنة ، ونس   ٤٠ سنة إلى    ٣١عند الفئة من    ) %٦٨٫٥(ونسبة

أن المــشاركين تبــين  وي، ســنة فــأكثر  ٥١عنــد الفئــة العمريــة  ) %١٫٩( ســنة ، نــسبة  ٥٠إلــى 

يتوزعون على مختلف الفئات العمرية، وهذا التوزيع يعطي داللة  بـأن المـشاركين بالبحـث             

 . لديهم  خبرة مهنية،وممارسة كبيرة في العمل الصحفي

ــاالت  ــا يتعلـــق بالحـ ــةوفيمـ ــدول أن المـــشاركين بالبحـــث   : االجتماعيـ  يتبـــين مـــن الجـ

) %٧٦٫٩(هـم عـازبون ، ونـسبة      ) %١٣٫٩(يتوزعون حسب الحـاالت االجتماعيـة بمـا نـسبته         

 أن المــــشاركين تبــــينوي،) %٩.(فــــي حالــــة طــــالق ، نــــسبة  ) %٨٫٣(متزوجــــون ، ونــــسبة

 .يتوزعون على مختلف الحاالت االجتماعية

ــا يتعلـــق بجهـــة العمـــل   ــ:وفيمـ ضح أن نـــسبة المـــشاركين بالبحـــث مـــن العـــاملين   يتـ

، )%٢١٫٣(، والحزبيــــة مــــن إجمــــالي العينــــة ) %٣٥٫٢(بالمؤســــسات اإلعالميــــة الحكوميــــة 

 ممــا ســبق أن الــصحفيين   تبــين،وي) %١٣٫٠(،والكتــاب والمراســلين  ) %٣٠٫٦(والمــستقلة 

د ويعكـسون إلـى حـ   يتنوعـون مـن مختلـف المؤسـسات والفئـات الـصحفية       ) عينة البحـث  (

  .تركيبة المجتمع الصحفي كبير

 :عرض وتحليل نتائج أسئلة االستبيان: ثانيا

 :الطرق المستخدمة للدخول إلى شبكة التواصل االجتماعي -١
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 التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث وفق متغير الطرق المستخدمة) ٢(جدول رقم 

حجم  الطريقة المستخدمة
 النسبة العدد العينة

 ٣٠٫٦ ٣٣ ١٠٨ الجوال
 ٨٫٣ ٩ ١٠٨ يباداأل

 ٧١٫٣ ٧٧ ١٠٨ الالب توب
 ١٥٫٧ ١٧ ١٠٨ الحاسوب المكتبي

كثـر مـن طريقـة      أفـراد عينـة البحـث يـستخدمون         أأن  ) ٢(حيث يتضح من الجدول رقم    

 بلغـــت نـــسبة ؛إذال أن معظمهـــم يفـــضلون اســـتخدام الـــالب تـــوب إبالتواصـــل االجتمـــاعي 

، ) %٣٠٫٦(سـتخدام طريقـة الجـوال بنـسبة     ، يلـي ذلـك ا  ) %٧١٫٣(المستخدمين لـالب تـوب     

 بلـغ  ؛إذيبـاد  ، وفي المرتبة األخيـرة طريقـة األ  ) %١٥٫٧(ثم طريقة الحاسوب المكتبي بنسبة   

 ) . %٨٫٣(نسبة المستخدمين لهذه الطريقة 

 :مدى استخدام شبكات التواصل االجتماعي -٢

 يبين المتوسطات الحسابية) ٣(جدول رقم 

 فقرات الخاصة بمدى استخدام شبكات التواصل االجتماعي واالنحرافات المعيارية لل
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 ١ مرتفعة ٩٢٫٢ ٩٧٥. ٤٫٦١ ١٠٨ الفيس بوك

 ٣ متوسطة ٥٨٫٠ ١٫٢٨١ ٢٫٩٠ ١٠٧ تويتر

 ٧ ضعيفة ٢٦٫٤ ٨٥٢. ١٫٣٢ ١٠٨ لينكد إن

 ٨ ضعيفة ٢١٫٢ ٢٦٨. ١٫٠٦ ١٠٨ ماي سبيس

 ٦ ضعيفة ٢٧٫٢ ٩٣٢. ١٫٣٦ ١٠٨ فليكر
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 ٥ ضعيفة ٤٤٫٢ ١٫٣٢٦ ٢٫٢١ ١٠٨ المدونات

 ٢ متوسطة ٦٩٫٦ ١٫١٣١ ٣٫٤٨ ١٠٨ يوتيوب

 ٤ متوسطة ٥٥٫٢ ١٫٥٩٥ ٢٫٧٦ ١٠٦ المجموعات البريدية

  متوسطة ٤٩٫٤ ٥١٣. ٢٫٤٧ ١٠٥ لجميع الفقرات

 :ما يلي) ٣(تائج الجدول رقم ويتضح من ن

الفـيس  (ن النسبة العظمى من الصحفيين يستخدمون شـبكة التواصـل االجتمـاعي             إ 

،وذلــك لــسهولة )٩٢٫٢(ولــى فــي االســتخدام بــوزن نــسبي  الــذي حــاز علــى المرتبــة األ ،) بــوك

،ومميزاته الكبيــرة التــي تتــيح للــصحفيين المــشاركة والنقــاش وإبــداء الــرأي ،        اســتخدامه

ة واســعة عكــس بقيــة الــشبكات ، يلــي ذلــك اســتخدامهم لليوتيــوب ولكــن          وبمــساح 

، والمجموعات البريديـة    ) ٥٨٫٠(، ثم تويتر بوزن نسبي      ) ٦٩٫٦(بدرجة متوسطة بوزن نسبي     

 النتائج ضعف استخدام الصحفيين المشاركين بالبحث     أظهرت،بينما  ) ٥٥٫٢(بوزن نسبي   

وهـذا واضـح مـن    ،ن ، مـاي سـبس ،فليكـر       ليكنـد ا  :لبقية شـبكات التواصـل االجتمـاعي مثـل        

وهــذه  ).٥٠(وزانهــا النــسبية لالســتخدام أقــل مــن الدرجــة  أخــالل النتــائج التــي ظهــرت بــأن  

ــع دراســة     ــف م ــداغر(النتيجــة تختل ــة     ) ال ــى بقي ــوب عل ــدم اليوتي ــي أظهــرت تق الت
 .الشبكات

عــدد الــساعات التــي يقــضيها الــصحفيين فــي شــبكة التواصــل االجتمــاعي فــي       -٣

 :اليوم
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 التوزيع التكراري ألفراد عينة )٤(جدول رقم 

  الدراسة وفق متغير عدد الساعات المستخدمة
 اليوتيوب التويتر الفيس بوك

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد عدد الساعات

 ٥٣٫٧ ٥٨ ٥١٫٩ ٥٦ ٩٫٣ ١٠ أقل من ساعة في اليوم
من ساعة إلى أقل من 

 ٢٥٫٠ ٢٧ ١٤٫٨ ١٦ ٢٢٫٢ ٢٤ ساعتين

من ساعتين إلى ثالث 
 ٨٫٣ ٩ ٧٫٤ ٨ ٢٠٫٤ ٢٢ ساعات

 ٦٫٥ ٧ ٥٫٦ ٦ ٤٨٫١ ٥٢ كثر من ثالث ساعاتأ
 ٩٣٫٥ ١٠١ ٧٩٫٦ ٨٦ ١٠٠٫٠ ١٠٨ المجموع

لتـويتر واليوتيـوب وذلـك ألن       )  ١٠٨(ظهر حجم العينة أقل من العينـة الكليـة        : مالحظة

 بعض افراد العينة ال يستخدمون تلك الشبكتين

فــراد العينــة مــن أأن معظــم )  ٤( يتــضح مــن الجــدول رقــم :الفيس بــوك فيمــا يتعلــق بــ

الصحفيين يقضون ثالث ساعات على األقل في شبكة التواصـل االجتمـاعي الفـيس بـوك                

،وهــي نــسبة كبيــرة تعكــس اهتمــامهم بالمــشاركة والتواصــل عبــر  ) %٦٨٫٥(ونــسبتهم 

  .الفيس بوك كعادة اتصالية يومية

فـراد العينـة مـن الـصحفيين يـستخدمون شـبكة            أ أن معظم    نجد: وفيما يتعلق بتويتر  

،وهـذا يـشير    ) %٦٦٫٧(ونـسبتهم   ،لساعة واحـدة علـى األكثـر        ) تويتر(التواصل االجتماعي   

لمــا لهــذه  ) تــويتر( مــن الــصحفيين ال يفــضلون اســتخدام  امــن خــالل هــذه النــسبة أن كثيــر  

فيهــا ممــا تــؤدي   الــشبكة مــن تعقيــدات فــي عمليــة استخدامها،وصــغر مــساحة الكتابــة      

 .بالصحفيين إلى مغادرة تلك الشبكة

ــاليوتيوب   أ ــا يتعلــق ب ــا م ــة   :م ــين أن غالبي ــصحفيين يــستخدمون    أتب ــة مــن ال فــراد العين

 ) .%٧٨٫٧(ونسبتهم ،لساعة واحدة على األكثر ) اليوتيوب(شبكة التواصل االجتماعي 
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دام   وممـــا ســـبق تحليلـــه نجـــد أن الـــصحفيين  يقـــضون الوقـــت األطـــول فـــي اســـتخ         

) سهى إسماعيل   (وهذه النتيجة تتشابه مع دراسة      . الفيسبوك  مقارنة بتويتر واليوتيوب    

 )السماسيري وغالب (وتختلف مع دراسة 

ــويتر،  (دوافــع اســتخدم الــصحفيين لــشبكات التواصــل االجتمــاعي     -٤ فيــسبوك، ت

  :)يويتوب

ــدول رقـــــم  يعـــــرض ــائج احتـــــساب المتوســـــطات الحـــــسابية   ) ٥( الجـــ ــالملحق نتـــ بـــ

االنحرافــات المعياريــة آلراء عينــة البحــث علــى الفقــرات الخاصــة بالــدوافع التــي تجعلهــم   و

، حيــث يتــضح مــن ) فيــسبوك، تــويتر، يويتــوب(يــستخدمون شــبكات التواصــل االجتمــاعي 

فراد العينة المشاركين بالبحـث قـد تراوحـت    أنتائج الجدول أن قيم المتوسطات إلجابات   

جابــات بعــض الفقــرات بدرجــة    إبــأنهم قــد اتفقــوا علــى    ، وهــذا يعنــي  ) ٢٫٦٤ -٤٫٥٠(بــين 

فقـرة بدرجـة    ة  عـشر    ربـع أحيـث وافقـوا علـى       ؛ والبعض االخـر بدرجـة متوسـطة         ،مرتفعة

ــبكة التواصـــل   يربـــع وعـــشر أمرتفعـــة مـــن أصـــل   ــتخدام شـ ــة السـ ــرة تمثـــل الدافعيـ ن فقـ

يس الفـ (اسـتخدامهم لـشبكات التواصـل االجتمـاعي         :وهي على النحـو التـالي       ،االجتماعي  

وبدرجة مرتفعـة لغـرض الحـصول علـى قـصة صـحفية بمتوسـط          )  التويتر -اليوتيوب-بوك

، ولمتابعــة األخبــار و (٤٫٣٩) ، وللتحــدث مــع اآلخــرين بمتوســط حــسابي  (٤٫٠٢) حــسابي 

، (٤٫٠٢) ، ولتفـسير األحـداث بمتوسـط حـسابي     (٤٫٤٨) المـستجدات بمتوسـط حـسابي    

ئهـم الشخـصية   ارآ، وللتعبيـر عـن   ٤٫١٠) وللبحـث عـن أخبـار ومعلومـات بمتوسـط حـسابي      

وهــذه .(٤٫٠٣) ، ولتكـوين صــداقات جديـدة بمتوسـط حـسابي     (٤٫٥٠) بمتوسـط حـسابي   

 )سهى إسماعيل ومجدي الداغر(دراسة النتيجة تتفق مع نتائج 

 في حين أن افراد عينة البحث يوافقون بدرجـة متوسـطة علـى عـشر فقـرات بدرجـة             

، ولغــرض العــادة  (٢٫٦٤) قــت بمتوســط حــسابي   اســتخدامهم لغــرض تمــضية الو  :وهــي 

،  ومـن  (٣٫٣٨) ، ولزيـادة اإلنتاجيـة الـصحفية بمتوسـط حـسابي      (٣٫٤٨) بمتوسط حـسابي  

خـــالل الترتيـــب لـــدوافع االســـتخدام يتبـــين أن اســـتخدام الـــصحفيين لـــشبكات التواصـــل  
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ستجدات فـي   خبـار والمـ   ولى ، ومتابعـة األ    األمرتبة  في ال االجتماعي لغرض التعبير عن الرأي      

فــي صــدقاء ثالثــة ، ثــم التواصــل مــع األ المرتبــة فــي الخــرين لتحــدث مــع اآلاالمرتبــة الثانيــة ، و

 .خامسة المرتبة في الرابعة ، ومعرفة ما يدو في الوطن المرتبة ال

 :  الصحفيين في شبكات التواصل االجتماعيفيها الموضوعات التي يشارك  -٥

 ابية واالنحرافات المعياريةيبين المتوسطات الحس) ٦(جدول رقم 

  الصحفيين  فيهاللفقرات الخاصة بالموضوعات التي يتشارك 
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 ١ مرتفعة ٨٦٫٨ ٨٣٣. ٤٫٣٤ ١٠٨ الموضوعات السياسية

 ٤ متوسطة ٦٧٫٠ ١٫٠٠٨ ٣٫٣٥ ١٠٨ الموضوعات الثقافية

 ٧ متوسطة ٥٤٫٢ ١٫٠٦٨ ٢٫٧١ ١٠٨ الموضوعات الدينية

 ٩ ضعيفة ٤١٫٦ ١٫١٢٠ ٢٫٠٨ ١٠٨ الموضوعات الرياضية

 ٦ متوسطة ٥٦٫٢ ١٫١٦٩ ٢٫٨١ ١٠٨ الموضوعات االقتصادية

الموضوعات 
 ٢ مرتفعة ٧٠٫٢ ١٫١٤٨ ٣٫٥١ ١٠٨ االجتماعية

 ٣ متوسطة ٦٩٫٠ ١٫١١٤ ٣٫٤٥ ١٠٨ الموضوعات المنوعة

 ٨ ضعيفة ٤٩٫٤ ١٫١٢٣ ٢٫٤٧ ١٠٨ الموضوعات العاطفية

 ٥ متوسطة ٦٠٫٨ ١٫٢٨١ ٣٫٠٤ ١٠٨ موضوعات أخرى

  متوسطة ٦٣٫٠ ٥٣٨. ٣٫١٥ ١٠٨ لجميع الفقرات

 :ما يلي) ٦(ويتضح من نتائج الجدول رقم 
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ن قــيم المتوســطات إلجابــات افــراد العينــة المــشاركين بالدراســة قــد تراوحــت بــين   إ

جابــات بعــض الفقــرات بدرجــة مرتفعــة    إذا يعنــي بــأنهم قــد اتفقــوا علــى    وهــ) ٢٫٠٨-٤٫٣٤(

 وافقــوا بدرجــة مرتفعــة علــى   ،إذخــرى بدرجــة ضــعيفة  أوبعــض  منهــا بدرجــة متوســطة و  

مشاركتهم عبر شبكة التواصـل االجتمـاعي       : عبارتين فقط من أصل تسع عبارات وهي        

االجتماعيـة بمتوسـط   ، و الموضـوعات  (٤٫٣٤) بالموضوعات السياسية بمتوسط حـسابي  

جــابتهم بدرجــة متوســطة علــى خمــس فقــرات هــي    إ، بينمــا اتفقــوا فــي  (٣٫٥١) حــسابي 

، (٣٫٣٥) مــشاركتهم عبــر شــبكة التواصــل بالموضــوعات الثقافيــة بمتوســط حــسابي     :

ما سبق تحليلـه أن الـصحفيين يـشاركون فـي صـفحاتهم عبـر شـبكة التواصـل                   ويالحظ م 

نعكــاس الهتمامــات عملهــم   ااالجتمــاعي باهتمــام قــوي  بالموضــوعات الــسياسية ، وهــو   

 حيـث تغلـب الـشأن الـسياسي        ؛علـى الـشأن الـسياسي بدرجـة كبيرة         الصحفي الذي يركـز   

 .خرى األؤونعلى بقية الشفي الصحف اليمنية

 :م وعدد الحسابات المستخدمة في شبكات التواصل نوع االس -٥

 التوزيع التكراري ألفراد عينة) ٧(جدول رقم 

  الدراسة وفق متغير نوع االسم المستخدم وعدد الحسابات

 النسبة العدد الطــرق 

 ٩٦٫٣ ١٠٤ اسم حقيقي
توع االسم  ٣٫٧ ٤ اسم مستعار

 المستخدم
 ١٠٠٫٠ ١٠٨ المجموع

 ٢٧٫٨ ٣٠ حساب واحد فقط
 ٧٢٫٢ ٧٨ كثر من حسابأ

عدد 
الحسابات 

 ١٠٠٫٠ ١٠٨ المجموع ستخدمةالم

ــم     ــضح مـــن الجـــدول رقـ ــن الـــصحفيين   ) ٧(يتـ ) عينـــة البحـــث (أن الغالبيـــة العظمـــى مـ

كثـــر مـــن حـــساب فـــي شـــبكات   أســـمهم الحقيقـــي ،ومعظمهـــم لـــديهم  ايـــستخدمون 

الجتمـاعي بغـض النظـر    دى إلى اسـتخدام مختلـف شـبكات التواصـل ا    أالتواصل  األمر الذي     

عن درجة االستخدام، وهـذا يـشير إلـى ثقـة الـصحفيين لمـا يطرحونـه مـن قـضايا عبـر هـذه                 
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ســهى إســماعيل  (وهــذه النتيجــة تتــشابه مــع نتــائج دراســات       .شــبكات بحريــة كاملــة  

 ).والداغر

 :صدقائك في الفيس بوك والمتابعين لك والمتابع لهم في تويترأعدد  -٦

 ع التكراري ألفراد التوزي )٨(جدول رقم 

 صدقاء والمتابعينأعينة الدراسة وفق متغير عدد 
صدقاء في األ

 الفيس بوك
عدد المتابعين لك 

 في التويتر
عدد المتابع لهم في 

 تويتر
 العدد

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 ٨٦٫٠ ٧٤ ١٠٠٫٠ ٨٦ - - ٥٠٠ من أقل
 ١٢٫٨ ١١ - - ٩٫٣ ١٠ ١٠٠٠ من أقل إلى ٥٠٠من 
 ١٫٢ ١ - - ١٩٫٤ ٢١ ٢٠٠٠ من أقل إلى ١٠٠٠من 
 - - - - ٢٦٫٩ ٢٩ ٣٠٠٠ من أقل إلى ٢٠٠٠من 
 - - - - ٢٦٫٩ ٢٩ ٤٠٠٠ من أقل إلى ٣٠٠٠من 

 - - - - ١٧٫٦ ١٩  فأكثر٤٠٠٠
 ١٠٠٫٠ ٨٦ ١٠٠٫٠ ٨٦ ١٠٠٫٠ ١٠٨ المجموع

الصحفيين هم ممـن  أن غالبية افراد العينة من      ) ٨(حيث يتضح من نتائج الجدول رقم       

 صــديق ونـــسبتهم  ٢٠٠٠ألكثــر مـــن  ) الفـــيس بــوك (تكونــت لهــم صـــداقات عبــر شــبكة     

، كمــا نجــد بــأن الغالبيــة العظمــى مــن الــصحفيين يــستخدمون مجموعــات خاصــة ) %٧١٫٤(

 ،) %٩٤٫٤( بلغت نسبة الصحفيين الذين يشتركون في مجموعات خاصة        إذبالفيس بوك   

 ذلـــك مـــن شـــهرة ووجاهـــة اجتماعيـــة تجعلهـــم ن عمـــل الـــصحفيين ومـــا يترتـــب علـــىوأ

ــرة، ويعـــزز ذلـــك أن نـــسبة كبيـــرة مـــنهم تـــشترك فـــي      ــداقات كثيـ يحظـــون بتكـــوين صـ

 .مجموعات خاصة

وفيمــا يتعلــق بعــدد المتــابعين للــصحفيين المــشاركين بالبحــث عبــر شــبكة تــويتر ال      

ن التـويتر   من الصحفيين الذين يـستخدمو    ) %٨٦٫٠(متابع لهم بينما نجد أن      ) ٥٠٠(يصل إلى   

 تـابع ، كمـا   ١٠٠٠ إلـى  ٥٠٠مـن العينـة يتـابعون بـين         ) %١٢٫٨(تـابع ،    ) ٥٠٠(يتابعون فـي حـدود      

 مـن عـدد الـصحفيين المـستخدمين لـشبكة تـويتر             ٢٣٫٣)(صحفيا فقط بنسبة    ) ٢٠(نجد أن   

 .في تغريداتهم ) هاشتاغ(سلوب الوسم أيستخدمون 
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ت الــصحفيين تكونــت فــي الفــيس  وممــا ســبق تحليلــه يتبــين أن العــدد األكبــر لــصداقا  

 .وهذه النتيجة تعكس نتيجة عدد الساعات المستخدمة للفيس بوك،بوك 

 :متابعة المؤسسات الصحفية لما ينشره الصحفيين  -٧

 التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث ) ٩(جدول رقم 

 وفق متغير متابعة المؤسسة لما ينشر

 النسبة العدد المقياس

 ١٩٫٤ ٢١ نعم
 ٢٥٫٠ ٢٧ لباغا
 ٢٧٫٨ ٣٠ حياناأ

 ٢٢٫٢ ٢٤ نادرا
 ٥٫٦ ٦ )بداأ(ال 

 ١٠٠٫٠ ١٠٨ المجموع

ــى      ) ٩(يتــضح مــن الجــدول رقــم     ــصحفيين يؤكــدون عل ــة مــن ال أن معظــم افــراد العين
ــل        ــشبكات التواصــ ــشرونه بــ ــا ينــ ــة مــ ــا بمتابعــ ــون بهــ ــي يعملــ ــساتهم التــ ــام مؤســ اهتمــ

كــدوا علــى عــدم وجــود سياســة    أيين مــن الــصحف ) %٧٣٫١(وبينــت النتــائج أن  .االجتمــاعي
 في مؤسساتهم الصحفية التـي يعملـون بهـا  حـول التعامـل مـع                 ، خالقية واضحة إعالمية أ 

 .شبكات التواصل االجتماعي
تــأثير اســتخدام شــبكات التواصــل علــى متابعــة الوســائل اإلعالميــة التقليديــة          -٨
 :األخرى

 التوزيع التكراري ألفراد عينة) ١٠(جدول رقم 
 ث وفق متغير تأثير شبكات التواصل على الوسائل التقليدية البح

 النسبة العدد المقياس

 ١٥٫٧ ١٧ نعم
 ٣٥٫٢ ٣٨ غالبا

 ٢٧٫٨ ٣٠ حياناأ
 ١٩٫٤ ٢١ نادرا

 ١٫٩ ٢ )بداأ(ال 
 ١٠٠٫٠ ١٠٨ المجموع
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كــدوا بــأن اســتخدامهم  أ)  الــصحفيين(مــن ) %١٥٫٧(أن ) ١٠(يتــضح مــن الجــدول رقــم  

االجتمــاعي يــؤثر علــى متابعــة الوســائل اإلعالميــة التقليديــة األخــرى ،و    لــشبكات التواصــل 

) %١٩٫٤(حيان ، و  مؤثرة في بعض األ   ) %٢٧٫٨(يؤكدون بأنها في الغالب مؤثرة ، و      ) %٣٥٫٢(

 فــراد العينــة مــن الــصحفيين  أبــدا، ويالحــظ أن غالبيــة  أغيــر مــؤثرة  ) %١٫٩(نــادرا  مــا تــؤثر، و 

ــتخدامهم لـــشبكات الت  ــائل    يؤكـــدون أن اسـ ــة الوسـ ــؤثر علـــى متابعـ ــاعي يـ واصـــل االجتمـ

 .اإلعالمية التقليدية 

 ؟هل  تقول  رأيك  بشكل واضح  في شبكات التواصل االجتماعي -٩

 التوزيع التكراري ألفراد عينة) ١١(جدول رقم 

 الدراسة وفق متغير طرح اآلراء بشكل واضح

 النسبة العدد المقياس

 ٢٩٫٦ ٣٢ )دائماً(نعم 
 ٥٨٫٣ ٦٣ غالباً

 ٧٫٤ ٨ حياناًأ
 ٤٫٦ ٥ نادراً

 - - )بداًأ(ال 
 ١٠٠٫٠ ١٠٨ المجموع

فراد العينـة مـن الـصحفيين يؤكـدون علـى طـرح         أأن غالبية   ) ١١(يتضح من الجدول رقم     

وهــذا يتفــق مــع نتيجــة ).%٨٧٫٩(رأيهــم بــشكل واضــح فــي شــبكات التواصــل ونــسبتهم 

تواصـل االجتمـاعي هـو التعبيـر عـن      هم دوافع استخدامهم لـشبكات ال أسابقة  تقول بأن  

 .آرائهم

 :مدى استخدام شبكات التواصل  في العمل  الصحفي -١٠
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 يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) ١٢(جدول رقم 

 للفقرات الخاصة بمدى استخدام الشبكات في العمل  الصحفي

حجم  الفقرة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

زن الو
التر درجة االستخدام النسبي

 تيب

 ١ مرتفعة ٧٦٫٠ ١٫٢٧٣ ٣٫٨٠ ١٠٨ فيسبوك

 ٣ متوسطة ٥٠٫٠ ١٫٤٣١ ٢٫٥٠ ١٠٨ توتير

 ٢ متوسطة ٥٢٫٦ ١٫٣٣٧ ٢٫٦٣ ١٠٨ يوتيوب

  متوسطة ٥٩٫٦ ١٫٠٥٤ ٢٫٩٨ ١٠٨ لجميع الفقرات

 :ما يلي) ١٢(ويتضح من نتائج الجدول رقم 

ــستخد  أن إ ــث يــ ــشاركين بالبحــ ــل    غلــــب المــ ــبكة التواصــ ــة شــ ــة مرتفعــ مون بدرجــ

، وبدرجـــة  ) ٣٫٨٠(فـــي عملهـــم الـــصحفي بمتوســـط حـــسابي  ) الفـــيس بـــوك(االجتمـــاعي 

، وكـــذلك يوتيـــوب بمتوســـط    ) ٢٫٥٠(متوســـطة يـــستخدمون تـــوتير بمتوســـط حـــسابي     

  ) .٢٫٦٣(حسابي 

 : أساليب الحصول على مواد صحفية من خالل شبكات التواصل -١١

 ع التكراري ألفراد عينة البحث وفق متغيرالتوزي) ١٣(جدول رقم 

    أساليب الحصول على مواد صحفية 

حجم  ساليباأل
 %النسبة  العدد العينة

 ٥٠٫٩ ٥٥ ١٠٨ الصفحات التفاعلية والهاشتاقات

 ٧٢٫٢ ٧٨ ١٠٨ الدردشة الخاصة مع المختصين
 ٤٧٫٢ ٥١ ١٠٨ طرح سؤال مفتوح وطلب مشاركة من الكل

 ٦٫٥ ٧ ١٠٨ أخرى

أن الدردشــة الخاصــة مــع المختــصين قــد حلــت المرتبــة    ) ١٣(تــضح مــن الجــدول رقــم   ي

كأحـــد أســـاليب الحـــصول علـــى مـــواد صـــحفية مـــن الـــصحفيين، يليهـــا         ) %٧٢٫٢(األولـــى  

وهــذه ) .%٤٧٫٢(ا عنهــاجابــة ســئلة مطلــوب اإل أ، ثــم طــرح  ) %٥٠٫٩(الــصفحات التفاعليــة 
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ــة تعكـــس   ــتفادة الـــصحفيين مـــن اإل االنتيجـ ــات السـ ــا   مكانـ ــرة التـــي تمتلكهـ ــة الكبيـ تقنيـ

 .شبكات التواصل وبأشكال متنوعة في الحصول وإعداد المواد الصحفية

 :معرفة اإلشباعات المتحققة من استخدام شبكات التواصل االجتماعي  -١٢

فـــي الملحـــق نتـــائج احتـــساب المتوســـطات الحـــسابية      ) ١٤(يعـــرض الجـــدول رقـــم   

 على الفقرات الخاصة باإلشباعات المتحققة مـن  واالنحرافات المعيارية آلراء عينة البحث   

، ويتضح من نتـائج الجـدول       )  وتويتر، واليوتيوب  ،الفيس بوك (استخدام شبكات التواصل      

-٤٫٣٥(فـراد العينـة المـشاركين بالبحـث قـد تراوحـت بـين          أأن قيم المتوسطات إلجابـات      

والـبعض  ، مرتفعـة    جابـات بعـض الفقـرات بدرجـة       إوهذا يعني بأنهم قد اتفقوا علـى        ) ٢٫٧٦

صـــل ثمـــان أبدرجـــة متوســـطة حيـــث وافقـــوا بدرجـــة مرتفعـــة  علـــى عـــشرين فقـــرة مـــن   

ــشبكة التواصــل االجتمــاعي يحقــق      ؛إن فقــرة ريوعــش ــأن اســتخدامهم ل ــروا ب  إشــباعذ ي

 إشـباع ، و(٤٫٣٥) رغبـاتهم فـي التعبيـر عـن آرائهـم  الشخـصية بحريـة بمتوسـط حـسابي          

، كمـا يـشبع   (٣٫٨٢) لمعلومـات بمتوسـط حـسابي    خبـار وا رغبـاتهم فـي الحـصول علـى األ    

 وفــي ،(٤٫١٦) فكــارهم بمتوســط حــسابي    أرغبــاتهم فــي مــشاركة اآلخــرين آرائهــم و    

، وسـهولة متـابعتهم لألحـداث والمـستجدات     (٣٫٩١) حداث  بمتوسـط حـسابي   تفسير األ

، و (٤٫٣٣) ، وفي تكوين صداقات جديدة لهم بمتوسط حسابي (٤٫٠٩) بمتوسط حسابي 

،  وفــي معرفــة أشــياء جديــدة عــن   (٣٫٩٣) تعريــف بأنفــسهم أكثــر بمتوســط حــسابي   ال

وهـذه النتيجـة   . ، وغيـر ذلـك كمـا هـو مبـين فـي الملحـق       (٤٫١٣) اآلخرين بمتوسط حـسابي  

                                                                                     . )سهى والسماسيري(وتختلف مع دراسة،)الداغر(تتفق مع دراسة

 :  لفرضيات ومناقشتهااختبار ا

دوافـع اسـتخدام الـصحفيين       بـين     داللـة إحـصائية       ات ذ توجـد عالقـة      : الفرضية األولـى  

الختبـار هـذه الفرضـية تـم        .  تحقيـق إشـباعاتهم الـصحفية      ، و لشبكة التواصـل االجتمـاعي      

ن دوافــع اســتخدام  ؛إذ إســلوب االنحــدار الخطــي البــسيط فــي بنــاء النمــوذج       أاســتخدام 
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وإشــباع الحاجــات الــصحفية ،  )x(ل االجتمــاعي كمتغيــر مــستقل ممثــل بـــ شــبكة التواصــ

 ):١٥(وذلك كما يوضحه الجدول رقم y) (للصحفيين كمتغير تابع ممثل بـ 

 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ) ١٥(الجدول رقم 

 بين دوافع استخدام شبكة التواصل واإلشباعات المتحققة

الت معام معلمات النموذج الفرضية
القيمة  )t(أختبار  االنحدار

 التفسير )(Sigاالحتمالية

0B̂ .معنوية ٠٠٨. ٢٫٧١٤ ٧٩٥ 
1B̂ .معنوية ٠٠٠. ٩٫٧٦٨ ٧٧٨ 

معامل االرتباط 
)Beta( .٦٩٧  

معامل التحديد 
)

2R( .٤٨٦  

ولى
األ

 

  ٩٥٫٤١٨ )F(اختبار  
 معنوي الالنموذج ٠٠٠. مستوى الداللة 

 :ما يلي) ١٥(ويتضح من القراءة للنتائج بالجدول رقم 

ن أي زيـــادة فـــي عمليـــة دوافـــع اســـتخدام شـــبكة التواصـــل االجتمـــاعي وحـــدة إ •

ــزداد اإلشــباعات المتحققــة    ــدماج اال  (واحــدة ت جتمــاعي الحاجــات الهروبيــة ، حاجــات االن

صداقة، حاالت االندماج الشخصي بمجال العمل الصحفي ، تكـوين الـرؤى بحياديـة ، تطـوير       

  .)1B̂=٥٩٠.بنسبة معيارية) المعارف

يوجد تأثير من قبل دافعية استخدام شـبكة التواصـل االجتمـاعي علـى تحقيـق                 •

 )  .٠٥.(  أقل من t)(ختبار ال) ٠٠٠.( الن القيمة االحتمالية ؛إشباعات الصحفيين 

ن قيمــة  أل؛يوجــد ارتبــاط طــردي قــوي بــين دوافــع االســتخدام و تحقيــق اإلشــباع   •

  ).Beta =٥٧٦.(االرتباط بلغت 

 وتعنـــي هـــذه النـــسبة أن اســـتخدام )2R=٤٨٦.(بلغـــت قيمـــة معامـــل التحديـــد  •

حــداث التغيــرات علــى إشــباعاتهم إالــصحفيين لــشبكة التواصــل االجتمــاعي يــساهم فــي 

 ).%٤٩(الصحفية بـ 
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 ) ٠٥.(وهـي أقـل مـن مـستوى الثقـة      ) ٠٠٠. (F) (بلغت قيمـة مـستوى داللـة اختبـار      •

ــذا يـــدل علـــى أن النمـــوذج ككـــل معنـــوي و   ــتخدام الـــصحفيين لـــشبكة  أوهـ ن دوافـــع اسـ

الحاجـات  (يجابا على تحقيق إشباعاتهم الصحفية المتمثلة فـي       إالتواصل االجتماعي  يؤثر     

الهروبية ، حاجات االندماج االجتماعي ، حاجات االنـدماج الشخـصي ، الحاجـات العاطفيـة             

 ).،الحاجات المعرفية 

بـين   داللة إحـصائية     ات ذ توجد عالقة :  يستنتج الباحث أن فرضية البحث والتي نصت      

ثبتـت  أقـد   "  تحقيق إشباعاتهم الـصحفية      و شبكة التواصل االجتماعي     استخدامدوافع  

 .والنموذج يمثل نموذج انحدار

ــة  ــية الثانيـ ــتخدام الـــصحفيين   ات  توجـــد فـــروق ذ:الفرضـ ــدوافع اسـ داللـــة إحـــصائية لـ

الختبــار هــذه الفرضــية فقــد ، ) لــشبكات التواصــل االجتمــاعي تعــزى للمتغيــرات الشخــصية 

 لتكوين مجموعـة مـن المتغيـرات المرتبطـة      factor analysisاستخدام التحليل العاملي 

ــائج التحليــل ا      والمت ــة مــن خــالل تحليــل فقــرات الجــدول الــسابق ووفقــا لنت حــصائي إلداخل

من الفقرات  ) ٤(بعاد لكل بعد    إو  أ متغيرات   ةمكن تكوين خمس  أالمرفقة بملحق البحث    

وتـم شـطب فقـرتين لعـدم تأثيرهمـا علـى أي مـن تلـك المجموعـات ، والهـدف                      ،المتداخلة  

فرضية الثانية للبحث والتعرف علـى الدافعيـة لـدى    من ذلك إجراء عملية التحليل واختبار ال    

لصحفيين جـراء اسـتخدامهم لـشبكات التواصـل االجتمـاعي وهـذه المجموعـات كانـت            ا

  :على النحو التالي

 فقرات) ٤(الحاجات الهروبية وعدد فقراتها : المجموعة األولى

 فقرات) ٤(حاجات االندماج االجتماعي وعدد فقراتها : المجموعة الثانية

 فقرات) ٤(الحاجات العاطفية وعدد فقراتها : المجموعة الثالثة

 فقرات) ٤(حاجات االندماج الشخصي وعدد فقراتها: المجموعة الرابعة

 فقرات) ٤(الحاجات المعرفية وعدد فقراتها: المجموعة الخامسة
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 T-test    واختبار  ) الذكور واإلناث ( لعينتين مستقلتينF-test   و  لباقي الفئات وعلى النح

 :التالي 

 :النوع االجتماعي : ١

 لعينتين مستقلتين الختبار الفروق المعنويةT-test يبين نتائج اختبار)١٦(الجدول رقم 

  بين فئتي النوع االجتماعي وفقا لإلشباعات المتحققة جراء االستخدام

دوافع استخدام الصحفيين 
وع  لشبكات التواصل
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 التفسير

 ٨٦٥. ٢٫٧٨ ذكور
 ٦٢٦. ٣٫٦٣ اناث الحاجات الهروبية

 معنوية ٠٠١. ١٠٫٨١٢

 ٦١٥. ٤٫٣٢ ذكور
 حاجات االندماج االجتماعي

 ٦٢٦. ٣٫٩٨ اناث
غير  ٠٧١. ٣٫٣١٥

 معنوية
 ٨٢٨. ٣٫٤٣ ذكور

 ٤١٧. ٤٫١٧ اناث حاجات االندماج الشخصي
٩٫٠٨
 معنوية ٠٠٣. ٧

 ٧٦٦. ٣٫٥٨ ذكور
 ٦٩٢. ٤٫٠٠ ناثإ الحاجات العاطفية

غير  ١٦٥. ١٫٩٥٣
 معنوية

 ٦٨٧. ٤٫٠١ ذكور
 الحاجات المعرفية

 ٢٢٥. ٤٫٢٣ ناثإ
غير  ٢٨٣. ١٫١٦٥

 معنوية

 :ما يلي) ١٦(ويتضح من نتائج الجدول رقم 

 فقــد ثبــت بيــة الحاجــات الهروفيمــا يتعلــق اســتخدام شــبكات التواصــل  بــدافع   ♦

بوجود فـروق معنويـة ذات داللـة إحـصائية بـين المتوسـطين الحـسابيين لكـل مـن الـذكور                   

ن مـستوى داللـة   أعلـى التـوالي بـدليل    ) ٣٫٦٣(،) ٢٫٧٨(واإلناث والتي بلغت قيمة كـل مـن همـا       

وهذا يشير بـأن  ) ٠٠١.(حيث بلغت  ) ٠٥.( لعينتين مستقلتين أقل من مستوى  الثقة         tاختبار  

يات يستهدفن من اسـتخدام شـبكة التواصـل االجتمـاعي لغـرض تحقيـق إشـباع                 الصحف

 .الحاجات الهروبية 

 فقد  حاجات االندماج االجتماعي  وفيما يتعلق استخدام شبكة التواصل بهدف        ♦

ثبت  بعدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين المتوسطين الحسابيين لكـل مـن          



 

 
١١٤

اســتخدامات الــصحفيين اليمنيــين لــشبكات التواصــل االجتمـــاعي      
 "دراسة مسحية" واإلشباعات المتحققة

وديع العزعزي. د

ن مـستوى  أعلى التوالي بدليل ) ٣٫٩٨(،) ٤٫٣٢(كل من هما الذكور واإلناث والتي بلغت قيمة   

وهــذا ) ٠٧١.(حيــث بلغــت ) ٠٥.(كبــر مــن مــستوى  الثقــة أ لعينتــين مــستقلتين tداللــة اختبــار 

حاجــات يــشير بــأن الــصحفيين مــن كــال الجنــسين يــستخدمون شــبكات التواصــل بــدافع   

 .االندماج االجتماعي

 االنــدماج الشخــصيدافع حاجــات وفيمــا يتعلــق اســتخدام شــبكات التواصــل  بــ  ♦

فقد ثبت  بوجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين المتوسـطين الحـسابيين لكـل مـن                  

ن أعلـــى التـــوالي بـــدليل ) ٤٫١٧(،) ٣٫٤٣( والتـــي بلغـــت قيمـــة كـــل مـــن همـــا  ،الـــذكور واإلنـــاث

) ٠٠٣.(حيث بلغـت  ) ٠٥.(كبر من مستوى  الثقة      أ لعينتين مستقلتين    tمستوى داللة اختبار    

وهـــذا يـــشير بـــأن الـــصحفيات يـــرين أن اســـتخدامهن لـــشبكات التواصـــل بـــدافع حاجـــات  

 . هدف رئيسي لهن االندماج الشخصي

الحاجـــات مـــا فيمـــا يتعلـــق باســـتخدام شـــبكة التواصـــل االجتمـــاعي بهـــدف        أ ♦

 فقــد ثبــت  بعــدم وجــود فــروق معنويــة ذات داللــة إحــصائية بــين المتوســطين          العاطفيــة

علـى  ) ٣٫٩٨(،) ٤٫٣٢(لـذكور واإلنـاث والتـي بلغـت قيمـة كـل مـن همـا                 الحسابيين لكـل مـن ا     

) ٠٥.(كبـر مـن مـستوى  الثقـة          أ لعينتـين مـستقلتين      tن مـستوى داللـة اختبـار        أالتوالي بدليل   

وهــذا يــشير بــأن الــصحفيين مــن كــال الجنــسين يــرون اســتخدامهم        ) ٠٧١.(حيــث بلغــت  

حيـث كانـت قيمـة      ؛ لهم   ا رئيسي اف يعتبر هد  الحاجات العاطفية لشبكات التواصل  بهدف     

ــاث    ــذكور واإلنـ ــة الـ ــسابي لعينـ ــة القيـــاس   أالمتوســـط الحـ ــر مـــن درجـ ــدة ) ٣٫٥(كبـ المعتمـ

يضا هدفا رئيسيا لكـال  أ والذي اعتبر الحاجات المعرفية،وكذلك الحال بالنسبة لما يتعلق ب   

 .الجنسين



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١١٥

 هـ١٤٣٧ن شوال و الحادي واألربعالعدد
 

 :الفئات العمرية: ٢

 تين مستقلتين الختبار الفرق المعنويةلعينF-test يبين نتائج اختبار)١٧(الجدول رقم 

 بين الفئات العمرية وفقا لإلشباعات المتحققة جراء االستخدام

دوافع استخدام 
الصحفيين لشبكات 

 التواصل
 الفئة العمرية
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 التفسير

 ٧٩٢. ٣٫٠٨  سنة فأقل٣٠
 ٩٤١. ٢٫٨١  سنة٤٠ - سنة٣١

 ٥١٥. ٣٫٠٠ سنة ٥٠ –سنة ٤١
 الحاجات الهروبية 

 ١٧٧. ٢٫١٣  سنة فأكثر٥١

غير  ٣٦٣. ١٫٠٧٥
 معنوية

 ٥٩٢. ٤٫١٦  سنة فأقل٣٠
 ٦٢٤. ٤٫٣٦  سنة٤٠ - سنة٣١
 ٦٦٧. ٣٫٩٧ سنة ٥٠ –سنة ٤١

حاجـــــــــــات االنـــــــــــدماج 
 االجتماعي

 ٥٣٠. ٤٫٣٨  سنة فأكثر٥١

غير  ٢٤١. ١٫٤١٩
 معنوية

 ٦٦١. ٣٫٨٨  سنة فأقل٣٠
 ٨٦٦. ٣٫٣٩  سنة٤٠ - سنة٣١

 ٥٧٣. ٣٫٥٠ سنة ٥٠ –سنة ٤١
حاجـــــــــــات االنـــــــــــدماج 

 الشخصي

 ١٫٠٦١ ٤٫٠٠  سنة فأكثر٥١

غير  ٠٧٢. ٢٫٤٠٦
 معنوية

 ٩٣٦. ٣٫٦٨  سنة فأقل٣٠
 ٧٤٢. ٣٫٥٨  سنة٤٠ - سنة٣١

 ٥١٥. ٣٫٦٧ سنة ٥٠ –سنة ٤١
 الحاجات العاطفية

 ١٫٢٣٧ ٣٫٨٨  سنة فأكثر٥١

غير  ٩١٢. ١٧٧.
 معنوية

 ٨٤٠. ٤٫٠٣  سنة فأقل٣٠
 ٦٢٩. ٤٫٠٣  سنة٤٠ - سنة٣١
 ٣٧٥. ٤٫٠٨ سنة ٥٠ –سنة ٤١

 الحاجات المعرفية

 ٥٣٠. ٤٫١٣  سنة فأكثر٥١

غير  ٩٩٣. ٠٢٩.
 معنوية

 :ما يلي) ١٧(ويتضح من نتائج الجدول رقم 

الحاجــات اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي بهــدف إشــباع   فيمــا يتعلــق  ♦

 فقــد ثبــت  بعــدم وجــود فــروق معنويــة ذات داللــة إحــصائية بــين المتوســطات          الهروبيــة 



 

 
١١٦

اســتخدامات الــصحفيين اليمنيــين لــشبكات التواصــل االجتمـــاعي      
 "دراسة مسحية" واإلشباعات المتحققة

وديع العزعزي. د

كبـر مـن مـستوى     أ كانـت  Fن مـستوى داللـة اختبـار    أالحسابية لكل الفئات العمرية بدليل     

سابية لجميع الفئات العمريـة   وبما أن قيم المتوسطات الح    ) ٣٦٣.(حيث بلغت   ) ٠٥.(الثقة  

عـاله وهـذا يـشير      أكمـا هـي ظـاهرة بالجـدول         ) ٣٫٥(كانت أقل من درجة القياس المعتمدة       

ن اسـتخدامهم لـشبكات التواصـل لـيس     أأن الصحفيين من جميـع الفئـات العمريـة يـرون         

 .الحاجات الهروبية بدافع تحقيق إشباع 

حاجـات االنـدماج    اعهم في   ما ما يتعلق استخدام شبكات التواصل بدافع إشب       أ ♦

فقــد ثبــت  بعــدم وجــود فــروق معنويــة ذات داللــة إحــصائية بــين المتوســطات      االجتمــاعي

كبـر مـن مـستوى     أ كانـت  Fن مـستوى داللـة اختبـار    أالحسابية لكل الفئات العمرية بدليل     

وبما أن قيم المتوسطات الحـسابية لجميـع الفئـات العمريـة     ) ٢٤١.(حيث بلغت   ) ٠٥.(الثقة  

وهذا يـشير   ،عاله  أكما هي ظاهرة بالجدول     ) ٣٫٥(كبر من درجة القياس المعتمدة      أنت  كا

أن الصحفيين من جميـع الفئـات العمريـة يـرون أن دافـع اسـتخدامهم لـشبكات التواصـل                    

إشـباعهم فـي الحاجـات      نفـسها    الحـال    و لغرض إشباعهم حاجات االنـدماج االجتمـاعي      

 .ات المعرفيةالعاطفية ، واالندماج الشخصي ، والحاج

 :ةالحالة االجتماعي: ٣

 لعينتين مستقلتين الختبار الفرق المعنوية F-test يبين نتائج اختبار)١٨(الجدول رقم 

 بين الحاالت االجتماعية وفقا لإلشباعات المتحققة جراء االستخدام

دوافع استخدام 
الصحفيين لشبكات 

 التواصل
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 التفسير

 ١٫٠٦٨ ٣٫٠٨ أعزب
 الحاجات الهروبية  ٨٠٠. ٢٫٧٢ متزوج
 ٤٤٧. ٣٫٩٤ مطلق

 معنوية ٠٠٠. ٦٫٤٥٢

 ٦٢٦. ٤٫١٢ أعزب
حاجــــــــات االنــــــــدماج  ٦١٦. ٤٫٣٣ متزوج

 االجتماعي
 ٦٩٧. ٤٫١١ مطلق

غير  ٤٣٦. ٩١٥.
 معنوية

 معنوية ٠٠٥. ٤٫٤٧٨ ٩٢٥. ٤٫١٥ أعزبحاجــــــــات االنــــــــدماج 
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دوافع استخدام 
الصحفيين لشبكات 

 التواصل
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 التفسير

 خصيالش ٧٨٣. ٣٫٣٨ متزوج

 ٥٣٠. ٣٫٧٥ مطلق
 ١٦٧. ٤٫١٥ أعزب
 الحاجات العاطفية ٧٩٧. ٣٫٥٢ متزوج
 ٧٢٢. ٣٫٧٥ مطلق

غير  ٠٦١. ٢٫٥٣٤
 معنوية

 ٦٨٨. ٤٫٠٠ أعزب
 الحاجات المعرفية ٦٧٥. ٤٫٠١ متزوج
 ٣٥٤. ٤٫٣٣ مطلق

غير  ٥٧٥. ٦٦٦.
 معنوية

 :ما يلي) ١٨(ويتضح من نتائج الجدول رقم 

 فقـد  الحاجـات الهروبيـة   فيما يتعلق استخدام شبكات التواصل  بـدافع إشـباع            ♦

ثبت  بوجود فروق معنوية ذات داللـة إحـصائية بـين المتوسـطات الحـسابية لكـل الحـاالت                

) ٠٠٠.(حيــث بلغــت ) ٠٥.( كانــت أقــل مــن مــستوى  الثقــة Fن مــستوى داللــة اختبــار أبــدليل 

وبمـــا أن قـــيم المتوســـطات الحـــسابية لجميـــع الحـــاالت كانـــت أقـــل مـــن درجـــة القيـــاس   

عاله وهذا يشير بـأن حالـة   أعدا حاالت المطلقين كما هي ظاهرة بالجدول        ) ٣٫٥(المعتمدة  

 .الصحفيين المطلقين يستخدمون شبكات التواصل  لغرض إشباع حاجاتهم الهروبية 

 فقـد   حاالت االندماج الشخـصي   ام شبكات التواصل  بدافع      وفيما يتعلق استخد   ♦

يضا بوجود فروق معنوية ذات داللـة إحـصائية بـين المتوسـطات الحـسابية بـين كـل                   أثبت    

حيـث بلغـت    ) ٠٥.(كبر من مـستوى  الثقـة        أ كانت   Fن مستوى داللة اختبار     أالحاالت بدليل   

 كانـت أقـل مـن درجـة القيـاس       وبما أن قيم المتوسطات الحسابية لجميع الحاالت      ) ٠٠٥.(

ــدة  ــزوجين ال     ) ٣٫٥(المعتمــ ــأن الــــصحفيين المتــ ــذا يــــشير بــ ــزوجين وهــ ــاالت المتــ ــدا حــ عــ

 .يستخدمون شبكات التواصل بدافع االندماج الشخصي

بينمــا اتفقــت جميــع الحــاالت بــأن اســتخدامهم لــشبكة التواصــل االجتمــاعي          ♦

 .بدافع الحاجات العاطفية والحاجات المعرفية



 

 
١١٨

اســتخدامات الــصحفيين اليمنيــين لــشبكات التواصــل االجتمـــاعي      
 "دراسة مسحية" واإلشباعات المتحققة

وديع العزعزي. د

  :عملجهة ال: ٤

بالملحق يتبين بعدم وجود فروق معنويية بـين        ) ١٩( نتائج الجدول رقم     لمن خال  ♦

، بـدليل أن مـستوى   الصحفيين وفقا للجهات التي يعملون بهـا  بـشأن دوافـع اسـتخدامهم       

ــار كانــت    ــة االختب ــأن اســتخدامهم لــشبكة    ) ٠٥.(كبــر مــن مــستوى الثقــة   أدالل واتفقــوا ب

 .الحاجات الهروبية التواصل االجتماعي ليس بدافع 

 

 

@      @      @ 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١١٩
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 : النتائج النهائية
 :من خالل تحليل متغيرات البحث واختبار الفرضيات تم التوصل للنتائج التالية 

دوافــع بــين داللــة إحــصائية ذات  عالقــة وجــد ت" أثبتــت الفرضــية األولــى التــي تــنص  ♦

 ".عاتهم الصحفية تحقيق إشباواستخدام الصحفيين لشبكة التواصل االجتماعي 

 داللـــة إحـــصائية لـــدوافع  ذات توجـــد فـــروق "أثبتـــت الفرضـــية الثانيـــة التـــي تـــنص    ♦

 ".استخدام الصحفيين لشبكات التواصل االجتماعي تعزى للمتغيرات الشخصية 

اتفقـوا بـأن إشـباعاتهم التـي        ) الـذكور واإلنـاث   (ن الصحفيين من كال الجنـسين       إ ♦

ل االجتمــاعي تمثلــت بحاجــات االنــدماج    تحققــت جــراء اســتخدامهم لــشبكات التواصــ    

االجتماعي ، والحاجات المعرفية ،في حين اختلفوا بشأن تحقيق إشباعاتهم فيما يتعلق            

 .بالحاجات الشخصية ، وتطوير مهاراتهم الصحفية 

عدم وجود تأثير لجهة العمـل الـصحفي علـى طبيعـة اإلشـباعات المتحققـة مـن                   ♦

 .تماعيجراء استخدامهم لشبكات التواصل االج

ن استخدام الصحفيين لشبكات التواصل االجتماعي لغرض التعبير عن الرأي          إ  ♦

خرين لتحدث مع اآل  اخبار والمستجدات في المرتبة الثانية ، و      ولى ، ومتابعة األ   األمرتبة  في ال 

رابعــة ، ومعرفــة مــا يــدور فــي   المرتبــة فــي الصــدقاء ثالثــة ، ثــم التواصــل مــع األ المرتبــة فــي ال

 .خامسةالمرتبة في الالوطن 

، ثـم اليوتيـوب   ) الفيس بـوك (ولى شبكة  ن الصحفيين  يستخدمون بالدرجة األ  إ ♦

 .خيرا المجموعات البريدية أ، ثم تويتر ، و

يقـــضون الوقـــت األطـــول فـــي اســـتخدام الفـــيس   ) عينـــة البحـــث(ن الـــصحفيينإ ♦

 ).ثالث ساعات على األقل(بوك

 حيــث الموضــوعات التــي  جــاءت الموضــوعات الــسياسية فــي المرتبــة األولــى مــن   ♦

 .ن في شبكات التواصل، يليها الموضوعات االجتماعيةيوالصحف يشارك حولها
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ــل    ♦ ــصحفيين عـ ــم الـ ــد معظـ ــي    اأكـ ــه فـ ــة مايكتبونـ ــساتهم بمتابعـ ــام مؤسـ هتمـ

شــبكات التواصــل، كماأكــد معظمهــم علــى عــدم وجــود سياســة أخالقيــة واضــحة فــي       

 .مؤسساتهم حول التعامل مع شبكات التواصل

مـن الـصحفيين علـى أن اسـتخدامهم لـشبكات التواصـل يـؤثر علـى            ) %٧٩(أكد ♦

 .متابعتهم لوسائل اإلعالم التقليدية

علــى طــرح رأيهــم بــشكل واضــح فــي شــبكات    ) %٨٨(أكــد أغلــب الــصحفيين  ♦

 .التواصل

ــ        ♦ ــستخدم الـــصحفيون وبدرجـــة مرتفعـــة شـــبكة الفـــيس بـــوك فـــي عملهـ م يـ

 .الصحفي، وبدرجة متوسطة تويتر و يوتيوب 

 

 :تالتوصيا
الــسياسية واالقتــصادية ( قيــام الــصحفيين اليمنيــين بتنويــع الموضــوعات الــصحفية  -١

 .، والتوازن في عرضها)واالجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها

ضرورة وجود سياسية إعالميـة واضـحة لـدى المؤسـسات الـصحفية اليمنيـة حـول                 -٢

 .التعامل مع شبكات التواصل االجتماعي 

وى والمثلى من قبل الصحفيين اليمنيين لإلمكانات الفنية الكبيـرة          االستفادة القص -٣

 .لشبكات التواصل االجتماعي في العمل الصحفي

 - المـرأة - الـشباب  –الطـالب   (  إجراء دراسات عن فئات المجتمع اليمني األخـرى          -٤

 .حول استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي) أساتذة الجامعات وغيرها

   

     @      @@  
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 : مراجع البحث 
، اســـتخدامات الـــصحفيين األردنيـــين لفيـــسبوك واإلشـــباعات  )م ٢٠١٤(سماعيل،ســـهى محمـــد إ .١

 .،كلية اإلعالم،جامعة اليرموك ،اربد ،األردن )غير منشورة (المتحققة، رسالة ماجستير 

بكة حدود التفاعل االجتماعي في المجتمعـات االفتراضـية علـى شـ    ،) ٢٠٠٩( أمين، رضاعبدالواجد    .٢

 . مؤتمر تقنيات االتصال والتغير االجتماعي، جامعة الملك سعود،اإلنترنت

،االســــــــتخدامات المتخصــــــــصة لإلنترنــــــــت  لــــــــدى أســــــــاتذة االتــــــــصال   ) م٢٠٠٠( بخيت،الــــــــسيد .٣

 .الجماهيري،المجلة المصرية لبحوث اإلعالم،كلية اإلعالم،جامعة القاهرة، القاهرة ،العددالتاسع

ض الــشباب الجــامعي لمواقــع التواصــل االجتمــاعي عبــر اإلنترنــت     ، تعــر)٢٠١١(حسن،عبدالــصادق  .٤

 .هلية ، البحرينداب والعلوم والتربية ،الجامعة األوعالقته بوسائل االتصال التقليدية ، كلية اآل

 األردنـي  الجـامعي  الـشباب  ،اسـتخدامات )٢٠١١(شطناوي علي غالب–السماسيري،محمود يوسف    .٥

ــة المــصرية لبحــوث    ..وتأثيراتهــا اإلنترنــت علــى االجتماعيــة للمواقــع الفــيس بــوك أنموذجا،المجل

 .ديسمبر–اإلعالم،كلية اإلعالم ،القاهرة،العدد الثامن والثالثون يوليو 

ــدى      ) ٢٠٠٩(عبــد القــوي، محمــود حمــدي،    .٦ دور اإلعــالم البــديل فــي تفعيــل المــشاركة الــسياسية ل

ــدولي الخــامس عــشر، اإلعــالم واإلصــال      الواقــع والتحــديات، الجــزء   : حالــشباب، المــؤتمر العلمــي ال

 .الثالث، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة

 .، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية، عالم الكتب، الطبعة الثانية ٢٠٠٤عبدالحميد، محمد،  .٧

ــا االتـــــــــصال،ط ) م١٩٩٧(علـــــــــم الـــــــــدين،محمود .٨ ،دار ١،الحاســـــــــبات اإللكترونيـــــــــة وتكنولوجيـــــــ

 .الشروق،القاهرة 

 القاهرة،الـدار اللبنانيـة   ١ ،االتصال ونظرياتـه المعاصـرة،ط    ١٩٩٨ ، وليلى السيد،      مكاوي ،حسن عماد   .٩

 .المصرية 

 . القاهرة، دارالفكرالعربي ١م ،نظريات االتصال والرأي العام،ط٢٠٠٢العبد، عاطف عدلي ، .١٠

استخدام طالب وطالبات الجامعات السعودية شبكة الفيس بـوك، بحـث           ) ٢٠١١(العتيبي، جارح،    .١١

 .ل درجة الماجستير في اإلعالم قسم اإلعالم بكلية اآلداب جامعة الملك سعودمقدم لني



 

 
١٢٢

اســتخدامات الــصحفيين اليمنيــين لــشبكات التواصــل االجتمـــاعي      
 "دراسة مسحية" واإلشباعات المتحققة

وديع العزعزي. د

ردنيـين علـى   ، دور مواقع التواصل االجتماعي في تحفيز المـواطنيين األ    )٢٠١٢(العالونة،حاتم سليم  .١٢

،بحـث مقـدم   " دراسـة ميدانيـة علـى النقـابيين فـي مدينـة أربـد       "المشاركة في الحـراك الجمـاهيري       

 .ردن السابع عشر لكلية اآلداب بجامعة فيالدلفيا، عمان ، األللمؤتمر العلمي

 .مفاهيم ونظريات ، عمان ،دار المناهج للنشر والتوزيع ..م ،اإلعالم الجديد٢٠١٥العزعزي ، وديع ،  .١٣

،نـشر فـي تـاريخ    ٩٣٨١يل، جون، تويتر غير دور الصحافة التقليدية إلـى األبـد ،صـحيفة العـرب ،العـدد           .١٤

 .م١٦/١١/٢٠١٣

 :ع اإلنترنتمواق
 في مجال  البحـث     Google لمنافسة   Facebookستراتيجية  إ،  )٢٠١٠(اإلعالم االجتماعي، مدونة،     .١

علـــــــــــــــى الـــــــــــــــرابط م ٢٥/٤/٢٠١١تـــــــــــــــاريخ االســـــــــــــــترجاع بتـــــــــــــــاريخ  . علـــــــــــــــى اإلنترنـــــــــــــــت

http://socialmedia٤arab.com/٢٠١٠/٠٨/facebook-search-strategy/. 

م، علــى ٢٥/٤/٢٠١١تــاريخ االسـترجاع  ويكيبيـديا، الموسـوعة الحــرة، وسـائل اإلعــالم االجتماعيـة،      .٢

 http://translate.google.com.sa: موقع

٣. http://ar.wikipedia.org/wik  

٤. http://www.middle-east-online.com/?id=٢٠١٠١٠ 

،اتجاهــــات اإلعالميــــين نحــــو اســــتخدامات شــــبكات التواصــــل  )م ٢٠١٥(داغر،مجــــدي : رابــــط دراســــة

م، مـؤتمر كليـة اإلعـالم ،جامعـة     ٢٠١٣ يونيـو  ٣٠االجتماعي في ضـوء الـضوابط المهنيـة واألخالقيـة بعـد ثـورة         

 . مايو٢٧ة ،القاهر

 : الدراسات األجنبية
١. Blumler, jay& Eliahu Katz (١٩٧٤) The Uses of Mass Communication. 

Beverly Hills, Cal., Sage Publications 

٢. Craig Ross,Emily s. Orr ,Mia Sisic, Jaime. Arseneault, Mary 

G.Simmering, R.Robt Orr:Personality and motivations associated with 

Facebook use,٢٠٠٩,vol ٢٥,pp٥٨٦-٥٧٨ 
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 المالحق
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية يبين) ٥(جدول رقم 

 ات التواصلللفقرات الخاصة بالدوافع التي تجعلك تستخدم شبك

 )فيسبوك، تويتر، يويتوب  (
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  مرتفعة ٨٠٫٤ ١٫٠٣٢ ٤٫٠٢ ١٠٨ أستخدمها للحصول على قصة صحفية

 ٣ مرتفعة ٨٧٫٨ ٨٩٥. ٤٫٣٩ ١٠٨ أستخدمها للتحدث مع اآلخرين

  متوسطة ٥٢٫٨ ١٫٣٢٢ ٢٫٦٤ ١٠٨ ية الوقت أستخدمها لتمض

ــار و    أســـــــــــــتخدمها لمتابعـــــــــــــة األخبـــــــــــ
 ٢ مرتفعة ٨٩٫٦ ٧٦٧. ٤٫٤٨ ١٠٨ المستجدات

  مرتفعة ٨٠٫٤ ٩٦٧. ٤٫٠٢ ١٠٨ أستخدمها لتفسير األحداث 

  مرتفعة ٨٢٫٠ ٨٦٩. ٤٫١٠ ١٠٣ خبار ومعلوماتأ أستخدمها للبحث عن 

أســــتخدمها ألنهــــا تــــسهل إنجــــاز عملــــي 
  مرتفعة ٧٨٫٦ ١٫١٠٨ ٣٫٩٣ ١٠٨ في أسرع من السابقالصح

 ١ مرتفعة ٩٠٫٠ ٧٦٧. ٤٫٥٠ ١٠٨ رآئي الشخصيةآللتعبير عن 
  مرتفعة ٨٠٫٦ ٨٤٨. ٤٫٠٣ ١٠٨ لتكوين صداقات جديدة

  متوسطة ٦٩٫٦ ١٫٠٢٧ ٣٫٤٨ ١٠٨ صبح عادة عنديأ

  مرتفعة ٧٨٫٨ ١٫٠٤٩ ٣٫٩٤ ١٠٨ أستخدمها إلنشاء عالقات مهنية
  متوسطة ٦٧٫٦ ١٫١٤٢ ٣٫٣٨ ١٠٨ مها لزيادة اإلنتاجية الصحفيةأستخد

ــرأي  ألنــشر مــا يــدور فــي الــشبكات     مــام ال
  مرتفعة ٧٣٫٤ ١٫٠٢٣ ٣٫٦٧ ١٠٨ العام

  متوسطة ٥٤٫٦ ١٫٠٣٨ ٢٫٧٣ ١٠٨ أستخدمها ألن لها مصداقية عندي

  متوسطة ٥٤٫٢ ١٫٠٩٤ ٢٫٧١ ١٠٨ للهروب من الضغوط والمشاكل اليومية

ة المعلومــــــات الشخــــــصية عــــــن  لمعرفــــــ
  متوسطة ٦٨٫٤ ١٫٠٦٩ ٣٫٤٢ ١٠٨ المصادر

  متوسطة ٦٥٫٤ ١٫٠٠١ ٣٫٢٧ ١٠٨ أستخدمها للتسلية والترفيه
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شــــياء جديــــدة عــــن  أأســــتخدمها لــــتعلم 
  مرتفعة ٧٤٫٠ ١٫٠٠٧ ٣٫٧٠ ١٠٨ اآلخرين

 ٤ مرتفعة ٨٤٫٤ ٨٣٥. ٤٫٢٢ ١٠٨ أستخدمها للتواصل مع األصدقاء
  مرتفعة ٧٧٫٢ ١٫٠٢٧ ٣٫٨٦ ١٠٨  مصادر أستخدمها إليجاد

  متوسطة ٥٥٫٢ ١٫١٦٧ ٢٫٧٦ ١٠٨ أستخدمها ألنها غير منحازة

  متوسطة ٥٧٫٢ ١٫٠٨٠ ٢٫٨٦ ١٠٨ أستخدمها لالسترخاء

  مرتفعة ٧٥٫٤ ١٫٠٠١ ٣٫٧٧ ١٠٨ أستخدمها لمعرفة ما يدور في العالم

 ٥ فعةمرت ٨٣٫٨ ٧٤٢. ٤٫١٩ ١٠٨ أستخدمها لمعرفة ما يدور في وطني

 ١٩٣. مرتفعة ٧٣٫٢ ٣٨٩. ٣٫٦٦ ١٠٣ لجميع الفقرات

 يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) ١٤(جدول رقم 

 للفقرات الخاصة باإلشباعات المتحققة من استخدام شبكات التواصل

 ) وتويتر، واليوتيوب،الفيس بوك  (
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أشبعت رغبتـي فـي الحـصول علـى قـصص         
  مرتفعة ٧٠٫٨ ١٫٠٣٦ ٣٫٥٤ ١٠٨ صحفية        

  متوسطة ٥٥٫٦ ١٫١٢٢ ٢٫٧٨ ١٠٨أشبعت رغبتي في تمضيةالوقت                       

رآئي الشخصية بحرية     آجعلتني أعبر عن 
  مرتفعة ٨٧٫٠ ٦٧٤. ٤٫٣٥ ١٠٨

تعززت مصداقية الشبكات عندي                   
  متوسطة ٦٤٫٨ ٩٨٥. ٣٫٢٤ ١٠٨

أشبعت رغبتي فـي الهـروب مـن الـضغوط          
  متوسطة ٥٦٫٢ ١٫٠٣٦ ٢٫٨١ ١٠٨ والمشاكل اليومية           

ســـاعدتني فـــي التحقـــق مـــن المعلومـــات     
  مرتفعة ٧٢٫٦ ٩٥٣. ٣٫٦٣ ١٠٨                 واألخبار        



 

 
١٢٦

اســتخدامات الــصحفيين اليمنيــين لــشبكات التواصــل االجتمـــاعي      
 "دراسة مسحية" واإلشباعات المتحققة

وديع العزعزي. د
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خبـار  أشبعت رغبتـي فـي الحـصول علـى األ         
  مرتفعة ٧٦٫٤ ٩١٥. ٣٫٨٢ ١٠٨ والمعلومات               

ــي      ــدور فــ ــشر مايــ ــي نــ ــي فــ ــبعت رغبتــ أشــ
  مرتفعة ٧٣٫٠ ١٫٠٢٦ ٣٫٦٥ ١٠٨ الشبكات 

 أشبعت رغبتي في أنها غير منحازة            
  متوسطة ٥٥٫٨ ١٫١٦٩ ٢٫٧٩ ١٠٨

 أشعرتني بأني متابع لحراك المجتمع           
  مرتفعة ٧٩٫٨ ٨١٥. ٣٫٩٩ ١٠٨

أشبعت رغبتي في إيجاد مصادر معلومات      
  مرتفعة ٧٣٫٨ ٩٦٣. ٣٫٦٩ ١٠٨ لدي 

ــرين     ــشاركة اآلخـ ــي مـ ــي فـ ــبعت رغبتـ أشـ
  مرتفعة ٨٣٫٢ ٨١١. ٤٫١٦ ١٠٨ فكارهمأهم وء آرا

 حداث    تفسير األ أشبعت رغبتي في 
  مرتفعة ٧٨٫٢ ٨٢٦. ٣٫٩١ ١٠٨

ــة األ   ــي متابعـــــــــ ــهلت لـــــــــ ــداث  ســـــــــ حـــــــــ
  مرتفعة ٨١٫٨ ٨٤٩. ٤٫٠٩ ١٠٨ والمستجدات

ساعدتني في تكوين صداقات جديدة          
  مرتفعة ٨٦٫٦ ٦٩٧. ٤٫٣٣ ١٠٨

أشبعت رغبتي في التعريف بنفسي أكثر     
  مرتفعة ٧٨٫٦ ٨١٧. ٣٫٩٣ ١٠٨

فـي معرفـة أشـياء جديـدة        أشبعت رغبتي   
  مرتفعة ٨٢٫٦ ٦٨٥. ٤٫١٣ ١٠٨ عن اآلخرين

أشــبعت رغبتــي فــي الــوعي بمــا يــدور فــي     ١
  مرتفعة ٧٦٫٢ ٩٣٢. ٣٫٨١ ١٠٨ العالم

ــز العالقـــة مـــع       ــبعت رغبتـــي فـــي تعزيـ أشـ
  مرتفعة ٨٢٫٢ ٨٠١. ٤٫١١ ١٠٨ األصدقاء  

أشبعت رغبتي في التسلية والترفيه                
  متوسطة ٦٣٫٦ ١٫٠٨٤ ٣٫١٨ ١٠٨

ســـهلت الوصـــول إلـــى أشـــخاص يـــصعب     
  مرتفعة ٨٣٫٠ ٨٨٤. ٤٫١٥ ١٠٨ الوصول إليهم 

أشبعت رغبتي في إنشاء عالقات مهنية     
  مرتفعة ٧٩٫٨ ٨٤٨. ٣٫٩٩ ١٠٨
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أشبعت رغبتي فـي التواصـل مـع الجمهـور      
  مرتفعة ٨١٫٢ ٨٦٨. ٤٫٠٦ ١٠٨ أكثر 

 سترخاء                 أشبعت رغبتي في اال
  متوسطة ٥٥٫٤ ١٫٠٣٨ ٢٫٧٧ ١٠٨

أشــــــبعت رغبتــــــي فــــــي الحــــــصول علــــــى   
  مرتفعة ٧٤٫٦ ٩٢٣. ٣٫٧٣ ١٠٨ معلومات وأخبار 

أشـــبعت رغبتـــي فـــي معرفـــة مـــا يـــدور فـــي 
  مرتفعة ٧٧٫٤ ٨٩٧. ٣٫٨٧ ١٠٨ وطني                  

ساهمت في زيادة إنتاجي الصحفي                  
  متوسطة ٦٢٫٦ ١٫١١١ ٣٫١٣ ١٠٨

شــبعت رغبتــي فــي الهــروب مــن الــضغوط 
  متوسطة ٥٥٫٢ ٩٧٥. ٢٫٧٦ ١٠٨ والمشاكل اليومية           

 لجميع الفقرات
  مرتفعة ٧٣٫٢ ٤٣٣. ٣٫٦٦ ١٠٨

 
 ٧٤٢. ٤٫١٣ حزبية
  ٥٢٣. ٣٫٩٦ مستقلة

كتاب (اخرى
 ٤٢٣. ٣٫٨٤ )ومراسلين
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 لعينتين مستقلتينF-test نتائج اختبار يبين)١٩(رقم الجدول 

 ماكن العمل وفقا لإلشباعات المتحققة جراء االستخدامأ الختبار الفرق المعنوية بين 

دوافع استخدام 
الصحفيين لشبكات 
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 التفسير

 ٩٦٤. ٣٫١٧ حكومية
 ٩٧٧. ٢٫٧٧ حزبية

 ت الهروبية الحاجا ٧٥٧. ٢٫٥٩ مستقلة

كتاب (اخرى
 ٤٨٨. ٢٫٨٨ )ومراسلين

٠٥٣. ٢٫٨١٤  

 ٤٩٦. ٤٫٣٩ حكومية
 ٨٨٧. ٤٫١٧ حزبية
 ٥٣٣. ٤٫٤١ مستقلة

ــدماج   ــات االنـــــــــ حاجـــــــــ
 االجتماعي

كتاب (اخرى
 ٤٥٧. ٣٫٨٩ )ومراسلين

٠٥٠. ٣٫٠٣٩  

 ٨٥٣. ٣٫٥٣ حكومية
 ٧٢٩. ٣٫٧١ حزبية

 ٨٣٤. ٣٫٢٩ مستقلة
ــ ــدماج حاجـــــــــ ات االنـــــــــ
 الشخصي

كتاب (خرىأ
 ٨٣٥. ٣٫٦٨ )ومراسلين

٢٣١. ١٫٤٥٤  

 ١٫٠٥٠ ٣٫٦٣ حكومية
 ٦١٤. ٣٫٤٢ حزبية

 الحاجات العاطفية ٤٧٦. ٣٫٧٣ مستقلة

كتاب (خرىأ
 ٦٥٥. ٣٫٥٩ )ومراسلين

.٥٢٦. ٧٤٧  

  ٤٣٤. ٩٢٠. ٧٦٢. ٤٫١٢ حكومية جات المعرفيةالحا
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Yemeni Journalists' Use of Social Networks and the Level of theirSatisfaction: 

A Survey Study 

Dr. Wadee` Al-Az`azi 

Associate Professor of Media 

Sana`a University & Umm Al-Qura University 

Abstract: 

This research aims to show the Yemeni Journalists' uses of social networks 

and the extent to which  they benefit from them. The research mainly relies on 

media survey method. The research sample which includes (150) Yemeni 

journalists, was chosenaccording to the systematic random sample method. The 

research was conducted in May 2013, and it concludes with several findings 

including the following: First, the first hypothesis which states, "There is a 

statistically significant relation between the motives of journalists' uses of social 

networks and the realization of their journalistic satisfaction" was proved. 

Second, the second hypothesis which states, "Thereare statistically significant 

variations of the motives of journalists' uses of social networks due to personal 

differences" was proved. Third, the journalists' uses of social networks was, for 

the purpose of expressing views first,and following-up news and the latest 

affairs, second. Forth, the journalists spend the longest time using Facebook (3 

hours at least). Fifth, the journalists extensivelyuse Facebook in their journalistic 

work, while theymoderately use Twitter and YouTube.           



 

 
 
 
 

 المراكز والمستوطنات التجارية الفينيقية في
 غرب البحر المتوسط قبل تأسيس قرطاجة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهّذالي حصة ترك. د 
 كلية اآلداب  - التاريخ القديم قسم

 بنت عبد الرحمنجامعة األميرة نورة 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 ة فيالمراكز والمستوطنات التجارية الفينيقي 
 غرب البحر المتوسط قبل تأسيس قرطاجة

  الهذّاليحصة ترك. د 
  كلية اآلداب -قسم التاريخ القديم 
 بنت عبد الرحمنجامعة األميرة نورة 

 
 

 :ملخص الدراسة
 تجاريـة  مراكـز  إلـى  تحولـت  التـي  التجاريـة  المحطات أنشأوا التاريخ، في بحرية أمة أول الفينيقيون كان
 الفينيقيــين وطــن ألن ونظــراً دائمــة، بــصفة الفينيقيــون بهــا يــستقر فينيقيــة مــستوطنات إلــى تتحولــ وأخيــراً
 التجـاري  الفينيقيـين  نـشاط  أن قـديماً  االعتقـاد  سـاد  فقـد  المتوسـط،  للبحر الشرقي الساحل على يقع األصلي
 تأسـيس  بعـد  إال سطالمتو البحر غرب إلى يصلوا لم الفينيقيين وأن البحر هذا من الشرقي الجزء على اقتصر

 . م.ق ٨١٤ حوالى قرطاجة
 فتــرة منــذ المتوســط البحــر غــرب يفــ الفينيقــي التواجــد ان إلــى تــشير واألثريــة األدبيــة المــصادر ولكــن

 بـالثروات  تزخر مناطق عن يبحثون كانوا حيث. م.ق عشر الثاني القرن إلى يرجع ربما تاريخهم من مبكرة
 ،)هرقـــل أعمـــدة (طـــارق جبـــل مـــضيق فاكتـــشفوا لمنتجـــاتهم، جديـــدة أســـواق وفـــتح والزراعيـــة المعدنيـــة
.  المختلفـة  جـزره  وفـى  المتوسـط  البحر غرب وجنوب شمال سواحل على مؤقتة تجارية محطات وأسسوا

 فينيقيـة  مـستوطنات  إلـى  تحولـت  وبالتـدريج  دائمـة  تجاريـة  مراكز إلى المحطات هذه تحولت الوقت مرور مع
 .دائمة بصفة نالفينيقيو بها واستقر هاجر

 سـردينيا،  فـي  أخـرى  ومحطـات  صـقلية،  فـي  وموتيـا  سـوليس  بـانوراموس، : المستوطنات تلك أهم ومن
 .التونسية السواحل على وأوتيكا األقصى، بالمغرب وليكسوس بإسبانيا، قادس مستعمرات إلى باإلضافة
 المتوسـط  البحـر  ةسـاد  الفينيقيـون  أصـبح  بحيـث  كبيـراً  تجاريـاً  نشاطاً شهدت المستوطنات هذه كل
 فـي  الفينيقيـة  المدن زعيمة الوقت بمرور أصبحت التي قرطاجة مدينة تأسيس قبل والغربي الشرقي بجزأيه
 . المتوسط البحر غرب
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 :المقدمة
تجـوب  البحـار وتؤسـس الطـرق البحريـة       كان الفينيقيون أول أمة بحرية في التـاريخ ، 

،   تحولـت فيمـا بعـد  إلـى  مـستوطنات      تقـيم المراكـز التجاريـة التـي    و بـين الـشرق والغـرب ،   

وتنشر حـضارتها وحـضارات غيرهـا مـن األمـم فـي مختلـف جهـات العـالم القـديم، فتـاريخ                       

ل أحـداثًا عـسكرية أو تـاريخ ملـوك وقـادة، و لكنـه يتنـاول تـاريخ شـعب                     الفينيقيين ال يتنـاو   

، طئ البحـر المتوسـط فـي شـرقه و غربـه     مسالم كان لـه موقـع إسـتراتيجي مميـز علـى شـا        

 وبــالرغم مــن أن نــشاط الفينيقيــين البحــري اقتــصر فــي بدايــة تــاريخهم علــى شــرق البحــر   

ن توسعهم فـي منطقـة غـرب البحـر      يقع هناك ، إال أ     المتوسط ؛ وذلك ألن وطنهم األصلي     

    )١( .المتوسط بدأ منذ نهاية القرن الثاني عشر ، بل ربما قبل ذلك 

وقــد ازداد النــشاط الفينيقــي فــي تلــك المنطقــة بعــد تأســيس مدينــة قرطاجــة علــى          

   )٢( .م . ق٨١٤الساحل اإلفريقي و ذلك في عام 

قيـين ومراكـزهم التجاريـة فـي       يهدف هذا البحث  إلى  إلقاء الـضوء علـى نـشاط الفيني             

 . غرب البحر المتوسط قبل تأسيس مدينة قرطاجة

 :وسوف ينقسم البحث  إلى 

 .توسع الفينيقي في البحر المتوسط مقدمة عن الفينيقيين أصلهم و اسمهم و أسباب ال -

 . أهمية غرب البحر المتوسط للفينيقيين - 

 . مستوطنات شمال غرب البحر المتوسط -

                                     
، انظـر أيـضا ، المحيـسن ، زيـدون        ٥٤م ،ص ١٩٨٣عصفور ، محمد أبو المحاسن ، المـدن الفينيقيـة ؛ بيـروت ،              )١(

 .٧٦، صـه١٤٣٦ ،١٣مال إفريقيا في ضوء البحث اآلثري ،أدوماتو ، العدد بش) البونيقيون ( حمد ، الفينيقيون 
م، .ق٨١٤حــوالي عــام " صــور"مدينــة فينيقيــة أســسها مهــاجرون مــن مدينــة  ) حاليًــا فــي تــونس(قرطاجــة  )٢(

ــر    "المدينـــة الجديـــدة " واســـم قرطاجـــة يعنـــي   ــه ســـيدة البحـ ــراعًا مـــع اإلغريـــق وأصـــبحت بـ ، خاضـــت صـ
م، .ق٢٠٢آخر ضد الرومان انتهى بسيادة الرومان على البحر المتوسط حوالي عـام    المتوسط، ثم صراعًا    

ومنذ هذا التاريخ بدأ النفوذ القرطاجي يختفي تدريجيًا مـن البحـر المتوسـط شـرقه وغربه،عـصفور،محمد         
، ٨٢-٧١، وعــن الــصراع القرطــاجي اليونــاني، المرجــع نفــسه ص ٦٤أبــو المحاســن ، المرجــع الــسابق، ص 

 .٩٠-٨٣ع القرطاجي الروماني، المرجع نفسه ص ص وعن الصرا



 

 
١٣٨

 المراكز والمستوطنات التجارية الفينيقية في
 غرب البحر المتوسط قبل تأسيس قرطاجة

  الهذّاليحصة ترك. د 

 .ات شمال إفريقيا  مستوطن-

 . خاتمة البحث -

 
@@      @       
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 :الفينيقيون أصلهم و اسمهم 
 ينتمي الفينيقيون  إلى  الشعوب السامية التي استقرت على الساحل الـشرقي للبحـر               

ــي        ــبالد التــ ــى الــ ــة علــ ــان للداللــ ــون أنفــــسهم لفــــظ كنعــ ــتخدم الفينيقيــ ــط، واســ المتوســ

وقـد وَفَـد الكنعــانيون  إلـى  اإلقلـيم الــسوري        )١(لهـا، اسـتوطنوها، ولفـظ الكنعـانيين علــى أه   

م، حيـث  .من بالد العرب في هجرة واحدة مع األموريين في حوالي منتصف األلـف الثالـث ق           

أخــذ األموريــون يتجولــون فــي شــمال ســوريا ثــم اســتقر بهــم المقــام فــي أواســط حــوض     

د ذلـــك باســـم الفينيقيـــين، الفـــرات بينمـــا اســـتقر الكنعـــانيون علـــى الـــساحل وعُرِفـــوا بعـــ

وانتـــشروا فـــي ســـهول الـــساحل الـــشرقي للبحـــر المتوســـط  و بعـــض المنـــاطق الداخليـــة  

  )٢( .القريبة من هذا الساحل

علــى بالدهــم،  ) phoinikn(علــيهم، واســم  ) phoinikes(ولقــد أطلــق اإلغريــق اســم   

ــا كلمـــة فـــونيكس   ــا تعنـــي لـــون  " النخلـــة " تعنـــي ) phoinikes(وربمـ  –"  األرجـــوان "أو أنهـ

، ولكن بالدهم ليست من البالد التي اشتهرت بواحاتهـا ونخيلهـا، ولـذا      )٣(-األحمر الغامق   

فإن األرجح أن فـونيكس تعنـي لـون، اسـتخرجه الفينيقيـون مـن بعـض األصـداف البحريـة،              

، ومـن ناحيـة أخـرى أطلـق الرومـان           )٤(واشتهروا بـصبغ المنـسوجات بهـذا اللـون األرجـواني          

للداللة على القرطاجيين وغيرهم من الممثلين لهذا الـشعب فـي غـرب البحـر               " بوني  " فظ  ل

                                     
الذيب ، سليمان بن عبد الرحمن ، األوجاريتيون والفينيقيـون ، مـدخل تـاريخي  ،بحـوث تاريخيـة ، الجمعيـة           )١(

،  كورتريـــل ليونـــارد، الموســـوعة األثريـــة  ٤٤م ،ص٢٠٠٥التاريخيـــة الـــسعودية ،اإلصـــدار الـــسابع عـــشر ،  
 .٣٣٠م، ص ١٩٩٧لمصرية للكتاب، العالمية، ترجمة، الهيئة ا

 .١٤عصفور ،محمد أبو المحاسن ،المرجع السابق ،ص )٢(
، ٤٦، ص١٩٧٠، مـــايو ٥٨فنطـــر ،محمـــد حـــسن، الفـــرق بـــين الفينيقيـــين والبـــونيقيين، مجلـــة الفكـــر، عـــدد  )٣(

 .١٣عصفور ، محمد أبو المحاسن ، المرجع السابق ، ص
 .١٧، ص١٩٨٨العربي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، موسكاتى، سباتينو، الحضارة الفينيقية،  )٤(
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المتوســط، وبــذلك فرقــوا بيــنهم وبــين الفينيقيــين فــي الــشرق، حيــث أطلقــوا علــى هــؤالء     

   .)١(وإن كانوا يعترفون بانتمائهم  إلى  جنس واحد) phoenices(اسم فوينيقي 

ح أن التوســع الفينيقــي بــدأ فــي نهايــة القــرن الثــاني  وكمــا ســبق اإلشــارة  فمــن المــرج 

، وأســسوا العديــد مــن  )مــضيق جبــل طــارق ( م؛ حيــث وصــلوا  إلــى  أعمــدة هرقــل  .عــشر ق

 . المراكز التجارية في غرب البحر المتوسط كما سنعرف فيما بعد

كــان هــدف الفينيقيــين الرئيــسي مــن الــرحالت البحريــة هــو البحــث عــن المنــاطق التــي  

روات المعدنيــة والزراعيــة واألســواق التجاريــة، وهــذا مــا يفــسر ظهــور المراكــز     تزخــر بــالث 

التجاريــة باألمــاكن القريبـــة مــن منـــاجم الفــضة والنحـــاس واألراضــي الزراعيـــة ، ممــا دفـــع       

العناصــر الفينيقيــة  إلــى  الهجــرة مــن موطنهــا األصــلي تحــت ضــغط الظــروف االقتــصادية           

 واالســتقرار بهــا، ثــم تحولــت هــذه المراكــز  إلــى     واالجتماعيــة الــصعبة  إلــى  هــذه المراكــز  

مستوطنات بعد فترة طويلة وظلـت مرتبطـة بـالوطن األم دون أن تفقـد اسـتقاللها الـذاتي،                    

وهكــذا أســس الفينيقيــون نظــام اســتيطان غيــر مــستغل للــشعوب وهــو تــوفير األرض         

فــي تلــك  لفــائض الــسكان مــن الفينيقيــين، والثــروة لفقــرائهم، والغــذاء ألبنــاء شــعبهم        

 . )٢(المستوطنات الجديدة أو في الوطن األم

أيــضًا مــن األســباب التــي دفعــت الفينيقيــين لخــروجهم مــن بالدهــم األصــلية كــان لبيــع 

بضاعتهم المـصنعة و جلـب المـواد األوليـة مـن المنـاطق التـي وصـلوا إليهـا، فحـاجتهم  إلـى                          

 والطبيعيـــة والـــسياسية المـــواد الخـــام مـــن أجـــل مـــصنوعاتهم، أيـــضًا  العوامـــل البـــشرية  

 . )٣(دفعتهم للخروج  إلى  البحر المتوسط وإنشاء المراكز التجارية

كما أن هناك أسبابا اجتماعية واقتصادية دفعت الفينيقيين لخـروجهم فمـثال مدينـة           

ــادة عــدد          صــور التــى كانــت تتــزعم مــدن الــساحل الفينيقــي الــشرقي كانــت تعــاني مــن زي

                                     
 .٥٠فنطر ، محمد حسن ، المرجع السابق ،ص )١(
  .١٠٢م ، ص ٢٠٠١الميار ، عبد الحفيظ ، الحضارة الفينيقية في ليبيا ، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، ليبيا ،  )٢(
  .١١٣عصفور ،محمد أبو المحاسن ، المرجع السابق ، ص  )٣(
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لة بتأسيس المستوطنات في الخـارج السـتيعاب عـدد مـن            السكان فعالجت هذه المشك   

  .)١(سكانها الزائد

عند حديثه عن تأسيس إحدى المدن فـي شـمال إفريقيـا     Justin  فقد أشار جوستين

محاولة إخراج وثانيا  العدد الكبير من السكان في صور أوال: إلى  أن هناك سببين القامتها 

كلهم التــى قــد تــؤدي  إلــى  الحــاق الــضرر بمــصالح    الــشباب مــن المدينــة للــتخلص مــن مــشا  

يبرزان النمو السكانى الكبيـر والـصراعات    ،وهما سببان)٢(الطبقة األرستقراطية الحاكمة

 .الداخلية بين افراد الهيئات الحاكمة 

ولقد بدأ التوسع الفينيقي في البحر المتوسط وتأسيس المراكز التجارية بعد القضاء            

م، وهكــذا أصــبح البحــر المتوســط .ق١١٠٠علــى يــد الــدوريين حــوالي عــام )٣(علــى المكينيــين

مفتوحًا للفينيقيين بدون منـافس، وانتـشرت الـسفن التجاريـة الفينيقيـة فـي جميـع أنحـاء              

البحــر المتوســط وأســسوا المراكــز التجاريــة والمــستوطنات الفينيقيــة علــى ســواحله؛ إذ    

 . )٤(لطة وصقلية وسردينيا وغيرهاظهرت لهم مراكز في جزر بحر إيجة وما

وبمــرور الوقــت بلغــت شــهرة الفينيقيــين أوجهــا فــي حــوض البحــر المتوســط ؛ حيــث   

أســسوا مجموعــة كبيــرة مــن المراكــز التجاريــة الدائمــة علــى طــول الــسواحل الــشمالية    

ــا     ــات حينمـ ــانوا يبنـــون ويؤســـسون المحطـ ــر ،فكـ ــذا البحـ ــانوا   والجنوبيـــة لهـ ــذهبون، وكـ يـ

                                     
منصوري ،خديجة ، الرحالت عبـر البحـر األبـيض المتوسـط فـي العـصور القديمـة، مجلـة دراسـات إنـسانية،              )١(

  .١٦٣م ص.٢٠٠٢، جامعة الجزائر،٢العدد 
)٢( Justin,xiii,٤٬٢.  
الموكينيــون، شــعب يونــاني اســتقر فــي شــبه جزيــرة البلــوبنيز، أقــام حــضارة عريقــة شــملت بــالد اليونــان   )٣(

ر مــن الحــضارات المبكــرة فــي بــالد اليونــان، وكــان لهــؤالء المــوكنييين دور رئيــسي فــي  وبحــر إيجــة، تعتبــ
حـــرب طـــروادة المعروفـــة تاريخيـــاً، ولقـــد انتهـــت حـــضارة موكينـــاي نتيجـــة للغـــزو الـــدوري حـــوالي عـــام  

م ص ٢٠٠٤م ممــدوح درويــش مــصطفي، معــالم تــاريخ وحــضارة اليونــان، مكتبــة الرشــد، الريــاض،  .ق١١٠٠
  .٧٩-٦٢ص

  .٥٥-٥٤صفور ، محمد أبو المحاسن ، المرجع السابق ص صع )٤(
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يين، شكوك  حـولهم مـن قبـل الـسكان األصـل      إلى  المناطق الجديد دون إثارة ال      يتسربون  

تجنبــا لالصــطدام معهــم ، وهكــذا اســتطاعوا التوغــل داخــل الــبالد التــي نزلــوا بهــا بــالطرق    

  .)١(السلمية

@      @      @ 

 

                                     
 . "١٦٤موسكاتي ، سباتينو ، المرجع السابق ، ص )١(
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 :الفينيقيون في غرب البحر المتوسط 
بحر المتوسط منذ وقت مبكـر قـد يعـود          بدأ الفينيقيون نشاطهم التجاري في غرب ال      

ــشر ق   ــانى عـ ــرن الثـ ــى  القـ ــر      .إلـ ــواحل البحـ ــقلية وسـ ــى صـ ــددة  إلـ ــارات متعـ ــاموا بزيـ م إذ قـ

أن الفينيقيين وصـلوا  إلـى صـقلية ؛    " ،إذ يذكر بلينى   )١(المتوسط قبل تأسيس المستوطنات   

حـر تتـوفر فيـه      حيث وسعوا نشاطهم التجارى نحو الغـرب باعتبـاره ملجـأ جيـدا وسـط الب               

ويبدو أنهم قد توغلوا في هذا الوقت المبكـر  إلـى  أقـصى       )٢(موانىء جيدة ومناسب للمالحة   

الغرب واستخدموا عدداً مـن المرافـئ أقاموهـا هنـاك ثـم حولوهـا  إلـى مراكـز تجاريـة قبـل                        

 . )٣(تحويلها  إلى مستوطنات فينيقية

نازل مؤقتة يقيمون بها عند الحاجة وأحيانـا        في البداية اقتصر الفينيقيون على إقامة م      

كان يستقر بها عدد قليل منهم يعيشون حياة بـسيطة دون أن يـشيدوا مـساكن دائمـة                  

لهم، كانوا يستريحون في هذه المحطات أياما قليلة، كانـت هـذه المحطـات النـواة األولـى                  

مـسيطرة  لحركة اسـتيطان وعمـران واسـعة النطـاق انتـشرت فـي أرجـاء العـالم القـديم                    

، )٤(على جزر البحر المتوسط ومناطق واسعة من شمال إفريقيـا ومـن شـبه جزيـرة أيبيريـا              

 . )٥( )١شكل (وتجاوزتها  إلى مناطق أبعد على سواحل المحيط األطلسي 

 حـوالي ثالثمائـة   رية الفينيقيـة علـى طـول الـساحل األطلـسي      إذ بلغت المحطات التجا   

 . )٦(محطة

فينيقيين من التوغل في غرب البحر المتوسـط هـو الحـصول علـى المـواد                كان هدف ال  

الخام؛ السيما معادن الحديد والرصاص والقـصدير مـن شـبه جزيـرة أيبيريـا، والمـواد األوليـة                   

                                     
  .٧٦المحيسن ، زيدون حمد ،ص  )١(
)٢( Pliny, Natural History, Loeb Classical Library , London , ١٩٧٤, xvi, ٧٩.  
)٣( Barmaki ,D, " Phonenicia and The Phoenicians" , Beirut ,١٩٦١,P.٢٠.   
  .تقع في أقصى جنوب قارة أوروبا تطل على البحر المتوسط، تشغلها أسبانيا حاليًا: شبه جزيرة أيبيريا )٤(
   .١٢٣.م،ص٢٠٠٣زودن،فون، مدخل  إلى حضارات الشرق القديم، دمشق  )٥(
 .٨٠المحيسن ، زيدون حمد ، المرجع السابق ،ص )٦(
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األخرى التـي كـانوا يحـصلون عليهـا مـن المغـرب القـديم مثـل الملـح وريـش النعـام وجلـود                

 .)١(الحيوانات والعاج

تم الفينيقيــون بالــشمال اإلفريقــي واعتبــاره مجالًــا مناســبًا للتوســع وحــالً   ومــن هنــا اهــ

 .لمشاكلهم االجتماعية الناجمة عن زيادة عدد السكان

وخــالل هــذه الفتــرة المبكــرة كــان الفينيقيــون يحــاولون اكتــشاف طبيعــة ســواحل      

منطقة الحـوض الغربـي للبحـر المتوسـط ألمـاكن تـصلح لبنـاء محطـاتهم ومـستوطناتهم                 

. )٢(لمقبلة، خاصة على شواطئ بالد المغرب القديم التي كانـت معظـم سـواحلها صـخرية               ا

فقــاموا بــرحالت بحريــة متكــررة بهــدف التجــارة : "ولقــد أشــار ديــودوروس  إلــى ذلــك بقولــه

احل الليبيــة وأخــرى فــي غــرب    وأســسوا مــستوطنات كــان عــدد كبيــر منهــا علــى الــسو      

  )٣(".أوروبا

أسسوا مـستوطنات    )٤(أن الفينيقيين الذين اجتازوا أعمدة هرقل     " : ويذكر استرأبون 

 أي نهايـة القـرن الثـاني         )٥("على شواطئ البحر الداخلي بعـد وقـت قـصير مـن حـرب طـروادة               

 .م.عشر ق

م، وربمــا وفــي نفــس   .ق١١١٠ بأســبانيا كــان فــي   Gadesفتأســيس مــستوطنة قــادس   

بـالمغرب األقـصى بـالرغم مـن أن بلينـى            Lixusالسنة أو قبلها بقليـل، أسـسوا ليكـسوس          

                                     
)١( Harden,D.B., " The Phoenicians " London , ١٩٦٣, P. ٦٣. 
 ٦ص.م٢٠٠٣غانم،محمد الصغير ، التوسع الفينيقي في غرب المتوسط، دار الهدى، عين المليلة، )٢(
)٣( Diodoros ,v,٢٠٬١. .  
مــضيق جبــل طــارق حاليًــا، ســميت بأعمــدة هرقــل نــسبة  إلــى البطــل اليونــاني األســطوري  : أعمــدة هرقــل )٤(

ير األســطورة  إلــى أنــه عبــر بــالد المغــرب القــديم مــن شــبه جزيــرة أيبيريــا، أمــا مــن     هيــراكليس الــذي تــش 
الناحية الشكلية فإنه يحتمل أن تكون أعمدة هرقل نسبة  إلى العمودين البرونزيان اللـذين كانـا يزينـان      
مـدخل هيكــل اإللـه ملقــارت فـي قــادس علـى أبــواب المحـيط األطلــسي ثـم أصــبحت تعنـي المــضيق الــذي        

ــا  يفــصل إ ــا عــن أوروب ــا   –فريقي ــا، دار    – مــضيق جبــل طــارق حاليً  انظــر، معــن عــرب، صــور حاضــرة فينيقي
  .١٥٥ م،ص١٩٧٠الشرق، 

)٥( Strabo,Geo, I.٣٫٢. 
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 ملقــارت بليكــسوس –يــرى أن ليكــسوس أقــدم منهــا علــى أســاس أن معبــد اإللــه هرقــل   

علـى الـسواحل التونـسية فـي         Utiqueثـم مـستوطنة أوتيكـا       )١(أقدم من مماثله في قـادس     

  )٢(م. ق١١٠١

ور الوقـت  إلـى مـستوطنات      ولقد تحولت تلك المحطات التجارية المؤقتة وغيرهـا بمـر         

دائمــة ويبــدو أن اختيارهــا مــن طــرف المهــاجرين كــوطن جديــد لهــم يرجــع  إلــى شــهرتها   

ــى غــرب البحــر المتوســط          ــين  إل ــدأت تظهــر  ,وثرائهــا فجــاء أعــداد كبيــرة مــن الفينيقي وب

 . المستوطنات الفينيقية

ط، فــإن أمــا بالنــسبة للمــستوطنات الفينيقيــة فــي الحــوض الغربــي مــن البحــر المتوســ    

أكبـــر مـــشكلة تواجـــه البـــاحثين هـــو تحديـــد تـــاريخ بدايـــة اســـتقرار الفينيقيـــين فـــي هـــذه     

المنطقة، فالمخلفات األثرية التي تتمثل عمومًا في األواني الفخارية، تقدم تواريخ تتعـارض             

 . )٣(كثيرًا مع المصادر األدبية

ي غـرب المتوسـط،   فبينما تحدد المصادر الكتابيـة تأسـيس أول مـستوطنة فينيقيـة فـ             

 ١١١٠(م .فـي شـبه جزيـرة أيبيريـا  إلـى نهايـة القـرن الثـاني عـشر ق                 " قـادس " وهي مـستوطنة    

ــاريخ، فــال يتجــاوز أقــدمها        )م.ق ، نــرى أن المــصادر الماديــة تقــف عــاجزة عــن إثبــات هــذا الت

  )٤( .م.منتصف القرن الثامن ق

م، .ق٨١٤أسيـسها بعـام   نفس الشيء ينطبق على مدينة قرطاجة الذي عرف تاريخ ت    

هناك فارقٌ زمني بين المصادر األدبية والمصادر األثرية إال أن العلمـاء اتفقـوا علـى اعتبـار أن      

  )٥( .التاريخ السابق هو الصحيح

                                     
)١( Pliny, N.H. xix.٦٣   
   .  ١٦٣خديجة منصوري، المرجع السابق، ص  )٢(
 .٢٥ .Barmaki,D.,op.cit , pعن هذا التعارض انظر   )٣(
)٤( Ibid, p. ٣٣. 
)٥( Harden, D.,op.cit, p. ٦٧ 
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أيضا من بين الصعوبات قلة المصادر الكتابيـة واألثريـة الفينيقيـة األصـل، ومـن هنـا فـان           

على ما سجله الكتاب اليونان والرومان، وأيـضا يعتمـد     الحديث عن التوسع الفينيقي يعتمد      

علــى مقارنــة البقايــا األثريــة التــي يُعثــر عليهــا فــي مواقــع المــستوطنات الفينيقيــة فــي غــرب   

، )صـور (وشرق البحر المتوسط، خاصـة أن هـذه المـصادر تركـز بالدرجـة األولـى علـى مدينـة                     

  )١( .عملية التوسع االستيطانيوتولي أهمية كبيرة بتاريخها حيث كانت تعد األهم في 

فـي البدايـة أسـس الفينيقيـون محطـات فــي وسـط وغـرب البحـر المتوسـط كمراكــز          

، ومن هذه المحطات    )مضيق جبل طارق  (لالستراحة لمواصلة رحالتهم  إلى أعمدة هرقل        

، كانـت هـذه المحطـات    )Motya(، وموتيـا  )Solente(، سوليس  )Panoramus(بانوراموس  

 ممتــاز، وأيــضًا أســسوا العديــد مــن المحطــات التجاريــة فــي شــبه جزيــرة أيبيريــا    ذات موقــع

Iberia) (مالقا : نذكر منها)Malaga( أبديرا،)Abdera ( وباري)Baria) .(٢( )٢شكل رقم(. 

لتـسهيل عمليـة التبـادل التجــاري    ) Gadaes(ومـن أهـم تلـك المحطـات كانـت قـادس       

  )٣( .ادنمع سكان هذه المنطقة الغنية بالمع

أيضا لتجسيد هيمنة الفينيقيـين علـى الحـوض الغربـي للبحـر المتوسـط، وتـأمين طـرق          

، ســردينيا  )Malte( ومالطــة  )Sicile(مــرورهم بالــسواحل، أســسوا محطــات فــي صــقلية      

)Sardaine(  ــار ، باإلضــافة  إلــى المراكــز التجاريــة التــي أقاموهــا فــي     )Baleares( وجــزر البالي

 )Carthage( وقرطاجـة    – سوسـة الحاليـة      –) Hadrumate) وحـدرومات ) Utique(أوتيكا  

طنجـــة علـــى ســـاحل المحـــيط    ) Tingy(علـــى ســـواحل بـــالد المغـــرب القـــديم وتينجـــي      

  )٤( .األطلسي

                                     
)١( Ibid  
  .٦٨غانم ، محمد الصغير ، المرجع السابق ،ص )٢(
 ٧٠-٦٥المرجع نفسه، ص  )٣(
 .٤٧موسكاتي ، سباتينو، المرجع السابق ،ص )٤(
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هذه المراكز التجارية تحولـت  إلـى مـستوطنات كاملـة بعـد أن اسـتكملت شـروطها                   

 .كان سكانها أكثريتهم من الفينيقيينالمتمثلة في تكاثر أعداد المهاجرين إليها ؛حيث 

  

@      @      @ 
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 . مستوطنات شمال غرب البحر المتوسط
 )٣شكل(  )١( ):Malte( مستوطنة مالطة -١

ــع ق     ــرن التاسـ ــذ القـ ــون منـ ــا الفينيقيـ ــتوطن بهـ ــي    .اسـ ــسمى ميليتـ ــديمًا تـ ــت قـ م، كانـ

)Melite( )ــ(، ويحتمــل أن يكــون اســمها فينيقــي األصــل    )٢ أي هــرب وتعنــي الملجــأ أو  ) طمل

) )٤(، وطبقًا لما ذكره ديودوروس فإن سكان جزيرة مالطة كانوا من أصل فينيقـي    )٣(المأوى

معتمدًا على استمرار تداول اللغة البونية في الجزيرة في عصره، باإلضـافة  إلـى العثـور علـى            

 محطـة آمنـة تنطلـق منهـا المالحـة      ، فكانـت )٥(م.مقابر فينيقية ترجـع  إلـى القـرن الثـامن ق     

  )٦( .الفينيقية  إلى بالد المغرب االقصى، إذ تتميز بتوافر مراسي جيدة للسفن الفينيقية

ولقــد اســتوطن الفنيقيــون جزيــرة ميليتــي عنمــا اتــسع نــشاطهم التجــاري فــي غــرب     

 . )٧( البحر المتوسط حيث وجدوا في الجزيرة مراسي جيدة لسفنهم

اهمت الحفريــات األثريــة فــي إثــراء المعرفــة حــول الحــضور الفينيقــي فــي هــذه ولقــد ســ

ــي تــم جمعهــا يتــضح أن اإللهــة تانيــت          ــة الت ــرة، وفــي ضــوء المخلفــات األثري ) Tanit(الجزي

                                     
جزيـرة تقــع فـي وســط البحـر المتوسـط بــين الحـوض الــشرقي والغربـي عنـد مــدخل قنـاة صــقلية،         : مالطـة  )١(

، Comino ,، وكومينـــوGazoمالطـــة، وكـــوزو : ة صـــقلية، تتكـــون مـــن ثالثـــة جـــزر هـــيجنـــوب جزيـــر

 وللجزيــرة مركزإســتراتيجي هــام وســط البحــر المتوســط،غانم، محمــد   ،Lavaletteعاصــمتها الفايــت 

   .٨٧ الصغير، المرجع السابق، ص

  ١٠١م،ص١٩٩٨فنطر،محمد، الفينيقيون بناة المتوسط، منشورات اليف، تونس،  )٢(

  .٨٧غانم ،محمد الصغير،المرجع السابق ،ص  )٣(

)٤( Diodorus, V.٢٫٤.  

  .٦٦، ص١٩٦٦األسكندرية ،" سورية " ميخائيل،نجيب إبراهيم، مصر والشرق اآلدنى ، الجزء الثالث ،  )٥(

  .١٠١فنطر، محمد، المرجع السابق،ص )٦(

)٧( Harden ,D.B,op.cit.p.٦٣.  
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، كانت تُعبد بمالطة، وهو ما يثبت الحضور الفينيقـي فـي هـذه الجزيـرة التـي تقـع                    )١(الفينيقية

انــت هــذه الجزيــرة ذات قيمــة إســتراتيجية هامــة فــي نظــر        فــي قلــب البحــر المتوســط، ك   

الفينيقيين وكانوا يعتبرونها ضرورية لحماية مناطق نفوذهم في حوض البحـر المتوسـط،             

ولقد تميز الوجود البشري الفينيقي في الجزيرة باندماجـه مـع الـسكان األصـليين بـسهولة                 

 .)٢(بسبب طبيعتهم المسالمة

 :  مستوطنة صقلية-٢

تبــر صــقلية مــن أهــم المحطــات التــي نالــت اهتمــام الفينيقيــين فــي البحــر المتوســط، تع

ــرة          ــى هــذه الجزي وذلــك نتيجــة لموقعهــا اإلســتراتيجي وســط هــذا البحــر؛ حيــث وصــلوا  إل

، وتمثل هذه الجزيرة مركزًا هامًا      )٤شكل(وأسسوا عدة محطات تجارية على سواحلها       

 والغربــي أو بــالعكس وكانــت الجزيــرة تتمتــع  فــي المالحــة الفينيقيــة بــين الجــزء الــشرقي  

بنشاط اقتصادي ضخم، وحركة تجاريـة مـستمرة، ولقـد أكـدت التنقيبـات األثريـة الوجـود                

) Motya(الفينيقـــي بـــالجزيرة إذ اكتـــشفت بقايـــا أوانـــي فخاريـــة فنيقيـــة فـــي مقـــابر موتيـــا  

 ســـاحل صـــقلية  علـــى)Siacaٍ)مـــن البرونـــز فـــي ســـيكا  )٣(واكتـــشاف تمثـــال لإللـــه ملقـــرت

                                     
 في شـرق المتوسـط وغربـه، ارتبطـت عبادتهـا بـالقمر، حيـث يظهـر الهـالل           اإللهة تانيت انتشرت عبادتها    )١(

والقـرص يعلـو رمـزه فـي كثيـر مـن النـصب النذريــة فـي المواقـع األثريـة الفينيقيـة، وقـد يعنـي اسـم اإللهــة               
، ذلـك أن معتقـدها مـرتبط بالخـصب باإلضـافة  إلـى أنهـا تـتحكم         )عطيـة (اللغة السامية    في   Tanitتانيت  

حــصاد ويــستعان بهــا عنــد الــوالدة، ولقــد رســم رمزهــا المثلــث علــى األوانــي الفخاريــة والحلــي  فــي البــذر وال
وأشرعة السفن، انظرغانم، محمد الصغير ، المالمح الباكرة للفكر الديني في شمال إفريقيا، دار الهدى،     

   .٩٢، ٩١م ص٢٠٠٥عين هليلة،
)٢( rings,v, la Civilisation Phenicienne et Punique , p.٧٠٨   
إله مدينة صور الرئيسي، دمجه اإلغريق مع البطل هرقل، وأضفَوا عليه الكثير من صفات ملقرت، : ملقرت )٣(

وإله بحري من جهـة ثانيـة، عبـرت عنهمـا      ,صفتان مزدوجتان، إله نبات من جهةومن شخصيته كانت له    
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م، يؤكــد وصــول الــسفن الفينيقيــة منــذ فتــرة .الجنــوبي و الــذي يرجــع  إلــى القــرن العاشــر ق

ــا فــي بــانوراموس    وســولنتي ) Panoramus(مبكــرة  إلــى الجزيــرة واســتقرار الفينيقيــين أولً

)Solente(   وموتي )Motya (           التـي تقـع فـي أقـصى غـرب الجزيـرة، اتخـذوا مـن هـذه األمـاكن

  )١( .راحة لمواصلة رحالتهم البحرية  إلى أعمدة هرقلمركزًا لالست

ــديس     ــار ثيوكيــ ــاكن أشــ ــذه األمــ ــار هــ ــاط  " Thcydidesوعــــن ســــبب اختيــ ــد أحــ لقــ

الفينيقيـون ســواحل صــقلية مـستقرين علــى نتــوءات ممتـدة فــي البحــر، كمـا اســتقروا فــي     

ــصقليين         ــصغيرة التــي تقــع قــرب الــساحل بهــدف التجــارة مــع ال ولقــد أكــدت   )٢("الجــزر ال

ــا ذكـــره ثيوكيـــديس، أيـــضا أثبتـــت االكتـــشافات األثريـــة الوجـــود     االكتـــشافات األثريـــة مـ

اإلغريقي في الجزيرة؛ إذ كانت الجزيرة نظراً ألهميتها االقتصادية والحـضارية محـل صـراع      

م .بــين الفينيقيــين واإلغريــق، الــذين جــاءوا  إلــى صــقلية منــذ حــوالي نهايــة القــرن التاســع ق 

ــي الجـــ  ــى     ،وفـ ــا أجرجنتـ ــة ومـــن بينهـ ــزت المـــستوطنات اإلغريقيـ ــا تمركـ زء الـــشرقي منهـ

Agridente   وسراقوسةSyracuse              في حـين تنتـشر المحطـات الفينيقيـة علـى الـساحل ،

 التـي   Soloeis وسـولوويس    Eryx وايـريكس    Panoramosالغربي في كل من بانومروس      

 .)٣(انطلقوا منها باتجاه المغرب القديم

نيقيــين مــن االســتيطان فــي جزيــرة صــقلية كــان إســتراتيجياً أكثــر منــه   إن غــرض الفي

ــقلية لتـــساند           ــن جزيـــرة صـ ــة الغربيـــة مـ ــتيطانهم فـــي الناحيـ ــذلك ركـــزوا اسـ ــاً، ولـ تجاريـ

                                                                                   
تميل  إلى نسبة صـفات بحريـة  إلـى    صور في العمودين اللذين كانا يزينان هيكله، وكانت المدن الفينيقية       

  .٤٠آلهتها، الرتباط حياتها بالبحر، عصفور،محمد أبو المحاسن، المرجع السابق، ص
  .٧٥ غانم، محمد الصغير ، التوسع الفينيقي في غربي المتوسط، ص )١(
)٢( Thcydides , Iv,٢٫٦. 
)٣( Harden ,d, op.cit, p. ٨٦.   
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ومدينــة قرطاجــة علــى الجانــب اآلخــر مــن البحــر المتوســط فــي  Utiqueمــستوطنة أوتيكــا 

ي يـربط بـين حـوض البحـر       شمال إفريقيا، وكذلك كان بقصد الـسيطرة علـى المـضيق الـذ            

 .)١(المتوسط الشرقي والغربي

 )٥شكل رقم (): Sardaigne(مستوطنة سردينيا -٣

ــد وأراضــيها صــالحة         ــرة ســردينيا غنيــة بخامــات الفــضة والرصــاص والحدي كانــت جزي

لزراعة الحبوب، باإلضافة  إلى موقعها اإلستراتيجي في البحر المتوسط لهـذا كانـت محـل                

م، .يقيين،  وتاريخ اكتشافهم لهـذه الجزيـرة يعـود  إلـى نهايـة األلـف الثانيـة ق                   اهتمام الفين 

حيث أرغم التجار الفينيقيون أثر تعرضهم لعاصفة بحرية  إلى النزول بالشواطئ الجنوبية             

 .)٢(الغربية للجزيرة

فخطــوط المالحـــة مــن ســـواحل البحــر المتوســـط الــشرقية  إلـــى أســبانيا والمحـــيط      

ــاذاة ســـواحل ســـردينيا، وإذا ســـيطر علـــى هـــذه الـــسواحل    األطلـــسي كانـــت  تـــسير بمحـ

ــة، ولهــذا وقــف        منافــسون للفينيقيــين لتهــددت مــصالحهم فــي كــل المــستوطنات الغربي

، ومـــن أهـــم )٣(الفينيقيـــون أمـــام كـــل محـــاوالت اإلغريـــق لالســـتيطان علـــى هـــذه الجزيـــرة 

ــاري     ــردينيا كاغليـ ــي سـ ــستوطناتهم فـ ــا Caliariمـ ــارلوفيتي  و Bethia وبيتـ ــلقيس وكـ سـ

 التــي Carloforti ولقــد ثبــت الوجــود والحــضور الفينيقــي فــي كــارلوفورتي  ،Tarosوتــاروس 

واتخـذ الفينيقيـون مـن مدينـة        ) جزيـرة الـصقور   (جاء ذكرها فـي أحـد النقـوش تحـت وصـف             

                                     
)١( Ibid , p. ٩٣.   
 .١٠٦ المرجع السابق، ص , محمد فنطر، )٢(
 .١١٢المرجع نفسه،  )٣(
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، ولقد دلـت التنقيبـات      )١(مستودعًا لموادهم التجارية في البحر المتوسط      Caralisكراليس  

 .)٢( على وجود مستوطنات فينيقية قبل العهد القرطاجيBarcaثرية في بريقا األ

 ): Gades( مستوطنة قادس -٤

في غربي أسبانيا قريبـة مـن الـساحل فبينهـا وبـين             ) ٦شكل رقم   (تقع جزيرة قادس    

 مــن كلمــة  Gades، ولقــد اشــتق اســم قــادس   )٣(الــساحل خلــيج صــغير يفــصلها عــن البــر   

أو مكـــان مـــستور، وتحـــول هـــذا االســـم فـــي اللغـــة الالتينيـــة  إلـــى  " جـــدار" اهـــا فينيقيـــة معن

، وتعـد مـستوطنة قـادس فـي شـبه جزيـرة أيبيريـا مـن بـين                 )٤(ثم حاليًـا  إلـى قـادس       " جادس"

المستوطنات الفنيقية القديمة في الحوض الغربي للبحر المتوسط، وتقع بالقرب مـن نهـر              

سهيل عمليـة التبـادل التجـاري مـع سـكان هـذه المنطقـة        لتـ  Guadal Quivir" واد الكبير"

 .)٥(الغنية بالمعادن

تختلف المصادر الكتابية واألثرية حول التاريخ الحقيقي لتأسيس مدينـة قـادس حيـث           

ــي ــا مــن ســقوط         " Pliny: أورد بلين ــة قــادس بعــد ثمــانين  عامً ــين أســسوا مدين أن الفينيقي

م، بينمـا ورد فـي روايـة    .ق١١١٠أسيس قادس يرجع  إلـى حـوالي   ، وطبقًا لهذا فإن ت    )٦(طروادة

نجــــح الفينيقيــــون فــــي " حــــول تأســــيس قــــادس  Diodorusأخــــرى ذكرهــــا ديــــودوروس 

مشاريعهم وجمعوا ثـروات طائلـة، فعقـدوا العـزم علـى عبـور البحـر الـذي يمتـد فيمـا وراء                       

                                     
 .١٢٣العرب ، معن ،المرجع السابق ، )١(
  .٧٩غانم ، محمد الصغير ، المرجع السابق، ص )٢(
  .٧١موسكاتى، الحضارة الفينيقية، ص  )٣(
م ١٩٩٩علميـة، بيـروت،     ياقوت عبداهللا، معجم البلدان، الجزء الرابع، الطبعة األولى، دار الكتب ال           الحموي، )٤(

  .٣٣٠ص
 .٨٤محمد فنطر، الفينيقيون بناة المتوسط، ص )٥(
  .١١١ ص١٩٥٨، دار الثقافة ، بيروت ،١فليب، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين،ج حتى، )٦(
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ب ممـــر العمـــودين ، وبـــادروا بتأســـيس مدينـــة قـــر)١(أعمـــدة هيراكـــل ويـــسمى أوقيانوســـي

، ومعظم المـستوطنات الفينيقيـة فـي شـبه جزيـرة أيبيريـا              )٢("جديرة"وأطلقوا عليها اسم    

 . )٤(وخاصة في المنطقة بين قرطاجنة وقادس)٣(Tartessus تقع في ترشيش 

 الفينيقي في أسبانيا، فتتفق كل المصادر على أنه شمل قـسمًا كبيـرًا            أما عن التوسع  

أنهم استولوا قبل عصر هوميروس على أفضل جـزء مـن           : "منها، حيث ورد عند أسترأبون    

ــا قــد أخــضعوها كلهــا          ــرة أيبيري ــا، وأن الفينيقيــين القــادمين مــن صــور  إلــى شــبه جزي أيبيري

 . )٥(لسيطرتهم

الـوادي  " ربمـا كـان موقعهـا  إلـى الـشمال مـن قـادس عنـد نبـع                    أما بالنسبة لترشـيش ف    

 وأقــرب اآلراء احتمــاال هــو الــذي يحــدد موقعهــا عنــد إســتراجيا        Gaudil quivirالكبيــر 

)istragie (        م.وربمــا ترجــع إقامــة الفينيقييــين فــي أســبانيا  إلــى القــرن العاشــر ق)ومــن )٦ ،

بالد الفضة ترشيش التي تقـع  " القديم على سفريات الفينيقيين  إلى أسبانيا تعرف الشرق   

أن مدينـة قـادس حلـت محـل مدينـة           : "  أيضا ورد فـي العهـد القـديم        )٧("في آخر العالم آنذاك   

                                     
ــانوس     )١( ــة أوقيـ ــة اليونانيـ ــن الكلمـ ــن       Okieanosمـ ــرة مـ ــسي ألول مـ ــود األطلـ ــوميروس وجـ ــرف هـ ــد عـ لقـ

 .١١١ المرجع السابق، ص الفينيقيين،  حتى،فليب،
)٢( Diodorus ,V.٢٠ 
الــذي نــصادفه فــي كتابــات التــوراة وآشــور هــو اســم فينيقــي علــى األغلــب،        Tartessusاســم ترشــيش   )٣(

بمعنى المنجم، أو مكان الصهر، أو معمل تكرير، ولقـد اكتـسبت ترشـيش أهميتهـا بكونهـا أبعـد الـبالد         
 .١٧٢ الحضارة الفينيقية، ص التي بلغتها التجارة الفينيقية، موسكاتى،

 .١٢٢ م ، ص١٩٥٨، دار الثقافة ، بيروت ، ١حتي، فيليب ،تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج )٤(
)٥( Strabo, Xvii.٣٫١٥.   
  .١٧٢موسكاتي، المرجع السابق، ص  )٦(
 .١٠ /٩العهد القديم، سفر أراميا،  )٧(
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ترشــيش القديمــة التــي كانــت تحمــل الــسفن منهــا للملــك ســليمان كــل ثــالث ســنوات         

 . )١( والشمعالذهب والفضة والعاج، باإلضافة  إلى الرصاص والنحاس والقصدير والعسل

ــم         ــرة حكـ ــة أن فتـ ــرة األيبيريـ ــبه الجزيـ ــي شـ ــة فـ ــستوطنات الفينيقيـ ــظ أن المـ ونالحـ

الفينيقيين فيها أطول من غيرهم رغم تعـدد المـصاعب نظـرًا لبعـد أسـبانيا الـشاسع عـن                    

 .مراكز القوة الفينيقية في الوطن األم

محــيط  كــان الغــرض األســاس مــن تأســيس الفينيقيــين لمــستوطنة قــادس علــى ال        

ــسي، والــدليل         ــر المحــيط األطل ــرحالت االستكــشافية عب ــصادي ومواصــلة ال األطلــسي اقت

ــا للوصــول  إلــى جــزر كاســتريد         أنهــم انطلقــوا مــن مــستوطنة قــادس عبــر ســواحل أوروب

Cassiterides  وكورنوالCornowall٢( . ببريطانيا(  

 

@      @      @ 

 

                                     
  .٢٢/٢٣، ١٠سفر الملوك األول  )١(
  .٧٨ الصغير، التوسع الفينيقي، ص غانم، محمد )٢(
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 )الساحل الجنوبي الغربي للبحر المتوسط (مستوطنات شمال إفريقيا 

 )Utique( مستوطنة أوتيكا -١

ــا فــي تــونس (لقــد أنــشئت مــستوطنة أوتيكــا    ألهــداف اقتــصادية وإســتراتيجية،  ) حالي

 هــذا مــن Gades وقــادس Tyr) صــور(وذلــك بــسبب موقعهــا علــى الطريــق الــذي يــربط بــين 

جهة، ومن جهة أخرى فإن وقوعهـا فـي سـهول شـمال تـونس الغنيـة بثرواتهـا الزراعيـة،                     

أن التجـار الفينيقيـين أسـسوا    : " Straboن تاريخ تأسيسها فقـد جـاء عـن أسـترأبون            أما ع 

حـوالي  " (مدنًا بالقرب من وسط الساحل الليبي بعـد وقـت قـصير مـن نهايـة حـرب طـروادة                    

  )١( ).م.نهاية القرن الثاني عشر ق

لي بعـد حـوا   " قـادس " وبما أن األسطول الفينيقي الذي سيطر على البحار قد بنى مدينة            

وبمـا   Utique وبعد ذلك بقليل بنيت مدينة أوتيكـا       Troyثمانين  عامًا بعد سقوط طروادة       

م .ق١١١٠م، يتضح أن بناء مدينة قادس كان حـوالي          .ق١١٩٠أن سقوط طروادة كان حوالي      

إن عمر خشب األرز فـي معبـد   : " بقوله Plinyويؤكد هذا االتجاه بليني     . )٢(م.ق١١٠٠وأوتيكا  

، ومن هنا فان أوتيكا قد شيدت حوالي عـام   )٣("  عامًا١١٧٨ي أوتيكا قد بلغ     ف Apoloأبوللو  

" أوتيكـا "م، وبـرأى آخـر فـإن    ٧٧م، على أساس أن بليني قد وضع مؤلفه حـوالي عـام          .ق١١٠١

إلـى عـام   "  أوتيكـا  "  عامًا من إنشاء قرطاجة األمر الذي يـرجح إنـشاء   ٢٨٧قد أنشئت قبل  

 .)٤( .م.ق٨١٤م وقرطاجة .ق١١٠١

                                     
)١( Strabo , Geo. , ١٫٢٫٣.   
 .١٦٨رجع السابق، ص موسكاتي، الم )٢(
)٣( Pliny , N.H. , V.٧٦ 
  .٩٥ص ١٩٨٨سيركيس، الحضارة الفينيقية في أسبانيا، ترجمة، يوسف أبي فاضل، بيروت،  )٤(



 

 
١٥٦

 المراكز والمستوطنات التجارية الفينيقية في
 البحر المتوسط قبل تأسيس قرطاجةغرب 

  الهذّاليحصة ترك. د 

ــى مرتفــع مــن األرض          ــى أن أوتيكــا كانــت قــد أســست عل ــة  إل وتــشير المــصادر األثري

الـذي يغطـي طميـه موقعهـا الحـالي، فهـي اآلن بعيـدة عـن         " مجـردة "بالقرب مـن مـصب نهـر      

ــومتر      ١٠البحــر بحــوالي   ــين كيل ــة قرطاجــة بحــوالي خمــسة وثالث  ٣٥كــم، وتبعــد عــن مدين

   )١(.كم

 المـستوطنات القديمـة التـي سـاعدت الفينيقيـين      وهكذا كانت مدينة أوتيكا مـن بـين      

علــى التوســـع فــي الحـــوض الغربــي للبحـــر المتوســـط، وســاهمت فيمـــا بعــد فـــي تأســـيس      

 .المستوطنات الالحقة على السواحل الغربية للمتوسط

 : Lixus مستوطنة ليكسوس -٢

دا أو جيبلوس؛ لقد جذب موقع المغرب القديم أنظار الفينيقيين سواء من صور أو صي        

حيــث تمركــزوا جنــوب غــرب مــضيق جبــل طــارق علــى الــساحل األطلــسي، ففــي أقــصى       

الحــوض الغربــي للبحــر المتوســط، فتحــت أبــواب األطلــسي للفينيقيين؛حيــث أنــشئت أول   

ــا ليكــــسوس   ، التــــي كانــــت تعتبــــر مــــن أهــــم  )٢(المراكــــز التجاريــــة الفينيقيــــة مــــن أهمهــ

 . سست على سواحل المحيط األطلسيالمستوطنات الفينيقية القديمة التي أُ
والتي معظمها أواني فخارية، مـصبوغة      " ليكسوس" إن المخلفات األثرية لمستوطنة     

بألوان تـسمح لنـا باعتبـار هـذه المـستوطنة فينيقيـة، وتعرفنـا علـى تـاريخ اسـتيطانهم بهـا،              
إلـى نهايـة القـرن الثـاني        بينما تشير الكتابات التاريخية  إلى أن تأسيس المستوطنة يرجـع              

، وهـــي مـــستوطنة قديمـــة أُســـست خـــارج البحـــر المتوســـط بعـــد اجتيـــاز         )٣(م.عـــشر ق

                                     
)١( Harden , d, Op. cit. p. ٣٢ 

)٢( Krings,v,op.cit ,p. ٧٧٠  

 .٨٨غانم، محمد الصغير ، المرجع السابق، ص )٣(
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ــي         ــذكر بلين ــين ألعمــدة هرقــل بعــد قــدومهم مــن شــرق المتوســط، حيــث ي أن : " الفينيقي
، ويُستدل على ذلك بأن     )١(س وأوتيكا مستوطنة ليكسوس يمكن أن تكون أقدم من قاد       

فـي ليكـسوس أقـدم مـن معبـد اإللـه الـذي يـشابه فـي قـادس ممـا يـدل                 " ملقارت  " معبد اإلله 
على قدم المستوطنة، وتقع المدينة حاليًا علـى تـل مرتفـع يبعـد حـوالي أربعـة كـم شـمال                

ــة العــرائش،  وربمــا وجــود قــادس فــي الطــرف الغربــي مــن أســبانيا وليكــ          سوس فــي مدين
الطرف الشمالي الغربي مـن القـارة اإلفريقيـة، وبفـضلهما تحكـم الفينيقيـين ومـن بعـدهم            
القرطــاجيين فــي بوابــة الــدخول الغربيــة للبحــر المتوســط ومــن هنــا فــان المــستوطنتين            

 .   )٢(أسستا ألغراض إستراتيجية أكثر منها اقتصادية
 ،ن عالقاتهــا بقرطاجــةويتــضح أن عالقــة ليكــسوس بقــادس كانــت أحــسن بكثيــر مــ

وذلـــك لقـــرب المـــسافة بينهمـــا وطبيعتهـــا البحريـــة علـــى المحـــيط األطلـــسي، كمـــا أنـــه ال  
يستبعد على الرغم من قلة المصادر الماديـة أن يكـون الـذين أسـسوا قـادس وليكـسوس                
قــدموا مــن الــساحل الفينيقــي ســواءٌ مــن صــور أم مــن صــيدا علــى الــساحل الــشرقي للبحــر  

ن مــستوطنة ليكــسوس كانــت مــن أهــم    الدراســات المقارنــة فــإ ط، وعلــى ضــوء المتوســ
 . )٣( .المستوطنات الفينيقية

  Carthage قرطاجة -٣
ــرًا ألهميتهــــا          ــث إال أنــــه نظــ ــوع البحــ ــة خــــارج موضــ ــن أن مدينــــة قرطاجــ ــالرغم مــ بــ
اإلستراتيجية نلقي نظرة سريعة على تأسيسها؛ إذ إنها لعبت دورًا هامًا فـي تـاريخ فينيقيـا                 

المجال التجاري والسياسي علـى حـساب المـدن الفينيقيـة األم، عنـدما تعرضـت مدينـة                  في  
صور  إلى التخريب فحلت قرطاجة محلها في الجزء الغربي من البحر المتوسط، وأصبحت              
ــا        أكثــر شــهرة ممــا كانــت عليــه صــيدا، وتقــع قرطاجــة قــرب مدينــة تــونس الحاليــة، وطبقً

 .م. ق٨١٤اريخ تأسيس قرطاجة المتفق عليه هو للمصادر اليونانية والرومانية فإن ت

                                     
)١( Pliny, XIX,٦٣.   
 .٩٠غانم، محمد الصغير ، المرجع السابق ،ص )٢(
 .٩٢المرجع نفسه ص )٣(
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بحت مــع األيــام لقــد أســس الفينيقيــون مدينــة قرطاجــة ؛لتكــون محطــة تجاريــة، فأصــ 
مبراطورية واسعة، فقرطاجة ليـست بنـت الـصدفة، بـل الحاجـة هـي               مدينة عظيمة وقلب إ   

ركـز  التي دفعت بالفينيقيين  إلى تأسيسها فسكان مدينـة صـور أصـبحوا فـي حاجـة  إلـى م          
   )١( .دائم شمال إفريقيا يرحلون إليه ويكون ملجأً قويًا عند الحاجة

حــر المتوســط بحوضــيه   ســبق يتــضح أن تطــور حركــة التجــارة والمالحــة فــي الب     ممــا
 أدى  إلى التوسع الفينيقي  و إلى  إقامـة مراكـز تجاريـة ومـستوطنات علـى           الشرقي والغربي 

ن مـن الهيمنـة علـى العـالم القـديم اقتـصاديًا             يقيـي  سواحله وجـزره ، ممـا مكـن الفن         مختلف
وحضاريًا لفترة زمنية امتدت عدة قرون  ، وأن المستوطنات الفينيقيـة فـي شـمال وجنـوب      

ــا فــي النــشاط التجــاري الفينيقــي    البحــر المتوســط لعبــت دورًا ها   ــالرغم مــن التوســع   مً ، وب
 فرض سيطرة تامـة عليـه   سيس قرطاج أدى  إلىيقي  في غرب البحر المتوسط بعد تأ     الفين

قيــة فــي غــرب البحــر المتوســط قــد   ينفــي أن العديــد مــن المــستوطنات الفيني  إال أن ذلــك ال
سست قبل تأسيس قرطاجة ، و يثبت هذا الكم الكبير من المـستوطنات التـي شـملها                 تأ

 .البحث والتي امتدت  إلى المحيط األطلنطي وشبه الجزيرة األيبرية 
 

@      @      @ 

                                     
ص   ، انظــر ،عــصفور، محمــد أبــو المحاســن ، المرجــع الــسابق،ةســيس قرطاجــة وأهميتهــا التاريخيــعــن تأ )١(

 .٦٥ -٦٤ص
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 ئمة المصادر والمراجعقا
 : المصادر األجنبية:  أولًا

-.Diodorus, Loeb Classical Library, London ,١٩٧٣. 

- Justin ,Loeb Classical Libaray , London , ١٩٧٤. 

- Pliny , Natural History,Loeb Classical Libarary , London , ١٩٧٤. 

- Strabo,geog, Loeb classical Libarary, London , ١٩٧٢ 

-  Thcydides , Loeb Classical Libarary, London , ١٩٧٦. 

 المراجع األجنبية : ثانيًا
- Barmaki , D., Phonenicia and the Phoenicians , Birut , ١٩٦١. 

- Krings,v.,La Civilisation Phenicienne et Punique, Paris ١٩٦٨.  

- Harden ,D.B.,The Phoenicians , London , ١٩٦٣.  

 :المراجع والدوريات العربية: ثالثًا

الــذيب ، ســليمان بــن عبــد الــرحمن ، األوجــاريتيون والفينيقيــون ، مــدخل تــاريخي  ، بحــوث تاريخيــة ،       -

 .م٢٠٠٠الجمعية التاريخية السعودية ، األصدار السابع عشر ،

 .١٩٧٠العرب ، معن ،صور ،حاضرة فينيقيا ،دار الشرق ، دمشق  -

بـشمال إفريقيـا فـي ضـوء البحـث اآلثـري ،أدومـاتو         ) البونيقيـون   (، الفينيقيـون    المحيسن ، زيدون حمد      -

 .ه١٤٣٦، ١٣،العدد

 .م ١٩٥٨،دار الثقافة ، بيروت ،١حتى ، فيليب ، تاريخ سوريا ولبنان وسوريا ،ج -

 .م ٢٠٠٣زون، فون ، مدخل  إلى حضارات الشرق القديم ، دمشق ، -

 .م ١٩٨٣ية ، بيروت ،عصفور ،محمد أبو المحاسن ، المدن الفينيق -

غــانم ، محمــد الــصغير ، التوســع الفينيقــي  فــي غــرب البحــر المتوســط ، دار الهــدى ، عــين المليلــة ،             -

 .م ٢٠٠٣
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غــانم، محمــد الــصغير ،المالمــح البــاكرة للفكــر الــديني فــي شــمال إفريقيــا ، دار الهــدى ،عيــنن المليلــة     -

 .م٢٠٠٥،

 . م١٩٧٠ ، مايو ٥٨نيقيون ، مجلة الفكر ، العدد فنطر ، محمد حسن ،الفرق بين الفينيقيين والبو -

 .م ١٩٩٨فنطر ، محمد حسن ، الفينيقيون بناة المتوسط ، منشورات اليف ، تونس ، -

 م ١٩٩٧كورتريل ، ليونارد، الموسوعة اآلثرية العالمية ، ترجمة الهيئة المصرية للكتاب ، -

 .م ٢٠٠٤بة الرشد ، الرياض ، مصطفى ، ممدوح درويش ، معالم تاريخ وحضارة اليونان ، مكت -

ــة دراســات          - ــرحالت عبــر البحــر األبــيض المتوســط فــي العــصور القــديم ، مجل منــصوري ، خديجــة ، ال

 .م ٢٠٠٢، جامع الجزائر ٢إنسانية ،العدد

 .م ١٩٨٨موسكاتى ، سباتينو ، الحضارة الفينيقية ، دمشق ،  -

 

@      @      @ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٦١

 هـ١٤٣٧ن شوال و الحادي واألربعالعدد
 

 المالحـــق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
١٦٢

 المراكز والمستوطنات التجارية الفينيقية في
 غرب البحر المتوسط قبل تأسيس قرطاجة

  الهذّاليحصة ترك. د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٦٣

 هـ١٤٣٧ن شوال و الحادي واألربعالعدد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
١٦٤

 المراكز والمستوطنات التجارية الفينيقية في
 غرب البحر المتوسط قبل تأسيس قرطاجة

  الهذّاليحصة ترك. د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٦٥

 هـ١٤٣٧ن شوال و الحادي واألربعالعدد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
١٦٦

 المراكز والمستوطنات التجارية الفينيقية في
 غرب البحر المتوسط قبل تأسيس قرطاجة

  الهذّاليحصة ترك. د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@       @      @ 

 



 .

Arabic References  

1- Al-Arab, M. (1970).Soor: capital of Phoenicia. Damascus: Daar Al-

Sharq. 

2- Al-Dheeb, S. (2000).Ugaritsand Phoenicians, historical 

entrance.Saudi Historical Society: Historical Research, (17). 

3- Al-MuHaysin, Z.(1436). the Phoenicians (Punics) in northern Africa 

in the light of archaeological research, Adumatu, (13). 

4- ASfoor, M.(1983).Phoenician cities. Beirut.(n.p.). 

5- Cottrell, L. (1997).The world encyclopedia of archaeology.General 

Egyptian Book Organization (Trans.).(n.p.). 

6- FanTar, M.(1970).The difference between the Phoenicians and the 

Punics.Al-Fikr Magazine, (58). 

7- FanTar, M. (1998).The Phoenicians: the Mediterranean builders.

Tunisia: Manshooraat Eleef.  

8- Ghaanim, M. (2003).The Phoenician expansion in the western 

Mediterranean.Ein Al-Mulylah: Daar Al-Huda. 

9- Ghaanim, M. (2005).Early features of religious thought in North 

Africa.Ein Al-Mulylah: Daar Al-Huda. 

10- Hatti, Ph. (1958).History of Syria, Lebanon and Syria.Beirut: Daar 

Al-Thaqaafah. 

11- ManSoori, Kh.(2002). Trips across the Mediterranean in ancient 

times.Humanities Studies, (2). 

12- Mooskati, S. (1988).Phoenician civilization.Damascus.(n.p.). 

13- MuSTafa, M. (2004).Featuresof history and the civilization of 

Greece.Riyadh: Maktabat Al-Rushd. 

14- Zone, Ph.(2003).Entrance to the ancient civilizations of the ancient 

East. Damascus.(n.p.). 

@    @    @



The Phoenician Commercial Centers in the West Mediterranean SeaBefore the 

Establishment of Cartage 

Dr. Hissah Turki Al-Hadhaal 

Assistant Professor - Department of Ancient History 

College of Arts Princess Nourah bint Abdulrahmaan University 

Abstract: 

The Phoenicians were the first maritimenation in history. They established 

the commercial stations that became commercial centers and finally Phoenician 

settlements where they permanently settled. Because the native Phoenician 

country is located on the eastern coast of the Mediterranean Sea, it was believed 

that the Phoenician Trade was restricted to the eastern part of thissea, and the 

Phoenicians did not reach the west of the Mediterranean Sea until Cartage was 

established around 814 B.C.  

Nevertheless, the literary and archeological reports indicate that the 

Phoenician  presencein the  west Mediterranean Sea since the early period of 

their history,might date back to the twelfth century B.C. At that time, they were 

searching for regions rich in mineral and agricultural resources as well as for 

new markets for their products.Theydiscovered  the straits of Jabil Taariq  

(Hercules Pillars) and established temporary commercial stations on the north 

and south coasts of the Mediterranean Sea and on itsdifferent islands. With the 

passage of time, such stations became permanent commercial centers and 

gradually Phoenician settlements to which the Phoenicians migrated and settled 

down for good. The most important settlements are: Panormus, soils andMotya  

in Sicily, other stations in Sardinia in addition to Kades in Spain, Leksus in the 

far west and Utica on the Tunisian coast. 

All these settlements witnessed great trade prosperity. Thus, the Phoenicians 

had become the masters of the Mediterranean sea, East and West, long time 

before the establishment of Cartage which superseded all the Phoenician cities in 

the west Mediterranean.   
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 متنزهات بالد فارس في القرن الخامس الهجري  
 

 هند بنت مطلق الودعاني. د 
  جامعة الملك فيصل-كلية اآلداب 

 
 

 :ملخص الدراسة
يتناول هذا البحث دراسة متنزهات بالد فارس خالل القرن الخامس الهجري ، حيث كانـت بـالد فـارس            

ين دولة السالجقة ، والدولة الغزنوية في الشرق ، ودولة البـوهي : تتصارع على حكمها ثالث دول إسالمية هي  

 .هـ ٤٥٤في الغرب حتى خلص حكم بالد فارس كلها لدولة السالجقة عام 

ــواق و     ــها األسـ ــى رأسـ ــات وعلـ ــذه المتنزهـ ــت هـ ــاد      وتنوعـ ــت األعيـ ــزين وقـ ــث تتـ ــا ، حيـ ــد أهمهـ ــي تعـ التـ

والمناسبات ، وتستقبل فيها رسل الخلفاء ، وتأتي بعدها الحدائق والبساتين والتي امتازت بالد فارس وقتها               

بأجمل حدائق وبساتين الدنيا وفيها شعب بوان ومرج شيدان وكور همذان ، وتليها الميادين والتي حظيـت              

ا فيها سـباق الخيـل والمـصارعة ، ورصـدوا جـوائز قيّمـة للفـائزين فيهـا ، وكـذلك              بعناية الحكام ؛ حيث أقامو    

ــيهم     ــالمقبوض عل ــادين للتــشهير ب ــذي هــو مــن األمــور       . اســتخدمت المي ــصيد وال ثــم التنــزه فــي الــصحراء وال

المحببة إلى أهل فارس وحتى بعض سالطينهم ، وأخيرًا الشواطئ واألنهار والتي تميزت بالد فارس بالعديـد           

منها ، وتعـدّ مـن أفـضل أمـاكن التنـزه عنـدهم ، وفيهـا نهـر زرنـدوذ ، ولجمالهـا أقـاموا فيهـا بعـض المناسـبات                 

 . واالحتفاالت 
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 متنـزهات بالد فارس في القرن الخامس الهجري
لذلك نجد أن معظم الناس في بالد فارس يقـصدون          ،  التنزه من األمور المحببة للنفس    

، فقـد جبلـت الـنفس اإلنـسانية علـى ذلـك           ،  أماكن معينة ؛ طلبًا للتنزه والترويح عـن الـنفس         

 µ ¶ ̧ ¹ ́ }: فقد جاء في القرآن الكريم ما يؤكد ذلك في قوله تعـالى             
º »     ¼ z  ] ١٢: يوسف [ . 

 :  بالد فارس -١

إلـــى منتهـــى ) نهـــر جيحـــون ( تقـــع بـــالد فـــارس فـــي المنطقـــة الممتـــدة مـــن نهـــر بلـــخ    

  .)٣( إلى الفرات )٢(ورأمينية الفارسية ، )١(أذربيجان

 ، )٥(وإقليم فارس، )٤(إقليم خوزستان : هي ، وتشتمل بالد فارس على عدد من األقاليم

                                     
ال يحتــاج ، كثيــرة الميــاه والعيــون ، وفيــه خيــرات واســعة ، الغالــب عليــه الجبــال ، إقلــيم واســع:    أذربيجــان )١(

شـهاب  " يـاقوت  : انظـر (.فـي أهلهـا لـين وحـسن معاملـة      ، قـصبتها تبريـز  ،  إلى حمل الماء السائر بنواحيها 
، بيـروت ، دار صـادر ، معجـم البلـدان   ،  )هــ ٦٢٦: ت(" الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحمـوي البغـدادي             

  .)١/١٢٨، م٢٠٠٧، ٣ط 
يت أرمينية بأرمينا بن لنطا بـن أومـر   سم، اسم لصقع عظيم واسع في جهة الشمال:    أرمينية الفارسية  )٢(

، مـا بـين بحـر الخـزر    : وهـي أرمينيـة الفارسـية   : األولـى ، وهـي أربـع أرمينيـات     ،  بن يافث بن نوح عليـه الـسالم       
"  ؛ شــيخ الربــوة ١/١٦٠، معجــم البلــدان، يــاقوت: انظــر(.وفيهــا مــن الــبالد البيلقــان وبرذعــة   ، وتــسمى أران

نخبــة الــدهر فــي عجائــب البــر ، )هـــ٧٢٧: ت(" بــي طالــب الدمــشقي شــمس الــدين أبــي عبــد اهللا محمــد بــن أ
  .)٢٥٣ص ، م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ١ط ، لبنان، دار إحياء التراث العربي، والبحر

، )هــ ٣أواخـر ق  : ت(" المعـروف بـابن الفقيـه    ، أبو عبد اهللا أحمد محمد بن إسـحاق الهمـذاني         "    ابن الفقيه       )٣(
  ؛ ابـــــن البلخـــــي ٤٠٥ص ، م١٩٩٦، بيـــــروت، عـــــالم الكتـــــب، ادييوســـــف الهـــــ: تحقيـــــق، كتـــــاب البلـــــدان

، الـدار الثقافيـة للنـشر   ، يوسـف هـادي  : تحقيق وترجمـة ، فارس نامة،  )هـ٣٢٢: ت(أبو زيد أحمد بن سهل      " 
 . ١١٧ص ، م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١ط ، القاهرة

يحـده مـن الغـرب    ، لبـصرة ويقع بـين إقلـيم فـارس وا    ،  يعرف هذا اإلقليم باسم إقليم األهواز     :    خوزستان    )٤(
واألهـواز عاصـمة هـذا اإلقلـيم        ،  ومـن الـشمال إقلـيم الجبـال       ،  ومن الشرق والجنوب إقلـيم فـارس      ،  العراق

الـروض المعطـار   ، )هــ ٩٠٠: ت(" محمد بن عبد المـنعم  "  ؛ الحميري   ١/٢٨٤،  معجم البلدان ،  ياقوت: انظر(.
  .)٢٢٥ص ، م١٩٨٤، ٢ط ، وتبير، مكتبة لبنان، إحسان عباس: تحقيق، في خبر األقطار

ــا إقليمـــا ، يحـــد هـــذا اإلقلـــيم شـــرقًا إقلـــيم كرمـــان ، قـــصبته شـــيراز، إقلـــيم واســـع:    إقلـــيم فـــارس )٥( وغربًـ
: انظـر (.ويحـده فـي الجنـوب بحـر فـارس      ، وتقع المفـازة الكبـرى شـرق إقلـيم فـارس      ،  خوزستان والجبال 

محمـد  : تحقيق،  المسالك والممالك ،  )هـ٣٣٠: ت(" أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي       " االصطخري  
ص ، هــ ١٩٦١، وزارة الثقافـة  ،  الجمهورية العربية المتحـدة   ،  محمد شفيق غربال  : مراجعة،  عبد العال  جابر
، دار مكتبـة الحيـاة    ،  صـورة األرض  ،  )هــ ٣٨٠: ت(" أبو القاسم محمد بـن حوقـل النـصيبي          "  ؛ ابن حوقل     ١١٥

 . )٤/٢٢٦، معجم البلدان،  ؛ ياقوت٢٣٦ص ، م١٩٨٢، ط.د ، بيروت
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، )٤(وإقلـيم الجبـال   ، )٣(وإقليم خراسـان  ،  )٢(وإقليم طبرستان   ،  )١(وإقليم كرمان   ،  جانوأذربي

  .)٨(وإقليم قوهستان ، )٧(وإقليم جرجان ، )٦(ومفازة خراسان ، )٥(وإقليم سجستان 

                                     
، يحد هذا اإلقليم شرقًا مفازة خراسان ومكران     ،  والية مشهورة ذات قرى ومدن واسعة     :    إقليم كرمان     )١(

ويقـال  ،  عاصـمة هـذا اإلقلـيم جواشـير       ،  وشـماالً مفـازة خراسـان     ،  وجنوبًا بحر فـارس   ،  وغربًا إقليم فارس  
  .)٤/٤٥٤، معجم البلدان،  ؛ ياقوت٩٧ص ، الكالمسالك والمم، االصطخري: انظر(.برد سير : لها

ــا إقلــيم  ، يحــده شــرقًا إقلــيم خراســان وجرجــان  ، يقــع فــي جنــوب بحــر قــزوين  :    إقلــيم طبرســتان )٢( وغربً
ــال وأذربيجــان  ــا المفــازة الكبــرى  ، الجب ــاطق كبــرى هــي     ، وجنوبً ــيم مــن ثــالث من ، قــومس: ويتكــون اإلقل

، بلـدان الخالفـة الـشرقية   ،  ؛ كـي ليـسترنج  ٣٨٤ص  ،  ض المعطـار  الرو،  الحميري: انظر(.وجيالن  ،  مازندران
 . )٣٢٦ص ، م١٩٨٥، ٢ط ، بيروت، مؤسسة الرسالة، بشير فرنسيس وكوركيس عواد: ترجمة

ومــن ، ومــن جهــة الغــرب المفــازة الكبــرى  ، يحــده شــرقًا نهــر جيحــون  ، إقلــيم واســع :    إقلــيم خراســان  )٣(
معجـم  ، يـاقوت : انظـر (.نوب إقليم سجستان وقوهستان  ومن الج ،  الشمال إقليمي طبرستان وجرجان   

 . )٣٥٢ - ٢/٣٥٠، البلدان
، فيذكر أنها ما بين أصفهان إلى زنجان وقـزوين ،  يحدد ياقوت إقليم الجبال تحديدًا شامالً     :    إقليم الجبال     )٤(

وكــل مــا بــين هــذه النــواحي والكــور تــشتمل علــى مــدن مــشهورة     ، وهمــذان والــدينور وقرمــسين والــري 
، معجــم البلــدان،  ؛ يــاقوت١١٥ص ، المــسالك والممالــك، االصــطخري: انظــر(.أعظمهــا همــذان وأصــفهان 

٢/٩٩(.  
وهــي ، بهــا نخيــل، أرض سجــستان ســبخة ورمــال حــارة، إقلــيم واســع قــصبته زرنــج:    إقلــيم سجــستان )٥(

، معجـم البلـدان  ،  ؛ ياقوت١٣٩ص ، المسالك والممالك، االصطخري: انظر(.أرض سهلة ال يرى فيها جبل       
 . )٣٠٤ص ، الروض المعطار،  ؛ الحميري٣/١٩٠

إلى ، من الشمال الغربي عند جنوب جبال البرز  ،  تمتد هذه الصحراء في قلب بالد فارس      :    مفازة خراسان     )٦(
 . )٣٦٠ص ، بلدان الخالفة، كي ليسترنج: انظر(.إقليم مكران في أقصى الجنوب الشرقي 

ص ، صـورة األرض ، ابـن حوقـل  : انظـر (.هذا اإلقليم فـي جنـوب شـرقي بحـر قـزوين            يمتد  :    إقليم جرجان     )٧(
، أحسن التقاسيم فـي معرفـة األقـاليم    ،  )هـ٣٨٧: ت(" شمس الدين أبو عبد اهللا محمد       "  ؛ المقدسي    ٣٢٤

  .)٢٧٢ص ، م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨، بيروت، دار إحياء التراث العربي، محمد مخزوم: تحقيق
النظم اإلدارية والمالية في بالد العراق والفرس من مُستهل العصر العباسي إلـى     ،  ي   محمد توفيق خفاج      )٨(

 ؛ إقلــيم ٣٤ص ، م١٩٦٦، جامعــة القــاهرة ، كليــة اآلداب، رســالة دكتــوراه ، نهايــة القــرن الرابــع الهجــري   
ومــن جهــة ، يحــده مــن الــشمال والــشرق خراســان  ، يقــع هــذا اإلقلــيم فــي قلــب بــالد فــارس   : قوهــستان

قـصبة  ، وتحـده المفـازة أيـضًا مـن جهـة الغـرب           ،  عض نواحي إقليم سجستان والمفازة الكبـرى      الجنوب ب 
  .)٦٤ص ، بالد العراق والفرس، محمد خفاجي: انظر(.هذا اإلقليم مدينة قاين 
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، وقـد انقـسمت الـبالد الفارسـية فـي القـرن الخـامس الهجـري بـين عـدة قـوى إســالمية           

دولـة الـسالجقة   ، د فارس في صراع بـين قـوتين إسـالميتين   فقد كان الجزء الشرقي من بال 

وقد استطاع السالجقة انتزاع هذا الجزء بالكامـل مـن الغزنـويين            ،  الفتية والدولة الغزنوية  

  .)٢(وأصبح حكم الغزنويين محصور في غزنة . )١(دندانقان  هـ بعد معركة ٤٣١في سنة 

، هــ ٤٥٤حتـى سـنة   ، لبـويهيين بينما الجـزء الغربـي مـن بـالد فـارس كـان تحـت حكـم ا                 

، والتــي اســتطاع فيهــا الــسالجقة مــد حكمهــم علــى جميــع األراضــي التابعــة للبــويهيين          

  .)٣(وأصبحت إيران كلها تحت الحكم السلجوقي 

 

@      @      @ 

  

 

 

                                     
عفــاف : ترجمــة، زيــن األخبــار، )هـــ٤٤٣: ت(" أبــو ســعيد عبــد الحــي بــن الــضحاك بــن محمــود  "    الكرديــزي  )١(

أبـــو الفـــضل محمـــد بـــن "  ؛ البيهقـــي ٢٨٥ص ، م٢٠٠٦، القـــاهرة، المجلـــس األعلـــى للثقافـــة، الـــسيد زيـــدان
، دار النهــضة العربيــة ، يحيــى الخــشاب وصــادق نــشأت  : ترجمــة، تــاريخ البيهقــي ، )هـــ٤٧٠: ت(" الحــسين 
الكامــل فــي ، )هـــ٦٣٠: ت(" عــز الــدين أبــو الحــسن علــي بــن محمــد "  ؛ ابــن األثيــر ٦٨٤ص ، م١٩٨٢، بيــروت

 . ٨/٢٤٢، م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ٤ط ، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد يوسف الدقاق: راجعه، ريخالتا
هــ  ١٣٩٥، ١ط ، الكويـت ، دار البحـوث العلميـة  ، السالجقة في التاريخ والحـضارة ،    أحمد كمال الدين حلمي      )٢(

 . ١٠٠ص ، م١٩٧٥ -
المنــتظم فــي تــاريخ األمــم    ، )هـــ٥٩٧: ت( " أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد       "    ابــن الجــوزي   )٣(

دار الكتـب  ،  نعـيم زرزور  : راجعـه ،  ومـصطفى عبـد القـادر عطـا       ،  محمد عبد القـادر عطـا     : تحقيق،  والملوك
الحيـاة الـسياسية والحـضارية فـي      ،   ؛ فوزيـة محمـد العمـري       ١٦/٩١،  م١٩٩٢ -هــ   ١٤١٢،  ١ط  ،  بيـروت ،  العلمية

 -هـــ ١٤٢٦، الــدمام، كليــة اآلداب، رســالة ماجــستير، )هـــ٤٤٧ - ٣٢٦(إقلــيم األهــواز إبــان العــصر البــويهي   
  .١٥٦ص ، م٢٠٠٥
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 متنـزهات بالد فارس
 : من أهم األماكن التي يقصدها الناس للفسحة والتنزه 

 :  األسواق -١
لـذلك  ، ق مـن أهـم أمـاكن التنـزه بالنـسبة للعامـة والخاصـة فـي بـالد فـارس                  تعد األسـوا  

، تحرص الحكومات علـى تـزيين هـذه األسـواق فـي المناسـبات المهمـة التـي تمـر بهـا الـبالد                   

وتعد األعياد مـن أهـم المناسـبات التـي تـزين فيهـا األسـواق بأجمـل الحلـل ؛ لتكـون مـصدر                         

أليام تنشط األسـواق وتفـتح طـوال أيـام العيـد        جذب لكافة طبقات المجتمع ؛ إذ في هذه ا        
وفتح األسواق في األعياد من األمور المشتركة التـي   ،  )٢(وتستمر مفتوحة حتى في الليل      ،  )١(

 . )٣(يقوم بها الناس في جميع البالد الفارسية 

،  والتي يحتفلـون بهـا    )٥( وهو من المناسبات الخاصة بالشيعة       )٤(كما أن عيد غدير خم      

  .)٦(له األسواق مفتوحة حتى بالليل ؛ ابتهاجًا بهذه المناسبة تظل خال

                                     
طبعــة إدوارد ، اآلثــار الباقيــة علــى القــرون الخاليــة  ، )هـــ٤٤٠: ت(" أبــو الريحــان محمــد بــن أحمــد   "    البيرونــي  )١(

 . ٧/٢٨٠، الكامل،  ؛ ابن األثير٢٣٨ص ، م١٩٢٣، ليبزج، سخاو
  .١٤/١٥١، ظمالمنت،    ابن الجوزي )٢(
 . ٧/٢٨٠، الكامل،  ؛ ابن األثير٢٣٨ص ، اآلثار الباقية،    البيروني )٣(
 ؛ )٤/١٨٨، معجـم البلـدان  ، يـاقوت : انظـر (بينه وبين الجحفة مـيالن     ،  موقع بين مكة والمدينة   :    غدير خم     )٤(

وأول مـا عـرف فـي      ،أشار المقريزي إلى أن عيد الغدير لم يكن مشروعًا وال عمل به أحد مـن سـلف األمـة                  
لمزيد من (.فاتخذه الشيعة من بعده عيدًا لهم    ،  م٩٦٣/هـ٣٥٢اإلسالم في العراق أيام معز الدولة سنة        

كتـاب  ، )هــ ٨٤٥: ت(" تقي الدين أحمد بن علـي    " المقريزي  : التفاصيل عن سبب اتخاذهم هذا العيد انظر      
، ت.د ، ط.د ، بيــروت، دار الــصادر، قريزيــةالمــواعظ واالعتبــار بــذكر الخطــط واآلثــار المعــروف بــالخطط الم

محمــد : تحقيــق، صــبح األعــشى فــي صــناعة اإلنــشا  ، )هـــ٨٢١: ت(" أحمــد بــن علــي  "  ؛ القلقــشندي ١/٣٨٨
  .)٢/٤٤٥، م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١ط ، بيروت، دار الفكر، حسين شمس الدين

وا لـه بـالحق المطلـق فـي اإلمامـة      واعترفـ ، فرقـة تـشيعوا إلـى علـي بـن أبـي طالـب رضـي اهللا عنـه                  :    الشيعة    )٥(
أو ، وإن خرجــت فــبظلم مــن غيــره ، ويعتقــد أهــل التــشيع أن حــق اإلمامــة ال يخــرج عــن أوالده  ، والخالفــة

، )هــ ٥٤٨: ت(" أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمـد          " الشهرستاني  : انظر(.بتقية من عنده    
  .)١/١٧، م٢٠٠٩، بيروت، المكتبة العصرية، محمد عبد القادر الفاضلي: تحقيق، الملل والنحل

 . ٧/٢٨٠، الكامل،  ؛ ابن األثير١٤/١٥١، المنتظم،    ابن الجوزي )٦(
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ونظرًا لإلقبال الشديد على األسواق من قبـل سـكان الـبالد أصـبحت المكـان المفـضل           

 - ٣٣٦( فقـد بعـث الخليفـة القـادر بـاهللا العباسـي         ،  إلقامة مواكب اسـتقبال رسـل الخلفـاء       

، الخلــع والهــدايا والتهنئــة بالــسلطنةهـــ لمــسعود الغزنــوي يحمــل ٤٢١رســوله ســنة ) هـــ ٤٢٢

، وطلـب مـن أهـالي نيـسابور تـزيين المدينـة           ،  فاستقبله السلطان مـسعود أحـسن اسـتقبال       

كمـا  . )١(فاتصلت الزينة ومحافل الطرب وسرادقات األنس من أبواب المدينة حتـى الـسُّوق       

 األسـواق زينـت    أن)٢(فيـذكر الـصابي   ، أن مواكب استقبال القُوَّاد كانت تقام فـي األسـواق        

وأظهـر  ، ونـصبت القبـاب  ، فزينـت لـه األسـواق   : " وفي ذلـك يقـول   ،  الستقبال عميد الجيوش  

وقــد أقــيم لــه فــي األســواق  ...مــن الثيــاب والفــروش الفــاخرة واألوانــي والــصياغات الكثيــرة   

 " .الجواري والغلمان في أيديهم المداخن بالبخور 

أو للفرجـة والتـرويح عـن الـنفس أصـبحت           ولكثرة التوافد على األسواق سواء للتبضع       

، فقـد كـان للـشيعة مـادحين     ،  األسواق المكان المناسب لإلعـالن والدعايـة ألحـد المـذاهب          

ــاقبهم  ــون بمنـ ــواق   ، يتغنـ ــي األسـ ــددون محاســـنهم فـ ــسنة إلـــى     ، ويعـ ــل الـ ــا اضـــطر أهـ ممـ

  .)٣(وإنشاء طائفة تتغنى بفضائلهم وتشيد بمكارمهم ، مجاراتهم والحذو حذوهم

ــر ــدى الخاصــة والعامــة       والت ــى األســواق فــي فــارس مــن األمــور المألوفــة ل ســواء ، دد عل

لــذلك نجــد أحــد شــعراء فــارس يكتــب قــصيدة جميلــة        ، للتبــضع أو التــرويح عــن الــنفس   

 : لصاحبه عندما اجتمع به في السوق يقول فيها 
ــر مــسبوق      لكــــــــن عــــــــين رضــــــــاه نفقــــــــت ســــــــوقي  مــا كنــت مــن قبــل هــذا غي

ــاألحرا   ــسوق بــ ــو كانــــت الــ ــةلــ )٤(مــا كــان يمــشي رســول اهللا فــي الــسوق   ر مزريــ

                                     
 . ٤٣ص ، تاريخ بيهق،    البيهقي )١(
 . ٤٣٨ص ، م١٩٦٤، ط.د ، بغداد، ن.د ، رسوم دار الخالفة، )هـ٤٤٨: ت(" هالل بن المحسن "    الصابئ  )٢(
 . ٢٢٠ص ، السالجقة، لدين حلمي   أحمد كمال ا )٣(
دميـة القـصر وعـصرة أهـل     ، )هــ ٤٦٧: ت(" أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب "    الباخرزي    )٤(

  .٤٧٧ص ، م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١ط ، بيروت، دار الكتب العلمية، علي إبراهيم جواد: تقديم، العصر
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فهــي ، وإذا كانــت األســواق المكــان المفــضل لــسكان فــارس للتنــزه وإظهــار الــسرور 

فنجـد عنـدما يعتـرض بعـض أهـالي فـارس الحـزن              ،  كذلك تشارك أهـالي فـارس أحـزانهم       

عة فـي  فمما جرت به العـادة عنـد الـشي   ، والحداد نجد أهالي األسواق يشاركونهم في ذلك     

ويبطلـون األسـواق والبيـع    ،  أن يغلـق الـشيعة دكـاكينهم       )١(بالد فارس فـي يـوم عاشـوراء         

  .)٢(ويظهروا النياحة والحزن ، والشراء

ــة         ــة االجتماعي ــد وفــاة أحــد األشــخاص ذي المكان كمــا أن األســواق كانــت تغلــق عن

هــ حـزن   ٤٧٤فعندما تـوفي داود ولـد الـسلطان ملكـشاه بأصـفهان سـنة       ، الكبيرة في البالد 

ــا شــديدًا لــم يــسمع بمثلــه     وأقــام أهــل أصــفهان المــآتم فــي المنــازل    ، عليــه الــسلطان حزنً

كمــا أغلقــت األســواق عنــد وفــاة إمــام    ، )٣(وبقــي الحــال علــى هــذا ســبعة أيــام    ، واألســواق

  .)٥(وكسر تالميذه أقالمهم ومحابرهم ، )٤(الحرمين عبد الملك أبي المعالي الجويني 

                                     
عة طقوسهم الخاصة فيه بعد مقتل الحسين بن علـي بـن       وللشي،  هو العاشر من محرم   :    يوم عاشوراء     )١(

اآلثـار  ، البيرونـي : انظـر (.فهم يبكون وينوحون في هذا اليوم ؛ أسفًا على قتلـه         ،  أبي طالب رضي اهللا عنهم    
 . )٢/٣٥٠، زين األخبار،  ؛ الكرديزي٣٢٩ص ، الباقية

 . ٧/٢٧٩، الكامل،    ابن األثير )٢(
 . ١٦/٢١٧، المنتظم،    ابن الجوزي )٣(
وجـوين قريـة مـن قـرى     ، أبو المعـالي الجـويني  ، عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف  :    أبو المعالي الجويني هو       )٤(

ــه بمكــة أربــع ســنين     ، نيــسابور ــده    ، لقــب بإمــام الحــرمين ؛ لمجاورت ــد وال ــه علــى ي وأقــام ، تفقــه فــي حيات
"  ؛ ابن كثير ١٦/٢٤٥، المنتظم، الجوزيابن : انظر(.هـ ٤٧٨توفي سنة ، للتدريس في نيسابور ثالثين سنة

عبـد الحميـد   .د: تقـديم ، البدايـة والنهايـة  ، )هــ ٧٧٤: ت(" أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشـي الدمـشقي     
جمـــال الـــدين أبـــي "  ؛ ابـــن تغـــري بـــردي ٨/٣٣٧، م٢٠٠٤ -هــــ ١٤٢٤، بيـــروت، المكتبـــة العـــصرية، هنـــداوي

محمــد حــسين  : تعليــق، هــرة فــي ملــوك مــصر والقــاهرة   النجــوم الزا، )هـــ٨٧٤: ت(" المحاســن يوســف  
أبو نصر عبـد الوهـاب   "  ؛ السبكي ٥/١١٩، م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، ١ط ، بيروت، دار الكتب العلمية ،  شمس الدين 

مـصطفى عبـد القـادر أحمـد     : تحقيـق ، طبقـات الـشافعية الكبـرى   ،  )هــ ٧٧١: ت(" بن علـي بـن عبـد الكـافي          
 . )٣/١٥٩، م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١ ط، بيروت، دار الكتب العلمية، عطا

 . ٨/٣٣٨، البداية والنهاية،  ؛ ابن كثير١٦/٢٤٧، المنتظم،    ابن الجوزي )٥(
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 : بساتين  الحدائق وال-٢
والتـي  ،  امتازت البالد الفارسية بكثرة المناظر والمتنزهات الجميلة التـي حباهـا اهللا بهـا             

ومـن أهـم متنزهـات      ،  كانت مقصد العامة والخاصة لقضاء فترات من الراحـة واالسـتجمام          

وهو واد بـين جبلـين طولـه ثالثـة فراسـخ      ، )شعب بوان ( فارس التي شاع ذكرها في اآلفاق       

وهـو  ،  ويوجد في هـذا الـوادي نهـر كبيـر جـارٍ           ،  معتدل الهواء ،  ضه فرسخ ونصف  وعر،  ونصف

ــه     ــل فيـ ــى قيـ ــه حتـ ــل والفواكـ ــر النخـ ــل    : كثيـ ــرة النخيـ ــه ؛ لكثـ إن الـــشمس ال تـــشرق عليـ

وهـو مـن المواضـع    ، )١(واألشجار من الجوز والزيتون وجميع أنواع الفواكه نابتـة فـي الـصخر        

 : أبو الطيب المتنبي يقول فيه ، المشهورة في العالم بالحسن
ــا فــي المغــاني    ــان    مغــاني الــشعب طيبً ــن الزمــــ ــع مــــ ــه الربيــــ )٢(بمنزلــــ

ال نظيـر لـه فـي جميـع الواليـات الكائنـة             ،  مـرج فـي غايـة الجمـال       ) مرج شيدان   ( كما أن   

وفي وقـت الفيـضان تتكـون بحيـرة فـي وسـطه ولكنهـا          ،  وماء جارٍ ،  فيه عيون كثيرة  ،  حوله

وقــد قيــل عنهمــا مــن بعــض  ، رة فراســخ فــي عــشرة فراســخومــساحته عــش، تجــف صــيفًا

، وشـعب بــوان ، وســغد سـمرقند ، غوطـة دمـشق  : ومـن محاسـن الــدنيا أربعـة    : " الحكمـاء  

  .)٣(" ومرج شيدان 

كمـا تكثـر فـي هـذه الواليـة      ،  )ماالن  (  أجمل متنزهات الدنيا في      )٤(كما يوجد في باخرز     

ــه    ــة بالعنــــب والفواكــ ــدائق الغنيــ ــا ، )٥(الحــ ــسابور   كمــ ــات نيــ ــدى متنزهــ ــشتنقان إحــ أن بــ

                                     
ــة   )١( ــد اهللا بــن عبــد اهللا    "    ابــن خرداذب ــو القاســم عب ــق، المــسالك والممالــك ، )هـــ٣٠٠: ت(" أب محمــد : تحقي

ص ، فـارس نامـة  ،  ؛ ابـن البلخـي  ٤٩ص ،  م١٩٨٨ -هــ   ١٤٠٨،  ١ط  ،  بيـروت ،  دار إحياء التراث العربي   ،  مخزوم
ــة الثالثــة (نزهــة القلــوب  ، )هـــ٧٥٠: ت(" أبــو بكــر بــن أحمــد القزوينــي    "  ؛ حمــد اهللا المــستوفي  ١٤٢ ، )المقال

قـسم  ،  كليـة اآلداب  ،  جامعـة القـاهرة   ،  ضمن رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة        ،  صالح محمد صالح  : ترجمة
 . ٢١٨ص ، المعطارالروض ،  ؛ الحميري١٢٧، ص، اللغات الشرقية

 . ٥٨٣ ص ٣٤٨ص ، الروض المعطار،    الحميري )٢(
  .١٢٧ص ، نزهة القلوب،  ؛ المستوفي١٤٢ص ، فارس نامة،    ابن البلخي )٣(
 . )٧٤ص ، الروض المعطار، الحميري: انظر(.من نواحي نيسابور :    باخرز )٤(
 . ١٤٨ص ، نزهة القلوب،    المستوفي )٥(
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مــن المتنزهــات كثيــرة األزهــار واألشــجار  ) مــن كــور همــذان ( ويعــد ماوشــان ، )١(المــذكورة

والمياه الجارية والتي يخرج إليها أهالي همذان في الصيف وقت قطاف المشمش            ،  المورقة

لتفــرج ويمكــث النــاس طــوال أيــام المــشمش ل ، وأصــحاب األشــجار ال يمنعــون أحــدًا عنهــا 

  .)٢(فإذا انتهت أيام المشمش رجعوا ، والتنزه

ال ، كما يوجد في مدينة البيضاء مـرج يبلـغ طولـه عـشرة فراسـخ وعرضـه عـشرة أيـضًا              

، نباتـه الريـاحين  ، )زنجـان  ( وال يـضاهيه جمـاالً إال مـرج فـي مدينـة      ،  )٣(مثيل له في والية فـارس       

فـصل الربيـع يـرى أديمـه مثـل الـديباج            فـإذا كـان     ،  فراسخ في فراسح تفوح روائحها من بعد      

  .)٤(المنقش من ألوان الرياحين 

ــا        ــة ؛ ألهميتهـ ــبالد الفارسـ ــع الـ ــي جميـ ــشرة فـ ــرة ومنتـ ــد كانـــت كثيـ ــدائق فقـ ــا الحـ أمـ

لـذلك فقـد قـام سـالطين الـسالجقة          ،  لقضاء وقـت مـن الراحـة      ،  كمتنفس للعامة والخاصة  

أن أصـــفهان فـــي عهـــد ألـــب ) خـــي المفرو( ببنـــاء الحـــدائق فـــي المـــدن الفارســـية ؛ إذ يـــذكر 

ومــــن الحــــدائق ، )٥(أرســــالن وملكــــشاه ازدانــــت بعــــدد مــــن المبــــاني الجميلــــة والحــــدائق  

 ) بيـت المـاء   ( و ) بـاغ كـاران   ( المشهورة التي بنيت في أصفهان في عصر ملكشاه حديقة         

  .)٦() باغ دشت كور ( و ) باغ أحمد سياه ( و 

                                     
عبـد اهللا  : تقديم، األنساب، )هـ٥٦٢: ت(" أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي         "    السمعاني      )١(

 . ١/٣٥٧، بيروت، دار الجنان، عمر البارودي
، ت.د ، ط.د ، بيـروت ، دار الـصادر ، آثار البالد وأخبار العبـاد ، )هـ٦٨١: ت(" زكريا بن محمد محمود     "    القزويني      )٢(

 . ٤٥٣ - ٤٥٢ص 
 . ١٢٤ص ، فارس نامة،  ابن البلخي   )٣(
 . ٣٨٤ص ، آثار البالد،    القزويني )٤(
= = : تــصحيح، محاســن أصــفهان ، )هـــ٥ق : ت(" مفــضل بــن ســعد بــن الحــسين األصــفهاني    "    المفروخــي  )٥(

، إيــران ماضــيها وحاضــرها   ،  ؛ دونالــدولبر ٥٩ص ، طهــران ، مطبعــة مجلــي  ، الــسيد جــالل الــدين الحــسيني   
 . ٦٠ص ، م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٢ط ، دار الكتاب المصري، النعيم محمد حسنينعبد : ترجمة

ــة الــسرور   ، )هـــ٦٠٧: ت(" محمــد بــن علــي بــن ســليمان    "    الراونــدي  )٦( ــصدور وآي ــراهيم : ترجمــة، راحــة ال إب
 . ٢٠٦ص ، م١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩، القاهرة، المجلس األعلى للثقافة، الشواربي
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وهي تقع ، )أوباغ الشيرجان (  الشيرجاني  ومن الحدائق المشهورة في فارس حديقة     

ــى بعــد   ــة كرمــان   ٢عل ــم مــن مدين ــضارتها حتــى ســنة      ،  كل واســتمرت هــذه الحديقــة فــي ن

كمــا زخــرت شــيراز فــي العــصر البــويهي بكثــرة البــساتين التــي تميــزت بجمالهــا    ، )١(هـــ٧٣٠

 . )٢(وحسن تنظيمها 

 بأنهــا كانــت عــامرة إحــدى حــدائق نيــسابور فــي العــصر الــسلجوقي، )٣(ويــصف اليــزدي 

 .ومجمع طالبي التنزه والفرجة للترويح عن النفس 

ــة       ــى رجــال الدول ــصر إنــشاء البــساتين عل ــم يقت إذ إن األشــخاص الميــسورين  ، هــذا ول

والتــي كانــت علــى جانــب كبيــر مــن الجمــال    ،عملــوا علــى إنــشاء البــساتين الخاصــة بهــم   

وفيـه  ،  وهو بهـراة  ،  القاسم الداودي إذ يقول أحد الشعراء في بستان القاضي أبي         ،  والتنظيم

 : بركة جارية 
ــلها     ــاخر أصــ ــادت تفــ ــة كــ ــا بركــ بـــــــــسيولها وبمــــــــــدها وبجزرهــــــــــا  يــ

ــه    ــو رأيـــــت مكانـــ ــى فإنـــــك لـــ ــا     كفـــ ــن بحرهـ ــرة مـ ــت إال قطـ ــا كنـ )٤(مـ

ليتـأرجح عليهـا الـصبيان      ،  وفي حدائق بالد فارس يمدون حباالً من شـجرة إلـى شـجرة            

، )٥(إذ إن هذه التسلية من األلعـاب المحببـة لألتـراك خاصـة               ،الصغار منهم والكبار  ،  والبنات

                                     
المجمـع  ، كرمان في العهـد البـويهي  ،  ؛ إبراهيم بن عطاء اهللا البلوشي    ١٣٧ص  ،  نزهة القلوب ،     المستوفي    )١(

 . ١٩٤ص ، م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، أبو ظبي، الثقافي
 . ١٢٨ص ، فارس نامة،    ابن البلخي )٢(
العراضـــة فـــي الحكايـــة ، )هــــ٧٤٣: ت(" محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد اهللا ابـــن النظـــام الحـــسيني "    اليـــزدي  )٣(

ــد المــنعم محمــد حــسنين  : مــة وتحقيــق ترج، الــسلجوقية ، مطبعــة جامعــة بغــداد  ، وحــسين أمــين ، عب
 . ١١٠ص ، م١٩٧٩

 . ٤٨٧ص ، دمية القصر،    الباخرزي )٤(
ص ، م١٩٦٧، بيـروت ، مكتبـة لبنـان  ، سـامي مكـارم  : ترجمة، شيراز مدينة األولياء والشعراء،    آرثر بربري   )٥(

٣٢ . 
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، )١(وقد كانت هذه البساتين والحدائق مجمعًا لألنس حيـث يلتقـي النـاس بعـضهم بـبعض                  

وال يعـودون إلـى     ،  وفي األعياد يكثر مرتادو هـذه الحـدائق للتنـزه واالسـتمتاع بـسماع الغنـاء               

  .)٢(منازلهم إال في المساء 

 : لعامة  الميادين ا-٣
ومـن أهـم الميـادين      ،  إن الميادين العامة كانت متاحة لجميـع النـاس بكافـة طبقـاتهم            

وقـد حظيـت هـذه الميـادين بعنايـة       ،  التي يرتادها العامة للفرجة والتنزه ميدان سـباق الخيـل         

وقـد عمـد بعـض المتفـرجين        . )٣(وأقاموا لها الميادين لمزاولتها     )  هـ   ٥ق  ( حكام فارس في    

  .)٤(رين إلى وضع الرهان على الرمي بالسهام أو السباق بالخيل أو المتبا

وكانت حلبة السباق بمثابة األعياد لما كان يصاحبها من إقامة معالم الزينة وركوب       

وكـان النـاس يجلـسون حـول الحلبـة      ، الغلمان والعساكر بالعدد الكاملة واألسلحة التامـة     

 فــي الفروســية والمبــارزة العــالم عبــد  وممــن عــرف عــنهم المهــارة . )٥(لمــشاهدة الــسباق 

 . )٦() هـ ٤٦٦: ت ( الكريم القشيري 

، وقــد شــجع البــويهيين رياضــة المــصارعة  ، كمــا توجــد ميــادين للمــصارعة والمالكمــة  

وتنـصب شـجرة    ،  فكانت تقام هـذه الرياضـة بحـضرة األمـراء البـويهيين فـي حلقـة الميـدان                 

وتحتهـا أكيـاس   ، والمـروزي ، )٨( والعتـابي  )٧( يوضع عليها أنواع مختلفة من الثياب كالديباج     

                                     
 . ٢٧٦ص ، راحة الصدور،    الراوندي )١(
رســالة ، المــاء وأثــره فــي التــراث الحــضاري فــي إيــران  ،  ؛ أمينــة عبــد المطلــب بــدوي ٣٣ص ، شــيراز،    آربــري )٢(

  . ١٢٧ص ، م١٩٩٢، جامعة عين شمس، كلية اآلداب، ماجستير غير منشورة
 . ٨٢ص ، أصفهان،    المفروخي )٣(
 . ٥٩٣ص ، راحة الصدور،    الراوندي )٤(
ط ،  بيـروت ،  دار الجيـل  ،  تاريخ اإلسـالم الـسياسي والـديني والثقـافي واالجتمـاعي           ،   حسن إبراهيم حسن      )٥(

 . ٤/٦١٥، م١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١٣
 . ٣/١٥١، طبقات الشافعية،    السبكي )٦(
اإلسـالم فـي   ، أنـور الرفـاعي  : انظـر (.نسيج حريري موشى بالقصب بأشكال الحيوانات ونحوهـا  :    الديباج   )٧(

 . )٣٠٢ص ، م٢٠٠٢، ١ط ، بيروت، كر المعاصردار الف، حضارته ونظمه
 .ويبدو أنهـا كانـت مخططـة بخيـوط بيـضاء وسـوداء متوازيـة        ، ثياب من خيوط القطن والحرير  :    العتابي    )٨(

المالبـس العربيـة واإلسـالمية فـي العـصر العباسـي مـن المـصادر التاريخيـة          ،  صالح حـسين العبيـدي    : انظر(
 . )٥٤ص ، م١٩٨٠، عراقال، دار الرشيد للنشر، واألثرية
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ويـــسمح للعامـــة بالـــدخول ، وتـــدق علـــى ســـور الميـــدان الطبـــول والزمـــور ، مليئـــة بالـــدراهم

ــدراهم      ، والمــشاركة ــاب والــشجرة وال وبلــغ مــن اهتمــام   ، )١(ومــن يغلــب مــنهم يفــوز بالثي

نـــشطة البـــويهيين بهـــذه األنـــشطة أنهـــم كـــانوا يخصـــصون الميـــادين الواســـعة لهـــذه األ  

  .)٢(وتسليتهم 

واعتـــاد أهـــل فـــارس علـــى تـــزيين الـــشوارع والميـــادين العامـــة فـــي بعـــض المناســـبات  

فقــد اســتقبل أهــالي غزنــة الــسلطان مــسعود الغزنــوي عنــد عودتــه مــن بلــخ ســنة  ، الخاصــة

ــا مزينــة فــي غابــة األبهــة  ، هـــ بإقامــة أقــواس النــصر الواحــد تلــو اآلخــر  ٤٢٢ ، كمــا انــصبوا قبابً

وخــرج أهــل المدينــة رجــاالً ونــساءً     ، وكــان العبــور بــين أقــواس النــصر    ، اتونثــرت الــصدق 

ــاد إلقامــة    ، )٣(وأطفــاالً الســتقباله فــي حمــاس وســرور     ــادين فــي األعي كمــا اســتخدمت المي

  .)٤(والتي كان يحضرها حشدٌ كبيرٌ من األعيان وكبار رجال الدولة ،العروض العسكرية 

إذ يجلــس ،  عناصــر الجــذب لعامــة النــاسكمــا توجــد علــى الــشوارع والطــرق الرئيــسة 

إذ يتوافـدون لـسماع     ،  وهـم ذوو شـعبية واسـعة بـين النـاس          ،   علـى هـذه الطـرق      )٥(القصاص  

ويـــؤدي بعـــض المغنـــين معزوفـــاتهم فـــي   ، )٦(قصـــصهم والتـــسلية والتـــرويح عـــن الـــنفس  

                                     
عبــود : تحقيـق ، نـشوار المحاضــرة وأخبـار المـذاكرة   ، )هــ ٣٨٤: ت(" أبـو علـي الحـسن بــن علـي     "    التنـوخي   )١(

 . ٤/٢١٩، م١٩٩٥، ٢ط ، بيروت، دار صادر، الشالجي
 . ١٣٩ - ١/١٣٨، نشوار المحاضرة،    التنوخي )٢(
  .٢٧٩ص ، تاريخ بيهق،    البيهقي )٣(
  .٣٠١ص ، تاريخ بيهق، هقي   البي )٤(
أبــو الفــرج عبــد  " ابــن الجــوزي : انظــر(.هــو مــن يقــص أخبــار الماضــين ويــشرح مــا فيهــا مــن عبــر    :    القــاص )٥(

ــصباغ  : تحقيــق، القــصاص والمــذكرين ، )هـــ٥٩٧: ت(" الــرحمن بــن علــي بــن محمــد     ، محمــد بــن لطفــي ال
  .)١٦٠ - ١٥٩ص ، م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ١ط ، بيروت، المكتب اإلسالمي

 ؛ ٤/٦١٢، تـــاريخ اإلســـالم،  ؛ حـــسن إبـــراهيم حـــسن٦٦ - ٦٤ص ، القـــصاص والمـــذكرين،    ابـــن الجـــوزي )٦(
دار إحيــاء الكتــب  ، يحيــى الخــشاب : مراجعــة، محمــد تفــاني وآخــرون : ترجمــة، تــراث فــارس ، أربــري.ج.أ

 . ١١٣ص ، م١٩٥٩، القاهرة، العربية
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ويزدحمـــون علـــى المغنـــي الـــذي يلعـــب بـــالعود والطنبـــور ، فيطـــرب المـــارة لهـــم، الطرقـــات

  .)١(مار والمز

ــادين العامــة والطرقــات     ــرة توافــد النــاس إليهــا    -واســتخدمت المي  فــي غــرض  - لكث

فعندما يتم القبض على شخص ما إلخالله بالقانون يـتم إخراجـه لهـذه الميـادين     ،  التشهير

هــ عنـدما قـبض    ٥٠٠كمـا حـدث فـي سـنة     ، والطرقات الرئيسة ليخرج الناس للفرجـة عليـه       

 المالحـدة ربطـوا يديـه وأركبـوه علـى جمـل وطيـف بـه فـي          رئـيس ) أحمد بن عطاش ( على  

، فخرج أكثر من مائة ألف إنسان من أهلها من رجال ونساء وأطفـال لمـشاهدته         ،  أصفهان

 .وقام المهرجون يدقون الطبول والدفوف ويغنون ، ورموه بالوحل
ــاش  ــي   يــــــــــــــــا خــــــــــــــــالي ....عطــــــــــــــ ــا روحـــــــــ ــالي ...يـــــــــ ــا غـــــــــ يـــــــــ

ــال    قــــــــــــد ضــــــــــــعت فــــــــــــي الحــــــــــــال )٢(قــــــــــل لــــــــــي عــــــــــن الحــــــــ

، لذلك اعتاد سـكان األقـاليم الفارسـية علـى وضـع جـرار المـاء الـضخمة فـي الـشوارع                     

، )٣(والطرق على كل فرسخ وحتى في األماكن البعيدة عن مصادر المياه يحمل الماء إليهـا    

 .من أجل توفير الماء لمرتادي هذه الميادين وعابري السبيل 

 :  األديرة والكنائس -٤
وهـم يحتفلـون بـأكثر    ، )٤(وسبعة صـغار  ، سبعة كبار، عشر عيدًاأعياد النصارى أربعة    

وهـــم ، ويخرجــون بهـــذه األعيــاد رجــاالً ونــساءً وصــبية     ، أعيــادهم فــي األديــرة والكنــائس    

                                     
، ١ط ، القـــاهرة، دار الثقافـــة للنـــشر، م االجتماعيـــةرســـوم الـــسالجقة ونظمهـــ،    محمـــد محمـــود إدريـــس )١(

 . ١٧١ص ، م١٩٩٣
 . ٢٤٦ص ، راحة الصدور،    الراوندي )٢(
 . ٣١٩ص ، أحسن التقاسيم،    المقدسي )٣(
ــدين أحمــد بــن عبــد الوهــاب    "    النــويري  )٤( : تحقيــق، نهايــة األرب فــي فنــون األدب ، )هـــ٧٣٣: ت(" شــهاب ال

 -هـــ ١٤٠٥، القــاهرة، المؤســسة المــصرية العامــة ، محمــد طــه الحــاجري : عــةمراج، محمــد فــوزي الفتيــل 
: تحقيــق، صــبح األعــشى فــي صــناعة اإلنــشا  ، )هـــ٨٢١: ت(" أحمــد بــن علــي  "  ؛ القلقــشندي ١/١٩١، م١٩٨٥

 . ٤٥٥ - ٢/٤٥٤، م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١ط ، بيروت، دار الفكر، محمد حسين شمس الدين
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وهـــو يـــوم الفطـــر مـــن ، وعيـــد الفـــصح العيـــد الكبيـــر عنـــدهم، )١(يلبـــسون أجمـــل المالبـــس 

النـصارى بهـذا العيـد للفرجـة        ويحـضر المـسلمون إلـى أمـاكن احتفـاالت           ،  )٢(صومهم األكبر   

 .ولمشاركة أصحابهم من النصارى في عيدهم ، )٣(والتسلية 

 :  التنـزه في الصحراء والصيد -٥
فقـد  ، )٤(يعد الذهاب إلى الصحراء للترويح والتنزه مـن األمـور المحببـة إلـى أهـالي فـارس                 

مـن هـذه العيـون      و،  مثـل عيـون المـاء المنتـشرة       ،  حبى اهللا صحراء فارس باألماكن الجميلة     

، )٥(وعين أخرى بالقرب من طـوس   ،  في نيسابور والتي يخرج ماؤها عذبًا صافيًا      ) سبز  ( عين  

وكـان النـاس يـذهبون لمـشاهدته حيـث يلقـون الخبـز فيهـا فيـأتي            ،  حيث وجد فيها سـمك    

 . )٦(السمك لتناوله 

عـشبه  ،  مرج طوله ثالثة فراسخ في عـرض فرسـخين        ،  كما يوجد في صحراء كازرون    

وقـد حظـي هـذا    ، حيـث تمتلـئ بـه الـصحراء      ،  الـذي ينمـو مـن تلقـاء نفـسه         ،  كله مـن النـرجس    

ومن شدة عبـق النـرجس يـشعر مـن يـذهب لهـذا المـرج            ،  المرج بشهرة كبيرة لدى الناس    

                                     
رسـالة  ، )م٥٩٠ -هــ   ٤٤٧(أهل الذمة في العراق فـي العـصر الـسلجوقي           ،  ن   يحيى أحمد عبد الهادي حسي        )١(

 . ١٩١ص ، م٢٠٠٠، الجامعة األردنية، دكتوراه غير منشورة
  .٢/٤٥٤، صبح األعشى،  ؛ القلقشندي٢/١٩١، نهاية األرب،    النويري )٢(
دي أو تتمــة المختــصر فــي أخبــار  تــاريخ ابــن الــور، )هـــ٧٤٩: ت(" زيــن الــدين عمــر بــن الــوردي  "    ابــن الــوردي  )٣(

 . ٢/٢٨، ت.د ، ط.د ، النجف، المطبعة الحيدرية، البشر
: ترجمــة، قــابوس نامــة ، )هـــ٤٦٢: ت(" كيكــاوس بــن إســكندر بــن قــابوس بــن وشــمكير     "    كيكــاوس  )٤(

 . ١٠٨ص ، م٢٠٠٧، ١ط ، القاهرة، دار الشروق، محمد صادق نشأت وأمين عبد المجيد
ــا وبـــين نيـــسابور عـــشرة فراســـخ  مدينـــة :    طـــوس )٥( ــه  ، بخراســـان بينهـ ــر(.مـــساحتها ميـــل فـــي مثلـ : انظـ

 . )٤/٤٩، معجم البلدان،  ؛ ياقوت١٤٧ص ، المسالك والممالك، االصطخري
 . ١٤٥ص ، نزهة القلوب،    المستوفي )٦(
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ال تـزال صـحاريها متبرجـة بـين الحلـى والحلـل       : " ويقـال فـي طبرسـتان      ،  )١(بالسعادة والفرح   

 . )٢(" ق والنوار من الرياحين واألزهار والشقائ

ويميــل محبــي التنــزه فــي الــصحراء إلــى اصــطحاب الرفقــة الطيبــة معهــم مــن أجــل            

كمــا يأخــذون أنــواع األكــل والــشراب معهــم لــذلك ، )٣(االســتمتاع بجــو الــصحراء الجميــل 

وقــد خــرج  ،  فــي الــصحراء والبــساتين )٥( يحــذر مــن شــرب الــسيكي   )٤(نجــد أن كيكــاوس  

، الـصحراء القريبـة مـن غزنـة لزيـارة قبـر األميـر سـبكتكين               السلطان مسعود الغزنـوي إلـى       

ومـن خـالل المبلـغ الـذي قـام الـسلطان        ،  )٦(وأمر لمن كان في الصحراء بعشرة آالف درهم         

 .بتوزيعه يتضح كثرة مرتادي الصحراء للتنزه 

والتـي تـأتي فـي      ،  هوايـة الـصيد   ،  ومن وسائل الترفيه التي رافقت الخروج للصحراء للتنزه       

 )٧(فقــد عُــرف الــسلطان طغرلبــك    ، الهوايــات التــي مارســها األمــراء والموســرون    مقدمــة 

 كمــا أجمعــت ، )٨(الــسلجوقي بحبــه للــصيد وكثــرة خروجــه لالســتمتاع بهوايتــه المفــضلة     

                                     
 . ١٣٣ص ، نزهة القلوب،    المستوفي )١(
ط ،  الكويـت ،  دار سـعد الـصباح    ،  عبد الوهاب عـزام   : يحترجمة وتصح ،  الشهنامة،     أبو القاسم الفردوسي      )٢(

 . ١٠٥ص ، م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ٢
 . ١٠٨ص ، قابوس نامة،    كيكاوس )٣(
 . ٥٥ص ،    قابوس نامة )٤(
 . )٥٥ص ، قابوس نامة، كيكاوس: انظر(.من أنواع الشراب المسكر :    السيكي )٥(
  .٢٨١ص ، تاريخ بيهق،    البيهقي )٦(
كـان  ، أول سـالطين الـسالجقة  ، ركن الـدين أبـو طالـب طغـرل بـن ميكائيـل بـن سـلجوق        : بك هو    طغرل    )٧(

زبـدة  ،  )هــ ٦٢٢بعـد   : ت(" صـدر الـدين أبـي الحـسن علـي بـن ناصـر               " الحسيني  : انظر(.شجاعًا حليمًا كريمًا    
ن محمـد  محمـود بـ  "  ؛ اإلقـسرائي     ٦٥ص  ،  م١٩٨٦ -هــ   ١٤٠٦،  دار اقـرأ  ،  محمـد نـور الـدين     : تحقيـق ،  التواريخ

ضــمن بحــث ، عبــد اهللا محمــد عبــد اهللا : ترجمــة، مــسامرة األخبــار ومــسايرة األخبــار ، "الــشهير بــالكريم 
 . )١٢٣ص ، م٢٠٠٠، جامعة عين شمس، مقدم لنيل درجة الماجستير

، رسالة دكتوراه غيـر منـشورة  ، )هـ٥٩٠ - ٤٣٤(الري في العصر السلجوقي ،    أديل سليمان محمود وهبي  )٨(
 . ٢٣٨ص ، م٢٠٠٤، األردنيةالجامعة 
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حتــى قيــل إنــه  ، )١(بالــصيد دون ســائر أنــواع المالهــي  المــصادر علــى ولــع الــسلطان ملكــشاه  

وبنــى األبــراج مــن حــوافر الغــزالن وحمــر  ، اســتطاع فــي يــوم واحــد أن يــصيد ســبعين غــزاالً 

  .)٢(الوحش 

فهو كـذلك بالنـسبة لعامـة    ، وإن كان الصيد من الهوايات المفضلة لدى حكام فارس 

وأفضل أوقات الصيد األيام    ،  )٣(الشعب الذين يعدونه باإلضافة إلى التسلية مصدرًا للكسب         

صيد باسـتخدام طيـور الـصيد الجارحـة     ويـتم الـ  ، )٤(الصافية التي ال يكـون فيهـا ثلـج وال مطـر             

كمــا يــتم بواســطة  ، )٥(والفهــود وكــالب الــصيد المدربــة  ) البــاز والــصقر والــشاهين  : ( مثــل 

يطوحــه الفارســي فــي الهــواء فتتــسع الحلقــة ويحــاول     ، وهــو حبــل ينتهــي بحلقــة  ، الوهــق

فيمـسكها  ، إدخال رأس قنيصته فيهـا ثـم يـشد الحبـل فتـضيق الحلقـة علـى عنـق القنـصة           

ويـستعمل حـصان مـدرب لمحبـي        ،  ووجد من يفـضل صـيد األسـود خاصـة         ،  )٦(بهذه الطريقة   

والصقور المدربة على الصيد من الهدايا التي تقـدم للـسالطين واألمـراء فـي               ،  )٧(هذه الهواية   

                                     
ــدين محمــد بــن محمــد بــن حامــد األصــفهاني       "    األصــفهاني  )١( ــة آل ســلجوق ، )هـــ٥٩٧: ت(" عمــاد ال دار ، دول

 . ٨/٤٨٣، الكامل،  ؛ ابن األثير١٦/٣٠٩، المنتظم،  ؛ ابن الجوزي٢٢٧ص ، م٢٠٠٤، بيروت، الكتب العلمية
 . ٢٠٦ص ، راحة الصدور،    الراوندي )٢(
، مـصر ، دار المعرفـة الجامعيـة  ، المجتمـع اإلسـالمي فـي العـصر الـسلجوقي         ،     مجدي عبد المـنعم أعجميـة         )٣(

 . ١٥ص ، م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
منـشورات كليـة اآلداب   ، محمـد برتاويـت  : ترجمـة ، جهـار مقالـة  ، )هــ ٦ق : ت(   نظامي عروضي سمرقندي    )٤(

 . ١٦١ص ، م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ١ط ، والعلوم اإلنسانية بالرباط
 . ٢٩٧ - ٢٩٦ص ، راحة الصدور،  ؛ الراوندي٧٠ص ، قابوس نامة،    كيكاوس )٥(
 -هــ   ١٤٢٧،  ٢ط  ،  مـصر ،  دار الـشروق  ،  أمين بـدوي  : ترجمة،  )هـ٦٩٠: ت(أريج البستان   ،     السعدي الشيرازي     )٦(

 . ٢٥١ص ، م٢٠٠٦
 . ١٥٠ص ، رسوم السالجقة،  ؛ محمد إدريس٣٢٧ص ، راحة الصدور،    الراوندي )٧(
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ــسلطان مــسعود       ، )١(المناســبات المختلفــة   ــة لل ــات المحبب ــر صــيد األســود مــن الهواي ويعتب

  .)٢(الغزنوي 

 علــى انتــشار هــذه الهوايــة فــي فــارس مــا حباهــا بــه اهللا مــن أمــاكن الــصيد  وممــا ســاعد

والتـي أسـهب الجغرافيـون والمؤرخـون فـي ذكـر            ،  المنتشرة في جميـع األقـاليم الفارسـية       

 جيـدة  وأن فـي كـوار أماكنـا   ، في مدينة فيروز آباد أماكنا كثيـرة للـصيد  فيذكر أن   ،  أسمائها

) رخـش آبـاد   ( وهي ،  منها أربعة مصايد كبيرة   ،  ثيرةكما يوجد في تستر مصايد ك     ،  )٣(للصيد  

ــا ، مـــساحته خمـــسة عـــشر فرســـخًا فـــي اثنـــي عـــشر فرســـخًا    ) دورق وهنـــدويان ( وثانيهـ

مـساحته عـشرة فراسـخ فـي        ) مـشهد كـافي     ( وثالثها  ،  مساحته عشرة فراسخ في مثلها    

  .)٤(ومساحته عشرون فرسخًا في اثني عشر فرسخًا ) حويزة ( ورابعها ، ستة

 :  الشواطئ واألنهار -٦
تعد الشواطئ واألنهار من أفضل أمـاكن التنـزه فـي بـالد فـارس ؛ وذلـك لكثـرة األنهـار               

ممــا جعــل هــذه الــسواحل مقــصدًا لطــالبي    ، والبحيــرات والــسواحل الممتــدة فــي أراضــيها  

ــه  ــزه والترفيـ ــي  ، التنـ ــذكر المفروخـ ــاء   )٥(فيـ ــة المـ ــوف بعذوبـ ــروذ الموصـ ــر زرنـ ــروج ،  نهـ وخـ

 :ويذكر في ذلك قول الشاعر ، ليه من الصباح إلى المساء ؛ لالستمتاع بجمالهاألصحاب إ

 
ــذوَّب بجـــــــالل    حبــــــــــــذا زرنــــــــــــروذ وادٍ تغطَّــــــــــــى ــينٍ مُـــــ ــن لجـــــ مـــــ

حــــــينَ قــــــال المنــــــادمون نــــــزال  قــــــــــد نزلنــــــــــا بــــــــــضفتيه غُــــــــــدوًّا   

ــوٍ   ــرٍ ولهـــــ ــا بـــــــشرب خَمْـــــ وأذنَّــــــا للرحيــــــل وقــــــت الــــــزوال وجلونـــــ

                                     
 . ٢٢٠ص ، راحة الصدور،    الراوندي )١(
  .٢٦٠ص ، تاريخ بيهق،    البيهقي )٢(
 . ١٣٣ ص ١٢٩ص ، فارس نامة،    ابن البلخي )٣(
  .١٠٩ و ص ٨١ و ص ٦٠ص ، نزهة القلوب،    المستوفي )٤(
  .١٢٣ص ،    محاسن أصفهان )٥(
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ويعــد خروجــه لهــا  ،  للتنــزه علــى هــذه الــشواطئ  وقــد عــرف الــسلطان مــسعود بحبــه   

ــا ؛ لمــا يــصاحبه مــن األبهــة واصــطحاب المطــربين  هـــ خــرج إلــى ٤٢٢ففــي ســنة ، احتفــاالً عامً

وركـب الخـدم والنـدماء    ،  فأحـضروا لـه الـسفن فركـب الـسلطان سـفينة           ،  شاطئ جيحـون  

خص من  وكان على الشاطئ ثالثمائة ش    ،  فحضر الناس لرؤيته  ،  والمطربون السفن األخرى  

  .)١(وكان احتفاالً لم ير أحد مثله ، المطربين والنساء الالتي أخذن يرقصن ويضربن الدفوف

ونظرًا لجمـال هـذه الـسواحل فقـد كانـت المكـان المناسـب إلقامـة االحتفـاالت علـى                     

فقـد احتفـل الـسلطان مـسعود الغزنـوي          ،  شواطئها في األعياد وبعـض المناسـبات الهامـة        

وأقيم المخيم المخصص له علـى      ،  )٣( على أحد أنهار مدينة مرو       )٢( هـ بعيد السدق  ٤٢٦سنة  

، وأُطلقــت الطيــور المبللــة بــالنفط، وجــاء القــدماء والمطربــون وأشــعلوا النــار، شــاطئ النهــر

وكــان مــن أضــخم األعيــاد التــي شــهدتها مدينــة    ، وأطلقــوا الوحــوش وقــد علقــت بهــا النــار  

فــأمر ، لطان ملكــشاه وهــو فــي بغــداد هـــ الــس ٤٨٤كمــا صــادف عيــد الــسدق ســنة   ، )٤(مــرو

وحـضر النـاس   ،  في أنهار بغـداد )٥(وأشعلت النيران والشموع في السماريات   ،  باالحتفال به 

ومــن المــرجح أن الــسالطين كــانوا يحتفلــون بهــذا ، )٦(للفرجــة واالســتمتاع بهــذا االحتفــال 

 .العيد بنفس األسلوب في بالد فارس 

                                     
  .٢٦١ص ، تاريخ البيهقي،    البيهقي )١(
 .)١/١٨٩، نهاية األرب، النويري: انظر(.من األعياد الفارسية : لسدق   عيد ا )٢(
 . )٥/١١٢، معجم البلدان، ياقوت: انظر(.من أشهر مدن خراسان وقصبتها :    مرو )٣(
  .٥٤٧ ص ٤٧١ص ، تاريخ بيهق،    البيهقي )٤(
، عمالها علـى فئـة معينـة   لـم يقتـصر اسـت   ، من أنواع السفن التي عرفت فـي العـصر العباسـي   :    السماريات    )٥(

الــسفن ، درويــش النخيلــي: انظــر(.وكبــار رجــال الدولــة وعامــة النــاس والتجــار  ، فقــد اســتخدمها الملــوك
 . )٦٨ص ، م١٩٧٩، ٢ط ، مصر، دار المعارف، اإلسالمية على حروف المعجم

  .٢/٧، ة المختصرتتم،  ؛ ابن الوردي١/١٩٠، نهاية األرب،  ؛ النويري٨/٤٧٥، المنتظم،    ابن الجوزي )٦(



 

 
  الخامس الهجري في القرن متنزهات بالد فارس ١٩٠

 هند بنت مطلق الودعاني. د 

أو مزاولـة   ،  )١(هار والبحيرات بصيد األسـماك فيهـا        ويقوم بعض المتنزهين في هذه األن     

لذلك نجد أن سكان فارس حريـصون علـى تعلـيم أوالدهـم الـسباحة منـذ سـنٍّ                   ،  السباحة

ويـذكر فـي    ،  وإنما تحسبًا ألي ظرفٍ قـد يـواجههم فـي الحيـاة           ،  ليس للتسلية فقط  ،  مبكرة

، ع الفنــون إال الــسباحةفعلمــوه جميــ، ذلــك أن أحــد اآلبــاء دفــع ابنــه إلــى المعلمــين لتعليمــه  

ولكــن يوجــد فــن خيــر مــن هــذا لــم   ، إن كــل مــا تعلمــه ولــدي هــذا حــسن  : فقــال لهــم األب 

وال يــستطيع أن ، ذلــك الفـن الــذي يلزمــه القيــام بـه مــن أجــل نفــسه  ، وهــو الــسباحة، يتعلمـه 

  .)٢(يقوم به أيُّ شخصٍ من أجله 

 

@      @      @ 

 

 

 

 

                                     
 . ٢٨٨ص ، بلدان الخالفة،    كي لسترنج )١(
  .٩١ص ، قابوس نامة،    كيكاوس )٢(
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 الخاتمة
متنزهــات بــالد فـارس فــي القــرن الخـامس الهجــري إلــى   خلـصت فــي دراســتي لموضـوع   

 :النتائج اآلتية 

كانـت مقـسمة   ، أظهرت الدراسة أن بالد فارس خـالل القـرن الخـامس الهجـري      -١

والدولـة البويهيـة فـي      ،  الدولـة الغزنويـة فـي شـرق بـالد فـارس           : وهي  ،  بين عدة قوى إسالمية   

اسـتطاعت فـي منتـصف القـرن        والدولـة الـسلجوقية فـي خراسـان والتـي           ،  غرب بـالد فـارس    

وقد تمتعت البالد الفارسية في هـذا القـرن         ،  الخامس السيطرة على معظم البالد الفارسية     

فرغم أن هذا العصر كـان      ،  برخاءٍ اقتصادي تحت حكم الدويالت المستقلة التي حكمتها       

ــو       ــاعد علـــى النمـ ــدويالت المـــستقلة سـ ــام الـ ــيين إال أن قيـ عـــصر ضـــعيف سياســـي للعباسـ

 .وبالتالي االهتمام بالمتنزهات ومنها األسواق والميادين ، دي للبالداالقتصا

تبين من الدراسة أن األسواق كانت مقصدًا للكثيرين مـن أبنـاء فـارس الطـالبين            -٢

للتنزه والفرجة ؛ ألن هذه األسواق تزين بأجمل الحلل في المناسبات المختلفة فـي األعيـاد      

 .واستقبال كبار رجال الدولة 

الدراسة تعرفنا على جمال الطبيعـة فـي الـبالد الفارسـية والتـي امتـازت             من خالل    -٣

والتي أصـبحت مـن أهـم مقاصـد         ،  بكثرة األنهار والبحيرات والسواحل الممتدة في أراضيها      

كما أن صحراء فـارس كانـت مكانًـا للترفيـه           ،  طالبي الراحة واالستجمام ومحبي السباحة    

فقــد أصــبح ســكانها أمــام خيــارات كثيــرة  ، زهيخرجــون لهــا فــرادًا وجماعــات للــصيد والتنــ 

كمـا أن الـدول الحاكمـة     ،  فكل مـنهم يُرفّـه عـن نفـسه بمـا يناسـب ميولـه              ،  للتنزه والفرجة 

ــادين العامـــة    والتـــي كانـــت متاحـــة لجميـــع النـــاس علـــى كافـــة    ’أســـهمت فـــي تـــوفير الميـ

 .طبقاتهم 

تمتـــع أهـــل الذمـــة تحـــت الحكـــم اإلســـالمي فـــي فـــارس بحقهـــم فـــي االحتفـــال   -٤

 .سواء الدينية أو غيرها ، بمناسباتهم المختلفة

@      @      @ 
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 المصادر والمراجع
 

دار إحيــاء ، يحيــى الخــشاب: مراجعــة ، محمــد تفــاني وآخــرون : ترجمــة ، تــراث فــارس، أربــري.ج.أ -١

 .م ١٩٥٩، القاهرة، الكتب العربية

 -هــ  ١٤٢٥، أبـو ظبـي  ، قـافي المجمـع الث ، كرمان في العهد البـويهي ،  إبراهيم بن عطاء اهللا البلوشي     -٢

 .م ٢٠٠٤

: راجعــه ، الكامــل فــي التــاريخ ، )هـــ ٦٣٠: ت " ( عــز الــدين أبــو الحــسن علــي بــن محمــد   " ابــن األثيــر  -٣

 .م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ٤ط ، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد يوسف الدقاق

، ١ط  ،  الكويـت ،  دار البحـوث العلميـة    ،  الـسالجقة فـي التـاريخ والحـضارة       ،  أحمد كمال الـدين حلمـي      -٤

 .م ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥

رسـالة دكتـوراه غيـر      ،  )هــ   ٥٩٠ - ٤٣٤( الـري فـي العـصر الـسلجوقي         ،  أديل سليمان محمـود وهبـي      -٥

 .م ٢٠٠٤، الجامعة األردنية، منشورة

، بيــروت، مكتبــة لبنــان ، ســامي مكــارم : ترجمــة ، شــيراز مدينــة األوليــاء والــشعراء   ، آرثــر بربــري  -٦

 .م ١٩٦٧

، المـــسالك والممالـــك، )هــــ ٣٣٠: ت " ( حاق إبـــراهيم بـــن محمـــد الفارســـي أبـــو إســـ" االصـــطخري  -٧

، الجمهوريـة العربيـة المتحـدة   ، محمـد شـفيق غربـال   : مراجعـة  ، محمد جـابر عبـد العـال   : تحقيق  

 .هـ ١٩٦١، وزارة الثقافة

، دولـة آل سـلجوق  ، )هــ  ٥٩٧: ت " ( عماد الدين محمد بن محمد بـن حامـد األصـفهاني         " األصفهاني   -٨

 .م ٢٠٠٤، بيروت، ار الكتب العلميةد

: ترجمـة  ، مـسامرة األخبـار ومـسايرة األخبـار    ، "محمـود بـن محمـد الـشهير بـالكريم      " اإلقـسرائي   -٩

 .م ٢٠٠٠، جامعة عين شمس، ضمن بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، عبد اهللا محمد عبد اهللا

ــد المطلــب بــدوي    -١٠ ــراث الحــضاري فــي إيــ     ، أمينــة عب ــره فــي الت ــر   ، رانالمــاء وأث رســالة ماجــستير غي

 .م ١٩٩٢، جامعة عين شمس، كلية اآلداب، منشورة
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 .م ٢٠٠٢، ١ط ، بيروت، دار الفكر المعاصر، اإلسالم في حضارته ونظمه، أنور الرفاعي -١١

دميــة القــصر  ، )هـــ ٤٦٧: ت " ( أبــو الحــسن علــي بــن الحــسن بــن علــي بــن أبــي الطيــب      " البــاخرزي  -١٢

ــراهيم جــواد علــي : تقــديم ، وعــصرة أهــل العــصر    -هـــ ١٤٢٩، ١ط ، بيــروت، دار الكتــب العلميــة ، إب

 .م ٢٠٠٨

، يوسـف هـادي  : تحقيق وترجمـة    ،  فارس نامة ،  )هـ  ٣٢٢: ت  " ( أبو زيد أحمد بن سهل      " ابن البلخي    -١٣

 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١ط ، القاهرة، الدار الثقافية للنشر

طبعــة ، آلثـار الباقيــة علــى القـرون الخاليــة  ا، )هـــ ٤٤٠: ت " ( أبــو الريحـان محمــد بــن أحمـد   " البيرونـي   -١٤

 .م ١٩٢٣، ليبزج، إدوارد سخاو

يحيـى الخـشاب   : ترجمـة  ، تاريخ البيهقـي  ،  )هـ  ٤٧٠: ت  " ( أبو الفضل محمد بن الحسين      " البيهقي   -١٥

 .م ١٩٨٢، بيروت، دار النهضة العربية، وصادق نشأت

النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك     ، )هــ  ٨٧٤: ت " ( جمال الـدين أبـي المحاسـن يوسـف      " ابن تغري بردي     -١٦

 -هــ  ١٤١٣، ١ط ، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة   ،  محمد حـسين شـمس الـدين      : تعليق  ،  مصر والقاهرة 

 .م ١٩٩٢

: تحقيـق  ، نشوار المحاضرة وأخبـار المـذاكرة  ،  )هـ  ٣٨٤: ت  " ( أبو علي الحسن بن علي      " التنوخي   -١٧

 .م ١٩٩٥، ٢ط ، بيروت، دار صادر، عبود الشالجي

المنـتظم فـي تـاريخ األمـم     ، )هــ  ٥٩٧: ت " ( أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد        " الجوزي  ابن   -١٨

دار ،  نعـيم زرزور  : راجعـه   ،  ومـصطفى عبـد القـادر عطـا       ،  محمد عبد القادر عطـا    : تحقيق  ،  والملوك

 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ١ط ، بيروت، الكتب العلمية

، القــصاص والمــذكرين، )هـــ ٥٩٧: ت " ( ن محمــد أبــو الفــرج عبـد الــرحمن بــن علــي بـ  " ابـن الجــوزي   -١٩

 .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ١ط ، بيروت، المكتب اإلسالمي، محمد بن لطفي الصباغ: تحقيق 

، دار الجيـــل، تـــاريخ اإلســـالم الـــسياسي والـــديني والثقـــافي واالجتمـــاعي، حـــسن إبـــراهيم حـــسن -٢٠

 .م ١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١٣ط ، بيروت
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 هند بنت مطلق الودعاني. د 

: تحقيــق ، زبــدة التــواريخ، )هـــ ٦٢٢بعــد : ت " ( علــي بــن ناصــر  صــدر الــدين أبــي الحــسن  " الحــسيني  -٢١

 .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، دار اقرأ، محمد نور الدين

، )المقالـة الثالثـة   ( نزهـة القلـوب    ،  )هــ   ٧٥٠: ت  " ( أبو بكر بن أحمد القزوينـي       " حمد اهللا المستوفي     -٢٢

، كليـة اآلداب  ،  قـاهرة جامعـة ال  ،  ضمن رسالة ماجستير غيـر منـشورة      ،  صالح محمد صالح  : ترجمة  

 .قسم اللغات الشرقية 

: تحقيــق ، الــروض المعطــار فــي خبــر األقطــار  ، )هـــ ٩٠٠: ت " ( محمــد بــن عبــد المــنعم   " الحميــري  -٢٣

 .م ١٩٨٤، ٢ط ، بيروت، مكتبة لبنان، إحسان عباس

دار مكتبــة ، صــورة األرض، )هـــ ٣٨٠: ت " ( أبــو القاســم محمــد بــن حوقــل النــصيبي     " ابــن حوقــل   -٢٤

 .م ١٩٨٢، ط.د ، بيروت، اةالحي

: تحقيــق ، المــسالك والممالــك، )هـــ ٣٠٠: ت " ( أبــو القاســم عبــد اهللا بــن عبــد اهللا  " ابــن خرداذبــة  -٢٥

 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ١ط ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، محمد مخزوم

 .م ١٩٧٩، ٢ط ، مصر، دار المعارف، السفن اإلسالمية على حروف المعجم، درويش النخيلي -٢٦

ط ، دار الكتـاب المـصري    ،  عبد النعيم محمد حسنين   : ترجمة  ،  إيران ماضيها وحاضرها  ،  دونالدولبر -٢٧

 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٢

: ترجمـــة ، راحــة الــصدور وآيــة الــسرور    ، )هـــ  ٦٠٧: ت " ( محمــد بــن علــي بــن ســـليمان     " الراونــدي   -٢٨

 .م ١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩، القاهرة، المجلس األعلى للثقافة، إبراهيم الشواربي

طبقــات الــشافعية  ، )هـــ ٧٧١: ت " ( أبــو نــصر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الكــافي         " الــسبكي  -٢٩

 -هـــ ١٤٢٠، ١ط ، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، مــصطفى عبــد القــادر أحمــد عطــا  : تحقيــق ، الكبــرى

 .م ١٩٩٩

، ٢ط ، مــصر، دار الــشروق، أمــين بــدوي: ترجمــة ، )هـــ ٦٩٠: ت ( أريــج البــستان ، الــسعدي الــشيرازي -٣٠

 .م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

تقـديم  ، األنساب، )هـ ٥٦٢: ت " ( أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي         " السمعاني   -٣١

 .بيروت ، دار الجنان، عبد اهللا عمر البارودي: 
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، الملـل والنحـل  ، )هـ ٥٤٨: ت " ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد         " الشهرستاني   -٣٢

 .م ٢٠٠٩، بيروت، المكتبة العصرية،  محمد عبد القادر الفاضلي:تحقيق 

نخبــة ، )هـــ ٧٢٧: ت " ( شــمس الــدين أبــي عبــد اهللا محمــد بــن أبــي طالــب الدمــشقي  " شــيخ الربــوة  -٣٣

 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ١ط ، لبنان، دار إحياء التراث العربي، الدهر في عجائب البر والبحر

 .م ١٩٦٤، ط.د ، بغداد، ن.د ، رسوم دار الخالفة، )هـ ٤٤٨: ت " ( هالل بن المحسن " الصابئ  -٣٤

المالبـس العربيـة واإلسـالمية فـي العـصر العباسـي مـن المـصادر التاريخيـة                 ،  صالح حسين العبيـدي    -٣٥

 .م ١٩٨٠، العراق، دار الرشيد للنشر، واألثرية

أواخـر ق  : ت " ( المعروف بابن الفقيـه  ،  أبو عبد اهللا أحمد محمد بن إسحاق الهمذاني       " ابن الفقيه    -٣٦

 .م ١٩٩٦، بيروت، عالم الكتب، يوسف الهادي: تحقيق ، كتاب البلدان، )هـ ٣

، دار ســعد الــصباح ، عبــد الوهــاب عــزام  : ترجمــة وتــصحيح  ، الــشهنامة، أبــو القاســم الفردوســي   -٣٧

 .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ٢ط ، الكويت

د ، بيـروت ، دار الـصادر ، خبـار العبـاد  آثـار الـبالد وأ  ،  )هــ   ٦٨١: ت  " ( زكريا بن محمـد محمـود       " القزويني   -٣٨

 .ت .د ، ط.

محمــد : تحقيــق ، صــبح األعــشى فــي صــناعة اإلنــشا  ، )هـــ ٨٢١: ت " ( أحمــد بــن علــي  " القلقــشندي  -٣٩

 .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١ط ، بيروت، دار الفكر، حسين شمس الدين

، دايــة والنهايــةالب، )هـــ ٧٧٤: ت " ( أبــو الفــداء إســماعيل بــن كثيــر القرشــي الدمــشقي  " ابــن كثيــر  -٤٠

 .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤، بيروت، المكتبة العصرية، عبد الحميد هنداوي.د: تقديم 

: ترجمـة   ،  زيـن األخبـار   ،  )هــ   ٤٤٣: ت  " ( أبو سـعيد عبـد الحـي بـن الـضحاك بـن محمـود                " الكرديزي   -٤١

 .م ٢٠٠٦، القاهرة، المجلس األعلى للثقافة، عفاف السيد زيدان

مؤسـسة  ، بـشير فرنـسيس وكـوركيس عـواد    : ترجمـة  ، لـشرقية بلـدان الخالفـة ا   ،  كي ليسترنج  -٤٢

 .م ١٩٨٥، ٢ط ، بيروت، الرسالة

، قــابوس نامــة ، )هـــ ٤٦٢: ت " ( كيكــاوس بــن إســكندر بــن قــابوس بــن وشــمكير       " كيكــاوس  -٤٣

 .م ٢٠٠٧، ١ط ، القاهرة، دار الشروق، محمد صادق نشأت وأمين عبد المجيد: ترجمة 
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 هند بنت مطلق الودعاني. د 

، دار المعرفـة الجامعيـة    ،  ع اإلسـالمي فـي العـصر الـسلجوقي        المجتمـ ،  مجدي عبد المـنعم أعجميـة      -٤٤

 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، مصر

تطور النظم اإلدارية والمالية في بالد العراق والفـرس فـي مـستهل العـصر               ،  محمد توفيق خفاجي   -٤٥

 .م ١٩٦٦، جامعة القاهرة، كلية اآلداب، رسالة دكتوراه، العباسي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

، ١ط ، القـاهرة ، دار الثقافة للنـشر ،  رسوم السالجقة ونظمهم االجتماعية   ،  ود إدريس محمد محم  -٤٦

 .م ١٩٩٣

: تـصحيح  ، محاسن أصفهان ،  )هـ  ٥ق  : ت  " ( مفضل بن سعد بن الحسين األصفهاني       " المفروخي   -٤٧

 .طهران ، مطبعة مجلي، السيد جالل الدين الحسيني

أحــسن التقاســيم فــي معرفــة     ، )هـــ  ٣٨٧: ت " ( شــمس الــدين أبــو عبــد اهللا محمــد     " المقدســي  -٤٨

 .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨، بيروت، دار إحياء التراث العربي، محمد مخزوم: تحقيق ، األقاليم

، يوسـف الهـادي  : تحقيـق  ، حـدود العـالم مـن المـشرق إلـى المغـرب           ،  )هــ   ٤ق  : ت  ( مؤلف مجهـول     -٤٩

 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١ط ، القاهرة، الدار الثقافية للنشر

منـشورات كليـة   ، محمـد برتاويـت  : ترجمة ، جهار مقالة،  )هـ  ٦ق  : ت  ( ضي سمرقندي   نظامي عرو  -٥٠

 .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ١ط ، اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط

، نهايـــة األرب فـــي فنـــون األدب، )هــــ ٧٣٣: ت " ( شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب " النـــويري  -٥١

، المؤســـسة المـــصرية العامـــة، الحـــاجريمحمـــد طـــه : مراجعـــة ، محمـــد فـــوزي الفتيـــل: تحقيـــق 

 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، القاهرة

تــاريخ ابــن الــوردي أو تتمــة المختــصر فــي ، )هــ  ٧٤٩: ت " ( زيــن الــدين عمــر بــن الــوردي " ابـن الــوردي   -٥٢

 .ت .د ، ط.د ، النجف، المطبعة الحيدرية، أخبار البشر

معجـم  ، )هــ  ٦٢٦: ت  " (  البغـدادي    شهاب الدين أبي عبـد اهللا يـاقوت بـن عبـد اهللا الحمـوي              " ياقوت   -٥٣

 .م ٢٠٠٧، ٣ط ، بيروت، دار صادر، البلدان

، )م  ٥٩٠ -هــ   ٤٤٧( أهل الذمة في العراق في العصر الـسلجوقي         ،  يحيى أحمد عبد الهادي حسين     -٥٤

 .م ٢٠٠٠، الجامعة األردنية، رسالة دكتوراه غير منشورة
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العراضـة فـي الحكايـة    ، )هــ  ٧٤٣: ت " ( ني محمد بن محمد بن عبد اهللا ابن النظام الحسي       " اليزدي   -٥٥

مطبعــة جامعــة  ، وحــسين أمــين ، عبــد المــنعم محمــد حــسنين  : ترجمــة وتحقيــق  ، الــسلجوقية

 .م ١٩٧٩، بغداد

@      @      @ 
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Parks in Persia in the 5th Century AH 
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Abstract: 

This research studiesPersian parksduring the fifth century AH when three 

Muslim countries were fightingone another to rule overPersia:  the Seljuk 

Empire, theGhaznavid Empire in the East, and the Buyid State in the West until 

the whole state was controlled by the Seljuk Empire in 454 AH.   

These parks were veryvaried andthe most important among them were 

markets. They were adorned on holidays and special occasions andthecaliphs' 

messengers were received there.Gardens and orchards came next in importance 

since Persia, at that time, was known for its most beautiful parks and gardens in 

the world. It had  sha`bBavan, Shidan meadow and Hamadan towns. Then, the 

squares which received special care from the rulers as they housed horse racing 

and wrestling. Winners were awarded valuable prizes. In addition, the squares 

were used for the defamation of arrested people. Walkingin the desert and 

hunting were among the favored activitiesof the Persians and their sultans. 

Finally, Persia was characterized by having many beaches and rivers which were 

considered the most important destinations for walks, such asZarandoz River. 

Because beaches and rivers were so beautiful, the Persian people held some of 

their occasions and festivals there.  
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حتى نهاية أثر نشأة بغداد على نمو النشاط التجاري في موانئ الخليج العربي  

  )  م ٨٤٧ ـ ٧٦٢/هـ ٢٣٢ـ ١٤٥  (العصر العباسي األول
 
 الصالح  عثمان لمياء بنت عبدالرحمن .د

 كلية اآلداب -الحضارة وقسم التاريخ 
 رحمن ميرة نورة بنت عبدالاألجامعة 

 
 

 :ملخص الدراسة
 البحريـة بـين   لميـة  الخليج العربي والبحر األحمر منذ القدم يتناوبان السيادة على طرق التجارة العا  كان

 م وانتقـال عاصـمة الخالفـة اإلسـالمية     ٧٤٩/  هــ   ١٣٢  إال أنه مع قيـام الدولـة العباسـية عـام              ،الشرق والغرب   

 م انتقلــت الفعاليــات  ٧٦٢/ هـــ ١٤٥و جعفــر المنــصور عــام  مــن دمــشق إلــى بغــداد التــي أســسها الخليفــة أبــ    

 مكانتـــه موانئـــه ذلـــك علـــى أن يـــستعيد الخلـــيج و ساعدالتجاريـــة مـــن البحـــر األحمـــر إلـــى الخلـــيج العربـــي فـــ  

 ، فانتعشت التجارة فيه حيث ارتبطت العاصمة بغـداد مائيًـا بواسـطة    االقتصادية ، وشهرته التجارية العالمية  

ة  الخلـيج    مـوانئ نهري دجلة والفـرات ب      والبـصرة وسـيراف ، وازدهـرت المالحـة البحريـة وتـدفقت عليـه                كاألُبُلـَّ

السلع والمتاجر نتيجـة حرصـخلفاء بنـي العبـاس وكبـار رجـال الدولـة علـى تـأمين حاجـات الدولـة األساسـية                         

لية من بالد المشرق األقصى وشرق أفريقيا ، وجهودهم الجبارة في تأمين المـوانئ والمالحـة البحريـة         والكما

 .من األخطار       والقراصنة وغيرها 

 خالل هذه الدراسة سأتطرق إلى اآلثار التجارية لنـشأة بغـداد علـى الخلـيج العربـي وموانئـه ، وأهـم                        ومن

 واجهت الطرق التجارية ، وجهود الخلفاء العباسيين الجبارة في تأمين       الصادرات و الواردات ، واألخطار التي     

الموانئ والمالحة البحرية من تلك األخطار من أجل حماية تجارتهم التي ارتبطت بأمن الخليج العربي وأمن       

 .الثغور و الموانئ المطلة عليه 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٠٧

 هـ١٤٣٧ن شوال و الحادي واألربعالعدد
 

 :المقدمة 
يحتل الخليج العربي مكانة مرموقة في العالم وذلك بحكم موقعه الجغرافي المميز       

ا ا تجاريـًّ   وطريقـً  ، وصـل رئيـسية بـين الـشرق والغـرب          ة وكونـه حلقـ    ،في قلب العالم القديم   

                                    .أسهم في نشاط التجارة العالمية وازدهارها

ي والبحـر األحمـر منـذ القـدم يتناوبـان الـسيادة علـى طـرق التجـارة                 وكان الخليج العربـ   

 ٧٤٩/  هــ    ١٣٢ إال أنه مع قيـام الدولـة العباسـية عـام             ،العالمية البحرية بين الشرق والغرب      

م وانتقــال عاصــمة الخالفــة اإلســالمية مــن دمــشق إلــى بغــداد التــي أســسها الخليفــة أبــو        

 الفعاليــات التجاريــة مــن البحــر األحمــر إلــى     م انتقلــت٧٦٢/ هـــ ١٤٥جعفــر المنــصور عــام  

 وشـهرته   ،الخليج العربي فساعد ذلك على أن يستعيد الخليج وموانئه مكانتـه االقتـصادية            

انكمــش نــشاطه كطريــق تجــاري عــالمي وأصــبح وتــأثر البحــر األحمــر ، فالتجاريــة العالميــة 

بغـداد  تبطـت العاصـمة   حيـث ار ؛ ي مـوانئ الخلـيج العربـي   انتعـشت التجـارة فـ   و يًّـا،  ثانوهدور

ازدهـرت  و ،وسـيراف بُلَّـة والبـصرة    الخلـيج كاألُ  وانئالفـرات بمـ   و ةا بواسطة نهـري دجلـ     مائيً

خلفــاء بنــي العبــاس  المتــاجر نتيجــة حــرصو وتــدفقت عليــه الــسلع هالمالحــة البحريــة فيــ

علــى تــأمين حاجــات الدولــة األساســية والكماليــة مــن بــالد المــشرق     لــة وكبــار رجــال الدو 

والمالحــة البحريــة مــن      وجهــودهم الجبــارة فــي تــأمين المــوانئ    ، وشــرق أفريقيــا األقــصى

 وذلــك ألن حمايــة تجــارة الدولــة العباســية قــد ارتبطــت بــأمن   ؛القراصــنة وغيرهــاواألخطــار 

ألن الخليج فـي تلـك الفتـرة كـان طريـق          ؛  الموانئ المطلة عليه  والخليج العربي وأمن الثغور       

                                                                       .التجارة العالمية

ومن خالل هذه الدراسة سأتطرق إلى اآلثار التجارية لنشأة بغداد على الخلـيج العربـي            

ــومــا وصــل إليــه مــن    وموانئــه ــة فــي العــصر     ةمكان ــاة االقتــصادية والتجاري  مرموقــة فــي الحي

ــبح جـــزءًحتـــى العباســـي األول  ــا  اأصـ ــزاء مـــن هامًّـ ــية ، أجـ تميـــز بالنـــشاط و الدولـــة العباسـ

    .واالنتعاش التجاري بشكل واضح



 

 
٢٠٨

أثر نشأة بغداد على نمو النشاط التجاري في موانئ الخليج العربي 
  )  م ٨٤٧ ـ ٧٦٢ /هـ٢٣٢ـ ١٤٥  (حتى نهاية العصر العباسي األول

 الصالح  عثمان لمياء بنت عبدالرحمن .د

نــشأة بغــداد وتنظــيم   : وقــد عرضــتُ هــذه الدراســة فــي عــدة محــاور جــاءت كــاآلتي       

نشاطها المالحي في الخليج العربي، أهم موانئ الخلـيج العربـي وازدهـار التجـارة فيهـا بعـد                   

ــواردات، ف     ــاء بغــداد، ثــم الــصادرات وال ــة وجهــود     بن ــي واجهــت الطــرق التجاري األخطــار الت

الخلفاء العباسيين في حمايتهـا، وختمـت الدراسـة بخالصـة بينـت فيهـا أهـم نتـائج البحـث              

 .    التي توصلت إليها
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 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٠٩

 هـ١٤٣٧ن شوال و الحادي واألربعالعدد
 

 :نشأة بغداد وتنظيم نشاطها المالحي في الخليج العربي : ألول المبحث ا
 عاصـمة م عمـل علـى تأسـيس        ٧٥٣/هــ   ١٣٦لما تولي الخالفة أبو جعفر المنصور عام        

/ ـ هـ  ١٤٥بغـداد عـام    ، وجـاء اختيـاره ببنـاء عاصـمته      اجديدة لدولته، فخـرج  يرتـاد لـه موضـعً          

 الثـاني للخلـيج العربـي داخـل أرض الهـالل            الذي يعد الذراع    .)١( م على ضفاف نهر دجلة     ٧٦٢

سـتراتيجي  ا الكتشافه هذا الموقع اإل    وكان الخليفة أبو جعفر المنصور مسرورً     .  الخصيب

بأنها مشرعة للدنيا ، كل مـا   ... ":  ويذكر لنا اليعقوبي ما قاله المنصور في هذا الصدد   ،لبغداد

ز وفارس وعمـان واليمامـة والبحـرين، ومـا          دجلة من واسط والبصرة واألُبُلَّة واألهوا      فييأتي  

هللا الـذي ذخرهـا لـي وأغفـل عنهـا كـل مـن                فالحمـد ... يتصل بذلك فإليها ترقى وبها ترسـي        

 هـذه دجلـة لـيس بيننـا وبـين الـصين شـيء يأتينـا فيهـا                   ": ا  وقـال أبـو جعفـر أيـضً         .)٢( "تقدمني  

 .)٣( "كل ما في البحر 

 عديــدة تتفــرع منهمــا، وأنهــار أخــرى تــصب  قــد كــان لكــل مــن دجلــة والفــرات أنهــار لو

فيهما فأصبح باإلمكان تنظيم المالحة فيهما مما يعطي للسفن حرية االنتقال من مكـان              

 ونجد أن توزيع هذه األنهـار الفرعيـة كـان بـشكل يـساعد علـى ربـط بغـداد بطريـق                  .ألخر  

ت البحريـة بــين  تجـارة الخلـيج العربـي البحريــة مـن الـشمال إلــى الجنـوب، وأبـرز هــذه القنـوا        

كمــا أن المالحــة فــي نهــر دجلــة بــين بغــداد   . )٤(الفــرات نهــر عيــسى ونهــر صرصــر و دجلــة 

                                     
 الـسالم  مدينـة  أو بغـداد  تاريخ –)  م ١٠٧١/  هـ ٤٦٣ت ( الحافظ أبي بكر أحمد بن علي : الخطيب البغدادي  )١(

عبـدالحكيم ، محمـود فـؤاد ، جمـال       :  راضـي    ، ٦٦ص -١ج – ت.د – لبنـان  – بيـروت  – العلميـة  الكتب دار –
  .٧٤ – ٧٣ ص – م ٢٠٠٣ – القاهرة – للطباعة الدولية الشركة – بغداد أوراق –العسكري 

 – بريـل  مطبعـة  – البلـدان  كتـاب  –)  م ٨٩٧/  هـ ٢٨٤ت ( أحمد بن أبي يعقوب واضح الكاتب     :  اليعقوبي )٢(
  .٢٣٨ – ٢٣٧ص – م ١٨٩٣ – ليدن

 – تــاريخ الرســل و الملــوك  -)  م ٩٢٢/  هـــ ٣١٠ت ( ملــي أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد اآل  : الطبــري  )٣(
  .٦١٤ص – ٧ج – م ١٩٦٧ – القاهرة – المعارف دار –براهيم إ الفضل أبو محمد تحقيق

ت ( ا الحنفـي المعـروف بالبـشاري    شمس الدين أبو عبداهللا محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر البنـّ          : المقدسي   )٤(
/  هــ  ١٤١١ – ٣ ط– القـاهرة  – مكتبة مـدبولي  – أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم –)  م ٩٨٥/  هـ   ٣٧٥



 

 
٢١٠

أثر نشأة بغداد على نمو النشاط التجاري في موانئ الخليج العربي 
  )  م ٨٤٧ ـ ٧٦٢ /هـ٢٣٢ـ ١٤٥  (حتى نهاية العصر العباسي األول

 الصالح  عثمان لمياء بنت عبدالرحمن .د

زاء ـذه األجـ ـمجـراه فـي هـ    اعـتـس ال اه نظـرً ـزائـ ـة أجـل مـن بقيـ  ـسهـ أربي كانت ـليج العـوالخ

ة ـالحـــرات كانــت صــــن الفــــة مـيـلـزاء الــسفجــــك األـذلــــك.)١(خــرى زاء األـها فــي األجــ ـعنــ

  حاصالت                                        كانت تصلهاريقـن طــفع ربي،ـج العيتى الخلـة حـالحمـلل

 دجلـة   عــــبر وبـذلك صـارت بغـداد مدينـة عظيمـة تـنعم بمـا ينقـل                  .)٢(الشرق إلى بغداد    

والفـــرات مـــن متـــاجر الـــبالد المحيطـــة بهمـــا أو المتـــصلة بفروعهمـــا، وتـــوفرت بهـــا الـــسلع 

ــادر مــن نفــائس الــشرق والغــرب       ،ريــة المختلــف التجا   وتــزودت أســواقها بكــل غريــب ون

جتمــع فيهــا مــا هــو متفــرق مــن جميــع األقــاليم مــن  ا وقــد ": بأعــداد كبيــرة يقــول الجــاحظ 

 .)٣( "أنواع التجارات والصناعات 

 وآثرها جميع أهل اآلفاق على أوطانهم فلـيس مـن   ": وكذلك وصفها اليعقوبي بقوله    

 .)٤( "جتمع بها ما ليس في مدينـة بالـدنيا     ا ومتجر ، ومتصرف ، ف     حلة   إال ولهم فيها م    أهل بلد 

 من آفاق بعيدة للحصول على السلع المتنوعـة ممـا جعـل أسـواق      يقصدونهاوأصبح التجار   

 .بغداد تعج بالحركة التجارية

تقـى  وبذلك يكون الخليفة أبو جعفر المنصور قد انتبه إلـى أهميـة وقـوع بغـداد علـى مل       

 ألن ذلــك يكفــل تمويــل أســواقها، ويــسهل االتــصال بينهــا وبــين أنحــاء     ؛ الطــرق التجاريــة

الدولـــة، ويـــشجع التجـــارة التـــي أصـــبحت تـــسلك طريـــق الخلـــيج العربـــي فالبـــصرة وبغـــداد 

                                                                                   
 التجـــارة و المالحـــة فـــي الخلـــيج العربـــي فـــي العـــصر   –ســـليمان إبـــراهيم :  ، العـــسكري ١٢٤ ص– م ١٩٩١

  .٨٣-٨٢ ص–ت . د– القاهرة – مطبعة المدني –العباسي 

 ١٤٠٢ – الكويـت  جامعـة  – الـسالسل  ذات –ر العباسـي    العـص  فـي  العراق تجارة –حسين علي   : المسري   )١(
 ١٦١-١٦٠ص – م ١٩٨٢ / هـ

)٢( Palmer,E.H.,M.A.: Haroun Al Raschid Caliph of  Bagdad , London : Marcus 

Ward & co. , Chandos street , and Royal Ulster works Belfast ١٨٨١ , p.٥٦     

 بالتجـارة  التبـصر  –)  م ٨٦٨/ هـ ٢٥٥ت ( أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصري       : الجاحظ   )٣(
 – ت.د – ٢ط – القـــاهرة – النـــشر و الترجمـــة و التـــأليف لجنـــة – الوهـــاب عبـــد حـــسين حـــسن تحقيـــق –
 .٤٠ص

  .٧ ص– كتاب البلدان –اليعقوبي  )٤(



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢١١

 هـ١٤٣٧ن شوال و الحادي واألربعالعدد
 

ا عن البحر األحمر فكان هذا التغيـر فـي صـالح التجـار الـذين اسـتطاعوا أن          يًّوتحولت تدريج 

ا للتجـارة   ا نموذجيـًّ   بغـداد مركـزً    فغـدت . )١(في مجاالت مختلفـة   يوسعوا نشاطهم التجاري    

ــذلك العــصر و        ــي كانــت إحــدى المالمــح العظيمــة والهامــة ل ــة الت  بفــضل تنظــيم  هــذاالدولي

ة وبـذلك وألول مـر    . اتصالها بالخليج العربي عن طريق شبكة هامـة مـن القنـوات المالحيـة             

بـالخليج العربـي وبحـر العـرب عبـر          تصبح عاصمة لدولة إسالمية عربية علـى اتـصال مباشـر            

 .)٢(ن يصبان في الخليج العربي ينظام مائي يعتمد على نهري دجلة والفرات اللذ

وقد نظمت السلطات العباسية شبكة من القنوات من أجـل تـسهيل ربـط العاصـمة                

ــ ج الع ـليـ ـاه الخ ـميـ برة  ـا عبر مدينـة البـص     بغداد جنوبً  . وصـرفت مبـــالغ ضـخمة     ،   رةًـاشـ ـربي مب ـ

ــصرة المــس  ـوقــد أحــص  ــة      ـتـيت أنهــار الب ــري فــزادت عــن مائ ــة وال خدمة فــي المالحــة النهري

 . )٣(وعشرين ألف نهر 

ــذل العباســي    ــرة ألجــل تنظــيم شــبكة المالحــة      لن يويتــضح مــن ب هــذه الجهــود الكبي

النهرية جنوب بغداد على رغبتهم وحرصهم على االتـصال المباشـر بميـاه الخلـيج العربـي             

تـاحتهم الفرصـة أمـام أهـل     إوكـذلك   متهم على طريقه التجاري الهـام  ودعم مكانة عاص  

ا رائجـة لبــضائع  بغـداد للمـشاركة فـي نــشاط هـذا الطريـق التجـاري، فأصــبحت بغـداد سـوقً        

 ،وراجت في منطقة الخليج العربي حركـة مالحـة واسـعة   . )٤(الشرق والغرب على السواء   

                                     
 تجارة العراق البحريـة مـع إندونيـسيا    –عادل محيي الدين :  ، األلوسي  ٢١ ص –السابق   المرجع   –الجاحظ   )١(

 – ٢٠٥ ص –ت . د– العــراق – منــشورات وزارة الثقافــة و اإلعــالم  –حتــى أواخــر القــرن الــسابع الهجــري   
٢٠٦.  

 –النشر  و للطباعة ةالمتحد الدار – زيادة   نقوال ترجمة – الهندية العربية العالقات –أحمد  : السيد مقبول    )٢(
  .١٢١ص – م ١٩٧٤

 مكتبــة دار منــشورات – األرض صــورة –)  م ٩٧٧/  هـــ ٣٦٧ت ( محمــد بــن علــي النــصيبي   : ابــن حوقــل   )٣(
 . ٩٠ ، ٨٦ص –حة في الخليج العربي المال و التجارة –  ، العسكري ٣١٢ص – ت.د – بيروت – الحياة

 العالقــات الدبلوماســية للخالفــة  –أحمــد تــوني  : لطيــف  ، عبــد ال٨٧ ص–  المرجــع الــسابق  –العــسكري  )٤(
 –م ٢٠٠٤  –  مـــصر  – مركـــز اإلســـكندرية للكتـــاب – هـــــ رؤيـــة حـــضارية ٢٣٢ – ١٣٢العباســـية مـــن عـــام 

  .١٢٣ص



 

 
٢١٢

أثر نشأة بغداد على نمو النشاط التجاري في موانئ الخليج العربي 
  )  م ٨٤٧ ـ ٧٦٢ /هـ٢٣٢ـ ١٤٥  (حتى نهاية العصر العباسي األول

 الصالح  عثمان لمياء بنت عبدالرحمن .د

 شــمال الخلــيج، ولقيــام تلــك    وذلــك لوقــوع عاصــمة الخالفــة العباســية علــى مقربــة مــن       

ا تنقل عليه السفن من الخليج وإليـه، لتنـدفع       ا تجاريًّ العاصمة على نهر دجلة الذي كان خطًّ      

 .)١( لبالد الشرق ةبعد ذلك في المحيط الهندي متجه

وقد عال شأن بغداد سريعًا، وأصبحت مركزًا كبيرًا يحفل بالناس والمال والتـرف، بـل               

ة األولى فـي تلـك الفتـرة، فكـان هـذا مـن شـأنه تنـشيط التجـارة فـي           وصارت المدينة التجاري 

ــة والبــصرة          ــا؛ حيــث صــارت األُبُلَّ ــى الــشرق األقــصى وشــرق أفريقي ــيج العربــي إل مــوانئ الخل

وسيراف أهم موانئ السفن البحرية التي تنقل منها السلع والبضائع إلى بغـداد وذلـك عبـر         

لخالفة العباسية إلى بغداد دفعة ً قوية دفعـت إلـى   إذًا كان نقل عاصمة ا  .)٢(السفن النهرية   

 .األمام التجارة البحرية الواردة إلى موانئ الخليج العربي والصادرة منه 

وكــان ال بــد لمــوانئ الخلــيج العربــي أن تلعــب دورًا بــارزًا فــي توســيع العالقــات التجاريــة  

شــرق أفريقيـا مــن  بـين عاصـمة الخالفــة العباسـية مـن جهــة وبـين بلــدان الـشرق األقـصى و       

جهــة أخــرى لمــا لــسكانها مــن قــدم راســخة فــي ميــاه البحــار، خاصــة وأن الخلــيج العربــي      

 .يشكل المنفذ البحري الطبيعي للدولة العباسية 

ويتـضح ممـا سبق أن بنـاء العباسـيين بـغداد واتخـاذهـا مـركـزًا لخـالفتهم، وارتبـاطهــا         

الخلـيج العربـي والمحـيط الهنـدي، ومـا صـار إليـه المجتمـع                 بالبـصرة الـتي تـعـد بــوابتـها عـلــى     

الجديد من تطور وتمدن وزيادة احتياجات، ساعد على ازدهار التجارة والمالحـة فـي مـوانئ          

 .الخليج العربي في العصر العباسي األول

 

@      @      @ 

                                     
  .٤٣ ص– م ١٩٦٥/  هـ ١٣٨٥  –  القاهرة  –  مطابع دار الغد – الخليج العربي –قدري : قلعجي  )١(

 العـــرب والمالحـــة فــي المحـــيط الهنــدي فـــي العـــصور القديمــة وأوائـــل القـــرون    –جـــورج فــضلو  : حــوراني   )٢(
 .١٩٧ – ١٩٥ ص –ت . د– القاهرة – مكتبة األنجلو المصرية –  ترجمة السيد يعقوب بكر -الوسطى 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢١٣

 هـ١٤٣٧ن شوال و الحادي واألربعالعدد
 

 :ء بغداد أهم موانئ الخليج العربي وازدهار التجارة فيها بعد بنا: المبحث الثاني 
بلغــت مــوانئ الخلــيج العربــي مكانــة مرموقــة فــي النــشاط التجــاري بعــد أن اســتعادت   

مكانتهـــا االقتـــصادية التـــي تراجعـــت زمـــن الخالفـــة األمويـــة بـــسبب تحـــول أغلـــب الطـــرق  

ورأينـا مـا كـان لبنـاء مدينـة         . التجارية البحريـة العالميـة إلـى البحـر األحمـر والبحـر المتوسـط              

باســي األول واتخاذهــا عاصــمة للخالفــة اإلســالمية مــن أثــر كبيــر فــي      بغــداد فــي العــصر الع 

حيـث أصـبحت هـذه المـوانئ تـتحكم فـي طـرق        ؛ ازدهار المالحة البحرية في الخليج العربـي  

التجــارة وفــي حركــة االســتيراد والتــصدير فــي منطقــة الخلــيج العربــي، وأصــبحت تــستقبل    

ــزود    ــوين والـــشحن والتـ ــة للتمـ ــداد   الـــسفن والمراكـــب التجاريـ ــام علـــى امتـ ــاه والطعـ بالميـ

 :وسنتناول أبرز هذه الموانئ . سواحل الخليج العربي

 :األُبُلَّة 

تقع األُبُلَّة في نهاية الرأس الجنوبي لنهري دجلـة والفـرات وعلـى زاويـة الخلـيج العربـي              

بالقرب من البصرة على نهر األُبُلَّة الذي عرف باسمها والذي كان مزدحمًا بحركة الـسفن               

. )٢(يرجــع تاريخهــا المالحــي لعهــد اإلســكندر األكبــر. )١(ليئــة بالــسلع والبــضائع المختلفــةالم

وتمتعـت بـدور الوسـيط فـي التجـارة          . )٣(وقد عرفت قـديمًا بأنهـا مـستودع تجـارات الـشرق           

 .البحرية مع الشرق 

 ؛ ةولقد كـان النتقـال مركـز الخالفـة العباسـية إلـى بغـداد دور فـي زيـادة االهتمـام باألُبُلَّـ                    

لتكـون  ؛ حيث كـان قربهـا مـن بغـداد وقابليـة مينائهـا اسـتيعاب الـسفن البحريـة سـأعدها                   

 مرفـأ ســفن البحــر : " نقطـة االتــصال البحـري بــين عـدة منــاطق مختلفـة حتــى وصـفت بأنهــا      

                                     
  .٢٣٤ ص– تجارة العراق في العصر العباسي –المسري  )١(

 –)  م   ١٢٢٨/  هــ    ٦٢٦ت  ( بـداهللا الرومـي البغـدادي       شهاب الدين أبو عبـداهللا يـاقوت بـن ع         : ياقوت الحموي    )٢(
  .٩٧ ص– ١ ج–ت . د– بيروت – دار صادر –معجم البلدان 

  .٦١ ص– تجارة العراق البحرية –األلوسي  )٣(



 

 
٢١٤

أثر نشأة بغداد على نمو النشاط التجاري في موانئ الخليج العربي 
  )  م ٨٤٧ ـ ٧٦٢ /هـ٢٣٢ـ ١٤٥  (حتى نهاية العصر العباسي األول

 الصالح  عثمان لمياء بنت عبدالرحمن .د

وكانت تسمى بأرض الهنــد أو ثغــر الهنــد        . )١(" من عمان والبحرين وفارس والهند والصين       

ح عـــن وضعـهـا كمينـاء تجـــاري يتصل عــبر شــط العــرب والخـلـيـج العــربي           كتعـــبيـر واضــ 

وكـان ابـن خرداذبـة مـن أوائـل الجغـرافيين المـسلمين الـذين تحـدثوا                  . )٢(بالشـــرق  األقصى  

عـــن األُبُلَّـــة وأهميتهـــا كمحطـــة كبـــرى فـــي تجـــارة الـــشرق العالميـــة، كمـــا وضـــع دلـــيالً           

 البحري الذي يبدأ من مصب دجلة عند األُبُلَّة وينتهي إلـى بـالد              للمسافرين وصف فيه الطريق   

  .)٣(الهند والصين

وقد ظلت األُبُلَّة مركزًا للتجارة البحرية مع الـشرق األقـصى حتـى حفـرت قنـاة ربطـت                   

هذا الميناء بالبـصرة  وكـان سـبب حفـر هـذه القنـاة لتجنـب دوارة كانـت فـي مـدخل مينـاء                          

فن الكبيرة ، ثم ارتبط ازدهار هذا المينـاء بازدهـار تجـارة البـصرة إلـى                 األُبُلَّة تعيق مرور الس   

ــا للبــصريين فــي حــين أصــبحت البــصرة هــي المركــز      أن تــضاءلت أهميتــه فأصــبح مينــاء ثانويًّ

 .)٤(الرئيسي للتجارة الشرقية بصورة عامة

 :البصرة 

 م ٦٣٧ /هــ  ١٦أنشئت البصرة في عهد الخليفة عمر بن الخطـاب رضـي اهللا عنـه عـام            

على ساحل نهر دجلة في الطرف الشمالي من الخليج العربي، وقد صارت زمن العباسـيين              

ــرة          ــالد فــارس والعــراق والــشام والجزي ــدة مــن وســط ب تمثــل نقطــة التقــاء الطريــق الممت

                                     
 تحقيق السيد عبـدالمنعم عـامر   – األخبار الطوال –)  م ٨٩٥/  هـ ٢٨٢ت ( أبو حنيفة بن داوود    : الدينوري   )١(

  .١١٧ ص– م ١٩٦٠ – القاهرة –

 البدء و التاريخ    -)  م   ٩٦٦/  هـ   ٣٥٥ت نحو    (–المطهر بن طاهر  :  ، المقدسي  ٣٤٦ ص – ٣ج–تاريخ الطبري  )٢(
  .٧٥-٧٤ص– ٤ج–ت. د– القاهرة –

 – المـسالك والممالـك    –)  م   ٩١٢/  هــ    ٣٠٠ت  ( أبو القاسم عبيداهللا بـن أحمـد الخراسـاني          : ابن خرداذبة    )٣(
  .١٥٣ ص–ت . د– ليدن –مطبعة بريل 

 تجـارة الخلـيج بـين المـد      –عطيـة   :  ، القوصـي     ٩٩ ص – التجارة و المالحة فـي الخلـيج العربـي           –العسكري   )٤(
 تــصدرها جامعــة الكويــت والجمعيــة      دوريــة محكمــة   –والجــزر فــي القــرنين الثــاني والثالــث الهجــريين       

 ربابنة –خالد سالم : ،  محمد ١١-١٠ص – م ١٩٨٠يونيو /  هـ ١٤٠٠ رجب – ١٨ العدد –الجغرافية الكويتية 
  .٥٧ ص – م ١٩٨٢/  هـ ١٤٠٢ – ١ ط– الكويت –الخليج العربي ومصنفاتهم المالحية 
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 هـ١٤٣٧ن شوال و الحادي واألربعالعدد
 

ــسلع          ــأنواع  ال ــة ب ــي ، ومركــز إبحــار واســتقبال الــسفن المحمل ــيج العرب ــر الخل ــة عب العربي

حيــث كانــت تــرد إليهــا تجــارات الهنــد   . )١(ة الــشرقية فــي الخلــيج والبــضائع الخاصــة بالتجــار 

والصـين وفـارس وعمـان واليمـامة والبحـرين لتـوصلهـا إلى عاصمة الـدولة اإلســالمية بغــداد             

وزاد ارتباطهـــا ببغـــداد فـــي العـــصر العباســـي مـــن   ،)٢(عـــن طريـــــق نقـلهــــا بالـــسفن النهريـــة 

اق عين الـدنيا والبـصرة عـــين العـــراق وبــاب بغــداد              العر:" نشاطها التجاري يقول الجاحظ     

ـــلوبة مـــن          ــســلع المجـ ـــواع ال ــضـــروب المـــتاع ، وأنـ ـــق ب ـــتها المتــدفـ الكـــبير ومـدخـــل دجلـــ

ــا  والبـــصرة مدينـــة : " ويـــصفها اليعقـــوبي بقولـــه  . )٣(" أطـــــراف الـــدنيا  الـــدنيا ومعـــدن تجارتهـ

 . )٤("وأموالها

ــا لتجــارة المــواد الغذائيــة فــي الخلــيج العربــي؛ حيــث     وقــد أصــبحت البــصرة م  ركــزًا هامًّ

حملــت الــسفن منهــا حاصــالت العــراق إلــى شــواطئ شــبه الجزيــرة العربيــة المطلــة علــى        

الخليج العربي الفتقارها إلى المواد الغذائيـة بـصفة خاصـة     كمـا نعمـت باالسـتقرار نتيجـة                       

ــا التـــي ســـاعدت المـــسافر   ــا فـــي أســـفارهم  ون علـــىتـــوفر المـــواد الغذائيـــة بهـ  التـــزود منهـ

 .)٥(الطولية

وبلغت تجارة البصرة فيما بين منتصف القرن الثاني ومنتصف القـرن الثالـث الهجـريين               

ازدهارًا   عظيمًا ، وكان ألهلها سفن خاصة بهم يتاجرون بهـا فـي أعـالي البحـار           )  م   ٩-٨( 

                                     
 ٢٠٠٣ – عمـان   – األردن   – دار أسـامة للنـشر و التوزيـع          – موسوعة تاريخ الخليج العربي      –محمود  : شاكر  ) ١(

  .١٥١ ص– ١ ج–م 

القـات التجاريـة بـين دول الخلـيج و بلـدان الـشرق األقـصى وأثـر ذلـك فـي                    الع –أحمـد عبدالحميـد     : الشامي   )٢(
  .١٣ ص– م ١٩٧٨ – القاهرة – مكتبة نهضة مصر –بعض الجوانب الحضارية في العصور الوسطى 

 . وما بعدها ٣ ص– التبصر بالتجارة –الجاحظ  )٣(

  .٣٢٣ ص– كتاب البلدان –اليعقوبي  )٤(

  .٩٥ ص –حة في الخليج العربي  التجارة و المال–العسكري  )٥(
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، حتى غـدت مـن   )٢(إلى البصرة  وكانت السفن الصينية تأتي      )١(حتى يصلون إلى الهند والصين    

ألــم تــسمع  : " ونجــد المقدســي يــشيـد بالبــصـرة قــائالً   . أهــم المراكــز التجاريــة فــي العــالم   

 )٦(هــي معــــدن الآللــئ والجــواهر وفرضــة البحــر )٥( وطرائفهـــا وبأرزّهـــا)٤(البــصرة وبـــزها )٣(بخـــز

 . )٧("ومطرح البر

البـــصرة الـــتي أصبـــحت مـــن أهـــم مراكـــز وقـــد تـدفقـــت ســـلع العـــراق الــصنـاعيـة عـــلى 

تصـديرها إلى سـائـر أرجـاء شبـه الجزيرة العربية وغيرها من األقاليم، وأخذ نـشاط الخلـيج               

التجــاري يتركــز فــي البــصرة ويتحــول عــن بعــض المراكــز القديمــة كــدارين بــالبحرين التــي   

ــذي حــدث فيهــا وارتباطهــا بب       ــوا   انتقلــت تجارتهــا للبــصرة بعــد التطــور ال غــداد ، حيــث حول

                                     
 التجـارة  –محمـد حـسن عبـدالكريم      :  ، العمـادي     ٩ ص – تجارة الخليج بـين المـد والجـزر          –عطية القوصي    )١(

 – م ١٩٩٧ – األردن – إربـد  – مؤسسة حمادة –ه ٤وطرقها في الجزيرة العربية بعد اإلسالم حتى القرن         
 مكتبــة –فــي العــصر اإلســالمي دراســة تاريخيــة وحــضارية   الخلــيج العربــي –عبــداهللا :  ، أبــو عــزة ٢٧٥ص

 ١١٦ ص-هـ ٢٠٠١ – ه ١٤٢١ – الكويت –الفالح 

 مـروج  –)  م ٩٥٧/  هــ  ٣٤٦ت (أبو الحسن علي بن الحسين بن علـي بـن عبـداهللا الـشافعي               : المسعودي   )٢(
 – ١ ج–ت . د–  بيـروت – دار المعرفـة  – تحقيـق محمـد محيـى الـدين عبدالحميـد           –الذهب ومعادن الجوهر    

  .١٤٢ – ١٤٠ص

جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن : ابن منظور . ثياب تنسج من صوف وإبرسيم : الخز  )٣(
 – ١ ط– بيـروت  – دار صـادر   – لسان العـرب     –)  م   ١٣١١/ هـ  ٧١١ت  (أحمد بن أبي القاسم األنصاري المصري       

  . ٣٥٤ – ٥ ج–  م ١٩٩٠/  ه ١٤١٠

  .٣١٢ - ٣١١ ص– ٥ ج– المرجع السابق –ابن منظور .  نوع من الثياب :البز  )٤(

نبات حولي يزرع في معظم البالد الحارة والمعتدلة ، ال غنى له عن الماء ، لـذلك يـزرع فـي الـسهول                     : األرزّ   )٥(
 – عـالم الكتـاب   – معجـم اللغـة العربيـة المعاصـر        –أحمـد مختـار     : عمـر . المنخفضة ، حبة يطبخ ويؤكـل       

 – بيـروت  – دار العلم للماليين     – الرائد معجم لغوي     –جبران  :  ، مسعود    ٨٣ص-١ ج -م  ٢٠٠٨ –لقاهرة  ا
 .٤٤ ص– م ١٩٦٧ – ٢ط

_ المعجـــم الوســـيط _ إبـــراهيم ، عبـــد الحلـــيم منتـــصر وآخـــرون : أنـــيس . محـــط الـــسفن : فرضـــة البحـــر  )٦(
  .٦٨٣ص  _٢ج_ م ١٩٧٢_ القاهرة

  .١٢٨ص _ أحسن التقاسيم _ المقدسي  )٧(
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نــشاطهم وثــرواتهم إلــى هــذا المركــز التجــاري الرئيــسي علــى رأس الخلــيج العربــي، لــذلك  

اجتهد الخلفاء العباسيون لدعم هذا المركــز التجـاري الهـام عـن طريـق تزويــده بقنــوات                   

 .)١(مائية من دجلة لتوفير المياه العذبة

 الخلـيج العربـي متجهـة نحـو          وكانت البضائع تحمل من البصرة ثم تـسير الـسفن فـي           

ــأتي الــسفن الــصينية لتــشحن البــضائع مــن هــذا         الــساحل الــشرقي عنــد مينــاء ســيراف فت

الميناء ، وتتزود بالماء ثم تـسلك الجانـب الغربـي للخلـيج مـارة بـساحل عمـان لكـي تتـزود                     

 .)٢(مرة أخرى بالماء والمؤن استعدادًا للرحلة الطويلة للهند

مدينـة البـصرة إلـى مينـاء كـانتون بالـصين سـتة أشـهر أو                 وكانت تستغرق الرحلة من     

أكثــر تتخللهــا فتــرات الوقــوف فــي المــوانئ ، وكــذلك رحلــة العــودة تــستغرق نفــس المــدة  

تقريبًا ، إذًا فرحلة الذهاب والعودة معًا تستغرق عامًا ونصف عام ، وكـان الرجـال يقـضون                  

 .)٣(الصيف بين أهاليهم قبل ذهابهم للرحلة التالية

ذلك نجد أن مدينة البصرة قد احتلت مركزًا هامًّا في التجـارة الداخليـة والخارجيـة ،            وب

وأصبح ميناؤها الواسع يعج بحركة الـسفن البحريـة والنهريـة بفـضل موقعهـا الهـام علـى               

 .الخليج العربي 

 :البحرين 

ن يقصد بها المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية الممتدة على الخليج العربي م           

البصرة شماالً حتى عمان جنوبًا ، والتي سميت إلى جانب البحرين بهجـر ، والخـط ، إال أنهـا      

 . )٤(اشتهرت زمن العباسيين باسم البحرين

                                     
 – فتـوح البلـدان   –)  م   ٨٩٢/  هــ    ٢٧٩ت  ( أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر بن داوود البغدادي           : البالذري   )١(

 – ، العـسكري  ٤٤٦ – ٤٤٥ ص– م ١٩٥٦ – القاهرة – مكتبة النهضة المصرية  –نشر صالح الدين المنجد     
  .٩٨-٩٦ ص–التجارة والمالحة في الخليج العربي 

 مطبعـة  – تحقيق إبراهيم خـوري  – أخبار الصين و الهند ومعه كتاب أبي زيد السيرافي         –التاجر  سليمان  ) ٢(
  .٢٠٨ ص– العرب و المالحة في المحيط الهندي – ، حوراني ١٦-١٥ ص–ت . د– بيروت –دار الموسم 

  .٢٢١-٢١٩ ص– المرجع السابق –حوراني  )٣(
  .١٠١ ص – المرجع السابق –العسكري  )٤(
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  )  م ٨٤٧ ـ ٧٦٢ /هـ٢٣٢ـ ١٤٥  (حتى نهاية العصر العباسي األول

 الصالح  عثمان لمياء بنت عبدالرحمن .د

ج وقـد تفـوقت أهمــية البحـرين في المالحة على أقـاليم السواحل الشرقيـة من الخليــ            

ــى    واســتواء أرضــها ، وموانئ العـــربي وذلــك لطــول ســواحلها ،     ــيج ، إل ــدة علــى الخل هــا العدي

جانب مهارة أهلها في ركـوب البحـر، وفـي صـناعة الـسفن؛  حيـث ذاع صـيتهم فـي البحـار                        

 .)١(لمهارتهم المالحية وشجاعتهم أمام العواصف واألنواء

ولقــد كانــت مــوانئ البحــرين بمثابــة نقطــة اتــصال بــين المحطــات التجاريــة فــي الخلــيج 

فة العباسـية والمراكـز التجاريـة األخـرى التـي تليهـا خاصـة        العربي وبين بغداد عاصمة الخال   

وأن الدولة العباسية قد اتجهت في العصر العباسي األول إلى الشرق األقصى، كمـا تميـزت         

هذه الموانئ كونها مركزًا هامًّا من مراكز صيد اللؤلؤ وقاعدةً كبرى تقصدها السفن لنقل              

ــرًا مـــن قائمـــة صـــادرات الخلـــيج       هـــذه الـــسلعة الثمينـــة التـــي أصـــبحت تـــشكل جـــزءً   ا كبيـ

 .  )٢(العربي

وقد غدت موانئ البحرين مراكز لرسو كثيـر مـن الـسفن التجاريـة فـي رحالتهـم عبـر               

ميــاه الخلــيج العربــي مــن الهنــد   والــصين والعــراق وفــارس وغيرهــا، فــأدى ذلــك إلــى ازديــاد       

ريــق التجــاري البحــري  حركــة األســواق فــي مــوانئ البحــرين التجاريــة الســتفادتها مــن الط    

القادم مـن المحـيط الهنـدي ومـن البحـر العربـي مـن خـالل الخلـيج العربـي فـي اتجـاه بغـداد                           

عاصــمة الخالفـــة العباســية ، فكانـــت الــسفن التـــي تــسلكه فـــي الــذهاب والعـــودة تحمـــل      

ومـن أشـهر مـوانئ البحـرين مينـاء      . البضائع من أماكن الوفرة إلى أسواق الدولـة اإلسـالمية         

 التـي تميـز ميناؤهـا بموقعـه الجغرافـي اإلسـتراتيجي       )٣(ر ، قطر ، القطيف ، جزيرة أُوال    العُقيْ

حيث إنه يعتبر محطة تجارية تمر عليهـا معظـم الـسفن القادمـة مـن جهـات مختلفـة فـي                      

                                     
  .١٣-١٢ ص– العالقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق األقصى –شامي ال )١(

 – مطبعـه بريـل   – األعالق النفيسة –)  م ٩٠٢/ هـ ٢٩٠كان حياً سنة ( أبو علي أحمد بن عمر  : ابن رسته    )٢(
  .١٢ ص– المرجع السابق – ،  الشامي ١٨٢ ص– م ١٨٩٢/ هـ ١٣٠٩ –ليدن 

مملكـة البحـرين فـي الوقـت الحاضـر ، واسـمها فـي التـاريخ القـديم دِلمـون ومنـذ قبيـل                        يقصد بجزيـرة أُوال      )٣(
ثم اختصر اسم البحرين الذي كان اسماً لشرقي الجزيرة " أُوال"اإلسالم وفي العصور اإلسالمية اسمها      

 .العربية عدا عمان لتحمله جزيرة البحرين الحالية 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢١٩

 هـ١٤٣٧ن شوال و الحادي واألربعالعدد
 

طريقها إلى العراق أو العائدة منه وهي محملة بالبضائع والـسلع المختلفـة خاصـةً بعـد بنـاء                   

 للخالفــة اإلســالمية، وتكــاثر ســكانها والحاجــة لتــوفير أســباب       بغــداد واتخاذهــا عاصــمة  

فنـــرى هـــذه . )١(الرخـــاء االقتـــصادي وتلبيـــة حاجـــاتهم علـــى اخـــتالف درجـــاتهم وأذواقهـــم 

 حيــث كانــت     تــستقـبل الــسفن التــي تحـــمل   ؛ المــوانئ قــد انتعــشت تجارتهــا وتوســعت  

يم األخــرى ومــن ثـم تنــقلها      األقـال  البضـائع الثمينـة من أسـواق الهنـد والـصـين وغــيرها مــن          

 .إلى بغداد ، كما أن أسواقها قد ازدهرت وأصبحت تعج بأنواع البضائع والسلع التجارية 

 :عمان 

قاعدة الخليج العربي، وتقع على المدخل الجنوبي لشاطئ الخليج العربـي وتطـل علـى            

ائجـة الممتـدة مـن الـصين     أي أنها تقع على الطريق الرئيـسي للتجـارة الر     . )٢(المحيط الهندي 

وتــضم عمــان عــددًا مــن المــدن ذكرهــا       . إلــى المــدن الواقعــة علــى جــانبي الخلــيج العربــي       

 . )٣ (...المقدسي ومنها صحار ، نزوة ، سلوت ، القلعة ، مسقط 

ألنها صارت ملتقى السفن التجاريـة      ؛  وقد اشتهر منها صحار في العصر العباسي األول       

ي والمتجهة بتلك البضائع والسلع إلى الشرق األقصى وشرق         المحملة بسلع الخليج العرب   

أفريقيا ، كما تجمع فيها تلك السفن التجارية أثناء عودتها من رحلتها قبل انعطافها إلى   

وقـد وصـفها المقدسـي      . )٤(الخليج العربي حيث تنـزل جـزءًا مـن هـذه الـسلع التجاريـة فيهـا                

                                     
ي المالحة و التجارة اإلسالمية من صدر اإلسالم حتـى سـقوط      دور البحرين ف   –محمود أحمد محمد    : قمر   )١(

-٣٩ ص– م ١٩٩٧ – ١ ط - مـصر    – عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية       –الخالفة العباسية   
 مــوانئ الجزيــرة العربيــة علــى الخلــيج العربــي فــي العــصر العباســي إلــى    –ســعيد عبــداهللا :  ، القحطــاني ٥٤

 جامعـة الملـك   – الندوة العالمية الخامسة لدراسات تاريخ الجزيرة العربيـة          –جري  نهاية القرن الرابع اله   
  .٢٥٧ ص– م ٢٠٠٣/  هـ ١٤٢٤ – الرياض – كلية اآلداب –سعود 

  .٨٨ ص – العالقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق األقصى –الشامي  )٢(

  .٩٢ ص – أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم –المقدسي ) ٣(

 العرب و المالحة فـي المحـيط   – ، حوراني    ١١٢-١١١ ص - التجارة و المالحة في الخليج العربي      -العسكري   )٤(
 .٢٠٨ ص–الهندي 
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أثر نشأة بغداد على نمو النشاط التجاري في موانئ الخليج العربي 
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 الصالح  عثمان لمياء بنت عبدالرحمن .د

لهـم آبـار عذبـة وقنـاة حلـوة وهـم فـي سـعة مـن                ... بلدة ظريفة ممتدة على البحـر         : " بقوله  

ويقـول عنهـا ابـن      . )٢("  الـيمن    )١(كل شيء ، دهليـز الـصين وخزانـة الـشرق والعـراق ومغوثـة              

وبها من التجار والتجارة ما ال يحصى كثرة ، وهي أعمر مدينة بعمان وأكثرها ماالً               : " حوقل

ميــع اإلســالم مدينــة أكثــر  بج– الخلــيج العربــي –، وال يكــاد يعــرف علــى شــط بحــر فــارس  

وكانت صحار من أعظــم مراكــز التجـارة علـى سـاحل عمـان؛                . )٣(" عمارة وماالً من صحار   

ــا ، وكــذلك ســفن        ــيمن وأفريقي الهنــد  حيــث تــزدحم فــي مرســاها الــسفن مــن البــصرة وال

والصين وبهذا اكتسبت شهرة واسعة في التجارة بين الشرق والغرب وصارت من أغنـى              

  . )٤(لعربي ا مدن الخليج

وقد كان لموقع عمان أثر كبيـر فـي ازدهارهـا ، إضـافة إلـى أن مياههـا عميقـة ومعظـم                 

شواطئها محاطة بجبال تحميها من الرياح القويــة فساعد ذلك على نشوء المـوانئ ، هـذا                 

إلى جانـب أنهـا تقـع علـى الطريـق الرئيـسي للتجـارة الممتـدة مـن الهنـد والـصين إلـى المـدن                           

 جــانبي الخلــيج ، فــساعد ذلــك علــى أن تكــون المركــز الرئيــسي للــساحل         الواقعــة علــى 

الغـربي من الخليج العربي ، وأدى إلى تطـور المــالحة والتجــارة البـــحرية ونـشـاطها وخاصـة                  

ــصين  : " يقــول المــسعودي  . )٥( – التاســع المــيالدي –فــي القــرن الثالــث الهجــري     مراكــب ال

. )٦(" ل فـارس وسـاحل البــحرين واألُبُلَّـة والبـصرة            كانت تأتي بـالد عمـان وسـيراف   وسـاح           

وقد تمكن تجار عمان في العصر العباسي األول من تقوية صالتهم التجارية بكانتون ، بـل                

                                     
  .٦٦٥ ص – ٢ ج – المعجم الوسيط –إبراهيم أنيس . المعونة والنصرة ، جمع مغاوث : المغوثة  )١(

  .٩٢ ص– المرجع السابق –المقدسي  )٢(

  .٤٤ ص–ورة األرض  ص–ابن حوقل  )٣(

  .٢٩١ ص – تجارة العراق في العصر العباسي –المسري  )٤(

 تــاريخ عمــان فــي العــصور اإلســالمية األولــى ودور أهلهــا فــي المنطقــة   –عبــدالرحمن عبــدالكريم : العــاني ) ٥(
لنـدن   – دار الحكمـة  – تقديم صـالح العلـي    –الشرقية من الخليج العربي وفي المالحة والتجارة اإلسالمية         

  .١٨٠-١٧٨ ص– م ١٩٩٩/  هـ ١٤٢٠ – ١ ط–

  .١٤٠ ص– ١ ج– مروج الذهب –المسعودي  )٦(



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٢١

 هـ١٤٣٧ن شوال و الحادي واألربعالعدد
 

إنهم تعاملوا تجاريًّا مع سيام وجاوة وسومطرة وعدة جزر أخـرى فـي شـرق آسـيا ، كمـا                    

اء فـي تـصدير الـسلع الـصينية     أن بعضًا منهم قد استقروا في تلـك الجـزر وأصـبحوا الوسـط             

 .)١(إلى المناطق   المختلفة 

 :سيراف 

تقع سيراف على الساحل الشرقي للخليج العربـي مـن جهـة بـالد فـارس وهـي بمثابـة                    

المركز الدولي للتجارة البحرية وقد ازدهرت وأصبحت من أهم المدن التجاريـة ،وذلـك بعـد        

 .)٢(خليج العربي بعد بناء العباسيين بغداد تحول التجارة العالمية من البحر األحمر إلى ال

وممـا زاد مـن أهميـة سـيراف المالحية أن ميـناءها كان صالحًا لرسـو السفـن الضخمة             

التــي حملــت األثقــال الكـــبيرة التــي كــان يعــاد شــحنها علــى ســفن صــغيرة أو متوســطة           

اق المـصدرة للـشرق   كانـت سـلع العـر    ، وكـذلك  الحجم إلى األُبُلَّـة والبـصرة ثـم إلـى بغـداد     

ولمـا   تـصل   ،عن طريق البحر تشحن في سفن نهرية تسير في دجلة ، ثـم الخلـيج العربـي                

وقـد امتـاز مينـاء    . )٣(إلى ميناء سيراف تنقل علـى سـفن كبيـرة تحملهـا إلـى الهنــد والـصـين                

 مما ساعد على زيادة الحركة التجارية ، كما أنه يعتبر مخزنًـا            ؛  سيراف بسكون الموج فيه   

ـار لــسيــراف كانــت بــشــكل   لــذلك فــإن رحـــالت التجـــ  ؛ كبيــرًا لمختلــف البــضائع والــسلع  

بـأن  : "اإلصـطخري  ولقــد اشتـهر أهــل سيــراف بحبـــهم للعـمـل في البــحـر ، يقــول         . )٤(دائــم

حتـى  . )٥("الرجل ربما يقضي جل عمره في البحر ال يخرج مـن سـفينته إال للـضرورة القـصوى      

 .)٦( بسبب االزدهار التجاري لمدينتهمبلغًا كبيرًا من الثراءبلغوا م

                                     
  .٣٣٩ ص– التجارة وطرقها في الجزيرة العربية –العمادي  )١(
  .١٢ ص – تجارة الخليج بين المد و الجزر – ،  القوصي ٧٢ ص – تجارة العراق البحرية –األلوسي  )٢(
 العرب و المالحـة  – ، حوراني ٩ ص–تجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق األقصى  العالقات ال –الشامي   )٣(

 .٢٠٧         ص –في المحيط الهندي 
  .٢٣٧ ص– تجارة العراق في العصر العباسي –المسري  )٤(
 – المــسالك و الممالــك –)  م ٩٥٧/  هـــ ٣٤٦ت (أبــو إســحاق إبــراهيم بــن محمــد الفارســي : اإلصــطخري  )٥(

  .١٣٨ ص–ت . د– القاهرة – دار القلم – محمد جابر تحقيق
 العالقات التجارية بـين دول الخلـيج وبلـدان الـشرق     - ،  الشامي ١٣٨ ص–  المرجع السابق  -اإلصطخري   )٦(

  .١٠ ص –األقصى 
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ــصور       ــر العـ ــيج العربـــي الـــشرقية حتـــى أواخـ ــوانئ الخلـ ــر مـ ــيراف مـــن أكبـ فكانـــت سـ

الوسطى، وزادت أهميتها لقربها من األسـواق العربيـة ، لـذلك تركـزت بهـا الـسلع الغربيـة           

 نقطــة اتــصال مهمــة أكثــر مــن أي مركــز تجــاري آخــر علــى هــذا الجانــب ، وصــارت ســيراف  

لتبــادل الــسلع الــشرقية والغربيــة ، وســاهمت فــي دعــم تجــارة الخلــيج العربــي فــي العــصر      

 . العباسي األول 

 : هرمز 

يعتبــر مينــاء هرمــز مــن أهــم المراكــز التجاريــة وأكثرهــا ازدهــارًا علــى ســاحل الخلــيج    

م فـــي حيـــث يـــتحك؛ العربـــي الـــشرقي، وترجـــع أهميتـــه لموقعـــه الجغرافـــي اإلســـتراتيجي 

 .  )١(المدخل الجنوبي للخليج العربي 

ــة          ــالد الــشرق األقــصى المحمل ــى ب ــرد لهرمــز الــسفن الذاهبــة فــي رحالتهــا إل وكانــت ت

. )٢(بالبضائع والتجارات ، كما أنها تعـد مركـزًا تجاريًّـا للقوافـل التـي تردهـا مـن أنحـاء فـارس             

باسيين الخاصـة بالعنايـة   وقد استمد هذا المركز شطرًا كبيرًا من مقوماته من سياسة الع     

تكون األرض المحيطة بهرمـز   إذ؛ بمقاطعة كرمان المشرفة بساحلها على مضيق هرمز

سهالً خصيبًا اشتهر بصالحيته للزراعة فـأنتج الحبـوب والفواكـه وبعـض الخـضروات التـي                 

زادت مــن نــشاط الــسفن التجاريــة الهابطــة مــن الخلــيج العربــي أو الــصاعدة فيــه ، وســدت    

هرمز مجمع تجارة كرمان ، وهي فرضـة  : " يقول ابن حوقل   . )٣(من المؤن الالزمة    حاجاتها  

                                                                           . )٤("البحر ، وموضع السوق

وهذه هي أشهر الموانئ التجارية على الخليج العربي التي ازدهرت وزادت أهميتها فـي              

العباســي األول بعــد بنــاء بغــداد وانتقــال مركــز الخالفــة إليهــا الــذي صــاحبه اهتمــام    العــصر 

                                     
  .٨ ص – المرجع السابق –الشامي  )١(

  .٦١ ص – ربابنة الخليج العربي –خالد محمد  )٢(

 ، العـسكري  ٢٧٠-٢٦٩ ص– صـورة األرض    – ، ابـن حوقـل       ٩٩ – ٩٨ ص –لمرجع السابق    ا –اإلصطخري   )٣(
  .١١١-١٠٩ ص–التجارة و المالحة في الخليج العربي _ 

  .٢٧١-٢٧٠ ص– المرجع السابق –ابن حوقل  )٤(



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٢٣

 هـ١٤٣٧ن شوال و الحادي واألربعالعدد
 

الخلفاء العباسيين بتلك الموانئ التجارية لتلبيـة مطالـب العاصـمة الجديـدة وتـوفير الرخـاء           

حيــث إن تطــور المجتمــع العباســي وتمدنــه ومــا رافــق ذلــك مــن تعــدد فــي      ؛ االقتــصادي لهــا 

هالك علــى نطــاق الفــرد والدولــة التــي صــارت الــسوق األكبــر الحاجــات وزيــادة نــسبة االســت

ــبالد العــراق        . للتجــار  ــصناعي ل وأصــبحت هــذه المــوانئ مراكــز هامــة للتــسويق الزراعــي وال

وفــارس وشــرق الجزيــرة العربيــة فــازدهرت الطــرق التجاريــة للخلــيج العربــي؛ وذلــك ألن          

ــصناعي      ــة و   النــشاط التجــاري مــرتبط بمــا يقدمــه الجانــب الزراعــي وال  مــن منتجــات طبيعي

 . صناعية 

ولقــد أدت االتــصاالت التجاريــة المباشــرة مــع الهنــد والــصين وشــرق أفريقيــا إلــى زيــادة   

حركــة ونــشاط التجــارة فــي مــوانئ الخلــيج العربــي، وإلــى وفــرة الــسلع والبــضائع الهنديــة       

والــصينية وغيرهــا فــي هــذه المــوانئ التــي أصــبحت كمحطــات هامــة بحكــم كونهــا مراكــز 

وهكذا نشطت المالحة فـي الخلـيج العربـي         . ير واستقبال للسلع التي تحملها السفن       تصد

خــالل العــصر العباســي األول ، فــصار للعــرب أصــحاب هــذه المالحـــة خـــبرة ومهـــارة ورأس    

 .مـال، وخاصة فيما يتعلق بصـالتهم المتناميـة مع بلـدان جنـوبي شـرق آسيا ، والصين 

 

@     @      @ 

 



 

 
٢٢٤

أثر نشأة بغداد على نمو النشاط التجاري في موانئ الخليج العربي 
  )  م ٨٤٧ ـ ٧٦٢ /هـ٢٣٢ـ ١٤٥  (حتى نهاية العصر العباسي األول

 الصالح  عثمان لمياء بنت عبدالرحمن .د

 :الصادرات والواردات : الثالث المبحث 
لقــــد كـــان لزيـــادة حاجـــات المجتمـــــع وطلبــــاته نتيـجــــة للتطــــور والتمـــدن فـــي العـــصـر  

ــوانئ الخلـــيج العربـــي، وأصـــبحت ســـفن     ــادرات   وواردات مـ ـــاسي األول أن تنوعــــت صـ العـبـ

ق الخليج تسير محملة بالبـضائع وخاصـة لـبالد الهنـد والـصين عبـر المحـيط الهنـدي ، ولـشر                     

 . أفريقيا ، وتعود محملة ببضائع وسلع تلك البالد 

 كــان مــن أبــرز مــا صــدرته مــوانئ الخلــيج العربــي البــضائع والــسلع المحليــة :الــصادرات 

حيـث كـان تجـار البـصرة ينقلـون       ؛  الفائضة عن حاجتها وخاصة المواد الزراعية مثل التمور       

تمـر الـذي اشـتهرت بكثرتـه ، يقـول           منتجات البصرة إلى األقاليم المختلفة والتي يتـصدرها ال        

نظــرًا إلــى كــل ذهــب وفــضة  ) : "  م٨٠٩-٧٨٦/هـــ١٩٣-١٧٠(عنــه الخليفــة هــارون الرشــيد  

ويتــضح مــن قـــول هــارون الرشــيد الــسابق  . )١(" علــى وجــه األرض ال يبلــغ ثمـــن نخــل البــصرة  

 . إثمار نخيل البصرة رغم ما يحمله هذا الكالم من مبالغة  كثـرة

إن البحــرين هــي : "بحــرين بإنتــاج التمــور الفــاخرة، يقــول اإلصــطخري  كمــا اشــتهرت ال

  .)٣(إلى جانب عمان التي صدرت تمورها إلى الهند والصين .)٢("األكثر تمورًا 

واللؤلــؤ والجــواهر . )٤(ومــن الــصادرات أيــضًا ثيــاب الكتــان والعمــائم التــي تــصدرها األُبُلَّــة  

لـيج وخاصـة البحـرين إلـى بلـدان الـشرق األقـصى          واألحجار الكريمة التي صدرتها مـوانئ الخ      

وشرق أفريقيا وغيرها من األقــطـار، فنـــجد أهـــــل الصــين كــانـوا ال يفـضلون أي نــــوع مـــــن         

وقد زاد اإلقبال على لؤلـؤ البحـرين خاصـة           . )٥(اللــؤلـؤ عــــلى اللــؤلـؤ المســتـخــرج مــن الخليج       

                                     
أخبــار  آثــار الــبالد و–)  م ١٢٨٣/  هـــ ٢٦٨ت (أبــو عبــداهللا زكريــا بــن محمــد بــن محمــود األنــصاري : القزوينــي  )١(

  .٣٠٩ ص– م ١٩٦٩ – بيروت – دار صادر –العباد 

  .١٩ ص– المسالك و الممالك –اإلصطخري  )٢(

  .٢٧ ص– المرجع السابق – ، اإلصطخري ٤٧٠ ص– أحسن التقاسيم –المقدسي  )٣(

  .١٢٨ ص – المرجع السابق –المقدسي  )٤(

رف الـــدين أبـــو عبــداهللا محمـــد بـــن  شــ :  ، ابـــن بطوطـــة ١٤٩-١٤٨ ص– ١ ج– مـــروج الــذهب  –المــسعودي   )٥(
-٦٢٧ ص–ت . د– بيــروت – دار الكتــب العلميــة  – رحلــة ابــن بطوطــة  –) م ١٣٧٥/ هـــ ٧٧٧ت(عبــداهللا 
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 هـ١٤٣٧ن شوال و الحادي واألربعالعدد
 

.  الــــربح  والثــــروة للبحرين    وصفاء لونه فأصبح مصدرًا هامًّا من مصادر      لجودته ولكبر حجمه    

وقـد  .)١(" خــير اللؤلـؤ الـصافي العمـاني      : "كما اشتهــرت عمــان بتصدير اللؤلؤ يقــول الجاحظ        

اشــترى الخليفــة هــارون الرشــيد الــدرة اليتيمــة بتــسعين ألــف دينــار مــن تــاجر عمــاني يــدعى  

ان المشهورة ، كما اشترى فص يـاقوت أحمـر بثمـانين ألـف دينـار                مسلم وهي من آللئ عم    

ممـا يـدل علـى شـغف هـارون الرشـيد وولعـه        . )٢(كان وزنه أربعة عشر مثقاالً ونصف مثقـال    

 . بالآللئ والجواهر النفيسة

ــا تـــستحدث واليـــة     ولقـــد اهتمـــت الدولـــة العباســـية بهـــذه الثـــروة القيمـــة لحـــد جعلهـ

 والية الخليج العربـي التـي شـملت كـل المنـاطق المطلـة               لإلشراف على الغوص أضيفت إلى    

ونجد أن اللؤلؤ يعتبـر مـن الـسلع التجاريـة الكماليـة الـضرورية التـي تحمـل          . )٣(على سواحله 

إلــى بغــداد لتلبيــة مطالــب النــاس وأذواقهــم المختلفــة ، وإقبــالهم علــى شــراء المجــوهرات   

ــؤ      ــدمتها اللؤلـ ــي مقـ ــي فـ ــة والتـ ــل والزينـ ــادرة للتجميـ ــن    النـ ــبح مـ ــد أصـ ــه ، وقـ ــه ولمعانـ لجودتـ

الــضروريات التــي ال تفــارق حيــاة الطبقــة الحاكمــة واألغنيــاء واألثريــاء فــي العــصر العباســي   

 .األول حيث كان للؤلؤ أثره الواضح وهو يشبه النفط في الوقت الحاضر 

واشتهرت بعض مدن البحرين بعمل المنسوجات التي صدرتها موانئهـا لـبالد العـراق              

 األقطار األخــرى، وأشهـــرها البـرود القـطــرية ذات اللـــون األحمـــر الــتي عـــرفت                   وغيرها من 

ممـا جعلهـا تحمـل ضـمن        ؛  بهـا قـطر،  وتميزت هــذه البـرد بجــودة نـسيجها ودقـة صـناعتها             

                                                                                   
 تجارة الجزيـرة العربيـة خـالل القـرنين الثالـث والرابـع للهجـرة التاسـع            –سعيد عبداهللا   :  ، القحطاني    ٦٢٩

 –م ٢٠٠٤/  هــ ١٤٢٥ – المملكـة العربيـة الـسعودية     –  الريـاض  – دارة الملك عبدالعزيز     –والعاشر للميالد   
 .٣٧٦ص

   .١٣-١٢ ص – التبصر بالتجارة –الجاحظ  )١(

 نخبه –)  م ١٣٢٧/  هـ٧٢٧ت(شمس الدين أبو عبداهللا محمد بن أبي طالب األنصاري الصوفي      : الدمشقي   )٢(
  .٨٦ ص–ت . د– ليبزج – تحقيق ميرن –الدهر في عجائب البر   والبحر 

 – التجــارة و المالحــة فــي الخلــيج العربــي – ، العــسكري ٩٦ ص – ١ ج– تــاريخ بغــداد –الخطيــب البغــدادي  )٣(
  .١٠٢ص



 

 
٢٢٦

أثر نشأة بغداد على نمو النشاط التجاري في موانئ الخليج العربي 
  )  م ٨٤٧ ـ ٧٦٢ /هـ٢٣٢ـ ١٤٥  (حتى نهاية العصر العباسي األول

 الصالح  عثمان لمياء بنت عبدالرحمن .د

وقـد ذكـر الجـاحظ أن الـشاعر أبـا         . )١(الهدايا التي تقدم للخلفاء العباسيين في تلـك الفتـرة           

      -٨١٣/  هــــ٢١٨ –١٩٨(قـــد أهـــدى الخليفـــة العباســـي المـــأمون ) م ٨٢٦/ هــــ٢١١ت(العتاهيـــة 

وقـد وجـدت هـذه األرديـة رواجًـا       . )٢(جملة مـن الهـدايا كـان أبرزهـا الثيـاب القطريـة              ) م٨٣٣

 . كبيرًا وذلك لجودتها وألنها كانت توافق أذواق الناس المختلفة 

األصــيلة التــي كانــت تــشحن مــن ومــن صــادرات مــوانئ الخلــيج العربــي الخيــول العربيــة 

وكذلك ماء الورد والمنسوجات الغاليـة مـن القطـن          . )٣(موانئ عمان إلى بالد الهند  والصين        

كما كانت تـصدر   .)٤(والصوف، والسجاجيد الصغيرة والمصنوعات المعدنية وخام الحديد   

ــسوج        ــة  والمنـ ــار الكريمـ ــه واألحجـ ــور والفواكـ ــا التمـ ــرق أفريقيـ ــى شـ ــوانئ إلـ ــذه المـ ات هـ

المختلفة ، هذا إلى جانب ما كانوا ينقلونه تجارهم من الفـائض عـن حاجـاتهم مـن بـضائع                    

بلدان الشرق األقـصى كالتوابـل والقرنفـل وخـشب الـصندل والمـسك والحريـر إلـى شـرق                    

  .)٥(أفريقيا 

وقد أكـد المـسعودي سـيطرتهم علـى تجـارة المحـيط الهنـدي حيـث كـانوا يحملـون                     

 وبـالعكس أي أنهـم يقومـون بـدور الوسـيط بـين شـرق أفريقيـا                  التجارة من الهنـد والـصين     

 حيــث إن ســفنهم تعــود محملــةً بــسلع وبــضائع مــن شــرق أفريقيــا كالعــاج  ؛ وشــرق آســيا

والبخور وسـن الفيـل والرقيـق والـذهب والنحـاس والحديـد وجلـود النمـور التـي كانـت علـى                       

                                     
  .٣٧٦ ص– تجارة الجزيرة العربية –القحطاني  )١(

 – القـاهرة    – لجنـة التحقيـق والترجمـة والنـشر          – تحقيق عبدالسالم هـارون      – البيان و التبيين   –الجاحظ   )٢(
  .١٢١ص– ٣ ج– م ١٩٤٨

  .٦٢٩- ٦٢٧ ص –رحلة ابن بطوطة  )٣(

 الخلـيج  – ، قـدري قلعجـي    ٢٧ ص   – العالقات التجارية بين دول الخلـيج وبلـدان الـشرق األقـصى              –الشامي   )٤(
  .٢٠٧ ص– العرب و المالحة في المحيط الهندي –،  حوراني ٥٤ ص–العربي 

 انتـشار اإلسـالم   –محمـد عبـداهللا   :  ، النقيرة ١٣٧ ص– التجارة و المالحة في الخليج العربي       –العسكري   )٥(
  .٢٥-٢٤ ص– م ١٩٨٢/  هـ ١٤٠٢ – الرياض – دار المريخ للنشر –في شرق أفريقيا ومناهضة الغرب له 
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صندل واألبنــوس والعنبــر هــذا إلــى جانــب الــ. )١(رأس الــسلع التــي جلبوهــا مــن شــرق أفريقيــا  

الممتاز وأصناف السالحف وزيت النخيـل وجلـود الحيوانـات المتنوعـة األشـكال واأللـوان ،                 

لذلك اندفع أهل الخليج وبالـذات العمـانيون لبلـدان شـرق إفريقيـا مـن أجـل الحـصول علـى                       

ــادرة     ــة والن ــسلع الغالي ــدول اإلســالمية وينقلــون     )٢(هــذه ال ــأمنون حــاجتهم وحاجــات ال  في

 )٤(ومـن الـصادرات أيـضًا اللبـان العمـاني ودم األخـوين             .  )٣(لفائض إلى بلدان الـشرق األقـصى        ا

اللذين كان أغلبهما يـصدر إلـى الهنـد والـصين ، بـل وأصـبحت لهمـا مكانتهمـا فـي الـصيدلية                        

 .)٥(الصينية في تلك الفترة ، وصارا جزءًا من مكونات األدوية الصينية  التقليدية  

امــة التــي صــدرتها مــوانئ عمــان العنبــر وهــو نبــات عطــري شــهير تــم      ومــن الــسلع اله 

يذكر األصفهاني أن العبـــاس بن محـــمد بن علي جاء يومًا         .  )٦(استخراجه من شحر  عمان    

هـذه يـا    : " فوضـعها بـين يديـه ثـم قـال            )٨(فيهـا غاليـة     )٧(إلى الخليفة هـــــارون الرشـيد ببرنيـة        

لــك بيــدي ، اختيــر عنبرهــا مــن شحـــر عمـــان ومــسكها مــن   أميــر المــؤمنين غاليــة صــنعتها  

                                     
 دراسـات فـي     –عواد مجيد ، وحمدان الكبيـسي       :   ، األعظمي     ٧-٤ ص – ٢ ج – مروج الذهب    –المسعودي   )١(

 .١٣٠ ص– م ١٩٨٨ – بغداد –التعليم العالي  مطبعة –االقتصاد العربي اإلسالمي 
ــدالحليم  )٢( ــارة ونـــشر اإلســـالم منـــذ ظهـــوره إلـــى قـــدوم     –رجـــب محمـــد : عبـ ــانيون والمالحـــة والتجـ  العمـ

  .١٦٣ ص– م ١٩٨٩ – مسقط – مكتبة العلوم –البرتغاليين 
 .١٣٠ ص– المرجع السابق – ، األعظمي ٧-٥ ص– ٢ ج– المرجع السابق –المسعودي  )٣(
مجــد الــدين :  الفيروزآبــاذي . هــو شــجر عظــام وورقــه كــورق اللــوز وســاقه أحمــر يــصبغ بــه   : دم األخــوين  )٤(

 هــ  ١٣٩٨- بيـروت  – دار الفكـر  – القـاموس المحـيط   –)  م ١٤١٥/ هــ  ٨١٧ت (محمد بن يعقوب الـشافعي   
  .١٠٥٤ ، ٦٧٩ ص – الرائد– ، جبران مسعود١٥٥ ،٨١ ص – ٤ ج – م ١٩٧٨/

 العالقــــات –جعفــــر كــــرار  :  ، أحمــــد ٩٧ ص – ٥ ، ج٦٠ ص – ٤ ج– معجــــم البلــــدان –مــــوي يــــاقوت الح )٥(
 مجلــة دراســات  –التاريخيــة بــين الجزيــرة العربيــة والــصين منــذ ظهــور اإلســالم وحتــى أوائــل العــشرين       

  .١٤٧ ص– م ١٩٩٩ – ٩٢ العدد – جامعة الكويت –الخليج و الجزيرة العربية 
 . ٣٩٨ ص – ٤ج _  لـــسان العـــرب _ ابـــن منظـــور  . حـــر بـــين عمـــان وعـــدن  هـــو ســـاحل الب: شـــحر عمـــان  )٦(

  .١٥٠ ص– ١ ج– المرجع السابق  –المسعودي 
 تحقيــق – الــصحاح -) م١٠٠٣/هـــ٣٩٣ت نحــو (إســماعيل بــن حمــاد : الجــوهري . إنــاء مــن خــزف : برنيــة  )٧(

  .٢٠٧٨ ص -٥ ج-م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ – ٢ ط– بيروت – دار العلم للماليين –أحمد عبدالغفور عطار 
 ، العاني ٥٠٣ ص – ١١ ج  - لسان العرب      –ابن منظور   . هي من أغلى العطور في العصور اإلسالمية        : غالية   )٨(

  .١٦١ ص– عمان في العصور اإلسالمية األولى –
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مفـــارز التبـــت وبأنهـــا مـــن قـــصر تهــــامة ، فالفـــضائل كلهــــا مجموعـــة فيهـــا والنعـــت يقـــصر 

ــا مــن األســماك المجففــة والمملحــة    . )١("عنهــا كمــا صــدرت مــوانئ الــساحل العمــاني أنواعً

 . )٢() الكنعد ( ومن أهمها األسماك المعروفة باسم  

ى دور موانئ الخليج العربي في تصدير السلع والبضائع المحلية ، كانت تقوم       وإضافة إل 

أي أن  . )٣(بنقل السلع والبضائع القادمة إليها من أفريقيا وأوروبا والمتجهة إلـى شـرق آسـيا         

 –موقعهـا الجغرافـي الممتــاز أتـاح لهــا اإلسـهام بـصورة واضــحة فـي حركــة تجـارة العبــور        

شرق والغرب وخاصة بـين بـالد الـشرق األقـصى والعـراق بعـد بنـاء                  بين بلدان ال   –الترانزيت  

مدينة بغداد واتخاذهـا عاصـمة للدولـة اإلسـالمية والرخـاء االقتـصادي الـذي زاد مطالبهـا مـن                     

 . الحاجات الضرورية والكمالية كالعطور والتوابل واألحجار الكريمة وغيرها 

 : الواردات 
 من البضائع والسلع نتيجة زيادة الطلب عليها         استوردت موانئ الخليج العربي الكثير    

مــن بغــداد عاصــمة     الدولــة العباســية فكانــت بــالد الــشرق األقــصى أولــى المنــاطق التــي            

اســتوردوا منهــا، فجلبــوا الــسيوف الهنديــة      المــشهورة بجودتهــا، والعطــور الفــاخرة مــن  

ـــئ  وكــذلك اليــاقوت بألوانــه المختلفــة والــذي كــان   . )٤(بــالد الهنــد  يــسـتــخــرج مــــن شـــواطـ

 واأللمـــاس والــــتوابــل والفــلفل وهــو نـوعــان منــه األســـود        – سيـــالن   –جـــزيــرة سـرنـديب   

                                     
 –)  م ٩٦٧/  هـــ ٣٥٦ت (أبــو الفــرج علــي بــن الحــسين بــن محمــد بــن أحمــد المروانــي األمــوي    : األصــفهاني  )١(

  .٢٥٩ ص– ١٦ ج–هـ ١٣٢٢ – القاهرة – مطبعة التقدم –غاني األ

 دار – العالقــات الــسياسية و االقتــصادية بــين العــراق ومنطقــة الخلــيج العربــي    –حــسين علــي : المــسري  )٢(
  .٢٤٩ ص–م ١٩٨٢ – بيروت –الحداثة 

  .٦ ص – ٢ ج– مروج الذهب –المسعودي  )٣(

 التنظيمات االجتماعية –صالح أحمد :   ، العلي ١٦٢ص _ ليج العربي التجارة والمالحة في الخ  _ العسكري   )٤(
  .٢٣٢ ص – م ١٩٥٣ – بغداد – مطبعة المعارف –واالقتصادية في البصرة في القرن األول الهجري 
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، والـذي يـستخدم فـي الطعـام     )١(واألبيـض ، وأحسنها الفلفل األسود الناضـج بعـد تحميـصه           

يـدخل فـي تركيـب بعـض األدويـة      وعالج بعض األمراض فهو هاضـم للغـذاء ومـدر للبـول ، و     

 والقرنفــل وهــي  – الدارصــيني –كمــا اســتوردوا مــن بــالد الهنــد والــصين القرفــة      . )٢(الطبيــة 

عبــارة عــن البــراعم المقفلــة ألزهــار شــجرة القرنفــل التــي بعــد جمعهــا تعــرض ألشــعة           

والخولنجـــان الـــذي .  )٣(الـــشمس لتجـــف ، وتـــستخدم لتطييـــب النكهـــة ومعالجـــة الغثيـــان 

 والزنجبيل والهيل والكمون والكافور وجوز الطيـب        – خسرودار   –شجرته  باسم    تعرف  

والزعفــران وقــد اســتخدمت غالبيتهــا     فــي صــناعة العقــاقير الطبيــة أي األدويــة بمفهومهــا  

 .)٤(العام ، إلى جانب استخدامها في حفظ األطعمة وتحسين  مذاقها 

دها مـن الهنـد وبكميـات كبيـرة إلـى           وتصدر العود الهندي قائمة السلع التي تم اسـتيرا        

، ومــن ثـم ينقــل إلــى عاصــمة  ...مـوانئ الخلــيج العربــي كــسيراف والبحـرين واألُبُلَّــة والبــصرة   

الدولــة اإلســالمية بغــداد وذلــك لكثــرة اســتخدامه فــي قــصور ومجــالس الخلفــاء واألمــراء      

عة مـن حيـث   العباسيين في تلك الفترة ، وكان تجار الخليج على خبرة واسعة بهذه السل       

وكـذلك اسـتوردوا المـسك الـذي كـان مينـاء داريـن فـي البحـرين مـن            . )٥(أنواعها و ألوانهـا     

أهم أسواقه ، حتـى نـسب إليهـا ، فعـرف بالمـسك الـداري رغـم أنهـا ال تنتجـه ولكـن كـان                           

                                     
 طرق –نعيم زكي :  ، فهمي ٢٦ ص– العالقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق األقصى   –الشامي   )١(

  .١٩٩ ص – م ١٩٧٣ – القاهرة –دولية ومحطاتها بين الشرق و الغرب التجارة ال

 تحقيــق – اإلشــارة إلــى محاســن التجــارة –)  م ١١٧٤/ هـــ ٥٧٠ت(أبــو الفــضل جعفــر بــن علــي : الدمــشقي ) ٢(
 التجارة – ، العمادي   ٤١ ص – م   ١٩٧٧/  هـ   ١٣٩٧ – مصر   – مكتبة الكليات األزهرية     –البشري الشوريجي   

  .٣٤٣ ص–الجزيرة العربية و طرقها في 

 سلسلة كتـاب عـالم   – تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة اإلسالمية       –شوقي عبد القوي    : عثمان   )٣(
  .٢١٧ ص– م ١٩٩٠/  هـ ١٤١٠ – ١٥١ العدد – الكويت –المعرفة 

 –لقوصـي    ، ا٧١-٧٠ ص– المـسالك و الممالـك     – ، ابن خرداذبة     ٩٧ ص   – أحسن التقاسيم    –المقدسي   )٤(
  .١٩-١٨            ص –تجارة الخليج 

 التجــارة وطرقهــا فــي الجزيــرة – ،  العمــادي ١٦١ ص– التجــارة و المالحــة فــي الخلــيج العربــي  –العــسكري  )٥(
  .٣٤٧-٣٤٥ ص–العربية 
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يجلب إليها بكثرة من الهند والصين ويعاد تـصديره إلـى بغـداد وغيرهـا مـن المـدن األخـرى ،                      

  . )١(ن أهم أنواع العطور وهو يعتبر م

ومن الواردات أيضاً خشب الصندل وهو من أخـشاب العطـور الـذي يحتـوي علـى عطـر                   

طبيعــي وهــو أنــواع؛ األحمــر واألبــيض والليمــوني وأصــله مــن جــزر المحــيط الهنــدي والهنــد       

كمــا اســتوردت مــوانئ الخلــيج     .)٢(الــصينية ، وكانــت ســيراف تــستورد منــه أجــود األنــواع      

د الهنـد خـشب الـساج الـذي كـان يـستخدم فـي صـناعة الـسفن التـي مثلـت                       كذلك مـن بـال    

عصب النشاط التجاري البحري لهذه المـوانئ فـضالً عـن أنهـم اسـتخدموا تلـك األخـشاب             

في صنع األثاث كاألبواب والنوافذ والسقوف وخاصة في منازل كبار التجار واألثريـاء ، وقـد               

 ، وكانت بلدان الخليج العربي تفتقر إلى هـذه  استخدم بكثرة في بغداد وازداد الطلب عليه 

األخشاب لعدم مالءمة مناخها لنمو شجر الساج  الذي اتصف بطوله وضـخامته فـي نفـس                 

الوقت ، وكذلك بصالبته ومتانته التي تستطيع مقاومة وتحمل العوامل والتـأثيرات الجويـة    

هــذا إلــى . هــذا الخــشب والبحريــة القاســية ، ولــذلك عمــل التجــار علــى اســتيراد الكثيــر مــن  

  . )٣(جانب استيرادهم ألنواع من شجر النارجيل المستخدم خشبه في صناعة السفن

ومن األخشاب التي استوردوها أيضًا الخيزران الذي يستعمل للرماح التي تعد من أهم          

أسلحة الفرسان في ذلك الوقت، وقـد اشـتهرت الرمـاح الخطيـة التـي اسـتوردوا قناهـا مـن                     

                                     
 العـصر  بدايـة  حتـى  بغـداد  أسـواق  -حمـدان   : ، الكبيسي٤٣٢ ص– ٢ ج – معجم البلدان  –ياقوت الحموي    )١(

 تجـارة  – ،  سـعيد القحطـاني   ١٠٨ ص–م  ١٩٧٩ -العـراق   -والفنـون   الثقافـة  وزارة منـشورات  -يهي البـو 
  .٣٧٧ ص–الجزيرة العربية 

)٢ (Heyd.w : Histoire Du Commerce Du Levant au Moyen age ٢ vols , Leipzig , 

١٩٢٥,        P.P٥٨٧-٥٨٥ . 

ــيج ا   –العــسكري  )٣( ــشامي ١٥٩ ص–لعربــي  التجــارة و المالحــة فــي الخل ــين دول   – ، ال ــة ب  العالقــات التجاري
 – الحــضارة اإلســالمية فــي القــرن الرابــع الهجــري     –آدم :  ، متــز ٢٦ ص–الخلــيج وبلــدان الــشرق األقــصى   

  .٣٣٤ ص– ٢ ج–ت . د– ٥ ط– لبنان – بيروت – دار الكتاب العربي –ترجمة محمد عبدالهادي أبو ريده 
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ومـن  . )٢(وكذلك األبنوس الذي كـان يجلـب مـن بـالد الـزنج والهنـد والـصين        .  )١(ندالهند والس 

 )٣(السلع النادرة التي اسـتوردها تجـار مـوانئ الخلـيج العربـي مـن بـالد الهنـد    قــرن الكرنـك                         

الذي كـان يصنع منـه الحـلي الـتي تبـاع بأغــلى األثمـان ، وقــد تاجــروا بهـا فـي بـغــداد عاصـمة               

، جتمع الطبقة الثرية من الكمالياتاإلسالمية تلبية الحتياجات الخلفاء والوزراء وم   الـدولـة

وكذلك في عملية التبادل التجاري مع األسـواق األخـرى كالـصين ، وقـد أجـاد تجـار الخلـيج                    

 . )٤(لى علم بهذا الحيوان وأطوار نموهفي انتقاء أحسن األنواع من قرن الكرنك وصاروا ع

ن الحريــر الخــام والمنــسوجات الحريريــة غاليــة الــثمن والــديباج    واســتوردوا مــن الــصي 

وكانت سفن الخليج العربي التي تحمل هذه السلع الثمينة قبل إبحارها فـي رحلـة العـودة                 

تخـــضع إلـــى تفتـــيش دقيـــق مـــن الـــسلطات الـــصينية التـــي تمنـــع تـــصدير أنـــواع معينـــة مـــن   

الـسفن متبعـة نفـس الطريـق الـذي          المنتجات والسلع النادرة الغالية الثمن، ثم تـسير هـذه           

ــة     جــاءت منــه حتــى تــصل إلــى قواعــدها التجاريــة الكبــرى بــالخليج العربــي كــسيراف واألُبُلَّ

  .)٥(والبصرة 

                                     
/  هــ  ٨٢١ت (أبـو العبـاس أحمـد بـن علـي       :  ، القلقـشندي     ٦٢،٧٠ ص – و الممالـك      المـسالك  –ابن خرداذبـة     )١(

 القـاهرة  – المؤسسة المـصرية للتـأليف والترجمـة والنـشر     – صبح األعشى في صناعة اإلنشاء   –)  م   ١٤١٨
  .١٣٤-١٣٣ ص– ٢ ج–ت . د–

 عمـــان فـــي –العـــاني  ،  ٩٧ ص – أحـــسن التقاســـيم – ، المقدســـي ٢٥ ص – التبـــصر بالتجـــارة –الجـــاحظ  )٢(
  .١٦٥ ص–العصور اإلسالمية األولى 

هو حيوان ثدي من ذوات الحافر ، عاشـب عظـيم الجثـة ، كبيـر الـبطن ، قـصير القـوائم ، غلـيظ             : الكرنك   )٣(
الجلد ، لـه قـرن واحـد قـائم فـوق  أنفـه ، ولـذلك يقـال لـه وحيـد القـرن ، ولـبعض أنواعـه قرنـان الواحـد فـوق                               

 – المعجـم الوسـيط   – ، ابراهيم أنـيس  ٣٥٨    ص – ١٣ ج– لسان العرب – ابن منظور  .اآلخر ، وهو هندي     
  .١٢٣٦ ص – الرائد – ، جبران مسعود ٧٨٤ ص – ٢ج 

 – التجــارة و المالحــة فــي الخلــيج العربــي – ، العــسكري ١٧٢ -١٧١ ص– ١ ج– مــروج الــذهب –المــسعودي  )٤(
  .١٦٠ص

 Robert S.Lopez and Irving ، ٢١٨-٢١٧ ص–ط الهنـدي   العـرب و المالحـة فـي المحـي    –حـوراني   )٥(

W.Raymond : Medieval Trade in the Mediterranean world, New York 

Columbia University Press ١٩٥٥ ,p.٢٨ . 
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ــا وتفــرض بعــض اإلجــراءات      وكانــت الحكومــة الــصينية تــنظم التجــارة تنظيمــا دقيقً

يث تلزمهم بأن    ح – كانتون   –التنظيمية على سفن الخليج العربي المتجهة لميناء خانقو         

تفرغ السفن ما تحملـه مـن سـلع فـي مخـازن أعـدت   لهـذا الغـرض وتبقـى فيهـا مـدة سـتة                             

أشهر حتى يتأكدون من وصول آخر مراكب البحريين إلى الـصين  بعـدها يـسلمون الـسلع               

وكان هدف السلطات الصينية من احتجاز جميع السلع حتى    . )١(ألصحابها؛ ليقوموا ببيعها  

حة واكتمـال الـسفن التجاريـة القادمـة هـو إتاحـة فـرص متـساوية أمـام          نهاية موسم المال 

جميع التجـار لبيـع بـضاعتهم ، إلـى جانـب خفـض األسـعار والقـضاء علـى محاولـة المغـاالة                      

وال شك أن بقاءهم هـذه المـدة الطويلـة فـي المـوانئ      . )٢(فيها نتيجة إغراق السوق بالسلع   

فــي هــذا الوقــت     مــن اختيــار الــسلع التــي   حيــث ســيتمكنون ؛ الــصينية لــه جوانــب إيجابيــة 

يرغبون بشرائها وحملها معهم أثناء عودتهم لبالدهم ، إال أنه في الوقـت نفـسه لـه مـضار           

على التاجر؛ حيث إن بضائعه التي أودعها فـي مخـازن الحكومـة الـصينية مـدة سـتة أشـهر                      

خـاصــة وأن هـذه المخــازن    قد تتعرض للحرائق الـتي كثـيرًا مـا تحــدث فـي مينــاء كـانتــون ،      

 .)٣(عرضة للحرائق  مبنـية مـن الخشب ومـن الـرمـاح المشقـقـة الـتي تكون

ومن أبرز ما استوردته موانئ الخليج العربي من بالد الهند الحديد الـذي كـان يـستخدم     

، وكذلك الكتان ، والصوف  . )٤(بشكل واسع في صناعة السيوف العربية وخاصة العمانية         

  .)٦(، والكثير من الثياب القطنية المخملية ، والثياب المعمولة من الحشيش)٥(والقطن 

                                     
 – تجــارة العــراق فــي العــصر العباســي   – ، المــسري ٤٧-٣٦ ص– أخبــار الــصين والهنــد  –ســليمان التــاجر   )١(

  .٢٤٨-٢٤٧ص
  .٢١٧ – المرجع السابق – ، حوراني ١٤٠ ص– المرجع السابق –العسكري  )٢(
  .٢٤٨ ص– تجارة العراق في العصر العباسي –المسري  )٣(
 حـصاد  – صـناعة وتجـارة األسـلحة فـي جنـوب الجزيـرة العربيـة فـي العهـد اإلسـالمي األول                    –دى  : نيكول   )٤(

هـ ١٤٠٠ – المجلد السابع – عمان – القومي والثقافة  منشورات وزارة التراث  –ندوات الدراسات العمانية    
  .٢٤٦-٢٤٢ ص– م ١٩٨٠/ 

  .١٤٣ ص – ، رحلة ابن بطوطة ٢٨١ ص– ٥ ج– معجم البلدان –ياقوت الحموي  )٥(
  .٧٠ ص– المسالك و الممالك –ابن خرداذبة  )٦(
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واستوردوا من الهند أيضًا الفيلة ، يذكر المسعودي أن الخليفة أبا جعفر المنـصور أمـر           

بــأن يجلــب لــه منهــا ، وقــد اعتنــى بجمعهــا ليجمــل بهــا ملكــه، ويــستعملها كــذلك للحــرب   

انوا ملـوك الهنـد يغـالون فـي العنايـة بهـا وبأثمانهـا وخاصـة                 وكـ . والزينة في األعيـاد وغيرهـا     

 . )١(الحربية منها

ــار رجـــال الدولـــة    : وبـــذلك نقـــول  إن كثـــرة طلـــب الخلفـــاء العباســـيين والـــوزراء وكبـ

لهذه المنتوجات المتنوعة في عاصمة الخالفـة العباسـية بغـداد أدى إلـى ازدهـار                ... واألثرياء  

يج العربي حيث كثر الطلب على السلع والبـضائع ، كمـا زاد          التجارة البحرية في موانئ الخل    

 ... .التبادل التجاري بين السلع القادمة من الشرق األقصى أو من أفريقيا 

 

@      @      @ 

 

                                     
  .٣٢٩ ص– ١ ج– مروج الذهب –المسعودي  )١(
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األخطار التي واجهت الطرق التجارية وجهود الخلفـاء العباسـيين          : المبحث الرابع   
 :في حمايتها 

ا كبيـرًا مـن اهتمامهـا بـالطرق التجاريـة ، فعملـت علـى                أولت الحكومة العباسـية جانبـً     

حمايتهــا وتنظيمهــا لتــسهيل ســبل التجــارة ، كمــا عملــت علــى تــوفير الــسفن وصــيانتها       

 . وتوفير األمن وتأمين العمليات التجارية 

ولما كان مرور خطوط التجارة والمالحة الدولية المهمـة عبـر الخلـيج العربـي وموانئـه                

فـة العباسـية إقـرار األمـن والنظـام واالسـتقرار فيـه ، وهـذا مـا قـام بـه                       كان يحتم على الخال   

الخلفــاء العباســيون فــي العــصر العباســي األول ، بــل وشــجعوا والتهــم فــي منطقــة الخلــيج  

العربي على التجارة حتى أصبح فيهـا النـشاط التجـاري مـن أهـم مظـاهر الحيـاة االقتـصادية                     

 . في تلك الفترة 

 – المنـار    –عباسية ما قاموا به من وضع عالمـات مـن الخـشب             فمن جهود الحكومة ال   

فــي المنــاطق الــشمالية مــن الخلــيج العربــي وخاصــة ًعنــد مينــاء األُبُلَّــة والبــصرة التــي تميــزت  

 المـوانئ الهامـة ،   بضحالة المياه بسبب كثرة الرواسـب التـي تتـراكم بـشكل خـاص أمـام              

 ؛ ومراكز انطالق الرحالت البحرية ، وذلك إلرشاد الـسفن ، وإبعادهـا عـن األمـاكن الـضحلة       

ألن السفينة إذا ضـلت االهتـداء بالخـشبات ،ولـم تـستطع أن تتبـين معـالم الطريـق ارتطـم                      

وقــد حــدد  . )١(قاعهــا بــاألرض فتكــسرت وتلفــت وذلــك بــسبب رقــة الميــاه عنــد الــشاطئ       

ولهــذه الحــدارة انحــدرت : " ووصــفها بقولــه - الحــدّارة -هــذه المنطقــة باســم المــسعودي 

ــة وعبــادان ، عليهــا أنــاس يوقــدون النــار بالليــل علــى      األخــشاب فــي قــم البحــر ممــا يلــي األُبُلَّ

خوفًـــا علـــى المراكـــب الـــواردة مـــن عمـــان ؛ خـــشبات ثـــالث كالكراســـي فـــي جـــوف الليـــل

 .)٢(" ، فال تكون لها خالصوسيراف وغيرهما أن تقع في تلك الحدارة 

                                     
  .٢٢٦ ص –لعصر العباسي  تجارة العراق في ا–المسري  )١(

   .٨٧ ص – ١ ج– مروج الذهب –المسعودي  )٢(
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حيـث  ؛ وهـذا يـدل علـى مـدى اهتمـام الخالفـة العباسـية بـأمر المالحـة فـي هـذه المـوانئ            

ــائر التــي تــشتعل فيهــا النيــران لتهتــدي       بهــا الــسفن وتبتعــد عــن مواقــع    أنــشأت هــذه المن

 . الخطر

كما عملت الـسلطات العباسـية علـى حمايـة تلـك المـوانئ بإنـشاء مراكـز للحاميـات                    

ا ، حفاظاً عليها من القراصنة وغارات اللصوص ومداهمات البدو إلى جانب مـا قـاموا بـه           فيه

مــن وضــع قطــع مــن األســطول تكــون مهمتهــا مالحقــة القراصــنة ومــنعهم مــن التعــرض      

  . )١(للتجار وسفنهم وحماية هذه الموانئ 

ر وعمل العباسيون كذلك على تذليل الـصعوبات التـي تـنجم عـن عمليـة تغييـر األنهـا             

المالحية لمجاريها قرب ساحل الخليج العربي ، وما يحدث في بعـض جهـات تلـك األنهـار                 

ونجــد أن االهتمــام بــأمور  . مــن تيــارات مائيــة عنيفــة نتيجــة اللتقائهــا بميــاه الخلــيج العربــي    

المالحة وتنظيمها في تلك المناطق لم يقتصر على السلطات الرسـمية فـي الدولـة، ولكـن                 

حيــان أفــرادًا مــن البيــت العباســي وغيــرهم مــن أصــحاب الثــروات      شــمل فــي كثيــر مــن األ  

ممـا يـدل علـى مـدى      .)٢(والمالك الكبار بالدولة الذين بـذلوا كـل الجهـود لتـزداد ازدهـارًا وأمنًـا             

 .االهتمام بطريق الخليج العربي وموانئه لما له من أهميته في بناء اقتصاد الدولة ورخائها 

ــا صــخرية حتــى يــسهل     وأنــشأت الحكومــة العباســية علــى    ــة أدراجً ضــفاف نهــر األُبُلَّ

النزول إلى مستوى النهر الواطئ وقت الجزر لشحن السفن أو التفريغ منهـا خاصـة أن هـذا              

ــا بحركــة الــسفن الكبيــرة  والــصغيرة ، وقــد كلــف إنــشاء هــذه         ــا مزدحمً النهــر كــان دائمً

 .)٣(المدرجات أمواالً طائلة

نظــيم شــبكة المالحــة النهريــة جنــوب بغــداد  وبــذل العباســيون جهــودًا واضــحة فــي ت

لرغبتهم الشديدة في االتصال المباشر بالخليج العربي، ودعم مكانه عاصـمتهم الجديـدة             

                                     
  .٤٥ ص– الخليج العربي –قدري قلعجي  )١(

 .٩١ ص– التجارة والمالحة في الخليج العربي – ، العسكري ٢١٣ ص– صورة األرض –ابن حوقل  )٢(

  .٢٣٥ ص – تجارة العراق في العصر العباسي –المسري  )٣(



 

 
٢٣٦

أثر نشأة بغداد على نمو النشاط التجاري في موانئ الخليج العربي 
  )  م ٨٤٧ ـ ٧٦٢ /هـ٢٣٢ـ ١٤٥  (حتى نهاية العصر العباسي األول

 الصالح  عثمان لمياء بنت عبدالرحمن .د

علـــى طريقـــه التجـــاري الهـــام ، إال أن المالحـــة النهريـــة لهـــذه المنطقـــة قـــد تطلبـــت عنايـــة    

ــا مــستمرًّا مــن الــسلطات العباســية ، وذلــك بــسبب الفيــضانات الم    تكــررة لدجلــة    واهتمامً

والفرات التي حولت كثيرًا من تلك األماكن إلى مساحات واسعة مـن المـاء والتـي عرفـت                  

 ؛ وكان نهر دجلة أكثر تـأثرًا بالبطـائح وامتـدادها   . )١( وخاصة حول البصرة– البطائح  –باسم  

حيـث التقـى بـالفرات    ؛ حيث غير مجراه في كثير من السنوات، وخاصة فـي شـمال البـصرة      

وكـون هـذين النهـرين باتحادهمـا فرعًـا عظيمًـا يجـري              " فم النيل   " كان عرف باسم    عند م 

من الشمال إلـى الجنـوب حيـث يلتقـي بـالخليج العربـي ، وكانـت الـسفن الكبيـرة المحملـة                       

بالبضائع  والسلع تلقي بحمولتهـا بعـد اجتيـاز البـصرة ودخولهـا منطقـة البطـائح إلـى سـفن                      

ــاه فــي تلــك المنطقــة   صــغيرة وزوارق تتناســب مــع اخــتالف   وقــد بــذلت  . )٢( مــستويات المي

الــسلطات العباســية جهــودًا عظيمــة فــي تنظــيم المالحــة عبــر البطــائح وتــوفير الحراســة     

، "األزقـة "واألمن فيها ، فشقت وسط القصب الذي نبت في البطـائح مجـاري عرفـت باسـم           

وفيها يقومـون   ،وبين هذه األزقة مواضع متخذة من قصب أشبه بالدكاكين عليها أكواخ 

، وهـي شـبيهة     )٣(بحراسة السفن الصغيرة والزوارق ، وكان في كل كوخ خمسة مـسالح           

  . )٤(ببيت النحل وليس لها شبابيك

ومـن األخطـار أيضًا كثــرة الخــلجان عـلـى شواطــئ الخليــج العـــربي ، وانــدفــاع الميــاه                 

الئــم فيهــا للمالحــة عنــد الجــزر ، ممــا يهــدد  المــستوى الم إليـهـــا أثنــــاء المــــد ، ثــم انخـفـــاض 

قــد أدركــوا خطــورة هــذه الخلجــان    الــسفن باالصــطدام بــاألرض ، إال أن التجــار والبحــارة  

                                     
 – ، العــسكري ١٢٤ ص – أحــسن التقاســيم – ، المقدســي ٩٤ ص– ٧ ج– األعــالق النفــسية –ابــن رســته  )١(

  .٨٧ ص –التجارة والمالحة في الخليج العربي 

 ١٥ ص – م ١٩٣٦ – بغـداد  – ترجمة بشير فرنـسيس  – بغداد في عهد الخالفة العباسية –جي  : لسترنج   )٢(
  .٤٠٠-٣٩٩ ص– ٢ ج– الحضارة اإلسالمية –، متز 

  ،  ٤٨٧ -٤٨٦ ص – ٢ ج – لـسـان العـرب   – ابـن منــظور    .جمع مـسـلحة وهــو مــوضع الـسالح      : المسالح  )٣(
  .١٣٧٧ص   – الرائـد  –جــبران مسعود 

  .٨٩ ص– المرجع السابق –العسكري  )٤(



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٣٧

 هـ١٤٣٧ن شوال و الحادي واألربعالعدد
 

وتدربوا على الوقاية منها ، وأصـبحوا يتجنبونهـا فـي رحالتهـم البحريـة إلـى الـشرق األقـصى                     

والتــي " الــدردور " ت باســم هــذا إلــى جانــب التيــارات البحريــة التــي عرفــ. )١(... وشــرق أفريقيــا 

ــا مــن غيــر فتــرة وال    : " عرفهــا اإلدريــسي بأنهــا   ــا دائمً موضــع يــدور فيــه المــاء كــالرحى دورانً

وكانــت تــشكل . )٢("ســكون ، فــإذا ســقط إليــه مركــب أو غيــره لــم يــزل يــدور حتــى يتلــف    

خطــورة كبيــرة علــى التجــار فــي رحالتهــم  إلــى الــشرق األقــصى وشــرق أفريقيــا وتــزداد           

ألن اصــطدام الريــاح بتلــك الجهــات ومــا ؛ تهــا فــي الجهــات التــي تكثــر فيهــا الخلجــانخطور

حولها من جزر يـسبب تيـارات بحريـة تحطـم الـسفن التـي تمـر بهـا ، وقـد ظهـرت الـدردور                

بشكل واضح في المنطقة الجنوبية من الخليج العربي التي تطل عليها عمان ، وقد حرص            

ى اجتناب المناطق التـي تكثـر بهـا التيـارات البحريـة ،        مالحو السفن التجارية في الخليج عل     

 . )٣(والنجاة بسفنهم وما تحمله من بضائع وسلع ، ومتابعة رحالتهم إلى اآلفاق المختلفة

هــذا إلــى جانــب الــصعاب الطبيعيــة التــي كانــت تعيــق المالحــة والتجــارة عبــر الخلــيج       

أهــوال البحــر ومخــاطره مــن   والتجــار يعــانون الكثيــر مــن ،العربــي فكــان أصــحاب الــسفن 

عواصف وأعاصير وغيرها وخاصـة الرحلـة إلـى بحـار الـشرق حيـث كانـت تخـرج مـن مينـاء                 

ــد              ــى الهنـ ــين إلـ ــال متجهـ ــضائع والرجـ ــسلع والبـ ــة بالـ ــرة المحملـ ــيراف المراكـــب الكبيـ سـ

والــصين فتتعــرض لألعاصــير والعواصــف الــشديدة فيغــرق بعــضها وخاصــة الــسفن غيــر          

 . )٤(لتي تعين على تحديد الخطوط المالحية المعدة باآلالت ا

@       @      @ 

                                     
  .٧ ص– تجارة الخليج – ،  القوصي ٢٠٨-٢٠٦ ص – التجارة والمالحة في الخليج العربي –العسكري  )١(

 دار – نزهـه المـشتاق فـي اختـراق اآلفـاق       –)  م   ١١٦٤/ هــ   ٥٦٠ت  ( محمد بن محمد بن عبداهللا      : اإلدريسي   )٢(
  .١٠٨ ص – ١ ج–ت . د– القاهرة –الكتاب 

  .٢٠٨ ص – المرجع السابق –العسكري  )٣(

 – ٤٤٥ ص– ٢ ج– الحــضارة اإلســالمية – ، متــز ٢٢٧ ص – تجــارة العــراق فــي العــصر العباســي –المــسري  )٤(
٤٤٦.  



 

 
٢٣٨

أثر نشأة بغداد على نمو النشاط التجاري في موانئ الخليج العربي 
  )  م ٨٤٧ ـ ٧٦٢ /هـ٢٣٢ـ ١٤٥  (حتى نهاية العصر العباسي األول

 الصالح  عثمان لمياء بنت عبدالرحمن .د

 :أهم نتائج البحث  
أثر نشأة بغداد على نمو النشاط التجـاري فـي مـوانئ الخلـيج العربـي                 من خالل دراسة    

              :                     نخرج بالنتائج التالية )   م ٨٤٧ - ٧٦٢/هـ ٢٣٢ -١٤٥( حتى نهاية العصر العباسي األول

بــرهن الخليفــة أبــو جعفــر المنــصور فــي اختيــاره المتميــز لموقــع عاصــمته الجديــدة   )١

بغداد على إدراكه التـام ألهميـة الخلـيج العربـي ورغبتـه القويـة فـي االسـتفادة منـه                     

 .ومن مقوماته التجارية

ا جاء اختيار الخليفة المنصور بناء عاصمته بغداد على ضفاف نهر دجلة عامالً هامـًّ              )٢

 .في ازدهار حركة التجارة والمالحة في الخليج العربي

ترتب على بنـاء مدينة بغـداد، واتخـاذهــا عاصـمة للخالفــة اإلسـالمية، ومـا صـار إليــه                     )٣

مجتـمعها من تطـور وتمدن إلى زيـادة الطلـب علـى الحاجـات الـضرورية والكماليـة                 

ع والبــضائع فــازدهرت لتــوفير الرخــاء االقتــصادي ومــن ثــم زاد الطلــب علــى      الــسل 

المــوانئ الخليجيــة وازداد التبــادل التجــاري بــين هــذه الــسلع القادمــة مــن الــشرق         

 ... .   األقصى أو من أفريقيا 

حرصــت الحكومــة العباســية علــى تنظــيم شــبكة مــن القنــوات لتــسهيل ربــط           )٤

العاصمة ببغداد جنوبًا عبر البصرة بميـاه الخلـيج العربـي مباشـرة إلدراكهـا أهميـة               

 .كذل

التنوع الكبير في السلع والبضائع المستوردة والمصدرة من موانئ الخلـيج العربـي              )٥

 . إلى األقاليم والمناطق المختلفة

أصــبحت مــوانئ الخلــيج العربــي تــتحكم فــي طــرق التجــارة وفــي حركــة االســتيراد  )٦

 .والتصدير في منطقة الخليج العربي

لزراعـي والـصناعي لـبالد العـراق     غدت موانئ الخليج العربي مركزًا هامًّـا للتـسويق ا      )٧

 . وفارس والجزيرة العربية



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٣٩

 هـ١٤٣٧ن شوال و الحادي واألربعالعدد
 

أعطى نشاط المالحة في الخليج العربي وموانئه في العصر العباسـي األول للعـرب              )٨

أصــحاب هــذه المالحــة خبــرة ومهــارة ورأس مــال خاصــةً فيمــا يتعلــق بــصالتهم          

 .المتنامية مع بلدان الشرق األقصى

وليــة الهامــة عبــر الخلــيج العربــي وموانئــه ،   إن مــرور خطــوط التجــارة والمالحــة الد  )٩

جعــل الــسلطة العباســية فــي العــصر العباســي األول تبــذل جهــودًا عظيمــة إلقــرار  

 .األمن والنظام واالستقرار في سواحل الخليج العربي وموانئه

إن االهتمام بأمور المالحة وتنظيمها في منطقه الخليج العربي وموانئه لـم تقتـصر               )١٠

مية في الدولة ، بل شملت أفرادًا من البيت العباسي وغيرهم       على السلطات الرس  

من أصحاب الثروات والمالك الكبار والتجار في الدولة الذين بذلوا جهـودًا عظيمـة            

 .لزيادة االزدهار واألمن في المنطقة

 

@      @      @ 

 

 

 



 

 
٢٤٠

أثر نشأة بغداد على نمو النشاط التجاري في موانئ الخليج العربي 
  )  م ٨٤٧ ـ ٧٦٢ /هـ٢٣٢ـ ١٤٥  (حتى نهاية العصر العباسي األول

 الصالح  عثمان لمياء بنت عبدالرحمن .د

 :المصادر والمراجع 
 :العربية 

سـالم وحتـى   اإلالجزيرة العربية والصين منـذ ظهـور    التاريخية بين العالقات –جعفر كرار : حمدأ )١(

  .م ١٩٩٩ – ٩٢ العدد – الكويت جامعة –يج والجزيرة العربية الخل دراسات مجلة –أوائل العشرين 

متحـدة للطباعـة    ال الـدار  – زيـادة  نقـوال  ترجمـة  – الهنديـة  العربيـة  العالقـات  – سـيد مقبـول   : أحمد )٢(

  .م ١٩٧٤ –النشر و

ــراق   نزهــة –)  م ١١٦٤ / ـهــ٥٦٠ت (  محمــد بــن عبــداهللا   محمــد بــن : اإلدريــسي )٣(  المــشتاق فــي اخت

 . ت.د – القاهرة – الكتاب دار –   اآلفاق 

 المـــسالك  –)  م ٩٥٧/  هــــ  ٣٤٦ت (بـــراهيم بـــن محمـــد الفارســـي     إســـحاق  إأبـــو  : صـــطخرياإل )٤(

  .ت.د – القاهرة – القلم دار – جابر محمد تحقيق –الممالك و

 م ٩٦٧ / ـ هـ  ٣٥٦ت  (حمد المرواني األموي    أعلي بن الحسين بن محمد بن       أبو الفرج   : صفهانياأل )٥(

  .هـ١٣٢٢ – القاهرة – التقدم مطبعة –غاني األ   –) 

 مطبعــة – اإلســالمي العربــي االقتــصاد فــي دراســات –عــواد مجيــد ، حمــدان الكبيــسي : األعظمــي )٦(

 .م  ١٩٨٨ – بغداد – العالي التعليم

ندونيـسيا حتـى أواخـر القـرن الـسابع       إ مـع  البحريـة  العـراق  جـارة ت –عـادل محيـي الـدين       : األلوسي )٧(

   .ت.د – العراق –منشورات وزارة الثقافة و اإلعالم    –الهجري 

 .م ١٩٧٢_  القاهرة _ المعجم الوسيط _ إبراهيم ، عبد الحليم منتصر وآخرون :  أنيس )٨(

 ابــن رحلــة –)  م ١٣٧٥ / ـهــ٧٧٧ت(شــرف الــدين أبــو عبــداهللا محمــد بــن عبــداهللا    : بطوطــةابــن  )٩(

 . ت.د – بيروت – العلمية الكتب دار – بطوطة

 فتـوح  –)  م   ٨٩٢/  هــ    ٢٧٩ت  ( حمد بن يحيى بـن جـابر بـن داوود البغـدادي              أ أبو العباس : البالذري )١٠(

  م ١٩٥٦ – القاهرة – المصرية النهضة مكتبة – صالح الدين المنجد نشر – البلدان

  البيـان –)  م ٨٦٨/ هــ  ٢٥٥ت ( الكنـاني البـصري   ب  محبـو أبو عثمان عمرو بـن بحـر بـن          : الجاحظ )١١(

   .١٩٤٨ – القاهرة –الترجمة والنشر و التحقيق لجنة –بدالسالم هارون ع تحقيق –والتبيين 
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 –الترجمــة والنــشر   و التــأليف  لجنــة  –سين عبــد الوهــاب   حــ  حــسن  تحقيــق  –التبــصر بالتجــارة   )١٢(

  .ت.د – ٢ط – القاهرة

 تحقيـق أحمـد عبـدالغفور       – الـصحاح    -) م١٠٠٣/هــ ٣٩٣ت نحـو     (إسماعيل بن حمـاد   : الجوهري )١٣(

 .م ١٩٧٩/ه١٣٩٩ – ٢ ط– بيروت – دار العلم للماليين –عطار 

المالحة في المحيط الهندي في العصور القديمـة وأوائـل القـرون    و العرب –جورج فضلو  : حوراني )١٤(

  .ت.د – ةالقاهر –نجلو المصرية األ مكتبة –  ترجمة السيد يعقوب بكر -الوسطى 

ــي النــصيبي    : حوقــلابــن  )١٥(  دار منــشورات – األرض صــورة –)  م ٩٧٧/  هـــ ٣٦٧ت ( محمــد بــن عل

   . ت.د – بيروت – الحياة مكتبة

 المــسالك  –)  م ٩١٢/  هـــ ٣٠٠ت ( ســاني ااهللا بــن أحمــد الخر  أبــو القاســم عبيــد  : خرداذبــةابــن  )١٦(

   .ت.د – ليدن – بريل مطبعة – والممالك

 تاريخ بغداد أو مدينة –)  م   ١٠٧١/  هـ   ٤٦٣ت  (  الحافظ أبي بكر أحمد بن علي        :الخطيب البغدادي  )١٧(

   . ت.د – لبنان – بيروت – العلمية الكتب دار –السالم 

 م  ١٣٢٧ / ـ هـ  ٧٢٧ت(نصاري الصوفي   بي طالب األ  أشمس الدين أبو عبداهللا محمد بن       : الدمشقي )١٨(

 .م ١٩٢٣  – ليبزج – ميرن تحقيق – الدهر في عجائب البر والبحر نخبة –) 

 –شــارة إلــى محاســن التجــارة اإل –)  م ١١٧٤ / ـهــ٥٧٠ت(أبــو الفــضل جعفــر بــن علــي  : الدمــشقي )١٩(

 . م ١٩٧٧ / هـ ١٣٩٧ – مصر – األزهرية الكليات مكتبة – الشوريجي البشري تحقيق

 الــــسيد تحقيــــق – الطــــوال األخبــــار –)  م ٨٩٥/  هـــــ ٢٨٢ت ( حنيفــــة بــــن داوود  أبــــو: الــــدينوري )٢٠(

   .م ١٩٦٠ – القاهرة – عامر بدالمنعمع

لية للطباعـة   الدو الشركة – بغداد أوراق –عبدالحكيم ، محمود فؤاد ، جمال العسكري        : راضي  )٢١(

 . م ٢٠٠٣ – القاهرة –

 مطبعة – النفيسة األعالق –)  م   ٩٠٢/ هـ  ٢٩٠كان حياً سنه    ( أبو علي أحمد بن عمر      : رستهابن   )٢٢(

 .م  ١٨٩٢/ هـ ١٣٠٩ – ليدن –بريل 
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 – خـوري  إبـراهيم  تحقيـق  –أخبار الصين والهند ومعه كتاب أبـي زيـد الـسيرافي        : سليمان التاجر  )٢٣(

 . ت.د – بيروت – الموسم دار مطبعة

 عمـان  – األردن –مة للنـشر والتوزيـع      أسـا  دار – العربـي  الخليج تاريخ موسوعة –محمود  : شاكر )٢٤(

 . م ٢٠٠٣ –

ية بين دول الخليج وبلدان الشرق األقصى وأثر ذلـك  القات التجارالع –أحمد عبدالحميد    :الشامي )٢٥(

  .م ١٩٧٨ – القاهرة – مصر نهضة مكتبة –ة في العصور الوسطى يفي بعض الجوانب الحضار

ــد اآل   : الطبـــري )٢٦( ــر بـــن يزيـ ــد بـــن جريـ ــر محمـ ــو جعفـ ـــ ٣١٠ت ( ملـــي أبـ ــاريخ الرســـل -)  م ٩٢٢/  هـ           تـ

  .م ١٩٦٧ – القاهرة –ار المعارف  د–براهيم إ الفضل أبو محمد تحقيق –الملوك و

ــدالكريم  : العــاني )٢٧( ــدالرحمن عب ــاريخ  –عب ــى ودور أهلهــا فــي      ت عمــان فــي العــصور اإلســالمية األول

 دار – صالح العلـي  تقديم –المنطقة الشرقية من الخليج العربي وفي المالحة والتجارة اإلسالمية      

  .م ١٩٩٩ / هـ ١٤٢٠ – ١ط – لندن – الحكمة

لـى قـدوم    إالتجارة ونشر اإلسالم منـذ ظهـوره        و والمالحة العمانيون –جب محمد   ر: الحليم عبد )٢٨(

  .م ١٩٨٩ – مسقط – العلوم مكتبة –البرتغاليين 

ــ  ٢٣٢ – ١٣٢ عـام  مـن  العباسية للخالفة الدبلوماسية العالقات –أحمد توني  : عبد اللطيف  )٢٩(  رؤيـة  هـ

 .م  ٢٠٠٤  – مصر  – للكتاب اإلسكندرية مركز – حضارية

 سلــسلة – اإلســالمية الــسيادة عــصر فــي الهنــدي المحــيط تجــارة –القــوي  شــوقي عبــد: مــانعث )٣٠(

 .م  ١٩٩٠ / هـ ١٤١٠ – ١٥١ العدد – الكويت – المعرفة عالم كتاب

 الفالح مكتبة – وحضارية تاريخية دراسة اإلسالمي العصر في العربي الخليج –عبداهللا   :عزةأبو    )٣١(

 .هـ ٢٠٠١ – هـ ١٤٢١ – الكويت –

ــراهيم إســليمان : لعــسكري ا )٣٢( ــيج العربــي فــي العــصر العباســي       –ب  – التجــارة والمالحــة فــي الخل

  .ت.د – القاهرة – المدني مطبعة

 –جتماعيـة واالقتـصادية فـي البـصرة فـي القـرن األول الهجـري             اال التنظيمـات  –صالح أحمد   : العلي )٣٣(

 .م  ١٩٥٣ – بغداد – المعارف مطبعة
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 حتـى  اإلسـالم  بعـد  العربيـة  الجزيـرة  فـي  وطرقهـا  التجـارة  –محمـد حـسن عبـدالكريم       : العمادي )٣٤(

 . م ١٩٩٧ – األردن – إربد – حمادة مؤسسة –ه ٤ القرن

 .م ٢٠٠٨ – القاهرة – عالم الكتاب – معجم اللغة العربية المعاصر –أحمد مختار : عمر )٣٥(

 .م١٩٧٣ – القاهرة – الشرق والغرب بين ومحطاتها الدولية التجارة طرق –نعيم زكي : فهمي )٣٦(

 القـاموس المحـيط     –)  م   ١٤١٥/ هــ    ٨١٧ت  (مجد الدين محمد بن يعقوب الشافعي       : الفيروزآباذي )٣٧(

 . م١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨- بيروت – دار الفكر –

 موانئ الجزيرة العربية علـى الخلـيج العربـي فـي العـصر العباسـي إلـى        –سعيد عبداهللا   :  القحطاني )٣٨(

 – الجزيـــرة العربيـــة  تـــاريخلدراســات الخامـــسة  يـــةالعالم النـــدوة –نهايــة القـــرن الرابـــع الهجــري   

  .م ٢٠٠٣ / هـ ١٤٢٤ – الرياض – اآلداب كلية – سعود الملك جامعة

 دارة –العاشــر للمــيالد  وتجــارة الجزيــرة العربيــة خــالل القــرنين الثالــث والرابــع للهجــرة التاســع        )٣٩(

  .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥ – العربية السعودية المملكة – الرياض – عبدالعزيز الملك

 الــبالد آثـار  –)  م ١٢٨٣/  هــ  ٦٨٢ت(أبـو عبــداهللا زكريـا بـن محمــد بـن محمـود األنــصاري      : القزوينـي  )٤٠(

   .م ١٩٦٩ – بيروت – صادر دار – العباد وأخبار

 . م ١٩٦٥/  هـ ١٣٨٥  – القاهرة   – الغد دار مطابع  – العربي الخليج –قدري : قلعجي )٤١(

شاء اإلنـ  صناعة في األعشى صبح –)  م ١٤١٨/  هـ ٨٢١ت (أبو العباس أحمد بن علي  : القلقشندي )٤٢(

 . ت.د – القاهرة –صرية للتأليف والترجمة والنشر الم المؤسسة –

التجارة اإلسالمية من صـدر اإلسـالم حتـى     و المالحة في البحرين دور –محمود أحمد محمد    : قمر )٤٣(

 – ١ط - مــصر –يــة نــسانية واالجتماعاال والبحــوث للدراســات عــين –ســقوط الخالفــة العباســية 

  .م١٩٩٧

 دوريـة   – والجـزر فـي القـرنين الثـاني والثالـث الهجـريين              المـد  بـين  الخليج تجارة –عطية  : القوصي )٤٤(

 / هــ  ١٤٠٠ رجـب  – ١٨ العـدد  – تصدرها جامعة الكويت والجمعية الجغرافية الكويتيـة          محكمة

 . م ١٩٨٠ يونيو
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ــدان  :الكبيـــسي )٤٥( ــداد أســـواق –حمـ ــة وزارة  منـــشورات–بـــويهي ال العـــصر بدايـــة حتـــى بغـ  الثقافـ

 .م  ١٩٧٩ -العراق  –والفنون 

  . م ١٩٣٦ – بغداد – فرنسيس بشير ترجمة – العباسية الخالفة عهد في بغداد –جي : جلسترن )٤٦(

 – ةريـد أبـو    عبـدالهادي  محمـد  ترجمـة  –هجـري   ال الرابع القرن في اإلسالمية الحضارة –آدم  : متز )٤٧(

 .  ت.د – ٥ط – بنانل – بيروت – العربي الكتاب دار

 / هــ  ١٤٠٢ – ١ط – الكويـت  –صنفاتهم المالحيـة    ومـ  العربـي  الخلـيج  ربابنـة  –خالد سالم   : محمد  )٤٨(

 . م ١٩٨٢

 –قتصادية بين العـراق ومنطقـة الخلـيج العربـي      السياسية واالالعالقات –حسين علي   : المسري )٤٩(

 .م ١٩٨٢ – بيروت – الحداثة دار

   .م ١٩٨٢ / هـ ١٤٠٢ –امعة الكويت ج – السالسل ذات –تجارة العراق في العصر العباسي  )٥٠(

 . م  ١٩٦٧ – ٢ ط– بيروت – دار العلم للماليين – الرائد معجم لغوي –جبران : مسعود )٥١(

 –)  م ٩٥٧ / ـ هـ ٣٤٦ت (أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن عبداهللا الشافعي       : المسعودي )٥٢(

 – بيروت   –المعرفة   دار – عبدالحميد دينال محيى محمد تحقيق – الجوهر ومعادن الذهب مروج

   ت.د

شـــمس الـــدين أبـــو عبـــداهللا محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر البنّـــا الحنفـــي المعـــروف  : المقدســـي )٥٣(

 – مــدبولي مكتبــة – األقــاليم معرفــة فــي التقاســيم أحــسن –)  م ٩٨٥/  هـــ ٣٧٥ت ( بالبــشاري 

 . م ١٩٩١ / هـ١٤١١ – ٣ط – القاهرة

 .ت.د – القاهرة – التاريخ و البدء - ) م ٩٦٦ / هـ ٣٥٥ نحو ت (–هرمطهر بن طا ال:المقدسي )٥٤(

جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبـي القاسـم األنـصاري                  : منظورابن   )٥٥(

  .م ١٩٩٠/  هـ١٤١٠ – بيروت–دار صادر –العرب لسان –)  م ١٣١١/ هـ ٧١١ت (المصري 

 المــريخ دار –فريقيــا ومناهــضة الغــرب لــه  أســالم فــي شــرق  اإل انتــشار –محمــد عبــداهللا : النقيــرة )٥٦(

  .م ١٩٨٢ / هـ ١٤٠٢ – الرياض – للنشر
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 –تجارة األسـلحة فـي جنـوب الجزيـرة العربيـة فـي العهـد اإلسـالمي األول                   و صناعة – ى د :لنيكو )٥٧(

 المجلـد  – عمـان  –الثقافـة   و القـومي  التـراث  وزارة منـشورات  – العمانيـة  الدراسات ندوات حصاد

 . م ١٩٨٠ / ـ ه١٤٠٠     – ابعالس

 ١٢٢٨/  هــ    ٦٢٦ت  ( شهاب الدين أبو عبداهللا ياقوت بن عبداهللا الرومي البغدادي          : ياقوت الحموي  )٥٨(

  .ت.د – بيروت – صادر دار – البلدان معجم – )م 

 مطبعـة  – البلـدان  كتـاب  –)  م ٨٩٧/  هـ ٢٨٤ت ( أحمد بن أبي يعقوب واضح الكاتب  : اليعقوبي )٥٩(

   . م ١٨٩٣ – دنلي – بريل
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Abstract: 

The Arabian Gulf and the Red Sea, since time immemorial, used to alternate 
sovereignty on the maritime international trade routes between the East and the 
West. However, with the emergence of theAbbasid State in 132 AH/ 749 AD and 
the transfer of the Islamic Caliphate capital from Damascus to Baghdad which 
was founded by the Caliph Abu Ja`far Al-ManSoor in 145 AH/ 762 AD, 
commercial activities moved from the Red Sea to the Arabian Gulf. This assisted 
the Gulf and its ports to regain their economic status and their international 
commercial reputation. Accordingly, commerceflourished in the Gulf, and the 
two rivers Tigris and Euphrates linked Baghdad, the capital, to the ports of 
Basra, Apologus and Siraf. The maritime navigation thrived and goods and 
commodities started to pour in. The Abbasid Caliphs and senior statesmen were 
keen to provide for the basic and luxurious needs of the State from the Far East 
and East Africa. They were also able through their gigantic efforts to safeguard 
the ports and the maritime navigation routes from sea dangers, pirates, and the 
like. 

In this study, the researcher tackles the commercialimpacts of 
Baghdad'semergence on the Arabian Gulf and its ports. The researcher also 
refers to the most important exports and imports, the dangers that faced 
commerce routes, and the great efforts that were exerted by the Abbasid Caliphs 
in safeguarding maritime navigation from those dangers. Furthermore, the 
researcher mentions the efforts of those Caliphs in protecting their trade, which 
was closely related to the security of the Arabian Gulf and its outlets and ports.         
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